
หลักสตูรการฝึกอบรม 
ทันตแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป 
และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2562 

 
เพ่ือให้สถาบันฝึกอบรมที่จะเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมทั่วไป  มีแนวทางในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมทั่วไป  และ
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555, 2558, 2561  โดยการรับรองของ
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่  5/2562 เมื่อวันที่          
11 กรกฎาคม 2562  จึงออกหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรมไว้ดังนี้ 
 
1 .ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย :  หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมท่ัวไป   
ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in General Dentistry 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
                            สาขาทันตกรรมทั่วไป 
         (ภาษาอังกฤษ)    Diploma of the Thai Board of General Dentistry 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)        ว.ท. (ทันตกรรมทั่วไป) 
         (ภาษาอังกฤษ)    Dip.,Thai Board of General Dentistry 
ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ 
         (ภาษาไทย)        ว.ท.ทันตกรรมท่ัวไป 
         (ภาษาอังกฤษ)    Diplomate, Thai Board of General Dentistry 
  
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมทั่วไป  
 
4.  ปรัชญาของหลักสูตร   
       ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีด้านทันตกรรมทั่วไป ตามแนวคิดแบบองค์รวมอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแก่ประชาชน 
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5.  ค านิยาม  
        ทันตกรรมทั่วไป หมายถึง สาขาวิชาหนึ่งของทันตแพทยศาสตร์ที่ว่าด้วยศาสตร์และศิลป์ของการ
บริบาลสุขภาพช่องปากแบบทันตกรรมพร้อมมูล ในงานสหสาขาแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ และผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 
ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคทางระบบ ผู้พิการทางกาย สมองและจิต มีการจัดการบริบาลทันตกรรมในทุกมิติ 
ตั้งแต่การส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ มีการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การ
รักษาที่ครอบคลุมและผสมผสานงานในสาขาต่างๆในด้านทันตวินิจฉัยและเวชศาสตร์ช่องปาก ศัลยศาสตร์
ช่องปาก วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมส าหรับเด็ก 
ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมป้องกันโดยสอดคล้องกับข้อจ ากัดทางการแพทย์ สภาวะทางสังคม เศรษ
ฐานะ และสภาวะจิตใจ ในลักษณะการบริบาลแบบองค์รวม และมีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
 
6.  วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความช านาญ และเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา   
ทันตกรรมทั่วไปเพ่ิมขึ้น และส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความช านาญในสาขาทันตกรรมทั่วไป เพ่ือการ
บริบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแก่ประชาชน ประกอบด้วย 
       6.1 ความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมทันตสุขภาพ ป้องกันโรคในช่องปาก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดแบบองค์รวม (holistic approach) ซึ่ง
พิจารณาสุขภาพกาย จิตใจ สภาวะสังคม เศรษฐกิจของบุคคล และครอบครัว  
       6.2 ความรู้ความสามารถในการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล(comprehensive dental care) เพ่ือสร้าง
สุขภาพช่องปากที่เหมาะสม(optimal oral health) กับแต่ละบุคคล และพัฒนาให้บุคคลนั้นสามารถคง
สุขภาพช่องปากไว้ด้วยการดูแลตนเอง(oral self care)  
        6.3 ความรู้ความสามารถในการบูรณาการวิชาการทันตกรรม และสามารถให้การบริการทางทันตก
รรมแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
        6.4 ความสามารถในการประสานงานกับทันตบุคลากรและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็นระบบเพื่อ
การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการส่งต่ออย่างเหมาะสม 
        6.5  ความรู้ความสามารถในการท างานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
        6.6  เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 
7.  ก าหนดการเปิดอบรม  
       สถาบันฝึกอบรมที่ขอเปิดการฝึกอบรม เป็นผู้ก าหนดการเปิดอบรม 
 
8. ผู้รับการฝึกอบรม 
8.1  คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม 
       มีคุณสมบัติตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ 2555  ข้อ 40 ดังนี้ 

ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 

ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติให้ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศ      
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมทั่วไปได้เมื่อ 
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(1)  เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 
(2)  มีสถาบันให้การฝึกอบรมรับเข้าฝึกอบรม และ 
(3)  ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมทั่วไป โดยความ

เห็นชอบจากราชวิทยาลัย 
 
8.2  จ านวนผู้รับการฝึกอบรม 
        สถาบันฝึกอบรมที่ขอเปิดการฝึกอบรม จะต้องระบุจ านวนผู้รับการฝึกอบรมที่หลักสูตรของสถาบัน
ฝึกอบรมจะรับได้ในแต่ละปีโดยค านึงถึง ศักยภาพในการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมนั้น โดยให้พิจารณา
ก าหนดเป็นสัดส่วนตามจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงานบริการของสาขาทัน
ตกรรมทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
 
8.3  วิธีการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 
        ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555  ข้อ 41 โดยการคัดเลือกผู้สมัครเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป ให้ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
สาขาทันตกรรมทั่วไป ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรม ซึ่งเสนอโดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 
 
9.  การสิ้นสุดสภาพผู้เข้ารับฝึกอบรม 
 1.  ฝึกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
 2.  ได้รับอนุมัติจากทันตแพทยสภาให้ลาออก 
 3.  คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติให้ออก 
 4.  พ้นสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
 5.  การให้ออกเนื่องจากการท าผิดอย่างร้ายแรง  ซึ่งสถาบันฝึกอบรมแต่ละสถาบันเป็นผู้ก าหนด  ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เพ่ือให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาทบทวนได้ 
 
10.  การฝึกอบรม 
10.1  ระบบการฝึกอบรม 
         วิธีการฝึกอบรม คือ การฝึกอบรมตามระบบ 
 
10.2  ระยะเวลาการฝึกอบรม 
(1)  ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(2)  หลักสูตรการฝึกอบรม 
        เป็นหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
สาขาทันตกรรมทั่วไป โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
(3)  สถาบันที่ท าการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมทั่วไป จะต้องได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมทั่วไป  และโดยการเสนอแนะของราช
วิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
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(4)  วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
(ก)  ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
(ข) ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และในสถาบันร่วมหรือสถาบันสมทบ  

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
(ค) ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และในสถาบันร่วมหรือสถาบันสมทบเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 (5)  การจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน  
   (ก)    ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร แบ่งเป็น
การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง ประมาณร้อยละ 
30 และการศึกษาความรู้ ในสาขาทันตกรรมทั่วไปหรือสาขาที่เก่ียวข้อง ประมาณร้อยละ 70 
 (ข)   ภาคปฏิบัติ ได้แก่การฝึกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี 
และต้องปฏิบัติงานให้ได้ครบปริมาณงานขั้นต่ า คือ ให้การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลจนเสร็จสมบูรณ์ใน
ผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 10 ราย 

(ค)  งานวิจัย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติที่เก่ียวข้องและมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 
เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 การจัดการฝึกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติตาม (ก) และ (ข) อาจจะผสมผสานกัน หรือแยกกัน   
โดยอยู่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 
11. การประเมินผู้รับการฝึกอบรม 
      สถาบันฝึกอบรมจะต้องท าการประเมินผลผู้รับการฝึกอบรมเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละช่วง หรือแต่ละปี   เพ่ือ
สามารถให้ข้อมูลกับผู้รับการฝึกอบรมประกอบการพัฒนาหรือเพ่ือการเลื่อนระดับ  โดยผู้รับการฝึกอบรมควร
ได้รับการประเมินในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ คือ การประเมินความรู้ การประเมินทักษะ การประเมินเจตคติ และ
การประเมินงานวิจัย 
 
12.  การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร  เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรม
ทั่วไปพ.ศ 2561 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555, 2558, 2561 
 
13.  สถาบันฝึกอบรม 
       สถาบันฝึกอบรม  หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันทางทันตแพทยศาสตร์ หรือ
โรงพยาบาลที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาทันตก
รรมทั่วไป คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมทั่วไปที่เปิดการฝึกอบรมจะพิจารณาอนุมัติ
ให้คณะทันตแพทยศาสตร์  สถาบันทางทันตแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลใดเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมได้   
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คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันทางทันตแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลนั้น จะต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมทั่วไปก าหนด และจะต้องระบุสถานภาพ
ของสถาบันฝึกอบรมนั้น ดังนี้ 
  
 13.1  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
  สถาบันฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้ 

(1) สถาบันหลัก   
หมายถึง สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป และได้รับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง
ประเทศไทยและทันตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์
จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร   หรือเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 

(2) สถาบันสมทบ 
หมายถึง สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทย

สภาให้เป็นสถาบันสมทบโดยอยู่ในการก ากับดูแลของสถาบันหลัก เพ่ือจัดการฝึกอบรมในส่วนที่สถาบันหลัก
ไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของระยะเวลาของหลักสูตร 
     (3) สถาบันร่วม 
        หมายถึง สถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับ
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป ร่วมกับสถาบันหลักอ่ืนที่ให้การฝึกอบรม โดยอนุมัติจากราชวิทยาลัย        
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ
หลักสูตร 
  
13.2  การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
          คณะทันตแพทยศาสตร์  สถาบันทางทันตแพทยศาสตร์หรือโรงพยาบาล ที่มีความประสงค์จะเปิด
เป็นสถาบันฝึกอบรมในสาขาทันตกรรมทั่วไปที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันต
แพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสภาแล้ว ให้สถาบันหลักเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามเกณฑ์
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัตินั้น เสนอราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมทั่วไป ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมและ
ก าหนดศักยภาพของสถาบันหลักและสถาบันสมทบ(ถ้ามี)หรือสถาบันร่วมตามเกณฑ์หลักสูตร แล้วให้น าเสนอ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอให้ทันตแพทยสภาอนุมัติต่อไป 
 
13.3  การติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม                                                                         

           ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการติดตามก ากับดูแลสถาบันหลัก  สถาบัน
สมทบ  สถาบันร่วม ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมทั่วไป เป็นผู้ด าเนินการตามแนวทางที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด  และเสนอรายงานต่อราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาเสนอทันต
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แพทยสภาเป็นระยะๆ   หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมทั่วไป พบว่า สถาบันหลัก
หรือสถาบันร่วมใดไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “ยกเลิก”  การเป็นสถาบันฝึกอบรม
ของสถาบันหลักหรือของสถาบันร่วมกลุ่ มนั้น และให้น า เรื่องแจ้งราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ ง             
ประเทศไทย  เสนอทันตแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมอีก ให้ด าเนินการตามข้อ 13.2 
 
14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 
     14.1 ผู้อ านวยการฝึกอบรม  
       ผู้อ านวยการฝึกอบรมต้องเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมทั่วไป และต้องสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา 
      14.2  คณาจารย์ในการฝึกอบรม 
      14.2.1  คณาจารย์ประจ า 
             ต้องมีคณาจารย์ประจ าอย่างน้อย 3 คน และเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้                     
 1. เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมในสาขาทันตกรรมทั่วไป จากทันตแพทยสภา 
 2. เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ กพ. รับรอง 
              3. เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ กพ. รับรอง และปฏิบัติงาน
ในสาขาที่จบนั้นมาไม่น้อยกว่า 3 ปี                                      
 4. เป็นผู้จบหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
สถาบันที่ทันตแพทยสภาหรือ กพ. รับรอง และปฏิบัติงานในสาขาที่จบนั้น มาไม่น้อยกว่า 3 ปี                                      
 5. เป็นผู้จบการศึกษาหรือผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หรือประกาศนีย บัตรวิชาชีพ
ทันตกรรม หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรองหรือ กพ. รับรองและปฏิบัติงานในสาขาที่จบนั้น  
มาไม่น้อยกว่า 5 ปี                                       
             6. เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมทั่วไป มาไม่น้อยกว่า 10 
ปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมทั่วไป 
 

14.2.2  คณาจารย์พิเศษ  
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณาจารย์ประจ าในสาขาทันตกรรมทั่วไปหรือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่

เกี่ยวข้อง  
 
14.2.3  อัตราส่วนของคณาจารย์ประจ า 
อัตราส่วนของคณาจารย์ประจ าในการฝึกอบรมต่อทันตแพทย์ผู้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 : 5 

 
15.  หลักสูตรการฝึกอบรม    
15.1 โครงสร้างหลักสูตร  
            15.1.1  ภาควิชาการ  
            15.1.2 ภาคปฏิบัติ   
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            15.1.3  งานวิจัย มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
15.2  วิชาการฝึกอบรม  

15.2.1  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย  
           15.2.1.1  ชีวสถิติ (Biostatistics)                             
           15.2.1.2  ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ (Research Methodology in Dentistry)   
           15.2.1.3  ชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology)              
           15.2.1.4  วิทยาศาสตร์ชีวเวช ( Biomedical Sciences ) 
           15.2.1.5  ระบาดวิทยา (โรคในช่องปาก) (Oral Epidemiology)          
           15.2.1.6  กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม (Laws and Ethics in 
Dentistry)                                      

15.2.2    วิชาการในสาขาทันตกรรมทั่วไปและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 15.2.2.1  พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา (Behavioral Sciences and Health Education)          
     15.2.2.2  ทันตกรรมป้องกันในคลินิก (Clinical Preventive Dentistry)              
 15.2.2.3  ทันตกรรมพร้อมมูล (Comprehensive dentistry)  

15.2.2.4  ทันตกรรมข้ันสูงและทันตกรรมโรงพยาบาล (Advanced Dentistry and Hospital 
Dentistry)  

ประกอบด้วย 
- วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม 

(Oral Diagnosis and Pharmacology in Dentistry)                                        
-  ทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 

(Pedodontics and Orthodontics)  
- ทันตกรรมอนุรักษ ์และทันตกรรมประดิษฐ์  

(Conservative Dentistry : Operative, Endodontics, Periodontics and 
Prosthodontics)  

- ศัลยศาสตร์ช่องปากและทันตกรรมโรงพยาบาล  
(Oral Surgery and Hospital Dentistry)                 

- การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 
(Dental Care in Special Patients)        
        

    15.3  ภาคปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมทั่วไป และหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลา
ฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องปฏิบัติงานให้ได้ครบปริมาณงานขั้นต่ า คือ ให้การบริบาลทันตกรรมพร้อม
มูลจนเสร็จสมบูรณ์ในผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 10 ราย 
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15.4  งานวิจัย มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

         15.5  ค าอธิบายรายวิชา 
         15.5.1  ชีวสถิติ  (Biostatistics)    

การวิเคราะห์สถิติขั้นพ้ืนฐานและการใช้สถิติในการสรุปผลจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากการส ารวจ
และห้องปฏิบัติการ เนื้อหาครอบคลุมการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงเชิงสุ่ม การประเมินค่าช่วง
ความเชื่อมั่น การอนุมานเชิงสถิติแบบอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์แยกประเภท การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุคูณ โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางทัน
ตกรรม 

 
       15.5.2  ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ (Research Methodology in Dentistry)              

 ระเบียบวิธีการวิจัยชนิดต่างๆที่ใช้ในทางทันตแพทยศาสตร์ การวางแผนการวิจัย การค้นหาข้อมูล
ทางวิชาการด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และวิพากษ์บทความทางวิทยาศาสตร์ การใช้
เหตุผลในการด าเนินการวิจัยและสรุปผลการวิจัย การก าหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย การพิจารณาและ
การควบคุมอคติและตัวกวนในการวิจัย ข้อพึงพิจารณาเฉพาะของตัวแปรในการศึกษาวิจัยทางทันต
แพทยศาสตร์ การควบคุมคุณภาพของข้อมูล การประมวลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติและ
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ การเขียนและการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
ข้อพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย มารยาทของนักวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
ตัวอย่างและวิธีการวิจัยที่ใช้เฉพาะในการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์แต่ละสาขา 

 
15.5.3  ชีววิทยาช่องปาก (Oral biology)    
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง การเจริญและการพัฒนา หน้าที่ความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน และที่

เกี่ยวข้องกับอวัยวะในระบบอื่นๆของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆในช่องปาก ซึ่งได้แก่ mineralized tissue  เยื่อบุช่อง
ปาก  อวัยวะปริทันต์ ต่อมน้ าลายทั้งในสภาวะปกติและสภาวะที่เป็นโรค รวมทั้งระบบจุลชีพในช่องปาก  
            ศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการชีววิทยาช่องปากและวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องโดยการสัมมนา 
เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในโรคต่างๆที่เกิดในช่องปากที่พบได้บ่อยในประชาชน โดยเน้นปัจจัยและกลไกการ
เกิดโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรครวมถึงกลไกทางชีววิทยาระดับเซลล์ที่เกิดขึ้นอันเป็น
ผลจากการรักษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขบวนการฟ้ืนคืนของเซลล์หรืออวัยวะต่างๆ หรือลักษณะ
อาการท่ีเป็นผลตามของการรักษาอันจะน าไปสู่การรักษาและการควบคุมโรคเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

15.5.4  ชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ ( Biomedical Sciences )                                
การประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Basic Medical Science) ที่มีความส าคัญ

ทางคลินิก การน าหลักการส าคัญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาใช้อธิบายกระบวนการทางคลินิกคือ การ
ตรวจวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การรักษา การประเมินผลการรักษา การคาดการณ์ผลการรักษา 
การแก้ไขผลแทรกซ้อนจากการรักษาได้อย่างเหมาะสม 
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15.5.5  ระบาดวิทยา (โรคในช่องปาก) (Oral Epidemiology)             
ศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรค ปัญหาสุขภาพ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและการ

เปลี่ยนแปลงในภาวะสุขภาพของประชาชน หลักการและวิธีการทางระบาดในการพรรณนาถึงลักษณะการ
เกิด  การกระจายของโรครวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคและการศึกษาแบบทดลองเพ่ือ
ยืนยันปัจจัยที่เป็นสาเหตุ การสืบสวนหาสาเหตุเพ่ือการป้องกันและการควบคุมโรค วิธีการต่างๆในการ
ควบคุมโรคตลอดจนการเฝ้าระวังโรค โดยเน้นหนักเฉพาะโรคในช่องปาก   

 
15.5.6  กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม (Laws and Ethics in 

Dentistry)                                         ความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ข้อบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบทันตแพทย
สภาและหรือระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง 

 
 15.5.7  พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา   (Behavioral Sciences and Health Education)                                                                         
 แนวคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการให้บริการด้านสุขภาพ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรทางด้านสุขภาพอนามัย ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ พฤติกรรมการแสดงออกและกระบวนการ
แก้ปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการ การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้
ทางพฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริการทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
     15.5.8  ทันตกรรมป้องกันในคลินิก (Clinical Preventive Dentistry)                                                                        
 การศึกษาปรัชญา แนวคิดและหลักการด าเนินงานทันตกรรมป้องกันในคลินิก  โดยอาศัยแนวคิดใน
การดูแลทันตสุขภาพแบบองค์รวม การประยุกต์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์  การดูแลทันตสุขภาพด้วย
ตนเอง   มาตรการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพและการด าเนินงานทันตกรรมป้องกันในระดับต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  
 
           15.5.9  ทันตกรรมพร้อมมูล (Comprehensive dentistry) 
 การศึกษาและสัมมนาการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในการ
จัดบริการทางทันตกรรมที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วยแต่ละรายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกสาขาวิชา การตรวจวินิจฉัย
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การจูงใจเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโดยเน้นการด ารงรักษาไว้
ซึ่งสภาวะของการมีทันตสุขภาพที่สมบูรณ์ การมีแผนการรักษาที่ครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่งผู้ป่วยยอมรับและ
เป็นไปตามความประสงค์ของผุ้ป่วย โดยผู้ป่วยมีความเข้าใจในแผนการรักษานั้นๆด้วย กระบวนการรักษา
จะต้องผสมผสานและสอดคล้องกับข้อจ ากัดทางการแพทย์ สภาวะจิตใจ สังคม เศรษฐานะของผู้ป่วย เพ่ือ
การด ารงรักษาสภาวะของการมีสุขภาพดีคงอยู่ตลอดไป 
 

 15.5.10  ทันตกรรมขั้นสูงและทันตกรรมโรงพยาบาล  (Advanced Dentistry and Hospital 
Dentistry)         
ประกอบด้วย 
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 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม (Oral Diagnosis and Pharmacology in 
Dentistry)          

การศึกษาเกี่ยวกับการซักประวัติผู้ป่วย  การตรวจภายในช่องปากและภายนอกช่องปากอย่าง
ละเอียด เพ่ือให้ทราบสาเหตุ กลไกการเกิดพยาธิสภาพของโรคในช่องปาก ทั้งเฉพาะที่และเกี่ยวข้องกับระบบ
ต่างๆของร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การส่งต่อและประสานงานกับ
บุคลากรทางการแพทย์ การบ าบัดรอยโรคในช่องปากที่พบบ่อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่
เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดภายในช่องปากและภายนอกช่องปาก ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน รอยโรค
ก่อนเกิดมะเร็ง รวมทั้งการติดเชื้อในช่องปาก  กลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุ่มต่างๆ    การเสริมฤทธิ์และ
การต้านฤทธิ์ของยาที่รักษาโรคระบบต่างๆกับยาที่ใช้ในทางทันตกรรมเพ่ือให้ทันตแพทย์สามารถเลือกใช้ยา
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับยาชนิดใหม่ๆ 

 
 ทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน   (Pedodontics and Orthodontics)  

การศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาของเด็ก การจัดการพฤติกรรมของ
เด็กให้ยินยอมรับการรักษาทางทันตกรรม การพัฒนาการของฟัน หลักการทันตกรรมป้องกัน การตรวจ
วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การบ าบัดรักษา ได้แก่ การบูรณะฟัน และการรักษาประสาทฟัน การจัดการ
กับฟันและเนื้อเยื่อรองรับที่ได้รับภยันตรายจากอุบัติเหตุ การจัดการกับช่องว่างระหว่างฟันเพ่ือป้องกันการ
เคลื่อนของฟันรวมถึงการบ าบัดรอยโรคช่องปากอ่ืนๆในเด็ก  การพัฒนาระบบการสบฟัน การบดเคี้ยว 
ลักษณะการสบฟัน โครงสร้างของใบหน้า หลักทั่วไปในการเคลื่อนฟันเพ่ือการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 
การตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์และวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเบื้องต้น ได้แก่ ทันตกรรมจัดฟัน
ป้องกัน การรักษาทันตกรรมจัดฟันระยะเริ่มแรกเมื่อพบความผิดปกติ  จ าแนกและเลือกผู้ป่วยเพ่ือการ
รักษาการสบฟันผิดปกติซึ่งอยู่ในขอบเขต การเคลื่อนฟันเฉพาะต าแหน่งโดยเครื่องมือชนิดถอดได้ หรือส่งต่อ
ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนการรักษาเบื้องต้นและฉุกเฉินโดยแผ่นปิด   (obturator) ในเด็กแรกเกิดที่ปาก
แหว่งเพดานโหว่  

 
 ทันตกรรมอนุรักษ์ และทันตกรรมประดิษฐ์ 
     (Conservative Dentistry : Operative, Endodontics, Periodontics and Prosthodontics) 
         การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดฟันผุ การสูญเสียผิวฟัน(tooth surface loss) และวิธีการบูรณะฟันชนิด
ต่างๆ ทั้งวิธีทางตรง (direct technique) และวิธีทางอ้อม ( indirect technique ) รวมถึงการบูรณะฟัน
เพ่ือความสวยงาม  ลักษณะของโพรงประสาทฟัน พยาธิสภาพของ โรคเนื้อเยื่อใน(pulp) และเนื้อเยื่อรอบ
ปลายรากฟัน หลักและกระบวนการของเอ็นโดดอนต์บ าบัดในฟันสภาวะต่างๆ  เอ็นโดดอนต์บ าบัดในฟันที่ไม่
ยุ่งยากรวมถึงฟันที่ได้รับภยันตรายจากอุบัติเหตุ และฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟันซ้ า  โครงสร้างของ
อวัยวะ ปริทันต์ พยาธิสภาพของโรคปริทันต์ การตรวจ วินิจฉัย การควบคุมอนามัยช่องปาก การ รักษาด้วย
วิธีพ้ืนฐานและศัลย์ปริทันต์บางวิธี การแก้ไขภยันตรายจากการสบฟันที่ ผิดปกติ ท าเฝือกฟันชั่วคราว แก้ไข
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์กับงาน     ทันตกรรมบ าบัดสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฟ้ืนฟูอวัยวะปริทันต์
เพ่ือให้การท าหน้าที่ของฟันกลับสู่ สภาวะปกติ  การใส่ฟันเทียมชนิดต่างๆ ได้แก่ฟันเทียมบางส่วนแบบติด
แน่น ฟันเทียม บางส่วนแบบถอดได้  ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมคร่อมราก ( Overdenture )  ครอบฟันชนิด
ต่างๆบนฟันที่มีชีวิต ฟันที่ไม่มีชีวิต และบนรากฟันเทียมและการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม 
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 ศัลยศาสตร์ช่องปากและทันตกรรมโรงพยาบาล (Oral Surgery and Hospital Dentistry)               
           การศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา และการใช้ยาในงาน
ศัลยกรรมช่องปาก สามารถดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด การเขียนใบสั่งการต่างๆในโรงพยาบาล 
โดยมุ่งเน้นเนื้อหาในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ การติดเชื้อจากฟัน เนื้องานในช่องปากชนิดไม่ร้ายแรง การรักษา
ถุงน้ าที่มีขนาดเล็ก การผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกรองรับรากฟัน(dentoalveolar surgery) การศัลยกรรมเพ่ือ
เตรียมช่องปากก่อนใส่ฟันเทียม การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ การประเมินสภาพผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ และท าการ
รักษากระดูกขากรรไกรหักโดยวิธีปิด (closed method) ก่อนการส่งต่อ ศึกษาปัญหาแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นภายหลังการท างานศัลยกรรมช่องปาก รวมถึงภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่อาจพบได้ในคลินิกทันตก
รรม โดยเน้นในเรื่องการตรวจวินิจฉัย อาการและอาการแสดงต่างๆการป้องกันและแก้ไขสภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
รวมถึงการกู้ชีพและการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาท่ีเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ  (Dental Care in Special Patients)     

  การศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยกลุ่มพิเศษซึ่งหมายถึง ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการประเภท
ต่างๆ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหญิงตั้งครรภ์ ที่จะเกี่ยวข้อง
กับงานทันตกรรมการดูแลรักษาทางทันตกรรมต่างๆในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษนี้ 
 

1) ทันตกรรมในผู้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบ 
การศึกษาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการบริการทางทันตกรรม โดยมุ่งเน้นการ

ตรวจวินิจฉัย เพ่ือให้ทราบถึงการเกิดโรค สถานภาพการเจ็บป่วย เพ่ือป้องกันการแทรกซ้อนที่อาจเกิดจาก
การให้บริการทางทันตกรรม และการจัดการที่เหมาะสมกับ สภาวะการณ์นั้นๆ รวมถึงการขอค าปรึกษาและ
การส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 
 

2) ทันตกรรมในผู้ป่วยสูงอายุ  
การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางร่างกาย จิตใจ และสมองของผู้สูงอายุที่มี ผลกระทบ

ต่อทันตสุขภาพ โรคทางระบบที่พบในผู้สูงอายุ เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในผู้สูงอายุที่มีผลต่อทันตสุขภาพ การ
วางแผนการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้การรักษา
ทางทันตกรรมอย่างเหมาะสม 

 
3) ทันตกรรมในผู้พิการ  

การศึกษาเกี่ยวกับความพิการประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรม เภสัชวิทยาของยาที่ ใช้ใน
ผู้ป่วยพิการที่มีผลต่อทันตสุขภาพ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม ตลอดจนการให้การรักษาทางทันตก
รรมที่เหมาะสม 

 
 4) ทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์  

              การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางร่างกาย จิตใจ และฮอร์โมนที่มีผลต่อทันตสุขภาพ 
รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดกับทารกที่อยู่ในครรภ์ เภสัชวิทยาที่อาจจะมีผลกระทบต่อมารดา และทารก
ในขณะตั้งครรภ์จนถึงในระยะให้นมบุตร ตลอดจนการวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ แต่ละช่วงเวลาตลอดการตั้งครรภ์ให้เหมาะสมกับหัตถการแต่ละชนิด 
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15.5.11  ภาคปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล    
การปฏิบัติงานบริการทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดบริการทาง ทัน

ตกรรมที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วยแต่ละรายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกสาขาวิชา การตรวจวินิจฉัยอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ การจูงใจเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโดยเน้นการด ารงรักษาไว้ซึ่งสภาวะของ
การมีทันตสุขภาพที่สมบูรณ์    การมีแผนการรักษาที่ครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่งผู้ป่วยยอมรับและเป็นไปตาม
ความประสงค์ของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยมีความเข้าใจในแผนการรักษานั้นๆด้วย กระบวนการรักษาจะต้อง
ผสมผสานแนวคิดแบบองค์รวมซึ่งสอดคล้องกับข้อจ ากัดทางการแพทย์ สภาวะจิตใจ สังคม เศรษฐานะของ
ผู้ป่วย เพ่ือสร้างทันตสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆและพัฒนาให้บุคคลนั้นๆสามารถด ารงรักษาสภาวะ
ของการมีสุขภาพดีไว้ด้วยการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความสามารถในการประสานงานกับทันต
บุคลากรและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็นระบบเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการส่งต่ออย่าง
เหมาะสม และต้องปฏิบัติงานให้ได้ครบปริมาณงานขั้นต่ า คือ ให้การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลจนเสร็จ
สมบูรณ์ในผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 10 ราย 
 

15.5.12  งานวิจัย       
ต้องใช้ระเบียบวิธีการวิจัยชนิดต่างๆที่ใช้ในทางทันตแพทยศาสตร์ การวางแผนการวิจัย การค้นหา

ข้อมูลทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และวิพากษ์บทความทางวิทยาศาสตร์ การ
ใช้เหตุผลในการด าเนินการวิจัยและสรุปผลการวิจัย การก าหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย การพิจารณาและ
การควบคุมอคติและตัวกวนในการวิจัย ข้อพึงพิจารณาเฉพาะของตัวแปรในการศึกษาวิจัยทางทันต
แพทยศาสตร์ การควบคุมคุณภาพของข้อมูล การประมวลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติและ
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ การเขียนและการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
ข้อพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย มารยาทของนักวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
ตัวอย่างและวิธีการวิจัยที่ใช้เฉพาะในการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์แต่ละสาขา และมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
16.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม   
        สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามระบบกลไกและเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
 
17.  การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
        สถาบันหลักจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปีและ
แจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบ 

 
 


