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หลักสตูรการฝึกอบรม 

ทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2560 

 

เพื่อให้สถาบันฝึกอบรมที่จะเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดง

ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่อง ปาก

ใบหน้า มีแนวทางในการดำเนินการเกี ่ยวกับการฝึกอบรมเป็นผู ้ม ีความรู ้ความชำนาญในการประกอบ               

วิชา ชีพ ทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558  โดยการรับรองของคณะกรรมการ

ทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา  ครั้งที่  6/2560 เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2560   

จึงออกหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรมไว้

ดังนี้ 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ 

  ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

ภาษาอังกฤษ: Residency Training Program in Occlusion and Orofacial Pain 
 

2. ช่ือวุฒิบัตร  

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

  (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Occlusion and Orofacial Pain 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ว.ท.ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

 (ภาษาอังกฤษ) Dip. Occlusion and Orofacial Pain 
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คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ 

(ภาษาไทย) ว.ท.ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

 (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Occlusion and Orofacial Pain 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้

ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

 

4. ปรัชญาของหลักสูตร 

 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่อง

ปากใบหน้า และส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยสาขานี้ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล  

 

5. คำนิยาม 

ภาษาไทย 

5.1 คำนิยามของทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า  

เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางทันตแพทยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ พิเคราะห์และวินิจฉัย ตลอดจน

การรักษาและการจัดการโรคและความผิดปกติทางทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า    

 5.1.1 ทันตกรรมบดเคี้ยว หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งหมดของระบบ    

บดเคี้ยวในการทำหน้าที่ทั้งปกติ ผิดปกติ และนอกหน้าที่ ตลอดจนรูปร่างและการทำงานของฟันที่สัมพันธ์กับ

ฟันคู่สบ ทั้งฟันธรรมชาติและฟันที่ได้รับการบูรณะ การบาดเจ็บเหตุบดเคี้ยว สรีรวิทยาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและ

ระบบประสาท การทำงานของข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อ การเคี้ยวและกลืน ภาวะจิตสรีรวิทยา การ

วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาการทำงานที่ผิดปกติของระบบบดเคี้ยว  

 5.1.2 ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า หมายถึง ความเจ็บปวดและความผิดปกติของโครงสร้าง

ภายในช่องปากใบหน้า ศีรษะ และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งทางกายวิภาคและสรีรวิทยา รวมถึงความผิดปกติ

ของการนอนหลับที่เก่ียวข้อง 

5.2 ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ

เจ็บปวดช่องปากใบหน้า หมายถึง ทันตแพทย์ผู้ที่ผ่านการประเมินของราชวิทยาลัยว่า มีความรู้ ความสามารถ 

และทักษะระดับผู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปาก

ใบหน้า  
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ภาษาอังกฤษ 

5.1 Definition of Occlusion and Orofacial pain 

Occlusion and Orofacial pain is the specialty of dentistry that includes the assessment, 

diagnosis, treatment and management of occlusion and orofacial pain disorders. 

5.1.1 Occlusion defined the relationship between all the components of the 

masticatory system in normal function, dysfunction, and parafunction , including the 

morphological and functional features of contacting surfaces of opposing teeth and 

restorations, occlusal trauma and dysfunction, neuromuscular physiology, the 

temporomandibular joint and muscle function, swallowing and mastication, 

psychophysiological status, and diagnosis, prevention, and treatment of functional disorders 

of the masticatory system. (Norman D. mohl, George A. Zarb, Gunnar E. Carlsson, John D. Rugh, 

A Textbook of Occlusion, Quintessence Publishing Co.,1988)  

5.1.2 Orofacial pain defined pain and disorders of intraoral structures, the upper 

and lower face, and associated anatomical and physiological structures including related sleep 

disorders.  

5.2 Occlusion and Orofacial pain specialist is the dentist who passed the board 

certification of Thai Royal Dental College possessed specialized knowledge, ability and skills 

in Occlusion and Orofacial pain. 

 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

6.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

  ผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่อง

ปากใบหน้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษย

สัมพันธ์อันดี ต่อผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ 

6.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถดังนี้  

6.2.1 มีความรู้ความชำนาญในด้านทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าเป็นอย่างดี 

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง  
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6.2.2 ตรวจพิเคราะห์ ประเมิน วินิจฉัยโรค/ความผิดปกติในระบบบดเคี ้ยว วางแผนการรักษา 

ตลอดจนให้การรักษาทางทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

6.2.3 ให้คำปรึกษาแก่ทันตแพทย์/แพทย์ เพ่ือประโยชน์ของผู้ป่วย และเผยแพร่ความรู้ทางทันตกรรม

บดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าเพ่ือประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 

6.2.4 ให้ความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วยเป็นทีม หรือรักษาร่วมกับแพทย์/ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขา

อ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี 

6.2.5 เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

6.2.6 เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อสังคมและวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์

ที่ดีต่อผู้อื่น 

6.2.7 มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถดำเนินงานวิจัยด้านทันตกรรมบดเคี้ยวและ

ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า และนำเสนอผลงานวิจัย รวมถึงสามารถวิพากษ์และประเมินผลงานวิจัยด้าน   

ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าได้ 

 

7. กำหนดการเปิดอบรม 

สถาบันฝึกอบรมหลักเป็นผู้กำหนด 

 

8. ผู้รับการฝึกอบรม 

8.1 คุณสมบัติ 

ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 8.1.1 ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ      

ที่ทันตแพทยสภารับรอง 

 8.1.2 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 หรือมี 

   คุณสมบัติตามข้อ 40 แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ 

   อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา 

   ต่างๆ พ.ศ. 2555 

 8.1.3 ปฏิบัติงานทางทันตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติให้ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมของต่างประเทศที่

ทันตแพทยสภารับรองเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรในสาขาใดได้เมื่อ 
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   (1) เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 

   (2) มีสถาบันให้การฝึกอบรมรับเข้าฝึกอบรม และ 

   (3) ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว 

    และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าโดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย 

   (4) การรับผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศให้เป็นไปตาม

สัดส่วนที่ทันตแพทยสภากำหนด 

8.2 จำนวนผู้รับการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมที่ขอเปิดการฝึกอบรมจะต้องระบุจำนวนผู้รับการฝึกอบรมที่หลักสูตรของสถาบัน

ฝึกอบรมจะรับได้ในแต่ละปีและแต่ละชั้น โดยคำนึงถึงศักยภาพในการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมนั้นโดยให้

พิจารณากำหนดเป็นสัดส่วนตามจำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงาน โ ดยความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา 

8.3 วิธีการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดง

ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆพ.ศ. 2555 ข้อ 41 โดยการคัดเลือกผู้ สมัคร

เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ให้ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว

และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว

และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ซึ่งเสนอโดยราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 

 

9. การสิ้นสุดสภาพของผู้เข้ารับฝึกอบรม 

9.1 ฝึกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามที่ทันตแพทยสภารับรอง 

9.2 ได้รับอนุมัติจากทันตแพทยสภาให้ลาออก 

9.3 คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติให้ออก 

9.4 พ้นสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 

9.5 การให้ออกเนื่องจากการทำผิดอย่างร้ายแรงซึ่งสถาบันฝึกอบรมแต่ละสถาบันเป็นผู้กำหนด        

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เพ่ือให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาทบทวนได้ 

10. การฝึกอบรม 

10.1 ระบบการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเพื ่อวุฒิบัตรเป็นผู ้มีความรู ้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา                   

ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์
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การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา    

ต่าง ๆ พ.ศ. 2555 ข้อ 37 โดยให้เป็นการฝึกอบรมตามระบบ  

10.2 ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมตามระบบให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ

อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่า งๆ พ.ศ. 2555    

ข้อ 37 และข้อ 38 โดยใช้การฝึกอบรมตามระบบ  

 10.3 การฝึกอบรมตามระบบให้ดำเนินการดังนี้ 

 (1) ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี  

 (2) หลักสูตรการฝึกอบรม 

  (ก) ต ้องเป ็นหลักส ูตรที ่ ได ้ร ับการร ับรองจากทันตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของ                      

ราชวิทยาลัย หรือ 

  (ข) ต้องเป็นหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมฝึกอบรมและ

สอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย 

 (3) สถาบันที่ทำการฝึกอบรมฯ จะต้องได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยผ่านการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า โดยการเสนอแนะ

ของราชวิทยาลัย 

 (4) วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย 

 (ก) ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

 (ข) ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และในสถาบันร่วมหรือใน 

   สถาบันสมทบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ 

 (ค) ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และในสถาบันร่วมหรือสถาบัน 

   สมทบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(5) การจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน 

 (ก) ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร แบ่งเป็น

การศึกษาความรู้พื ้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี ่ยวข้องเป็นระยะเวลาประมาณ    

ร้อยละ 30 และการศึกษาความรู้ในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าหรือ

สาขาที่เก่ียวข้องประมาณร้อยละ 70 
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 (ข) ภาคปฏิบัติ ได้แก่การฝึกอบรมทางคลินิก หรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อย

กว่า 2 ปีตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ

เจ็บปวดช่องปากใบหน้ากำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย 

 (ค) งานวิจัย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

 

11. การประเมินผู้รับการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมเป็นผู้กำหนด โดยให้มีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินความรู้ 

ความสามารถ และทักษะของทันตแพทย์เฉพาะทางโดยวิธีการที่เหมาะสม 

ก่อนจบหลักสูตรฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับการประเมินให้ผ่านครบทั้ง การประเมินความรู้การ

ประเมินทักษะ การประเมินเจตคติ และการประเมินงานวิจัย  

 

12. การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า  

ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่อง

ปากใบหน้ากำหนดโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย และโดยอนุมัติจากคณะกรรมการทันต

แพทยสภา 

 

13. สถาบันฝึกอบรม 

 สถาบันฝึกอบรม หมายถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันทางทันตแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่จัดการ

ฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง ที ่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพและการรับรองจากทันตแพทยสภา โดย          

ราชวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปาก

ใบหน้า และได้ระบุสถานภาพของสถาบันฝึกอบรมนั้น ดังนี้ 

13.1 สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมดังนี้ 

(1) สถาบันหลัก 

หมายถึง สถาบันฝึกอบรมที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ที่ได้รับ
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อนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้

ผู้รับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าระยะเวลา 1 

ใน 3 ของหลักสูตร  

  ทั้งนี้ต้องมีหน่วยงานที่ให้บริการดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นสถาบันหรือโรงพยาบาลของรัฐที่จัดระบบงานเรียบร้อย มีสถานที่อุปกรณ์ทั้งระบบควบคุม

การติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวนผู้ป่วยเพียงพอและเหมาะสมแก่การฝึกอบรม และมีคณาจารย์ทันต

แพทย์ผู้มีคุณวุฒิรับผิดชอบในสาขาที่จะดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม 

(2) ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม และห้องปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยโรค 

(3) หน่วยรังสีวิทยาที่สามารถให้การตรวจและวินิจฉัยโรคโดยการใช้รังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ห้องสมุดที่มีตำรามาตรฐานทางทันตกรรมบดเคี ้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าและ

วารสารทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่ใช้เป็นประจำมากเพียงพอและเหมาะสมกับการฝึกอบรม  มีหนังสือ

ดัชนีสำหรับช่วยค้นหารายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารรวมทั้งมีหน่วยสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน และ/หรือสามารถ

เข้าถึงฐานข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ได้ 

(5) หน่วยเวชระเบียนและสถิติซึ่งมีรายงานประจำตัวผู้ป่วยและสถิติเกี่ ยวกับผู้ป่วยของสถาบันนั้น 

ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านนี้มาแล้วเป็นผู้ควบคุม 

(6) มีบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการทำวิจัย 

(7) ต้องมีหน่วยงานที่เกี ่ยวกับการตรวจรักษาผู ้ป่วยที ่มีระบบการควบคุมการติดเชื ้ออย่างมี

ประสิทธิภาพสำหรับให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติงานตามเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมี

เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านนี้มาแล้วเป็นผู้ควบคุม 

(8) สามารถจัดให้ทันตแพทย์ที ่เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนความรู ้พื ้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์

การแพทย์พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง และสนับสนุนให้ทันตแพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมไปร่วมประชุมทางวิชาการนอก

สถาบันได้ตามโอกาสอันควร 

(9) สามารถจัดคณาจารย์ผู้มีคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ ในการทำงานวิจัยเพื่อเป็นที่ปรึกษา

ในการทำงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  (2) สถาบันสมทบ 

  หมายถึง สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทันต

แพทยสภาให้เป็นสถาบันสมทบของสถาบันหลัก โดยอยู่ในการกำกับดูแลของสถาบันหลัก เพ่ือจัดการฝึกอบรม

ในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลา

รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
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 (3) สถาบันร่วม  

หมายถึง สถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับ
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี ้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ร่วมกับสถาบันหลักอื ่นที ่ให้การ                  
ฝึก อบรม โดยได้รับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ำกว่า 
1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร  
  13.2 การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันทางทันตแพทย์ หรือโรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์จะเปิ ดเป็น

สถาบันฝึกอบรมในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ให้สถาบันหลักเป็นผู้ดำเนินการ

จัดทำข้อมูลตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า เสนอ

ต่อราชวิทยาลัยทันตแพทย์ประเทศไทยเพื่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มี

ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปาก

ใบหน้าตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม แล้วให้นำเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

พิจารณาเสนอให้ทันตแพทยสภาอนุมัติต่อไป  

 13.3 การติดตามกำกับดูแลสถาบันฝึกอบรม 

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการติดตามกำกับดูแลสถาบันหลัก สถาบันสมทบ 

และสถาบันร่วมที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ เป็นผู้ดำเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลัยฯ กำหนด และเสนอรายงานต่อราชวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา

เสนอต่อทันตแพทยสภาเป็นระยะๆ หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่า สถาบันหลักหรือสถาบัน

ร่วมใดไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรติดต่อกันเกิน 5 ปีให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบันฝึกอบรม

ของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้น และให้ทำเรื่องแจ้งราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง

ประเทศไทย เสนอทันตแพทยสภาเพื่ออนุมัติ หากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบันฝึกอบรม

อีก ให้ดำเนินการขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 

14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 

14.1 สถาบันหลัก 

ต้องมีอาจารย์ประจำสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าอย่างน้อย 3 คน โดย

เป็นผู ้อำนวยการในการฝึกอบรม 1 คนซึ ่งต้องเป็นผู ้ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้         
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ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า และ

เป็นทันตแพทย์ประจำในสถาบันหลักท่ีสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา  

คณาจารย์ประจำหรือคณาจารย์พิเศษ เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าจากทันตแพทยสภา 

2. เป็นผู ้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันที ่กพ. รับรอง  และ

ปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้ามาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3. เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กพ. รับรอง และปฏิบัติงาน

ในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้ามาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4. เป็นผู ้จบหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับวุฒิบัตร หรือหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับ

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตร 3 ปี) ในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ

เจ็บปวดช่องปากใบหน้าจากสถาบันที่ทันตแพทยสภา หรือ กพ. รับรองและและปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรม  

บดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

5. เป็นผู้จบหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก (หลักสูตร 1 ปี) หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปาก

ใบหน้าจากสถาบันที่ทันตแพทยสภาหรือ กพ. รับรองและปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ

เจ็บปวดช่องปากใบหน้ามาไม่น้อยกว่า 5 ปี  

6. เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ

เจ็บปวดช่องปากใบหน้ามาไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝกึอบรมและสอบสาขา

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

อัตราส่วนของคณาจารย์ในการฝึกอบรมต่อทันตแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีสัดส่วนดังนี้  

อาจารย์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม = 1:3 โดยจะต้องมีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรอย่างน้อย 2 คน 

14.2 สถาบันสมทบ 

ให้มีจำนวนอาจารย์เป็นสัดส่วนดังนี้ อาจารย์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม = 1:2 โดยจะต้องมีอาจารย์ที่ได้รับ

อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรอย่างน้อย 1 คนหรือตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นสมควร 

14.3 สถาบันร่วม 

ใช้เกณฑ์เดียวกับสถาบันหลัก 
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15. โครงสร้างเนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 

15.1 โครงสร้างหลักสูตรและการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมตามระบบเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่อง

ปากใบหน้า ให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพต่างๆ พ.ศ. 2555 ข้อ 38 และหลักเกณฑ์การออกหนังสือ

อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู ้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพต่างๆ ฉบับที ่ 2 ข้อ 8 โดย

ประกอบด้วย 

(ก)  ภาควิชาการได้แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร แบ่งเป็น

การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาประมาณร้อยละ 30 และ การศึกษาความรู้

ในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องประมาณร้อยละ 70 โดยมี

จำนวนชั่วโมงการศึกษาภาควิชาการไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง ดังนี้ 

 ก.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

• ชีววิทยากะโหลกใบหน้า (Craniofacial biology) 

• ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 

• ชีวสถิติ (Biostatistics) 

• หลักฐานเชิงประจักษ์ทางทันตแพทยศาสตร์ (Evidence-based dentistry) 

• ความเป็นว ิชาช ีพและจร ิยธรรมทางการแพทย์ (Professionalism and medical 

ethics) 

  ก.2  กลุ่มวิชาสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าและสาขาที่เก่ียวข้อง 

ประกอบด้วย 

• การเจริญและพัฒนาของระบบบดเคี้ยว (Growth and development of 

masticatory system) 

• หลักการสบฟัน (Principle of occlusion)  

• ความผิดปกติในการทำหน้าที่ของระบบบดเคี้ยว (Functional disturbances of 

masticatory system) 

• ประสาทสรีรวิทยาของระบบบดเคี้ยว (Neurophysiology of masticatory system)
  

• ความเจ็บปวดบริเวณช่องปากใบหน้า (Orofacial pain) 

• ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ (Dental sleep medicine) 
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• เภสัชวิทยาการจัดการความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (Pharmacological 

management for orofacial pain) 

• การแพทย์ทางเลือกสำหรับการจัดการความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

(Complementary and alternative medicine for orofacial pain management) 

• เวชศาสตร์พฤติกรรมและจิตวิทยา (Behavioral medicine and psychology) 

• เวชศาสตร์ทั่วไปสำหรับทันตแพทย์ (General medicine for dentist) 

• รังสีกายวิภาคและการแปลภาพรังสีขั้นสูง (Advanced radiographic anatomy and 

radiographic interpretation) 

ก.3  กลุ่มวิชาเลือก 

   เลือกศึกษาวิชาใดๆที่ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนใจ และมีความเกี ่ยวข้องกับ

สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า อย่างน้อย 2 วิชา 

 (ข) ภาคปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติงานในผู้ป่วยและการเตรียมการ การฝึกและปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ และการหมุนเวียนไปดูงานตามโรงพยาบาล คลินิกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการช่วยสอนในหัวข้อที่
เกี่ยวกับทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า โดยต้องมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 2 ปี โดยการจัดฝึกอบรมภาควิชาการและปฏิบัติการอาจผสมผสานกัน หรือแยกกันก็ได้ หลักสูตร
การศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติทางคลินิก จำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
เชี่ยวชาญอย่างสูงทางสาขาวิชา โดยจะต้องมี 

1. การฝึกปฏิบัติในคลินิก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมบดเคี้ยว
และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดในภาคผนวก  
2. การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีการฝึกปฏิบัติการในงานต่าง ๆ ที่
ต้องทำในผู้ป่วยก่อนการให้การรักษาจริง รวมถึงการเตรียมชิ้นงานหรือทันตอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ห้องปฏิบัติการ 

  3. การหมุนเวียนดูงานหรือฝึกงานในคลินิกที ่เกี ่ยวข้อง เช่น ห้องผ่าตัดศัลยกรรมข้อต่อขา          

กรรไกร คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกปวดศีรษะ คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก คลินิกรังสีวิทยา คลินิก

โสต ศอ นาสิก คลินิกระงับปวด คลินิกบำบัดความผิดปกติในการนอนหลับ และหน่วยวิจัยต่างๆ 

เป็นต้นโดยขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ และขีดความสามารถของแต่ละสถาบัน ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 10 

ของภาคปฏิบัติ และต้องมีตารางเวลาที่ชัดเจนพร้อมวัตถุประสงค์การไปดูงานและการประเมนิผล

ที่ชัดเจน 

  4. การช่วยสอนในหัวข้อที่เก่ียวกับทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ซึ่งอาจ 
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เป็นการช่วยสอนกลุ่มย่อย ภาคปฏิบัติการหรือในคลินิกระดับปริญญาบัณฑิต หรือช่วยเตรียมการ

สอนภาคบรรยาย  

  5. การนำเสนอรายงานผู้ป่วย ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการตรวจ/รักษาผู้ป่วย

ทุกคนอย่างเป็นระบบ และนำเสนอรายงานผู้ป่วย รายละเอียดของการรายงานต้องประกอบไป

ด้วย ข้อมูลจากการซักประวัติ/สัมภาษณ์ การประเมิน การพิเคราะห์แยกและวินิจฉัยปัญหาความ

ผิดปกติของผู้ป่วย การวางแผนการรักษา และการบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการทางทันตกรรมบดเคี้ยว

และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการทั้งในสถาบันหรือนอก

สถาบัน  

  6. การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของสมาคม/ชมรมวิชาชีพและ/หรือวิชาการ  

ค. งานวิจัย กำหนดให้มี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่อง

ปากใบหน้าอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  

15.2 รายละเอียดของแต่ละวิชา 

   ก.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

• ชีววิทยากะโหลกใบหน้า (Craniofacial biology)  

ชีววิทยาของเซลล์และชีวโมเลกุลของกระดูก เมทริกซ์ภายนอกเซลล์ และเนื้อเยื่อ

สะสมแร่ธาตุอื่นๆ ทั้งการสร้าง การทำลาย และกลไกที่ควบคุม รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

เซลล์และเมทริกซ์ภายนอกเซลล์  

• ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology)    

ศึกษาระเบียบและวิธีวิจัยแบบต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิเคราะห์และ

วิพากษ์บทความทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนสถิติที่ใช้ในการวิจัย นอกจากนี้ยังได้ครอบคลุมถึง

หลักเกณฑ์ในการเขียนโครงร่างการวิจัย และข้อพึงพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัย  

• ชีวสถิติ (Biostatistics) 

ความหมายของประชากร ตัวอย่างพารามิเตอร์ ค่าสถิติ และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเลือกตัวอย่าง การใช้สถิติเชิงพรรณนาต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การ
นำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบ
ความสัมพันธ ์ระหว ่างต ัวแปรและสมการสหสัมพันธ ์ การอ่านรายงานการว ิจ ัยใน
วารสารวิชาการ 

• หลักฐานเชิงประจักษ์ทางทันตแพทยศาสตร์ (Evidence-based dentistry) 
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ความหมายและหลักการ ขั้นตอน การตั้งคำถามทางคลินิก การสืบค้นข้อมูล ลำดับ
ความสำคัญของหลักฐาน การวิพากษ์บทวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุ
ของโรค การวินิจฉัย การพยากรณ์โรค การรักษา และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
การสังเคราะห์หลักฐานที่สืบค้น และสรุปข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

• ความเป็นวิชาชีพและจริยธรรมทางการแพทย์ (Professionalism and medical 
ethics)  

คุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ การรักษาอย่างมีจรรยาบรรณ สิทธิของผู้ป่วย 
ภาพลักษณ์ของวิชาชีพ การรักษาความลับของผู ้ป่วย ทักษะการสื ่อสารทางเวชปฏิบัติ 
ปฏิสัมพันธ์อันดีต่อผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพแพทย์  

 
ก.2 กลุ่มวิชาสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าและสาขาที่

เกี่ยวข้อง 

• กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบบดเคี้ยว (Applied anatomy of masticatory 

system) 

การประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ ใบหน้า และช่องปาก การเจริญ

และพัฒนาของระบบบดเคี้ยว รวมทั้งโครงสร้างอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการจัดการผู้ป่วย 

• การสบฟันประยุกต์ (Applied occlusion) 

นิยามและคำจำกัดความท่ีใช้สำหรับการสบฟันตำแหน่งต่าง ๆ การเคลื่อนขากรรไกร

ในทิศทางต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรตำแหน่งศูนย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ขากรรไกรตำแหน่งนอกศูนย์ ความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรในมิติดิ่ง การตอบสนองของ

อวัยวะปริทันต์ต่อแรงบดเคี้ยว การสบฟันก่อบาดเจ็บ การสบฟันธรรมชาติ แนวคิดการสร้าง

การสบฟันสำหรับฟันเทียมทั้งปาก ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนขากรรไกรและอิทธิพล

ต่อรูปร่างฟัน แนวคิดการสร้างหรือแก้ไขการสบฟันธรรมชาติ การประยุกต์การสบฟันในงาน

ทันตกรรมสาขาต่าง ๆ การสบฟันกับการทำหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเคี้ยว การตรวจ          

สบฟัน การบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกร การใช้และข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์    

ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์การสบฟัน การบำบัด(ปัญหา)การสบฟัน การกรอปรับสบฟัน 

• ความผิดปกติในการทำหน้าที่ของระบบบดเคี้ยว (Functional disturbances of 

masticatory system) 
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 การทำหน้าที่ พยาธิสภาพและความผิดปกติในการทำหน้าที่ของระบบบดเคี ้ยว 

รวมถึงการทำงานนอกหน้าที่ ระบาดวิทยา อาการและอาการแสดง สาเหตุและปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง หลักการประเมิน วินิจฉัย และจัดการผู้ป่วย การลำดับความสำคัญของปัญหา การ

วางแผนการรักษา การรักษาแบบสหสาขา ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวิธีการรักษาและประสิทธิผล

ของการรักษาแต่ละวิธี 

• ประสาทสร ีรว ิทยาของระบบบดเค ี ้ยว (Neurophysiology of masticatory 

system) 

 การทำงานของระบบประสาท ประสาทรับความรู้สึกและสั่งการในระบบบดเคี้ยว 

สรีรวิทยาของการบดเคี้ยวและการกลืน ลักษณะพิเศษของกล้ามเนื้อบดเคี ้ยว รีเฟล็กซ์

ขากรรไกร คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ  และชีวกลศาสตร์ของขากรรไกร 

• ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (Orofacial pain) 

 กายวิภาคและประสาทชีววิทยาของความเจ็บปวดโดยเฉพาะความเจ็บปวดช่องปาก

ใบหน้า พันธุกรรมกับความเจ็บปวด ระบาดวิทยาและประเภทของความเจ็บปวดช่องปาก

ใบหน้า ความเจ็บปวดแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง จิตวิทยาความเจ็บปวด การวัดความเจ็บปวด 

หลักการประเมิน วินิจฉัยแยกความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าประเภทต่างๆ และการจัดการ 

• ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ (Dental sleep medicine)  

ความรู้พื้นฐาน กายวิภาคศาสตร์และประสาทสรีรวิทยาของการนอนหลับและการ

หายใจ สาเหตุและพยาธิสภาพของความผิดปกติของการนอนหลับ ความผิดปกติของการ

นอนหลับที่สำคัญ ได้แก่ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น  นอนกัดฟัน และภาวะ

นอนไม่หลับ ความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับกับความเจ็บปวด  การตรวจคัดกรอง การ

ซักประวัติและการตรวจผู้ป่วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการนอน การรักษาผู ้ป่วยด้วย

เครื่องมือในช่องปากและวิธีการอื่นๆ การจัดการผลข้างเคียงที่เกิดจากเครื่องมือในช่องปาก 

และหลักการรักษาแบบสหสาขาระหว่างทันตแพทย์และแพทย์ 

• เภส ั ช ว ิ ทยาสำหร ับความ เจ ็ บปวดช ่ องปากใบหน ้ า  ( Pharmacological 

management for orofacial pain)  

เภสัชวิทยาของยาที่ใช้จัดการความเจ็บปวดและความผิดปกติของช่องปากใบหน้า 

การบริหารยา ข้อบ่งชี้การใช้ยาและผลข้างเคียง ได้แก่ ยาแก้ปวด ยากันชัก ยาต้านเศร้า ยา

คลายกังวล ยาคลายกล้ามเนื้อ สเตียรอยด์ ยาชา โบทูลินัมท็อกซิน กรดไฮยาลูโรนิค เป็นต้น 
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• การแพทย ์ทางเล ือกสำหร ับ การจ ัดการความเจ ็บปวดช ่องปากใบหน้ า 

(Complementary and alternative medicine for pain management) 

ข้อบ่งชี้และแนวทางการพิจารณาเลือกใช้การแพทย์ทางเลือก ชนิดของการแพทย์

ทางเลือกสำหรับการจัดการความเจ็บปวดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ผลสัมฤทธิ์ ข้อโต้แย้ง

เกี่ยวกับวิธีการบำบัดรักษาและประสิทธิผลของการรักษาแต่ละวิธีของการแพทย์ทางเลือกใน

การจัดการความเจ็บปวดบริเวณช่องปากใบหน้า 

• เวชศาสตร์พฤติกรรมและจิตวิทยา (Behavioral medicine and psychology) 

หลักการทางเวชศาสตร์พฤติกรรมและจิตวิทยาโรคทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับความ
เจ็บปวดและการทำงานที่ผิดปกติของช่องปากใบหน้า หลักการจัดการทางจิตวิทยาสำหรับ
ผู้ป่วยปวด 

• เวชศาสตร์ทั่วไปสำหรับทันตแพทย์ (General medicine for dentist) 
โรคทางระบบ สาเหตุ อาการและอาการแสดง การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการ

รักษาและการส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีโรคทางระบบ ทั้งในภาวะ
ฉุกเฉินและปกติ 

• รังสีกายวิภาคและการแปลภาพรังสีขั ้นสูง (Advanced radiographic anatomy 
and radiographic interpretation) 

 โครงสร้างของเนื้อเยื่อและกระดูกบริเวณศีรษะและใบหน้าที่ปรากฏในภาพรังสี
นอกปากเทคนิคต่างๆ การแปลเงาภาพรังสีกายวิภาคปกติไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ
สภาพขากรรไกรและกะโหลกศีรษะ รวมถึงการแปลภาพเอ็มอาร์ข้อต่อขากรรไกร 

ก.3 วิชาเลือก 

 เลือกศึกษาวิชาใดๆที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนใจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า อย่างน้อย 2 รายวิชา 

 

16. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม   

สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อความรู้ความชำนาญสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด

ช่องปากใบหน้าต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามระบบ กลไกและเกณฑ์ที ่ราชวิทยาลัย        

ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยขอรับการประเมินจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯเพื่อที่จะขอเปิด

หลักสูตรและรับรองคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

ตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ

เจ็บปวดช่องปากใบหน้า ที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯกำหนด 
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17. การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

กำหนดให้สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรเพื ่อความรู ้ความชำนาญสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ

เจ็บปวดช่องปากใบหน้าต้องทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี 

และแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบ 


