
หลกัสูตร การฝึกอบรมทนัตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตร 
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ร่วมกบัการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือหลกัสูตร   
ภาษาไทย:   การฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพ     

ทนัตกรรม สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลร่วมกบัการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ :  Residency Training in Oral and Maxillofacial Surgery  Combined with Doctor of Medicine Program 

2.  ช่ือวุฒิบัตร 
ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)   วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  
  สาขาศลัยศาสตร์ ช่องปาก และแมก็ซิลโลเฟเชียล 
         (ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery 
ช่ือยอ่  (ภาษาไทย)  ว.ท. (ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล) 
 (ภาษาองักฤษ) Dip. Oral & Maxillofacial Surgery 

3.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
3.1  ราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
3.2  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขา

ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

4.  ปรัชญาของหลกัสูตร  
เพ่ือพฒันาบุคลากรทนัตแพทยใ์หมี้ความรู้ความช านาญดา้นศลัยกรรมและการวจิยั สาขาศลัยศาสตร์ช่องปาก

และแมก็ซิลโลเฟเชียลใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานสากลเพ่ือรับใชส้งัคม  

5.  ค านิยาม  
ภาษาไทย :  ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล เป็นสาขาวชิาเฉพาะของทนัตแพทยศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจประเมิน การวนิิจฉยั การรักษาทางศลัยกรรม และการรักษาอ่ืนเพ่ือฟ้ืนฟกูารท าหนา้ท่ีและแกไ้ข
ภาวะวกิลรูปท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรค การบาดเจบ็และ ความผดิปกติต่าง ๆ ในบริเวณช่องปาก ขากรรไกรและ
ใบหนา้ ทั้งกระดูกเน้ือเยือ่อ่อนและอวยัวะท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขากรรไกร  

ภาษาองักฤษ :  Oral and Maxillofacial Surgery is the specialty of dentistry that includes the diagnosis, surgical and 
adjunctive treatment of diseases, injuries and defects involving both the functional and esthetic 
aspects of the hard and soft tissues of the oral and maxillofacial regions. 

6.  วตัถุประสงค์ 
6.1 วตัถุประสงค์ทัว่ไป   

เพ่ือผลิตศลัยแพทยท่ี์มีพ้ืนฐานทนัตแพทยศาสตร์และแพทยศาสตร์ท่ีมีความรู้ความช านาญในสาขาศลัยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลท่ีได้มาตรฐานสากล  มีขีดความสามารถในการรักษาทางศลัยกรรมครอบคลุมถึงความ
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ผิดปกติ  ความวิการและโรคท่ีเก่ียวเน่ืองตั้ งแต่กะโหลกศีรษะใบหน้าและคอ  โดยเน้นผลิตบุคลากรเพื่อท างานใน
โรงพยาบาลหรือสถาบนัท่ีเป็นศูนยก์ลางของการรักษา และหรือการฝึกอบรมทางศลัยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ท่ีซับซ้อน และเป็นผูท่ี้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย และ
ผูร่้วมงานทุกระดบัชั้น ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีความใฝ่รู้ ช่างสงัเกต วเิคราะห์และวจิยัเพ่ือพฒันาความรู้ใหม่ๆ 

 
6.2  วตัถุประสงค์เฉพาะ 

6.2.1   มีความรู้ความเขา้ใจในงานดา้นศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลเป็นอยา่งดี  
6.2.2   มีความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานเป็นอยา่งดี สามารถประยกุตใ์ชใ้นการรักษา เขา้ใจกลไกการ

เกิดโรค การด าเนินโรคและจ าแนกขั้นตอนการบ าบดัรักษา 
6.2.3  มีความรู้พ้ืนฐานและสมรรถนะของแพทยศาสตรบณัฑิต โดยเนน้ความรู้พ้ืนฐานในดา้นศลัยศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ วสิญัญีวทิยาและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.2.4   มีความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการท าวจิยั สามารถท างานวจิยัและเสนอผลงานวจิยั 
6.2.5   มีความสามารถในการตรวจพิเคราะห์ วนิิจฉยัและพยากรณ์โรค ตลอดจนความผิดปกติต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

ช่องปากและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.2.6   สามารถตดัสินใจเลือกวธีิการและกระท าการรักษาไดถู้กตอ้งมีหลกัการและเหมาะสมกบัสภาวะของผูป่้วย

แต่ละราย 
6.2.7   สามารถเป็นท่ีปรึกษา ใหค้  าแนะน า ถ่ายทอดความรู้และอภิปรายปัญหาทางวชิาการดา้นศลัยศาสตร์ช่อง

ปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.2.8   มีนิสยัใฝ่รู้ ช่างสงัเกต ชอบคน้ควา้ มีวสิยัทศัน์ในการวเิคราะห์ปัญหาและประสบการณ์ เพื่อพฒันาความรู้

ความสามารถดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

7.  ก าหนดการเปิดอบรม  
 สถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูก้  าหนดตามประกาศราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

8.  ผู้รับการฝึกอบรม 
8.1  คุณสมบติัของผูรั้บการฝึกอบรม 

 8.1.1  เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตจากมหาวทิยาลยัของรัฐ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืนท่ีทนัตแพทย
สภารับรอง 

 8.1.2  ข้ึนทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทนัตกรรมจากทนัตแพทยสภาตามพระราชบญัญติั
วชิาชีพทนัตกรรม พ.ศ.2537  

8.1.3  เป็นผูท่ี้มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
8.1.4  เป็นผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้รับการฝึกอบรมในสาขาตามระเบียบของราชวทิยาลยั  

8.2  จ านวนผูรั้บการฝึกอบรม 
 จ านวนผูรั้บการฝึกอบรมเป็นไปตามจ านวนท่ีราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยตกลงกบัคณะแพทยศาสตร์

หรือสถาบนัแพทยศาสตร์ 
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8.3 วธีิการคดัเลือกผูรั้บการฝึกอบรม 
ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555 ขอ้ 41  โดยไดรั้บการแจง้ช่ือผูรั้บการฝึกอบรมจาก
สถาบนัฝึกอบรมตน้สงักดัต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ เพ่ือเสนอต่อราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อคณะแพทยศาสตร์หรือสถาบนัแพทยศาสตร์ ท่ีมีขอ้ตกลงร่วมในการรับทนัตแพทยป์ระจ าบา้น
เขา้ศึกษาต่อแพทยศาสตร์ร่วมกบัราชวทิยาลยั เพ่ือพิจารณารับเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต เป็นเวลา 5 ปี  เม่ือ
จบการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิตและไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมแลว้  จะกลบัเขา้รับการฝึกอบรมต่ออีก 2 ปี 
จนจบหลกัสูตรและสอบเพ่ือวฒิุบตัรตอ่ไป  หากไม่สามารถเรียนต่อจนครบหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  ใหท้ าหนงัสือตอ่
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อขออนุมติักลบัเขา้รับการฝึกอบรมในสถาบนัหลกัต่อไป 

9.  การส้ินสุดสภาพผู้เข้ารับฝึกอบรม 
1. ฝึกอบรมครบหลกัสูตรจากสถาบนัหลกัตามท่ีทนัตแพทยสภารับรอง 
2.   ไดรั้บอนุมติัจากทนัตแพทยสภาใหล้าออก 
3.   คณะกรรมการทนัตแพทยสภามีมติใหอ้อก 
4.   พน้สภาพสมาชิกทนัตแพทยสภา 
5.   การใหอ้อกเน่ืองจากการท าผิดอยา่งร้ายแรง ซ่ึงสถาบนัฝึกอบรมแตล่ะสถาบนัเป็นผูก้  าหนด  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

มีสิทธ์ิยืน่อุทธรณ์เพ่ือใหส้ถาบนัฝึกอบรมพิจารณาทบทวนได ้

10.  การฝึกอบรม 
10.1 ระบบการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมเพ่ือวฒิุบตัรเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล เป็นไปตาม
ขอ้บังคบัทนัตแพทยสภา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติับัตร หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพสาขาต่างๆ พ.ศ.2555  ขอ้ 37 โดยเป็นการฝึกอบรมแบบต่อเน่ืองติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 8 ปี หรือ 96  เดือน จาก
สถาบนัหลกั สถาบนัร่วม หรือสถาบนัสบทบ                

10.2  ระยะเวลาฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558   โดยเพ่ิม
ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็น 8 ปี  ผูรั้บการฝึกอบรมจะตอ้งเรียนตามหลกัสูตรของสถาบนัหลกัท่ีผูรั้บการฝึกอบรมสงักดัอยู ่  

โดยในปีแรกจะเป็นทนัตแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1  จะเรียนวิชาพ้ืนฐานดา้นศลัยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลตลอดจนวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ปฏิบติังานเป็นผูช่้วยผ่าตดั  การตรวจผูป่้วยนอก  การดูแลผูป่้วยใน  อยูเ่วรศลัยกรรม
ฉุกเฉิน  การเตรียมผ่าตดัและงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย  หลงัจากนั้นจะเขา้เรียนในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตท่ีคณะ
แพทยศาสตร์ หรือสถาบนัแพทยศาสตร์ร่วมกบัราชวทิยาลยัทนัตแพทยฯ์ เป็นเวลา 5 ปี จนจบหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต
และสอบไดใ้บอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา  และกลบัเขา้รับการฝึกอบรมในสถาบนัฝีกอบรมเดิมต่อ
เป็นทนัตแพทยป์ระจ าบา้นปีอีก 2 ปี จนครบหลกัสูตรการฝึกอบรม โดยมีภารกิจเขา้ร่วมสมัมนาทางวิชาการและท าวารสาร
สโมสร  เป็นผูช่้วยหวัหนา้ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นในงานศลัยกรรม  ตรวจผูป่้วยนอก  ดูแลผูป่้วยใน  อยูเ่วรศลัยกรรมฉุกเฉิน
เป็นเวลา 10 เดือนและท างานวจิยัภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาในสถาบนัหลกัเป็นเวลา 2 เดือน 
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 และปีสุดทา้ยจะท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นปฏิบติังานในคลินิกผูป่้วยนอก  ดูแลผูป่้วยใน  อยูเ่วร
ศลัยกรรมฉุกเฉิน  ท างานในห้องผา่ตดั  รับผิดชอบในการจดักิจกรรมทางวิชาการเป็นเวลา 6 เดือน  เป็นผูช่้วยหวัหนา้ทนัต
แพทยป์ระจ าบา้น 2 เดือน  เลือกฝึกปฏิบติังานในสาขาท่ีสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานศลัยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือนและท างานวจิยัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน  ผลงานวจิยัตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยราช
วทิยาลยั 

 
11.  การประเมนิผู้รับการฝึกอบรม 

11.1  การประเมินผลเป็นระยะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น โดย
ใชว้ธีิการและเกณฑท่ี์เหมาะสม ซ่ึงก าหนดโดยแต่ละสถาบนั  ยกเวน้ในช่วงเวลาท่ีไปศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิต 
จะประเมินโดยคณะแพทยศาสตร์ หรือสถาบนัแพทยศาสตร์   

11.2  มีการประเมินทกัษะของทนัตแพทยป์ระจ าบา้นอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง การประเมินอาจท าถ่ีข้ึน หากยงัไม่ไดรั้บผล
เป็นท่ีน่าพ่ึงพอใจของคณาจารยฝึ์กอบรม และแจง้ผลการประเมินใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นทราบ เพ่ือใหมี้การ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน และมีผลต่อสถานภาพของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น 

11.3  การเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น ข้ึนอยูก่บัการประเมินผล ความกา้วหนา้ของ
ทนัตแพทยป์ระจ าบา้น โดยคณาจารยฝึ์กอบรม 

11.4  มีการบนัทึกการประเมินผลของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น แต่ละคนและเก็บรวบรวมไวส้ าหรับ การพิจารณา
ประกอบคร้ังต่อไป 

11.5  การประเมินผลการปฏิบติังานของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ คือ กลุ่ม วทิยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน, คลินิกศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล การประเมินผล การหมุนเวยีนไปปฏิบติังานในแผนก
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

11.6  ประเมินงานวจิยั โดยมีการเสนอผลงานในระดบัชาติ หรือมีผลงานพร้อมตีพิมพ ์1 เร่ือง ซ่ึงการตีพิมพห์รือไดรั้บ
การยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
12.  การสอบขึน้ทะเบียนเพ่ือรับวุฒิบัตร  

การสอบข้ึนทะเบียนเป็นผูช้  านาญเฉพาะทาง เป็นไปตามขอ้บงัคบัของทนัตแพทยสภา 
 
13. สถาบนัฝึกอบรม 

13.1  สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 
(1)   สถาบนัหลกั  

ตอ้งเป็นสถาบนัท่ีสามารถจดัการสอนและฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูอ้  านวยการฝึกอบรม (Program 
director) หรือคณะกรรมการท่ีดูแลการฝึกอบรมนั้นตอ้งมีส่วนร่วมในการคดัเลือกทนัตแพทยเ์ขา้รับการฝึกอบรม การ
ประเมินผล การวางแผน และปรับแผนการฝึกอบรม เพื่อใหก้ารฝึกอบรมมีคุณภาพดีท่ีสุด มาตรฐานส าหรับสถาบนั
ฝึกอบรม ไดแ้ก่ 

1.1  สถาบนัหลกัในการฝึกอบรม ไดแ้ก่ คณะทนัตแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลทัว่ไป (general hospital) ท่ี
มีขนาดใหญ่  
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1.2  สถาบนัหลกัตอ้งจดัใหมี้สถานท่ีหรือหออภิบาลส าหรับผูป่้วยในทางศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิล
โลเฟเชียลอยา่งนอ้ย 5 เตียง 

1.3  คณาจารยท่ี์ด าเนินการฝึกอบรม ตอ้งเป็นคณาจารยท่ี์สามารถสอนและใหก้ารฝึกอบรมไดค้รบใน
ขอบเขตของงานในสาขาน้ี โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใตก้ฎ ขอ้บงัคบัของสถาบนัฝึกอบรมและทนัต
แพทยสภา 

1.4  สถาบนัหลกัตอ้งมีคณาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บอนุมติับตัรหรือวฒิุบตัร อยา่งนอ้ย 3 คน  
1.5  มีผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ทางศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 100 

รายต่อปี 
1.6  มีการกระจายของผูป่้วยตามชนิดของโรคต่างๆ ของช่องปากและใบหนา้ เช่น การติดเช้ือภยนัตรายต่อ

ฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหนา้ เน้ืองอก ความพิการแต่ก าเนิด ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร
และใบหนา้ ตลอดจนขอ้ต่อกระดูกขากรรไกร 

1.7  สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีทรัพยากร และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ เพียงพอเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ 
และเกิดทกัษะในการรักษาผูป่้วย ทนัตแพทยป์ระจ าบา้น สามารถคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดย
หอ้งสมุดของสถาบนัฝึกอบรม ควรมีต าราท่ีเป็นมาตรฐานและทนัสมยั รวมทั้งวารสารทางวชิาการต่างๆ 
และ/หรืออุปกรณ์สารสนเทศส าหรับคน้ควา้และอา้งอิงอยา่งเพียงพอ  

1.8  สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีเคร่ืองมืออุปกรณ์พ้ืนฐาน ดงัต่อไปน้ี 
1.8.1   เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับผูป่้วยฉุกเฉิน  
1.8.2   เคร่ืองมือดมยาสลบทัว่ไป 
1.8.3   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดูแลผูป่้วยหลงัจากไดรั้บการดมยาสลบ   
1.8.4   เคร่ืองถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากท่ีสามารถถ่ายภาพรังสีบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนา้ และ/

หรือควรถ่ายภาพรังสีทรวงอกได ้   
1.8.5   เคร่ืองถ่ายภาพรังสีออโทแพนโทโมแกรม   
1.8.6   เคร่ืองถ่ายภาพคอมพิวเตอร์ทางทนัตกรรม (Dental CT) และ/หรือเคร่ืองถ่ายภาพคอมพิวเตอร์

ทางการแพทย ์(Medical CT)  
 (2)  สถาบนัสมทบ      

หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาให้
เป็นสถาบนัสมทบกบัสถาบนัหลกั โดยอยูใ่นการก ากบัดูแลของสถาบนัหลกั เพ่ือจดัการฝึกอบรมในส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่ 
สามารถจดัประสบการณ์ได ้ โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลารวมกนัไม่เกิน  2 ใน 3 ของระยะเวลาของ
หลกัสูตร 

       2.1    การพิจารณาคดัเลือก สถาบนัสมทบใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถาบนัหลกัและราชวทิยาลยั  
       2.2    การหมุนเวยีนของทนัตแพทยป์ระจ าบา้นไปท่ีสถาบนัสมทบควรมีระยะเวลาแน่นอน    
       2.3    สถาบนัสมทบท่ีมีทนัตแพทยป์ระจ าบา้นหมุนเวยีนไป ตอ้งท ารายงานการปฏิบติังานเก่ียวกบัผูป่้วย

ศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลของทนัตแพทยป์ระจ าบา้น โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นผูท้  า
ผา่ตดัหรือผูช่้วยท าผา่ตดั 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสถาบนัสมทบตอ้งเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถาบนัหลกั และสถาบนัสมทบ 
 (3)  สถาบนัร่วม 
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หมายถึง สถาบนัหลกัท่ีใหก้ารฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับวฒิุบตัรสาขา
ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล ร่วมกบัสถาบนัหลกัอ่ืนท่ีใหก้าร ฝึกอบรม โดยอนุมติัจากราชวทิยาลยัทนัต 
แพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมไดรั้บ
ประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่เกิน 2 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

 (4) คณะแพทยศาสตร์หรือสถาบนัแพทยศาสตร์ท่ีเป็นสถาบนัร่วมในการรับผูรั้บการฝึกอบรมในหลกัสูตรตามท่ี
ราชวทิยาลยัเสนอใหเ้รียนในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตของคณะแพทยศาสตร์ หรือสถาบนัแพทยศาสตร์นั้น ๆ ตาม
ขอ้ตกลงร่วมท่ีท าไวก้บัราชวทิยาลยัทนัตแพทย ์

13.2  การขออนุมติัเป็นสถาบนัฝึกอบรม 
คณะทนัตแพทยศาสตร์  สถาบนัทางทนัตแพทยห์รือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิดเป็นสถาบนั

ฝึกอบรมในสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลท่ีมีเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บการอนุมติัจากราช
วทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาแลว้ใหส้ถาบนัหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล ตามเกณฑ์
หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติันั้น เสนอราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือประสานงานกบั
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาศลัยศาสตร์ช่อง
ปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนัหลกัและสถาบนั
สมทบ(ถา้มี)หรือสถาบนัร่วมตามเกณฑห์ลกัสูตร แลว้ใหน้ าเสนอราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอ
ใหท้นัตแพทยสภาอนุมติัต่อไป 

13.3  การติดตามก ากบัดูแลสถาบนัฝึกอบรม 
ราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยจะจดัใหมี้การติดตามก ากบัดูแลสถาบนัหลกั สถาบนัสมทบ สถาบนั

ร่วมท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็น
ผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีราชวทิยาลยัฯ ก าหนด  และเสนอรายงานต่อราชวทิยาลยัฯ เพื่อพิจารณาเสนอทนัตแพทยสภาเป็น
ระยะๆหากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่ สถาบนัหลกัหรือสถาบนัร่วมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมใน
หลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 5 ปี ให ้“ยกเลิก”     การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัหลกัหรือของสถาบนัร่วมกลุ่มนั้น และ
ใหท้ าเร่ืองแจง้ราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย  เสนอทนัตแพทยสภาเพ่ืออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความ
ประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้ าเนินการตามขอ้ 13.2 
 
14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล จะตอ้งก าหนดคุณสมบติั
ของผูอ้  านวยการฝึกอบรมและอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมรวมทั้งเกณฑจ์ านวนขั้นต ่าของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมท่ีท างาน
เตม็เวลา ท่ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีก่อนขอเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม ตามระเบียบทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยสถาบนัฝึกอบรม
ระดบัวฒิุบตัรของทนัตแพทยสภา พ.ศ.2542 โดยมีผูท่ี้ไดรั้บอนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรอยา่งนอ้ย 3 คน  

14.1  ผูอ้  านวยการในการฝึกอบรม 
ผูอ้  านวยการฝึกอบรมตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วชิาชีพทนัตกรรมในสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล จากทนัตแพทยสภาและสามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็
เวลา และมีหนา้ท่ี 

 ก.  ร่วมคดัเลือกทนัตแพทยป์ระจ าบา้น 
ข.  พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมใหเ้หมาะสม    
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ค.  ประเมินผลการฝึกอบรม คณาจารยท่ี์ท าการสอน และทนัตแพทยป์ระจ าบา้น   
ง.  เป็นผูรั้บผิดชอบและบริหารการฝึกอบรม 
จ.  เป็นผูว้างแผนและจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการฝึกอบรม   
ฉ.  เป็นผูป้ระเมินผลการฝึกอบรมและใหค้  าแนะน าแก่สถาบนัสมทบ 
ช.  เป็นผูเ้ก็บรวบรวมบนัทึกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนและฝึกอบรม   
ซ.  เป็นผูรั้บผดิชอบในการฝึกอบรมใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 

14.2  คณาจารยป์ระจ า   
14.2.1   คณาจารยผ์ูส้อนและใหก้ารฝึกอบรมตอ้งเป็นทนัตแพทย ์ซ่ึงมีความสามารถในดา้นการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบติัในสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล ตอ้งเป็นทนัตแพทยท่ี์เคยผา่นการฝึกอบรมจนครบ
หลกัสูตรในสถาบนัท่ีทนัตแพทยสภาใหก้ารรับรอง และไดรั้บอนุมติับตัร วฒิุบตัร สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิล
โลเฟเชียล ส่วนสาขาทางการแพทยอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเป็นผูท่ี้ผา่นการอบรมและข้ึนทะเบียนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆ 
ฝึกอบรมเป็นผูรั้บผดิชอบการประเมินผล และควรใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นไดมี้ส่วนในการประเมินผลน้ีดว้ย  
 คณาจารยผ์ูส้อนในคณะแพทยศาสตร์ท่ีเป็นสถาบนัร่วม  เป็นไปตามเกณฑข์องคณะแพทยศาสตร์หรือ
สถาบนัแพทยศาสตร์ 

14.2.2   จ านวนของคณาจารยแ์ละระยะเวลาการปฏิบติังานในการฝึกอบรมตอ้งเพียงพอตามสดัส่วนของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม เพื่อให ้

ก.   ด าเนินการสอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ข.   มีส่วนร่วมในการวนิิจฉยัและรักษาผูป่้วยกบัทนัตแพทยป์ระจ าบา้น 
ค.   คณาจารยผ์ูท้  าการฝึกอบรมเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมรวมทั้งการประชุม

และสมัมนาทางวชิากากรต่างๆ ท่ีจดัข้ึน 
ง.   เป็นผูรั้บผิดชอบและใหค้  าปรึกษาแก่ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นในการประเมินผูป่้วย วางแผนการ

รักษา ใหก้ารรักษาและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
14.2.3  อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมใหก้ ากบัดูแลอยูใ่นหอ้งผา่ตดัทุกคร้ัง เพ่ือใหค้  าแนะน า หรือสอนระหวา่งการ

ผา่ตดัทั้งในสถาบนัหลกั สถาบนัร่วมและสถาบนัสมทบ 
14.2.4  อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมตอ้งมีตารางการปฏิบติังานอยา่งแน่นอนในคลินิกผูป่้วยนอก เพ่ือใหค้  าแนะน า 

และท าการสอนแก่ทนัตแพทยป์ระจ าบา้น   
14.2.5  อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมตอ้งมีตารางการปฏิบติังานอยา่งแน่นอนในหอ้งผูป่้วยฉุกเฉิน และหอ้งผา่ตดั 

เพ่ือใหค้  าแนะน า และท าการสอนแก่ทนัตแพทยป์ระจ าบา้น 
14.2.6  ตอ้งมีการประชุมคณาจารยใ์นการฝึกอบรมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือประเมินผลคุณภาพของการ

ปฏิบติังาน โดยผูอ้  านวยการ   
14.3  คณาจารยพ์ิเศษ    

เป็นทนัตแพทยท่ี์มีความสามารถในดา้นการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัในสาขาศลัยศาสตร์ช่องปาก
และแมก็ซิลโลเฟเชียล ท่ีอยูใ่นสถาบนัร่วมและสถาบนัสมทบ หรือเป็นผูท่ี้สถาบนัหลกัไดพิ้จารณาแลว้วา่เป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถในดา้นศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลฟเชียลหรือสาขาวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 



8 
 

15.  โครงสร้างเน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 
15.  หลกัสูตรการฝึกอบรม 

 การอบรมน้ีถือเป็นการอบรมเฉพาะสาขาวชิาภายหลงัจากไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตแลว้    
การจดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 
 15.1  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรมต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 8 ปี โดยเป็นการเรียนหลกัสูตรแพทยศาสตร์ 5 ปี และ
เป็นการฝึกอบรมในสถาบนัหลกัและสถาบนัสมทบอีก 36 เดือน โดยใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 30 เดือนในงานศลัยกรรมช่องปาก
และแมก็ซิลโลเฟเชียลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 3 เดือนในการท าวจิยัและอีก 3 เดือนในการเลือกศึกษาดูงานในประเทศ
หรือต่างประเทศตามความสนใจ 

15.2   การจดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน ประกอบดว้ย    
15.2.1   ภาควชิาการ ไดแ้ก่การบรรยาย การประชุมวชิาการ การสัมมนา วารสารสโมสร ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 

450 ชัว่โมง แบ่งเป็นการ ศึกษาความรู้ทางวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน หรือ วทิยาศาสตร์การ แพทยพ้ื์นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
ระยะเวลาประมาณร้อยละ 30 และการศึกษาความรู้ในสาขานั้น หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งประมาณร้อยละ 70      

15.2.2 ภาคปฏิบติังาน ตอ้งมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบติังานใน สาขานั้นไม่นอ้ยกวา่ 32 เดือน หรือ 4,000 
ชัว่โมง   

15.3  มีการประชุมและสมัมนาทางวชิาการท่ีควบคุมโดยคณาจารยท่ี์ท าการฝึกอบรมทุกสปัดาห์ใน หวัขอ้ท่ี 
เก่ียวกบัวชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งและในทางคลินิก 

15.4  รายละเอียดของหลกัสูตรประกอบดว้ย 
15.4.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน เรียนจากคณะแพทยศาสตร์หรือสถาบนัแพทยศาสตร์ 

ไดแ้ก่ 
1.  สถิติและพ้ืนฐานการวจิยั  

-  สถิติทางการแพทย ์ (Medical Statistic) 
-  ระเบียบวธีิวจิยั (Research methodology) 

2.  วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(Biomedical Sciences) ประกอบดว้ย 
ก.  กายวภิาคศาสตร์ (Anatomy) 
ข.  สรีรวทิยา และชีวเคมี (Physiology) 
ค.  เภสชัวทิยา (Pharmacology) 
ง.  จุลชีววทิยา (Microbiology) 
จ.  พยาธิวทิยา  (Pathology) 
ฉ.  ภูมิคุม้กนัวทิยา (Immunology) 

15.4.2  กลุ่มวชิาการแพทยศาสตร์ (Medical Sciences) โดยคณะแพทยศาสตร์ หรือสถาบนัแพทยศาสตร์ 
1.   วชิาทางคลินิก (Applied Clinical Sciences)  ทนัตแพทยป์ระจ าบา้น สาขาศลัยศาสตร์ช่อง

ปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลจะตอ้งหมุนเวยีนไปปฏิบติังานในสาขาการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น วสิญัญีวทิยา ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
และอายรุศาสตร์ทัว่ไป เพื่อใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นมีความรู้และประสบการณ์ในดา้น 

ก. การซกัประวติัและตรวจร่างกาย 
ข. ประเมินผูป่้วยก่อนท าผา่ตดั 
ค. จดัการกบัปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งและภายหลงัการผา่ตดั 
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ง. ใหก้ารดูแลผูป่้วยภายหลงัการผา่ตดั   
วสิญัญีวทิยา   
เพ่ือใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นมีความรู้เก่ียวกบัการดมยาสลบทัว่ไปโดยหมุนเวยีนไปปฏิบติังานใน

แผนกวสิญัญีวทิยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   
1.  เพ่ือใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นสามารถประเมินสภาพร่างกายผูป่้วยก่อนและหลงัการดมยาสลบได ้
2.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักายวภิาค และสรีรวทิยาของระบบการหายใจ ระบบการไกลเวยีนของ

โลหิต และระบบประสาทต่อการตอบสนองในการใชย้าชนิดต่างๆ การใชย้าระงบัความรู้สึก
เฉพาะท่ี ยาสลบทัว่ไป การใชย้ากล่อมประสาท และวธีิการควบคุมความเจบ็ปวด 

3.  มีประสบการณ์และทกัษะในการวนิิจฉยั การเลือกวธีิการท่ีเหมาะสม และการใชย้าชนิดต่างๆ 
ส าหรับการระงบัความเจบ็ปวดในผูป่้วยท่ีมีร่างกายปกติ และผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ 

4.  เพ่ือใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นสามารถใหก้ารดูแลเก่ียวกบัทางเดินหายใจ การไหลเวยีนของโลหิต
รวมทั้งสามารถใหก้ารรักษาภาวะฉุกเฉินเก่ียวกบัทางเดินหายใจ และการปฏิบติัการกูชี้พ 
(Resuscitation) 

 
ศลัยกรรมทัว่ไป  
ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งหมุนเวยีนไปปฏิบติังานในแผนกศลัยศาสตร์ทัว่ไป หรือแผนกศลัยศาสตร์

อ่ืนท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1.  เรียนรู้หลกัการทัว่ไปของศลัยศาสตร์ 
2.  เรียนรู้วธีิการดูแลผูป่้วยทางศลัยกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.  เรียนรู้วธีิการจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน และปัญหาแทรกซอ้นต่างๆ ท่ีเกิดจากการผา่ตดัในหลกัการ

ทัว่ไปของศลัยศาสตร์ 
ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งเรียนรู้แลปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดทกัษะต่างๆ คือ 

      1. การปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
      2. การท าใหป้ราศจากเช้ือ 
      3. การดูแลเน้ือเยือ่ต่างๆ 
      4. การหา้มเลือด 
      5. การเตรียมผูป่้วยก่อนการผา่ตดั 
      6. เทคนิคทัว่ไปท่ีใชใ้นหอ้งผา่ตดั 
      7. การตอบสนองของร่างกายต่อการท าผา่ตดั 

 ในเร่ืองของการดูแลผูป่้วยทางศลัยกรรม ประกอบดว้ย 
1. การประเมินอตัราเส่ียงของการผา่ตดั 
2. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของโรคต่างๆ ท่ีผูป่้วยเป็นอยู ่
3. การเลือกใชว้ธีิการระงบัความรู้สึก 
4. การดูแลทางโภชนาการท่ีถูกตอ้ง 
5. การใหส้ารน ้ า และเกลือแร่ 
6. การใหเ้ลือด และผลิตภณัฑข์องเลือด 
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7. การดูแลผูป่้วยก่อนและภายหลงัการผา่ตดั 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการภาวะฉุกเฉิน และปัญหาแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนจากศลัยกรรมประกอบดว้ย 
1. ภาวะช็อค และการตกเลือด 
2. ภาวะแทรกซอ้นจากระบบต่างๆ ของร่างกาย 
3. ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีอาจพบทั้งก่อน ระหวา่ง และภายหลงัการผา่ตดั                     
 
อายรุกรรมทัว่ไป  
ทนัตแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งหมุนเวยีนไปปฏิบติังานในแผนกอายรุศาสตร์ทัว่ไป โดยมีวตัถุหระสงค์

เพ่ือใหส้ามารถประเมินสภาพร่างกายผูป่้วย ประเมินอตัราเส่ียงของการผา่ตดัและการใหย้าระงบัความรู้สึก  
การฝึกอบรมประกอบดว้ย 
1. โรคทางระบบต่าง ๆ 

ก. ทบทวนโรคในอวยัวะต่างๆ โดยเนน้โรคท่ีเกิดกบัหวัใจและหลอดเลือด ปอด ตบั ไต และ
ระบบต่อมไร้ท่อ  

ข.  มีความคุน้เคยกบัวธีิการท่ีช่วยในการวนิิจฉยัโรค เช่น การ ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ รังสีวทิยา 
และการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการต่างๆ เป็นตน้ 

2. การใชย้ารักษาโรคทางระบบตา่ง ๆ รู้จกัเภสชัวทิยาของยาชนิดตา่งๆ ท่ีใชใ้นทางศลัยกรรมช่องปาก
และแมก็ซิลโลเฟเชียล 

3. สามารถประเมินผูป่้วย โดยการซกัประวติั และตรวจร่างกายผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
ศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง 
1. เพ่ือใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นทราบหลกัการพ้ืนฐานทางศลัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง 
2. สามารถท าการผา่ตดัแกไ้ขความผิดปกติบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนา้ รวมทั้งปากแหวง่เพดาน

โหว ่
3. ศลัยกรรมความงามของใบหนา้ 
4. การผา่ตดัเสริมสร้างอวยัวะเฉพาะ เช่น จมูก หู ตา เป็นตน้ 
5. ศลัยกรรมจุลทรรศน์ (microsurgery) 
 

 ศลัยกรรมประสาท  (Neuro Surgery) 
1. เพ่ือใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นมีความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองโรค  กายวภิาค และความผิดปกติของบริเวณ

สมอง เน่ืองจากการบาดเจบ็หรือโรคเฉพาะโรคท่ีพบไดบ่้อย สามารถตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีมีโรค
หรือความผิดปกติในบริเวณ  

2. สมองโดยใชเ้ทคนิคท่ีถูกตอ้ง 
3. สามารถส่งตรวจทางภาพถ่ายรังสีและการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งและ สามารถแปล

ผลได ้
4. สามารถประเมินสถานภาพของผูป่้วยท่ีมีโรคหรือความผิดปกติในบริเวณสมองได ้
5. ขั้นตอนในการวางแผนการรักษาและการติดตามผลการรักษาผูป่้วยท่ีความผิดปกติในบริเวณสมองได ้
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6. มีความรู้และทกัษะในการจดัการกบัภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในบริเวณท่ีมีความผิดปกติในบริเวณ
สมองได ้

 
 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์  

ในกรณีท่ีหมุนเวยีนไปฝึกอบรม 2 เดือน ใหแ้บ่งเป็นออกเป็น 2 คร้ัง  
1. เพ่ือใหท้นัตแพทยป์ระจ าบา้นมีความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองโรค  กายวภิาค และความผิดปกติของบริเวณ

หู คอ จมูก และลาริงซ์ โรคเฉพาะโรคท่ีพบไดบ่้อย 
2. สามารถตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีมีโรคหรือความผิดปกติในบริเวณ หู คอ จมูกและลาริงซ์  โดยใช้

เทคนิคท่ีถูกตอ้ง 
3. สามารถส่งตรวจทางภาพถ่ายรังสีและการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งและ สามารถแปล

ผลได ้
4. สามารถประเมินสถานภาพของผูป่้วยท่ีมีโรคหรือความผิดปกติในบริเวณหู คอ จมูกและลาริงซ์ได ้
5. ขั้นตอนในการวางแผนการรักษาและการติดตามผลการรักษาผูป่้วยท่ีมีโรคในบริเวณ หู คอจมูก

และลาริงซ์ท่ีพบไดบ่้อย 
6. มีความรู้และทกัษะในการจดัการกบัภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ หู คอ จมูกและลาริงซ์ 
7. เขา้ใจภาพรวมในการดูแลผูป่้วยมะเร็งช่องปาก 
8. มีประสบการณ์ตรงหรือมีส่วนร่วมในการเขา้ช่วยผา่ตดัรักษารอยโรคมะเร็งช่องปาก การท า neck 

dissection และการบูรณะฟ้ืนฟทูั้งเน้ือเยือ่อ่อน และเน้ือเยือ่แขง็ ดว้ย regional  flap  หรือ 
microvascular free fllap 

 
15.4.3  กลุ่มวชิาสาขาศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   

การฝึกอบรมดา้นศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลประกอบดว้ยการดูแลผูป่้วยนอกผูป่้วยใน และการ
ดูแลผูป่้วยในห้องฉุกเฉิน ทันตแพทยป์ระจ าบ้านตอ้งเขา้ร่วมในการท าผ่าตดัใหญ่ ผ่าตดัเล็กตลอดระยะเวลาของการ
ฝึกอบรม ภายใตก้ารดูแลของคณาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมโดยตอ้งมีจ านวน และชนิดของผูป่้วยทางศัลยกรรมช่องปาก
และแมก็ซิลโลเฟเชียลเพียงพอ แยกประเภทเป็นกลุ่มต่าง ๆ 8 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1   การผ่าตดัเก่ียวกบัฟันและกระดูกรองรับรากฟัน  (Dentoalveolar Surgery)  เช่น impaction, embedded 
tooth, surgical extraction, periapical surgery, cystectomy เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 2    การติดเช้ือในบริเวณช่องปากและใบหนา้ท่ีมีสาเหตุจากฟัน  (Orofacial Infection from Dental Origin) 
เช่น Incision and drain abscess via intraoral and extraoral approaches treatment of cellulitis, exploration of maxillay sinus, 
removal of the stone in salivary duct and removal of salivary gland เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 3   การรักษาการบาดเจ็บในบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหนา้  (Maxillofacial Injuries)  เช่น Primary 
and secondary repair of facial and oral soft tissue injuries, open and closed reduction of fracture of the mandible, maxilla, 
zygoma, nose, naso-orbito- ethmoidal and midface region เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 4   การแกไ้ขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหนา้(Dentofacial Deformities) 
เช่น Surgical correction of functional and esthetic orofacial and craniofacial deformities of the mandible, maxilla, 

zygoma and other facial bones, surgical procedures including ramus and body osteotomy of mandible, genioplasties, 
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subapical segmental osteotomies, Le fort I,II,III procedures and craniofacial operations เป็นตน้กลุ่มท่ี5   ศลัยกรรมเพื่อการ
ใส่ฟันเทียม  (Preprosthetic Surgery)  การผ่าตดัแกไ้ขสภาพในช่องปากเพ่ือใหเ้หมาะแก่การใส่ฟันเทียมเช่น Alveoloplasty, 
torectomy of  torus palatinus and torus mandibularis, removal of  scar tissue, frenectomy and frenoplasty, sulcoplasty, 
alveolar ridge augmentation, placement of dental implant เป็นตน้  

กลุ่มท่ี 6   การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหนา้  (Pathologic condition of maxillofacial 
region) เช่น การท า Biopsy แบบต่าง ๆ marsupialization of large cyst, enucleation of large cyst, surgical treatment of tumor 
in maxillofacial region including excision, enucleation, block resection, partial mandibulectomy, maxillectomy เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 7   การผา่ตดัสร้างเน้ือเยือ่  (Reconstructive Surgery) เช่น bone graft and soft tissue graft, tempormandibular 
joint reconstruction, management of continuity defects, insertion of implant, facial cleft repair, closure of oroantral fistula 
and other reconstructive surgery เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 8   การผา่ตดัอ่ืน ๆ  (Miscellaneous surgery) เช่น tracheostomy, ligation of large artery, nerve decompression 
และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

หัวขอ้ทางวิชาการเหล่าน้ี อาจจดัการเรียนการสอนในลกัษณะการบรรยาย การสัมมนา หรือการประชุมวิชาการ 
หรือหมุนเวียนไปปฏิบติังานในวิชาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงนอกจากน้ีหวัขอ้วิชาการท่ีฝึกอบรมใหร้วมถึงเร่ืองจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชีพเขา้ไวด้ว้ย 

 
16.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม   

สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรวฒิุบตัรเพ่ือความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจะตอ้ง
จดัท าคู่มือการเรียนการสอนการฝึกอบรมของแต่ละปีตลอดหลกัสูตร 4 ปี 

16.1 สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรวฒิุบตัรเพ่ือความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
จะตอ้งขอรับการประเมินจากราชวทิยาลยัเพื่อท่ีขอเปิดหลกัสูตรและรับรองคุณภาพหลกัสูตรการฝึกอบรมสาขาศลัยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทุก 5 ปี ตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรสาขา
ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

16.2  สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรวุฒิบตัรเพ่ือความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ท่ีขอรับการประเมินจะตอ้งมีผลการประเมินผา่นเกณฑต์ามขอ้ก าหนด 

 
17.  การทบทวน และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ก าหนดให้สถาบนัหลกั
สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จะตอ้งมีการทบทวน ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ  
เพื่อให้ทันสมัยในระดับสากลอย่างน้อยทุก 5 ปี  และแจ้งผลการปรับปรุงและพฒันาให้ราชวิทยาลัยทันตแพทยแ์ห่ง                
ประเทศไทยรับทราบ 
 


