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1. ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) การฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน ระดบัวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป 
 (ภาษาอังกฤษ) Residency Training Program in General Dentistry 
 
2. ชื่อประกาศนียบัตร 
 ช่ือภาษาไทย ประกาศนยีบตัรทันตแพทยประจําบาน  สาขาทันตกรรมทั่วไป 
 ช่ือยอ  ป.ทันตแพทยประจําบาน สาขาทันตกรรมทั่วไป 
 ช่ือภาษาอังกฤษ Certificate Residency Training in General Dentistry  
 ช่ือยอ  Cert. Residency Training in General Dentistry 
 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
4. ปรัชญาของหลักสูตร 

การฝกอบรมทันตแพทยเพื่อใหมีความรูความชํานาญในการจัดการบริการทันตกรรมในสาขาทันต-
กรรม ทั่วไปคือ การพัฒนาระบบบริการทันตกรรมตามแนวคิดที่จะทําใหประชาชนแตละครอบครัวไดรับ
การบริการจาก  ทันตแพทยที่ดูแลรักษาใหกับทุกๆ คนในครอบครัวนั้นๆ ในหลักการของการบริการพรอม
มูล                (comprehensive care) ดวยแนวคิดของการบริการแบบองครวม (holistic service) เพื่อการดูแล
รักษาทันตสุขภาพในระยะยาวตั้งแตเกิดมีชีวิตจนถึงวันสุดทายของการดํารงอยู  โดยการรับผิดชอบดแูลรกัษา
ทันตสุขภาพในระยะยาวเชนนี้จะรวมถึงความรับผิดชอบในการประสานงานเพื่อใหประชาชนในความ
รับผิดชอบไดรับบริการจากผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ  ไดอยางรวดเร็ว  เหมาะสมและสอดคลองกับความ
จําเปน เพื่อใหประชาชนที่อยูในความรับผิดชอบสามารถดํารงไวซ่ึงการมีทันตสุขภาพไดตลอดชีวิต ในการนี้
ยังหมายถึงการปองกันการสงเสริมสุขภาพที่ตองมีการดําเนินการโดยตอเนื่องจนตลอดชีวิตเชนกัน 
 การบริการทางทันตกรรมในระบบการมีทันตแพทยประจําครอบครัวนี้  จะทําใหการบริการทางทันตก
รรมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทําใหการใชทรัพยากรของชาติที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุด ทําใหการบริการทางทันตกรรมเกิดการกระจายกันออกไปตามสถานบริการของรัฐบาลและ
เอกชนในระดับตางๆ ไดอยางทั่วถึง  อันจะเปนผลใหปญหาของการที่ประชาชนจะมุงหวังและพยายามอยาง
ที่สุด  เพื่อใหไดรับบริการทางทันตกรรมจากสถานบริการใหญๆ ที่มีความชํานาญเฉพาะดานจนทําใหเกิด
ปญหา ของความไมสมดุลยของการบริการในปจจุบันลดลง ดังนั้นการที่มีการฝกอบรมทันตแพทยเพื่อใหมี 
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ความรู  ความชํานาญในการจัดบริการทันตกรรมในสาขาทันตกรรมทั่วไป จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการที่
จะทําใหระบบบริการทางทันตสาธารณสุขแกประชาชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง อันเปนผลดีตอ
สุขภาพโดยรวมของประชาชนทั้งประเทศ ซ่ึงจะสงผลใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติโดยรวม
มีความมั่งคงและยั่งยืนสืบตอไป
 
5. คํานิยาม 
 ทันตกรรมทั่วไป หมายถึง ศาสตรและศิลปของการจัดการบริการทางทันตกรรมที่จาํเปนแกผูปวยทุก
กลุมอายุอยางครบถวนรวมทั้งผูปวยที่มีโรคทางระบบ ผูปวยสูงอายุ และผูพิการทางกาย สมองและจิต พรอม
ทั้งการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษาที่ครอบคลุมผสมผสานสอดคลองกับขอจํากัดทางการแพทย   
สภาวะจิตใจ และสถานะเศรษฐกิจของผูปวยนัน้ๆ ในลักษณะการบริการแบบองครวม โดยมีความชํานาญใน
การรักษาผูปวยแบบผสมผสานงานในสาขาตางๆ ในดานทันตวนิิจฉัยและเวชศาสตรชองปาก ศัลยศาสตร
ชองปาก วิทยาเอ็น   โดดอนต ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดษิฐ ปริทันตวทิยา ทันตกรรมสําหรับเด็ก 
ทันตกรรมจัดฟน และทนัตกรรมปองกัน 
 
6. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมทั่วไป
เพิ่มขึ้น และสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความชํานาญในสาขานี้ ซ่ึงเปนหลักประกันมาตรฐานการบริการ
ที่มีคุณภาพแกประชาชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  6.1    มีความรูความสามารถในการตรวจ  วินิจฉัย  วางแผนการรักษา  รักษาโรคในชองปาก  และมี

ความสามารถบูรณาการวิชาการทางทันตกรรมแบบองครวม โดยคํานึงถึงรางกายจิตใจ และ
สภาพแวดลอมของผูปวยควบคูกันไป 

6.2    มีความรูความชํานาญความสามารถในการบริบาลทันตกรรมพรอมมูล (comprehensive dental 
care) มีความชํานาญในการรักษาผูปวยแบบผสมผสานงานทางทันตกรรมในสาขาตางๆ ได 

6.3    มีความสามารถในการประสานงานกับทันตบุคลากร และบุคลากรทางการแพทยอยางเปนระบบ   
เพื่อการวิเคราะหปญหา การวางแผน และการสงตออยางมีประสิทธิภาพ 

 6.4    มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
 
7. การสิ้นสุดสภาพ 

1.  ฝกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักที่ทันตแพทยสภารับรอง 
2.  ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภา ใหลาออก 
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3.  คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก 
4.  พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
5.  ใหออกเนื่องจากการทําความผิดซึ่งถือวารายแรงตามกําหนดของสถาบันฝกอบรม และคณะกรรม 
     การทันแพทยสภามีมติใหออก  ทันตแพทยผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณเพื่อใหสถาบัน

   ฝกอบรมพิจารณาทบทวนได 
 
8. การฝกอบรม  
 8.1   ระบบการฝกอบรม เปนแบบแยกสวน 

8.2  ระยะเวลาการฝกอบรม ไมนอยกวา  3  ป  และไมเกิน  5  ป 
 8.3   วิธีการฝกอบรมประกอบดวย 

 8.3.1   ภาควชิาการ  60  หนวยกิต  
 8.3.2   วารสารสโมสรในสาขาทันตกรรมทั่วไป (Journal Club in General Dentistry)        
           460 ช่ัวโมง 

  ภาคปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพรอมมูล (Comprehensive Dental Clinic)   8.3.3
    2,000 ช่ัวโมง   

 8.4   การศึกษาเปนแบบหนวยกิต โดยมกีารคิดจํานวนหนวยกิตดังตอไปนี้ 
    8.4.1   ภาควิชาการ ที่ใชเวลาบรรยาย 1 ช่ัวโมงตอสัปดาหหรือไมนอยกวา  15  ช่ัวโมง ตลอด  

หนึ่งภาคการศกึษาปกติ ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกิต 
    8.4.2   ภาควิชาการปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ช่ัวโมงตอสัปดาหหรือตั้งแต 
  30 ถึง  45  ช่ัวโมงตลอดหนึง่ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
  8.4.3   ภาคการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพรอมมูล (Comprehensive Dental Clinic)  

จะตองปฏิบัตงิาน ไมนอยกวา  2,000  ช่ัวโมง  
 
9. การประเมินผล 
 ภาควิชาการ ประเมินโดยการสอบขอเขียน ประเมินผลการสัมมนา การทํารายงาน  โดยไดไมต่ํา

กวาระดับ B 
 ภาคปฏิบัติ ประเมินปริมาณงานขั้นต่ํา คณุภาพของงาน  การรายงานผูปวยและการประเมิน

ผลการรักษาและการสอบปากเปลา 
 
10.  การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร  
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 ดําเนินการโดยทันตแพทยสภา  ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมตัิ
บัตรหรือวุฒิบตัร  พ.ศ. 2539  หมวดที่ 2 และ 3 
 
11. สถาบันฝกอบรม 
 11.1  สถาบันหลัก   ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล   คณะทันตแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.1.1  สถานที่และอุปกรณการฝกอบรม 
-  ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล  คณะทนัตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดลและ

ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม   และคลินิกอ่ืนๆ  ที่เกีย่วของในคณะทนัตแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 11.1.2  หองสมุดทางการแพทย 
  -  หองสมุดของคณะทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร  ในมหาวิทยาลัยมหิดล

และคณะอื่นๆ  
 11.1.3  หองปฏิบัติการและหองศึกษาดวยตนเอง 

  -  หองศึกษาดวยตวัเองและหองปฏิบัติงานของภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 11.2  สถาบันสมทบ   -  งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี 
      -  แผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
 
12. หลักสูตรการฝกอบรม 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 เปนการฝกอบรมแบบแยกสวน รวมระยะเวลาการฝกอบรมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 4,050 ช่ัวโมง 
 โดยประกอบดวย  3  หมวดการศึกษา 
 หมวดที่ 1 ภาควิชาการ  60  หนวยกิต หรือ  1,590  ช่ัวโมง  ภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2  ป 
 หมวดที่ 2 วารสารสโมสรในสาขาทันตกรรมทั่วไป  460  ช่ัวโมง 
 หมวดที่ 3 ภาคปฏิบัติการคลินิกทันตกรรมพรอมมูลไมนอยกวา  2,000  ช่ัวโมง  โดยปฏิบัติงาน

ตอเนื่องไมนอยกวา 1 ป หรือแบงระยะเวลาปฏิบัติงานเปนชวง แตละชวงไมนอยกวา  
  3 เดือน โดยรวมไมต่ํากวา 12 เดือน 
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หมวดที่ 1   ภาควิชาการ (60 หนวยกิต หรอื 1,590 ชั่วโมง) ประกอบดวย 
 
 
             9  หนวยกิต  
       

      รหัส-ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต      ทฤษฎี-ปฏบิัต ิ

•  ทพทพ 701  ชีวสถิติ  2 (1-1) 
    (DTHD 701  Biostatistics)     

•  ทพทพ 703  ระเบียบวิธีการวิจัยทางทนัตแพทย  3 (1-2) 
    (DTHD 703  Research Methodology in Dentistry) 

•  ทพผส 515  ชีววิทยาชองปาก 2 (2-0) 
    (DTID 515  Oral Biology) 

•  ทพทพ 705  ชีววิทยาศาสตรการแพทยและจรรยาบรรณ 2 (2-0) 
    (DTHD 705  Biomedical Science and Ethics) 
 
 
          9 หนวยกิต 
 

1.1  ความรูพื้นฐาน

1.2  ความรูพื้นฐาน

 

รหัส-ชื่อวิชา      จํานวนหนวยกิต     ทฤษฎ-ีปฏิบตั ิ

• ทพทพ 707  พฤติกรรมศาสตรและสุขศึกษา    3            (3-0) 
   (DTHD 707  Behavior Science and Health Education) 

• ทพทพ 709  หลักวิทยาการระบาดโรคในชองปาก    3  (2-1) 
   (DTHD 709  Dental Epidemiology) 

• ทพทพ 711  ทันตกรรมปองกันในคลินกิ     3  (2-
1) 
   (DTHD 711  Oral Prevention in Clinical Practice) 
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42  หนวยกิต
 

1.3  วิชาเฉพาะ 

สวนที่ 1  วิชาทันตกรรมพรอมมูลและสัมมนา  (10 หนวยกิต)  ประกอบดวย 
    (Comprehensive Dentistry and Seminar) 
  

รหัส-ชื่อวิชา        จํานวนหนวยกิต    ทฤษฎ-ีปฏิบตั ิ

• ทพทพ 702  ทันตกรรมพรอมมูลและสัมมนา 1    1  (1-0) 
   (DTHD 702  Comprehensive Dentistry and Seminar I) 

• ทพทพ 704  ทันตกรรมพรอมมูลและสัมมนา 2     3  (3-0) 
   (DTHD 704  Comprehensive Dentistry and Seminar II) 

• ทพทพ 706  ทันตกรรมพรอมมูลและสัมมนา 3    1  (1-0) 
   (DTHD 706  Comprehensive Dentistry and Seminar III) 

• ทพทพ 708  ทันตกรรมพรอมมูลและสัมมนา 4     1  (1-0) 
   (DTHD 708  Comprehensive Dentistry and Seminar IV) 

• ทพทพ 710  ทันตกรรมพรอมมูลและสัมมนา 5    1  (1-0) 
   (DTHD 710  Comprehensive Dentistry and Seminar V) 

• ทพทพ 712  ทันตกรรมพรอมมูลและสัมมนา 6    3  (3-0) 
   (DTHD 712  Comprehensive Dentistry and Seminary VI) 
 
สวนที่ 2   วิชาทันตกรรมชั้นสูงและทันตกรรมโรงพยาบาล  (32 หนวยกิต)  ประกอบดวย 
     (Advanced Dentistry and Hospital Dentistry) 
 

วินิจฉัยโรคชองปากและเภสชัวิทยาทางทันตกรรม 

รหัส-ชื่อวิชา               จํานวนหนวยกิต       ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ

• ทพทพ 714  วินิจฉยัโรคชองปากและเภสัชวิทยาทางทนัตกรรม  4  (2-2) 
   (DTHD 714  Oral Diagnosis and Dental Phamacotherapy) 
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                       คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟน 

รหัส-ชื่อวิชา               จํานวนหนวยกิต     ทฤษฎ-ีปฏิบัต ิ

• ทพทพ 716  ทันตกรรมสําหรับเด็ก     2  (1-1) 
   (DTHD 716  Pediatric Dentistry) 

• ทพทพ 718  ทันตกรรมจดัฟน      2  (1-1) 
   (DTHD 718  Orthodontics) 
 

ทันตกรรมอนรัุกษและทันตกรรมประดิษฐ 

รหัส-ชื่อวิชา               จํานวนหนวยกิต       ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ

• ทพทพ 720  ทันตกรรมประดิษฐและทนัตวัสด ุ    3  (1-2) 
   (DTHD 720  Prosthodontics and Dental Materials) 

• ทพทพ 722  ทันตกรรมหตัถการ      3  (1-2) 
   (DTHD 722  Operative Dentistry) 

• ทพทพ 724  ปริทันตวิทยา      3  (1-2) 
   (DTHD 724  Periodontics) 

• ทพทพ 726  วิทยาเอนโดดอนต      3  (1-2) 
   (DTHD 726  Endodontics) 
 

ศัลยกรรมชองปากและทันตกรรมโรงพยาบาล 

รหัส-ชื่อวิชา               จํานวนหนวยกิต       ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ

• ทพทพ 728  ศัลยกรรมชองปากและทันตกรรมโรงพยาบาล 1  3  (2-1) 
   (DTHD 728  Oral Surgery & Hospital Dentistry I) 

• ทพทพ 730  ศัลยกรรมชองปากและทันตกรรมโรงพยาบาล 2  3  (1-2) 
   (DTHD 730  Oral Surgery & Hospital Dentistry II) 
 

การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูปวยกลุมพิเศษ 

รหัส-ชื่อวิชา               จํานวนหนวยกิต       ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ
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• ทพทพ 732  การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูปวยที่มโีรคทางระบบ  2  (1-1) 
   (DTHD 732  Dental Care in the Medically Compromised Patients) 

• ทพทพ 734  การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูปวยสูงอายุ   2  (1-1) 
   (DTHD 734  Dental Care in the Geriatric Patients) 

• ทพทพ 736  การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูปวยพิการ   2  (1-1) 
                    ทางกาย สมอง และจิต 
   (DTHD 736  Dental Care in Handicapped Patients) 
 
หมวดที่ 2   วารสารสโมสรในสาขาทันตกรรมทั่วไป    (9  หนวยกิต)   ประกอบดวย 
                   (Journal Club in General Dentistry) 
 
ประกอบดวย    

รหัส-ชื่อวิชา                     หนวยกิต   

• ทพทพ 738  วารสารสโมสรในงานทันตกรรมทั่วไป   2 
   (DTHD 738  Journal Club in General Practice) 

• ทพทพ 740  วารสารสโมสรในสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก  1 
   (DTHD 740  Journal Club in Pedodontics) 

• ทพทพ 742  วารสารสโมสรในสาขาทันตกรรมจัดฟน         1 
   (DTHD 742  Journal Club in Orthodontics) 

• ทพทพ 744  วารสารสโมสรในสาขาทันตกรรมประดิษฐและทันตวัสดุ                                1 
   (DTHD 744  Journal Club in Prosthodontic and Dental Materials) 

• ทพทพ 746  วารสารสโมสรในสาขาทันตกรรมหัตถการ        1 
   (DTHD 746  Journal Club in Operative Dentistry) 

• ทพทพ 748  วารสารสโมสรในสาขาปริทันตวิทยา         1 
   (DTHD 748  Journal Club in Periodontics) 

• ทพทพ 750  วารสารสโมสรในสาขาวิทยาเอนโดดอนต        1 
   (DTHD 750  Journal Club in Endodontics) 

• ทพทพ 752  วารสารสโมสรในสาขาศัลยกรรมชองปาก        1 
   (DTHD 752  Journal Club in Oral Surgery) 
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หมวดที่ 3   การปฏิบตัิการคลินิกทันตกรรมพรอมมูล 
                   (Comprehensive Dental Care) 
ประกอบดวย  

•  การปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพรอมมูลเสร็จสมบูรณในผูปวยทัว่ไป (Complete Treatment) 

•  การบริการรักษาเบื้องตนและฉุกเฉิน (Primary and Emergency Treatment) 

•  การฝกควบคุมและสอนนักศึกษาทันตแพทยระดับปริญญาตรี 
 
หมายเหตุ
ความหมายของรหัส 
  ประกอบดวยสัญลักษณและเลขรหัสประจําวิชา  โดยมีความหมายดังนี้

• สัญลักษณ  ใชตัวอักษร 4 ตัว เขียนตอเนือ่งกัน 
-  สัญลักษณ 2 ตัวแรก 
   ทพ (DT) หมายถึง คณะทนัตแพทยศาสตร (Dentistry) 
-  สัญลักษณ 2 ตัวทาย 
   ทพ (HD) หมายถึงภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล (Hospital Dentistry) 
   ผส (ID)   หมายถึงวิชาผสมผสาน (Interdisciplinary) 
 

• เลขรหัสประจําวิชา  
 สําหรับหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน ระดบัวุฒิบัตร ใหใชตั้งแตเลขรหสัวิชา 701-752
  -    เลขหลักแรกใหใชเลข 7 
  -    เลขสองหลักสุดทายเปนเลขเรียงลําดับวิชาของภาควชิาฯ 
  -    เลขคี่  หมายถึง  วิชาความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและวิชาชพี 

      เลขคู  หมายถึง  วิชาเฉพาะสาขาทันตกรรมทั่วไป 
 -    เลขอื่นๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร  ม.มหิดล 
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