เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
มกราคม 2555
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตองมีคุณสมบัติของสมาชิกทันตแพทยสภา ตามเกณฑที่ไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และพึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพ (Professional competencies)
เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม กําหนดขึ้นโดยใชอิงตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
(Competencies) เพื่อเปนการกําหนดเปาหมายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในระดับทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต และมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพ
สมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย คือ ความสามารถของบัณฑิตทันตแพทยจบใหม ในการประกอบวิชาชีพ
ในฐานะทันตแพทยทั่วไป ซึ่งตองประกอบขึ้นมาจาก 3 องคประกอบ อันไดแก ความรู (Knowledge) ทักษะ
(Skills) และทัศนคติ/เจตคติ (Attitude) ของการเปนทันตแพทยที่ดี
วัตถุประสงค
เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภานี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ
ประเมินความรูความสามารถ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ประสงคจะขึ้นทะเบียนเปน
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม และใชเปนกรอบในการสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม รวมถึงเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ของสถาบันการศึกษาตาง ๆ
แตไมถือเป นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ตามนัยแหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538
คําจํากัดความ (Glossary of Key Words)
ตระหนัก (Recognize) หมายถึง เห็นและบอกได สํานึกได ระบุไดวาสิ่งหรือเหตุการณที่ปรากฏ มี
ผลตอการจัดการผูปวย
จัดการ (Manage) หมายถึง สามารถประเมินสถานการณ สภาวะ เงื่อนไขตางๆ ของผูปวยและตัว
ทันตแพทย ใหการวินิจฉัยเบื้องตน จัดการผูปวยใหไดรับการดูแล และ/หรือรักษา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต ไมตอง
ทําอะไร (No intervention) ขอคําปรึกษาแพทย และ/หรือ ทันตแพทย สงตอผูปวย ใหการรักษาเบื้องตนแลว
สงตอผูปวย ตลอดจนใหการรักษาดวยตนเอง
ปฏิบัติได / ใหการรักษาได / สามารถดําเนินการ (Perform) หมายถึงปฏิบัติไดโดยไมมีขอผิดพลาด
รายแรง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ระดับที่เหมาะสม หมายความวาระดับการปฏิบัติที่เกิดประโยชนสูงสุดแกผูปวย เมื่อพิจารณาประกอบ
ทั้งขอเท็จจริง สภาวะ ผูปฏิบัติ สถานที่ และสถานการณแวดลอม
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ดานที่ 1 ความเปนวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.

ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม
ปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ ตลอดจนผดุงเกียรติแหงวิชาชีพ
ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ตระหนักถึงประโยชนและสิทธิของผูปวยเปนสําคัญ และดําเนินการดูแลรักษาผูปวยอยางมีมาตรฐาน
ถูกตองตามหลักวิชาการ และดวยจิตใจความเปนมนุษย
5. ตระหนักถึงขอจํากัด และระดับสมรรถนะของตน รวมทั้งพิจารณาสงตอผูปวยอยางเหมาะสม
6. ซักถาม พูดคุย อธิบาย หรืออภิปรายกับผูปวยอยางเหมาะสมเพื่อนําไปสูการดูแลที่สอดคลองกับความ
ตองการและความคาดหวังของผูปวย โดยสอดคลองกับหลักวิชาการ
7. สื่อสาร ปฏิสัมพันธกับผูปวย ผูรวมงาน และสาธารณชน ดวยความสุภาพ นุมนวล และใหเกียรติ
8. ตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิต ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพในการดูแล
ผูปวย
9. สืบคน ประเมิน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และนําไปประยุกตในการ
ดูแลผูปวยอยางเหมาะสม
10. มีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรวิชาชีพ
11. พั ฒ นาองค ความรู ดว ยการศึ กษา คน ควา และวิ จัย ใหเทาทัน ตอความก าวหนาทางวิช าการและ
เทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตรดวยตนเองได อยางมีความสุข ดวยความใฝรู และเห็นความสําคัญ

ดานที่ 2 ความรูพื้นฐาน
12. มีความรูและสามารถประยุกตความรูวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน (Basic medical science) และ
วิทยาศาสตรพื้นฐานทางคลินิก (Basic clinical science) และงานวิจัยทางทันตกรรม หรือทางทันต
สาธารณสุข เพื่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ดานที่ 3 ทักษะทางคลินิก
การรวบรวมขอมูล
13. ตรวจผูปวยในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสมกับปญหาของผูปวย โดยใชเครื่องมือพื้นฐาน การ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางภาพถายรังสี และการตรวจอื่น ๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาและ
ความเหมาะสม
14. ประเมินสภาวะผูปวยทั้งทางการแพทยและทางทันตกรรมเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคและบันทึกเวช
ระเบียนไดอยางถูกตองในแนวทางมาตรฐานสากล
15. บั น ทึ ก เวชระเบี ย นของผู ป ว ยได อ ย า งถู ก ต อ ง เป น ระบบ และต อ เนื่ อ ง โดยอาศั ย แนวทาง
มาตรฐานสากล
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การวินิจฉัย
16. แปลผลจากขอมูลประวัติ ผลการตรวจผูปวย ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา และหองปฏิบัติการ ผลการ
ตรวจภาพรังสี และการตรวจอื่น ๆ ไดอยางถูกตอง
17. วิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต น และวิ นิ จ ฉั ย แยกโรคทางทั น ตกรรม เพื่ อ นํ า มาตั้ ง สมมติ ฐ านวิ เ คราะห เ พื่ อ การ
วินิจฉัยโรคได
18. ระบุสาเหตุ และปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรค และระบุปจจัยที่มีผลกระทบตอการรักษาและปองกันโรค
การวางแผนการรักษา
19. วางแผนการรักษาทางทันตกรรมลําดับขั้นตอนการรักษา ทางเลือกของวิธีการรักษา และการพยากรณ
โรค ได อ ย า งเหมาะสมกั บ ป ญ หาของผู ป ว ย รวมถึ ง การปรั บ แผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรมอั น
เนื่องมาจากปญหาทางการแพทยของผูปวยรวมทั้งขอจํากัดอื่น โดยใชการดูแลผูปวยแบบองครวม
(Holistic approach) และการมีสวนรวมของผูปวยแตละรายอยางเหมาะสม
20. ปรึกษาผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยกรณีพบความผิดปกติ หรือมีปญหาทางการแพทยที่เกี่ยวของ
หรือสงตอผูปวยไปรับการรักษาตอไดอยางเหมาะสม
การดูแลรักษาและการฟนฟูสุขภาพชองปาก
21. ตระหนักถึงความสําคัญ และจัดการการปองกันการติดเชื้อ การแพรกระจายเชื้อตลอดจนอันตรายจาก
การประกอบวิชาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นในการรักษาทางทันตกรรมได
22. ตระหนักและจัดการเบื้องตนตอภาวะฉุกเฉินทางการแพทยที่อาจเกิดขึ้นในผูปวยทันตกรรม ไดอยาง
เหมาะสม
23. กูชีพเบื้องตนได
24. จัดการภาวะแทรกซอนทางทันตกรรม เชน อาการเจ็บปวดเฉียบพลัน ภาวะเลือดออก การบาดเจ็บ
และการติดเชื้อของอวัยวะชองปากได
25. จัดการตอภาวะความเจ็บปวดและความวิตกกังวลของผูปวยไดอยางเหมาะสม
26. เลือกและใชยาและยาชา ตามขอบงชี้และแผนการรักษา รวมทั้งจัดการตอปญหาหรือผลขางเคียงได
อยางถูกตองเหมาะสม
27. ใหการรักษาทางศัลยกรรมชองปากไดในระดับที่เหมาะสม
28. ตระหนักและจัดการใหผูปวยที่มีปญหาทางศัลยกรรมชองปาก และแมกซิลโลเฟเชียลใหไดรับการ
รักษาที่เหมาะสม
29. ใหการรักษาทางปริทันตวิทยาไดในระดับที่เหมาะสม
30. ใหการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนตไดในระดับที่เหมาะสม
31. ใหการรักษาทางทันตกรรมบูรณะไดในระดับที่เหมาะสม
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32. ตระหนักถึงผูปวยที่มีความผิดปกติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของกะโหลกศรีษะ กระดูก
ใบหนา และขากรรไกร รวมทั้งการสบฟน
33. ตระหนักถึงผูปวยที่มีโรคหรือความผิดปกติของเยื่อเมือกในชองปาก และจัดการใหผูปวยไดรับการ
รักษาอยางเหมาะสม
34. ตระหนักถึงผูปวยที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบบดเคี้ยวและอาการปวดบริเวณชองปากและ
ใบหนา และจัดการใหผูปวยไดรับการรักษาอยางเหมาะสม
35. บูรณะภาวะสันเหงือกที่มีฟนหายไปบางสวน หรือทั้งหมด ดวยการใสฟนเทียมทั้งชนิดติดแนนหรือ
ถอดได ไดในระดับที่เหมาะสม
36. แนะนําผูปวยที่ตองการบูรณะดวยวิธีทันตกรรมรากเทียมใหไดรับการรักษาที่เหมาะสม
37. จัดการทางทันตกรรมใหแกผูปวยที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแลในระบบโรงพยาบาลได
การประเมินผลการรักษา
38. ติดตาม ประเมินผลการรักษา ตามแนวปฏิบัติของการรักษาแตละชนิด
ดานที่ 4 ดานสงเสริมสุขภาพชองปาก
39. สามารถดูแลสุขภาพชองปากของประชาชนในระดับบุคคลโดยผานแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค
รวมได
40. สามารถพัฒนาสุขภาพชองปากของประชาชนในระดับครอบครัวหรือชุมชนโดยผานแนวคิดการสราง
เสริมสุขภาพ การปองกันโรคและบริหารจัดการทางสาธารณสุขได
41. ตระหนักถึงสถานการณสุขภาพชองปาก และความสําคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย
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