
๑ 

  

ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร 
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยาไวเปนการเฉพาะ และเพ่ือสงเสริมการศึกษาของ
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงคของทันตแพทยสภา 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๘ (๑๐) ขอ ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทย
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรคสอง แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และดวยอนุมัติของ
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจึงออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ใน
การสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไข ในการสอบ
เพ่ืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพ่ือเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ขอ ๔ บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการทันตแพทยสภา หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 

หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผูย่ืนคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
 

สวนท่ี ๑ 

การขอวุฒิบัตร 
 

 ขอ ๕ เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญติัวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 ขอ ๖ มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังน้ี 
 (๑) ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญติัวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 



๒ 

  

 (๒) ตองเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยาเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย หรือที่ทันตแพทยสภารับรองจากสถาบันที่ราชวิทยาลัยหรือ 
ทันตแพทยสภารับรอง 
 การยื่นคําขอวุฒิบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา ของผูมีใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ ไมมีสิทธิเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ประเทศไทยจนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เง่ือนไขที่ราชวิทยาลัยกําหนดโดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา 

 

สวนท่ี ๒ 

การขออนุมัติบัตร 
 

 ขอ ๗ มีคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังน้ี 

ผูยื่นขออนุมัติบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตก
รรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปนผูที่ไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมหลังปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยา โดยมีคํารับรองของหัวหนาหนวยงาน ตาม
หลักเกณฑอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
 (๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาปริทันตวิทยา 
จากสถาบันในตางประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรอง เพ่ือการสมัครสอบเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 (๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาปริทันตวิทยา และไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาปริทันตวิทยา 
ที่มีระยะเวลาการศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
ทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยาติดตอกันเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป 
 (๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาปริทันตวิทยา ที่มีหลักสูตรการศึกษาหรืออบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา 
๓ ป จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย 
 (๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือปริญญาโทใน
สาขาปริทันตวิทยา ที่มีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ
ทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยา ติดตอกันเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป 
 (๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยา ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 
 หัวหนาหนวยงานในวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชั้นตน ในกรณีที่ทํางานรวมกับผูอื่น หรือรับรอง
ตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา 
 
  



๓ 

  

หมวด ๒ 

การสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
 

 ขอ ๘ ผูประสงคขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ใหยื่นคําขอสอบขอเขียน และหรือสอบปากเปลา และชําระเงินคาสมัครที่
สํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนดพรอมดวยเอกสาร หลักฐานตางๆท่ีเก่ียวของตามขอ ๘ 
แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังน้ี 
 (๑) คําขอตามแบบท่ีราชวิทยาลัยกําหนดไว 
 (๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 
 (๓) หลักฐานการฝกอบรม การปฏิบัติงาน 
 (๔) หลักฐานผลงานวิจัยสาขาปรทิันตวิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ (กรณียื่นขอสอบปากเปลา) 
  (ก) ผลงานวิจัยอยางนอย ๑ เรื่องที่ตีพิมพในวารสารที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเห็นชอบ หรือ 
  (ข) บทนิพนธตนฉบับ (manuscript) หรือรายงานสืบเน่ือง (proceeding) หรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณของ
ผลงานวิจัยที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือการประชุมอื่นๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเห็นชอบ 
 (๕) เอกสารรายงานผูปวยตามขอ ๒๖ (๒) (ก) และหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามขอ ๒๖ (๕) ของระเบียบน้ี (กรณียื่น
ขอสอบปากเปลา)  
 (๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถามี) 

(๗) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพ่ือขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามระเบียบราชวิทยาลัยกําหนดไว 
 

หมวด ๓ 

การประเมินคุณสมบัติผูสมัครสอบและคุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ 
 

 ขอ ๙  การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารและหลักฐานตางๆ ของผูสมัคร
สอบ สงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เพ่ือประเมินคุณสมบัติของผูสมัครสอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบไดประเมินคุณสมบัติและอนุมัติใหผูสมัครมีสิทธิสอบแลว ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสงรายช่ือผูมีสิทธิสอบ
ใหเลขาธิการราชวิทยาลัย เพ่ือประกาศและแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันกอนวันสอบ ในกรณีเรงดวน 
หรือเพ่ือประโยชนแกผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวใน
วรรคแรกกไ็ด 

 ขอ ๑๐ คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ 
 (๑) เปนผูที่ผานการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑในหมวด ๑ 
 (๒) กรณียื่นขอสอบปากเปลาใหมีเอกสารผลงานวิจัยตามขอ ๘ (๔) และมีเอกสารรายงานผูปวยตามขอ ๒๖ (๒) 
(ก) และหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามท่ีกําหนดใน ขอ ๒๖ (๓) (ก) และ ๒๖ (๕) ของระเบยีบน้ี  
 
  



๔ 

  

หมวด ๔ 

การสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
 

 ขอ ๑๑ ผูที่ผานการพิจารณาใหมีสิทธิสอบแลว ตองสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา
ปริทันตวิทยา ประกอบดวย การสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติ
บัตรและวุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนด 

 ขอ ๑๒ การสอบใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาปริทันตวิทยา ซึ่งราชวิทยาลัยแตงต้ังขึ้นโดยการเสนอแนะจาก
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบดําเนินการดังน้ี 
 (๑) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือขอ ๗ (๒), (๓), (๔), (๕) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการ
ออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให
คณะอนุกรรมการสอบจัดการสอบท่ีประกอบดวยการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา 
 (๒) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดสอบ
ปากเปลา และหรือรวมกับการสอบอ่ืนๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเห็นสมควร โดยใหยกเวนเฉพาะการสอบ
ขอเขียน 

การสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลาใหเก็บสะสมไวไดในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนดโดยอนุมัติจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 

 ขอ ๑๓ เพ่ือประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ
ทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๓ ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยใหสอบปากเปลาอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
 (๑) การสอบรายงานผูปวยสาขาปริทันตวิทยา หมายถึงการสงเอกสารรายงานผูปวยสาขาปริทันตวิทยา การ
นําเสนอรายงานผูปวย และการสอบปากเปลา ตามหมวด ๖ การสอบปากเปลา และ หมวด ๗ หลักเกณฑการใหคะแนน ขอ ๓๒ 
โดยมีเกณฑการตัดสินการสอบรายงานผูปวยสาขาปริทันตวิทยาวาผาน โดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ ของคะแนนรวม และ ตอง
สอบผานจากอนุกรรมการสอบอยางนอย ๒ ใน ๓ 
 (๒) การสอบผลงานวิชาการสาขาปริทันตวิทยา ประกอบดวย 
  (ก) การสงรายงาน การนําเสนอและสอบปากเปลารายงานการรักษาทางปริทันตวิทยา ๑ เรื่อง และ 
  (ข) การสงผลงานวิชาการสาขาปริทันตวิทยาหรือสาขาที่เก่ียวของ ซึ่งไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ๑ เรื่อง 
  (ค) ระยะเวลาในการนําเสนอและสอบปากเปลารายงานการรักษาทางปริทันตวิทยาทั้งหมดไมเกิน ๑ ช่ัวโมง 
  (ง) เกณฑการตัดสินการสอบผลงานวิชาการสาขาปริทันตวิทยาวาผาน โดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ ของ
คะแนนรวมระหวางการนําเสนอผลงานกับการสอบปากเปลา และ ตองสอบผานจากอนุกรรมการสอบอยางนอย ๒ ใน ๓ 

 ขอ ๑๔ เพ่ือประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ
ทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๔ ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยกําหนดใหสอบปากเปลา และสงแฟมผลงานของ
ทันตแพทยสาขาปริทันตวิทยา ดังน้ี 



๕ 

  

 (๑) การสอบปากเปลา คือการสอบรายงานผูปวยสาขาปริทันตวิทยา ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับขอ ๑๓ (๑) 
 (๒) แฟมผลงานของทันตแพทยสาขาปริทันตวิทยา (ดูภาคผนวก) คือ บันทึกยอนหลัง ๑๐ ป เพ่ือแสดงใหเห็นผลงาน
ของทันตแพทยหลังจบการศึกษาหรืออบรมระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา จนถึงปจจุบัน 
แสดงความสามารถและศักยภาพท่ีชัดเจน ซึ่งสงผลตอการพัฒนาความกาวหนาของวิชาชีพทันตแพทย โดยเฉพาะสาขาปริทันต
วิทยา ตอสังคมสุขภาพ หรือสุขภาพของประชาชน ในมิติตางๆ ๕ ดาน ดังตอไปน้ี 
  (ก) งานวิชาการ /งานวิจัย /การนําเสนอผลงาน 
  (ข) การปฏิบัติงานบริการท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาที่ศึกษาหลังปริญญาฯ 
  (ค) บทบาทผูนําในวิชาชีพ 
  (ง) การพัฒนาความรู /การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 
  (จ) งานจิตอาสาอื่นๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม 
 (๓) หลักเกณฑในการใหคะแนน ประกอบดวย 
  (ก) คะแนนในการสอบปากเปลารอยละ ๗๐ 
  (ข) คะแนนแฟมผลงานของทันตแพทย สาขาปริทันตวิทยารอยละ ๓๐ พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบ 
 (๔) เกณฑการตัดสินผลการสอบปากเปลาวาผาน โดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ ของคะแนนรวมระหวางคะแนนการ
สอบปากเปลา กับคะแนนแฟมผลงานของทันตแพทยสาขาปริทันตวิทยา  

 ขอ ๑๕ ผูที่ไมผานการสอบทั้งขอ ๑๓ หรือ ขอ ๑๔ ของระเบียบน้ี สามารถยื่นคําขออนุมัติบัตรใหม พรอมชําระคายื่น
คําขอตามประกาศของราชวิทยาลัย 

 ขอ ๑๖ การยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอ ๑๓ หรือ ขอ ๑๔ ของระเบียบน้ี จะตองสอบใหแลวเสร็จภายในกําหนด

ระยะเวลา ๕ ป นับต้ังแตขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช 

 

สวนท่ี ๑ 

ขั้นตอนการสอบ 
 

 ขอ ๑๗ การสอบ มี 2 ขั้นตอน ไดแก 
 (๑) การสอบขอเขียน ใชเวลาในการสอบไมเกิน ๓ ช่ัวโมง  
 (๒) การสอบปากเปลา ใชเวลาในการสอบไมเกิน ๑ ช่ัวโมง ๔๕ นาที 
 ผูสมัครสอบจะมีสิทธิสอบปากเปลาได เมื่อสมัครสอบทั้งขอเขียนและปากเปลาในครั้งเดียวกัน หรือเปนผูที่สอบ
ขอเขียนผานมาแลว โดยตองมีหลักฐานเอกสารผลงานวิจัยประกอบการสมัครดวย 
 สําหรับผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรและในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง อาจสอบขอเขียนเก็บสะสมไวไดใน
ระหวางการฝกอบรม โดยจะยื่นขอสอบไดหลังผานการฝกอบรมมาแลว ๒ ป และมีใบรับรองจากสถาบันฝกอบรม 

 
  



๖ 

  

สวนท่ี ๒ 

กําหนดการสอบ และ สถานท่ีสอบ 
 

 ขอ ๑๘ กําหนดการสอบ และ สถานที่สอบใหเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 

การสอบขอเขียน 
 

 ขอ ๑๙ การสอบขอเขียนมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน 
 (๑) ความรูทางดานวิทยศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน 
 (๒) ความรูเฉพาะทางปริทันตวิทยา 
 (๓) ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 
 

สวนท่ี ๑ 

ความรูทางวิทยศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน 
 

 ขอ ๒๐ การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานมีขอบเขตเน้ือหาและสัดสวนการใหคะแนนดังน้ี 
 (๑) Head and Neck  Anatomy (๑๐ คะแนน) 

• Gross surgical anatomy 
• Ultrastructure 
• Growth and development 

 (๒) Physiology and Biochemistry (๑๐ คะแนน) 
• Protein 
• Cell biology 
• Blood and circulation 
• Saliva 
• Neurophysiology 
• Endocrine 

 (๓) Oral pathology and Oral medicine (๑๐ คะแนน) 
• Ulcers and vesicular-bullous lesions 
• Discolorations and pigmentation 
• Neoplasms 
• Infections 
• Halitosis 



๗ 

  

• Oral manifestations of systemic diseases 
 (๔) Orofacial pain and Temporomandibular joint disorder (๓ คะแนน) 
 

สวนท่ี ๒ 

ความรูเฉพาะทางปริทันตวิทยา 
 

 ขอ ๒๑ การสอบความรูเฉพาะทางปริทันตวิทยามีขอบเขตเน้ือหาและสัดสวนการใหคะแนนดังน้ี 
 (๑) ปริทันตวิทยา (Periodontology) ประกอบดวย 
  (ก) Epidemiology of periodontal disease (๓ คะแนน) 
  (ข) Periodontal structure (๙ คะแนน) 

• Periodontal anatomy 
• Periodontal histology 
• Periodontal ultrastructure 
• Cell function 

  (ค) Basic immunology and periodontal pathogenesis (๑๐ คะแนน) 
  (ง) Periodontal pathology (๘ คะแนน) 
  (จ) Periodontal microbiology (๘ คะแนน) 
  (ฉ) Etiology (๙ คะแนน) 

• Dental plaque biofilm 
• Plaque and calculus formation 
• Local factors 
• Risk factors 

  (ช) Trauma from occlusion (๓ คะแนน) 
 (๒) ปริทันตวิทยาคลินิก (Clinical Periodontology) ประกอบดวย  
  (ก) Diagnosis (๑๕ คะแนน) 

• Medical and dental histories 
• Clinical findings 
• Occlusal analysis 
• Diagnostic techniques 
• Pulpal-periodontal pathology 

  (ข) Prognosis (๕ คะแนน) 
  (ค) Treatment planning (๕ คะแนน) 
  (ง) Therapy 

• Systemic phase (๕ คะแนน) 
• Non surgical phase (๑๐ คะแนน) 
• Surgical phase (๑๐ คะแนน) 



๘ 

  

• Supportive periodontal treatment (๕ คะแนน) 
 (๓) ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implantology) (๗ คะแนน) 
  (ก) Scientific basis of dental implants 
  (ข) Types of dental implants 
  (ค) Case analysis and surgical considerations 
  (ง) Maintenance of dental implants 
  (จ) Treatment of peri-implant diseases 
 (๔) ภาวะฉุกเฉินทางการแพทยในคลินิกทันตกรรม (Medical emergencies in dental office) (๓ คะแนน)  
  (ก) Physical evaluation and medical emergencies 
  (ข) Management of medical emergencies 
  (ค) Basic cardiac life support 
 

สวนท่ี ๓ 

ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 
 

 ขอ ๒๒ การสอบความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ขอบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบทันตแพทยสภาและหรือระเบียบราชวิทยาลัยที่เก่ียวของ  
(๒ คะแนน) 

 

หมวด ๖ 

การสอบปากเปลา 
 

 ขอ ๒๓ การสอบปากเปลา มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความรูและความสามารถในการรักษาผูปวยโรคปริทันตของ
ผูสมัครสอบ โดยประเมินจาก 
 (๑) เอกสารรายงานผูปวย และหลักฐานประกอบอื่นๆ 
 (๒) การนําเสนอรายงานผูปวย 
 (๓) การตอบคําถามซึ่งเก่ียวกับรายงานผูปวย และคําถามทั่วไปท่ีเก่ียวกับความรู หรือแนวคิดใหมๆ ในทาง
ปริทันตวิทยาและวิทยาศาสตรการแพทยที่เก่ียวของ 
 

สวนท่ี ๑ 

เอกสารรายงานผูปวย และหลักฐานประกอบอื่นๆ 
 

 ขอ ๒๔ รายงานผูปวยที่จะใชในการสอบปากเปลามีขอกําหนด ดังน้ี 



๙ 

  

 (๑) เปนรายงานผูปวยโรคปริทันตประเภท Generalized moderate to advanced periodontitis หรือ Generalized 
advanced periodontitis ที่ตองมีรองลึกปริทันต (probing depth) มากกวา ๕ มิลลิเมตร ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของตําแหนง
ทั้งหมด และมีการทําลายของกระดูกเบาฟนทั้งขากรรไกรบนและลาง อยางนอย ๑ ราย 
 (๒) ตองเปนผูปวยที่ผูยื่นคําขอสอบปากเปลาใหการรักษาโรคปริทันตต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการรักษาทางปริทันต
ในคลินิกดวยตนเองทั้งหมด ซึ่งหมายถึงเมื่ออวัยวะปริทันตกลับสูสภาพปลอดโรค แข็งแรง และอยูในระยะติดตามผลแลวอยาง
นอย ๑ ป โดยผูปวยไดยินยอมใหมีการนําเสนอการรักษาตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ และจํานวนฟนที่เหลืออยู
ภายหลังการรักษาจะตองมีอยางนอย ๑๘ ซี่ โดยตองมีฟนกรามใหญเหลืออยูอยางนอย ๒ ซี่ 
 (๓) การรักษาในสวนของ Corrective phase จะตองประกอบดวยศัลยกรรมปริทันตที่แสดงความรูความสามารถ
และทักษะทางศัลยกรรมของผูสมัครสอบ ดังตอไปน้ี 
  (ก) Resective surgery 
  (ข) Regenerative surgery 
  (ค) Mucogingival surgery 
  (ง) Flap operation หรือ Implant surgery 
  ในกรณีที่รายงานผูปวยที่จะใชในการสอบปากเปลามีศัลยกรรมปริทันตไมนอยกวา ๒ บริเวณ แตไมครบทั้ง 
๔ ประเภทดังกลาว ใหนําการทําศัลยกรรมในผูปวยรายอื่นมาประกอบใหครบทั้ง ๔ ประเภท ทั้งน้ีผูยื่นคําขอสอบปากเปลา
จะตองจัดทํารายงานผูปวยเพ่ิมขึ้นตามจํานวนของผูปวยที่นํามาใชประกอบดวย โดยใหมีรายละเอียดตามขอ ๒๖ เชนเดียวกัน แต
อนุโลมใหติดตามผลการหายตามความเหมาะสมของการทําศัลยกรรมปริทันตแตละประเภท สําหรับงานทันตกรรมรากเทียมที่
จะนํามาใชประกอบ ตองแสดงการติดตามผลหลังการบูรณะดวยฟนเทียมแลวอยางนอย ๓ เดือน และมีการหายของกระดูกรอบ
รากฟนเทียมที่สมบูรณแลว 
 (๔) การจําแนกประเภทงานศัลยกรรมปริทันตใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของศัลยกรรมปริทันตน้ันๆ และ
งานศัลยกรรมปริทันต ๑ ครั้งจําแนกไดหน่ึงประเภทเทาน้ัน 
 (๕) รายงานผูปวยน้ันตองไมเปนรายงานผูปวยที่เคยใชในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแตไมผาน หรือไม
เปนรายงานผูปวยที่ใชในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเทาจากสถาบันอื่น 

 ขอ ๒๕ หลักฐานอื่นๆ ที่ใชประกอบการสอบปากเปลา 
 (๑) ภาพรังสีชนิด periapical films–paralleling technique ที่มีคุณภาพดีสามารถใชประกอบในการตรวจพิเคราะห
โรคไดครบสมบูรณทั้งปาก และ ควรมี bite-wing film ของฟนหลังดวย โดยจะตองมี 
  (ก) ภาพรังสีกอนการรักษา และ 
  (ข) ภาพรังสีหลังการรักษา ๑ ป 
  (ค) ในกรณีที่นําเฉพาะสวนศัลยกรรมจากผูปวยรายอื่นมาประกอบ ใหแสดงภาพรังสีกอนการรักษา และ
แสดงภาพรังสีหลังการรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสมของการทําศัลยกรรมปริทันตน้ันๆ 
 (๒) ภาพถายสีทางคลินิก ประกอบดวย 
  (ก) ภาพถายสีกอนการรักษา กอนการทําศัลยกรรมปริทันต และหลังการรักษา ๑ ป โดยในแตละระยะใหมี 
ภาพดาน facial ๓ ภาพ และภาพดาน oral ๖ ภาพ ทั้งน้ีอนุโลมใหใชภาพถายสีนอยกวาจํานวนที่กําหนด หากสามารถแสดงภาพ
ฟนและเหงือกไดครบ 
  ในกรณีที่นําเฉพาะสวนศัลยกรรมจากผูปวยรายอื่นมาประกอบ ใหแสดงภาพถายสีทางคลินิกแสดง
ผลการรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสมของการทําศัลยกรรมปริทันตน้ันๆ 
  (ข) ภาพถายสี surgical procedure  



๑๐ 

  

   ในกรณี resective surgery, regenerative surgery, flap operation หรือ implant surgery จะตองมีภาพซึ่ง
แสดงขั้นตอนตางๆ ดังตอไปน้ี 

• Pre-surgical condition 
• Flap elevation, surgical debridement and bony architecture 
• Surgical site after regenerative, resective procedure or implant placement 
• Flap closure 
• Healing ระหวาง ๗ ถึง ๑๔ วันภายหลังการทําศัลยกรรมปริทันต 

   ในกรณี mucogingival surgery จะตองมีภาพซึ่งแสดงขั้นตอนตางๆ ดังตอไปน้ี 
• Pre-surgical condition 
• Recipient site preparation 
• Donor site after graft removal 
• Graft placement and suturing 
• Healing ระหวาง ๗ ถึง ๑๔ วันภายหลังการทําศัลยกรรมปริทันต 

 (๓) แบบพิมพฟนของขากรรไกรบน และขากรรไกรลาง ทั้งกอนและหลังการรักษา 

 ขอ ๒๖ การย่ืนคําขอสอบปากเปลา ผูยื่นคําขอจะตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการยื่นคําขอดังตอไปน้ี 
 (๑) รายงานผูปวยโดยสรุปตามหัวขอตางๆ ดังตอน้ี  
  (ก) ขอมูลสวนบุคคล (Biographical data) 
  (ข) ประวัติทางการแพทย (Medical history) 
  (ค) ประวัติทางทันตกรรม (Dental history) 
  (ง) ขอมูลที่ตรวจพบทางคลินิก (Clinical findings) 
  (จ) สาเหตุของโรคปริทันต (Etiology) 
  (ฉ) การพิเคราะหโรค (Diagnosis) 
  (ช) การทํานายโรคเฉพาะซี่และทั้งปาก (Prognosis both individual and overall) 
  (ซ) การวางแผนการรักษาและการรักษา (Treatment plan and therapy) 
  (ฌ) การประเมินผล (Evaluation) 
  (ญ) การรักษาเพ่ือคงสภาพ (Supportive periodontal treatment) 
  (ฎ) บัตรปริทันตที่มีรายละเอียดการบันทึกทั้งปากตามท่ีกําหนด (เอกสารแนบทายระเบียบ ๑) จัดทําเปน
ภาพสี และจะตองมอียางนอย ๓ ระยะคือ กอนการรักษา กอนการทําศัลยกรรมปริทันต และหลังการรักษา  
 (๒) รายงานผูปวยตามขอ ๒๖ (๑) ใหจัดทําในรูปแบบตอไปน้ี 
  (ก) เอกสาร จํานวน ๖ ชุด 
  (ข) ไฟล Microsoft Word หรือ ไฟล PDF 
 (๓) ภาพรังสี ตามขอ ๒๕ (๑) ใหทําสําเนา (duplicate) ภาพรังสีพรอมจัดเรียงรวมเปนชุดตามแบบสากล (ดู
ตัวอยางตามเอกสารแนบทายระเบียบ ๒) 
 (๔) จัดทําไฟลของผูปวย ๑ คน ตอ ๑ ไฟล ดวยโปรแกรม PowerPoint โดยแตละไฟลมีสไลดซึ่งแทรกภาพและ
บอกรายละเอียดของภาพ ดังน้ี 
  (ก) ภาพรังสีกอนการรักษาที่จัดเรียงรวมเปนชุดตามแบบสากล ๑ สไลด (ดูตัวอยางตามเอกสารแนบทาย
ระเบียบ ๒) และภาพรังสี ๑ เซกซแทนตตอ ๑ สไลด 



๑๑ 

  

  (ข) ภาพรังสีหลังการรักษา ๑ ป ที่จัดเรียงรวมเปนชุดตามแบบสากล ๑ สไลด (ดูตัวอยางตามเอกสารแนบทาย
ระเบียบ ๒) และภาพรังสี ๑ เซกซแทนตตอ ๑ สไลด ในกรณีที่เปนผูปวยซึ่งนําศัลยกรรมบางสวนมาประกอบ ใหแทรกภาพรังสี
ที่แสดงการหายเฉพาะบริเวณที่นํามาประกอบตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการทําศัลยกรรมปริทันตน้ันๆ 
  (ค) ภาพถายสีกอนรักษาตามขอ ๒๕ (๒) (ก) ทุกภาพใน ๑ สไลด (ดูตัวอยางตามเอกสารแนบทายระเบียบ ๓) 
และภาพถายสีกอนรักษา ๑ ภาพตอ ๑ สไลด 
  (ง) ภาพถายสีกอนการทําศัลยกรรมปริทันตตามขอ ๒๕ (๒) (ก) ทุกภาพใน ๑ สไลด (ดูตัวอยางตาม
เอกสารแนบทายระเบียบ ๓) และภาพถายสีกอนการทําศัลยกรรมปริทันต ๑ ภาพตอ ๑ สไลด 
  (จ) ภาพถายสี surgical procedure ตามขอ ๒๕ (๒) (ข) ๑ ภาพตอ ๑ สไลด 
  (ฉ) ภาพถายสีหลังการรักษาตามขอ ๒๕ (๒) (ก) ทุกภาพใน ๑ สไลด (ดูตัวอยางตามเอกสารแนบทาย
ระเบียบ ๓) และภาพถายสีหลังการรักษา ๑ ป ๑ ภาพตอ ๑ สไลด ในกรณีที่เปนผูปวยซึ่งนําศัลยกรรมบางสวนมาประกอบ ให
แทรกภาพถายสีทางคลินิกที่แสดงการหายเฉพาะบริเวณที่นํามาประกอบตามระยะเวลาที่เหมาะสมของการทําศัลยกรรมปริทันต
น้ันๆ 
  (ช) ภาพถายแบบพิมพฟนของขากรรไกรบนและขากรรไกรลางในทากัดสบท้ังสี่ดาน ทั้งกอนและหลังการ
รักษา 
 (๕) บันทึกไฟลทั้งหมดที่จัดเตรียมไวในขอ ๒๖ (๒) (ข) และ ๒๖ (๔) ลงในแผนซีดี ๔ แผน และบรรจุลงใน
กลองซีดีซึ่งระบุช่ือผูยื่นคําขอสอบปากเปลาพรอมทั้งวันที่ที่ยื่นขอสอบ ทั้งน้ีเพ่ือใชยื่นขอสอบปากเปลา 
 

สวนท่ี ๒ 

การนําเสนอรายงานผูปวย 
 

 ขอ ๒๗ การนําเสนอรายงานผูปวย ใหนําเสนอดวยโปรแกรม PowerPoint ซึ่งมีขอมูลตามขอ ๒๖ (๑) และแทรก
ภาพรังสี และภาพถายสีทางคลินิกประกอบ โดยใหเวลานําเสนอไมเกิน ๔๕ นาที 

 ขอ ๒๘ ในการนําเสนอรายงานผูปวย ผูเขาสอบจะตองนําสิ่งตางๆ เหลาน้ีมาดวย 
 (ก) สําเนาภาพรังสี ตามขอ ๒๖ (๓) 
 (ข) แบบพิมพฟนตามขอ ๒๕ (๓) 
 (ค) แผนซีดีที่บันทึกไฟลที่ใชประกอบการนําเสนอรายงานผูปวย 
 

สวนท่ี ๓ 

การตอบคําถาม 
 

 ขอ ๒๙ การตอบคําถามในสวนของการสอบปากเปลา เปนการทดสอบความรู ความคิดเห็น และประสบการณ การ
แกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักการไดถูกตองเหมาะสม โดยคําถามจะแบงเปน 
 (๑) คําถามเก่ียวกับรายงานผูปวย ใชเวลาเวลา ๔๕ นาที โดยจะเปนคําถามที่เก่ียวกับ 
  (ก) Medical and Dental History 
  (ข) Clinical Examination 



๑๒ 

  

  (ค) Radiographic Examination 
  (ง) Etiology (Risk factors) 
  (จ) Diagnosis and Prognosis 
  (ฉ) Treatment Plan 
  (ช) Therapy and Results 
  (ซ) Supportive Periodontal Treatment 
 (๒) คําถามทั่วไปท่ีเก่ียวกับความรู หรือแนวคิดใหมๆ ในทางปริทันตวิทยาและวิทยาศาสตรการแพทยที่เก่ียวของ 
ใชเวลา ๑๕ นาที 
 

สวนท่ี ๔ 

การคืนเอกสารหลักฐาน 
 

 ขอ ๓๐ ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบ คณะกรรมการสอบจะคืนเอกสารรายงานผูปวย สําเนาภาพถายรังสี แบบพิมพฟน 
แผนซีดีที่บันทึกไฟลที่ใชประกอบการนําเสนอรายงานผูปวย และแผนซีดีที่ผูเขาสอบใชยื่นเพ่ือขอสอบปากเปลาตามขอ ๒๖ (๕) 
จํานวน ๓ แผนแกผูเขาสอบ ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการสอบจะเก็บแผนซีดีที่ผูเขาสอบใชยื่นเพ่ือขอสอบปากดังกลาวไวเปน
หลักฐาน 1 แผน 
 

หมวด ๗ 

หลักเกณฑการใหคะแนน 
 

 ขอ ๓๑ หลักเกณฑในการประเมินการสอบขอเขียน มีรายละเอียดดังน้ี 
 (๑) ขอสอบขอเขียนคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน แบงเปน ๓ สวน และมีคะแนนในแตละสวน ดังน้ี 
  (ก) ความรูทางดานวิทยศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน ตามขอบเขตเน้ือหาในการสอบขอเขียน หมวด ๕ ขอ ๒๐ 
และความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมตามขอบเขตเน้ือหาในการสอบขอเขียน หมวด ๕ ขอ 
๒๒ คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน 
  (ข) ความรูเฉพาะทางปริทันตวิทยา ตามขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียน หมวด ๕ ขอ ๒๑ (๑) คะแนน
เต็ม ๕๐ คะแนน 
  (ค) ความรูเฉพาะทางปริทันตวิทยา ตามขอบเขตเน้ือหาในการสอบขอเขียน หมวด ๕ ขอ ๒๑ (๒), (๓) และ 
(๔) คะแนนเต็ม ๖๕ คะแนน 

 ขอ ๓๒ หลักเกณฑในการประเมินการสอบปากเปลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบ ๔) มีดังน้ี 
 (๑) แบบรายงานผูปวย และหลักฐานตาง ๆ รอยละ ๑๕ 
 (๒) การนําเสนอรายงานผูปวยและการตอบคําถามเก่ียวกับรายงานผูปวย รอยละ ๖๐ 
 (๓) การตอบคําถามทั่วไป และคําถามที่เก่ียวกับความรู หรือแนวคิดใหมๆ ในวิชาปริทันตวิทยา รอยละ ๒๕ 
 



๑๓ 

  

หมวด ๘ 

การตัดสินผลสอบ 
 

 ขอ ๓๓ เกณฑการตัดสินผลสอบผาน จะตองสอบผานทั้งการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา โดยถือคะแนน 
รอยละ ๗๕ เปนเกณฑผานของแตละการสอบและสําหรับการสอบปากเปลาตองสอบผานจากอนุกรรมการสอบอยางนอย ๒ ใน 
๓ ผูที่สอบไมผานไมวาสวนใดสวนหน่ึงในสองสวนน้ีจะตองย่ืนคําขอสอบใหม พรอมชําระคาสมัครสอบตามประกาศของราช
วิทยาลัย 

 ขอ ๓๔ ผลการสอบผานขอเขียนหรือการสอบปากเปลาและรายงานผูปวยใหเก็บสะสมผลการสอบไวไดในระยะเวลา
ไมเกิน ๕ ปนับแตวันที่ประกาศผลสอบ กรณีผูสอบในระหวางการฝกอบรมใหใชผลสอบขอเขียนไดในระยะเวลา ๕ ปหลังผาน
การฝกอบรม 
 

หมวด ๙ 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ ๓๕ ผูสมัครที่สอบผานขอเขียนตามระเบียบทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพ่ือ
อนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพ่ือเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
อยูกอนวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับ ยังคงเก็บสะสมผลการสอบขอเขียนไดไมเกิน ๕ ป นับแตวันที่ประกาศผลสอบขอเขียนน้ัน ให
ใชหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบ ในหมวด ๖ ขอบเขตการสอบปากเปลาและรายงานผูปวยตามระเบียบที่ใชในการ
สอบขอเขียนน้ันๆ 

 ขอ ๓๖ สําหรับผูยื่นขออนุมัติบัตร และผูยื่นขอวุฒิบัตรที่สําเร็จการศึกษา หรือสําเร็จการอบรม หรือเขารับการ
ฝกอบรมอยูกอนวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับใหยกเวนการสงหลักฐานตามขอ ๘ (๔) และอนุโลมใหใชหลักเกณฑการสอบปากเปลา
ตามหมวด ๖ ของระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติ
บัตรและวุฒิบัตรเพ่ือเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งน้ีใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลา ๕ ป นับแตขอบังคับน้ีมีผลบังคับใช 

 ขอ ๓๗ ใหยกเวนผูมีคุณสมบัติ ตามขอ ๑๓ และ ๑๔ ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตองสอบเพ่ือรับ
อนุมัติบัตรใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับแตขอบังคับน้ีมีผลบังคับใช 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทย ไพศาล  กังวลกิจ) 

ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  



๑๔ 

  

เอกสารแนบทายระเบียบ ๑ 

วิธีการบันทึกบัตรปริทันต 
๑. อักษรยอที่ใช 
 BOP  Bleeding on probing 
 CAL  Clinical attachment level 
 PD  Probing depth 
 DI  Dental implant 
 CEJ  Cemento-enamel junction 
 HN  Hospital number or clinic number 
๒. ฟนหรือสวนของฟนที่หายไป 
 ๒.๑ ฟนที่ถูกถอนไป หรือหายไป รากฟนที่ถูกตัดไป หรือสวนของตัวฟนที่ผุไป ใหระบายสวนที่หายไปดวยสีดํา 
 ๒.๒ ฟนคุด หรือฟนที่ยังไมโผลขึ้นมาในชองปาก  ใหระบายที่ตัวฟนทั้งหมดดวยสีเขียว 
 ๒.๓ รากฟนเทียม (dental implant) ใหวาดรูปรากฟนเทียมทับไปบนรูปรากฟนดวยสีดํา พรอมทั้งเขียนตัวอักษร DI ไว

ใกลดานบดเคี้ยวของฟนซี่น้ัน 
๓. การบันทึกคาทางคลินิก 
 ๓.๑ การวัดคาความลึกของรองเหงือกและ/หรือรองลึกปริทันต ใหวัดจากขอบเหงือกไปยังจุดที่ลึกที่สุดของรองเหงือก

และ/หรือรองลึกปริทันต โดยบันทึกเปนมิลลิเมตรลงในกรอบสี่เหล่ียมที่อยูตรงกับฟนซี่น้ันๆ ทางดาน facial ๓ 
ตําแหนง และดาน oral ๓ ตําแหนง 

 ๓.๒ ระดับยึดเกาะของเหงือก  ใหวัดจาก CEJ ไปยังจุดท่ีลึกที่สุดของรองเหงือกและ/หรือรองลึกปริทันต โดยบันทึกเปน
มิลลิเมตรลงในกรอบสี่เหล่ียมที่อยูตรงกับฟนซี่น้ัน ๆ ทางดาน facial ๓ ตําแหนง และดาน oral ๓ ตําแหนง 

 ๓.๓ ในกรณีที่ CEJ ไมชัดเจน ใหใชขอบของครอบฟน หรือขอบของวัสดุอุดฟนแทน 
 ๓.๔ ในกรณีของรากฟนเทียมใหใชขอบของครอบฟนแทน CEJ 
 ๓.๕ ระดับการโยกของฟนใหใช index ของ Miller และใหเขียนไวภายในดานบดเคี้ยวของฟนซี่น้ัน 
๔. การใชสีและสัญลักษณ 
 ๔.๑ ขอบเหงือกใชสีแดง 
 ๔.๒ ในฟนที่มีรองลึกปริทันต  ใหระบายสีนํ้าเงินทั้งในสวนที่เปนรองลึกปริทันตและรองเหงือกบนรากฟน 
 ๔.๓ บริเวณที่ไมมี keratinized gingiva เพียงพอ ใหเขียนเครื่องหมาย * สีนํ้าเงิน ไวระหวางกรอบสี่เหล่ียมกับตัวฟน 
 ๔.๔ Furcation involvement ใหใช index ของ Hamp โดยใชสีแดงเขียนที่ปลายรากฟนใหตรงกับตําแหนงที่ตรวจพบ 
 ๔.๕ Root canal fillings ใชสีนํ้าเงินขีดตามแนวต้ังของรากฟน 
 ๔.๖ ใชวงกลมสีดําที่ปลายรากฟนแทน periapical radiolucent area 
 ๔.๗ วัสดุอุดฟน ที่มีขอบไมดีหรือขอบเกิน ใหระบายวัสดุอุดดวยสีเหลือง และสวนของขอบที่ไมดีดวยสีเขียว 

๔.๘ สัญลักษณที่ใชแทน poor contact, open contact  และ food impaction ใหเขียนดวยสีนํ้าเงิน 

 ๔.๙ ครอบฟนและสะพานฟนใหระบายดวยสีเหลือง และถาขอบของครอบฟนไมดี ใหเขียนสัญลักษณ ∧∧∧∧∧   ดวย
สีเขียว 

๕. STAGE OF THERAPY 
 ใหใสเครื่องหมายกากบาทในชองสี่เหล่ียมหนา Stage of therapy 



๑๕ 

   



 

 

๑๖

 

เอกสารแนบทายระเบียบ ๒ 
การแสดงภาพถายรังสี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

๑๗

 

ตัวอยาง* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกอนการรักษา วันท่ี ....เดือน......พ.ศ........ 

 

* ใชเปนตัวอยางการเรียงภาพรังสีสําหรับการจัดทําเอกสารย่ืนขอสอบปากเปลาเทาน้ัน 
  



 

 

๑๘

 

เอกสารแนบทายระเบียบ ๓ 
การแสดงภาพถายสีทางคลินิก 

 

 
  

ภาพฟนหลังบนขางขวา ดานเพดานปาก 
(Upper right posterior teeth/ Palatal view) 

ภาพฟนหนาบนดานเพดานปาก 
(Upper anterior teeth/ Palatal view) 

ภาพฟนหลังบนขางซาย ดานเพดานปาก 
(Upper left posterior teeth/ Palatal view) 

ภาพฟนหลังขางขวา ดานแกม 
(Right posterior teeth/ Buccal view) 

ภาพฟนหนาบน-ลางดานหนา 
(Anterior teeth/ Facial view) 

ภาพฟนหลังขางซายดานแกม 
(Left Posterior teeth/ Buccal view) 

ภาพฟนหลังลางขางขวา ดานล้ิน 
(Lower right posterior teeth/ Lingual view) 

ภาพฟนหนาลางดานล้ิน 
(Lower anterior teeth/ Lingual view) 

ภาพฟนหลังลางขางซาย ดานล้ิน 
(Lower left posterior teeth/ Lingual view) 



 

 

๑๙

 

ตัวอยาง* 
 

ภาพกอนการรักษา วันท่ี ....เดือน......พ.ศ........ 
 
* ใชเปนตัวอยางการเรียงภาพถายสีสําหรับการจัดทําเอกสารย่ืนขอสอบปากเปลาเทาน้ัน  



 

 

๒๐

 

เอกสารแนบทายระเบียบ ๔ 

เกณฑการใหคะแนนการสอบปากเปลา 
 

สวนท่ี ๑ คะแนนเอกสารรายงานผูปวย คะแนนเต็ม 
เกณฑพิจารณา Generalized moderate to advanced periodontitis with deep pockets 

and severe bone loss in both arches. 
๑๐ 

 Periodontal treatment completed. ๕ 
 Case of sufficient periodontal complexity to test the diagnostic and 

therapeutic competence of an expert in periodontics. 
๕ 

 Radiograph completed and diagnostic. ๕ 
 Photograph completed, diagnostic and indicative of skill. ๕ 
  รวมคะแนนสวนท่ี ๑ ๓๐ 

 

สวนท่ี ๒ การนําเสนอรายงานผูปวย (๙๐ นาที) คะแนนเต็ม 
(ก) คุณภาพการนําเสนอ เกณฑพิจารณา: Complete, Logical, Coordinated ๒๐ 
(ข) การตอบคําถามเก่ียวกับ Medical and Dental History ๕ 
 รายงานผูปวย Clinical Examination ๑๐ 
 Radiographic Examination ๑๐ 
 Etiology (Risk factors) ๑๐ 
 Diagnosis and Prognosis ๑๐ 
 Treatment Plan ๑๕ 
 Therapy and Results ๓๐ 
 Supportive Periodontal Treatment ๑๐ 
  รวมคะแนนสวนท่ี ๒ ๑๒๐ 

 

สวนท่ี ๓ คําถามท่ัวไป (๑๕ นาที) คะแนนเต็ม 
คําถามท่ี ๑ เกณฑพิจารณา ๑. ตอบตรงคําถามครอบคลุมทุกประเด็นสําคัญ ๕ 
 ๒. อธิบายรายละเอียดสาระสําคัญได ๕ 
คําถามท่ี ๒ เกณฑพิจารณา ๑. ตอบตรงคําถามครอบคลุมทุกประเด็นสําคัญ ๕ 
 ๒. อธิบายรายละเอียดสาระสําคัญได ๕ 
คําถามท่ี ๓ เกณฑพิจารณา ๑. ตอบตรงคําถามครอบคลุมทุกประเด็นสําคัญ ๕ 
 ๒. อธิบายรายละเอียดสาระสําคัญได ๕ 
คําถามท่ี ๔ เกณฑพิจารณา ๑. ตอบตรงคําถามครอบคลุมทุกประเด็นสําคัญ ๕ 
 ๒. อธิบายรายละเอียดสาระสําคัญได ๕ 
คําถามท่ี ๕ เกณฑพิจารณา ๑. ตอบตรงคําถามครอบคลุมทุกประเด็นสําคัญ ๕ 
 ๒. อธิบายรายละเอียดสาระสําคัญได ๕ 
  รวมคะแนนสวนท่ี ๓ ๕๐ 

 



 

 

๒๑

 

ภาคผนวก 
แฟมผลงานของทันตแพทย สาขาปริทันตวิทยา 

 
เปนบันทึกยอนหลังเพ่ือแสดงใหประจักษวาเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ผานการศึกษาหรืออบรมระดับหลังปริญญา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสาขาปริทันตวิทยา และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยา ๕ ดาน ในระยะเวลาไม
นอยกวา ๑๐ ป 
 
ทพ./ทพญ. .........................................................................ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) .................................................................. 
อายุ .......... ป   เลขท่ีใบประกอบโรคศิลปะ / ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม..................................................................................... 
ประวัติการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.  ...................... สถาบัน.......................................................................................... 
การศึกษาหลังปริญญาฯ  
ป พ.ศ.             ชื่อปริญญา   สาขาวิชา            สถาบัน 

................    ……...............................................    .............................................   ................................................ 

................    ……...............................................    .............................................   ................................................ 

................    ……...............................................    .............................................   ................................................ 

................    ……...............................................    .............................................   ................................................ 

................    ……...............................................    .............................................   ................................................ 

................    ……...............................................    .............................................   ................................................ 
ประวัติการทํางาน 
  ป พ.ศ.              ตําแหนง             หนวยงาน              ความรับผิดชอบหลัก 
................    …….............................................    ...........................................   ................................................. 
................    …….............................................    ...........................................   ................................................. 
................    …….............................................    ...........................................   ................................................. 
................    …….............................................    ...........................................   ................................................. 
................    …….............................................    ...........................................   ................................................. 
................    …….............................................    ...........................................   ................................................. 
................    …….............................................    ...........................................   ................................................. 
................    …….............................................    ...........................................   ................................................. 
 
  



 

 

๒๒

 

(๑). งานวิชาการ /งานวิจัย /การนําเสนอผลงาน (Academic /Research/Publication/Presentation) 
 ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมหรือผลงานทางวิชาการ เชน งานวิจัย บทความวิชาการ ตํารา หรือ การนําเสนอ
ผลงานในที่ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 (ใหกรอกขอมูลในตาราง สามารถเพิ่มตารางตอไปในรูปแบบเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากผลงานลาสุดกอน) 
 

ป พ.ศ.ท่ีทํากิจกรรม ชื่องานวิจัย /ชื่อบทความวิชาการ /ชื่อผลงานท่ีนําเสนอ 
  

 

ขอมูลสําคัญเพ่ือความเขาใจโดยยอ 
 
 

 

ป พ.ศ.ท่ีทํากิจกรรม ชื่องานวิจัย /ชื่อบทความวิชาการ /ชื่อผลงานท่ีนําเสนอ 
  

 

ขอมูลสําคัญเพ่ือความเขาใจโดยยอ 
 
 

 

ป พ.ศ.ท่ีทํากิจกรรม ชื่องานวิจัย /ชื่อบทความวิชาการ /ชื่อผลงานท่ีนําเสนอ 
  

 

ขอมูลสําคัญเพ่ือความเขาใจโดยยอ 
 
 

 
ฯลฯ 



 

 

๒๓

 

(๒) การปฏิบัติงานบริการท่ีสอดคลองกับสาขาปริทันตวิทยา 
 ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะในปริทันตวิทยาไปใชในการปฏิบัติงาบริการแกประชาชนอยาง
สม่ําเสมอ 
 (ใหกรอกขอมูลเรียงลําดับจากสถานที่ปฏิบัติงานลาสุดกอน) 
 
ชื่อโรงพยาบาล/คลินิก/ชุมชน.............................................................ชวงป พ.ศ. ...................ถึง.................................................... 
ลักษณะงานที่ทํา .............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ปริมาณช่ัวโมงเฉล่ีย/สัปดาห..................................................... จํานวนผูปวยเฉล่ีย/สัปดาห....................................................... 
บุคคลอางอิง*...................................................................................................................................................................... 
(* หมายถึง บุคคลที่สามารถรับรองการทํางานของทาน ณ สถานที่น้ี) 
 
ชื่อโรงพยาบาล/คลินิก/ชุมชน.............................................................ชวงป พ.ศ. ...................ถึง........................................... 
ลักษณะงานที่ทํา .............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ปริมาณช่ัวโมงเฉล่ีย/สัปดาห..................................................... จํานวนผูปวยเฉล่ีย/สัปดาห.................................................. 
บุคคลอางอิง*....................................................................................................................................................................... 
(* หมายถึง บุคคลที่สามารถรับรองการทํางานของทาน ณ สถานที่น้ี) 
 
ฯลฯ 



 

 

๒๔

 

(๓) บทบาทผูนําในวิชาชีพ (Professional Leadership) 
 ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงผลงานการมีสวนรวม ในฐานะผูนําในวิชาชีพทันตแพทย หรือผูนํารวมในวิชาชีพสุขภาพอื่น 
หรือในเครือขายภาคประชาชน ตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน 
 (ใหกรอกขอมูลในตาราง สามารถเพิ่มตารางตอไปในรูปแบบเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากผลงานลาสุดกอน) 
 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และช่ือหนวยงาน /องคกรท่ีดํารงตําแหนง 
  

 

บทบาทหนาท่ีและผลงาน  
 

 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และช่ือหนวยงาน /องคกรท่ีดํารงตําแหนง 
  

 

บทบาทหนาท่ีและผลงาน  
 

 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และช่ือหนวยงาน /องคกรท่ีดํารงตําแหนง 
  

 

บทบาทหนาท่ีและผลงาน  
 

 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และช่ือหนวยงาน /องคกรท่ีดํารงตําแหนง 
  

 

บทบาทหนาท่ีและผลงาน  
 

 
ฯลฯ 
 



 

 

๒๕

 

(๔) การพัฒนาความรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ (Continuing Education Course /Lecturer for Dental or Health 
Professional Organization) 
 ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาความรูหรือทักษะหลังจบการศึกษาหลังปริญญาฯ หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู ทาง
วิชาการ เชน เปนวิทยากรใหชมรม /สมาคมวิชาชีพตางๆ, รวมสัมมนาหรือประชุมวิชาการท้ังในและตางประเทศ 
 (ใหกรอกขอมูลในตารางยอนหลัง ๓-๕ ป โดยใหเรียงลําดับกิจกรรมที่ทานเปนวิทยากร /นําการสัมมนาขึ้นกอน เรียงลําดับ
จากกิจกรรมลาสุด) 
 

วัน/เดือน/ป ชื่องานประชุม/สัมมนา/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ บทบาทของทาน 
(วิทยากร/ประธาน session/ 
ผูดําเนินรายการ/ผูเขาประชุม) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

ฯลฯ 



 

 

๒๖

 

(๕) งานจิตอาสาอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม (Volunteer Work for Professional & Social Works) 
 เชน เปนวิทยากรใหความรูกับประชาชน, เขียนบทความวิชาการดานสุขภาพเพ่ือประชาชน, ใหบริการทันตกรรมผาน
องคกรการกุศล หรือองคกรสาธารณะตางๆ 
 (ใหกรอกขอมูลในตารางยอนหลัง ๓-๕ ป และเรียงลําดับจากกิจกรรมลาสุดกอน) 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม และชื่อหนวยงาน /องคกรท่ีทํากิจกรรม บทบาทของทาน 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

ฯลฯ 
 
 
 

ขาพเจา ทพ./ทพญ...................................................................................... ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอในแฟมผลงาน
ฉบับน้ีทั้งหมดของขาพเจาเปนความจริง และขาพเจายินยอมใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาปริทันตวิทยาสามารถสอบถามหรือ
ขอขอมูลเพ่ิมเติมไดตามสมควร 
 
 

ลงนาม  ........................................................................................ 
วันที่  ........  เดือน  ................................  พ.ศ................... 

 


