
ระเบียบราชวทิยาลยัทันตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยหลกัเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบตัรและวุฒบิัตร 

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชพีทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘  (ฉบับปรับปรงุ) 

 

  โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพื่อ  
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยาไวเปน
การเฉพาะ และเพื่อสงเสริมการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงคของทันตแพทยสภา 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๘ (๑๐) ขอ ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย           
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรคสอง แหงขอบังคับทันตแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ             
ทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และดวยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุม
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐  เม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยจึงออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑวิธีการ และ
เง่ือนไข ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา
ปริทันตวิทยา พ.ศ.๒๕๕๘ 

ขอ ๔  บรรดาระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย หรือมติคณะผูบริหารราชวิยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบ 
นี้แทน 

 

หมวด ๑ 
คุณสมบัตขิองผูย่ืนคาํขออนมุัติบัตรหรอืวุฒิบัตร 

 
 



๒ 

 

สวนท่ี ๑ 
การขอวฒุิบัตร 

 

  ขอ ๕ เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบญัญัตวิชิาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

  ขอ ๖ มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ดังน้ี 
   (๑)  ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ. ๒๕๓๗
และ 
   (๒)  ตองเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาปริทันตวิทยาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย หรือที่ทันตแพทยสภารับรอง
จากสถาบันท่ีราชวิทยาลัย หรือทันตแพทยสภารับรอง 
  การยื่นคําขอวุฒิบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา ของผูมี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ ไมมีสิทธิ
เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม           
ในประเทศไทยได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขท่ีราชวิทยาลัยกําหนดโดยออกเปนระเบียบ              
ทันตแพทยสภา 

 

สวนท่ี ๒ 
การขออนุมตับิัตร 

 

  ขอ ๗  มีคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ดังน้ี 

ผูยื่นขออนุมัติบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา ตองเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปนผูที่ไดรับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยา โดยมี
คํารับรองของหัวหนาหนวยงาน ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 



๓ 

 

  (๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
สาขาปริทันตวิทยา จากสถาบันในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง เพ่ือการสมัครสอบเปนผูชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
  (๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาปริทันตวิทยา และไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมใน
สาขาปริทันตวิทยา ที่มีระยะเวลาการศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป จากสถาบันที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณใน
การปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยาติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป 
  (๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาปริทันตวิทยา ที่มีหลักสูตรการศึกษาหรืออบรมเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป จากสถาบันท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดย
ขอเสนอจากราชวิทยาลัย 
  (๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
หรือปริญญาโทในสาขาปริทันตวิทยา ที่มีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา จากสถาบันท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรอืทันตแพทยสภารบัรอง โดยขอเสนอจากราชวทิยาลยั และมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยา ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป 
  (๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยา ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 
 หัวหนาหนวยงานในวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาช้ันตน ในกรณีที่ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา 

หมวด ๒ 
การสมัครสอบเพื่ออนุมตัิบัตรหรอืวุฒบิัตร 

 

  ขอ ๘  ผูประสงคขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ใหยื่นคําขอสอบขอเขียน และหรือสอบปากเปลา 
และชําระเงินคาสมัครที่สํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนดพรอมดวย
เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของตามขอ ๘ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติหรอืวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
  (๑) คําขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยกําหนดไว 
  (๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 
  (๓) หลักฐานการฝกอบรม การปฏิบัติงาน 
  (๔) หลักฐานผลงานวิจัยสาขาปริทันตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวของ (กรณียื่นขอสอบปากเปลา) 
ประกอบดวย 



๔ 

 

  (ก) ผลงานวิจัยอยางนอย ๑ เรื่อง โดยสงสําเนาพิมพ (reprint) หรือหนังสือตอบรับใหตีพิมพ            
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยมีผูขอสอบอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเปน
ผูนิพนธช่ือแรก (first author) และในกรณีขอสอบเพื่อวุฒิบัตรใหมีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยเปนผูนิพนธหลัก 
(corresponding author) และ 
  (ข) หนังสือรับรองผลการประเมินงานวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย
ประจําบาน ในคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา
ปริทันตวิทยา 
  (๕)  เอกสารรายงานผูปวยตามขอ ๒๖ (๑) (๒) (๓) และหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามขอ ๒๖ (๕) 
ของระเบียบนี้ (กรณีย่ืนขอสอบปากเปลา) 
  (๖)  เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) 

  (๗)  คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพ่ือขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามระเบียบราชวิทยาลัย
กําหนดไว 

หมวด ๓ 
การประเมินคณุสมบัตผิูสมัครสอบและคณุสมบัตผิูมีสิทธิสอบ 

 

 ขอ ๙ การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ตางๆ ของผูสมัครสอบ สงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เพ่ือประเมินคุณสมบัติของผูสมัครสอบ เม่ือ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบไดประเมินคุณสมบัติและอนุมัติใหผูสมัครมีสิทธิสอบแลว  ให
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสงรายช่ือผูมีสิทธิสอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัย เพื่อประกาศและแจงให
ผูสมัครสอบทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันกอนวันสอบ ในกรณีเรงดวน หรือเพื่อประโยชนแกผูสมัครสอบ 
เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 

 ขอ ๑๐  คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ 
 (๑) เปนผูที่ผานการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑในหมวด ๑ 
 (๒) กรณีย่ืนขอสอบปากเปลาใหมีเอกสารผลงานวิจัยตามขอ ๘ (๔) และมีเอกสารรายงานผูปวยตาม
ขอ ๒๖ (๑) (๒) (๓) และหลักฐานประกอบอ่ืนๆ ตามที่กําหนดในขอ ๒๖ (๕) ของระเบียบนี้ 



๕ 

 

หมวด ๔ 
การสอบเพ่ืออนุมัติบตัรหรอืวุฒบิัตร 

 

 ขอ ๑๑ ผูที่ผานการพิจารณาใหมีสิทธิสอบแลว ตองสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา ประกอบดวย การสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไข ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนด 

 ขอ ๑๒ การสอบใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาปริทันตวิทยา ซ่ึงราชวิทยาลัยแตงต้ังข้ึนโดยการ
เสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบดําเนินการดังนี้ 
 (๑) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือขอ ๗ (๒), (๓), (๔), (๕) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดการสอบท่ีประกอบดวยการสอบขอเขียน และการสอบปาก
เปลา 
 (๒) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให
คณะอนุกรรมการสอบจัดสอบปากเปลา และหรือรวมกับการสอบอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบเห็นสมควร โดยใหยกเวนเฉพาะการสอบขอเขียน 

การสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลาใหเก็บสะสมไวไดในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป ตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนดโดยอนุมัติจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 

 ขอ ๑๓ ทันตแพทยประจําบานที่เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรวุฒิบัตร ในสถาบันที่ทันตแพทยสภา
รับรอง มีสิทธิสมัครสอบขอเขียนเก็บสะสมไวไดในระหวางการฝกอบรม โดยจะย่ืนขอสอบไดหลังผานการ
ฝกอบรมมาแลว ๒ ป และมีใบรับรองจากสถาบันฝกอบรม ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย
แหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการประเมินผลระหวางการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพ่ือประกอบ
ในการสอบขอเขียนเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาตางๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ขอ ๑๔ ทันตแพทยประจําบานที่ผานการฝกอบรมครบตามโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมจาก
สถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง และอยูระหวางรอการตีพิมพผลงานวิจัย หรือรอใบตอบรับใหตีพิมพผลงานวิจัย
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด มีสิทธิสมัครสอบเพื่อ
ประเมินผลการสอบปากเปลา และรายงานผูปวยเพ่ือวุฒิบัตรในสาขาท่ีฝกอบรมอยูได โดยมีใบรับรองจาก
สถาบันฝกอบรม ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ



๖ 

 

ประเมินผลระหวางการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพ่ือประกอบในการสอบปากเปลา และรายงานผูปวยเพ่ือ
รับวุฒิบัตรสาขาตางๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ขอ ๑๕ ทันตแพทยที่ขอสอบเพื่ออนุมัติบัตรสาขาปริทันตวิทยา จะตองสงหลักฐานผลงานวิจัยตาม
ความในขอ ๘(๔) (ก) (ข) โดยผลงานนั้นตองไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผูขอสอบตองมี
สัดสวนในผลงานไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือเปนผูนิพนธช่ือแรก หรือเปนผูนิพนธหลักผูรับผิดชอบการตีพิมพ 
ทั้งนี้ตามความในประกาศแนบทายหลักสูตรเรื่อง “การรับรองอนุมัติบัตรสาขาปริทันตวิทยาใหมีคุณวุฒิเทียบเทา
ปริญญาเอก” และผลงานดังกลาวตองเปนผลงานภายใน ๕ ปกอนการสมัครสอบ 

 

สวนท่ี ๑ 
ขั้นตอนการสอบ 

 

 ขอ ๑๖  การสอบ มี ๒ ข้ันตอน ไดแก 
 (๑) การสอบขอเขียน ใชเวลาในการสอบไมเกิน ๓ ช่ัวโมง  
 (๒) การสอบปากเปลา ใชเวลาในการสอบไมเกิน ๑ ช่ัวโมง ๔๕ นาที 

 ขอ ๑๗ ผูสมัครสอบจะมีสิทธิสอบปากเปลาได เม่ือสมัครสอบทั้งขอเขียนและปากเปลาในครั้งเดียวกัน 
หรือเปนผูที่สอบขอเขียนผานมาแลว โดยตองมีหลักฐานเอกสารผลงานวิจัยประกอบการสมัครดวย 

 

สวนท่ี ๒ 
กําหนดการสอบ และ สถานท่ีสอบ 

 

 ขอ ๑๘ กําหนดการสอบ และ สถานที่สอบใหเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 
การสอบขอเขยีน 

 

 ขอ ๑๙ การสอบขอเขียนมีวัตถปุระสงคเพ่ือประเมิน 
 (๑) ความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 



๗ 

 

 (๒) ความรูเฉพาะทางปริทันตวิทยา 
 (๓) ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 
 

สวนท่ี ๑ 
ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 

 

 ขอ ๒๐ การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานมีขอบเขตเน้ือหาและสัดสวนการใหคะแนน
ดังน้ี 
 (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 
 Oral manifestations of systemic diseases 

 (๔) Orofacial pain and Temporomandibular joint disorder (๓ คะแนน) 
 
 
 



๘ 

 

สวนท่ี 2 
ความรูเฉพาะทางปริทันตวทิยา 

 

 ขอ ๒๑ การสอบความรูเฉพาะทางปริทันตวิทยามีขอบเขตเนื้อหาและสัดสวนการใหคะแนนดังนี้ 
 (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 



๙ 

 

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

 
 ขอ ๒๒  การสอบความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ขอบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบทันตแพทยสภาและหรือ
ระเบียบราชวิทยาลัยที่เกี่ยวของ (๒ คะแนน) 

 

หมวด ๖ 
การสอบปากเปลา 

 

 ขอ ๒๓ การสอบปากเปลา มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความรูและความสามารถในการรักษาผูปวยโรค
ปริทันตของผูสมัครสอบ โดยประเมินจาก 
 (๑) เอกสารรายงานผูปวย และหลักฐานประกอบอ่ืนๆ 



๑๐ 

 

 (๒) การนําเสนอรายงานผูปวย 
 (๓) การตอบคําถามซึ่งเกี่ยวกับรายงานผูปวย และคําถามท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับความรู หรือแนวคิดใหมๆ 
ในทางปริทันตวิทยาและวิทยาศาสตรการแพทยท่ีเกี่ยวของ 
 

สวนท่ี ๑ 

เอกสารรายงานผูปวย และหลกัฐานประกอบอื่นๆ 
 

 ขอ ๒๔ รายงานผูปวยที่จะใชในการสอบปากเปลามีขอกําหนด ดังน้ี 
 (๑) เปนรายงานผูปวยโรคปริทันตประเภท Generalized moderate to advanced periodontitis หรือ 
Generalized advanced periodontitis ท่ีตองมีรองลึกปริทันต (probing depth) มากกวา ๕ มิลลิเมตร ไมนอยกวา
รอยละ ๑๐ ของตําแหนงทั้งหมด และมีการทําลายของกระดูกเบาฟนท้ังขากรรไกรบนและลาง อยางนอย ๑ ราย 
 (๒) ตองเปนผูปวยที่ผูยื่นคําขอสอบปากเปลาใหการรักษาโรคปริทันตต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุดการ
รักษาทางปริทันตในคลินิกดวยตนเองท้ังหมด  ซ่ึงหมายถึงเม่ืออวัยวะปริทันตกลับสูสภาพปลอดโรค          
แข็งแรง และอยูในระยะติดตามผลแลวอยางนอย ๑ป โดยผูปวยไดยินยอมใหมีการนําเสนอการรักษาตอ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ และจํานวนฟนที่เหลืออยูภายหลังการรักษาจะตองมีอยางนอย ๑๘ ซ่ี โดย
ตองมีฟนกรามใหญเหลืออยูอยางนอย ๒ ซ่ี 
 (๓) การรักษาในสวนของ Corrective phase จะตองประกอบดวยศัลยกรรมปริทันตท่ีแสดงความรู
ความสามารถและทักษะทางศัลยกรรมของผูสมัครสอบ ดังตอไปน้ี 
  (ก) Resective surgery 
  (ข) Regenerative surgery 
  (ค) Mucogingival surgery 
  (ง) Flap operation หรือ Implant surgery 
  ในกรณีที่รายงานผูปวยท่ีจะใชในการสอบปากเปลามีศัลยกรรมปริทันตไมนอยกวา ๒ บริเวณ 
แตไมครบทั้ง ๔ ประเภทดังกลาว ใหนําการทําศัลยกรรมในผูปวยรายอ่ืนมาประกอบใหครบท้ัง ๔ ประเภท ท้ังนี้
ผูยื่นคําขอสอบปากเปลาจะตองจัดทํารายงานผูปวยเพิ่มข้ึนตามจํานวนของผูปวยที่นํามาใชประกอบดวย โดยใหมี
รายละเอียดตามขอ ๒๖ เชนเดียวกัน แตอนุโลมใหติดตามผลการหายตามความเหมาะสมของการทําศัลยกรรมปริ
ทันตแตละประเภท สําหรับงานทันตกรรมรากเทียมที่จะนํามาใชประกอบ ตองแสดงการติดตามผลหลังการ
บูรณะดวยฟนเทียมแลวอยางนอย ๓ เดือน และมีการหายของกระดูกรอบรากฟนเทียมท่ีสมบูรณแลว 
 (๔) การจําแนกประเภทงานศัลยกรรมปริทันตใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของศัลยกรรมปริ
ทันตนั้นๆ และงานศัลยกรรมปริทันต ๑ ครั้งจําแนกไดหน่ึงประเภทเทานั้น 



๑๑ 

 

 (๕) รายงานผูปวยนั้นตองไมเปนรายงานผูปวยที่เคยใชในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแตไม
ผาน หรือไมเปนรายงานผูปวยที่ใชในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบเทาจากสถาบัน
อ่ืน 

 ขอ ๒๕ หลกัฐานอ่ืนๆ ที่ใชประกอบการสอบปากเปลา 
 (๑) ภาพรังสีชนิด periapical films–paralleling technique ที่มีคุณภาพดีสามารถใชประกอบในการ
ตรวจพิเคราะหโรคไดครบสมบูรณท้ังปาก และ ควรมี bite-wing film ของฟนหลังดวย ภาพรังสีใชไดท้ังแบบ
ฟลมและแบบดิจิตอล กรณีตนฉบับเปนฟลม ใหสแกนเปนภาพเทาขนาดจริงท่ีความละเอียดอยางนอย ๓๐๐ dpi 
ภาพรังสีทั้งปากใหจัดเรียงรวมเปนชุดตามแบบสากล (ดูตัวอยางตามเอกสารแนบทายระเบียบ ๒) โดยจะตองมี 
  (ก) ภาพรังสีกอนการรักษา และ 
  (ข) ภาพรังสีหลังการรักษา ๑ ป 
  (ค) ในกรณีที่นําเฉพาะสวนศัลยกรรมจากผูปวยรายอ่ืนมาประกอบ ใหแสดงภาพรังสีกอนการ
รักษา และแสดงภาพรังสีหลังการรักษาตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการทําศัลยกรรมปริทันตน้ันๆ 
 (๒) ภาพถายสีทางคลินิก ประกอบดวย 
  (ก) ภาพถายสีกอนการรักษา กอนการทําศัลยกรรมปริทันต และหลังการรักษา ๑ ป โดยในแตละ
ระยะใหมี ภาพดาน facial ๓ ภาพ และภาพดาน oral ๖ ภาพ ทั้งนี้อนุโลมใหใชภาพถายสีนอยกวาจํานวนท่ี
กําหนด หากสามารถแสดงภาพฟนและเหงือกไดครบ (ดูตัวอยางตามเอกสารแนบทายระเบียบ ๓) 
  ในกรณีที่นําเฉพาะสวนศัลยกรรมจากผูปวยรายอ่ืนมาประกอบ ใหแสดงภาพถายสีทางคลินิก
แสดงผลการรักษาตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการทําศัลยกรรมปริทันตนั้นๆ 
  (ข) ภาพถายสี surgical procedure  
   ในกรณี resective surgery, regenerative surgery, flap operation หรือ implant surgery 
จะตองมีภาพซ่ึงแสดงข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 

 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 จะตองมีภาพซ่ึงแสดงข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 
 Pre-surgical condition 
 Recipient site preparation 
 Donor site after graft removal 
 Graft placement and suturing 



๑๒ 

 

 Healing ระหวาง ๗ ถึง ๑๔ วันภายหลังการทําศัลยกรรมปริทันต 
 (๓) แบบพิมพฟนของขากรรไกรบน และขากรรไกรลาง ทั้งกอนและหลังการรักษา 

 ขอ ๒๖ การย่ืนคําขอสอบปากเปลา ผูย่ืนคําขอจะตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการย่ืนคํา
ขอดังตอไปนี้ 
 (๑) รายงานผูปวยพิมพบนกระดาษขนาด A4 จํานวน ๖ ชุด และบันทึกเปนไฟลในรูปแบบ PDF โดย
สรุปตามหัวขอตางๆ ดังตอนี้ 
  (ก) ขอมูลสวนบุคคล (Biographical data) 
  (ข) ประวัติทางการแพทย (Medical history) 
  (ค) ประวัติทางทันตกรรม (Dental history) 
  (ง) ขอมูลที่ตรวจพบทางคลินิก (Clinical findings) 
  (จ) สาเหตุของโรคปริทันต (Etiology) 
  (ฉ) การพิเคราะหโรค (Diagnosis) 
  (ช) การทํานายโรคเฉพาะซ่ีและทั้งปาก (Prognosis both individual and overall) 
  (ซ) การวางแผนการรักษาและการรักษา (Treatment plan and therapy) 
  (ฌ) การประเมินผล (Evaluation) 
  (ญ) การรักษาเพื่อคงสภาพ (Supportive periodontal treatment) 
  (ฎ) บัตรปริทันตท่ีมีรายละเอียดการบันทึกท้ังปากตามที่กําหนด (เอกสารแนบทายระเบียบ ๑) 
จัดทําเปนภาพสี และจะตองมีอยางนอย ๓ ระยะคือ กอนการรักษา กอนการทําศัลยกรรมปริทันต และหลังการ
รักษา  
 (๒) ภาพรังสี ตามขอ ๒๕ (๑) จํานวน ๖ ชุด พิมพบนกระดาษภาพถายแบบดาน (Matte photo paper) 
ขนาด A4 
 (๓) ภาพถายสีทางคลินิก ตามขอ ๒๕ (๒ ก) จํานวน ๖ ชุด พิมพบนกระดาษภาพถายแบบดาน 
(Matte photo paper) ขนาด A4 
 (๔) จัดทําไฟลของผูปวย ๑ คน ตอ ๑ ไฟล ดวยโปรแกรม PowerPoint โดยแตละไฟลมีสไลดซ่ึง
แทรกภาพและบอกรายละเอียดของภาพ ดังนี้ 
  (ก) ภาพรังสีกอนการรักษาที่จัดเรียงรวมเปนชุดตามแบบสากล ๑ สไลด (ดูตัวอยางตาม
เอกสารแนบทายระเบียบ ๒) และภาพรังสี ๑ เซกซแทนตตอ ๑ สไลด 
  (ข) ภาพรังสีหลังการรักษา ๑ ป ท่ีจัดเรียงรวมเปนชุดตามแบบสากล ๑ สไลด (ดูตัวอยางตาม
เอกสารแนบทายระเบียบ ๒) และภาพรังสี ๑ เซกซแทนตตอ ๑ สไลด ในกรณีที่เปนผูปวยซ่ึงนําศัลยกรรม
บางสวนมาประกอบ ใหแทรกภาพรังสีที่แสดงการหายเฉพาะบริเวณท่ีนํามาประกอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ของการทําศัลยกรรมปริทันตนั้นๆ 



๑๓ 

 

  (ค) ภาพถายสีกอนรักษาตามขอ ๒๕ (๒) (ก) ทุกภาพใน ๑ สไลด (ดูตัวอยางตามเอกสารแนบทาย
ระเบียบ ๓) และภาพถายสีกอนรักษา ๑ ภาพตอ ๑ สไลด 
  (ง) ภาพถายสีกอนการทําศัลยกรรมปริทันตตามขอ ๒๕ (๒) (ก) ทุกภาพใน ๑ สไลด (ดูตัวอยาง
ตามเอกสารแนบทายระเบยีบ 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 (ดูตัวอยางตาม
เอกสารแนบทายระเบียบ ๓) และภาพถายสีหลังการรักษา ๑ ป ๑ ภาพตอ ๑ สไลด ในกรณีท่ีเปนผูปวยซ่ึงนํา
ศัลยกรรมบางสวนมาประกอบ ใหแทรกภาพถายสีทางคลินิกท่ีแสดงการหายเฉพาะบริเวณท่ีนํามาประกอบตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการทําศัลยกรรมปริทันตนั้นๆ 
  (ช) ภาพถายแบบพิมพฟนของขากรรไกรบนและขากรรไกรลางในทากัดสบท้ังส่ีดาน ท้ังกอน
และหลังการรักษา 
 (๕) บันทึกไฟลทั้งหมดท่ีจัดเตรียมไวในขอ ๒๖ (๑) และ ๒๖ (๔) ลงในแผนซีดี ๔ แผน และบรรจุ
ลงในกลองซีดีซ่ึงระบุช่ือผูยื่นคําขอสอบปากเปลาพรอมทั้งวันท่ีที่ยื่นขอสอบ ทั้งนี้เพ่ือใชยื่นขอสอบปากเปลา 
 

สวนท่ี ๒ 

การนาํเสนอรายงานผูปวย 
 

 ขอ ๒๗ การนําเสนอรายงานผูปวย ใหนําเสนอดวยโปรแกรม PowerPoint ซ่ึงมีขอมูลตามขอ ๒๖ (๑) 
และแทรกภาพรังสี และภาพถายสีทางคลินิกประกอบ โดยใหเวลานําเสนอไมเกิน ๔๕ นาที 

 ขอ ๒๘ ในการนําเสนอรายงานผูปวย ผูเขาสอบจะตองนําส่ิงตางๆ เหลานี้มาดวย 
 (ก) แบบพิมพฟนตามขอ ๒๕ (๓) 
 (ข) แผนซีดีที่บันทึกไฟลที่ใชประกอบการนําเสนอรายงานผูปวย 
 

สวนท่ี ๓ 

การตอบคําถาม 
 

 ขอ ๒๙  การตอบคําถามในสวนของการสอบปากเปลา เปนการทดสอบความรู ความคิดเห็น และ
ประสบการณ การแกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักการไดถูกตองเหมาะสม โดยคําถามจะแบงเปน 
 (๑) คําถามเกี่ยวกับรายงานผูปวย ใชเวลาเวลา ๔๕ นาที โดยจะเปนคําถามที่เกี่ยวกับ 



๑๔ 

 

  (ก) Medical and Dental History 
  (ข) Clinical Examination 
  (ค) Radiographic Examination 
  (ง) Etiology (Risk factors) 
  (จ) Diagnosis and Prognosis 
  (ฉ) Treatment Plan 
  (ช) Therapy and Results 
  (ซ) Supportive Periodontal Treatment 
 (๒) คําถามทั่วไปที่ เกี่ยวกับความรู หรือแนวคิดใหมๆ ในทางปริทันตวิทยาและวิทยาศาสตร
การแพทยที่เกี่ยวของ ใชเวลา ๑๕ นาที 
 

สวนท่ี ๔ 
การคืนเอกสารหลักฐาน 

 

 ขอ ๓๐ ภายหลังเสร็จส้ินการสอบ คณะกรรมการสอบจะคืนเอกสารรายงานผูปวย สําเนาภาพถายรังสี 
แบบพิมพฟน แผนซีดีท่ีบันทึกไฟลที่ใชประกอบการนําเสนอรายงานผูปวย และแผนซีดีที่ผูเขาสอบใชย่ืนเพ่ือขอ
สอบปากเปลาตามขอ ๒๖ (๕) จํานวน ๓ แผนแกผูเขาสอบ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสอบจะเก็บแผนซีดีที่ผูเขา
สอบใชยื่นเพื่อขอสอบปากดังกลาวไวเปนหลักฐาน ๑ แผน 
 

หมวด ๗ 
หลกัเกณฑการใหคะแนน 

 
 ขอ ๓๑ หลักเกณฑในการประเมินการสอบขอเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 
 (๑) ขอสอบขอเขียนคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน แบงเปน ๓ สวน และมีคะแนนในแตละสวน ดังน้ี 
  (ก) ความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน ตามขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียน 
หมวด ๕ ขอ ๒๐ และความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมตามขอบเขตเนื้อหา
ในการสอบขอเขียน หมวด ๕ ขอ ๒๒ คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน 
  (ข) ความรูเฉพาะทางปริทันตวิทยา ตามขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียน หมวด ๕ ขอ ๒๑ 
(๑) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 



๑๕ 

 

  (ค) ความรูเฉพาะทางปริทันตวิทยา ตามขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียน หมวด ๕ ขอ ๒๑ 
(๒), (๓) และ (๔) คะแนนเต็ม ๖๕ คะแนน 

 ขอ ๓๒ หลักเกณฑในการประเมินการสอบปากเปลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบ ๔) มี
ดังน้ี 
 (๑) แบบรายงานผูปวย และหลักฐานตาง ๆ รอยละ ๑๕ 
 (๒) การนาํเสนอรายงานผูปวยและการตอบคําถามเกี่ยวกับรายงานผูปวย รอยละ ๖๐ 
 (๓) การตอบคําถามท่ัวไป และคําถามที่เกี่ยวกับความรู หรือแนวคิดใหมๆ ในวิชาปริทันตวิทยา     
รอยละ ๒๕ 
 

หมวด ๘ 
การตัดสินผลสอบ 

 

 ขอ ๓๓  เกณฑการตัดสินผลสอบผาน จะตองสอบผานทั้งการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา โดย
ถือคะแนนรอยละ ๗๕ เปนเกณฑผานของแตละการสอบและสําหรับการสอบปากเปลาตองสอบผานจาก
อนุกรรมการสอบอยางนอย ๒ ใน ๓ ผูท่ีสอบไมผานไมวาสวนใดสวนหนึ่งในสองสวนนี้จะตองยื่นคําขอสอบ
ใหม พรอมชําระคาสมัครสอบตามประกาศของราชวิทยาลัย 

 ขอ ๓๔ ผลการสอบผานขอเขียนหรือการสอบปากเปลาและรายงานผูปวยใหเก็บสะสมผลการสอบไว
ไดในระยะเวลาไมเกิน ๕ ปนับแตวันท่ีประกาศผลสอบ  
 

หมวด ๙ 
บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ ๓๕  ผูสมัครท่ีสอบผานขอเขียนตามระเบียบทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร เพ่ือเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ. 
๒๕๕๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูกอนวันท่ีระเบียบน้ีใชบังคับ ยังคงเก็บสะสมผลการสอบขอเขียนไดไมเกิน ๕  ป 
นับแตวันที่ประกาศผลสอบขอเขียนน้ัน ใหใชหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ ในหมวด ๖ ขอบเขต
เน้ือหาในการสอบปากเปลาตามระเบียบที่ใชในการสอบขอเขียนนั้นๆ 



๑๖ 

 

 ขอ ๓๖ สําหรับผูย่ืนขออนุมัติบัตรที่สําเร็จการศึกษา และผูย่ืนขอวุฒิบัตรที่สําเร็จการอบรม หรือเขารับ
การฝกอบรมอยูกอนวันท่ีระเบียบน้ีใชบังคับใหยกเวนการสงหลักฐานตามขอ ๘ (๔) ของระเบียบนี้และอนุโลม
ใหสงหลักฐานตามขอ ๘ (๔) ของระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา
ปริทันตวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ีตองสอบผานขอเขียนหรือสอบปากเปลาและรายงานผูปวยใหแลวเสร็จในการ
สอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

                                    
                                                      (ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ) 
                                                           ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


