
ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนมุัติบัตรและวุฒิบัตร 

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

   โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร 
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยาไว้เป็นการเฉพาะ และเพื่อส่งเสริมการศึกษาของ      
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๘ (๑๐) ข้อ ๑๖ (๑) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัย     
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบข้อ ๑๑ วรรคสอง แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และด้วยอนุมัติ
ของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา  วาระที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

   ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการสอบ
เพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพื่อเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

   ข้อ ๔  บรรดาระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือมติคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขออนุมัติบตัรหรือวุฒิบัตร 
 

ส่วนที่ ๑ 

การขอวุฒิบัตร 
 

  ข้อ ๕  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

  ข้อ ๖  มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
  (๑) ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
  (๒) ต้องเป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย หรือที่ทันตแพทยสภารับรองจากสถาบันที่ราชวิทยาลัยหรือ 
ทันตแพทยสภารับรอง 
  การยื่นค าขอวุฒิบัตรเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา ของผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่มีสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ประเทศไทยจนกว่าจะผ่านการสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
ที่ราชวิทยาลัยก าหนดโดยออกเป็นระเบียบทันตแพทยสภา 
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ส่วนที่ ๒ 

การขออนุมัติบัตร 
 

  ข้อ ๗  มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
  ผู้ยื่นขออนุมัติบัตรเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ             
ทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นผู้ที่ ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมหลังปริญญา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยา โดยมีค ารับรองของหัวหน้าหน่วยงาน ตาม
หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้                
  (๑) ได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่า แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาปริทันตวิทยา 
จากสถาบันในต่างประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรอง เพื่อการสมัครสอบเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
  (๒) ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาปริทันตวิทยา และได้รับการศึกษาหรือฝึ กอบรมในสาขา          
ปริทันตวิทยา ที่มีระยะเวลาการศึกษาหรือฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยา
ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  (๓) ส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาปริทันตวิทยา ที่มีหลักสูตรการศึกษาหรืออบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๓ ปี จากสถาบันท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย 
  (๔) ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือปริญญาโท
ในสาขาปริทันตวิทยา ท่ีมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา จากสถาบันท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ
ทันตแพทยสภารับรอง โดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยา ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
  (๕) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาปริทันตวิทยา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
  หัวหน้าหน่วยงานในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ในกรณีที่ท างานร่วมกับผู้อื่น หรือรับรอง
ตนเองในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา 

หมวด ๒ 

การสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
 

  ข้อ ๘  ผู้ประสงค์ขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ให้ยื่นค าขอสอบข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่า และช าระเงินค่าสมัคร
ที่ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๘ 
แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
  (๑) ค าขอตามแบบท่ีราชวิทยาลัยก าหนดไว้ 
  (๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ 
  (๓) หลักฐานการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน 
  (๔) หลักฐานผลงานวิจัยสาขาปริทันตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (กรณียื่นขอสอบปากเปล่า) ประกอบด้วย 
   (ก) ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยส่งส าเนาพิมพ์ (reprint) หรือหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้ขอสอบอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเป็นผู้นิพนธ์ช่ือแรก ( first author) และในกรณี                   
ขอสอบเพื่อวุฒิบัตรให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเป็นผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) และ 
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   (ข) หนังสือรับรองผลการประเมินงานวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์                   
ประจ าบ้าน ในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา 
  (๕) เอกสารรายงานผู้ป่วยตามข้อ ๒๖ (๑) (๒) (๓) และหลักฐานประกอบอื่น ๆ ตามข้อ ๒๖ (๕) ของระเบียบนี้ 
(กรณียื่นขอสอบปากเปล่า) 
  (๖) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (๗) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามระเบียบราชวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 

หมวด ๓ 

การประเมินคุณสมบัติผู้สมัครสอบและคุณสมบัติผู้มสีิทธิสอบ 
 

  ข้อ ๙   การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง  ๆ ของ
ผู้สมัครสอบ ส่งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ เพื่อประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบได้ประเมินคุณสมบัติและอนุมัติให้ผู้สมัครมีสิทธิสอบแล้ว ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบส่งรายช่ือผู้มีสิทธิสอบให้
เลขาธิการราชวิทยาลัย เพื่อประกาศและแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันสอบ ในกรณีเร่งด่วน หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวในวรรคแรกก็ได้ 

  ข้อ ๑๐  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ 
  (๑) เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด ๑ 
  (๒) กรณียื่นขอสอบปากเปล่าให้มีเอกสารผลงานวิจัยตามข้อ ๘ (๔) และมีเอกสารรายงานผู้ป่วยตามข้อ ๒๖ (๑) 
(๒) (๓) และหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในข้อ ๒๖ (๕) ของระเบียบนี้ 
 

หมวด ๔ 

การสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
 

  ข้อ ๑๑  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิสอบแล้ว ต้องสอบความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาปริทันตวิทยา ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ในการสอบเพื่อ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบก าหนด 

  ข้อ ๑๒  การสอบให้คณะอนุกรรมการสอบสาขาปริทันตวิทยา ซึ่งราชวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดยการเสนอแนะจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบด าเนินการดังนี้ 
  (๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ (๒), (๓), (๔), (๕) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้
คณะอนุกรรมการสอบจัดการสอบที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า 
  (๒) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง  ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้คณะอนุกรรมการสอบจัดสอบ          
ปากเปล่า และหรือร่วมกับการสอบอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเห็นสมควร โดยให้ยกเว้นเฉพาะการสอบ
ข้อเขียน 
  การสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่าให้เก็บสะสมไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบก าหนดโดยอนุมัติจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 
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  ข้อ ๑๓  ทันตแพทย์ประจ าบ้านท่ีข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวุฒิบัตรในสถาบันท่ีทันตแพทยสภารับรอง มีสิทธิ
สมัครสอบข้อเขียนเก็บสะสมไว้ได้ในระหว่างการฝึกอบรม โดยจะยื่นขอสอบได้หลังผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ๒ ปี และมีใบรับรอง
จากสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผล
ระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพื่อประกอบในการสอบข้อเขียนเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ราชวิทยาลั ยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ข้อ ๑๔  ทันตแพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมครบตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมจากสถาบันที่           
ทันตแพทยสภารับรอง และอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือรอใบตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มีสิทธิสมัครสอบเพื่อประเมินผลการสอบปากเปล่า และรายงานผู้ป่วย
เพื่อวุฒิบัตรในสาขาที่ฝึกอบรมอยู่ได้ โดยมีใบรับรองจากสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพื่อประกอบในการสอบปากเปล่า 
และรายงานผู้ป่วยเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ข้อ ๑๕ ทันตแพทย์ท่ีขอสอบเพื่ออนุมัติบัตรสาขาปริทันตวิทยา จะต้องส่งหลักฐานผลงานวิจัยตามความในข้อ ๘(๔) 
(ก) (ข) โดยผลงานนั้นต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผู้ขอสอบต้องมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
หรือเป็นผู้นิพนธ์ช่ือแรก หรือเป็นผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการตีพิมพ์ ทั้งนี้ ตามความในประกาศแนบท้ายหลักสูตร เรื่อง “การ
รับรองอนุมัติบัตรสาขาปริทันตวิทยาให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก” และผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานภายใน ๕ ปีก่อนการ
สมัครสอบ 
 

ส่วนที่ ๑ 

ขั้นตอนการสอบ 
 

  ข้อ ๑๖  การสอบ มี 2 ข้ันตอน ได้แก่ 
  (๑) การสอบข้อเขียน ใช้เวลาในการสอบไม่เกิน ๓ ช่ัวโมง  
  (๒) การสอบปากเปล่า ใช้เวลาในการสอบไม่เกิน ๑ ช่ัวโมง ๔๕ นาที 

  ข้อ ๑๗  ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิสอบปากเปล่าได้ เมื่อสมัครสอบทั้งข้อเขียนและปากเปล่าในครั้งเดียวกัน หรือเป็นผู้ที่
สอบข้อเขียนผ่านมาแล้ว โดยต้องมีหลักฐานเอกสารผลงานวิจัยประกอบการสมัครด้วย 

 

ส่วนที่ ๒ 

ก าหนดการสอบ และ สถานที่สอบ 
 

  ข้อ ๑๘  ก าหนดการสอบ และ สถานท่ีสอบให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 

การสอบข้อเขียน 
 

  ข้อ ๑๙  การสอบข้อเขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 
  (๑) ความรู้ทางด้านวิทยศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
  (๒) ความรู้เฉพาะทางปริทันตวิทยา 
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  (๓) ความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม 
 

ส่วนที่ ๑ 

ความรู้ทางวิทยศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 
 

  ข้อ ๒๐  การสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานมีขอบเขตเนื้อหาและสัดส่วนการให้คะแนนดังนี้ 
  (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) 
 

ส่วนที่ ๒ 

ความรู้เฉพาะทางปริทันตวิทยา 
 

 ข้อ ๒๑ การสอบความรู้เฉพาะทางปริทันตวิทยามีขอบเขตเนื้อหาและสัดส่วนการให้คะแนนดังนี้ 
  (๑) ปริทันตวิทยา (Periodontology) ประกอบด้วย 
   (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) 
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   (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) ประกอบด้วย  
   (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) 
 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) ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม (Medical emergencies in dental office) (๓ คะแนน)  
   (ก) Physical evaluation and medical emergencies 
   (ข) Management of medical emergencies 
   (ค) Basic cardiac life support 
 
 

ส่วนที่ ๓ 

ความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม 
 

  ข้อ ๒๒  การสอบความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ข้อบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบทันตแพทยสภาและหรือระเบียบราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  
(๒ คะแนน) 
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หมวด ๖ 

การสอบปากเปล่า 
 

  ข้อ ๒๓  การสอบปากเปล่า มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้และความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์
ของผู้สมัครสอบ โดยประเมินจาก 
  (๑) เอกสารรายงานผู้ป่วย และหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 
  (๒) การน าเสนอรายงานผู้ป่วย 
  (๓) การตอบค าถามซึ่งเกี่ยวกับรายงานผู้ป่วย และค าถามทั่วไปที่เกี่ยวกับความรู้ หรือแนวคิดใหม่  ๆ ในทาง
ปริทันตวิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ส่วนที่ ๑ 

เอกสารรายงานผู้ป่วย และหลักฐานประกอบอืน่ๆ 
 

  ข้อ ๒๔  รายงานผู้ป่วยท่ีจะใช้ในการสอบปากเปล่ามีข้อก าหนด ดังน้ี 
  (๑) เป็นรายงานผู้ป่วยโรคปริทันต์ประเภท Generalized moderate to advanced periodontitis หรือ 
Generalized advanced periodontitis ที่ต้องมีร่องลึกปริทันต์ (probing depth) มากกว่า ๕ มิลลิเมตร และมีการท าลายของ
กระดูกเบ้าฟันท้ังขากรรไกรบนและล่าง อย่างน้อย ๑ ราย 
  (๒) ต้องเป็นผู้ป่วยที่ผู้ยื่นค าขอสอบปากเปล่าให้การรักษาโรคปริทันต์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการรักษาทาง       
ปริทันต์ในคลินิกด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งหมายถึงเมื่ออวัยวะปริทันต์กลับสู่สภาพปลอดโรค แข็งแรง และอยู่ในระยะติดตามผลแล้ว
อย่างน้อย ๑ ปี โดยผู้ป่วยได้ยินยอมให้มีการน าเสนอการรักษาต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  และจ านวนฟันที่เหลืออยู่
ภายหลังการรักษาจะต้องมีอย่างน้อย ๑๘ ซี่ โดยต้องมีฟันกรามใหญ่เหลืออยู่อย่างน้อย ๒ ซี ่
  (๓) การรักษาในส่วนของ Corrective phase จะต้องประกอบด้วยศัลยกรรมปริทันต์ที่แสดงความรู้
ความสามารถและทักษะทางศัลยกรรมของผู้สมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) Resective surgery 
   (ข) Regenerative surgery 
   (ค) Mucogingival surgery 
   (ง) Flap operation หรือ Implant surgery 
  ในกรณีที่รายงานผู้ป่วยที่จะใช้ในการสอบปากเปล่ามีศัลยกรรมปริทันต์ไม่น้อยกว่า ๒ บริเวณ แต่ไม่ครบทั้ง ๔ 
ประเภทดังกล่าว ให้น าการท าศัลยกรรมในผู้ป่วยรายอื่นมาประกอบให้ครบทั้ง ๔ ประเภท ทั้งนี้ผู้ยื่นค าขอสอบปากเปล่าจะต้อง
จัดท ารายงานผู้ป่วยเพิม่ขึ้นตามจ านวนของผู้ป่วยท่ีน ามาใช้ประกอบด้วย โดยให้มีรายละเอียดตามข้อ ๒๖ เช่นเดียวกัน แต่อนุโลมให้
ติดตามผลการหายตามความเหมาะสมของการท าศัลยกรรมปริทันต์แต่ละประเภท ส าหรับงานทันตกรรมรากเทียมที่จะน ามาใช้
ประกอบ ต้องแสดงการติดตามผลหลังการบูรณะด้วยฟันเทียมแล้วอย่างน้อย ๓ เดือน และมีการหายของกระดูกรอบรากฟันเทียมที่
สมบูรณ์แล้ว 
  (๔) การจ าแนกประเภทงานศัลยกรรมปริทันต์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของศัลยกรรมปริทันต์นั้น ๆ และ
งานศัลยกรรมปริทันต์ ๑ ครั้งจ าแนกได้หนึ่งประเภทเท่านั้น 
  (๕) รายงานผู้ป่วยนั้นต้องไม่เป็นรายงานผู้ป่วยที่เคยใช้ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแต่ไม่ผ่าน หรือไม่
เป็นรายงานผู้ป่วยท่ีใช้ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบเท่าจากสถาบันอ่ืน 

  ข้อ ๒๕  หลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการสอบปากเปล่า 
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  (๑) ภาพรังสีชนิด periapical films–paralleling technique ที่มีคุณภาพดีสามารถใช้ประกอบในการตรวจ
พิเคราะห์โรคได้ครบสมบูรณ์ทั้งปาก และ ควรมี bite-wing film ของฟันหลังด้วย ภาพรังสีใช้ได้ทั้งแบบฟิล์มและแบบดิจิตอล กรณี
ต้นฉบับเป็นฟิล์ม ให้สแกนเป็นภาพเท่าขนาดจริงที่ความละเอียดอย่างน้อย ๓๐๐ dpi ภาพรังสีทั้งปากให้จัดเรียงรวมเป็นชุดตาม
แบบสากล (ดูตัวอย่างตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ ๒) โดยจะต้องมี 
   (ก) ภาพรังสีก่อนการรักษา และ 
   (ข) ภาพรังสีหลังการรักษา ๑ ปี 
   (ค) ในกรณีที่น าเฉพาะส่วนศัลยกรรมจากผู้ป่วยรายอื่นมาประกอบ ให้แสดงภาพรังสีก่อนการรักษา และ
แสดงภาพรังสีหลังการรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสมของการท าศัลยกรรมปริทันต์นั้น ๆ 
  (๒) ภาพถ่ายสีทางคลินิก ประกอบด้วย 
   (ก) ภาพถ่ายสีก่อนการรักษา ก่อนการท าศัลยกรรมปริทันต์ และหลังการรักษา ๑ ปี โดยในแต่ละระยะให้
มี ภาพด้าน facial ๓ ภาพ และภาพด้าน oral ๖ ภาพ ท้ังนี้อนุโลมให้ใช้ภาพถ่ายสีน้อยกว่าจ านวนท่ีก าหนด หากสามารถแสดงภาพ
ฟันและเหงือกได้ครบ (ดูตัวอย่างตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ ๓) 
    ในกรณีที่น าเฉพาะส่วนศัลยกรรมจากผู้ป่วยรายอื่นมาประกอบ ให้แสดงภาพถ่ายสีทางคลินิกแสดง
ผลการรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสมของการท าศัลยกรรมปริทันต์นั้น ๆ 
   (ข) ภาพถ่ายสี surgical procedure  
    ใ น ก ร ณี  resective surgery, regenerative surgery, flap operation ห รื อ  implant surgery 
จะต้องมีภาพซึ่งแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

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

    ในกรณี mucogingival surgery จะต้องมีภาพซึ่งแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 Pre-surgical condition 
 Recipient site preparation 
 Donor site after graft removal 
 Graft placement and suturing 
 Healing ระหว่าง ๗ ถึง ๑๔ วันภายหลังการท าศัลยกรรมปริทันต์ 

  (๓) แบบพิมพ์ฟันของขากรรไกรบน และขากรรไกรล่าง ทั้งก่อนและหลังการรักษา 

  ข้อ ๒๖  การยื่นค าขอสอบปากเปล่า ผู้ยื่นค าขอจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นค าขอ
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) รายงานผู้ป่วยพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 จ านวน ๖ ชุด และบันทึกเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF โดยสรุปตาม
หัวข้อต่าง ๆ ดังต่อนี ้
   (ก) ข้อมูลส่วนบุคคล (Biographical data) 
   (ข) ประวัติทางการแพทย์ (Medical history) 
   (ค) ประวัติทางทันตกรรม (Dental history) 
   (ง) ข้อมูลที่ตรวจพบทางคลินิก (Clinical findings) 
   (จ) สาเหตุของโรคปริทันต์ (Etiology) 
   (ฉ) การพิเคราะห์โรค (Diagnosis) 
   (ช) การท านายโรคเฉพาะซี่และทั้งปาก (Prognosis both individual and overall) 
   (ซ) การวางแผนการรักษาและการรักษา (Treatment plan and therapy) 
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   (ฌ) การประเมินผล (Evaluation) 
   (ญ) การรักษาเพื่อคงสภาพ (Supportive periodontal treatment) 
   (ฎ) บัตรปริทันต์ที่มีรายละเอียดการบันทึกทั้งปากตามที่ก าหนด (เอกสารแนบท้ายระเบียบ ๑) จัดท าเป็น
ภาพสี และจะต้องมีอย่างน้อย ๓ ระยะคือ ก่อนการรักษา ก่อนการท าศัลยกรรมปริทันต์ และหลังการรักษา  
  (๒) ภาพรังสี ตามข้อ ๒๕ (๑) จ านวน ๖ ชุด พิมพ์บนกระดาษภาพถ่ายแบบด้าน (Matte photo paper) ขนาด 
A4 
  (๓) ภาพถ่ายสีทางคลินิก ตามข้อ ๒๕ (๒ ก) จ านวน ๖ ชุด พิมพ์บนกระดาษภาพถ่ายแบบด้าน (Matte photo 
paper) ขนาด A4 
  (๔) จัดท าไฟล์ของผู้ป่วย ๑ คน ต่อ ๑ ไฟล์ ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยแต่ละไฟล์มีสไลด์ซึ่งแทรกภาพและ
บอกรายละเอียดของภาพ ดังนี ้
   (ก) ภาพรังสีก่อนการรักษาที่จัดเรียงรวมเป็นชุดตามแบบสากล ๑ สไลด์ (ดูตัวอย่างตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบ ๒) และภาพรังสี ๑ เซกซ์แทนต์ต่อ ๑ สไลด์ 
   (ข) ภาพรังสีหลังการรักษา ๑ ปี ที่จัดเรียงรวมเป็นชุดตามแบบสากล ๑ สไลด์ (ดูตัวอย่างตาม
เอกสารแนบท้ายระเบียบ ๒) และภาพรังสี ๑ เซกซ์แทนต์ต่อ ๑ สไลด์ ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยซึ่งน าศัลยกรรมบางส่วนมาประกอบ               
ให้แทรกภาพรังสีที่แสดงการหายเฉพาะบริเวณที่น ามาประกอบตามระยะเวลาที่เหมาะสมของการท าศัลยกรรมปริทันต์นั้น ๆ 
   (ค) ภาพถ่ายสีก่อนรักษาตามข้อ ๒๕ (๒) (ก) ทุกภาพใน ๑ สไลด์ (ดูตัวอย่างตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ 
๓) และภาพถ่ายสีก่อนรักษา ๑ ภาพต่อ ๑ สไลด์ 
   (ง) ภาพถ่ายสีก่อนการท าศัลยกรรมปริทันต์ตามข้อ ๒๕ (๒) (ก) ทุกภาพใน ๑ สไลด์ (ดูตัวอย่างตาม
เอกสารแนบท้ายระเบียบ ๓) และภาพถ่ายสีก่อนการท าศัลยกรรมปริทันต์ ๑ ภาพต่อ ๑ สไลด์ 
   (จ) ภาพถ่ายสี surgical procedure ตามข้อ ๒๕ (๒) (ข) ๑ ภาพต่อ ๑ สไลด์ 
   (ฉ) ภาพถ่ายสีหลังการรักษาตามข้อ ๒๕ (๒) (ก) ทุกภาพใน ๑ สไลด์ (ดูตัวอย่างตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบ ๓) และภาพถ่ายสีหลังการรักษา ๑ ปี ๑ ภาพต่อ ๑ สไลด์ ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยซึ่งน าศัลยกรรมบางส่วนมาประกอบ                  
ให้แทรกภาพถ่ายสีทางคลินิกท่ีแสดงการหายเฉพาะบริเวณที่น ามาประกอบตามระยะเวลาที่เหมาะสมของการท าศัลยกรรมปริทันต์
นั้น ๆ 
   (ช) ภาพถ่ายแบบพิมพ์ฟันของขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างในท่ากัดสบท้ังสี่ด้าน ทั้งก่อนและหลังการ
รักษา 
  (๕) บันทึกไฟล์ทั้งหมดที่จัดเตรียมไว้ในข้อ ๒๖ (๑) และ ๒๖ (๔) ลงในแผ่นซีดี ๔ แผ่น และบรรจุลงในกล่องซีดี
ซึ่งระบุชื่อผู้ยื่นค าขอสอบปากเปล่าพร้อมทั้งวันท่ีที่ยื่นขอสอบ ทั้งนี้เพื่อใช้ยื่นขอสอบปากเปล่า 
 

ส่วนที่ ๒ 

การน าเสนอรายงานผู้ป่วย 
 

  ข้อ ๒๗  การน าเสนอรายงานผู้ป่วย ให้น าเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ซึ่งมีข้อมูลตามข้อ ๒๖ (๑) และแทรก
ภาพรังสี และภาพถ่ายสีทางคลินิกของผู้ป่วยด้วย ในกรณีที่มีการส่งรายงานผู้ป่วยมากกว่า ๑ ราย การน าเสนอรายงานส าหรับผู้ป่วย
รายที่น ามาใช้ประกอบนั้น ให้น าเสนออย่างสมบูรณ์เฉพาะส่วนท่ีต้องการใช้ประกอบได้ โดยให้เวลาน าเสนอทั้งหมดไม่เกิน ๔๕ นาที 

  ข้อ ๒๘  ในการน าเสนอรายงานผู้ป่วย ผู้เข้าสอบจะต้องน าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาด้วย 
  (ก) แบบพิมพ์ฟันตามข้อ ๒๕ (๓) 
  (ข) แผ่นซีดีที่บันทึกไฟล์ที่ใช้ประกอบการน าเสนอรายงานผู้ป่วย 
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ส่วนที่ ๓ 

การตอบค าถาม 
 

  ข้อ ๒๙  การตอบค าถามในส่วนของการสอบปากเปล่า เป็นการทดสอบความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์                   
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามหลักการได้ถูกต้องเหมาะสม โดยค าถามจะแบ่งเป็น 
  (๑) ค าถามเกี่ยวกับรายงานผู้ป่วย ใช้เวลาเวลา ๔๕ นาที โดยจะเป็นค าถามที่เกี่ยวกับ 
   (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) ค าถามทั่วไปที่เกี่ยวกับความรู้ หรือแนวคิดใหม่  ๆ ในทางปริทันตวิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
เกี่ยวข้อง ใช้เวลา ๑๕ นาที 
 

ส่วนที่ ๔ 

การคืนเอกสารหลักฐาน 
 

  ข้อ ๓๐  ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบ คณะกรรมการสอบจะคืนเอกสารรายงานผู้ป่วย ส าเนาภาพถ่ายรังสี แบบ 
พิมพ์ฟัน แผ่นซีดีที่บันทึกไฟล์ที่ใช้ประกอบการน าเสนอรายงานผู้ป่วย และแผ่นซีดีที่ผู้เข้าสอบใช้ยื่นเพื่อขอสอบปากเปล่าตาม                  
ข้อ ๒๖ (๕) จ านวน ๓ แผ่นแก่ผู้เข้าสอบ ท้ังนี้คณะอนุกรรมการสอบจะเก็บแผ่นซีดีที่ผู้เข้าสอบใช้ยื่นเพื่อขอสอบปากดังกล่าวไว้เป็น
หลักฐาน ๑ แผ่น 
 

หมวด ๗ 

หลักเกณฑก์ารให้คะแนน 
 

  ข้อ ๓๑  หลักเกณฑ์ในการประเมินการสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 
  (๑) ข้อสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน แบ่งเป็น ๓ ส่วน และมีคะแนนในแต่ละส่วน ดังนี้ 
   (ก) ความรู้ทางด้านวิทยศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ตามขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน หมวด ๕ ข้อ 
๒๐ และความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตามขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน หมวด ๕ 
ข้อ ๒๒ คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน 
   (ข) ความรู้เฉพาะทางปริทันตวิทยา ตามขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน หมวด ๕ ข้อ ๒๑ (๑) คะแนน
เต็ม ๕๐ คะแนน 
   (ค) ความรู้เฉพาะทางปริทันตวิทยา ตามขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน หมวด ๕ ข้อ ๒๑ (๒), (๓) 
และ (๔) คะแนนเต็ม ๖๕ คะแนน 

  ข้อ ๓๒  หลักเกณฑ์ในการประเมินการสอบปากเปล่า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ ๔) มีดังนี ้
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  (๑) แบบรายงานผู้ป่วย และหลักฐานต่าง ๆ ร้อยละ ๑๕ 
  (๒) การน าเสนอรายงานผู้ป่วยและการตอบค าถามเกี่ยวกับรายงานผู้ป่วย ร้อยละ ๖๐ 
  (๓) การตอบค าถามทั่วไป และค าถามที่เกี่ยวกับความรู้ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในวิชาปริทันตวิทยา ร้อยละ ๒๕ 
 

หมวด ๘ 

การตัดสินผลสอบ 
 

  ข้อ ๓๓  เกณฑ์การตัดสินผลสอบผ่าน จะต้องสอบผ่านท้ังการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า โดยถือคะแนน
ร้อยละ ๗๕เป็นเกณฑ์ผ่านของแต่ละการสอบและส าหรับการสอบปากเปล่าต้องสอบผ่านจากอนุกรรมการสอบอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ผู้
ที่สอบไม่ผ่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงในสองส่วนน้ีจะต้องยื่นค าขอสอบใหม่ พร้อมช าระค่าสมัครสอบตามประกาศของราชวิทยาลัย 

  ข้อ ๓๔  ผลการสอบผ่านข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยให้เก็บสะสมผลการสอบไว้ได้ใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันท่ีประกาศผลสอบ  
 

หมวด ๙ 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๓๕  ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนตามระเบียบทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
สอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร เพื่อเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ พ.ศ. 
๒๕๕๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงเก็บสะสมผลการสอบข้อเขียนได้ไม่เกิน ๕ ปี นับแต่
วันท่ีประกาศผลสอบข้อเขียนนั้น ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบ ในหมวด ๖ ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปล่า
ตามระเบียบที่ใช้ในการสอบข้อเขียนนั้น ๆ 

  ข้อ ๓๖  ส าหรับผู้ยื่นขออนุมัติบัตรที่ส าเร็จการศึกษา และผู้ยื่นขอวุฒิบัตรส าเร็จการอบรม หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ยกเว้นการส่งหลักฐานตามข้อ ๘ (๔) ของระเบียบนี้ และอนุโลมให้ส่งหลักฐานตาม         
ข้อ ๘(๔) ของระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและ
วุฒิบัตรเพื่อเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา  พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ต้องสอบผ่าน
ข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยให้แล้วเสร็จในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 
  (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์) 

                    ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 



๑ 

 

เอกสารแนบท้ายระเบียบ ๑ 

วธีิการบันทึกบัตรปริทนัต์ 
๑. อกัษรยอ่ท่ีใช ้
 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. ฟันหรือส่วนของฟันท่ีหายไป 
 ๒.๑ ฟันท่ีถูกถอนไป หรือหายไป รากฟันท่ีถูกตดัไป หรือส่วนของตวัฟันท่ีผไุป ใหร้ะบายส่วนท่ีหายไปดว้ยสีด า 
 ๒.๒ ฟันคุด หรือฟันท่ียงัไม่โผล่ข้ึนมาในช่องปาก  ใหร้ะบายท่ีตวัฟันทั้งหมดดว้ยสีเขียว 
 ๒.๓ รากฟันเทียม (dental implant) ให้วาดรูปรากฟันเทียมทบัไปบนรูปรากฟันดว้ยสีด า พร้อมทั้งเขียนตวัอกัษร DI ไว้

ใกลด้า้นบดเค้ียวของฟันซ่ีนั้น 
๓. การบนัทึกค่าทางคลินิก 
 ๓.๑ การวดัค่าความลึกของร่องเหงือกและ/หรือร่องลึกปริทนัต ์ให้วดัจากขอบเหงือกไปยงัจุดท่ีลึกท่ีสุดของร่องเหงือก

และ/หรือร่องลึกปริทนัต์ โดยบนัทึกเป็นมิลลิเมตรลงในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีอยู่ตรงกบัฟันซ่ีนั้นๆ ทางดา้น facial ๓ 
ต าแหน่ง และดา้น oral ๓ ต าแหน่ง 

 ๓.๒ ระดบัยึดเกาะของเหงือก  ให้วดัจาก CEJ ไปยงัจุดท่ีลึกท่ีสุดของร่องเหงือกและ/หรือร่องลึกปริทนัต ์โดยบนัทึกเป็น
มิลลิเมตรลงในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีอยูต่รงกบัฟันซ่ีนั้น ๆ ทางดา้น facial ๓ ต าแหน่ง และดา้น oral ๓ ต าแหน่ง 

 ๓.๓ ในกรณีท่ี CEJ ไม่ชดัเจน ใหใ้ชข้อบของครอบฟัน หรือขอบของวสัดุอุดฟันแทน 
 ๓.๔ ในกรณีของรากฟันเทียมใหใ้ชข้อบของครอบฟันแทน CEJ 
 ๓.๕ ระดบัการโยกของฟันใหใ้ช ้index ของ Miller และใหเ้ขียนไวภ้ายในดา้นบดเค้ียวของฟันซ่ีนั้น 
๔. การใชสี้และสัญลกัษณ์ 
 ๔.๑ ขอบเหงือกใชสี้แดง 
 ๔.๒ ในฟันท่ีมีร่องลึกปริทนัต ์ ใหร้ะบายสีน ้าเงินทั้งในส่วนท่ีเป็นร่องลึกปริทนัตแ์ละร่องเหงือกบนรากฟัน 
 ๔.๓ บริเวณท่ีไม่มี keratinized gingiva เพียงพอ ใหเ้ขียนเคร่ืองหมาย * สีน ้าเงิน ไวร้ะหวา่งกรอบส่ีเหล่ียมกบัตวัฟัน 
 ๔.๔ Furcation involvement ใหใ้ช ้index ของ Hamp โดยใชสี้แดงเขียนท่ีปลายรากฟันใหต้รงกบัต าแหน่งท่ีตรวจพบ 
 ๔.๕ Root canal fillings ใชสี้น ้าเงินขีดตามแนวตั้งของรากฟัน 
 ๔.๖ ใชว้งกลมสีด าท่ีปลายรากฟันแทน periapical radiolucent area 
 ๔.๗ วสัดุอุดฟัน ท่ีมีขอบไม่ดีหรือขอบเกิน ใหร้ะบายวสัดุอุดดว้ยสีเหลือง และส่วนของขอบท่ีไม่ดีดว้ยสีเขียว 

๔.๘ สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน poor contact, open contact  และ food impaction ใหเ้ขียนดว้ยสีน ้าเงิน 
 ๔.๙ ครอบฟันและสะพานฟันใหร้ะบายดว้ยสีเหลือง และถา้ขอบของครอบฟันไม่ดี ใหเ้ขียนสัญลกัษณ์    ดว้ย

สีเขียว 
๕. STAGE OF THERAPY 
 ใหใ้ส่เคร่ืองหมายกากบาทในช่องส่ีเหล่ียมหนา้ Stage of therapy 



๒ 

 

 



 

 

๓ 

 

เอกสารแนบท้ายระเบียบ ๒ 
การแสดงภาพถ่ายรังสี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ฟันหลงับนขวา ฟันหลงับนขวา ฟันหลงับนซา้ย ฟันหลงับนซา้ย 

ฟันหลงัล่างขวา ฟันหลงัล่างขวา ฟันหลงัล่างซา้ย ฟันหลงัล่างซา้ย 

ภาพรังสีกดัปีก
แนวนอน  

หรือแนวตัง้ 
ด้านขวา 

ภาพรังสีกดัปีก
แนวนอน  

หรือแนวตัง้ 
ด้านขวา 

ภาพรังสีกดัปีก
แนวนอน  

หรือแนวตัง้ 
ด้านซ้าย 

ภาพรังสีกดัปีก
แนวนอน  

หรือแนวตัง้ 
ด้านซ้าย 

ฟันหนา้บน ฟันหนา้บน ฟันหนา้บน 

ฟันหนา้
ล่าง 

ฟันหนา้
ล่าง 

ฟันหนา้
ล่าง 



 

 

๔ 

 

ตัวอย่าง* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพก่อนการรักษา วนัที ่....เดือน......พ.ศ........ 

 

* ใช้เป็นตัวอย่างการเรียงภาพรังสีส าหรับการจัดท าเอกสารย่ืนขอสอบปากเปล่าเท่าน้ัน 
  



 

 

๕ 

 

เอกสารแนบท้ายระเบียบ ๓ 
การแสดงภาพถ่ายสีทางคลนิิก 

 

 
  

ภาพฟันหลงับนขา้งขวา ดา้นเพดาน
ปาก 

(Upper right posterior teeth/ Palatal 
view) 

ภาพฟันหนา้บนดา้นเพดานปาก 
(Upper anterior teeth/ Palatal view) 

ภาพฟันหลงับนขา้งซา้ย ดา้นเพดาน
ปาก 

(Upper left posterior teeth/ Palatal view) 

ภาพฟันหลงัขา้งขวา ดา้นแกม้ 
(Right posterior teeth/ Buccal view) 

ภาพฟันหนา้บน-ล่างดา้นหนา้ 
(Anterior teeth/ Facial view) 

ภาพฟันหลงัขา้งซา้ยดา้นแกม้ 
(Left Posterior teeth/ Buccal view) 

ภาพฟันหลงัล่างขา้งขวา ดา้นล้ิน 
(Lower right posterior teeth/ Lingual 

view) 

ภาพฟันหนา้ล่างดา้นล้ิน 
(Lower anterior teeth/ Lingual view) 

ภาพฟันหลงัล่างขา้งซา้ย ดา้นล้ิน 
(Lower left posterior teeth/ Lingual 

view) 



 

 

๖ 

 

ตัวอย่าง* 
 

ภาพก่อนการรักษา วนัที ่....เดือน......พ.ศ........ 
 

* ใช้เป็นตัวอย่างการเรียงภาพถ่ายสีส าหรับการจัดท าเอกสารย่ืนขอสอบปากเปล่าเท่าน้ัน  



 

 

๗ 

 

เอกสารแนบท้ายระเบียบ ๔ 

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบปากเปล่า 
 

ส่วนที ่๑ คะแนนเอกสารรายงานผู้ป่วย คะแนนเตม็ 
เกณฑ์พจิารณา 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 
  รวมคะแนนส่วนที่ ๑ ๓๐ 

 

ส่วนที ่๒ การน าเสนอรายงานผู้ป่วย (๙๐ นาที) คะแนนเตม็ 
(ก) คุณภาพการน าเสนอ เกณฑ์พจิารณา: Complete, Logical, Coordinated ๒๐ 
(ข) การตอบค าถามเกีย่วกบั Medical and Dental History ๕ 
 รายงานผู้ป่วย 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 
  รวมคะแนนส่วนที่ ๒ ๑๒๐ 

 

ส่วนที ่๓ ค าถามทั่วไป (๑๕ นาที) คะแนนเตม็ 
ค าถามที่ ๑ เกณฑพ์ิจารณา ๑. ตอบตรงค าถามครอบคลุมทุกประเดน็ส าคญั ๕ 
 ๒. อธิบายรายละเอียดสาระส าคญัได ้ ๕ 
ค าถามที่ ๒ เกณฑพ์ิจารณา ๑. ตอบตรงค าถามครอบคลุมทุกประเดน็ส าคญั ๕ 
 ๒. อธิบายรายละเอียดสาระส าคญัได ้ ๕ 
ค าถามที่ ๓ เกณฑพ์ิจารณา ๑. ตอบตรงค าถามครอบคลุมทุกประเดน็ส าคญั ๕ 
 ๒. อธิบายรายละเอียดสาระส าคญัได ้ ๕ 
ค าถามที่ ๔ เกณฑพ์ิจารณา ๑. ตอบตรงค าถามครอบคลุมทุกประเดน็ส าคญั ๕ 
 ๒. อธิบายรายละเอียดสาระส าคญัได ้ ๕ 
ค าถามที่ ๕ เกณฑพ์ิจารณา ๑. ตอบตรงค าถามครอบคลุมทุกประเดน็ส าคญั ๕ 
 ๒. อธิบายรายละเอียดสาระส าคญัได ้ ๕ 
  รวมคะแนนส่วนที่ ๓ ๕๐ 

 


