
 

 

ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบราชวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบ 
เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพ่ือเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ พ.ศ. ๒๕๕๑      
เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๘ (๑๐) ขอ ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทย
แหงประเทศไทย พ .ศ .  ๒๕๕๐  ประกอบขอ  ๑๑  วรรค  ๒  แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก              
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕          
และดวยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕                                
เม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจึงออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
สอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ        
พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการสอบ
เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ขอ ๔ บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการทันตแพทยสภา หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบน้ีหรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติผูสมคัรสอบ 

 
สวนท่ี ๑ 

การสอบเพ่ืออนุมัติบัตร 
 

 ขอ ๕ ผูสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ 
ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปนผูที่ไดรับการศึกษาหรือฝกอบรม
หลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการ โดยมีคํารับรองของ
หัวหนาหนวยงาน ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีกําหนดไว ดังน้ี 
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  (๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขา        
ทันตกรรมหัตถการจากสถาบันในตางประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรอง เพ่ือการสมัครสอบเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาทันตกรรมหัตถการ 
  (๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทันตกรรมหัตถการ และไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมใน
สาขาทันตกรรมหัตถการท่ีมีระยะเวลาการศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป จากสถาบันที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณในการปฏิบัติงานใน 
สาขาทันตกรรมหัตถการติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป 
  (๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาทันตกรรมหัตถการที่มีหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจาก        
ราชวิทยาลัย 
  (๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ     
ปริญญาโทในสาขาทันตกรรมหัตถการ ที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรือฝกอบรม ๑ ปการศึกษา จากสถาบันที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขา  
ทันตกรรมหัตถการติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป 
  (๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการไมนอยกวา ๕ ป หัวหนาหนวยงานใน
วรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาช้ันตน ในกรณีที่ทํางานรวมกับผู อ่ืน หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมี
ผูบังคับบัญชา 
  

สวนท่ี ๒ 
การสอบเพื่อวุฒิบัตร 

 
 ขอ ๖ ผูสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ 
  (๑) ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
  (๒) ตองเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมสาขา 
ทันตกรรมหัตถการ เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย หรือที่ทันตแพทยสภารับรอง จากสถาบันที่    
ราชวิทยาลัย หรือทันตแพทยสภารับรอง 
 
  

หมวด ๒ 
การสมัครสอบ 

 
 ขอ ๗ ผูประสงคสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ ใหยื่นคําขอสอบขอเขียน และ/หรือ 
สอบปากเปลา และชําระเงินคาสมัครที่สํานักงานเลขาธิการราชวทิยาลัย ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนด พรอมเอกสาร 
หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังน้ี 
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   (๑) คําขอตามแบบท่ีราชวิทยาลัยกําหนดไว 
   (๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 
   (๓) หลักฐานการฝกอบรม การปฏิบัติงาน 
   (๔) เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) 
   (๕) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพ่ืออนุมัติบัตรหรอืวุฒิบัตรใหเปนไปตามระเบียบราชวิทยาลัย 

 
หมวดท่ี ๓ 

การประเมินคุณสมบัติผูสมคัรสอบ 
 

 ขอ ๘ ใหเลขาธิการราชวิทยาลัยรวบรวมคําขอ เอกสารและหลักฐานตางๆของผูสมัครสอบที่มีคุณสมบัติตามขอ ๕ 
และ ๖ และเอกสารหลักฐานตามขอ ๗  แหงระเบียบน้ี สงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ 
พิจารณาประเมินคุณสมบัติ  ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ
ตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย 
 ขอ ๙ เมื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ ไดประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เง่ือนไขและหลักสูตรในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรม
หัตถการกําหนด และอนุมัติใหผูย่ืนคําขอน้ันมีสิทธิสอบแลว ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ 
สงรายชื่อผูมีสิทธิสอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัย เพ่ือประกาศและแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวัน
สอบ 
 ในกรณีเรงดวนหรือเพ่ือประโยชนแกผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนานอย
กวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 
 

หมวดท่ี ๔ 
การสอบ 

 
 ขอ ๑o ผูที่ผานการพิจารณาใหมีสิทธิสอบแลว ตองสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตาม
หลักเกณฑวิธีการ เง่ือนไขและหลักสูตรในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขา
ทันตกรรมหตัถการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยและโดยอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
 ขอ ๑๑ การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ใหคณะอนุกรรมการสอบดาํเนินการดังน้ี 
  (๑) ผูสมัครสอบท่ีมีคุณสมบัติตามขอขอ ๕ และ ๖ ยกเวนผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๕ (๑) ใหมีการสอบดังน้ี 
         (ก) การสอบขอเขียน ประกอบดวย การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน หรือวิทยาศาสตร 
   พ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมหตัถการ การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการสอบ 
   ความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมหตัถการ และ 
          (ข) การสอบปากเปลา และหรือรวมกับการสอบอื่นๆ ตามทีพิ่จารณาเห็นสมควร 
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 การสอบขอเขียนตาม (ก) หรือการสอบปากเปลา และหรือการสอบอื่นๆ ตาม (ข) ใหเก็บสะสมไว ไดในระยะเวลาไม
เกิน ๕ ป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะอนุ กรรมการสอบสาขาทันตกรรมหัตถการกําหนดโดยอนุมัติจากคณะ
ผูบริหารราชวิทยาลัย 
 สําหรับผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรและในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง อาจใชผลการประเมิน
ในระหวางการฝกอบรมมาประกอบในการสอบขอเขียนได หลักเกณฑและวิธีการประเมินใหออกเปนระเบียบของราชวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 
  (๒) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๕ (๑) ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดสอบเฉพาะการสอบปากเปลา และหรือ 
         รวมกับการสอบอื่นๆ ตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร โดยใหยกเวนการสอบขอเขียน 
               ขอ ๑๒ เพ่ือประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยใหสอบปากเปลา
หรือการสอบอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมหัตถการเห็นสมควร กรณีที่ผูสมัครสอบเพ่ืออนุมัติ
บัตรมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 
  (๑) เปนอาจารยประจําที่มีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขาทันตกรรมหัตถการ 
ในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๗ ป หลังผานการศึกษาระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต 
   (๒) เปนอาจารยพิเศษที่มีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขาทันตกรรมหัตถการ 
ในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป หลังผานการศึกษาระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต 
   (๓) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทาแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขา
ทันตกรรมหัตถการ จากสถาบันในตางประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรอง และมีประสบการณในการสอน และหรือใหการ
ฝกอบรมในสาขาทันตกรรมหัตถการ ในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรองมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป หลังไดรับวุฒิบัตร 
หรือเทียบเทาจากตางประเทศ 
                 ขอ ๑๓ เพ่ือประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยใหสอบปากเปลา
ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมหัตถการเห็นสมควร กรณีที่ผูยื่นสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ผานการศึกษาหรืออบรมระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป โดยมีคํารับรองจากหัวหนาหนวยงาน (หัวหนา
หนวยงานใหหมายถึงผูบังคับบัญชาข้ันตนในกรณทีี่ทํางานรวมกับผูอื่น หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา) 
                  ขอ ๑๔ ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ตามที่
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการกําหนดไวในหมวด ๔ แหงระเบียบน้ี โดยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนด ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัย และอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
                  ขอ ๑๕ การยื่นขออนุมัติบัตรของผูมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ และ ขอ ๑๓ จะตองสอบเพ่ือรับอนุมัติบัตรใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช 
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                  ขอ ๑๖ การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหจัดใหมีขึ้นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  กําหนดการสอบ วัน เวลา และ
สถานท่ีสอบ ใหเลขาธิการราชวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศราชวิทยาลัย และทําหนังสือแจงใหผูมีสิทธิสอบทราบลวงหนาไมนอย
กวา ๓๐ วันกอนการสอบ 
                   ในกรณีเรงดวนหรือเพ่ือประโยชนแกผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนานอย
กวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 
                  ขอ ๑๗ การปฏิบัติในการเขาสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบทันตแพทยสภาวาดวย
การปฏิบตัิในการเขาสอบของสมาชกิทันตแพทยสภา 
 

หมวดท่ี ๕ 
ขอบเขตเน้ือหาในการสอบ 

 
สวนท่ี ๑ 

การสอบขอเขียน 
                  ขอ ๑๘ การสอบขอเขียนตามขอ ๑๑ (๑) (ก) แหงระเบียบน้ี ประกอบดวย การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย
พ้ืนฐานหรือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมหัตถการ  การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการสอบความรู
ทางวิชาการในสาขาทันตกรรมหตัถการ 

   ขอ ๑๙ ความรูทั่วไปไดแก  ความรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานหรือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับสาขา       
ทันตกรรมหัตถการ แยกตามลักษณะวิชาไดดังน้ี 

(๑) กายวิภาคศาสตร  ไดแก ลักษณะทางกายวิภาคสวนศีรษะ กะโหลก กลามเน้ือที่เกี่ยวของกับการบดเคี้ยว  
      ฟนและอวัยวะปริทันตซึ่งเกี่ยวของกับการรักษาทางทันต กรรมหัตถการ 
(๒) ชีวเคมี  ไดแก ความเขาใจเร่ืองการทํางานของน้ําลาย และประโยชนของนํ้าลายในการรักษาสมดุลใน 
      ชองปากมนุษย      
(๓) สรีรวิทยา  ไดแก การทํางานของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการพูด การกลืน การบดเค้ียว การออกเสียง  
      โภชนาการตาง ๆ  
(๔) จุลชีววิทยา  ไดแก ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับแบคทีเรีย ไวรัส ภูมิคุมกัน การติดเชื้อ และ การฆาเชื้อโรค 
      ตางๆ เปนตน  
(๕) เภสัชวิทยา ไดแก ยาที่จําเปนตอการดูแลผูปวยที่มีโรคฟนผุ และการใหยาผูปวยกรณีมีโรคทางระบบท่ี 
      เกี่ยวของกับการรักษาผูปวยทางทนัตกรรม 
(๖) พยาธิวิทยา ไดแก พยาธิสภาพตาง  ๆ ในชองปากที่มีความเกี่ยวของกับฟน หรือ วัสดุบูรณะฟน  
(๗) ทันตรังสีวิทยา  ไดแก การวิเคราะหลักษณะทางภาพรังสี การอานภาพรังสี การประเมินสภาพตาง ๆ ทาง 
      รังสีวิทยาที่เกี่ยวของกับงานทันตกรรมหัตถการ  
(๘) ทันตกรรมบดเคี้ยว  ไดแก ความสัมพันธของระบบการบดเค้ียวตองานทันตกรรมหัตถการชนิดตางๆ  
      ปญหาทางระบบการบดเค้ียวที่อาจเกิดเน่ืองจากการบูรณะฟนทางทันตกรรมหัตถการและความรูพ้ืนฐาน 
      เกี่ยวกับทันตกรรมบดเคี้ยว 
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(๙) ปริทันตวิทยา ไดแก ปญหาโรคเหงือกชนิดตาง ๆ ที่อาจมีผลจากการบูรณะฟน หรือมีผลตอการเลือก 
      วิธีการบูรณะฟน 

             ขอ ๒o การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ คือ การสอบความรูกฏหมาย วิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ       
ทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ ขอบังคับทันตแพทยสภา  ระเบียบทันตแพทยสภาและหรือ
ระเบียบราชวิทยาลัยฯที่เกี่ยวของ 
             ขอ ๒๑ การสอบความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมหตัถการ ไดแก 

(๑) สาเหตุของโรคฟนผุ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคฟนผุ การกําจัดและบูรณะฟนดวยวัสดุบูรณะฟน 
      ชนิดตางๆ  ที่ใชในปจจุบัน  การปองกันโรคฟนผุ  ความสําคัญของน้ําลาย และฟลูออไรดตอการควบคุม 
      โรคฟนผ ุ 
(๒) หลักการเตรียมโพรงฟนรูปแบบตางๆสําหรับรองรับวัสดุบูรณะฟนแตละชนิดไดแก อมัลกัม ทองโลหะ 
      ผสม และวัสดุบูรณะสีเหมือนฟนชนิดตาง ๆ   
(๓) ชนิดของเครื่องมือและการใชเครื่องมือตางๆท่ีเกี่ยวของ  อุปกรณที่ใชในการบูรณะฟนดวยวัสดุชนิดตาง ๆ  
(๔) ความสําเร็จและความลมเหลวในการบูรณะฟนดวยวัสดุชนิดตาง ๆ ไดแก อมัลกัม ทองโลหะผสม และ 
      วัสดุบูรณะสีเหมือนฟนชนิดตาง ๆ   
(๕) ขอบงชี้และขอหาม  ในการเลือกใชวัสดุบูรณะชนิดตาง ๆ 
(๖) คุณสมบัติของวัสดุบูรณะฟนชนิดตาง ๆ ไดแก อมัลกัม ทองโลหะผสม และวัสดุบูรณะสีเหมือนฟนชนิด 
      ตาง ๆ   
(๗) กลไกการยึดติดของสารยึดติด (Bonding agent)  สวนประกอบของสารยึดติดระบบตาง ๆ   
(๘) การบูรณะฟนดวยโลหะผสมอินเลยและออนเลย  เซรามิกอินเลยและออนเลย  
(๙) การบูรณะฟนชนิดวีเนียรดวยเรซิน คอมโพสิตและเซรามิก 

 
สวนที่ ๒ 

การสอบปากเปลา 
 ขอ ๒๒ การสอบปากเปลาตามขอ ๑๑ (๑) (ข) แหงระเบียบน้ี ประกอบดวย การสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงาน
ผูปวย และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมหตัถการ 

 ขอ ๒๓  รายงานผูปวยตองเปนรายงานของการบูรณะฟนชนิดตางๆ ทั้งหมด ตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 
  (๑) Amalgam extensive restoration หรือ Class II ที่มีการสูญเสียปุมฟนอยางนอย ๑ ปุม โดยมีฟนคูสบ 
          และฟนประชิด 
  (๒) Class IV resin composite restoration ที่มีฟนคูสบและฟนประชิด 
  (๓)  Class II resin composite restoration (direct or indirect)  ที่มีฟนคูสบและฟนประชิด 
  (๔) การบูรณะฟนโดย  gold inlay/onlay หรือ porcelain inlay/onlay ที่มีฟนคูสบและฟนประชิด 
  (๕) Direct or indirect veneer (composite resin / หรือ porcelain) 
  (๖) การบูรณะ Diastema ที่มีความกวางไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร 
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ทั้งน้ี ฟนคูสบอาจเปนฟนธรรมชาติหรือฟนเทียมแบบติดแนนหรือฟนเทียมแบบถอดได  สวนฟนประชิดอาจเปนฟนธรรมชาติ
หรือฟนเทียมแบบติดแนน และมีการประชิดอยางนอยหน่ึงดาน 

ขอ ๒๔ แบบรายงานผูปวย ประกอบดวย 
  (๑) รายงานผูปวยฉบับสมบูรณ อยางนอย ๑ ราย 

  (๒) รายงานผูปวยเฉพาะซี่ 
แบบรายงานผูปวยตองอยูในรูปแบบเอกสารจัดพิมพ รวบรวมเปนเลม จํานวน ๖ ชุด ใหใชภาษาไทยใหมากท่ีสุด อาจใชศัพท
บัญญัติของราชบัณฑิตฯ รวมกับการเขียนทับศัพทกรณีเปนคําศัพทเฉพาะทาง  การเรียกชื่อฟนใหเปนไปตามระบบ FDI 
(Federation Dentaire Internationale) แบบ two-digit system และตองพิมพอยางชัดเจนบนกระดาษขนาด A๔ ตัวหนังสือ    
(font style) Angsana new ขนาด (font size) ๑๖  พิมพหางจากขอบดานซาย ๑.๕ น้ิว และหางจากขอบดานขวาและ
ขอบกระดาษดานบน/ลาง  ๑ น้ิว  โดยรายงานตองมีรายละเอียดของการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการรักษา
ทางทันต กรรมหัตถการทั้งหมดท่ีจําเปนในชองปากของผูปวยรายน้ัน ๆ ตามวิธีการเขียนในขอแนะนําการเขียนขอ ๒๙(๑)  
หากรายงานผูปวยฉบับสมบูรณไมครอบคลุมลักษณะของการบูรณะฟนตามขอกําหนดขอ ๒๓ ขอยอย ๑ – ๖ ไดทั้งหมด ให
สงรายงานผูปวยที่นําเสนอผลงานการบูรณะเฉพาะซี่ฟนเพ่ิมเติม ตามวิธีการเขียนในขอแนะนําการเขียนขอ ๒๙ (๒)    

ขอ ๒๕  แบบรายงานผูปวย (ใหเปนไปตามรูปแบบที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนดไว) 
(๑) รูปแบบของรายงานผูปวยฉบับสมบูรณ ประกอบดวย 

(๑.๑) หนาปก ระบุ 
(๑.๑.๑)  ชื่อผูสอบและวันที่เสนอผลงาน 
(๑.๑.๒) ชื่อและนามสกุลผูปวย 
(๑.๑.๓)  ลักษณะของการบูรณะ 

(๑.๒) ประวัติทางการแพทยของผูปวย (Medical history) 
(๑.๓) การรักษาทางทันตกรรมที่ผานมาของผูปวย (Previous dental history) 
(๑.๔) ประวัติผูปวยและอาการสําคัญ (History and chief complaint) 
(๑.๕) สิ่งที่พบเห็นทางคลินิก และภาพรังสี (Clinical and radiographic findings)  
(๑.๖) การวินิจฉัย (Diagnosis) 
 Chart ซี่ฟนทั้งหมดระบุ 

(๑.๖.๑)   ฟนที่ถอนไปแลว 
(๑.๖.๒)   ลักษณะของการบูรณะฟนที่มีอยูเดิม 
(๑.๖.๓)   ความผิดปกติของฟนซี่ตางๆ 
(๑.๖.๔)   สภาพของเน้ือเยื่อปริทันต 

 และการวินิจฉัยตามหัวขอ 
 (๑.๖.๕)   การสบฟน 

(๑.๖.๖)   สภาพของเน้ือเยื่อปริทันต 
(๑.๖.๗)   ฟนที่หายไป 
(๑.๖.๘)   ฟนที่สึก 
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(๑.๖.๙)   งานบูรณะฟนเกาที่สมควรทําใหม 
(๑.๖.๑๐)  ลักษณะความสวยงาม 

(๑.๗) การวางแผนการรักษา (Treatment plan) 
(๑.๘) การรักษา (Treatment) 
(๑.๙)  ภาพรังสีทั้งปากและการวินิจฉัย 
(๑.๑๐) ลําดับขั้นตอนการรักษา 
(๑.๑๑) ภาพถายในชองปาก 

(๑.๑๑.๑) กอนและหลังการรักษา 
(๑.๑๑.๒) ขนาดของภาพ ๔ น้ิว X ๖ น้ิว 
(๑.๑๑.๓) ภาพถายในมุมดังน้ี 

- การสบฟนดานหนา 
- การสบฟนดานขางซาย 
- การสบฟนดานขางขวา 
- ภาพดานบดเคี้ยวของฟนลางทั้งหมด 
- ภาพดานบดเคี้ยวของฟนบนทั้งหมด 

(๑.๑๒) ภาพรังสีของฟนที่ทําการบูรณะท้ังกอนและหลังการรักษา 
(๑.๑๓) Diagnostic casts กอนการรักษาและหลังการรักษารวมท้ัง Diagnostic  wax-up cast กรณีเปน  
 Complete case 
(๑.๑๔) การทํานายผล (Prognosis) คําแนะนําและการดูแลผูปวยภายหลังการรักษา การติดตามผล  
(๑.๑๕) สรุป (Conclusion)  

(๒) รูปแบบของรายงานผูปวยเฉพาะซี่ ประกอบดวย 
(๒.๑) หนาปก 
(๒.๒)  สิ่งที่พบเห็นทางคลินิก และภาพรังสี (Clinical and radiographic findings)  
(๒.๓) การวินิจฉัยและการพยากรณโรค (Diagnosis and prognosis) 
(๒.๔ ) การรักษา (Treatment) 
(๒.๕) ภาพถายทางคลินิกกอนรักษา ขณะทําการรักษา และภายหลังการรักษา 
(๒.๖) ภาพรังสขีองฟนที่ทําการบูรณะท้ังกอนและหลังการรักษา 
(๒.๗) การทํานายผล การดูแลผูปวยภายหลังการรักษา และการติดตามผล  

ขอ ๒๖ ในการสอบเพ่ือวุฒิบัตร  ผูสมัครสอบที่สาํเร็จการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมหัตถการจาก
สถาบันตางๆ ตองสงเอกสารทั้งหมด ใหผูอํานวยการฝกอบรมฯ ของสถาบันน้ันๆ ตรวจสอบความถูกตอง และลงนามรับรอง 
กอนสงมายังอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ มิฉะน้ันจะไมไดรับการพิจารณาใหสอบ 

ขอ ๒๗  ผูสมัครตองสงภาพรังสีตัวจริง (Original) ระบบฟลมหรือระบบดิจิตอล  ๑ ชุด 
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ขอ ๒๘ ภาพที่สงมาพรอมรายงานจะตองเปนภาพตนฉบับ (Original) ซึ่งอาจเปนภาพถายดิจิตอล (Digital pictures)  
ทั้งน้ี ตองไมมีการตกแตงภาพใดๆ ทั้งสิ้น หากตรวจพบจะถือวาสอบไมผาน  ภาพที่สงมาพรอมรายงานจะตองเปนภาพชุด
เดียวกับที่ทําการนําเสนอในการสอบนําเสนอรายงานผูปวย โดยไมจํากัดจํานวนภาพ 
 ขอ ๒๙ ผูสมัครสอบตองนําเสนอรายงานผูปวยประเภทตาง ๆ ของงานดานทันตกรรมหตัถการตอคณะกรรมการสอบ
ตามประกาศราชวิทยาลัยวาดวย กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 ขอ ๓o กําหนดระยะเวลาการนําเสนอรายงานผูปวยคือ ๓๐ นาทีตอราย  ภาพถายทีใ่ชนําเสนอจะตองไมมีการตกแตง
ภาพใดๆ ทั้งสิ้น  
 ขอ ๓๑ การสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมหตัถการ เปนการทดสอบความรู ความคิดเห็นและ
ประสบการณ การแกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักการไดถกูตองเหมาะสม คําถามจะครอบคลุมและเกี่ยวของกับรายงานการ
รักษาของผูปวยประเภทตาง ๆ ของงานดานทันตกรรมหตัถการ 
 ขอ ๓๒ กําหนดระยะเวลาสอบปากเปลา ๓๐ นาทีตอราย รวมระยะเวลาการนําเสนอรายงานผูปวยและสอบปากเปลา
รวมกันไมเกินรายละ ๑ ชั่วโมง 
 

หมวดท่ี ๖ 
การประเมิน  การใหคะแนน  การสอบผาน 

  

 ขอ ๓๓ เกณฑการตัดสินวาผูสมัครสอบผานและไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรน้ัน  ผูสมัครจะตองสอบผานทั้งการ
สอบขอเขียนและสอบปากเปลา โดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ เปนเกณฑตัดสินการสอบผานของการสอบแตละสวน  ผูที่สอบไม
ผานไมวาสวนใดสวนหน่ึงในสองสวนน้ีหรือทั้งสองสวน ผูสมัครสอบจะตองยื่นคําขอสอบขอเขียนและหรือสอบปากเปลาใหม 
พรอมชําระคาสมัครสอบตามประกาศของราชวิทยาลัย 
 ขอ ๓๔ เกณฑในการใหคะแนนสอบขอเขียนมีดงัน้ี 
  (๑) ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานหรือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับสาขาทันตกรรม 
         หัตถการ รอยละ ๓๐ 

(๒) ความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมหตัถการรอยละ ๖๐ 
(๓) ความรูการสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพรอยละ ๑๐ 

 ขอ ๓๕ เกณฑในการใหคะแนนสอบปากเปลามีดังน้ี 
(๑) การสงรายงานผูปวย หลักฐานตาง ๆ และการนําเสนอรายงานผูปวยแตละราย รอยละ ๔๐ 
(๒) สอบปากเปลาความรูทางวิชาการ รอยละ ๖๐ 

 ขอ ๓๖ ผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมหัตถการ จะตองสอบผาน ดังน้ี 
                         (ก) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๕ หรือขอ ๖ ยกเวน ขอ ๕ (๑) ขอ ๑๒ และ ๑๓ แหงระเบียบน้ี จะตองสอบผานการ 
  สอบขอเขียน และการสอบปากเปลา และหรือรวมกับการสอบอ่ืนๆ (ถามี) 
                         (ข) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๕ (๑) แหงระเบียบน้ีจะตองสอบผานการสอบปากเปลา และหรือรวมกับการสอบ 
  อื่นๆ (ถามี) 
                         (ค) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ แหงระเบียบน้ี จะตองสอบผานการสอบปากเปลา หรือการสอบอื่นๆ ตามที่ 
  คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมหตัถการกาํหนด 
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                         (ง) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๓ แหงระเบียบน้ี จะตองสอบผานการสอบปากเปลา 
 ขอ ๓๗ ผลการสอบผานขอเขียนหรือสอบปากเปลาใหเก็บสะสมผลการสอบไวไดในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป นับแต
วันที่ประกาศผลสอบ 
 ขอ ๓๘ ใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ รายงานผลการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตอ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการพิจารณา เพ่ือนําเสนอตอราชวิทยาลัย และทันตแพทยสภา เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 ขอ ๓๙ ใหทันตแพทยสภาออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหแกผูที่คณะกรรมการทันตแพทยสภาอนุมัติใหไดรับหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมหัตถการและใหผูที่ไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรมีศักดิ์และสิทธิเปนสมาชิกสามัญ
ราชวิทยาลัย 

 

หมวด ๗ 
การสอบเพื่ออนุมัติบัตรเฉพาะขอ ๑๒ และ ขอ ๑๓ 

 

สวนท่ี ๑ 
ข้ันตอนการสอบ 

 

 ขอ ๔o ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีคุณสมบัติตาม ขอ ๑๒ ใหยกเวนการ
สอบขอเขียน โดยใหสอบปากเปลา  ดังน้ี 
 (๑) การสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยทางทันตกรรมหัตถการ และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการใน 
       สาขาทันตกรรมหัตถการจํานวน  ๒ ราย ประกอบดวย 
      (๑.๑) การรักษาผูปวยทางทันตกรรมหัตถการที่มีงานไมนอยกวา ๓ ชนิด ตามขอ ๒๓ ขอยอย ๑-๖ 
      (๑.๒) เอกสารประกอบรายงานผูปวยใหเปนไปตามขอ ๒๕ แหงระเบียบน้ี  
      (๑.๓) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอรายงานผูปวย และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรม     

           หัตถการรวมกันไมเกิน ๓ ชั่วโมง 
      (๑.๔) คะแนนรวมของการสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยสาขาทันตกรรมหัตถการจํานวน ๒ ราย และ 
  สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมหัตถการตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ จึงจะถือวาสอบ 
  ปากเปลาผาน 
 (๒) การสงผลงาน การนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมหัตถการ คือ 

(๒.๑) รายงานผูปวยสาขาทันตกรรมหัตถการ หรือบทความวิชาการในสาขาทันตกรรมหัตถการ หรือผลงานวิจัยใน 
           สาขาทันตกรรมหัตถการ จํานวนไมนอยกวา ๒ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
           หรือระดับนานาชาติและเปนผลงานของตนเองหรือคณะบุคคล ถาเปนผลงานของคณะบุคคล ผูสมัครตองมี 
           สวนรวมในผลงานไมนอยกวารอยละ ๕o  และใหสงหนังสือรับรองสัดสวนของผลงานดวย  
(๒.๒) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมหัตถการ  
            รวมกันไมเกิน ๓ ชั่วโมง 
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(๒.๓) คะแนนรวมของการสงผลงาน การนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรม 
           หัตถการตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ จึงจะถือวาสอบปากเปลาผาน 

 ขอ ๔๑ ผูย่ืนคําขออนุมัติบัตรตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕  ที่มีคุณสมบัติตาม ขอ ๑๓ ใหยกเวนการ
สอบขอเขียน โดยใหสอบปากเปลาและใหสงแฟมผลงานทางทันตกรรมหัตถการของทันตแพทย ดังน้ี 
 

 (๑)  การสอบปากเปลาใหเปนไปตามหมวด ๕ สวนที่ ๒ แหงระเบียบน้ี  คะแนนการสอบปากเปลาตองไมนอยกวารอย 
        ละ ๗๕ จึงจะถือวาสอบปากเปลาผาน 
 (๒) แฟมผลงานของทันตแพทย ซึ่งเปนบันทึกยอนหลังเพ่ือแสดงใหประจักษวาเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ 
         ผานการศึกษาหรืออบรมระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสาขาทันตกรรมหัตถการ และมี 
         ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๐ ปโดยมีคํารับรองจาก 
         หัวหนาหนวยงาน (หัวหนาหนวยงานใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชั้นตนในกรณีที่ทํางานรวมกับผูอ่ืน หรือ 
         รับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา)  แฟมผลงานประกอบดวย 
        (๒.๑) บันทึกหรือสําเนาของบันทึกการใหการรักษาผูปวยครบทุกลักษณะงาน ตามขอ ๒๓ ขอยอย ๑-๖ 
        (๒.๒) บทความทางวิชาการ งานวิจัย การนําเสนอผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมหัตถการ  
        (๒.๓) การปฏิบัติงานบริการท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการที่ศึกษาหรืออบรมระดับหลังปริญญา  
        (๒.๔) เอกสารท่ีแสดงถึงการมีบทบาทผูนําในวิชาชีพในสาขาทันตกรรมหัตถการ เชน การเปนหัวหนาหนวยงาน  
     การเปนวิทยากร หรือ การจัดการอบรม เปนตน  
        (๒.๕) การพัฒนาความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมหัตถการ  
        (๒.๖) งานจิตอาสาอื่นๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพในสาขาทันตกรรมหัตถการและสังคม  

 แฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมหัตถการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในทายระเบียบน้ี 
 ขอ ๔๒ ผูที่ยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอ ๔o หรือ ขอ ๔๑ แหงระเบียบน้ีแลวสอบปากเปลาไมผาน สามารถยื่นคําขอ
อนุมัติบัตรใหมพรอมชําระคายื่นคําขอตามประกาศของราชวิทยาลัย และจะตองสอบเพ่ือรับอนุมัติบัตรใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช 
 

 
                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ) 
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


