
ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยหลกัเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

เพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร

และวุฒิบัตร เพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากไวเปน

การเฉพาะ และเพื่อสงเสริมการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงคของทันตแพทย

สภา 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๘ (๑๐) ขอ ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย                 

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรค ๒ และขอ ๓๐ แหงขอบังคับ

ทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๐ และดวยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา              

ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาคร้ังที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕       

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพ        

ทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบเพื่อ

อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ขอ ๔ บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการทันตแพทยสภา หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน

ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติผูสมัครสอบ 

 

สวนที่ ๑ 
การสอบเพื่ออนุมัติบัตร 

 

ขอ ๕ เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 

ขอ ๖ มีคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ

อนุมัติหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ดังนี้ 



 ๒
ผูยื่นขออนุมัติบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอง

ปาก ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปนผูที่

ไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงาน

ในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก โดยมีคํารับรองของหัวหนาหนวยงาน ตามหลักเกณฑอยางใดอยาง

หนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน

สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจากสถาบันในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรองเพ่ือการสมัครสอบ

เปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก และไดรับการศึกษา

หรือฝกอบรมในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากที่มีระยะเวลาศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจาก 

ราชวิทยาลัยฯและมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ติดตอกันเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

(๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก.ที่มีหลักสูตรการศึกษา

หรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ             

ทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย 

(๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

หรือปริญญาโทในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ที่มีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา ๑ ป

การศึกษา จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจาก

ราชวิทยาลัยและมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ติดตอกันเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป 

(๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 

หัวหนาหนวยงานในวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาช้ันตน ในกรณีที่ทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา 

 
สวนที่ ๒ 

การสอบวุฒิบัตร 
 

ขอ ๗  เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ  

ขอ ๘  มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ

อนุมัติหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ดังนี้ 



 ๓
ผูยื่นขอวุฒิบัตรเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน

ตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก (หลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทาง/ประจําบานสาขา

วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก) เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯหรือ              

ที่ทันตแพทยสภารับรอง 

การยื่นคําขอวุฒิบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอง

ปาก ของผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวาง

ประเทศไมมีสิทธิเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยไดทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนด

โดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา 

 
หมวด ๒ 

คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ 
    

เปนผูผานการประเมินคุณสมบัติตามเกณฑในหมวด ๑และเอกสารรายงานผูปวยถูกตองและครบ

ตามเกณฑที่กําหนดในระเบียบเกณฑการสอบฯ หมวด ๕ จากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ โดย

ประกาศของราชวิทยาลัยฯ 

 
หมวด ๓ 

การสมัครสอบ 
 

ขอ ๙ ผูประสงคขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ใหยื่นคําขอสอบขอเขียน และหรือสอบปากเปลา และ

ชําระเงินคาสมัครที่สํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ภายในเวลาที่ราชวิทยาลัยฯกําหนด พรอมเอกสาร 

หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตามขอ ๘ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ

อนุมัติหรือวุฒิบัตร แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ดังนี้ 

(๑) คําขอตามแบบที่ราชวทิยาลัยฯ กาํหนดไว 

(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 

(๓) หลักฐานการฝกอบรม การปฏิบัติงาน 

(๓.๑) กรณีอนุมัติบัตร ประกอบดวยหลักฐานการศึกษาตางๆ หรือหลักฐานแสดงถึง

ประสบการณในการปฏิบัติงานตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา ซึ่งไดแก  

(๓ .๑ .๑) หลักฐานการเขารวมประชุมวิชาการหรือเคยเปนวิทยากรบรรยาย              

ในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการของสาขาที่สมัครสอบ  

(๓.๑.๒)  บทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาของสาขาที่สมัครสอบโดยตรงอยางนอย        

๑  เร่ือง ที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ โดยเปนวารสารของสมาคม



 ๔
วิชาชีพหรือชมรมวิชาชีพ หรือสถาบันการศึกษาทางสาขาการแพทย หรือเกี่ยวของกับการแพทย 

นอกเหนือนี้ ใหดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบ  

(๓.๒) กรณีวุฒิบัตร ประกอบดวยหลักฐานการฝกอบรม ใหเปนผูมีความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ตาม ขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา 

(๔) เอกสาร หรือหลักฐานอ่ีน ๆ (ถามี) 

(๕) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามระเบียบราชวิทยาลัยฯ

กําหนดไว 

(๖) การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยฯจะรวบรวมเอกสารและหลักฐาน

ตางๆของผูสมัครสงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากเพื่อประเมิน

คุณสมบัติของผูสมัครสอบเมื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก          

ไดประเมินคุณสมบัติและอนุมัติใหผูสมัครมีสิทธิสอบแลว ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ                

สงรายช่ือผูมีสิทธิสอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ เพื่อประกาศและแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนา              

ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวันสอบ ในกรณีเรงดวนหรือเพื่อประโยชนแกผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ 

อาจแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 

 
หมวด ๔ 
การสอบ 

 

ขอ ๑๐  ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากตองสอบความรู 

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากประกอบดวยการสอบ

ขอเขียน และการสอบปากเปลา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและ

วุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากกําหนด และความเห็นชอบของ

คณะกรรมการทันตแพทยสภาโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 
สวนที่ ๑ 

ขั้นตอนการสอบ 
 

ขอ ๑๑ การสอบประกอบดวย การสอบขอเขียน การสอบปากเปลา และสอบวิชาเฉพาะทาง  โดย

จะตองสอบขอเขียนผานกอนจึงจะมีสิทธิสอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทาง 

ขอ ๑๒ การสอบขอเขียน ขอสอบประกอบดวย 

(๑) ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน และความรู วิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพื้นฐาน 

(๒) ความรูวิชาเฉพาะทางที่เลือกตามขอ ๙ 

(๓) ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 

(๔) ขอบเขตรายละเอียดการสอบตามหมวด ๔ และเวลาที่ใชในการสอบขอเขียนไมเกิน ๓ ชั่วโมง 



 ๕
ขอ ๑๓  การสอบปากเปลาประกอบดวยการสอบความรูและการสอบนําเสนอรายงานผูปวย 

(๑) การสอบความรูจะสอบความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานและความรูวิทยาศาสตร                  

การวินิจฉัยโรคพื้นฐาน ตามขอ ๑๗ 

  (๒ )  การสอบนําเสนอรายงานผูปวย  ใหสงรายงานผูปวยตามที่กําหนดเพื่อให

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พิจารณาลวงหนา 

 (๒ .๑ )  แบบรายงาน ผู ป วยมี ร ายละ เ อียดต า งๆ  ครบถ วนตามที่ กํ าหนด                         

โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ดังรายละเอียดในหมวด ๕             

ขอ ๒๑ 

 (๒.๒) คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก               

จะพิจารณาอนุโลมใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทาง สาขาวิทยาการ

วินิจฉัยโรคชองปาก จากสถาบันฝกอบรมที่ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัย มีสิทธิใชแบบรายงานท่ี

ปฏิบัติการอยูในระหวางการศึกษาของหลักสูตรฝกอบรมดังกลาว 

(๓) การสอบปากเปลา ใชเวลาไมเกิน ๓ ชั่วโมง 

ขอ ๑๔  การสอบวิชาเฉพาะทาง โดยเลือกสอบวิชาเฉพาะทางวชิาใดวชิาหนึ่งใน ๔ วชิาดังตอไปนี ้

(๑) พยาธิวทิยาชองปาก 

(๒) เวชศาสตรชองปาก 

(๓) รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

(๔) ทันตกรรมบดเคี้ยว 
 

สวนที่ ๒ 
กําหนดการสอบและสถานที่สอบ 

 

ขอ ๑๕  กําหนดการสอบ และสถานที่สอบเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัย 

 
หมวดท่ี ๔ 

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียน 
 

ขอ ๑๖  ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียนประกอบดวย ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานและความรู

วิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพื้นฐาน ความรูเฉพาะทาง ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติ และ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 

 

 

 

 



 ๖ 
สวนที่ ๑ 

ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานและวทิยาศาสตรการวินจิฉัยโรคชองปากพ้ืนฐาน 
 

ขอ ๑๗  ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพื้นฐาน ซึ่งจะ

เกี่ยวของกับวิชาเฉพาะทางดังตอไปนี้ 

(๑) พยาธิวิทยาชองปาก เนื้อหาวิชาประกอบดวย 

- Biomedical sciences 

- Anatomy of head and neck 

- Pathophysiology 

- Mechanism of diseases 

- Disturbances of Immune mechanism 

- Hematologic disorders 

- Cardiovascular pathology 

- Endocrine and metabolic disorders 

- Mechanism of inflammation 

- Biochemistry 

- Microbiology 

- Basic characteristics of microorganism 

- Control of microorganism 

- Pathogenic microorganisms and host 

- Specific oral infections and their clinical manifestation 

- Immunology 

- Host defense mechanism 

- Immunogenicity and antigenic specificity 

- Immunoglobulin 

- Autoimmunity 

- Immunity and infection/Immune deficiency 

- Hypersensitivity 

- Pharmacology 

- Narcotic and non-narcotic analgesics 

- Anti-inflammatory agents 

- Antimicrobial drugs 

- Drug interactions 



 ๗
 

**หมายเหตุ เนื้อหาที่จะสอบในสวนนี้จะเนนเฉพาะสวนที่เกีย่วของกับความรูพืน้ฐานทางพยาธิวทิยา 

 (๒) เวชศาสตรชองปาก เนื้อหาวิชาประกอบดวย 

- Classification of common oral diseases 

- Systemic diseases related to dentistry 

- Common orofacial pain 

- Clinical laboratory aids 

- Infection control 

 (๓) รังสีวทิยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชยีล เนื้อหาวิชาประกอบดวย 

- การปองกันอันตรายจากรังสี   

- ตัวรับภาพของรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในภาวะปจจุบัน (ฟลม         

แผนรับภาพ แผนเพิ่มความเขมของ รังสี และ อ่ืนๆ) 

- รูปแบบของใบขอถายภาพรังสีและองคประกอบของการ เขียนใบสงถายภาพรังสี 

- วิธีการถายภาพรังสีในปากและนอกปากแบบตางๆ 

- วิธีการถายภาพรังสีพิเศษแบบตางๆ (การหาตําแหนงของ วัตถุหรือฟนที่ฝงใน

ขากรรไกร) 

- กายวิภาคที่ปกติของชองปากและแม็กซลิโลเฟเชียลจากภาพรังสีในและนอกชองปาก 

- ลักษณะภาพรังสีทีผิดปกติของโครงสรางของฟน อวัยวะปริทันต และขากรรไกร 

- ลักษณะภาพรังสีทีผิดปกติของการเจริญเติบโตของฟน ขากรรไกร และใบหนา 

- ลักษณะภาพรังสีของสภาวะการติดเชื้อ 

- ลักษณะภาพรังสีของภยันตรายที่เกิดข้ึนกับฟน ขากรรไกร  และใบหนา 

- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคถุงน้ําชนิดตางๆ 

- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคเนื้องอกชนิดตางๆ 

- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคของขอตอขากรรไกร 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคตอมน้ําลาย 

- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคโพรงอากาศขากรรไกรบน 

- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคในชองปากที่เกี่ยวของกับโรคทางระบบ 

 (๔) ทนัตกรรมบดเค้ียว เนือ้หาวิชาประกอบดวย 

- Normal function of the masticatory system 

- Non – odontogenic orofacial pain 

- Temporomandibular disorders 

 

 



 ๘
สวนที่ ๒ 

ความรูเฉพาะทาง 
 

ขอ ๑๘  ความรูเฉพาะทางตามวิชาที่เลือกตามขอ ๙ ไดแก 

(๑) พยาธิวิทยาชองปาก เนื้อหาวิชาประกอบดวย 

- Developmental disturbances of oral and paraoral   structures 

- Benign and malignant tumors of the oral cavity 

- Tumors of the salivary glands 

- Cysts and tumors of odontogenic origin 

- Regressive alterations of the teeth 

- Bacterial, viral, and mycotic infections 

- Dental caries 

- Diseases of the pulp and periapical tissue 

- Spread of oral wound 

- Physical and chemical injuries of the oral cavity 

- Healing of oral wounds 

- Oral aspects of bone and joints 

- Diseases of blood and blood-forming organs 

- Diseases of the periodontium 

- Diseases of the skin 

- Diseases of the nerves and muscle 

 (๒) เวชศาสตรชองปาก เนื้อหาวิชาประกอบดวย 

- Ulcerative, vesicular and bullous lesions 

- Red and white lesions of the oral mucosa 

- Pigmentation of the oral tissues 

- Benign tumors of the oral cavity including gingival enlargements  

- Oral cancer 

- Oral symptoms without apparent abnormality – atypical facial pain, 

glossodynia and burning mouth syndrome, subjective xerostomic, 

idiopathic dysgeusia, trigeminal neuralgia 

- Salivary gland diseases 

- Medically compromised patients 

 (๓) รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เนื้อหาวิชาประกอบดวย 



 ๙
หมวดความรูพื้นฐานและความรูขั้นสูงทางรังสีวิทยา 
- รังสีฟสิกส 
- การเกิดรังสีและธรรมชาติของรังสี 

- กระบวนการเกิดภาพรังสี 

- การจัดระเบียบในการบริหารจัดการคลินิกรังสีวิทยา 

- การควบคุมการติดเชื้อในคลินิกรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

- รังสีชีววิทยา 

- การปองกันอันตรายจากรังสี 

- การติดตอขออนุญาตใชอุปกรณที่เกี่ยวของทางรังสีวิทยา 

- ความรูพื้นฐานทางรังสีรักษา 

- ระบบประกันคุณภาพในคลินิกรังสีวิทยา 
หมวดความรูขั้นสูงดานเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
- หลักการของเคร่ืองถายภาพรังสีในปากแบบธรรมดา และอุปกรณที่เกี่ยวของ 

- หลักการของเคร่ืองถายภาพรังสีนอกปากแบบธรรมดาและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
- หลักการของเคร่ืองถายภาพรังสีในปากแบบดิจิตัล และอุปกรณที่เกี่ยวของ 

- หลักการของเคร่ืองถายภาพรังสีนอกปากแบบดิจิตัลและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
- หลักการของเคร่ืองถายภาพรังสีซีที และเด็นตัลซีที 
- หลักการของ Fluoroscopy 

- หลักการของ Nuclear Medicine (scintigraphy) 

- เคร่ืองถายภาพ MR 

- ตัว รับภาพของรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในภาวะปจจุ บัน           

(ฟลม แผนรับภาพ แผนเพิ่มความเขมของรังสี และอ่ืนๆ) 

- นวัตกรรมทางรังสีวิทยา 
หมวดความรูขั้นสูงเรื่องวิธีการถายภาพรังสีวิทยา 
- รูปแบบของใบขอถายภาพรังสีและองคประกอบของการเขียนใบสงถายภาพรังสี 

- วิธีการถายภาพรังสีในและนอกปากแบบตาง ๆ 

- วิธีการถายภาพรังสีพิเศษแบบตาง ๆ (การหาตําแหนง การถายภาพรังสีตอมน้ําลาย 

การถายภาพรังสีซีที ฯลฯ) 

- วิธีการตรวจวิเคราะหภาพรังสี และวิธีการปองกันพรอมทั้งการแกไข ภาพรังสีที่เสีย 

- รังสีวิทยาของทันตกรรมรากเทียม 

- รังสีวิทยาของตอมน้ําลาย 

- รังสีวิทยาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพของชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

 



 ๑๐
หมวดความรูเรื่องการแปลภาพรังรังสีชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 
- หลักการแปลผลภาพรังสี 

- การใหการบันทึกผลของการแปลผลภาพรังสี 

- กายวิภาคที่ปกติของฟน อวัยวะชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากภาพรังสีในและ 

นอกปากรวมทั้งภาพหรือภาพรังสีพิเศษ 

- ลักษณะภาพรังสีทีผิดปกติของโครงสรางของฟน อวัยวะปริทันต และขากรรไกร 

- ลักษณะภาพรังสีทีผิดปกติของการเจริญเติบโตของฟน ขากรรไกร และใบหนา 

- ลักษณะภาพรังสีของสภาวะการติดเชื้อ 

- ลักษณะภาพรังสีของภยันตรายที่เกิดข้ึนกับฟน ขากรรไกร และใบหนา 

- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคถุงน้ําชนิดตาง ๆ 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคเนื้องอกชนิดตาง ๆ 

- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคของขอตอขากรรไกร 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคตอมน้ําลาย 

- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคโพรงอากาศขากรรไกรบน 

- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคในชองปากที่เกี่ยวของกับโรคทางระบบ 

- รอยโรคเงาทึบรังสีในเนื้อเยื่อออน 

 (๔) ทนัตกรรมบดเค้ียว เนือ้หาวิชาประกอบดวย 
หมวดความรูเรื่อง Anatomy and physiology of the masticatory system 
- Dentition, periodontium and supporting tissues 

- Temporomandibular joints 

- Musculature: muscles of mastication and associated muscles 

- Neuromuscular physiology 

- Mandibular movements and jaw biomechanics 

- Functions of the masticatory system: mastication, deglutition and speech 
หมวดความรูเรื่อง Clinical occlusion 
- Concepts of occlusion 

- Dental treatments and occlusion 
หมวดความรูเรื่อง Occlusal and dysfunctional problems of the masticatory 
system  
- Examination and differential diagnosis of occlusal problems 

- Trauma from occlusion 

- Temporomandibular problems related to occlusal functions 

- Occlusal parafunctions and tooth wear 



 ๑๑
- Management strategy 
หมวดความรูเรื่อง Orofacial pain and temporomandibular disorders 
- Mechanisms of pain 

- Assessment and patient evaluation 

- Differential diagnosis 

- Management 
 

สวนที่ ๓ 
ความรูวิชาชพี เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชพีทันตกรรม 

ขอ ๑๙ การสอบความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติ และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม               

ตามพระราชบัญญัติจรรยาบรรณแหง วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗  ขอบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบ

ทันตแพทยสภาและหรือระเบียบราชวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวของ 

 
หมวด ๕ 

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปลา 
 

สวนที่ ๑ 
การสอบความรู 

 
 ขอ ๒๐  ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพื้นฐาน ตามขอ ๑๗ 

 
สวนที่ ๒ 

แบบรายงานผูปวย 
 ขอ ๒๑  แบบรายงานผูปวย เอกสารประกอบแบบรายงานผูปวย  หลักฐานประกอบและ                   

การนําเสนอ 

(๑) ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะทางพยาธิวิทยาชองปาก 

(๑.๑) ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยเพื่อพิจารณา ๑ ราย โดยใหจัดทําสงเอกสาร

ตนฉบับ ๗ ชุด (ไมรวมชุดที่จะใชในการนําเสนอ) 

(๑.๒)  รายงานผูปวยตองเปนรายงานทีสมบูรณประกอบดวย ประวัติ ลักษณะทาง

คลินิก ภาพรังสี (ถามี) ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา การรักษา การติดตามผูปวย (ถามี) เนื้อหาควรมีสวน

ของวิธีการที่ไดมาซึ่งการพิเคราะหโรคทางจุลพยาธิวิทยา และการตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

รายงานผูปวยควรมีคุณคาและความสําคัญ เนนไปในดานพยาธิวิทยา 

(๑.๓)  คํารับรองรายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยบังคับบัญชา 



 ๑๒ 
(๑.๔)  การนําเสนอรายงานผูปวยใหนําเสนอรายละไมเกิน ๒๐ นาที และตอบ

คําถาม ๑๐ นาที โดยใชภาพเล่ือนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล (หามมีการตกแตงภาพ) เตรียมโดยใช

โปรแกรม            พาวเวอรพอยต (power point)  

 (๒) ผูสมัครสอบวิชาเฉพาะทาง เวชศาสตรชองปาก 

(๒.๑)  ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยเพื่อพิจารณา ๓ ราย ซึ่งเปนโรคไมซ้ํากันและ

ใหการรักษาทางยาเปนหลักและใหระบุรายงานผูปวย ๑ รายใน ๓ ราย เพื่อใชในการสอบในขอ ๑๓ (๒)  

รายงานผูปวยทั้ง ๓ ราย ใหจัดสงเอกสารตนฉบับ ๗ ชุด (ไมรวมชุดที่จะใชในการนําเสนอ) 

(๒.๒) รายงานผูปวย/ผลงานวิชาการ ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

(๒.๒.๑) Introduction  

(๒.๒.๒) Case report 

- Chief complaint 

- Present illness 

- History: Medical history, detal history, family history 

- Clinical findings 

- Differential diagnosis 

- Investigation 

- Final diagnosis 

- Treatment 

- Follow up 

(๒ .๓ )  Discussion ในสวน  discussion ใหบอกเหตุผลของการให  differential 

diagnosis การ investigation เพิ่มเติม รวมทั้งการให final diagnosis ในสวน treatment และ follow up 

ใหเปรียบเทียบกับการรักษาที่มีรายงานใน literature 

(๒.๔) หลักฐานประกอบรายงานผูปวย/ผลงานวิชาการ สงภาพสีแสดงลักษณะทาง

คลินิกกอนและหลังการรักษา ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และผลการตรวจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) 

(๒.๕) คํารับรองรายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการ รับรองโดยผูบังคับบัญชา 

(๒.๖) การนําเสนอรายงานผูปวยใหนําเสนอรายละไมเกิน ๒๐ นาที และตอบคําถาม 

๑๐ นาที โดยใชภาพเลื่อนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล (หามมีการตกแตงภาพ) เตรียมโดยใชโปรแกรม           

พาวเวอรพอยต (Power point) 

 (๓) ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะ รังสีวทิยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชยีล 

(๓.๑) ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยเพื่อพิจารณา ๑ ราย ซึ่งเปนโรคที่มีการแสดง

ใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงทั้งลักษณะคลินิกและภาพรังสีหรือภาพพิเศษ (Specialized image) ของผูปวย

เปนหลักเพื่อใชในการสอบขอ ๑๓ (๒) และใหจัดทําสงเอกสารตนฉบับ ๗ ชุด ทั้งนี้ตองไมรวมชุดที่ใชในการ

นําเสนอ 



 ๑๓ 
(๓.๒) คําแนะนําการเขียนรายงานผูปวย/ผลงานวิชาการ ประกอบดวยหัวขอ

ดังตอไปนี้ 

(๓.๒.๑) Introduction 

(๓.๒.๒) Case report 

- Chief complaint 

- Present illness 

- History as medical, dental, and family history 

- Clinical findings 

- Radiographic examination (imaging techniques) 

- Radiographic and /or image findings 

- Differential diagnosis 

- Further examination 

- Final diagnosis 

- Treament plan 

- Treatment 

- Follow up 

(๓ .๒ .๓ )  Discussion ในส วนของ  discussion ให บอก เห ตุผลของ                   

การ prescribing radiographs (or images) รวมถึงการเลือกใช imaging techniques ลักษณะ 

radiographic findings รวมถึง further examination การให differential diagnosis และ final diagnosis, 

treatment, follow up โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับ กรณีศึกษาท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการทั้งในและหรือตางประเทศ 

(๓.๓)  หลักฐานประกอบรายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการ 

(๓.๓.๑) สงภาพถายสีหรือขาวดําแสดงลักษณะทางคลินิกกอนและหลังการรักษา 

(๓.๓.๒) ภาพถายจากฟลมทุกฟลมในรายงานผูปวยรายนั้นๆ  

(๓.๔) คํารับรองรายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการ รับรองโดยผูบังคับบัญชา 

(๓.๕) การนําเสนอรายงานผูปวยใหนําเสนอรายละไมเกิน ๒๐ นาที และตอบคําถาม 

๑๐ นาที โดยสามารถนําเสนอโดยใชภาพเล่ือนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล (หามมีการตกแตงภาพ ) เตรียม

โดยใชโปรแกรมพาวเวอรพอยต (Power point) โดยตองมีสําเนาฟลมเอ็กซเรยจากตนฉบับประกอบ 

 (๔) ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะทางทันตกรรมบดเค้ียว 

(๔.๑)  ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยที่ผูสมัครสอบไดตรวจ วินิจฉัยโรคและทําการ

บําบัดรักษาเองเพิ่มเติม เพื่อประกอบการสอบปากเปลา จํานวน ๔ ราย เปนรายงานผูปวยที่ครอบคลุม

ความหลากหลายของปญหาความผิดปกติในการทําหนาที่และ/หรือความเจ็บปวดของระบบบดเค้ียว และ

ตองติดตามผลอยางนอย ๖ เดือน  ระบุ ๑ รายใน ๔ รายใชในการสอบในขอ ๑๓ (๒) ใหจัดทําสงเอกสาร



 ๑๔ 
ตนฉบับ ๗ ชุด (ไมรวมชุดที่จะใชในการนําเสนอ) อีก ๓ รายใชในการสอบเฉพาะทาง ใหจัดทําสง

เอกสาร  ๓ ชุด 

(๔.๒)  รายงานผูปวย/ผลงานวิชาการ ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

(๔.๒.๑) Introduction 

(๔.๒.๒) Case report 

- Chief complaint 

- Present illness 

- History as medical and dental history 

- Clinical findings 

- Differential diagnosis 

- Diagnostic tools (Images) 

- Diagnosis 

- Prognosis 

- Treatment plan 

- Treatment 

- Evaluation and Follow up 

(๔.๒.๓) Discussion ในสวนของ discussion ใหบอกเหตุผลของการให 

differential diagnosis การเลือกใช diagnostic tools ไดแก images และ tests ตางๆ การให diagnosis 

และการวาง treatment plan โดยใหมีการเปรียบเทียบกับรายงานการรักษาท่ีได รับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการทั้งในและ/หรือตางประเทศ 

(๔.๒.๔)  References 

(๔.๓) หลักฐานประกอบรายงานผูปวย/ผลงานวิชาการ สงภาพสีแสดงลักษณะทาง

คลินิกกอนและหลังการรักษา ภาพแสดงการสบฟนในตําแหนงตางๆ ของขากรรไกร ภาพถายรังสีธรรมดา

และภาพพิเศษ (ถามี) เชน M R I ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและผลการตรวจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) 

ทั้งนี้ตองแสดงความสมบูรณของขอมูลตางๆทางคลินิกที่จําเปนตามความเหมาะสมของแตละรายให

ครบถวน และเปนภาพที่ชัดเจน มีคุณภาพดี และมีจํานวนเหมาะสมเพียงพอที่จะทําการแปลผลได 

(๔.๔) รายงานผูปวยที่สงมาพิจารณา ตองเปนผูปวยที่ผูสมัครสอบเองเปนผูใหการ

ตรวจ วินิจฉัย และ/หรือรักษาหรือรวมเปนผูใหการตรวจวินิจฉัย และ/หรือรักษาต้ังแตตน โดยมีคํารับรอง

รายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการ รับรองโดยผูบังคับบัญชา 

(๔.๕)  การนําเสนอรายงานผูปวยใหนําเสนอรายละไมเกิน ๒๐ นาที และตอบคําถาม 

๑๐ นาที โดยใชภาพเล่ือนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล (หามมีการตกแตงภาพ) เตรียมโดยใชโปรแกรมพาว

เวอรพอยต (power point) 
 



 ๑๕ 
หมวด ๖ 

เกณฑการประเมิน หลักเกณฑการใหคะแนน 
และเกณฑการตัดสินผลสอบผาน 

 

สวนที่ ๑ 
เกณฑการประเมิน 

 

 ขอ ๒๒ ผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก จะตองสอบผาน

การสอบขอเขียน การสอบปากเปลา และการสอบเฉพาะทาง โดยใชเกณฑตัดสินตามขอ ๑๕ แหงขอบังคับ

ราชวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญ              

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ขอ ๒๓ ผูมีสิทธิ์สอบสามารถสอบขอเขียนกอนเพียงอยางเดียว และถาสอบผานสามารถ                  

เก็บคะแนนสอบขอเขียนไวภายใน ๕ ป 
 

สวนที่ ๒ 
หลักเกณฑการใหคะแนนสอบขอเขยีน 

 

 ขอ ๒๔ ขอสอบขอเขียนจะแบงเปน ๒ สวน คือ 

(๑) ขอสอบวิทยาศาสตรทั่วไปและวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพื้นฐาน คิดเปน

รอยละ ๒๕ 

(๒) ขอสอบวิชาเฉพาะทางคิดเปนรอยละ ๗๕ 
สวนที่ ๓ 

หลักเกณฑการใหคะแนนสอบปากเปลาและสอบเฉพาะทาง 
 ขอ ๒๕ คะแนนของการสอบปากเปลาและสอบเฉพาะทางรวมกนัคิดเปนรอยละรอย 

 ขอ ๒๖ คะแนนการสอบปากเปลา แบงเปน 

(๑) คะแนนวิทยาศาสตรพื้นฐานและคะแนนวิทยาศาสตรวินิจฉัยโรคชองปากพื้นฐาน          

คิดเปนรอยละ ๑๐ ของคะแนนในขอ ๒๕ 

(๒) คะแนนสอบรายงานผูปวย คิดเปนรอยละ ๓๐ ของคะแนนในขอ ๒๕ เกณฑการให

คะแนนสอบรายงานผูปวยแบงเปน 

(๒.๑) ตัวรายงานผูปวย 

- มีคุณคาทางวชิาการ    รอยละ ๒๕ 

- ความสมบูรณของรายงาน   รอยละ ๑๕ 

- ส่ือที่นํามาเสนอมีความชัดเจนสมบูรณดี รอยละ ๑๐ 

 

 



 ๑๖
(๒.๒)  การนาํเสนอ 

- มีความรูความเขาใจในเนื้อหาการนําเสนอ รอยละ ๒๐ 

- ความสามารถในการนําเสนอ               รอยละ ๑๐ 

- การสอบคําถามและในขอเสนอแนะ  รอยละ ๒๐ 

       รวม  รอยละ ๑๐๐ 

(๓) คะแนนสอบเฉพาะทาง คิดเปนรอยละ ๖๐ ของคะแนนในขอ ๒๕ 

 
สวนที่ ๔ 

เกณฑการตัดสินผลสอบผาน 
 

ขอ ๒๗  เกณฑการตัดสินผลสอบผาน จะตองสอบผานทั้งการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา

รวมกับการสอบวิชาเฉพาะทาง โดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ เปนเกณฑการตัดสินของแตละการสอบ ผูที่สอบ

ไมผานไมวาสวนใดสวนหนึ่งใน ๒ สวน ผูสมัครสอบจะตองยื่นคําขอฯ ใหมพรอมชําระคาสมัครสอบตาม

ประกาศของราชวิทยาลัย ฯ 

ขอ ๒๘ ใหเก็บสะสมผลการสอบขอเขียนผานไวไดในระยะเวลา ๕ ป ในกรณีที่สอบปากเปลาไม

ผาน ใหสมัครสอบใหมไดในคร้ังตอไปภายใน ๕ ป ในกรณีที่สอบปากเปลาไมผาน ใหสมัครสอบใหมเฉพาะ

ชนิดของงานที่ยังสอบไมผานในคร้ังตอไปภายใน ๕ ป นับแตวันที่ประกาศผลสอบขอเขียนผาน แตไม

อนุญาตใหนําแบบรายงานผูปวยที่ไดเสนอตอคณะอนุกรรมการสอบแลวมาสอบอีก 

 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยไพศาล กงัวลกจิ) 

ประธานคณะผูบริหารราชวทิยาลัยแหงประเทศไทย 


