
 

 

ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชพีทันตกรรม 
สาขาทันตกรรมท่ัวไป  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
          โดยท่ีเห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตร เพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมท่ัวไป        
ไวเปนการเฉพาะ และเพื่อสงเสริมการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงคของ        
ทันตแพทยสภา 
          อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๘ (๑๐) ขอ ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย             
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรคสอง และขอ ๓๔  แหง
ขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และดวยอนุมัติของคณะกรรมการ    
ทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๖  ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
          ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไข ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตกรรมท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๖” 
          ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
          ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิ บัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา
ทันตกรรม ท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง) 
          ขอ ๔ บรรดาระเบียบมติคณะกรรมการทันตแพทยสภา หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัตขิองผูยื่นคาํขออนมัุติบัตรหรือวุฒิบัตร 

 
สวนท่ี ๑ 

การสอบเพื่ออนุมัติบัตร 
 
          ขอ ๕ ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
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          ขอ ๖ ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ดังนี้ 
          ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตองเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมท่ัวไป ตองเปน    
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปนผูท่ีไดรับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมท่ัวไป 
โดยมีคํารับรองของหัวหนาหนวยงาน ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 
                     (๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
สาขาทันตกรรมท่ัวไป จากสถาบันในตางประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรองเพ่ือการสมัครสอบเปนผูชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
                     (๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทันตกรรมท่ัวไป และไดรับการ ศึกษาหรือ
ฝกอบรมในสาขาทันตกรรมท่ัวไป ท่ีมีระยะเวลาศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป จากสถาบัน
ท่ีสํานักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมท่ัวไป ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  
                     (๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาทันตกรรมท่ัวไป ท่ีมีหลัก สูตรการศึกษาหรือฝกอบรม
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ปจากสถาบันท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาหรือทันตแพทยสภา
รับรองโดยขอ เสนอจากราชวิทยาลัย 
                     (๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง หรือปริญญาโทในสาขาทันตกรรมท่ัวไป  ท่ีมีระยะเวลาในการ ศึกษาหรือฝกอบรม ๑ ปการศึกษาจาก
สถาบันท่ีสํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย 
และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมท่ัวไปติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป 
                     (๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมท่ัวไป ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 
         หัวหนาหนวยงานใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาช้ันตน ในกรณีท่ีทํางานรวมกับผูอ่ืน หรือรับรอง
ตนเองในกรณีท่ีไมมีผูบังคับบัญชา 
 

สวนท่ี ๒ 
การสอบเพื่อวุฒิบัตร 

 
          ขอ ๗ ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ  
          ขอ ๘ ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลัก เกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ดังนี้ 



3 
 

 

          ผูยื่นคําขอวุฒิบัตรตองเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูควาชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพ          
ทันตกรรมสาขาทันตกรรมท่ัวไป เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป ตามหลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยประจํา
บานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมท่ัวไป ของ          
ราชวิทยาลัยหรือท่ีทันตแพทยสภารับรอง จากสถาบันท่ีราชวิทยาลัยหรือทันตแพทยสภารับรอง    
          การยื่นคําขอวุฒิบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมท่ัวไป ของผูมี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตาง ประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศไมมี
สิทธิเปนผูประกอบวิชา ชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
ในประเทศไทยได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขท่ีราชวิทยาลัยกําหนดโดยออกเปนระเบียบ
ทันตแพทยสภา 
 

หมวด ๒ 
คุณสมบัตผิูมีสิทธิสอบ 

 
          ขอ ๙ ผูมีสิทธิสอบขอเขียน ตองมีคุณสมบัติตามหมวด ๑ ( สวนท่ี ๑ หรือสวนท่ี ๒) แหงระเบียบนี้ 
          ขอ ๑๐ ผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวย ตองมีคุณสมบัติตามหมวด ๑ (สวนท่ี ๑ หรือสวนท่ี ๒) 
แหงระเบียบนี้ และ 
                     (๑) ผูมีสิทธิสอบตองสงแบบรายงานผูปวย จํานวน ๓ ราย และแสดงความรู ความชํานาญ 
บําบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาตางๆอยางนอย ๓ สาขาตามเกณฑท่ีกําหนดตามหมวด ๖ แหงระเบียบนี้ 
                     (๒) ผูมีสิทธิสอบตองเปนผูดูแลรักษาเองตั้งแตตนจนเสร็จสมบูรณ 
                     (๓) ผูมีสิทธิสอบตองใหการดูแลรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล (comprehensive dental care)   
ท่ีไดรับการรักษาเสร็จสมบูรณและอยูในระยะคงสภาพ (maintenance phase)  กอนสงรายงานผูปวย 
                     (๔) มีเอกสารหลักฐานตามหมวด ๖ แหงระเบียบนี้ 
 
          ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เห็นวารายงานและเอกสารหลักฐานนั้นยังไมครบถวน
สมบูรณ ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตองทําการแกไขและสงกลับมายังคณะ อนุกรรมการฝกอบรม
และสอบ   เม่ือคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เห็นวา รายงานและเอกสารหลักฐานท่ีสงกลับมาใหมไม
ครบถวนสมบูรณ  คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ มีสิทธิไมอนุมัติใหสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
ในการสอบคร้ังนั้น  
 

หมวด ๓ 
การสมัครสอบ 

 



4 
 

 

          ขอ ๑๑ ผูประสงคขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ใหยื่นคําขอสอบขอเขียน และหรือสอบปากเปลาและ
รายงานผูปวย สําหรับผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑) แหงระเบียบนี้ สามารถยื่นคําขอสมัครสอบปากเปลาและ
รายงานผูปวยได โดยยกเวนการสอบขอเขียน และชําระเงินคาสมัครท่ีสํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย 
ภายในเวลาท่ีราชวิทยาลัยกําหนด พรอมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตามขอ ๘ แหงขอบังคับ      
ทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
                    (๑) คําขอตามแบบท่ีราชวิทยาลัยกําหนดไว 
                    (๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 
                    (๓) หลักฐานการฝกอบรม การปฏิบัติงาน 
                    (๔) เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชนหลักฐานการสอบผานขอเขียนหรือสอบปากเปลา
และรายงานผูปวยอยางใดอยางหนึ่งแลว 
                    (๕) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามระเบียบราชวิทยาลัย
กําหนดไว 
 
        การประเมินคุณสมบัติผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร  เลขาธิการราชวิทยาลัย รวบรวมคําขอ เอกสาร
และหลักฐานตางๆของผูยื่นคําขอท่ีมีคุณสมบัติตามหมวด ๑  หมวด ๒ และเอกสารหลักฐานตามขอ ๑๑ แหง
ระเบียบนี้ สงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ พิจารณาประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมท่ัวไป  เม่ือคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบไดประเมินคุณสมบัติและอนุมัติใหผูยื่นคําขอมีสิทธิสอบแลว  คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สง
รายช่ือผูมีสิทธิสอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัย เพื่อประกาศและแจงใหผูยื่นคําขอทราบลวงหนาไมนอยกวา 
๓๐ วัน กอนวันสอบ  
          ในกรณีท่ีเรงดวนหรือเพื่อประโยชนแกผูยื่นคําขอ เลขาธิการราชวิทยาลัย อาจแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
ลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 
 

หมวด ๔ 
การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

 
          ขอ ๑๒ ผูท่ีผานการพิจาณาใหมีสิทธิสอบแลว ตองสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม สาขาทันตกรรมท่ัวไป ประกอบดวยการสอบขอเขียน และ การสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบ กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยและโดยอนุมัติจากคณะกรรมการทันต
แพทยสภา    
           การสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร คณะอนุกรรมการสอบจะดําเนินการดังนี้     
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สวนท่ี ๑ 
ขั้นตอนการสอบ 

 
          ขอ ๑๓  การสอบขอเขียน  ขอสอบประกอบดวย 
                     (๑) ความรูท่ัวไป ไดแก  ความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ี
เกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมท่ัวไป 
                     (๒) ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 
                     (๓) ความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมท่ัวไปและสาขาท่ีเกี่ยวของ 
 
         ขอบเขตเน้ือหาในการสอบขอเขียนตามหมวด ๕แหงระเบียบนี้ และเวลาที่ใชในการสอบขอเขียนตามท่ี
คณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมท่ัวไปกําหนด 
 
          ขอ ๑๔  การสอบปากเปลาและรายงานผูปวย ประกอบดวย การสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงาน
ผูปวย และการสอบความรูในสาขาทันตกรรมท่ัวไป 
                     (๑) การสงรายงานผูปวย ใหสงรายงานผูปวยจํานวน ๓ ราย โดยรายงานผูปวยตองมีประวัติการ
รักษาอยางสมบูรณ และมีรายละเอียดตาง ๆ ครบถวนตามท่ีกําหนดในหมวด ๖ แหงระเบียบนี้ 
                     (๒) การนําเสนอรายงานผูปวย  ใหนําเสนอเพียง ๑ รายโดยกําหนดผูปวยท่ีนําเสนอเปนผูปวย
รายท่ี ๑ จากรายงานผูปวยจํานวน ๓ ราย 
                     (๓) การสอบความรูในสาขาทันตกรรมท่ัวไป เปนการสอบความรู ความคิดเห็น ประสบการณ 
การแกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักการไดถูกตองเหมาะสม คําถามจะครอบคลุมรายงานผูปวยท้ัง ๓ ราย 
และหรือ เนื้อหาความรูในสาขาทันตกรรมท่ัวไปและสาขาท่ีเกี่ยวของ ท่ีกําหนดในหมวด๕และหมวด ๖ แหง
ระเบียบนี้ 
                     (๔) กําหนดเวลาการนําเสนอรายงานผูปวยไมเกิน ๒๐ นาทีโดยตอเนื่อง  และการสอบความรู
ในสาขาทันตกรรมท่ัวไปประมาณ ๔๐ นาที รวมระยะเวลาทั้งหมดไมเกิน ๑ ช่ัวโมง 
 

สวนท่ี ๒ 
กําหนดการสอบ และ สถานท่ีสอบ 

 
         ขอ ๑๕ กําหนดการสอบ และ สถานท่ีสอบใหเปนไปตามประกาศของราชวทิยาลัย  
 

หมวด ๕ 
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียน 
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          ขอ ๑๖ ขอบเขตเน้ือหาในการสอบขอเขียน ประกอบดวย  
สวนท่ี ๑   ความรูท่ัวไปและความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันต กรรม ตาม
ภาคผนวก ๑ แหงระเบียบนี้ 
สวนท่ี ๒   ความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมท่ัวไปและสาขาท่ีเกี่ยวของตาม ภาคผนวก ๑ แหงระเบียบนี้ 

 
สวนท่ี  ๑ 

ความรูท่ัวไป และ 
ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชพีทันตกรรม 

 
          ขอ ๑๗ การสอบความรูท่ัวไป ไดแก ความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรการแพทย
พื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมท่ัวไป โดยเปนเนื้อหาเชิงบูรณาการ(integration)  ของวิชาตางๆไดแก 
                      (๑) ชีวสถิติ (Biostatistics) 
                      (๒) ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร (Research Methodology in Dentistry) 
                      (๓) ชีววิทยาชองปาก (Oral Biology) 
                      (๔) ชีววิทยาศาสตรการแพทย (Biomedical Science ) 
                      (๕) ระบาดวิทยา (โรคในชองปาก) (Epidemiology: Oral Diseases) 
         ขอ ๑๘  การสอบความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบทันตแพทยสภาและหรือ
ระเบียบราชวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ 
 

สวนท่ี  ๒ 
ความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมท่ัวไปและสาขาท่ีเก่ียวของ 

 
          ขอ ๑๙  การสอบความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมท่ัวไปและสาขาท่ีเกี่ยวของ  เปนเนื้อหาเชิง
บูรณาการ (integration) ของวิชาตางๆไดแก 

   (๑) พฤติกรรมศาสตร และ สุขศึกษา (Behavioural Science and Health Education)    
   (๒) ทันตกรรมปองกันในคลินิก (Clinical Preventive Dentistry) 
   (๓) ทันตกรรมพรอมมูล (Comprehensive Dentistry) 
   (๔) ทันตกรรมข้ันสูง และ ทันตกรรมโรงพยาบาล (Advanced Dentistry and Hospital 
Dentistry) ประกอบดวย    

                             (๔.๑) วินิจฉัยโรคชองปาก และ เภสัชวิทยาทางทันตกรรม (Oral Diagnosis and 
Pharmacology in Dentistry) 
                             (๔.๒) ทันตกรรมสําหรับเด็ก และ ทันตกรรมจัดฟน (Pedodontics and Orthodontics) 
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                             (๔.๓) ทันตกรรมอนุรักษ ประกอบดวย ทันตกรรมหัตถการ วิทยาเอ็นโดดอนต ปริทันต
วิทยา (Conservative Dentistry: Operative Dentistry, Endodontics, Periodontics) และ ทันตกรรมประดิษฐ 
(Prosthodontics) 
                             (๔.๔) ศัลยศาสตรชองปาก และ ทันตกรรมโรงพยาบาล (Oral Surgery and Hospital  
Dentistry) 
                             (๔.๕) การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูปวยกลุมพิเศษ (Dental Care in Special Patient) 
 

หมวด ๖ 
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 

 
          ขอ ๒๐ ขอบเขตเน้ือหาในการสอบปากเปลาและรายงานผูปวยประกอบ ดวย การสอบรายงานผูปวย
และการสอบความรูในสาขาทันตกรรมท่ัวไปและสาขาท่ีเกี่ยวของ เปนการสอบความรู ความคิดเห็น 
ประสบการณ การแกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการไดถูกตองเหมาะสม คําถามจะครอบคลุมรายงาน
ผูปวยท้ัง ๓ ราย และ เนื้อหาความรูในสาขาทันตกรรมท่ัวไปและสาขาท่ีเกี่ยวของ ท่ีกําหนดในหมวด ๕ และ
หมวด ๖แหงระเบียบนี้  
 

สวนท่ี ๑ 
แบบรายงานผูปวย 

 
          ขอ ๒๑ ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตองสงรายงานผูปวย จํานวน ๓ ราย แตนําเสนอเพียง ๑ ราย 
โดยกําหนดผูปวยท่ีนําเสนอเปนผูปวยรายท่ี ๑  
           (๑) เง่ือนไขรายงานผูปวย    
                     (๑.๑) ตองไมเปนรายงานผูปวยท่ีไดใชใหไดมาซ่ึงคุณวุฒิทางการศึกษาใดๆมากอน             
                     (๑.๒) ตองเปนรายงานผูปวยซ่ึงผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเปนผูดูแลรักษาเองต้ังแตตน
จนเสร็จสมบูรณ 
           (๒) เกณฑรายงานผูปวยประกอบดวย 
                     (๒.๑) ตองเปนการรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล ท่ีไดรับการรักษาเสร็จสมบูรณและอยูใน
ระยะคงสภาพ กอนสงรายงานผูปวย 
                     การรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล หมายถึงระบบการปฏิบัติงานท่ีผูปวยจะไดรับส่ิงตางๆคือ
การวินิจฉัยอยางสมบูรณ ครบถวน การจูงใจ และการไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน  การมี
แผนการรักษาท่ีครอบคลุมในทุกๆดาน สอดคลองกับความประสงคของผูปวย โดยผูปวยมีความเขาใจใน
แผนการรักษานั้นๆดวย  กระบวนการรักษาจะตองผสมผสานและสอดคลองกับขอจํากัดทางการแพทย 
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สภาวะของจิตใจ ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูปวย เพื่อใหผูปวยสามารถดํารงรักษาสภาวะของสุขภาพ
ท่ีดีใหคงอยูตลอดไป        และ 
                     (๒.๒) ตองเปนรายงานผูปวยซ่ึงผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสามารถแสดงความรูความ
ชํานาญ บําบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาตางๆอยางนอย ๓ สาขาตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ (๒.๔) โดยท้ัง ๓ 
สาขานั้นอาจจะมีอยูในผูปวยรายเดียวกันหรือตางรายก็ได ในกรณีผูปวยเด็ก (อายุไมเกิน ๑๒ ป) หรือกรณี
ผูปวยใสฟนเทียมท้ังปาก (complete denture) สามารถสงกรณีใดกรณีหนึ่งไดเพียงหนึ่งราย และตองไมเลือก
กรณีผูปวยดังกลาวเปนผูปวยรายท่ี ๑ ท่ีใชในการนําเสนอรายงานผูปวย  
                     (๒.๓) ผูปวยรายท่ี ๑ ท่ีจะใชในการนําเสนอรายงานผูปวย ตองมีการรักษาทางทันตกรรมตามเกณฑท่ี
กําหนดในขอ (๒.๔)  อยางนอย ๒ สาขา  
                     (๒.๔) การรักษาตางๆใน (๒.๒)  และ (๒.๓) ตองดําเนินการไมนอยกวาเกณฑความรูความ
ชํานาญในการบําบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาตางๆท่ีกําหนด ดังตอไปนี้  
                               (๒.๔.๑) วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
          ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค  การวางแผนการรักษา 
การสงตอ การประสานงานกับบุคลากรทางการ แพทยในการบําบัดรอยโรคในชองปากท่ีพบบอย  หรือ โรค
ท่ีเกี่ยวของกับความเจ็บปวดภายในชองปากและภายนอกชองปาก หรือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุมกัน หรือ รอยโรคกอนเกิดมะเร็ง หรือ การติดเช้ือในชองปาก สามารถเลือกใชยาชนิดตางๆไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิ ภาพ  
                                (๒.๔.๒)  ปริทันตวิทยา 
          ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการรักษาโรคปริทันตอักเสบเฉพาะตําแหนง (localized  
periodontitis) หรือสามารถแกไขปญหาของอวัยวะ ปริทันตท่ีมีความ สัมพันธกับงานทันตกรรมสาขาอ่ืนๆ 
เชน  periodontal-endodontic therapy โดยเลือกใชวิธีและเทคนิกการรักษาท่ีเหมาะสมและเปนท่ียอมรับ เพื่อ
ฟนฟูการทําหนาท่ีของฟนและอวัยวะปริทันตใหกลับสูภาวะปกติ              
                               (๒.๔.๓) ทันตกรรมหัตถการ       
           ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการบูรณะฟนท่ีมีลักษณะยุงยาก (complex case) เชน Class 
II  extensive restoration,  Class IV, space  closure หรือ การบูรณะฟนท่ีไดรับภยันตรายจากอุบัติเหตุ เปนตน 
โดยเลือกใชวัสดุและเทคนิกการบูรณะท่ีเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ 
 
                                (๒.๔.๔) วิทยาเอ็นโดดอนต         

 ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการเลือกใชการบําบัดทางเอ็นโดดอนตในฟนหลายราก 
หรือฟนรากเดียวท่ีมีลักษณะยุงยาก(complex case)ไดอยางถูกตองเหมาะสมท้ังทางเทคนิกและหลักวิชาการ   
                                 (๒.๔.๕) ศัลยศาสตรชองปาก      
          ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการรักษาทางศัลยกรรมท่ีเกี่ยว กับกระดูกรองรับรากฟน 
(alveolar  surgery) เชน การผาตัดฟนคุด การทําศัลย กรรมปลายราก  การรักษาการติดเช้ือจากฟน  การรักษา
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เนื้องอกในปากชนิดไมรายแรงหรือถุงน้ําขนาดเล็ก การผาตัดตกแตงกระดูกเพื่อการใสฟนเทียม การรักษา
กระดูกขากรรไกรหักโดยวิธีปด (closed method) เปนตน                        
                               (๒.๔.๖) ทันตกรรมประดิษฐ                                                                                                                
          ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการบูรณะระบบบดเค้ียวโดยการใสฟนเทียมชนิดตางๆที่
เหมาะสมกับสภาพผูปวย  กรณีฟนเทียมติดแนน ตองเปนครอบฟนอยางนอย ๓ ซ่ี หรือเปนสะพานฟนอยาง
นอย ๓ ซ่ี (units)  กรณีฟนเทียมถอดได ตองเปนฟนเทียมบางสวนถอดไดชนิดขยายฐาน (distal extension) 
หรือฟนเทียมท้ังปาก บน หรือ ลาง ( upper or lower single complete denture )  ๑ ช้ิน  
                               (๒.๔.๗)  ทันตกรรมจัดฟน                  
        ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการแกไขความผิดปกติของการสบฟนหรือระบบบดเค้ียวโดย
การเคล่ือนฟนเฉพาะตําแหนง โดยใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาซ่ึงเปนท่ียอมรับ หรือเปนการ
เคล่ือนฟนเฉพาะตําแหนงเพื่อการปองกันความผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึนตอระบบบดเค้ียวหรือการสบฟน   
                               (๒.๔.๘) ทันตกรรมสําหรับเด็ก                                                             
         กรณีผูปวยเด็ก ตองเปนการรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล โดยมีวิธีจัดการพฤติกรรมเด็กท่ีเหมาะสม
แบบไมใชยา (non-pharmacological method) และยังตองมีการรักษาทางทันตกรรมบูรณะอีกอยางนอย ๒ 
quadrants โดยมีการรักษาโพรงประสาทฟน และบูรณะดวยการครอบฟนเหล็กไรสนิม อยางนอย ๑ ซ่ี  
        

สวนท่ี ๒ 
เอกสารประกอบรายงานผูปวย 

 
          ขอ ๒๒ การจัดพิมพเอกสารรายงานผูปวย ใหจัดทําเปนรูปเลมท้ัง ๓ ราย  รายละ ๕  ชุด และบันทึก
เปนแผนดิสก (compact disc) รวมผูปวยท้ัง ๓ ราย จํานวน ๕ ชุด ใชภาษาไทยใหมากท่ีสุด ใชศัพทบัญญัติ
ของราชบัณฑิตยสถาน การเรียกช่ือฟน ใหเปนไปตามระบบ FDI (Federation Dentaire Internationale) แบบ 
Two-Digit System พิมพอยางชัดเจนบนกระดาษขนาด A๔  ตัวหนังสือ (font style)แบบ Angsana New  
ขนาด (font size) ๑๖  พิมพหางจากขอบกระดาษดานซาย ๑.๕ นิ้ว หางจากขอบกระดาษดานขวาและ
ขอบกระดาษดานบนและลาง ๑.๐ นิ้ว  
          ขอ ๒๓ เอกสารแบบรายงานผูปวย ประกอบดวย       
                      (๑) หนาปก ( รูปแบบตาม ภาคผนวก ๒)   ประกอบดวย                                                                    
                               (๑.๑) รายงานผูปวยเพื่อการสอบวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมท่ัวไป              
                               (๑.๒) ช่ือ  นามสกุล ผูสมัครสอบ                                                                                                              
                               (๑.๓) วัน เดือน ป ท่ีสมัครสอบ                                                                                                                 
                               (๑.๔) ผูปวยทันตกรรมพรอมมูลรายท่ี........ 
                               (๑.๕) ประกอบดวยงานทันตกรรมสาขา................(ระบุเฉพาะสาขาตามเกณฑความรู
ความชํานาญในการบําบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาตางๆท่ีกําหนดในหมวดท่ี ๖ สวนท่ี ๑ ขอ ๒๑ (๒.๔)  
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                                (๑.๖) กระดาษปกรายงานผูปวยแตละราย ใหใชสีตางกัน                                                                        
                      (๒)  แบบสรุปการบําบัดรักษาทางทันตกรรมเฉพาะสาขา  ตามเกณฑท่ีกําหนดในหมวดท่ี ๖ 
สวนท่ี  ๑  ขอ ๒๑ (๒.๔) (ภาคผนวก ๓)       
                      (๓) เนื้อหารายงานผูปวย  ประกอบดวย                                                                                                             
                               (๓.๑) อาการสําคัญ                                                                                                                                    
                               (๓.๒) ประวัติทางการแพทย และ ประวัติทางทันตกรรม           
                                (๓.๓) การตรวจและส่ิงท่ีตรวจพบ (ระบุ)      
                                         (๓.๓.๑) การตรวจภายนอกชองปาก (extraoral  examination) 
                                         (๓.๓.๒) การตรวจภายในชองปาก (intraoral  examination) 
                                         (๓.๓.๓) การตรวจโดยภาพรังสี (radiographic  examination) 
                                         (๓.๓.๔) การตรวจเพิ่มเติมทางหองปฏิบัติการ (ถามี)   
                                (๓.๔) การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค  
                                (๓.๕) ความคาดหวังของผูปวย 
                                (๓.๖) การวางแผนการรักษาและทางเลือกของการรักษา  
                                (๓.๗) การพยากรณโรค 
                                (๓.๘)  การรักษา (กรณีผูปวยเด็ก ใหระบุพฤติกรรมของผูปวย และวิธีท่ีใชในการปรับ
พฤติกรรม) 
                                (๓.๙) การประเมินผลการรักษา และการติดตามการรักษาท่ีเหมาะสม 
                                (๓.๑๐) การวิจารณการรักษาและผลการรักษา 
                                (๓.๑๑) สรุป 
                                (๓.๑๒) เอกสารอางอิง โดยใชระบบ Vancouver 
                                (๓.๑๓) รูปภาพท่ีบรรจุในรายงานผูปวยเปนรูปภาพกอนและหลังการรักษาพรอมท้ัง
รูปภาพระหวางการรักษาและการติดตามผล ตามความจําเปน โดยระบุหมายเลขรูปภาพ  และจัดไวใน
ตําแหนงท่ีเหมาะสม ใหสอดคลองกับเนื้อหา ประกอบดวย 
                                           (๓.๑๓.๑)  ภาพถายภายนอกชองปาก  
                                           (๓.๑๓.๒)  ภาพถายภายในชองปาก  
                                           (๓.๑๓.๓)  ภาพถายแบบจําลองฟน 
                                           (๓.๑๓.๔)  ภาพรังสี               
                                (๓.๑๔) ภาคผนวก ประกอบดวย 
                                         (๓.๑๔.๑)  แบบบันทึกทางปริทันต (periodontal chart)  
                                         (๓.๑๔.๒)  ใบออกแบบฟนเทียมบางสวนถอดได (removable partial denture 
design)( ถามี ) 
                                         (๓.๑๔.๑๓)  สําเนาเวชระเบียน (ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาทุกหนา) 
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           ขอ ๒๔ ผูยื่นคําขอวุฒิบัตรสามารถใชรายงานผูปวยรายท่ีอยูในระหวางการศึกษาของหลักสูตร
ฝกอบรมแตตองไมเปนรายงานผูปวยท่ีใชสอบเพื่อการสําเร็จการศึกษา  และมีการลงนามรับรองจาก
ผูอํานวยการหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันนั้นๆ  
 

สวนท่ี ๓ 
ภาพถาย 

 
           ขอ ๒๕ ภาพถายประกอบดวย 
                    (๑ ) ภาพถายภายนอกชองปาก ประกอบดวย ภาพถายใบหนาดานตรง  ภาพถายใบหนาดานขาง 
                    (๒) ภาพถายภายในชองปากประกอบดวย ๙ ภาพ  ดังนี้ ภาพถายขณะสบฟนดานหนา ภาพถาย
ขณะสบฟนดานขาง(ขวา) ภาพถายขณะสบฟนดานขาง(ซาย) ภาพถายดานบดเค้ียวฟนบน ภาพถายดานบด
เค้ียวฟนลาง ภาพถายดานเพดานฟนบนดานขวา ภาพถายดานเพดานฟนบนดานซาย ภาพถายดานล้ินฟนลาง
ดานขวา ภาพถายดานล้ินฟนลางดานซาย 
                    กรณีการใสฟนเทียม ควรมีภาพท่ีผูปวยใสฟนเทียมดวย  
                    (๓) ภาพถายแบบจําลองฟนประกอบดวย ๕ ภาพ ดังนี้ ภาพถายขณะสบฟนดานหนา ภาพถาย
ขณะสบฟนดานขาง(ขวา) ภาพถายขณะสบฟนดานขาง(ซาย) ภาพถายดานบดเค้ียวฟนบน ภาพถายดานบดเค้ียว
ฟนลาง 
                    กรณีผูปวยเด็ก อนุโลมสงภาพถายในชองปากและแบบจําลองฟนเฉพาะหลังการรักษาได ยกเวน
ผูปวยจัดฟน 
 

สวนท่ี ๔ 
ภาพรังสี 

 
           ขอ ๒๖ ภาพรังสีตองเปนภาพรังสีตนฉบับของผูปวยท้ัง  ๓ รายๆละ ๑ ชุด โดยเปนภาพรังสีท่ี
เหมาะสมท้ังกอนการรักษา ระหวางการรักษา (ตามความจําเปน) หลังการรักษา และการติดตามผล (ตาม
ความจําเปน) ตาม Guideline ซ่ึงตีพิมพใน Pediatric Dentistry 2005-2006 ; 27 (7 Suppl) : 185-6 หรือ    
www. ada.org ท้ังนี้ควรมีภาพรังสีชนิด panoramic กอนและหลังการรักษาในกรณีจําเปน   
 

สวนท่ี ๕ 
หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 
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          ขอ ๒๗ หลักฐานประกอบอ่ืนๆ ไดแก แบบจําลองฟน ท้ังกอนการรักษา และหลังการรักษา ของผูปวย
ท้ัง ๓ ราย (ระบุ ช่ือ นามสกุล ของผูปวย หมายเลขลําดับท่ีรายงาน และ วันเดือน ป ท่ีพิมพปาก) กรณีผูปวย
เด็ก อนุโลมสงแบบ จําลองฟนเฉพาะหลังการรักษาได 
          ขอ ๒๘ สรุปหลักฐานท่ีตองสงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมท่ัวไป (ตาม
ตารางในภาคผนวก ๔ ) รวมผูปวยท้ัง ๓ ราย บรรจุในกลองมิดชิด ๑ กลอง ขางกลองระบุรายละเอียดดังนี้ 
                     
 
 
 
            ขอ ๒๙ ภายหลังเสร็จส้ินการสอบและภายหลังการประกาศผลการสอบของทันตแพทยสภา ผูยื่นคํา
ขอวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรสามารถรับแบบจําลองฟน ภาพเล่ือนตัวจริงหรือภาพถายดิจิตอล และภาพรังสีคืนได 
ยกเวนรายงานผูปวย  
 

สวนท่ี ๖ 
การนําเสนอรายงานผูปวย 

 
          ขอ ๓๐ การนําเสนอรายงานผูปวย ใชเวลาไมเกิน ๒๐ นาที โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสม  เชน 
พาวเวอรพอยท (Power points) เปนตน มีขอบเขตเนื้อหาตามรายงานผูปวยรายท่ี ๑  ภาพประกอบมีรายละเอียดท่ี
ชัดเจน 
 

หมวด ๗ 
เกณฑการประเมิน  และ เกณฑการตัดสินผลการสอบผาน 

    
สวนท่ี ๑ 

เกณฑการประเมิน 
 
          ขอ ๓๑ ผูท่ีจะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมท่ัวไปจะตองสอบผานท้ังการสอบขอเขียน 
และการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย ใชเกณฑการตัดสินตามขอ ๑๙ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย 
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

สวนท่ี ๒ 
เกณฑการตัดสินผลการสอบผาน 

สาขาทันตกรรมทั่วไป 
         วันเดือนปที่สอบ 

ชื่อ – สกล ผสมัครสอบ 
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          ขอ ๓๒ เกณฑการตัดสินผลการสอบผาน ผูท่ีจะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรจะตองสอบผานท้ังการ
สอบขอเขียน และการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย โดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ เปนเกณฑตัดสินของแต
ละการสอบ ผูท่ีสอบไมผานไมวาสวนใดสวนหนึ่งในการสอบ ๒ สวนนี้ ผูยื่นคําขอจะตองยื่นคําขอสอบใหม 
พรอมชําระคาสมัครสอบตามประกาศของราชวิทยาลัย 
          ขอ ๓๓ ผลการสอบผานขอเขียน หรือ การสอบปากเปลาและรายงานผูปวย  ใหเก็บสะสมไวไดใน
ระยะเวลาไมเกิน ๕ ป  นับแตวันท่ีประกาศผลการสอบของทันตแพทยสภา 
 

 
หมวด ๘ 

การสอบเพื่ออนุมัติบัตรของผูมีคุณสมบตัติามขอบงัคับฯทันตแพทยสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ขอ ๑๓ และขอ ๑๔) 

 
          ขอ ๓๔ เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผูยื่นคําขออนุมัติบัตร ตามขอ ๑๓
และขอ ๑๔ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลัก เกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕  ใหยกเวนการสอบขอเขียน 
โดยใหสอบปากเปลาและรายงานผูปวยและผูมีคุณสมบัติตาม ขอ ๑๔ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
หลัก เกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหเสนอแฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมท่ัวไป  

   (๑) การสอบปากเปลาและรายงานผูปวย ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตองสงรายงานและนําเสนอผูปวย ๑ 
ราย  

        (๑.๑) รายงานผูปวย 
             (๑.๑.๑) ตองเปนการรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล   
             (๑.๑.๒) ตองมีการรักษาทันตกรรมตามเกณฑท่ีกําหนดอยางนอย ๒ สาขา  
             (๑.๑.๓) ตองเปนรายงานผูปวยซ่ึงผูยื่นคําขออนุมัติบัตรเปนผูดูแลรักษาเองต้ังแตตนจนเสร็จ

สมบูรณ และอยูในระยะคงสภาพ กอนสงรายงานผูปวย    
              (๑.๒) การสอบปากเปลาและการนําเสนอรายงานผูปวย  กําหนดเวลาการนําเสนอรายงานผูปวยไม
เกิน ๒๐ นาทีโดยตอเนื่อง  และการสอบความรูและประสบการณในสาขาทันตกรรมท่ัวไปและสาขาท่ี
เกี่ยวของประมาณ ๔๐ นาที รวมระยะเวลาทั้งหมดไมเกิน ๑ ช่ัวโมง 
              (๑.๓) ขอบเขตเน้ือหาในการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย เปนการสอบความรู ความคิดเห็น 
ประสบการณ การแกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการไดถูกตองเหมาะสม เปนเนื้อหาความรูวิชาการ
สาขาทันตกรรมท่ัวไปและสาขาท่ีเกี่ยวของท่ีกําหนดตามหมวด ๕และหมวด๖ แหงระเบียบนี้ 
          (๒) แฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมท่ัวไปตามภาคผนวก ๗ 
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     ขอ ๓๕ เกณฑการประเมิน และเกณฑการตัดสินผลการสอบ 
          (๑) การสอบปากเปลาและรายงานผูปวย คะแนนรอยละ ๗๐ 
          (๒) แฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมท่ัวไปตามภาคผนวก ๗ คะแนนรอยละ ๓๐ 
          (๓) เกณฑการตัดสินผลการสอบผาน ถือคะแนนรอยละ๗๕ ของคะแนนรวมของการสอบปากเปลา
และรายงานผูปวย และแฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมท่ัวไป  
   ขอ ๓๖ การยื่นคําขออนุมัติบัตรของผูมีคุณสมบัติตามขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวา
ดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะตองสอบเพื่อรับอนุมัติบัตรใหแลวเสร็จภายใน ๕ ป นับต้ังแตขอบังคับฯ
ทันตแพทยสภาพ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช 

หมวด๙ 
บทเฉพาะกาล 

 
          ขอ ๓๗ ผูท่ีสอบผานขอเขียนตามระเบียบราชวิทยาลัยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร เพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา  
ทันตกรรมท่ัวไป  พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง)  สามารถใชหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบใน
หมวด ๖ ขอบเขตเน้ือหาในการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง)   
          ขอ ๓๘ ผูท่ีเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมท่ัวไปกอนปการศึกษา ๒๕๕๖ สามารถใช
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบตามระเบียบราชวิทยาลัยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร เพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาทันตกรรมท่ัวไป  พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง)  

ท้ังนี้ใหใชหลักเกณฑดังกลาวภายในระยะเวลา ๕ ป นับต้ังแตระเบียบนี้มีผลบังคับใช 
 
 
                                                                      ประกาศ  ณ วนัท่ี ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
                                                             (ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)ทันตแพทย ไพศาล กังวลกิจ) 
                                                                   ประธานราชวทิยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
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 (ภาคผนวก ๑) 
ขอบเขตเน้ือหาการสอบขอเขียน 

๑. หมวดความรูท่ัวไปและความรูกฎหมายวิชาชพี เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชพีทันต 
กรรม 
          ๑.๑ วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานหรือวิชาทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเก่ียวของ      
                    ๑.๑.๑ ชีวสถิต ิ                                                                                   
                              การวิเคราะหสถิติแนวใหมข้ันพื้นฐานและ การใชสถิติในการสรุปผลจากขอมูลท่ีรวบรวม
มาจากการสํารวจและหองปฏิบัติการ โดยใชขอมูลท่ีเกี่ยวของกับทางทันตกรรม  เนื้อหาครอบคลุม 

  - การแจกแจงความนาจะเปน  
  - การแจกแจงเชิงสุม  
  - การประเมินคาชวงความเช่ือม่ัน  
  - การอนุมานเชิงสถิติแบบอิงพารามิเตอรและไมอิงพารามิเตอร  
  - การวิเคราะหแยกประเภท  
  - การวิเคราะหความแปรปรวน  
  - การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอยพหุคูณ            

                    ๑.๑.๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร                                        
  - ระเบียบวิธีการวิจัยชนิดตาง ๆ ท่ีใชในทางทันตแพทยศาสตร  
  - การวางแผนการวิจัย   
  - การคนหาขอมูลทางวิชาการดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร  
  - การวิเคราะหและวิพากษบทความทางวิทยาศาสตร  
  - การใชเหตุผลในการดําเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัย  
  - การกําหนดหัวขอและปญหาการวิจัย  
  - การพิจารณาและการควบคุมอคติและตัวกวนในการวิจัย  

              - ขอพึงพิจารณาเฉพาะของตัวแปรของการศึกษาวิจัยทางทันตแพทยศาสตร  
  - การควบคุมคุณภาพของขอมูล  
  - การประมวลขอมูลและการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติและดวยคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมใน

การศึกษาทางทันตแพทยศาสตร   
  - การเขียนและการพิจารณาโครงรางการวิจัย  
  - ขอพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย  
  - มารยาทของนักวิจัย  
  - การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆรวมท้ังตัวอยางและวิธีการวิจัยท่ีใชเฉพาะใน

การศึกษาทางทันตแพทยศาสตรแตละสาขา              
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                     ๑.๑.๓ ชีววิทยาชองปาก  
 - โครงสราง การเจริญและการพัฒนา หนาท่ีความเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน และท่ี เกี่ยวของ

กับอวัยวะในระบบอ่ืน ๆ ของเนื้อเยื่อชนิดตาง ๆ ในชองปาก ซ่ึงไดแก mineralized tissue  เยื่อบุชองปาก 
อวัยวะปริทันต ตอมน้ําลายท้ังในสภาพปกติและท่ีเปนโรค  รวมท้ังระบบจุลชีพในชองปาก 
                         - ความเขาใจในโรคตาง ๆ ท่ีเกิดในชองปากท่ีพบไดบอยในประชากรโดยเนนปจจัยและ    
กลไกการเกิดโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการปองกันโรค รวมถึงกลไกทางชีววิทยาระดับเซลลท่ี
เกิดข้ึนอันเปนผลจากการรักษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในขบวนการฟนคืนของเซลลหรืออวัยวะตางๆ
หรือลักษณะอาการท่ีเปนผลตามของการรักษาอันจะนําไปสูการรักษาและการควบคุมโรคเหลานั้นไดอยางมี
ประสิทธิ ภาพ 
                    ๑.๑.๔ ชีววิทยาศาสตรการแพทย    
                             - การประยุกตความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย (Basic Medical Science) ท่ีมี
ความสําคัญทางคลินิก  
                             - การนําหลักการสําคัญๆทางวิทยาศาสตรการ แพทยมาใชอธิบายกระบวนการทางคลินิก
คือ  การตรวจวิจัยโรค การวางแผนในการรักษา การรักษา การประเมินผลการรักษา การคาดการณ
ผลการรักษา การแกไขผลการแทรกซอนจากการรักษาอยางมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
                   ๑.๑.๕ ระบาดวิทยา (โรคในชองปาก) 

  - ธรรมชาติของการเกิดโรค ปญหาสุขภาพ ปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับการเกิดโรคและการ
เปล่ียนแปลงในภาวะสุขภาพของประชากร  

  - หลักการและวิธีการทางระบาดในการพรรณนาถึงลักษณะการเกิด การกระจายของโรค 
  - ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดโรคและการศึกษาแบบทดลองเพ่ือยืนยันปจจัยท่ีเปนสาเหตุ  
  - การสืบสวนหาสาเหตุเพื่อการปองกันและการควบคุมโรค วิธีตางๆในการควบ คุมโรค

ตลอดจนการเฝาระวังโรค  
              ๑.๒ กฎหมายวิชาชพี เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 
          - ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันต กรรม ตามพระราช บัญญัติวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗  
          - ขอบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบทันตแพทยสภาและหรือระเบียบราชวิทยาลัยท่ีเกี่ยว ของ 
 
๒. หมวดความรูวิชาการในสาขาทันตกรรมท่ัวไปและสาขาท่ีเก่ียวของ 
           ๒.๑ พฤติกรรมศาสตรและสุขศึกษา                                                       
                          - ความคิดพื้นฐานทางดานพฤติกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพและการบริการดาน
สุขภาพ  
                          - ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับสถานะภาพทาง
สุขภาพ  
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  - ความสัมพันธระหวางบุคลากรทางดานสุขภาพอนามัย  
  - การศึกษาเกี่ยวกับความตองการ พฤติกรรมการแสดงออกและขบวนการแกปญหาซ่ึง

เกี่ยวของกับความตองการ  การทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม  
  - การประยุกตใชความรูทางพฤติกรรมศาสตรและสุขศึกษาเพื่อการแกไขปญหาในการ

บริการทางทันตกรรมเพ่ือใหการบริการเปนท่ีพอใจและมีประสิทธิภาพ 
               ๒.๒  ทันตกรรมปองกันในคลินกิ                                                             
                              - ปรัชญา แนวคิดและหลักการดําเนินงานทันตกรรมปองกัน รวมท้ังความหมาย ขอบเขต 
โดยอาศัย แนวคิดในการดูแลทันตสุขภาพแบบองครวม 
                              - การประยุกตทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรของบุคคลและชุมชน 
                              - แนวคิดการดูแลทันตสุขภาพตนเอง  
                              - มาตรการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับบุคคลและชุมชน  
                              - การดําเนินงานทันตกรรมปองกันประเภทตางๆ 
                              - ทันตกรรมปองกันในคลินิก 
                ๒.๓ ทันตกรรมพรอมมูล ( Comprehensive Dentistry )      
                              - การจัดบริการทางทันตกรรมท่ีจําเปนแกผูปวยแตละรายอยางครบถวนสมบูรณในทุก
สาขาวิชา การตรวจวินิจฉัยอยางครบถวนสมบูรณ การจูงใจเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
โดยเนนการดํารงรักษาไวซ่ึงสภาวะการมีทันตสุขภาพท่ีสมบูรณ การมีแผนการรักษาท่ีครอบคลุมในทุกดาน
ซ่ึงผูปวยยอมรับและพรอมกับเปนไปตามความประสงคของผูปวย และ ผูปวยมีความเขาใจในแผนการรักษา
นั้นๆดวย กระบวนการรักษาจะ ตองผสมผสานและสอดคลองกับขอจํากัดทางการแพทย สภาวะจิตใจและ
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปวยนั้นๆเพ่ือการดํารงรักษาสภาวะของการมีสุขภาพดีคงอยูตลอดไป 
               ๒.๔ ทันตกรรมขั้นสูง และ ทันตกรรมโรงพยาบาล (Advanced Dentistry and Hospital 
Dentistry)                                               
                     ๒.๔.๑ วินิจฉยัโรคชองปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม                                                    
                              - การซักประวัติผูปวย การตรวจภายในชองปากและภายนอกชองปากอยางละเอียด  
                              - สาเหตุ กลไกการเกิดพยาธิสภาพของโรคในชองปาก ท้ังเฉพาะท่ีและเกี่ยว ของกับระบบ
ตาง ๆ ของรางกาย  การวินิจฉัยแยกโรค วินิจฉัย โรค การวางแผนการรักษา  การสงตอและประสานงานกับ
บุคลากรทางการแพทย 
                              - การบําบัดรอยโรคในชองปากท่ีพบบอยอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคท่ี
เกี่ยวของกับความเจ็บปวดภายในชองปาก   ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน  รอยโรคกอนเกิดมะเร็ง  
รวมท้ังการติดเช้ือในชองปากและอ่ืน ๆ   
                              - กลไกการออกฤทธ์ิของยาในกลุมตาง ๆ การเสริมฤทธ์ิและการตานฤทธ์ิของยาท่ีรักษา
โรคระบบตาง ๆ กับยาท่ีใชในทางทันตกรรม เพื่อการเลือกใชยาของทันตแพทยไดอยางเหมาะสมและมี
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ประสิทธิภาพ  การศึกษาถึงยาชนิดใหม ๆ ท่ีมีการพัฒนาอยูอยางตอเนื่อง เพื่อชวยใหการเลือกใชยาเปนไป
อยางมีเหตุ มีผล และเหมาะสม กับสภาพความเปนจริงในปจจุบันอยูเสมอ 
                    ๒.๔.๒ ทันตกรรมสําหรับเด็ก และ ทันตกรรมจัดฟน    
                              - การพัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาของเด็ก การจัดการพฤติกรรมของเด็กใหยินยอมรับการ
รักษาทางทันตกรรม  
                              - พัฒนาการของฟน  
                              - หลักการทันตกรรมปองกัน  
                              - การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาบําบัดรักษาทันตกรรมเด็ก  
                              - การบูรณะฟนและการรักษาประสาทฟนเด็ก 
                              - การจัดการกับฟนและเนื้อเยื่อรองรับท่ีไดรับภยันตรายจากอุบัติเหตุ  
                              - การจัดการกับชองวางระหวางฟนเพื่อปองกันการเคล่ือนของฟน 
                              - การพัฒนาระบบการสบฟน การบดเค้ียว ลักษณะการสบฟน โครงสรางของใบหนาหลัก
ท่ัวไปในการเคล่ือนฟนเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน  
                              - การตรวจวินิจฉัย วิเคราะหและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน เบ้ืองตนไดแก 
ทันตกรรมจัดฟนปองกัน การรักษาทางทันตกรรมจัดฟนระยะเร่ิมแรกเม่ือพบความผิดปกติ จําแนกและเลือก
ผูปวยเพื่อการรักษาในการสบฟนผิดปกติซ่ึงอยูในขอบเขต การเคล่ือนฟนเฉพาะตําแหนงโดยเคร่ืองมือถอด
ได หรือสงตอไดอยางเหมาะสม 
                              - การรักษาเบ้ืองตนและฉุกเฉินโดยเพดานปลอม(obturator) ในเด็กแรกเกิดท่ีปากแหวง
และเพดานโหว 
                    ๒.๔.๓ ทันตกรรมอนุรักษ และ ทันตกรรมประดิษฐ                                                      
                              - การเกิดฟนผุ  
                              - วัสดุท่ีเกี่ยวกับการบูรณะฟนชนิดตาง ๆ  
                              - วิธีการบูรณะฟนดวยอมัลกัมและวัสดท่ีุมีสีคลายฟน  
                              - การทํา inlay,  onlay  
                              - วิธีเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุอุดฟน  
                              - ลักษณะของโพรงประสาทฟน พยาธิสภาพของโรคของเน้ือเยื่อประสาทฟนและเน้ือเยื่อ
รอบปลายรากฟน 
                              - หลักการและกระบวนการของเอ็นโดดอนตบําบัดในฟนสภาวะตาง ๆ  
                              - โครงสรางของอวัยวะปริทันต สภาวะของพยาธิวิทยาและจุลกายวิภาคของโรคปริทันต  
                              - การตรวจวินิจฉัยโรคปริทันต  
                              - การแนะนําการรักษาสุขภาพในชองปาก 
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                              -  การรักษาโรคปริทันตดวยวิธีพื้นฐาน การแกไขภยันตรายจากการสบฟนท่ีผิดปกติ การ
ทําเฝอกฟนช่ัวคราว และการทําศัลยปริทันตบางวิธี  การแกไขปญหาความสัมพันธระหวางโรคปริทันตกับ
งานทันตกรรมบําบัดสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ การฟนฟูการทําหนาท่ีของฟนและอวัยวะปริทันตกลับสูสภาพปกติ 
                              - การใสฟนเทียมชนิดตางๆ ไดแก ฟนเทียมบางสวนแบบติดแนน ฟนเทียมบางสวนแบบ
ถอดได  การใสฟนปลอมท้ังปากครอมบนเหงือกหรือบนฟนธรรมชาติบางซ่ี (overdenture)  
                              - การครอบฟนบนฟนธรรมชาติท่ีบูรณะแลว 
                              - การสงตอผูปวยเพื่อรับการรักษาตอท่ีเหมาะสม 
                    ๒.๔.๔ ศัลยศาสตรชองปาก และ ทันตกรรมโรงพยาบาล ( Oral Surgery และ Hospital 
Dentistry )    
                              - หลักการในการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา และการใชยาในงานศัลยกรรมชองปาก  
                              - การดูแลผูปวยท้ังกอนและหลังการผาตัด ตลอดจนการเขียนใบส่ังการตางๆใน
โรงพยาบาล โดยมุงเนนเนื้อหาในผูปวยท่ีมีโรคทางระบบ การติดเช้ือจากฟน เนื้องอกในชองปากชนิดไม
รายแรง  
                              - การรักษาถุงน้ํา ท่ีมีขนาดเล็ก   การผาตัดเกี่ยวกับฟนและกระดูกรองรับรากฟน
(dentoalveolar surgery)  การผาตัดเพื่อใสฟนปลอม การตัดช้ินเนื้อสงตรวจ  
                              - การประเมินสภาพผูปวยท่ีไดรับอุบัติเหตุ และทําการรักษากระดูกขากรรไกรหักโดยวิธี
ปด (closed method) กอนการสงตอ  
                              - ปญหาแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังการทํางานศัลยกรรมชองปาก  
                              - ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมท่ีอาจพบไดในคลินิกทันตกรรม  การตรวจวินิจฉัยอาการ
และอาการแสดงตางๆ ของสภาวะฉุกเฉินตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนในคลินิกทันตกรรม  มีทักษะในการกูชีพไดอยาง
มีประสิทธิ  ภาพ  มีความคุนเคยในการแกไขสภาวะฉุกเฉินตางๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอยางถูกตองเหมาะสม 
โดยสุขุมรอบคอบ สามารถวางแผนการตางๆเพ่ือปองกันการเกิดสภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเปนผลจากการ
จัดบริการทางทันตกรรมไดอยางแทจริง  
                              - การสงตอผูปวยเพื่อการรักษาท่ีเหมาะสม 
                    ๒.๔.๕ การดูแลรักษาทางทันตกรรมในกลุมผูปวยพิเศษ      
                              ๒.๔.๕.๑  ทันตกรรมในผูปวยโรคท่ีมีโรคทางระบบ    
                                        -โรคระบบตางๆท่ีมีผลตอกระบวนการบริการทางทันตกรรม ในดานตางๆ โดยมุง
เนนหนักในการตรวจวินิจฉัย เพื่อใหทราบถึงการเกิดโรค สถานภาพการเจ็บปวย เพื่อปองกันปญหาแทรก
ซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใหบริการทางทันตกรรม  
                                        - การจัดการบริการทางทันตกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆโดยรวมถึงการ
ขอคําปรึกษาและการสงตอผูปวยท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงสุขภาพโดยรวมของผูปวยเปนสําคัญ 
                              ๒.๔.๕.๒ ทันตกรรมในผูสูงอายุ    
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                                        - การเปล่ียนแปลงตางๆทางรางกาย จิตใจและสมองของผูสูงอายุท่ีมีผลกระทบตอ
ทันตสุขภาพ  
                                        -โรคทางระบบท่ีพบในผูสูงอายุ 
                                        - เภสัชวิทยาของยาท่ีใชในผูสูงอายุท่ีมีผลตอทันตสุขภาพ 
                                        - การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมแกผูสูงอายุ โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของ
ตางๆ 
                                        - การรักษาทางทันตกรรมดวยวัสดุและวิธีการที่เหมาะสม 
                              ๒.๔.๕.๓ ทันตกรรมในผูพิการ      
                                        - ความพิการประเภทตางๆท่ีเกี่ยวของกับทันตกรรม  
                                        - เภสัชวิทยาของยาท่ีใชในกลุมนี้ท่ีมีผลตอทันตสุขภาพ 
                                        - การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม 
                                        - การรักษาทางทันตกรรมดวยวัสดุและวิธีการที่เหมาะสม 
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 (ภาคผนวก ๒) 
แบบปก 

รายงานผูปวย 
 

เพื่อการสอบ ……………………    (วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร: ระบุ) 
 

               สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
 

 (ช่ือ-นามสกุล ผูสมัครสอบ) 
 
      (วัน  เดือน  ป ท่ีสมัครสอบ) 
 

ผูปวยทันตกรรมพรอมมูล รายท่ี ..........    (ระบุ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓) 
 

ประกอบดวยงานทันตกรรม สาขา 
……………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………… 

 
(ระบุเฉพาะสาขาตามเกณฑความรูความชํานาญในการบําบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาตางๆท่ีกําหนดใน

หมวดท่ี ๖ สวนท่ี  ๑  ขอ ๒๑ (๒.๔) ) 
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 (ภาคผนวก ๓) 
แบบสรุปงานแสดงความรูความชํานาญเฉพาะทาง ในผูปวยรายที่.......... 

 
ระบุงานตามหมวด
ท่ี ๖ สวนท่ี ๑ ขอ 

๒๑ (๒.๔) 

ตําแหนง / 
ซ่ีฟน 

เลขท่ีหนา
ในรายงาน 

 สําหรับกรรมการ
ตรวจสอบ 

   ถูกตอง ไมถูกตอง 
๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     

 
    

ลงช่ือ ......................................... กรรมการ 
วัน...............เดือน.............พ.ศ. ............... 
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(ภาคผนวก ๔) 
แบบฟอรมสรุปการสงหลักฐานประกอบรายงานผูปวย 

          ช่ือ-นามสกุลผูสมัครสอบ……………………………………… 
 

ลําดับ หลักฐาน รายท่ี ๑ 
(จํานวน) 

รายท่ี ๒ 
(จํานวน) 

รายท่ี ๓ 
(จํานวน) 

๑ รายงานผูปวยพรอมเวช
ระเบียน 

   

๒ ภาพเล่ือนหรือไฟล
ภาพถายดจิิตอลหรือ
ภาพถาย 

   

 -กอนการรักษา    
 -ระหวางการรักษา 

(ถามี) 
   

 -หลังการรักษา    
  -ติดตามผล    

๓ แบบจําลองฟน    
 -กอนการรักษา    
 -ระหวางการรักษา 

(ถามี) 
   

 -หลังการรักษา    
  -ติดตามผล    

๔ ภาพรังสี    
 Periapical    
 -กอนการรักษา    
 -ระหวางการรักษา 

(ถามี) 
   

 -หลังการรักษา    
  -ติดตามผล    
 Panoramic    
 -กอนการรักษา    
 -ระหวางการรักษา 

(ถามี) 
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 -หลังการรักษา    
  -ติดตามผล    

๕ อ่ืนๆ(ถามี)     
  
หมายเหตุ         ภาพรังสีรอบปลายราก (periapical film) หลังการรักษา ท่ีพึงมี เชน การทํา space closure  
การบูรณะฟน Class II ใตเหงือก การทํา single crown หรือ crown and bridge หรืองานอ่ืนๆท่ีจําเปน เปนตน  
  
 
                                       ……………………………….ผูสงหลักฐาน 
                                      วันท่ี…………เดือน……………พ.ศ.………. 
 
                                       …………………………….ผูตรวจหลักฐาน 
                                       วันท่ี…………เดอืน……………พ.ศ.………. 
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 (ภาคผนวก ๕) 
ความรูความสามารถท่ีพึงประสงคของทันตแพทยสาขาทันตกรรมท่ัวไป 

 
ทันตแพทยสาขาทันตกรรมท่ัวไป มีบทบาทหลักคือ การใหการบริบาลสุขภาพชองปากแกบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน ตามแนวความคิดการบริการแบบพรอมมูล (comprehensive care) ซ่ึงเนนความ
รับผิดชอบการรักษาพยาบาลของการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนตออวัยวะตาง ๆ ของชองปาก และสวนท่ีเกีย่วของ การ
สรางเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพ การปองกันโรคของชองปากและอวัยวะท่ีเกี่ยวของ และการฟนฟูสุขภาพ
ชองปากอยางตอเนื่อง (continuity) ดวยแนวคิดแบบองครวม (holistic concept) ซ่ึงพิจารณาท้ังสุขภาพกาย  
จิตใจ รวมถึงสภาพเศรษฐกจิ สังคม  ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การใหการบริบาลสุขภาพชองปากน้ี
ประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ ไดแกการปองกันโรค การใหสุขศึกษาและทันตสุขศึกษา การคนหาการ
เจ็บปวยท่ีซอนเรน การวินิจฉัยเร่ิมแรก การประเมิน ผล การทดสอบสมมุติฐาน การรักษาท้ังในกรณีเร่ิมแรก 
ฉุกเฉินและเร้ือรัง การฟนฟสูภาพ การบริบาลนี้จะตองคํานึงถึงการสรางสัมพันธภาพระหวางทันตแพทยกับ
ผูปวย (rapport ) ความสัมพันธของปจจัยตางๆ แบบองครวม  ทันตแพทยสาขาทันตกรรมท่ัวไปจะเปนแกน
ของการบริบาลทาง  ทันต กรรมรวมกับทันตแพทยสาขาอ่ืน ๆ    แพทยสาขาท่ีเกี่ยวของ  และทันตบุคลากร
อ่ืน ๆ  เพื่อประสานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบุคคล ครอบ ครัว และชุมชนท่ีรับผิดชอบ  โดยจะตองมีเจตคติ
และความรูความสามารถ  ดงันี้ 

๑. ทัศนคติ พฤติกรรม และจริยธรรม ท่ีเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ  มีความภมิูใจในวิชาชีพ 
๒. มีความรูพืน้ฐานทางทันตแพทยศาสตร ระบาดวิทยา  การสาธารณสุข รวมถึงความรูสาขาอ่ืนท่ี

เกี่ยวของอยางเพียงพอในการใหการบริบาลสุขภาพชองปากแกประชาชนทุกกลุมอาย ุ ท้ังในดานการรักษา 
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ 
              ๓. สามารถทําตามหลักการและบทบาทของทันตแพทยสาขาทันต กรรมท่ัวไป  โดยการบริบาล
จะตองตระหนักถึงปจจยัตาง ๆ ไดแก          

                -  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ  ส่ิงแวดลอม 
                   - กลุมอายุตาง ๆ ซ่ึงมีความตองการที่แตกตางกัน 

                 - การใหการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และคุมทุน 
             ๔. เขาใจ และมีทักษะในกระบวนการใหคําปรึกษา (counseling process)  การวินิจฉัยและการ    
ตัดสินใจทางคลินิก ซ่ึงประกอบดวย 
                  -  ความรูความเขาใจผลกระทบตอปญหาสุขภาพชองปากตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน รวมท้ัง
เขาใจหลักการ แนวคิดดานสุขภาพชองปาก การเจ็บปวย โรค คุณภาพชีวติ และการบริบาลสุขภาพชองปาก 
                  -  ความรูดานส่ิงแวดลอมของครอบครัวในการใหการบริบาลสุขภาพชองปาก 
                  -  สามารถใชทักษะการตดิตอส่ือสาร และกระบวนการสรางสัมพันธ ภาพกับผูปวยและ
ครอบครัวไดอยางเหมาะสม 
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                  -  มีทักษะในการเลือกใชวิธีการ / เทคนิคการตรวจรางกายโดยเฉพาะชองปาก และอวัยวะท่ี
เกี่ยวของ  รวมถึงกระบวนการวินิจฉัยอ่ืน ไดอยางเหมาะสม 
                 - สามารถบริหารจัดการแกไขปญหาดานสุขภาพชองปาก และอวัยวะท่ีเกีย่วของอยางมี 
   ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับลักษณะบุคคล และครอบครัว 
                 - สามารถใหบริการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคของชองปากและอวยัวะท่ีเกีย่วของแกบุคคล  
ครอบครัว และชุมชน 
                - สามารถกระตุน และสนบัสนนุใหบุคคล และครอบครัวรับผิดชอบตอวิถีชีวิตและพฤติกรรมของ
ตนเอง 
              ๕. เหน็ความสําคัญ  และสามารถบันทึกรายงานขอมูลพื้นฐานของผูปวยและครอบครัว  การ
วินิจฉัยโรคและการดแูลรักษาตามระบบรหสัสากล หรือระบบที่เปนท่ีรับรองของวิชาชีพ 
             ๖. ความพรอม และสามารถบริหารจัดการใหมีการบริการที่ดี มีลักษณะเปนการบริบาลเบ็ดเสร็จ
หรือพรอมมูล ตอเนื่อง โดยรวม การปองกนั และสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสภาพ ท่ีตอเนื่องระยะยาว 
สามารถผสมผสานประสานงาน เช่ือมตอการบริบาลกับบุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ๆ หรือสงตอใหบุคลากร
ผูเช่ียวชาญแขนงอ่ืนไดอยางเหมาะสม  โดยเคารพความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูอ่ืน  มีความเอาใจใส
ตอสวัสดิการของผูปวยนอกเหนือจากการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค 
            ๗. มีความเขาใจในระบบบริการสาธารณสุข และการสรางหลักประกันสุขภาพชองปากใหแก
ประชาชน และสามารถนิเทศ สนับสนุนการบริบาลสุขภาพชองปากข้ันตนท่ีใหบริการโดยบุคลากรอ่ืนได
อยางเหมาะสม 
             ๘. สามารถดําเนินการวิจัยทางทันตกรรม และทันตสาธารณสุขได 
             ๙. สามารถประเมินตนเอง และศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีวิจารณญาณในการกล่ันกรองขอมูล
ท่ีไดรับ 
             ๑๐. สามารถประเมินและพัฒนาคุณภาพการบริการไดอยางเหมาะสม 
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 (ภาคผนวกท่ี ๖) 
การเรียกช่ือฟนดวยระบบเลขสองตัว ( Two-digit System หรือ FDI Tooth Numbering System) เปน

ระบบท่ีพัฒนาโดยสหพันธทันตแพทยนานาชาติ (FDI World Dental Federation) เปนระบบท่ีทันตแพทย
รูจักและใชกันแพรหลายระบบนี้ประกอบดวยเลขอารบิคสองตัว เลขตัวแรกแสดงกลุมของฟน (quadrant)  
เลขตัวท่ีสองแสดงลําดับของฟนเม่ือนับจากกึ่งกลาง 

 
ฟนถาวร   
 

 
              
 
 
 

                        
ฟนน้ํานม  
 

 
Upper right quadrant 

 
Upper left quadrant 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 
75 74 73 72 71 81 82 83 84 85 
Lower right quadrant Lower left quadrant 

 
 
            วิธีเขียน ใชคําวา “ฟน” นําหนาสัญญลักษณเลขสองตัวโดยไมมีเคร่ืองหมาย # การใช

เคร่ืองหมาย # เปนการเขียนช่ือฟนดวยระบบเรียงตัวเลข (Universal Numbering System) หรืออาจใชคําวา
“ฟนซ่ี” นําหนาสัญญลักษณเลขสองตัวก็ได 

ตัวอยาง ฟนเข้ียวถาวรบนขวา  เขียนดังนี้  ฟน 13 หรือ ฟนซ่ี 13 
 
 
 
 
 
 

Upper right quadrant Upper left quadrant 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Lower right quadrant Lower left quadrant 
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 (ภาคผนวกท่ี ๗) 
แฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมท่ัวไป 

 
ทพ./ทพญ. ..............................................................ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)...........................  
อายุ ........... ป เลขท่ีใบประกอบโรคศิลปะ/เลขท่ีผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม..............................  
 
ประวัติการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ...................... สถาบัน.................................................................. 
………………………………………………………………………………..…………………. 
 
การศึกษาหลังปริญญาฯ 
ป พ.ศ. ช่ือปริญญา สาขาวิชา สถาบัน 
................ ……............................................... ..............................................................................  
................ ……............................................... ..............................................................................  
................ ……............................................... ..............................................................................  
 
ประสบการณ 
การสอน / การฝกอบรม / การปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมท่ัวไป มาเปนระยะเวลา...............ป 
 
ประวัติการทํางาน 
ป พ.ศ. ตําแหนง หนวยงาน ความรับผิดชอบหลัก 
................……...........................................................................................................................  
................……...........................................................................................................................  
................……...........................................................................................................................  
................……........................................................................................................................... 
 
.หมายเหตุ กรณีเปนอาจารยพิเศษตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันฝกอบรม 
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แฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมท่ัวไป 
ประกอบดวย 
(๑). งานวิชาการ งานวิจัย การนําเสนอผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมท่ัวไป ๓๐ คะแนน 
        ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมหรือผลงานทางวิชาการสาขาทันตกรรมท่ัวไป เชน งานวิจยั
บทความวิชาการ ตํารา การนําเสนอผลงานวิชาการ (ใหกรอกขอมูลในตาราง สามารถเพ่ิมตารางตอไปใน
รูปแบบเดียวกนั โดยเรียงลําดับจากผลงานลาสุดกอน และแนบเอกสารประกอบ) 
ป พ.ศ. ท่ีทํากจิกรรม ช่ืองานวิจยัช่ือบทความวิชาการ ช่ือผลงานท่ีนําเสนอ 
  
ขอมูลสําคัญเพื่อความ
เขาใจโดยยอ 

 

ฯลฯ 
(๒) การปฏิบัติงานบริการท่ีสอดคลองกับสาขาทันตกรรมท่ัวไป ๓๐ คะแนน 
            ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการนาํความรูและทักษะในสาขาทันตกรรมท่ัวไป ไปใชในการ
ปฏิบัติงานบริการแกประชาชนอยางสมํ่าเสมอ 
(ใหกรอกขอมูลเรียงลําดับจากสถานท่ีปฏิบัติงานลาสุดกอน) 
ชื่อสถานท่ีปฏบัิติงาน................................................ชวงป พ.ศ. ...................ถึง...................... 
ลักษณะงานท่ีทํา ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
ปริมาณชั่วโมงเฉล่ียสัปดาห.....................................จํานวนผูปวยเฉล่ียสัปดาห.........................  
บุคคลอางอิง*........................................................................................................................................... 
(* หมายถึง บุคคลท่ีสามารถรับรองการทํางานของทาน ณ สถานท่ีนี้) 
ฯลฯ 
 
 (๓) บทบาทผูนําในวิชาชพีในสาขาทันตกรรมท่ัวไป ๑๐ คะแนน 
            ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงผลงานการมีสวนรวม ในฐานะผูนําในวิชาชีพในสาขา   ทันตกรรม
ท่ัวไป 
(ใหกรอกขอมูลในตาราง สามารถเพ่ิมตารางตอไปในรูปแบบเดยีวกนั โดยเรียงลําดับจากผลงานลาสุดกอน) 
ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง  ตําแหนง และชื่อหนวยงาน องคกรท่ีดํารงตําแหนง 
  
บทบาทหนาท่ีและผลงาน 
 

 

ฯลฯ 
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 (๔) การพัฒนาความรู การแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมท่ัวไป  ๒๐ คะแนน 
              ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาความรูหรือทักษะหลังจบการศึกษาหลังปริญญา หรือการ
แลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมท่ัวไป เชน เปนวิทยากรใหชมรม สมาคมวิชาชีพตางๆรวม
สัมมนาหรือประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศ 
(ใหกรอกขอมูลในตาราง โดยใหเรียงลําดับกิจกรรมท่ีทานเปนวิทยากร นําการสัมมนาข้ึนกอน เรียงลําดับ
จากกจิกรรมลาสุด และแนบเอกสารรับรองหนวยกจิกรรมการศึกษาตอเนื่อง หรือเอกสารประกอบ) 
 
วันเดือนป ชื่องานประชุม/

สัมมนา/กิจกรรม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

บทบาทของทาน 
(วิทยากร/ประธาน 
session/ผูดําเนิน
รายการ/ผูเขา
ประชุม) 

    
    
ฯลฯ 
(๕) งานจิตอาสา ๑๐ คะแนน 
           เชน เปนวิทยากรใหความรูกับประชาชน เขียนบทความวิชาการดานสุขภาพเพือ่ประชาชน ใหบริการ
ทันตกรรมผานองคกรการกศุล หรือองคกรสาธารณะตางๆ 
(ใหกรอกขอมูลในตาราง และเรียงลําดับจากกิจกรรมลาสุดกอน และแนบเอกสารประกอบ) 
วันเดือนป กิจกรรม และชื่อหนวยงาน 

องคกรท่ีทํากิจกรรม 
บทบาทของทาน 
 

   

   

   

   

ฯลฯ 
 

ขาพเจา ทพ.ทพญ......................................................................................... ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอใน
แฟมผลงานฉบับนี้ท้ังหมดของขาพเจาเปนความจริงและขาพเจายนิยอมใหคณะ อนกุรรมการสอบสาขาทัน
ตกรรมท่ัวไปสามารถสอบถามหรือขอขอมูลเพิ่มเติมไดตามสมควร 
 
                                                                       ลงนาม ............................................................... 
                                                                       วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ.................. 


