
ระเบียบราชวทิยาลยัทันตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยหลกัเกณฑวธิกีารและเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนมุัติบัตร 
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชพีทันตกรรม 
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนาไวเปนการเฉพาะและเพ่ือสงเสริมการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงคของ          
ทันตแพทยสภา 

อาศัยอํานาจตามความใน ขอ๗ ขอ๘ (๑๐) ขอ ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรค๒ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม
สาขาตางๆ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ และดวยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภาในการประชุม
คณะกรรมการทันตแพทยสภาครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑวิธีการและ
เง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรม
บดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา พ.ศ.๒๕๕๙ ” 

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบมติคณะกรรมการทันตแพทยสภาหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวใน

ระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
หลกัเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมตัิบตัร แสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวชิาชพีทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจบ็ปวดชองปากใบหนา 
 

ขอ ๕ หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตร แสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาใหดําเนินการดังนี ้

 



๒ 
 

สวนท่ี ๑ 
การขออนุมตับิัตร 

 
ขอ ๖  มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้ 
ผูย่ืนขออนุมัติบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบด

เค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ         
ทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ และเปนผูที่ไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือมี
ประสบการณในการปฏบิัติงานในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาโดยมีคํารับรองของ
หัวหนาหนวยงานตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑)  ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขา
ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาจากสถาบันในตางประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรอง เพ่ือ
การสมัครสอบเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(๒)  ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 
และไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาที่มีระยะเวลา
ศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ปจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันต
แพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัยและมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเค้ียว
และความเจ็บปวดชองปากใบหนาติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

(๓)  สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาที่มี
หลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย 

(๔)  ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือ
ปริญญาโทในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ท่ีมีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอย
กวา ๑ ปการศึกษา จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจาก
ราชวิทยาลัยและมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป 

(๕)  มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป หัวหนาหนวยงานในวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาช้ันตนในกรณีท่ี
ทํางานรวมกับผูอ่ืนหรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา 

 



๓ 
 

สวนท่ี ๒ 
การสมัครสอบเพ่ืออนุมตัิบตัร สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจบ็ปวดใบหนาชองปาก 

 
ขอ ๗  ผูประสงคขออนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ใหยื่นคําขอ

และชําระเงินคาสมัครตามวิธีการภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนดพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ดังน้ี     

(๑)  คําขอตามแบบท่ีราชวิทยาลัยกําหนดไว 
(๒)  หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 
(๓)  หลักฐานการฝกอบรมการปฏิบัติงาน 

(๓.๑) กรณีอนุมัติบัตรประกอบดวยหลักฐานการศึกษาตางๆหรือหลักฐานแสดงถึง
ประสบการณในการปฏิบัติงานตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาซ่ึงไดแก 

     (๓.๑.๑)  หลักฐานการเขารวมประชุมวิชาการหรือเคยเปนวิทยากรบรรยายในการประชุม
หรือสัมมนาวิชาการของสาขาท่ีสมัครสอบ 

     (๓.๑.๒)  เอกสารหรือหลักฐานผลงานวิจัยในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจบ็ปวดชอง
ปากใบหนา 

     (ก)  บทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีเน้ือหาของสาขาท่ีสมัครสอบโดยตรง ท่ี
ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยเปนวารสารของสมาคมวิชาชีพหรือชมรมวิชาชีพหรือ
สถาบันการศึกษาทางสาขาการแพทยหรือเกี่ยวของกับการแพทย   นอกเหนือนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการสอบ 

      (ข)  บทนิพนธตนฉบับ (manuscript) หรือรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณและรายงาน
สืบเนื่อง (proceeding) หรือบทคัดยอ (abstracts) ที่ไดนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

(๔)  เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) 
(๕)  กรณีย่ืนขอสอบปากเปลาใหมีเอกสารรายงานผูปวยตามขอ ๒๗ ของระเบียบน้ี 
(๖)  คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพ่ือขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามระเบียบราชวิทยาลัยกําหนด

ไว 
 

สวนท่ี ๓ 
การประเมินคณุสมบัตผิูสมคัรสอบและคณุสมบัตผิูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบตัร 

 สาขาทันตกรรมบดเคีย้วและความเจบ็ปวดใบหนาชองปาก 
 



๔ 
 

ขอ ๘  การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบเลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ตางๆ ของผูสมัครสงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนาเพื่อประเมินคุณสมบัติของผูสมัครสอบเมื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเค้ียว
และความเ จ็บปวดชองปากใบหนาไดประเ มินคุณสมบัติและอนุมัติใหผูสมัครมีสิทธิสอบแลวให
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาสงรายช่ือผูมีสิทธิ
สอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัยเพ่ือประกาศและแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวัน
สอบ ในกรณีเรงดวนหรือเพ่ือประโยชนแกผูสมัครสอบเลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบ
ลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 

ขอ ๙  คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ 
(๑)  เปนผูที่ผานการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑในหมวด ๑ 
(๒)  กรณียื่นขอสอบปากเปลาใหมีเอกสารรายงานผูปวยตามขอ ๒๗ ของระเบียบนี้ 
 

สวนท่ี ๔ 
การสอบเพ่ืออนุมัติบตัร สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดใบหนาชองปาก 

 
ขอ ๑๐  ผูที่ผานการพิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวตองสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน

ตกรรมสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา สอบปากเปลาตามหลักเกณฑวิธีการและ
เง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนด 

ขอ ๑๑  การสอบเพื่ออนุมัติบัตร ใหคณะอนุกรรมการสอบดําเนินการดังน้ี 
 (๑)  ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑) ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดสอบปากเปลา และหรือรวมกับ

การสอบอ่ืนๆ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร ใหยกเวนเฉพาะการสอบขอเขียน 
ขอ ๑๒  เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยให

สอบปากเปลาหรือการสอบอ่ืนๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนาเห็นสมควร ผูย่ืนขออนุมัติบัตรตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

(๑)  เปนอาจารยประจําท่ีมีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขาทันตกรรม
บดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา      
๗ ป หลังผานการศึกษาระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

(๒)  เปนอาจารยพิเศษที่มีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขาทันตกรรม
บดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา  
๑๐ ป หลังผานการศึกษาระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
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(๓)  เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทาแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาจากสถาบันในตางประเทศท่ีทันตแพทยสภา
รับรอง เพื่อการสมัครสอบเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนา และมีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขาทันตกรรมบดเค้ียว
และความเจ็บปวดชองปากใบหนาในสถาบันท่ีทันตแพทยสภารับรองมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป หลัง
ไดรับวุฒิบัตร หรือเทียบเทาจากตางประเทศ 

ขอ ๑๓  เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยให
สอบปากเปลาตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนาเห็นสมควร ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ผานการศึกษาหรืออบรมระดับ
หลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา และมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนามาเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา ๑๐ ป โดยมีคํารับรองจากหัวหนาหนวยงาน (หัวหนาหนวยงานใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชา
ช้ันตนในกรณีที่ทํางานรวมกบัผูอ่ืนหรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา) 

ขอ ๑๔  ผูย่ืนคําขออนุมัติบัตรตามขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนากําหนดไว
ในหมวด ๔ แหงระเบียบนี้ โดยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
ผูบริหารราชวิทยาลัย และอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา 

ขอ ๑๕  การยื่นขออนุมัติบัตรของผูมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ และ ขอ ๑๓ จะตองสอบเพื่อรับอนุมัติ
บัตรใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับต้ังแตขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตาง ๆ พ.ศ. 
๒๕๕๕ มีผลบังคับใช 

ขอ ๑๖  การสอบเพ่ืออนุมัติบัตรใหจัดใหมีข้ึนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง กําหนดการสอบ วัน เวลา และ
สถานที่สอบ ใหเลขาธิการราชวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศราชวิทยาลัย และทําหนังสือแจงใหผูมีสิทธิสอบทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันกอนการสอบในกรณีเรงดวนหรือเพ่ือประโยชนแกผูสมัครสอบ เลขาธิการ          
ราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 

ขอ ๑๗  การปฏิบัติในการเขาสอบเพื่ออนุมัติบัตรใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบทันตแพทยสภาวาดวย
การปฏิบัติในการเขาสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา 

ขอ ๑๘  เกณฑการตัดสินผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนา จะตองสอบผาน ดังนี้ 
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(๑)  ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) แหงระเบียบนี้จะตองสอบผานการสอบปากเปลา และหรือ
รวมกับการสอบอ่ืนๆ (ถามี) 

(๒)  ผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒, ๑๓ แหงระเบียบนี้ จะตองสอบผานการสอบปากเปลา หรือการ
สอบอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนากําหนด 

ขอ ๑๙  ใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา รายงาน
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวด
ชองปากใบหนาพิจารณา เพื่อนําเสนอตอราชวิทยาลัย และทันตแพทยสภา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๒๐  ใหทันตแพทยสภาออกอนุมัติบัตรใหแกผูท่ีคณะกรรมการทันตแพทยสภาอนุมัติใหไดรับ
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาและใหผูที่ไดรับอนุมัติบัตรมี
ศักดิ์และสิทธิเปนสมาชิกสามัญราชวิทยาลัย 

ขอ ๒๒  แบบอนุมัติบัตรใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของทันตแพทยสภา 
 

หมวด ๒ 
การสอบปากเปลา เพื่ออนุมตัิบัตร สาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดใบหนาชองปาก 

 
ขอ ๒๓  การสอบปากเปลาประกอบดวยการสอบความรูและการสอบนําเสนอรายงานผูปวย 

(๑)  การสอบความรู 
(๑.๑)  ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับสาขา    

ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา   
(๑.๒)  ความรูจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(๑.๓)  ความรูทางทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 

(๒)  การสอบนําเสนอรายงานผูปวยใหสงรายงานผูปวยตามท่ีกําหนดเพ่ือใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯพิจารณาลวงหนา โดยแบบรายงานผูปวยมีรายละเอียดตางๆ ครบถวนตามที่กําหนดโดย
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาดังรายละเอียด
ขอ ๒๗  

 (๓)  การสอบปากเปลาใชเวลาไมเกิน ๓ ช่ัวโมง 
 

สวนท่ี ๑ 
การสอบความรู 
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สวนท่ี ๒ 

การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน หรอืวิทยาศาสตรพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับ 
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 

 
ขอ ๒๔  การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับ

สาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา เนื้อหาวิชาประกอบไปดวย 
-Normal function of the masticatory system 
-Non – odontogenic orofacial pain 
-Temporomandibular disorders 
 

สวนท่ี ๓ 
การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ขอ ๒๕  การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีเนื้อหาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 
๒๕๓๗ ขอบังคับระเบียบของทันตแพทยสภาและราชวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 

 
สวนท่ี ๔ 

การสอบความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 
ขอ ๒๖  การสอบความรูทางทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 

หมวดความรูเรื่อง Anatomy and physiology of the masticatory system 
-Dentition, periodontium and supporting tissues 
-Temporomandibular joints  
-Musculolar physiology 
-Neuromuscular physiology 
-Mandibular movements and jaw biomechanics 
-Functions of the masticatory system: mastication, deglutination and speech 
หมวดความรูเรื่อง Clinical occlusion 
-Concept of occlusion 
-Dental treatments and occlusion 
หมวดความรูเรื่อง Occlusion and dysfunctional problem of the masticatory system 
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-Examination and differential diagnosis of occlusion problems 
-Trauma from occlusion 
-Temporomandibular problems related occlusal functions 
-Oocclusal parafunctions and tooth wear 
-Management strategy 
หมวดความรูเรื่อง Orofacial pain and temporomandibular disorders  
-Mechanisms of pain 
-Assessment and patient evaluation 
-Differential diagnosis  
-Management 

 
สวนท่ี ๕ 

แบบรายงานผูปวย 
ขอ ๒๗  แบบรายงานผูปวยเอกสารประกอบแบบรายงานผูปวยหลักฐานประกอบและการนําเสนอ 
(๑)  ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะทางทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดใบหนาชองปาก   

(๑.๑)  ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยที่สมบูรณเพ่ือพิจารณา ใชในการสอบในขอ ๒๓(๒) 
ซ่ึงเปนกรณผีูปวยที่มีความหลากหลายดานการวนิิจฉัยและการจัดการผูปวย รายงานผูปวยใหจัดสงเอกสาร
ตนฉบับ ๗ ชุด (ไมรวมชดุที่จะใชในการนําเสนอ) 

(๑.๒)  รายงานผูปวย/ผลงานวิชาการประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี 
(๒.๒.๑) Introduction 
(๒.๒.๒) Case report 

- Chief complaint 
- Present illness 
- History: Medical history, dental history, family history 
- Clinical findings 
- Differential diagnosis 
- Investigation 
- Final diagnosis 
- Treatment 
- Follow up 
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(๑.๓)  Discussion ในสวน discussion ใหบอกเหตุผลของการให differential diagnosis การ
เลือกใช diagnosis tools ไดแก images และ test ตาง ๆ การให diagnosis และการวาง treatment plan โดยให
เปรยีบเทียบกบัการรักษาท่ีมีรายงานใน literature 

(๑.๔)  หลักฐานประกอบรายงานผูปวย/ผลงานวิชาการสงภาพสีแสดงลักษณะทางคลินิกกอน
และหลังการรกัษาผลการตรวจทางหองปฏบิัติการและผลการตรวจอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี) 

(๑.๕)  คํารับรองรายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผูบังคับบัญชา 
(๑.๖)  การนําเสนอรายงานผูปวยใหนําเสนอรายละไมเกนิ ๒๐ นาทีและตอบคําถาม ๑๐ นาที

โดยใชภาพเลือ่นตัวจริงหรือภาพถายดจิิทัล (หามมีการตกแตงภาพ) เตรยีมโดยใชโปรแกรมพาวเวอรพอยต 
(Power point) 

 
สวนท่ี ๖ 

การนาํเสนอรายงานผูปวยทันตกรรมบดเคีย้วและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 
 

ขอ ๒๘  ผูสมัครสอบตองนาํเสนอรายงานผูปวยประเภทตาง ๆ ของงานดานทันตกรรมบดเค้ียวและ
ความเจ็บปวดชองปากใบหนาตอคณะกรรมการสอบตามประกาศราชวิทยาลัย วาดวย กําหนดวัน เวลา และ
สถานที่สอบ 

ขอ ๒๙  กําหนดระยะเวลาการนําเสนอรายงานผูปวย ๓๐ นาทีตอราย 
 

สวนท่ี ๗ 
สอบปากเปลาความรูทางวชิาการในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 

ขอ ๓๐  สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
เปนการทดสอบความรู ความคิดเห็นและประสบการณ การแกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักการไดถูกตอง
เหมาะสม คําถามจะครอบคลมุปญหาของผูปวยประเภทตาง ๆ ของงานดานทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวด
ชองปากใบหนา 

ขอ ๓๑  กําหนดระยะเวลาสอบปากเปลา ๓๐ นาทีตอราย รวมระยะเวลาการนําเสนอรายงานผูปวยและ
สอบปากเปลารวมกันไมเกินรายละ ๑ ช่ัวโมง 

ขอ ๓๒  เกณฑการตัดสินผลสอบผาน จะตองสอบผานทั้งการสอบขอเขียน และสอบปากเปลา โดยถือ
คะแนนรอยละ ๗๕ เปนเกณฑตัดสินของแตละการสอบ ผูท่ีสอบไมผานไมวาสวนใดสวนหน่ึงในสองสวนนี้
หรอืทั้งสองสวน ผูสมัครสอบสามารถย่ืนคําขอสอบขอเขียนและหรือสอบปากเปลาใหม พรอมชําระคาสมัคร
สอบตามประกาศของราชวิทยาลยั 
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ขอ ๓๓  ผลการสอบผานขอเขียนหรือสอบปากเปลา ใหเก็บสะสมผลการสอบไวไดในระยะเวลาไมเกิน 
๕ ปนับแตวันที่ประกาศผลสอบ 

ขอ ๓๔  ในกรณีท่ีสอบปากเปลาไมผาน ใหสมัครสอบใหมเฉพาะชนดิของงานท่ียังสอบไมผานในครั้ง
ตอไปภายใน ๕ ป นับแตวันที่ประกาศผลสอบขอเขียนผาน แตไมอนุญาตใหนํารายงานผูปวยที่ไดเสนอตอ
คณะอนุกรรมการสอบแลวมาสอบอีก 

 
สวนท่ี ๘ 

กําหนดการสอบและสถานท่ีสอบ 
 

ขอ ๓๕  กําหนดการสอบและสถานท่ีสอบเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 
การสอบเพือ่อนุมัติบตัรเฉพาะขอ ๑๒ และ ขอ ๑๓ 

ขอ ๓๖  ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๒, ๑๓ ใหยกเวนการ
สอบขอเขียน โดยใหสงแฟมผลงานและสอบปากเปลา ไดแก ขอ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) คือ 

(๑)  การสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 
และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา จํานวน ๒ 
ราย คือ 

(ก) เปนผูปวยที่มีความหลากหลายดานการวินิจฉัยและการจัดการผูปวย 
(ข) เอกสารประกอบรายงานผูปวยใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบน้ี 
(ค) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอรายงานผูปวย และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขา       

ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา รวมกันไมเกิน ๓ ช่ัวโมง 
(ง) คะแนนรวมของการสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความ

เจ็บปวดชองปากใบหนา จํานวน ๒ ราย และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรม
บดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ จึงจะถือวาสอบปากเปลา
ผาน 

(๒)  การสงผลงานวิชาการ การนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนา ๓ เรื่อง แตไมเกิน ๕ เรื่อง คือ 



๑๑ 
 

(ก) บทความวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา หรือ ผลงานวิจัยใน
สาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา จํานวนไมนอยกวา ๓ เรื่อง แตไมเกิน ๕ 
เรื่อง 

(ข) ผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ที่สงตองไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และเปนผลงานของตนเองหรือคณะบุคคล 
ซ่ึงตนเองมีสัดสวนการมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือเปนผูรับผิดชอบหลัก (Corresponding 
Author) ถาเปนผลงานของคณะบุคคลใหสงหนังสือรับรองสัดสวนของผลงานดวย 

(ค) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมบด
เค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา รวมกันไมเกิน ๓ ช่ัวโมง 

(ง) คะแนนรวมของการสงผลงาน การนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตก
รรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ จึงจะถือวาสอบปาก
เปลาผาน 

(๓)  การสงรายงานผูปวยและการสงผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนา สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาคือ 

(๓.๑)  การสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนาสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
จํานวน ๑ ราย 

 (ก) เปนผูปวยท่ีมีความหลากหลายดานการวินิจฉัยและการจัดการผูปวย 
 (ข) เอกสารประกอบรายงานผูปวยใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี้ 
 (ค) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอรายงานผูปวย สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาสาขาทัน

ตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนารวมกันไมเกินรายละ๑ ช่ัวโมง 
(๓.๒)  การสงผลงานวิชาการ การนําเสนอผลงาน สอบปากเปลาผลงานวชิาการในสาขาสาขาทันตกรรม

บดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา คือ 
(ก) บทความวิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา หรือ 

ผลงานวิจัยในสาขาสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา จํานวนไมนอยกวา 
๑ เรื่อง แตไมเกิน ๒ เรื่อง 

(ข) ผลงานวิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ที่สงตองไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และเปนผลงานของตนเองหรือคณะ
บุคคลซ่ึงตนเองมีสัดสวนการมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือเปนผูรับผิดชอบหลัก 
(Corresponding Author) ถาเปนผลงานของคณะบุคคลใหสงหนังสือรับรองสัดสวนของผลงานดวย 



๑๒ 
 

(ค) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน สอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบด
เค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา รวมกันไมเกิน ๒ ช่ัวโมง 

(ง) คะแนนรวมของการสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวด
ชองปากใบหนาจํานวน ๑ ราย และการสงผลงาน การนําเสนอผลงาน สอบปากเปลาความรูทาง
วิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ตองไมนอยกวารอยละ 
๗๕ จึงจะถอืวาสอบปากเปลาผาน 

ขอ ๓๗  ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๒  
หรือ ๑๓ ใหยกเวนการสอบขอเขียนใหสงแฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนา เปนบันทึกยอนหลังเพื่อแสดงใหประจักษวาเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ผาน
การศึกษาหรืออบรมระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสาขาสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนา และแสดงคุณสมบัติตามขอ ๑๒ หรือ ๑๓ แหงระเบียบนี้ โดยมีคํารับรองจากหัวหนา
หนวยงาน (หัวหนาหนวยงานใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาข้ันตนท่ีทํางานรวมกับผูปวย หรือรับรอง
ตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา) ๕ ดานและมีสัดสวนเปนคะแนนแตละดานดังนี้ 

  (ก)  งานดานวิชาการ งานวิจัย การนําเสนอผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนา  ๓๐  คะแนน 
(ข)  การปฏิบัติงานบริการท่ีสอดคลองกับสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนา  ๓๐  คะแนน 
(ค)  บทบาทผูนําในวิชาชีพ  ๑๐  คะแนน 
(ง)  การพัฒนาความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ  ๒๐  คะแนน 
(จ)  งานจิตอาสาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม  ๑๐  คะแนน 

 
แฟมผลงานทางทันตแพทยในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาใหเปนไป

ตามที่กําหนดไวในภาคผนวกทายระเบียบน้ี 
(๓)  หลักเกณฑในใหคะแนนเต็ม  ประกอบดวย 

  (ก)  คะแนนในการสอบปากเปลาเต็ม  ๘๐  คะแนน 
(ข)  คะแนนแฟมผลงานของทันตแพทยสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปาก

ใบหนาเต็ม  ๒๐  คะแนน 
(๔)  คะแนนรวมคะแนนการสอบปากเปลาและคะแนนแฟมผลงานของทันตแพทยสาขาทันตกรรมบด

เค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ จึงจะถือวาสอบปากเปลาผาน 



๑๓ 
 

ขอ ๓๘  ผูท่ียื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอ  ๓๗ แหงระเบียบน้ีแลวสอบปากเปลาไมผาน สามารถย่ืนคําขอ
อนุมัติบัตรใหมพรอมชําระคายื่นคําขอตามประกาศของราชวิทยาลัย และจะตองสอบเพ่ือรับอนุมัตรบัตรใหแลว
เสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับต้ังแตขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕  มีผล
บังคับใช 

 
หมวด ๔ 

เกณฑการประเมินหลักเกณฑการใหคะแนน 
 

ขอ ๓๙  ผูท่ีจะไดรับอนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาจะตองสอบ
ผานการสอบปากเปลาโดยใชเกณฑตัดสินตามขอ ๑๕ แหงขอบังคับราชวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑการออก
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
 

หมวดท่ี ๕ 
เกณฑการตัดสินผลสอบอนุมัติบัตร 

 
ขอ ๔๐  เกณฑการตัดสินผลสอบผานจะตองสอบผานการสอบปากเปลาโดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ เปน

เกณฑการตัดสินของแตละการสอบผูที่สอบไมผาน ผูสมัครสอบจะตองยื่นคําขอฯใหมพรอมชําระคาสมัครสอบ
ตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ 

ขอ ๔๑  ใหเก็บสะสมผลการสอบขอเขียนผานไวไดในระยะเวลา ๕ ปในกรณีที่สอบปากเปลาไมผานให
สมัครสอบใหมไดในครั้งตอไปภายใน ๕ ปในกรณีที่สอบปากเปลาไมผานใหสมัครสอบใหมเฉพาะชนิดของ
งานที่ยังสอบไมผานในครั้งตอไปภายใน ๕ ปนับแตวันท่ีประกาศผลสอบขอเขียนผานแตไมอนุญาตใหนําแบบ
รายงานผูปวยท่ีไดเสนอตอคณะอนุกรรมการสอบแลวมาสอบอีก 

 
หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล 
 



๑๔ 
 

ขอ ๔๒  ใหยกเวนผูมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ และ ๑๓ ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการ
ออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ตองสอบเพื่อรับอนุมัติบัตรใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ปนับแตขอบังคับน้ีมีผลบังคับใช 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกจิ) 
ประธานคณะผูบริหารราชวทิยาลยัแหงประเทศไทย 


