ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตกรรมจัดฟน
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่ เ ห็ น เป น การสมควรให มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบเพื่อ
อนุ มั ติ บั ต รและวุ ฒิ บั ต รเพื่ อ เป น ผู ชํ า นาญในการประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม สาขาทั น ตกรรมจั ด ฟ น พ.ศ. ๒๕๕๕
ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๘ (๑o) ขอ ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัย
ทั น ตแพทย แ ห ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบ ข อ ๑๑ วรรค ๒ แห ง ข อ บั ง คั บ ทั น ตแพทยสภาว า ด ว ยหลั ก เกณฑ
การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕
และด ว ยอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการทั น ตแพทยสภา ในการประชุ ม คณะกรรมการทั น ตแพทยสภา ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมจัดฟน
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ใหยกเลิกระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร
เพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมจัดฟน พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๔ บรรดาระเบียบมติคณะกรรมการทันตแพทยสภาหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่ง
ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
คุณสมบัติผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
สาขาทันตกรรมจัดฟน
สวนที่ ๑
การขอเพื่อวุฒิบัตร
ขอ ๕เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ขอ ๖ มีคุณสมบัติตามขอ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง
ความความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
(๑) ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ

(๒) ตองเปนผูไดผา นการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมจัดฟน เปนระยะเวลาไม
นอยกวา ๓ ป ตามหลักสูตรการฝกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟนของราชวิทยาลัย หรือที่ทันตแพทยสภารับรองและจาก
สถาบันที่ราชวิทยาลัย หรือทันตแพทยสภารับรอง
การยื่ นคําขอวุฒิบั ตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิช าชีพทั นตกรรมสาขาทั นตกรรมจั ดฟนของผู มี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศไมมีสิทธิเปนผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ที่ราชวิทยาลัยฯกําหนด โดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา
สวนที่ ๒
การขอเพื่ออนุมัติบัตร
ขอ ๗ มีคุณสมบัติตามขอ ๗แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขทันตกรรมจัดฟน ตองเปน
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปนผูที่ไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมหลัง
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมจัดฟน โดยมีคํารับรองของหัวหนา
หนวยงาน (หัวหนาหนวยงาน ใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชั้นตน ในกรณีที่ทํางานรวมกับผูอื่น หรือรับรองตนเองใน
กรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา) ตามหลักเกณฑอยางใด อยางหนึ่งตามที่กําหนดไว ดังนี้
(๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรู ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาทันตกรรม
จัดฟน จากสถาบันในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง เพื่อการสมัครสอบเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม
(๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทันตกรรมจัดฟน และไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาทันตกรรม
จัดฟน ที่มีระยะเวลาการศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือทันตแพทยสภารั บรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณในการปฏิบั ติงานในสาขาทันตกรรมจัด ฟน
ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป
(๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาทันตกรรมจัดฟนที่มีหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม เปนระยะเวลาไมนอย
กวา ๓ ป จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย
(๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาโทใน
สาขาทันตกรรมจัดฟน ที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรือฝกอบรม ๑ ปก ารศึกษา จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมจัด
ฟน ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป
(๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมจัดฟนไมนอยกวา ๕ ปภายใตการดูแลของทันตแพทยจัดฟน
ที่ไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ทั้งนี้จะตองสงแฟม(ประวัติ)ผลงานตามแบบฟอรมราชวิทยาลัยใหคณะอนุกรรมการสอบ
ประกอบการพิจารณา
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หมวด ๒
การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
ขอ ๘ ผูประสงคขอสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ใหยื่นคําขอสอบขอเขียน และหรือสอบปากเปลา ใหชําระเงินคา
สมัครที่สํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ภายในเวลาที่กําหนด พรอมดวยเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตามขอ ๘ แหง
ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังตอไปนี้
(๑) คําขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยกําหนดไว
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ
(๓) หลักฐานการฝกอบรม การปฏิบัติงาน
(ก) ในกรณีวุฒิบัตร ประกอบดวยหลักฐานการศึกษาตาง ๆ หรือประสบการณในการ ปฏิบัติงานตามขอ ๖ แหง
ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ข) ในกรณีอนุมัติบัตร ประกอบดวยหลักฐานการฝกอบรมใหเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมจัดฟน ตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการ
ออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๔) หลักฐานการสอบผานขอเขียนหรือสอบปากเปลาอยางใดอยางหนึ่งแลว
(๕) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ(ถามี)
(๖) คาธรรมเนียมสมัครสอบความรูเพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบตั ร ตามระเบียบราชวิทยาลัยกําหนด
(๗) ผูที่สมัครสอบปากเปลา ตองสงแบบรายงานผูปวยทุกราย ตามรูปแบบที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบพรอมแผนบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิค (CD) ที่เปนแบบรายงานผูปวยที่สมบูรณ
หมวด ๓
การประเมินคุณสมบัติของผูสมัครสอบและผูมีสิทธิสอบ
ขอ ๙ การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสาร และตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ
ของผูสมัคร ใหถูกตองครบถวนกอนสงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมจัดฟนประเมินคุณสมบัติ เมื่อ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ ประเมินคุณสมบัติ และอนุมัติใหผูสมัครมีสิทธิสอบแลว คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบ สงรายชื่อผูมีสิทธิสอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย เพื่อประกาศและแจงใหผูสมัครสอบทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๓o วันกอนวันสอบ ในกรณีเรงดวน หรือเพื่อประโยชนแกผูยื่นคําขอ เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย
แหงประเทศไทยอาจจะแจงใหผูยื่นคําขอสอบทราบลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกได
ขอ ๑๐ คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ
(๑) เปนผูที่ผานการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑในหมวด ๑
(๒) ผูมีสิทธิ์สอบปากเปลา ตองแสดงหลักฐานผลงานโดย

3

(๑) ผูมีคุณสมบัติในขอ ๗ (๑)(๒)(๓)(๔) แหงขอบังคับทันตแพทยสภา สงแบบรายงานผูปวย ๘ รายจาก
ขอกําหนด๑๐ ประเภทในขอ ๒๔ ตามรูปแบบที่กําหนดขอ ๒๔ ในหมวดที่ ๖ (สวนที่ ๑) พรอมแผน
บันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิค (CD) ที่เปนขอมูลสมบูรณ
(๒) ผูมีคุณสมบัติในขอ ๗ (๕) แหงขอบังคับทันตแพทยสภา สงแบบรายงานผูปวย ๑๐ ราย ตามรูปแบบที่
กําหนด๑๐ประเภทในขอ ๒๔ ในหมวดที่ ๖ (สวนที่ ๑) พรอมแผนบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิค (CD) ที่เปน
ขอมูลสมบูรณ
(๓) ผูปวยทุกราย ตองเปนผูปวยที่ผูสมัครสอบใหการรักษาดวยตนเอง ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ
(๔) การขอใชผูปวยทดแทนตองแจงเหตุผลความจําเปน เปนลายลักษณอักษรตอคณะอนุกรรมการสอบ โดย
สงแนบมาพรอมกับแฟมรายงานผูปวย
(๕) เอกสารหลักฐานตามที่กําหนดครบถวน สมบูรณ
หมวด ๔
การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
ขอ ๑๑ ผูผานการพิจารณาใหมีสิทธสอบแลว ตองสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทัน
ตกรรมจัดฟน ประกอบดวยการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตร ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยและโดย
อนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา
ขอ ๑๒ การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหคณะอนุกรรมการสอบ ดําเนินการดังนี้
(๑) ใหคณะอนุกรรมการสอบออกขอสอบและจัดการสอบดังตอไปนี้
(ก) ผูมีคุณสมบัคิตามขอ ๖ หรือขอ ๗(๒)(๓)(๔)(๕) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข ในการสอบเพื่ อ อนุ มั ติ บั ต รหรื อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู ค วามชํ า นาญในการ
ประวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕.ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดการสอบที่ประกอบดวย
การสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา
(ข) การสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลาใหเก็บสะสมไวไดในระยะเวลาไมเกิน ๕ ปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนดโดยอนุมัติจากคณะผูบริหารราช
วิทยาลัย
(ค) จัดสอบขอเขียนสําหรับผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง ระหวาง
การฝกอบรมได ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตามระเบียบของ ราชวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
จากทันตแพทยสภา
(๒) ผูมีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดสอบปากเปลา และหรือรวมกับการสอบอื่นๆ
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร ใหยกเวนเฉพาะการสอบขอเขียน
ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ
ทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน
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ตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๓ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยใหสอบปากเปลาหรือการสอบอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) สงรายงานผูปวยจํานวน ๓ ราย ใหคณะอนุกรรมการสอบ เพื่อคัดเลือกรายงานผูปวยที่นาสนใจที่สุดเพียง
๑ ราย เพื่อการสอบปากเปลา กําหนดเวลาในการนําเสนอ ๒๐ นาที และเปดใหซักถาม ๑๐ นาทีหรือ
(๒) สงผลงานทางวิชาการหรือ งานวิจัยทางคลินิกที่ไดรับการเผยแพรในวารสารในประเทศหรือตางประเทศ
อยางนอย ๑ เรื่องใหคณะอนุกรรมการสอบพิจารณารับรองกอน จึงจะนําเสนอเพื่อตอบขอซักถาม หรือ
(๓) ส ง ผลงานนวั ต กรรม/สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร สามารถใช ป ระโยชน เ พื่ อ การฝ ก อบรมให
คณะอนุกรรมการสอบพิจารณารับรองกอนจึงจะนําเสนอเพื่อตอบขอซักถาม
ทั้งนี้ผูสมัครสอบสามารถเลือกสง (๑ ) หรือ(๒) หรือ(๓)อยางใดอยางหนึ่ง ใหคณะอนุกรรมการสอบพิจารณารับรองกอน
การสอบปากเปลา
เกณฑการตัดสินคะแนนรอยละ ๗๕
ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับ
ทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๔ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยใหสอบปากเปลาและสงแฟมผลงานของทันตแพทย
สาขาทันตกรรมจัดฟนดังนี้
(๑) สงแฟมผลงานตามแบบฟอรมของราชวิทยาลัย
(๒) สงรายงานผูปวยจํานวน ๕ รายจาก ๑๐ ประเภท ในขอ๒๔ใหคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกรายงาน
ผูปวยที่นาสนใจเหลือ ๒ราย เพื่อการสอบปากเปลา กําหนดเวลาในการนําเสนอ ๒๐ นาที และเปดใหซักถาม ๑๐ นาทีตอผูปวย
๑ ราย
เกณฑการใหคะแนน
(๑) แฟมผลงานมีคะแนนรอยละ ๒๐
(๒) การสอบปากเปลามีคะแนนรอยละ ๘๐
(๓) เกณฑการตัดสินรอยละ ๗๕ ของคะแนนรวม
ขอ ๑๕ ผูที่สอบไมผานขอ ๑๓ หรือ ขอ ๑๔ ของระเบียบนี้สามารถยื่นคําขออนุมัติบัตรใหมได
ขอ ๑๖ การยื่นขออนุมัติบัตรของผูมีคุณสมบัตติ ามขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ จะตองสอบเพื่อรับอนุมัติบัตรใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตขอบังคับนี้มีผลบังคับใช
สวนที่ ๑
ขั้นตอนการสอบ
ขอ ๑๗ การสอบมี ๒ ขั้นตอนไดแก
(๑) การสอบขอเขียนใชเวลาสอบไมเกิน ๓ ชั่วโมง
(๒) การสอบปากเปลา เวลาสอบไมเกิน ๑ ชั่วโมง
ผูสมัครสอบจะมีสิทธสอบปากเปลาไดเมื่อสมัครสอบขอเขียนและสอบปากเปลาในครั้งเดียวกัน หรือเปนผูที่สอบผาน
ขอเขียนแลว โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครดวย
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สําหรับผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรองอาจสอบขอเขียนเก็บสะสมไวไดใน
ระหวางการฝกอบรม โดยจะยื่นขอสอบไดหลังผานการฝกอบรมแลว ๒ ปและตองมีใบรับรองจากสถาบันฝกอบรม
การสอบขอเขียน ประกอบดวย
(๑) ความรูทั่วไป ทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานหรือวิทยาศาสตร การแพทยที่
เกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมจัดฟน
(๒) ความรูเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟน
(๓) ความรูกฏหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม
การสอบปากเปลา ประกอบดวย
(ก) การสงแบบรายงานผูปวย
(๑) ผูมีคุณสมบัติในขอ ๗ (๑)(๒)(๓)(๔) ของขอบังคับทันตแพทยสภา สงเอกสารแบบรายงาน ผูปวยจํานวน
๘ ราย จากขอกําหนด ๑๐ประเภทในขอ ๒๔ เพื่อใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน
เอกสารรายงานผูปวยที่สงใหพิจารณาเพื่อใชสอบ ตองเปนผูปวยที่ผูสมัครสอบใหการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน ดวยตนเอง
ทั้งหมด ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสอบเห็นวารายงานผูปวยนั้นยังไมสมบูรณ ผูสมัครสอบตองทําการแกไขและสงกลับมายัง
คณะอนุกรรมการสอบเพื่ออนุมัติใหสอบตอไป
(๒) ผูมีคุณสมบัติในขอ ๗ (๕)ของขอบังคับทันตแพทยสภา สงแบบรายงาน ผูปวย ๑๐ ราย ตามขอกําหนด
๑๐ ประเภทในขอ ๒๔ เพื่อใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน เอกสารรายงานผูปวยที่
สงใหพิจารณาเพื่อใชสอบ ตองเปนผูปวยที่ผูสมัครสอบใหการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน ดวยตนเองทั้งหมด ในกรณีที่
คณะอนุกรรมการสอบเห็นวารายงานผูปวยนั้นยังไมสมบูรณ ผูสมัครสอบตองทําการแกไขและสงกลับมายังคณะอนุกรรมการ
สอบเพื่ออนุมัติใหสอบตอไป
(ข)
ผูมีคุณสมบัติในขอ ๗ ตองนําเสนอรายงานผูปวย ๑ ราย ตามที่คณะกรรมการสอบกําหนดและตอบขอ
ซักถาม
สวนที่ ๒
กําหนดการสอบ และ สถานที่สอบ
ขอ ๑๘ กําหนดการสอบ และสถานที่สอบใหเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัย
หมวด ๕
การสอบขอเขียน
ขอ ๑๙การสอบขอเขียนมีวัตถุประสงค เพื่อประเมิน
๑) ความรูทั่วไป ไดแก การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพนื้ ฐานที่
เกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมจัดฟน
(๒) ความรูเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟน
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(๓) ความรูกฏหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม
สวนที่ ๑
ความรูทั่วไป
ขอ๒๐ การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมจัดฟน ไดแก
(๑) จุลกายวิภาคศาสตร (Histology) ไดแก ลักษณะทางจุลกายวิภาคของฟนและอวัยวะปริทันต ในสภาวะ
ปกติและสภาวะที่ไดรับแรงเคลื่อนฟน การทํางานของกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับระบบบดเคี้ยว และการ
กลืน ซึ่งมีผลตอเสถียรภาพของผลการรักษา
(๒) พยาธิวิทยา (Pathology) ไดแก ลักษณะของฟนและอวัยวะปริทันตในสภาวะปกติและในสภาวะที่มีพยาธิ
สภาพตางๆ เชน โรคปริทันต การติดเชื้อ เปนตน
(๓) ครรภวิทยา (Embryology) ไดแก การเจริญเติบโตและพัฒนาการ (Growth and development) ของฟน
ใบหนาและกะโหลกศีรษะ ในสภาวะปกติและผิดปกติ
(๔) พันธุศาสตร (Genetics) ไดแก การถายทอดทางพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวของกับพัฒนาการของใบหนาและ
กะโหลกศีรษะในสภาวะปกติ และความผิดปกติแตกําเนิด
(๕) กายวิภาคศาสตร (Anatomy) ไดแก ลักษณะทางกายวิภาคและลักษณะทางภาพรังสีของใบหนาและ
กะโหลกศีรษะ ฟน และอวัยวะที่เกี่ยวของ ซึ่งใชในการวินิจฉัยทางทันตกรรมจัดฟน การเจริญเติบโตของ
ใบหนาและกะโหลกศีรษะในสภาพปกติ สภาพผิดปกติ และภายหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนดวย
เครื่องมือทันตกรรมจัดฟน ซึ่งใหกําเนิดแรงมากกวาแรงเคลื่อนฟน (Orthopedic appliance)
(๖) จุลชีววิทยา (Microbiology) ไดแก ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบคทีเรีย ไวรัสภูมิคุมกัน การติดเชื้อ และการ
ฆาเชื้อ เปนตน
(๗) ชีวเคมี (Biochemistry) ไดแก การเผาผลาญของเซลล (Cell metabolism) ในสภาวะปกติและผิดปกติการ
สรางเนื้อเยื่อ (Tissue formation) เปนตน
(๘) สรีรวิทยา (Physiology) ไดแก การทํางานของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการหายใจการพูด การกลืน การบด
เคี้ ย ว การทํ า งานของต อ มไร ท อ โภชนาการ และการวิ นิ จ ฉั ย การทํ า งานของกล า มเนื้ อ ด ว ย
Electromyography
(๙) สถิติ (Statistics) ไดแก สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) สถิติเชิงอางอิง(Inferential statistics)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology)
(๑๐) จิตวิทยา ( Psychology ) และพฤติกรรมศาสตร ( Behavior sciences ) ไดแกทฤษฎีซึ่งอธิบายพัฒนาการ
ของพฤติกรรมตาง ๆ ตั้งแตวัยเด็กถึงวัยผูใหญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก เพื่อใหไดรับความ
รวมมือในการรักษา
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สวนที่ ๒
ความรูเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟน
ขอ ๒๑ ความรูเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟน ไดแก
(๑) ทันตกรรมจัดฟน (Orthodontics) ไดแก การตรวจพิเคราะหทางคลินิก การจัดทําบันทึก ทางทันตกรรม
จัดฟน การวินิจฉัย การกําหนดวัตถุประสงคและแผนการรักษา เครื่องมือที่ใชและกลไกการรักษา และ
การคงสภาพฟนภายหลังการรักษา
(๒) ทันตกรรมจัดฟนระยะฟนชุดผสม (Mixed dentition) ประกอบดวย ทันตกรรมจัดฟนระยะเริ่มแรก
(Interceptive orthodontic treatment) การรักษาในขณะที่ความผิดปกติของการสบฟนเกิดขึ้นบางแลวเชน
การบริหารจัดการชองวางที่เกิดจากการสูญเสียฟนน้ํานมไปกอนกําหนด การแกไขฟนซอนเก การถอน
ฟนอยางมีระบบ (Serial extraction) การควบคุมและแกไขนิสัยที่ผิดปกติ การแกไขโครงสรางใบหนา
ขากรรไกรในขณะที่กําลังเจริญเติบโต เปนตน
(๓) ทันตกรรมจัดฟนในระยะฟนแท (Permanent dentition) ประกอบดวยการจัดฟนแบบ Corrective
orthodontic treatment ซึ่งมีหลายวิธี ทั้ง เทคนิกและรูปแบบการรักษา
(๔) วัสดุทางทันตกรรมจัดฟน ( Orthodontic materials ) ไดแก คุณสมบัติและสวนประกอบของทันตวัสดุ
ทาง
ทันตกรรมจัดฟนชนิดตางๆ เกณฑการเลือกใชทันตวัสดุที่เหมาะสมกับงานแตละประเภท
(๕) ทันตกรรมจัดฟนกับวิทยาเอ็นโดดอนต (Ortho-endodontics) ไดแก การรักษาทางทันตกรรมจัดฟนใน
ผูปวยที่รักษาคลองรากฟนมาแลว
(๖) ทันตกรรมจัดฟนกับปริทันตวิทยา (Ortho-periodontics) ไดแก การรักษาทางทันตกรรมจัดฟนในผูปวย
โรคปริทันต
(๗) ทันตกรรมจัดฟนกับทันตกรรมประดิษฐ (Ortho-prosthodontics) ไดแก การรักษาทางทันตกรรมจัดฟน
รวมกับการใสฟนเทียม
(๘) ศัลยกรรมทันตกรรมจัดฟน (Orthognathic surgery) ไดแก ลักษณะทางกายวิภาคการวินิจฉัย การวางแผน
การรักษา และการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนรวมกับการทําศัลยกรรมประเภทตางๆ
(๙) ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusion) ไดแก ทฤษฎีซึ่งอธิบายความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว การวินิจฉัย และ
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟนในผูปวยที่มีระบบบดเคี้ยวผิดปกติ
(๑๐) อรรถบําบัด (Speech therapy) ไดแก ทฤษฎีซึ่งอธิบายความผิดปกติการพูดออกเสียง และการรักษาใหเขา
สูสภาวะปกติในผูปวยปากแหวงเพดานโหว
สวนที่ ๓
ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม
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ขอ ๒๒ การสอบความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติ และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ และขอบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบทันตแพทยสภา และหรือที่เกี่ยวของ
หมวด ๖
การสอบปากเปลา
ขอ ๒๓ การสอบปากเปลามีวัตถูประสงค เพื่อประเมินความรูและความสามารถในการรักษาผูปวยทางทันตกรรมจัดฟน
โดยประเมินจาก
(๑) เอกสารแบบรายงานผูปวยและหลักฐานประกอบอื่นๆ
(๒) การนําเสนอรายงานผูปวย
(๓) การตอบคําถามที่เกี่ยวของกับรายงานผูปวย และคําถามทั่วไปที่เกี่ยวกับความรูหรือแนวคิดใหมๆทางทันตกรรม
จัดฟนและวิทยาศาสตรการแพทยที่เกี่ยวของ
สวนที่ ๑
เอกสารแบบรายงานผูปวยและหลักฐานประกอบอื่นๆ
ขอ ๒๔ เอกสารแบบรายงานผูปวยที่ตองจัดทําเพื่อใชในการสอบปากเปลามีขอกําหนด ๑๐ ประเภทดังนี้
(๑) Early treatment
เปนการใหการบําบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟนแบบสองขั้นตอนที่เริ่มใหการรักษาตั้งแตระยะฟนน้ํานม
หรือฟนชุดผสม จนเสร็จสิ้นการรักษาและติดตามผลการรักษาถึงระยะฟนแทขึ้นครบ การรักษาในขั้นตอนแรก จะตองแสดงให
เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยางชัดเจน เอกสารรายงานผูปวยตองมีตั้งแตกอนการรักษาและหลังการรักษาขั้นตอนแรก สุดทาย
ตองมีเอกสารรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาอยางสมบูรณ
ผูปวยทดแทน
ถาผูสมัครสอบไมสามารถรายงานผูปวยตามขอกําหนดเบื้องตนได อาจขอใชผูปวยทดแทน โดยใชผูปวยที่ยัง
มีการเจริญเติบโตอยูและใช growth modification ในการรักษาขั้นตอนแรกซึ่งตองแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยางชัดเจน
เอกสารรายงานผูปวยตองมีตั้งแตกอนการรักษาและหลังการรักษาของขั้นตอนแรก สุดทายตองมีเอกสารรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น
การรักษาอยางสมบูรณ
(๒) Adult treatment
การบําบัดรักษาผูปวยที่มีอัตราเรงของการเจริญเติบโตนอยหรือพนวัยเจริญเติบโตแลว
และตองแกไขความ
ผิดปกติของการสบฟนรวมกับการรักษาทางทันตกรรมสาขาอื่น โดยตองมีหลักฐานแสดงใหเห็นชัดเจนวา มีการวางแผนและแสดง
ผลการรักษาแบบสหสาขารวมกัน (Interdisplinary treatment) เชนการจัดฟนรวมกับการใสฟน การจัดฟนรวมกับการรักษาทางปริทันต
การจัดฟนรวมกับศัลยกรรมและอื่นๆ เปนตน ทั้งนี้ไมรวมถึงการรักษาทางทันตกรรมทั่วไป เชน การขูดหินน้ําลาย การบูรณะฟน
เฉพาะซี่ และการรักษาคลองรากฟน
(๓) Class I malocclusion (Extraction case)
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การบําบัดรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติของการสบฟนแบบ Class I โดยการรักษาตองอาศัยการถอนฟนแท
บางซี่
(๔) Class II division 1 malocclusion
การบําบัดรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติของการสบฟนแบบ Class II division 1 โดยสามารถแสดงใหเห็น
จากการวิเคราะหและวินิจฉัยวามีความผิดปกติของโครงสรางในลักษณะดังกลาวดวย
(๕) Class II division 2 malocclusion
การบําบัดรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติของการสบฟนแบบ Class II division 2 โดยสามารถแสดงใหเห็น
จากการวิเคราะหและวินิจฉัยวามีความผิดปกติของโครงสรางลักษณะดังกลาวดวย
ผูปวยทดแทน
ถาผูสมัครสอบไมสามารถรายงานผูปวย Class II division 2 ตามขอกําหนดเบื้องตนได อาจขอใชผูปวย
ทดแทนโดยใชผูปวยที่มีลักษณะการสบฟนลึก มีฟนหนาบนคลุมฟนหนาลางอยางนอย ๑๐๐% หรือมีฟนหนาลางกัดชนเพดาน
(๖) Class III malocclusion
การบําบัดรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติของการสบฟนแบบ Class III โดยสามารถแสดงใหเห็นจากการ
วิเคราะหและวินิจฉัยวามีความผิดปกติของโครงสรางในลักษณะดังกลาวดวย
(๗) Severe skeletal discrepancy
การบําบัดรักษาผูปวยที่มีควมผิดปกติของโครงสรางใบหนา กระดูกขากรรไกรที่รุนแรง โดยการรักษา
อาจทํารวมกับการผาตัดหรือไมก็ได
(๘) Transverse discrepancy
การบําบัดรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติของการสบฟนในแนวขวาง โดยมีฟนหลังทุกซี่ดานใดดานหนึ่ง หรือ
ทั้งสองดานสบครอมผิดปกติในลักษณะฟนลางครอมฟนบนหรือฟนบนครอมฟนลาง
ผูปวยทดแทน
ถาผูสมัครสอบไมสามารถรายงานผูปวยที่มีความผิดปกติของการสบฟนในแนวขวาง ตามขอกําหนด
เบื้องตนได อาจขอใช ผูปวยทดแทน โดยใชผูปวยที่ตองการเคลื่อนฟนที่ฝงตัวอยูในกระดูกขากรรไกร โดยทางทันตกรรมจัดฟน
รวมกับศัลยกรรม (Artificial eruption) ใหขึ้นมาในตําแหนงที่ถูกตองในชองปาก
(๙) Optional ๑ : การบําบัดผูปวย ในลักษณะใดก็ได ที่มีความผิดปกติ แบบยุงยากซับซอน แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการวิเคราะห วินิจฉัยวางแผนการรักษา และใหการรักษาที่ดี
(๑๐) Optional ๒ : การบําบัดผูปวย ในลักษณะใดก็ได ที่มีความผิดปกติ แบบยุงยากซับซอน แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการวิเคราะห วินิจฉัยวางแผนการรักษา และใหการรักษาที่ดี
ขอ ๒๕ หลักฐานประกอบอื่นๆที่ใชในการสอบปากเปลา
(๑) ภาพรังสีกอนรักษา ระหวางการรักษา หลังการรักษา และ การติดตามผลการรักษา(ถามี)
(๒) แบบจําลองฟน กอนรักษา ระหวางการรักษา หลังการรักษา และ การติดตามผลการรักษา(ถามี)
(๓) ภาพถายใบหนาตรง ดานขาง และภาพถายในชองปาก กอนรักษา ขั้นตอน ระหวางการรักษา หลังการ
รักษาเสร็จสมบูรณ และ การติดตามผลการรักษา(ถามี)
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ขอ ๒๖ ผูสอบจะตองจัดเตรียมสงเอกสารบันทึกขอมูลแบบรายงานผูป วยกอนรักษา ระหวางการรักษาและหลังการ
รักษา ดังนี้
(๑) แฟมรายงานผูปวยใหจัดพิมพอยางชัดเจนรวบรวมเปนเลมบนกระดาษขนาด A4
(๒) แบบจําลองฟน ตามรายละเอียดในภาคผนวก
(๓) ภาพรังสี พานอรามิก ( Panoramic )หรือเพอริเอพิคอล ( Periapical F.M.)
(๔) ภาพรังสี เซฟาโลเมตริก ( Cephalometric )
(๕) ภาพลายเสนเซฟาโลเมตริก ลอกลายเสนดวยมือ โดยใชดินสอหรือปากกาขนาดเสน ผาศูนยกลางไมเกิน
๐.๕ มิลลิเมตร
(๖) ภาพรังสีอื่นๆ ที่จําเปนตอการวินิจฉัย
(๗) ภาพถายใบหนาและในชองปากตามรายละเอียดในภาคผนวก
ขอมูลผูปวยกอนการรักษาใหทําเครื่องหมายดวยสีดํา
ขอมูลผูปวยระหวางการรักษาใหทําเครื่องหมายดวยสีน้ําเงิน
ขอมูลผูปวยหลังการรักษาใหทําเครื่องหมายดวยสีแดง
ขอมูลผูปวยคงสภาพฟนทําเครือ่ งหมายดวยสีเขียว
สวนที่ ๒
ระบบสารสนเทศ สาขาทันตกรรมจัดฟน
บรรจุขึ้น (Upload) แฟมเอกสารผูปวย (File PDF) ตามแบบรายงานผูปวย ในระบบสารสนเทศ
สาขาทันตกรรมจัดฟน
ตาม Link ที่ไดรบั แจงจากราชวิทยาลัย (ยกเลิกการสง file เอกสารผูปวยแบบ CD)
(๑) มีภาพถายรังสี รายละเอียด ชัดเจน ตามขนาดมาตรฐาน
(๒) มีภาพถายแบบจําลองฟน (Model) รายละเอียดชัดเจน ( Frontal / Right/ Left / Occlusal upper/ Occlusal lower )
(๓) มีภาพ Scan ภาพลายเสนรังสีกะโหลกศีรษะซอนทับ (Super-imposition) ขนาด มาตรฐาน
สวนที่ ๓
การนําเสนอรายงานผูปวย
ขอ ๒๗ การนําเสนอเอกสารแบบรายงานผูปวย ประกอบดวย
(ก) หนาปก ไดแก
ชื่อ – นามสกุล ผูสมัครสอบ
สถาบันหลักทีผ่ สู มัครไดรับการฝกอบรม
ป พ.ศ. ที่ผูสมัครสําเร็จการฝกอบรม
ลําดับที่และประเภทของผูปวย
สถานที่ใหการรักษา
(ตามแบบ ทจ๐๑)
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(ข) เนื้อหาไดแก

๑) ภาพถายใบหนาดานตรงและดานขาง ของผูปวยกอนการรักษา
๒) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูปวย ไดแก ชื่อ – นามสกุล ที่อยู เพศ วันเดือนปเกิด อายุ วันที่ผูปวยไดรับการ
ตรวจ น้ําหนัก สวนสูง
๓) ประวัติผูปวย ไดแก สาเหตุที่ผูปวยพบทันตแพทยจัดฟน ประวัติทางการแพทยโรคประจําตัวประวัติ
การรักษาทางทันตกรรม ประวัติการไดรับอุบัติเหตุ ประวัติทางพันธุกรรม ลักษณะนิสัยที่ผิดปกติ การ
เจริญเติบโตพัฒนาของรางกายและโครงสรางใบหนา การดูแลสุขภาพในชองปากทัศนคติของผูปวยที่
มีตอการจัดฟน เปนตน
๔) ภาพถายภายในชองปากและ แบบพิมพปากของผูปวยกอนการรักษา
๕) การประเมินทางคลินิกประกอบดวย การประเมินภายนอกชองปาก ไดแกการพิจารณาดูสุขภาพ
โดยทั่วไปของผูปวยการพัฒนาการของใบหนากอนและหลังการรักษา ลักษณะของใบหนาดานตรง
ดานขาง การประเมิน ภายในชองปากการทําหนาที่ของกระดูกขากรรไกรบน ขากรรไกรลาง ฟน
และ
ไดแก การทํางานของขอตอขากรรไกร การพูด การกลืน เปนตน
๖) การวิเคราะหแบบจําลองฟน ควรครอบคลุมรายละเอียดที่สัมพันธกับปญหาการวินิจฉัย และการวาง
แผนการรักษา เชน ลักษณะรูปรางของการเรียงตัวของฟน ความโคงของสป การวิเคราะหพื้นที่ในแนว
ขากรรไกร การวิเคราะหขนาดของฟน
๗) ภาพรังสี พานอรามิก ของผูปวยกอนการรักษา หรือ
๘) ภาพรังสี เพอริเอพิคอลทั้งปาก ของผูปวยกอนการรักษา
๙) ภาพรังสี ขอมือ ( Hand wrist ) หรือหลักฐานอื่นประกอบการพิจารณาในกรณีที่เปน early treatment
หรือการใช growth modification กอนการรักษา
๑๐) การวิเคราะหและการประเมินภาพรังสี ควรครอบคลุมปญหาที่ปรากฏจากภาพรังสี สัมพันธกับการ
วินิจฉัยและการวางแผนรักษาโดยประเมินจากภาพรังสี เพอริเอพิคอล ภาพรังสีพานอรามิก ภาพรังสี
ขอมือ และภาพรังสีอื่นๆ เปนตน
๑๑) ภาพรังสีเซฟาโลเมตริก (ขนาดมาตรฐาน) ของผูปวยกอนการรักษา
๑๒) ภาพลายเสนเซฟาโลเมตริก
๑๓) การวิเคราะหและการประเมินภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ควรแสดงระยะทาง มุมตามการวิเคราะหที่
ผูรายงานใชโดยนําเสนอเปนรูปตาราง ควรประกอบดวยคาปกติข องมุมและระยะทางคามุมและ
ระยะทางของผูปวยในระยะเริ่มและระยะสิ้นสุดการรักษา (รวมทั้งระยะคงสภาพหลังการรักษา)
นอกจากตาราง ควรสรุปผลจากการวิเคราะหและประเมินภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง ในสวนที่
เกี่ยวของกับความสัมพันธของกระดูกโครงสรางใบหนา ความสัมพันธฐานรองรับฟน ทิศทางการ
เจริญเติบโต ลักษณะของฟน และลักษณะใบหนาดานขาง
๑๔) ภาพรังสีอื่นๆ ที่จําเปนตอการวินิจฉัย(ถามี)
๑๕) การวิเคราะหและการประเมินภาพรังสี ขอ ๑๔
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๑๖) การวินิจฉัย ควรครอบคลุมการวินิจฉัยในสวนโครงสรางกะโหลกศีรษะและขากรรไกรในแนวหนา –
หลัง แนวดิ่งและแนวขวาง การวินิจฉัยในสวนของฟนและการวินิจฉัยในสวนของใบหนา
๑๗) การลําดับปญหา (Problem lists) ซึ่งควรมีรายละเอียดของปญหาที่พบตองแกไข
๑๘) วัตถุประสงคของการรักษา ควรชี้วัตถุประสงคของการรักษาในสวนความสัมพันธระหวางขากรรไกร
บนกับขากรรไกรลาง ระหวางฟนกับขากรรไกร และระหวางฟนบนกับฟนลาง
๑๙) แผนการ รักษา ควรครอบคลุมเปาหมายของการรักษา ขั้นตอนของการรักษาการคาดคะเนผลการรักษา
ระยะเวลาที่คาดวาจะตองใชในการ แกไขความผิดปกติ และการคงสภาพหลังการรักษา
๒๐) การรักษาที่ไดปฏิบัติ ใหรายงานขั้นตอนในการรักษาและระหวางการรักษาโดยมีรูปภาพประกอบ
๒๑) ภาพใบหนาดานตรงและดานขางของผูปวยภายหลังการรักษา
๒๒) ภาพภายในชองปากและ แบบพิมพปากของผูปวยภายหลังการรักษา
๒๓) การประเมินทางคลินิกภายหลังการรักษา
๒๔) ภาพรังสีพานอรามิก ของผูปวยภายหลังการรักษาหรือ
๒๕) ภาพรังสีพอริเอพิคอล ของผูปวยภายหลังการรักษา
๒๖) การวิเคราะหและการประเมินภาพรังสี ขอ ๒๔, ๒๕
๒๗) ภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ของผูปวยภายหลังการรักษา
๒๘) ภาพลายเสนเซฟาโลเมตริกหลังการรักษา และภาพลายเสนซอนทับกอนและหลังการรักษา
๒๙) การวิเคราะหและการประเมินภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ภายหลังการรักษา
๓๐) ความสําเร็จของการรักษา ควรบรรยายความสําเร็จของการรักษาโดยประเมินจากแบบจําลองฟน
ลักษณะใบหนา การทํางานของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการบดเคี้ยวและประเมินภาพรังสี ควรใชภาพ
ลายเสนซอนทับ( Supperimposition)ในการประเมินความสําเร็จของการรักษาโดยแสดงไดจาก
ภาพรังสีกะโหลกศีรษะ
๓๑) การวิจารณผล และสรุป ควรวิจารณผลจากการรักษา ขอดี ขอเสียการคาดคะเนการคงสภาพหลังการ
รักษาพรอมทั้งสรุปเปนขอเสนอแนะสําหรับนําไปใชเปนประโยชนตอไป
๓๒) ภาพรังสีทุกชนิดตองเปนภาพที่มีขนาดฟลมเทามาตรฐาน อาจพิมพภาพลงบนกระดาษอารตมันได
(ค) เอกสารอางอิง (Reference) ถามี
(ง) ภาคผนวก ถามี
สวนที่ ๔
วิธีการนําเสนอผูปวย
ขอ ๒๘ ใหนําเสนอรายงานผูปวย ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ไมมีการตกแตงภาพถายผูปวย ผูสอบจะตองจัดเตรียม
รูปแบบการนําเสนอลวงหนา โดยนําเสนอภายในเวลา ๒๐ นาทีตอผูปวย ๑ ราย และตอบคําถามประมาณ ๑๐ นาที
สวนที่ ๕
การคืนเอกสารหลักฐาน
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ขอ ๒๙ ภายหลังการเสร็จสิ้นการสอบเอกสารรายงานผูปวย และหลักฐานประกอบอื่นๆที่ใชประกอบการสอบปาก
เปลาเปนเอกสิทธิของราชวิทยาลัย จะไมสงคืน คณะอนุกรรมการสอบจะทําการจัดเก็บในมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
และเพื่อศึกษาคนควาวิจัยตอไป
หมวด ๗
หลักเกณฑการประเมินผลการสอบ
สวนที่ ๑
เกณฑการตัดสิน
ขอ ๓๐ ผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟนจะตองสอบผานทั้งการสอบขอเขียน และการสอบ
ปากเปลา ใหถือคะแบบรอยละ ๗๕ ของแตละการสอบ โดยใชเกณฑการตัดสินตามขอ ๑๙ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวย
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ
พ.ศ. ๒๕๕๕ หากผูสอบไมผานไมวาสวนใดสวนหนึ่งตามที่ผูสมัครสอบขอยื่นไว ผูสมัครสอบจะตองยื่นคําขอสมัครสอบใหม
พรอมชําระคาสมัครสอบตามประกาศของราชวิทยาลัย
ขอ ๓๑ ผลการสอบผานขอเขียนหรือการสอบปากเปลาใหเก็บสะสมผลสอบไวไดในระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตวันที่
ประกาศผลสอบ กรณีผูสมัครสอบในระหวางการฝกอบรมใหใชผลสอบขอเขียนไดในระยะเวลา ๕ ป หลังสําเร็จการฝกอบรม
สวนที่ ๒
หลักเกณฑการใหคะแนนการสอบปากเปลา
ขอ ๓๒ หลักเกณฑการใหคะแนนในการประเมินการสอบปากเปลา มีดังนี้
(๑) คะแนนเอกสารแบบรายงานผูปว ย (Documentations) มีน้ําหนัก ๕๐%
(๒) คะแนนการนําเสนอรายงานผูปวยและตอบคําถาม มีน้ําหนัก ๕๐%
หลักเกณฑการใหคะแนนมีดังตอไปนี้
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(๑) คะแนนเอกสารแบบรายงานผูปวย
รายการ
คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนนที่ได
๑.๑ คุณภาพของเอกสารรายงานผูปวย
๑๐
๑.๒ คุณภาพแบบจําลองฟนและภาพถาย
๑๐
๑.๓ การประเมินและวิเคราะหภาพรังสี
๑๐
๑.๔ ความเหมาะสมของการวางแผนการรักษาและ
๑๐
วัตถุประสงคของการรักษา
๑.๕ ผลการรักษาโดยรวม
ก. Alignment
๑๐
ข. การสบฟน (Finishing occlusal relationship)
๑๐
๑. Molar relationship
๒. Canine relationship
๓. Occlusal contacts
ค. Esthetic
๑๐
๑.๖ ความยากงายของ case
๑๐
๑.๗ การวิจารณ สรุป และเอกสารอางอิง
๑๐
ก. วิจารณผลจากการรักษา
ข. การคาดคะเนการคงสภาพหลังการรักษา
๑.๘ ขอเสนอแนะ
๑๐
รวมคะแนน
๑๐๐
(๒) คะแนนการนําเสนอรายงานผูปวยและตอบคําถาม ที่เกี่ยวของกับรายงานผูปวย และคําถามทั่วไปที่เกี่ยวกับความรู
หรือแนวคิดใหมๆทางทันตกรรมจัดฟนและวิทยาศาสตรการแพทยที่เกี่ยวของ
ผู ส อบนํ า เสนอรายงานผู ป ว ย ๑ ราย ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ ก ด ว ยระบบโปรแกรมคอมพิ ว เตอร
กําหนดเวลาในการนําเสนอผูปวย ๒๐ นาที และตอบคําถาม ๑๐ นาทีโดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียด
คะแนนเต็ม ๑๐๐
๑. ขอมูลปญหา ผูปวย(Chief complaint, case history,
๒๐
clinical examination, model and cephalometric analysis)
๒. Diagnostic , problem lists, treatment objective
๑๐
๓. Treatment planning
๑๐
๔. ผลการรักษา
๒๐
๕. วิจารณสรุปและการคาดคะเนการคงสภาพหลังการ
๒๐
รักษา
๖. ตอบคําถาม
๒๐
คะแนนรวม
๑๐๐

คะแนนที่ได

หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๓ ผูสมัครสอบที่ผานขอเขียนตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญผูช ํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทัน
ตกรรมจัดฟน อยูกอนวันที่ระเบียบนี้บังคับใช ผูสอบยังคงเก็บสะสมผลการสอบตอไดตามกําหนดวันประกาศผลสอบไมเกิน ๕ ป
ขอ ๓๔ ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับ
ใชกับผูยื่นขอวุฒิบัตรที่เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง ระหวางการฝกอบรมได ตามขอ
๑๒ วรรคสองของขอบังคับทันแพทยสภา โดยหลักเกณฑและวิธีการประเมินตามระเบียบของ ราชวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
จากทันตแพทยสภา
ขอ ๓๕ ผูสมัครสอบที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆพ.ศ. ๒๕๕๕ ตองยื่นขอ
สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรใหแลวเสร็จภายใน ๕ ป นับแตขอบังคับนี้มีผลบังคับใช
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ทันตแพทย ไพศาล กังวลกิจ)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
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1

แบบรายงานผูปวย
ชื่อ
นามสกุล
สถาบันหลักที่ผสู มัครสอบไดรบั การฝกอบรม
สําเร็จการฝกอบรม ป พ.ศ.
ลําดับที่
ประเภทของผูป วย
ชื่อ นามสกุล ผูปวย
สถานทีใ่ หการรักษา

2

1. ภาพถายใบหนา (กอนการรักษา) ขนาดกรอบโดยประมาณ กวาง 7.5 ซม. x สูง 8 ซม.

Frontal view

Lateral view (right)

Frontal view (smile)

Lateral view (left)
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2. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูปวย
ชื่อ-นามสกุล:
เพศ:
วันเดือนปเกิด:
อายุ:
ที่อยู:
วันที่ผูปวยไดรับการตรวจ:
น้ําหนัก:

สวนสูง:

3. ประวัติผูปวย
สาเหตุที่ผูปวยพบทันตแพทยจัดฟน:
ประวัติทางการแพทย:
โรคประจําตัว:
ประวัติการรักษาทางทันตกรรม:
ประวัติการไดรับอุบัติเหตุ:
ประวัติทางพันธุกรรม:
ลักษณะนิสัยที่ผิดปกติ:
การเจริญและพัฒนาของรางกายและโครงสรางใบหนา:
การดูแลสุขภาพชองปาก:
ทัศนคติของผูปวยที่มีตอการจัดฟน:
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4. ภาพถายภายในชองปาก (กอนการรักษา)
ขนาดกรอบโดยประมาณ กวาง 8.5 ซม. x สูง 6.5 ซม.

Lateral view (right)

Lateral view (left)

Frontal view

Occlusal view (upper)

Occlusal view (lower)
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5. ภาพถายแบบจําลองฟน (กอนการรักษา)
ขนาดกรอบโดยประมาณ กวาง 8.5 ซม. x สูง 6.5 ซม.

Lateral view (right)

Lateral view (left)

Frontal view

Occlusal view (upper)

Occlusal view (lower)
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6. การตรวจทางคลินกิ
Clinical examination
สุขภาพโดยทั่วไปของผูปวย
General health
การประเมินภายนอกชองปาก:
Extraoral examination
พัฒนาการของใบหนา
Facial development
ลักษณะของใบหนาดานตรง
Face appraisal : Frontal view
ลักษณะของใบหนาดานขาง
Face appraisal : Profile view
การประเมินภายในชองปาก:
Intraoral examination
การสบฟน
Occlusion
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ฟนและเนื้อเยื่อออนตางๆ
Tooth and soft tissue
การทํางานของขอตอขากรรไกร
Temporomandibular joint function
การพูด
Speech
การกลืน
Swallow
อื่นๆ
other
7. การวิเคราะหแบบจําลองฟน
(ควรครอบคลุมรายละเอียดที่สัมพันธกับปญหา การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษา เชน ความ
สมมาตร ลักษณะรูปรางของการเอียงตัวของฟน ความโคงของสป การวิเคราะหพื้นทีใ่ นแนวโคง
ขากรรไกร การวิเคราะหขนาดของฟน)

8. ภาพรังสีเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของผูปวย (ถามี)
(ในกรณีที่เปน Early treatment หรือการใช growth modification ในการรักษาของผูปวยกอนการรักษา)

9. ภาพรังสีใบหนาดานตรง (ถามี)
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10. ภาพรังสี Panoramic (กอนการรักษา): ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
11. ภาพรังสี Periapical (กอนการรักษา) (ถามี): ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
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12.1 ภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง (กอนการรักษา):
12.2 ภาพรังสีกะโหลกศีรษะหนา-หลัง (กอนการรักษา) (ถามี):
ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
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13.1 ภาพลายเสนรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง (กอนการรักษา):
13.2 ภาพลายเสนรังสีกะโหลกศีรษะหนา-หลัง (กอนการรักษา) (ถามี):
ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
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14. การวิเคราะหและการประเมินภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง (กอนรักษา)
Area

Skeletal

Maxilla to
Cranial base
Mandible to
Cranial base
MaxilloMandibular

Dental

Maxillary
dentition
Mandibular
dentition

Soft tissue

MaxilloMandibular

Measurement
SNA
SN-PP
SNB
SN-MP
SN-Pg
SN-Gn
ANB
Wits
MP-PP
FMA
1 to NA
1 to NA
1 to SN

1 to NB

1 to NB

1 to MP

1 to 1

Norm
Mean±SD

Pretreatment

Interpretation

(degree)
(degree)
(degree)
(degree)
(degree)
(degree)
(degree)
(mm.)
(degree)
(degree)
(degree)
(mm.)
(degree)
(degree)
(mm.)
(degree)
(degree)

E line U. lip (mm.)
Soft tissue
E line L. lip (mm.)
Naso-labial angle
(degree)
H-angle
(degree)
หมายเหตุ
1) ระบุแหลงที่มาของคา Norm ที่ใช
2) สามารถเพิ่มเติมคาที่ใชในการวิเคราะหตามความเหมาะสม
3) ในผูปวยทีท่ ํา growth modification ควรทํา growth prediction
4) ในผูปวยจัดฟนรวมกับผาตัดควรทํา Cephalometric tracing prediction
เพื่อวางแผนการรักษา
5) หากมีคา measurements ที่นอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มตารางไดในสวน
Appendix
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15. การวินิจฉัย Diagnosis
15.1 Skeletal
โครงสรางกระดูก
15.2 Dental
ฟน

15.3 Facial
ใบหนา

15.4 Intraoral soft tissue
เนื้อเยื่อออนในชองปาก

15.5 Functional problems and abnormal habits
ปญหาการทําหนาที่ของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการบดเคี้ยว และนิสัยที่ผิดปกติ

15.6 Others
อื่นๆ

16. ทางเลือกการรักษา (options)
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17. ลําดับปญหา วัตถุประสงคของการรักษา แผนการรักษา
Problem list
1. Underlying deformities/
Systemic diseases/ Congenital
anomalies
2. Skeletal โครงสรางกระดูก
- A-P
- Transverse
- Vertical
3. Maxillary Dentition ฟนบน
- A-P
- Transverse
- Vertical
4. Mandibular Dentition ฟนลาง
- A-P
- Transverse
- Vertical
5. Max-Mand Dentition การสบ
ฟน
- A-P
- Transverse
- Vertical
6. Face ใบหนา
- A-P
- Transverse
- Vertical
7. Intraoral soft tissue
เนื้อเยื่อออนในชองปาก

Objectives of treatment

Treatment plan
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8. Functional problems and
abnormal habits
ปญหาการทําหนาที่ของอวัยวะที่
เกี่ยวของกับการบดเคี้ยว และ
นิสัยที่ผิดปกติ
9. Others
อื่นๆ

18. ขั้นตอนการรักษาที่ไดปฏิบัติ แบบสรุป
(อาทิ อุปกรณ /Mechanics/ Interdisciplinary treatment )
Steps of treatment
ขั้นตอนการรักษา

ระยะเวลา (เดือน)
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19. ภาพถายใบหนาระหวางการรักษา
19.1 การรักษาทั่วไป (ถามี)
19.2 Early treatment ภายหลังการรักษาระยะที่ 1 หรือกอนการรักษาระยะที่ 2 (ตองมี)
19.3 Pre-orthognathic Surgery กอนการศัลยกรรม (ตองมี)
ขนาดกรอบโดยประมาณ กวาง 7.5 ซม. x สูง 8 ซม.

Frontal view

Lateral view (right)

Frontal view (smile)

Lateral view (left)
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20. ภาพถายภายในชองปาก
20.1 การรักษาทั่วไป (ถามี)
20.2 Early treatment ภายหลังการรักษาระยะที่ 1 หรือกอนการรักษาระยะที่ 2 (ตองมี)
20.3 Pre-orthognathic Surgery กอนการศัลยกรรม (ตองมี)
ขนาดกรอบโดยประมาณ กวาง 7.5 ซม. x สูง 8 ซม.

Lateral view (left)

Lateral view (right)

Frontal view

Occlusal view (upper)

Occlusal view (lower)
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21. ภาพถายแบบจําลองฟน
21.1 การรักษาทั่วไป (ถามี)
21.2 Early treatment ภายหลังการรักษาระยะที่ 1 หรือกอนการรักษาระยะที่ 2 (ตองมี)
21.3 Pre-orthognathic Surgery กอนการศัลยกรรม (ตองมี)
ขนาดกรอบโดยประมาณ กวาง 7.5 ซม. x สูง 8 ซม.

Lateral view (left)

Lateral view (right)

Frontal view

Occlusal view (upper)

Occlusal view (lower)
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22. การประเมินทางคลินิก
22.1 การรักษาทั่วไป (ถามี)
22.2 Early treatment ภายหลังการรักษาระยะที่ 1 หรือกอนการรักษาระยะที่ 2 (ตองมี)
22.3 Pre-orthognathic Surgery กอนการศัลยกรรม (ตองมี)
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23. ภาพรังสี periapical (ถามี) ภายหลังการรักษาระยะที่ 1 หรือ กอนการรักษาระยะที่ 2 ( Early treatment) / กอนการศัลยกรรม (Preorthognathic Surgery) : ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
24. ภาพรังสี panoramic ภายหลังการรักษาระยะที่ 1 หรือ กอนการรักษาระยะที่ 2 ( Early treatment) / กอนการศัลยกรรม (Pre-orthognathic
Surgery) : ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
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25. ภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง
25.1 Early treatment ภายหลังการรักษาระยะที่ 1 หรือกอนการรักษาระยะที่ 2
(ตองมี)
25.2 Pre-orthognathic Surgery กอนการศัลยกรรม (ตองมี)
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26. ภาพลายเสนรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง
26.1 Early treatment ภายหลังการรักษาระยะที่ 1 หรือกอนการรักษาระยะที่ 2
(ตองมี)
26.2 Pre-orthognathic Surgery กอนการศัลยกรรม (ตองมี)
ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
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27. ภาพลายเสนรังสีกะโหลกศีรษะดานขางซอนทับ (superimposition)
27.1 Early treatment ภายหลังการรักษาระยะที่ 1 หรือกอนการรักษาระยะที่ 2
(ตองมี)
27.2 Pre-orthognathic Surgery กอนการศัลยกรรม (ตองมี)
ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
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28. การวิเคราะหและการประเมินภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง ภายหลังการรักษา
ระยะที่ 1 Early treatment หรือ กอนการรักษาระยะที่ 2 / กอนการศัลยกรรม (PreOrthognathic Surgery)
Area

Skeletal

Maxilla to
Cranial base
Mandible to
Cranial base

MaxilloMandibular

Soft tissue

Dental

Maxillary
dentition

Measurement
SNA (degree)
SN-PP (degree)
SNB (degree)
SN-MP (degree)
SN-Pg (degree)
SN-Gn (degree)
FMA (degree)
ANB (degree)
Wits (mm.)
MP-PP (degree)
1 to NA (degree)
1 to NA (mm.)
1 to SN (degree)


1 to NB (degree)

Mandibular
dentition

1 to NB (mm.)

MaxilloMandibular

1 to 1 (degree)

Soft tissue




1 to MP(degree)


E line U. lip (mm.)
E line L. lip (mm.)
Naso-labial angle
(degree)
H-angle (degree)

Norm
Mean±SD

Pretreatment Posttreatment Difference
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29. ภาพถายใบหนา (ภายหลังรักษา )
ขนาดกรอบโดยประมาณ กวาง 7.5 ซม. x สูง 8 ซม.

Frontal view

Lateral view (right)

Frontal view (smile)

Lateral view (left)
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30. ภาพถายภายในชองปาก (ภายหลังรักษา) ขนาดกรอบโดยประมาณ กวาง 8.5
ซม.x สูง 6.5 ซม.

Lateral view (right)

Lateral view (left)

Frontal view

Occlusal view (upper)

Occlusal view (lower)
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31. ภาพถายแบบพิมพปาก (ภายหลังการรักษา) ขนาดกรอบโดยประมาณ
กวาง 8.5 ซม. x สูง 6.5 ซม.

Lateral view (right)

Lateral view (left)

Frontal view

Occlusal view (upper)

Occlusal view (lower)
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32. การประเมินทางคลินิก ( ภายหลังการรักษา )
33. การวิเคราะหและการประเมินภาพรังสีกะโหลกศีรษะ / Panoramic
(ภายหลังการรักษา)
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34. ภาพรังสี Panoramic ( ภายหลังการรักษา) : ขนาดมาตรฐาน (Standard Size) หรือ
35. ภาพรังสี Periapical ( ภายหลังการรักษา) (ถามี) : ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
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36.1 ภาพรังสี กะโหลกศีรษะดานขาง ( ภายหลังการรักษา )
36.2 ภาพรังสี กะโหลกศีรษะหนา-หลัง ( ภายหลังการรักษา ) (ถามี):
ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
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37. ภาพลายเสนรังสี กะโหลกศีรษะดานขาง และเสนตางๆที่ทําการวัดมุม
(ภายหลังการรักษา): ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
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38. ภาพลายเสนรังสี กะโหลกศีรษะดานขาง ซอนทับ (superimposition) กอน
และหลังการรักษา: ขนาดมาตรฐาน (Standard Size)

32

39. การวิเคราะหและการประเมินภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง
(ภายหลังการรักษา)
Area

Skeletal

Maxilla to
Cranial base
Mandible to
Cranial base

MaxilloMandibular

Soft tissue

Dental

Maxillary
dentition

Measurement
SNA (degree)
SN-PP (degree)
SNB
SN-MP
SN-Pg
SN-Gn
FMA
ANB
Wits
MP-PP
1 to NA
1 to NA
1 to SN

(degree)
(degree)
(degree)
(degree)
(degree)
(degree)
(mm.)
(degree)
(degree)
(mm.)
(degree)



1 to NB (degree)

Mandibular
dentition

1 to NB (mm.)

MaxilloMandibular

1 to 1 (degree)

Soft tissue




1 to MP (degree)


E line U. lip (mm.)
E line L. lip (mm.)
Naso-labial angle
(degree)
H-angle (degree)

Norm
Mean±SD

Pretreatment Posttreatment Difference
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40. การคงสภาพภายหลังการรักษา
41. รายงานความสําเร็จของการรักษา
บรรยายความสําเร็จของการรักษาจาก function esthetics และ stability โดยประเมินจาก
แบบจําลองฟน ลักษณะใบหนา การทํางานของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการบดเคี้ยว และประเมิน
ภาพรังสี ควรใชภาพลายเสนซอนทับในการประเมินความสําเร็จของการรักษา โดยแสดงไดจาก
ภาพรังสีกะโหลกศีรษะ

42. การวิจารณผลและสรุป
- วิจารณเปรียบเทียบวรรณกรรม (ถามี)
- ลักษณะความผิดปกติที่สําคัญ แบบสังเขป
- ทางเลือกการรักษา (options) ขอดี ขอเสีย
- เทคนิคการรักษาแบบสังเขป
- วิเคราะหผลการรักษา
- วิเคราะหปจจัยที่สงผลถึงความสําเร็จ หรือลมเหลวของการรักษา
- ขอแทรกซอนการรักษา (ถามี)
- การคาดการณการคงสภาพหลังการรักษา
- สรุปเปนขอเสนอแนะสําหรับนําไปใชเปนประโยชนตอ ไป

43. เอกสารอางอิง
44. หมายเหตุ:
44.1 นอกเหนือจาก การใสภาพฟลม ที่ชัดเจนใน file document ผูปวย ทานจะตองสงฟลมจริงหรือ
print-out film บนกระดาษอารต โดยตองบรรจุมาในแฟมผูปวย (หามแยกซอง)
44.2 ขนาดแฟมโดยประมาณ กวาง 10 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว
44.3 ขนาดกลอง model โดยประมาณ กวาง 6 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว สูง 2 นิ้ว
44.4 ภาพลายเสนรังสี กะโหลกศีรษะดานขาง:
- กอนการรักษา สีดํา
- ระหวางการรักษา สีน้ําเงิน
- หลังการรักษา สีแดง
- ระยะคงสภาพ สีเขียว

45. ภาคผนวก
- กรณีมีขอมูลอื่นที่ตองการนําเสนอเพิ่มเติมสามารถใสไดในภาคผนวก เชน รูปถาย ภาพรังสี หรือ
คาการวิเคราะหภาพถายรังสี (cephalometric measurements )ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว เปนตน./

