ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบตั รหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตกรรมทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตร เพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป
ไว เ ป น การเฉพาะ และเพื่ อ ส ง เสริ ม การศึ ก ษาของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
ทันตแพทยสภา
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ ๗ ข อ ๘ (๑๐) ข อ ๑๖ (๑) แห ง ข อ บั ง คั บ ทั น ตแพทยสภาว า ด ว ย
ราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย แ ห ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบข อ ๑๑ วรรคสอง และข อ ๓๔ แห ง
ขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และดวยอนุมัติของคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๖ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตกรรมทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหย กเลิ ก ระเบี ยบราชวิ ทยาลัย ทัน ตแพทยแ หงประเทศไทยวาดว ยหลัก เกณฑ วิ ธีก าร และ
เงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิ บัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา
ทันตกรรม ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง)
ขอ ๔ บรรดาระเบียบมติคณะกรรมการทันตแพทยสภา หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
คุณสมบัตขิ องผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
สวนที่ ๑
การสอบเพื่ออนุมัติบตั ร
ขอ ๕ ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ

2
ขอ ๖ ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรื อวุ ฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมสาขาต าง ๆ พ.ศ.
๒๕๕๕ ดังนี้
ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตองเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมทั่วไป ตองเปน
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปนผูที่ไดรับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมทั่วไป
โดยมีคํารับรองของหัวหนาหนวยงาน ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
สาขาทันตกรรมทั่วไป จากสถาบันในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรองเพื่อการสมัครสอบเปนผูชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(๒) ได รับปริ ญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทันตกรรมทั่ วไป และได รับการ ศึกษาหรื อ
ฝกอบรมในสาขาทันตกรรมทั่วไป ที่มีระยะเวลาศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป จากสถาบัน
ที่สํานักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมทั่วไป ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป
(๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาทันตกรรมทั่วไป ที่มีหลัก สูตรการศึกษาหรือฝกอบรม
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ปจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาหรือทันตแพทยสภา
รับรองโดยขอ เสนอจากราชวิทยาลัย
(๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรือปริญญาโทในสาขาทันตกรรมทั่วไป ที่มีระยะเวลาในการ ศึกษาหรือฝกอบรม ๑ ปการศึกษาจาก
สถาบันที่สํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย
และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมทั่วไปติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป
(๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมทั่วไป ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป
หัวหนาหนวยงานใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชั้นตน ในกรณีที่ทํางานรวมกับผูอื่น หรือรับรอง
ตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา
สวนที่ ๒
การสอบเพื่อวุฒิบัตร
ขอ ๗ ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ขอ ๘ ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลัก เกณฑการออกหนังสือ
อนุ มัติบัตรหรื อวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมสาขาต าง ๆ พ.ศ.
๒๕๕๕ ดังนี้
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ผู ยื่ นคํ าขอวุ ฒิบั ตรต องเปนผู ได ผ านการฝ กอบรมเป นผู มี ความรู ควาชํ านาญ ในการประกอบวิ ชาชี พ
ทันตกรรมสาขาทันตกรรมทั่วไป เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป ตามหลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยประจํา
บานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมทั่วไป ของ
ราชวิทยาลัยหรือที่ทันตแพทยสภารับรอง จากสถาบันที่ราชวิทยาลัยหรือทันตแพทยสภารับรอง
การยื่นคําขอวุฒิบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมทั่วไป ของผูมี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตาง ประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศไมมี
สิทธิเปนผูประกอบวิชา ชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในประเทศไทยได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยกําหนดโดยออกเปนระเบียบ
ทันตแพทยสภา
หมวด ๒
คุณสมบัตผิ ูมสี ิทธิสอบ
ขอ ๙ ผูมีสิทธิสอบขอเขียน ตองมีคุณสมบัติตามหมวด ๑ ( สวนที่ ๑ หรือสวนที่ ๒) แหงระเบียบนี้
ขอ ๑๐ ผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวย ตองมีคุณสมบัติตามหมวด ๑ (สวนที่ ๑ หรือสวนที่ ๒)
แหงระเบียบนี้ และ
(๑) ผูมีสิทธิสอบตองสงแบบรายงานผูปวย จํานวน ๓ ราย และแสดงความรู ความชํานาญ
บําบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาตางๆอยางนอย ๓ สาขาตามเกณฑที่กําหนดตามหมวด ๖ แหงระเบียบนี้
(๒) ผูมีสิทธิสอบตองเปนผูดูแลรักษาเองตั้งแตตนจนเสร็จสมบูรณ
(๓) ผูมีสิทธิสอบตองใหการดูแลรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล (comprehensive dental care)
ที่ไดรับการรักษาเสร็จสมบูรณและอยูในระยะคงสภาพ (maintenance phase) กอนสงรายงานผูปวย
(๔) มีเอกสารหลักฐานตามหมวด ๖ แหงระเบียบนี้
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เห็นวารายงานและเอกสารหลักฐานนั้นยังไมครบถวน
สมบูรณ ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตองทําการแกไขและสงกลับมายังคณะ อนุกรรมการฝกอบรม
และสอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เห็นวา รายงานและเอกสารหลักฐานที่สงกลับมาใหมไม
ครบถวนสมบูรณ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ มีสิทธิไมอนุมัติใหสอบปากเปลาและรายงานผูปวย
ในการสอบครั้งนั้น
หมวด ๓
การสมัครสอบ
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ขอ ๑๑ ผูประสงคขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ใหยื่นคําขอสอบขอเขียน และหรือสอบปากเปลาและ
รายงานผูปวย สําหรับผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑) แหงระเบียบนี้ สามารถยื่นคําขอสมัครสอบปากเปลาและ
รายงานผูปวยได โดยยกเวนการสอบขอเขียน และชําระเงินคาสมัครที่สํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย
ภายในเวลาที่ ร าชวิท ยาลัย กํ า หนด พรอ มเอกสาร หลัก ฐานตาง ๆ ที่ เ กี่ ย วของ ตามข อ ๘ แหงข อบั งคั บ
ทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
(๑) คําขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยกําหนดไว
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ
(๓) หลักฐานการฝกอบรม การปฏิบัติงาน
(๔) เอกสาร หรือหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชนหลักฐานการสอบผานขอเขียนหรือสอบปากเปลา
และรายงานผูปวยอยางใดอยางหนึ่งแลว
(๕) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามระเบียบราชวิทยาลัย
กําหนดไว
การประเมินคุณสมบัติผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร เลขาธิการราชวิทยาลัย รวบรวมคําขอ เอกสาร
และหลักฐานตางๆของผูยื่นคําขอที่มีคุณสมบัติตามหมวด ๑ หมวด ๒ และเอกสารหลักฐานตามขอ ๑๑ แหง
ระเบียบนี้ สงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ พิจารณาประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป เมื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบไดประเมินคุณสมบัติและอนุมัติใหผูยื่นคําขอมีสิทธิสอบแลว คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สง
รายชื่อผูมีสิทธิสอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัย เพื่อประกาศและแจงใหผูยื่นคําขอทราบลวงหนาไมนอยกวา
๓๐ วัน กอนวันสอบ
ในกรณีที่เรงดวนหรือเพื่อประโยชนแกผูยื่นคําขอ เลขาธิการราชวิทยาลัย อาจแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
ลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได
หมวด ๔
การสอบเพื่ออนุมัติบตั รหรือวุฒิบัตร
ขอ ๑๒ ผูที่ผานการพิจาณาใหมีสิทธิสอบแลว ตองสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป ประกอบดวยการสอบขอเขียน และ การสอบปากเปลาและรายงานผูปวย
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบ กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยและโดยอนุมัติจากคณะกรรมการทันต
แพทยสภา
การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร คณะอนุกรรมการสอบจะดําเนินการดังนี้
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สวนที่ ๑
ขั้นตอนการสอบ
ขอ ๑๓ การสอบขอเขียน ขอสอบประกอบดวย
(๑) ความรูทั่วไป ไดแก ความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมทั่วไป
(๒) ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม
(๓) ความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมทั่วไปและสาขาที่เกี่ยวของ
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียนตามหมวด ๕แหงระเบียบนี้ และเวลาที่ใชในการสอบขอเขียนตามที่
คณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมทั่วไปกําหนด
ขอ ๑๔ การสอบปากเปลาและรายงานผูปวย ประกอบดวย การสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงาน
ผูปวย และการสอบความรูในสาขาทันตกรรมทั่วไป
(๑) การสงรายงานผูปวย ใหสงรายงานผูปวยจํานวน ๓ ราย โดยรายงานผูปวยตองมีประวัติการ
รักษาอยางสมบูรณ และมีรายละเอียดตาง ๆ ครบถวนตามที่กําหนดในหมวด ๖ แหงระเบียบนี้
(๒) การนําเสนอรายงานผูปวย ใหนําเสนอเพียง ๑ รายโดยกําหนดผูปวยที่นําเสนอเปนผูปวย
รายที่ ๑ จากรายงานผูปวยจํานวน ๓ ราย
(๓) การสอบความรูในสาขาทันตกรรมทั่วไป เปนการสอบความรู ความคิดเห็น ประสบการณ
การแกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักการไดถูกตองเหมาะสม คําถามจะครอบคลุมรายงานผูปวยทั้ง ๓ ราย
และหรือ เนื้อหาความรูในสาขาทันตกรรมทั่วไปและสาขาที่เกี่ยวของ ที่กําหนดในหมวด๕และหมวด ๖ แหง
ระเบียบนี้
(๔) กําหนดเวลาการนําเสนอรายงานผูปวยไมเกิน ๒๐ นาทีโดยตอเนื่อง และการสอบความรู
ในสาขาทันตกรรมทั่วไปประมาณ ๔๐ นาที รวมระยะเวลาทั้งหมดไมเกิน ๑ ชั่วโมง
สวนที่ ๒
กําหนดการสอบ และ สถานที่สอบ
ขอ ๑๕ กําหนดการสอบ และ สถานที่สอบใหเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัย
หมวด ๕
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียน
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ขอ ๑๖ ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียน ประกอบดวย
สวนที่ ๑ ความรูทั่วไปและความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันต กรรม ตาม
ภาคผนวก ๑ แหงระเบียบนี้
สวนที่ ๒ ความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมทั่วไปและสาขาที่เกี่ยวของตาม ภาคผนวก ๑ แหงระเบียบนี้
สวนที่ ๑
ความรูทั่วไป และ
ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม
ขอ ๑๗ การสอบความรูทั่วไป ไดแก ความรูทางวิทยาศาสตรพื้ นฐานและวิทยาศาสตรการแพทย
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมทั่วไป 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
ระเบียบราชวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
สวนที่ ๒
ความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมทั่วไปและสาขาทีเ่ กี่ยวของ
ขอ ๑๙ การสอบความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมทั่วไปและสาขาที่เกี่ยวของ เปนเนื้อหาเชิง
บูรณาการ (integration) ของวิชาตางๆไดแก
(๑) พฤติกรรมศาสตร และ สุขศึกษา (Behavioural Science and Health Education)
(๒) ทันตกรรมปองกันในคลินิก (Clinical Preventive Dentistry)
(๓) ทันตกรรมพรอมมูล (Comprehensive Dentistry)
(๔) ทันตกรรมขั้นสูง 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
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปลาและรายงานผูป วย
ขอ ๒๐ ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปลาและรายงานผูปวยประกอบ ดวย การสอบรายงานผูปวย
และการสอบความรู ใ นสาขาทั น ตกรรมทั่ ว ไปและสาขาที่ เ กี่ย วข อ ง เป น การสอบความรู ความคิ ด เห็ น
ประสบการณ การแกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการไดถูกตองเหมาะสม คําถามจะครอบคลุมรายงาน
ผูปวยทั้ง ๓ ราย และ เนื้อหาความรูในสาขาทันตกรรมทั่วไปและสาขาที่เกี่ยวของ ที่กําหนดในหมวด ๕ และ
หมวด ๖แหงระเบียบนี้
สวนที่ ๑
แบบรายงานผูป วย
ขอ ๒๑ ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตองสงรายงานผูปวย จํานวน ๓ ราย แตนําเสนอเพียง ๑ ราย
โดยกําหนดผูปวยที่นําเสนอเปนผูปวยรายที่ ๑
(๑) เงื่อนไขรายงานผูปวย
(๑.๑) ตองไมเปนรายงานผูปวยที่ไดใชใหไดมาซึ่งคุณวุฒิทางการศึกษาใดๆมากอน
(๑.๒) ตองเปนรายงานผูปวยซึ่งผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเปนผูดูแลรักษาเองตั้งแตตน
จนเสร็จสมบูรณ
(๒) เกณฑรายงานผูปวยประกอบดวย
(๒.๑) ตองเปนการรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล ที่ไดรับการรักษาเสร็จสมบูรณและอยูใน
ระยะคงสภาพ กอนสงรายงานผูปวย
การรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล หมายถึงระบบการปฏิบัติงานที่ผูปวยจะไดรับสิ่งตางๆคือ
การวินิจฉัยอยางสมบูรณ ครบถวน การจูงใจ และการไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน การมี
แผนการรักษาที่ครอบคลุมในทุกๆดาน สอดคลองกับความประสงคของผูปวย โดยผูปวยมีความเขาใจใน
แผนการรักษานั้นๆดวย กระบวนการรักษาจะตองผสมผสานและสอดคลองกับขอจํากัดทางการแพทย
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สภาวะของจิตใจ ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูปวย เพื่อใหผูปวยสามารถดํารงรักษาสภาวะของสุขภาพ
ที่ดีใหคงอยูตลอดไป และ
(๒.๒) ตองเปนรายงานผูปวยซึ่งผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสามารถแสดงความรูความ
ชํานาญ บําบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาตางๆอยางนอย ๓ สาขาตามเกณฑที่กําหนดในขอ (๒.๔) โดยทั้ง ๓
สาขานั้นอาจจะมีอยูในผูปวยรายเดียวกันหรือตางรายก็ได ในกรณีผูปวยเด็ก (อายุไมเกิน ๑๒ ป) หรือกรณี
ผูปวยใสฟนเทียมทั้งปาก (complete denture) สามารถสงกรณีใดกรณีหนึ่งไดเพียงหนึ่งราย และตองไมเลือก
กรณีผูปวยดังกลาวเปนผูปวยรายที่ ๑ ที่ใชในการนําเสนอรายงานผูปวย
(๒.๓) ผูปวยรายที่ ๑ ที่จะใชในการนําเสนอรายงานผูปวย ตองมีการรักษาทางทันตกรรมตามเกณฑที่
กําหนดในขอ (๒.๔) อยางนอย ๒ สาขา
(๒.๔) การรักษาตางๆใน (๒.๒) และ (๒.๓) ตองดําเนินการไมนอยกวาเกณฑความรูความ
ชํานาญในการบําบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาตางๆที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๒.๔.๑) วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการรักษา
การสงตอ การประสานงานกับบุคลากรทางการ แพทยในการบําบัดรอยโรคในชองปากที่พบบอย หรือ โรค
ที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวดภายในชองปากและภายนอกชองปาก หรือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุมกัน หรือ รอยโรคกอนเกิดมะเร็ง หรือ การติดเชื้อในชองปาก สามารถเลือกใชยาชนิดตางๆไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิ ภาพ
(๒.๔.๒) ปริทันตวิทยา
ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการรักษาโรคปริทันตอักเสบเฉพาะตําแหนง (localized
periodontitis) หรือสามารถแกไขปญหาของอวัยวะ ปริทันตที่มีความ สัมพันธกับงานทันตกรรมสาขาอื่นๆ
เชน periodontal-endodontic therapy โดยเลือกใชวิธีและเทคนิกการรักษาที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ เพื่อ
ฟนฟูการทําหนาที่ของฟนและอวัยวะปริทันตใหกลับสูภาวะปกติ
(๒.๔.๓) ทันตกรรมหัตถการ
ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการบูรณะฟนที่มีลักษณะยุงยาก (complex case) เชน Class
II extensive restoration, Class IV, space closure หรือ การบูรณะฟนที่ไดรับภยันตรายจากอุบัติเหตุ เปนตน
โดยเลือกใชวัสดุและเทคนิกการบูรณะที่เหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ
(๒.๔.๔) วิทยาเอ็นโดดอนต
ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการเลือกใชการบําบัดทางเอ็นโดดอนตในฟนหลายราก
หรือฟนรากเดียวที่มีลักษณะยุงยาก(complex case)ไดอยางถูกตองเหมาะสมทั้งทางเทคนิกและหลักวิชาการ
(๒.๔.๕) ศัลยศาสตรชองปาก
ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการรักษาทางศัลยกรรมที่เกี่ยว กับกระดูกรองรับรากฟน
(alveolar surgery) เชน การผาตัดฟนคุด การทําศัลย กรรมปลายราก การรักษาการติดเชื้อจากฟน การรักษา
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เนื้องอกในปากชนิดไมรายแรงหรือถุงน้ําขนาดเล็ก การผาตัดตกแตงกระดูกเพื่อการใสฟนเทียม การรักษา
กระดูกขากรรไกรหักโดยวิธีปด (closed method) เปนตน
(๒.๔.๖) ทันตกรรมประดิษฐ
ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการบูรณะระบบบดเคี้ยวโดยการใสฟนเทียมชนิดตางๆที่
เหมาะสมกับสภาพผูปวย กรณีฟนเทียมติดแนน ตองเปนครอบฟนอยางนอย ๓ ซี่ หรือเปนสะพานฟนอยาง
นอย ๓ ซี่ (units) กรณีฟนเทียมถอดได ตองเปนฟนเทียมบางสวนถอดไดชนิดขยายฐาน (distal extension)
หรือฟนเทียมทั้งปาก บน หรือ ลาง ( upper or lower single complete denture ) ๑ ชิ้น
(๒.๔.๗) ทันตกรรมจัดฟน
ตองสามารถแสดงความรูความสามารถในการแกไขความผิดปกติของการสบฟนหรือระบบบดเคี้ยวโดย
การเคลื่อนฟนเฉพาะตําแหนง โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาซึ่งเปนที่ยอมรับ หรือเปนการ
เคลื่อนฟนเฉพาะตําแหนงเพื่อการปองกันความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นตอระบบบดเคี้ยวหรือการสบฟน
(๒.๔.๘) ทันตกรรมสําหรับเด็ก
กรณีผูปวยเด็ก ตองเปนการรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล โดยมีวิธีจัดการพฤติกรรมเด็กที่เหมาะสม
แบบไมใชยา (non-pharmacological method) และยังตองมีการรักษาทางทันตกรรมบูรณะอีกอยางนอย ๒
quadrants โดยมีการรักษาโพรงประสาทฟน และบูรณะดวยการครอบฟนเหล็กไรสนิม อยางนอย ๑ ซี่
สวนที่ ๒
เอกสารประกอบรายงานผูป ว ย
ขอ ๒๒ การจัดพิมพเอกสารรายงานผูปวย ใหจัดทําเปนรูปเลมทั้ง ๓ ราย รายละ ๕ ชุด และบันทึก
เปนแผนดิสก (compact disc) รวมผูปวยทั้ง ๓ ราย จํานวน ๕ ชุด ใชภาษาไทยใหมากที่สุด ใชศัพทบัญญัติ
ของราชบัณฑิตยสถาน การเรียกชื่อฟน 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 สาขาทันตกรรมทั่วไป
(๑.๒) ชื่อ นามสกุล ผูสมัครสอบ
(๑.๓) วัน เดือน ป ที่สมัครสอบ
(๑.๔) ผูปวยทันตกรรมพรอมมูลรายที่........
(๑.๕) ประกอบดวยงานทันตกรรมสาขา................(ระบุเฉพาะสาขาตามเกณฑความรู
ความชํานาญในการบําบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาตางๆที่กําหนดในหมวดที่ ๖ สวนที่ ๑ ขอ ๒๑ (๒.๔)
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(๑.๖) กระดาษปกรายงานผูปวยแตละราย ใหใชสีตางกัน
(๒) แบบสรุปการบําบัดรักษาทางทันตกรรมเฉพาะสาขา ตามเกณฑที่กําหนดในหมวดที่ ๖
สวนที่ ๑ ขอ ๒๑ (๒.๔) (ภาคผนวก ๓)
(๓) เนื้อหารายงานผูปวย ประกอบดวย
(๓.๑) อาการสําคัญ
(๓.๒) ประวัติทางการแพทย และ ประวัติทางทันตกรรม
(๓.๓) การตรวจและสิ่งที่ตรวจพบ (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) การรั กษา (กรณีผูปวยเด็ก ใหระบุพฤติกรรมของผูปวย และวิ ธีที่ใช ในการปรั บ
พฤติกรรม)
(๓.๙) การประเมินผลการรักษา และการติดตามการรักษาที่เหมาะสม
(๓.๑๐) การวิจารณการรักษาและผลการรักษา
(๓.๑๑) สรุป
(๓.๑๒) เอกสารอางอิง โดยใชระบบ Vancouver
(๓.๑๓) รูปภาพที่บรรจุในรายงานผูปวยเปนรูปภาพกอนและหลังการรักษาพรอมทั้ง
รูปภาพระหวางการรักษาและการติดตามผล ตามความจําเปน โดยระบุหมายเลขรูปภาพ และจัดไวใ น
ตําแหนงที่เหมาะสม 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 (ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกหนา)
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ขอ ๒๔ ผู ยื่ น คํ า ขอวุฒิบัต รสามารถใชร ายงานผู ปว ยรายที่อยู ใ นระหวา งการศึ ก ษาของหลัก สูต ร
ฝก อบรมแต ต อ งไม เ ป น รายงานผู ป ว ยที่ ใ ชส อบเพื่ อ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษา และมี ก ารลงนามรั บ รองจาก
ผูอํานวยการหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันนั้นๆ
สวนที่ ๓
ภาพถาย
ขอ ๒๕ ภาพถายประกอบดวย
(๑ ) ภาพถายภายนอกชองปาก ประกอบดวย ภาพถายใบหนาดานตรง ภาพถายใบหนาดานขาง
(๒) ภาพถายภายในชองปากประกอบดวย ๙ ภาพ ดังนี้ ภาพถายขณะสบฟนดานหนา ภาพถาย
ขณะสบฟนดานขาง(ขวา) ภาพถายขณะสบฟนดานขาง(ซาย) ภาพถายดานบดเคี้ยวฟนบน ภาพถายดานบด
เคี้ยวฟนลาง ภาพถายดานเพดานฟนบนดานขวา ภาพถายดานเพดานฟนบนดานซาย ภาพถายดานลิ้นฟนลาง
ดานขวา ภาพถายดานลิ้นฟนลางดานซาย
กรณีการใสฟนเทียม ควรมีภาพที่ผูปวยใสฟนเทียมดวย
(๓) ภาพถายแบบจําลองฟนประกอบดวย ๕ ภาพ ดังนี้ ภาพถายขณะสบฟนดานหนา ภาพถาย
ขณะสบฟนดานขาง(ขวา) ภาพถายขณะสบฟนดานขาง(ซาย) ภาพถายดานบดเคี้ยวฟนบน ภาพถายดานบดเคี้ยว
ฟนลาง
กรณีผูปวยเด็ก อนุโลมสงภาพถายในชองปากและแบบจําลองฟนเฉพาะหลังการรักษาได ยกเวน
ผูปวยจัดฟน
สวนที่ ๔
ภาพรังสี
ขอ ๒๖ ภาพรังสีตองเปนภาพรังสีตนฉบับของผูปวยทั้ง ๓ รายๆละ ๑ ชุด โดยเปนภาพรังสีที่
เหมาะสมทั้งกอนการรักษา ระหวางการรักษา (ตามความจําเปน) หลังการรักษา และการติดตามผล (ตาม
ความจําเปน) ตาม Guideline ซึ่งตีพิมพใน Pediatric Dentistry 2005-2006 ; 27 (7 Suppl) : 185-6 หรือ
www. ada.org ทั้งนี้ควรมีภาพรังสีชนิด panoramic กอนและหลังการรักษาในกรณีจําเปน
สวนที่ ๕
หลักฐานประกอบอื่น ๆ
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ขอ ๒๗ หลักฐานประกอบอื่นๆ ไดแก แบบจําลองฟน ทั้งกอนการรักษา และหลังการรักษา ของผูปวย
ทั้ง ๓ ราย (ระบุ ชื่อ นามสกุล ของผูปวย หมายเลขลําดับที่รายงาน และ วันเดือน ป ที่พิมพปาก) กรณีผูปวย
เด็ก อนุโลมสงแบบ จําลองฟนเฉพาะหลังการรักษาได
ขอ ๒๘ สรุปหลักฐานที่ตองสงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมทั่วไป (ตาม
ตารางในภาคผนวก ๔ ) รวมผูปวยทั้ง ๓ ราย บรรจุในกลองมิดชิด ๑ กลอง ขางกลองระบุรายละเอียดดังนี้
สาขาทันตกรรมทั่วไป
วันเดือนปที่สอบ
ชื่อ – สกล ผสมัครสอบ

ขอ ๒๙ ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบและภายหลังการประกาศผลการสอบของทันตแพทยสภา ผูยื่นคํา
ขอวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรสามารถรับแบบจําลองฟน ภาพเลื่อนตัวจริงหรือภาพถายดิจิตอล และภาพรังสีคืนได
ยกเวนรายงานผูปวย
สวนที่ ๖
การนําเสนอรายงานผูป วย
ขอ ๓๐ การนําเสนอรายงานผูปวย ใชเวลาไมเกิน ๒๐ นาที โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสม เชน
พาวเวอรพอยท (Power points) เปนตน มีขอบเขตเนื้อหาตามรายงานผูปวยรายที่ ๑ ภาพประกอบมีรายละเอียดที่
ชัดเจน
หมวด ๗
เกณฑการประเมิน และ เกณฑการตัดสินผลการสอบผาน
สวนที่ ๑
เกณฑการประเมิน
ขอ ๓๑ ผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไปจะตองสอบผานทั้งการสอบขอเขียน
และการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย ใชเกณฑการตัดสินตามขอ ๑๙ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕
สวนที่ ๒
เกณฑการตัดสินผลการสอบผาน
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ขอ ๓๒ เกณฑการตัดสินผลการสอบผาน ผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรจะตองสอบผานทั้งการ
สอบขอเขียน และการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย โดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ เปนเกณฑตัดสินของแต
ละการสอบ ผูที่สอบไมผานไมวาสวนใดสวนหนึ่งในการสอบ ๒ สวนนี้ ผูยื่นคําขอจะตองยื่นคําขอสอบใหม
พรอมชําระคาสมัครสอบตามประกาศของราชวิทยาลัย
ขอ ๓๓ ผลการสอบผานขอเขียน หรือ การสอบปากเปลาและรายงานผูปวย ใหเก็บสะสมไวไดใน
ระยะเวลาไมเกิน ๕ ป นับแตวันที่ประกาศผลการสอบของทันตแพทยสภา

หมวด ๘
การสอบเพื่ออนุมัติบตั รของผูมีคุณสมบัตติ ามขอบังคับฯทันตแพทยสภา
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 ใหเสนอแฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมทั่วไป
(๑) การสอบปากเปลาและรายงานผูปวย ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตองสงรายงานและนําเสนอผูปวย ๑
ราย
(๑.๑) รายงานผูปวย
(๑.๑.๑) ตองเปนการรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล
(๑.๑.๒) ตองมีการรักษาทันตกรรมตามเกณฑที่กําหนดอยางนอย ๒ สาขา
(๑.๑.๓) ตองเปนรายงานผูปวยซึ่งผูยื่นคําขออนุมัติบัตรเปนผูดูแลรักษาเองตั้งแตตนจนเสร็จ
สมบูรณ และอยูในระยะคงสภาพ กอนสงรายงานผูปวย
(๑.๒) การสอบปากเปลาและการนําเสนอรายงานผูปวย กําหนดเวลาการนําเสนอรายงานผูปวยไม
เกิน ๒๐ นาทีโดยตอเนื่อง และการสอบความรูและประสบการณในสาขาทันตกรรมทั่วไปและสาขาที่
เกี่ยวของประมาณ ๔๐ นาที รวมระยะเวลาทั้งหมดไมเกิน ๑ ชั่วโมง
(๑.๓) ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย เปนการสอบความรู ความคิดเห็น
ประสบการณ การแกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการไดถูกตองเหมาะสม เปนเนื้อหาความรูวิชาการ
สาขาทันตกรรมทั่วไปและสาขาที่เกี่ยวของที่กําหนดตามหมวด ๕และหมวด๖ แหงระเบียบนี้
(๒) แฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมทั่วไปตามภาคผนวก ๗
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ขอ ๓๕ เกณฑการประเมิน และเกณฑการตัดสินผลการสอบ
(๑) การสอบปากเปลาและรายงานผูปวย คะแนนรอยละ ๗๐
(๒) แฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมทั่วไปตามภาคผนวก ๗ คะแนนรอยละ ๓๐
(๓) เกณฑการตัดสินผลการสอบผาน ถือคะแนนรอยละ๗๕ ของคะแนนรวมของการสอบปากเปลา
และรายงานผูปวย และแฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมทั่วไป
ขอ ๓๖ การยื่นคําขออนุมัติบัตรของผูมีคุณสมบัติตามขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวา
ดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะตองสอบเพื่อรับอนุมัติบัตรใหแลวเสร็จภายใน ๕ ป นับตั้งแตขอบังคับฯ
ทันตแพทยสภาพ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช
หมวด๙
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๗ ผูที่สอบผานขอเขียนตามระเบียบราชวิทยาลัยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร เพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา
ทันตกรรมทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง) สามารถใชหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบใน
หมวด ๖ ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง)
ขอ ๓๘ ผูที่เขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไปกอนปการศึกษา ๒๕๕๖ สามารถใช
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบตามระเบียบราชวิทยาลัยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร เพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตกรรมทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง)
ทั้งนี้ใหใชหลักเกณฑดังกลาวภายในระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตระเบียบนี้มีผลบังคับใช

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)ทันตแพทย ไพศาล กังวลกิจ)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

15
(ภาคผนวก ๑)
ขอบเขตเนื้อหาการสอบขอเขียน
๑. หมวดความรูทั่วไปและความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันต
กรรม
๑.๑ วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานหรือวิชาทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานที่เกี่ยวของ
๑.๑.๑ ชีวสถิติ
การวิเคราะหสถิติแนวใหมขั้นพื้นฐานและ การใชสถิติในการสรุปผลจากขอมูลที่รวบรวม
มาจากการสํารวจและหองปฏิบัติการ โดยใชขอมูลที่เกี่ยวของกับทางทันตกรรม เนื้อหาครอบคลุม
- การแจกแจงความนาจะเปน
- การแจกแจงเชิงสุม
- การประเมินคาชวงความเชื่อมั่น
- การอนุมานเชิงสถิติแบบอิงพารามิเตอรและไมอิงพารามิเตอร
- การวิเคราะหแยกประเภท
- การวิเคราะหความแปรปรวน
- การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอยพหุคูณ
๑.๑.๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร
- ระเบียบวิธีการวิจัยชนิดตาง ๆ ที่ใชในทางทันตแพทยศาสตร
- การวางแผนการวิจัย
- การคนหาขอมูลทางวิชาการดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร
- การวิเคราะหและวิพากษบทความทางวิทยาศาสตร
- การใชเหตุผลในการดําเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัย
- การกําหนดหัวขอและปญหาการวิจัย
- การพิจารณาและการควบคุมอคติและตัวกวนในการวิจัย
- ขอพึงพิจารณาเฉพาะของตัวแปรของการศึกษาวิจัยทางทันตแพทยศาสตร
- การควบคุมคุณภาพของขอมูล
- การประมวลขอมูลและการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติและดวยคอมพิวเตอรที่เหมาะสมใน
การศึกษาทางทันตแพทยศาสตร
- การเขียนและการพิจารณาโครงรางการวิจัย
- ขอพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย
- มารยาทของนักวิจัย
- การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆรวมทั้งตัวอยางและวิธีการวิจัยที่ใชเฉพาะใน
การศึกษาทางทันตแพทยศาสตรแตละสาขา
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๑.๑.๓ ชีววิทยาชองปาก
- โครงสราง การเจริญและการพัฒนา หนาที่ความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน และที่ เกี่ยวของ
กับอวัยวะในระบบอื่น ๆ ของเนื้อเยื่อชนิดตาง ๆ ในชองปาก ซึ่งไดแก mineralized tissue เยื่อบุชองปาก
อวัยวะปริทันต ตอมน้ําลายทั้งในสภาพปกติและที่เปนโรค รวมทั้งระบบจุลชีพในชองปาก
- ความเขาใจในโรคตาง ๆ ที่เกิดในชองปากที่พบไดบอยในประชากรโดยเนนปจจัยและ
กลไกการเกิดโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการปองกันโรค รวมถึงกลไกทางชีววิทยาระดับเซลลที่
เกิดขึ้นอันเปนผลจากการรักษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในขบวนการฟนคืนของเซลลหรืออวัยวะตางๆ
หรือลักษณะอาการที่เปนผลตามของการรักษาอันจะนําไปสูการรักษาและการควบคุมโรคเหลานั้นไดอยางมี
ประสิทธิ ภาพ
๑.๑.๔ ชีววิทยาศาสตรการแพทย
- การประยุกตความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย (Basic Medical Science) ที่มี
ความสําคัญทางคลินิก
- การนําหลักการสําคัญๆทางวิทยาศาสตรการ แพทยมาใชอธิบายกระบวนการทางคลินิก
คื อ การตรวจวิ จั ย โรค การวางแผนในการรั ก ษา การรั ก ษา การประเมิ น ผลการรั ก ษา การคาดการณ
ผลการรักษา การแกไขผลการแทรกซอนจากการรักษาอยางมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
๑.๑.๕ ระบาดวิทยา (โรคในชองปาก)
- ธรรมชาติของการเกิดโรค ปญหาสุขภาพ ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคและการ
เปลี่ยนแปลงในภาวะสุขภาพของประชากร
- หลักการและวิธีการทางระบาดในการพรรณนาถึงลักษณะการเกิด การกระจายของโรค
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรคและการศึกษาแบบทดลองเพื่อยืนยันปจจัยที่เปนสาเหตุ
- การสืบสวนหาสาเหตุเพื่อการปองกันและการควบคุมโรค วิธีตางๆในการควบ คุมโรค
ตลอดจนการเฝาระวังโรค
๑.๒ กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม
- ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันต กรรม ตามพระราช บัญญัติวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
- ขอบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบทันตแพทยสภาและหรือระเบียบราชวิทยาลัยที่เกี่ยว ของ
๒. หมวดความรูวิชาการในสาขาทันตกรรมทั่วไปและสาขาที่เกี่ยวของ
๒.๑ พฤติกรรมศาสตรและสุขศึกษา
- ความคิด พื้นฐานทางด านพฤติ กรรมศาสตรที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการบริการดาน
สุขภาพ
- ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับสถานะภาพทาง
สุขภาพ
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- ความสัมพันธระหวางบุคลากรทางดานสุขภาพอนามัย
- การศึกษาเกี่ยวกับความตองการ พฤติกรรมการแสดงออกและขบวนการแกปญหาซึ่ง
เกี่ยวของกับความตองการ การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
- การประยุกตใชความรูทางพฤติกรรมศาสตรและสุขศึกษาเพื่อการแกไขปญหาในการ
บริการทางทันตกรรมเพื่อใหการบริการเปนที่พอใจและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ทันตกรรมปองกันในคลินกิ
- ปรัชญา แนวคิดและหลักการดําเนินงานทันตกรรมปองกัน รวมทั้งความหมาย ขอบเขต
โดยอาศัย แนวคิดในการดูแลทันตสุขภาพแบบองครวม
- การประยุกตทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรของบุคคลและชุมชน
- แนวคิดการดูแลทันตสุขภาพตนเอง
- มาตรการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับบุคคลและชุมชน
- การดําเนินงานทันตกรรมปองกันประเภทตางๆ
- ทันตกรรมปองกันในคลินิก
๒.๓ ทันตกรรมพรอมมูล ( Comprehensive Dentistry )
- การจัดบริการทางทันตกรรมที่จําเปนแกผูปวยแตละรายอยางครบถวนสมบูรณในทุก
สาขาวิชา การตรวจวินิจฉัยอยางครบถวนสมบูรณ การจูงใจเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
โดยเนนการดํารงรักษาไวซึ่งสภาวะการมีทันตสุขภาพที่สมบูรณ การมีแผนการรักษาที่ครอบคลุมในทุกดาน
ซึ่งผูปวยยอมรับและพรอมกับเปนไปตามความประสงคของผูปวย และ ผูปวยมีความเขาใจในแผนการรักษา
นั้นๆดวย กระบวนการรักษาจะ ตองผสมผสานและสอดคลองกับขอจํากัดทางการแพทย สภาวะจิตใจและ
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปวยนั้นๆเพื่อการดํารงรักษาสภาวะของการมีสุขภาพดีคงอยูตลอดไป
๒.๔ ทันตกรรมขั้นสูง และ ทันตกรรมโรงพยาบาล (Advanced Dentistry and Hospital
Dentistry)
๒.๔.๑ วินิจฉัยโรคชองปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม
- การซักประวัติผูปวย การตรวจภายในชองปากและภายนอกชองปากอยางละเอียด
- สาเหตุ กลไกการเกิดพยาธิสภาพของโรคในชองปาก ทั้งเฉพาะที่และเกี่ยว ของกับระบบ
ตาง ๆ ของรางกาย การวินิจฉัยแยกโรค วินิจฉัย โรค การวางแผนการรักษา การสงตอและประสานงานกับ
บุคลากรทางการแพทย
- การบําบัดรอยโรคในชองปากที่พบบอยอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคที่
เกี่ยวของกับความเจ็บปวดภายในชองปาก ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน รอยโรคกอนเกิดมะเร็ง
รวมทั้งการติดเชื้อในชองปากและอื่น ๆ
- กลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุมตาง ๆ การเสริมฤทธิ์และการตานฤทธิ์ของยาที่รักษา
โรคระบบตาง ๆ กับยาที่ใชในทางทันตกรรม เพื่อการเลือกใชยาของทันตแพทยไดอยางเหมาะสมและมี
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ประสิทธิภาพ การศึกษาถึงยาชนิดใหม ๆ ที่มีการพัฒนาอยูอยางตอเนื่อง เพื่อชวยใหการเลือกใชยาเปนไป
อยางมีเหตุ มีผล และเหมาะสม กับสภาพความเปนจริงในปจจุบันอยูเสมอ
๒.๔.๒ ทันตกรรมสําหรับเด็ก และ ทันตกรรมจัดฟน
- การพัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาของเด็ก การจัดการพฤติกรรมของเด็กใหยินยอมรับการ
รักษาทางทันตกรรม
- พัฒนาการของฟน
- หลักการทันตกรรมปองกัน
- การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาบําบัดรักษาทันตกรรมเด็ก
- การบูรณะฟนและการรักษาประสาทฟนเด็ก
- การจัดการกับฟนและเนื้อเยื่อรองรับที่ไดรับภยันตรายจากอุบัติเหตุ
- การจัดการกับชองวางระหวางฟนเพื่อปองกันการเคลื่อนของฟน
- การพัฒนาระบบการสบฟน การบดเคี้ยว ลักษณะการสบฟน โครงสรางของใบหนาหลัก
ทั่วไปในการเคลื่อนฟนเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน
- การตรวจวินิจฉัย วิเคราะหและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน เบื้องตนไดแก
ทันตกรรมจัดฟนปองกัน การรักษาทางทันตกรรมจัดฟนระยะเริ่มแรกเมื่อพบความผิดปกติ จําแนกและเลือก
ผูปวยเพื่อการรักษาในการสบฟนผิดปกติซึ่งอยูในขอบเขต การเคลื่อนฟนเฉพาะตําแหนงโดยเครื่องมือถอด
ได หรือสงตอไดอยางเหมาะสม
- การรักษาเบื้องตนและฉุกเฉินโดยเพดานปลอม(obturator) ในเด็กแรกเกิดที่ปากแหวง
และเพดานโหว
๒.๔.๓ ทันตกรรมอนุรักษ และ ทันตกรรมประดิษฐ
- การเกิดฟนผุ
- วัสดุที่เกี่ยวกับการบูรณะฟนชนิดตาง ๆ
- วิธีการบูรณะฟนดวยอมัลกัมและวัสดุที่มีสีคลายฟน
- การทํา inlay, onlay
- วิธีเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุอุดฟน
- ลักษณะของโพรงประสาทฟน พยาธิสภาพของโรคของเนื้อเยื่อประสาทฟนและเนื้อเยื่อ
รอบปลายรากฟน
- หลักการและกระบวนการของเอ็นโดดอนตบําบัดในฟนสภาวะตาง ๆ
- โครงสรางของอวัยวะปริทันต สภาวะของพยาธิวิทยาและจุลกายวิภาคของโรคปริทันต
- การตรวจวินิจฉัยโรคปริทันต
- การแนะนําการรักษาสุขภาพในชองปาก
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- การรักษาโรคปริทันตดวยวิธีพื้นฐาน การแกไขภยันตรายจากการสบฟนที่ผิดปกติ การ
ทําเฝอกฟนชั่วคราว และการทําศัลยปริทันตบางวิธี การแกไขปญหาความสัมพันธระหวางโรคปริทันตกับ
งานทันตกรรมบําบัดสาขาอื่นที่เกี่ยวของ การฟนฟูการทําหนาที่ของฟนและอวัยวะปริทันตกลับสูสภาพปกติ
- การใสฟนเทียมชนิดตางๆ ไดแก ฟนเทียมบางสวนแบบติดแนน ฟนเทียมบางสวนแบบ
ถอดได การใสฟนปลอมทั้งปากครอมบนเหงือกหรือบนฟนธรรมชาติบางซี่ (overdenture)
- การครอบฟนบนฟนธรรมชาติที่บูรณะแลว
- การสงตอผูปวยเพื่อรับการรักษาตอที่เหมาะสม
๒.๔.๔ ศัลยศาสตรชองปาก และ ทันตกรรมโรงพยาบาล ( Oral Surgery และ Hospital
Dentistry )
- หลักการในการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา และการใชยาในงานศัลยกรรมชองปาก
- การดู แ ลผู ป ว ยทั้ ง ก อ นและหลั ง การผ า ตั ด ตลอดจนการเขี ย นใบสั่ ง การต า งๆใน
โรงพยาบาล โดยมุงเนนเนื้อหาในผูปวยที่มีโรคทางระบบ การติดเชื้อจากฟน เนื้องอกในชองปากชนิดไม
รายแรง
- การรั ก ษาถุ ง น้ํ า ที่ มี ข นาดเล็ ก การผ า ตั ด เกี่ ย วกั บ ฟ น และกระดู ก รองรั บ รากฟ น
(dentoalveolar surgery) การผาตัดเพื่อใสฟนปลอม การตัดชิ้นเนื้อสงตรวจ
- การประเมินสภาพผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุ และทําการรักษากระดูกขากรรไกรหักโดยวิธี
ปด (closed method) กอนการสงตอ
- ปญหาแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการทํางานศัลยกรรมชองปาก
- ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่อาจพบไดในคลินิกทันตกรรม การตรวจวินิจฉัยอาการ
และอาการแสดงตางๆ ของสภาวะฉุกเฉินตางๆที่อาจเกิดขึ้นในคลินิกทันตกรรม มีทักษะในการกูชีพไดอยาง
มีประสิทธิ ภาพ มีความคุนเคยในการแกไขสภาวะฉุกเฉินตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางถูกตองเหมาะสม
โดยสุ ขุ ม รอบคอบ สามารถวางแผนการต า งๆเพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด สภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเป น ผลจากการ
จัดบริการทางทันตกรรมไดอยางแทจริง
- การสงตอผูปวยเพื่อการรักษาที่เหมาะสม
๒.๔.๕ การดูแลรักษาทางทันตกรรมในกลุมผูปวยพิเศษ
๒.๔.๕.๑ ทันตกรรมในผูปวยโรคที่มีโรคทางระบบ
-โรคระบบตางๆที่มีผลตอกระบวนการบริการทางทันตกรรม ในดานตางๆ โดยมุง
เนนหนักในการตรวจวินิจฉัย เพื่อใหทราบถึงการเกิดโรค สถานภาพการเจ็บปวย เพื่อปองกันปญหาแทรก
ซอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใหบริการทางทันตกรรม
- การจัดการบริการทางทันตกรรมที่เหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆโดยรวมถึงการ
ขอคําปรึกษาและการสงตอผูปวยที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสุขภาพโดยรวมของผูปวยเปนสําคัญ
๒.๔.๕.๒ ทันตกรรมในผูสูงอายุ
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- การเปลี่ยนแปลงตางๆทางรางกาย จิตใจและสมองของผูสูงอายุที่มีผลกระทบตอ
ทันตสุขภาพ
-โรคทางระบบที่พบในผูสูงอายุ
- เภสัชวิทยาของยาที่ใชในผูสูงอายุที่มีผลตอทันตสุขภาพ
- การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมแกผูสูงอายุ โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ
ตางๆ
- การรักษาทางทันตกรรมดวยวัสดุและวิธีการที่เหมาะสม
๒.๔.๕.๓ ทันตกรรมในผูพิการ
- ความพิการประเภทตางๆที่เกี่ยวของกับทันตกรรม
- เภสัชวิทยาของยาที่ใชในกลุมนี้ที่มีผลตอทันตสุขภาพ
- การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม
- การรักษาทางทันตกรรมดวยวัสดุและวิธีการที่เหมาะสม
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(ภาคผนวก ๒)
แบบปก
รายงานผูปวย
เพื่อการสอบ …………………… (วุฒบิ ัตร/อนุมัติบัตร: ระบุ)
สาขาทันตกรรมทัว่ ไป
(ชื่อ-นามสกุล ผูสมัครสอบ)
(วัน เดือน ป ที่สมัครสอบ)
ผูปวยทันตกรรมพรอมมูล รายที่ .......... (ระบุ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)
ประกอบดวยงานทันตกรรม สาขา
………………………………………
………………………………………
……………………………………
………………………………………
(ระบุเฉพาะสาขาตามเกณฑความรูความชํานาญในการบําบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาตางๆที่กําหนดใน
หมวดที่ ๖ สวนที่ ๑ ขอ ๒๑ (๒.๔) )
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(ภาคผนวก ๓)
แบบสรุปงานแสดงความรูความชํานาญเฉพาะทาง ในผูปวยรายที่..........
ระบุงานตามหมวด ตําแหนง / เลขที่หนา สําหรับกรรมการ
ที่ ๖ สวนที่ ๑ ขอ
ซี่ฟน ในรายงาน ตรวจสอบ
๒๑ (๒.๔)
ถูกตอง ไมถูกตอง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ลงชื่อ ......................................... กรรมการ
วัน...............เดือน.............พ.ศ. ...............
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(ภาคผนวก ๔)
แบบฟอรมสรุปการสงหลักฐานประกอบรายงานผูปวย
ชื่อ-นามสกุลผูสมัครสอบ………………………………………
ลําดับ

หลักฐาน

๑ รายงานผูปวยพรอมเวช
ระเบียน
๒ ภาพเลื่อนหรือไฟล
ภาพถายดิจิตอลหรือ
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)

รายที่ ๑
(จํานวน)

รายที่ ๒
(จํานวน)

รายที่ ๓
(จํานวน)
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-หลังการรักษา
-ติดตามผล
๕ อื่นๆ(ถามี)
หมายเหตุ ภาพรังสีรอบปลายราก (periapical film) หลังการรักษา ที่พึงมี เชน การทํา space closure
การบูรณะฟน Class II ใตเหงือก การทํา single crown หรือ crown and bridge หรืองานอื่นๆที่จําเปน เปนตน

……………………………….ผูสงหลักฐาน
วันที…
่ ………เดือน……………พ.ศ.……….
…………………………….ผูตรวจหลักฐาน
วันที่…………เดือน……………พ.ศ.……….
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(ภาคผนวก ๕)
ความรูความสามารถที่พึงประสงคของทันตแพทยสาขาทันตกรรมทั่วไป
ทันตแพทยสาขาทันตกรรมทั่วไป มีบทบาทหลักคือ การใหการบริบาลสุขภาพชองปากแกบุคคล
ครอบครัว และชุมชน ตามแนวความคิดการบริการแบบพรอมมูล (comprehensive care) ซึ่งเนนความ
รับผิดชอบการรักษาพยาบาลของการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นตออวัยวะตาง ๆ ของชองปาก และสวนทีเ่ กีย่ วของ การ
สรางเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพ การปองกันโรคของชองปากและอวัยวะทีเ่ กี่ยวของ และการฟน ฟูสุขภาพ
ชองปากอยางตอเนื่อง (continuity) ดวยแนวคิดแบบองครวม (holistic concept) ซึ่งพิจารณาทั้งสุขภาพกาย
จิตใจ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การใหการบริบาลสุขภาพชองปากนี้
ประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ ไดแกการปองกันโรค การใหสุขศึกษาและทันตสุขศึกษา การคนหาการ
เจ็บปวยที่ซอนเรน การวินิจฉัยเริ่มแรก การประเมิน ผล การทดสอบสมมุติฐาน การรักษาทั้งในกรณีเริ่มแรก
ฉุกเฉินและเรื้อรัง การฟนฟูสภาพ การบริบาลนี้จะตองคํานึงถึงการสรางสัมพันธภาพระหวางทันตแพทยกับ
ผูปวย (rapport ) ความสัมพันธของปจจัยตางๆ แบบองครวม ทันตแพทยสาขาทันตกรรมทั่วไปจะเปนแกน
ของการบริบาลทาง ทันต กรรมรวมกับทันตแพทยสาขาอื่น ๆ แพทยสาขาที่เกี่ยวของ และทันตบุคลากร
อื่น ๆ เพื่อประสานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบุคคล ครอบ ครัว และชุมชนที่รับผิดชอบ โดยจะตองมีเจตคติ
และความรูความสามารถ ดังนี้
๑. ทัศนคติ พฤติกรรม และจริยธรรม ที่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ มีความภูมิใจในวิชาชีพ
๒. มีความรูพนื้ ฐานทางทันตแพทยศาสตร ระบาดวิทยา การสาธารณสุข รวมถึงความรูสาขาอื่นที่
เกี่ยวของอยางเพียงพอในการใหการบริบาลสุขภาพชองปากแกประชาชนทุกกลุมอายุ ทั้งในดานการรักษา
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ
๓. สามารถทําตามหลักการและบทบาทของทันตแพทยสาขาทันต กรรมทัว่ ไป โดยการบริบาล
จะตองตระหนักถึงปจจัยตาง ๆ ไดแก
- เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ สิ่งแวดลอม
- กลุมอายุตาง ๆ ซึ่งมีความตองการที่แตกตางกัน
- การใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ และคุมทุน
๔. เขาใจ และมีทักษะในกระบวนการใหคําปรึกษา (counseling process) การวินิจฉัยและการ
ตัดสินใจทางคลินิก ซึ่งประกอบดวย
- ความรูความเขาใจผลกระทบตอปญหาสุขภาพชองปากตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน รวมทั้ง
เขาใจหลักการ แนวคิดดานสุขภาพชองปาก การเจ็บปวย โรค คุณภาพชีวติ และการบริบาลสุขภาพชองปาก
- ความรูดานสิ่งแวดลอมของครอบครัวในการใหการบริบาลสุขภาพชองปาก
- สามารถใชทักษะการติดตอสื่อสาร และกระบวนการสรางสัมพันธ ภาพกับผูปวยและ
ครอบครัวไดอยางเหมาะสม
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- มีทักษะในการเลือกใชวิธีการ / เทคนิคการตรวจรางกายโดยเฉพาะชองปาก และอวัยวะที่
เกี่ยวของ รวมถึงกระบวนการวินิจฉัยอืน่ ไดอยางเหมาะสม
- สามารถบริหารจัดการแกไขปญหาดานสุขภาพชองปาก และอวัยวะทีเ่ กีย่ วของอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับลักษณะบุคคล และครอบครัว
- สามารถใหบริการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคของชองปากและอวัยวะที่เกีย่ วของแกบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
- สามารถกระตุน และสนับสนุนใหบุคคล และครอบครัวรับผิดชอบตอวิถีชีวิตและพฤติกรรมของ
ตนเอง
๕. เห็นความสําคัญ และสามารถบันทึกรายงานขอมูลพื้นฐานของผูปวยและครอบครัว การ
วินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาตามระบบรหัสสากล หรือระบบที่เปนที่รบั รองของวิชาชีพ
๖. ความพรอม และสามารถบริหารจัดการใหมีการบริการที่ดี มีลักษณะเปนการบริบาลเบ็ดเสร็จ
หรือพรอมมูล ตอเนื่อง โดยรวม การปองกัน และสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสภาพ ทีต่ อเนื่องระยะยาว
สามารถผสมผสานประสานงาน เชื่อมตอการบริบาลกับบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ หรือสงตอใหบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญแขนงอื่นไดอยางเหมาะสม โดยเคารพความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูอื่น มีความเอาใจใส
ตอสวัสดิการของผูปวยนอกเหนือจากการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค
๗. มีความเขาใจในระบบบริการสาธารณสุข และการสรางหลักประกันสุขภาพชองปากใหแก
ประชาชน และสามารถนิเทศ สนับสนุนการบริบาลสุขภาพชองปากขัน้ ตนที่ใหบริการโดยบุคลากรอื่นได
อยางเหมาะสม
๘. สามารถดําเนินการวิจัยทางทันตกรรม และทันตสาธารณสุขได
๙. สามารถประเมินตนเอง และศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีวิจารณญาณในการกลั่นกรองขอมูล
ที่ไดรับ
๑๐. สามารถประเมินและพัฒนาคุณภาพการบริการไดอยางเหมาะสม
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(ภาคผนวกที่ ๖)
การเรียกชื่อฟนดวยระบบเลขสองตัว ( Two-digit System หรือ FDI Tooth Numbering System) เปน
ระบบที่พัฒนาโดยสหพันธทนั ตแพทยนานาชาติ (FDI World Dental Federation) เปนระบบที่ทันตแพทย
รูจักและใชกันแพรหลายระบบนี้ประกอบดวยเลขอารบิคสองตัว เลขตัวแรกแสดงกลุมของฟน (quadrant)
เลขตัวที่สองแสดงลําดับของฟนเมื่อนับจากกึ่งกลาง
ฟนถาวร
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
ฟนน้ํานม

Upper right quadrant
55 54 53 52 51
75 74 73 72 71
Lower right quadrant

Upper left quadrant
61 62 63 64 65
81 82 83 84 85
Lower left quadrant

วิธีเขียน ใชคําวา “ฟน” นําหนาสัญญลักษณเลขสองตัวโดยไมมเี ครื่องหมาย # การใช
เครื่องหมาย # เปนการเขียนชื่อฟนดวยระบบเรียงตัวเลข (Universal Numbering System) หรืออาจใชคําวา
“ฟนซี่” นําหนาสัญญลักษณเลขสองตัวก็ได
ตัวอยาง ฟนเขี้ยวถาวรบนขวา เขียนดังนี้ ฟน 13 หรือ ฟนซี่ 13
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(ภาคผนวกที่ ๗)
แฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมทั่วไป
ทพ./ทพญ. ..............................................................ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)...........................
อายุ ........... ป เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ/เลขที่ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม..............................
ประวัติการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ...................... สถาบัน..................................................................
………………………………………………………………………………..………………….
การศึกษาหลังปริญญาฯ
ป พ.ศ. ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
................ ……............................................... ..............................................................................
................ ……............................................... ..............................................................................
................ ……............................................... ..............................................................................
ประสบการณ
การสอน / การฝกอบรม / การปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมทั่วไป มาเปนระยะเวลา...............ป
ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ. ตําแหนง หนวยงาน ความรับผิดชอบหลัก
................……...........................................................................................................................
................……...........................................................................................................................
................……...........................................................................................................................
................……...........................................................................................................................
.หมายเหตุ กรณีเปนอาจารยพิเศษตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันฝกอบรม

29
แฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมทั่วไป
ประกอบดวย
(๑). งานวิชาการ งานวิจัย การนําเสนอผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมทั่วไป ๓๐ คะแนน
ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมหรือผลงานทางวิชาการสาขาทันตกรรมทั่วไป เชน งานวิจยั
บทความวิชาการ ตํารา การนําเสนอผลงานวิชาการ (ใหกรอกขอมูลในตาราง สามารถเพิ่มตารางตอไปใน
รูปแบบเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากผลงานลาสุดกอน และแนบเอกสารประกอบ)
ป พ.ศ. ที่ทาํ กิจกรรม
ชื่องานวิจยั ชื่อบทความวิชาการ ชื่อผลงานที่นําเสนอ
ขอมูลสําคัญเพื่อความ
เขาใจโดยยอ
ฯลฯ
(๒) การปฏิบตั ิงานบริการทีส่ อดคลองกับสาขาทันตกรรมทั่วไป ๓๐ คะแนน
ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะในสาขาทันตกรรมทั่วไป ไปใชในการ
ปฏิบัติงานบริการแกประชาชนอยางสม่ําเสมอ
(ใหกรอกขอมูลเรียงลําดับจากสถานที่ปฏิบัติงานลาสุดกอน)
ชื่อสถานที่ปฏิบัติงาน................................................ชวงป พ.ศ. ...................ถึง......................
ลักษณะงานทีท่ ํา ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ปริมาณชั่วโมงเฉลี่ยสัปดาห.....................................จํานวนผูป วยเฉลี่ยสัปดาห.........................
บุคคลอางอิง*...........................................................................................................................................
(* หมายถึง บุคคลที่สามารถรับรองการทํางานของทาน ณ สถานที่นี้)
ฯลฯ
(๓) บทบาทผูน ําในวิชาชีพในสาขาทันตกรรมทั่วไป ๑๐ คะแนน
ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงผลงานการมีสวนรวม ในฐานะผูนําในวิชาชีพในสาขา ทันตกรรม
ทั่วไป
(ใหกรอกขอมูลในตาราง สามารถเพิ่มตารางตอไปในรูปแบบเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากผลงานลาสุดกอน)
ป พ.ศ.ที่ดํารงตําแหนง
ตําแหนง และชื่อหนวยงาน องคกรที่ดํารงตําแหนง
บทบาทหนาที่และผลงาน
ฯลฯ
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(๔) การพัฒนาความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมทั่วไป ๒๐ คะแนน
ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาความรูหรือทักษะหลังจบการศึกษาหลังปริญญา หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมทั่วไป เชน เปนวิทยากรใหชมรม สมาคมวิชาชีพตางๆรวม
สัมมนาหรือประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศ
(ใหกรอกขอมูลในตาราง โดยใหเรียงลําดับกิจกรรมที่ทานเปนวิทยากร นําการสัมมนาขึ้นกอน เรียงลําดับ
จากกิจกรรมลาสุด และแนบเอกสารรับรองหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง หรือเอกสารประกอบ)
วันเดือนป

ชื่องานประชุม/
สัมมนา/กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

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

ฯลฯ
(๕) งานจิตอาสา ๑๐ คะแนน
เชน เปนวิทยากรใหความรูกับประชาชน เขียนบทความวิชาการดานสุขภาพเพือ่ ประชาชน ใหบริการ
ทันตกรรมผานองคกรการกุศล หรือองคกรสาธารณะตางๆ
(ใหกรอกขอมูลในตาราง และเรียงลําดับจากกิจกรรมลาสุดกอน และแนบเอกสารประกอบ)
วันเดือนป
กิจกรรม และชื่อหนวยงาน บทบาทของทาน
องคกรที่ทํากิจกรรม

ฯลฯ
ขาพเจา ทพ.ทพญ......................................................................................... ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอใน
แฟมผลงานฉบับนี้ทั้งหมดของขาพเจาเปนความจริงและขาพเจายินยอมใหคณะ อนุกรรมการสอบสาขาทัน
ตกรรมทั่วไปสามารถสอบถามหรือขอขอมูลเพิ่มเติมไดตามสมควร
ลงนาม ...............................................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ..................

