ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑวธิ กี ารและเงื่อนไขในการสอบเพือ่ อนุมัติบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนาไวเปนการเฉพาะและเพื่อสงเสริมการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงคของ
ทันตแพทยสภา
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ๗ ขอ๘ (๑๐) ขอ ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรค๒ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม
สาขาต า งๆ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ และด ว ยอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการทั น ตแพทยสภาในการประชุ ม
คณะกรรมการทันตแพทยสภาครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรม
บดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา พ.ศ.๒๕๕๙ ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบมติคณะกรรมการทันตแพทยสภาหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมตั ิบตั ร แสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
ขอ ๕ หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตร แสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมบดเคีย้ วและความเจ็บปวดชองปากใบหนาใหดําเนินการดังนี้

๒

สวนที่ ๑
การขออนุมตั บิ ัตร
ขอ ๖ มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้
ผูยื่นขออนุมัติบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบด
เคี้ ย วและความเจ็ บ ปวดชอ งปากใบหน า ต อ งเป น ผู ป ระกอบวิ ชาชี พทั น ตกรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
ทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ และเปนผูที่ไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาโดยมีคํารับรองของ
หัวหนาหนวยงานตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาจากสถาบันในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง เพื่อ
การสมัครสอบเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
และไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาที่มีระยะเวลา
ศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ปจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันต
แพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัยและมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว
และความเจ็บปวดชองปากใบหนาติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป
(๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาที่มี
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาหรื อ ฝ ก อบรมเป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า ๓ ป จากสถาบั น ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย
(๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือ
ปริญญาโทในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ที่มีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอย
กวา ๑ ปการศึกษา จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจาก
ราชวิทยาลัยและมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป
(๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป หัวหนาหนวยงานในวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชั้นตนในกรณีที่
ทํางานรวมกับผูอื่นหรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา

๓

สวนที่ ๒
การสมัครสอบเพื่ออนุมตั ิบตั ร สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดใบหนาชองปาก
ขอ ๗ ผูประสงคขออนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ใหยื่นคําขอ
และชําระเงินคาสมัครตามวิธีการภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนดพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ดังนี้
(๑) คําขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยกําหนดไว
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ
(๓) หลักฐานการฝกอบรมการปฏิบัติงาน
(๓.๑)
กรณี อ นุ มั ติ บั ต รประกอบด ว ยหลั ก ฐานการศึ ก ษาต า งๆหรื อ หลั ก ฐานแสดงถึ ง
ประสบการณในการปฏิบัติงานตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาซึ่งไดแก
(๓.๑.๑) หลักฐานการเขารวมประชุมวิชาการหรือเคยเปนวิทยากรบรรยายในการประชุม
หรือสัมมนาวิชาการของสาขาที่สมัครสอบ
(๓.๑.๒) เอกสารหรือหลักฐานผลงานวิจัยในสาขาทันตกรรมบดเคีย้ วและความเจ็บปวดชอง
ปากใบหนา
(ก) บทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาของสาขาที่สมัครสอบโดยตรง ที่
ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยเปนวารสารของสมาคมวิชาชีพหรือชมรมวิชาชีพหรือ
สถาบั น การศึ ก ษาทางสาขาการแพทย ห รื อ เกี่ ย วข อ งกั บ การแพทย นอกเหนื อ นี้ ใ ห อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะอนุกรรมการสอบ
(ข) บทนิพนธตนฉบับ (manuscript) หรือรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณและรายงาน
สืบเนื่อง (proceeding) หรือบทคัดยอ (abstracts) ที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถามี)
(๕) กรณียื่นขอสอบปากเปลาใหมีเอกสารรายงานผูปวยตามขอ ๒๗ ของระเบียบนี้
(๖) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามระเบียบราชวิทยาลัยกําหนด
ไว
สวนที่ ๓
การประเมินคุณสมบัตผิ ูสมัครสอบและคุณสมบัตผิ ูมีสทิ ธิสอบเพื่ออนุมัติบตั ร
สาขาทันตกรรมบดเคีย้ วและความเจ็บปวดใบหนาชองปาก

๔

ขอ ๘ การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบเลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ตางๆ ของผูสมัครสงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนาเพื่อประเมินคุณสมบัติของผูสมัครสอบเมื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว
และความเจ็ บ ปวดช อ งปากใบหน า ได ป ระเมิ น คุ ณ สมบั ติ แ ละอนุ มั ติ ใ ห ผู ส มั ค รมี สิ ท ธิ ส อบแล ว ให
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาสงรายชื่อผูมีสิทธิ
สอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัยเพื่อประกาศและแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวัน
สอบ ในกรณีเรงดวนหรือเพื่อประโยชนแกผูสมัครสอบเลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบ
ลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได
ขอ ๙ คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ
(๑) เปนผูที่ผานการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑในหมวด ๑
(๒) กรณียื่นขอสอบปากเปลาใหมีเอกสารรายงานผูปวยตามขอ ๒๗ ของระเบียบนี้
สวนที่ ๔
การสอบเพือ่ อนุมัติบตั ร สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดใบหนาชองปาก
ขอ ๑๐ ผูที่ผานการพิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวตองสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา สอบปากเปลาตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนด
ขอ ๑๑ การสอบเพื่ออนุมัติบัตร ใหคณะอนุกรรมการสอบดําเนินการดังนี้
(๑) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑) ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดสอบปากเปลา และหรือรวมกับ
การสอบอื่นๆ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร ใหยกเวนเฉพาะการสอบขอเขียน
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยให
สอบปากเปลาหรือการสอบอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนาเห็นสมควร ผูยื่นขออนุมัติบัตรตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) เปนอาจารยประจําที่มีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขาทันตกรรม
บดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา
๗ ป หลังผานการศึกษาระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(๒) เปนอาจารยพิเศษที่มีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขาทันตกรรม
บดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา
๑๐ ป หลังผานการศึกษาระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

๕

(๓) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทาแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาจากสถาบันในตางประเทศที่ทันตแพทยสภา
รับรอง เพื่อการสมัครสอบเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนา และมีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว
และความเจ็บปวดชองปากใบหนาในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรองมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป หลัง
ไดรับวุฒิบัตร หรือเทียบเทาจากตางประเทศ
ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยให
สอบปากเปลาตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนาเห็นสมควร ผูยื่นคําขออนุมตั ิบัตรตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ผานการศึกษาหรืออบรมระดับ
หลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา และมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนามาเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา ๑๐ ป โดยมีคํารับรองจากหัวหนาหนวยงาน (หัวหนาหนวยงานใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชา
ชั้นตนในกรณีที่ทํางานรวมกับผูอื่นหรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา)
ขอ ๑๔ ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนากําหนดไว
ในหมวด ๔ แหงระเบียบนี้ โดยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
ผูบริหารราชวิทยาลัย และอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา
ขอ ๑๕ การยื่นขออนุมัติบัตรของผูมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ และ ขอ ๑๓ จะตองสอบเพื่อรับอนุมัติ
บัตรใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตาง ๆ พ.ศ.
๒๕๕๕ มีผลบังคับใช
ขอ ๑๖ การสอบเพื่ออนุมัติบัตรใหจัดใหมีขึ้นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง กําหนดการสอบ วัน เวลา และ
สถานที่สอบ ใหเลขาธิการราชวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศราชวิทยาลัย และทําหนังสือแจงใหผูมีสิทธิสอบทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันกอนการสอบในกรณีเรงดวนหรือเพื่อประโยชนแกผูสมัครสอบ เลขาธิการ
ราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได
ขอ ๑๗ การปฏิบัติในการเขาสอบเพื่ออนุมัติบัตรใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบทันตแพทยสภาวาดวย
การปฏิบัติในการเขาสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา
ขอ ๑๘ เกณฑการตัดสินผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนา จะตองสอบผาน ดังนี้

๖

(๑) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) แหงระเบียบนี้จะตองสอบผานการสอบปากเปลา และหรือ
รวมกับการสอบอื่นๆ (ถามี)
(๒) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๒, ๑๓ แหงระเบียบนี้ จะตองสอบผานการสอบปากเปลา หรือการ
สอบอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนากําหนด
ขอ ๑๙ ใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา รายงาน
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด
ชองปากใบหนาพิจารณา เพื่อนําเสนอตอราชวิทยาลัย และทันตแพทยสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๒๐ ใหทันตแพทยสภาออกอนุมัติบัตรใหแกผูที่คณะกรรมการทันตแพทยสภาอนุมัติใหไดรับ
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาและใหผูที่ไดรับอนุมัติบัตรมี
ศักดิ์และสิทธิเปนสมาชิกสามัญราชวิทยาลัย
ขอ ๒๒ แบบอนุมัติบัตรใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของทันตแพทยสภา
หมวด ๒
การสอบปากเปลา เพื่ออนุมตั ิบัตร สาขาทันตกรรมบดเคีย้ วและความเจ็บปวดใบหนาชองปาก
ขอ ๒๓ การสอบปากเปลาประกอบดวยการสอบความรูและการสอบนําเสนอรายงานผูปวย
(๑) การสอบความรู
(๑.๑) ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรพื้นฐานที่เกี่ยวของกับสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
(๑.๒) ความรูจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(๑.๓) ความรูทางทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
(๒) การสอบนําเสนอรายงานผูปวยใหสงรายงานผูปวยตามที่กําหนดเพื่อใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯพิจารณาลวงหนา โดยแบบรายงานผูปวยมีรายละเอียดตางๆ ครบถวนตามที่กําหนดโดย
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาดังรายละเอียด
ขอ ๒๗
(๓) การสอบปากเปลาใชเวลาไมเกิน ๓ ชั่วโมง
สวนที่ ๑
การสอบความรู

๗

สวนที่ ๒
การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
ขอ ๒๔ การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา เนื้อหาวิชาประกอบไปดวย
-Normal function of the masticatory system
-Non – odontogenic orofacial pain
-Temporomandibular disorders
สวนที่ ๓
การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ขอ ๒๕ การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีเนื้อหาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.
๒๕๓๗ ขอบังคับระเบียบของทันตแพทยสภาและราชวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
สวนที่ ๔
การสอบความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
ขอ ๒๖ การสอบความรูทางทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
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
สวนที่ ๕
แบบรายงานผูป วย
ขอ ๒๗ แบบรายงานผูปว ยเอกสารประกอบแบบรายงานผูปวยหลักฐานประกอบและการนําเสนอ
(๑) ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะทางทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดใบหนาชองปาก
(๑.๑) ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยที่สมบูรณเพื่อพิจารณา ใชในการสอบในขอ ๒๓(๒)
ซึ่งเปนกรณีผปู วยที่มีความหลากหลายดานการวินิจฉัยและการจัดการผูปวย รายงานผูปวยใหจัดสงเอกสาร
ตนฉบับ ๗ ชุด (ไมรวมชุดที่จะใชในการนําเสนอ)
(๑.๒) รายงานผูปว ย/ผลงานวิชาการประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
(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
เปรียบเทียบกับการรักษาที่มรี ายงานใน literature
(๑.๔) หลักฐานประกอบรายงานผูปว ย/ผลงานวิชาการสงภาพสีแสดงลักษณะทางคลินิกกอน
และหลังการรักษาผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและผลการตรวจอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี)
(๑.๕) คํารับรองรายงานผูปว ย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผูบังคับบัญชา
(๑.๖) การนําเสนอรายงานผูป วยใหนําเสนอรายละไมเกิน ๒๐ นาทีและตอบคําถาม ๑๐ นาที
โดยใชภาพเลือ่ นตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล (หามมีการตกแตงภาพ) เตรียมโดยใชโปรแกรมพาวเวอรพอยต
(Power point)
สวนที่ ๖
การนําเสนอรายงานผูปว ยทันตกรรมบดเคีย้ วและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
ขอ ๒๘ ผูสมัครสอบตองนําเสนอรายงานผูปวยประเภทตาง ๆ ของงานดานทันตกรรมบดเคีย้ วและ
ความเจ็บปวดชองปากใบหนาตอคณะกรรมการสอบตามประกาศราชวิทยาลัย วาดวย กําหนดวัน เวลา และ
สถานที่สอบ
ขอ ๒๙ กําหนดระยะเวลาการนําเสนอรายงานผูปวย ๓๐ นาทีตอราย
สวนที่ ๗
สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
ขอ ๓๐ สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
เปนการทดสอบความรู ความคิดเห็นและประสบการณ การแกปญ
 หาอยางมีเหตุผลตามหลักการไดถูกตอง
เหมาะสม คําถามจะครอบคลุมปญหาของผูป วยประเภทตาง ๆ ของงานดานทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด
ชองปากใบหนา
ขอ ๓๑ กําหนดระยะเวลาสอบปากเปลา ๓๐ นาทีตอราย รวมระยะเวลาการนําเสนอรายงานผูปวยและ
สอบปากเปลารวมกันไมเกินรายละ ๑ ชั่วโมง
ขอ ๓๒ เกณฑการตัดสินผลสอบผาน จะตองสอบผานทั้งการสอบขอเขียน และสอบปากเปลา โดยถือ
คะแนนรอยละ ๗๕ เปนเกณฑตัดสินของแตละการสอบ ผูที่สอบไมผานไมวาสวนใดสวนหนึ่งในสองสวนนี้
หรือทั้งสองสวน ผูสมัครสอบสามารถยื่นคําขอสอบขอเขียนและหรือสอบปากเปลาใหม พรอมชําระคาสมัคร
สอบตามประกาศของราชวิทยาลัย
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ขอ ๓๓ ผลการสอบผานขอเขียนหรือสอบปากเปลา ใหเก็บสะสมผลการสอบไวไดในระยะเวลาไมเกิน
๕ ปนับแตวันที่ประกาศผลสอบ
ขอ ๓๔ ในกรณีที่สอบปากเปลาไมผาน ใหสมัครสอบใหมเฉพาะชนิดของงานที่ยังสอบไมผานในครั้ง
ตอไปภายใน ๕ ป นับแตวันที่ประกาศผลสอบขอเขียนผาน แตไมอนุญาตใหนํารายงานผูปว ยที่ไดเสนอตอ
คณะอนุกรรมการสอบแลวมาสอบอีก
สวนที่ ๘
กําหนดการสอบและสถานทีส่ อบ
ขอ ๓๕ กําหนดการสอบและสถานที่สอบเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัย
หมวด ๓
การสอบเพือ่ อนุมัติบตั รเฉพาะขอ 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 การนําเสนอรายงานผูปวยทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา จํานวน ๒
ราย คือ
(ก) เปนผูปวยที่มีความหลากหลายดานการวินิจฉัยและการจัดการผูปวย
(ข) เอกสารประกอบรายงานผูปวยใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี้
(ค) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอรายงานผูปวย และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา รวมกันไมเกิน ๓ ชั่วโมง
(ง) คะแนนรวมของการสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนา จํานวน ๒ ราย และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรม
บดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ จึงจะถือวาสอบปากเปลา
ผาน
(๒) การสงผลงานวิชาการ การนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนา ๓ เรื่อง แตไมเกิน ๕ เรื่อง คือ

๑๑

(ก) บทความวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา หรือ ผลงานวิจัยใน
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา จํานวนไมนอยกวา ๓ เรื่อง แตไมเกิน ๕
เรื่อง
(ข) ผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ที่สงตองไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และเปนผลงานของตนเองหรือคณะบุคคล
ซึ่งตนเองมีสัดสวนการมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือเปนผูรับผิดชอบหลัก (Corresponding
Author) ถาเปนผลงานของคณะบุคคลใหสงหนังสือรับรองสัดสวนของผลงานดวย
(ค) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมบด
เคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา รวมกันไมเกิน ๓ ชั่วโมง
(ง) คะแนนรวมของการสงผลงาน การนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตก
รรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ จึงจะถือวาสอบปาก
เปลาผาน
(๓) การสงรายงานผูปวยและการสงผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนา สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาคือ
(๓.๑) การสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนาสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
จํานวน ๑ ราย
(ก) เปนผูปวยที่มีความหลากหลายดานการวินิจฉัยและการจัดการผูปวย
(ข) เอกสารประกอบรายงานผูปวยใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี้
(ค) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอรายงานผูปวย สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาสาขาทัน
ตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนารวมกันไมเกินรายละ๑ ชั่วโมง
(๓.๒) การสงผลงานวิชาการ การนําเสนอผลงาน สอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาสาขาทันตกรรม
บดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา คือ
(ก) บทความวิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา หรือ
ผลงานวิจัยในสาขาสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา จํานวนไมนอยกวา
๑ เรื่อง แตไมเกิน ๒ เรื่อง
(ข) ผลงานวิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ที่สงตองไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และเปนผลงานของตนเองหรือคณะ
บุ ค คลซึ่ ง ตนเองมี สั ด ส ว นการมี ส ว นร ว มไม น อ ยกว า ร อ ยละ ๕๐ หรื อ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก
(Corresponding Author) ถาเปนผลงานของคณะบุคคลใหสงหนังสือรับรองสัดสวนของผลงานดวย

๑๒

(ค) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน สอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบด
เคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา รวมกันไมเกิน ๒ ชั่วโมง
(ง) คะแนนรวมของการสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด
ชองปากใบหนาจํานวน ๑ ราย และการสงผลงาน การนําเสนอผลงาน สอบปากเปลาความรูทาง
วิชาการในสาขาสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ตองไมนอยกวารอยละ
๗๕ จึงจะถือวาสอบปากเปลาผาน
ขอ ๓๗ ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๒
หรือ ๑๓ ใหยกเวนการสอบขอเขียนใหสงแฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนา เปนบันทึกยอนหลังเพื่อแสดงใหประจักษวาเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ผาน
การศึกษาหรืออบรมระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสาขาสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนา และแสดงคุณสมบัติตามขอ ๑๒ หรือ ๑๓ แหงระเบียบนี้ โดยมีคํารับรองจากหัวหนา
หนวยงาน (หัวหนาหนวยงานใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาขั้นตนที่ทํางานรวมกับผูปวย หรือรับรอง
ตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา) ๕ ดานและมีสัดสวนเปนคะแนนแตละดานดังนี้
(ก) งานดานวิชาการ งานวิจัย การนําเสนอผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดชองปากใบหนา ๓๐ คะแนน
(ข) การปฏิ บัติง านบริก ารที่สอดคลองกับสาขาทั นตกรรมบดเคี้ ยวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนา ๓๐ คะแนน
(ค) บทบาทผูนําในวิชาชีพ ๑๐ คะแนน
(ง) การพัฒนาความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ๒๐ คะแนน
(จ) งานจิตอาสาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม ๑๐ คะแนน
แฟมผลงานทางทันตแพทยในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในภาคผนวกทายระเบียบนี้
(๓) หลักเกณฑในใหคะแนนเต็ม ประกอบดวย
(ก) คะแนนในการสอบปากเปลาเต็ม ๘๐ คะแนน
(ข) คะแนนแฟมผลงานของทันตแพทยสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนาเต็ม ๒๐ คะแนน
(๔) คะแนนรวมคะแนนการสอบปากเปลาและคะแนนแฟมผลงานของทันตแพทยสาขาทันตกรรมบด
เคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ จึงจะถือวาสอบปากเปลาผาน

๑๓

ขอ ๓๘ ผูที่ยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอ ๓๗ แหงระเบียบนี้แลวสอบปากเปลาไมผาน สามารถยื่นคําขอ
อนุมัติบัตรใหมพรอมชําระคายื่นคําขอตามประกาศของราชวิทยาลัย และจะตองสอบเพื่อรับอนุมัตรบัตรใหแลว
เสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผล
บังคับใช
หมวด ๔
เกณฑการประเมินหลักเกณฑการใหคะแนน
ขอ ๓๙ ผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาจะตองสอบ
ผานการสอบปากเปลาโดยใชเกณฑตัดสินตามขอ ๑๕ แหงขอบังคับราชวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑการออก
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ.
๒๕๕๕
หมวดที่ ๕
เกณฑการตัดสินผลสอบอนุมัติบัตร
ขอ ๔๐ เกณฑการตัดสินผลสอบผานจะตองสอบผานการสอบปากเปลาโดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ เปน
เกณฑการตัดสินของแตละการสอบผูที่สอบไมผาน ผูสมัครสอบจะตองยื่นคําขอฯใหมพรอมชําระคาสมัครสอบ
ตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ
ขอ ๔๑ ใหเก็บสะสมผลการสอบขอเขียนผานไวไดในระยะเวลา ๕ ปในกรณีที่สอบปากเปลาไมผานให
สมัครสอบใหมไดในครั้งตอไปภายใน ๕ ปในกรณีที่สอบปากเปลาไมผานใหสมัครสอบใหมเฉพาะชนิดของ
งานที่ยังสอบไมผานในครั้งตอไปภายใน ๕ ปนับแตวันที่ประกาศผลสอบขอเขียนผานแตไมอนุญาตใหนําแบบ
รายงานผูปวยที่ไดเสนอตอคณะอนุกรรมการสอบแลวมาสอบอีก
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล

๑๔

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผูชว ยศาสตราจารย (พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยแหงประเทศไทย

