
หลักสูตรการฝกอบรม 
ทนัตแพทย์ประจําบ้านเพือ่วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชพีทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 

และเกณฑสถาบันฝกอบรม พ.ศ. 2556 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะเปดหลักสูตรการฝกอบรมทันตแตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตมีแนวทางในการดําเนินการเก่ียว
กับการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต       
และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2555 โดยการรับรองของ
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา  คร้ังท่ี 7/2556   เม่ือวันท่ี          
12 กันยายน  2556 จึงออกหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนตและเกณฑ  
สถาบันฝกอบรมไวดังนี้ 
 
1. ชื่อหลักสูตร  
                     (ภาษาไทย )     หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
                     (ภาษาอังกฤษ) Residency Training Programme in Endodontics 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร 
                     ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
                                (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Endodontics 
                     ช่ือยอ (ภาษาไทย)       ว.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต) 
                                (ภาษาอังกฤษ)  Dip.,Thai Board of Endodontics 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
                                (ภาษาไทย)       ว.ท. วทิยาเอ็นโดดอนต 
                                (ภาษาอังกฤษ)   Diplomate, Thai Board of Endodontics 
 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
        ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อเปนผูมีความรูความ 
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
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4. ปรัชญาของหลักสูตร                                           
 สรางมาตรฐานการรักษาทางเอ็นโดดอนติกสท่ีมีความยุงยากซับซอนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหประชาชนไดรับการรักษาท่ีมีประสิทธิผลอยางท่ัวถึงและสรางองคความรูเพื่อพัฒนาวิชาการใน
วิชาชีพสาขาวทิยาเอ็นโดดอนตสูระดับสากล 
 
5. คํานิยาม 

วิทยาเอ็นโดดอนตหมายถึง สาขาวิชาทันตแพทยท่ีเกี่ยวของกับรูปราง สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา 
ของเนื้อเยื่อในฟนและเน้ือเยือ่รอบรากฟนรวมถึงการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรพื้นฐานทางคลินิก 
อันประกอบดวยชีววิทยาของเนื้อเยื่อในฟนในสภาพปรกติ สาเหตุ การวินิจฉัย การปองกัน และการรักษาเนื้อ 
เยื่อในฟนและเน้ือเยื่อรอบรากฟนท่ีมีพยาธิสภาพและไดรับอันตรายและเกี่ยวโยงไปถึงสภาพรอบปลายราก 
ฟนดวย 
 
6. วัตถุประสงค 

เพื่อผลิตทันตแพทยเฉพาะทาง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนตใหมีความรูความชํานาญ ดังนี ้
          6.1  มีความรูความเขาใจในดานวิทยาศาสตรคลินิกท่ีเกี่ยวของกับวทิยาเอ็นโดดอนตเปนอยางดี เขาใจ 
กลไกการเกิดและการดําเนนิโรค สามารถนํามาวิเคราะหและประยุกตใชในการวินจิฉัยโรค การบําบัดรักษา 
และติดตามผลการรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม 
          6.2  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตในกรณีท่ียุงยากโดยใหการ 
ตรวจพิเคราะห วินจิฉัย วางแผน พยากรณ และรักษาไดถูกตองตามหลักการ 
          6.3  มีความรูความเขาใจในปญหาสุขภาพท่ัวไปของผูปวย สามารถใหการรักษารวมหรือสงตอผูปวย 
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
          6.4  มีนิสัยใฝรู เพื่อพฒันาความรูความสามารถของตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง สามารถใหคํา 
แนะนําปรึกษา และถายทอดความรูทางวทิยาเอ็นโดดอนตได 
           6.5  มีเจตคติท่ีดีตอวชิาชีพและสังคม เปนผูมีคุณธรรมและจรรยาบรรณมีมนษุยสัมพันธท่ีดกีับบุคคล 
ท่ัวไป 
            6.6  มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทํางานวิจยั สามารถทําวิจัยและนาํเสนอผลงานวิจัยได 
      6.7  มีความสามารถในการวิจารณ และประเมินผลงานวิจยัทางทันตแพทยศาสตร 
 
7. กําหนดการเปดอบรม 
           สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนด 
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8. ผูรับการฝกอบรม 
           8.1  คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม ผูสมัครเขารับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
                    8.1.1  เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 
                    8.1.2  ปฏิบัติงานทางทันตกรรมมาแลวอยางนอย 1 ป 
                    8.1.3  มีความรูภาษาอังกฤษโดยผานการทดสอบของสถาบันหรือมีคะแนนทดสอบจากสถาบัน 
ทดสอบภาษาอังกฤษท่ีสถาบันฝกอบรมกาํหนด 
                     ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติใหผูท่ีมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพทันตกรรมของตางประเทศ 
เขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรไดเม่ือ 
                      (1)  เปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และ 
                      (2)  มีสถาบันใหการฝกอบรมรับเขาฝกอบรม และ 
                      (3)  ผานการพิจารณาของคณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาวทิยาเอ็นโดดอนตโดย 
ความเหน็ชอบจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
           8.2  จํานวนผูรับการฝกอบรม 
                    สถาบันฝกอบรมจะตองระบุจาํนวนผูรับการฝกอบรมท่ีหลักสูตรของสถาบันฝกอบรมจะรับได 
ในแตละปและแตละช้ันป โดยคํานึงถึงศักยภาพในการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมนั้นโดยใหพจิารณากํา 

 หนดเปนสัดสวนตามจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาและปริมาณงานบริการของสาขาท่ีใหการ 
ฝกอบรมโดยความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
           8.3  วิธีการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม เปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก 
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2555 
ขอ 41 โดยการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวฒิุบัตรใหดําเนนิการโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ 
สอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตรวมกับผูแทนจากสถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมซ่ึงเสนอโดยราชวทิยาลัยแหง 
ประเทศไทยโดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 
 
9. การสิ้นสุดสภาพผูเขารับฝกอบรม 
         9.1   ฝกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
         9.2  ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภาใหลาออก 
         9.3   คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก         
         9.4   พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา                              
         9.5   การใหออกเนื่องจากการทําผิดอยางรายแรง ซ่ึงสถาบันฝกอบรมแตละสถาบันเปนผูกําหนดและ 
คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก ผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธ์ิยื่นอุทธรณเพือ่ใหสถาบันฝกอบรม 
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พิจารณาทบทวนได 
10. การฝกอบรม 
          10.1 ระบบการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ 
หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2555 ขอ 37 
วิธีการฝกอบรม อาจจัดได 2 แบบ คือ การฝกอบรมตามระบบและ การฝกอบรมแบบแยกสวน 
           10.2  ระยะเวลาการฝกอบรม 
                     10.2.1  การฝกอบรมตามระบบ ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการ 
ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 
2555 ขอ 38 ดังนี้ 
                                   (1) ระยะเวลาการฝกอบรมตองไมนอยกวา 3 ป 
                                   (2) หลักสูตรการฝกอบรม 
                                         (ก) ตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยการเสนอแนะของ 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย หรือ 
                                          (ข) ตองเปนหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผานการพิจารณาของคณะอนุกรรม 
การฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศ
ไทย 
                                    (3) สถาบันท่ีทําการฝกอบรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตจะตองไดรับการรับรองจากทันต 
แพทยสภาโดยผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตและโดย 
การเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
                                    (4) วิธีการฝกอบรม ประกอบดวย 
                                            (ก) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ปหรือ                                                       
                                       (ข) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปและในสถาบันรวม 
หรือสถาบันสมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 
                                            (ค) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปและในสถาบันรวมหรือ 
สถาบันสมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป   
                                      (5) การจัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน    
                                          (ก) ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร 
แบงเปนการศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐานหรือ 
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเกี่ยวของเปนระยะเวลาประมาณรอยละ30 และการศึกษาความรูในสาขา 
วิทยาเอ็นโดดอนตและสาขาท่ีเกี่ยวของ ประมาณรอยละ 70 
                                             (ข) ภาคปฏิบัติไดแกการฝกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนามโดยมีระยะเวลาฝก 
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ปฏิบัติไมนอยกวา 2 ปตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตกําหนด โดย 
ไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  การจัดการฝกอบรมภาควิชาการ และภาค 
ปฏิบัติตาม (ก) และ (ข) อาจจะผสมผสานกัน หรือแยกกันก็ไดโดยอยูในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 
                                     (ค) งานวิจัยตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติท่ีเกี่ยวของและมีผล 
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพอยางนอย 1 เร่ืองซ่ึงตองตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติหรือมีการนําเสนอผลงาน 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือการประชุมอ่ืนซ่ึงคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขา 
วิทยาเอ็นโดดอนตเห็นชอบและมีรายงานสืบเนื่อง (proceedings)หรือบทนิพนธตนฉบับ(manuscript) หรือ 
รายงานฉบับสมบูรณ  
                                          (ง) วิชาเลือก   ไมนอยกวา 1 วิชา 
                               10.2.2  การฝกอบรมแบบแยกสวน ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลัก 
เกณฑ การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ 
 พ.ศ. 2555 ขอ 39 ดังนี้ 
                                 (1) ระยะเวลาการฝกอบรมตองไมนอยกวา 3 ป 
                                 (2) หลักสูตรการฝกอบรม 
                                        (ก) ตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของ 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย หรือ 
                                        (ข) ตองเปนหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผานการพิจารณาของคณะอนุกรรม 
การฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
                                  (3) สถาบันท่ีทําการฝกอบรมจะตองไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยผานการ 
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต และโดยการเสนอแนะของ              
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
                                  (4) วิธีการฝกอบรม ประกอบดวย                    
                                        (ก) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ปหรือ 
                                        (ข) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปและในสถาบันรวมหรือ 
สถาบันสมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปหรือ 
                                        (ค) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และในสถาบันรวม 
หรือสถาบันสมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 
                                   (5) การจัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
                                         (ก )  ภาควิชาการ  ไดแก  การบรรยาย  การประชุมวิชาการ  การสัมมนา 
ว า ร ส า ร ส โ ม ส ร  โ ด ย มี ก า ร เ รี ย น แ บบ แ ย ก ส ว น ใ น ส า ข า วิ ท ย า เ อ็ น โ ด ด อ น ต เ ที ย บ เ ท า 
หรือมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยผูเขารับการฝกอบรมอาจสะสมหนวยกิตในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
ไวไดจนครบตามท่ีกําหนดไดภายใน 
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ระยะเวลา 1 ถึง 5 ป ท้ังนี้ตองไมนอยกวา 1 ป แตตองไมเกิน 5 ป 
                                        (ข) ภาคปฏิบัติ ไดแกการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามโดยใหแยกฝกปฏิบัติ 
ภายในระยะเวลา 6 ป ตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตกําหนดโดย 
ความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย ท้ังนี้ตองปฏิบัติงานในสถาบันท่ีราชวิทยาลัยทันต 
แพทยแหงประเทศไทย กําหนด 
                                        (ค) งานวิจัย ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติท่ีเกี่ยวของและตองมี 
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีการนําเสนอ 
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือการประชุมอ่ืนๆซ่ึงคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ 
สอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตเห็นชอบและมีรายงานสืบเนื่อง(proceedings) หรือ บทนิพนธตนฉบับ 
 (manuscript) หรือรายงานฉบับสมบูรณ 
                                          (ง) วิชาเลือก  
 
11.   การประเมินผูรับการฝกอบรม 
                    สถาบันฝกอบรมตองมีการระบุส่ิงท่ีผูรับการฝกอบรมตองไดรับการประเมินในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูรับการฝกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝกอบรมในแตละชวง หรือแตละปเพื่อสามารถใหขอมูล 
กับผูรับการฝกอบรมประกอบการพัฒนาหรือเพื่อการเล่ือนระดับ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเห็น 
ควรใหผูรับการฝกอบรมไดรับการประเมินในเร่ืองตางๆ ตอไปนี้ คือ การประเมินความรู การประเมินทักษะ 
การประเมินเจตคติ และการประเมินงานวิจัย 
 
12.  การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร 
เปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง 
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆพ.ศ. 2555 หมวด 2 
 
13. สถาบันฝกอบรม 
                    สถาบันฝกอบรม หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทยหรือโรงพยาบาลท่ีให 
การฝกอบรมเปน ผู ชํ านาญการในการประกอบวิชา ชีพทันตกรรมเพื่ อ รับวุ ฒิ บัตรสาขาต างๆ 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย และทันตแพทยสภาจะพิจารณาอนุมัติใหคณะทันตแพทยศาสตร  
สถาบันทางทันตแพทย หรือโรงพยาบาลใดเปดเปนสถาบันฝกอบรมได คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทาง 
ทันตแพทยหรือโรงพยาบาลนั้นจะตองผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ 
สอบเพื่อเปนผูมีความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาน้ันๆ กําหนด และจะตองระบุสถานภาพ 
ของสถาบันฝกอบรมนั้น ดังนี้ 
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                     13.1   สถานภาพของสถาบันฝกอบรม สถาบันฝกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยางตามบทบาท 
หนาท่ีในการฝกอบรม ดังนี้ 
                             13.1.1  สถาบันหลัก  หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม 
เปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตและไดรับอนุมัติ 
จากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมโดยจัดใหผูรับ 
การฝกอบรมไดรับประสบการณจากสถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเปนเวลาไมตํ่ากวาระยะเวลา  
2 ใน 3 ของหลักสูตร สถาบันหลักตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                       (1) ตองมีอาจารยประจําอยางนอย 3 คน โดยผูอํานวยการในการฝกอบรม 1 คน 

ตองไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขา 
วิทยาเอ็นโดดอนตจากทันตแพทยสภาและตองสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา 
                                       (2) เปนสถาบัน หรือโรงพยาบาลของรัฐท่ีจัดงานเปนระบบ มีสถานท่ีอุปกรณพรอม 
 มีระบบควบคุมการติดเช้ืออยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนผูปวยเพียงพอ และเหมาะสมแกการฝกอบรม 
                                       (3) ตองมีหนวยท่ีใหบริการ ดังนี้ 
                                           ก.หองปฏิบัติการทันตกรรมและหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคท่ีเกี่ยวของกับ 
การรักษาทางทันตกรรม  
                                           ข. หนวยรังสีวิทยาท่ีสามารถใหบริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใชรังสีอยางมีประ 
สิทธิภาพ 
                                           ค. ระบบสงตอผูปวยเพื่อการรักษาทางทันตกรรมกรณีจําเปน 
                                           ง. หองสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐาน วารสารทางทันตแพทยศาสตร วารสารทาง 
วิทยาเอ็นโดดอนตและวารสารทางวิทยาศาสตรสุขภาพในจํานวนเพียงพอและเหมาะสมและมีระบบสาร 
สนเทศท่ีไดมาตรฐาน 
                                             จ. หนวยเวชระเบียน และสถิติ ซ่ึงมีรายงานประจําตัวผูปวย และสถิติท่ีเกี่ยวกับ 
ผูปวยของสถาบัน ตลอดจนมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมดานนี้มาแลวเปนผูควบคุม 
                                             ฉ. หนวยสนับสนุนใหคําปรึกษาดานสถิติเพื่องานวิจัย 
                                         (4) ตองมีหนวยงานท่ีเกี่ยวกับการตรวจรักษาผูปวยใหทันตแพทยผูเขารับการฝก 
อบรม ฝกปฏิบัติงานไดตามเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
                                         (5) ตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตรการแพทยพื้น 
ฐานประยุกตหรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไปรวมประชุมวิชาการ 
นอกสถาบันตามโอกาสอันควร 
                               13.1.2  สถาบันสมทบ หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทย 
แหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาใหเปนสถาบันสมทบท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชา 
ชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตกับสถาบันหลักโดยอยูในการกํากับดูแลของสถาบันหลักเพื่อ 
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จัดการฝกอบรมในสวนท่ีสถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมี 
ระยะเวลารวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร สถาบันสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                          (1) มีอุปกรณ และเคร่ืองมือท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
                                          (2) มีทันตแพทยเฉพาะทาง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต และทันตแพทยสาขาท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังมีจํานวนผูปวยท่ีเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม 
                                          (3) มีระบบการควบคุมการติดเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
                                          (4) มีแหลงสืบคนขอมูลทางวิทยาเอ็นโดดอนต 
                                          (5) มีหนวยเวชระเบียน ท่ีสามารถสืบคนรายงานประจําตัวผูปวย 
                                  13.1.3  สถาบันรวม หมายถึงสถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการ 
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต รวมกับสถาบันหลักอ่ืนท่ีใหการฝกอบรม โดย 
อนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดยจัด 
ใหผูรับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมตํ่ากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลา 
ของหลักสูตร 
                      13.2  การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม  

คณะทันตแพทยศาสตร  สถาบันทางทันตแพทยหรือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจะเปด 
เปนสถาบันฝกอบรมในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต ใหสถาบันหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูลตามเกณฑหลักสูตร 
การฝกอบรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย เพื่อประสานงานกับคณะอนุ 
กรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต เพื่อตรวจรับรองการเปดเปนสถาบันฝกอบรมและกําหนด 
ศักยภาพของสถาบันหลักและสถาบันสมทบ(ถามี)หรือสถาบันรวมตามเกณฑหลักสูตรแลวนําเสนอราชวิทยาลัย 

ทันตแพทยแหงประเทศไทย พิจารณาเสนอใหทันตแพทยสภาอนุมัติตอไป 
                      13.3  การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม               
                                 ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันหลัก  
สถาบันสมทบ สถาบันรวม ท่ีไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุ 
กรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตเปนผูดําเนินการตามเกณฑการประเมินสถาบันฝกอบ 
รมของสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตพ.ศ.2555  และเสนอรายงานตอราชวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเสนอทันต 
แพทยสภาเปนระยะๆหากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวา สถาบันหลักหรือสถาบันรวมใดไม 
มีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 5 ป ให“ยกเลิก”การเปนสถาบันฝกอบรม หาก 
สถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ 13.2 
 
14. คณาจารยในการฝกอบรม 
                                14.1  อาจารยผูใหการฝกอบรม จะตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
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                                         14.1.1  เปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ 
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต จากทันตแพทยสภา 

14.1.2  เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันท่ี กพ. รับ 
รอง และปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต มาไมนอยกวา 3 ป 
                                        14.1.3  เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันท่ีกพ.รับรอง 
และปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต มาไมนอยกวา 3 ป 
 14.1.4 เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับวุฒิบัตรในสาขาวิทยาเอ็นโด
ดอนต จากสถาบันท่ีทันตแพทยสภาหรือ กพ.รับรองและปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตมาไมนอยกวา 
3 ป 
                                         14.1.5  เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงทาง 
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิกหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต จากสถาบันท่ีทันตแพทยสภา 
หรือ กพ.รับรองและปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตมาไมนอยกวา 5 ป                                                 
                                          14.1.6  เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโด 
ดอนตไมนอยกวา 10 ป และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็น 
โดดอนต 
                                             สถาบันฝกอบรมจะตองมีอาจารยกอนขอเปดเปนสถาบันฝกอบรมอยางนอย 3 คน 
 สัดสวนของคณาจารยประจําตอผูเขารับการฝกอบรมอยางนอย 1:3 และมีสัดสวนของคณาจารยท่ีไดรับหนังสือ 
อนุมัติหรือวุฒิบัตรตอผูเขารับการฝกอบรมอยางนอย 1:5 
                                              หากจําเปนตองใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลารวมดวย สถาบันฝก 
อบรมจะตองระบุจํานวนข้ันตํ่าของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา เพื่อใหสามารถติดตามความกาว 
หนาของผูรับการฝกอบรมได 
                                14.2  ผูอํานวยการฝกอบรม ตองมีคุณสมบัติ 
                                         14.2.1  ตองเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน 
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาวิทยาอ็นโดดอนตและตองสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา 
                                        14.2.2  ตองเปนคณาจารยประจําของสถาบันหลัก  
                                                      หนาท่ี   
                                                      เปนผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรการฝกอบรมใหเปนไปตามขอกําหนด 
 ของทันตแพทยสภา โดย 
                                                      ก.รับผิดชอบการบริหารและฝกอบรมในสถาบันหลัก สถาบันรวม และสถาบัน 
สมทบ (ถามี) ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและไดมาตรฐาน 
                                                      ข. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม 
                                                      ค. วางแผนและจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชในการฝกอบรม 
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                                                      ง. เปนตัวแทนในการคัดเลือกผูเขารับการอบรมประเมินผลการฝกอบรม 
                                                      จ. ประเมินผลการสอนของคณาจารย โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อประเมินผล 
การปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง และใหคําแนะนําแกสถาบันสมทบ 
                                                      ฉ. เปนผูเก็บรักษาเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรม 
 
15. โครงสราง เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 
                      15.1 โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรม    
                                 การฝกอบรมตามระบบหรือการฝกอบรมแบบแยกสวนเปนไปตามขอบังคับทันตแพทย 
สภาฯขอ 38 และ 39 ประกอบดวย 
                                          15.1.1 ภาควิชาการ ประกอบดวย การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา 
วารสารสโมสร ดังนี้ 
                                                     15.1.1.1  วิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเกี่ยว 
ของ เปนระยะเวลาประมาณรอยละ 30 ประกอบดวย 
                                                                - ชีวเวชวิทยา และจรรยาบรรณ (biomedical sciences and ethics)  
                                                                - ชีววิทยาชองปากประยุกต (applied oral biology)   
                                                                - ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology)  
                                                      15.1.1.2  วิชาเฉพาะสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตและวิชาท่ีเกี่ยวของ เปน       
ระยะเวลาประมาณรอยละ 70 ประกอบดวย  
                                                                 -  วิทยาเอ็นโดดอนตข้ันสูง (advanced endodontics)   
                                                                 - วิชาท่ีเกี่ยวของ (related subjects)   
                                           15.1.2  ภาคปฏิบัติ เปนการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตมีระยะเวลา 
ในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 2 ป 
                                           15.13  งานวิจัย (research)   ทําการศึกษา คนควาหรือทดลองท่ีเกี่ยวกับวิทยา 
เอ็นโดดอนตดวยตนเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และมีผลงานวิจัยตีพิมพวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 
ไดเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือการประชุมอ่ืน ๆซ่ึงคณะอนุกรรมการ 
ฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตเห็นชอบและมีรายงานสืบเนื่อง(proceedings) หรือบทนิพนธตน 
ฉบับ(manuscript) หรือรายงานฉบับสมบูรณ 
                                          15.1.4  วิชาเลือก (electives)   
 
เนื้อหาโดยสังเขป 
ภาควิชาการ 



11 

  

 

         1. วิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
              1.1 ชีวเวชวิทยา และจรรยาบรรณ (biomedical sciences and ethics) 
   การศึกษาความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทยท่ีมีความสําคัญในการปฏิบัติงานใน
คลินิกและนํามาใชอธิบายกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา การรักษา ประเมินผลการรักษา 
คาดการณผลการรักษา แกไขผลแทรกซอนในการรักษาอยางมีจรรยาบรรณ ขอบเขตของเนื้อหาประกอบดวย 
                            - Gross microscopic และ ultrastructural anatomy ของเนื้อเยื่อออน เนื้อเยื่อแข็ง ในสวนศีรษะ 
และคอ เนนท่ีฟนและอวัยวะโดยรอบ 
                             - วิทยาเอ็มบริโอ, วิทยาฮีสโต และสรีรวิทยาของเน้ือเยื่อในฟนและเนื้อเยื่อรอบรากฟน 
                             - พื้นฐานชีววิทยาระดับเซลลและอณูชีววิทยา (molecular biology) 
                             - ชีววิทยาของเน้ือเยื่อในฟน 
                             - จุลชีพในชองปาก และจุลชีพท่ีเกี่ยวของกับฟนผุ การเกิดโรคของเนื้อเยื่อในฟนและเนื้อ 
เยื่อรอบรากฟน 
                               -  การติดเช้ือและปฏิกริยาทางอิมมิวโน ในการเกิดโรคในชองปาก 
                               -  Pathophysiologyท่ีเกี่ยวของกับโรคของเนื้อเยื่อในฟนเนื้อเยื่อรอบรากฟนและการปวด 
บริเวณชองปากและใบหนา 
                                -  กลไกของการอักเสบและการหาย เนนของเน่ือเยื่อในฟนและเนื้อเยื่อรอบรากฟน 
                                -  เวชศาสตรชองปาก และพยาธิวิทยา ท่ีเกี่ยวของกับการวินิจฉัยแยกรอยโรค และการรักษา 
ซ่ึงมีสาเหตุจากเนื้อเยื่อในฟนและไมใชสาเหตุจากเนื้อเยื่อในฟน และวิธีจัดการ 
                               - กลไก, ปฏิสัมพันธ และผลของยาท่ีใชในการปองกันตรวจพิเคราะหและรักษาพยาธิสภาพ 
ของเนื้อเยื่อในฟนและเนื้อเยื่อรอบรากฟน 
                               - ชีวสถิติ 
                               - จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
                    1.2  ชีววิทยาชองปากประยุกต (applied oral biology) 
                               การศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง การเจริญและพัฒนาการ หนาท่ี ความเกี่ยวของกับอวัยวะ 
ในระบบอ่ืนๆ และความเกี่ยวของซ่ึงกันและกันของเน้ือเยื่อในชองปาก ซ่ึงไดแก mineralized tissue เยื่อ 
บุชองปาก อวัยวะปริทันต ท้ังในสภาพท่ีปรกติและเปนโรค ระบบจุลชีพ และระบบภูมิคุมกันในชองปาก 
รวมท้ังสารกระตุนชีวภาพ และบทบาทท่ีมีตอการเกิดโรคของเนื้อเยื่อในฟน 
                    1.3  ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) 
                                 การศึกษาหลักเกณฑในการวิจยัดานวิทยาศาสตรสุขภาพโดยครอบคลุมถึงเนื้อหาใน 
ขบวนการวิจัยท้ังแบบทดลองในหองปฏิบัติการ และการวิจัยแบบประยุกต เชน การวิจัยทางคลินิก การวิจัย 
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ทางระบาดวิทยา  เปนตน  นอกจากน้ียังไดครอบคลุมถึงหลักเกณฑในการเขียนโครงรางการวิจัย 
แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  อ ภิ ป ร า ย ผ ล ง า น ท่ี ตี พิ ม พ ใ น ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร 
ตลอดจนสถิติท่ีใชในการวิจัยและขอพึงพิจารณาดานกฎหมาย 
จริยธรรมในการทําวิจัย 
 
         2. วิชาเฉพาะสาขา 
                    2.1 วิทยาเอ็นโดดอนตข้ันสูง (advanced endodontics) 
                              การศึกษาดานวิทยาเอ็นโดดอนตข้ันสูง ท้ังในแนวกวางและแนวลึก โดยครอบคลุมความ 
รูในการตรวจวินิจฉัย พิเคราะหแยกโรค การปองกันการรักษา การติดตามผลการรักษา การแกไขผลแทรก 
ซอนจากการรักษา รวมถึงการบูรณะฟนท่ีรักษาทางเอ็นโดดอนติกสแลว และนําความรูไปใชประกอบการ 
รักษาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
                                ขอบเขตของเนื้อหาประกอบดวย 
                                    - เทคนิกการถายภาพรังสีและการแปลผล 
                                    - การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา 
                                    - การวินิจฉัยแยกรอยโรคสาเหตุจากเนื้อเยื่อในฟน และไมใชสาเหตุจากเนื้อเยื่อในฟน 
                                    - การวินิจฉัยและการจัดการความเจ็บปวดทางเอ็นโดดอนติกส(pain in endodontics: 
diagnosis and management) 
                                      - การรักษาความมีชีวิตของเน้ือเยื่อในฟน (vital pulp therapy) 
                                      - การใหการรักษาฉุกเฉินทางเอ็นโดดอนติกส (endodontic emergencies) 
                                      - การรักษาเอ็นโดดอนติกสดวยวิธีศัลยกรรม (surgical endodontic treatment) 
                                      - การรักษาฟนท่ีไดรับอุบัติเหตุ (traumatic injuries) 
                                      - การละลายของฟน (resorption) 
                                      - การรักษาคลองรากฟนซํ้า (root canal retreatment) 
                                      - การปองกันและการจัดการความผิดพลาดในงานเอ็นโดดอนติกส (procedural 
errors: prevention and management) 
                                      - การปลูกฟนและปลูกถายฟน (replantation and transplantation) 
                                      - การฟอกสีฟนหลังการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส (non-vital bleaching) 
                                      - การบูรณะฟนหลังการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส (restoration of endodontically 
treated teeth) 
                                      - การประเมินผลการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส (evaluation of endodontically 
treated teeth) 
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                                      - ชีววัสดุท่ีใชในการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส (biomaterials related to endodontics) 
                    2.2  วิชาท่ีเกี่ยวของ (related subjects) 
                             การศึกษาวิชาท่ีเกี่ยวของกับการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส เพื่อนําความรูไปใชประกอบการ 
รักษาในผูปวยท่ีมีโรคอยางอ่ืนรวมดวย ไดแก 
                                     - การจัดการในผูปวยท่ีมีโรคทางระบบ (management of medically compromised 
patient) 
                                      - การวินิจฉัยแยกโรคท่ีมีอาการปวดบริเวณชองปากและใบหนา(differential diagnosis of 
orofacial pain) 
                                      - การวินิจฉัยและการรักษาทางเอ็นโดดอนติกสรวมกับการรักษาทางปริทันตวิทยา 
(diagnosis and treatment of endodontic-periodontic involved teeth) 
                                      - วิชาทันตกรรมจัดฟน ปริทันตวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมสําหรับเด็ก 
และทันตกรรมบูรณะในสวนท่ีเกี่ยวของกับการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส 
                                     - วิชาการบริหารจัดการ (practice management) 
                                     - วิธีการสอน (teaching) 
ภาคปฏิบัติ 
          ตองปฏิบิติงานใหครบเกณฑในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
          1. มีความชํานาญ (proficiency) ในการ 
                - ซักประวัติทางการแพทยท่ัวไปและสุขภาพชองปาก ทําบันทึกประวัติการวินิจฉัย การรักษา 
ทางเอ็นโดดอนติกสอยางสมบูรณทุกราย เพื่อเก็บไวตรวจสอบและประเมินผล 
                - ตรวจ ทดสอบ และแปลผลเพ่ือวินิจฉัยแยกอาการปวดเนื่องจากโรคของเนื้อเยื่อในฟนและ 
เนื้อเยื่อรอบรากฟน 
                - วินิจฉัยแยกโรคระหวางโรคของเนื้อเยื่อในฟนและเนื้อเยื่อรอบรากฟนกับสาเหตุอ่ืนๆท่ีมีอาการ 
แสดงคลายกับโรคจากเนื้อเยื่อในฟนและเนื้อเยื่อรอบรากฟน 
                - วางแผนการรักษาทางเอ็นโดดอนติกสใหเหมาะสมกบัสภาวะของโรค 
                - รักษาความมีชีวิตของเน้ือเยื่อในฟน   
                - รักษาฉุกเฉินเพื่อลดอาการปวด บวม ท่ีมีสาเหตุจากเนื้อเยื่อในฟน 
                - รักษาฉุกเฉินกรณีฟนและอวัยวะปริทันตไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุ 
                 - รักษาฟนปลายรากเปด 
                - ตรวจทราบและแกไข ความผิดพลาดระหวางการรักษา 
                 - ประเมินผลการรักษา และหาสาเหตุของความลมเหลวของการรักษา 
                 - การรักษาคลองรากฟนซํ้า (root canal retreatment) 
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                 - การรักษาดวยวิธีศัลยกรรม 
                            Incision and drainage 
                            Periradicular surgery /Hemisection / Amputation 
                            Repair of perforation and / or resorption 
                  - Management of perforation and / or resorption 
                 - ฟอกสีฟนหลังการรักษาเอ็นโดดอนติกส 
                 - เตรียมชองวางในรากฟนท่ีไดรับการรักษาเอ็นโดดอนติกสแลวเพื่อการบูรณะโดยใส post และ 
หรือทํา core 
                  - ทํา core หรือ intraradicular restoration ในฟนท่ีรักษาเอ็นโดดอนติกสแลว 
                  -วินิจฉัยและรักษาเอ็นโดดอนติกสในฟนท่ีมีโรคปริทันต โดยปรึกษากับ periodontist 
                  - การรักษาคลองรากฟนโดยใชกลองจุลทรรศน 
           2. มีความสามารถ (competency) ในการ 
                 - วินิจฉัยแยกโรค orofacial pain 
                  - Management of medically compromised patient 
                  - Replantation 
           3. ผานประสบการณ ในระดับสังเกตการณ อยางนอย 3 อยาง 
                  - การทํา dental implant 
                  - การทํา inhalation และ oral sedation 
                  - การปลูกถายฟน (Transplantation) 
                  - การทํา orthodontic extrusion 
                โดยตองปฏิบัติงานใหไดปริมาณงานข้ันตํ่า จํานวน 200 ซ่ี และอยางนอยตองมีชนิดของงาน ดังนี้ 
                   ก. รักษาเอ็นโดดอนติกสโดยไมใชศัลยกรรม (non-surgical endodontic treatment) 
                        ฟนกรามนอย  20   ซ่ี 
                        ฟนกราม   60    ซ่ี 
                        Retreatment  20   ซ่ี 
                    ข. รักษาเอ็นโดดอนติกสดวยวิธีศัลยกรรม (surgical endodontic treatment) 
                        ฟนหนาและฟนกรามนอย  5    cases 
                        ฟนกราม    1     cases  
 
ภาควิจัย (research) 
           ทําการศึกษา คนควา หรือทดลองท่ีเกี่ยวกับวิทยาเอ็นโดดอนตดวยตนเองตามระเบียบวิธีวิจัยและ 
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มีผลงานวิจัยตีพิมพวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือไดเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับ 
ชาติหรือนานาชาติ หรือการประชุมอ่ืนๆซ่ึงคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
เห็นชอบและ มีรายงานสืบเนื่อง(proceeding) หรือบทนิพนธตนฉบับ (manuscript)หรือรายงานฉบับสมบูรณ 
 
วิชาเลือก (Electives) 
              เลือกศึกษารายวิชาท่ีชวยเสริมความเปนทันตแพทยท่ีดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีบุคคลิกภาพท่ีดี 
สุขภาพอนามัยท่ีดี รวมท้ัง health behavior และhealth education 
 
16.  การประกันคุณภาพการฝกอบรม   
 สถาบันฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชา ชีพทันตกรรม  สาขาวิทยา เ อ็นโดดอนต  จะตองขอ รับการประ เ มินจาก 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพื่อท่ีขอเปดหลักสูตรและรับรองคุณภาพหลักสูตรสาขาวิทยาเอ็น  
โดดอนต  ทุก  5  ป  ตามแบบฟอรม เกณฑการประ เ มิน คุณภาพสถา บันฝกอบรม เพื่ อวุ ฒิ บัตร 
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555 
 
17.  การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

 คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนตกําหนดใหสถาบันฝกอบรม 
หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต จะตองทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆหรืออยางนอย 
ทุก 5 ป และแจงผลการทบทวนและพัฒนาใหราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยรับทราบ 

 
 


