
หลกัสูตรการฝึกอบรม 
ทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาเอน็โดดอนต์ 

และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทนัตแตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์มีแนวทางในการด าเนินการเก่ียว
กับการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์       
และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 โดยการรับรองของ
คณะกรรมการทนัตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทนัตแพทยสภา  คร้ังท่ี 5/2559  เม่ือวนัท่ี 14 
กรกฎาคม  2559     จึ งออกหลัก สูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ป ระจ าบ้ าน เพื่ อ วุ ฒิ บัตรแสดง
ความ รู้ความช าน าญ ในการประกอบวิช าชีพทันตกรรม  สาขาวิท ยาเอ็น โดดอนต์และ เกณฑ์  
สถาบนัฝึกอบรมไวด้งัน้ี 
 
1. ช่ือหลกัสูตร  
                     (ภาษาไทย )     หลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทย์ประจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์
                     (ภาษาองักฤษ) Residency Training Programme in Endodontics 
 
2. ช่ือวุฒิบัตร 
                     ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

สาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์
                                (ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Endodontics 
                     ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)       ว.ท. (วิทยาเอน็โดดอนต)์ 
                                (ภาษาองักฤษ)  Dip.,Thai Board of Endodontics 
ค าแสดงวฒิุการฝึกอบรมทา้ยช่ือ 
                                (ภาษาไทย)       ว.ท. วิทยาเอน็โดดอนต ์
                                (ภาษาองักฤษ)   Diplomate, Thai Board of Endodontics 
 
3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
        ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้ความรู้ความ 
ช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตรรมสาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์
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4. ปรัชญาของหลกัสูตร                                           
 สร้างมาตรฐานการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหป้ระชาชนไดรั้บการรักษาท่ีมีประสิทธิผลอยา่งทัว่ถึงและสร้างองคค์วามรู้เพื่อพฒันาวิชาการใน
วิชาชีพสาขาวิทยาเอน็โดดอนตสู่์ระดบัสากล 
 
5. ค านิยาม 

วิทยาเอน็โดดอนตห์มายถึง สาขาวิชาทนัตแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรูปร่าง สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา 
ของเน้ือเยือ่ในฟันและเน้ือเยือ่รอบรากฟันรวมถึงการศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิก 
อนัประกอบดว้ยชีววิทยาของเน้ือเยือ่ในฟันในสภาพปรกติ สาเหตุ การวินิจฉยั การป้องกนั และการรักษาเน้ือ 
เยือ่ในฟันและเน้ือเยือ่รอบรากฟันท่ีมีพยาธิสภาพและไดรั้บอนัตรายและเก่ียวโยงไปถึงสภาพรอบปลายราก 
ฟันดว้ย 
 
6. วตัถุประสงค์ 

เพื่อผลิตทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง สาขาวิทยาเอน็โดดอนตใ์หมี้ความรู้ความช านาญ ดงัน้ี 
          6.1  มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นวิทยาศาสตร์คลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาเอน็โดดอนตเ์ป็นอยา่งดี เขา้ใจ 
กลไกการเกิดและการด าเนินโรค สามารถน ามาวิเคราะห์และประยกุตใ์ชใ้นการวินิจฉยัโรค การบ าบดัรักษา 
และติดตามผลการรักษาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
          6.2  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในสาขาวิทยาเอน็โดดอนตใ์นกรณีท่ียุง่ยากโดยใหก้าร 
ตรวจพิเคราะห์ วินิจฉยั วางแผน พยากรณ์ และรักษาไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 
          6.3  มีความรู้ความเขา้ใจในปัญหาสุขภาพทัว่ไปของผูป่้วย สามารถใหก้ารรักษาร่วมหรือส่งต่อผูป่้วย 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
          6.4  มีนิสัยใฝ่รู้ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง สามารถใหค้  า 
แนะน าปรึกษา และถ่ายทอดความรู้ทางวทิยาเอน็โดดอนตไ์ด ้
           6.5  มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสงัคม เป็นผูมี้คุณธรรมและจรรยาบรรณมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบับุคคล 
ทัว่ไป 
            6.6  มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการท างานวิจยั สามารถท าวิจยัและน าเสนอผลงานวิจยัได ้
      6.7  มีความสามารถในการวิจารณ์ และประเมินผลงานวิจยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 
 
7. ก าหนดการเปิดอบรม 
           สถาบนัฝึกอบรมเป็นผูก้  าหนด 
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8. ผู้รับการฝึกอบรม 
           8.1  คุณสมบติัของผูรั้บการฝึกอบรม ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
                    8.1.1  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรมตามพระราชบญัญติัวิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ.2537 
                    8.1.2  ปฏิบติังานทางทนัตกรรมมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี 
                    8.1.3  มีความรู้ภาษาองักฤษโดยผา่นการทดสอบของสถาบนัหรือมีคะแนนทดสอบจากสถาบนั 
ทดสอบภาษาองักฤษท่ีสถาบนัฝึกอบรมก าหนด 
                     ทนัตแพทยสภาอาจอนุมติัใหผู้ท่ี้มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรมของต่างประเทศ 
เขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรไดเ้ม่ือ 
                      (1)  เป็นไปตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งประเทศ และ 
                      (2)  มีสถาบนัใหก้ารฝึกอบรมรับเขา้ฝึกอบรม และ 
                      (3)  ผา่นการพจิารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาวทิยาเอน็โดดอนตโ์ดย 
ความเห็นชอบจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
           8.2  จ านวนผูรั้บการฝึกอบรม 
                    สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งระบุจ านวนผูรั้บการฝึกอบรมท่ีหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมจะรับได ้
ในแต่ละปีและแต่ละชั้นปี โดยค านึงถึงศกัยภาพในการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมนั้นโดยให้พิจารณา           
ก าหนดเป็นสัดส่วนตามจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบเตม็เวลาและปริมาณงานบริการของสาขาท่ีให้
การฝึกอบรมโดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์
           8.3  วิธีการคดัเลือกผูรั้บการฝึกอบรม เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออก 
หนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 
ขอ้ 41 โดยการคดัเลือกผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรใหด้ าเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ 
สอบฯสาขาวิทยาเอน็โดดอนตร่์วมกบัผูแ้ทนจากสถาบนัหลกัท่ีใหก้ารฝึกอบรมซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลยัแห่ง 
ประเทศไทยโดยความเห็นชอบจากทนัตแพทยสภา 
 
9. การส้ินสุดสภาพผู้เข้ารับฝึกอบรม 
         9.1   ฝึกอบรมครบหลกัสูตรจากสถาบนัหลกัตามท่ีทนัตแพทยสภารับรอง 
         9.2  ไดรั้บอนุมติัจากทนัตแพทยสภาใหล้าออก 
         9.3   คณะกรรมการทนัตแพทยสภามีมติใหอ้อก         
         9.4   พน้สภาพสมาชิกทนัตแพทยสภา                              
         9.5   การใหอ้อกเน่ืองจากการท าผดิอยา่งร้ายแรง ซ่ึงสถาบนัฝึกอบรมแต่ละสถาบนัเป็นผูก้  าหนดและ 
คณะกรรมการทนัตแพทยสภามีมติใหอ้อก ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีสิทธ์ิยืน่อุทธรณ์เพือ่ใหส้ถาบนัฝึกอบรม 
พิจารณาทบทวนได ้
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10. การฝึกอบรม 
          10.1 ระบบการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติั 
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 ข้อ 37 
วิธีการฝึกอบรม อาจจดัได ้2 แบบ คือ การฝึกอบรมตามระบบและ การฝึกอบรมแบบแยกส่วน 
           10.2  ระยะเวลาการฝึกอบรม 
                     10.2.1  การฝึกอบรมตามระบบ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
ออกหนงัสืออนุมติัหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 
2555 ขอ้ 38 ดงัน้ี 
                                   (1) ระยะเวลาการฝึกอบรมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
                                   (2) หลกัสูตรการฝึกอบรม 
                                         (ก) ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากทนัตแพทยสภาโดยการเสนอแนะของ 
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 
                                          (ข) ตอ้งเป็นหลกัสูตรของทนัตแพทยสภา โดยผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรม 
การฝึกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง                
ประเทศไทย 
                                    (3) สถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์จะตอ้งได้รับการรับรองจาก                 
ทนัตแพทยสภาโดยผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอน็โดดอนตแ์ละ
โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) วิธีการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
(ก) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีหรือ    
(ข)  ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีและในสถาบนัร่วม 

หรือสถาบนัสมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
(ค) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีและในสถาบนัร่วมหรือ 

สถาบนัสมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี   
(5) การจดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน    
(ก) ภาควิชาการ ไดแ้ก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร 

แบ่งเป็นการศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานท่ีเก่ียวข้องเป็น     

ระยะเวลาประมาณร้อยละ30  และการศึกษาความรู้ในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
ประมาณร้อยละ 70 
   (ข) ภาคปฏิบติัไดแ้ก่การฝึกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนามโดยมีระยะเวลาฝึก 
ปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีตามเกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอน็โดดอนตก์ าหนด โดย 
ไดรั้บความเห็นชอบจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย  การจดัการฝึกอบรมภาควิชาการ และภาค 
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ปฏิบติัตาม (ก) และ (ข) อาจจะผสมผสานกนั หรือแยกกนักไ็ดโ้ดยอยูใ่นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
   (ค) งานวิจยั ตอ้งมีความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมี
ผลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออย่างน้อยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
(ง) วิชาเลือก   ไม่นอ้ยกวา่ 1 วิชา 

                               10.2.2  การฝึกอบรมแบบแยกส่วน ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกั 
เกณฑ ์การออกหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ 
 พ.ศ. 2555 ขอ้ 39 ดงัน้ี 
                                 (1) ระยะเวลาการฝึกอบรมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
                                 (2) หลกัสูตรการฝึกอบรม 
                                        (ก) ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากทนัตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของ 
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 
                                        (ข) ตอ้งเป็นหลกัสูตรของทนัตแพทยสภา โดยผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรม 
การฝึกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต ์โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
                                  (3) สถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากทนัตแพทยสภาโดยผา่นการ 
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และโดยการเสนอแนะของ               
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
                                  (4) วิธีการฝึกอบรม ประกอบดว้ย                    
                                        (ก) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีหรือ 
                                        (ข) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีและในสถาบนัร่วมหรือ 
สถาบนัสมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีหรือ 
                                        (ค) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และในสถาบนัร่วม 
หรือสถาบนัสมทบเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
                                   (5) การจดัการฝึกอบรมและปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 
                                         (ก) ภ าควิช าก าร  ได้แ ก่  ก ารบรรยาย  การประ ชุมวิช าก าร  ก ารสั มมน า 
ว า ร ส าร ส โ ม ส ร  โ ด ย มี ก าร เรี ย น แ บ บ แ ย ก ส่ ว น ใน ส าข าวิ ท ย า เอ็ น โ ด ด อ น ต์ เที ย บ เท่ า 
หรือมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอาจสะสมหน่วยกิตในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต ์
ไวไ้ดจ้นครบตามท่ีก าหนดไดภ้ายในระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี แต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 

(ข) ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่การฝึกปฏิบติังานทางคลินิกหรือภาคสนามโดยใหแ้ยกฝึกปฏิบติั 
ภายในระยะเวลา 6 ปี ตามเกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอน็โดดอนตก์  าหนดโดย 
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ความเห็นชอบจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีตอ้งปฏิบติังานในสถาบนัท่ีราชวิทยาลยั
ทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด 
   (ค) งานวิจยั ตอ้งมีความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมี
ผลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออย่างน้อยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 (ง) วิชาเลือก  
 
11.   การประเมินผู้รับการฝึกอบรม 
                    สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีการระบุส่ิงท่ีผูรั้บการฝึกอบรมตอ้งไดรั้บการประเมินในการประเมินผล 
การปฏิบติังานของผูรั้บการฝึกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในแต่ละช่วง หรือแต่ละปีเพื่อสามารถใหข้อ้มูล 
กบัผูรั้บการฝึกอบรมประกอบการพฒันาหรือเพื่อการเล่ือนระดบั ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยเห็น 
ควรใหผู้รั้บการฝึกอบรมไดรั้บการประเมินในเร่ืองต่างๆ ต่อไปน้ี คือ การประเมินความรู้ การประเมินทกัษะ 
การประเมินเจตคติ และการประเมินงานวิจยั 
 
12.  การสอบขึน้ทะเบียนเพ่ือรับวุฒิบัตร 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรแสดง 
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆพ.ศ. 2555 หมวด 2 
 
13. สถาบันฝึกอบรม 
                    สถาบันฝึกอบรม หมายถึง คณะทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทนัตแพทยห์รือโรงพยาบาลท่ีให้ 
การฝึกอบรม เป็นผู ้ช าน าญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่ อ รับวุ ฒิ บัตรสาขาต่ างๆ 
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย และทนัตแพทยสภาจะพิจารณาอนุมติัใหค้ณะทนัตแพทยศาสตร์  
สถาบนัทางทนัตแพทย ์หรือโรงพยาบาลใดเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมได ้คณะทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทาง 
ทนัตแพทยห์รือโรงพยาบาลนั้นจะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ 
สอบเพื่อเป็นผูมี้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขานั้นๆ ก าหนด และจะตอ้งระบุสถานภาพ 
ของสถาบนัฝึกอบรมนั้น ดงัน้ี 
                     13.1   สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยา่งตามบทบาท 
หนา้ท่ีในการฝึกอบรม ดงัน้ี 
                             13.1.1  สถาบนัหลกั  หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม 
เป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับวฒิุบตัรสาขาวิทยาเอน็โดดอนตแ์ละไดรั้บอนุมติั 
จากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมโดยจดัใหผู้รั้บ 
การฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ระยะเวลา  
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2 ใน 3 ของหลกัสูตร สถาบนัหลกัตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
                                       (1) ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าอย่างน้อย 3 คน โดยผูอ้  านวยการในการฝึกอบรม 1 คน 

ตอ้งไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมในสาขา 
วิทยาเอน็โดดอนตจ์ากทนัตแพทยสภาและตอ้งสามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลา 
                                       (2) เป็นสถาบนั หรือโรงพยาบาลของรัฐท่ีจดังานเป็นระบบ มีสถานท่ีอุปกรณ์พร้อม 
 มีระบบควบคุมการติดเช้ืออยา่งมีประสิทธิภาพ มีจ านวนผูป่้วยเพียงพอ และเหมาะสมแก่การฝึกอบรม 
                                       (3) ตอ้งมีหน่วยท่ีใหบ้ริการ ดงัน้ี 
                                           ก.หอ้งปฏิบติัการทนัตกรรมและหอ้งปฏิบติัการเพื่อการวินิจฉยัโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การรักษาทางทนัตกรรม  
                                           ข.หน่วยรังสีวิทยาท่ีสามารถใหบ้ริการตรวจวินิจฉยัโรคโดยการใชรั้งสีอยา่งมีประ 
สิทธิภาพ 
                                           ค. ระบบส่งต่อผูป่้วยเพื่อการรักษาทางทนัตกรรมกรณีจ าเป็น 
                                           ง. หอ้งสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐาน วารสารทางทนัตแพทยศาสตร์ วารสารทาง 
วิทยาเอน็โดดอนตแ์ละวารสารทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในจ านวนเพียงพอและเหมาะสมและมีระบบสาร 
สนเทศท่ีไดม้าตรฐาน 
                                             จ. หน่วยเวชระเบียน และสถิติ ซ่ึงมีรายงานประจ าตวัผูป่้วย และสถิติท่ีเก่ียวกบั 
ผูป่้วยของสถาบนั ตลอดจนมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการฝึกอบรมดา้นน้ีมาแลว้เป็นผูค้วบคุม 
                                             ฉ. หน่วยสนบัสนุนใหค้  าปรึกษาดา้นสถิติเพื่องานวิจยั 
                                         (4) ตอ้งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจรักษาผูป่้วยใหท้นัตแพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึก 
อบรม ฝึกปฏิบติังานไดต้ามเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
                                         (5) ตอ้งจดัหรืออนุญาตใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้น 
ฐานประยกุตห์รือวิทยาศาสตร์คลินิกสมัพนัธ์ และสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการ 
นอกสถาบนัตามโอกาสอนัควร 
                               13.1.2  สถาบนัสมทบ หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากราชวิทยาลยัทนัตแพทย ์
แห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนัสมทบท่ีใหก้ารฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชา 
ชีพทนัตกรรมเพื่อรับวฒิุบตัรสาขาวิทยาเอน็โดดอนตก์บัสถาบนัหลกัโดยอยูใ่นการก ากบัดูแลของสถาบนัหลกัเพื่อ 
จดัการฝึกอบรมในส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่สามารถจดัประสบการณ์ได ้โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมี 
ระยะเวลารวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร สถาบนัสมทบตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
                                          (1) มีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานสาขาวิทยาเอน็โดดอนต์ 
                                          (2) มีทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง สาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์และทนัตแพทยส์าขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งมีจ านวนผูป่้วยท่ีเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
                                          (3) มีระบบการควบคุมการติดเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
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                                          (4) มีแหล่งสืบคน้ขอ้มูลทางวิทยาเอน็โดดอนต ์
                                          (5) มีหน่วยเวชระเบียน ท่ีสามารถสืบคน้รายงานประจ าตวัผูป่้วย 
                                  13.1.3  สถาบนัร่วม หมายถึงสถาบนัหลกัท่ีใหก้ารฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการ 
ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับวุฒิบตัรสาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์ร่วมกบัสถาบนัหลกัอ่ืนท่ีใหก้ารฝึกอบรม                      
โดยอนุมติัจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วม
กนัโดยจดัให้ผูรั้บการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 
ของระยะเวลาของหลกัสูตร 
                      13.2  การขออนุมติัเป็นสถาบนัฝึกอบรม  

คณะทนัตแพทยศาสตร์  สถาบนัทางทนัตแพทยห์รือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิด 
เป็นสถาบนัฝึกอบรมในสาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์ใหส้ถาบนัหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูลตามเกณฑห์ลกัสูตร 
การฝึกอบรมสาขาวิทยาเอน็โดดอนตเ์สนอราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อประสานงานกบัคณะอนุ 
กรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์เพื่อตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนด 
ศกัยภาพของสถาบนัหลกัและสถาบนัสมทบ(ถา้มี)หรือสถาบนัร่วมตามเกณฑห์ลกัสูตรแลว้น าเสนอราชวิทยาลยั 

ทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอใหท้นัตแพทยสภาอนุมติัต่อไป 
                      13.3  การติดตามก ากบัดูแลสถาบนัฝึกอบรม               
                                 ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยจะจดัใหมี้การติดตามก ากบัดูแลสถาบนัหลกั  
สถาบนัสมทบ สถาบนัร่วม ท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายใหค้ณะอนุ 
กรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอน็โดดอนตเ์ป็นผูด้  าเนินการตามเกณฑก์ารประเมินสถาบนัฝึกอบ 
รมของสาขาวิทยาเอน็โดดอนตพ์.ศ.2555  และเสนอรายงานต่อราชวิทยาลยัฯ เพื่อพิจารณาเสนอทนัต 
แพทยสภาเป็นระยะๆหากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่ สถาบนัหลกัหรือสถาบนัร่วมใดไม่ 
มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 5 ปี ให“้ยกเลิก”การเป็นสถาบนัฝึกอบรม หาก 
สถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้ าเนินการตามขอ้ 13.2 
 
14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 
                                14.1  อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม จะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
                                         14.1.1  เป็นผูท่ี้ไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ 
ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมในสาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์จากทนัตแพทยสภา 

14.1.2  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบนัท่ี กพ. รับ 
รอง และปฏิบติังานในสาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์มาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
                                        14.1.3  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบนัท่ีกพ.รับรอง 
และปฏิบติังานในสาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์มาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
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 14.1.4 เป็นผูจ้บหลกัสูตรการฝึกอบรมในระดับวุฒิบตัรในสาขาวิทยาเอ็นโด
ดอนต ์จากสถาบนัท่ีทนัตแพทยสภาหรือ กพ.รับรองและปฏิบติังานในสาขาวิทยาเอน็โดดอนตม์าไม่นอ้ยกว่า 
3 ปี 
                                         14.1.5  เป็นผูจ้บหลกัสูตรการฝึกอบรมในระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูงทาง 
วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิกหรือประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์จากสถาบนัท่ีทนัตแพทยสภา 
หรือ กพ.รับรองและปฏิบติังานในสาขาวิทยาเอน็โดดอนตม์าไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี                                                 
                                          14.1.6  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปฏิบติังานในสาขาวิทยาเอน็โด 
ดอนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 10 ปี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาเอน็ 
โดดอนต ์
                                             สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีอาจารยก่์อนขอเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 3 คน 
 สดัส่วนของคณาจารยป์ระจ าต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 1:3 และมีสดัส่วนของคณาจารยท่ี์ไดรั้บหนงัสือ 
อนุมติัหรือวฒิุบตัรต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 1:5 
                                              หากจ าเป็นตอ้งใหมี้อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมดว้ย สถาบนัฝึก 
อบรมจะตอ้งระบุจ านวนขั้นต ่าของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลา เพื่อใหส้ามารถติดตามความกา้ว 
หนา้ของผูรั้บการฝึกอบรมได ้
                                14.2  ผูอ้  านวยการฝึกอบรม ตอ้งมีคุณสมบติั 
                                         14.2.1  ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน 
การประกอบวิชาชีพทนัตกรรมในสาขาวิทยาอน็โดดอนตแ์ละตอ้งสามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลา 
                                        14.2.2  ตอ้งเป็นคณาจารยป์ระจ าของสถาบนัหลกั  
                                                      หนา้ท่ี   
                                                      เป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารหลกัสูตรการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
 ของทนัตแพทยสภา โดย 
                                                      ก.รับผดิชอบการบริหารและฝึกอบรมในสถาบนัหลกั สถาบนัร่วม และสถาบนั 
สมทบ (ถา้มี) ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและไดม้าตรฐาน 
                                                      ข. พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะสม 
                                                      ค. วางแผนและจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
                                                      ง. เป็นตวัแทนในการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินผลการฝึกอบรม 
                                                      จ. ประเมินผลการสอนของคณาจารย ์โดยจดัใหมี้การประชุมเพื่อประเมินผล 
การปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และใหค้  าแนะน าแก่สถาบนัสมทบ 
                                                      ฉ. เป็นผูเ้กบ็รักษาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม 
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15. โครงสร้าง เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 
                      15.1 โครงสร้างหลกัสูตรการฝึกอบรม    
                                 การฝึกอบรมตามระบบหรือการฝึกอบรมแบบแยกส่วนเป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทย 
สภาฯขอ้ 38 และ 39 ประกอบดว้ย 
                                          15.1.1 ภาควิชาการ ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา 
วารสารสโมสร ดงัน้ี 
                                                     15.1.1.1  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานท่ีเก่ียว 
ขอ้ง เป็นระยะเวลาประมาณร้อยละ 30 ประกอบดว้ย 
                                                                - ชีวเวชวิทยา และจรรยาบรรณ (biomedical sciences and ethics)  
                                                                - ชีววิทยาช่องปากประยกุต ์(applied oral biology)   
                                                                - ระเบียบวิธีวิจยั (research methodology)  
                                                      15.1.1.2  วิชาเฉพาะสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และวิชาท่ีเก่ียวข้อง เป็น       
ระยะเวลาประมาณร้อยละ 70 ประกอบดว้ย  
                                                                 -  วิทยาเอน็โดดอนตข์ั้นสูง (advanced endodontics)   
                                                                 - วิชาท่ีเก่ียวขอ้ง (related subjects)   
  15.1.2  ภาคปฏิบติั เป็นการปฏิบติังานในสาขาวิทยาเอน็โดดอนตมี์ระยะเวลา 
ในการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

15.13  ผลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดรั้บการยอมรับให้
ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

15.1.4  วิชาเลือก (electives)   
 
เน้ือหาโดยสังเขป 
ภาควชิาการ 
         1. วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานทีเ่กีย่วข้อง ไดแ้ก่ 
              1.1 ชีวเวชวิทยา และจรรยาบรรณ (biomedical sciences and ethics) 
   การศึกษาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์มีความส าคญัในการปฏิบติังานใน
คลินิกและน ามาใชอ้ธิบายกระบวนการตรวจวินิจฉยัโรค วางแผนการรักษา การรักษา ประเมินผลการรักษา 
คาดการณ์ผลการรักษา แกไ้ขผลแทรกซอ้นในการรักษาอยา่งมีจรรยาบรรณ ขอบเขตของเน้ือหาประกอบดว้ย 
                            - Gross microscopic และ ultrastructural anatomy ของเน้ือเยื่ออ่อน เน้ือเยื่อแขง็ ในส่วนศีรษะ 
และคอ เนน้ท่ีฟันและอวยัวะโดยรอบ 
                             - วิทยาเอม็บริโอ, วิทยาฮีสโต และสรีรวิทยาของเน้ือเยือ่ในฟันและเน้ือเยือ่รอบรากฟัน 
                             - พื้นฐานชีววิทยาระดบัเซลลแ์ละอณูชีววิทยา (molecular biology) 
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                             - ชีววิทยาของเน้ือเยือ่ในฟัน 
                             - จุลชีพในช่องปาก และจุลชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัฟันผ ุการเกิดโรคของเน้ือเยือ่ในฟันและเน้ือ 
เยือ่รอบรากฟัน 
                               -  การติดเช้ือและปฏิกริยาทางอิมมิวโน ในการเกิดโรคในช่องปาก 
                               -  Pathophysiologyท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคของเน้ือเยือ่ในฟันเน้ือเยือ่รอบรากฟันและการปวด 
บริเวณช่องปากและใบหนา้ 
                                -  กลไกของการอกัเสบและการหาย เนน้ของเน่ือเยือ่ในฟันและเน้ือเยือ่รอบรากฟัน 
                                -  เวชศาสตร์ช่องปาก และพยาธิวิทยา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวินิจฉยัแยกรอยโรค และการรักษา 
ซ่ึงมีสาเหตุจากเน้ือเยือ่ในฟันและไม่ใช่สาเหตุจากเน้ือเยือ่ในฟัน และวิธีจดัการ 
                               - กลไก, ปฏิสัมพนัธ์ และผลของยาท่ีใชใ้นการป้องกนัตรวจพิเคราะห์และรักษาพยาธิสภาพ 
ของเน้ือเยือ่ในฟันและเน้ือเยือ่รอบรากฟัน 
                               - ชีวสถิติ 
                               - จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
                    1.2  ชีววิทยาช่องปากประยกุต ์(applied oral biology) 
                               การศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้าง การเจริญและพฒันาการ หนา้ท่ี ความเก่ียวขอ้งกบัอวยัวะ 
ในระบบอ่ืนๆ และความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัของเน้ือเยือ่ในช่องปาก ซ่ึงไดแ้ก่ mineralized tissue เยือ่ 
บุช่องปาก อวยัวะปริทนัต ์ทั้งในสภาพท่ีปรกติและเป็นโรค ระบบจุลชีพ และระบบภูมิคุม้กนัในช่องปาก 
รวมทั้งสารกระตุน้ชีวภาพ และบทบาทท่ีมีต่อการเกิดโรคของเน้ือเยือ่ในฟัน 
                    1.3  ระเบียบวิธีวิจยั (research methodology) 
                                 การศึกษาหลกัเกณฑใ์นการวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยครอบคลุมถึงเน้ือหาใน 
ขบวนการวิจยัทั้งแบบทดลองในหอ้งปฏิบติัการ และการวิจยัแบบประยกุต ์เช่น การวิจยัทางคลินิก การวิจยั 
ทางระบาดวิทยา เป็นต้น นอกจากน้ีย ังได้ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ในการเขียนโครงร่างการวิจัย 
และการวิ เคราะห์  อภิปรายผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตลอดจนสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
และขอ้พึงพิจารณาดา้นกฎหมาย จริยธรรมในการท าวิจยั 
 
         2. วชิาเฉพาะสาขา 
                    2.1 วิทยาเอน็โดดอนตข์ั้นสูง (advanced endodontics) 
                              การศึกษาดา้นวิทยาเอน็โดดอนตข์ั้นสูง ทั้งในแนวกวา้งและแนวลึก โดยครอบคลุมความ 
รู้ในการตรวจวินิจฉยั พิเคราะห์แยกโรค การป้องกนัการรักษา การติดตามผลการรักษา การแกไ้ขผลแทรก 
ซอ้นจากการรักษา รวมถึงการบูรณะฟันท่ีรักษาทางเอน็โดดอนติกส์แลว้ และน าความรู้ไปใชป้ระกอบการ 
รักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
                                ขอบเขตของเน้ือหาประกอบดว้ย 
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                                    - เทคนิกการถ่ายภาพรังสีและการแปลผล 
                                    - การวินิจฉยัและการวางแผนการรักษา 
                                    - การวินิจฉยัแยกรอยโรคสาเหตุจากเน้ือเยือ่ในฟัน และไม่ใช่สาเหตุจากเน้ือเยือ่ในฟัน 
                                    - การวินิจฉัยและการจดัการความเจ็บปวดทางเอ็นโดดอนติกส์(pain in endodontics: 
diagnosis and management) 
                                      - การรักษาความมีชีวิตของเน้ือเยือ่ในฟัน (vital pulp therapy) 
                                      - การใหก้ารรักษาฉุกเฉินทางเอน็โดดอนติกส์ (endodontic emergencies) 
                                      - การรักษาเอน็โดดอนติกส์ดว้ยวิธีศลัยกรรม (surgical endodontic treatment) 
                                      - การรักษาฟันท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ (traumatic injuries) 
                                      - การละลายของฟัน (resorption) 
                                      - การรักษาคลองรากฟันซ ้า (root canal retreatment) 
                                      - การป้องกันและการจัดการความผิดพลาดในงานเอ็นโดดอนติกส์  (procedural 
errors: prevention and management) 
                                      - การปลูกฟันและปลูกถ่ายฟัน (replantation and transplantation) 
                                      - การฟอกสีฟันหลงัการรักษาทางเอน็โดดอนติกส์ (non-vital bleaching) 
                                      - การบูรณะฟันหลงัการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ (restoration of endodontically 
treated teeth) 
                                      - การประเมินผลการรักษาทางเอน็โดดอนติกส์ (evaluation of endodontically treated 
teeth) 
                                      - ชีววสัดุท่ีใชใ้นการรักษาทางเอน็โดดอนติกส์ (biomaterials related to endodontics) 
                    2.2  วิชาท่ีเก่ียวขอ้ง (related subjects) 
                             การศึกษาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาทางเอน็โดดอนติกส์ เพื่อน าความรู้ไปใชป้ระกอบการ 
รักษาในผูป่้วยท่ีมีโรคอยา่งอ่ืนร่วมดว้ย ไดแ้ก่ 
                                     - การจัดการในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ (management of medically compromised 
patient) 
                                      - การวินิจฉัยแยกโรคท่ีมีอาการปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า(differential 
diagnosis of orofacial pain) 
                                      - การวินิจฉัยและการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ร่วมกบัการรักษาทางปริทนัตวิทยา 
(diagnosis and treatment of endodontic-periodontic involved teeth) 
                                      - วิชาทนัตกรรมจดัฟัน ปริทนัตวิทยา ทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตกรรมส าหรับเด็ก 
และทนัตกรรมบูรณะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาทางเอน็โดดอนติกส์ 
                                     - วิชาการบริหารจดัการ (practice management) 
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                                     - วิธีการสอน (teaching) 
ภาคปฏิบัติ 
          ตอ้งปฏิบิติงานใหค้รบเกณฑใ์นการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
          1. มีความช านาญ (proficiency) ในการ 
                - ซกัประวติัทางการแพทยท์ัว่ไปและสุขภาพช่องปาก ท าบนัทึกประวติัการวินิจฉยั การรักษา 
ทางเอน็โดดอนติกส์อยา่งสมบูรณ์ทุกราย เพื่อเกบ็ไวต้รวจสอบและประเมินผล 
                - ตรวจ ทดสอบ และแปลผลเพื่อวินิจฉยัแยกอาการปวดเน่ืองจากโรคของเน้ือเยือ่ในฟันและ 
เน้ือเยือ่รอบรากฟัน 
                - วินิจฉยัแยกโรคระหวา่งโรคของเน้ือเยือ่ในฟันและเน้ือเยือ่รอบรากฟันกบัสาเหตุอ่ืนๆท่ีมีอาการ 
แสดงคลา้ยกบัโรคจากเน้ือเยือ่ในฟันและเน้ือเยือ่รอบรากฟัน 
                - วางแผนการรักษาทางเอน็โดดอนติกส์ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะของโรค 
                - รักษาความมีชีวิตของเน้ือเยือ่ในฟัน   
                - รักษาฉุกเฉินเพื่อลดอาการปวด บวม ท่ีมีสาเหตุจากเน้ือเยือ่ในฟัน 
                - รักษาฉุกเฉินกรณีฟันและอวยัวะปริทนัตไ์ดรั้บอนัตรายจากอุบติัเหตุ 
                 - รักษาฟันปลายรากเปิด 
                - ตรวจทราบและแกไ้ข ความผดิพลาดระหวา่งการรักษา 
                 - ประเมินผลการรักษา และหาสาเหตุของความลม้เหลวของการรักษา 
                 - การรักษาคลองรากฟันซ ้า (root canal retreatment) 
                 - การรักษาดว้ยวิธีศลัยกรรม 
                            Incision and drainage 
                            Periradicular surgery /Hemisection / Amputation 
                            Repair of perforation and / or resorption 
                  - Management of perforation and / or resorption 
                 - ฟอกสีฟันหลงัการรักษาเอน็โดดอนติกส์ 
                 - เตรียมช่องว่างในรากฟันท่ีไดรั้บการรักษาเอน็โดดอนติกส์แลว้เพื่อการบูรณะโดยใส่ post และ 
หรือท า core 
                  - ท า core หรือ intraradicular restoration ในฟันท่ีรักษาเอน็โดดอนติกส์แลว้ 
                  -วินิจฉยัและรักษาเอน็โดดอนติกส์ในฟันท่ีมีโรคปริทนัต ์โดยปรึกษากบั periodontist 
                  - การรักษาคลองรากฟันโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
           2. มีความสามารถ (competency) ในการ 
                 - วินิจฉยัแยกโรค orofacial pain 
                  - Management of medically compromised patient 
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                  - Replantation 
           3. ผา่นประสบการณ์ ในระดบัสงัเกตการณ์ อยา่งนอ้ย 3 อยา่ง 
                  - การท า dental implant 
                  - การท า inhalation และ oral sedation 
                  - การปลูกถ่ายฟัน (Transplantation) 
                  - การท า orthodontic extrusion 
                โดยตอ้งปฏิบติังานใหไ้ดป้ริมาณงานขั้นต ่า จ  านวน 200 ซ่ี และอยา่งนอ้ยตอ้งมีชนิดของงาน ดงัน้ี 
                   ก. รักษาเอน็โดดอนติกส์โดยไม่ใชศ้ลัยกรรม (non-surgical endodontic treatment) 
                        ฟันกรามนอ้ย  20   ซ่ี 
                        ฟันกราม   60    ซ่ี 
                        Retreatment  20   ซ่ี 
                    ข. รักษาเอน็โดดอนติกส์ดว้ยวิธีศลัยกรรม (surgical endodontic treatment) 
                        ฟันหนา้และฟันกรามนอ้ย  5    cases 
                        ฟันกราม    1     cases  
 
ภาควจิัย  

ผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง   ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบั 
หรือ นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
วชิาเลือก (Electives) 
              เลือกศึกษารายวิชาท่ีช่วยเสริมความเป็นทันตแพทยท่ี์ดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีบุคคลิกภาพท่ีดี 
สุขภาพอนามยัท่ีดี รวมทั้ง health behavior และhealth education 
 
16.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม   
 สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิช าชีพทันตกรรม  ส าขาวิท ยาเอ็น โดดอนต์  จะต้องขอ รับการประเมินจาก 
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อท่ีขอเปิดหลกัสูตรและรับรองคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิทยาเอ็น  
โดดอนต์  ทุ ก  5  ปี  ต ามแบบฟอร์ม เกณฑ์ การประ เมิน คุณภาพสถาบัน ฝึกอบรม เพื่ อวุ ฒิ บัตร 
สาขาวิทยาเอน็โดดอนต ์ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 
 
17.  การทบทวน และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรม 
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หลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทนัตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต ์จะตอ้งทบทวนและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆหรืออย่างน้อย 
ทุก 5 ปี และแจง้ผลการทบทวนและพฒันาใหร้าชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยรับทราบ 

 
 


