
 
หลักสตูรการฝึกอบรม 

ทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ 
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้สถาบันฝึกอบรมที่จะเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแตแพทย์ประจำบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดนต์มีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และเพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ  พ.ศ. 2555  โดยการรับรองของคณะกรรมการทันตแพทยสภา                
ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562  จึงออก
หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ               
ทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2562 ไว้ดังนี้ 

 
1. ชือ่หลักสูตร   
  (ภาษาไทย ) หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
  (ภาษาอังกฤษ) Residency Training Program in Endodontics 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม   

     สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  
 (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Endodontics 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ว.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) 
 (ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Endodontics 
คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ 
 (ภาษาไทย) ว.ท. วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Endodontics 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือเป็นผู้มีความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
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4.  ปรัชญาของหลักสตูร   
สร้างมาตรฐานการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ประชาชนได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาการใน
วิชาชีพสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์สู่ระดับสากล 

 
5.  คำนิยาม  

วิทยาเอ็นโดดอนต์ หมายถึงสาขาวิชาทันตแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของ
เนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน รวมถึงการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิกอัน
ประกอบด้วยชีววิทยาของเนื้อเยื่อในฟันในสภาพปรกติ สาเหตุการวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาเนื้อเยื่อใน
ฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟันที่มีพยาธิสภาพและได้รับอันตรายและเกีย่วโยงไปถึงสภาพรอบปลายรากฟันด้วย 
 
6.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ให้มีความรู้ความชำนาญ ดังนี้ 
6.1  มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์คลินิกที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเอ็นโดดอนต์เป็นอย่างดี เข้าใจ

กลไกการเกิดและการดำเนินโรค สามารถนำมาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคการบำบัดรักษา 
และติดตามผลการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

6.2  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ในกรณีที่ยุ่งยาก โดยให้การ
ตรวจพิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผน พยากรณ์และรักษาได้ถูกต้องตามหลักการ 

6.3  มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย สามารถให้การรักษาร่วมหรือส่งต่อผู้ป่วยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

6.4  มีนิสัยใฝ่รู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สามารถให้
คำแนะนำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ได้ 

6.5  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล
ทั่วไป 

6.6  มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการทำงานวิจัย สามารถทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยได้ 
6.7  มีความสามารถในการวิจารณ์ และประเมินผลงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 

 
7.  กำหนดการเปิดอบรม  

สถาบันฝึกอบรมเป็นผู้กำหนด 
  

8. ผู้รับการฝึกอบรม 
8.1 คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 8.1.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
 8.1.2 ปฏิบัติงานทางทันตกรรมมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
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 8.1.3 มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยผ่านการทดสอบของสถาบัน หรือมีคะแนนทดสอบจาก
สถาบันทดสอบภาษาอังกฤษที่สถาบันฝึกอบรมกำหนด 

 ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติให้ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศ
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรได้เม่ือ  

(1)  เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 
(2)  มีสถาบันให้การฝึกอบรมรับเข้าฝึกอบรม และ 
(3)  ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยความ

เห็นชอบจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
8.2  จำนวนผู้รับการฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมจะต้องระบุจำนวนผู้รับการฝึกอบรมที่หลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมจะรับได้ในแต่ละ

ปีและแต่ละชั้นปี โดยคำนึงถึงศักยภาพในการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมนั้น โดยให้พิจารณากำหนดเป็น
สัดส่วนตามจำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาและปริมาณงานบริการของสาขาที่ให้การฝึกอบรม 
โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 
8.3  วิธีการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก

หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2555 
ข้อ 41 โดยการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรให้ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมซึ่งเสนอโดยราชวิทยาลั ย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 
 
9. การสิ้นสุดสภาพผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
 9.1  ฝึกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
 9.2  ได้รับอนุมัติจากทันตแพทยสภาให้ลาออก 
 9.3  คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติให้ออก 
 9.4  พ้นสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
 9.5  การให้ออกเนื่องจากการทำผิดอย่างร้ายแรง ซึ่งสถาบันฝึกอบรมแต่ละสถาบันเป็นผู้กำหนดและ
คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติให้ออก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เพ่ือให้สถาบันฝึกอบรม
พิจารณาทบทวนได ้
 
10.  การฝึกอบรม 
 10.1  ระบบการฝึกอบรมให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2555 ข้อ 
37 วิธีการฝึกอบรม อาจจัดได้ 2 แบบ คือ การฝึกอบรมตามระบบและการฝึกอบรมแบบแยกส่วน 
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 10.2  ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 10.2.1  การฝึกอบรมตามระบบให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 
2555 ข้อ 38 ดังนี้ 
 (1)  ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 (2)  หลักสูตรการฝึกอบรม 
  (ก)  ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยการเสนอแนะของราช
วิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ 
  (ข)  ต้องเป็นหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 (3)  สถาบันที่ทำการฝึกอบรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์จะต้องได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดย
ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และโดยการเสนอแนะของ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 (4)  วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
  (ก)  ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
  (ข)  ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และในสถาบันร่วม หรือสถาบัน
สมทบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  (ค)  ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และในสถาบันร่วมหรือสถาบัน
สมทบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 (5)  การจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน 
  (ก)  ภาควิชาการ ไดแ้ก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสรแบ่งเป็น
การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา
ประมาณร้อยละ 30 และการศึกษาความรู้ในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ประมาณร้อยละ 70 
  (ข)  ภาคปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนามโดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 2 ปี ตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ กำหนด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย การจัดการฝึกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ 
ตาม (ก) และ (ข) อาจจะผสมผสานกัน หรือแยกกันก็ได้ โดยอยู่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  (ค)  งานวิจัย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัย
อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรือย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
  (ง)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 1 วิชา 
 10.22  การฝึกอบรมแบบแยกส่วน ให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 
2555 ข้อ 39 ดังนี้ 
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 (1)  ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 (2)  หลักสูตรการฝึกอบรม 
  (ก)  ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราช
วิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ 
  (ข)  ต้องเป็นหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 (3)  สถาบันที่ทำการฝึกอบรมจะต้องได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และโดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันต
แพทย์แห่งประเทศไทย 
 (4)  วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
  (ก)  ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
  (ข)  ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และในสถาบันร่วมหรือสถาบัน
สมทบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
  (ค)  ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และในสถาบันร่วม หรือสถาบัน
สมทบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 (5)  การจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  (ก)  ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร โดยมี
การเรียนแบบแยกส่วนในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์เทียบเท่า หรือมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาจสะสมหน่วยกิตในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ไว้ได้จนครบตามที่กำหนดได้ ภายในระยะเวลา 1 ถึง 5 
ปี ทั้งนี้ต้องไม่นอ้ยกว่า 1 ปี แต่ตั้งไม่เกิน 5 ปี 
  (ข)  ภาคปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามโดยให้แยกฝึกปฏิบัติภายใน
ระยะเวลา 6 ปี ตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์กำหนด โดยความ
เห็นชอบจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงานในสถาบันที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย กำหนด 
  (ค)  งานวิจัย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัย
อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
  (ง) วิชาเลือก 
11. การประเมินผู้รับการฝึกอบรม 
 สถาบันฝึกอบรมต้องมีการระบุสิ่งที่ผู้รับการฝึกอบรมต้องได้รับการประเมินในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรมอบรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละช่วงหรือแต่ละปีเพ่ือสามารถให้ข้อมูลกับ
ผู้รับการฝึกอบรมประกอบการพัฒนาหรือเพ่ือการเลื่อนระดับ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเห็นควร
ให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับการประเมินในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ การประเมินความรู้ การประเมินทักษะ การ
ประเมินเจตคติและการประเมนิงานวิจัย 
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12. การสอบขึน้ทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ  พ.ศ. 2555 หมวด 2 
 
13. สถาบันฝึกอบรม 
 สถาบันฝึกอบรม หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันทางทันตแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ให้การ
ฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ราชวิทยาลัยทันต
แพทย์แห่งประเทศไทย และทันตแพทยสภาจะพิจารณาอนุมัติให้คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันทางทันต
แพทย์ หรือ โรงพยาบาลใดเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันทางทันตแพทย์หรือ
โรงพยาบาลนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือเป็นผู้มี
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขานั้น ๆ กำหนด และจะต้องระบุสถานภาพของสถาบัน
ฝึกอบรมนั้น ดังนี้ 
 13.1  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอย่างตามบทบาทหน้าที่
ในการฝึกอบรม ดังนี้ 
  13.1.1  สถาบันหลัก หมายถึง สถาบันฝึกอบรมที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น
ผู้ชำนาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และได้รับอนุมัติจากราช
วิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมโดยจัดให้ผู้รับการฝึกอบรม
ได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 
สถาบันหลักต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) ต้องมีอาจารย์ประจำอย่างน้อย 3 คน โดยผู้อำนวยการในการฝึกอบรม 1 คน ต้องได้รับ
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาวิทยา              
เอ็นโดดอนต์ จากทันตแพทยสภาและต้องสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา 
  (2)  เป็นสถาบันหรือโรงพยาบาลของรัฐที่จัดงานเป็นระบบมีสถานที่อุปกรณ์พร้อมมีระบบ
ควบคุมการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวนผู้ป่วยเพียงพอ และเหมาะสมแก่การฝึกอบรม  
  (3) ต้องมีหน่วยที่ให้บริการ ดังนี้ 
  ก. ห้องปฏิบัติการทันตกรรมและห้องปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ทางทันตกรรม 
  ข. หน่วยรังสีวิทยาที่สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้รังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ค. ระบบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาทางทันตกรรมกรณีจำเป็น 
  ง.  ห้องสมุดซึ่งมีตำรามาตรฐาน วารสารทางทันตแพทยศาสตร์ วารสารทางวิทยาเอ็นโด
ดอนต์ และวารสารทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในจำนวนเพียงพอและเหมาะสมและมีระบบสารสนเทศที่ได้
มาตรฐาน 
  จ.  หน่วยเวชระเบียน และสถิติ ซึ่งมีรายงานประจำตัวผู้ป่วย และสถิติที่เกี่ยวกับผู้ป่วยของ
สถาบันตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านนี้มาแล้วเป็นผู้ควบคุม 
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  ฉ. หน่วยสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านสถิติเพ่ืองานวิจัย 
  (4)  ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการตรวจรักษาผู้ป่วยให้ทันตแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึก
ปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ 
  (5)  ต้องจัดหรืออนุญาตให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ้ืนฐาน 
ประยุกต์หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอก
สถาบันตามโอกาสอันควร 
  13.1.2  สถาบันสมทบ หมายถึง สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติบัตรจากราชวิทยาลัยทันต
แพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสภาให้เป็นสถาบันสมทบที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์กับสถาบันหลักโดยอยู่ในการกำกับดูแลของ
สถาบันหลักเพ่ือจัดการฝึกอบรมในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อ
รวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่เกิน 1 ปี ในของระยะเวลาของหลักสูตร สถาบันสมทบต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้  
 (1)  มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มีทันตแพทย์
เฉพาะทาง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  
 (2)  และทันตแพทย์สาขาที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีจำนวนผู้ป่วยที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 (3)  มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 
 (4)  มีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 (5)  มีหน่วยเวชระเบียน ที่สามารถสืบค้นรายงานประจำตัวผู้ป่วย 
  13.1.3  สถาบันร่วม หมายถึง สถาบันหลักท่ีให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับสถาบันหลักอ่ืนที่ให้การฝึกอบรม โดยอนุมัติ
บัตรจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกันโดยจัด
ให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลา
ของหลักสูตร 
  13.2  การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม  คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันทางทันตแพทย์
หรือโรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์จะเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ให้สถาบันหลักเป็น
ผู้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ เสนอราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทยเพ่ือประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ เพ่ือตรวจ
รับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมและกำหนดศักยภาพของสถาบันหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรือ 
สถาบันร่วมตามเกณฑ์หลักสูตรแล้วนำเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอให้ทันต
แพทยสภาอนุมัติต่อไป 
  13.3  การติดตามกำกับดูแลสถาบันฝึกอบรม ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัด
ให้มีการติดตามกำกับดูแลสถาบันหลัก สถาบันสมทบ สถาบันร่วมที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ 
โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ เป็นผู้ดำเนินการตาม
เกณฑก์ารประเมินสถาบันฝึกอบรมของสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ พ.ศ. 2555 และเสนอรายงานต่อราชวิทยาลัยฯ 
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เพ่ือพิจารณาเสนอทันตแพทยสภาเป็นระยะ ๆ หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่า สถาบันหลัก
หรือสถาบันร่วมใดไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี “ยกเลิก” การเป็นสถาบัน
ฝึกอบรม หากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบันฝึกอบรมอีก ให้ดำเนินการตามข้อ 13.2  
 
14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 
  14.1  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  14.1.1 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จากทันตแพทยสภา 
  14.1.2  เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ กพ. รับรอง และ
ปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  14.1.3  เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ กพ. รับรองและ
ปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  14.1.4  เป็นผู้จบหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับวุฒิบัตรในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จาก
สถาบันที่ทันตแพทยสภาหรือ กพ. รับรอและปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  14.1.5  เป็นผู้จบหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิกหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จากสถาบันที่ทันตแพทยสภา หรือ กพ. 
รับรองและปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  14.1.6  เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ไม่น้อย
กว่า 10 ปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สถาบัน
ฝึกอบรมจะต้องมีอาจารย์ก่อนขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมอย่างน้อย 3 คน สัดส่วนของคณาจารย์ประจำต่อผู้
เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 : 3 และมีสัดส่วนของคณาจารย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรต่อผู้เข้า
รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 : 5  หากจำเป็นต้องให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมด้วย สถาบัน
ฝึกอบรมจะต้องระบุจำนวนขั้นต่ำของอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา เพ่ือให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้รับการฝึกอบรมได้ 
  14.2  ผู้อำนวยการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ 
  14.2.1  ต้องเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และต้องสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา 
  14.2.2  ต้องเป็นคณาจารย์ประจำของสถาบันหลัก หน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
หลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทันตแพทยสภา โดย 
  ก. รับผิดชอบการบริหารและฝึกอบรมในสถาบันหลัก สถาบันร่วม และสถาบันสมทบ (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน 
  ข. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 
  ค. วางแผนและจัดการเก่ียวกับทรัพยากรที่ใช้ในการฝึกอบรม 
  ง. เป็นตัวแทนในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมประเมินผลการฝึกอบรม 
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  จ. ประเมินผลการสอนคณาจารย์ โดยจัดให้มีการประชุมเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และให้คำแนะนำแก่สถาบันสมทบ 
  ฉ. เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
 
15.  โครงสร้างเนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 
  15.1  โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม 
   การฝึกอบรมตามระบบหรือการฝึกอบรมแบบแยกส่วนเป็นไปตามข้อบังคับทันต
แพทยสภา ข้อ 38 และ 39 ประกอบ ด้วย 
  15.1.1  ภาควิชาการ ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสาร 
สโมสร ดังนี้ 
  15.1.1.1  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง เป็นระยะเวลา
ประมาณร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
  -  ชีวเวชวิทยา และจรรยาบรรณ (biomedical sciences and ethics) 
  -  ชีววิทยาช่องปากประยุกต์ (applied oral biology) 
  -  ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) 
  15.1.1.2  วิชาเฉพาะสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และวิชาที่เก่ียวข้อง เป็นระยะเวลาประมาณร้อย
ละ 70 ประกอบด้วย 
  - วิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง (advanced endodontics) 
  - วิชาที่เก่ียวข้อง (related subjects) 
  15.12  ภาคปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์มีระยะเวลาในการฝึกอบรม
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  15.13 ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 ปี เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
 15.14  วิชาเลือก (electives) เนื้อหาโดยสังเขป ภาควิชาการ 
 1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานที่เก่ียวขอ้ง ได้แก่ 
 1.1  ชีวเวชวิทยา และจรรยาบรรณ (biomedical sciences and ethics) 
  การศกึษาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานในคลินิก
และนำมาใช้อธิบายกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา การรักษา ประเมินผลการรักษา 
คาดการณ์ผลการรักษา แก้ไขผลแทรกซ้อนในการรักษาอย่างมีจรรยาบรรณขอบเขตของเนื้อหาประกอบด้วย 
  -  Gross microscopic และ ultrastructural anatomy ของเนื้อเยื่ออ่อน เนื้อเยื่อแข็ง ใน
ส่วนศรีษะ และคอ เน้นที่ฟันและอวัยวะโดยรอบ 
  - วิทยาเอ็มบริโอ, วิทยาฮีสโต และสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน 
  - พ้ืนฐานชีววิทยาระดับเซลล์และอณูชีววิทยา (molecular biology) 
  - ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในฟัน 
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  - จุลชีพในช่องปาก และจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับผุ การเกิดโรคของเนื้อเยื่อในฟัน และเนื้อเยื่อ
รอบรากฟัน 
  - การติดเชื้อและปฏิกริยาทางอิมมิวโน ในการเกิดโรคในช่องปาก 
  - Pathophysiology ที่เกี่ยวข้องกับโรคของเนื้อเยื่อในฟัน เนื้อเยื่อรอบรากฟันและการปวด
บริเวณช่องปากและใบหน้า 
  - กลไกของการอักเสบและการหาย เน้นของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน 
  - เวชศาสตร์ช่องปากและพยาธิวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยแยกรอยโรค และการรักษาซึ่ง
มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อในฟัน และไม่ใช่สาเหตุจากเนื้อเยื่อในฟัน และวิธีจัดการ 
  - กลไก ปฏิสัมพันธ์ และผลของยาที่ใช้ในการป้องกันตรวจพิเคราะห์และรักษาพยาธิสภาพ
ของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน 
  - ชีวสถิติ 
  - จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 1.2  ชีววิทยาช่องปากประยุกต์ (applied oral biology) 
  การกศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง การเจริญและพัฒนาการ หน้าที่ ความเกี่ยวข้องกับอวัยวะใน
ระบบอื่น ๆ และความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันของเนื้อเยื่อในช่องปาก ซึ่ง ได้แก่ mineralized tissue เยื่อบุช่อง
ปาก อวัยวะปริทันต์ ทั้งในสภาพที่ปรกติและเป็นโรค ระบบจุลชีพและระบบภูมิคุ้มกันในช่องปาก รวมทั้งสาร
กระตุ้นชีวภาพและบทบาทที่มีต่อการเกิดโรคของเนื้อเยื่อในฟัน 
 1.3  ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) 
  การศึกษาหลักเกณฑ์ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยครอบคลุม ถึงเนื้อหาใน
ขบวนการวิจัยทั้งแบบทดลองในห้องปฏิบัติการ และการวิจัยแบบประยุกต์ เช่น การวิจัยทางคลินิก การวิจัย
ทางระบาดวิทยา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ในการเขียนโครงร่างการวิจัยและการ
วิเคราะห์ อภิปรายผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตลอดจนสถิติที่ใช้ในการวิจัยและข้อพึงพิจารณาด้าน
กฎหมายจริยธรรมในการทำวิจัย 

2. วิชาเฉพาะสาขา 
 2.1  วิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง (advanced endodontics) 
  การศึกษาด้านวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก โดยครอบคลุมความรู้ใน
การตรวจวินิจฉัย พิเคราะห์แยกโรค การป้องกันการรักษาการติดตามผลการรักษา การแก้ไขผลแทรกซ้อนจาก
การรักษา รวมถึงการบูรณะฟันที่รักษาทางเอ็นโดดอนติกส์แล้วและนำความรู้ไปใช้ประกอบการรักษาได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 ขอบเขตของเนื้อหาประกอบด้วย 
 -  เทคนิกการถ่ายภาพรังสีและการแปลผล 
 - การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา 
 - การวินิจฉัยแยกรอยโรคสาเหตุจากเนื้อเยื่อในฟัน และไม่ใช่สาเหตุจากเนื้อเยื่อในฟัน 
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 - การวินิจฉัยและการจัดการความเจ็บปวดทางเอ็นโดดอนติกส์ (pain in endodontics : diagnosis 
and management) 
 - การรักษาความมีชีวิตของเนื้อเยื่อในฟัน (vital pulp therapy) 
 - การให้การรักษาฉุกเฉินทางเอ็นโดดอนติกส์ (endodontic emergencies) 
 - การรักษาเอ็นโดดอนติกส์ด้วยวิธีศัลยกรรม (surgical endodontic treatment) 
 - การรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ (traumatic injuries) 
 - การละลายของฟัน (resorption) 
 - การรักษาคลองรากฟันซ้ำ (root canal retreatment) 
 - การป้ องกันและการจัดการความผิดพลาดในงานเอ็ นโดดอนติกส์  (procedural errors : 
prevention and management) 
 - การปลูกฟันและปลูกถ่ายฟัน (replantation and transplantation) 
 - การฟอกสีฟันหลังการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ (non-vital bleaching) 
 - การบูรณะฟันหลังการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ (restoration of endodontically treated 
teeth) 
 - การประเมินผลการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ (evaluation of endodontically treated teeth) 
 - ชีววัสดุที่ใช้ในการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ (biomaterials related to endodontics) 
 
 2.2  วิชาที่เก่ียวข้อง (related subjects) 
  การศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ เพ่ือนำความรู้ไปใช้ประกอบการ
รักษาในผู้ป่วยที่มีโรคอย่างอ่ืนร่วมด้วย ได้แก่  
  - การจัดการในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ (management of medically compromised 
patient) 
  - การวินิจฉัยแยกโรคที่มีอาการปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า (differential diagnosis of 
orofacial pain) 
  - การวินิจฉัยและการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ร่วมกับการรักษาทางปริทันตวิทยา 
(diagnosis and treatment of endodontic-periodontic involved teeth) 
  - วิชาทันตกรรมจัดฟัน ปริทันตวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก และ                
ทันตกรรมบูรณะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ 
  - วิชาการบริหารจัดการ (practice management) 
  - วิธีการสอน (teaching) 
 ภาคปฏิบัติ 
 ต้องปฏิบัติงานให้ครบเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. มีความชำนาญ (proficiency) ในการ 
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-  ซักประวัติทางการแพทย์ทั่วไปและสุขภาพช่องปากทำบันทึกประวัติการวินิจฉัยการรักษาทาง             
เอ็นโดดอนติกส์อย่างสมบูรณ์ทุกรายเพ่ือเก็บไว้ตรวจสอบและประเมินผล 
- ตรวจ ทดสอบ และแปลผลเพ่ือวินิจฉัยแยกอาการปวดเนื่องจากโรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อ
รอบรากฟัน 
- วินิจฉัยแยกโรคระหว่างโรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟันกับสาเหตุอ่ืน ๆ ที่มีอาการ
แสดงคล้ายกับโรคจากเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน 
- วางแผนการรักษาทางเอ็นโดดดอนติกส์ให้เหมาะสมกับสภาวะของโรค 
- รักษาความมีชีวิตของเนื้อเยื่อในฟัน 
- รักษาฉุกเฉินเพ่ือลดอาการปวด บวม ที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อในฟัน 
- รักษาฉุกเฉินเพ่ือลดอาการปวด บวม ที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อในฟัน 
- รักษาฉุกเฉินกรณีฟันและอวัยวะปริทันต์ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ 
- รกัษาฟันปลายรากเปิด 
- ตรวจทราบและแก้ไข ความผิดพลาดระหว่างการรักษา 
- ประเมินผลการรักษา และหาสาเหตุของความล้มเหลวของการรักษา 
- การรักษาคลองรากฟันซ้ำ (root canal retreatment) 
- การรักษาด้วยวิธีศัลยกรรม Incision and drainage Periradicular surgery / Hemisection / 
Amputation Repair of perforation and / or resorption  
- Management of perforation and / or resorption 
- ฟอกสีฟันหลังการรักษาเอ็นโดดอนติกส์ 
- เตรียมช่องว่างในรากฟันที่ได้รับการรักษาเอ็นโดดอนติกส์แล้วเพ่ือการบูรณะโดยใส่ post และ หรือ
ทำ core 
- ทำ core หรือ intraradicular restoration ในฟันที่รักษาเอ็นโดดอนติกส์แล้ว 
- วินิจฉัยและรักษาเอ็นโดดอนติกส์ในฟันท่ีมีโรคปริทันต์ โดยปรึกษากับ periodontist 
- การรักษาคลองรากฟันโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
2. มีความสามารถ (competency) ในการ 
- วินิจฉัยแยกโรค orofacial pain  
- Management of medically compromised patient  
- Replantation 
3. ผ่านประสบการณ์ ในระดับสังเกตการณ์ อย่างน้อย 1 อย่าง 
- การทำ dental impland 
- การทำ inhalation และ oral sedationg 
- การปลูกถ่ายฟัน (Tranplantation) 
- การทำ orthodontic extrusion 
- ศัลยกรรมปริทันต์ (periodontal surgery) 
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- การรักษาทันตกรรมภายใต้ general anesthesia 
- การจัดการผู้ป่วยเด็ก (child management) 
โดยต้องปฏิบัติงานให้ได้ปริมาณงานขั้นต่ำ จำนวน 180 ซี่ และอย่างน้อยต้องมีชนิดของงาน ดังนี้ 
ก. รักษาเอ็นโดดอนติกส์โดยไม่ใช้ศัลยกรรม (non-surgical endodontic treatment) ฟันกราม

น้อย 20 ซี่ ฟันกราม 60 ซี่ Retreatment 20 ซ่ี 
ข. รักษาเอ็นโดดอนติกส์ด้วยวิธีศัลยกรรม (surgical endodontic treatment) อย่างน้อย 6 ราย 

โดยต้องเป็นฟันกราม อย่างน้อย 1 ราย 
 
ภาควิจัย 
ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
วิชาเลือก (Electives) เลือกศึกษารายวิชาที่ช่วยเสริมความเป็นทันตแพทย์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี มีบุคลิกภาพที่ดสีุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้ง health behavior และ health education  
 

16. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
  สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จะต้องขอรับการประเมินจากราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือที่ขอเปิดหลักสูตรและรับรองคุณภาพหลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์            
ทุก 5 ปี ตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์               
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 
 
17. การทบทวนและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์กำหนดให้สถาบันฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ             
ทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จะต้องทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อย  
ทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบ 

 


