
เกณฑ์มาตรฐานผู้ส าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน 

เพ่ือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

          เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ 

วิชาชีพทนัตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทนัตแพทย์ประจ าบ้านต้องมีความเป็นวิชาชีพ  (professionalism) 

ความรู้ความสามารถและความช านาญทางวิชาชีพ (professional competencies and proficiencies) 

ดงัตอ่ไปนี ้

1 ความเป็นวิชาชีพ  

1.1 ด้านคณุธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1.1.1 ปฏิบตัตินอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม และประพฤตตินตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทนัตกรรม  

1.1.2 ปฏิบตัตินด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต รับผิดชอบ ตลอดจนผดงุเกียรตแิห่งวิชาชีพ 

1.1.3 ปฏิบตัติามข้อบงัคบั ระเบียบ และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ  

1.1.4 ตระหนักถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ ป่วยเป็นส าคัญ และด าเนินการดูแลรักษาผู้ ป่วยอย่างมี

มาตรฐาน ถกูต้องตามหลกัวิชาการ และด้วยจิตใจความเป็นมนษุย์ 

1.1.5 ตระหนกัถึงข้อจ ากัด และระดบัสมรรถนะของตน รวมทัง้พิจารณาปรึกษาและ/หรือส่งต่อผู้ ป่วยให้

ได้รับการดแูลรักษาอยา่งเหมาะสม  

1.1.6 ตระหนกัถึงความส าคญัและมีสว่นร่วมในการพฒันาองค์กรวิชาชีพ 

1.2 ด้านทกัษะการส่ือสาร 

1.2.1 ซกัถาม พูดคยุ อธิบาย หรืออภิปรายกับผู้ ป่วยอย่างเหมาะสมเพ่ือน าไปสู่การดูแลท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการและความคาดหวงัของผู้ ป่วย รวมถึงสอดคล้องกบัหลกัวิชาการ  

1.2.2 ส่ือสาร ปฏิสมัพนัธ์กับผู้ ป่วย ผู้ ร่วมงาน และสาธารณชนอย่างเหมาะสม ด้วยความสุภาพ นุ่มนวล 

และให้เกียรต ิ 

1.2.3 ถ่ายทอดความรู้และทกัษะในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ แก่บคุลากรในวิชาชีพ และ/หรือ สาธารณชน

ตามความเหมาะสม 

 



1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

1.3.1 ตระหนกัถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด าเนินการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาคณุภาพในการ

ดแูลผู้ ป่วย 

1.3.2 สืบค้น ประเมิน วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูจากแหล่งตา่งๆ อย่างมีวิจารณญาณ และน าไปประยกุต์

ในการดแูลผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม 

1.3.3 รวบรวมและประเมินข้อมูลทางวิชาการ น าเสนอข้อมูลด้วยการเขียน และ/หรือ ด้วยวาจา รวมทัง้
อภิปรายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.3.4 พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการศึกษา ค้นคว้า หรือวิจัย ให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เทคโนโลยีทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

1.3.5 รายงานผลการวิจยัด้วยการน าเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุ หรือด้วยการเขียนรายงานเพ่ือการตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ 

1.4 ทกัษะด้านการบริหารจดัการ 

1.4.1 ท างานเป็นทีมร่วมกบับคุลากรทางสขุภาพในการดแูลผู้ ป่วยและพฒันาองค์กร 

1.4.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบจดัการข้อมลูในการดแูลผู้ ป่วย ตลอดจนการพฒันาวิชาชีพ 

1.4.3 จัดระบบการดูแลรักษาผู้ ป่วย การท างานของทันตบุคลากร ตลอดจนสถานท่ีปฏิบัติงานให้มี  

ประสิทธิภาพ มีความปลอดภยั ปราศจากการตดิเชือ้และแพร่กระจายเชือ้ 

1.4.4 จดัระบบบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ 

 

2 ความรู้ความสามารถและความช านาญทางวิชาชีพ 

2.1 ความช านาญทางวิชาชีพ (Proficiency)  

2.1.1 ซกัประวตัิทางการแพทย์ทั่วไป สุขภาพช่องปาก และประเมินสภาวะองค์รวมของผู้ ป่วย ท าบนัทึก

ประวตักิารวินิจฉยั การรักษาทางเอ็นโดดอนตกิอยา่งสมบรูณ์ 

2.1.2 ตรวจ ทดสอบ และแปลผลเพ่ือวินิจฉัยแยกอาการปวดเน่ืองจากโรคของเนือ้เย่ือในฟันและเนือ้เย่ือ

รอบรากฟัน  

2.1.3 วินิจฉัยแยกโรคระหว่างโรคของเนือ้เย่ือในฟันและเนือ้เย่ือรอบรากฟันกับสาเหตอ่ืุนๆท่ีมีอาการและ

อาการแสดงคล้ายกนั  



2.1.4   วางแผนการรักษาทางเอ็นโดดอนติกให้เหมาะสมกบัสภาวะของโรคหรือปัญหาของผู้ ป่วย 

2.1.5   บ าบดัฉกุเฉินเพ่ือลดอาการปวดและ/หรือบวม ท่ีมีสาเหตจุากเนือ้เย่ือในฟันและเนือ้เย่ือรอบรากฟัน 

2.1.6   บ าบดัฉกุเฉินและรักษาฟันและอวยัวะปริทนัต์ท่ีได้รับภยนัตรายจากอบุตัเิหต ุ 

2.1.7   รักษาความมีชีวิตของเนือ้เย่ือในฟัน   

2.1.8   รักษาฟันปลายรากเปิด  

2.1.9   รักษาคลองรากฟันโดยวิธีอนรัุกษ์ กรณีท่ีมีความซบัซ้อน 

2.1.10 รักษาคลองรากฟันซ า้ โดยวิธีอนรัุกษ์ 

2.1.11 รักษาคลองรากฟัน โดยการท าศลัยกรรมเอ็นโดดอนต์   

2.1.12 รักษาทางเอ็นโดดอนตกิภายใต้การใช้กล้องจลุทรรศน์ 

2.1.13 ประเมินผลการรักษา และหาสาเหตขุองความล้มเหลวในการรักษา  

2.1.14 รักษารอยทะลขุองรากฟัน 

2.1.15 วางแผนและรักษาการละลายของรากฟัน 

2.1.16 ตรวจพบและแก้ไข ความผิดพลาดระหวา่งการรักษา 

2.1.17 ฟอกสีฟันหลงัการรักษาคลองรากฟันแล้ว 

2.1.18 ท าเดือยฟัน และ/หรือ ท าแกนฟัน ในฟันท่ีรักษาคลองรากฟันแล้ว 

2.1.19 วินิจฉัยและรักษาร่วมกับทันตแพทย์สาขาปริทันตวิทยา ในฟันท่ีมีโรคปริทันต์ร่วมกับโรคของ

เนือ้เย่ือในฟันและเนือ้เย่ือรอบรากฟัน  

2.2 ความสามารถทางวิชาชีพ (competency)  

2.2.1  จดัการผู้ ป่วยท่ีเกิดภาวะฉกุเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทนัตกรรม  

2.2.2  วินิจฉยัแยกโรคและอาการเจ็บปวดของช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร (orofacial pain) 

2.2.3  ควบคมุความเจ็บปวดและลดความกงัวลให้กบัผู้ ป่วย 

2.2.4  จดัการให้ผู้ ป่วยท่ีมีโรคทางระบบแบบซบัซ้อนได้รับการรักษาทางเอ็นโดดอนติก 

2.2.5  ปลกูฟัน (Replantation) 

 

 



ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 

กล้องจุลทรรศน์ หมายถึง กล้องจลุทรรศน์ส าหรับการรักษาทนัตกรรม (Dental operating microscope) 

ศัลยกรรมเอ็นโดดอนตกิ (Endodontic surgery) หมายถึง ศลัยกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาคลองรากฟัน 

เชน่ การผา่ตดัปลายรากฟัน การผา่ตดัรอยทะลขุองรากฟัน เป็นต้น 

ภาคผนวก 2  

  ความรู้และทกัษะพืน้ฐาน ประกอบการมีความสามารถและความช านาญทางวิชาชีพ ได้แก่ 

1. ความเป็นวิชาชีพ 

1.1 ด้านคณุธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1.1.1 ปฏิบตัตินอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพทนัตกรรม  

1.1.2 ปฏิบตัตินด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต รับผิดชอบ ตลอดจนผดงุเกียรติแหง่วิชาชีพ 

1.1.3 ปฏิบตัติามข้อบงัคบั ระเบียบ และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ  

1.1.4 ตระหนกัถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ ป่วยเป็นส าคญั และด าเนินการดแูลรักษาผู้ ป่วยอย่างมี

มาตรฐาน ถกูต้องตามหลกัวิชาการ และด้วยจิตใจความเป็นมนษุย์ 

- จรรยาบรรณในวิชาชีพ Professional Ethics 

- กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัวิชาชีพ 

- สิทธิของผูป่้วย 

- Interaction between Generalist and Specialists  

1.1.5 ตระหนกัถึงข้อจ ากดั และระดบัสมรรถนะของตน รวมทัง้พิจารณาปรึกษาและ/หรือสง่ตอ่ผู้ ป่วยให้

ได้รับการดแูลรักษาอย่างเหมาะสม  

- Self assessment of competence 

- Standard of care 

- Communication skills both orally and written 

1.1.6 ตระหนกัถึงความส าคญัและมีสว่นร่วมในการพฒันาองค์กรวิชาชีพ 



- Professional and organizational development 

 

1.2 ด้านทกัษะการส่ือสาร 

1.2.1 ซกัถาม พดูคยุ อธิบาย หรืออภิปรายกบัผู้ ป่วยอย่างเหมาะสมเพ่ือน าไปสูก่ารดแูลท่ีสอดคล้องกบั

ความต้องการและความคาดหวงัของผู้ ป่วย รวมถึงสอดคล้องกบัหลกัวิชาการ  

- Communication skills 

- Addressing patient concerns/issues/problems  

1.2.2 ส่ือสาร ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วย ผู้ ร่วมงาน และสาธารณชนอยา่งเหมาะสม ด้วยความสภุาพ นุม่นวล 

และให้เกียรต ิ 

- Communication skills 

- Addressing patient concerns/issues/problems  

- Interpersonal skills 

- Reflective listening 

1.2.3 ถ่ายทอดความรู้และทกัษะในสาขาท่ีช านาญแก่บคุลากรในวิชาชีพ และ/หรือ สาธารณชนตามความ

เหมาะสม 

- Teaching and learning 

- Transferable skills 

- Communication skills 

 

1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

1.3.1 ตระหนกัถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด าเนินการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อรักษาคณุภาพในการ

ดแูลผู้ ป่วย 

- Self assessment skill 

- Self direct learning skill 



1.3.2 สืบค้น ประเมิน วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ อยา่งมีวิจารณญาณ และน าไปประยกุต์

ในการดแูลผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม 

- Critical thinking skill 

- Clinical reasoning skill 

- Data analysis of trends in health care  

- Evidence-based dentistry 

- Application of scientific method to clinical problem solving  

1.3.3 รวบรวมและประเมินข้อมลูทางวิชาการ น าเสนอข้อมลูด้วยการเขียน และ/หรือ ด้วยวาจา รวมทัง้
อภิปรายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

- Data gathering skills 
- Critical thinking and appraisal skills 
- Communication skills 
- The hierarchy of research evidence   

1.3.4 พฒันาองค์ความรู้ด้วยการศกึษา ค้นคว้า หรือวิจยั ให้เทา่ทนัตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เทคโนโลยีทางสาขาท่ีช านาญ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

- Research methodology 

- Biostatistics 

1.3.5 รายงานผลการวิจยัด้วยการน าเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุ หรือด้วยการเขียนรายงานเพ่ือการตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาติ  

- Data management and report preparation 
- The process of paper review in appraising grant submissions and scientific 
manuscript 

 

1.4 ทกัษะด้านการบริหารจดัการ 

1.4.1 ท างานเป็นทีมร่วมกบับคุลากรทางสขุภาพในการดแูลผู้ ป่วยและพฒันาองค์กร 

- Working as a team 

- Practice management 



- Concepts and principles of quality assurance and quality assessment 

- Importance and implications of the interrelationship between endodontics and 

other clinical disciplines. 

1.4.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบจดัการข้อมลูในการดแูลผู้ ป่วย ตลอดจนการพฒันาวิชาชีพ 

- Informatics technology and application 

- Computer system for practice management 

1.4.3 จดัระบบการดแูลรักษาผู้ ป่วย การท างานของทนัตบคุลากร ตลอดจนสถานท่ีปฏิบตังิานให้มี

ประสิทธิภาพ มีความปลอดภยั ปราศจากการตดิเชือ้และแพร่กระจายเชือ้ 

- Health and safety working environment 

- Infection control measures in dentistry 

1.4.4 จดัระบบบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ 

- Risk management 

 

2. ความรู้ความสามารถและความช านาญทางวิชาชีพ 

2.1 มีความช านาญ (Proficiency) ในการ 

2.1.1 ซกัประวตัทิางการแพทย์ทัว่ไป สขุภาพชอ่งปาก และประเมินสภาวะองค์รวมของผู้ ป่วย ท าบนัทกึ

ประวตัิการวินิจฉยั การรักษาทางเอ็นโดดอนตกิอยา่งสมบรูณ์ 

- Applied biomedical sciences related to the pulpal and periradicular tissues 

associated diseases 

- Structure and functions of the Dentin-Pulp complex 

- Biology of dental pulp and periradicular Tissues 

- Pathobiology & Pathophysiology of the pulpal and periradicular tissues 

- Pain physiology and clinical presentations of relevant oro-facial condition 

- Sensitivity and specificity of diagnostics tests 

- Dental, medical and social history factors likely to be relevant to the presenting 

condition and its previous management. 



- Patient assessment, history acquisition and interpretation 

- Pharmacology and patient medications 

- Endodontic records and legal responsibilities    

2.1.2 ตรวจ ทดสอบ และแปลผลเพ่ือวินิจฉยัแยกอาการปวดเน่ืองจากโรคของเนือ้เย่ือในฟันและเนือ้เย่ือ

รอบรากฟัน  

- Diagnostic tests and evaluation 

- Dental radiographic interpretation 

- CBCT for Endodontics 

- Orofacial pain 

- Diagnosis of Non-odontogenic toothache 

- Differential diagnosis 

2.1.3 วินิจฉยัแยกโรคระหวา่งโรคของเนือ้เย่ือในฟันและเนือ้เย่ือรอบรากฟันกบัสาเหตอ่ืุนๆท่ีมีอาการและ

อาการแสดงคล้ายกนั  

- Differential diagnosis 

- Diagnosis of Non-odontogenic toothache 

2.1.4 วางแผนการรักษาทางเอ็นโดดอนตกิให้เหมาะสมกบัสภาวะของโรคหรือปัญหาของผู้ ป่วย 

- Common medical findings that may influence endodontic treatment planning 

- Indication and limitation of non-surgical and surgical endodontic treatments 

- Prognostic and risk factors for various modalities 

- Endodontic microbiology and treatment of infections 

- Case selection and treatment Planning 

- Decision making theory and contributing factors 

2.1.5 บ าบดัฉกุเฉินเพ่ือลดอาการปวดและ/หรือบวม ท่ีมีสาเหตจุากเนือ้เย่ือในฟันและเนือ้เย่ือรอบรากฟัน 

- Management of endodontic emergencies 

 - Endodontic pharmacology 

- Local anesthesia in endodontics 



2.1.6 บ าบดัฉกุเฉินและรักษาฟันและอวยัวะปริทนัต์ท่ีได้รับภยนัตรายจากอบุตัเิหต ุ 

- Dental Traumatic Injuries 

2.1.7 รักษาความมีชีวิตของเนือ้เย่ือในฟัน   

- Pulpal reactions to caries and dental procedures 

- Vital pulp therapy 

2.1.8 รักษาฟันปลายรากเปิด  

- Endodontic treatment for young permanent dentition 

- Regenerative endodontics 

2.1.9 รักษาคลองรากฟันโดยวิธีอนรัุกษ์ กรณีท่ีมีความซบัซ้อน 

- Behavioral, clinical and technical procedures involved in endodontic treatment 

- Preparation for endodontic treatment  

- Root canal systems and anatomical deviations 

- Access cavity preparation 

- Cleaning and shaping of the root canal system 

- Obturation of the root canal system 

- Dental materials and equipment related in endodontic treatments 

2.1.10 รักษาคลองรากฟันซ า้ โดยวิธีอนรัุกษ์ 

- Non-surgical root canal retreatment  

2.1.11 รักษาคลองรากฟัน โดยการท าศลัยกรรมเอ็นโดดอนต์   

- Periradicular Surgery 

2.1.12 รักษาทางเอ็นโดดอนตกิ ภายใต้การใช้กล้องจลุทรรศน์ 

- Contemporary techniques for endodontic imaging 

- Microscopic in endodontics  

- Operating microscope skill     

2.1.13 ประเมินผลการรักษา และหาสาเหตขุองความล้มเหลวในการรักษา 



- Endodontic Outcomes  

- Failures in Endodontics  

2.1.14 รักษารอยทะลขุองรากฟัน 

- Root perforation  

- Materials and technique of perforation repair 

2.1.15 วางแผนและรักษาการละลายของรากฟัน 

- Root resorption 

- Materials and technique of resorption management 

2.1.16 ตรวจพบและแก้ไข ความผิดพลาดระหวา่งการรักษา 

- Procedural accidents 

- Endodontics mishaps and management     

2.1.17 ฟอกสีฟันหลงัการรักษาคลองรากฟันแล้ว 

- Non-vital bleaching   

2.1.18 ท าเดือยฟัน และ/หรือ ท าแกนฟัน ในฟันท่ีรักษาคลองรากฟันแล้ว 

- Restoration of the endodontically treated teeth 

- Post space preparation   

2.1.19 วินิจฉยัและรักษาร่วมกบัทนัตแพทย์สาขาปริทนัตวิทยา ในฟันท่ีมีโรคปริทนัต์ร่วมกบัโรคของ

เนือ้เย่ือในฟันและเนือ้เย่ือรอบรากฟัน  

- Endodontic and Periodontal Interrelationships 

 

2.2 มีความสามารถ (competency) ในการ 

2.2.1 จดัการผู้ ป่วยท่ีเกิดภาวะฉกุเฉินทางการแพทย์ในคลินิกทนัตกรรม  

  - Medical emergencies in dental practices 

2.2.2 วินิจฉยัแยกโรคและอาการเจ็บปวดของชอ่งปาก ใบหน้าและขากรรไกร (orofacial pain) 

- Orofacial pain 



2.2.3 ควบคมุความเจ็บปวดและลดความกงัวลให้กบัผู้ ป่วย 

- Understanding and managing the fearful dental patient 

- Pain and anxiety control 

- Pharmaceutical and Non pharmaceutical in pain management 

2.2.4 จดัการให้ผู้ ป่วยท่ีมีโรคทางระบบแบบซบัซ้อนได้รับการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ตามความ

เหมาะสม 

- Effects of age and systemic health on Endodontics 

- Geriatric endodontics 

2.2.5 ปลกูฟัน (Replantation) 

  - Tooth replantation 

ภาคผนวก 3  
  ประสบการณ์ทางคลินิกที่แนะน า (Recommended clinical experiences) 

- การรักษาคลองรากฟันในฟันกราม 

- การรักษาคลองรากฟันซ า้ 

- การรักษาคลองรากฟันท่ีมีระบบคลองรากฟันซบัซ้อน 

- การรักษาคลองรากฟันท่ีมีการอดุตนัของคลองรากฟัน (Obstructed canal) 

- การรักษาทางเอ็นโดดอนตกิ ในผู้ ป่วยท่ีมีโรคทางระบบ (Medically compromised patients)    

- การวินิจฉยัแยกโรคกรณีมีอาการปวดจาก Odontogenic/non-odontogenic origin, Non-

endodontic origin 

- การจดัการฟันและอวยัวะปริทนัต์ท่ีได้รับภยนัตรายจากอบุตัเิหต ุ 

- การจดัการฟันปลายรากเจริญไมส่มบรูณ์ 

- Intentional replantation 

- Non-vital bleaching 

- Interdisciplinary treatment case 

- การใช้กล้องจลุทรรศน์ทางทนัตกรรมเพ่ือการวินิจฉยัและการรักษา 



- งานศลัยกรรมเอ็นโดดอนติก 

 

 


