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การรองรับทันตแพทย์

จบต่างประเทศ
 1    หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันต่างประเทศที่นักศึกษาจบมา
ควรมี

- การปฏิบัติงานที่ให้การรักษาผู้ป่วยจริงมากกว่าหรือ เท่ากับ 2,000 ชั่วโมง/หลักสูตร

- มีจำานวนหน่วยกิตมากกว่าหรือเท่ากับ 220 หน่วยกิต มีหมวดวิชาพรีคลินิก และ

คลินิกมากกว่าหรือเท่ากับ 184 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีมากกว่าหรือเท่ากับ 6 หน่วยกิต

- มี Minimum Requirement ตามที่ทันตแพทยสภากำาหนด (ถ้าไม่ครบ จะต้องทำา

ให้ครบ ยกเว้นงานผ่าฟันกรามล่างซี่ที่ 3 คุด)

 2   เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การผ่าฟันกรามล่างซี่ที่ 3 คุด (กรณีที่หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ จากสถาบัน

ต่างประเทศไม่มีการปฏิบัติการผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่ 3 คุด) ตามสถาบันที่ทันตแพทย

สภากำาหนด      

 3   เข้าอบรมเรื่องกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรมและจริยธรรม 

ตามสถาบันที่ทันตแพทยสภากำาหนด

 4   เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการดำาเนินงานทันตสาธารณสุขในชุมชนตามสถาบันที่ทันตแพทยสภากำาหนด

 5   สอบผ่านภาษาไทย CU-TPT 
ที่สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะต้องได้ผลการสอบ

ตั้งแต่ระดับ 3 (ปานกลาง) ขึ้นไป

ดังนั้นก่อนที่นักศึกษาจะไปศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบัน
ตา่งประเทศ ควรจะศกึษาหลักสตูรให้ถ่องแทเ้สยีก่อน รวมทั้งการเตรียมตวั เพือ่การสมัคร
เป็นสมาชิกทันตแพทยสภา ก่อนที่จะมีสิทธ์ิสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
จะได้ไม่เสียเวลา เสียเงิน และเสียกำาลังกายและใจนะครับ

ปัจจุบันมีนักศึกษาไทย ที่จบ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจาก
สถาบันต่างประเทศมากขึ้น 
(ปัจจุบันทันตแพทยสภาไม่มี
นโยบายสนับสนุน แต่เตรียม
มาตรการเพื่อรองรับบัณฑิตให้  
ก่อนที่บัณฑิตจบต่างประเทศ
จะมาสอบใบประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม จะต้องสมัครเป็น
สมาชิกทันตแพทยสภาก่อน
โดยทันตแพทยสภาได้กำาหนด
เกณฑ์ดังต่อไปนี้

ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  
อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1 (ด้านการศึกษา)
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เพราะชีวิต
คือการเรียนรู้...

ทันตแพทย์เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์  
ประธานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

สวัสดีอย่างเป็นทางการต่อเพื่อนสมาชิกทันตแพทย์ทุกท่านนะครับ  กรรมการทันตแพทยสภา

วาระที่ 8 ได้มอบหมายให้ผม รศ. ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ มาทำาหน้าที่เป็นประธานศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องของทันตแพทย์ หรือ ศ.ท.พ. หรือ CDEC  (Continuing Dental Education Center) และได้

มอบหมายนโยบายต่อศูนย์ CDEC ให้เป็นศูนย์ที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับ การศึกษาต่อเนื่องในทุกรูปแบบ 

เพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถรับการศึกษาต่อเนื่องได้อย่างสะดวกและเรียนรู้ได้ในทุกๆ ที่  โดยเป็น

ภาระต่อทันตแพทย์ให้น้อยที่สุด

การปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางทันตแพทย์นั้น จะประกอบด้วยกรรมการบริหาร

จากส่วนต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีรองประธาน 1 ท่าน (ทพ. นฤมนัส  คอวนิช) และ

ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 1 ท่าน (ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล) และกรรมการ 14 ท่าน 

(ทพญ.แพร จิตตินันทน์ ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร, ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล, ทพ. อรรถพร 

ลิ้มปัญญาเลิศ, ทพญ.สินิทธ์ โกศลานันท์, ทพ. ทวีศักดิ์ สุธาธีรรัตน์, ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์, 

ทพ.ประสิทธิ์ ภวสันต์, เรืออากาศโทชัชชัย คุณาวิศรุต, ทพญ.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์, พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์ 

วณิชโยบล, ทพญ.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์, พ.อ.บริบูรณ์ นาวาเจริญ, ทพญ.วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร)

การศึกษาต่อเนื่อง ทำาไมต้องบังคับ?
พระราชบัญญัติทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

ประกอบกับข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ. 2560 ได้

กำาหนดให้ทันตแพทย์ต้องเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้หน่วยกิจกรรมไม่น้อย

กว่า 100 คะแนนในระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้จะบังคับใช้ต่อทันตแพทย์ที่จบปริญญาตรีและได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหลังจากวันที่กฎหมายบังคับใช้ ส่วนทันตแพทย์ที่จบก่อน พรบ. บังคับใช้ 

ก็ได้รับข้อยกเว้น แต่ควรศึกษาต่อเนื่องให้ได้คะแนนตามข้อกำาหนดเท่านั้น 

จะว่ากันไป พวกเราทุกคนก็ไม่ชอบการ

บังคับ แต่เมื่อเรื่องการศึกษาต่อเนื่องเป็นเรื่อง

ที่จำาเป็น การเริ่มต้นทำาให้เป็นเรื่องที่มีมาตรฐาน 

ทันตแพทย์เข้าถึงการศึกษาได้ง่าย ระบบการ

เก็บคะแนนไม่ยาก  เรื่องการศึกษาต่อเนื่องก็จะ

มีจุดเร่ิมต้นที่ดีและเป็นความสง่างามต่อวิชาชีพ 

เมื่อพวกเราต้องถูกตัดสินจากสังคมโลก  

สำาหรับทันตแพทย์ก่อน พรบ. ก็ไม่ต้องกังวลว่า 

จะถูกยึดใบประกอบโรคศิลปะ การศึกษา

ต่อเน่ืองจึงเป็นเพียงสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่มี

บทลงโทษให้อับอายขายหน้า จึงอยากให้

ทันตแพทย์เชื่อมั่นในตนเอง เพราะ “ชีวิตคือ

การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเก็บคะแนน

เป็นเพียงตัวเสริมให้เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน” 

เท่านั้นครับ

อย่างต่อเนื่อง
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การเก็บคะแนน ไม่ยากอย่างที่คิด
คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ได้กำาหนด

ระเบียบศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์ ว่าด้วยคุณสมบัติและ

อำานาจหน้าที่ของสถาบันการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ. 2561 และ

กำาหนดระเบียบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ว่าด้วยประเภทและ

เกณฑ์การรับรองคุณภาพกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ. 2561  

เพื่อนๆ ทันตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบได้ใน website ทันตแพทยสภาได้

เน้ือหาในระเบียบ ได้กำาหนดคุณสมบัติของสถาบันการศึกษา

ต่อเนื่องของทันตแพทย์ โดยรวมแล้วมหาวิทยาลัย สถานการศึกษาต่างๆ 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลของส่วนราชการอื่น 

สมาคมหรือชมรมทางวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มี

ศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อเน่ือง ก็สามารถยื่นความจำานงมาให้

คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์พิจารณาได้ เมื่อเป็น

เช่นนี้ ในอนาคตอันใกล้ก็จะมีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกระจายไปทั่วภูมิภาค

ทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้ง่ายในการหาความรู้เพิ่มเติมของ

ทันตแพทย์นั่นเอง

ส่วนระเบียบว่าด้วยประเภทและเกณฑ์การรับรองคุณภาพกิจกรรม

การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์นั้น จะระบุรูปแบบกิจกรรมเป็นห้าประเภท 

ทั้งนี้เพื่อนๆ สามารถตรวจสอบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในรายละเอียด

ต่างๆ ผมอยากให้เพื่อนๆ ได้เข้าไปศึกษาดู ก็จะเห็นได้ว่า เราสามารถ

ทำากิจกรรมให้ได้หน่วยกันอย่างง่ายดาย ผมขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่ได้

คะแนนโดยที่ไม่ต้องเข้าประชุมทางวิชาการใดๆให้ดูนะครับ

อ่านบทความ ตอบคำาถามในคอมพิวเตอร์ ไอแพด ไอโฟน 

ก็ได้หน่วยกิจกรรม

ให้บริการรักษาผู้ป่วยในคลินิก ก็ได้หน่วยกิจกรรม

สอนหนังสือ ก็ได้หน่วยกิจกรรม

ประชุมทำากิจกรรมสาธรณสุข ก็ได้หน่วยกิจกรรม

ทำาสื่อให้ความรู้ ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ก็ได้หน่วยกิจกรรม

ทำากิจกรรมพัฒนาคุณภาพองค์กร คุณภาพการบริการ ก็ได้หน่วย

กิจกรรม

ทำาโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากร ก็ได้หน่วยกิจกรรม

จะเห็นว่า การได้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องให้ครบ 100 คะแนนใน

ห้าปี ไม่ใช่เรื่องยากเลยจริงๆ

  นโยบายกระจายสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง
เป็นนโยบายของทันตแพทยสภาวาระที่แปดที่จะส่งเสริมการกระจายการศึกษา

ต่อเนื่องสู่ภูมิภาค จึงเปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงพยาบาลหรือสำานักงานสาธารณสุขแต่ละ

จังหวัด สมัครเป็นสถาบันการศึกษาต่อเนื่องด้วยสิทธิประโยชน์พิเศษ โดยภายในปี 2561 นี้ 

หากสถาบันการศึกษาต่อเน่ืองระดับจังหวัดสมัครพร้อมขออนุมัติจัดการศึกษา สถาบัน

นั้นจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน 10,000 บาทฟรีจากทันตแพทยสภา หมดเขตการ

ใช้สิทธิ์นี้ในปี 2561 เท่านั้นนะครับ

อยากเก็บคะแนน เริ่มต้นง่ายๆ
เพื่อนๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเก็บคะแนนกันได้ไม่ยากนะครับ เพียงท่านใช้

โทรศัพท์มือถือและค้นหาด้วยคำาว่า “CDEC Thailand” ก็จะพาทุกท่านไปที่หน้า web 

ที่ทุกท่านสามารถเข้าไปแจ้งชื่อ โดยใช้เลขบัตรประชาชน และเตรียมรูป profile สวยๆ 

หนึ่งใบ ก็จะสามารถเข้าเก็บสะสมคะแนนได้ทันที

Special

   Promotion

วันนี้...ท่านเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องแล้วหรือยัง ?

Limited Time Only
For 10,000 B Free


