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ทันตแพทยสภา 
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

2

ทีมประชาสัมพันธ์ ทันตแพทยสภา

การลงนาม MOU
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ SCG Open 

Innovation Center คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เอสซีจีและทันตแพทยสภา 

ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดำาเนินการ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตนวัตกรรม  

โดยมีศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล 

สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธานในพิธี ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นการ

สนับสนุนการดำาเนินการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ “ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันสำาเร็จรูป 

สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเช้ือโรค” 

(Antimicrobial Dental Plaster) นับเป็น

นวัตกรรมทางสาธารณสุขที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

ต่อบุคลากรด้านทันตกรรม เนื่องจากคุณสมบัติ

พิเศษช่วยยับยั้งการแพร่กระจายเช้ือโรคที่

พบบ่อยในผิวช้ินหล่อฟันถึง 70% เป็นการ

ป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อโรคที่มาจาก

กระบวนการพิมพ์ปากคนไข้ และได้รับการ

รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยุโรปหรือ CE mark 

และได้รับการข้ึนทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย

และได้ รับสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    

ความร่วมมือครั้งสำาคัญยิ่งของทั้ง 3 องค์กร 

จะเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของ

ประเทศ ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อในบุคลากร

ทันตกรรม  เพิ่มคุณค่า-มูลค่าของปูนพลาสเตอร์  

ลดการนำาเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ  

ทั้งยังช่วยสนับสนุนนักวิจัยไทยและนโยบาย

รัฐบาลในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของไทย

สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สามารถต่อยอด

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ทันตแพทยสภาสัญจร
ปฐมฤกษ์เบิกโรง “กิจกรรมทำาแทน

สมาชิก” โดยการเยี่ยมเยียนสมาชิกของ

สภาเเปด  ด้วยกิจกรรม “ทันตแพทยสภาสัญจร” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์  ให้คำาปรึกษาและพัฒนาวิชาชีพ

อยา่งมีสว่นร่วมกนั  สภาสญัจรใน 4 ภมิูภาคน้ี 

จะมีตัวแทนของกรรมการ 5-7 ท่านร่วมใน

การเดินทาง นอกจากจะเป็นการให้ขวัญ

กำาลังใจทันตแพทย์ที่ทำางานในพื้นที่ต่างๆ

แล้ว ยังถือเป็นโอกาสเผยแพร่ผลงานทาง

ทันตกรรมให้สังคมได้ รับทราบอีกด้วย  

แม้ว่าขณะนี้กิจกรรมสภาสัญจรยังไม่เสร็จสิ้น 

ผ่านไปแค่ครึ่งทาง (นครศรีธรรมราช, ตรัง,

แพร่, น่าน) แต่ยังเหลือพื้นทางภาคอีสาน

และภาคกลาง (ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, 

พิษณุโลก) ที่รอพวกเราอยู่ ที่ผ่านมาพวกเรา

ได้เรียนรู้จากพื้นที่ต่างๆ ว่า เรามี

เครือข่ายทีมทันตบุคลากรที่เข้มแข็ง

เพื่อสามารถให้บริการประชาชน

ในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง  มีใจที่เปิดกว้าง

ต่อการศึกษาต่อเน่ืองและไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรคต่างๆในการพัฒนาเพื่อ

วิชาชีพ ซ่ึงมีโอกาสเราจะได้ขอ

นำามาเล่าสู่กันฟังเต็มๆในฉบับหน้า

นะคะ

ร่วมถวายพระพร
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 ผศ.(พิเศษ)ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา 

พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ร่วมบันทึกเทป

ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 

ณ สถานีโทรทัศน์ 9 MCOT HD เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำาลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย



ทักทาย

ในขณะเดียวกันสำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ก็จะแชร์ข้อมูลวิชาชีพในส่วนที่ทันตแพทยสภายังไม่มีหรือมี

แต่ไม่เป็นปัจจุบันมาแบ่งปันกับสภาวิชาชีพด้วย เร่ืองน้ีเป็น

ตัวอย่างของความรวดเร็วที่เทคโนโลยีใหม่ๆอาจจะเข้ามามี

บทบาทกับข้อมูลวิชาชีพเรา

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการอภิปรายเรื่องการ phase 

down หรือลดการใช้อมัลกัมตามสนธิสัญญามินามาตะ นโยบาย

ของกระทรวงสาธารณสุขและประเทศไทยจะพยายามลดการใช้งาน 

ด้วยเหตุผลว่าการจัดการวัสดุเหลือใช้ของอมัลกัม กระบวนการรื้ออมัลกัม

ของประเทศไทยจะทำาให้มีสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม (ถึงแม้จะเป็นเพียง 1%) 

อย่างไรก็ตามการใช้วัสดุทดแทนอมัลกัมก็เหมือนยังไม่สามารถหาวัสดุที่มี

คุณสมบัติเทียบเท่า (ความคงทน) และสมาชิกที่มาจากรพช.ให้ข้อมูลว่าในการ

ประมูลวัสดุทันตกรรม อมัลกัมเป็นวัสดุที่มีมูลค่าการประมูลรวมมากที่สุด แปลว่ายังเป็น 

material of choice ในการดูแลผู้ป่วยที่อาจไม่มีความพร้อมในการบูรณะฟันด้วยวัสดุอื่นหรือ

ไม่สามารถจ่ายค่ารักษารากฟันและครอบฟัน เรื่องนี้จะมีทีมวิชาการร่วมกันหาข้อเท็จจริงและ

นำาเสนอรูปแบบ Evidence base ต่อไป และทันตแพทยสภาได้ข้อสรุปว่าในส่วนการสอบ

บูรณะฟัน Class II ยังเป็นดุลพินิจของมหาวิทยาลัยว่าจะให้ใช้วัสดุชนิดใดสอบ 

เรื่องจรรยาบรรณที่เข้ามาสภาในช่วงหลังพบว่ามีทันตแพทย์ไทยใจกล้า “ชักดาบ” ค่าแลบ

ขึ้นโรงขึ้นศาล ผู้เสียหายมาร้องเรียนที่ทันตแพทยสภา ในการพิจารณาคดีลักษณะนี้ ทันตแพทยสภา

จะรอให้มีคำาตัดสินของศาลก่อนว่าการโกงที่กล่าวอ้างกันนั้นเป็นเรื่องจริง ก่อนนำามาเข้ากระบวน

การพิจารณา ด้วยสภาไม่อยากเป็นกลไกในการให้เจ้าหนี้มากดดันผู้ประกอบวิชาชีพ ส่วนเรื่อง 

“ชักดาบ”ค่าลงขันเปิดคลินิกที่เป็นข่าวฮือฮาในโทรทัศน์นั้น กำาลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา 

ขอให้ท่านสมาชิกระมัดระวังในการร่วมทุนกันเองด้วยนะคะ

และด้วยความเอื้ออาทรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์ที่ให้งบประมาณสนับสนุน

ทันตแพทยสภาในการตกแต่งอาคารสำานักงานทันตแพทยสภาแห่งใหม่มา 10 ล้าน เพื่อ “ไม่อยาก

ให้วิชาชีพต้องไปขอเงินสนับสนุนจากองค์กรต่างๆให้เป็นที่ลำาบาก” ทันตแพทยสภาขอขอบคุณ

ราชวิทยาลัยออกสื่อมา ณ ที่นี้นะคะ อย่างไรก็ตามสภาของเรา เราต้องทะนุบำารุงเรื่องนี้

ทีมประชาสัมพันธ์สภาก็ยังอยากเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการฉลองการ

พัฒนาสำานักงานทันตแพทยสภาได้โดยการสนับสนุนแก้วทันตแพทยสภาอยู่นะคะ 

สุดท้ายคือ เรื่องประกวดโลโก้คลินิกทันตกรรมคุณภาพ หลังจากคณะทำางานพัฒนาคุณภาพ

คลินิกทันตกรรมได้ดำาเนินการมาสามปี ตอนนี้มีคลินิกทันตกรรมพร้อมรับการตรวจจำานวน

มากและมีคลินิกเอกชนผ่านเกณฑ์กันไปไม่น้อยแล้ว ทันตแพทยสภาจึงจะจัดประกวดโลโก้คลินิก

ทันตกรรมคุณภาพให้ทันในวาระการทำางานสภาแปดต่อไป

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของการ phase 
down ของข่าวสารฉบับกระดาษของเรา ในฐานะบก.ออกจะใจหาย 
แต่ก็เสียดายกระดาษที่ส่งไปเพราะสไตล์การรับสารเปลี่ยน 

ในฐานะสภาวิชาชีพเรื่องราวการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ที่เข้ามาสภาล้วนมีผลกระทบกับการประกอบวิชาชีพ ตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 กระทรวงสาธารณสุขกำาลังมี
นโยบายนำาเทคโนโลยี blockchain มาเชื่อมข้อมูลกับ
ทันตแพทยสภาซึ่งผลประโยชน์จากการเชื่อมโยง
ข้อมูลจะทำาให้ทันตแพทยสภาทราบข้อมูล
บุคลากรและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น
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ด้วยหลักการข้างต้น สภาวิชาชีพจะมีอำานาจในการประเมินสมรรถนะของผู้สำาเร็จ

การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ไม่มีอำานาจในการรับรองหลักสูตรหรือกำาหนด

การจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย นี่เป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง

ในสภาวิชาชีพต่างๆ 

กล่าวได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ให้อำานาจสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตร
อีกต่อไป เหลือแต่อำานาจประเมินผู้ที่สำาเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเท่านั้น!!

ประเด็นห้ามสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรน้ี เป็นการขยายความต่อเน่ืองจากที่

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2561 กำาหนดไว้ว่าสภาวิชาชีพจะก้าวก่ายการจัดการศึกษาไม่ได้ 

ซึ่งในช่วงที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น สภาวิชาชีพต่างๆก็เคยแสดงความเห็น

คัดค้านกันอย่างเต็มกำาลังไปแล้ว แต่ไม่เกิดผลแต่อย่างใด พรบ.อุดมศึกษาฉบับใหม่นี้ 

ในกฎหมายฉบับนี้เป็นการนำารัฐธรรมนูญมาตีความว่า การก้าวก่ายการจัดการศึกษานั้น 

คือ การที่สภาวิชาชีพตรวจสอบและรับรองการรับรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยนั่นเอง

การแยกอำานาจในการดูแลวิชาชีพออกจากการจัดการศึกษา เป็นแนวคิดเสรีนิยม

ที่พยายามแบ่งแยกอำานาจออกจากกันเพื่อให้คานกัน ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำานาจครอบงำา

ระบบอยู่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งแม้จะเป็นแนวคิดที่ดีแต่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ

ซึ่งเกี่ยวพันกับสวัสดิภาพของผู้ป่วย ประชาชน และสังคม อาจไม่ตรงไปตรงมา หรือ

อธิบายง่ายๆ ด้วยหลักการเพียงประโยคเดียวดังที่เป็นอยู่ ที่ผ่านมาสภาวิชาชีพเห็นว่า

กระบวนการฝึกฝนเป็นสาระสำาคัญของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องม่ันใจว่า 

การจัดการศึกษา มีความประณีต สมบูรณ์ สภาวิชาชีพต่างๆ จึงสร้างเงื่อนไขว่า ผู้ขอสอบ
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ต้องผ่านการศึกษาตามมาตรฐานที่กำาหนด 
หากใครศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรอง ก็ต้องถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถ
สมัครสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตได้   

ด้วยหลักสูตรที่เก็บค่าเล่าเรียนได้ในราคาสูง มีความต้องการของตลาดมาก ประกอบกับ

การตัดอำานาจของสภาวิชาชีพในการกำาหนดมาตรฐานของหลักสูตร

จึงเชื่อได้ว่าจะมีโรงเรียนทันตแพทย์เกิดใหม่อย่างไม่จำากัด แต่ละที่จะรับนักศึกษา

ปริมาณมาก และมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

จะแตกต่างหลากหลายมาก ผลจากการเปิดโรงเรียนใหม่อย่างไม่จำากัด เป็นไปได้มากว่า

จะมีบัณฑิตทันตแพทย์ใหม่สำาเร็จการศึกษาเป็นจำานวนมาก บัณฑิตที่ผลิตจากหลักสูตร

ที่มีมาตรฐานหลากหลาย ย่อมมีสมรรถนะที่หลากหลาย หากยังต้องการมาตรฐานการ

วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ.....ซึ่งมีหลัก
การสำาคัญ 5 ข้อ คือ (1) หลักใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(2) ความเป็นอิสระจากสภาวิชาชีพ 
(3) อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (4) หน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย (5) การมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาของภาคเอกชน (6) กองทุน
เพ่ือการพัฒนาการอุดมศึกษา 
กฎหมายฉบับดังกล่าวคาดว่า
จะมีผลบังคับใช้ประมาณปลายปี 
2561 ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก 

ผลกระทบต่อวิชาชีพทันตกรรม 
เมื่อประเทศไทยมี  พรบ.การอุดมศึกษาฉบับใหม่

พรบ การอุดมศึกษา

งานประชาสัมพันธ์ ทันตแพทยสภา
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ประกอบวิชาชีพในระดับที่ดีไม่น้อยกว่าที่

เป็นอยู่ ทันตแพทยสภาย่อมจัดให้มีการสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด้วยมาตรฐาน

ในระดับใกล้เคียงหรือเข้มข้นกว่าในปัจจุบัน 

ซึ่งย่อมทำานายได้ว่า หากผู้สอบทั้งหมด

สำาเร็จจากหลักสูตรที่ปราศจากการควบคุม 

จะมีผู้สอบไม่ผ่านเป็นจำานวนมาก

เมื่อมีผู้จบหลักสูตรทันตแพทย์ที่ไม่ได้

ใบประกอบโรคศิลป์ ปัญหาหมอฟันเถื่อนจะ

ตามมาอย่างไม่มีทางเลี่ยง ลองคิดดูนะครับ

ว่า ถ้ามีปัญหาแพทย์เถื่อน ทันตแพทย์เถื่อน 

เภสัชกรเถื่อน พยาบาลเถื่อนเกิดขึ้นพร้อมกัน 

สภาพของสังคมจะมีปัญหามากน้อยเพียงใด

การปรับตัวของทันตแพทยสภาเพื่อ

รับมือกับสภาวะข้างต้น จาการประชุมครั้งที่ 

9/2561 เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

ได้กำาหนดแนวทางเพื่อรองรับผลกระทบ

จากกฎหมายฉบับนี้ ดังนี้

  1       ทันตแพทยสภาจะยกเลิกการ
รับรองหลักสูตรและปริญญา ของผู้
ที่สมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา ผู้ได้รับ

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต อนุมัติ

โดยสภามหาวิทยาลัยแห่งใดก็ตามใน

ประเทศไทย จะมีสิทธิในการสมัครเป็น

สมาชิกทันตแพทยสภาทั้งสิ้น การควบคุม

คุณภาพของหลักสูตรเป็นหน้าที่ของแต่ละ

มหาวิทยาลัยเองที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ

 2  ทันตแพทยสภาจะปรับเปลี่ยน
ระบบการสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม โดยจะกำาหนดให้

สมาชิกทันตแพทยสภา ตามข้อ 1. ต้องเข้า

สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ที่ทันตแพทย

สภาต้องเป็นผู้ดำาเนินการควบคุมเอง

ทั้งหมด ต่างจากปัจจุบันที่ทันตแพทยสภา

มอบอำานาจการสอบภาคปฏิบัติไว้กับมหาวิทยาลัยที่มี

หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาของทันตแพทยสภา

 3  การจัดสอบทั้งหมดจะเริ่มเมื่อบัณฑิตสำาเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิตแล้ว โดยต้องสอบภาคแรก  (ทฤษฏีการแพทย์พื้นฐาน) ให้ผ่านก่อนจึงมีสิทธิสมัคร

สอบภาคสอง (ทฤษฎีวิชาคลินิก) แล้วจึงสอบภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ เป็นระบบเดียวกับที่

ทันตแพทยสภาใข้กับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ซึ่งเท่าที่ผ่านมา

ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี จึงสามารถสรุปผลการสอบได้ เนื่องจากมีข้อจำากัดด้านการปฏิบัติ

หลายเรื่อง เช่น การจัดหายูนิตทันตกรรมเพื่อการสอบ การจัดหาผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้ของการ

รักษา การตรวจวัดความสามารถในการสื่อสาร ความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วย ฯลฯ เห็นได้ว่า

ผู้สอบอาจไม่ได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาอันสั้นหลังสำาเร็จการศึกษา  (ซึ่งส่งผลต่อ

แผนการเข้ารับราชการตามสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข) 

เช่นที่ปฏิบัติกันในปัจจุบันอย่างแน่นอน

 4   ทันตแพทยสภาจะจัดตั้ง “ศูนย์ประเมินคุณภาพหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิต” เพื่อทำาหน้าที่ประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่มี

คุณภาพสูง เพื่อให้สถาบันการศึกษาในประเทศเข้าร่วมตามความสมัครใจ ศูนย์ฯ ดังกล่าว

จะใช้หลักเกณฑ์ตรวจประเมินใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรในปัจจุบัน 

(ซึ่งกำาลังจะถูกยกเลิก) สถาบันที่ได้รับการประเมินว่าจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ที่มีคุณภาพสูง ทันตแพทยสภาจะทำาข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้เป็นผู้สอบภาคปฏิบัติ

แทนทันตแพทยสภา และจะสร้างเงื่อนไขให้สามารถสอบเก็บคะแนนภาคทฤษฎีไว้ล่วงหน้า

ก่อนการสำาเร็จการศึกษา เพื่อลดความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นจากการสอบใบอนุญาตรวม

 5  การเข้าร่วมโครงการ “ศูนย์ประเมินคุณภาพหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิต” เป็นมาตรการตามความสมัครใจของสถานศึกษาแต่ละแห่ง การไม่เข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว ไม่ทำาให้ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษานั้นเสียสิทธิในการสมัคร

เป็นสมาชิกทันตแพทยสภาแต่อย่างใด และผู้ที่เข้าร่วมโครงการอาจใช้สิทธิได้ทั้งสองทางก็ได้

 6   ทันตแพทยสภาจะประกาศคะแนนการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ของผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างๆ ต่อสาธารณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำาหรับผู้

ปกครองและนักเรียนที่กำาลังจะเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันต่างๆ และเพื่อให้หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องได้รับทราบถึงประสิทธิผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

ที่มีอยู่ในประเทศ ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานการณ์ที่มีโรงเรียนทันตแพทย์

จำานวนมาก และมีระบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ชักจูงใจด้วยวิธีการต่างๆ อีกทั้งยังมี

โอกาสเสี่ยงในการสอบใบอนุญาตไม่ผ่านสูงขึ้นมาก

 7   ทันตแพทยสภาจะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องปรามปัญหา
หมอฟันเถื่อน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคตอันสั้นโดยเร่งด่วนต่อไป

 8   ทันตแพทยสภากำาหนดจะเตรียมการแก้ไขข้อบังคับ และระบบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่กฎหมายฉบับใหม่

จะมีผลบังคับใช้พอดี

ทันตแพทยสภาหวังว่าข้อมูลชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
เพื่อน พี่ น้อง ผู้ร่วมวิชาชีพ ในช่วงที่กระแสความเปลี่ยนแปลง

อย่างมากมายกำาลังจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับ 
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกทันตแพทยสภาที่เคารพทุกท่าน 
คณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ขอแสดงข้อมูลความก้าวหน้า
และผลการดำาเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ โดยสังเขปดังนี้

ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล 
ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC)

จากจำานวนสมาชิกทันตแพทยสภา

ทั้งหมด จำานวน 16,869 คน (ถึงวันที่ 

7 ส.ค. 2561) มีผู้เข้าลงทะเบียนศูนย์

การศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์

จำานวน 9,398 คน คิดเป็นร้อยละ 54 

ดังตารางที่ 1

และมีข้อมูลสถิติเพิ่มเติมเกี่ยวกับทันตแพทย์ที่ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมมี

อายุ 5 ปี ที่จำาเป็นต้องมีการเก็บหน่วยกิจกรรมเพื่อ “ขอต่อใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม”

นั้น ได้แก่ ท่านสมาชิกที่มีเลข ท.ตั้งแต่ 15364 เป็นต้นไป พบว่าได้

มาลงทะเบียนแล้วไม่น้อย อย่างไรก็ตาม ยังมีสมาชิกในกลุ่มนี้ที่

ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ซึ่งทันตแพทยสภาได้ทำารายละเอียดให้ท่าน

สามารถตรวจสอบได้ตาม QR code นี้ (ดังตารางที่ 2)

สำาหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์อันเนื่องจากการไม่สบายใจ

ในการลงภาพบัตรประชาชน ก็ขอให้ท่านสมาชิกสามารถทำาการปิดบาร์โคดทางด้าน

ขวามือของบัตร แล้วถ่ายภาพดังกล่าว พร้อมเซ็นต์ชื่อและแปะข้อความสำาเนาถูกต้อง 

เพื่อใช้สำาหรับการลงทะเบียนศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์เท่านั้น และนำาโหลด

ลงระบบ ซึ่งทางศูนย์ขอยืนยันว่าจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นฐานข้อมูลของทันตแพทยสภา 

และเป็นการตรวจสอบตัวตนของท่านสมาชิก เท่านั้น

ความคืบหน้า
การศึกษาต่อเนื่อง

ลงทะเบียนแล้ว

56%

ยังไม่

ลงทะเบียน

44%

เลข ท.1 - 16,869 ปัจจุบัน

ลงทะเบียนแล้ว 9,398

ยังไม่ลงทะเบียน 7,471

รวม 16,869

ลงทะเบียนแล้ว       ยังไม่ลงทะเบียน

สรุปสถานะการเข้าลงทะเบียนของ
สมาชิกทันตแพทยสภา 

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561)

สรุปสถานการณ์การลงทะเบียนของสมาชิกทันตแพทยสภาที่ขึ้นทะเบียนหลัง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

(แบ่งตามเลขที่ใบอนุญาต)
         เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561)

ปัจจุบัน

ปีการ
ศึกษา เลข ท. ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้ลง

ทะเบียน
ลงทะเบียนไม่

สมบูรณ์

2559 15364 - 15416 43 10 15

2560 15417 - 16232 689 127 240

2561 16233 - 16869 559 78 58

รวม 1,291 215 313

(ตารางที่ 2)
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ส่วนการตอบสนองนโยบายการกระจายความรู้สู่ภูมิภาคน้ัน หน่วยงานที่สนใจ

สามารถสมัครเข้าเป็นสถาบันการศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์ในระเบียบศูนย์การ

ศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ โดยศึกษาคุณสมบัติและอำานาจหน้าที่ของสถาบันการศึกษา

ต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ. 2561 ก่อนตัดสินใจสมัครและในช่วงโปรโมชั่นนี้ หากสถาบัน

หลักที่สมัครเข้าร่วมจัดกิจกรรมภายในมีนาคม 2562 สถาบันจะได้รับการยกเว้นค่าสมัคร

เป็นสถาบันด้วย 

ปัจจุบันมีรายชื่อสถาบันการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ จำานวน 68 สถาบัน 

โดยเป็นสถาบันที่ขอสมัครใหม่ในปีนี้ จำานวน  36 สถาบัน ตั้งอยู่ใน 40 จังหวัด โดยมี  29 

สถาบันอยู่ในกรุงเทพ และอีก 39 สถาบัน กระจายตัวตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

การกระจายตัวของสถาบันการศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์ ทำาให้เพิ่มทางเลือกและ

ความสะดวกของท่านสมาชิกในการเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่อง  โดยทางทันตแพทยสภา

ต้องการให้มีสถาบันการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ครบทุกจังหวัด  ก็ขอประชาสัมพันธ์

ให้หน่วยงานที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องของทันตแพทย์ว่า ด้วยคุณสมบัติและอำานาจ

หน้าที่ของสถาบันการศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์ 

พ.ศ. 2561 ให้แสดงความจำานงมาที่ศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องของทันตแพทย์ โดยลงรายละเอียด

ในแบบคำาขอเป็นสถาบันการศึกษา

ต่อเนื่อง ศ.ท.พ.01 นะครับ

สุดท้ายทางศูนย์ฯขอแจ้ง Logo

สำาหรับใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

รับรองโดยสถาบันการศึกษาต่อเน่ือง

ของทันตแพทย์ ไดยสามารถนำา Logo 

น้ีไปใช้ในการประสัมพันธ์ ใส่จำานวน

หน่วยกิจกรรมได้เลยครับ

ทั้งนี้การดำาเนินงานของศูนย์การ

ศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ได้ดำาเนิน

งานตามมติของทันตแพทยสภา ซึ่งเป็น

ผู้แทนของท่านสมาชิกทุกท่าน และ

ดำาเนินการเพื่อให้สมาชิกทันตแพทยสภา

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

พัฒนาความรู้ความสามารถ และ

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

ด้านทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ

ให้ เป็นไปตามหลักการ คุ้มครอง

สวัสดิภาพของผู้ป่วยในวิชาชีพทันตกรรม  

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้

ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม

การศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์

มา ณ โอกาสนี้ครับ

จากข้อมูลที่ได้รับมา ท่านสมาชิกหลายท่านสะดวกในการหาความรู้ต่อเนื่องด้วย

ตนเอง  ในส่วนนี้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทันตแพทยสภาได้เพิ่มช่องทางการอ่านบทความ

ทางทันตกรรม และทำาแบบฝึกหัดทาง online ใน website ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของ

ทันตแพทย์ (cdec.or.th) เก็บเป็นคะแนนหน่วยกิจกรรมโดยมีการแต่งตั้งอนุกรรมการ

จัดทำาบทเรียน online โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์ เป็นประธาน

อนุกรรมการฯ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการเพิ่มบทความเป็นทั้งหมด 56 เรื่อง และกำาลังดำาเนินการ

เพิ่มในทุกๆเดือน  เพื่อให้มีความหลากหลายในบทความ ในปลายปีนี้บทเรียนออนไลน์

น่าจะมีหลากหลายร้อยกว่าบทเรียน และท่านสมาชิกที่สนใจสามารถร่วมแบ่งปันความรู้

โดยการเขียนบทเรียน online พร้อมคำาถามปรนัยให้ศูนย์ประเมินก่อนนำาไปแบ่งปันใน

เว็บไซด์ (บทเรียนและแบบฝึกหัดที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับค่าตอบแทน 1000 บาท 

และได้หน่วยกิจกรรมในการทำาบทเรียนออนไลน์ บทเรียนละ 3-5 หน่วยกิจกรรม)  

สำาหรับท่านสมาชิกทั่วไปที่สนใจอ่านบทเรียนออนไลน์ สามารถเข้าไปทำาแบบฝึกหัด

ดังกล่าวได้โดยการลงทะเบียนแรกเข้าใน website ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  

(cdec.or.th) ก่อน
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เนื่องจากประเทศอยู่ในช่วงของการปฏิรูปจึงมีกฎหมายออกใหม่จำานวนมาก บาง

ฉบับทันตแพทยสภาต้องปรับตัวแก้ข้อบังคับหรือทำา ข้อบังคับใหม่ เช่น พระราชบัญญัติ

วิชาชีพ ทันตกรรมฉบับใหม่ที่เราต้องยกเครื่องเรื่องการศึกษาต่อเนื่องใหม่เกือบทั้งหมด 

กฎหมายสถานพยาบาลที่มีการปรับปรุงใหม่ ทำาให้เราต้องขอแก้ไขกฎกระทรวงและต้อง

มาปรับ เรื่องการโฆษณา กฎหมายบางฉบับ กระทบอย่างรุนแรงและไม่มีทางเลือกอื่น

ต้องต่อสู้ให้มีการแก้ไขกฎหมาย เช่น กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติที่มากระทบ

การใช้เคร่ืองเอ็กซเรย์ทางทันตกรรมของเรา ซึ่งกฎหมายอยู่ในระหว่างการ

แก้ไขของ สนช. กฎหมายบางฉบับอยู่ระหว่างการร่างซึ่งจะส่งผลกระทบ

ที่รุนแรงต่อมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา

ซึ่งเรากำาลังต่อสู้ร่วมกับสภาวิชาชีพต่างๆ ในเรื่องการตัดอำานาจ

สภาวิชาชีพในการรับรองหลักสูตร

ทันตแพทยสภาจะมีผลต่ออนาคต

วิชาชีพอย่างไร

ทพ. ไพศาล กังวลกิจ
นายกทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์หญิงเจนจิรา ถิระวัฒน์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ป.ท

วันเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก 
สภา8 ทำางานมาเกือบครบวาระ
แล้ว ตลอดระยะเวลา 2 ปี
กว่าของการทำางานใน
สภา8 เราได้ทำางานกัน
เต็มกำาลัง และเพื่อเรียนให้ท่าน
สมาชิกรับทราบถึงบทบาท
สำาคัญของสภา ผมขอ
ยกตัวอย่างประเด็น
สำาคัญที่ ทันตแพทยสภา
ชุดที่ 9 จะต้องมา
สานต่อ ดังนี้
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นอกจากน้ีจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

ด้านการสื่อสารทำาให้ปัญหาด้านการโฆษณาการหลอกลวง

ประชาชนให้หลงเช่ือในเร่ืองต่างๆที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพช่องปาก 

ทำาได้โดยง่าย เช่น การพัฒนารูปแบบใหม่ของการจัดฟันแฟชั่น 

การโฆษณาสินค้าทางทันตกรรม และการรักษาที่ไม่ถูกต้องทาง

ออนไลน์ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำาให้เราต้องทำางานอย่าง

บูรณาการกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทันตแพทยสภา

ยังต้องตัดสินใจเช่ือมโยงข้อมูลวิชาชีพบางส่วนกับฐานข้อมูล

กลางของประเทศเพื่อประโยชน์กับผู้รับบริการตามนโยบายของ

รัฐบาล

การฟ้องร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับคุณภาพการรักษา

และจรรยาบรรณของทันตแพทย์มีเพิ่มข้ึนอย่างมากเนื่องจาก

ช่องทางการฟ้องร้องทำาได้ง่าย ทั้งๆที่เราได้ดำาเนินมาตรการเชิงรุก

เพื่อป้องกันการฟ้องร้องและการไกล่เกลี่ยเพื่อลดเร่ืองร้องเรียนลง 

ความเช่ือม่ันของประชาชนต่อทันตแพทย์และการเข้ารับ

บริการทันตกรรมเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำาคัญ  เราจึงได้วางพื้นฐาน

ในเร่ืองของความปลอดภัยในคลินิกทันตกรรมและพัฒนาคุณภาพ

คลินิก ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนซึ่งเป็นโครงการ

เชิงบวกที่น่าจะต้องดำาเนินการกันต่อไป

ด้านการพัฒนาคุณภาพและจำานวนของทันตบุคลากรใน

ระดับต่างๆก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย 

เรากำาลังจะผลิตทันตแพทย์เกินจำานวนที่ต้องการตามบริบทที่มี

ในปัจจุบัน แต่มีปัญหาเรื่องการกระจาย มีจำานวนผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน

ระดับที่ต่ำากว่าที่ควรจะเป็น ขาดแคลนผู้ทำางานในด้านทันตกรรม

ป้องกัน 

เพื่อตอบนโยบายสำาคัญของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อให้

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัว วิชาชีพเรา

จำาเป็นที่จะต้องพัฒนาและผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้าน

เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อไปร่วมกับทีมแพทย์ครอบครัว ต้องสร้าง

ทั้งพัฒนาทันตแพทย์ให้มีความรู้และทักษะ

ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

ที่นับวันจะมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น

ผมจึงขอเชิญชวนคน

เก่งคนกล้าทั้งหลายใน

วิชาชีพได้ช่วยกันมาลง

สมัคร รับ เลื อกตั้ ง เป็น

กรรมการทันตแพทยสภา

ชุดที่ 9 เพื่อขับเคลื่อนวิชาชีพ

ให้ก้าวหน้าต่อไปครับ
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คณะอนุกรรมการอำานวยการเลือกตั้งฯ

YOUR
CONSCIENCE!

เทศกาลเลือกตั้งสภา   วาระที่ 9

ในครั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้การนำาของ 

ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ท่านคณบดีฯ 

รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการเลือกตั้ง

เพื่อคัดสรรสุดยอดผู้นำามาทำางานเพ่ือ

วิชาชีพของเรา โดยมีตำาแหน่งกรรมการ

ที่จะได้จากการเลือกตั้งจำานวน 20 ท่าน 

ประกอบกับกรรมการโดยตำาแหน่งอีก 

20 ท่าน รวมเป็นองค์คณะของคณะ

กรรมการทันตแพทยสภาเพื่อทำาหน้าที่

ดูแลทันตแพทย์และพัฒนาวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง ดังสโลแกนที่ว่า “ทันต

แพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน”

NO
XX

Vote For Me!

เลือกตั้งกรรมการ     สภา 

ก.ย.
61

àÃÔèÁ !!

A

B

C

กรรมการ
เลือกตั้ง

ผูโหวต

ตรวจสอบสิทธิ์ 
+ เช็คที่อยูสงบัตร

เลือกตั้ง 26 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

ต.ค.
61

ธ.ค.
61

พ.ย.
61

ม.ค.
62

ผูสมัคร

สมัครเปน Candidate
8-12 ต.ค. 61

"สนง.เลขาธิการ ทันตแพทยสภา"

ประกาศหมายเลข
16 ต.ค. 61

นับคะแนน
13 ม.ค. 62

"คณะทันตฯ มหิดล"

WE SUPPORT YOU

หาเสียง

วาระ 9

คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9

สำาหรับการเลือกต้ังกรรมการทันตแพทยสภารอบที่ผ่านมา มีทันตแพทย์ใช้สิทธิ

เลือกตั้งราวๆ 20 % โดยสาเหตุการใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย อาจมีหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่ง

จากปัญหาเร่ืองฐานข้อมูลที่อยู่สมาชิกไม่อัพเดท ที่อยู่จริงของสมาชิกไม่ตรงกับที่อยู่

ที่แจ้งไว้กับสภา หรือเป็นเรื่องวิธีการส่งบัตรเลือกตั้งที่มีผลต่อจำานวนบัตรเลือกตั้งของ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับและจำานวนบัตรที่ถูกส่งกลับมานับคะแนน กล่าวคือ หากส่งแบบ

ลงทะเบียน จะสามารถติดตามการส่งและรับบัตรเลือกตั้งได้อย่างครบถ้วน แต่หากที่อยู่

ปลายทางไม่มีผู้รับเอกสารในวันที่ไปรษณีย์ไปส่ง ก็จะไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง แต่หากเป็น

ะบบการส่งแบบไม่ลงทะเบียน บัตรทุกใบจะถูกส่งถึงที่อยู่ปลายทาง แต่ไม่สามารถ

ตรวจสอบการรับหรือผู้รับได้ ยิ่งหากที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่จริงก็จะทำาให้โอกาสการได้ใช้

สิทธิเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ตลอดสองปีกว่าที่ผ่านมา ทันตแพทยสภาได้มีความพยายามในการ

อัพเดทข้อมูลที่อยู่ของสมาชิกได้ 7,000 คน แต่ยังขาดทันตแพทย์อีกกว่า 9,000 คน ที่ยัง

ไม่มีการยืนยันที่อยู่ให้ตรงตามจริง คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จึงขอเชิญชวนให้พวกเรา

สมาชิกทันตแพทย์ทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและที่อยู่จัดส่งบัตรเลือกตั้ง 

ได้จากช่องทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศตามมาในช่วงกลางเดือนกันยายน 

2561 นี้ ท่านสมาชิกท่านใดที่สนใจติดตามการทำางานของคณะกรรมเลือกตั้งฯ ติดต่อมาได้

ที่สภา เบอร์ 02-9510420-1 ,089-891-5382 เรายินดีเสมอในการมีส่วนร่วมของท่าน ฉบับนี้

จึงขอแจ้งกำาหนดการเลือกตั้งมาให้สมาชิกได้รับรู้และเตรียมตัวกันก่อนครับ

เผลอแป๊บเดียวก็เข้า
โค้งสุดท้ายของคณะกรรมการ

ทันตแพทยสภา วาระที่ 8 
และ “เทศกาลเลือกตั้ง”

คณะกรรมการทันตแพทยสภา 
วาระที่ 9 กำาลังจะมาถึงในไม่ช้า
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สาระของพรบ. ประมาณูเพื่อสันติที่จะ

เก่ียวข้องกับการทำางานของท่านสมาชิก

นั้น ด้วยกระบวนการเจรจาเรื่องนี้ทำาให้

สาธารณะสนใจการใช้เอกซเรย์ทันตกรรม

มากขึ้น ทันตแพทย์หลายท่านเล่าว่า คนไข้

ถามถึงความปลอดภัยในการเอกซเรย์ 

ทันตแพทยสภาเราอยากชักชวนท่าน

สมาชิกร่วมแรงร่วมใจปรับมาตรฐาน

ความรู้ผู้ใช้เครื่องเอกซเรย์ กล่าวคือ ผู้ที่จะ

ใช้เครื่องเอกซเรย์ได้ จะต้องเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ หรือเป็นคนที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้

การรับรอง สื่อง่ายๆว่า การให้ผู้ช่วยเอกซเรย์

แทนทันตแพทย์ได้นั้น ผู้ช่วยจะต้องผ่าน

การอบรมเรื่องเอกซเรย์ 

เรื่องการแก้ไขพรบ. พลังงาน
ปรมาณู เ พ่ือ สันติ ยั งอยู่ ใน
กระบวนการรอเข้าประชุมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่ว่า
ผลการแก้ ไขพรบ. จะออก
มาอย่างไร หน้าที่สำาคัญของ
ทันตแพทยสภาที่จะต้องทำาให้
สังคมมั่นใจในการเอกซเรย์ทันตกรรม
ก็ยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไป การ
ตอบสังคมในเรื่องนี้ สภาได้ทำา
คู่มือการป้องกันรังสีขึ้นเว็บไซด์
ทันตแพทยสภาแล้ว ขอให้ท่านสมาชิก
ตามอ่านร่างกำาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการมีเครื่องกำาเนิดรังสีไว้ใน
ครอบครองได้ 

เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านรังสี และมีประสิทธิภาพและสะดวกที่สุดกับ

ท่านสมาชิก ทันตแพทยสภาได้ประสานกับราชวิทยาลัยทำาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้ช่วยทั่ว

ประเทศ โดยวางแผนจะเชิญทันตแพทย์จังหวัดละ 1-4 คนมาอบรมครึ่งวัน เพื่อเป็นครู ก. 

(ได้เครดิตศึกษาต่อเนื่อง) โดยใช้มหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำา

จังหวัดเป็นพื้นที่ฝึกสอน จากนั้นทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมไปจัดอบรมผู้ช่วยในจังหวัด

ตัวเองทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป ผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมจะมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศของ

ทันตแพทยสภาโดยไม่ต้องเดินทางออกนอกจังหวัด เรื่องน้ีขอให้ท่านสมาชิกติดตาม

และขอความร่วมมือในการส่งผู้ช่วยเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากสภา

วิชาชีพต่อไป

ทพญ. แพร  จิตตินันทน์
กรรมการทันตแพทยสภา

ริมสภา

ในปี 2561 น้ีมีปรากฎการณ์ทันตแพทย์โดนฟ้องฐานฉ้อโกงกันมาหลายคดี 

มีรายที่ปัจจุบันถูกคุมขัง มีรายที่ไม่จ่ายค่าแลบทันตกรรมและเจ้าของแลบ (ทันตแพทย์

ด้วยกัน) มาฟ้องทันตแพทยสภา ให้ลงโทษทางจรรยาบรรณ ในข้อหาทำาให้เสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์วิชาชีพ จากการไม่เคารพบทกฎหมาย 

การพิจารณาคดีเหล่านี้ รายใดที่คดีไม่ถึงศาลหรือ ยังไม่มีคำาพิพากษาจากศาล 

หรือไม่มีหลักฐานการยอมรับว่าทำาผิดกฎหมายจากทันตแพทย์ผู้ถูกฟ้อง กรรมการ

ทันตแพทยสภามักจะรอผลการตัดสินของศาลก่อน จึงค่อยลงมติว่าเป็นพฤติกรรม

ที่ทำาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์วิชาชีพ จากการไม่เคารพบทกฎหมายหรือไม่ เพราะ

ทันตแพทยสภาไม่มีอำานาจเหนือศาลที่จะตัดสินเรื่องการเคารพบทกฎหมาย
J. morita Corporation
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ทพญ. ธรกนก พฤกษมาศ 
กรรมการทันตแพทยสภา

คนไข้หลายคนอาจสงสัยว่า เวลาที่มาทำาฟัน ทำาไมคุณหมอฟันมักใช้ผ้าเจาะกลาง

ที่เว้นช่องไว้สำาหรับช่องปาก คลุมบริเวณใบหน้าก่อนทำาฟันเสมอ เคยอ่านบทความในสื่อ

โซเชียลของผู้ที่ใช้นามว่า Doctor กล้วย post ไว้เมื่อ 3 ธันวาคม 2560 “5 เหตุผลทำาไม

ต้องปิดหน้าตอนทำาฟัน” ซึ่งหมอฟันก็มีเหตุผลหลายๆประการที่จำาเป็นต้องใช้ผ้าปิดหน้า

ขณะทำาฟัน อาทิ กันน้ำาหรือสารคัดหลั่ง (เลือด น้ำาลาย)ฟุ้งกระจายขณะกรอฟัน, เพิ่ม

ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในการทำางาน เช่น แสงจากโคมไฟส่องปาก ซึ่งมี

ความสว่างสูง หากมองจ้องเป็นเวลานานอาจจะเกิดอันตรายต่อดวงตา หรือวัสดุหรือสารเคมี

บางประเภทหรือเครื่องมือเล็กๆ เครื่องมือที่มีความคมที่อาจจะหลุดมือหรือหกใส่ผิวหนัง 

เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้โดยเฉพาะดวงตา นอกจากนี้ ผ้าเจาะกลางยังช่วยเสริมให้การทำา

หัตถการในช่องปากนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผ้าเจาะกลางจึงมีความสำาคัญ

อย่างมากต่อการทำางานของทันตแพทย์ อาจทำาให้ทันตแพทย์ละเลยบางสิ่งบางอย่างไป

จนทำาให้เกิดเรื่อง!! คดีในพ.ศ.นี้ที่เกิดขึ้นมากมายในสภา 8 และบางเรื่องที่เป็นเรื่องง่ายๆ

ที่มักจะถูกละเลย จะลองยกตัวอย่างเพื่อจะได้เรียนรู้ร่วมกันในโอกาสนี้ค่ะ

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในเช้าของวันอังคาร ที่คลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่ง “ผมต้องการ

ขูดหินปูนครับ ไม่ทราบราคาเท่าใด ต้องนัดหรือไม่” ปลายสายของโทรศัพท์เป็นผู้ป่วยชาย

วัยทำางาน มีฐานะทางสังคมดีพอสมควร เขาต้องการทราบราคา,ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมแจ้ง

อุดฟันของฉันทำาไมคะ
คุณหมอ

เรื่องง่ายๆ
ที่มักถูกละเลย 
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ความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ หลังจากคุยกันและได้ข้อมูลพอสมควร จึงทำาการนัดมารักษา

ในวันต่อมา

เมื่อผู้ป่วยมาถึงคลินิกทันตกรรม ก็ได้แจ้งความประสงค์อีกครั้งพร้อมถามราคาเพื่อ

ตรวจสอบว่าตรงกับตอนที่โทรมาถามหรือไม่ หลังจากที่ทำาบัตรและซักประวัติเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็มาเรียกเพื่อเข้ารับบริการขูดหินปูนที่ห้องทำาฟันหมายเลข 2 ผู้ป่วย

ถูกเชิญน่ังลงตรงที่เตียงทำาฟันและให้บ้วนปากเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเร่ิมทำาการ

รักษา  เมื่อคุณหมอมาถึงเตียงทำาฟัน  ก็ได้พูดคุยสอบถามอาการสำาคัญและอาการอื่นๆ

พอสมควรแล้ว จึงตรวจช่องปากพร้อมอธิบายสาเหตุของเหงือกอักเสบและการเกิดหินปูน

ให้ผู้ป่วยรับทราบโดยชี้ให้ดูผ่านกระจก ตกลงตรงกันว่าจะขูดหินปูน คุณหมอปรับเก้าอี้

ทำาฟันลงในแนวราบขนานไปกับพื้น และสั่งผู้ช่วยเตรียมอุปกรณ์ที่จำาเป็น ผู้ช่วยฯขออนุญาต

นำา “ผ้าเจาะกลาง” ปิดบริเวณใบหน้าผู้ป่วย เพื่อป้องกันน้ำากระเด็นแล้วก็เริ่มขูดหินปูน  

เหตุการณ์ต่างๆดำาเนินไปอย่างราบรื่น จนกระทั่ง เมื่อขูดหินปูนมาถึงบริเวณฟัน

หน้าบนก็พบว่า วัสดุที่เคยอุดไว้นั้นหลุดไป เห็นเป็นรูกลมๆ ไม่มีอาการและมีคอฟันที่สึก

เล็กน้อย เลยแจ้งผู้ป่วยไปว่า “มีฟันต้องอุด หมอจะทำาการอุดไปเลยนะคะ” ผู้ป่วยนิ่งเฉย 

ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร จากนั้นทันตแพทย์สั่งให้ผู้ช่วยเตรียมชุดอุดฟันและทำาการ

อุดจนเสร็จ แล้วนำากระจกมาส่องฟันให้ผู้ป่วยดูว่าได้อุดซี่ใดและอุดด้วยวัสดุอะไร ผู้ป่วย

หยุดนิ่งไปพักนึง แล้วถามหมอกลับไปว่า... “คุณหมอมาอุดฟันผมทำาไม ผมไม่ได้ต้องการ

อุดฟัน ผมมาที่นี่เพื่อขูดหินปูนเพียงอย่างเดียว ฟันที่คุณหมออุดไปผุจริงหรือเปล่า แล้วผม

ต้องจ่ายตังค์ค่าอุดมั๊ย นี่ทำาให้ผมเสียเวลาไปมาก” ข้อสงสัย ข้อคำาถามเกิดขึ้นมากมาย

จากผู้ป่วย หลังจากอุดฟันไปเพียงด้านเดียวโดยไม่ได้อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจอย่างดีพอ เพราะ

ผู้ป่วยแสดงอาการเฉยแค่นั้นเอง ทำาให้คุณหมอสำาคัญผิด คิดไปเองว่า นั่นคือการรับทราบ

และยอมรับการอุดฟัน ซึ่งอาการเฉยอาจเป็นอาการที่ไม่ได้รับรู้ต่อสิ่งต่างๆภายนอกก็เป็นได้

จากข้อบังคับ

ทันตแพทยสภาว่าด้วย  

“จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม 

พ.ศ. 2538” หมวดที่ 2 (การประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม) เปรียบเสมือน CPG ในทางจรรยา

บรรณ  ซึ่งเป็นประมวลแบบแผนความประพฤติ

ที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติเพื่อรักษาและ

ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงรวมถึงฐานะใน

ความเป็นทันตแพทย์ โดยในข้อ 20 กล่าวไว้ว่า 

ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องอธิบายให้ผู้

ป่วยเข้าใจถึงสาระสำาคัญของการให้บริการ

ทางวิชาชีพทันตกรรม เพื่อใช้ประกอบในการ

ตัดสินใจในการบำาบัดรักษาของผู้ป่วยฯ ซ่ึงปัจจุบัน

จะเห็นไว้ว่า ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมักมีจุด

เริ่มต้นจากการสื่อสารที่บกพร่อง ชำารุด นำาไป

สู่ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งต่อกัน ทั้งๆที่ปัญหาที่

เกิดขึ้นอาจจะคลี่คลายลงได้ หากมีการพูดคุย

หรือสร้างความเข้าใจอันดีก่อนที่จะลงมือทำา

น่ีอาจจะเป็นตัวอย่างนึงที่ใกล้เคียง

ความเป็นจริงของการทำางานในปัจจุบันของ

ทันตแพทย์หรือไม่ ที่ต้องทำางานแข่งกับเวลา 

จึงละเลยการสื่อสารหรือการอธิบายสาระ

สำาคัญในการรักษา แม้ว่าคุณหมออาจจะอ้าง

ความปรารถนาดีต่อผู้ป่วยที่ต้องการช่วย

อุดฟันที่เกิดจากรอยสึก รอยผุ แต่นั่นอาจ

ไม่ใช่ปัญหาของคนไข้ แต่มันเป็นปัญหาของ

หมอต่างหาก ดังน้ัน เม่ือการส่ือสาร (Communi

cation) มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการ

บำาบัดรักษาโรค (Operation) และทันตแพทย์

หลายท่านก็รู้ว่า การสื่อสาร พูดคุยอย่างเป็น

กัลยาณมิตรน้ันเป็นการบำาบัดรักษาเยียวยา

ผู้ป่วยที่ดียิ่ง อย่างภาษิตที่ว่า Communication 

can heal a man. ความเข้าใจตรงกันที่นำาไป

สู่การตัดสินใจร่วมกัน  ถือเป็นการดูแลผู้ป่วย

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และเป็นกฎหน่ึง

ในสิทธิผู้ป่วย 10 ประการที่ทันตแพทย์ควร

ให้ความสำาคัญ  เพราะนอกจากจะทำาให้เกิด

ความรู้สึกดีๆต่อกันแล้ว ยังช่วยลดโอกาสของ

ความขัดแย้งได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
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งานประชาสัมพันธ์ ทันตแพทยสภา

หลังจากการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ถึง

เวลาแล้วที่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพคลินิก

ทันตกรรม หรือ Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA) 

ของทันตแพทยสภาจะเป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้าง

เหมือนมาตรฐานหน่วยบริการของวิชาชีพอื่นๆ ดังที่วิชาชีพ

เภสัชกรรมมีร้านยาคุณภาพ โรงพยาบาลมีมาตรฐาน 

Hospital Accreditation (HA) ห้องปฏิบัติการพยาธิมี 

Laboratory Accreditation (LA) เป็นต้น สำาหรับการรับรอง 

TDCA นั้น มุ่งมั่นจะสื่อสารว่าคลินิกที่ได้รับการรับรองเป็น

คลินิกที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะให้การรักษาผู้ป่วยด้วยคุณภาพ

และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  จึงได้พัฒนาบริการ บุคลากร 

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วย

ปลอดภัยและมั่นใจได้กระทั่งได้รับการรับรองกระบวนการ

พัฒนาคุณภาพจากทันตแพทยสภา เพื่อการนี้ทันตแพทยสภา

วาระที่ 8 จึงได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการขึ้น 

เพื่อจะนำาไปใช้เป็นสัญลักษณ์ติดประกาศในคลินิกที่ได้รับ

การรับรองและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ในโอกาสนี้ ทางอนุกรรมการรับรองกระบวนการ

พัฒนาคุณภาพคลินิกทันตกรรมก็มี “ความในใจ” ที่อยาก

จะให้ภาพโลโก้สื่อสารคุณลักษณะเหล่านี้ออกไป เพื่อจะเป็น

ประโยชน์สำาหรับผู้ออกแบบในการออกแบบให้ทันตแพทย์

และประชาชนได้เห็นคุณค่าอย่างเดียวกันกับที่เราเห็น 

ความในใจสั้นๆ นั่นคือ บริการทันตกรรมไทย เป็นเลิศ 

เชื่อใจได้ พัฒนาต่อเนื่อง

 กติกาการส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ รับรอง
 คุณภาพคลินิกทันตกรรม หรือ TDCA
 1   ไม่จำากัด อายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละท่าน

สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินจำานวน 3 ชิ้นงาน และผลงานที่ส่งเข้าประกวด

จะต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน

 2 ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบต้องไม่คล้ายคลึงหรือลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์

โครงการอื่น นำาเสนอโดดเด่น เรียบง่าย น่าจดจำา เข้าใจง่าย และมีความเป็นสากล 

 3  ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบต้องมีคำาว่า TDCA อยู่ด้วย ควรแสดงและสื่อถึง

โครงการฯ เช่น ภาพที่สื่อถึงการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม 

 4  ส่งผลงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ เท่านั้น (ใช้นามสกุลไฟล์ jpeg, gif, png, 

pdf หรือ ai ขนาดไม่เกิน 3 เมกะไบต์) เข้ามาที่ dent11@dentalcouncil.or.th 

โดยใส่หัวข้อ ”Logo Contest” พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ข้อมูลที่สะดวกในการ

ติดต่อกลับ โดยผู้ส่งผลงานต้องส่งแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบบรรยาย

พอสังเขปมาพร้อมกับตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ เพื่อประกอบการพิจารณาเนื้อหา  

ต้องอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ และนำาเสนออย่าง

ชัดเจน 5-10 บรรทัด

  5   เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง 
แก้ไข ภาพหรือสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า 

หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็น

ลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และไม่เคยเผยแพร่ในสื่ออื่นๆมาก่อน หากพบการ

ละเมิดเง่ือนไขข้อนี้จะถูกตัดสิทธ์ิและถอนรางวัลคืน

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำาหนดส่ง 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2561 นี้
ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลและศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.dentalcouncil.or.th/th/quality_dental_clinic.php
(ใส่ QR code download เกณฑ์ใบรับสมัคร facebook fanpage)

Contest
คลินิก
ทันตกรรม
คุณภาพ
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ท่านสมาชิกที่สนใจอยากร่วมแบ่งปันความเห็นขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของ

ทันตแพทยสภา ในวันและเวลาดังข้างต้นนะคะ อย่างไรก็ตามสำาหรับหลายท่านที่ไม่

สามารถเข้าร่วมได้ ทีมประชาสัมพันธ์จึงขอนำาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง พร้อมเปิดโอกาส

ให้ท่านสมาชิกสามารถร่วมให้ความเห็นในแบบออนไลน์ได้ ผ่านแบบสอบถามท้ายบทความ

นี้นะคะ (เช่นเดียวกับการศึกษาต่อเนื่อง เราพยายามจะอำานวยความสะดวกให้ท่านเท่าที่

จะสามารถกระทำาได้ค่ะ) เรื่องที่จะขอความเห็น มีประเด็นใหญ่ 5 ประเด็นได้แก่

1. นิยามการประกอบวิชาชีพ
ในมาตรา 4 ระบุไว้ว่า “วิชาชีพทันตกรรม” หมายความว่า วิชาชีพที่กระทำาต่อ

มนุษย์ในแง่การวินิจฉัย การบำาบัด หรือการป้องกันโรคฟัน โรคอวัยวะเกี่ยวกับฟัน โรค

อวัยวะในช่องปาก โรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร รวมทั้ง

การกระทำาทางศัลยกรรม และการกระทำาใดๆในการบำาบัด บูรณะและฟื้นฟูสภาพของ

อวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการทำาฟันในช่องปาก

ประเด็นปัญหาและข้อติดขัด : เพราะนิยามเดิมไม่ครอบคลุมถึงการรักษาในศาสตร์

ใหม่ๆ หลายประเภท อาทิ Esthetics Dentistry ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมผู้สูงอายุ

จึงควรปรับให้ครอบคลุมมากขึ้น

2. การกำาหนดขอบเขตการประกอบวิชาชีพ 
ในมาตรา 9 หน้าที่ของทันตแพทยสภามีดังนี้

1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2. วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 42 วรรคสาม

ถึง
เวลา

พิจารณาข้อติดขัดใน 
พรบ. วิชาชีพ

ท่านสมาชิกอ่านแล้วอยากมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ผ่านออนไลน์ ได้ทาง QR code 
นี้นะคะ

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมสุทธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมนภารักษณ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลหาดใหญ่
ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุมอิศระ ยุกตะนันท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 4 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 13.00-16.30น. ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า
    คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรบ.วิชาชีพทันตกรรมใช้มาตั้งแต่ปี 2537 จนปี 2561 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งด้านเทคโนโลยีการรักษา บริบทในการทำางานไม่น้อย กรรมการทันตแพทยสภา

วาระแปดจึงต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาประเด็นที่ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

และประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากพรบ.วิชาชีพ และจะมีการออกรับฟัง

ความคิดเห็นดังรายละเอียดต่อไปนี้
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3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาชีพ

ทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัคร

เป็นสมาชิก

4. รับรองหลักสูตรต่างๆในการฝึกอบรมเป็นผู้ชำานาญการ

ในสาขาต่างๆของวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันที่ทำาการ

ฝึกอบรมเป็นผู้ชำานาญการในสาขาต่างๆของวิชาชีพทันตกรรม

5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันฝึกอบรมใน (๔)

6. ออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุมิบัตรแสดงความรู้ความ

ชำานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆและออก

หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพทันตกรรม

7. ดำาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา

หน้าที่ข้างต้น ไม่ครอบคลุมการกำาหนดขอบเขตการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม

ประเด็นปัญหาและข้อติดขัด : คุณภาพและความสำาเร็จ

ของการให้บริการทันตกรรมบางประเภท เช่น ทันตกรรมจัดฟัน 

มีความแตกต่างกันมาก เป็นผลจากกระบวนการฝึก และการเรียน

การสอนที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ตั้งแต่การฝึกอบรม

ระยะสั้นจนถึงการศึกษาระดับหลังปริญญา การควบคุมขอบเขต

การให้บริการ (มีเกณฑ์การคัดเลือกคนไข้ให้เป็นแนวทาง งานจัดฟัน

ที่ซับซ้อนจะถูกกำาหนดให้ดูแลได้โดยผู้ที่จบการศึกษาในระบบหลัง

ปริญญาเท่านั้น) จะเอื้อประโยชน์ต่อคุณภาพบริการและประชาชน

3. หน้าที่ของทันตแพทยสภาต่อทันตบุคลากร 

ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม อันได้แก่ กลุ่ม

ทันตาภิบาล, ผู้ช่วยทันตแพทย์, ช่างทันตกรรม

ประเด็นปัญหาและข้อติดขัด : การทำางานของทันตาภิบาล

ถือเป็นการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำา

ได้ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์

แต่ไม่มีกระบวนการและองค์กรที่ชัดเจนในการควบคุมจรรยาบรรณ

รวมถึงมาตรฐานการทำางานของทันตาภิบาล และยังควรมีการ

ควบคุมคุณภาพการทำางานของผู้ ช่วยทันตแพทย์และช่าง

ทันตกรรมเพื่อให้การจัดบริการทันตกรรมมีคุณภาพ

4. ที่มาของกรรมการทันตแพทยสภา 
มาตรา ๑๕ ระบุที่มาของคณะกรรมการทันตแพทสภาโดย

ตำาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกทันตแพทยสมาคมฯ 

คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ และกรรมการแต่งตั้งที่เป็นผู้แทน

จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และกระทรวง

มหาดไทย และกรรมการจากการเลือกต้ังให้มีจำานวนเท่ากับ

กรรมการโดยตำาแหน่งรวมกับกรรมการจากการแต่งตั้ง

ประเด็นปัญหาและข้อติดขัด : สัดส่วนการเป็นตัวแทนของ

กรรมการไม่หลากหลาย ครบถ้วน และกรรมการโดยตำาแหน่ง

จะเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดมหาวิทยาลัย ทำาให้กรรมการเลือกตั้ง

มาก กรรมการในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

5. ข้อจำากัดในการลงมติของกรรมการ 
ประเด็นปัญหาและข้อติดขัด : คดีจรรยาบรรณที่ผู้กระทำาผิด

ชัดแจ้ง และเป็นความผิดซ้ำาซ้อน คณะทำางานก็ให้ความเห็นเป็น

เอกฉันท์ ให้ลงโทษด้วยการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ แต่

หากในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาประจำาเดือน

นั้น คณะกรรมการมาประชุมกันน้อยกว่า 27 คนจาก 40 คน 

จะไม่สามารถลงมติทำาโทษดังกล่าวได้เลย ด้วยข้อจำากัดขององค์

ประชุม 

ข้อเสนอเพื่อหาทางออก คือ การใช้มติเสียงข้างมากของ

ที่ประชุมประจำาเดือนนั้น และต้องเกิน 20 เสียง ตัวอย่างเช่น 

ในที่ประชุม มีคณะกรรมการมาประชุม 25 คน ต้องมีผู้ลงมติให้

เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตเกิน 20 คน จึงจะเป็นผล

คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหา และอุปสรรคจากการบังคับใช้ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗




