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 ทั นตแพทยสภาวาระที่ แปดวาระนี้ เ ป็ นยุ ค ท่ี  

โดดเด่น มีปัจจัยภายนอกทำาให้สมาชิกสนใจการทำางานของ 

ทันตแพทยสภา เริ่มจากการทิ้งทุนของ ทพญ.ดลฤดี ที่วิชาชีพ

และสังคมออนไลน์นำา social media กดดันให้มีการใช้ทุน 

กระแสแรงจากเมืองไทยไปถึงอเมริกา ตามมาติดๆ  ด้วยเรื่อง

การแก้ไข พรบ. สมาชิกซึ่งกำาลังอินกับ social media และการ

รวมพลังจึง มีการตั้งกระทู้ กระทุ้งทันตแพทยสภากันอุตลุด 

ทีมสภาแปดจึงได้เป็นที่จับตามองของวิชาชีพอย่างไม่เคย 

มีมาก่อน ดิฉันมารับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์รู้สึกเป็นงาน

ท้าทายยิ่งนักว่าจะสามารถตอบโจทย์ทั้งจากสภาและจาก

สมาชิกได้แค่ไหน

 กรรมการตั้ ง ใจจะพัฒนาวิชาชีพและปรับภาพ

ลักษณ์สภาให้ทันสมัย โดนใจวิชาชีพมากขึ้น โดยใช้การ

ประชาสัมพันธ์และการเปิดเวทีให้สมาชิกมีส่วนร่วมเพื่อให้

พัฒนามีประสิทธิภาพ ทันสมัย ถูกใจท่านสมาชิกมากที่สุด เรา

ต้ังใจจะเป็นสภาที่อบอุ่น สมาชิกสามารถติติงพร้อมเสนอแนะ

เราได้ ขอให้สนใจ ใส่ใจการทำางานของกรรมการสภารุ่นแปด

กันนะคะ 

 ถึงตอนนี้ปี่กลองพร้อมแล้ว ขอเปิดข่าวสารด้วยการ

ปักธงแสดงความในใจของท่านนายก ตามด้วย inside data 

เกี่ยวกับการแก้ไขพรบ. วิชาชีพ แนะนำากรรมการสภาทั้งชุด 

แสดงภาพกิจกรรมของสภาช่วงท่ีผ่านมา และปิดเล่มด้วย 

ห้องเครื่อง (ความในใจของท่านเลขาธิการ อรรถพรคนเก่ง

จากค่ายสปสช.) และข่าวสารจะทยอยนำาเสนอแนวคิดของ

กรรมการสภาเราคราวละคนสองคนให้ท่านสมาชิกได้รู้จัก

กรรมการกันมากขึ้น

 อีกไม่นานท่านจะได้รับฉบับที่สองของปีแล้ว เราจะไป

ตั้งหลักแปลงร่างข่าวสารกันมาให้แปลกตาท่าน 

ทันตแพทยสภา  
วาระที่แปด

CONTENT

บรรณาธิการ ทันตแพทย์หญิง แพร จิตตินันทน์
กองบรรณาธิการ ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี ร้อยโททันตแพทย์ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ 

 ทันตแพทย์สัณห์ชัย จิรชาญชัย ทันตแพทย์หญิงมยุรี ธนะทิพานนท์ ทันตแพทย์วัฒนะ ศรีวัฒนา 

ออกแบบปก	 ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี “5 ปี สู่ Re-registration”  

เรื่อง ทันตแพทย์หญิงแพร จิตตินันทน์

โปรดติดตามเราอย่างใกล้ชิด ได้ที่เฟสบุ๊ค ทันตแพทยสภา8

“ข้อมูลรอบด้าน	สื่อสารฉับไว	พร้อมหัวใจบริการ”
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ปักธง.......
    จากนายกทันตแพทยสภา

 ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ ทันตแพทย์  

ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจผมและทีมในการเลือก

ตั้งคณะกรรมการทันตแพทยสภาที่ผ่านมา เราจะ

ร่วมมือกับคณะกรรมการโดยตำาแหน่งเพื่อดำาเนิน

การตามนโยบายตามที่ได้เสนอกับทุกท่าน ส่ิงที่

ผมอยากให้เห็นในช่วง 3 ปีนี้ ได้แก่ 

 1)	 การพัฒนามาตรฐานคลินิกทันตกรรมเพื่อให้

บริการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน	ซึ่ง

จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือของสังคมต่อวิชาชีพ

 

2)	การดำาเนินการเรื่องจรรยาบรรณในเชิงรุก	สร้างความ

เป็นธรรมสร้างความเข้าใจอันดีและลดความขัดแย้งระหว่าง

ประชาชนผู้รับบริการและทันตแพทย์	

	 3)	 เพิ่มจำานวนการรับทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อใน

ระดับหลังปริญญาเพื่อสนองความต้องการที่มีสูงมาก	ขณะ

เดียวกันจะดูแลควบคุมการผลิตทันตแพทย์ให้ได้มาตรฐาน

วิชาชีพ	ทั้งนี้เพื่อให้วิชาชีพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	 โดย

จะส่งเสริมให้ทันตแพทย์เรียนรู้ตลอดชีวิต	ด้วยการสนับสนุน

ให้มีการจัดประชุมวิชาการ	การอบรมระยะสั้น	รวมทั้งการ

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ

แนะนำา



5
ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

 สุดท้ายคือการดำา เ นินการแก้ไขปัญหาต่างๆใน

วิชาชีพของเรา เช่น เร่ืองหมอฟันเถ่ือนและการจัดฟันแฟช่ัน  

การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้า AEC ผมต้ังใจ

ว่าการดำาเนินการตามนโยบายต่างๆของสภาจะยึดหลักการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกและดำาเนินการด้วยความโปร่งใสครับ

 สำ า ห รั บ  เรื่ อ ง ก า รต่ ออ ายุ ใ บอนุญาต ซ่ึ ง เ ป็ น

เร่ืองที่ทันตแพทย์ให้ความสนใจนั้น สนช. ได้มีแนวโน้ม

จะพิจารณาแก้กฎหมายออกมาในลักษณะเช่น เดี ยว

กั บของสภา เภสั ชกรรม  คื อ ใบอนุญาตมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น

ห้ า ปี ใ ช้ กั บ ทั น ต แ พ ท ย์ ที่ จ บ ใ ห ม่ ไ ม่ ย้ อ น ห ลั ง กั บ ค น

เก่า แต่คนเก่าต้องเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่  

ทันตแพทยสภากำาหนด 

 ผมขอให้ความม่ันใจกับทุกท่านว่าทันตแพทยสภา 

จะดำาเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพโดยไม่ให้

เป็นภาระต่อระบบและตัวทันตแพทย์มากเกินความเหมาะสม  

การศึกษาต่อเน่ืองต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อทันตแพทย์และ

การประกอบวิชาชีพ เราจะจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องใน

หลากหลายรูปแบบ ทำาให้ทันตแพทย์ไม่จำาเป็นต้องเดินทาง

เข้าประชุมวิชาการในส่วนกลางเท่านั้น ทันตแพทยสภาจะ

สนับสนุนให้มีประชุมวิชาการในทุกจังหวัด และเปิดช่องทางให้

ทันตแพทย์สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองตามสื่อต่างๆ โดย

เฉพาะสื่อออนไลน์ 

 

 นอกจากน้ีจะใช้การปฏิบัติงานในคลินิกมาใช้เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่องได้ รูปแบบการนับหน่วย

กิจกรรมจะเป็นอย่างไรกำาลังคิดกันอยู่ ท่านมีความเห็นอย่างไร

ช่วยแนะนำาเราด้วยนะครับ เรามุ่งมั่นจะพัฒนา CDEC ให้

ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรองรับการพัฒนาวิชาชีพตอบ

รับเรื่อง พ.ร.บ. มากยิ่งขึ้น คาดว่าในอนาคตทุกครั้ งที่

ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ท่านจะได้หน่วย

กิจกรรมโดยอัตโนมัติและสามารถเช็คหน่วยกิจกรรมที่ได้

รับได้หลังจากส่งข้อมูลไม่นาน ส่วนค่าธรรมเนียมจะคิด 

จะพยายามเก็บเท่าที่จำ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดำาเนินการเท่านั้น รายละเอียดต่างๆจะได้แจ้งให้ท่าน 

ทราบ และเปิดโอกาสให้วิพากษ์วิจารณ์เสนอความคิดเห็น

เพื่อให้ดำาเนินการเป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ 

โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

 ในฉบับนี้ขอคุยกับท่านเท่านี้ก่อน พบกันใหม่ฉบับ

หน้าครับ

แนะนำา
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Hot Issue
เรื่อง ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช ภาพ ทันตแพทย์เจนกฤษฏิ์ อุปดิสสกุล

 เสร็จสิ้นกันไปแล้วครับ สำาหรับการพิจารณาร่าง 

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติเม่ือช่วงบ่ายของวันท่ี 24 มีนาคม 2559  

ที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวในเร่ือง 

ดังกล่าวน่าจะพอทราบเนื้อหา และรายละเอียดต่างๆ ของร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้กันไปบ้างแล้วนะครับ อีกไม่นาน

หลังจากผ่านขบวนการทางธุรการอีกเล็กน้อยเราก็จะมี 

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากันแล้วครับ 

 เข้าใจว่ามมุมองและการเล่าเรือ่งของ พ.ร.บ. ฉบบันี้ 

น่าจะมีได้หลากหลาย ตามแต่ผู้เล่าจะมุ่งความสนใจไปใน

ทิศทางใด อย่างไรก็ดี ณ นาทีน้ี มีความชัดเจนเรื่องเนื้อหา

และถ้อยคำาที่บัญญัติในกฎหมายเป็นท่ียุติแล้ว จึงถือเป็น

โอกาสอันดีที่จะได้ขยายความรายละเอียดของกฎหมาย

ฉบับนี้มาเล่าสู่กัน ให้เกิดความเข้าใจแก่ท่านผู้อ่านยิ่งขึ้น 

นะครับ 

 ในคอลัมน์น้ีผมจะขออนุญาตนำาเอาเนื้อหาของ

กฎหมายมาแจกแจงให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกันโดยละเอียด 

เพราะตัวบทต่างๆได้ผ่านขบวนการมาจนเป็นที่แน่นอน

แล้ว  ขอเรียนว่าเน่ืองจากข้อมูลต่างๆในเรื่องนี้มีมากพอ

สมควร ผมจะขอสกัดเอาเฉพาะข้อเท็จจริง มานำาเรียนเพื่อ

ให้ทุกท่านได้ทราบ และใช้เป็นแนวทางเตรียมตัวสำาหรับ

การมีผลใช้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ต่อไปครับ

1.	กฎหมายฉบับนี้	มีหลักการและเหตุผลว่าอย่างไร	

 กฎหมายฉบับนี้กำาหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากเดิมท่ีไม่เคยกำาหนดอาย ุ

ใบอนุญาตไว้ ทั้งนี้ ในการต่ออายุใบอนุญาตนั้นให้ใช้การเข้า

ร ่วมกิจกรรมศึกษาต ่อเนื่ องของผู ้ประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรมเป็นเง่ือนไขในการต่ออายุ การต่ออายุใบอนุญาตที่

ผูกพันกับการศึกษาต่อเนื่องนั้น เพื่อเป็นหลักประกันในการ

คุ้มครองผู้ป่วยว่าผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ใน

การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนั้นในการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการแก้ไขวรรคตอนของกฎหมายเล็ก

น้อยเพื่อเป็นการยืนยันว่าการต่ออายุใบอนุญาตต้องยึดโยงกับ

การศึกษาต่อเนื่องอย่างเคร่งครัด

2.	กฎหมายฉบับนี้มีผลกับใครบ้าง

 ผู ้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมหลัง

จากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ซ่ึงคาดว่าประมาณเดือน

 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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Hot Issue
ตุลาคม 2559) จะได้รับใบอนุญาตประเภทที่มีอายุสิ้นสุด และ

ก่อนท่ีใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้ได้จำานวนหน่วย

กิจกรรมขั้นตำ่าตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด ผู้ที่มีหน่วยกิจกรรมไม่

ครบจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต 

 ส่วนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมมา

ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล ใบอนุญาตจะยังคงมีอายุ

ต่อไปไม่มีหมดอายุ อย่างไรก็ดีไม่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะถือใบ

อนุญาตประเภทใด ทุกคนมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมกิจกรรมการ

ศึกษาต่อเนื่องตามจำานวนและเงื่อนไขท่ีกำาหนดเช่นเดียว 

กันหมด

3.หลักเกณฑ์กำาหนดว่าผู ้ประกอบวิชาชีพต้องเข้าร่วม

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด

 เนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้เพิ่งผ่านความเห็นชอบจาก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำาให้ยังไม่มีการออกข้อบังคับตาม 

พระราชบัญญัติฉบับน้ี จึงยังไม่อาจยืนยันได้ชัดเจนถึงหลัก

เกณฑ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง แต่จากการ

ทดลองใช้จำานวนชั่วโมงการศึกษาต่อเนื่องตามที่ศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องเคยกำาหนดไว้ที่ 100 หน่วยต่อระยะเวลา 5 ปี เห็นว่า

เป็นตัวเลขที่ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเข้าร่วมได้จริง ขณะนี้

ตามฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องพบว่ารายงาน

คะแนนเฉลี่ยการเข้าร ่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยคะแนน

การศึกษาต่อเนื่อง 31.80 หน่วยกิจกรรมต่อปี ซึ่งเป็นที่น่า

พอใจมากว่าเกินกว่าเกณฑ์ขั้นตำ่าที่ทดลองกำาหนดไว้ 20 หน่วย

กิจกรรมต่อปีพอสมควร 

 ขอเรียนยำ้าอีกครั้งนะครับ ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าว

จำาเป็นต้องนำาไปเปิดรับฟังความคิดเห็น ก่อนที่จะบัญญัติเป็น

ข้อบังคับทันตแพทยสภาต่อไป ซึ่งเมื่อได้รับทราบความเห็น

จากสมาชิกแล้ว ทันตแพทยสภาจะได้นำาข้อมูลดังกล่าว

ประกอบการนำาเสนอผู้มีอำานาจเพื่อจัดทำาข้อบังคับต่อไป

4.ถ้าเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเงื่อนไข

จะมีผลต่อการประกอบวิชาชีพอย่างไร

 ดังที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าเนื่องจากยังไม่มีข้อ

บังคับทันตแพทยสภาที่ออกตามพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ ดังนั้นในทางนิตินัยจึงไม่อาจยืนยันได้ชัดเจน

ว่าหากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ

ศึกษาต่อเนื่องตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำาหนด

จะมีผลอย่างไรครับ อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจาก

หลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกอบกับ

การเทียบเคียงกฎหมายฉบับอื่นในระนาบเดียวกัน

แล้ว น่าจะเป็นไปได้ว่าผู้ท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ

ศึกษาต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กำาหนด อาจต้องถูก

ระงับการประกอบวิชาชีพไว้ชั่วคราว จนกว่าจะเข้า

ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องครบถ้วนตามเกณฑ์

ที่กำาหนด การระงับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว ใน

สภาวิชาชีพอื่นเคยมีการตีความว่าเทียบได้กับการ

พักใช้ใบอนุญาต ซ่ึงอาจมีผลต่อการเป็นผู้ดำาเนิน

การคลินิกด้วยครับ ซึ่งสภาจะเปิดเวทีให้ท่านสมาชิกได้มาร่วม

กันให้ความเห็นประกอบการออกแบบข้อบังคับต่อไป

 แม้หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ จะไม่อาจระบุได้

ชัดเจนในขณะนี้ แต่แนวทางที่ทันตแพทยสภาและศูนย์การ

ศึกษาต่อเนื่อง (CDEC) มีความเห็นร่วมกันมาโดยตลอด คือ

หากในระยะเวลาที่กำาหนด ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถเข้า

ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องได้ครบถ้วน ก็จะมีช่วงขยาย

เวลาอีกระยะหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเข้า

ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในส่วนที่ขาดไปให้ได้ครบถ้วน

ตามหลักเกณฑ์ เพื่อไม่ให้ผู ้ประกอบวิชาชีพต้องหยุดการ

ประกอบวิชาชีพโดยกะทันหัน ต่อเมื่อพ้นจากช่วงขยายเวลา 
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ดังกล่าวแล้วผู้ประกอบวิชาชีพยังไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

การศึกษาต่อเนื่องได้ตามเกณฑ์ข้ันตำ่า จึงเข้าสู ่ข้ันตอนการ

ระงับการประกอบวิชาชีพชั่วคราวต่อไป

 กรณีศึกษาจากสภาวิชาชีพอื่นพบว่า หากผู้ประกอบ

วิชาชีพที่ เป ็นสมาชิกของสภาวิชาชีพนั้นๆ ไม่ได ้เข ้าร ่วม

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ จะมีแนวทางปฏิบัติ

ของสภาวิชาชีพแต่ละแห่งแตกต่างกันเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่ม

หนึ่งใช้แนวทางเดียวกับแนวทางของทันตแพทยสภา คือ

กำาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข แล้วใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึง

กลับมามีผลตามเดิม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกำาหนดให้ผู ้ประกอบ

วิชาชีพที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการ

สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ ซึ่งทันตแพทยสภาเห็นว่า

แนวทางแรกน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้ประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยมากกว่า 

 ทั้งนี้ ต้องขอเรียนอีกครั้งว่าเงื่อนไขต่างๆดังกล่าว  

ยังไม่เป็นที่ยุติ ซึ่งทันตแพทยสภาจะได้เปิดรับฟังความเห็นจาก

สมาชิกทันตแพทยสภาให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะเสนอข้อบังคับ

เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ต่อไป

5.	 ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม	 จะเข้าร่วมกิจกรรมการ

ศึกษาต่อเนื่องได้ในรูปแบบใด

 รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมี

หลากหลาย ซึ่งท่านผู้อ่านอาจดูรายละเอียดในบทความของ 

ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในข่าวสารฉบับนี้นะ

ครับ อย ่างไรก็ดี  ผมอยากเรียนเพิ่ม เติมว ่าประเด็นท่ี 

ทันตแพทยสภากำาหนดเป็นนโยบายไว้นานแล้ว ก็คือการเข้าถึง

การศึกษาต่อเนื่องทางทันตกรรมต้องเป็นธรรมและไม่เป็น

ภาระแก่ผู ้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งทันตแพทยสภามีนโยบายจะ

สร้างบทเรียนออนไลน์ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนสามารถเข้า

มาศึกษาด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่าย 

นอกจากนั้น ทันตแพทยสภามีนโยบายจะสร้างเครือข่าย

สถาบันการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

ซึ่งเช่ือว่าจะทำาให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าถึงการศึกษาต่อเนื่องด้วย

วิธีการฝึกอบรม สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

 ที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง ทันตแพทยสภามีนโยบายท่ี

จะกำาหนดงานประจำาซึ่งเป็นงานทางวิชาการในสถานพยาบาล

ของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้สามารถนำามาคำานวณเป็นชั่วโมงการ

เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องได้ด้วย ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์

จากงานวิชาการดังกล่าวจะได้เกิดกับหน่วยงานและผู้ป่วยของ

ผู้ประกอบวิชาชีพเอง รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ทันตแพทยสภา

จะได้นำามาประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นอย่างต่อเนื่อง 

ต่อไป 

6.	 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีอัตรามากน้อย

เพียงใด	และต้องต่ออายุใบอนุญาตทุกกี่ปี

 เนื่องจากมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้กำาหนด

ว่า “ให้ใบอนุญาต ฯลฯ  ที่ยังมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราช

บัญญัติน้ีใช้บังคับยังคงใช้ได้ต่อไป” ผู้ประกอบวิชาชีพที่มี 

ใบอนุญาตอยู่แล้วจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบอนุญาต

ครับ ผู ้ที่ เข ้าข ่ายต้องชำาระค่าธรรมเนียมในการต่ออาย ุ

ใบอนุญาตคือผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

หลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเท่านั้น (ประมาณเดือน

Hot Issue
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ตุลาคม 2559) โดยผู้ประกอบวิชาชีพกลุ่มนี้จะต้องชำาระค่า

ธรรมเนียมครั้งแรกในอีกประมาณ 5 ปีข้างหน้า คือเมื่อถึงเวลา

ที่ใบอนุญาตชุดแรกหมดอายุลงนั่นเอง

 แม้ผู ้ประกอบวิชาชีพส่วนมากจะยังไม่มีส่วนต้อง

เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่ผมใคร่จะขอเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านผู้อ่านทราบว่า ทันตแพทยสภาเคย

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำาระบบการต่ออายุใบอนุญาต

เอาไว้ว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 บาทต่อผู้ประกอบ

วิชาชีพ 1 คน ต่อ 5 ปี ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วยค่าใช้

จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปตามจำานวนใบอนุญาต

ที่ต้องต่ออายุในแต่ละปี ขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าใบอนุญาต

จะถูกแบ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุ 5 ปี และกลุ่มท่ีไม่มีการหมดอายุ 

ซึ่งทันตแพทยสภาคงต้องกลับไปคำานวณค่าใช้จ่ายและอัตราค่า

ธรรมเนียมใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ว่าอย่างไรค่าธรรมเนียมดัง

กล่าวต้องไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ คือ 4,000 บาท 

และจะไม่เรียกเก็บจากผู้ที่ถือใบอนุญาตในกลุ่มที่ไม่มีการหมด

อายุครับ

 ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ในวาระ 

2 และ 3 ท่ีประชุมได้ให้ข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ ว่า

ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ไม่ควร

จะมากจนเป็นภาระต่อผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่ง

สำาเร็จการศึกษา ซึ่งทันตแพทยสภาจะได้นำาข้อสังเกตดังกล่าว

ไปพิจารณาในช่วงจัดทำากฎกระทรวง เพื่อกำาหนดอัตราค่า

ธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตต่อไปครับ

7.	ทันตแพทยสภาจะดำาเนินการอะไรต่อไป

 ทันตแพทยสภากำาลังเร่งจัดทำารายละเอียดที่เป็นรูป

ธรรม เพื่อให้สามารถออกข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการ

จัดการศึกษาต่อเนื่องภายใน 180 วันตามที่บัญญัติในกฎหมาย 

โดยจะเร่งดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และ

เสนอความคืบหน้าการดำาเนินการในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งแม้ว่าในช่วงนี้คณะทำางานของทันตแพทยสภากำาลังดำาเนิน

การเตรียมการเพื่อการรับฟังความเห็นจากเพื่อนสมาชิกอยู่ จึง

ยังไม่มีรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการรับฟังความเห็นอย่าง

เป็นรูปธรรม แต่ทันตแพทยสภาก็พร้อมรับคำาเสนอแนะและ

แนวคิดจากเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เพื่อให้การดำาเนินการในเรื่อง

นี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อนสมาชิกและผู ้ป ่วย รวมถึง

สาธารณะในภาพรวมครับ

Hot Issue

 สำ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า นิ ติ บั ญ ญั ต ิ
แห ่ งชาติ  ได ้ส ่ งร ่ างพระราชบัญญัติวิชา ชีพ 
ทั น ตก ร รมที่ ผ ่ า นค ว าม เห็ น ชอบจากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติมายังสำานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2559 โดย
สำ า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ 
ทันตแพทยสภาได ้ ตรวจทานร ่ า งกฎหมาย
แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงจะได้
นำ า เ ส น อ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี พิ จ า ร ณ า ล ง น า ม
ทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป

ติดต่อเราได้ที่เฟสบุ๊ค	ทันตแพทยสภา8
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ถาม:		Drama	เรื่องนี้มันมีที่มาอย่างไร

ตอบ:  ทันตแพทย์ทำาฟันได้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะม ี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

 ถ้าทันตแพทย์ไม่ถูกร้องเรียนเรื่องจรรยาบรรณ จนถูก

พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จะ

ไม่มีวันหมดอายุ ใช้ไปได้เรื่อยๆ

 เมื่อสิบกว่าปีก่อน (2546-2547) สำานักนายกรัฐมนตรี 

สำานักผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา แจ้งมาที่วิชาชีพเรา ขอให้เรา

ปรับกฎหมายโดยทำาให้ 1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีวัน

หมดอายุ และ 2.มีกระบวนการต่ออายุ โดยเชื่อว่า วิธีนี้เป็น

หนึ่งในสิ่งที่จะทำาให้เกิด “บริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 

และมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน”

 ช่วงนั้น วิชาชีพการพยาบาลฯ ได้ออกกฎหมายเรื่องนี้

ไปเรียบร้อยแล้ว คือ มีกฎหมายให้ ใบประกอบวิชาชีพการ 

พยาบาลฯ มีอายุ 5 ปี พอหมดแล้วต้องต่ออายุ จึงจะประกอบ

วิชาชีพต่อได้

 ทันตแพทยสภา ตั้งแต่ปี 2550 ก็เลยร่างหลักการที่ว่า 

ใบประกอบวิชาชีพ มีวันหมดอายุ และให้มีวิธีในการต่ออาย ุ

ใบประกอบวิชาชีพ หลักการนี้ เขียนเติมไปในมาตราของ

กฎหมายที่เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมชื่อ พรบ.

วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 และทำาเรื่องไปตามระบบการแก้

กฎหมาย

 ดังนั้น drama เรื่องนี้ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ตั้งแต่  

Re-license (การต่ออายุใบอนุญาต), แก้ พ.ร.บ. วิชาชีพ 

ทันตกรรม, CE (Continuing Education), เก็บแต้ม, ทำาหมอ

แท้ให้เป็นหมอเถื่อน ฯลฯ

5 ถามตอบ Drama 
   เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

   ถาม:			Drama	เรื่องนี้	มีใครเกี่ยวข้องบ้าง

ตอบ  ตัวละครหลัก ก็คงเป็นทันตแพทยสภา ผู ้ที่จะเป็น

คนใช้กฎหมาย เป็นคนกำาหนดว่าจะต่ออายุใบอนุญาตยังไง

 ผู ้ รับผลกระทบหลัก ก็คงเป็นทันตแพทย์ผู ้ถือใบ

อนุญาตการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทั้งที่ถืออยู่แล้ว และ

บัณฑิตใหม่ในอนาคต เพราะจะต้องทำาอะไรบางอย่างตาม

เงื่อนไข เพื่อต่ออายุใบอนุญาต

 กลุ ่มตัวละครที่ เกี่ ยวข ้องกับกระบวนการออก

กฎหมาย เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นผู้ที่เขียนภาษาพูด

ให้เป็นภาษากฎหมาย 

 คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สังกัดสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ เป็นเจ้าของเรื่องนำากฎหมายฉบับนี้เข้าสู่กระบวนการ

ต่างๆ 

 คณะรัฐมนตรี ที่ต้องเป็นคนให้ความเห็นชอบหลักการ 

และร่างของกฎหมาย

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) ที่เป็นคนอนุมัติให้

กฎหมายผ่าน และประกาศใช้

 ในขณะเดียวกันก็มี สภาวิชาชีพอีกกลุ่มใหญ่ คือ สภา

วิชาชีพการพยาบาลฯ ซ่ึงผ่านกฎหมายเร่ืองนี้มาเป็นสิบปีแล้ว 

สภาวิชาชีพเภสัชกรรม ซ่ึงเพ่ิงผ่านกฎหมายเร่ืองนี้ไปไม่นาน 

แพทยสภาซึ่งยังอยู่ในระหว่างดำาเนินการออกกฎหมายเหมือน

กับเรา (เพราะถูกต้ังคำาถามจากผู้ตรวจการแผ่นดินฯ เหมือนๆ 

กับเรา)

สะกิดใจ
เรื่อง  ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช ภาพ ทันตแพทย์หญิงเพียงเพ็ญ สุขุมตมตันติ
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ถาม:	 เขา	Drama	ใส่กันด้วยเหตุใด

ตอบ:  ทุกคน เห็นต้องกันในหลักการที่ว่า ทันตแพทย์ควร

ต้องมีการแสวงหาความรู้ในทางวิชาชีพอยู่อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อ

สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างดีที่สุด ประเด็นนี้ ไม่มี

ใครขัดขวาง หรือกังขา

 แต่ “วิธี” ที่ทันตแพทย์จะแสดงให้เห็นว่าตนเอง 

มีความรู้ที่ทันสมัยพอที่จะให้บริการได้อย่างดีที่สุดต่างหาก ท่ี

ทำาให้เกิดข้อโต้แย้ง

 บ้างก็ว่า น่าจะมีวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้ โดยไม่

ต้องทำาให้ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

 บ้างก็ว่า การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังกับผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตฯแล้ว ผิดหลักการ และไม่เป็นธรรม

 บ้างมองยาวไปถึงวิธีปฏิบัติเรื่องการจัดอบรม เพื่อเก็บ

คะแนนมาแสดงเป ็นหลักฐานใช ้ต ่ออายุนั้น จะจัดให ้มี

มาตรฐาน และเป็นธรรม ปฏิบัติได้ยาก

 บ้างก็ตั้งข้อกังขาถึงความโปร่งใสในการบริหารเงิน 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ

 และประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือ ที่ผ่านๆ มา 

กระบวนการที่จะถามความเห็น และแจ้งข้อมูลเร่ืองน้ีให้

ทันตแพทย์ทราบ และให้ความเห็นโดยทั่วกัน ยังไม่ดีพอ และ

อาจจะยังไม่ได้ฟังคนอีกกลุ่ม คือ ผู้รับบริการ หรือ ประชาชน 

อย่างเพียงพอ

ถาม:	 แล้วเรื่องมันจะคลี่คลายไปยังไง

ตอบ: เมื่อกฎหมายประกาศใช้แล้ว หลักการเรื่องใบอนุญาต

ต้องมีวันหมดอายุ และต้องมีกระบวนการต่ออายุใบอนุญาต 

คงจะมีการบังคับใช ้อย ่างแน่นอนกับผู ้ประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรมรายใหม่ในอนาคต

 ส ่ วนผู ้ ถื อ ใบประกอบวิ ช าชีพอยู ่ เ ดิ มนั้ นจะมี

กระบวนการเหมือนหรือต่างจากผู้ประกอบวิชาชีพรายใหม่ คง

ต้องติดตามกันต่อไป

 หลั ง จ ากกฎหมายฉบั บนี้  ผ ่ าน  สนช .  แล ้ ว  

ทันตแพทยสภา ก็จะดำาเนินการฟังความเห็นจากสมาชิก โดย

กว้างขวาง ว่าจะต่อใบอนุญาตกันด้วยวิธีไหน และเงื่อนไขใด

กันดี

 ยำ้าว่า ณ ปัจจุบันนี้ (มีนาคม 2559) เมื่อกฎหมายฉบับ

นี้ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ทันตแพทยสภายังไม่ได้

มีการกำาหนด เงื่อนไขการต่อใบอนุญาตใดๆ ทั้งสิ้น

 

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือเตรียมตัวรับมือกับประเด็นนี้ ในปี 

2546 ทันตแพทยสภาได้สร้างองค์กร ชื่อ “ศูนย์การศึกษาต่อ

เนื่องทางทันตแพทยศาสตร์” (CDEC) ซึ่งทำาหน้าที่ ส่งเสริม

และสนับสนุน ให้ทันตแพทย์มีความรู้ความสามารถและทักษะ

ทางวิชาชีพ เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”

 ในอนาคตข้างหน้า เราน่าจะได้วิธีการ และเงื่อนไข

การต่อใบอนุญาต จากการรับฟังภาคี ภาคส่วนต่างๆ โดยถ้วน

ทั่วโดยมีทันตแพทยสภา และ CDEC เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญใน

กระบวนการเหล่านี้

ถาม:	 จะอ่านรายละเอียดเชิงลึกได้จากแหล่งไหน

ตอบ:  เว็บไซต์ทันตแพทยสภาที่แนบเอกสารรายละเอียดทุก

ขั้นตอนของเรื่องนี้อยู่ที่

เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC)

สะกิดใจ



ณ	การประชุมวิชาการทันตเเพทยสมาคมกลางปี	2559	

8-10	มิถุนายน	2559	รายละเอียดติดตามอ่านในข่าวสารทันตแพทย์สมาคมต่อไป

และแจ้งความเห็นท่านมาได้ที่เฟสบุ๊ค	ทันตแพทยสภา8
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 1. เงื่อนไขประกอบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  (ใช้ Continuing education credit หรือ CE อย่างเดียวหรือ...)

 2. กิจกรรมใดนับเป็น CE และการกำาหนดค่า CE เทียบเคียงข้าม  

  กิจกรรมและจำานวนหน่วย CE ที่เหมาะสม

 3. มาตรการกระตุ้นให้สมาชิกที่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ 

  เข้าร่วม CE (เพื่อตอบโจทย์มาตรฐานวิชาชีพเทียบเคียงประเทศใน  

  AEC และความคาดหวังของผู้บริโภค)

 4. ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการต่อใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใน 

  การออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม CE จนครบเกณฑ์

  เวทีจะจัดในช่วงการประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมระหว่างวันที่  

  8-10 มิถุนายนที่จะถึงนี้ รายละเอียดโปรดติดตามในข่าวสารของ 

  ทันตแพทยสมาคมต่อไป

ความเห็นของท่าน...เรื่อง



GERMANY

CNC
MILLING

JICO

GERMANY Made in USA

Rd
en

tal

R

Rd
en

tal

R



14
ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

เส้นทางพัฒนาการศึกษาเรียนรู้
             ของทันตแพทยสภา

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมากระแสสังคม

วิชาชีพทันตแพทย์ได้กล่าวขานกันมาก 

เรื่อง การศึกษาต่อเน่ือง (Continuing 

Education : CE) และการต่อใบประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม (Relicensing) ซึ่ง

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงปลาย

ทางหรือปลายนำ้าและทั้งสองสิ่งที่กล่าว

มานี้ล ้วนเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่นำา

ไปสู ่การพัฒนาวิชาชีพเพื่อคุณภาพการ

คุ้มครองผู้บริโภค บทความนีเ้พียรพยายาม

ทำาความเข้าใจเส้นทางการก้าวย่างของ

ทันตแพทยสภาสู่ ประเด็น การศึกษาต่อ

เนื่อง (CE)และการต่อใบประกอบวิชาชพี 

ทนัตกรรม (Relicensing) 

 2537	กำาเนิดทันตแเพทยสภา

 ก่อนปี 2537หน้านี้ ทุกวิชาชีพ

ล้วนอยู ่ภายใต้กองประกอบโรคศิลปะ 

นั บตั้ ง แต ่ มี พ ระราช บัญญั ติ วิ ช าชี พ 

ทันตกรรมปี 2537 จึงกำาเนิดขึ้นของเกิด

ทันตแพทยสภา พร้อมกับสภาเภสัชกรรม

เรื่อง ทันตแพทย์ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์  ภาพ ทันตแพทย์บวรวุฒิ บูรณวัฒน์ , ทันตแพทย์เจนกฤษฏิ์ อุปดิสสกุล  

และสภาการพยาบาล สถานการณ์ใน

สังคมช่วงเวลาน้ัน ซึ่งมีการเรียกร้องถึง

สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม ความเท่า

เทียม ซึ่งก็เป็นแรงผลักดันหนึ่งที่นำาไปสู่ 

สภาวิชาชีพทั้งสาม เพื่อให้วิชาชีพได้ดูแล

กันเอง ให้วิชาชีพได้คำานึงถึงความเสมอ

ภาคและคุณภาพของการให้บริการแก่

ประชาชน 

 รัฐธรรมนูญฉบับป ี  2540 ซึ่ ง

ให้ความสำาคัญกับความเสมอภาคและ

ปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ใน

โดยในด้านสุขภาพ รัฐธรรมนูญฉบับน้ี ได้

บัญญัติให้รัฐต้องให้สิทธิเสมอกันในการ

รับบริการทางสาธารณสุข และต้องจัด

และส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชน

ได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  

สภาวิชาชีพก็มีความจำาเป็นต้องดำาเนิน

การเพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวในเบื้อง

ต้น เริ่มด้วยการประกาศสิทธิผู้ป่วยให้กับ

ประชาชนได้รับรู้และสภาวิชาชีพต้องให้

ความสำาคัญกับการพัฒนาวิชาชีพให้การ

บริการที่มีมาตรฐานและพัฒนาการศึกษา

และความรู ้อย่างต่อเน่ืองให้แก่วิชาชีพ

เพื่อให้บริการท่ีมีคุณภาพอันนำาไปสู่การ

คุ้มครองผู้บริโภค

 ในช่วงเวลานั้น องค์กรและสถาน

บริการท้ังภาครัฐและเอกชนต่างก็เข้าใจ

ในประเด็นทางสังคมและสุขภาพ โดย

เฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภค Consumer 

Protection สถานบริการสุขภาพต่างก็

เพียรพยายามพัฒนากลไก ระบบ เพื่อ

ให้มีคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐาน จะเห็นจาก

การเพียรพยายามนำาเครื่องมือตัวชี้วัดมา

กำาหนดคุณภาพการให้บริการขององค์

และสถานบรกิาร มทีัง้ ISO (International 

Standard Organization) , HA (Hospital 

Accreditation) ในขณะท่ีสถาบันการ

ศึกษาทางวิชาชีพก็นำา QA (Quality 

Assurance) มาเป็นกลไกหน่ึงของการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และระยะหลังก็

ทบทวน
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มี มคอ.หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ มาเป็นตัวกำากับการ

พัฒนาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

 ดัง น้ันเมื่อมองภาพองค ์กรหรือ

หน่วยงานบริการสุขภาพและสาธารณสุข

ต่างก็มีเครื่องมือในการจัดระบบกลไก เพื่อ

ให้การบริการแก่ประชาชนให้ได้มาตรฐาน 

คุณภาพและความเสมอภาค ซึ่งในแต่ละ

องค์กรหรือหน่วยงานต่างก็พัฒนาระบบ

กลไกเหล่านี้ให้เข้าถึงประชาชนทั้งกาย 

จิตสังคมและจิตวิญญาณ ดังที่เราได้เห็น

ว่าเมื่อมี HA (Hospital Accreditation) 

ก็มี ความพยายามพัฒนาไปสู ่  SHA 

(Spirituality Humanized Health Care 

Appreciative) ขณะที ่ ISO (International 

Standard Organization) กม็าสู ่JCI (Joint 

Commission International) อย่างไรก็ตาม

ทิศทางการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน 

เพื่อให้การบริการท่ีมีคุณภาพล้วนแล้วแต่

สอดคล้องกับการพัฒนาที่เป็นสากล

 ที่เล่ามาแล้วข้างต้นเป็นการพัฒนา

เชิงระบบของการให ้บริการ แต ่ เมื่อ

พิจารณาถึงระดับปัจเจก หรือบุคคล โดย

ทางการศึกษาเป็นแต่ละบุคคลเมื่อสำาเร็จ

การศึกษาในวิชาชีพแล้ว ควรต้องมีการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่

เรียกว่า Life-Long Learning เพราะ

ความก้าวหน้าทางวิชาการมีการพัฒนา

ตลอดเวลา จึงเป็นต้นเหตุที่สภาวิชาชีพ

ได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสำาหรับ

ทันตแพทย์ขึ้น 

2546	ตั้งศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง

 ทันตแพทยสภาออกข ้อบั งคับ

ว ่ าด ้ วยศูนย ์การศึกษาต ่อ เนื่ องของ

ทันตแพทย ์  พ.ศ.2546 (แพทยสภา

ตั้งศูนย์ศึกษาต่อเน่ืองทางแพทย์ พ.ศ.

2545)  ทั้ งนี้มี วัตถุประสงค ์ เพื่อส ่ ง

เสริมให้ทันตแพทย์ผู ้ประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรมมีความรู้ ความสามารถ ตลอด

จนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง  เพื่อคงไว้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน

ประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหัวใจหรือสาระ

ที่สำ าคัญทางศูนย ์ศึกษาต ่อเนื่องของ

ทันตแพทย์ คือ ทันตแพทย์ควรมีการ

ศึกษาเรียนรู ้อย่างต่อเน่ือง มิใช่เฉพาะ

ทักษะ แต่รวมถึงองค์ความรู้ท่ีใหม่ และมี

เจตคติหรือทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 เกือบทุกสภาวิชาชีพล้วนแต่เริ่ม

ต้นด้วยปรารถนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้

ศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยพยายาม

ออกแบบให้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างหลาก

หลายทั้งการศึกษาต่อระดับหลังปริญญา 

การอบรมระยะสั้น การประชุมวิชาการ 

ตลอดจนการทบทวนบทเรี ยนด ้ วย

ตนเองผ่านการเรียนรู้ทางไกล นอกจากนี้ 

ทันตแพทยสภาก็ยังผลักดันราชวิทยาลัย 

ทั นตแพทย ์ศาสตร ์แห ่งประเทศไทย 

ในปี 2545 เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย

และการประกอบวิชาชีพให้ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ เป็นผูมี้ความรูค้วามชำานาญการ

 ขณะที่ทันตแพทยสภาได้พัฒนา

ศูนย์ศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์ ในช่วง

เวลานั้นก็ได้มีกระแสเรื่อง Free Trade 

Area (FTA) และ Asian Community มี

ข ้อตกลงระหว ่างประเทศในเอเซียน

ร่วมกันว่า อนุญาตให้ 7 วิชาชีพมีการ

เคลื่อนย้ายการบริการอย่างเสรี และ

วิชาชีพทันตแพทย์ก็เป็นหน่ึงในวิชาชีพ

ท่ีมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี ประจวบกับ

มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้จัดตั้ง

คณะทันตแพทย์ขึ้น จึงเป็นเหตุให้ทันต

แพทยสภาต้องคำานึงถึงมาตรฐานและ

คุณภาพ เพื่อเป็นการคุ ้มครองผู้บริโภค

จึงให้มีอนุกรรมการสอบความรู้ในวิชาชีพ

ทันตกรรมเมื่อปี 2548 

2554	ศูนย์ประเมินเละรับรองความรู้เละ

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม

ทบทวน
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สถานโรงพยาบาลสุขภาพ

(	โรงพยาบาล/คลินิก	)

สถานศึกษา

(	คณะทันตะฯ	)
ทันตแพทย์ระดับปัจเจก

HA : Hospital 
 Accreditation
TDCA : Thailand Dental    
 Clinical Accreditation 
CPG : Clinical Practice    
 Guideline

QA :  Quality Assurance    

 Ranking System

License Examination

CE :  Continuing Education

 Relicencing ???

ทบทวน

 ต่อมาในปี 2554 ก็ได้พัฒนาสู่ศูนย์

ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ 

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศทป)

ขึ้น  โดยมีหน้าที่เพื่อจัดการสอบประเมิน

ความรู้นักศึกษาทันตแพทย์ทั้งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพการประกอบวิชาชีพใน

ระดับปัจเจก หรือบุคคล และ ศทป.ยัง

ต้องทำาหน้าที่ประเมินและรับรองความรู้ 

ความสามารถ ของทันตแพทย์ที่สำาเร็จการ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งนี้

ด้วยข้อตกลงสากลว่า Most Favoured 

Nation Treatment ประเทศคู่ค้าควร

ดูแลบุคคลอื่นๆ ให้เย่ียงเดียวกับบุคคล

ของตนเอง กล่าวคือ วิชาชีพทันตแพทย์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็ต้องมี

การประเมินความรู้ ความสามารถเหมือน

กัน คือ มีการประเมินระดับวิทยาศาสตร์

การแพทย์พื้นฐาน (Preclinical Science) 

การประเมินระดับคลินิก (Cl in ical 

Science) รวมทั้งในระบบการศึกษาก็

มีการกำาหนด Requirement ของงาน

แต่ละชนิด อย่างท่ีกล่าวเน้นเสมอว่า เพื่อ

การควบคุมคุณภาพระดับปัจเจกอันสู่เป้า

หมาย คือ คุ้มครองผู้บริโภค

 ส่ิงที่ทันตแพทยสภาได้ดำาเนินการ

ที่ผ ่านมาได้ยึดเป้าหมาย ถึงมาตรฐาน

วิชาชีพ มาตรฐานการบริการ และคุณภาพ

ของการบริการอันนำาไปสู่การให้บริการแก่

ประชาชนท่ีเสมอภาค และเป็นธรรม โดย

ภาพรวมที่กล่าวมาข้างต้น

 สถานบริ การของภาครั ฐและ

เอกชน มี การควบคุมคุณภาพด ้ วย

กระบวนการ H.A, ICI, SHA เมื่อสถาน

บริการสุขภาพและสาธารณสุขท้ังภาครัฐ

และเอกชนต่างก็มีระบบกลไกการควบคุม

คุณภาพการบริการและภายในระบบก็

มีการพัฒนาบุคลากร ขณะท่ีคลินิกให้

บริการสุขภาพทั้งคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกทันตกรรม คงต้องมีการพัฒนา

ระบบกลไกเพื่อเข้าสู่คุณภาพอาจจะเป็น 

Dental Clinical Accreditation 

 ส่วนระดับปัจเจกหรือบุคคล ใน

สถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร ์

มีระบบควบคุมคุณภาพทั้ง QA, มคอ. 

ขณะท่ีนักศึกษาท่ีสำาเร็จการศึกษาทันต

แพทยศาสตร ์ทั้ งในประเทศและต ่าง

ประเทศต่างก็ต้องผ่านการประเมินความรู้ 

ความสามารถ เพื่อวิชาชีพ

 ขณะท่ีทันตแพทย์ท่ีปฏิบัติงานใน

คลินิกและโรงพยาบาลต่างก็ต้องเพียร

พยายามเข้าสู ่ระบบการศึกษาอย่างต่อ

เน่ือง พัฒนาตนเองท้ังความรู ้  ความ

สามารถ เจตคติ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีระบบ

กลไกที่ทำาให้เป็นเงื่อนไขให้กำาหนดแพทย์

ทุกคนเข้าสู่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะ

การเรียนรู ้จะนำาไปสู ่การให้บริการที่มี

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสอด

รับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่

มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างเสมอภาค

 บทความน้ีเป็นการเล่าเส้นทางของ

การพัฒนาภายใต้ทันตแพทย์สภาในระยะ

เวลา 20 ปีท่ีผ่านมา และทันตแพทยสภา

ได้พยายามให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทั้ง

ในเชิงระบบและระดับปัจเจกอย่างต่อ

เนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อ

พัฒนาวิชาชีพและคุ้มครองประชาชน
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หัวใจ
  ของการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์

เรื่อง ทันตแพทย์ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

อ่านมาเล่า

 เคยสงสัยไหมครับ เพราะอะไร แพทย์ ทันตแพทย์ 

พยาบาล วิศวะ สถาปนิก จึงเรียกกันว่าเป็น วิชาชีพแพทย์ 

วิชาชีพทันตแพทย์ ท�าไมไม่เรียกว่าเป็นอาชีพ

 ที่ยอมรับกันนั้น อาชีพใดจะใช้ค�าว่า วิชาชีพได้จะต้องมี

องค ์ประกอบเรื่อง การได ้รับการศึกษาและอบรมที่ ได ้

มาตรฐานจนมีความรู้และทักษะที่จะท�างานนั้นๆได้ และที่

ส�าคัญจะต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมให้ปฎิบัติ (Code of 

conduct) ร่วมกัน โดยมีองค์กรทางวิชาชีพเป็นคนควบคุม

ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นๆ 

 ทันตแพทย์จะถือเป็นวิชาชีพ เพราะเรามี 1.มาตรฐาน

ความรู ้ และทักษะในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

2. มาตรฐานทางจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

และ 3. องค์กรทางวิชาชีพคือ ทันตแพทยสภาท่ีจะมาดูแลให้

เกิดทั้ งมาตรฐานความรู ้และทักษะและมาตรฐานทาง

จริยธรรม

 ผมได้อ่านบทความ ระบบการพัฒนาความรู ้ความ

สามารถของทันตแพทย์ของประเทศอังกฤษ (ข้อมูลจาก 

http://www.gdc-uk.org/Dentalprofessionals/CPD/

Pages/default.aspx) พบว่าน่าสนใจมาก จึงขอสรุปมาฝาก

เพื่อนๆทันตแพทย์นะครับ  ในอังกฤษหัวใจของการประกอบ

วิชาชีพทันตแพทย์คือ การคงไว้ซึ่งความรู้และทักษะที่เป็น

ปัจจุบันตลอดการท�างาน (Keeping skills and knowledge 

up to date throughout your career is at the heart of 

what it mean to be a dental professional.) จึงมีระบบ

ที่จะท�าให้ทันตแพทย์คงความรู้และทักษะให้ได้อย่างต่อเนื่อง 

เรียกว ่า การพัฒนาวิชาชีพทันตแพทย ์อย ่างต ่อเนื่อง 

(Continuing Professional Development for Dental 

Professionals) โดยการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมของอังกฤษ จะไม่ใช้ค�าว่า Relicense แต่จะ

เรียกว่า Revalidation 

จ�ำนวนชั่วโมงและประเภทของกิจกรรม
 การ Revalidation ได้จะต้องสะสม 250 ชั่วโมงของ

กิจกรรมใน 5 ปี โดยที่ใน 250 ชั่วโมงนั้น จะไม่ใช่การสะสม 

กิจกรรมด้านทักษะทางคลินิกเพียงอย่างเดียว เพราะทาง
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อ่านมาเล่า

อังกฤษได้ก�าหนดไว้ว่า จะต้องมีความรู้และทักษะ ด้าน ความ

เป ็นวิชาชีพ (Profess ional )  การสื่ อสารกับผู ้ป ่ วย  

(Communicat ion) และการจัดการและภาวะผู ้น� า 

(Management and leadership) ด้วย โดยก�าหนดว่าจะ

ต้องมีอย่างน้อย 75 ชั่วโมงที่จะต้องเป็นกิจกรรมในเรื่องบังคับ 

3 หัวข้อ 20 ชั่วโมง และเรื่องที่แนะน�าทั่วไป 55 ชั่วโมง

 หัวข้อที่บังคับอย่างน้อย 20 ชั่วโมง ได้แก่ 1. การดูแลผู้

ป่วยในภาวะฉุกเฉิน (Medical Emergencies) ปีละ 2 ชั่วโมง 

หรือ 10 ชั่วโมงใน 5 ปี 2. การท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ

เครื่องมือ (Disinfection and Decontamina-tion) อย่าง

น้อย 5 ชั่วโมงใน 5 ปี และ3. การถ่ายภาพรังสีและการป้องกัน

รังสี (Radiography and radiation pro-tection) อย่างน้อย 

5 ชั่วโมงใน 5 ปี

 หัวข้อที่แนะน�า อย่างน้อย 55 ชั่วโมง ซึ่งเลือกหัวข้อใด

ก็ได้  ไม่ว่าจะเป็น 1. กฎหมายและจริยธรรม (Legal and 

ethical issues) 2. การรับมือกับค�าต ่อว ่าจากผู ้ป ่วย 

(Complaints handling)  3. การตรวจรอยโรคมะเร็งระยะ

แรก (Oral cancer: Early detection) 4. การคุ้มครองและ

ปกป้องเด็กจากความรุนแรง (Safeguarding chil-dren and 

young people) 5. การคุ ้มครองปกป้องผู ้ใหญ่ที่พิการ  

เจ็บป่วย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (Safeguarding vulnerable 

adults)

 การก�าหนดไว้ 75 ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ

ชั่วโมงกิจกรรมทั้งหมด ท่ีเป็นหัวเรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องกับทักษะ

ทางทันตกรรมในคลินิกนั้น เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะว่า

ทักษะที่บังคับทั้งหมดมีความจ�าเป็นในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมที่บางครั้งเราอาจไม่ได้ใส่ใจเท่าท่ีควร ถ้ามีผู้ป่วยที่

เป็นโรคทางระบบมาท�าฟันกับเราและเกิดหยุดหายใจขึ้นมา

อย่างฉับพลัน การที่ทันตแพทย์มีความสามารถและทักษะใน

การดูแลผู ้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน จะท�าให้สามารถช่วยชีวิต 

ผู้ป่วยได้ หรือการทบทวนความรู้เรื่องการท�าความสะอาดและ

ฆ่าเชื่อเครื่องมือทุก 5 ปี ก็จะท�าให้บริการทันตกรรมนั้นมี

ความปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วย 

 กิจกรรมที่ทันตแพทย์จะเข้าร่วมเพื่อให้คงความรู้แล

ทักษะในการประกอบวิชาชีพ จะใช้ท้ัง การฟังบรรยาย การ

สัมมนาวิชาการ การเข้าฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง peer 

review, clinical audit, อ่านวารสาร e-learning และกิจกร

รมอื่นๆ

 ทันตแพทยสภาของอังกฤษระบุว่า การที่มีการต่ออายุ

ใบอนุญาตโดยเก็บชั่วโมงของกิจกรรมให้ครบตามที่ก�าหนดไว้

นั้น เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ทันตแพทย์ที่

ประกอบวิชาชีพนั้นมีความรู้ความสามารถท่ีเป็นปัจจุบันอยู่

เสมอ   

 คุณภาพของกิจกรรมที่จัด 

 ทันตแพทยสภาของอังกฤษไม่มีระบบที่จะรับรอง

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องใดๆว่า ตรงกับข้อก�าหนดประเภท

กิจกรรมท่ีระบุไว้หรือไม่ เป็นหน้าท่ีของทันตแพทย์ที่จะรับผิด

ชอบและตั ดสิ นว ่ า  กิ จกรรมใดตรงกับหั วข ้ อที่ ท า ง 

ทันตแพทยสภาอังกฤษระบุไว้ ต้องใช้วิจารญาณเองในการ

วางแผนว่าจะร่วมกับกิจกรรใดบ้าง และต้องตัดสินใจเองว่า

กิจกรรมนั้นตรงหรือไม่ตรงกับข้อบังคับ นอกจากนี้ทันตแพทย์

จะต้องเก็บเอกสารหลักฐานการไปร่วมกิจกรรมต่างๆไว้เอง 

หากทันตแพทยสภาอังกฤษขอตรวจสอบและดูประวัติการเข้า

ร่วมกิจกรรมแล้ว พบว่า บางกิจกรรมไม่ตรงกับที่ก�าหนดไว้ ก็

จะมีสิทธิในการที่จะไม่ต่อใบอนุญาตวิชาชีพได้ 



อ่านมาเล่า
 ระบบแบบนี้ เป ็น การเรียนรู ้แบบผู ้ใหญ่ ที่จะให้

ออกแบบหัวข้อการเรียนรู้เอง เก็บเอกสารเอง และรับผิดชอบ

เอง โดยที่ไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานกลางมาเก็บชั่วโมง

กิจกรรมแทนให้ทันตแพทย์ ในแต่ละปีที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ทันตแพทย์จะมีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปบันทึกประวัติและจ�านวน

การเข้าร่วมกิจกรรมใน website ของทันตแพทยสภาอังกฤษ 

 อย่างไรก็ตามทันตแพทยสภาอังกฤษได้ออกแนวทาง

ปฎิบัติในการโฆษณาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ว่า จะต้อง

ไม่ท�าให้ทันตแพทย์เกิดความเข้าใจผิดในเนื้อหาหลักสูตร 

(misleading statements or mis-selling) และสนับสนุนให้

ทันตแพทย์ที่ เข ้าร ่วมกิจกรรมเขียนประเมิน feedback 

หลักสูตรให้ผู ้จัดกิจกรรมทุกครั้งเพื่อให้กิจกรรมที่จัดมีการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีการตื่นตัวในเรื่องนี้เช่นกัน 

จากเอกสารของทันตแพทยสภา พบว่าแต่ละประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ก็มีระบบการพัฒนามาตรฐานความรู้ความ

สามารถของทันตแพทย์ที่แตกต่างกัน  ดังตารางนี้นะครับ

 ในประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย บูรไน และ ฟิลิปปินส์ ใช้

ระบบเดียวกับอังกฤษคือ การต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ

โดยร่วมกิจกรรมต่างๆ จึงจะต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมได้ ส�าหรับประเทศไทยเรา ศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องของทันตแพทย์ หรือ CDEC ได้ตั้งเกณฑ์เบื้องต้นว่า 

ทันตแพทย์ไทยควรจะมีหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องไม่

ต�่ากว่า 100 หน่วยใน 5 ปี (หรือปีละ 20 หน่วย) โดยไม่ได้ยึด

โยงกับการต ่ออายุใบอนุญาต แต ่ที่ผ ่านมาเราพบว ่ามี

ทันตแพทย์ที่ไม่เข้าร่วมพัฒนาความรู้ความสามารถใดๆเลย

นั้นมีจ�านวนมากถึง 8,222 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของ

จ�านวนทันตแพทย์ทั้งหมด ส่วนทันตแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

นั้นมีผู้ที่เข้าร่วมสูงสุดมากถึงปีละ 331 หน่วย และค่าเฉลี่ย

ของการเข้าร่วมจะเป็นปีละ 31.80 หน่วยกิจกรรม อย่างไรก็ดี

ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากปัจจัย

ต่างๆ 

 ไม่ว่ากฎหมายจะระบุการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรมของไทยจะเป็นลักษณะไหน หัวใจของการประกอบ

วิชาชีพก็ยังคงเป็นความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่เป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้การบริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยได้

อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยนะครับ

ประเทศ ชั่วโมงการศึกษาต่อเนื่องต่อปี อายุใบอนุญาต

สิงค์โปร์ 35 2 ปี

มาเลเซีย 30 1 ปี

บูรไนดารุสซาลาม 30 1 ปี

ฟิลิปปินส์ 20 3 ปี

ลาว อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง

กัมพูชา อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง

เมียนมาร์ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง

เวียดนาม ไม่มีข้อมูล



20
ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

เรื่อง ทันตแพทย์อมรรัตน์ วณิชโยบล  

 ในขณะนี้มีความเข้าใจในหลายทิศทาง และมีความ

สับสนเกี่ยวกับการศึกษาอบรมต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การต้อง

ไปเข้าห้องสอบ หรือจะต้องไปประชุมวิชาการเฉพาะที่เป็นการ

จัดประชุมใหญ่ๆเท่านั้น บทความนี้ความจะอธิบายเกี่ยวกับวิธี

การสะสมคะแนนของการศึกษาต่อเนื่องของเราค่ะ

 หน่วยงานการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ได ้

จัดตั้งขึ้นโดยทันตแพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2546 ใช้ชื่อว่า  

“ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์” มีชื่อย่อว่า ศ.ท.พ. 

ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Continuing Dental Education 

Center” มีชื่อย่อว่า CDEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีความรู้ความสามารถ ตลอด

จนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่ง

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดย CDEC จะ

มีระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อ

เนื่องของทันตแพทย์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะระบุไว้เป็นหน่วย

กิจกรรม ซึ่ง CDEC ได้ตั้งเกณฑ์เบื้องต้นว่า ทันตแพทย์ควร

จะมีหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า 100 หน่วย

ใน 5 ปี ซึ่งการก�าหนดดังกล่าวเป็นการก�าหนดกรอบไว้ให้

ทันตแพทย์สมัครใจเข้าเก็บหน่วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถของตนเอง

 CDEC ได้จัดแบ่งประเภทของกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 

4 กลุ่มกิจกรรม ซึ่งแต่ละกลุ่มกิจกรรมจะมีองค์ประกอบและ

น�้าหนักของหน่วยกิจกรรมของต่างๆ กันดังนี้

 กลุ่มกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเผยแพร่ความรู ้ หรือ

กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการหรือการรักษาทาง

ทันตกรรมในสถานบริการ

หน่วยงานการศึกษาต่อเนื่องของ
ทันตแพทย์ (ศ.ท.พ.) วันนี้

(CDEC)

เอามาบอก
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 การประชุมวิชาการต่างๆของสมาคมฯ ชมรมฯ 

หรือแม้กระทั่งการประชุมวิชาการภายในหน่วยงานไม่ว่า

จะเป็นในโรงพยาบาล หรือในคลินิกทันตกรรม รวมทั้ง การ

อบรม สัมมนาทางวิชาการ ซึ่งทันตแพทย์ที่เป็นวิทยากรและ

ทันตแพทย์ที่ร่วมรับฟังหรือร่วมประชุมวิชาการนั้นๆ ก็จะได้

คะแนนCE ในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ถ้าเป็นประชุมวิชาการ

กรณีที่เป็นวิทยากรในการประชุมจะได้ 5 หน่วยกิจกรรม

ต่อ 1 ชั่วโมง และผู้ฟังการบรรยายหรือปฏิบัติจะได้ 1 หน่วย

กิจกรรมต่อ 1 ช่ัวโมงของการเข้าร่วมกิจกรรม ถ้าเราเข้าร่วม

ประชุมวิชาการก็จะได้หน่วยกิจกรรม 6-7 หน่วยกิจกรรม 

ต่อวนั

 กลุ่มกิจกรรมนี้ยังรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ส�าหรับ

ประชาชนในรูปแบบบอร์ด แผ่นพับหรือบทความ หากท่าน 

จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ประชาชน เขียนบทความทันตสุขภาพ

ลงในหนังสือพิมพ์ก็จะได้ 1 หน่วยกิจกรรม เป็นต้น

 กลุ่มกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้

ด้วยตนเอง 

 กลุ ่มกิจกรรมนี้ จะเป ็นเรื่ อง เฉพาะตัวบุคคลที่

แสดงออกถึงการพัฒนาความรู ้ของตนเอง เช่นการเขียน

บทความลงในวารสารวิชาการ การน�าเสนอผลงานวิชาการ 

การท�าสื่อการเรียนการสอน การสร้างชุดการเรียนรู ้ด้วย

ตนเองในศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องทางทันตแพทย์  การ

เป็นบรรณาธิการวารสารทันตแพทย์ การอ่านผลงานเพ่ือ

ประเมินต�าแหน่งวิชาการ เป็นต้น

 ในการได้หน่วยกิจกรรมนั้น ถ้าเขียนบทความลงใน

วารสารภายในประเทศจะได้ 5 หน่วยกิจกรรมต่อเรื่อง แต่ถ้า

เป็นวารสารนานาชาติจะได้ 10 หน่วยกิจกรรมต่อเรื่อง   

 พวกเราทันตแพทย์ที่สนใจเข้าไปท�าการประเมินและ

ทบทวนความรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อส�าเร็จรูปทางวิชาการที่

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องทางทันตแพทย์ หรือเรียกง่าย

ว่าเข้าไปทบทวนความรู้และท�าแบบประเมินออนไลน์ เมื่อ

ท�าแบบประเมินและทบทวนความรู้ 1 ชุดก็จะได้ 1 หน่วย

กิจกรรม วิธีการนี้มีความสะดวกที่ท่านไม่ต้องเดินทางไป

ร่วมกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาที่ใด เพียงแต่มาเข้าไป

ทบทวนความรู้และตอบค�าถามแบบออนไลน์ ซ่ึงในอนาคต

การทบทวนความรู้ในลักษณะนี้จะท�าให้ทันตแพทย์เรามีความ

รู้ความสามารถที่พัฒนาขึ้นตลอดเวลา 

เอามาบอก
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 กลุ่มกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องระยะ

ยาวในสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง ส�าหรับทันตแพทย์ที่ศึกษา

ในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของคณะทันตแพทย์ หรือที่ 

ทันตแพทยสภารับรอง จะยกเว้นการนับหน่วยกิจกรรมนั้นๆ 

คือถือว่าได้รับหน่วยกิจกรรมในการศึกษาต่อเนื่องอย่างเต็ม

เปี่ยมในช่วงที่เรียนอยู่ในหลักสูตร

 ส่วนการศึกษาต่อเนื่องระยะยาวในหลักสูตรอื่น ๆ 

หรือด้านทันตแพทยศาสตร์จากต่างประเทศนั้นศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องของทันตแพทย์จะพิจารณาหน่วยกิจกรรมการศึกษา

ต่อเนื่องเป็นรายกรณี

 กลุ่มกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวิชาการ หรือการพัฒนา

วิชาการอื่น ๆ

 เป็นกิจกรรมอื่น ๆ ประเภท การเขียนต�าราวิชาการ 

การเป็นบรรณาธิการของหนังสือหรือวารสารที่ไม่เกี่ยวเนื่อง

กับสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์โดยตรง การสร้างสิ่งประดิษฐ์ 

การส�ารวจทันตสุขภาพของชุมชน 

 ในการก�าหนดหน่วยกิจกรรมให้ศูนย์การศึกษาต่อ

เนื่องของทันตแพทย์พิจารณาก�าหนดหน่วยกิจกรรมการ

ศึกษาต่อเนื่องเป็นรายกรณี

 ในปัจจุบันนี้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

ก�าลังด�าเนินการแก้ไขข้อบังคับของศูนย์ฯ และระเบียบต่างๆ 

เพื่อให้สามารถน�ามาปฏิบัติได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการ

ด�าเนินการต่าง ๆ โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กล่าว

มาบ้าง แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

ทันตแพทย์ทุกท่านแน่นอน ซึ่งถ้าท่านสมาชิกทันตแพทย์ท่าน

ใดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องของทันตแพทย์กรุณาติดต่อมาได้ที่ 

 ศูนย์ศึกษำต่อเนื่องของทันตแพทย์ อำคำรสถำบัน

ทันตกรรม ช้ัน 6 ซ.ติวำนนท์ 14 ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000 

 email : cdec_center@yahoo.com 

 โทร. 02 951 0420-1 

 fax. 02 951 0422                  

 http://www.cdec.or.th

เอามาบอก



23
ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

ื่ สาย CURING LIGHT

 

Premium Art Plus 

 

Ergonomic work�ow
Integrated hygiene solution
German design and quality 

THE BEAUTY OF ERGONOMICS
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รำยชื่อคณะกรรมกำรทันตแพทยสภำ วำระที่ 8 (พ.ศ.2559 - 2562)

ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ  

นายกทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  

อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง

นายแพทย์โสภณ เมฆธน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์สุชิต พูลทอง 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทย์ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล  

อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง

ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา 

นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิศาลักษณ์  

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ 

เลขาธิการทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช 

รองเลขาธิการทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์โกเมศ วิชชาวุธ 

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์หญิงแพร จิตตินันทน์ 

ประชาสัมพันธ์

ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย 

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

พันต�ารวจเอกพิมล บ�ารุง

เหรัญญิก

ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ ภักดีธนากุล 

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

พันเอกหญิงไศลภิญญ์ ธีรนิติ  

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ทันตแพทย์หญิงกัลยา ลีลาปิยมิตร 

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ทันตแพทย์สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำาเสนอ
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รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทันตแพทย์หญิงเจนจิรา ถิระวัฒน์ 

กรรมการ

ทันตแพทย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช 

กรรมการ

พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทันตแพทย์คมสรรพ์ บุณยะสิงห์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทันตแพทย์ทะนง ฉัตรอุทัย

คณบดีส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทันตแพทย์หญิงยุพิน ส่งไพศาล

คณบดีส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทันตแพทย์เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ 

กรรมการ

ทันตแพทย์ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์  

กรรมการ

ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน  

กรรมการ

ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช 

กรรมการ

ทันตแพทย์กิตติคุณ บัวบาน 

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล 

กรรมการ

ร้อยโทธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ 

กรรมการ

ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี 

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ

กรรมการ

ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ

กรรมการ

นำาเสนอ
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 ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2559 ที่

ผ่านมา คณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 พ.ศ.2559-

2562 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังส่วนท่ีมาจากการแต่ง

ต้ังและได้รับเลือกตั้งเข ้าร ่วมประชุมตามข้อบังคับทันต

แพทยสภาว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ 

พ.ศ.2538 โดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเป็นประธานการประชุมเพื่อเลือกตั้งนายกทันต

แพทยสภา อุปนายกทันตแพทยสภาคนท่ี 1 และอุปนายก

ทันตแพทยสภาคนที่ 2 ท่านประธานทักทายพูดคุยกับพวกเรา

ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เป็นกันเอง ท�าให้รู้สึกว่าบรรยากาศการ

ประชุมสบายๆมากขึ้น หลังจากนั้นท่านประธานได้ชี้แจง

วัตถุประสงค์ในการนัดประชุมและด�าเนินการคัดเลือกนายก

ทันตแพทยสภา วาระแปด ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก  

ปฐมฤกษ์เบิกโรงทันตแพทยสภำแปด

ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ ประธานราชวิทยาลัย

ทันตแพทย์แห ่งประเทศไทย ให ้ด�ารงต�าแหน่ง นายก 

ทันตแพทยสภา โดยไม่มี Candidate จากนั้นที่ประชุมก็ได้

เสนอชื่ออุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 1 ได้แก่ ผศ.ทพ.ศิริชัย 

เกียรติถาวรเจริญ และอุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2 ได้แก่ 

ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอรายชื่อ

เพ่ือแต่งต้ังต�าแหน่งท่ีส�าคัญๆของการขับเคล่ือนงานในวิชาชีพ

อีก 4 ท่าน คือ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ด�ารงต�าแหน่ง

เลขาธิการทันตแพทยสภา ทพ.นฤมนัส คอวนิช ด�ารงต�าแหน่ง

รองเลขาธิการทันตแพทยสภา พ.ต.อ.ทพ.พิมล บ�ารุง ด�ารง

ต�าแหน่งเหรัญญิก และ ทพญ.แพร จิตตินันทน์ ด�ารงต�าแหน่ง

ประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา

กิจกรรม
เรื่อง ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ
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 ส�าหรับบรรยากาศของการประชุมในครั้งนี้ได้รับความ

สนใจจากสื่อมวลชน มีพี่ๆนักข่าวจากส�านักข่าวต่างๆ มาท�า

ข่าวอย่างอุ่นหนาฝาคั่งประเด็นที่น่าสนใจในคณะกรรมการ

ทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ชุดนี้ คือการได้รับความไว้วางใจจาก

สมาชิกทันตแพทยสภาแบบเลือกยกทีมของ Well Mixed 

Team ซึ่งประกอบด้วยทันตแพทย์จากหลายภาคส่วน มีความ

แตกต่างที่ลงตัว ร่วมมือผสมผสานเพื่อการเปลี่ยนแปลงใน

วิชาชีพ โดยได้รับการเลือกตั้งถึง 18 คน (จากผู้ลงสมัครใน

นามทีม 20 คน) ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคณะกรรมการที่มีอายุน้อย

ที่สุดอีกด้วย งานนี้ต้องบอกชาวประชาว่าเกินความคาดหมาย 

เพราะเป็นครั้งแรกของการลงสมัครเป็นทีมท่ีได้รับการเลือก

ตั้งเกือบยกทีม นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการร่วมมือเพ่ือ

สานฝัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า น�าวิชาชีพทันตแพทย์ได้ผ่าน

พ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างราบรื่นท่านประธาน 

นพ.โสภณ เมฆธน ได้ทิ้งท้ายอย่างประทับใจว่า “กระทรวง

สาธารณสุขยินดีที่จะท�างานร่วมกันทันตแพทยสภาเพ่ือท่ีจะ

พัฒนางานต่างๆ ด้านทันตกรรมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นยทุธศาสตร์

ด้านทนัตกรรม การผลติทนัตแพทย์เพือ่บรกิารประชาชนต่อไป” 

 หลังจากประชุมนักข่าวขอสัมภาษณ์ท่านนายกเราจึงได้

ทราบว่านอกจากจะมาท�าข่าวทันตแพทยสภาแล้ว นักข่าวยัง

ให้ความสนใจได้แก่เรื่องทพญ.ดลฤดี ที่เป็น talk of the town 

และเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.วิชาชีพสภาแปดจะเดินหน้าพัฒนา

วิชาชีพเราได้มากน้อยแค่ไหนก็ขอให้ท่านสมาชิกติดตามการ

ท�างานของเรานะคะ

ปฐมฤกษ์เบิกโรงทันตแพทยสภำแปด

กิจกรรม
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ห้องเครื่อง

 70 ป ีที่แล ้ว การควบคุมดูแลผู ้ประกอบวิชาชีพ 

เวชชกรรม ทันตะกรรมและเภสัชกรรม อยู่ภายใต้พระราช

บัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 ซึ่ง

ได้นิยามค�าว่า “ทันตกรรม” คือการบ�าบัดโรคฟัน การช่างฟัน 

หรือทั้งสองอย่าง โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี และก�าหนด

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส�าหรับผู ้ประกอบโรคศิลปะแผน

ปัจจุบันในสาขาเวชชกรรมและสาขาทันตะกรรม 20 บาท 

สาขาเภสัชกรรม 10 บาท สาขาอื่น 5 บาท นอกจากนี้  

มาตรา 6 ยังก�าหนดให้มีกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะ

กรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ” ประกอบด้วย 

อธิบดีกรมสาธารณสุขเป็นประธานท�าหน้าท่ีควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะ โดยมีอ�านาจหน้าที่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) รับขึ้น

ทะเบียนและออกใบอนุญาต 2) สั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

3) ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าแก่มหาวิทยาลัยหรือสถาน

จากใจเลขาธิการ
 ทันตแพทยสภา

ศึกษาอื่น 4) โฆษณาตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้ประชาชนหลง

เข้าใจผิดอันอาจเป็นอันตรายเนื่องจากการประกอบโรคศิลปะ

 ต่อมา ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมมีจ�านวนมาก

พอที่จะจัดต้ังแพทยสภาเพื่อท�าหน้าที่การประกอบโรคศิลปะ

สาขาเวชกรรมขึ้นโดยเฉพาะ สมควรตรากฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพเวชกรรมขึ้นเพื่อให้การควบคุมการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมแยกออกจากการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึง

ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 8 ตุลาคม 2511

 ปีเดียวกันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพล

อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้ งคณะทันตแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ (ปีต ่อมาได้รับพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนามมหิดล) เพื่อเพิ่มจ�านวนทันตแพทย์ให้เพียง

พอต่อความต้องการของประชาชนในขณะนั้น

หมายเหตุ: พ.ร.บ. ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 ใช้ค�าว่า เวชชกรรม และทันตะกรรม
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ห้องเครื่อง
 เวลาล่วงผ่าน 26 ปี วิชาการและเทคโนโลยีทางด้าน

ทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็น 

อันมาก ประกอบกับจ�านวนผู ้ประกอบโรคศิลปะสาขา 

ทันตกรรมที่จ�านวนมากขึ้น จึงมีเหตุผลอันสมควรแยกการ

ควบคุมการประกอบวิชาชีพทันตกรรมออกจากอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ โดยจัดตั้ง

ทันตแพทยสภาขึ้นท�าหน้าท่ีควบคุมการประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรมแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

 6 กันยายน 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการ

สมควรให ้ มีกฎหมายว ่าด ้วยวิชาชีพทันตกรรม จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวิชาชีพทันต

กรรมขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา โดยมีนาย

ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป ็นผู ้รับสนองพระบรม

ราชโองการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 19 กันยายน 

2537 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2537 เป็นต้นมา 

โดยบัญญัติความหมายของวิชาชีพทันตกรรมว่า เป็นวิชาชีพท่ี

กระท�าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ�าบัด 

หรือการป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะ

ในช่องปาก โรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับ

ขากรรไกร รวมทั้งการกระท�าทางศัลยกรรม และการกระท�า

ใดๆในการบ�าบัด บูรณะและฟื ้นฟูสภาพของอวัยวะใน 

ช่องปาก กระดูกใบหน้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการ

ท�าฟันในช่องปาก

 นับจนถึงวันนี้ ทันตแพทยสภามีอายุล่วงเข้าทศวรรษ 

ทีส่อง มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนของสมาชิกซึ่งเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย ท�าหน้าที่ส่งเสริม

การศึกษา การวิจัย การประกอบวิชาชีพทันตแพทย ์  

ผดุงเกียรติ ผดุงความเป็นธรรม ควบคุมความประพฤติของ

สมาชิก ให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล รวมถึงการ

ช่วยเหลือ แนะน�า เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน

แ ล ะ อ ง ค ์ ก ร อื่ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ทั น ต แ พ ท ย ์ แ ล ะ ก า ร 

ทันตสาธารณสุข ภายใต้อ�านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด

 21 มีนาคม 2559 กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 

ได้เริ่มต้นท�างานเป็นวันแรก นับจากนี้ไปจนถึงปี 2562 จะเป็น

ช่วงเวลา 3 ปีที่กรรมการทุกท่านจะเดินหน้าท�างานเพื่อพัฒนา

วิชาชีพทันตกรรมภายใต้การน�าของท่านนายกและนโยบายที่

เป็นมติของทันตแพทยสภา 

 ในนามของเลขาธิการทันตแพทยสภา ผมยินดีรับฟัง

ความเห็น และน้อมรับค�าแนะน�าจากสมาชิกทุกท่าน เพื่อเป็น

แนวทางหรือปรับการท�างานให้สอดคล้องกับยุคสมัยและ

บริบทของวิชาชีพ เพื่อให้วิชาชีพทันตแพทย์เป็นวิชาชีพที่มี

เกียรติและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ติดต่อผมได้ที่ 

ThaiDentalCouncil8@gmail.com ครับ
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 ในยุคที่ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นประเด็นอ่อนไหว 

ทั้งระบบสาธารณสุขก�าลังให้ความใส่ใจเรื่องคุณภาพการ

บริการ เห็นได้จากการมีหน่วยงานที่ดูแล “คุณภาพ” ในภาพ

รวมอย่าง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) หรือ

สภาวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์มีการรับรองคุณภาพงาน

เทคนิคการแพทย์ (Laboratory accreditation)เองแล้ว 

 เม่ือย้อนมองวิชาชีพของเราแล้ว ทุกกระบวนการท่ี

เกี่ยวข้องล้วนส่งผลกระทบต่อ “ความปลอดภัย” ของผู้ป่วย 

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การท�าหัตถการ การควบคุมการ 

ติดเช้ือ การบันทึกข้อมูลกระท่ังถึงการติดตามดูแลผู ้ป่วย  

....วันน้ี ทันตแพทย์เราได้เตรียมความพร้อมเพื่อมอบบริการที่

ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยของเราแล้วหรือยัง??

 ในงาน National HA Forum ครั้งที่ 17 ทันตแพทยสภา

จึงได้จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “Dental Safety Clinic” 

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรมผ่าน

การน�าเสนอของโรงพยาบาลแม่จันและโรงพยาบาลบ้านฝาง 

ซึ่ ง ไ ด ้ รั บ ก า ร รั บ ร อ งคุณภาพคลิ นิ ก ทั น ตก ร รมจ าก 

ทันตแพทยสภาแล้ว นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการ Wrap ยูนิต

ทันตกรรมและถามตอบปัญหาเกี่ยวกับงาน Infection 

Control โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย 

Dental Safety Clinic@HA Forum

 “คุณภำพบริกำร คือควำมภำคภูมิใจของเรำ”

 บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้เข้าประชุม

งาน HA Forum ให้ความสนใจบูธ Dental Safety Clinic 

เป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในวิชาชีพทันตกรรม 

ทันตแพทย์ ผู ้ช่วยท่ีคุณหมอพามาชมวิธีการ Wrap ยูนิต 

ทันตกรรมด้วย หรือเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลซ่ึงเป็นผู้สวม

บทบาทเพื่อนร่วมงานของทันตแพทย์ และเป็นผู้ป่วยที่มารับ

การรักษาด้วย 

 การสร้างความต่ืนรู้เร่ืองงาน Infection Control ให้

กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการรักษาทาง 

ทันตกรรมผ่านนิทรรศการ Dental Safety Clinic จะเป็นอีก

ก้าวหนึ่งที่ช่วยกันยกระดับ “คุณภาพบริการทางทันตกรรม” 

ทั้งระบบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และความภาคภูมิใจ

ของทันตแพทย์ในการที่ได้ท�าหน้าที่ “แพทย์” อย่างเต็มที่เพื่อ

สุขภาพของผู้ป่วยในมือเราทุกคน ท่านที่สนใจวิดีโอสาธิตการ 

Wrap ยูนิตทันตกรรม สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ 

ทันตแพทยสภา www.dentalcouncil.or.th 

 เราจะมุ่งหน้าพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ความยั่งยืนของวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

เรื่อง ร้อยโททันตแพทย์ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ  ภาพ Dental Safty Clinic
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