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“ข้อมูลรอบด้าน	สื่อสารฉับไว	พร้อมหัวใจบริการ”

 เราพยายามท�าให้ข่าวสารของเราเป็นช่องทางท่ีท่าน

สมาชิกจะสามารถติดตามการออกข้อบังคับประกอบการแก้ไข

พรบ.วิชาชีพทันตกรรมอย่างสะดวกดายง่ายสุด ฉบับนี้เราจึงเรียบ

เรียงประเด็นด้านกฎหมาย เสนอข้อมูลประสบการณ์จากประเทศ

เพื่อนบ้าน(ไม่ได้ไปไหนไกล) เสนอตุ๊กตาการเตรียมการของศูนย์

ศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเรา นอกจากนี้เรายัง

พยายามเพ่ิมช่องทางเปิดเวทีให้ท่านได้สอบถามเราในเฟสบุ ๊ก 

“ทันตแพทยสภา 8” และพยายามจะเดินสายรับฟังความเห็นท่าน

สมาชิก ออกแบบสอบถามออนไลน์ให้ท่านร่วมให้ความเห็น มาร่วม

กันคิดการออกแบบกระบวนวิธีศึกษาต่อเนื่องที่จะท�าให้โลก

ตระหนักว่า ทันตแพทย์ไทยมีมาตรฐานวิชาชีพสูง และหลังจากจบ

แล้วเราก็ติดตามวิชาการกันสม�่าเสมอ 

 ขอเสนอตัวอย่าง Dental Dynamic Team ที่สมัครใจ

รวมตัวกันทางวิชาการอย่างเหนียวแน่นเข้มมายี่สิบกว่าปี และ

มั่นใจว่ามีกลุ่มก้อนวิชาการลักษณะนี้อีกไม่น้อย (ท่านผู้อ่านทราบ

ว่ามีกลุ ่มไหนที่ไหนช่วยแจ้งเราทางไลน์ทางเฟสทางอีเมล์ด้วย  

จะตามไปสัมภาษณ์มาให้ท่านรับทราบกันค่ะ)

 เราอธิบายสถานการณ์การ(ไม่ค ่อยจะมี)เงินให้ท่าน

สมาชิกร่วมรับทราบ มีค�ากว่าว่าไม่มีประเทศชาติยากจน ประชาชน

มั่งคั่งที่ไหนที่สังคมน่าอยู่นะคะ ท่านเหรัญญิกเปิดเผยกระบวนการ

ท�างานและการใช้งบประมาณของเรา ท่านสมาชิกอ่านแล้วอยาก

จะช่วยสปอนเซอร์การท�าข่าวสารได้ทั้งเล่มกระดาษเละระบบ

ออนไลน์นะคะติดต่อที่ dent11@gmail.com

 ส�าหรับท่านที่อ่านจบครบเนื้อหาทั้งเล่มแล้ว ขอเชิญช่วย

กันท�าแบบสอบถามหากท่านยังไม่ได้ท�า(มีลิงค์ท้ายเล่ม) เพื่อให้

ข้อมูลประกอบในการออกแบบระบบกับเรา ทันตแพทยสภาไม่ได้

เป็นของกรรมการเท่านั้น เชิญมาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาวิชาชีพค่ะ 

เราจะสอบถามท่านสมาชิกเป็นระยะช่วยกันคิดช่วยกันด�าเนินการ

นะคะ

 เนื่องจากมีวาระการแก้ไขพรบ.เข้ามาในช่วงต้นของทันต

แพทสภาแปด ดังนั้นการข่าวสองเล่มแรกเราจึงใช้พื้นที่เพ่ืออธิบาย

เรื่องนี้ ฉบับหน้าเราจะเล่าแผนยุทธศาสตร์ให้ท่านทราบว่าในสาม 

ปีนี้เราวางแผนจะพัฒนาวิชาชีพกันอย่างไร แผนพัฒนาการศึกษา

วิชาชีพ การคุ ้มครองผู ้บริโภค เรื่องการพัฒนามาตรฐานคลินิก 

(แผนงาน Thai Dental Clinic Safety Goal) การปรับกระบวนการ

ตัดสินคดีความให้คล่องตัวข้ึน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคล 

โดยเจ้าภาพแต่ละเรื่องจะมาเล่าให้ท่านฟังกัน ติดตามกันนะคะ
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 เพ่ิงผ่านมาสดๆร้อนๆ กับการรับฟังความคิดเห็นใน

การด�าเนินการ เพื่อรองรับการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ 

อันเนื่องมาจากการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติวิชาชีพ

ทันตกรรมฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ

 ในการรับฟังความเห็นดังกล่าว มีข้อเสนอแนะและข้อ

ซักถามที่เป็นประโยชน์เยอะมากจริงๆครับ ทีมงานของทันต

แพทยสภาได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการด�าเนินการใน

ระยะต่อไปเป็นจ�านวนมาก แต่ก็เห็นว่ายังมีพี่ๆน้องๆอีกหลาย

ท่านที่ยังไม่ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ พรบ.วิชาชีพทันตกรรม 

(ฉบับท่ี 2) จึงให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาต่อเนื่อง

ตามพรบ.นี้ ไม่ตรงประเด็นเสียทีเดียว

 ผมจึงขออนุญาตให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายนี้

อีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านที่ยังไม่เคยทราบมาก่อน จะได้หาย

ข้องใจ และจะได้ก้าวไปพร้อมๆกันครับ

กรณีเช่นนี้เรียกว่าเป็นการออกกฎหมายมีผลบังคับใช้ย้อน

หลังอันไม่เป็นคุณ	และเป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพหรือไม่

 ในปี 2545 ศาลปกครองกลางได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยว ่า พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

หรือไม่ เนื่องจากมีผู้ฟ้องร้องว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวก�าหนด

ให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ของตน ซึ่งไม่เคยก�าหนดอายุให้สิ้นสุดนั้น ถูกก�าหนดอายุเหลือ

เพียง 5 ปี โดยกฎหมายฉบับดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ว่าการก�าหนดอายุใบอนุญาต แม้จะเป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ

ในการประกอบอาชีพ แต่ก็เป็นไปเพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการ 

เรื่อง ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช 

ไขข้อข้องใจในพระราชบัญญัติ 
	 	 	 วิชาชีพทันตกรรมฉบับใหม่

ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ซ่ึงรัฐธรรมนูญ

อนุญาตให้ท�าได้ ส่วนการออกกฎหมายดังกล่าวเรียกว่าเป็นการ

ออกกฎหมายย้อนหลังอันไม่เป ็นคุณหรือไม่ น้ัน แม้ศาล

รัฐธรรมนูญจะไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นนี้เนื่องจากค�าฟ้องของผู้

ฟ้องขาดองค์ประกอบ แต่หากอ่านค�าวินิจฉัยส่วนตนของ

ตุลาการแต่ละท่านจะพบว่าตุลาการแต่ละท่านเห็นไปใน

ท�านองเดียวกันว่าการก�าหนดให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปอีก 5 ปี 

(ในกรณีของสภาพยาบาล) และการก�าหนดเงื่อนไขให้มีการ

ศึกษาต่อเนื่องนั้น เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นไปข้างหน้า ไม่อาจถือได้

ว่าเป็นบทบังคับใช้ย้อนหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถกระท�าได้

 ส่วนที่หลายท่านกล่าวถึงกรณีของแพทยสภา ที่ยกเลิก

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2545 นั้น 

ขอเรียนว่าไม่ได้เป็นเพราะข้อบังคับดังกล่าวเป็นการออก

กฎหมายที่มีผลย้อนหลังอันไม่เป็นคุณ แต่เนื่องจากพระราช

บัญญัติวิชาชีพเวชกรรมในขณะนั้น ไม่ได้อนุญาตให้แพทยสภา

ออกข้อบังคับดังกล่าวได้
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 ดังนั้น จึงต้องเรียนว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพทันต

กรรม ฉบับใหม่ ไม่เข้าข่ายการออกกฎหมายที่มีผลย้อนหลังแต่

อย่างใดครับ 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตาม	พรบ.วิชาชีพทันต

กรรม	ก�าหนด	4,000	บาท	คงที่ใช่หรือไม่	

 ไม่ใช่ครับ ถ้าท่านอ่านเฉพาะพระราชบัญญัติฉบับท่ี 2 
ที่ เขียนว่า “ให้เพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราช
บัญญัติ...ค่าต่ออายุใบอนุญาต 4,000 บาท” ก็อาจเข้าใจผิดได้
ง่ายๆ ครบั เน่ืองจากพระราชบญัญตัฉิบบัที ่2 เป็นการแก้ไขเพิม่
เตมิพระราชบญัญัตฉิบบัแรก ดงันัน้เพือ่จะให้เกดิความเข้าใจต่อ
ผลของกฎหมายอย่างครบถ้วน จึงต้องอ่านพระราชบัญญัติทั้ง
ฉบับแรกและฉบับที่ 2 พร้อมกัน ซึ่งจะได้ความดังน้ีครับ 
“มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข...ออกกฎ
กระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมไม่เกนิอตัราท้ายพระราชบญัญตัิ
นี้... ค่าต่ออายุใบอนุญาต 4,000 บาท” หมายความว่าค่าต่อ

อายใุบอนุญาต จะเป็นเท่าใดกไ็ด้ แต่ต้องไม่เกนิ 4,000 บาท 

 ขอเรียนเพิ่มเติมอีกนิดครับ เนื่องจากใบอนุญาตที่ออก

ก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 จะเป็นใบอนุญาตท่ีไม่มี

ก�าหนดอายุ จึงไม่ต้องมีการต่ออายุใบอนุญาต ผู้ที่มีพันธะต้อง

ช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต จึงเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 

เป็นต้นไปครับ โดยการช�าระค่าธรรมเนียมครั้งแรกของคน 

กลุ่มนี้จะเกิดขึ้น 5 ปี หลังจากวันที่ได้รับใบอนุญาตครับ

การต่ออายใุบอนญุาตไม่ผกูพนักบัการศกึษาต่อเนือ่งได้หรอืไม่

 เรื่องนี้ก็ท�าไม่ได้อีกเช่นกันครับ ในพระราชบัญญัติ

ฉบับท่ี 2 ก�าหนดเง่ือนไขส�าหรับผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ 

12 พฤศจิกายน 2559 เอาไว้แบบไม่ให้ทางเลือกอื่นใดเลย ดังนี้

ครับ “ให้ใบอนุญาต... ยังคงใช้ได้ต่อไป โดยผู้ได้รับอนุญาตดัง

กล่าวต้องมีการศึกษาต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขตามข้อบังคับทันตแพทยสภา” ผมขอเรียนเพิ่มเติมว่า

ในการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก้ไขวรรคตอน

จากเดิม ที่เขียนว่า “ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข” เป็น 

“ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข” เพ่ือให้ชัดเจนว่าทันต

แพทยสภามีอ�านาจก�าหนดรายละเอียดเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาต่อเนื่องเท่านั้น ไม่สามารถก�าหนดวิธีการอื่นขึ้นมาได้

อีกครับ

 ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่า พระราชบัญญัติ

ฉบับที่ 2 นี้ กลับก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการต่อใบ

อนุญาตของผู้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้น

ไป น้อยกว่าที่ก�าหนดส�าหรับกลุ่มแรกเสียอีกนะครับ เพราะ

กฎหมายก�าหนดให้ใบอนุญาตกลุ่มหลังนี้มีเงื่อนไขการต่ออายุ

ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาที่จะก�าหนดขึ้นใหม่เท่านั้น โดยไม่

ได้ให้กรอบเช่นเดียวกับใบอนุญาตชุดแรกครับ

ทันตแพทยสภามีอ�านาจในการพักใช้ใบอนุญาตหรือก�าหนด

ให้ใบอนุญาตสิ้นผลเพื่อประกอบเง่ือนไขการศึกษาต่อเนื่อง

หรือไม่
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Hot Issue

 ในประเด็นนี้มีหลายท่านที่ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ทันต

แพทยสภาอาจก�าหนดเงื่อนไขในการศึกษาต่อเน่ือง ตามที่ระบุ

ไว้ในพระราชบัญญัติ แต่ในทางตรงข้ามก็ไม่เห็นว่ามีส่วนใดใน

กฎหมายระบุอย่างชัดเจนให้ทันตแพทยสภามีอ�านาจพักใช้

หรือท�าให้ใบอนุญาตสิ้นผลได้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แตกต่างจาก

การเขียนพระราชบัญญัตินี้ในมาตราอื่น เพราะในมาตราอื่น 

เช่น มาตราที่ว่าด้วยโทษทางจรรยาบรรณนั้นมีข้อระบุชัดเจน

ว่าการพักใช้ใบอนุญาตจะสามารถกระท�าได้ในกรณีใด ด้วยวิธี

การขั้นตอนอย่างไร

 แม้ทันตแพทยสภาจะมีความเห็นว่า การก�าหนด

เงื่อนไขประกอบการศึกษาต่อเนื่องเป็นเรื่องที่สามารถกระท�า

ได้ตามอ�านาจที่พะราชบัญญัติฉบับที่ 2 มอบหมายไว้ แต่ทันต

แพทยสภาก็ยินดีรับฟังค�าทักท้วงจากสมาชิกทุกท่านครับ ดัง

นั้น ทันตแพทยสภาจะได้ปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกท่ีถูก

ต้อง และเป็นไปตามตัวบทกฎหมายต่อไป ซึ่งน่าจะรวมถึงการ

หารือไปยังผู้มีอ�านาจหน้าที่วินิจฉัยในข้อกฎหมายของราชการ

ด้วย ทั้งนี้หากมีประเด็นแง่มุมที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน

เพิ่มเติม ผมจะได้น�ามาเรียนเสนอในโอกาสต่อไปครับ

ผลของการพักใช้ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตสิ้นผลจะเป็น

อย่างไร

 หากมีการพักใช้ใบอนุญาต หรือใบอนุญาตสิ้นผล ไม่

ว่าจะด้วยสาเหตุใด ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นย่อมต้องหยุดการ

ให้การรักษาผู้ป่วยครับ ซึ่งโดยหลักกฎหมายแล้ว ต�าแหน่งหรือ

ภารกิจอื่นใดที่ยึดโยงกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ย่อมถูก

ระงับไปด้วยครับ ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นทันตแพทย์ในโรง

พยาบาลของรัฐ เมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกระงับ ผู้

ประกอบวิชาชีพผู้นั้นก็ไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ ผมไม่

แน่ใจว่าท่านผู้อ่านเคยทราบมาก่อนหรือไม่ว่าน้องรุ่นใหม่บาง

คนที่ส�าเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แต่ยังสอบใบ

อนุญาตไม่ได้ ก็ไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการในต�าแหน่ง

ทันตแพทย์นะครับ ต้องบรรจุเป็นนักวิชาการก่อน เมื่อใดสอบ

ใบอนุญาตได้จึงจะสามารถท�างานในฐานะทันตแพทย์ได้

 ในส่วนของภาคเอกชน ดูเหมือนที่ส�าคัญที่สุดน่าจะ

เป็นการเป็นผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลครับ เพราะการเป็นผู้

ด�าเนินการสถานพยาบาลนั้นต ้องมีคุณสมบัติการเป ็นผู ้

ประกอบวิชาชีพด้วย หากใบอนุญาตของผู้ด�าเนินการสถาน

พยาบาลผู้ใดหมดสภาพลงสถานพยาบาลนั้นก็เข้าข่ายไม่ครบ

องค์ประกอบในการด�าเนินการ ก็มีหวังต้องปิดคลินิก ไม่รับผู้

ป่วยไว้ก่อน ถ้าเป็นเช่นนี้จริงผู้รับผิดชอบคงต้องรีบเปลี่ยนตัวผู้

ด�าเนินการสถานพยาบาลใหม่โดยเร็ว ซ่ึงก็จะท�าให้คลินิกนั้น

รับผู้ป่วยได้เป็นปกติต่อไปครับ

 ผมเข้าใจว่าในไม่ช้านี้ ทันตแพทยสภาคงจะได้ออกมา

ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นนี้โดยเร็วครับ เพื่อให้ท่าน

สมาชิกได้หายคาใจและด�าเนินการในขั้นต่อๆไป ได้โดยไม่ต้อง

ย้อนกลับไปกลับมา เพื่อทบทวนประเด็นเก่าหลายรอบนะครับ 

ผมเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ทันตแพทยสภารับฟังข้อคิดเห็น

และทักท้วงจากสมาชิกทุกท่านอย่างแท้จริงครับ และขอ

ขอบพระคุณทุกท่านในความคิดเห็นอันมีคุณค่าของท่านครับ

 ท้ายนี้ หวังว่าข้อข้องใจในประเด็นกฎหมายที่สัมพันธ์

กับพระราชบัญญัติฉบับนี้ คงจะคลายใจจากท่านไปพอสมควร

นะครับ ส่วนอื่นที่สัมพันธ์กับการศึกษาต่อเนื่องและนอกเหนือ

ไปจากประเด็นข้อกฎหมายนั้น ท่านผู้อ่านอาจหาข้อมูลได้ใน

บทความอื่นๆ ของข่าวสารฉบับนี้ครับ 
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 ขณะน้ีในวงการทันตแพทย์ไทย

ก�าลังช่วยกันเสนอความคิดเห็นต่อระบบ

การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Educa-

tion หรือ CE) ว่าควรจะมีรูปแบบ หน้าตา

เป็นอย่างไร เพื่อหาจุดสมดุลที่จะไม่เป็น

ภาระกับทันตแพทย์และส่งผลดีต่อการ

พัฒนาความรู ้ความสามารถและติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการไปพร้อมๆกัน 

บทความนี้ได้ส�ารวจเพื่อนบ้านเราสอง

ประเทศคือ มาเลเซียและสิงค์โปร ว่ามี

ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ต ่ อ เ นื่ อ ง ส� า ห รั บ

ทันตแพทย์เป็นอย่างไรบ้าง การได้เรียนรู้

ว่าเพื่อนบ้านเราท�าอย่างไร จะช่วยให้เรา

น�าเอาวิธีคิดและประสบการณ์ของเพื่อน

บ้านมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการ

ศึกษาต่อเนื่องของไทยได้

การศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์ใน

มาเลเซีย	

 ร ะบบกา รศึ กษ าต ่ อ เ นื่ อ งที่

มาเลเซีย จะเรียกว่า Continuing Profes-

sional Development (CPD) ซึ่งสื่อ

ความหมายอย่างชัดเจนถึงการพัฒนา

ความรู้และทักษะต่างๆของการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง เน้นใน

เร่ืองวิชาชีพ มีการเขียนเป้าหมายของ

ระบบนี้ระบุไว ้ในเอกสารว่า “เพื่อให ้

ทันตแพทย์ update ความรู้ เพื่อที่จะมี

สมรรถนะ (competent) ที่จะให้บริการ

ทันตกรรมอย่างมีคุณภาพสูง (high qual-

อ่านมาเล่า
เรื่อง ทันตแพทย์ ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2 

การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
	 ในมาเลเซีย	และในสิงค์โปร์

ity) เพื่อรับประกันผลต่อสุขภาพและ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย” โดยหน่วยงาน

ที่ดูแลคือ CPD Point Awarding Com-

mittee ซึ่งท�างานภายใต้ก�ากับของ Ma-

laysian Dental Council รูปแบบจะ

คล้ายๆกับไทย ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ของทันตแพทย์ (Continuing Dental 

Education Center หรือ CDEC) ดูแล

เรื่องการศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์

ตามข้อบังคับของทันตแพทยสภา 

เน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ	

 การพัฒนาวิชาชีพของมาเลเซีย

นั้นมีหลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม

วิชาการ การเข้า workshop การเรียนรู้

ด้วยตนเอง การน�าเสนอผลงาน ฯลฯ ซึ่ง

จะคล้ายๆกับร่างของไทยเรา นอกจากนี้

สภาวิชาชีพทันตกรรมมาเลเซียให ้ข ้อ

แนะน�าเนื้อหาว ่า ทันตแพทย์ควรจะ

พัฒนาทักษะด้านความปลอดภัย เช่น การ

ช่วยเหลือผู ้ป ่วยแบบฉุกเฉิน การดูแล

เครื่องมือให้ปราศจากเช้ือ การป้องกันรังสี

จากการถ่ายภาพรังสี รวมทั้ง พัฒนาความ

รู ้ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และการ

บริหารความขัดแย้งกับผู้ป่วย ข้อแนะน�านี้

ไม่ได้เป็นการบังคับ ซึ่งต่างกับการศึกษา

ต ่อ เ น่ืองของทันตแพทย ์ ใน สหราช

อาณาจักรที่มีหน่วยกิจกรรมบังคับในเร่ือง

เหล่านี้ 

ทันตแพทย์เก็บหน่วยกิจกรรมด้วยตนเอง	

30	หน่วยต่อปี

 วิธีการเก็บหน ่วยกิจกรรมคือ 

ทันตแพทย์ต้องส่งคะแนนหน่วยกิจกรรม 

ผ่าน MyCPD application หรือผ่าน 

website ก็ได้ ส่วนคนที่ไม่ได้ใช้ระบบ on-

line ให้ยื่นเป็นเอกสารเข้ามาแทน ถือเป็น

ความรับผิดชอบของทันตแพทย์แต่ละ

คนในการยื่นเอกสารเพื่อเก็บคะแนน ไม่ได้

ส่งคะแนนผ่านสถาบันที่จัดฝึกอบรม โดย
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อ่านมาเล่า
หน่วยกิจกรรมที่บังคับเก็บคือ 30 หน่วย

ต่อปี จะต้องเก็บหน่วยเพื่อต่ออายุทุกปี 

ส่วนทันตแพทย์ที่จบใหม่จะให้ท�างานได้

ก่อน 3 ปีโดยในช่วงปีที่ 3 จะต้องเก็บ

หน่วยกิจกรรม 30 หน่วยกิจกรรมจึงจะต่อ

อายุได้ในปีถัดไป และต่อไปก็จะต้องเก็บ 

30 หน่วยกิจกรรมทุกๆปีต่อเนื่องไป 

 เอกสารที่จะใช้รับรองการเข้าร่วม

ในหน่วยกิจกรรมนั้นจะต่างออกไปเช่น ถ้า

เป็นประชุมวิชาการต่างๆ จะต้องมีหลัก

ฐานว่าเข้าร่วม (เช่น Certificate หรือ let-

ter of participation) ถ้าเป็นการศึกษา

ด้วยตนเอง ก็จะใช้หลักฐานจาก online 

provider เป็นต้น 

มีระบบเพดานสูงสุดและแต่ละประเภท

ของการประชุมให้หน่วยกิจกรรมที่ต่างกัน	

 ระบบของมาเลเซียได ้ก�าหนด

เพดานสูงสุดของหน่วยกิจกรรมไว้ เช่น ถ้า

เข้าร่วมประชุมวิชาการ (Dental Confer-

ence or Congress) ใน 1 วันได้ 10 

หน่วย ร่วมประชุม 2 วันได้ 15 หน่วยและ

ร่วมประชุม 3 วันได้ 20 หน่วย หากร่วม

ประชุมในปีน้ันมากกว่า 3 วันก็จะเก็บ

หน่วยกิจกรรมได้เพียง 20 หน่วยตาม

เพดานสูงสุดที่ก�าหนดไว้ การที่ออกแบบ

ระบ บ เช ่ น น้ี เ น่ื อ ง จ า กต ้ อ ง ก า ร ใ ห ้

ทันตแพทย์ได้มีการศึกษาต่อเนื่องในหลาย

รูปแบบ จะใช้การประชุมวิชาการเพียง

อย่างเดียวให้ครบ 30 หน่วยนั้นท�าไม่ได้ 

ทันตแพทย์มาเลเซียจะต้องไปหาความรู้

และทักษะจากกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติม 

 ที่ อี กประเด็น ท่ีน ่ าสนใจ คือ 

แต่ละประเภทของการประชุมจะให้หน่วย

กิจกรรมที่แตกต่างกัน ถ้าเป็นการประชุม

วิชาการที่เป็น Scientific meeting of 

chapters ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 

สมาคม สถาบัน หรือ กระทรวงสุขภาพนั้น 

จะให้หน่วยกิจกรรมน้อยกว่า เช่น ประชุม 

Scientific meeting of chapters ใน 1 

วันได้เพียง 3 หน่วยกิจกรรมเม่ือเทียบกับ 

Dental Conference ที่จะได้มากถึง 10 

หน่วย และมีระบบเพดานสูงสุดที่จะเก็บ

ได้ไม่เกิน 10 หน่วยส�าหรับหมวดการ

ประชุม Scientific meeting of chap-

ters ส่วนการประชุมที่เป็น Workshop 

หรือเป็นหลักสูตร course (รวม hands-

on) จะได้หน่วยกิจกรรมระดับกลางๆ คือ 

ประชุม workshop 1 วันจะได้ 6 หน่วย

กิจกรรมเป็นต้น 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การประชุม

วิชาการ Conference กับ Scientific 

meeting หรือ workshop จะมีการให้

หน่วยกิจกรรมที่มีคะแนนต่างกัน ส่วนถ้า

เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจะให้ 1 หน่วย

ต่อหนึ่งบทความที่อ่าน และทันตแพทย์ที

เรียน ป.โท ป.เอก จะให้ 50 หน่วยต่อปีซึ่ง

เกินกว่าที่ก�าหนดไว้เพียง 30 หน่วยในปี

นั้น หมายความว่า ทันตแพทย์ที่เรียน 

ป.โทและ ป.เอกอยู่จะไม่จ�าเป็นที่จะต้อง

เข้าการศึกษาต่อเนื่องแต่อย่างใด 

การศึกษาต ่อ เนื่ องของทันตแพทย ์

สิงคโปร์

 ระบบการศึกษาต ่อเนื่องของ

สิงคโปร์เริ่มมาตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งถือว่าได้

ด�าเนินการมาเกือบจะครบ 10 ปีแล้ว ที่

สิงค ์โปร ์จะเรียกการศึกษาต่อเนื่องว ่า 

Continuing Professional Education 

(CPE) ซึ่งท้ัง 2 ประเทศน้ีจะมีการระบุค�า

ว่า Professional ไว้อย่างเฉพาะเจาะจง

ว่าเป็นวิชาชีพ เอกสารของ CPE ระบุไว้ว่า 

ทันตแพทย์มีหน้าท่ีในการคงสมรรถนะ

วิชาชีพในการให้การดูแลรักษาทางทันต

กรรมที่มีคุณภาพ การดูแลการศึกษาต่อ

เน่ืองในสิงคโปร์ไม่ได้ตั้งองค์กรขึ้นมาโดย

เฉพาะ ทันตแพทยสภาของสิงคโปรเป็นผู้

ดูแลโดยตรง 

เก็บหน่วยกิจกรรม	70	หน่วยใน	2	ปี	และ

มีหน่วยกิจรรมส�าหรับทันตาภิบาล

 ทันตแพทย์สิงค์โปร์จะต้องเก็บ

หน่วยกิจกรรมให้ได้ 70 หน่วยใน 2 ปี รวม

ถึงทันตแพทย์ชั้นสองและ Oral health 

therapist ซึ่งจะต้องเก็บหน่วยกิจกรรม
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อ่านมาเล่า
ครึ่งหนึ่งของทันตแพทย์คือ 35 หน่วยใน 2 

ปี ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ทันตแพทยสภา

ของสิงคโปร์ดูแลการประกอบวิชาชีพของ

ทุกวิชาชีพที่มีการกระท�าใดๆในช่องปาก 

ซึ่งท�าให้รวมการดูแล Oral health ther-

apist ด้วย โดยความหมายของ Oral 

health therapist ในสิงค์โปร์จะประกอบ

ด้วย 3 กลุ ่มวิชาชีพ คือ ทันตาภิบาล 

หรือdental therapist (ท�าฟันพื้นฐาน อุด

ฟัน ถอนฟัน ขูดหินน�้าลายให้เด็กอายุต�่า

ว่า 18 ปี) ทันตานามัย หรือ dental hy-

gienist (ให้บริการทันตกรรมป้องกันแก่

ทุกกลุ่มอายุ) และ กลุ่มสุดท้ายคือ oral 

health therapist ซ่ึงจะท�าได้ทั้งบทบาท

ของ dental therapist และ dental hy-

gienist 

ทันตแพทย์เฉพาะทางต้องศึกษาต่อเนื่อง

ในสาขาตนเองอย่างน้อย	20%	

 ระบบการศึกษาต ่อเนื่องของ

ทันตแพทย์ในสิงคโปร์ยังบังคับ Core re-

quirement และ ver ifiable โดย

ทันตแพทย์ทั่วไปจะต้องมี Core require-

ment อย่างน้อย 20% ของหน่วยกิจกรรม

ทั้งหมดที่เป็น Core requirement หมาย

ถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับทันตกรรมโดยตรงและ

มีโครงสร ้างการอบรมที่ชัดเจน  ส ่วน

ทันตแพทย์เฉพาะทาง (Specialist) ก็จะ

ก�าหนดให้ต้องมีอย่างน้อย 20% ที่เป็น

วิชาการในงานทันตกรรมเฉพาะทางด้าน

นั้นๆ 

 ในประเด็นนี้อาจจะมีผู ้สงสัยว่า 

ในเมื่อจบได ้วุฒิบัตรอนุมัติบัตรเป ็นผู ้

เชี่ยวชาญแล้วท�าไมจึงต้องศึกษาต่อเนื่อง

ในด้านนั้นๆอีก ซ่ึงในทางกลับกัน ความรู้

เฉพาะสาขาท่ีลงลึกน้ันมีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการ update ความ

รู้อยู่เสมอ ซึ่งระบบนี้จะท�าให้ทันตแพทย์

เฉพาะทางมีการพัฒนาความรู ้ทักษะใน

ของสาขาที่ตนเองช�านาญอย่างต่อเนื่อง 

ก�าหนดสัดส่วนของการศึกษาด้วยตนเอง

และการประชุมวิชาการ 

 นอกจากน้ียังมีระบบ verfiable 

ซึ่งกันสัดส่วนไว้ว่า ทันตแพทย์ต้องศึกษา

ด้วยต้นเอง 20 หน่วย (เรยีกว่า non-veri-

fiable) ส่วนการประชมุวชิาการต่างๆ การ

อบรม ฯลฯ จะต้องเกบ็ 50 หน่วย (เรยีกว่า 

verifiable) ระบบนีอ้าจเรยีกได้ว่า เป็นการ

บังคับให้มีการประชุมวิชาการหรืออบรม

เป็นหลกั ทนัตแพทย์สงิค์โปร์จะศกึษาด้วย

ตนเองเพียงอย่างเดียวจนครบ 70 หน่วย

นัน้ไม่สามารถท�าได้ เป็นการออกแบบให้มี

สมดุลไม่ให้การเก็บหน่วยกิจกรรมเทไป

ด้านในด้านหนึง่เพยีงด้านเดยีว 

ทันตแพทย ์ท�างานบริหารเก็บหน ่วย

กิจกรรมครึ่งเดียว

 กลุ ่มทันตแพทย์ที่ท�างานทันต

กรรมอาสาสมัคร และงานบริหารจัดการ

เป็นหลัก มีการประกอบวิชาชีพและท�า

หัตถการไม่มากนัก จะมีระบบที่ลดหน่วย

กิจกรรมให้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งทันตแพทย์ที่เข้า

เกณฑ์ดังกล่าวสามารถยื่นค�าร้อง Lower 

CPE point ซึ่งจะเก็บหน่วยกิจกรรมเพียง

ครึ่งหนึ่งคือ CPE 35 หน่วยกิจกรรม (ร้อย

ละ 20 เป็น core requirement และต้อง

เป็น 25 หน่วยที่เป็น verifiable) 

มีระบบเพดานสูงสุดและให้น�้าหนักหน่วย

กิจกรรมเท่ากันในแต่ละประเภทของการ

ประชุม

 นอกจากการก�าหนด Core re-

quirement และ verifiable แล้ว ระบบ

การศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์สิงคโปร์

ยังมีความซับซ้อนเพิ่มอีก โดยมีการให้

ระบบเพดานสูงสุดของแต่ละกิจกรรมด้วย 

เช่น งานเขียนบทความ งาน grand ward 

round หรือ การสอน teching จะไม่เกิน 

10 หน่วยกิจกรรม งานท่ีเกี่ยวกับ publi-

cation ทั้งหมดต้องไม่เกิน 40 หน่วย

กิจกรรม งานที่เกี่ยวกับการสอน ไม่เกิน 

10 หน่วยกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ไม่เกิน 20 หน่วยกิจกรรม การออกแบบ

เช่นนี้ ต้องการให้ทันตแพทย์มีการศึกษา

เพิ่มพูนหาความรู ้ ในรูปแบบต่างๆกัน 

ทันตแพทย์ ท่ีเป ็นอาจารย ์ไม ่สามารถ

เอางานวิจัยที่ลงในวารสารมาใช้เพียง

อย่างเดียวเพื่อให้ถึง 70 หน่วย

 อย่างไรก็ดีการเข้าร่วมประชุม 

conference, hands-on course, sci-

entific meeting, seminar, workshop 

ต่างๆนั้น มีการให้น�้าหนักที่เท่าเทียมกัน

หมดคือ ผู ้เข ้าร ่วมการประชุมจะได้ 1 

หน่วยกิจกรรม ต่อการประชุม 1 ชั่วโมง 

(ซึ่งระบบนี้ต่างกับระบบของมาเลเซียที่

แยกย ่อยให ้น�้ าหนักต ่างกัน) ในส ่วน

ทันตแพทย์ที่เป็นผู้บรรยายจะได้ 2 หน่วย

กิจกรรม ต่อ 1 ชั่วโมงที่บรรยาย แต่หาก

เป็นการบรรยายซ�้าในหัวเรื่องเดียวกันใน

การประชุมครั้งต่อไปให้ถือว่า ผู้บรรยาย

ได้หน่วยกิจกรรมเท่ากับผู้ร่วมประชุม ส่วน

การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น 
ทันตแพทย์ที่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตจะ

กลับมาท�างานได้ต้องเตรียมตัว	6	เดือน

 สิ ง ค โ ป ร ์ มี ก า ร ก� า ห น ด ใ ห ้

ทันตแพทย์ที่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต (Did-

Not-Apply License) หรือไม ่ได ้ลง

ทะเบียนต่อ (De-registered) ถ้าต้องการ

กลับมาท�างาน จะมีช่วงเวลา 6 เดือนที่ให้

เตรียมตัวโดย จะในช่วง 6 เดือนจะต้อง

เก็บอย่างน้อย 18 หน่วย CPE ที่เป็น Core 

อย่างน้อย 20% และต้องเป็นการร่วม

ประชุมต่างๆ (verifiable) อย่างน้อย 13 

หน่วย 
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อ้างอิง

1 Malaysia Dental Council http://mdc.moh.gov.my

2 CPD credit point system booklet, Malaysia  

 http://mdc.moh.gov.my/uploads/cpdpoints.pdf

3 Singapore Dental Council http://www.health 

 professionals.gov.sg/content/hprof/sdc/en.html

4 Continuing professional education, Singapore  

 http://www.healthprofessionals.gov.sg/con 

 tent/hprof/sdc/en/leftnav/information_for_ 

 dentists/continuing_professional_education. 

 html

อ่านมาเล่า

การควบคุมองค์กรหรือสถาบันอบรม	

 ทั นตแพทยสภาสิ งค โปร ์ จะ

ประเมินและรับรององค์กรหรือสถาบันที่

จะเปิด CPE ซ่ึงจะเป็นการประเมินแบบ 

accredit มีการประเมินมาตรฐานและ

กระบวนการ คือจะพิจารณาทั้งคุณภาพ

ของผู ้สอน วัตถุประสงค ์ (ต ้องไม ่ใช ่

หลักสูตรที่เป็นการค้าหรือส่งเสริมการขาย

สินค ้าทันตกรรม) และต ้องประกาศ

หลักสูตรให้ทันตแพทย์ทุกคนได้รับรู้ว่ามี

การจัดเกิดข้ึน จะไม่สามารถจัดกันเอง

ภายในองค์กรแบบเงียบๆ องค์กรที่ไม่ผ่าน

การประเมินจากทันตแพทยสภาสิงคโปร์ก็

จะไม่สามารถรับเป็นสถาบันฝึกอบรมได้ 

ปัจจุบันทันตแพทยสภาสิงคโปร์ให้การ

รับรองสถาบันอบรม 22 องค์กร ซึ่งรวมถึง

การรับรองหลักสูตรเรียนรู ้ทางไกลของ 

Dental protection ของลอนดอนด้วย 

 นอกจากสถาบันอบรมที่ผ่านการ

รับรอง (Accredited provider) ของทนัต

แพทยสภาสิงคโปร์แล้ว ยังมีสถาบันที่จัด

อบรมเป็นครั้งคราว จะเรียกว่า Ad hoc 

provider ซ่ึงจะเป็นองค์กรใดก็ได้ที่สนใจ

จะเป็นการจัดอบรมเป็นครั้งๆ โดยจะต้อง

ยื่นเอกสารให้ทันตแพทยสภาสิงคโปรก่อน

การจดัอย่างน้อย 1 เดอืนและการจดันัน้จะ

ต้องจัดภายใน 6 เดือนหลังจากยื่นเท่านั้น 

หากจดัไปก่อนแล้ว ทางทนัตแพทยสภาสงิ

คโปรจะไม่รบัรองย้อนหลงั 

ลงคะแนนแบบคู่ขนานสองทาง	

 ระบบการบันทึกคะแนนจะระบุ

ให้สถาบันที่อบรมแจ้งหลักสูตรและชื่อผู้

เข้ารับการอบรมเข้ามาที่ทันตแพทยสภา

สิงคโปรก่อนการอบรม 1 เดือนเพื่อบันทึก

ในระบบอิเลคโทรนิค และเม่ือทันตแพทย์

เข้ารับการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทันตแพทย์

ท่านนั้นจะต้องเป็นคน log in เข้ามา

บันทึกการอบรมของตนเอง และจะต้อง

ท�าภายใน 1 เดือนหลังวันอบรม 

การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ไทย

 ศูนย ์การศึกษาต ่อ เ น่ืองของ

ทนัตแพทย์  (Continuing Dental Educa-

tion Center หรือ CDEC) ภายใต้ทันต

แพทยสภา เป็นผู ้ดูแลจัดการเรื่อง การ

ศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education 

หรอื CE) มาตัง้แต่ปี 2551 ซึง่ได้รบัความ

สนใจจากทันตแพทย์กลุ่มหน่ึงในการเก็บ

หน่วยกิจกรรม อย่างไรก็ตามเม่ือ พรบ.

วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2559 ได ้ลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเดือน

พฤษภาคมที่ผ่านมา ทันตแพทย์ทุกคนคง

ต้องให้ความสนใจในการศึกษาต่อเนื่อง

เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถ และ

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง 

ต ่อเนื่ องตามเป ้าหมายของการออก

กฎหมายฉบบันี้ 

 อย่างไรก็ตามทันตแพทยสภามี

ระยะเวลา 180 วันในการออกข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการ

ศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งจะท�าได้ส�าเร็จและมีจุด

สมดุลระหว่างเป้าหมายของกฎหมายกับ

ภาระของทันตแพทย์น้ัน จึงจ�าเป็นท่ีจะได้

ความคิดเห็นจากสมาชิกทันตแพทยสภา

ทุกท่านมาช่วยกันคิด ช่วยกันหาข้อสรุปใน

ประเด็นต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น จะเก็บจ�านวน

หน่วยกิจกรรมกี่หน่วย เก็บในเวลากี่ปี ถ้า

เป ็นทันตแพทย์ที่ท�างานบริหารจะลด

จ�านวนหน่วยกิจกรรมลงหรือไม่ จะให้มี

ระบบเพดานสูงสุดในแต ่ละประเภท

กิจกรรมดีไหม จะให้น�้าหนักของการ

ประชุมรูปแบบต่างๆกันเท่ากันหมดหรือ

ไม่ จะให้มีการบังคับเนื้อหาบางด้านที่

จ� า เป ็นมากน ้อยเพียงใด จะระบุ ให ้

ทันตแพทย์เฉพาะทางต้องเก็บหน่วย CE 

ที่เกี่ยวกับสาขาเฉพาะทางของตนเองหรือ

ไม่ ทันตแพทยสภาจะต้องขึ้นทะเบียนและ

ประเมินและควบคุมสถาบันฝึกอบรมมาก

น้อยเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการใส่

ข ้อมูลการอบรมของทันตแพทย์เข้าใน

ระบบ จะให้สถาบันฝึกอบรมท�าให้ หรือ

ทันตแพทย์ต้องท�าเอง และท้ายที่สุด ถ้า

ทันตแพทย์เก็บหน่วยกิจกรรมไม่ครบตาม

ที่ก�าหนดไว้ จะด�าเนินการอย่างไร 

	 ทั้งหมดนี้ยังไม่มีค�าตอบครับ	 เรามา

ช่วยกันออกแบบนะครับ
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ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

ราชวิทยาลัย

การประชุมวิชาการประจำาปี 2559
Expanding Knowledge for Better Dental Practices

และ พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ
 วันที่ 14-16 กันยายน 2559  ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 และ 23

	 ขอเชิญชวนทันตแพทย์ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมวิชาการประจ�าปี	 2559	 และพิธีมอบเข็มและครุย
วิทยฐานะ	 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่	 4	 นับแต่การก่อต้ัง 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย	 โดยครั้งแรก 
จัดขึ้นในปี	 2549	 ในอดีตที่ผ่านมาราชวิทยาลัยฯ	 ได้จัด
ให้มีพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะทุก	 3	 ปี	 และจัดการ
ประชุมวิชาการร่วมไปด้วยทุกครั้ง	ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ในหลากหลายสาขาให้กับผู้สนใจ	 และผู้ที่จะเข้ารับเข็ม 
และครุยวิทยฐานะ	 แต่ภายหลังจากที่หลักสูตรการอบรม 
เพือ่วฒุบิตัรของราชวทิยาลัยฯ	ได้ก�าหนดให้ทันตแพทย์ประจ�า 
บ้านต้องท�างานวิจัยและน�าเสนอหรือได้รับการตีพิมพ์ 
ผลงานวิจัยก่อนจบการศึกษา	 ราชวิทยาลัยฯ	 จึงเห็นว่า 
ควรจัดการประชุมวิชาการเป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่งนอกจาก
จะเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ประจ�าบ้านของราชวิทยาลัยฯ	
ได้น�าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการแล้ว	 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของราชวิทยาลัยฯ	 ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจะได้มีโอกาส 
แลกเปลี่ยน	 แบ่งปัน	 และเผยแพร่ความรู้ให้กับทันตแพทย์
ที่สนใจทุกท่าน	นอกจากนี้ยังเป็นการสนองตอบต่อแนวคิด
การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทยสภา	แต่เพื่อมิให้เป็นการ
เพิม่ภาระให้กบัผูเ้ข้าร่วมประชมุและผู้สนบัสนนุการประชมุ
รวมถึงผู้จัดการประชุม	ราชวิทยาลัยฯ	จึงมีนโยบายจัดการ
ประชุมร่วมกับสมาคมหรือชมรมทันตแพทย์เฉพาะทาง
หลากหลายสาขาในแต่ครั้งสลับหมุนเวียนกันไป	และจัดใน
เดอืนกนัยายนของทกุปี	ซึง่เป็นช่วงกลางระหว่างการประชมุ
วิชาการใหญ่ๆ	ทางทันตกรรม
	 ในการประชุมครั้งนี้ราชวิทยาลัยฯ	 ได้รับความ 
ร่วมมือจากสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ-
เชียลแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และชมรม
เอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย	ในการจัดประชุมวิชาการ
ประจ�าปีครัง้ท่ี	2	โดยผูท้รงคณุวฒุจิากทกุสาขาทางทนัตกรรม 
จ�านวนมากกว่า	 55	 ท่าน	 ทั้งจากภาครัฐและเอกชน	 และ
จากคณะทันตแพทยศาสตร์เกือบทุกคณะในประเทศไทย	
ให้เกยีรตมิาเป็นวทิยากรในการประชมุคร้ังนี	้มีการบรรยาย	

และอภิปรายมากถึง	27	หัวข้อ	และ	workshop	1	หัวข้อ	
มีห้องบรรยาย	3	ห้องใหญ่	ซึ่งจุคนได้	200-400	คน	และ	
3	 ห้องเล็กจุคนได้	 30-50	 คน	 ท�าให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมสามารถเลือกฟังได้ตามความสนใจ	 ส�าหรับเน้ือหา
และหัวข้อการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่จะสนองตอบความสนใจและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ท�างานของทันตแพทย์ทุกหมู่กลุ่ม	 ทั้งที่เป็นทันตแพทย์ 
ทั่วไปและทันตแพทย์เฉพาะทาง	ให้มีความรอบรู้	และรู้ลึก	
เพือ่ให้สามารถวนิจิฉยั	วางแผนการรกัษา	และให้การรกัษา
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	ดังจะเห็นได้จากหัวข้อ
การบรรยายและอภิปรายในก�าหนดการประชุมล่าสุด
	 ด้วยราชวิทยาลัยฯ	ได้ให้ความส�าคัญกับการศึกษา
วจิยัซึง่เป็นรากฐานของการเสรมิสร้างองค์ความรูใ้หม่ๆ	ของ
วชิาชพี	รวมถึงความก้าวหน้าและการได้รบัการยอมรบัของ
ทันตแพทย์ไทยในเวทีโลก	 ในการประชุมวิชาการประจ�าปี 
ในครั้งที่ผ่านมาและในครั้งนี้	 จึงได้จัดให้มีการน�าเสนอและ
การประกวดผลงานวิชาการของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน	
นิสิต/นักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตรขึ้นในระหว่างการ 
ประชุม	2	วัน	และจัดท�า	Proceedings		ในการลงทะเบียน
เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยต้นฉบับ	 ซ่ึงหมดเขตรับสมัครไป
แล้วเมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคมที่ผ่านมา	 มีผู้ให้ความสนใจ 
ลงทะเบียนจ�านวน	 19	 เรื่อง	 ส่วนการลงทะเบียนน�าเสนอ
ผลงานโดยส่งบทคัดย่อจะหมดเขตวันที่	 30	 มิถุนายน	
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า	 20	 เรื่อง	 ผู้ท่ีได้รับการ
ตอบรับให้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานทุกท่านจะได้รับการ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟรี	 และผู ้ชนะการประกวด 
การน�าเสนอผลงานในล�าดบัที	่1	และ	2	จะได้รบัใบประกาศ
เกียรติคุณ	 พร้อมเงินรางวัล	 ดังนั้นผู ้ที่สนใจเข้าร่วมน�า
เสนอผลงานด้วยการส่งบทคัดย่อ	 สามารถดูรายละเอียด 
และลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ของ 
ราชวิทยาลัยฯ	www.royalthaident.org
	 นอกเหนือจากการบรรยาย	workshop	 และการ 
น�าเสนอผลงานวิชาการแล้ว	 ในการประชุมครั้งนี้ยังจัดให้

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 



วันที่ 16 กันยายน 2559   (พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ)

วันที่ 14 กันยายน 2559       (08.30-10.00 มีอาหารว่างบริการ)

เวลา

เวลา

ห้อง

ห้อง

พิธีเปิด (ห้อง	World	Ballroom	B)		โดย ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา และประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 15 กันยายน 2559       (08.30-10.00 มีอาหารว่างบริการ)

การประชุมวิชาการประจ�าปี 2559 และ พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ ร่วมกับสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากฯ และชมรมเอ็นโดดอนติกส์ฯ  

ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 และ 23

World Ballroom C
ชมรมเอ็นโดดอนติกส์ฯ

Management of Dental 
Traumatic Injury: When  
to Remove Dental Pulp
อ.ทพญ.ดร.จารุมา ศักดิ์ดี

From Past to Future: 
Regeneration in 
Traumatized Immature 
Permanent Tooth
ผศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ
อ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

การประชุมใหญ่สามัญประจ�า
ปี 2559 ชมรมเอ็นโดดอนติกส์
แห่งประเทศไทย
Root Canal Treatment 
Failure: Aetiology and 
Management
ผศ.ทพญ.ดร.อังสนา ใจแน่น 
อ.ทพ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย

World Ballroom C
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ

Oral Diag Sci/ 
Forensic Den 

Puzzle in Oral Lesions II
ผศ.ทพญ.ดร.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
ผศ.ทพ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช  
รศ.ทพญ.ดร.โสภี ภูมิสวัสดิ์
ผศ.ทพญ.ดร.จริา กติทิรพัย์กาญจนา
ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ 
ผศ.ทพญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

How Teeth Can Predict 
Your Age
ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม จันทน์หอม  
อ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์

Endo/Pedo/Prosth/Ortho

Management of Immature 
Permanent Teeth
ผศ.ทพญ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน์ 
ผศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี 
ผศ.ทพ.ดร.นิยม ธ�ารงค์อนันต์สกุล
รศ.ทพญ.ดร.สุวรรรณี ลัภนะพรลาภ

Lotus Suite 5-7 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ

Ortho/Comm Dent/ 
Pedo/Oper

Team Up Neighbourhood 
for Better Child Oral 
Health! 
รศ.ทพญ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
ผศ.ทพญ.ดร.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
อ.ทพญ.พิชานันท์ ศรีสมหมาย

Merging Orthodontics 
and Restorative Dentistry: 
Restoring Function and 
Esthetic of Anterior Teeth
อ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์   
อ.ทพญ.ดร.มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร

Perio/Posth/Occlusion

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าป ี
2559 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย
Q&A in Oral 
Rehabilitation
ผศ.ทพญ.พิณทิพา บุณยะรัตเวช
รศ.ทพ.ดร.ภัททพล อัศวนันท์
ผศ.ทพญ.วันทนี มุทิรางกูร

Lotus Suite 5-7 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ

Prosth/Endo/Oral Surg

Prosthodontic 
Management on 
Questionable Teeth
อ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

Save the Tooth or 
Implant
อ.ทพญ.ธาราธร สุนทรเกียรติ   
อ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
Moderator:  
อ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

Ortho/Oral Surg/Prosth/
Oral Diag Sci

Advances in Digital 
Dentistry for Orthodontics 
and Surgery
อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์   
อ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร

Digital Dentistry in 
Prosthodontics; Is It 
Practical Now? 
ผศ.ทพ.ชนวุตม์ อัศวนันท์

Updated Digital Radiology
อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์
อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล

Lotus  
Suite 14 

ราชวิทยาลัยฯ

Lotus  
Suite 14 

ราชวิทยาลัยฯ

Lotus Suite 15 
ราชวิทยาลัยฯ

Comm Dent

Moving Research to 
Health Policy
ผศ.ทพ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  
รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์

Oper

Seminar in Caries 
Management by 
Operative Dentist

Lotus Suite 15 
ราชวิทยาลัยฯ

Perio

Periodontics: All for 
Heath, Help for All
น.ต.ทพ.เฉลิมพร พรมมาส   
ทพ.กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ
ทพญ.วาริธร โฆษิตภูมิเวท  
ทพ.สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย 
อ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล  
ทพญ.กุลนันทน์ เลิศพิมลชัย
Moderator:  
รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข

Oper

Workshop

The Art of Dental 
Photography 

รศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกร

รับ 50 คน

Lotus  
Suite 13  

ราชวิทยาลัยฯ

Pedo

Seminar 
in Caries 
Management 
by Pediatric 
Dentist

Lotus  
Suite 13 

ราชวิทยาลัยฯ

World Ballroom B 
สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากฯ

Common Oral Pathological 
Cases: How to Approach
ผศ.(พเิศษ) ทพญ.พชัร ีกมัพลานนท์

Updates in Oral and 
Maxillofacial Radiology: 
Key to Success
ศ.ทพญ.ใจนุช จงรักษ์

Current Approach in 
Oral and Maxillofacial 
Pathology: Oral Diagnostic 
Science Perspective
รศ.ทพ.ดร.สรสัณห์ รังสิยานนท์

Surgery for Minor Oral 
Pathology: Do It by Yourself
อ.ทพ.สุวิทย์ สิงห์ศร 

Panel Discussion: 
Interesting Cases
วิทยากรทุกท่าน

World Ballroom B 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ

Prosth/Oper/Gen Dent

Esthetic Dentistry
อ.ทพญ.ดร.พรรณาภา สนิธปุระเสรฐิ
รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

Perio/Oral Surg

Mouth: Gateway to 
Health and Disease
ศ.ทพญ.ดร.รังสินี มหานนท์
รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม 
อ.ทพ.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย

Clinical Tips for 
Treatment Planning of 
Medically Compromised 
Patients in Dental Daily 
Practice
อ.นพ.ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

08.45-09.00 น.

09.00-10.00 น. 

10.00-11.00 น. 

11.00-12.00 น. 

12.00–13.30 น.

13.30-14.00 น.

14.00-14.30 น. 
14.30-16.00 น.

16.00-16.30 น.

09.00-10.00 น. 

10.00-11.00 น. 

11.00-12.00 น. 

12.00–13.30 น.

13.30-14.30 น.

14.30-15.30 น.

15.30-16.30 น.

ราชวิทยาลัย

การประชุมวิชาการประจำาปี 2559
Expanding Knowledge for Better Dental Practices

และ พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ
 วันที่ 14-16 กันยายน 2559  ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 และ 23

	 ขอเชิญชวนทันตแพทย์ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมวิชาการประจ�าปี	 2559	 และพิธีมอบเข็มและครุย
วิทยฐานะ	 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่	 4	 นับแต่การก่อต้ัง 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย	 โดยครั้งแรก 
จัดข้ึนในปี	 2549	 ในอดีตที่ผ่านมาราชวิทยาลัยฯ	 ได้จัด
ให้มีพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะทุก	 3	 ปี	 และจัดการ
ประชุมวิชาการร่วมไปด้วยทุกครั้ง	ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ในหลากหลายสาขาให้กับผู้สนใจ	 และผู้ที่จะเข้ารับเข็ม 
และครุยวิทยฐานะ	 แต่ภายหลังจากท่ีหลักสูตรการอบรม 
เพือ่วฒุบัิตรของราชวทิยาลยัฯ	ได้ก�าหนดให้ทนัตแพทย์ประจ�า 
บ้านต้องท�างานวิจัยและน�าเสนอหรือได้รับการตีพิมพ์ 
ผลงานวิจัยก่อนจบการศึกษา	 ราชวิทยาลัยฯ	 จึงเห็นว่า 
ควรจัดการประชุมวิชาการเป็นประจ�าทุกปี	 ซ่ึงนอกจาก
จะเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ประจ�าบ้านของราชวิทยาลัยฯ	
ได้น�าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการแล้ว	 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของราชวิทยาลัยฯ	 ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจะได้มีโอกาส 
แลกเปลี่ยน	 แบ่งปัน	 และเผยแพร่ความรู้ให้กับทันตแพทย์
ที่สนใจทุกท่าน	นอกจากนี้ยังเป็นการสนองตอบต่อแนวคิด
การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทยสภา	แต่เพื่อมิให้เป็นการ
เพิม่ภาระให้กบัผูเ้ข้าร่วมประชมุและผูส้นบัสนนุการประชมุ
รวมถึงผู้จัดการประชุม	ราชวิทยาลัยฯ	จึงมีนโยบายจัดการ
ประชุมร่วมกับสมาคมหรือชมรมทันตแพทย์เฉพาะทาง
หลากหลายสาขาในแต่ครั้งสลับหมุนเวียนกันไป	และจัดใน
เดอืนกนัยายนของทกุปี	ซึง่เป็นช่วงกลางระหว่างการประชมุ
วิชาการใหญ่ๆ	ทางทันตกรรม
	 ในการประชุมครั้งนี้ราชวิทยาลัยฯ	 ได้รับความ 
ร่วมมือจากสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ-
เชียลแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และชมรม
เอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย	ในการจัดประชุมวิชาการ
ประจ�าปีครัง้ที	่2	โดยผูท้รงคณุวฒุจิากทกุสาขาทางทนัตกรรม 
จ�านวนมากกว่า	 55	 ท่าน	 ทั้งจากภาครัฐและเอกชน	 และ
จากคณะทันตแพทยศาสตร์เกือบทุกคณะในประเทศไทย	
ให้เกยีรตมิาเป็นวทิยากรในการประชมุครัง้นี	้มกีารบรรยาย	

และอภิปรายมากถึง	27	หัวข้อ	และ	workshop	1	หัวข้อ	
มีห้องบรรยาย	3	ห้องใหญ่	ซึ่งจุคนได้	200-400	คน	และ	
3	 ห้องเล็กจุคนได้	 30-50	 คน	 ท�าให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมสามารถเลือกฟังได้ตามความสนใจ	 ส�าหรับเนื้อหา
และหัวข้อการประชุมคร้ังนี้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่จะสนองตอบความสนใจและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ท�างานของทันตแพทย์ทุกหมู่กลุ ่ม	 ท้ังท่ีเป็นทันตแพทย์ 
ทั่วไปและทันตแพทย์เฉพาะทาง	ให้มีความรอบรู้	และรู้ลึก	
เพือ่ให้สามารถวินจิฉัย	วางแผนการรักษา	และให้การรกัษา
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	ดังจะเห็นได้จากหัวข้อ
การบรรยายและอภิปรายในก�าหนดการประชุมล่าสุด
	 ด้วยราชวิทยาลัยฯ	ได้ให้ความส�าคัญกับการศึกษา
วจิยัซึง่เป็นรากฐานของการเสรมิสร้างองค์ความรูใ้หม่ๆ	ของ
วชิาชพี	รวมถงึความก้าวหน้าและการได้รบัการยอมรบัของ
ทันตแพทย์ไทยในเวทีโลก	 ในการประชุมวิชาการประจ�าปี 
ในครั้งที่ผ่านมาและในครั้งนี้	 จึงได้จัดให้มีการน�าเสนอและ
การประกวดผลงานวิชาการของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน	
นิสิต/นักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตรขึ้นในระหว่างการ 
ประชุม	2	วัน	และจัดท�า	Proceedings		ในการลงทะเบียน
เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยต้นฉบับ	 ซึ่งหมดเขตรับสมัครไป
แล้วเมื่อวันท่ี	 31	 พฤษภาคมท่ีผ่านมา	 มีผู้ให้ความสนใจ 
ลงทะเบียนจ�านวน	 19	 เรื่อง	 ส่วนการลงทะเบียนน�าเสนอ
ผลงานโดยส่งบทคัดย่อจะหมดเขตวันที่	 30	 มิถุนายน	
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า	 20	 เรื่อง	 ผู้ที่ได้รับการ
ตอบรับให้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานทุกท่านจะได้รับการ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟรี	 และผู ้ชนะการประกวด 
การน�าเสนอผลงานในล�าดบัที	่1	และ	2	จะได้รบัใบประกาศ
เกียรติคุณ	 พร้อมเงินรางวัล	 ดังนั้นผู ้ท่ีสนใจเข้าร่วมน�า
เสนอผลงานด้วยการส่งบทคัดย่อ	 สามารถดูรายละเอียด 
และลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ของ 
ราชวิทยาลัยฯ	www.royalthaident.org
	 นอกเหนือจากการบรรยาย	workshop	 และการ 
น�าเสนอผลงานวิชาการแล้ว	 ในการประชุมครั้งนี้ยังจัดให้

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 

วันที่ 16 กันยายน 2559   (พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ)

วันที่ 14 กันยายน 2559       (08.30-10.00 มีอาหารว่างบริการ)

เวลา

เวลา

ห้อง

ห้อง

พิธีเปิด (ห้อง	World	Ballroom	B)		โดย ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา และประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 15 กันยายน 2559       (08.30-10.00 มีอาหารว่างบริการ)

การประชุมวิชาการประจ�าปี 2559 และ พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ ร่วมกับสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากฯ และชมรมเอ็นโดดอนติกส์ฯ  

ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 และ 23

World Ballroom C
ชมรมเอ็นโดดอนติกส์ฯ

Management of Dental 
Traumatic Injury: When  
to Remove Dental Pulp
อ.ทพญ.ดร.จารุมา ศักดิ์ดี

From Past to Future: 
Regeneration in 
Traumatized Immature 
Permanent Tooth
ผศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ
อ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

การประชุมใหญ่สามัญประจ�า
ปี 2559 ชมรมเอ็นโดดอนติกส์
แห่งประเทศไทย
Root Canal Treatment 
Failure: Aetiology and 
Management
ผศ.ทพญ.ดร.อังสนา ใจแน่น 
อ.ทพ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย

World Ballroom C
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ

Oral Diag Sci/ 
Forensic Den 

Puzzle in Oral Lesions II
ผศ.ทพญ.ดร.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
ผศ.ทพ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช  
รศ.ทพญ.ดร.โสภี ภูมิสวัสดิ์
ผศ.ทพญ.ดร.จริา กติทิรพัย์กาญจนา
ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ 
ผศ.ทพญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

How Teeth Can Predict 
Your Age
ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม จันทน์หอม  
อ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์

Endo/Pedo/Prosth/Ortho

Management of Immature 
Permanent Teeth
ผศ.ทพญ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน์ 
ผศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี 
ผศ.ทพ.ดร.นิยม ธ�ารงค์อนันต์สกุล
รศ.ทพญ.ดร.สุวรรรณี ลัภนะพรลาภ

Lotus Suite 5-7 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ

Ortho/Comm Dent/ 
Pedo/Oper

Team Up Neighbourhood 
for Better Child Oral 
Health! 
รศ.ทพญ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
ผศ.ทพญ.ดร.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
อ.ทพญ.พิชานันท์ ศรีสมหมาย

Merging Orthodontics 
and Restorative Dentistry: 
Restoring Function and 
Esthetic of Anterior Teeth
อ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์   
อ.ทพญ.ดร.มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร

Perio/Posth/Occlusion

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าป ี
2559 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย
Q&A in Oral 
Rehabilitation
ผศ.ทพญ.พิณทิพา บุณยะรัตเวช
รศ.ทพ.ดร.ภัททพล อัศวนันท์
ผศ.ทพญ.วันทนี มุทิรางกูร

Lotus Suite 5-7 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ

Prosth/Endo/Oral Surg

Prosthodontic 
Management on 
Questionable Teeth
อ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

Save the Tooth or 
Implant
อ.ทพญ.ธาราธร สุนทรเกียรติ   
อ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
Moderator:  
อ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

Ortho/Oral Surg/Prosth/
Oral Diag Sci

Advances in Digital 
Dentistry for Orthodontics 
and Surgery
อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์   
อ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร

Digital Dentistry in 
Prosthodontics; Is It 
Practical Now? 
ผศ.ทพ.ชนวุตม์ อัศวนันท์

Updated Digital Radiology
อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์
อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล

Lotus  
Suite 14 

ราชวิทยาลัยฯ

Lotus  
Suite 14 

ราชวิทยาลัยฯ

Lotus Suite 15 
ราชวิทยาลัยฯ

Comm Dent

Moving Research to 
Health Policy
ผศ.ทพ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  
รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์

Oper

Seminar in Caries 
Management by 
Operative Dentist

Lotus Suite 15 
ราชวิทยาลัยฯ

Perio

Periodontics: All for 
Heath, Help for All
น.ต.ทพ.เฉลิมพร พรมมาส   
ทพ.กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ
ทพญ.วาริธร โฆษิตภูมิเวท  
ทพ.สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย 
อ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล  
ทพญ.กุลนันทน์ เลิศพิมลชัย
Moderator:  
รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข

Oper

Workshop

The Art of Dental 
Photography 

รศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกร

รับ 50 คน

Lotus  
Suite 13  

ราชวิทยาลัยฯ

Pedo

Seminar 
in Caries 
Management 
by Pediatric 
Dentist

Lotus  
Suite 13 

ราชวิทยาลัยฯ

World Ballroom B 
สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากฯ

Common Oral Pathological 
Cases: How to Approach
ผศ.(พเิศษ) ทพญ.พชัร ีกมัพลานนท์

Updates in Oral and 
Maxillofacial Radiology: 
Key to Success
ศ.ทพญ.ใจนุช จงรักษ์

Current Approach in 
Oral and Maxillofacial 
Pathology: Oral Diagnostic 
Science Perspective
รศ.ทพ.ดร.สรสัณห์ รังสิยานนท์

Surgery for Minor Oral 
Pathology: Do It by Yourself
อ.ทพ.สุวิทย์ สิงห์ศร 

Panel Discussion: 
Interesting Cases
วิทยากรทุกท่าน

World Ballroom B 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ

Prosth/Oper/Gen Dent

Esthetic Dentistry
อ.ทพญ.ดร.พรรณาภา สนิธปุระเสรฐิ
รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

Perio/Oral Surg

Mouth: Gateway to 
Health and Disease
ศ.ทพญ.ดร.รังสินี มหานนท์
รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม 
อ.ทพ.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย

Clinical Tips for 
Treatment Planning of 
Medically Compromised 
Patients in Dental Daily 
Practice
อ.นพ.ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

08.45-09.00 น.

09.00-10.00 น. 

10.00-11.00 น. 

11.00-12.00 น. 

12.00–13.30 น.

13.30-14.00 น.

14.00-14.30 น. 
14.30-16.00 น.

16.00-16.30 น.

09.00-10.00 น. 

10.00-11.00 น. 

11.00-12.00 น. 

12.00–13.30 น.

13.30-14.30 น.

14.30-15.30 น.

15.30-16.30 น.
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ราชวิทยาลัย

อัตราค่าลงทะเบียน
  ประชุมวิชาการ (14-15 ก.ย.2559) ภายใน 31 ส.ค. 2559 หลัง 31 ส.ค. 2559 วิธีลงทะเบียน

 สมาชิกราชวิทยาลัยฯ/ 4,000 5,000 ผ่านเว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ
 สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากฯ/   (www.royalthaident.org)
 ชมรมเอ็นโดดอนติกส์ฯ                                (รวมอาหารกลางวัน 2 วัน)   

 ทันตแพทย์ผู้สนใจทั่วไป  5,000 6,000 ผ่านเว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ
                                                                   หรือ ผ่านระบบธนาคาร
                                 (รวมอาหารกลางวัน 2 วัน)  (Bill Payment Slip)

 ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน/นิสิต/ 1,000 2,000 ผ่านเว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ
 นักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตร                           (ไม่รวมอาหารกลางวัน)   

  ประชุมวิชาการและรับเข็ม 
ภายใน 30 มิ.ย. 2559 เท่านั้น วิธีลงทะเบียน

  และครุยวิทยฐานะ (14-16 ก.ย. 2559) 

 ไม่ตัดครุยวิทยฐานะ  8,000 ผ่านเว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ
   (รวมอาหารกลางวัน 2 วัน) 

 ตัดครุยวิทยฐานะ  8,000+5,500 ผ่านเว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ
   (รวมอาหารกลางวัน 2 วัน)

มีเวทีเสวนา	 2	 เรื่องคือ	Moving	 Research	 to	 Health	
Policy	 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข	 และ	 Caries	
Management	โดยคณาจารย์จากสาขาทนัตกรรมหตัถการ
และทันตกรรมส�าหรับเด็ก	 ซึ่งราชวิทยาลัยฯ	 หวังว่าผล
จากการเสวนาในเรื่องของการจัดการฟันผุที่ด�าเนินการใน 
ครั้งนี้	 จะเป็นโครงการน�าร่อง	 ที่น�าไปขยายผลให้มีการ
เสวนาร่วมกันของทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง	 โดยคณาจารย์จาก
ทุกสถาบันการศึกษา	 และหาข้อสรุปและข้อตกลงร่วมกัน
ในการจดัการฟันผ	ุทัง้ด้านการเรยีนการสอนและการให้การ
รักษาในอนาคต
	 ส�าหรับพิธีการมอบเข็มและครุยวิทยฐานะซึ่ง
จัดขึ้นในวันที่	 16	 กันยายน	ณ	 ห้อง	 Grand	 Ballroom	 
ราชวิทยาลัยฯ	 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 
นายแพทย์เกษม	 วัฒนชัย	 องคมนตรี	 และนายกสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มาเป็นประธานในพิธี	 ผู้เข้ารับเข็ม 
ทุกท่านสามารถพาญาติหรือผู ้ติดตามเข้าร่วมในพิธีได ้
ไม่เกิน	 2	 คน	 โดยผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องมารายงานตัวต้ังแต่
เวลา	07.45	–	08.30	น	และพิธีการจะเริ่มเวลา	10.00	น. 
หลังจากพิธีรับเข็มจะมีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณาจารย	์
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขา	 และ
แขกรับเชิญซึ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์อาวุโส	 ใน
ระหว่างการถ่ายรูปหมู่จะมีงานเลี้ยงค็อกเทล	 เพื่อแสดง
ความยินดีกับผู้เข้ารับเข็มทุกท่าน	พื้นที่โดยรอบและภายใน
บริเวณห้องประกอบพิธีรับเข็ม	จะได้รับการประดับตกแต่ง
อย่างสวยงามและสมเกยีรต	ิด้วยดอกไม้นานาชนดิ	นอกจาก

นี้ผู้เข้ารับเข็มทุกท่านจะได้รับหนังสือที่ระลึกรายนามผู้เข้า
รับเข็มและครุยวิทยฐานะ	 ซึ่งจัดท�าเป็นพิเศษกว่าทุกครั้งที่
ผ่านมา	 ผู้เข้ารับเข็มและครุยวิทยฐานะจะต้องลงทะเบียน
ภายใน	 30	มิถุนายน	 เพื่อให้การสั่งตัดครุยวิทยฐานะซึ่งใช้
เวลานาน	สามารถด�าเนินการได้เสร็จทันเวลา	ดังนั้นผู้ที่จะ
เข้าร่วมพิธีรับเข็มควรลงทะเบียนแต่เนิ่นๆ	 ผู้สนใจสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ			
	 การด�าเนนิงานทัง้หมดครัง้นีน้อกเหนอืจากพธิมีอบ
เข็มและครุยวิทยฐานะที่จัดขึ้นส�าหรับผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร/
อนุมัติบัตรของราชวิทยาลัยฯ	 แล้ว	 ในส่วนการประชุม
วิชาการมิได้มุ ่งเน้นเฉพาะทันตแพทย์ที่เป็นผู ้เชี่ยวชาญ
เท่านั้น	แต่เพื่อทันตแพทย์ทุกท่าน	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้มโีอกาสเพิม่พนูความรูร้อบด้าน	และรูลึ้กซึง้	ทีส่ามารถน�า
ไปให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	และยัง
สนับสนุน	ส่งเสริมการศึกษาวิจัย	อันเป็นการสร้างรากฐาน
องค์ความรู้ของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
	 ท้ายทีสุ่ดนีข้อเชญิชวนผู้ทีไ่ด้รบัวฒุบิตัร/อนมุตับิตัร
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมพิธีรับเข็มและครุยวิทยฐานะ	 เข้าร่วมพิธี
ดังกล่าวซึ่งได้มีการเตรียมการไว้อย่างสมเกียรติแห่งวิชาชีพ
และสวยงาม	และขอเรียนเชิญทันตแพทย์ทุกท่านได้ร่วมลง
ทะเบียนเข้าประชุมวิชาการที่มีความหลากหลายและลึกซึ้ง	
และร่วมแสดงความยินดีต่อผู้เข้ารับเข็มและครุยวิทยฐานะ	
ร่วมพบปะสังสรรค์	 พบผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา	 และแสดง
คารวะต่อคณาจารย์อาวุโสจ�านวนมากที่มาร่วมประชุมใน
ครั้งนี้
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 ช่วงน้ีข่าวที่เป็นจุดสนใจในวงการ

ทันตแพทย์คงหนีไม่พ้นเรื่องของการต่อ

อายุใบอนุญาต และ การใช้คะแนนจาก

กิจกรรมการศึกษาต ่อเนื่องว ่าจะท�า

อย่างไร ต้องมีกี่หน่วยกิจกรรม ภายใน

ระยะเวลาเท่าใด และ คนรุ่นก่อนที่จะมี

การแก้กฎหมายพระราชบัญญัติวิชาชีพ

ทันตกรรม ๒๕๓๗ มาเป็น พระราช

บัญญัติวิชาชีพทันตกรรม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.

๒๕๕๙ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร

 จากการฟังความเห็นครั้งแรกในที่

ประชุมวิชาการครั้งท่ี 1/2559 (102) 

ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศ

ไทยฯ ซึ่งท่านผู ้สนใจสามารถเข้าไปดู

วิดีโอเนื้อหาที่อธิบายในการประชุมและ

ความเห็นที่เสนอตลอดการประชุมย้อน

หลังได้ในเพสบุ๊ค “ทันตแพทยสภา8”นะ

ครับ 

 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ(CDEC) ได้

พยายามก�าหนดกลุ่มกิจกรรมให้หลาก

หลายเพือ่รองรบั lifestyle ท่ีแตกต่างกนั

ของท่านสมาชิก CDEC ได้พยายามแก้ไข

ระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสมต่อเนื่องมา

โดยตลอด เรามข้ีอเสนอกจิกรรมทีส่ามารถ

น�ามาเป็นคะแนนหน่วยกจิกรรม ดงันี้

เรื่อง ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ประธานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

รายละเอียดการเก็บหน่วยกิจกรรม 
   ข้อคิดจากเวที 8 มิถุนายน 

ฟังความรอบด้าน

กลุ ่มที่ 1 กิจกรรมพัฒนาความรู ้ด ้วย

ตนเอง

 - การอ่านบทความจากอินเตอร์เน็ต 

และตอบแบบสอบถามท้ายบทความ จะ

ตอบผิดหรือถูกก็มีเฉลยให้ ผู้อ่าน ได้ 2-5 

หน่วยกิจกรรม แล้วแต่ความยาวของ

บทความและจ�านวนค�าถาม 

 - การตีพิมพ์ บทความในวารสาร

วิชาการ ในประเทศ ต่างประเทศ หรือใน

อินเตอร์เน๊ต (ไม่เกิน 10หน่วยต่อปี)

 - การน�าเสนอผลงานทางวิชาการใน

แบบต่าง ๆ เช่น oral presentation, 

poster discussion หรือ poster pres-

entation 

 - การจัดท�าบอร์ดวิชาการ

 - การสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ส�าหรับศูนย ์การศึกษาต ่อเนื่องทาง

ทันตแพทย์ 

กลุ่มที่ 2 พัฒนาความรู้ผ่านการประชุม 

อบรมทางวิชาการ หรือมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพการบริการทางทันตกรรม หลัก

การของหัวข้อที่บรรยาย ควรเป็นหัวข้อ

โดยตรงของทันตแพทย์ ไม่ใช่เพื่อการค้า

หรือโปรโมทสินค ้า และสถาบันการ

ศึกษาต่อเนื่องที่จัดการประชุมเป็นผู ้

รายงานต่อศูนย์ศึกษาต่อเนื่องฯ

 - การประชุมวิชาการ (มีทันตแพทย์

เข้าร่วมอย่างน้อย 50 คน)

 - อบรมระยะสั้น Short Course 

หรือ อบรมเชิงปฏิบัติ Work Shop หรือ 

สัมมนาวิชาการ หรือ Special Lecture 

(มีทันตแพทย์เข้าร่วมอย่างน้อย 20 คน)
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ฟังความรอบด้าน

 - ผู ้ เข ้าร ่วมการอบรมได ้หน ่วย

กิจกรรม ชั่วโมงละ 1 หน่วย อาจารย์

พิเศษบรรยายและอาจารย์พิเศษควบคุม

การฝึกปฏิบัติ ได ้ 5 หน่วยกิจกรรม 

ก�าหนดไม่เกิน 10 หน่วยกิจกรรมต่อปี 

(ไม่ใช่ในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ) 

 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้สมาชิก 

และเพื่อส ่งเสริมการพัฒนาวิชาการ 

CDEC อนุญาตให้การประชุมวิชาการ

ภายในหน่วยงานสามารถน�ามาเก็บ

หน ่วยกิจกรรมได ้  โดยผู ้จัดต ้องส ่ง

รายการพร้อมรายละเอียดมาให้ ศูนย์

การศึกษาต่อเนื่องทางทันตแพทย์ เป็นผู้

ประเมินและให้คะแนน ก่อนการจัด

ประชุมหรือสัมมนา และเมื่อจัดเสร็จ

หน่วยงานหรือสถาบันท่ีเป็นผู้จัด จะต้อง

ส่งข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมมายังศูนย์

การศึกษาต่อเนื่อง เพียงเท่านี้ ผู้ที่เข้าร่วม

ประชุมในรายการเหล่านั้นก็จะได้รับ

หน่วยกิจกรรม ตามที่ศูนย์ฯ ได้ประเมิน

ไว ้ก ่อนเริ่มการประชุมสัมมนา ท้ังนี้ -

โครงการพิ เศษเพื่ อพัฒนาบุคลากร

โครงการของหน่วยงานต้องผ่านการ

อนุมัติจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน

 •  ประชุ มวิ ช าการภายในหรื อ

ระหว่างภาควิชา (ทันตแพทย์เข้าร่วม 20 

คน) 

 • ประชุมวิชาการระดับจังหวัดหรือ

ระดับภาค (ทันตแพทย์เข้าร่วม 20 คน) 

 •  ประชุมภายในหรือระหว ่ า ง 

โรงพยาบาลหรือหน ่วยงานบริการ 

(ทันตแพทย์เข้าร่วม 20 คน) 

 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพองค์กร 

คุณภาพการบริการ ทันตแพทย์ที่เข้าร่วม

กิจกรรมได้ 1 หน่วยกิจกรรมต่อ 3ชั่วโมง

บรรยายในทุกรูปแบบกิจกรรม 

 • การเสนอรายงานผู ้ป ่วย หรือ

รายงานวิจัยในสโมสรวิจัย (Research 

club) หรอืสโมสรวารสาร (journal club) 

มทีนัตแพทย์เข้าร่วมอย่างน้อย 10 คน

กลุ ่ม ท่ี 3 ผู ้ที่ เข ้าเรียนในระดับหลัง

ปริญญาใน สถาบันศึกษาต่อเนื่อง หรือ 

สถาบันที่ศูนย์รับรองว่ามีศักยภาพในการ

จัดการศึกษาต่อเนื่อง ได้รับการยกเว้น 

จนกว่าจะจบหลักสูตร ให้เริ่มนับจาก

ปีปฏิทินถัดไป

กลุ่มที่ 4 กิจกรรมอื่น ๆ ที่ศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องเห็นว่าเป็นประโยชน์ท่ีเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ เรื่องที่ ไม ่ใช ่ เป ็นหัวข ้อของทันต

แพทยศาสตร์โดยตรง ไม่ควรจะมีเกิน 20 

หน่วยกิจกรรมใน 5 ปี 

มีข้อเสนอในที่ประชุมว่า

 • ควรมีการก�าหนดน�้าหนักของหัว

เรื่องทางวิชาการที่ไม่เท่ากันทั้งหมด และ

ไม่ก�าหนด ตามชั่วโมงแต่เพียงอย่างเดียว 

ควรมีการให้คะแนนมากหรือน้อย ตาม

หัวเรื่องท่ีเป็นเรื่องส�าคัญในการประกอบ

วิชาชีพ เช่น Emergency in Dental 

Practice การช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉิน 

CPR จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ 

ควรจัดอยู่ในหมวดที่ให้คะแนนมาก ผู้เข้า

อบรมก็ได้คะแนนมาก

 • ควรมีการค�านึงถึงอายุ เช่น อายุ

น้อยควรต้องเก็บหน่วยกิจกรรมมาก อายุ

มากขึ้นก็เก็บคะแนนน้อยลง จนถึงอายุ

หลังเกษียณ อาจไม่ต ้องเก็บคะแนน

หน่วยกิจกรรมอีกเลย แต่ก็มีคนเห็นตรง

ข้ามว่าคนอายุมากต่างหากที่ควรเก็บ

คะแนนหน่วยกิจกรรมมาก เพราะห่าง

เหินจากวิชาการมานาน ควรต้องฟื้นฟู

ความรู้เพิ่มมาก 

 • การนับงานประจ�าเป ็นหน่วย

กจิกรรม การศกึษาต่อเนือ่ง

			สมาชิกจ�านวนไม่น้อยที่เห็น

ว่าไม่ควรนับงานประจ�ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาต่อเนื่อง เพราะผิดหลักคิด

ในเรื่องการศึกษาต่อเนื่องที่ต้องการให้ 

ทุกคนมีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เรียนรู้

ความทันสมัยตลอดเวลา แต่ก็มีสมาชิกที่

เห็นว่าควรนับเอาการท�างานประจ�ามา

เป็นหน่วยกิจกรรมด้วย โดยจ�ากัดว่าไม่

เกินจ�านวนหนึ่ง เช่น ไม่เกิน 20 คะแนน 
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จาก 100 คะแนนในรอบอายุ 5 ปี ของ

การสะสมคะแนนหน่วยกิจกรรม 

			ทั้งน้ีมีข้อสังเกตว่า ในภาค

รัฐการท�างานจะมีระบบบันทึกที่ชัดเจน 

ในภาคเอกชนใครจะท�าหน้าท่ีจดบันทึก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทันตแพทย์ที่

ท�างานในคลินิกส่วนตัว มีทันตแพทย์

ท�างานเพียง 1-2 คนในแต่ละคาบเวลา

ของวัน จะให้ใครเป็นผู้รับรองการท�างาน 

ซึ่งประเด็นนี้ยังไม่มีค�าตอบ 

 ประเด็นที่ยังต้องช่วยกันขบคิดต่อ

ไปคือ การที่สมาชิกบางรายเก็บหน่วย

กิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด จะ

ด�าเนินการอย่างไร (เพราะโดยหลักการ

ของการออกกฎหมาย จะเป็นกฎหมาย

ได้ต้องมีการบังคับใช้ มีมาตรการด�าเนิน

การปรับหรืออย่างหนึ่งอย่างใด ต่อผู้ที่ไม่

ปฏิบัติ) ส่วนนี้ทันตแพยสภาเตรียมการ

จะแจ้งหน่วยกิจกรรมให้สมาชิกในปีที่ 4 

และเตือนหากคะแนนจะมีโอกาสไม่ถึง 

(เตือนและให้เวลา 1 ปีในการเก็บให้ครบ) 

แต่หากเก็บไม่ครบจริงๆ มีผู้เสนอให้เก็บ

ค ่าออกใบอนุญาตแพงขึ้นตามหน่วย

กิจกรรมและระยะเวลาที่ไม่ครบ อาทิ

เก็บเพิ่มสองเท่าหากเวลาผ่านไป 1 เดือน 

สามเท่าหากผ่านไป 2 เดือน 

 ดเูหมอืนคนส่วนมากเหน็พ้องกบัอายุ

ใบอนุญาต 5 ปี และ หน่วยกิจกรรมที่มี

การเสนอว่า สมาชิกต้องสะสมหน่วย

กิจกรรมให้ได้ 100 หน่วยใน 5 ปี โดย

พิจารณาจากหน่วยกิจกรรมของประเทศ

ข้างเคยีง ซึง่ถอืว่าของทนัตแพทยสภาไทย 

ไม่ได้สงูกว่าประเทศเพือ่นบ้านของเรา 

 ทันตแพทยสภาจะพยายามออก 

ข้อบังคับให้ได้มาตรฐานอย่างนุ ่มนวล 

ก ร ะ ท บ ก ร ะ เ ทื อ น ท ่ า น ส ม า ชิ ก 

น้อยที่สุด เรามั่นใจว่าด้วยความเป็น “มือ

อาชีพ หรือ Professional”นั้น ท่าน

สมาชิกทุกท่านมีกระบวนการศึกษาต่อ

เนื่องด้วยตนเองอยู่ ทั้งท่านที่ท�างานใน

ภาครัฐเอกชนในโรงพยาบาลหรือตาม

คลินิก แต่ในยุคสมัยของการเปิดประเทศ

นี้ เราจ�าเป็นต้อง “เปิด”กระบวนการใน

ประเทศเพื่อ “เปรียบเทียบ”กันกับประ

เทศเพี่อนบ้าน เราทุกคนจึงต้องช่วยกัน

น�าเร่ืองการหาความรู ้ต ่อเนื่องซึ่งเป็น

เร่ืองดีๆท่ีเราท�ากันอยู่แล้ว มาช่วยทันต

แพทยสภาในการเก็บข้อมูลการพัฒนา

วิชาการของวิชาชีพให้เป็นระบบ ให้เป็น

ที่ยอมรับ สมศักดิ์ศรีทันตแพทย์ไทย

อันดับหนึ่งในเอเซียนะครับ

ฟังความรอบด้าน
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เตรียมระบบรองรับการเก็บคะแนน
CDEC = Computer Designed for 

Edutainment CDEC

เรื่อง ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
ห้องเครื่อง

	 ระบบข้อมูลที่มีความส�าคัญมาก	คือระบบฐานข้อมูลสมาชิก	 เหตุที่ก�าหนดให้การพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิก

เป็นประเด็นส�าคัญก็เนื่องจากขณะนี้	ทันตแพทย์สภามีสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนไว้รวมทั้งสิ้น	15,191	ท่าน	แต่มีสมาชิก

ที่สภาไม่สามารถติดต่อได้มากกว่า	1,000	ราย	และที่อยู่ไม่เป็นปัจจุบันอีกจ�านวนมาก	เมื่อไม่สามารถติดต่อสมาชิก

ได้	 จึงอาจให้สมาชิกเสียโอกาสในการรับรู้ข่าวสารหรือเสียประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร่ิม

เก็บคะแนนจากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	 เบื้องต้นเราจะปรับปรุงเวปไซต์ให้มีความทันสมัยและใช้เป็นช่องทาง

หลักในการติดต่อกับสมาชิก	ยกตัวอย่างเช่น	หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่	จากเดมิทีต้่องเดนิทางหรอืท�า

จดหมายแจ้งมายงัทนัตแพทยสภา	ก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้บนหน้าเวปไซต์	เป็นต้น

	 ในการรับฟังความเห็นครั้งที่	1	สมาชิกทุกท่านเห็นด้วยกับการ	“ศึกษาต่อเนื่อง”	เพราะเป็น

ประโยชน์กับสมาชิกและเกิดผลดีต่อการให้บริการผู้ป่วย	แต่เสนอว่าวิธีการเก็บคะแนนควรมีความ

หลากหลายและให้ค�านึงถึงความสะดวกของสมาชิกและให้ความเข้มข้นของการด�าเนินการบังคับ

ใช้กฎหมายท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป	ผมในฐานะเลขาธิการได้ก�าหนดประเด็นการพัฒนาระบบ

ข้อมูลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของทันตแพทยสภา	วาระที่	8	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน

ทันตแพทยสภา	รวมทั้งรองรับระบบการศึกษาต่อเนื่อง	ขอเล่าเรื่องให้ท่านฟังครับ

	 การรับฟังความเห็นสมาชิกทันตแพทยสภาครั้งท่ี	1	 ในประเด็น	“การเก็บคะแนนในกิจกรรมการศึกษาต่อ

เนื่อง”	ที่ห้องโลตัส	1-3	โรงแรมเซนทารา	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	วันที่	8	มิถุนายน	59	ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว	ได้รับความ

สนใจจากสมาชิกกว่า	300	ท่าน	รวมท้ังมีน้องนักศึกษาทันตแพทย์เข้าร่วมรับฟังอีกจ�านวนหนึ่ง	 ในนามของทันต

แพทยสภา	ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่สละเวลามาให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมาก	ทันตแพทยสภา

ยังจัดรับฟังความเห็นในส่วนภูมิภาคอีก	5	ครั้ง	เพื่อสื่อสารสองทางกับท่านสมาชิกโดยรวม	“To	be	สมาชกิ”ทีก่�าลงั

อยูปี่ห้า	ปีหกในมหาวทิยาลยัครบั	เราพยายาม	“รบัฟัง”เพือ่	“รองรบั”ความหลากหลายให้มากสดุ
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ห้องเครื่อง

	 นอกจากน้ี	ทันตแพทยสภาก�าลังด�าเนินการประสานกับศูนย์ศึกษาต่อเนื่องและราชวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

เพื่อออกแบบโปรแกรมให้ท่านสมาชิกสามารถเก็บคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ผ่านการอ่านบทความบนเวป

ไซต์และตอบค�าถามสั้นๆท้ายบทความ	โดยจะน�าบทความที่เป็นประโยชน์และมีความจ�าเป็น	รวมทั้งวิทยาการใหม่ๆ

มาน�าเสนอให้สมาชิกได้รับทราบ	ส่วนค�าถามท้ายบทความมีไว้เพื่อสรุปประเด็นส�าคัญของบทความที่ต้องการให้

สมาชิกได้ทราบ	กิจกรรมในรูปแบบน้ี	นอกจากจะเป็นการเก็บคะแนนแล้ว	ยังได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบันโดยไม่ต้อง

เสียเวลาเดินทาง	 เพราะสามารถอ่านได้จากคอมพิวเตอร์	แท็บเล็ต	หรือสมาร์ทโฟนซ่ึงเป็นอุปกรณ์พกพาประจ�าตัว

ของทุกคนในปัจจุบัน	จึงน่าเป็นทางเลือกที่ท�าให้กิจกรรมการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่มีความสุข	

ไม่มากก็น้อยนะครับ	ท่านสมาชิกท่ีเป็นนักเขียนบทความวิชาการ	จะช่วยส่งบทความมาให้เราท�าเป็นบทความ

วิชาการออนไลน์ได้นะครับ	ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาบรรยากาศวิชาการออนไลน์	ความสามัคคี	เพิ่มพูนสมรรถนะเพื่อ

รักษาความเป็นหนึ่งในเอเซียของทันตแพทย์ไทยกันนะครับ	
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ห้องเครื่อง
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แนะนำ�

	 มีเสียงเล่าลือกันว่าทันตแพทยสภาจะมีรายรับจากการต่อใบอนุญาต	40	ล้าน	และ

ว่ามีการน�างบประมาณทันตแพทยสภาไปดูงานต่างประเทศ	ผมในฐานะเหรัญญิกมือใหม่

เข้ามารับงาน	จะขอโอกาสอธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเงินของทันตแพทยสภา	ให้ท่าน

สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

	 ขณะนี้	(ปี2559)	ทันตแพทยสภามีสินทรัพย์รวมทั้งหมด	27,195,339.20	บาท	(งบ

ปี2558)	แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน(เงินสด)และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(ค่าอุปกรณ์

เครื่องมือ)	 ในปีงบประมาณ	2559		ทันตแพทยสภามีเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ใช้ได้จริงๆ	

ประมาณ	16,000,000		บาท	ส่วนเงินบัญชีอื่นๆ	 เป็นเงินกองทุนที่ไม่สามารถน�ามาใช้

บริหารจัดการได้	 เช่น	 เงินกองทุนทันตแพทยสภาเพื่อที่ท�าการถาวร	 เงินกองทุนการ

ชันสูตรทางนิติทันตแพทยศาสตร์	และเงินกองทุนทันตแพทย์ช่วยเหลือบรรเทาภัยภาคใต้	

เป็นต้น

เรื่อง พ.ต.อ.พิมล บ�ารุง เหรัญญิก ทันตแพทยสภา

ทันตแพทยสภาเราจะมีเงินใช้ไปได้อีกกี่ปี ?!?

สรุปรายได้-รายจ่าย ของทันตแพทยสภา ปีงบประมาณ 2558
รายรับจากการด�าเนินงาน

ล�าดับที่ รายการ จ�านวนเงิน คิดเป็น %

1 ค่าจดทะเบียนสมาชิกและขึ้นทะเบียนฯ 3,710,000 28.99%

2 ค่าสมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม

3,596,500 28.10%

3 รายได้อื่นๆ	(เช่น	สปสช.,เงินสนับสนุนโครงการต่างๆ) 3,492,168.32 27.29%

4 ทันตแพทยสภาได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	ปีละ 2,000,000 15.62%

รวม 12,798,668.32 100%

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ล�าดับที่ รายการ จ�านวนเงิน คิดเป็น %

1 ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ		(ศ.ป.ท.) 3,458,611.53 28.36%

2 การด�าเนินการทางจรรยาบรรณ 764,792.27 6.27%

3 การด�าเนินการของคณะกรรมการ	อนุกรรมการชุดต่าง	ๆ 2,397,227.75 19.66%

4 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 83,255.00 0.68%

5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 4,120,318.87 33.80%

6. ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ 1,369,083.26 11.23%

รวม 12,193,288.68 100%



	 จากข้อมูลรายรับ	 รายจ่าย	จะพบว่ารายรับของทันต

แพทยสภาจะคงที	่แต่รายจ่ายจะเพิ่มขึ้นทุกปี	ป	ี2558	รายได้

สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	เพียง	605,379.64	บาท	ซึ่งน้อยลงทุกปี	

รายจ่ายหลักจะเป็นค่าด�าเนินการ	ของคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ	การด�าเนินการสอบใบอนุญาต	 (จะออกข้อสอบได้ต้อง

ประชุมปรับมาตรฐาน	ตรวจสอบ	ตรวจทานกันหลายครั้ง	ยิ่ง

เรามีสาขามาก	ค่าเดินทางกรรมการทั้งหลายมิใช่น้อยครับ)	

และส่วนส�านักงานที่เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สภาที่มีกัน	9	คน	

ซึ่งส่วนนี้เป็นรายจ่ายที่ถาวร	

	 ในอนาคตคาดว่าทันตแพทยสภาจะมีการใช้จ่ายที่เพิ่ม

มากขึ้นอีกเนื่องจาก	จะต้องมีการท�าการต่อใบอนุญาต	และ

จัดการเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง	จะต้องเตรียมงบประมาณใน

การนี้อีก

	 มีการค�านวณไว้ว่า	 อีก	5	ปีล่วงหน้า	 เราจะต้องมีค่าใช้

จ่ายในการด�าเนินการเรื่องการต่อใบอนุญาตและศึกษาต่อ

เน่ือง	 เป็นจ�านวนเงินตลอด	5	ปีรวม 22,390,080บาท	ส่วน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	อีกหลายเรื่อง	ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น	ยกตัวอย่าง

คร่าวๆ	 เช่น	การประชุมของคณะกรรมการ	อนุกรรมการชุด

ต่าง	ๆ	 ในปีงบประมาณ	2559	จะเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก		

เนื่องจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา		 วาระที่	 8	มีคณะ

13,116,515.00 
13,681,299.00 

12,798,668.32 

2,631,827.00 1,956,833.00 

605,379.64 
 -
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 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00
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2556 2557 2558

รายรับ

รายจาย

สวนตาง

กรรมการเบิกค่าเดินทางจากต่างจังหวัด	จ�านวน	11		คน	ซึ่งใน

วาระที่	7	 เบิกเพียง	5	คน	ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่เพิ่มขึ้นจ�านวน

มาก	วาระที่	7	 ใช้เงินประชุม		คร้ังละไม่เกิน		70,000		บาท	

วาระท่ี	8		ใช้เงนิประชมุ		ครัง้ละ		108,000		บาท		ซ่ึงเพิม่ขึน้มา	

38,000		บาท	X	12	เดือน		รวมเป็น	456,000		บาท	

	 จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า	ถ้าทันตแพทยสภาไม่มี

รายรับเพิ่มจากที่เป็นอยู่	อีกไม่ถึง	5	ปี	ทันตแพทยสภาจะไม่มี

เงินที่จะบริหารต่อไปได้แน่นอนครับ	 ส่วนเรื่องการน�างบ

ประมาณสภาไปดูงานนั้น	ไม่มีหลักฐานใดๆ	และสอดคล้องกับ

ค�าให้การของเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาครับ

แนะนำ�
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	 คอลัมน์นี้ทีมประชาสัมพันธ์จะช่วยกันรวบรวมเรื่องราว
ส�าคัญที่เกิดข้ึนสภาทันตแพทยสภามาเล่าสู่กันฟังนะคะ	ขอใช้ภาษา
ง่ายๆตามจริตของทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนนะคะ
	 ทันตแพทยสภาแปดเริ่มท�างานมาได้สี่เดือน	ฉบับที่แล้วเราได้
น�าเสนอการประชุมครั้งปฐมฤกษ์ให้ท่านได้ทราบบรรยากาศในคราว
นี้ขอเล่าถึงคุณสมบัติที่ทันตแพทยสภาแปดมีแตกต่างจากสภาชุด
อื่นๆ	ทันตแพทยสภาแปดเป็นทันตแพทยสภาที่มีกรรมการมากถึง	
40	คน	มาจากการเลือกตั้ง	 20	คน	มาจากการแต่งต้ัง	 20	คน	มี
กรรมการที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือ	ทพ	ร้อยโท	
ธนศักดิ์	 ถัมภ์บรรฑุ	 รับราชการทหารที่ชุมพรครบหนึ่งปีก่อนได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการสภา	ทันตแพทยสภาชุดนี้มีตัวแทนจากโรง
พยาบาลชุมชนมากที่สุดเช่นกัน	 เรามีตัวแทนจากแม่ระมาด	ตาก	อ	
นาหมื่น	น่าน	อ	บรรพตพิสัย	นครสวรรค์	และบางใหญ่	นนทบุร	ี
นอกจากนี้ทันตแพทยสภาชุดนี้ก็มีตัวแทนจากภาควิชาทันตกรรม
ชุมชนทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและการด�ารงต�าแหน่งคณบดีรวม	7	
ท่าน	 เรามีท่านเลขาธิการคือ	ทพ.	อรรถพร	 ล้ิมปัญญาเลิศ	 เป็นนัก
สื่อสารมือทองจากค่ายสปสช.	ท่านสมาชิกที่อ่านข่าวออนไลน์อาจได้
ติดตามข่าวสภาจาก	H	Focus	ใน	หนังสือพิมพ์	online	เป็นระยะๆ	
ด้วยความสามารถของท่านเลขาธิการ	 จึงนับเป็นเร่ืองน่าสนใจ
ติดตามกันนะคะ	ว่าด้วยข้อมูลน�าเข้าลักษณะนี้จะส่งผลต่อการเดิน
หน้าขับเคลื่อนวิชาชีพอย่างไร	แต่บรรยากาศในการประชุมค่อนข้าง
สดใสค่ะ	(มีน้องใหม่ๆหน้าตาสดใสมาสร้างสีสันกัน)
	 เรามีการประชุมสภาแปดรวมทั้งสิ้นสี่ครั้ง	เปลี่ยนห้องประชุม
ทุกครั้งที่จัดประชุมเพื่อสร้างความแปลกใหม่และลดการยึดติดกับ
สถานที่	 เรื่องการจัดประชุมนี้	 ท่านเลขาธิการวางแผนว่าน่าจะมี
ความเป็นไปได้ที่เราจะประชุมกันออนไลน์เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของกรรมการค่ะ	

 เกาะริมสภา 
   มาเล่าสู่กันฟัง

เล่�สู่กันฟัง

	 ในการประชุมครั้งแรกท่านนายก“เปิดตัว”	 โดยได้อธิบาย
ความรับผิดชอบให้กรรมการใหม่ทราบชัดเจนถึงหน้าที่เกี่ยวกับการ
ตัดสินคดีความของกรรมการสภาว่าไม่สามารถงดออกเสียงได้เพราะ
เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ระบุไว้ชัดเจน	และก่อนถึงวาระพิจารณา
คดีทุกครั้งจะมีเอกสารให้กรรมการทุกคนเซ็นถึงความมีส่วนได้เสีย
กับคดีความก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร(กรรมการใหม่ยังงงๆว่าเราไป
ได้เสียอะไรที่ไหน)	ขั้นตอนการลงคะแนนตัดสินคดีความนั้น	คณะ
อนุกรรมการที่ ไปสืบค ้นข ้อมูล	 ไปสอบสวนคดีจะมาเล ่าโดย
สังเขป(กรรมการทุกท่านจะได้เอกสารปึกหนาเป็น	 reading	
assignment	ก่อนประชุมราวหนึ่งสัปดาห์	เมื่อรายงานและอภิปราย
กันอย่างกว้างขวางแล้ว	 จะมีเจ้าหน้าที่เวียนใบลงคะแนนเล็กๆให้
กรรมการแต่ละคนลงช่ือ	 และมีตารางให้เลือกกากบาท	 ในกรณี
จรรยาบรรณว่า	มีมูล/	 ไม่มีมูล	หรือถ้าเป็นชั้นสอบสวนจะมีช่องให้
กากบาทหรือ	จะตัดสินว่าไม่ผิด	กล่าวตักเตือน	ภาคทัณฑ์	พักใบ
อนุญาตนานก่ีเดือน	 กี่ปี	 หรือเพิกถอนใบอนุญาต	 ซึ่งหลังจากลง
คะแนนนิติกรสภาจะเดินถือกระป๋องรับใบคะแนนและไปนับหลัง
ห้องก่อนขานคะแนนค่ะ

ห้องประชุมสุขุมาลย	์ชลารักษ	์สถาบันทันตกรรม	กรมการแพทย	์กระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมสุปัญญา	ชั้น	4	ส�านักงานสุขภาพแห่งชาต	ิกระทรวงสาธารณสุข
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 ในการประชุมสองสามคราวแรก	สภาให้เวลากับการตั้งคณะ
กรรมการชุดต่างๆเพื่อสานงานต่อจากทันตแพทยสภาชุดที่เจ็ด	และ
เพื่อให้คดีต่างๆได้ถูกพิจารณาอย่างรวดเร็วทันตแพทสภาแปดจึงเพิ่ม
ชุดอนุกรรมการจรรยาบรรณเป็นสิบชุด	ดิฉันได้เรียนรู้กิจการสภา
ผ่านการตั้งกรรมการนี่เองว่ามันยุ่งเหยิงเยอะแยะเอาการ	นอกจาก
กรรมการในภารกิจคดีความที่ท่านทราบแล้ว	 ยังมีภารกิจภายใน	
อาทิ	 ภารกิจคุ ้มครองผู ้บริโภค	 ภารกิจพัฒนามาตรฐานคลินิก
บริการ(อยู่ในคุ้มครองผู้บริโภค)	และยังมีภารกิจภายนอก	เป็นผู้แทน
ในการประชุมกับสปสช.	กรรมการเคร่ืองมือแพทย์	ฯ	ผู้แทนในราช
วิทยาลัยทันตแพทย์	 ในศูนย์สอบ(นักศึกษาทันตแพทย์)	ศูนย์ศึกษา
ต่อเนื่อง	หากท่านผู้อ่านสนใจว่าใครอยู่กรรมการไหน	กรรมการไหน
ท�าหน้าที่อะไรเปิดดูได้ในเว็บสภานะคะ	และเพื่อให้การท�างานของ
ทันตแพทยสภาได้มาตรฐานด้านกฎหมายและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น	ทันตแพทยสภาแปด	ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาสามท่าน	 ได้แก่	ท่าน
พินิจ	เพชรรุ่ง	ผู้พิพากษาอาวุโส	ร้อยตร	ีสุทิน	สุขสุเดช	อัยการอาวุโส	
ส�านักงานอัยการจังหวักธัญญบุรีและพันต�ารวจเอกไพศาล	พฤกษ
จ�ารูญ	รองผู้บังคับการกองตรวจราชการ	1	ส�านักงานจเรต�ารวจ
	 ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาก�าลังส�าเร็จการศึกษา	ดังนั้นใน
การประชุมท่ีผ่านมาสภาท�าหน้าที่รับรองนักศึกษา	อนุมัติให้เป็น
สมาชิกทันตแพทยสภา	 ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพกับบัณฑิตทันตแพทย์ใหม่ที่จบในประเทศหรือสถาบันการ
ศึกษาจากต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง	 โดยทุกคร้ังของการ
ประชมุจะมรีายชือ่นกัศกึษาทะยอยเสนอเข้ามา	
	 เรื่องสืบเนื่องจากนักศึกษาจบใหม่	 ในการประชุมคร้ังที่	 
3/2559	ทพญ	สุณี	วงศ์คงคาเทพ	เสนอประเด็นปัญหาการประสาน
งานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะทันตแพทย์ที่ส่งผลกระทบต่อ 
ก�าลังคนในการให้บริการ	 โดยรอบปีที่ผ่านมามีการประมาณการผู้
ส�าเร็จการศึกษาต่างจากจ�านวนที่จบจริงไปมาก	ท�าให้กระทรวง
สาธารณสุขเตรียมพื้นที่เกินจ�านวนนักศึกษาและเมื่อสิ้นสุดการเลือก
พื้นที่	มีหลายโรงพยาบาลโดยเฉพาะในภาคอิสานที่เดิมมีทันตแพทย์
แต่ในปีนี้ไม่มีทันตแพทย	์(ทันตแพทย์ยังเรียนไม่จบครบกระบวนการ)	
เรื่องนี้ท่านนายกไม่ได้นิ่งนอนใจ	ท่านรับไว้	และจะหาทางป้องปราม
ปัญหาปีหน้าต่อไป

	 เรื่องร้อนต้นสมัยทันตแพทยสภาแปดนี้	 ได้แก่	 เรื่องการแก้ไข
พรบ.วิชาชีพทันตกรรมให้มีอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	และการ
ออกระเบียบข้อบังคับรองรับการแก้ไขดังกล่าว	โดยเจตนารมณ์ของ
การแก้ไข	 เพื่อการพัฒนาวิชาการให้วิชาชีพ	ดังนั้นเป็นที่แน่นอนว่า
สภาให้เวลาประชุมไปกับการเตรียมการรองรับเร่ืองนี้ไม่น้อย	แทบ
จะหนึ่งในสามของการประชุมครั้งที่	 3/2559	ทั้งในส่วนระเบียบของ
ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องและส่วนการเตรียมการด้านข้อกฎหมาย	 (ดังราย
ละเอียดในคอลัมน์อ่ืนๆในเล่มนี้นะคะ	 ขอไม่กล่าวซ�้า)	 และท่าน
สมาชิกบางท่านอาจได้ร่วมเข้าเวทีรับฟังความเห็นที่สภาจัดขึ้น	เราได้
รับการสนับสนุนเวที	 (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากทันตแพทยสมาคม)	
ท�าให้สามารถจัดเวทีรับฟังความเห็นในที่ประชุมทันตแพทยสมาคม
กลางปี	 และเราจะเดินสายรับฟังความเห็นไปตามมหาวิทยาลัยใน
ภาคต่างๆ	 (นักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจะได้ให้ความเห็น
ด้วยค่ะ)	ซึ่งก็แน่นอนเราได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยใน
การจัดเวที
	 และเรื่องที่เป็น	talk	of	the	town	อีกเรื่องคือมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุร	ีที่จะเปิดรับนักศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโท	สาขา
ยอดนิยม(จัดฟันและ	 implant)	ซึ่งทันตแพทยสภาเองก็ได้เชิญท่าน
คณบดี	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร	ีท่าน	อ.	
ทองนารถ	ค�าใจ	มาสอบถามถึงความพร้อมของการเตรียมการเปิด
คณะ	ในที่ประชุมครั้งที่	 3/2559	มีการซักถามเกี่ยวกับจ�านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์	สถานที่ฝึกงาน	ห้องสมุด	“เพื่อให้กรรมการทันต
แพทยสภาได้ทราบข้อเท็จจริงจากท่านคณบดีเองเลย	หากมผีูซ้กัถาม
จะได้ตอบได้ถกูต้องเหมาะสม”	ท่าน	อ.ทองนารถท่านไม่ได้ขอความ
เห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันทันตแพทยสภาแต่อย่างใด	
(ทันตแพทยสภาไม่ได้มีขอบเขตอ�านาจครอบคลุมถึงการเปิด
หลักสูตรปริญญาโท)	ก็ต้องขอเรียนท่านผู้อ่านให้สบายใจไว้นะที่นี้
ว่าเราไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะคะ
	 ด้วยโจทย์ในการท�างานสามปีของสภาแปดนี้ท้าทายมิใช่ย่อย	
และด้วยความแตกต่างทั้งอายุ	 ความถนัด	ประสบการณ์ในการ
ท�างาน	ท่านนายกและท่านเลขาจึงมีกุศโลบายในการหลอมรวมทีม
ที่มาจากการเลือกตั้งกับทีมจากการแต่งตั้งเพื่อให้เราสนิทสนมร่วม
แรงร่วมใจกัน	 โดยจัดประชุมแผนยุทธศาสตร์นอกสถานที่สองวัน
หนึ่งคืน	ได้เชิญตัวแทนจากภาคเอกชนไปร่วมให้ความเห็น(สาระของ
แผนยุทธศาสตร์อดใจรออ่านในฉบับหน้านะคะ)	 เราได้ไปใช้ชีวิต
สบายๆนอกสถานที่ด้วยกัน	ร้องเพลงให้กันฟัง	 (ท่านคณบดีแต่ละ
ท่านมีเพลงเก่ง	 เสียงเพราะพริ้ง	 ลีลาไม่มีใครแพ้ใครเลยค่ะ)	และ
กิจกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
ท่านคณบดีแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่น้ีอย่าง
มาก	ดูเหมือนสภารุ่นนี้จะได้ผ่านกระบวนการปรับเครื่องเคราให้
พร้อมรับใช้ท่านสมาชิกอย่างเต็มที่แล้ว	บรรยากาศการประชุมเรา
ออกจะร่าเริงแจ่มใส	 ในขณะเดียวกันจังหวะการประชุมภายใต้
การน�าของท่านนายกและเลขาก็ฉับไวมีประสิทธิภาพ	ส่วนคดีความ	
การปรับปรุงระเบียบเรื่องไหนผ่านไปอย่างไร	ฉบับหน้าจะมาเล่าให้
ฟังกันต่อไปนะคะ

เล่�สู่กันฟัง

ห้องประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะฯ	อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์	
คณะทันตแพทยศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 กระแสในวงการทันตแพทย์ไทยช่วงนี้คงไม่มีอะไรแรงเท่า
กระแสการศึกษาต่อเนื่อง	หรือ	CPE	(Continuing	Professional	
Education)	หรือ	CE	 (Continuing	Education)	หรือ	CDEC	
(ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์)	 แล้วแต่ใครจะเรียก	
เพราะทันตแพทย์ไทยทุกท่านก�าลังเดินเข้าสู่เส้นทางเพิ่มพูนความ
รู้และทักษะวิชาชีพทันตกรรมเฉกเช่นนานาอารยะประเทศ	ตามพ
รบ.วิชาชีพทันตกรรม	ฉบับที่	 2	พ.ศ.2559	ท่านเชื่อหรือไม่ว่ามี
ทันตแพทย์กลุ่มหนึ่งของประเทศไทย	ได้รวมกลุ่มนัดประชุมกันต่อ
เนื่องโดยนัดเจอกันทุก	2	 เดือน	 เป็นเวลามากกว่า	20	ปี	 เพื่อ
แสวงหาความรู้ทั้งที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและการด�าเนินชีวิต	ด้วย
การเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้	นี่ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องที่ไม่จ�าเป็น
ต้องพึ่งพาระบบราชการแต่อย่างใด	
	 และเมื่อวันที่	 12	มิถุนายน	 ท่ีผ่านมา	 ได้มีการจัดประชุม
เป็นครั้งที่	119	ที่โรงแรม	eastin	grand	silom	โดยมีทันตแพทย์
หญิงเกศยา	ทรัพย์สมพล	ปัจจุบันท�างานที่โรงพยาบาลระยอง	เป็น
ประธาน	Dental	dynamic	team	ในปีนี้ร่วมกับทีมงานเป็นผู้ให้
ข้อมูลครับ
 ความเป็นมาของ Dynamic Dental Team Study Club 
	 เริ่มจากปี	 2536	ทันตแพทย์กลุ่มเล็กๆ	7	คน	น�าทีมโดย	
ทพ.สมคิด	ตันติรุ่งกิจ	และผู้สนใจจัดกลุ่มคุยกันเพื่อแบ่งปันความรู้
ด้านวิชาการ	โดยใช้สถานที่ในการจัด	study	club	ในคลินิกของ
ตนเองที่ชลบุรี	 ต่อมาจึงย้ายที่จัดประชุมมาที่โรงแรมในกรุงเทพ	
แนวคิดเริ่มต้นคือ พวกเราอยากเป็นทันตแพทย์ที่ดีและเราเชื่อ
ว่าทันตแพทย์ที่ดีต้องมีจุดเริ่มต้นจากการปฏิบัติงานที่ดี	จากนั้น
ก็เริ่มเชิญชวนทันตแพทย์ที่สนใจหรือมีความคิดในทางเดียวกันเข้า
ร่วมมาเรื่อยๆ	จนปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน	23	คน	ประกอบไปด้วย
ทันตแพทย์จากภาครัฐ	ทั้งโรงพยาบาลในส่วนกลาง	และภูมิภาค
ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์	 ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด	อาจารย์มหาวิทยาลัย	และภาคเอกชน	ในทุก
กลุ่มอายุ
 รูปแบบในการพบปะกันเป็นอย่างไร และครอบคลุม
เนื้อหาอะไรบ้างครับ
	 ก็จะเป็นการนัดประชุมเต็มวัน	ในวันอาทิตย	์ทุก	2	เดือน	ปี
ละ	6	ครั้ง	 โดยมีก�าหนดการที่แน่นอน	และใช้สถานที่โรงแรมใน
กรุงเทพเพื่อความสะดวกของสมาชิกโดยเนื้อหาหลักๆ	 จะมี	 2	
หัวข้อ	คือ	“รู้เขา-รู้เรา”

คิดดี ทำ�ดี
Dynamic Dental Team Study Club 
ทีมทันตแพทย์ผู้แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต

 - รู้เขา	จะเป็นเนื้อหานอกเหนือจากความรู้ในวิชาชีพซึ่ง
เกี่ยวกับสังคมรอบๆตัวเรา	ทั้งทางด้านสังคม,	เศรษฐกิจ	,สุขภาพ	,	
การเมืองซึ่งทางกลุ่มเชื่อว่าความรู้ในด้านอื่นๆ	จะมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทันตแพทย์เองและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ
บริการด้วย
 - รู้เรา	จะเป็นเนื้อหาเก่ียวกับวิชาชีพซ่ึงรูปแบบจะหลาก
หลาย	มีตั้งแต่การน�าเสนอแนวความคิด	(motto)	ประสบการณ์ใน
การท�างาน	มาแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน	 เพื่อให้สมาชิก
รู้จักคิด	 เกิดตรรกะ	ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	กล้าแสดงออก	
และพัฒนาการบอกเล่า	อาทิเช่น
	 -	 การ	 review	texts	และ	 literature	 เพื่อให้เกิดความรู้
จริงและให้การรักษาที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการ
	 -	 การน�าเสนอรายงานผู้ป่วย	 เพื่อให้เกิด	Consent	หรือ	
Consult	อีกทั้งรายที่เกิด	Failure	หรือ	Success	เพื่อเรียนรู้จาก
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นของสมาชิก
	 -	 การ	Update	trend	,	new	knowledge	,	interesting	
subject	เกี่ยวกับ	Dentistry	และ	Professional	services
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เรื่อง ทันตแพทย์วัฒนะ ศรีวัฒนา



 ถ้าสนใจจะเข้าร่วม Dynamic Dental Team Study 
Club ต้องท�าอย่างไรครับ
	 ด้วยกลุ่มของเราเป็น	Private	study	club	การเข้าร่วมเริ่ม
จากได้รับค�าเชิญของสมาชิกสามัญ	ให้มาเป็นแขกรับเชิญใน	study	
club	ก่อน	 เป็นเวลา	2	ครั้ง	 เมื่อ	guest	 เล็งเห็นประโยชน์และมี
แนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน	สมาชิกในกลุ่มยอมรับ	guest	จึงจะ
ได้รับค�าเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ ่ม	 โดยการเปลี่ยน
สถานภาพเป็นสมาชิกจะมีเง่ือนไขและค่าใช้จ่ายตามกฎระเบียบ	
ทั้งนี้สมาชิกใหม่ต้อง	present	งานวิชาการสาขาใดก็ได	้1	เรื่อง
	 เราเองก็เปิดกว้างส�าหรับทันตแพทย์ที่มีแนวคิดไปในทาง
เดียวกันกับกลุ่มของเรา	ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที	่Email	address	:	DDTstudyclub@gmail.com
 ส่ิงที่สมาชิกจะได้จากการนั่งฟังบรรยายในห้องประชุม
แล้วได้อะไรอีกครับ
	 -	 ได้สิ่งดีๆให้ตัวเองและผู้รับบริการของเรา
	 -	 ได้มุมมองการท�างานกว้างขึ้น	 มีขบวนการคิดท่ีดีข้ึน	
(Thinking	process)	ท�าให้กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
	 -	 กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู	้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
	 -	 ท�าให้ได้เพื่อนร่วมวิชาชีพในหลายๆ	 generation	มี
โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นพี่โดยไม่ต้องเริ่มจากการ
ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง
	 -	 ท�าให้เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันโดยเป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับ	มีโอกาสเติมเต็มความรู้ในด้านต่างๆทั้งวิชาการ,	การด�าเนิน
ชีวิตในสังคม	และอื่นๆ

 แล้วสมาชิกต้องมีส่วนร่วมอะไรบ้างครับ
	 สมาชิกจะมีโอกาสบริหาร	study	club	ซึ่งมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการในแต่ละปี	 โดยจะหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม
เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสร่วมรับผิดชอบและฝึกความเป็นผู้น�า	โดย	
study	club	จะมีเงินหมุนเวียนจาก
	 -	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	(Membership	fee)	13,000	บาท	
เป็นทุนส�ารองของชมรม	
	 -	 ค่าบ�ารุงรายปี	 (Yearly	 fee)	3,000	บาท	เป็นค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนนิการของชมรมเช่นค่า	Journal	,	หนงัสอือ่านนอกเวลา	
	 -	 ค่าเข้าร่วมประชุมรายครั้ง	 (Enrollment	 fee)	3,500	
บาท	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแต่ละครั้ง	 เช่นค่าอาหารกลาง
วันและอาหารว่าง
	 ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกคร้ังถึงแม้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 เพราะเราต้องการให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมในการด�าเนินการสัมมนาแบบ Give & Take & Share 
ไม่ใช่เพียงจะมานั่งฟังบรรยายหรือจะมาTake	noteอย่างเดียว
 ขณะน้ีทันตแพทยสภาได้ส่งเสริมให้ทันตแพทย์มีการเก็บ
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ทางกลุ่มได้วางแผนอย่างไรกันบ้าง
ครับ
	 แผนการจัดประชุมในแต่ละปีจะก�าหนดโดยคณะกรรมการ	
ซ่ึงจะพิจารณาจากเรื่องที่ก�าลังอยู่ในความสนใจของวงการ,	ความ
รู้ใหม่ๆ,	 เรื่องท่ีสมาชิกให้ความสนใจและต้องการพัฒนา	 เร่ืองที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต	 อย่างไรก็ตามกลุ ่มเรายังคง
ด�าเนินการตามแนวทางเดิมของเราคือ	 "รู้เขา-รู้เรา"	ซึ่งทางกลุ่มมี
ความเชื่อว่า	แนวทางนี้มีความเหมาะสมกับกลุ่มของเราแล้ว	การ
เป็นทันตแพทย์ที่ดีเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองและ update 
ความรู้ด้านต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้มารับบริการของ
เรา	แล้วจะท�าให้วงการวิชาชีพทันตแพทย์ดีขึ้นได้เอง	
	 ในส่วนCDEC	กลุ่มเราก็ก�าลังศึกษาว่าข้อสรุปเป็นอย่างไร	
แล้วเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้าง	 เช่นเป็นสถาบันเครือข่ายสม
ทบได้มั้ย	แต่ถ้าถามเรื่องความคิดเห็น	ก็อยากให้ทันตแพทยสภาส่ง
เสริมให้ทันตแพทย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ	 เพื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กลุ ่มเล็กๆ	น่าจะเป็นรูปแบบท่ีท�าให้บริหารจัดการได้ง่ายและ
สะดวก	ส่งผลให้	 study	club	 ให้ยั่งยืนและยาวนาน	ดังค�าขวัญ
ของกลุ่มเรา	ว่า

	“เรารักเรียน	เราจึงเพียร	เพื่อเรียนรู้
เรายืนอยู่	ด้วยตัวเรา	เก๋าแค่ไหน
เราแบ่งปัน	เป็นผู้รับ	และผู้ให้

เราร่วมใจ	สามัคคี	Dynamic	Dental	Team”

คิดดี ทำ�ดี

28
ทันตแพทยสภา	เพื่อวิชาชีพ	เพื่อประชาชน



29
ทันตแพทยสภา	เพื่อวิชาชีพ	เพื่อประชาชน



ผลแบบสอบถาม
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