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A breakthrough: Pro-ArginTM Technology

Pro-Argin™ Technology works through a natural process of 
dentin tubule occlusion that attracts arginine and calcium 
carbonate to the dentin surface to form a protective seal 
that provides instant relief.2
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sensitive tooth for 1 minute.

In Vitro SEM photograph of untreated 
dentin surface.

BEFORE1

In Vitro SEM photograph of dentin 
surface after application.

AFTER1

  

  

YOUR PARTNER IN ORAL HEALTH

Instant* and lasting relief 
from dentin hypersensitivity.

TREATMENT PROGRAM

The results are revolutionary
Instant* relief achieved with direct application 
of toothpaste massaged on sensitive tooth for 
one minute and continued relief with subsequent 
twice-daily brushing3

Colgate®  Sensitive Pro-Relief™ Toothpaste

Positive control:
Toothpaste with  potassium ion

Negative control: 
Toothpaste with 
 fluoride only
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When applied directly 
to the sensitive tooth 
with a fi ngertip and 
gently massaged for 
1 minute, Colgate®

Sensitive Pro-Relief™ 
Toothpaste provides 
instant* sensitivity 
relief compared to the 
positive and negative 
controls. The relief was 
maintained after 3 days 
of twice-daily brushing.



CENTRAL’S LINK ข่าวสารทันตแพทยสภา

• ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน •

บรรณาธิการ ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร  ตั้งยิ่งยง

กองบรรณาธิการ  ทันตแพทย์หญิงมยุรี ธนะทิพานนท์  ทันตแพทย์วรวิทย์ ใจเมือง  ทันตแพทย์วัฒนะ ศรีวัฒนา

ทันตแพทย์สมพงษ์ จารุวิจิตรรัตนา  ทันตแพทย์จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย  ทันตแพทย์หญิงสถาพร ถิ่นบูรณะกุล

ทันตแพทย์หญิงวังจันทร์ กิตติภาดากุล

 เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ    

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคใน

ช่องปาก  ทำให้เรามีศูนย์รวมจิตใจในการมุ่งมั่นพัฒนาบริการสู่ประชาชน... 

ฉบับนี้ Colorful dentist และ Tourist by Dentist ได้เก็บข่าวความด ี 

ที่ทันตแพทย์ไทยได้น้อมรำลึกถึงพระคุณ”สมเด็จย่า” ทุ่มเทกายใจแก่วงการ 

อ่านแล้วรู้สึกชื่นชม และมีความสุขร่วมไปด้วยค่ะ 
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โดย ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร  ตั้งยิ่งยง

 ทันตแพทย์ไทยทุกท่านคะ ปัจจุบันเป็นสังคมออนไลน์ สื่อไร้พรมแดน ทุกคนคงได้เห็นการขายอุปกรณ์จัดฟัน ฟอกสีฟัน   

และอื่น ๆ ซื้อขายกันทางอินเตอร์เน็ตมากมาย ทำให้เกิดกระแส “จัดฟันเถื่อน” ทั้งในเขตกทม.และหลาย ๆ จังหวัด อีกทั้งยังม ี 

รา้นเสรมิสวยและหรือคลินิกทันตกรรมเองได้ให้บริการติดลวดตามใจวัยรุ่นมากมาย มาตรการทางกฎหมายการเข้มงวดตรวจจับกำลัง

เร่งรัดในทุกภาคส่วน ทั้งกองประกอบโรคศิลปะ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและทันตแพทยสภาเองที่ดูแลวิชาชีพ ได้รับเบาะแสและ

ข้อมูลเข้ามามาก จึงอยากเชิญชวนทันตแพทย์ทุกท่านคะ..ให้ร่วมด้วยช่วยกัน ในโอกาสเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งการดูแลสุขภาพ

ชอ่งปาก ขอพวกเราชาวทนัตแพทยร์ว่มกนัรณรงคใ์หค้วามรู ้คุม้ครองผูบ้รโิภคใหร้อดพน้จากความเอารดัเอาเปรยีบของสงัคมดว้ย..นะคะ 

 ข่าวดีดีที่ต้องขอแสดงความยินดี เชิญชวนให้เข้าไปอ่านคอลัมน์ราชวิทยาลัยฯที่ได้พยายามแจ้งข่าว และกระตุ้นให้พวกเราได้มี

โอกาสเรียนต่อหรือมีช่องทางในการสอบอนุมัติบัตรได้มากขึ้น ใครมีคุณสมบัติอย่าละเลยโอกาสนะคะ.. ศ.ป.ท. กำลังจะใช้ OSCE   

ในการสอบ เพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ทำให้หลายท่านอาจมี

คำถามว่า แล้ว OSCE นี้คืออะไร? ทำไมต้องเอามาใช้สอบด้วย? ศ.ป.ท. มาอธิบายเรื่องการสอบ OSCE เรายิ่งมั่นใจว่าทันตแพทย์ไทย  

มีมาตรฐานระดับสากล นะคะ... บรรยากาศเรียน ๆ สอบ ๆ ทำให้เราคิดถึงในวัยที่ยังอยู่ในรั้วสีม่วงนะคะ เพื่อกระตุ้นความทรงจำดีดี 

ในห้วงเปิดเทอมใหม่นี้ มีภาพรับน้องของทุกรอบรั้วมาฝากทุกท่านใน “New Gen Dentist” ...กลับมาเถิด วันวาน... 

 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้สิ่งดีดีได้มีคนรับรู้ชื่นชมในอีกด้านก็เป็นการป้องปรามผู้ที่มี

เจตนาหรือขาดความตระหนัก อีกทั้งเป็นการบอกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการให้ทุกท่านได้รับรู้เพิ่มการมีส่วนร่วมและไม่เสีย

โอกาสในวิชาชีพ...นะคะ ในวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา อนุประชาสัมพันธ์ และทันตแพทย์ที่สนใจได้มารวมตัวกันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เรื่องการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ควรทำอย่างไรจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้.. เก็บข่าว เล่าความใน Special issue นะคะ  

 ..มเีกดิ กอ้ตอ้งมดีบั.. ไปตามกาลเวลาและสถานการณน์ะคะ จากการระดมสมองและขอ้คดิเหน็จากหลาย ๆ ทา่น 

ทำให้ข่าวสารที่ท่านอ่านอยู่นี้ อาจมีอันต้องปิดตัวลง ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสื่อสาร ลดต้นทุน ใช้เทคโนโลยี  

ในการสื่อสารเข้ามาช่วยให้เราเข้าถึง “ท่าน” ได้มากขึ้นค่ะ คอยติดตามและให้กำลังใจพวกเรา “ประชาสัมพันธ์  

ทันตแพทยสภา” นะคะ 
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ข่าวจากราชวิทยาลัย 

 อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนของผู้เข้าฝึกอบรมทันตแพทย์

ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาต่างๆ 

ของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของสถาบัน

อุดมศึกษาต่างๆ ราชวิทยาลัย ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้เลื่อนกำหนดการรับสมัครดังกล่าว

จากเดิมเป็นดังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ  

สารแสดงความยินดีถึงสมาชิกใหม่ 
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

โดย  ผู้่ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล  กังวลกิจ 
        ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
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โดย ทันตแพทย์หญิง ศศิธร  สุธนรักษ์

สวัสดีครับ  เพื่อนทันตแพทย์ทุกท่าน 

 ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ ที่สอบผ่านได้รับอนุมัติบัตรหรือ

วุฒิบัตร และได้เข้ามาเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ 

   ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรในสังกัดทันตแพทยสภา   

มีสมาชิก 3 ประเภท ได้แก่ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ปัจจุบันมี 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี มีสมาชิกสามัญ 1,177 คน และสมาชิกวิสามัญ 3 คน ตามข้อบังคับของทันตแพทยสภาผู้ที่เป็นสมาชิก

สามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยมีสิทธิใช้อภิไธยย่อว่า ส.รวทท. ใช้อภิไธย

ภาษาอังกฤษว่า Fellowship of The Royal College of Dental Surgeons of Thailand หรอื ใชอ้ภไิธยยอ่วา่ 

FRCDS (Thailand) มสีทิธใิชเ้ครือ่งหมายของราชวทิยาลยัฯ สวมครยุวทิยฐานะของราชวทิยาลยัฯ ไดแ้ละมีสิทธิเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ที่ราชวิทยาลัยฯ จัดขึ้น รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ประธานและรองประธาน  

ราชวิทยาลัยฯ และเสนอขอคิดเห็นต่างๆ ในการดำเนินการของราชวิทยาลัยฯ 

 ผมขอต้อนรับทุกท่านสู่ราชวิทยาลัยฯ อันทรงเกียรติของเราด้วยความยินดีอย่างยิ่ง และขอเชิญชวนทุกท่าน  

เข้าร่วมกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ ซึ่งท่านสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ ขอเชิญท่านได้มาร่วมกันพัฒนา 

สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับราชวิทยาลัยฯ และให้กับวิชาชีพ เพื่อรับใช้สังคมต่อไป 

 ในโอกาสนี้ผมขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่จะ

สอบวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรได้ ทั้งกลุ่มที่ยกเว้นการสอบข้อเขียน (ยกเว้นถึงปี 2560) หรือกลุ่มปกติเชิญเข้ามาสอน 

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ 



เกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตร  

 จากการประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขา

ทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งได้รับความเห็นขอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย มีมติให้เก็บ

เอกสารแฟ้มรายงานผู้ป่วยของผู้สมัครสอบทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจากสถาบันการฝึกอบรมคืนให้แก่

สถาบันเก็บรักษาไว้เพื่อ 

 1. ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและฝึกอบรม 

 2. สำหรับการวิจัยที่ทุกสถาบันสามารถใช้ร่วมกันได้ 

 3. เก็บรักษาข้อมูลผู้ป่วยตามกฎหมาย 

 4. สามารถสืบค้นข้อมูลผู้ป่วยในกรณีนำไปสอบซ้ำ 

 5. ใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดทำโครงการส่งผลงานทางอินเตอร์เน็ต เพื่อประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และรวดเร็ว 

การเก็บแฟ้มรายงานผู้ป่วยสาขาทันตกรรมจัดฟัน  

 

 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ

อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 

ข้อ 7 (4) ที่กำหนดว่าต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือปริญญาโท  

ในสาขานั้น ที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรือฝึกอบรม 1 ปีการศึกษา จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัยฯ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งานในสาขานั้นติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 มติที่ประชุมคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 

เห็นชอบให้นับระยะเวลาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นหลังผ่านการศึกษาระดับหลังปริญญา   

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จนถึงวันสอบอนุมัติบัตรตามประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  

 

 กิจกรรม วันที่ 

1. การดำเนินการรับสมัคร วันที่ 1-30 ธันวาคม 2557 

2. ตรวจสอบใบสมัครและการชำระเงิน วันที่ 5-16 มกราคม 2558 

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 

4. ส่งใบสมัครให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมผ่านคณบดีหรือผู้อำนวยการสถาบันหลักพิจารณาหนังสือ

อนุมัติให้ลาศึกษาฝึกอบรมจากต้นสังกัดและแจ้งผลผู้มีสิทธิสอบ 

ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 

6. ดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 2-23 มีนาคม 2558 

7. ผู้อำนวยการฝึกอบรมส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

ตรวจสอบรายชื่อและรับรองผลการสอบและส่งให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

พิจารณา 

ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2558 

8. ส่งผลการคัดเลือกให้ทันตแพทยสภาพิจารณา สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2558 

9. อนุมัติผลการสอบคัดเลือก สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน 2558 

10. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในเดือนเมษายน 2558 

11. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับการสอบคัดเลือกมายังราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 4-15 พฤษภาคม 2558 

12. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทำหนังสือสัญญากับราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 18-29 พฤษภาคม 2558 

13. แจ้งกำหนดการฝึกอบรม  ภายในเดือนมิถุนายน 2558 

14. เปิดการผึกอบรม ภายในเดือนสิงหาคม 2558 
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มารู้จัก                

กับการสอบ 

กันหน่อยนะคะ
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COUNCIL
FAMILY

โดย ทันตแพทย์หญิง วิไลรัตน์ วรภมร

 เพื่อให้การรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแก่ทันตแพทย์ที่

จะปฏิบัติงานในประเทศไทยมีความครบถ้วน ครอบคลุมได้ระดับตามมาตรฐานสากล ศ.ป.ท.

ได้กำหนดให้มีการประเมินฯครบทั้ง 3 องค์ประกอบคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) 

และเจตคติ (Attitude) ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพฯตามที่ทันตแพทยสภาได้กำหนดไว้    

ในทีน่ีจ้ะขอกลา่วถงึการประเมนิดา้นการปฏบิตังิานคลนิกิ ตามทีท่ราบกนัดวีา่นกัศกึษาแตล่ะคน

มีโอกาสได้รับผู้ป่วยต่างกัน ซึ่งอาจมีความยากง่ายหรือความซับซ้อนของโรคที่ไม่เหมือนกัน 

หรือหากความยากง่ายของโรคใกล้เคียงกันก็อาจได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยที่ต่างกัน ซึ่งอาจ

ไม่เป็นธรรมสำหรับนักศึกษา ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินให้คะแนนก็ต่างกันสำหรับนักศึกษาแต่ละ

คน ซึ่งส่งผลต่อความยุติธรรมเช่นกัน นอกจากนี้การที่นักศึกษาสอบผู้ป่วยเพียงคนเดียว 

เปรียบเหมือนการทำข้อสอบข้อเดียว การที่จำนวนข้อสอบน้อยส่งผลให้ ผลการสอบมีความ  

น่าเชื่อถือ (reliability) ต่ำ และขาดความเป็นสากล (generalize)ไม่สามารถเป็นตัวแทนได้ว่า

หากทำในผู้ป่วยรายอื่นๆแล้วนักศึกษาจะทำได้ 

 เค้าบอกกันว่า ศ.ป.ท. กำลังจะใช้ OSCE ในการสอบเพื่อรับรองความรู้ความ
สามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทำให้หลายท่านอาจมีคำถามว่า แล้ว OSCE 
นี้คืออะไร? ทำไมต้องเอามาใช้สอบด้วย? ศ.ป.ท. จึงขอใช้พื้นที่นี้เพื่อทำความเข้าใจกับ
เรื่องการสอบ OSCE กันค่ะ 

ศ.ป.ท. 
 License 

OSCE  



 จากเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทันตแพทยสภา 

จำนวน 41 ข้อ 

 มี เกณฑ์มาตรฐานฯบางข้อที่ เน้นความรู้ความ

สามารถถึงขั้นทำได้และจัดการได้ หรือเป็นขั้นตอนปฏิบัติ

งานสำคัญที่นักศึกษาไม่ได้พบเห็นหรือไม่ได้ทำทุกคน แต่มี

โอกาสจะพบในชีวิตการทำงานในอนาคต เช่น การกู้ชีพ

เบื้องต้น (เกณฑ์มาตรฐานฯข้อ 23) การให้การบำบัดรักษา

ฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยทันตกรรม   

(เกณฑ์มาตรฐานฯข้อ 22) หรือกรณีผู้ป่วยมีโรคสำคัญโรคที่

พบได้บ่อยหรือเป็นอันตราย แต่นักศึกษาไม่มีโอกาสได้รับ  

ผูป้ว่ยทกุคนเหมอืนกนั เชน่ โรคมะเรง็ โรคของเนือ้เยือ่ออ่น-

แข็งบางประเภท ซึ่งทันตแพทย์ทั่วไปควรตรวจในเบื้องต้น

ได้และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (เกณฑ์มาตรฐานฯ   

ข้อ 5)  หรือกรณีการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ขั้นตอนที่  

ต้องทำ หรือหากไม่ได้ทำแล้วจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย   

(เกณฑ์มาตรฐานฯข้อ 24) เช่น ภาวะเลือดออก การจัดการ

ฟันที่หลุดจากเบ้า เป็นต้น หรือ การเขียนใบสั่งยา   

การเขียนขอคำปรึกษา การส่งต่อผู้ป่วย การสื่อสารอื่นๆ   

(interpersonal and communication skills) เช่น   

ซักถาม พูดคุย อธิบาย หรืออภิปรายกับผู้ป่วย (เกณฑ์

มาตรฐานฯข้อ 6 - 7) รวมถึงการแสดงออกซึ่งกิริยา 

มารยาท จริยธรรม การเคารพสิทธิผู้ป่วย (professional 

attitude and ethics) (เกณฑ์มาตรฐานฯข้อ 1 - 4)    

จะเห็นได้ว่า OSCE จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้

ประเมินความรู้ความสามารถทางคลินิกเหล่านี้ ทั้งนี้ โดย

เน้นการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพบางข้อ ที่ไม่

สามารถประเมินหรือไม่ซ้ำซ้อนกับการจัดสอบรูปแบบอื่นๆ

ที่ได้กำหนดไว้แล้ว คือ การประเมินด้านวิชาการวิชาชีพ

ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ภาค

วิทยาการคลินิกทันตกรรม และ OSLER  

 ศ.ป.ท. จะเริ่มจัดสอบ OSCE ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยกำหนดสอบ 20 สถานี   

(การตรวจ 5 สถานี หัตถการทันตกรรม 10 สถานี การสื่อสาร 3 สถานี จรรยาบรรณ 2 

สถานี) สถานีละ 5 นาที จัดให้มีการสอบปีละ 2 ครั้ง ในกรุงเทพ (2 สนามสอบ) และต่าง

จังหวัด (1 – 2 สนามสอบ) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ศ.ป.ท. คาดหวังว่าการสอบรูปแบบ 

OSCE นี้จะทำให้นักศึกษามีความตื่นตัว เตรียมตัวมากขึ้น มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพสูงขึ้น  และสถาบันรู้มาตรฐานของตัวเองและพยายามพัฒนาให้ดีขึ้น ทำให้

การรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแก่ทันตแพทย์ที่จะปฏิบัติ

งานในประเทศไทยได้คุณภาพตามระดับมาตรฐานสากลดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 รปูแบบการสอบ OSCE จะคลา้ยๆการสอบแลปกริง๊ทีพ่วกเราคุน้เคยกนั คอื ประกอบดว้ยสถานสีอบยอ่ยๆ 
โดยให้เวลาที่ใช้ในแต่ละสถานีเท่ากัน เมื่อหมดเวลาได้ยินเสียงกริ๊ง นักศึกษาจะต้องออกจากสถานีสอบนั้นและ
ย้ายไปสอบในสถานีถัดไป ที่เป็นลักษณะเฉพาะของ OSCE คือ ในแต่ละสถานีสอบจะมี Objective และ 
Structured มีคำสั่งให้นักศึกษาปฏิบัติ มีการจัดอุปกรณ์ เครื่องใช้ตามสถานการณ์ที่กำหนดในโจทย์คำสั่ง อาจมี
ผู้ป่วยจำลอง มี checklist มีผู้ที่ทำหน้าที่ให้คะแนนนักศึกษาหรือไม่มีก็ได้   
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 เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแห่งเดือนตุลาคมและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ จึงสัมภาษณ์น้องทันตแพทย์

รุ่นใหม่หัวใจติดดิน ศิษย์เก่าคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี ผูเ้สยีสละเวลาสว่นตวัเขา้รว่มกจิกรรมจติอาสาเปน็อาสาสมคัรหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที่เดนิเทา้ หรอื

หมอเดนิดอย ในมลูนธิแิพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี (พอ.สว.) ซึ่งคุณหมอต้องอาศัยความ

อดทนและเสียสละทั้งร่างกาย (เพราะบางจุดต้องเดินเท้า) และจิตใจ (เพราะไม่สะดวกสบายเหมือนบ้านตัวเอง) 

ให้บริการทันตกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า พระมารดาแห่งงาน  

ทนัตสาธารณสขุของพวกเรา คุณหมออ๋องได้เล่าว่า... 

  

 เมื่อกลางฤดูฝนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทันตแพทย์อาสา   

ให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งที่ 2  

และได้รับโอกาสให้มาเล่าถ่ายทอดความสุข ความรู้สึกที่ดี ๆ ในฐานะผู้ให้   

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หนึ่งสัปดาห์ ให้เพื่อนสมาชิกได้อิ่มบุญ

กันครับ 
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COLOURFUL
DENTIST

โดย ทันตแพทย์วัฒนะ ศรีวัฒนา

โดย ทันตแพทย์ ณัฐธพัฒน์ บุรพธานินทร์
 หมออ๋อง หมออาสา หมอเดินดอย
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 หมอเดินดอย หรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว. ริเริ่มโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล  

อมก๋อย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย ที่เล็งเห็นถึงความทุกข์เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของ

ประชาชนชาวไทยภูเขา ที่เดินทางลงมารับบริการได้ลำบาก ขาดการติดต่อจากภายนอก แม้ว่าบาง

พื้นที่จะมีถนนดินเข้าไปถึง แต่ในช่วงฤดูฝน ยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ จึงได้จัดหน่วยแพทย์

บริการที่ต้องเข้าพื้นที่ด้วยการเดินเท้า โดยขอรับการสนับสนุนอาสาสมัคร พอ.สว. จากส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์นี้ จะประกอบด้วย อาสาสมัคร

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล อาสาสมัครสมทบ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแต่ละท้องที่เป็น

หลักครับ จะออกปฏิบัติงาน เพียงปีละ 1-2 ครั้ง เริ่มปฏิบัติงาน ครั้งแรก เมื่อปี 2552 ปัจจุบัน ออก

ปฏิบัติงานแล้ว 11 ครั้ง  

ความเป็นมา	 	

	 การเตรียมตัว	
 ด้วยลักษณะพื้นที่จะเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีอากาศหนาวบริสุทธิ์ 

สดชื่นตลอดทั้งปี ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน  ก็จะมีฝนตกระหว่างการเดินเป็น

ระยะ ๆ อาสาสมัครต้องเตรียมเสื้อกันฝนติดไปด้วย ผู้เขียนก็เตรียมไปเช่นกัน

ครับ ช่วงแรก ๆ ก็ใส่ หลัง ๆ เก็บดีกว่าครับ เพราะใส่ไม่ใส่ ก็เปียกเหมือนกัน 

แถมตอนใส่ทั้งร้อนทั้งเปียกกว่า  ลักษณะเส้นทางเดิน ส่วนใหญ่เป็นดินโคลน ลื่น

แล้วลื่นอีก ข้ามดอยลูกแล้วลูกเล่า บางวันต้องเดินไปตามห้วย ลำน้ำ ต้องมี

ไม้เท้าช่วยประคองตัวไปตลอด รองเท้าควรจะเป็นรองเท้าสำหรับเดินป่า ผมเอง

มีประสบการณ์กับเรื่องรองเท้าไม่ค่อยดีนะ คราวก่อนสวมรองเท้าเดินป่าหนัง

ราคาแพงจากเมืองนอก อาจเนื่องด้วยผ่านการใช้งานมาอย่างโชกโชน ทำให้

รองเท้าขาดระหว่างทาง แถมอุ้มน้ำช่วงลุยน้ำ ต้องขอรับบริจาคหนังยาง คอยรัด

รองเท้าประคับประคองจนจบทริป มาคราวนี้ ผมหันมาพึ่งรองเท้าเดินป่าของจีน 

คู่ละไม่เกินสามร้อย ได้รับประสบการณ์การเดินที่ดีมาก ไม่ค่อยลื่น สามารถเดิน

ขึ้นไปอยู่ในแนวหน้าได้ตลอด อย่างไรก็ดี ผมฝังใจพอสมควร จึงติดรองเท้าแตะ

สำหรับเดินป่าสำรองไว้ที่เป้สะพายหลังด้วย เผื่อกรณีรองเท้ากัดหรือขาด

ระหว่างทางด้วยเช่นกันครับ 

 

 สำหรับสัมภาระ เครื่องใช้ส่วนตัว แม้จะมีลูกหาบชาว

บ้านช่วยหาบให้บางส่วนไประหว่างเดินเท้า อาสาสมัครก็ควร

จัดเตรียมไปเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ลักษณะเสื้อผ้าควรเบา แห้ง

เร็ว และแน่นอนครับ ไม่ควรจะอุ้มน้ำ สวมใส่ซ้ำๆเอาครับ 

เสื้อผ้าที่ใช้ครั้งเดียว หรือเสื้อผ้า ถุงเท้าที่สวมใส่แล้ว ก็สามารถ

บริจาคให้ชาวบ้าน เพื่อลดสัมภาระไปเรื่อย ๆ ก็ได้ครับ ดังนั้น

สิ่งที่จะสะพายติดตัว จึงควรจะมีเพียงแค่ อุปกรณ์โทรศัพท์

เคลื่อนที่ที่ไม่สามารถติดต่อใคร อ่าน แชร์ หรืออัพสเตตัสใน

สังคมออนไลน์ใด ๆ ได้ กระเป๋าตังค์ ที่ เห็นคงจะป็นบัตร

ประชาชนจะมีประโยชน์มากสุด นอกนั้น บัตรATM บัตร

เครดิต พกไปก็ไร้ค่า พกนกหวีดไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน หรือหลงป่า 

น้ำมันมวย น้ำเกลือขวดเล็ก หรือยาทากันยุงกันทาก น้ำดื่ม

ขวดที่ไม่ควรจะเกินสองขวดเล็กระหว่างเดินเท้า  เพราะใน

แต่ละบ้านหมู่ที่เข้าปฏิบัติงาน ได้มีการลงน้ำดื่มขวดไว้เพียงพอ

ล่วงหน้าแล้ว ส่วนผมก็มีรองเท้าสำรองเข้ามา กับกล้องDSLRที่

หนัก (มาก)  เพิ่มเข้ามา ไว้คอยบันทึกภาพสวย ๆ มาฝากเพื่อน

สมาชิกครับ 

พื้นที่ออกหน่วย	
 หมู่บ้านชาวไทยภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน จะเป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 

นั้น ปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ทั้งสิ้นครับ นอกจากไม่มีคลื่นโทรศัพท์ หรือวิทยุแล้ว ยังไม่มีระบบ

ไฟฟ้าให้ใช้ แม้ว่าทุกศูนย์ฯ จะมีการเข้ามาติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์จากส่วนกลางให้ แต่ก็สามารถจ่าย

กระแสไฟฟ้าได้เพียงระยะสั้น ๆ เพียงพอให้กับคุณครูได้สอนหนังสือเด็ก ๆ เท่านั้น บางหมู่บ้าน มีน้ำให้ใช้ได้

ไม่เพียงพอ ทำให้ได้อาบน้ำบ้าง ไม่ได้อาบบ้าง จึงมีลักษณะสังคม วิถีชีวิตชนบททามกลางธรรมชาติภูเขา ป่า 

อย่างแท้จริง อาสาสมัครต้องปรับตัวเองให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ความเรียบ

ง่ายของการใช้ชีวิต มีใจเอื้ออารี ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจช่วยกันด้วยความจริงใจ  เราประกอบอาหารจาก

วัตถุดิบที่เรียบง่าย ทั้งจากที่เตรียมมา และเก็บได้ในป่าระหว่างทาง ได้เห็นน้ำใจ ความเอื้ออารีจากชาวบ้านที่

นำผัก เนื้อ มาช่วยเราประกอบอาหาร ช่วยหุงข้าวดอยอุ่น ๆ  หาของดีของถิ่นมาให้เราทาน ช่วยหาเครื่อง

นุ่งห่ม หรือมุ้งในยามนอนค่ำคืน หรือแม้แต่หาก พื้นที่ศูนย์ฯ ไม่เพียงพอต่อการหลับนอน เราก็ได้รับเชิญให้ไป

อาศัยนอน ที่บ้านชาวบ้านอย่างฉันมิตรด้วยเช่นกัน  ทำให้ผมซึ่งใช้วิถีชีวิตท่ามกลางแสง สี เสียงของเมืองกรุง 

ได้มีโอกาสทดลอง หาประสบการณ์การใช้วิถีชีวิตดังกล่าวทุกครั้งที่มาเดิน 



	 สิ่งที่ได้รับจากการออกหน่วย	
 ส่วนตัวผมนั้น การที่ได้มีโอกาสให้ แล้วได้ความสุข ความอิ่มบุญ

เป็นสิ่งตอบแทน มีค่ายากเกินกว่าที่จะคำนวนเป็นเงินทองได้ยิ่งนัก ผม

ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ลงพิมพ์ใน

นิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปี ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ 31 มี.ค. 

2538 ความว่า  

 "...สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดี

มุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความ

ร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่..." และอยากจะเชิญชวนทันตแพทย์ทุกท่านที่

สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครหมอเดินดอยในปีหน้า สามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. หรือ  http://www.pmmv.or.th/  ครับ  

	 งานบริการทันตกรรม	 	
 เราให้บริการทันตกรรมในหน่วย โดยให้บริการถอนฟัน  ขูดหิน

น้ำลาย (hand scaling)  อุดฟันอย่างง่ายด้วยสมารท์เทคนิค (SMART 

Technique) เคลือบฟลูออไรด์วานิช และทาซิลเวอร์ฟลูออไรด์ (SDF) 

บริการเพียงนี้ ก็ทำให้สัมภาระของหน่วยบริการทันตกรรมมีน้ำหนักไม่

น้อยหน้าใคร ต้องเลือกลูกหาบที่เป็นชายฉกรรจ์ แข็งแรง หาบจาก

หมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งเรื่อย ๆ และแม้ว่าจะเป็นเพียงหัตถการ

ที่เรียบง่ายไม่ซ้ำซ้อน แต่เราเชื่อว่าอย่างน้อย ก็ยังพอบรรเทาอาการ หรือ

ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านมีอาการเจ็บปวดจากช่องปากในช่วงที่ไม่สามารถ

ลงไปรับบริการที่หน่วยบริการข้างล่างได้ สำหรับปัญหาสุขภาพช่องปาก 

มักจะพบชาวไทยภูเขาเป็นภาวะโรคปริทันต์อับเสบ ทันตแพทย์อาสา

สมัครในทีมยังคิดเล่น ๆ  เลยว่าแบกเครื่องปั่นไฟขึ้นมาได้ ก็คงจะช่วยได้

ไม่น้อย ส่วนปัญหาโรคฟันผุ หากหมู่บ้านห่างไกล ตัดการภายนอกอย่าง

สิ้นเชิง จะพบปัญหาฟันผุในเด็กน้อย แต่หากพื้นที่ที่เข้าถึงง่าย อยู่ดอยที่

ไม่สูง ปัญหาของโรคฟันผุในเด็กก็จะเริ่มตรวจพบมากขึ้น อย่างไรก็ดี 

จากที่ผมมาจากสังคมเมือง เทียบแล้วตัวเลขในเมืองก็ยังเยอะกว่ามาก

ครับ ผมยังเชื่อว่า ยังอีกหลายปีที่ความเจริญจะขึ้นสู่พื้นที่ดอยในอำเภอ

อมก๋อย การเข้าถึงหน่วยบริการช่วงฤดูฝนของชาวไทยภูเขายังคงเป็นไป

ด้วยความยากลำบาก ดังนั้นการเข้าหาชาวบ้านจึงไม่เพียงเป็นแต่การให้ 

ยังเป็นการทำให้ชาวไทยภูเขารู้สึกว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มิได้ทอดทิ้ง แต่ยังพยายามทำให้สังคมชุมชนไทยภูเขารักหวงแผ่นดินเกิด 

มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มที่ดี ดำเนินชีวิตบนหลักสุขลักษณะ และ  

สุขอนามัยที่ถูกต้อง พึ่งตนเองได้  
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	 การเดินทาง	
 ในการเดินทาง เราแบ่งอาสาสมัครเป็นทีม 2-3 ทีม จำนวนเท่า ๆ กัน มีอาสาสมัคร

ออฟโรด จากสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย และบริษัทเช่ารถบัดเจ็ท สนับสนุนการ  

ส่งทีมอาสาสมัคร ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ไปยังจุดลงรถ และรับกลับ ณ จุดขึ้นรถใน

วันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน รถขับเคลื่อนสี่ล้อ จะเดินทางไปยังจุดหมาย หรือให้ใกล้

ที่หมายให้มากที่สุด หากรถติดหล่ม ต้องช่วยกันเข็นช่วยกันลาก แต่ถ้าเส้นทางถูกตัดขาด 

หรืออันตราย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เหล่าอาสาสมัครก็ต้องพร้อมแบกหาบของแล้ว  

เดินเท้าต่อ   

 ในแต่ละวันเราจะเร่งออกเดินเท้าตั้งแต่เช้า โดยมีคุณครู กศน. เจ้าหน้าที่ทหารพราน 

หรือลูกหาบชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทาง เดินนำทางไปยังหมู่บ้านถัดไปในช่วงระหว่างวัน   

ตัง้หนว่ยบรกิารตรวจโรคทัว่ไป บรกิารทนัตกรรม ออกตรวจเยีย่มบา้น สำรวจผูพ้กิารผูส้งูอาย ุ 

และพักรับประทานอาหารกลางวัน แล้วถึงก็จะออกเดินเท้าไปตั้งหน่วยบริการในหมู่บ้านที่

จะเป็นที่พักค้างแรมคืนนั้นต่อครับ บางวันอาจมีหมู่บ้านเล็ก ๆ ในแผนที่เส้นทางเดิน

ระหว่างวันหลายหมู่บ้าน เราอาจแบ่งทีมย่อย แบ่งเครื่องมือและยาเวชภัณฑ์ เพื่อแยกเดิน

ไปตั้งหน่วยบริการ ทำให้วันนั้นก็จะไม่ได้มีเพียงแค่สองหมู่บ้านที่ได้รับการบริการ  โดยเฉลี่ย 

แต่ละวัน เราจะใช้เวลาเพื่อการเดินทั้งหมด 5 - 6 ชั่วโมง ระยะทางการเดินตั้งแต่ 5 - 10 

กิโลเมตร และลักษณะเส้นทางก็มิใช่ทางราบเรียบ ผมเคยได้ถามแพทย์อาสาสมัครในทีมที่

เป็นนักกีฬาไตรกีฬาว่า ระหว่างเดินดอย กับลงแข่งขันไตรกีฬาอย่างไหนเหนื่อยว่ากัน พี่เค้า

ตอบอยา่งไมล่งัเลเลยวา่ เดนิดอยทัง้เหนือ่ยทัง้มนัสก์วา่มาก ดงันัน้ แนน่อนครบัวา่ทกุ ๆ คน 

ควรจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรง มีความฟิต คล่องตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอก่อนมา 

และมีจิตใจที่พร้อม เผชิญทุกสถานการณ์ 
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TOURISM BY
DENTIST

โดย ทันตแพทย์หญิงวังจันทร์ กิตติภาดากุล

“ 21 ตุลาเวียนมาอีกคราหนึ่ง 

รำลึกถึงสมเด็จย่าพระมารดาแห่งวงการฯ 

พระคุณท่านแสนยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล 

อเนกอนันต์นิรันดร์กาลแก่ชาวทันตสาธารณสุขไทย ” 

 ฉบบันีข้อพาไปเยอืนถิน่ของนกัเขยีนประจำคอลมัน์
เรานะคะ คุณหมอหนึ่งจะพาพวกเราไปกิน เที่ยว 
พร้อมกับเล่าเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับ พอ.สว.
ในเขตภาคกลางที่เรียกได้ว่า Unseen and Amazing 
กันเลยทีเดียวค่ะ 

สวัสดีครับสมาชิกทันตแพทยสภาทุกท่าน  

ฉบับนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับการต้อนรับเดือนแห่งวงการทันตสาธารณสุข

ของประเทศไทยครับ ผมขอพาแฟนคอลัมน์มาพบกับกิจกรรมดีๆ ที่เชื่อว่าใคร

หลายๆคนคงได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครในนามมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ  

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ซึ่งเป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้น

ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือองค์สมเด็จ

ย่าของปวงชนชาวไทย ที่ได้ทรงพบเห็นความยากลำบากของราษฎร ในด้าน

การสาธารณสุข ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมตำรวจตระเวน

ชายแดน ตามจังหวัดชายแดน ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 สมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนนี ทรงตั้งกิจการแพทย์อาสาเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512   

ขณะทรงประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใน

เบื้องต้น ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล อาสาสมัครจากโรงพยาบาล

แมคคอร์มิค และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
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 อาสาสมัคร พอ.สว. ทุกคนจะสวมเสื้อสีเทา กระเป๋า

เสื้อสีเขียว มีเครื่องหมายของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ  

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประชาชนจะเรียกขานอาสา

สมัครเหล่านี้ว่า “หมอกระเป๋าเขียว” ผมเองได้มีโอกาส

เป็นอาสาสมัครในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับราชการ  

ของผม และจะขอถ่ายทอดเรื่องราวกิจกรรมหน่วยทันตกรรม   

พอ.สว. ควบคู่ไปกับที่เที่ยวของจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดิน

แดนเมืองโอ่งมังกร และขุนเขาภาคตะวันตก สำหรับจังหวัด

ราชบุรีนั้นเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 17 ในทุกๆปี จะมี

ตารางปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดย

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข เป็นผู้ประสานงานกับสมาชิกเพื่อ

วางแผนปฏิบัติงาน ผมขอเล่าเรื่องอันน่าประทับใจให้สมาชิกผู้

อ่านสักเล็กน้อย ก่อนพาทุกท่านไปเที่ยว และแนะนำของอร่อยนะครับ กิจกรรมของหน่วยแพทย์ พอ.สว.ที่นี่มีกระจายทั้งจังหวัด 

โดยเฉพาะพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า ตามตะเข็บชายแดนอำเภอสวนผึ้ง จะมีชาวเขาและชาวพม่าผู้อพยพมาอาศัยอยู่

เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองของพม่า ผมได้มีโอกาสไปร่วมหน่วยในครั้งนั้นและพบกับผู้หญิงชาวพม่ารายหนึ่งมารับบริการ

ถอนฟันกับผม หากแต่ที่สะดุดตาและสะกิดใจผม คือเข็มกลัดที่มีรูปในหลวงติดอยู่ที่เสื้อแบบฉบับชาวพื้นเมือง ผมเอื้อนเอ่ยถามว่า 

ทำไมวันนี้ถึงติดเข็มกลัดอันนี้มา คำตอบที่ได้รับและผมจะจำไปชั่วชีวิตคือ “หนูติดเข็มกลัดอันนี้ทุกวัน เพราะหนูไม่มีพ่อ แต่หนูอยู่

ที่นี่ได้ เพราะหนูมีพ่อพระองค์นี้ให้หนูได้มีชีวิต ทำมาหากิน และหนูก็รักท่านมาก” วินาทีนั้นผมขนลุกเลยครับ แล้วก็มีความอิ่มใจ

เป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสสานต่อกิจกรรมดีๆในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ในฐานะอาสาสมัคร พอ.สว. นอกจากนี้

ยังมีกิจกรรมที่พวกเราได้ดำเนินการทุกปี คือการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางและเรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรี 

ซึ่งเป็นการมอบโอกาสที่ดีให้กับผู้ต้องขังที่ไม่ได้ออกมารับบริการ แต่ละครั้งหน่วยทันตกรรม พอ.สว. จะให้บริการอย่างเต็มกำลัง 

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของระบบบริการ รวมทั้งมีการให้ทันตสุขศึกษาในแดนขังด้วย เพราะนอกจากรักษาแล้ว เรายังมุ่งให้ความ

รู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง เช่นการฝึกย้อมคราบจุลินทรีย์ สอนแปรงฟัน เป็นต้น เป็นการฝึกทักษะส่วนบุคคลและสร้าง

ทัศนคติในเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก การเข้าไปในเรือนจำ หลายท่านอาจจะรู้สึกกลัว แต่จากประสบการณ์ที่เข้าไป

ทุกปี ผมเปลี่ยนความกลัวเป็นโอกาสมอบความปรารถนาดีให้กับผู้ต้องขังด้วยหลัก Humanized Healthcare มองผู้อื่นคือเพื่อน

มนุษย์ที่ต้องการความรัก ผมจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ของชาว พอ.สอ.ราชบุรีให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมแบ่งปันกันครับ 
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 ว่ากันด้วยจังหวัดราชบุรี สถานที่ท่องเที่ยวฮิตติดอันดับ คงหนีไม่พ้น สวนผึ้ง 
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน แต่ฉบับนี้ผมขอพาไปสถานที่ที่หลายคน
อาจจะยังไม่ได้ไปสัมผัสกันนะครับ เริ่มต้นที่โบสถ์คริสต์ 100 ปี แห่งอำเภอวัดเพลง 
คุ้นๆกันหรือเปล่าครับ คืออำเภอที่ผมทำงานอยู่นั่นเอง สามารถเดินทางจากอำเภอ
เมืองราชบุรีไปยังอำเภอวัดเพลงด้วยระยะทาง 15 กิโลเมตรครับ โบสถ์นี้ได้รับรางวัล
อนุรักษ์ยอดเยี่ยมด้วยนะครับ เป็นศิลปะสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สวยเด่น
สง่างดงามตามสไตล์ตะวันตก โดยยังคงรักษาสภาพภายนอกให้เหมือนเมื่อตอนเริ่ม
สร้าง ด้านในประดับตกแต่งตามแบบโบสถ์คริสต์ดั้งเดิม และมีรูปปั้นสาวกของพระเยซู
นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส โบสถ์นี้หากมองจากข้างนอกจะไม่เห็นกระจกสี แต่หาก
เข้าไปในโบสถ์จะเห็นความงดงามของกระจกหลากสีเหมือนโบสถ์แถบทวีปยุโรปเลย
ครับ หากมีเวลาว่าง ขอเชิญชวนสมาชิกมาเที่ยวโบสถ์คริสต์ 100 ปี ที่โรงเรียนเรือง
วิทย์พระหฤทัยแห่งอำเภอวัดเพลงกันนะครับ จากวัดคริสต์ไปวัดพุทธกันต่อดีกว่าครับ 
ขอพาท่านแวะเยี่ยมชมวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดหนองหอยครับ เป็นวัดที่สร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2416 ตั้งอยู่ในเขต ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ห่างจากตัวเมือง
ประมาณ 12 กม. เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม มีความสูง 
16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ประชาชนทั่วไปเรียกกันว่า “เขาเจ้าแม่กวนอิม วัด
หนองหอย” ซึ่งตั้งบนยอดเขาแร้งและอีกด้านหนึ่งของยอดเขา (เขาพระใหญ่) 
ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดที่มีผู้ศรัทธานิยมมา
ไหว้พระกันมาก ในปัจจุบันนี้วัดหนองหอยเป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไป ทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัด เป็นที่ล่ำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขออะไรก็จะได้ดังใจ 
จะมีผู้คนมาสักการะบูชากันมิขาด โดยเฉพาะในวันเทศกาลหรือวันหยุด ลงจากเขามา
แล้ว แวะชิมกาแฟ และเบเกอรี่ ที่ร้านคนรักษ์สวน ก็ทำให้อรรถรสการมาเที่ยวจังหวัด
ราชบุรีเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียว ใครที่เป็นคอกาแฟ รับรองเลยครับจะชอบร้านนี้ เพราะ
บรรยากาศสวนที่สวยมาก อากาศดี คู่กับเครื่องดื่มชั้นยอดที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็น
อย่างดี เชื่อว่าใครหลายคนจะหลงรักร้านกาแฟร้านนี้ครับ ก่อนกลับอย่าลืมอุดหนุน  
สินค้าโอทอปของดีพื้นบ้านกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอคูบัวอันมีชื่อลือชา ตั้งอยู่ที่
บ้านคูบัว อำเภอเมืองครับ มีเรื่องราวตำนานผ้าทอคูบัวให้ชมกันด้วย หรือจะเป็นการ
เยี่ยมชมโรงงานผลิตโอ่งมังกร ที่ปัจจุบันมีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น   
เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของการมาท่องเที่ยวราชบุรีครับ ของรับประทานที่อร่อยมากๆ คือ 
ผกักาดหวัไชโปว้ เปน็การแปรรปูหวัผกักาดทีเ่กบ็ไวไ้ดน้านขึน้ และนำไปประกอบอาหาร 
เช่น ผัดไข่ รสดีมากๆเลยนะครับ โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่บ้านเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม
ครับ และสุดท้ายแหล่งผลิตตุ๊กตาชั้นนำของเมืองไทย ต้องย่านบ้านสิงห์ ราชบุรี 
เดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ สามารถแวะได้ตลอดสองข้างทางถนน  
เพชรเกษมเลยครับ หรือจะไปแวะถ่ายรูปสวยๆกันที สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา ก็ไม่ผิด
แต่ประการใด  

	 ฉบับนี้คงทิ้งท้ายด้วยการฝากให้สมาชิกทุกท่านหาเวลาให้ตัวเอง	ไปพักผ่อน
หย่อนใจจากการทำงาน	 และเก็บรูปสวยๆมาแบ่งปันกันได้ครับ	 รวมทั้งอย่าลืม
รักษาสุขภาพกันด้วยครับ	 จะได้มีความสุขทั้งกายและใจแบบองค์รวม	 แล้วพบกัน
ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ	

“ราชบุรีถิ่นนี้มีมนต์ขลัง สักครั้งหาก
ได้ไปเยือน  

ประทับใจมิลืมเลือน อยากเชิญชวนเพื่อนๆ มาเที่ยวชม” 
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โดย ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล
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 โครงสร้างประชากรไทย ในปีนี้ประเทศไทยเข้า

สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์มาได้กว่า 10 ปีแล้ว 

ประเทศไทยเราเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 

และเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2564 

คือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14 และ เมื่อปี 

พ.ศ. 2574 เราก็จะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด   

(Super–aged society) คือมีประชากรสูงวัย (ผู้มีอายุ 

65 ปีขึ้นไป) ถึงร้อยละ 20 ในตอนนี้ไปไหนๆก็เห็นแต่

คนสูงอายุ ไม่ค่อยเห็นเด็กเท่าใดนัก หญิงไทยมีอายุขัย

เฉลี่ย ถึง 81 ปี ชายไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 75 ปี เด็กไทย

จากที่เคยเกิดปีละประมาณ 8 แสนคน(ปี 2557) ก็ลดลง

เหลือเกิดปีละแค่ 6 แสนคน สาเหตุหลักที่ทำให้

อัตราส่วนของผู้สูงวัยสูงขึ้นในสังคมไทยคือ การที่คนไทยมีลูกน้อยลง ส่วนการที่คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นเป็นเพียงสาเหตุรอง ปี 2576 นี้

เรากำลังอยู่กลางยอดคลื่นของประชากรสูงวัยที่เคยเกิดปีละกว่าล้านคนช่วงปี 2506-2526 ทำให้ทุกคนในสังคมมีภาระในการดูแลผู้สูง

วัยมากมาย เรามีผู้สูงวัยที่ทุพพลภาพ อันหมายถึงผู้ที่ไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ กินอาหาร อาบน้ำ 

แต่งตัว ขับถ่าย และ การเคลื่อนที่ภายในบ้าน ถึงเกือบ 8 แสนคน เมื่อมองถึงจำนวนประชากรโดยรวม ประเทศไทยปี 2576 กับ   

ปี 2557 จำนวนประชากรก็ไม่ต่างกันมากเลย แต่ที่ต่างกันที่สำคัญอีกประการก็ได้แก่ประชากรที่อาศัยในเขตเมือง และเขตชนบทในปี 

2576 มีประชากรที่อาศัยในเขตเมืองมากถึงร้อยละ 60 ขณะที่เมื่อปี 2557 มีประชากรในเขตเมือง ร้อยละ 46  

 การปกครอง แม้เมื่อปี 2557 การปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบฯจะดูเหมือนทำให้ประเทศไทยยิ่งมีการปกครอบ

แบบรวมศูนย์ มีการควบคุมอำนาจทางการเงินการคลังไว้ที่ส่วนกลางอย่างเด่นชัด แต่ก็มิอาจทัดทานกระแส ของการกระจายอำนาจไป

สู่ท้องถิ่นได้ ในปี 2576 นี้ไม่มีประเทศใดในโลกที่จะรวมศูนย์อำนาจการปกครองไว้ได้ ประเทศไทยก็มิอาจต้านทานกระแสดังกล่าวได้ 

ประเทศไทยยึดยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศ โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง และใช้แนวทางท้องถิ่นจัดการตนเองมาเป็น 10 ปีแล้ว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีหน้าที่ดูแลประชาชน ตั้งแต่เกิดจนตาย เราได้ผูกโยง อปท. ทั่วประเทศ ทั้ง 7,863 แห่ง เข้าด้วย

กัน อปท. ก็คือประเทศไทย รับผิดชอบพื้นที่ทุกตารางนิ้ว และคนไทยทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย เมื่อสามารถผูกโยงกับชาวบ้านและ

ชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งก็คือการปฏิรูปประเทศไทยจากฐานรากอย่างแท้จริง มีการกระจายเรื่องการเงินการคลังไปสู่ท้องถิ่นเกิดความเป็น

ธรรมมากขึ้น 

1 ข้อมูลที่นำมาเขียนในบทความนี้ได้จากการศึกษาเพื่อมองภาพอนาคต สู่การวางแผนกำลังคนทางทันตสาธารณสุข 20 ปี ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากทันตแพทยสภา

ความหมายต่อระบบทันตสุขภาพไทย1 

ณ ปี 2576 

อนาคต:
16
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 เศรษฐกิจการท่องเที่ยว นับจากปี 2551 เป็นต้นมา

จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวของไทย   

‘เหิรทะยาน’ เพิ่มขึ้นหลายเท่าของที่ผ่านๆมา โดยเฉพาะนัก

ท่องเที่ยวจากประเทศจีน เมื่อรถไฟความเร็วสูงของประเทศ

ไทยเสร็จเรียบร้อย สามารถนำนักท่องเที่ยวมาสู่ไทยได้เดือน

ละเป็นแสนๆคน ในตอนแรกประเทศไทย มีความเห็นว่าไม่

ควรสร้างรถไฟความเร็วสูง แต่เมื่อเปิดประเทศสู่ประชาคม

อาเซียนในปี 2558 รถไฟความเร็วสูงจากประเทศเพื่อนบ้าน 

รอบทิศรอบทางต่างมาจ่ออยู่ที่ชายแดนไทย ในที่สุดไทยก็

ต้องสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงทางรถไฟ

กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยมีเสน่ห์กับนักท่องเที่ยว

เสมอด้วยการบริการที่เป็นเลิศกว่าประเทศใดๆ นักท่องเที่ยว

ที่มาไทยจึงชอบมาใช้บริการต่างๆในประเทศไทยซึ่งแน่นอน 

บริการทางสุขภาพ และ การแพทย์ ก็นับเป็นบริการยอดฮิต

ติดอันดับด้วยอย่างหนึ่ง เมื่อระบบรถไฟเชื่อมต่อเป็น  

โครงข่ายเรียบร้อย หัวเมืองที่รถไฟแล่นผ่านก็เติบโตเอาๆ 

กรุงเทพเสียอีก ไม่สามารถจะโตกว่าเดิมได้มากแล้ว เราเลยมี

กรุงเทพฯน้อยผุดขึ้นตามเส้นทางรถไฟ หลายเมืองด้วยกัน 

ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ อุดร โคราช หาดใหญ่ ล้วนเติบโต

หนาแน่นอย่างรวดเร็ว นอกจากเมืองหลักเหล่านี้แล้ว เมือง

ชายแดนทั้งหลาย ก็เติบโตคึกคักตามไปด้วย 

 เศรษฐกิจด้านการผลิต ภาคการผลิตของประเทศ

แบ่งออกได้เป็น 3 ภาคใหญ่ๆได้แก่ ภาคเกษตรกรรม   

ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ (หมายถึง กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดที่ไม่ได้มีการผลิตสินค้า) ในปี 2576 

หลังจากรัฐเลิกจำนำข้าว และผลผลิตทางการเกษตร ราคา

ตกต่ำ ก็จะเหลือเฉพาะคนในวัยกลางคนถึงผู้สูงวัยเท่านั้นที่

ยังคงอยู่ในภาคการเกษตร และนับวันเกษตรกรจะมีอายุ

เฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ อาจเรียกได้ว่าในน้ำมีปลาในนาในสวนไม่มี

คนทำ ดังนั้นภาคการเกษตร ของประเทศไทยก็เติบโตไม่มาก

นักตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ภาคการเกษตรที่เจริญเติบโต 

ได้แก่ เกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงเป็นการผลิตเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ และมี

เกษตรกรรมพันธะสัญญาเป็นผู้ผลิตให้ ภาคเกษตรกรรมอีก

ส่วนหนึ่งที่มีการเจริญเติบโต ได้แก่ การร่วมกลุ่มของเกษตร

รายย่อยทำกิจกรรมเกษตรที่สอดคล้องกับระบบอนุรักษ์

ระบบนิเวศน์ ที่เรียกว่า เกษตรอินทรีย์บ้าง เกษตรแบบ

พอเพียงบ้าง ส่วนภาคอุตสาหกรรม เมื่อพลังงานอันได้แก่

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยร่อยหรอลง ภาคอุตสาหกรรมก็

พลอยสบเซาไปด้วย เนื่องจากไม่สามารถสู่ต้นทุนในเรื่องของ

พลังงาน และค่าแรงได้ ภาคอุตสาหกรรมจึงมิได้เติบโตเป็น

อัตราส่วนตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนภาคการบริการสิ 

นับวันก็เติบโตขึ้น นับว่าภาคบริการนี้เป็นภาคการผลิตที่นำ

รายได้หลักมาสู่ประเทศ โดยเฉพาะบริการในภาคการ

ท่องเที่ยว และในภาคการท่องเที่ยวนี้ การบริการที่เป็นที่

ต้องการสูงมาก ได้แก่ การบริการในเรื่องของสุขภาพ และ

การแพทย์ แน่นอนเงินอยู่ที่ไหนคนก็จะไหลไปอยู่ที่นั้น แม้จะ

มีความพยายามที่จะสร้างบุคลากรทางสาธารณสุขให้มี  

จิตอาสา เสียสละเพื่อคนยาก คนจน คนด้อยโอกาส แต่เมื่อ

โอกาสมาถึง คนก็ย่อมไขว่คว้ามาเป็นของตน บุคคลการ

ทางการแพทย์ และสาธารณสุขก็มิได้เป็นข้อยกเว้นในเรื่องนี้ 

 สุขภาพของคนไทย แทบไม่น่าเชื่อว่าในปี 2576 โรค

ติดเชื้อต่างๆได้ทยอยหมดไปจากประเทศไทย(หลงเหลืออยู่

แต่เอดส์ที่ซ่อนตัวอยู่ในสังคม) แต่ในขณะเดียวกัน โรคไม่

ติดต่อ ที่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคของหลอดเลือด ฯลฯ ก็เขามาบั่นทอน

สุขภาพของคนไทย รวมทั้งมาบั่นทอนเงินค่ารักษาพยาบาล

อย่างมากทั้งของปัจเจก และงบประมาณของรัฐ เนื่องจาก

โรคเรื้อรังเหล่านี้ต้องการการดูแลที่ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา

ยาวนาน และส่วนใหญ่ยังต้องการคนมาช่วยดูแลผู้ป่วย  

อีกด้วย คนดูแลอาจเป็นลูกหลาน หรือแรงงานที่จ้างมาเพื่อ

การดแูลโดยเฉพาะ ปญัหาสขุภาพจติ ความเครยีด มอีตัราสงู 

แต่ในขณะเดียวกัน การผลักดันเรื่องการสร้างสุขภาพก็มา

แรง และทำได้ผลดี และคงจะส่งผลต่อไปในอนาคต (อนาคต

ต่อจากปี 2576ไป) 
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 ภาพอนาคตที่พยายามวาดจากข้อมูลที่มีในปัจจุบันดังที่ได้กล่าวไว้นี้ ล้วนมี

ความหมายต่อระบบทันตสุขภาพของไทยทั้งสิ้น ถ้าปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไป

ตามธรรมชาติแล้วค่อยๆแก้ปัญหากันไป ก็คงจะได้ แต่ถ้าต้องการให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติ การวางแผน และตัดสินใจสิ่งต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

ด้วยกระบวนการคิดที่รอบคอบก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง 

ณ ปี 2557 

 อาเซียน Connectivity Hub แม้ว่าก่อนเปิดอาเซียน มีการสำรวจพบว่ามี แพทย์ 

ทันตแพทย์ จำนวนน้อยมากที่บอกว่าจะไปทำงานในประเทศอื่นในอาเซียน แต่หลังจากเปิด

อาเซียนสักระยะหนึ่ง เห็นถึงความสะดวกสบาย ในการเดินทางไปมา รายได้ที่งดงาม และ 

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ลำบากอย่างที่คิดก็เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงาน แรงงานที่มีความ

คล่องตัวมากที่สุดในการย้ายถิ่น ได้แก่ นักศึกษาจบใหม่ และ อาจารย์คุณภาพดี  

 ต่างชาติมองเห็นว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีอุดมสมบูรณ์ที่สุดคืออาจารย์ ผู้สูงด้วยปัญญา

ในสังคมถูกดึงไปอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เพื่อไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีข้อเสนอที่จูงใจ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการได้เป็นอาจารย์เต็มเวลา โดยไม่มีภาระจุกจิกด้านงานบริหาร หรืองานที่

ไม่ใช่วิชาการและไม่ใช่การสอนนักศึกษา ทำให้คนที่มีอาชีพเป็นอาจารย์สามารถให้เวลากับ

การสอน การพัฒนาการสอน ที่เป็นภาระหลักได้เต็มที่ และ มีงานวิจัยเป็นภาระรองเพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง 

 ส่วนของในประเทศเกิดการขยายตัวของการเข้ามารับการรักษาพยาบาลของชาว

ต่างชาติซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีหลังเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียน ซึ่งมีผลกระทบกับ

บริการสุขภาพของประเทศ หมอทั้งหลายเมื่อทำงานในระดับอำเภอได้หลายปี ลูกหลาน  

โตขึ้น มีความต้องการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่ชนบทไม่สามารถตอบสนองได้ ต้องย้าย

เข้ามาอยู่เมืองใหญ่ ที่ในภาคราชการมีหมอทำงานอยู่หนาแน่นแล้ว โรงพยาบาลเอกชนก็เลย

เป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุด  

 จำนวนทันตแพทย์ ปี 2576 ประเทศไทยมีทันตแพทย์อยู่ กว่าสองหมื่นคน เราผลิต

ทันตแพทย์ได้ประมาณปีละ 1,000 คน มาได้หลายปีแล้ว ในจำนวน 1,000 คนนี้ผลิตทั้งใน

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ และ มหาวิทยาลัยเอกชน และ ยังมีทันตแพทย์

ที่จบจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ(โดยเฉพาะจากประเทศจีน) อีกปีละจำนวนไม่น้อย

เลย ปี 76 นี้คิดแล้ว ถ้าทันตแพทย์ที่จบการศึกษาในประเทศไทย แล้วทำงานในประเทศไทย 

เราจะมีสัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร ประมาณ หนึ่งต่อ สองพันกว่าคน ดีกว่าสัดส่วนของ

ประเทศ Upper Middle Income ที่กำหนดไว้โดยองค์การอนามัยโลกเสียด้วยซ้ำ 

 ทันตาภิบาล หลังจากที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนประกาศใช้เมื่อ 

พฤศจิกายน 2556 ทันตาภิบาลที่มีวุฒิสาธารณสุขด้วยก็เริ่มทยอยออกไปประกอบอาชีพ

เอกชน เขาเหล่านั้นทำงานภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งนับเป็นการดีที่เข้ามา

แบ่งเบาภาระหน้าที่ของทันตแพทย์ และยังทำให้คนในเขตเมืองที่เคยเป็นหลุมดำของงาน

ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ให้ได้เข้าถึงงานบริการงานด้านส่งเสริม ป้องกัน มากขึ้น  
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โดย ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน

“ เมื่อมีสีที่หน้าหมอ ” 
คิดไม่ถึง

 “เค้าบอกว่า เค้ากลัวจะเป็นอะไร เค้าเป็นทั้งเบาหวานความดันแต่หมอถอนฟันที่

เดียววันเดียว เจ็ดซี่ไม่วัดความดันไม่ถามระดับน้ำตาลในเลือดเลย” ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น

บอกและ เล่ าต่อ “เค้ าบ่นว่ าฟันปลอมที่ทำให้ ไปทั้ งบนและล่ างกินข้ าวไม่ ได้ครับ  

ฟันปลอมอันบนร่วง ฟันปลอมล่างขยับไม่แน่นเลยและจะดันฟันปลอมบนร่วงด้วย   

ตอนนั้นกินอาหารไม่ได้เลยยิ่งของแข็งเจ็บมาก ทรมานมาก” 

ประเด็น เรื่องมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

 คุณโนมิตะบอกว่าทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม ได้ถอนฟันให้ในวัน

เดียวกันทั้งหมด ๗ ซี่ โดยไม่ได้วัดความดัน และไม่ได้ถามถึงระดับน้ำตาลใน

เลือดก่อนการรักษา ทั้งที่ผู้ป่วยได้แจ้งให้ทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคมทราบแล้วว่า

ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวาน ทำให้คุณโนมิตะมีความกังวลใจว่าจะส่ง

ผลกระทบต่อสุขภาพ ประเด็นนี้ทันตแพทย์ แดง เหลี่ยมคมชี้แจงว่า ได้ถอนฟัน

บนทีเ่หลอือยูท่ัง้หมดจำนวน ๘ ซี ่และกอ่นการถอนฟนัทนัตแพทยแ์ดง เหลีย่มคม 

ได้ให้ผู้ช่วยทันตแพทย์วัดความดันแล้ว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เมื่อดูหลักฐาน

สำเนาเวชระเบียนบันทึกการรักษาทางทันตกรรมของคุณโนมิตะ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพก่อนการรักษาทางทันตกรรม ทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคมต้องทำการซัก

ประวัติผู้ป่วยด้านสุขภาพร่างกาย ซึ่งคุณโนมิตะแจ้งประวัติเป็นโรคหัวใจและโรค

เบาหวาน ทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม ผู้ให้การรักษาต้องบันทึกข้อมูลการตรวจ

สุขภาพทั่วไป โดยละเอียด เช่นข้อมูลการวัดความดันโลหิตและชีพจร หรือ

ประวัติการใช้ยา เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ประเมิน วินิจฉัย และการวางแผนการรักษาต่อคุณโนมิตะที่ต้องมีการถอนฟัน

ร่วมการทำหัตถการต่างๆด้วย แต่จากหลักฐานสำเนาบันทึกการรักษาของคุณโน

มิตะกลับ ไม่พบบันทึกระดับการวัดความดันโลหิตของคุณโนมิตะก่อนการรักษา 

ไม่พบชื่อยาชา ปริมาณยาชาที่ใช้ และไม่ระบุรายละเอียดของการจ่ายยา 

Erythromycin ปริมาณการใช้ยาดังกล่าวอันอาจมีผลต่อคุณโนมิตะเพราะได้รับ

การถอนฟันทั้งหมด ๘ ซี่ทีเดียวในวันเดียว ซึ่งอาจมีภาวะเสี่ยงต่อเกิดอาการ

แทรกซ้อนได้ และที่สำคัญทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม ไม่ระบุตำแหน่งซี่ฟันที่ถูก

ถอนเลย ทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม ชี้แจงว่าไม่เคยเห็นแบบฟอร์มเวชระเบียน 

หรือบันทึกการรักษา (OPD การ์ด) ของประเทศไทย (จริงเปล่า?) จึงไม่ทราบว่า

จะตอ้งบนัทกึรายละเอยีดอยา่งไร ซึง่ขดัแยง้กบัขอ้มลูทีท่นัตแพทยแ์ดง เหลีย่มคม

 คุณ โนมิตะ ชาวญี่ปุ่นวัย ๖๙ ปี พยายามเล่าผ่านล่ามเพราะแกพูด

ภาษาไทยไม่ได้ คุณโนมิตะเล่าถึงความหลังที่ได้มาทำฟันในเมืองไทย ครั้ง

แรก “แพงมากครับ ใส่ฟันบนฟันล่างแถมใช้ก็ไม่ได้ รวมถอนฟัน ใช้เงิน

ตั้งแสนห้า นานด้วยครับตั้งแต่กรกฎา ห้าสองจนถึงมีนาห้าสาม เป็นปี 

ผมไม่รู้ราคาเมืองไทยเลย” ด้วยอาการน้อยใจเสียใจเหมือนถูกหลอก คุณโน

มิตะพูดต่อ “ตอนหลังผมไปทำที่โรงพยาบาลเอกชนไม่นานก็เรียบร้อยใช้

งานได้ราคาแค่ หมื่นเจ็ดเองครับถูกกว่าเยอะเลยเป็นแสนบาท” 

เหตุการณ์เดียวกัน หมอแดง เหลี่ยมคม กลับคิดไม่เหมือนกันบอกว่า “แบบ

ฟอร์มเวชระเบียนที่ผมใช้บันทึกประวัติของผู้ป่วยสมัยเรียนที่ต่างประเทศ

และทำงานที่ต่างประเทศ ไม่เคยเห็น OPD การ์ดของประเทศไทย จึงไม่

ถามและจดด้วย” และอธิบายหลายเรื่องเช่น ราคา specialist ไม่

เหมือนกับ special case ทั้งหมดเป็นที่มาของกรณีจรรยาบรรณนี้ 

 ข้อเท็จจริง คุณ โนมิตะ ชาวญี่ปุ่นวัย ๖๙ ปี มีปัญหาในช่องปาก 

หมอแดง เหลี่ยมคม เป็นผู้ให้การรักษา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ และ

เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ โดย ฟันปลอมถอดได้ชั่วคราว ๑ ชุด ฟันปลอมถอดได้ 

ชุดจริง ๑ชุด ถอนฟันบน ๗ ซี่ (ในครั้งเดียว) และ ใส่ฟันปลอมล่าง ๓ ซี่ คุณ 

โนมิตะ ได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๕๘,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นพบว่า เมื่อ

รับประทานอาหารฟันปลอมบนจะหล่นลง เมื่อเวลาหุบปากฟันปลอมล่างจะ

ดันฟันปลอมบนหลุด รับประทานอาหารแข็งไม่ได้ ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้

ตามปกติทรมานมาก ได้มาให้หมอแดง เหลี่ยมคมแก้ไขหลายครั้งแต่ไม่ดีขึ้น

จนได้ไปทำกับอีก โรงพยาบาลหนึ่งไม่นานและสามารถใช้งานได้ดีราคาเพียง 

๑๗,๓๐๐ บาทจึงรู้ว่าหมอแดง เหลี่ยมคม คิดราคาแพงมากเมื่อเทียบกับผล

ของการรักษา และไม่ตรวจสอบว่าผู้ป่วยเป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตอยู่

แล้วกลับถอนฟันครั้งเดียวหลายซี่มากอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ 

 

 วิเคราะห์  ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘  

 หมวด ๒ เรื่อง การประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

 ข้อ ๗ ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย โดยไม่เรียกร้อง

สินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ” 

 ข้อ ๘ ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย”   

 ข้อ ๑๒ ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยให้หลงเข้าใจผิดในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตน” 
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แต่ฟันปลอมดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ดี เนื่องจากมีลักษณะแข็ง เคี้ยวเจ็บ 

หลวม และหลุดง่าย ซึ่งคุณโนมิตะ ต้องใส่ adhesive ยึดติดฟันปลอมและ

กลับไปแก้ไขแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ต่อมาคุณโนมิตะ ได้ไป

สอบถามราคาฟันปลอมที่โรงพยาบาลเอกชนพบว่า การทำฟันปลอมทั้งฟัน

บนและฟันล่างมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทเท่านั้นจึงกลับไปพบ

ทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม เพื่อสอบถามเหตุผลว่า ทำไมที่คลินิกจึงคิดราคา

ทำฟันปลอมแพง คุณโนมิตะ บอกว่า ทันตแพทย์ แดง เหลี่ยมคม แจ้งว่า

เป็นราคา specialist  

 ส่วน ทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม กลับบอกว่ารายคุณโนมิตะนี้เป็น 

special case เป็น case ที่ complicate เนื่องการสบฟันของผู้ป่วยไม่คงที่ 

ไม่ได้บอกกับว่าเป็นราคา specialist ลักษณะการเคี้ยวเปลี่ยนทิศทางตลอด

เวลา จึงหาตำแหน่งการสบฟันยาก และคุณโนมิตะใช้ฟันปลอมเดิมที่หลวม

มากมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งการรักษาต้องใช้เวลาและยุ่งยากที่จะฝึกให้ใช้

ฟันปลอมชิ้นใหม่ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงการคิดค่าบริการในอัตราที่สูงเกิน

กว่าอัตราค่าบริการที่คลินิกประกาศไว้ และทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม ไม่

สามารถชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานและ เหตุผลที่เรียกเก็บค่าบริการทาง

ทันตกรรมที่เกินกว่าอัตราค่าบริการที่คลินิก ประกาศไว้มีรายการอะไรบ้าง 

แม้ว่าคุณโนมิตะจะรับทราบราคาก่อนตัดสินใจรับการรักษาแล้วเพราะไม่

ทราบราคาทำฟันปลอมจากคลินิกอื่นมาก่อน เมื่อทราบอัตราค่าบริการจาก

โรงพยาบาลอื่นซึ่งมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันสูงมาก(เป็นแสนบาท)แล้วกลับไป

สอบถามถึงค่าใช้จ่ายทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม กลับอ้างว่าเป็นเป็นราคา 

specialist ซึ่งทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม ให้ถ้อยคำกับกรรมการสอบสวน

กลับเป็น special case เป็น case ที่complicate เนื่องจากการสบฟันไม่

คงที่ ลักษณะการเคี้ยวเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา จึงหาตำแหน่งการสบฟัน

ยากและผู้ป่วยใช้ฟันปลอมเดิมที่หลวมมากมาเป็นเวลานานแล้วการรักษา

ต้องใช้เวลาและยุ่งยากที่จะฝึกให้คุณโนมิตะใช้ฟันปลอมชิ้นใหม่ จากการ

สอบสวนคุณโนมิตะบอกว่า ก่อนการรักษากับทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม   

ไม่เคยใส่ฟันปลอมที่ใดมาก่อน และพยานหลักฐานในบันทึกประวัติการ

รักษาที่ คลินิกของทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม ก็ไม่พบข้อมูลบันทึกประวัติว่า

คุณโนมิตะ เคยใส่ฟันปลอมมาก่อนรับการรักษา รวมถึงฟิล์มเอกซเรย์ก่อน

การรักษาทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม อ้างว่าทิ้งไปแล้วเนื่องจากฟิล์มเสื่อม

สภาพ แต่อย่างไรก็ตามเมี่อ สอบสวนทันตแพทย์อีกโรงพยาบาลที่ทำฟัน

ปลอมอันใหม่บอกว่าการรักษาผู้ป่วยรายนี้เป็น case ที่รักษาไม่ยาก ปกติ

และสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์จาก

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยที่ได้ให้ความเห็นว่ารายคุณโนมิตะ

นี้น่าจะเป็น case ปกติ ไม่น่าจะเป็น case ที่ complicate แล้วเรียกเก็บค่า

บริการทางทันตกรรมในอัตราที่สูงกว่าประกาศอัตราค่าบริการทาง

ทันตกรรมที่คลินิกประกาศไว้เป็นการคิดค่าบริการโดยไม่คำนึงถึงความสิ้น

เปลืองของผู้ป่วย และเป็นการหลอกลวงผู้ป่วยให้หลงเข้าใจผิดในการรับ

บริการทางทันตกรรม 

 จากหลักฐานและข้อเท็จจริงคณะกรรมการทันตแพทยสภา

พิจารณามีมติว่าทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพทันตกรรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ หมวด ๒ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๒ ให้

ลงโทษภาคทัณฑ์  

บอกว่าเคยทำงานที่โรงพยาบาลในประเทศไทยมาแล้ว เมื่อพิจารณาแม้ว่า

แบบฟอร์มเวชระเบียนหรือบันทึกการรักษาผู้ป่วยจะไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้

อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่บันทึกลงในเวชระเบียนนั้นถือเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับ

การรักษาผู้ป่วย เช่น ตำแหน่งซี่ฟันที่ถอนหรืออุด เป็นต้น และโดยเฉพาะ

ประวัติการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัวที่มีผลต่อการให้บริการทันตกรรม ถือ

เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญที่ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะต้องตระหนัก และ

จดบันทึกไว้ให้ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ 

อีกทั้ง ยังเป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบทางกฎหมาย

การที่ทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม อ้างว่าได้ทำการตรวจวัดความดันผู้ป่วย

แล้ว แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนและยืนยันว่าได้ถ่ายเอกซเรย์ฟัน

ของคุณโนมิตะผู้ป่วยก่อนการรักษาแล้ว แต่ไม่ได้เก็บฟิล์มเอกซเรย์ไว้โดยอ้าง

ว่าฟิล์มเสื่อมสภาพ และจำไม่ได้ว่าถ่ายเอกซเรย์ฟันของผู้ป่วยกี่ฟิล์ม และฟัน

ของคุณโนมิตะ มีอาการโยก และฟันเคลื่อนตำแหน่ง ไม่สามารถระบุ

ตำแหน่งฟันได้อย่างชัดเจน จึงไม่ได้ระบุซี่ฟันไว้ใน เวชระเบียน ทั้งที่

ทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม ทำงานด้านทันตกรรมในประเทศไทยมากว่า ๔๐ 

ปี ย่อมจะต้องมีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจ การบันทึก

ข้อมูลชองคุณโนมิตะผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม รวมถึงปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่าการถอนฟัน ๘ ซี่ ซี่ละ ๘๐๐ บาท และมีการขูดเนื้อเยื่อ   

(curette granulation tissue) ในเบ้าฟันออก ทันตแพทย์แดง เหลี่ยมคม 

ได้คิดค่าบริการเพิ่มอีก ๑,๘๐๐ บาท ซึ่งขั้นตอนการขูดเนื้อเยื่อในเบ้าฟันนี้

เป็นการทำความสะอาดแผลภายหลังการถอนฟันที่อยู่ในกระบวนการถอน

ฟันอยู่แล้ว การคิดค่าบริการดังกล่าว จึงเป็นการเรียกเก็บค่าบริการ

นอกเหนือจากที่ควรได้รับตามปกติ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่  

ผู้ป่วย โดยไม่จำเป็น 

  

ประเด็นที่ เรื่อง คิดค่าบริการทำฟันปลอม 

 โดยทั่วไปการประเมินการรักษาและการคิดค่าบริการทางทันตกรรม

แก่ผู้ป่วยนั้น เป็นดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาในการประเมินการ

รักษาของผู้ป่วยแต่ละราย โดยคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการที่ประกาศไว้

ในคลินิก และทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะต้องแจ้งค่าบริการให้ผู้ป่วยทราบ

ก่อนให้การรักษา สำหรับกรณีคุณโนมิตะ การสอบสวนปรากฏว่า 

ทันตแพทย์ ได้อธิบายการรักษาและแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยทราบแล้ว ซึ่งคุณ

โนมิตะ เป็นชาวต่างชาติ มิได้หาข้อมูลเกี่ยวกับราคาทำฟันปลอมจากคลินิก

อื่นมาก่อนและเห็นว่าเป็นคลินิกใกล้บ้านพักในขณะนั้นจึงตกลงรับการรักษา 

โดยทำฟันปลอมชนิดถอดได้ Full denture สำหรับฟันบน และ Partial 

denture โครงโลหะสำหรับฟันล่าง เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๕๘,๐๐๐ บาท 
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	 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภาชุดปัจจุบันได้ทำงานร่วม

กันเป็นระยะเวลาหนึ่ง	 ทำให้ได้พบปํญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากทันตแพทยสภาไปยังสมาชิกหลายประการ	และคณะอนุกรรมการได้

เชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจและมีจิตอาสามาร่วมกันคิดสร้างสรรค์	 พัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ของทันตแพทยสภาให้ก้าวหน้าและเข้าถึงสมาชิกทุกท่านมากขึ้น	

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภาจึงได้มีมติให้มีการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักประชาสัมพันธ์ขึ้น	 โดยได้จัดบรรยายในหัวข้อ	

“การสือ่สารกบัสมาชกิทนัตแพทยสภา” เมือ่วนัที	่7	สงิหาคม	พ.ศ.2557 

ณ.โรงแรม	 เอบนีา่เฮา้ส	์ โดยมวีทิยากรทีใ่หเ้กยีรตมิาบรรยายคอื	 ผศ.สมเกยีรต ิ

รุ่งเรืองวิริยะ	 ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรังสิต		 

ส่วนผู้ เข้าร่วมฟังบรรยายนอกจากจะประกอบด้วย	 คณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภาแล้ว	 ยังมีทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายใน

ครั้งนี้ด้วย	

	 บรรยากาศของงานเริ่มต้นด้วย	 ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร	 ตั้งยิ่งยง	

ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา	 กล่าวแนะนำบทบาท 

หนา้ที	่และกจิกรรมทีค่ณะอนกุรรมการประชาสมัพนัธท์นัตแพทยสภาไดด้ำเนนิการ 

นำเสนอปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการที่ประสบมา	 พร้อมทั้งทิศทาง

การดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่คาดหวังในอนาคต	และ	รองศาสตราจารย์ 

ทนัตแพทยห์ญงิ	 ดร. ศริริกัษ ์ นครชยั อปุนายกทนัตแพทยสภา	 ใหเ้กยีรตเิปน็

ประธานกล่าวเปิดงาน	

 

โดย ทันตแพทย์หญิงสถาพร ถิ่นบูรณะ
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	 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ	 พวกเราได้พบกับการบรรยาย

ที่สนุกสนานจากวิทยากรมืออาชีพ	 ท่านได้เล่าประสบการณ์การทำงานที่

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ซึ่งในตอนที่ท่านมีโอกาศร่วมงานในช่วงแรกเกือบขาดทุน	

แต่ท่านได้ใช้บทบาทของงานประชาสัมพันธ์ที่ท่านรับผิดชอบ	 ร่วมกับการ

บริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์กว้างไกลของอธิการบดี	 ดร.อาทิตย์	 อุไรรัตน์		

ดำเนินการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยรังสิต	 จนเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ

ของประเทศ	 พวกเราได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการบรรยายอย่าง

เต็มเปี่ยม	 พร้อมเกิด”ประกายความคิด”	 จากการนำวิธีการประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยรังสิตมาปรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของทันตแพทยสภา	 เช่น	

การพัฒนาเฟสบุ๊คเพื่อให้เข้าถึงทันตแพทย์รุ่นใหม่	 การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ข่าวสารทันตแพทยสภาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	เป็นต้น	

	 ในช่วงบ่าย	 มีการประชุมกลุ่มย่อย	 โดยแบ่งทันตแพทย์ออกเป็นสองกลุ่ม	

เพื่อช่วยกันระดมความคิดเห็นถึงบทบาทงานประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาและเราจะ

พัฒนางานประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ตรงใจสมาชิกทันตแพทยสภาและประชาชน	

พร้อมทั้งนำเสนอผลการระดมความคิดของแต่ละกลุ่ม	 ท่านวิทยากรได้ติชม	

เสนอแนะ	แก้ไขปรับปรุง	ข้อคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มที่นำเสนอ	 เพื่อให้สามารถ

นำไปปฏิบัติได้จริง	และเหมาะสมกับบทบาทวิชาชีพ	

	 ในการบรรยายครั้งนี้	 พวกเราได้รับความรู้และวิสัยทัศน์ด้านการ

ประชาสัมพันธ์มากมาย	 ราวกับ”กบที่ได้ออกมานอกกะลา”	 พวกเราจะนำความ

รู้ที่ได้รับมาพัฒนางานประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภาให้ดียิ่งขึ้น	 แต่ในขณะ

เดียวกันพวกเรายังคงขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจและมีจิตอาสา	 เข้ามาร่วม

ด้วยช่วยกัน	 เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของทันตแพทยสภาได้เข้าถึงมวลหมู่

สมาชิกมากยิ่งขึ้น	อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมวิชาชีพทันตแพทย์ของเรา		

	 ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่กองบรรณาธิการ	 หรือที่		 

E-mail: dent11@dentalcouncil.or.th	ยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ 
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เกาะติดขอบ 

	 “ยี่สิบเอ็ดตุลาเวียนมาถึง	 หวนคำนึงถึงพระคุณสมเด็จย่า	
ท่านทรงรักและทรงห่วงปวงประชา	 สุดจะหาสิ่งใดเทียบมาเปรียบเปรย”	

ทันตแพทยสภา 

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกทุกท่านพบกันฉบับนี้ ก็เป็นช่วงวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติก็หวังว่าจะเป็น

สิ่งเตือนใจให้ทุกท่านระลึกถึงสมเด็จย่าที่ทรงสร้างคุณูปการแก่วงการทันตแพทย์ไทยรวมทั้งร่วมกัน

ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านครับ 

 

 ฉบบันีข้อเริม่ดว้ย คณะกรรมการการศกึษาไดเ้หน็ชอบขัน้ตอนการดำเนนิการการใหค้วามเหน็ชอบ

หลักสูตรและรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการการศึกษา  

ทันตแพทยศาสตร์เสนอ ซึ่งเรื่องนี้ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ ประธานคณะกรรมการการศึกษา  

ทันตแพทยศาสตร์ แจ้งว่าคณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินการ

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทย์ เพื่อให้กรรมการทันตแพทยสภา

พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
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 1. ในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและ

หลักสูตรใหม่ให้มีผู้แทนของสถาบันเข้าชี้แจงและบรรยายสรุป

ต่อคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับหลักสูตรที่ขอความเห็นชอบ 

ทั้งนี้ให้มีการตรวจเยี่ยมสถาบันรวมทั้งการสัมภาษณ์คณาจารย์

และนิสิตนักศึกษาเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ มีโอกาสได้ซักถาม

ทำความเข้าใจตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่สถาบันการศึกษา

อย่างครบถ้วนด้วย 

 2. จัดให้มีแบบฟอร์มการขอความเห็นชอบหลักสูตรและ

รับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ของทันตแพทยสภา 

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่เกิดความ

ซ้ำซ้อนล่าช้า เนื่องจากสับสนกับแบบฟอร์มของสำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 3. ให้มีการทบทวนระบบการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจประเมินหลักสูตร โดยให้เรียกเก็บ ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง

และค่าที่พักของอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรทันต

แพทยศาสตร์เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมในการออกใบรับรองให้

ความเห็นชอบหลักสูตรและ/หรือ การรับรองสถาบันตามที่

กำหนดไว้เดิม 

 ซึ่งท้ายที่สุด คณะกรรมการทันตแพทยสภา มีมติเห็น

ชอบตามที่คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์เสนอ โดย

ให้ตัดค่าตอบแทนในข้อ 3 ออก เนื่องจากในข้อบังคับทันตแพทย

สภาว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ ปี 2553 ได้กำหนดให้สถาบันที่

ยื่น ขอให้การรับรองสถาบันครั้งแรก ต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่

พัก ค่าเดินทางให้กับคณะอนุกรรมการการประเมินสถาบันและ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์อยู่แล้ว ผมก็ขอรายงานมาเพื่อทราบ

ครับ 

 เรื่องต่อมา คณะกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้ราช

วิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้หารือร่วมกับคณะ

อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมจัดฟัน เพื่อ

พิจารณาจัดทำแนวทางการดำเนินการในเรื่องการจัดทำแนวทาง

การจัดฟัน โดยคณะกรรมการทันตแพทยสภาให้ความเห็นไว้ว่า 

ควรจัดทำเป็นข้อแนะนำว่า ทันตแพทย์ทั่วไป ควรให้บริการจัด

ฟันได้แค่ไหน และควรเอา Competency หลักสูตรทันต

แพทยศาสตร์ ในเรื่องการจัดฟันมาใช้เพื่อให้ทันตแพทย์พิจารณา

ว่าสามารถทำได้เพียงใดในขอบเขตที่กำหนด ก็เป็นการบ้านข้อ

ใหญ่ที่ราชวิทยาลัยฯ และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมสาขาจัด

ฟันจะต้องรับไปทำครับ 

 เรื่องที่สาม คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติเห็นชอบ

ให้เสนอชื่อกรรมการ 2 ท่าน เพื่อเป็นผู้แทน ทันตแพทยสภา 

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คือ   

ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ นายกทันตแพทยสภาและ

ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ อุปนายกคนที่ 1 ครับ 

 เรื่องที่สี่ คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติรับรอง

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรม

จัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ง

หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบ สาขาทันตกรรมจัดฟันและคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย

ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและเริ่ม เปิดรับนักศึกษาใน

ปีการศึกษา 2557 น้องๆท่านใดสนใจจะเรียนสาขานี้ก็เชิญครับ 

 เรื่องที่ห้า ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทย์ ได้เสนอให้คณะกรรมการ

ทันตแพทยสภาพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันต

แพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ พศ.2557 ซึ่งหลักสูตร

จะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าระดับ High School ของประเทศที่สำเร็จการศึกษา 

โดยมีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

มหิดลหรือคณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่มีความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลักสูตรทันต

แพทยศาสตร์บัณฑิต นานาชาติ ซึ่งจะรับนักศึกษาปีละ 30 คน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิตปีละ 1,200,000 บาท   

ซึ่งคณะกรรมการได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีสาระที่

สำคัญ คือ 

 1. ขอให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัด

ให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

 2. ให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

รับนักศึกษาไทยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
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 ท้ายที่สุด คณะกรรมการมติเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ พศ.2557 มหาวิทยาลัย

มหิดลแบบมีเงื่อนไขประกอบเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ถ้าสนใจก็ส่งลูกหลาน  

ไปเรียนกันได้ครับ 

 เรื่องที่หก ทันตแพทยสภามีมติอนุมัติผลสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2557 สาขาต่างๆ 

ดังนี้ 

 1. สาขาทันตกรรมจัดฟัน จำนวน 6 คน 

 2. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จำนวน 2 คน 

 3. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จำนวน 38 คน 

 4. สาขาทันตกรรมทั่วไป จำนวน 1 คน 

 5. สาขาทันตสาธารณสุข จำนวน 6 คน 

 6. สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 2 คน 

 7. สาขาทันตกรรมหัตถการ จำนวน 8 คน 

 8. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จำนวน 7 คน 

 9.  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล จำนวน 2 คน 

 ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับอนุมัติบัตรด้วยครับและขอเชิญชวนให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะสามารถ

สมัครสอบโดยยกเว้นการสอบข้อเขียน มาสอบกันมากๆนะครับ 

 เรื่องสุดท้าย ฉบับที่แล้วผมได้แจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ทันตแพทยสภาได้จำทำ(ร่าง)แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

โฆษณาการประกอบวิชาชีพทันตกรรมและผมได้เชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างดังกล่าวนี้ได้ที่

เว็บไซต์ของทันตแพทยสภาหรือส่งความคิดเห็นทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภานั้น ปรากฏว่าไม่ค่อย  

มีผู้แสดงความคิดเห็นและในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557   

คณะกรรมการทันตแพทยสภาได้มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยให้เพิ่มเติมในส่วนคำนิยามของการโฆษณาในสื่อต่างๆ   

ให้ชัดเจน ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างและความหมายของสื่อโฆษณาครอบคลุมถึงสื่อใดบ้าง ก็ต้องรอดูแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ที่

จะประกาศใช้เร็วๆนี้ครับ 

 1. ท่านใดที่เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยศหรือย้ายที่อยู่  กรุณาแจ้งให้ทันตแพทยสภา

ทราบด้วยครับ

 2. ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการดำเนิน

การสถานพยาบาลต้องสามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลโดยใกล้ชิด 

หากปล่อยปละละเลยให้ผู้อื่นที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพมาทำการประกอบวิชาชีพในสถาน

พยาบาลจะมีความผิดตามกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 

สี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ(พรบ.สถานพยาบาลปี2541) 

โปรดทราบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง



โดย ทันตแพทย์หญิงมยุรี ธนะทิพานนท์
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	 ปีนี้เป็นปีแรกที่น้องๆปีหนึ่งของทุกมหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอมตามนโยบาย	

AEC	 เพื่อให้ตรงกับสากล	 คอลัมน์	 New	 Gen	 Dentist	 วันนี้จึงขอนำเสนอ

บรรยากาศสีสันช่วงเปิดเทอมของน้องๆที่เริ่มก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนั่นคือ	

กิจกรรมรับน้องทันตฯของทั้ง	10	มหาวิทยาลัย		พี่ๆยังจำบรรยากาศช่วงเปิดเทอม

แรกของมหาวิทยาลัยกันได้มั้ย		เอ้ามีมอไหนกันบ้างเอ่ย?	
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กิจกรรมรับน้อง	ทันตฯ	



โดย ทันตแพทย์หญิงธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
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 ในการแสดงธรรมครั้งหนึ่ง พระศากยมุนีพุทธเจ้าได้เล่าถึงเรื่องราวหนึ่งไว้ว่า...  
       

 พ่อค้าวาณิชย์ฐานะร่ำรวยผู้หนึ่งมีภรรยาทั้งสิ้น 4 นาง  

 ภรรยาคนแรก ฉลาดปราดเปรียวน่ารัก  คอยติดตามใกล้ชิดสามีตลอดเวลา  ไม่เคยห่างแม้เพียงก้าวเดียว  

 ภรรยาคนต่อมา พ่อค้าได้มาจากการช่วงชิง บังคับ  เนื่องเพราะนางมีรูปโฉมงดงามยิ่ง  

 ภรรยาคนที่สาม เป็นผู้คอยดูแลจัดการเรื่องราวความเป็นไปจุกจิกในชีวิตประจำวัน  ทำให้สามีมีชีวิตที่สงบเรียบร้อย  

 ส่วนภรรยาคนสุดท้าย  ขยันขันแข็ง  มุมานะทำงานอย่างหนัก จนทำให้พ่อค้าผู้เป็นสามีหลงลืมการดำรงอยู่ของนางไป 
 

 ครั้งหนึ่ง พ่อค้าวาณิชย์จำเป็นต้องออกเดินทางไปไกลแสนไกล เขาจึงคิดที่จะให้ภรรยาคนใดคนหนึ่งติดตามไปดูแล  

 เมื่อเขาเอ่ยปากต่อภรรยาทั้งสี่นาง  
 

 ภรรยาคนแรก ก็ชิงกล่าวว่า  “ท่านเดินทางไปเองเถิด เพราะข้าไม่ต้องการไปด้วย”   

 ภรรยาคนที่สอง กล่าวว่า  “เดิมทีข้าก็เป็นภรรยาท่านเพราะถูกช่วงชิง บังคับ มิได้เต็มใจแต่แรก  ดังนั้นแน่นอนว่า 

    ข้าไม่ต้องการตามท่านไป”  

        ภรรยาคนที่สาม กล่าวว่า  “แม้ว่าข้าจะเป็นภรรยาของท่าน  แต่ข้าก็ไม่อยากทุกข์ทรมาน 

    เดินทางออกไป นอนกลางดินกินกลางทราย  ดังนั้นอย่างมากที่สุด  

    ข้าสามารถเดินทางไปส่งท่านยังชานเมือง"  

 ภรรยาคนสุดท้าย กล่าวว่า  “ในเมื่อข้าเป็นภรรยาของท่าน  ไม่ว่าท่านจะไปที่ใด   

    ข้าล้วนต้องติดตามท่านไป”   

        ดังนั้นพ่อค้าผู้ร่ำรวยจึงได้พาภรรยาคนที่สี่ออกเดินทางไปด้วยกัน  
             

 ในตอนท้าย พระศากยมุนีพุทธเจ้าได้เอ่ยกับเหล่าพระสาวกว่า  
       

        “ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า พ่อค้าวาณิชย์ผู้นี้คือใคร?”   

  จากนั้นจึงกล่าวว่า “ย่อมคือตัวของท่านเอง” 

 ภรรยาคนแรก หมายถึง  ร่างกายเลือดเนื้อ  เมื่อคนเราตายไปร่างกายย่อมเน่าเปื่อยไม่อาจติดตามไปด้วย 

 ภรรยาคนที่สอง หมายถึง  ทรัพย์สมบัติเงินทอง ซึ่งแต่เดิมเกิดมาล้วนไม่ได้มาด้วย                                                    

    แม้จะอยากได้จนต้องแย่งชิงมาเป็นของตน แต่เมื่อตายไปก็ไม่อาจนำไปด้วย 

 ภรรยาคนที่สาม หมายถึง  นางผู้เป็นภรรยาจริงๆ  ยามมีชีวิต สามี-ภรรยาแม้ต่างพึ่งพาอาศัยกัน                                         

    แต่เมื่อตายไปล้วนต้องพลัดพรากแยกย้ายไปตามเส้นทางของตน  

 ส่วนภรรยาคนสุดท้าย  หมายถึง  กรรมดี-กรรมชั่วที่ตนได้กระทำไว้ ซึ่งคนทั่วไปมักจะลืมเลือน 

    ถึงการมีอยู่ของบาปบุญ  ทั้งๆ ที่สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะติดตามคนเราไปได้ในทุกที่ 

สวัสดีค่ะ  เพื่อนทันตบุคลากรที่รัก 

 ทุกท่านคงได้เคยมีโอกาสอ่านนิทานกันมาบ้างแล้วนะคะ  ฉบับนี้ขอนำเสนอนิทาน 

ในเชิงปัญญา (นิทานเซน) ที่สะท้อนภาพความจริงของชีวิตให้เจ้าของได้สัมผัสง่ายๆ ด้วย

เรื่องราวที่สนุกน่าติดตามและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากทีเดียว     

ที่มา  http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9530000146736 

ปัญญาเซน : คนเราทุกคนเกิดมาล้วนตัวเปล่า ตายไปก็ล้วนไปตัวเปล่า 

มีเพียงกรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นที่จะติดตามคนเราไปในทุกหนทุกแห่ง  

พักจิต  ผ่อนใจ 



Scientifi c works cited: 1. Petrou I et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):23-31. 2. Cummins D et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):1-9.  
3. Nathoo S et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):123-130. 
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A breakthrough: Pro-ArginTM Technology

Pro-Argin™ Technology works through a natural process of 
dentin tubule occlusion that attracts arginine and calcium 
carbonate to the dentin surface to form a protective seal 
that provides instant relief.2

 no degassam etsaphtoot fo noitacilppa tcerid htiw deveihca si feiler tnatsnI *
sensitive tooth for 1 minute.

In Vitro SEM photograph of untreated 
dentin surface.

BEFORE1

In Vitro SEM photograph of dentin 
surface after application.

AFTER1

  

  

YOUR PARTNER IN ORAL HEALTH

Instant* and lasting relief 
from dentin hypersensitivity.

TREATMENT PROGRAM

The results are revolutionary
Instant* relief achieved with direct application 
of toothpaste massaged on sensitive tooth for 
one minute and continued relief with subsequent 
twice-daily brushing3

Colgate®  Sensitive Pro-Relief™ Toothpaste

Positive control:
Toothpaste with  potassium ion

Negative control: 
Toothpaste with 
 fluoride only
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When applied directly 
to the sensitive tooth 
with a fi ngertip and 
gently massaged for 
1 minute, Colgate®

Sensitive Pro-Relief™ 
Toothpaste provides 
instant* sensitivity 
relief compared to the 
positive and negative 
controls. The relief was 
maintained after 3 days 
of twice-daily brushing.
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