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เรื่อง ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2

 ช่วงสองสามเดือนที่ผ ่านมาข่าวใหญ่ที่ สุดในวงการ

ทันตแพทย์ไทยคงไม่พ้นเรื่อง พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

พ.ศ. 2559 ทันตแพทย์ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ ก็เพราะมี

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “เครื่องก�าเนิดรังสี” ที่ทันตแพทย์ทั่วประเทศ

ใช้อยู่ทั้งภาครัฐและเอกชน เอาไว้ช่วยวินิจฉัยพยาธิสภาพของฟัน

และอวัยวะรอบๆมาช้านาน อยู่ๆเคร่ืองมือช้ินนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่

ต้อง “จดแจ้ง ครอบครองและต้องมีพนักงานรังสีความปลอดภัย 

(RSO) มาอยู่ประจ�า”ตาม พรบ. ล�าพังแค่จดแจ้งอย่างเดียวคง

ไม่เท่าไร แต่ท่ีเป็นเรื่องก็เพราะมีคนโทรไปให้ข้อมูลแกมข่มขู่แก่

ทันตแพทย์ตามคลินิกต่างๆ ท�าให้เกิดความตื่นตระหนก และ

รวมตัว (ทางกลุ่มไลน์) เพ่ือต่อสู้กับการข่มขู่...จากนั้น...สารพัด

ข้อมูลก็ถาโถมเข้ามา สมาชิกหลายท่านจึงอาจยังมึนงงสับสนกับ

กฎหมายฉบับนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น !?!

 ขอเล่าเรื่องราวให้ท่านสมาชิกทราบพัฒนาการของเรื่องนี้ 

เพื่อรับรู้ร่วมกันครับ

ความสามัคคีบนความเห็นต่างของทันตแพทย์ไทย
ประเด็นเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม RSO และ RMP

ไม่ได้เป็นผู ้มีอ�านาจในกฎหมายนี้ ส่วนทันตแพทยสภาก็ไม่

ได้จดหมายเชิญเข้าร่วมการเสวนานี้ด้วย ดังนั้น เมื่อทันต

แพทยสภารับรู้ว่ามีกฎหมายฉบับนี้แล้วจึงได้ทบทวนหาข้อมูล

เพิ่มเติม ว่าท�าไมทันตแพทยสภาจึงไม่ได้ไปเสนอความคิดเห็น

ก่อนการออกกฎหมาย เมื่อกลับไปค้นสารบรรณไม่พบว่ามี

หนังสือเชิญให้ทันตแพทยสภาไปให้ความเห็นต่อกฎหมายฉบับน้ี

แต่อย่างใด แม้จะตรวจสอบย้อนหลังไปถึงทันตแพทยสภาวาระ

ที่ 7 ก็ไม่พบต้นเรื่องนี้

RSO-->RMP

1. กฎหมายบังคับใช้โดยทันตแพทย์ไม่รู้เนื้อรู้ตัว (สิงหาคม 
2559) 
 กฎหมายนี้เรียกว่า “พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 

พ.ศ. 2559” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 

59 และมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วันคือในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2560 โดยมีรายละเอียดการบังคับใช้ในกฎกระทรวง ทุกคลินิก 

ทีม่เีครือ่งเอกซเรย์ทันตกรรมจงึต้องอยูภ่ายใต้กฎหมายนีโ้ดยปรยิาย

 หลังกฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส�านักงาน 

ปรมาณูเพื่อสันติได้จัดเสวนาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อ

ท�าความเข้าใจเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่นี้ขึ้น 4 ครั้งใน 

เดือนสิงหาคม 2559 ราวต้นเดือนกันยายน 2559 ทันตแพทย์

ประจ�าส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประสานแจ้งมายังทันต

แพทยสภาเพื่อปรึกษาหารือ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข
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 หลังจากที่ทราบเรื่องดังกล่าว ทันตแพทยสภาได้ท�า

หนงัสอืร้องเรยีนไปยงั ”ส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ (ปส.)” ในวนั

ที ่14 กันยายน 2559 ได้รับการตอบกลับมาในวันที่ 16 กันยายน 

2559 ว่า “เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้ภารกิจของ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เนื่องจากสมาคมพลังงานปรมาณู

มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่สังกัดส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ” 

สมาชิกจึงมีข้อข้องใจหลายประเด็น เช่น สถานที่ตั้งของสมาคม

พลังงานปรมาณูซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเดียวกับส�านักงานปรมาณู

เพื่อสันติ คนที่เป็นนายกสมาคมพลังงานปรมาณูก็ควบต�าแหน่ง

เลขานุการกรมสังกัดส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ...หรือเงินที่

โอนค่าติวสอบนั้น โอนเข้าบัญชีนายกสมาคมพลังงานปรมาณู

โดยตรง !

3. แก้ปัญหาแบบคู่ขนาน (เฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้ทันตแพทย์
เดือดร้อน (ปลายเดือนกันยายน))
 โจทย์ใหญ่ของเรื่องนี้คือ กฎหมายฉบับนี้ประกาศลง

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว การคัดค้านกฎหมายท้ังฉบบัเป็นเรือ่งที ่

กระท�ายาก แต่เนื่องจากรายละเอียดในการด�าเนินการจะอยู่ใน  

“กฎกระทรวง” ซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการทันต

แพทยสภาจึงหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ โดยมีเป้า

หมายจะเจรจาให้กระทบการท�างานของทันตแพทย์น้อยที่สุด 

เนื่องจากเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมเป็นเครื่องขนาดเล็ก และ

มีความปลอดภัยสูง รวมท้ังไม่เคยมีรายงานอันตรายใดๆที่เกิด

ขึ้นจากเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม แต่ในขณะที่การเจรจายังไม่

ได้ข้อยุติ ในเบื้องต้นทันตแพทยสภาด�าเนินการแบบคู่ขนาน 2 

แนวทาง ดังนี้

 ทางท่ี 1: กรณีท่ีทันตแพทย์ไม่ได้รับการยกเว้นในกฎ

กระทรวง และกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กพ. 60 

 1. ทันตแพทยสภาได้ข้อมูลว่าการสอบเป็น RSO นั้น

ข้อสอบมีเนื้อหาส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกซเรย์ทันตกรรม

อยู่มากเพราะเป็นข้อสอบกลางของเจ้าหน้าที่รังสีทั่วไปและทาง

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีการจัดสอบปกติเพียงไม่กี่ครั้งและ

รับจ�านวนจ�ากัด ดังนั้น ทันตแพทยสภาและทันตแพทยสมาคม

จึงได้ประสานไปยัง ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือหาทางที่จะ

บรรเทาความเดือดร้อนในการสอบเป็น RSO ของทันตแพทย์ 

RSO-->RMP

2. จุดไฟในนาคร (มีโทรศัพท์และจดหมาย
เตือนจากผู้(เหมือนจะ)หวังดีให้ไปสอบเป็น 
RSO (ต้นเดอืนกนัยายน))
 ต้นเดือนกันยายนมีหน่วยงานหนึ่งชื่อ “สมาคมพลังงาน

ปรมาณู” ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นเอกชนได้ท�าหนังสือไปยังคลินิก

ทันตแพทย์เอกชน แจ้งว่ามีการติวเพ่ือสอบเป็นเจ้าพนักงานรังสี

เพื่อความปลอดภัย (Radiation Safety Officer หรือ RSO) โดย

มีค่าใช้จ่ายในการติว 1 วันเป็นเงิน 3,500 บาท นอกจากนั้น ยัง

มีผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมพลังงานปรมาณูโทรศัพท์

และส่งข้อความทางไลน์มาให้ข้อมูล ว่าหากกฎหมายมีผลบังคับ

ใช้ และเมื่อเข้าไปตรวจคลินิกพบว่าไม่มี RSO จะต้องระวาง

โทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ�า

ทั้งปรับ ทันตแพทย์ส่วนใหญ่เป็นคนรักสงบ ได้ยินเช่นนั้นก็ชัก

ใจคอไม่ดี (หลายคนได้รับโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งคร้ัง หลายท่าน

อัดเสียงไว้เป็นหลักฐานด้วย) สะท้อนจากค�าให้สัมภาษณ์ของ

คุณหมอเผด็จ พลูวทิยกจิในหนงัสอืพมิพ์คมชดัลกึ ฉบบัวนัที ่12 

ตลุาคม 2559 ว่า 

 “ผมมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายกับคนที่ท�างาน แต่

ที่ส�าคัญและน่าเป็นห่วง คือมีกลุ่มเสือโหยโทรมาแสวงหาผล

ประโยชน์โดยข่มขู่คลินิกที่เปิดใหม่ว่าหากสอบไม่ผ่านจะต้อง

โดนปรับ 5 หม่ืนบาทและจ�าคุก 7 ปี หากไม่อยากเสียก็ให้

ไปสอบกับเราโดยจะมีการเรียกเก็บค่าติวคนละ 3,500 บาท

และหากมีหลายคนก็จะส่งคนลงไปจัดการติวให้ถึงที่ นอกจากนี้  

ถ้าสอบไม่ผ่านก็จ่ายเงินมา 100,000 บาทต่อคนก็จะออกใบ

อนุญาตให้เลย โดยกลุ่มเสือโหยจะเลือกเฉพาะคลินิกที่เปิดใหม่ 

แต่น่าสังเกต คือคนที่โทรมารู้ข้อมูลว่าคลินิกใดที่เปิดใหม่” 

?
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เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้หากบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2560  

ถ้าทันตแพทย์ท่ีไม่ได้เป ็น RSO ดูแลเครื่องเอกซเรย์ทันต

กรรมก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงในกฎหมายนี้ได้เขียน

บทเฉพาะกาลไว้ว่า หากมีใบ RSO (ตามกฎหมายเดิม) ก็จะมี

ผลใช้ได้จนกว่าจะหมดอายุ ดังนั้น ถ้าทันตแพทย์สอบเป็น RSO 

ภายในเดือนมกราคม 2560 ก็จะมีใบอนุญาตเป็น RSO ที่มีอายุ 

5 ปีใช้ไปก่อน

 2. เพื่ อแก ้ ไขป ัญหาเฉพาะหน ้ากรณีที่ สมาชิกถูก  

“ตักเตือนหรือรีดไถ” โดยไม่ชอบธรรม ทันตแพทยสภาจึง

คิดว่าควรที่จะจัด “ติว” โดยวิชาชีพให้ทันก่อนที่กฎหมายจะ

มีผลบังคับใช้ ทันตแพทยสภาจึงขอความร่วมมือไปยังทันต

แพทยสมาคม จัดบรรยายโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการต่างๆทางทันตแพทย

สมาคมยินดีที่จะสนับสนุนเพื่อความสะดวกของทันตแพทย์และ

ลดปัญหาการจัดติวที่เรียกเก็บเงินจ�านวนมากจากหน่วยงานอื่น

 หลังจากการประชุมปรึกษากัน ทันตแพทยสภาและทันต

แพทยสมาคมจึงได้ข้อตกลงที่จะจัดให้มีการสอบเฉพาะกลุ่ม

ทนัตแพทย์เพือ่เป็น RSO ก่อนทีก่ฎหมายฉบบัใหม่จะมีผลบังคบัใช้

 ทางท่ี 2: ประสานหาทางลดผลกระทบ โดยประสาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเสนอข้อเรียกร้องจากสมาชิก

 ระหว่างที่ทันตแพทยสภาด�าเนินการในแนวทางที่ 1 นั้น 

สมาชิกทันตแพทยสภาได้มีการสืบค้นข้อมูลต่างๆ แสดงความ

คิดเห็นกันในกลุ่มไลน์ เช่น กลุ่มไลน์ชมรมทันตอาสา กลุ่ม

ไลน์คลินิกร้อยล้าน กลุ่มไลน์ Orthodontist learning ข้อมูล

ที่สมาชิกชมรมทันตอาสาและทีมวิชาการของทันตแพทยสภา

ออกมาสอดคล ้องกันว ่าปริมาณรังสีของเคร่ืองเอกซเรย  ์

ทันตกรรมนัน้น้อยมาก อาจสามารถขอให้ยกเว้นจากกฎหมายนีไ้ด้ 

ทันตแพทยสภาจึงได้ท�าหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส�าเนาหนังสือถึงเลขาธิการ

ส�านกังานปรมาณเูพือ่สันต ิ เพ่ือแจ้งข้อมลู รวมทั้งได้ประสานไป

ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ

ขอเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม และได้เรียน

เชิญ รศ.ทพ.ดร.สุนทรา พันธ์มีเกียรติ, อ.ท.พญ.อรอนงค์  

ศิลโกเศศศักดิ์ และ อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล จากคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาช่วยสรุปข้อมูล

วิชาการให้ชัดเจนเพื่อท่ีจะใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้

ปัญหาต่อไป โดยมีการส่งอีเมลล์ไปสอบถามเพ่ือนทันตแพทย์

จากประเทศต่างๆ เพื่อสอบถามการขึ้นทะเบียนเพื่อครอบครอง 

เครื่องเอกซเรย์ว่ามีประเทศใดท�าบ้างด้วยเหตุผลใด จากนั้นได้มี

ความเคลื่อนไหวจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

7 ตุลาคม 59
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้

เชิญ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติพร ้อมคณะเข ้าหารือร ่วมกันจนได้ข ้อยุต ิ

เบื้องต้น จากนั้นได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นผู้แทนในการหารือกับทันตแพทยสภา ตามข่าว

จากหนังสือพิมพ์มติชนได้รายงานไว้ว่า 

 “นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ทันต

แพทยสภายื่นหนังสือถึงตนเกี่ยวกับข้อก�าหนดในพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 

คลินิกทันตกรรม เนื่องจากมีการก�าหนดให้ผู ้ครอบครอง

เครื่องก�าเนิดรังสีหรือเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมต้องมใีบอนุญาต

ครอบครองเครือ่งก�าเนดิรงัส ี รวมท้ังผู้ใช้งานต้องสอบเพื่อรับใบ

อนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านรังสี (RSO) ซึ่งเรื่องนี้ 

ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก็ได้มีการชี้แจงและยืนยันเจตนารมณ์

ของพรบ. ดังกล่าวว่า มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทางทันต

กรรมสามารถก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีได้ทันท่วงที 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย ประชาชน

และสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ�ากัดการปฏิบัติ

หน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ประการใด ล่าสุดตนได้มอบ

หมายให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งหารือ

กับผู ้แทนของทันตแพทยสภาและผู ้แทนทันตแพทยสมาคม

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยจะมีการประชุม 

ทั้งสามฝ่ายร่วมกันในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 นี้ที่ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหาข้อสรุปที่เป็น 

ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็น

ส�าคัญ” 

RSO-->RMP
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11 ตุลาคม 59
 นายก อุปนายก เลขาธิการทันตแพทยสภา นายกทันต

แพทยสมาคม และ รศ.ทพ.ดร.สุนทรา พันธ์มีเกียรติ ได้เข้า

ร่วมหารือกับ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

คณะ(รวมทั้งนายกสมาคมพลังงานปรมาณู) ที่ห้องประชุม 3 

ชั้น 3 กระทรวงวิทยาศาสตร์ และมีข้อเสนอเบื้องต้น 5 ข้อจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้แก่ 1)เจตนารมณ์ของกฎหมายมีเพื่อ

คุ้มครองผู้บริโภค 2)จะมีการขึ้นทะเบียนเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อ

ประโยชน์ในการก�ากับดูแล โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/5 ปี 

3)ให้ทันตแพทย์เป็น RSO โดยให้สภาวิชาชีพดูแล 4)ให้สมาคม

พลังงานปรมาณูหยุดกิจกรรมการติวไปจนถึง 1 กุมภาพันธ์ 60  

5)กระทรวงวิทย์ฯ/ปส.และทันตแพทยสภาจะร่วมกันศึกษาด้าน

วิชาการ และเชิญผู้แทนทันตแพทยสภาเป็นคณะท�างานเพื่อร่วม

กันร่างกฎกระทรวง แต่ข้อเสนอนี้ผู้แทนจากทันตแพทยสภายัง

ไม่เห็นด้วยและขอไม่ให้มีการแถลงออกส่ือมวลชน ทั้งน้ีได้เชิญ

ท่านปลัดและผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการทันตแพทยสภาอีกครั้งในวันที่ 13 ตุลาคม เพื่อหา

ข้อตกลงร่วมกัน

 

12 ตุลาคม 59
 ครึ่งเช้าของวันที่ 12 เครือข่ายชมรมทันตอาสาจ�านวน  

200 กว่าคนร่วมกนัเดนิประชาสัมพันธ์เร่ือง RSO รอบอนสุาวรย์ีชยั 

จากนัน้ได้ไปยืน่หนงัสอืต่อปลดั กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายกทันตแพทยสภาตามล�าดับ 

โดยเรียกร้อง 2 ข้อคือ1) ออกฎกระทรวงก�าหนดให้เครื่องก�าเนิด

รังสีที่ก่อให้เกิดรังสีเอกซเรย์ที่ใช้ในทางทันตกรรมไม่อยู่ภาย

ใต้กฎหมายนี้ (ตามมาตรา 25 ประกอบมาตรา 18) และ 2)  

ให้ทันตแพทย์ท่ีจบปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ผ่านการ

เรยีนการสอนวชิารงัสีวทิยาทางทนัตกรรมแล้วสามารถเป็น RSO ได้ 

RSO-->RMP

13 ตุลาคม 59 
 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และคณะร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงการด�าเนินการบังคับ

ใช้กฎหมายตามข้อเสนอของทันตแพทยสภา ซึ่งตามข้อบังคับ

ทันตแพทยสภา การประชุมกรรมการทันตแพทยสภาเป็นการ

ประชุมลับ แต่นายกทันตแพทยสภาได้ขออนญุาตกรรมการทนัต

แพทยสภาเพือ่ขอให้ผูแ้ทนชมรมทนัตอาสา และสมาชิกจากกลุ่ม

ไลน์ต่างๆเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อความเข้าใจท่ีถูกต้องร่วมกัน 

โดยใช้เวลาในการหารือในวาระดังกล่าวราว 1 ชั่วโมงจนมีข้อ

สรุปรวม 3 ข้อ ได้แก่

 1) ให้มีการขึ้นทะเบียนเครื่องก�าเนิดรังสีทางทันตกรรม

หรือเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม โดยมีค่าขึ้นทะเบียนในอัตรา 

1,000 บาท ในระยะเวลา 5 ปี

 2) ทันตแพทย์สามารถท�าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสีได้ โดยไม่ต้องสอบ เนื่องจากหลักสูตรทันต

แพทยศาสตร์บัณฑิต มีการเรียนการสอบความรู้ด้านรังสีอยู่แล้ว 

ทั้งนี้สภาวิชาชีพจะส่งหลักสูตรให้ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

พิจารณาว่ายังมีส่วนขาดด้านใด ซึ่งจะมีการให้ความรู้เพิ่มเติม

ในส่วนที่ขาด
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 3) ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะท�าเอกสารคู ่มือการ

ปฏิบัติงาน (Standard procedure) ในการท�างานทางรังสี เพื่อ

เป็นแนวทางในการท�างาน

 ทั้งนี้ยังได้เห็นชอบร่วมกันว่าในการร่างกฎกระทรวง ปส. 

จะเชิญผู้แทนทันตแพทยสภา ผู้แทนชมรมทันตอาสาและสมาชิก

ทีส่นใจเข้าร่วมร่างกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องกบัเอกซเรย์ทนัตกรรมด้วย

 หลังจากการประชุมร่วมกับทันตแพทยสภาในวันที่ 13 

ตุลาคม 2559 เลขาธิการปส.ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ 

มตชินว่า “ภายหลงัจากทีท่ราบเร่ืองนีไ้ด้สัง่ให้สอบสวนหาข้อเทจ็จรงิ

ในทันทีซึ่งสมาคมพลังงานปรมาณูนั้นเป็นนิติบุคคลไม่ใช่หน่วย

งานในสังกัดของปส. แต่มีที่ตั้งอยู่ในปส. อาจท�าให้เข้าใจผิด

ว่าเป็นการกระท�าในนามปส. แต่ปส.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่

อย่างใด เม่ือมีเจ้าหน้าที่ของปส.เข้าไปเป็นนายกสมาคมและมี

ผู้เสียหายร้องเรียนจึงมีค�าสั่งให้ย้ายข้าราชการคนดังกล่าวให้มา

ประจ�าที่ส่วนกลาง และตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและในวันนี้

ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดไปยังนายกสมาคมฯเพ่ือให้ยุติการ

ด�าเนินงาน และย้ายส�านักงานรวมทั้งบุคลากรทุกคนออกจาก

ปส.ภายใน 24 ชม.”

17 ตุลาคม 59 
 ทันตแพทยสภาท� าหนั งสื อ ไปยั ง  รมว .กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสรุปมติดังกล่าว และขอบคุณ

ที่ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของทันตแพทยสภา

ชมรมทันตอาสา

4. เห็นต่างในวิถี แต่มีท่าทีในเป้าหมายเดียวกัน
 แม้ว่าความเห็นของชมรมทันตอาสาอาจจะเห็นไม่ตรงกับ

การแก้ปัญหาของทันตแพทยสภาในเบื้องต้นที่จะให้มีการสอบ

เป็น RSO เฉพาะทันตแพทย์ไปก่อนในระหว่างที่เจรจาการร่าง

กฎกระทรวง แต่จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการเรียกร้องนั้นตรง

กัน คือจะท�าอย่างไรให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากรังสี

ทางทันตกรรม และการควบคุมความปลอดภัยนั้นไม่เป็นภาระ

ส�าหรับทันตแพทย์ รวมทั้งป้องกันการฉวยโอกาสของคนบาง

กลุ่มที่จะใช้กฎหมายนี้หาผลประโยชน์จากทันตแพทย์

5. มีเหตุให้สับสนต่อ!!! 
 ไลน์ชมรมทันตอาสาได้มีการโพสข้อความว่า 16 ต.ค. 59 

มีการสัมมนาผลกระทบทางออกพรบ.พลังงานจัดโดยสมาคม

ทันตแพทย์เอกชนไทยวันนี้ (16 ตค.) ที่สาธร การบรรยายเร่ิม

จากวิทยากรที่เป็นคนเขียนกฎหมายนี้เองมาพูดเองว่า “กฎหมาย

นี้มีตั้งแต่ 2504  เมือ่ก่อนคอืเอาเครือ่งมาใช้ต้องแจ้งให้ทราบไม่มี

ค่าธรรมเนียมไม่มีความผิด แต่ต่อมามีการเขียนขึ้นใหม่ระบุ

โทษอาญาและปรับบทลงโทษเพื่อให้ทุกคนท�าตามกฎหมาย มี

การควบคุมวัตถุที่ก�าเนิดอิออนทุกสิ่งทั้งผลิตและใช้ต้องขอ

อนุญาตครองครอง และต้องมีคนที่สอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

งานรังสีถึงใช้เครื่อง  x ray ได้ ใครไม่มี ร้านนั้นผิดกฎหมาย

เปิดไม่ได้ ส่วนคนที่สามารถจับเครื่องได้ต้องมีใบอนุญาตระดับ

กลางเป็นวิทยาศาสตร์บัณทิตที่สอบผ่านหรือทันตแพทย์ ค่า

สอบ 300 ค่าใบ 200-500 อยู่ได้ 5 ปี สามารถต่ออายุได้ ในร้าน 

มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรังสีได้มากกว่า 1 คนแต่คนนั้นต้อง fix ชื่อ

อยู่กับคลินิกนั้นเพียงแห่งเดียว!!! ทันตแพทย์วันที่ 12 ที่มาเดิน

ขบวนขอแก้กฎหมายลูก (กฎกระทรวง) ก้อแค่รับปากว่าจะไป

พิจารณา ยังไม่มีลายลักษณ์อักษรจากใครเลยว่าให้โดยอัตโนมัติ 

ถ้าผลออกไม่ทัน1กพ.ก้อเสียใจด้วยครับ!!!!” 

 เรื่องนี้ท�าให้เกิดความสับสน และส่งผลต่อความน่า

เชื่อถือของการเจรจาระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ

ทันตแพทยสภาอย่างน่าเสียดาย และแม้ว ่าปลัดกระทรวง

RSO-->RMP
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสั่งห้ามด�าเนินกิจกรรมติว

อย่างสิ้นเชิงจนถึง 1 กพ. 2560 และเลขาฯ ปส.ออกมาให้

สัมภาษณ์อย่างชัดเจนแล้ว แต่ด้วยเหตุผลบางประการ จึงยังมี

พฤติกรรมที่น่าเคลือบแคลงด�าเนินอยู่ โชคดีที่ได้อัดคลิปเสียง 

รวมทั้งถ่ายภาพการบรรยายในวันที่ 16 และมอบให้ทันต

แพทยสภา เพื่อส่งต่อไปยังเลขาปส.พร้อมหลักฐานที่มีทั้งหมด 

ขณะนี้ปส.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้ว และหากพบ

ความผิดจะด�าเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป

 ทันตแพทยสภาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาค

วิชารังสีของคณะทันตแพทยศาสตร ์ทุกสถาบันในการส ่ง

เนื้อหารายวิชาทางรังสีที่มีการเรียนการสอนส�าหรับทันตแพทย์ 

โดยได ้ รวบรวมข ้อมูล เนื้ อหาวิชาและเอกสารประกอบ

การสอนต่างๆ เพื่อยืนยันความรู ้ทางวิชาการด้านรังสีของ

วิชาชีพต่อปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยในวัน

ที่ 27 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ พบว่า มีการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชาบรรยาย 3-4 หน่วยกิต วิชาปฎิบัติการในห้องแลป 1 

หน่วยกิต และวิชาคลินิกรังสี 2 หน่วยกิต โดยรวมแล้วมีการ

เรียนการสอนบรรยายไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ฝึกปฎิบัติการ

ในห้องแลป 45 ชั่วโมง และฝึกปฎิบัติงานในคลินิก 90 ชั่วโมง  

ซ่ึงหลักฐานดังกล่าวเป็นที่ยืนยันว่า ทันตแพทย์มีความรู้เรื่องรังสี

เพียงพอที่จะเป็น RSO ได้ 

 จากเหตุการณ์ที่เกิดในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ชมรมทันต

อาสายังมีความกังวลต่อข้อตกลงในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จึง

เข้าพบนายกทันตแพทยสภาอีกครั้งในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 

เพื่อเน้นย�้าข้อมูลวิชาการ และอธิบายถึงความกังวลท่ีอาจเกิด

จากการใช้ความไม่พร้อมของการเตรียมการขู่ให้ทันตแพทย์ต้อง

ยอมเสียค่าปรับ ชมรมทันตอาสาย�้าความจ�าเป็นและจุดยืนที่จะ

ขอยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมออกจาก พรบ.นิวเคลียร์เพื่อ

สันติ พ.ศ. 2559 อีกครั้ง

6. วิชาการชี้น�าการตัดสินใจ
 ทีมวิชาการของทันตแพทยสภาสืบค้นข้อมูล และได้รับ

ข้อมูลจาก European Commission ระบุไว้ใน European Guidelines 

on Radiation Protection in Dental Radiology 2004 อย่างชดัเจน

ว่า “การมีบุคคลมา monitoring การใช้เครื่องเอกซเรย์ทางทันต

กรรมนั้น ไม่ใช่สิ่งจ�าเป็น และไม่ต้องควบคุมทุกบุคคล ท�าเพียง

บางคนและบางเวลาก็พอ แต่ข้อมูลนี้ยังไม่ได้ชี้ชัดเพียงพอ”

 จากนั้นทีมวิชาการทันตแพทยสภาได้ติดต่อนักวิชาการ

ท่ีเป็นกรรรมการ International Atomic Energy Agency 

(IAEA) ในต่างประเทศ จนได้รับเอกสาร Radiation Protection 

and Safety in Medical Use of Ionizing Radiation ปี 2016 

ซึ่งมีประเด็นส�าคัญคือ ไม่มีการระบุค�าว่า RSO แต่อย่างใด 

หมายความว่า การใช้เครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ทั้งหมดไม่มี

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องม ีRSO ดแูลความปลอดภยั แต่มคี�าทีเ่กดิขึน้ 

คือ “Radiological Medical Practitioner (RMP)” ซึ่งระบุไว้ใน

เอกสารอย่างชดัเจนว่า “ทนัตแพทย์ทีข่ึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี

กบัองค์กรวชิาชพี (เช่น ทันตแพทยสภา) จะเป็น RMP ได้ และระบวุ่า 

RMP นี้จะสามารถท�าการใช้เครื่องเอกซเรย์ได้อย่างเป็นอิสระ” 

 ในเอกสารดังกล่าวยังได้ระบุอีกว่า ทันตแพทย์ยังเป็น 

Referring Medical Practitioner ด้วย คือหมายความว่า 

ทันตแพทย์คนเดียวกันเป็นท้ังคนตัดสินใจว่ามีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องถ่ายภาพเอกซเรย์ทันตกรรมแก่ผู้ป่วยหรือไม่ และเป็นผู้ถ่าย

ภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรมด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลความ

ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยตลอดท้ังกระบวนการ โดยกระท�าได้เป็น

อิสระ ไม่ต้องมีการควบคุมจากบุคคลใดอีก

 

10 พฤศจิกายน 2559 
 ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา นายกทันต

แพทยสภาได้บรรจุวาระเพื่อทบทวนมติเดิมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 

ที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลวิชาการใหม่ๆ ที่ได้รับมาประกอบการ

พิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติใหม่ว่า 

RSO-->RMP



ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน20

 1. ทันตแพทยสภาเห็นว่า ควรขึ้นทะเบียนครอบครอง

เครื่องเอกซเรย ์ทันตกรรมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู ้ดูแลรับผิดชอบแต่เดิมเพื่อให้

สามารถติดตามและดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่ง

แวดล้อมได้

 2. ให้ออกกฎกระทรวงยกเว้นเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรม

ตามมาตรา 25 ประกอบมาตรา 18 ของ พ.ร.บ.นิวเคลียร์เพื่อ

สันติ พ.ศ.2559

 3. ทันตแพทยสภาจะดแูลในด้านทกัษะ ความรูค้วามสามารถ

ของผู ้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้สามารถปฎิบัติได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและปลอดภยัตาม พ.ร.บ.วชิาชพีทนัตกรรม พ.ศ.2537

 ในระหว่างท่ียังมีการพูดคุยและยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน 

ทันตแพทยสภาขอให้สมาชิกยังไม่ต้องสมัครสอบเป็น RSO แต่

อย่างใด ส่วนสมาชิกท่ีก�าลังจะเปิดคลินิกทันตกรรมขึ้นใหม่

นั้น สามารถด�าเนินการตามแนวทางการปลอดภัยของเครื่อง

เอกซเรย์ทางทันตกรรมไปก่อนได้ โดยทางกระทรวงสาธารณสุข

ได้รับทราบถึงข้อจ�ากัดและช่องว่างทางกฎหมายที่เกิดขึ้น และ

ยังคงให้ใบอนุญาตเปิดบริการคลินิกทันตกรรมได้ตามปกติ 

7. บทเรียนส่งท้าย
 กฎหมายฉบับนี้ ส่งผลกระทบต่อสมาชิกอย่างรุนแรง

และกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้ว่าทันตแพทยสภาจะ

เริ่มด�าเนินการทันทีภายหลังจากที่ได้ทราบเรื่อง โดยพยายาม

ประสานเพ่ือเจรจาต่อรอง รับฟังความเห็นเละข้อเท็จจริงจาก

สมาชิก ควบคู่กับการประสานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะทันต

แพทยศาสตร์เพ่ือยืนยันข้อมูลทางวิชาการด้านรังสี มีการปรับ

เปลี่ยนตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา 

 บทความนี้ จึ ง เรี ยบเรียงความเป ็นมาเป ็นไปของ

สถานการณ์นี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ทันตแพทยสภา

ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ที่ให้ความไว้วางใจ ร่วม

แรงร่วมใจ ร่วมหาข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ ในฐานะตัวแทน

วิชาชีพเราตระหนักดีถึงความคาดหวังของท่านสมาชิก และ

เราให้ค�าม่ันว่าทันตแพทยสภามีเป้าหมายร่วมกันที่จะจรรโลง

วิชาชีพให้เป็นที่พึ่งของสังคมและประชาชนต่อไป

ด้วยรักและศรัทธา 

11 พฤศจิกายน 2559

RSO-->RMP

พรบ. นิวเคลียร์
ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

สมาคมปรมาณู
จัดติว เก็บเงิน

ปลาย ก.ย. 59

ทพ. ไม่พอใจ
รู้สึกถูกข่มขู่

ทพ.สภาแก้ปัญหา
แบบคู่ขนาน

ทพ.สภาหารือปลัด
ก. วิทย์ ฯ

1 จัดสอบ RSO กลุ่มเฉพาะ
 ทันตแพทย์
2 ประสานกรมวิทย์เสนอ
 ข้อเรียกร้อง

ทพ.สภาตรวจสอบ
สารบรรณ

ทพ.สภาท�าจดหมาย
ร้องเรียน

ไปยังส�านักงาน
พลังงานปรมาณูฯ

(ปส.)

ไม่พบการส่งเรื่องนี้
มาปรึกษาแต่อย่างใด

11 ต.ค. 59

12 ต.ค. 59

13 ต.ค. 59

16 ต.ค. 59 28 ต.ค. 59

10 พ.ย. 59

ชมรมทันตอาสา 
ยื่นหนังสือ 
ร้องเรียน

สมาคมทันตแพทย์
เอกชนไทย จัดสัมมนา

ผลกระทบ
ของกฎหมายนี้

ชมรมทันตอาสา 
พบ นายก 
ทพ.สภา

ประชุมทันตแพทยสภา

ทบทวนมติเดิม
ได้มติใหม่

1 ขึ้นทะเบียนเครื่องเอกซเรย์
 กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 ให้ออกกฎกระทรวงยกเว้น 
 เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมออก 
 จากกฎหมายนี้
3. ทพ.ปฎิบัติงานเอ็กซเรย์ทันตกรรม 
 ภายใต้ พรบ. วิชาชีพทันตกรรมเอกสารใหม่เกณฑ์ความ

ปลอดภัยของ IAEA 2016
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนรู้วิชา
รังสีในคณะทันตแพทยศาสตร์

ร่วมกับปลัด ก. วิทย์ ฯ
ได้ข้อตกลง 3 ข้อ

1 ขึ้นทะเบียนเครื่องเอกซเรย์
2 ทพ. เป็น RSO ได้โดย
 ไม่ต้องสอบ
3 ท�าคู่มือความปลอดภัย

ต้น ก.ย. 59

5 ส.ค. 59

ประชุมกรรมการ ทพ.สภา

Timelines

RSO->RMP




