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บรรณาธิการ
ทันตแพทย์หญิง แพร จิตตินนั ทน์
กองบรรณาธิการ ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ ทันตแพทย์สธุ ี สุขสุเดช ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี ร้อยโททันตแพทย์ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ
ทันตแพทย์สณ
ั ห์ชยั จิรชาญชัย ทันตแพทย์หญิงมยุรี ธนะทิพานนท์ ทันตแพทย์วฒ
ั นะ ศรีวฒ
ั นา
ออกแบบปก
ได้รบั ความอนุเคราะห์จาก บริษทั อินเฮาส์เด็นทัลอาร์ต จ�ากัด
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X-ray Finale

เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม

VS
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
บทความนี้รวบรวมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
การรับรูแ้ ละความเข้าใจให้แก่ทนั ตแพทย์ ในประเด็นปัญหา
เกีย่ วกับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ พ.ศ. 2559 ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของทันตแพทย์ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ โดย พ.ร.บ.พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 และเริม่ มีผลบังคับใช้เมือ่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรมในบทความนี้ หมายถึง Intraoral
x-ray machine และ Extraoral x-ray machine ทัง้
ชนิดฟลม์ และดิจทิ ลั แต่ไม่รวม Dental Cone Beam CT

ปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม
เครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรม เป็นเครือ่ งมือทางการแพทย์
ทีท่ นั ตแพทย์ใช้ประกอบการวินจิ ฉัยโรคทางทันตกรรมมาเป็น
เวลายาวนาน โดยไม่เคยปรากฏรายงานว่า รังสีจากเครือ่ ง
เอกซเรย์ทนั ตกรรมก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผูร้ บั บริการ
ผูใ้ ช้เครือ่ ง ประชาชน และสิง่ แวดล้อม การใช้เครือ่ งเอกซเรย์
ทั น ตกรรมอย่างเหมาะสม ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดูแ ลของ
ทันตแพทย์ จึงมีความปลอดภัย ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
1. ปริมาณรังสีทอี่ อกจากเครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรม จาก
การใช้งานแต่ละครัง้ มีปริมาณน้อยมาก
4

ทันตแพทยสภา เพือ่ วิชาชีพ เพือ่ ประชาชน

• ข้อมูลจาก International Commission on
Radiological Protection (ICRP) รายงานว่า ปริมาณรังสี
จากเครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรมมีเพียง 0.0012 - 0.009 mSV
ขณะทีป่ ริมาณรังสีสะสมทีท่ า� ให้เกิดผลกระทบต่อเนือ้ เยือ่ ต้อง
มีปริมาณสูงถึง 500 mSv
• ข้อมูลจากการวิจยั ทีเ่ ผยแพร่ในระดับนานาชาติ
และมี Peer Review รายงานว่า ปริมาณรังสียงั ผล (Effective
dose) จากเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมมีค่าน้อยกว่า 0.001
mSv - 0.024 mSv ซึง่ ปริมาณรังสีนเี้ ทียบเท่ากับการได้รบั
รังสีทมี่ อี ยูใ่ นธรรมชาติประมาณ 0.11 - 3 วัน กล่าวอีกนัยหนึง่
คือ ในแต่ละวันประชาชนได้รบั รังสีจากธรรมชาติ ในปริมาณที่
มากกว่าจากการเอกซเรย์ทางทันตกรรมในแต่ละครัง้ เสียอีก
2. ทันตแพทย์ไม่ได้ถ่ายเอกซเรย์ผู้ป่วยทุกรายที่มา
รับบริการ แต่จะพิจารณาถ่ายเอกซเรย์เฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
จ�าเป็นเท่านัน้ ซึง่ แตกต่างจากการใช้เครือ่ งเอกซเรย์ทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ทันตแพทย์จะให้ผปู้ ว่ ยสวม
เสือ้ ตะกัว่ และ/หรือปลอกคอตะกัว่ ปองกันรังสีทกุ ครัง้ ทีถ่ า่ ย
เอกซเรย์ ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ปริมาณรังสีลดลงไปอีก
3. ข้อปฏิบตั กิ ารควบคุมคุณภาพเครือ่ งเอกซเรย์วนิ จิ ฉัย
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก�าหนดให้ทันตแพทย์ต้อง
ด�าเนินการควบคุมคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์อยู่แล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมตัง้ แต่เรือ่ งมาตรฐานของเครือ่ ง จนถึงสถานทีต่ ดิ ตัง้
เพือ่ ปองกันความเสีย่ งทางรังสีตอ่ ประชาชนและสิง่ แวดล้อม
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แนวทางบริหารจัดการเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมของ ข้อพิจารณาทางกฎหมายของ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์
IAEA และประเทศต่าง ๆ
เพือ่ สันติ พ.ศ. 2559
ทบวงการพลั ง งานปรมาณู ร ะหว่ า งประเทศ หรื อ
International Atomic Energy Agency (IAEA) ซึง่ มี
สมาชิก 168 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้จดั แบ่งระดับ
การควบคุมเครื่องก�ำเนิดรังสีตามระดับความเสี่ยงทางรังสี
ออกเป็น 3 ระดับคือ การแจ้ง (Notification) การขึน้ ทะเบียน
(Registration) และการขออนุญาตครอบครอง (Licensing)
โดย IAEA ได้กำ� หนดการควบคุมเครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรม ไว้
ทีร่ ะดับการขึน้ ทะเบียน (Registration) เท่านัน้
รศ.ทพ.ดร.สุนทรา พันธ์มีเกียรติ หัวหน้าภาควิชา
รังสีวทิ ยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้เขียนอีเมลถึงเจ้าหน้าทีข่ อง IAEA เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม
2559 เพือ่ สอบถามว่า ในประเทศต่าง ๆ หน่วยงานใดของ
ภาครัฐท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบการขึน้ ทะเบียนเครือ่ งเอกซเรย์ทนั ต
กรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ น�ำมาใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการเรือ่ งนีใ้ น
ประเทศไทย
เจ้ า หน้ า ที่ IAEA (Olga Makarovska และ
Dr.Vassileva Vassileva) ส่งอีเมลตอบกลับมา ซึ่งสรุป
ใจความได้วา่
• ตามมาตรฐานของ IAEA การขึน้ ทะเบียนหรือขอ
ใบอนุญาตจะต้องท�ำโดยหน่วยงานทีม่ คี วามเป็นอิสระ ไม่วา่ จะ
เป็นองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรทีแ่ ยกต่างหาก
• หากมีหลายองค์กรท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งนี้ ก็
ควรก�ำหนดภาระงานของแต่ละองค์กรให้ชดั เจน
• มาตรการควบคุมเครือ่ งก�ำเนิดรังสี ควรมีการแบ่ง
ระดับการควบคุมตามปริมาณรังสี ซึง่ สัมพันธ์กบั ระดับความ
เสีย่ งทางรังสี
		
• ประเทศส่ ว นใหญ่ ก�ำ หนดให้ ค วบคุ ม เครื่ อ ง
เอกซเรย์ทนั ตกรรม (ยกเว้น Cone beam CT) ซึง่ มีปริมาณ
และความเสี่ยงทางรังสีที่น้อยมาก ด้วยการขึ้นทะเบียน
(Registration) เท่านัน้ ไม่ตอ้ งถึงขัน้ ขออนุญาตครอบครอง
(Licensing) ด้วยตระหนักว่าหน่วยงานควบคุม ควรน�ำ
ทรัพยากรและเวลาทีม่ อี ยูน่ อ้ ยนิด ไปควบคุมการใช้รงั สีสำ� หรับ
การรักษา มากกว่าไปควบคุมการใช้เครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรม

พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ พ.ศ. 2559 ถูกตราขึน้
โดยมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ให้มคี วามปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี, เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์สากลทีเ่ กีย่ วกับพลังงานนิวเคลียร์ โดยเครือ่ ง
เอกซเรย์ทนั ตกรรมต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายฉบับนีด้ ว้ ย ซึง่ ได้สง่
ผลให้
- ผู้ครอบครองหรือใช้เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมต้อง
ขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครือ่ ง (Licensing) จาก
เลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน
200,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
- เมื่อครอบครองเครื่องแล้ว ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี หรือ Radiation Safety Officer (RSO)
อยู่ประจ�ำตลอดเวลาที่เปิดท�ำการ และการเป็น RSO ต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ใบอนุญาต RSO มีอายุ 3 ปี ผูร้ บั ใบอนุญาตครอบครองเครือ่ งที่
ไม่ปฏิบตั ติ าม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน
500,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนีไ้ ด้ให้อ�ำนาจ รมว.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ สามารถออกกฎกระทรวงก�ำหนด
ให้เครื่องก�ำเนิดรังสีบางประเภท ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
ตามพระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ด้
ดังนัน
้ การขอยกเว้นให้เครือ่ งเอกซเรย์ทน
ั ตกรรมไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ จึงไม่เป็นการ
กระท�ำที่อยู่นอกเหนือกฎหมายแต่อย่างใด หากแต่
เป็นการด�ำเนินการตามทีก่ ฎหมายอนุญาต
เมือ่ พิจารณาพระราชบัญญัตฉิ บับนีจ้ ะพบว่า มีความไม่
เป็นธรรมและไม่เหมาะสมหลายประการ ซึง่ สามารถสรุปได้
ดังนี้
1. กระบวนการตรากฎหมายไม่ชอบธรรม เนือ่ งจาก
ไม่มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง และไม่ได้วเิ คราะห์
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Hot Issue
ผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
ทัง้ นีเ้ ป็นทีย่ อมรับและรับรูว้ า่ กระบวนการตรากฎหมายฉบับนี้
ไม่เคยเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ได้แสดงความคิดเห็นและ
วิเคราะห์ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ เลย
2. บทบัญญัติเรื่องการควบคุมเครื่องก�าเนิดรังสี ไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ IAEA ซึ่งประเทศไทยเป็น
สมาชิก เพราะ IAEA ก�าหนดระดับการควบคุมเครือ่ งเอกซเรย์
ทันตกรรมไว้เพียงการขึน้ ทะเบียน (Registration) เท่านัน้
แต่กฎหมายฉบับนีก้ ลับก�าหนดให้ควบคุมในระดับการขออนุญาต
ครอบครอง (Licensing) ซึง่ เป็นการควบคุมในระดับเดียวกับ
เครือ่ งก�าเนิดรังสีประเภทวัสดุกมั มันตรังสีและวัสดุนวิ เคลียร์
นอกจากนี้ บทบัญญัตเิ รือ่ งการจัดให้มี RSO อยูป่ ระจ�า
ตลอดเวลาทีเ่ ปิดท�าการ และก�าหนดให้ทนั ตแพทย์ตอ้ งขอใบ
อนุญาตเป็น RSO ก็ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประเทศ
ส่วนใหญ่ทเี่ ป็นสมาชิก IAEA ด้วยเช่นกัน เนือ่ งจาก IAEA
ก�าหนดให้ทันตแพทย์ แพทย์บางสาขาและนักรังสีเทคนิค
เป็น Radiological Medical Practitioner (RMP) สามารถ
ใช้เครือ่ งเอกซเรย์ได้อย่างอิสระ โดยไม่ตอ้ งขอใบอนุญาตเป็น
RSO อีก และก�าหนดให้สภาวิชาชีพเป็นผูค้ วบคุมมาตรฐานการ
ท�างานเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยเเก่ผปู้ ว่ ย
ทัง้ นีใ้ นช่วงทีผ่ า่ นมา ผูค้ รอบครองและใช้เครือ่ งเอกซเรย์
ทันตกรรม ต้องขอขึน้ ทะเบียนต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อยูแ่ ล้ว โดยทางกรมฯ จะท�าหน้าทีก่ า� กับดูแลมาตรฐานความ
ปลอดภัยของเครือ่ งเอกซเรย์ สถานทีต่ ดิ ตัง้ และการใช้งาน
3. กฎหมายฉบับนี้มีอัตราโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
และลดหย่อนไม่ได้ โดยกฎหมายก�าหนดอัตราโทษความผิด
เกีย่ วกับเครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรมไว้เท่ากับเครือ่ งก�าเนิดรังสี
ประเภทอืน่ ๆ วัสดุกมั มันตรังสี และวัสดุนวิ เคลียร์ ตัวอย่างบท
ก�าหนดโทษ เช่น
• มาตรา 116 ผูไ้ ม่มใี บอนุญาตครอบครองหรือ
ใช้เครือ่ ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน
200,000 บาท หรือทัง้ จ�าทัง้ ปรับ
• มาตรา 122 ผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
ความปลอดภัยทางรังสี ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้ จ�าทัง้ ปรับ
6
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• มาตรา 123 ผูร้ บั ใบอนุญาตทีไ่ ม่จดั หา RSO มา
อยูต่ ลอดเวลาท�าการ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 500,000 บาท หรือทัง้ จ�าทัง้ ปรับ
• มาตรา 124 RSO ทีไ่ ม่มใี บอนุญาต ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทัง้
จ�าทัง้ ปรับ
• บทก�าหนดโทษเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอัตราโทษสูง
กว่าการเป็นหมอฟันเถื่อน ซึ่งก�าหนดโทษไว้เพียงจ�าคุกไม่
เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
เท่านัน้ และอัตราโทษของกฎหมายฉบับนีย้ งั รุนแรงมากกว่า
อัตราโทษเดิมมาก โดย พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ พ.ศ. 2504
ก�าหนดโทษผูไ้ ม่มใี บอนุญาตครอบครองหรือใช้เครือ่ งเอกซเรย์
เพียงจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จ�า
ทัง้ ปรับเท่านัน้
นอกจากนี้ มาตรา 144 ยังก�าหนดให้ผกู้ ระท�าความผิด
ถูกเปรียบเทียบปรับได้ เฉพาะความผิดทีม่ โี ทษจ�าคุกไม่เกิน
1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้ จ�าทัง้ ปรับ ซึง่ มี
เพียงความผิดตามมาตรา 122 มาตราเดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถ
เปรียบเทียบปรับได้ ส่วนความผิดอืน่ นอกเหนือจากนี้ ต้องส่ง
เรือ่ งด�าเนินคดีในชัน้ ศาลและให้ศาลเป็นผูใ้ ช้ดลุ ยพินจิ ตัดสินใจ

แนวทางการแก้ป˜Þหา
แนวทางการแก้ปญ
ั หาในเรือ่ งนี้ ได้มกี ารเสนอให้
1. กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ อกกฎ
กระทรวง ก�าหนดให้เครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรมไม่อยูภ่ ายใต้
การควบคุมตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ พ.ศ. 2559
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ควบคุมดูแล
มาตรฐานของเครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรมและความปลอดภัยใน
การติดตัง้ และใช้งาน
3. ทันตแพทยสภาเป็นผูค้ วบคุมมาตรฐานการใช้เครือ่ ง
เอกซเรย์ทนั ตกรรมของทันตแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ของกฎหมายเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผปู้ ว่ ย ผูใ้ ช้เครือ่ ง
และประชาชน
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มาตรฐานทันตแพทยอาเซียน
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ทันตแพทยอาเซียนกับการเคลื่อนยายเสรี
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของอาเซียน (ASEAN) มานานพอ
สมควรจนท่านผูอ้ า่ นคงทราบกันทัว่ ไปแล้วนะครับ ลองทบทวนกันอีก
สักครัง้ ว่า เปาหมายของการรวมเป็นประชาคมอาเซียน ก็เพือ่ ให้เกิด
ตลาดขนาดใหญ่ และมีอา� นาจต่อรองทางเศรษฐกิจกับคูค่ า้ อืน่ ๆ
อย่างทัดเทียมกัน ลองนึกดูถงึ ขนาดของธุรกิจทีผ่ ลิตสินค้าขายคนใน
ชาติ 60 ล้านคน กับขนาดของธุรกิจทีผ่ ลิตสินค้าขายคน 600 ล้าน
จะมีปริมาณเงินและการจ้างงานต่างกันขนาดไหน ไม่ตอ้ งสงสัย
เลยว่า ระบบเศรษฐกิจภายในของแต่ละประเทศสมาชิก จะทวีกา� ลัง
ความสามารถขึน้ เป็นหลายเท่าอย่างแน่นอน
การรวมกลุม่ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN)
มีเปาหมายเพือ่ ให้สถานภาพของประเทศในกลุม่ มีความแนบแน่น
และเป็นหนึง่ เดียวกัน เสมือนอยูใ่ นประเทศเดียวกัน การด�าเนินการ
ต่างๆ ของ ASEAN ทีผ่ า่ นมาเป็นไปอย่างทีท่ กุ ท่านพอจะทราบกัน
ก็คอื ทัง้ 10 ประเทศสมาชิก พยายามจะลดภาวะกีดกันทุกรูปแบบ
ลงให้มากทีส่ ดุ โดยมีเปาหมายไม่ให้เหลือภาวะกีดกันเหล่านัน้
อีกเลย ไม่วา่ จะเป็นภาคการเงิน (ท�าให้สามารถน�าเงินจากชาติ
สมาชิกชาติหนึง่ ไปลงทุนในชาติสมาชิกอืน่ ได้อย่างเสรี) ภาคการค้า
(ไม่มภี าษี ไม่มเี งือ่ นไขอืน่ ในการซือ้ ขายสินค้า) และภาคบริการ
(บุคคลสามารถประกอบอาชีพในชาติสมาชิกอื่น เสมือนการ
ประกอบอาชีพในประเทศของตน)
การเปิดให้บคุ คลเคลือ่ นย้ายไปประกอบอาชีพได้อย่างเสรีนี้
แหละครับ ทีม่ าเกีย่ วข้องกับทันตแพทย์ เพราะการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทุกประเทศมีกฏหมายวิชาชีพควบคุม เพิม่ เติมไป
จากกฎหมายแรงงานปกติและมีระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกก็เลยเห็นพ้องกันท�าสัญญาตกลงว่าจะ
ร่วมกันผลักดันให้เกิดการเคลือ่ นย้ายเสรีขนึ้ ในหมูท่ นั ตแพทย์ของ
ทัง้ 10 ประเทศ ชือ่ เป็นทางการของสัญญาฉบับนีเ้ รียกว่า MRA
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) ซึง่ เป็นข้อ
ตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตนิ กั วิชาชีพ ผูแ้ ทนของประเทศทัง้ 10 ทีม่ ี
หน้าทีป่ ระสานงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามทีก่ า� หนดใน MRA
มีชื่อว่าคณะกรรมการ (The ASEAN Joint Coordinating
Committee on Dental Practitioners) อาชีพทีม่ กี ารจัดท�า
MRA และมีการตัง้ กรรมการ AJCCD มีทงั้ หมด 8 สาขา ซึง่ วิชาชีพ
อืน่ ทีน่ อกเหนือจากทันตแพทย์ ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก
นักส�ารวจ นักบัญชีแพทย์ และวิชาชีพการท่องเทีย่ ว

แล้วคณะกรรมการ AJCCD เขาท�าอะไรกันบ้าง เพื่อ
สนั บ สนุ น การเปิ ด เสรี ใ นการเคลื่ อ นย้ า ยผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทันตกรรมในประเทศสมาชิก ทัง้ 10 ประเทศ
เนือ่ งจากหลักการในการเคลือ่ นย้ายเสรีนี้ ก�าหนดว่าต้องไม่
ขัดกับกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิก ดังนัน้ การด�าเนิน
การของ AJCCD จึงเน้นการให้ข้อมูลและอ�านายความสะดวก
แก่ทนั ตแพทย์ทจี่ ะเคลือ่ นย้ายเป็นล�าดับแรก พร้อมกันนัน้ ได้ทา�
“Roadmap” การลดอุปสรรคที่ขัดขวางต่อการเคลื่อนย้าย
ทันตแพทย์ ผมขออนุญาตเล่ารายละเอียดให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทราบไป
ทีละล�าดับนะครับ
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คณะกรรมการ AJCC ทางด้านการแพทย์ 3 วิชาชีพ คือ
แพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาลก�าลังร่วมกันจัดท�า website เพือ่
เป็นแหล่งข้อมูลเกีย่ วกับการเข้าสูว่ ชิ าชีพทัง้ 3 ของ 10 ประเทศ
สมาชิก โดยคาดว่าจะเริม่ เผยแพร่ตอ่ สาธารณะได้กลางปี 2560
โดยใช้ชอื่ website ว่า www.aseanhealthcare.org เนือ้ หา
ใน website นี้ ประมาณว่ามีตงั้ แต่ไม้จมิ้ ฟันยันเรือรบ ยกตัวอย่าง
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวิชาชีพ เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับ
รองปริญญาเพื่อสมัครเป็นสมาชิก วิธีการและขั้นตอนการสอบ
license เงือ่ นไขการต่ออายุใบอนุญาต จรรยาบรรณวิชาชีพ เรือ่ ย
ไปจนถึงระบบการศึกษาว่าต้องเรียนกันกีป่ ี ข้อมูลสภาวะสุขภาพ
ช่องปากของประชาชน ระบบการให้การรักษาและบริการทางการ
แพทย์ ฯลฯ
ในอนาคต AJCC ทัง้ 3 วิชาชีพ ตัง้ ใจจะให้แพทย์ ทันตแพทย์
และพยาบาลทีจ่ ะย้ายไปท�างานในแระเทศอืน่ ๆสามารถยืน่ ค�าร้อง
ผ่าน website นีไ้ ด้เลย ส่งเอกสาร-แบบฟอร์มต่างๆ ด้วยวิธอี เิ ล็กทรอ
นิคส์ แล้วติดตามผลผ่าน website นีเ้ ช่นกัน ซึง่ ก็นา่ จะท�าให้เกิด
ความสะดวกกว่าระบบทีแ่ ต่ละประเทศก�าลังท�ากันอยูใ่ นปัจจุบนั
พอสมควร ขณะนี้ AJCCD (คือคณะกรรมการ AJCC ของวิชาชีพ
ทันตแพทย์) ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกรายงานขัน้ ตอนการสมัคร
สมาชิกและขั้นตอนการสอบ license ไปรวมกันที่ส่วนกลาง
เพือ่ ท�าเป็นคูม่ อื (Manual) ส�าหรับการเคลือ่ นย้ายทันตแพทย์
ระหว่าง10ประเทศซึง่ ก็เป็นแรงกดดันส�าหรับประเทศทีย่ งั ไม่มรี ะบบ
ทันตแพทยสภา เพือ่ วิชาชีพ เพือ่ ประชาชน

7

àÅ‹ÒÊÙ‹ËÁÍ¿˜¹

หรือมีการด�าเนินการล่าช้า เนิน่ นาน เพราะการรวบรวมระบบดัง มหาวิทยาลัยเท่านั้น ทันตแพทยสภาจึงอนุโลมให้ใช้ถ้อยค�าว่า
กล่าวของ10ประเทศก็เสมือนการจัดอันดับแต่ละประเทศอยูก่ ลายๆ Temporary License ในกรณีนี้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หาก manual ชุดนีจ้ ดั ท�าเรียบร้อย ผมคงจะเอามาน�าเสนอท่าน ของ AJCCD
แม้จะเป็น Temporary License ก็ไม่ใช่วา่ ชาวต่างประเทศ
ผูอ้ า่ นในโอกาสต่อไปนะครับ
จะมาขอรับกันง่ายๆ ดูแล้วประเทศไทยจะอนุมัติ Temporary
¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ¢Í Temporary License License ง่ายทีส่ ดุ ในบรรดาประเทศอาเซียนเสียด้วยซ�า้ เงือ่ นไข
คณะกรรมการ AJCC ทัง้ 3 วิชาชีพพยายามผลักดันหลาย การได้รบั Temporary License ของประเทศไทย (ซึง่ มีชอื่ อย่างเป็น
รอบ เพือ่ ให้การสอบ license ของแต่ละประเทศเอือ้ ต่อการเคลือ่ น ทางการว่า“การอนุญาตใหชาวตางประเทศประกอบวิชาชีพทันต
ย้ายของบุคลากรจากประเทศสมาชิกอืน่ ๆ แต่ความเป็นไปได้ใน กรรมชัว่ คราวในประเทศไทย” นัน้ มีเงือ่ นไขคือต้องประกอบวิชาชีพ
กรณีดงั กล่าวค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุผลส�าคัญ คือ กฎระเบียบใน ในส่วนสถานพยาบาลหรือสถาบันอุดมศึกษาของราชการเท่านัน้
การเข้าสูว่ ชิ าชีพของแต่ละประเทศ ค่อนข้างยุง่ ยาก และวิธกี ารปรับ (ถ้อยค�าภาษาอังกฤษเรียกกรณีทจี่ า� กัดเฉพาะการประกอบวชาชีพ
แก้ไขกฎต่างๆ เหล่านัน้ ก็ยงุ่ ยากและใช้เวลามาก ในทีส่ ดุ AJCC ในภาครัฐแบบนีว้ า่ Limited Practice ครับ) ส่วนการจะมาประกอบ
ทัง้ 3 วิชาชีพก็เปลีย่ นทิศทางการผลักดัน มาเป็นการสนับสนุนการ วิชาชีพในภาคเอกชนนัน้ ไม่สามารถออก Temporary License
เคลือ่ นย้ายผ่านการให้ “Temporary License” ซึง่ ผ่อนคลายกว่า ได้ เพราะกฎหมายไม่เปิดช่องไว้ และการประกอบวิชาชีพของชาว
ต่างประเทศในส่วนราชการนัน้ จะเป็นการเรียนการสอน การวิจยั
ใบอนุญาตแบบปกติมาก
กล่าวเฉพาะประเทศไทย ทีจ่ ริงประเทศไทยไม่มใี บอนุญาต หรือการให้การรักษาผูป้ ว่ ยก็สามารถท�าได้หมด เคยมีมลู นิธทิ เี่ ป็น
แบบชัว่ คราว เพราะประเทศไทยมีใบอนุญาตแบบเดียว อย่างไร องค์กรการกุศล จะขอน�าทันตแพทย์ชาวต่างประเทศมาออกหน่วย
ก็ดี กฎหมายไทยมีมาตราหนึ่งที่อนุญาตให้ชาวต่างประเทศที่ เคลือ่ นทีใ่ นประเทศไทย ซึง่ ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเพือ่ มนุษยธรรม
ไม่มใี บอนุญาตสามารถประกอบวิชาชีพได้ ทัง้ นี้ ในกรณีเป็นชาว (Humanitarian) ทันตแพทยสภาก็จา� เป็นต้องตอบปฏิเสธ เพราะ
ต่างประเทศที่มีฐานะเป็นปรึกษาของทางราชการหรือผู้สอนใน เป็นข้อจ�ากัดของกฎหมายดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นครับ

8

ทันตแพทยสภา เพือ่ วิชาชีพ เพือ่ ประชาชน

àÅ‹ÒÊÙ‹ËÁÍ¿˜¹
Scope of Work for Temporary Licensing/Practising privilege
for Foreign Dental Practitioners in ASEAN Member States

Country
Brunei
Darussalam
Cambodia
Indonesia

Teaching
Clinical Practice
(Clinics & Universities)
Humanitarian
Government Private Government Private
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
No

Yes
No

Lao PDR
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand

Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes

No
Yes
No
Yes
No
No

Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes

No
Yes
Yes
Yes
No
No

Viet Nam

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

As Trainee
Yes

Yes

Yes
Yes
in line with
Material Transfer
Agreement (MTA)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
(government
(government (recognised
institution)
institution) institution only)
Yes
Yes
Yes (with patient
consent)

ชาติสมาชิกอืน่ ๆ ก็มเี งือ่ นไขในการให้ Temporary License
แก่ชาวต่างประเทศยุง่ ยากวุน่ วายไม่แพ้กนั ครับ ในบางประเทศแม้
จะเป็น Temporary License ก็ไม่ได้อนุมตั เิ ฉยๆ ยังต้องให้มาส
อบก่อนถึงจะได้ license ด้วยซ�า้ ผมเอาตารางเปรียบเทียบเงือ่ นไข
การให้ Temporary License ของประเทศต่างๆ มาแนบไว้ใน
บทความนีน้ ะครับ เผือ่ ว่าท่านผูอ้ า่ นจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับ

Common Competencies áÅÐ Standard Practice
AJCCD หารือกันหลายครัง้ เห็นพ้องกันว่า หากมาตรฐาน
หลักสูตรของ 10 ประเทศสมาชิกยังมีความแตกต่างกัน ไม่มที างทีก่ าร
เคลือ่ นย้ายทันตแพทย์เสรีจะเกิดขึน้ ได้จริง แม้มาตรการสนับสนุน
Temporary License จะสร้างขึน้ เพือ่ เป็นมาตรการระยะสัน้ แต่
มาตรการระยะยาวก็ตอ้ งพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ดังนัน้ จึงมีความเห็น
ร่วมกันให้กา� หนด “Common Competencies” หรือความสามารถ
ทีพ่ งึ ประสงค ของผูส้ า� เร็จการศึกษาปริญญาทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิตของ10ประเทศสมาชิกขึน้ หมายความว่าหากเป็นประเทศใน
ASEAN ไม่วา่ จะเป็นทันตแพทย์ทสี่ า� เร็จการศึกษาจากประเทศใด
ก็ตอ้ งมีความสามารถขัน้ ต�า่ ในระดับนี้ ซึง่ หากท�าได้จริงก็ไม่ตอ้ ง
วิตกว่าความสามารถของทันตแพทย์จากประเทศต่างๆ จะแตกต่าง
กันอีกต่อไป

Yes
Yes

Lecture without
Research with
Patient Contact Expert Visit Patient Contact
Yes

Not required

Yes
Yes

Not required
Not required

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Not required
Not required
Not required
Not required
Not required
Not required

Yes

Not required

ประเทศไทยได้รบั มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดท�า
Common Competencies ตามที่ AJCCD ก�าหนด ซึง่ ได้รบั
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยขณะนี้ Common Competencies ดังกล่าว
ก�าหนดหัวข้อหลักไว้ 33 กลุม่ ยังจะต้องท�างานต่อกันอีกเพือ่ ให้
มีรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หากก�าหนดรายละเอียดทั้งหมด
เรียบร้อย ก็เป็นหน้าทีข่ องแต่ละประเทศทีจ่ ะต้องไปบริหารจัดการให้
คณะทันตแพทยศาสตร์แต่ละแห่งของตน ไปพัฒนาหลักสูตรเพือ่ ให้
รับประกันได้วา่ บัณฑิตของแต่ละสถาบันจะมีความรูค้ วามสามารถ
ตาม Common Competencies ทีก่ า� หนด
ขออนุญาตยกตัวอย่างของ Competency หลัก ทีค่ ณะ
กรรมการ AJCCD เห็นชอบแล้ว เช่น ต้องสามารถจัดการโรคของ
pulpal และ periapical diseases รวมทัง้ ให้การรักษาแบบ
non-surgical root canal treatment ในฟันรากเดียวและฟัน
หลายรากทีไ่ ม่ซบั ซ้อนได้ ซึง่ คณะท�างานทีไ่ ด้รบั มอบหมายก�าลัง
ช่วยกันเขียนรายละเอียดให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ว่า “ไม่ซบั ซ้อน” มีความ
หมายขนาดไหน “ฟันหลายราก” คือฟันซีใ่ ด เป็นต้น
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ASEAN Minimum Common Competency Standard for Dental Undergraduate Education

Statement of Minimum Competencies
1. Demonstrate ethical and professional behaviours which are in accordance with the local codes of conduct for dental professionals.
2. Provide dental care in compliance with the principles of ethics and jurisprudence.
3. Recognise patients’ rights, demonstrate appropriate care, and respect patients and colleagues without discrimination.
4. Practise within one’s competence and know when to consult and/or refer.
5. Communicate effectively with patients and their caregivers, colleagues, and the public.
6. Critically evaluate and apply best up-to-date research evidence in managing oral health.
7. Apply knowledge of the scientific basis of dentistry, including the relevant biomedical and psychosocial sciences, to the practice of dentistry
in compliance with the correct academic principles.
8. Display commitment to lifelong learning for professional development and maintain high quality care for the patients and community
9. Lead and/or participate with dental and/or other healthcare team in dental and general health promotion.
10. Manage and maintain a safe working environment including patient safety and effective cross infection control.
11. Organise and manage dental practice office/clinic.
12. Identify patient’s chief complaints and obtain complete medical, dental and psychosocial history.
13. Perform appropriate clinical examination, necessary diagnostic tests, and radiographic examination/investigation
14. Obtain and interpret all findings in order to arrive at an accurate diagnosis.
15. Formulate appropriate initial, differential and final diagnoses based on the interpretation of the clinical, laboratory and radiographic
findings.
16. Keep accurate, systematic and current patient medical/dental records in compliance with international standards and local data
protection regulation/legislation.
17. Formulate a comprehensive treatment and/or referral plan.
18. Apply a patient-centred approach to adjust treatment plans to suit patients’ needs and values according to standards of care.
19. Recognise and manage medical and dental emergencies and perform basic life support.
20. Manage patient’s pain and anxiety by using both pharmacological and non-pharmacological techniques.
21. Manage carious and non-carious lesions, and provide treatment when indicated.
22. Manage pulpal and periapical diseases and perform non-surgical root canal treatment on uncomplicated single and multi-rooted teeth.
23. Manage periodontal conditions and diseases and provide non-surgical periodontal treatment when indicated.
24. Manage oral surgery treatment needs and perform minor oral surgical procedures.
25. Recognise and manage common oral mucosal lesions.
26. Manage patients with prosthodontic treatment needs, and provide suitable removable and/or fixed prostheses.
27. Manage patients with abnormal craniofacial anomalies and malocclusion.
28. Manage patients with masticatory disorders/diseases and/or orofacial pain.
29. Recognise and manage patients with special needs.
30. Recognise indication of patient suitable for implant treatment and its complications, and make appropriate referral.
31. Monitor and evaluate treatment outcomes and provide additional action as necessary.
32. Use the concepts of holistic healthcare, health promotion, disease prevention, and public health management to educate and promote
oral health of the individuals and the community, and be able to evaluate results.
33. Recognise the oral health status and importance of the health service systems in a culturally diverse society.

นอกจาก Common Competencies แล้ว AJCCD ยัง
แต่งตัง้ คณะท�างานก�าหนดมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย (Dental
Practice Standard) ด้วย ซึง่ ก็เป็นท�านองเดียวกับ Common
Competency คือ ก�าหนดมาตรฐานอย่างกว้างไว้กอ่ น แล้วตัง้
คณะท�างานเพือ่ ก�าหนดรายละเอียดต่อในภายหลัง ซึง่ คณะท�างาน
พัฒนารายละเอียดเหล่านัน้ เรียบร้อยเมือ่ ใดก็เป็นหน้าทีข่ องแต่ละ
ประเทศทีจ่ ะไปบริหารจัดการให้คลินกิ และโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
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ในประเทศของตน ให้มกี ารควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กลางทีก่ า� หนด
คณะท�างานทั้งชุด Common Competencies และ
Dental Practice Standards ต้องรายงานความคืบหน้าต่อ
AJCCD ภายในเดือนตุลาคม 2560 ซึง่ หากถึงเวลานัน้ เราน่าจะ
ได้เห็นความชัดเจนเกีย่ วกับมาตรฐานทัง้ สองประเด็นมากยิง่ ขึน้ ครับ

àÅ‹ÒÊÙ‹ËÁÍ¿˜¹
ASEAN Dental Practice Standards
Statement of Practice Standard
1. Clinical practice must encapsulate patient safety, contemporary practice, and professional standards
2. Patient management must be patient-centric, comprehensive and with informed consent
3. All dental practitioners in a clinic must be qualified and must be registered and/or licensed
4. There must be quality assurance processes in place to monitor standards of care provided by dental practitioners,
including appropriateness, necessity and quality of care. There must be mechanisms to identify and address deficiencies
of care, where appropriate.
5. There must be in place effective and regular health screening and management processes for dental practitioners,
where necessary.
6. There must be in place effective processes addressing areas of occupational health and safety (including radiation
safety), management of medical emergencies, patient complaints, and confidentiality of patient information
7. There must be in place effective internal and external quality improvement processes (incl. staff professional
development and performance evaluation) to ensure adequacy of service delivery, quality improvement and linkage
to contemporary practice

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂàÊÃÕ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾·Ñ¹µ¡ÃÃÁ
Roadmap 4 ขัน้ ตอนของการเคลือ่ นย้ายเสรีผปู้ ระกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ที่ AJCCD วางไว้ประกอบด้วย
1. การยกเลิกเงือ่ นไขสัญชาติในการในการสอบ license
คือ การทีป่ ระเทศต่างๆ ไม่บงั คับห้ามผูท้ มี่ สี ญ
ั ชาติอนื่ เข้ามาสอบ
ใบอนุญาตในประเทศของตน ซึง่ ในขณะนีเ้ กือบทุกประเทศปรับปรุง
เงือ่ นไขตามนโยบายนีก้ นั หมดแล้ว ในประเทศไทยนัน้ ไม่เคยมี
เงือ่ นไขนีใ้ นการอนุมตั ิ temporary license มาตัง้ แต่ตน้ ประเทศ
ที่ยังมีเงื่อนไขนี้อยู่ในปัจจุบันมีประเทศฟิลิปปินส์เพียงประเทศ
เดียว แต่ประเทศฟิลปิ ปินส์กก็ า� ลังปรับปรุงเงือ่ นไข โดยก�าหนด
เป็นเงือ่ นไขแบบทวิภาคีวา่ หากประชาชนของตนเองมีสทิ ธิส์ อบใบ
อนุญาต ก็จะยกเว้นเงือ่ นไขสัญชาติ เป็นรายกรณี
2. การยกเลิกเงื่อนไขภาษาในการสอบใบอนุญาต
เป็นก้าวต่อไปที่ AJCCD ก�าลังด�าเนินการ โดยมีเปาหมายให้การ
สอบ license ต้องเป็นภาษาอังกฤษ แต่สามารถจัดสอบภาษาของ
ตนเองเพิม่ เติมได้ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�าเนินการ ซึง่ หากการตกลง
เป็นผลส�าเร็จ การสอบ license ของประเทศไทยต้องปรับเป็น
ภาษาอังกฤษตามแนวทางของประเทศอืน่ อย่างไรก็ตามในขณะ
นีย้ งั มีหลายประเทศทีใ่ ช้ภาษาของตนในการสอบ license จึงอาจ
ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง่

3. การจัดสอบ license ทีม่ มี าตรฐานเดียวกันทุกประเทศ
หรือการจัดสอบ ASEAN license ซึง่ เป็นเปาหมายระยะต่อไป
ซึง่ ผูท้ สี่ อบผ่านจะถือใบอนุญาตทีส่ ามารถท�างานได้ในทุกประเทศ
สมาชิก
4. การสรางหลักสูตรกลางสาขาทันตแพทยศาสตรบณ
ั ฑิต
เพือ่ ให้การเรียนการสอนวิชาทันตแพทย์ของทุกประเทศสมาชิก มี
มาตรฐานเดียวกันอย่างแท้จริง ซึง่ เป็นเปาหมายท�านองเดียวกับ
ทีป่ ระเทศในกลุม่ EU ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ระหว่างการศึกษาผูเ้ รียน
สามารถเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ระหว่ า งกั น และให้การยอมรับ
(Recognized) หลักสูตรซึง่ กันและกัน
Roadmap ทัง้ 4 ขัน้ เป็นแผนแม่บท ที่ AJCCD ก�าลัง
ด�าเนินการอยู่ และมีความคืบหน้าพอสมควร โดยเฉพาะในขัน้ ตอน
ที่ 2 ซึง่ ก�าหนดให้ทกุ ประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอบ เป็น
ประเด็นทีน่ า่ จะเกิดความเปลีย่ นแปลงอย่างมากต่อระบบการสอบ
license ของประเทศไทย และท�าให้คณะทันตแพทยศาสตร์ตา่ งๆ
ต้องปรับตัวกันเป็นอย่างมาก ซึง่ ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชดิ ต่อไป
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Steps on Mechanism of Mobility for ASEAN Dentists
Step

Mechanism

Step 1

Abolish citizenship requirement for ASEAN nationals to sit in the qualifying exam in another AMS in order to
practice, regardless of whether under full registration or temporary registration;

Step 2

Abolish local language requirement for qualifying exam in another AMS (i.e. qualifying exam can be
undertaken in the English language).

Step 3

Establish a common qualifying exam in all AMS.

Step 4

In the long term, establish a harmonised dental curriculum across all AMS

·Ñ¹µá¾·ÂÍÒà«ÕÂ¹¨ÐäËÅä»·Ò§äË¹
หากมีการเปิดเสรีตามขบวนการที่ผมเล่ามาข้างต้นจริง
สิง่ ทีผ่ ดู้ แู ลระบบสาธารณสุขและควบคุมการประกอบวิชาชีพจะต้อง
วางแผนกันให้หนัก ก็คอื ต้องตอบค�าถามให้ได้วา่ ทันตแพทย์ใน
ภูมภิ าคนีจ้ ะไหลไปทางไหน และจะกระทบต่อการดูแลประชาชนใน
ภูมภิ าคหรือไม่
จากประสบการณ์การเคลือ่ นย้ายแพทย์ในกลุม่ EU หลังมี
การเปิดเสรีแล้ว พบว่าบุคลากรทางการแพทย์เกือบทัง้ หมดเคลือ่ น
ย้ายเข้าสูป่ ระเทศทีม่ คี วามเจริญของภูมภิ าค เช่น อังกฤษ เยอรมัน
และฝรัง่ เศส ซึง่ ก็เป็นไปได้วา่ ในอาเซียนจะมีสภาวะท�านองเดียวกัน
ซึ่งประเทศไทยก็อาจเป็นเปาหมายหนึ่งที่ทันตแพทย์ในกลุ่ม
ภูมภิ าคนีจ้ ะเคลือ่ นย้ายเข้ามา
ในทางกลับกัน จะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั มีโรงพยาบาลชัน้ น�าของ
ประเทศไทยไปเปิดสาขาอยูใ่ นประเทศเพือ่ นบ้านแล้วเป็นจ�านวน
มาก การเคลือ่ นย้ายทันตแพทย์เสรีจะเป็นเครือ่ งสนับสนุนให้การ
ตั้งสาขาของโรงพยาบาลและหน่วยธุรกิจเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น
ดังนัน้ ยังมีอกี แนวคิดหนึง่ ทีว่ า่ การเคลือ่ นย้ายทันตแพทย์จะไม่ได้
เกิดขึน้ จากสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอย่างเดียว แต่
จะมาจากการลงทุนทางธุรกิจเป็นส�าคัญ ซึง่ หากเป็นแนวคิดนีจ้ ริง
ทิศทางการเคลือ่ นย้ายทันตแพทย์กอ็ าจสวนทางกับรูปแบบใน EU
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ยังไม่นบั ว่าผูป้ ว่ ยเองจะมีการเคลือ่ นย้ายด้วยหรือไม่ เพราะ
การรวมเป็นประชาคม ASEAN นั้นก็ลดเงื่อนไขต่างๆ ในการ
เดินทางระหว่างประเทศของประชาชนทัว่ ไปอย่างมาก ปัจจุบนั มี
เครือ่ งบินเช่าเหมาล�าให้บริการจากเมืองหลักในประเทศเพือ่ นบ้าน
หลายเมือง พร้อมทีจ่ ะรับส่งผูท้ ตี่ อ้ งการเข้ามารักษาตัวในกรุงเทพ
ซึ่งท้ายที่สุดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาจเกิดก่อนการเคลื่อนย้าย
ทันตแพทย์เสียด้วยซ�า้ เพราะเงือ่ นไขข้อบังคับน้อยกว่ากันมาก ไม่
นับเทคโนโลยีและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
ท้ายที่สุดนี้หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ท่านผู้อ่านอาจต้อง
ใช้ดุลยพินิจของท่านเองนะครับ ว่าภายใต้สถานการณ์ที่ก�าลัง
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วนี้ พวกเราเหล่าทันตแพทย์จะต้องเตรียม
ตัวอย่างไรบ้าง ในส่วนของทันตแพทยสภาก็เห็นชอบให้ตงั้ คณะ
ท�างานขึน้ มา เพือ่ เตรียมการรองรับความเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งนี้
ด้วยเช่นกัน ถ้ามีขอ้ มูลใดเพิม่ เติมรับประกันว่าข่าวสารทันตแพทย์สภา
จะน�าส่งข้อมูลมายังทุกท่านโดยเร็วทีส่ ดุ ครับ

Education

àÃ×èÍ§â´Â ·Ñ¹µá¾·ÂÈÔÃÔªÑÂ à¡ÕÂÃµÔ¶ÒÇÃà¨ÃÔÞ

กระบวนการรักษา
คุณภาพการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
ในประเทศไทย
ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ 13 แห่ง
15 หลักสูตร (มีหลักสูตร ไทย 13 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ
1 หลักสูตร หลักสูตรทวิภาษา 1 หลักสูตร) โดยมีทงั้ ของรัฐบาล
และเอกชน การรักษาคุณภาพการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
บั ณ ฑิ ต จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ เพื่ อให้ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บออกมามี
มาตรฐานเช่นเดียวกัน โดยทันตแพทยสภาได้มอบหมายให้
คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ท�าหน้าทีด่ งั กล่าว
โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าทีพ่ จิ ารณาให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะในการให้ความเห็นชอบหรือเพิกถอนความ
เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์และการรับรองสถาบัน
ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรทันต
แพทยศาสตร์เสนอ และเสนอให้คณะกรรมการทันตแพทยสภา
พิจารณาอีกครัง้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้รบั การแต่งตัง้
จากคณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ จะท�าหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบหลักสูตรและความพร้อมของสถาบันรวมทัง้
ออกไปตรวจประเมินสถาบันนัน้ ๆ ด้วย
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กรณีของหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรทีผ่ เู้ รียนยังสอบใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผา่ นตามเงือ่ นไขทีท่ นั ต
แพทยสภาก�าหนด ให้ยนื่ เอกสารเพือ่ แสดงความจ�านงในการ
ขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 180 วัน ก่อนวันประกาศรับนักศึกษา คณะอนุกรรมการฯ
จะพิจารณาตรวจสอบหลักสูตรว่ามีเนือ้ หาสาระวิชาตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ า� หนดโดยส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) หรือไม่ นอกจากนั้นจะต้องประเมินหลักสูตรและ
สถาบันตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินที่ทันตแพทยสภา
ก�าหนด เช่น อาจารย์ประจ�าหลักสูตรต้องมี 5 ท่าน และอยู่
ปฏิบตั งิ านเต็มเวลา หน่วยกิตรวมไม่ตา�่ กว่า 220 หน่วยกิต
(ศึกษาทัว่ ไป ≥30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ ≥ 184 หน่วยกิต และ
วิชาเลือก ≥ 6 หน่วยกิต) จ�านวนชัว่ โมงคลินกิ ≥ 2,000 ชัว่ โมง
อัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นักศึกษาทัง้ ภาคบรรยาย, วิชาปฏิบตั กิ าร,
วิชาปฏิบัติการคลินิกต้องได้ตามเกณฑ์ที่ทันตแพทยสภา
ก�าหนด เป็นต้น ในส่วนของสถาบันจะพิจารณาในส่วนของ

Education
สถานที่ ห้องปฏิบตั กิ าร คลินกิ ครุภณ
ั ฑ์ทางทันตกรรม เช่น
ยูนติ ท�ำฟัน ฯลฯ ระบบเวชระเบียน รวมทัง้ การเตรียมผูป้ ว่ ยให้
เพียงพอส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ เป็นต้น ในกรณีที่ผล
ประเมินจากทันตแพทยสภา ไม่เห็นชอบหลักสูตรและไม่
รับรองสถาบัน จะท�ำให้สถาบันนัน้ ไม่สามารถรับนักศึกษาใหม่
ได้ในปีการศึกษานัน้ ๆ และสถาบันจะต้องแก้ไขปรับปรุงและ
สามารถเสนอขอยืน่ ให้พจิ ารณาภายหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีท่ นั ต
แพทยสภามีมติ ในกรณีที่มีผลประเมิน เห็นชอบหลักสูตร
สถาบันนัน้ ๆ จะต้องยืน่ เอกสารเพือ่ ให้พจิ ารณาหลักสูตรและ
สถาบันทุกปี จนกว่าจะมีผเู้ รียนมาสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม
กรณีหลักสูตรปรับปรุง ซึง่ ปรับปรุงจากหลักสูตรทีท่ นั ต
แพทยสภาเคยให้ความเห็นชอบและมีผเู้ รียนในหลักสูตรนัน้
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผ่าน หรือหลักสูตรที่
ได้รบั การรับรองมาครบ 7 ปี จะต้องยืน่ ความจ�ำนงล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 180 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา คณะอนุกรรม
การฯ จะพิจารณาตรวจสอบหลักสูตรและสถาบันตามเกณฑ์
มาตรฐานเหมือนกับหลักสูตรใหม่ กรณีทที่ นั ตแพทยสภามีมติ
ไม่เห็นชอบ ให้สถาบันด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงและเสนอขอให้
ทันตแพทยสภาพิจารณาได้ภายหลัง 1 ปี นับแต่วันที่ทันต
แพทยสภามีมติ ในกรณีที่ทันตแพทยสภามีมติเห็นชอบ
สถาบันนัน้ ๆ จะต้องยืน่ เอกสารและความจ�ำนงเพือ่ ให้พจิ ารณา
หลักสูตรและสถาบันทุก 7 ปี
ที่ผ่านมา มีหลายสถาบันที่มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวนอาจารย์ สถานที่ และระบบ
ต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. และทันต
แพทยสภาก�ำหนด ทันตแพทยสภาจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะมีมติ
ไม่ รั บ รองหลั ก สู ต รและสถาบั น เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตในประเทศไทย
และเพือ่ ให้สถาบันสามารถผลิตทันตแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ อันจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน, ประเทศชาติและเป็นมาตรฐาน
สากล
https://pixabay.com
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เราห่ า งหายกั นไปนาน ด้ ว ยงบประมาณที่ จ�า กั ด
เราจึงลดจ�านวนหน้าของข่าวสาร และฝากสารไปทีแ่ มกกาซีน
ทันตแพทยสมาคมบ้าง ออนไลน์ไปบ้าง พืน้ ทีข่ า่ วมีเราก็มาเล่า
สูก่ นั ฟังนะคะ
ท่านสมาชิกหลายท่านอาจสงสัยว่าทันตแพทยสภา
ประชุมอะไรกัน วาระประชุมของเราประกอบด้วยวาระธุรการ
ได้แก่ การอนุมัติให้ทันตแพทย์เป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
การเตรียม จัด วัดผล ประกาศสอบอนุมตั บิ ตั ร วุฒบิ ตั ร การจัด
สอบในประกอบนักศึกษาปีสี่ ปีหก การอนุญาตให้ทนั ตแพทย์
ต่างชาติมาท�างานในประเทศ และมีวาระเรือ่ งคดีและเรือ่ งเพือ่
พิจารณาต่างกรรมต่างวาระ
ในช่วงปีทผี่ า่ นมา เรือ่ งคดีเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�าคัญ และ
กระบวนการฟองศาลเพือ่ เรียกร้องค่าเสียหายกับศาลก็เกิดมาก
ขึน้ อาจเป็นผลจากการเข้าถึงข้อมูลมากขึน้ ประชาชนไม่กงั วล
เรือ่ งการขึน้ โรงขึน้ ศาลดังแต่กอ่ น มัน่ ใจในการฟองร้องมากขึน้
ก็เป็นความท้าทายของทันตแพทยสภาทีจ่ ะต้องดูแลสมาชิก
รักษาเกียรติศกั ดิศ์ รีให้วชิ าชีพ และรักษาสถานะในสังคมของ
ทันตแพทยสภาเองด้วย
ส่วนหนึ่งที่ท�าให้ทันตแพทยสภาเราสามารถรักษา
สถานะวิชาชีพนั้น เราได้รับความอนุเคราะห์ในการเยียวยา
ผูป้ ว่ ยแต่ละรายจากคณะทันตแพทย์ตา่ งๆ ท�าให้ผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการรักษารูส้ กึ ดีตอ่ วิชาชีพเรา ต้องขอขอบคุณ
คณาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วข้อง ทีช่ ว่ ยแก้ไขปัญหาที่
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ซับซ้อนให้คนไข้ ท่านท�าดีสนับสนุนวิชาชีพในเบือ้ งหลัง ขอปรบมือ
ดังๆ ณ ทีน่ นี้ ะคะ หลายแห่งต้องระดมสรรพอาจารย์มาประชุม
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอาการในคลินกิ ทีพ่ นี่ อ้ งเราท�าไปอาจ
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และบางรายท�ากันมานานถึงสี่ห้าปี
การแก้ไขก็ยงุ่ ยากมาก
ทันตแพทยสภาเองก็ไม่ได้อยูเ่ หนือการร้องเรียนนะคะ
ทันตแพทยสภาโดนฟองศาลโดยผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ คนไข้ ทัง้ สมาชิก
ทีถ่ กู ตัดสินฟองศาลเป็นระยะๆ ทันตแพทยสภาต้องส่งคนไป
ให้การในชัน้ ศาลและมักได้รบั การยกฟอง เรือ่ งนีต้ อ้ งเรียนท่าน
กรรมการสภาในอนาคตให้เตรียมใจ

ÃÔÁÊÀÒ
เท่าทีส่ งั เกตจากการประชุมช่วงปีกว่าๆทีผ่ า่ นมา การฟอง
ร้องมักเกิดจากทักษะการสือ่ สารระหว่างทันตแพทย์กบั คนไข้
หลายคดีเป็นเรือ่ งปัญหาแทรกซ้อนปกติทเี่ กิดได้จากการรักษา
การให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ ความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์และ
คนไข้จะช่วยลดปัญหาได้อย่างมาก อยากเรียนท่านสมาชิกให้
ไตร่ตรองเกีย่ วกับบริบทคนไข้วา่ มาจากอาชีพใด ต้องการข้อมูล
ละเอียดแค่ไหน แน่นอน มอเตอร์ไซด์รบั จ้าง ต�ารวจ ทนาย
ผูพ้ พิ ากษา แพทย์ ครู ต้องสือ่ สารต่างกัน มีการอภิปรายเกีย่ ว
กับทักษะทางสังคมทีอ่ าจจะไม่ได้รบั การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
เท่าทักษะหัตถการซึง่ คงเป็นความท้าทายของวงการการศึกษา
ทันตแพทย์ทงั้ ก่อนและหลังปริญญา
ลักษณะการรักษาที่เกิดเรื่องร้องเรียนที่น่าเป็นกังวล
ได้แก่ เรือ่ งจัดฟัน มักเกิดจากทันตแพทย์ทไี่ ม่ได้ผา่ นการเรียน
การสอนจัดฟันอย่างเป็นระบบ หลายท่านอบรมระยะสัน้ ซึง่
สัน้ ไมโคร สัน้ มินแิ ตกต่างกันไป และเมือ่ มีเรือ่ งร้องเรียนจะ
พิจารณาลงโทษพักใบอนุญาต พบข้อเท็จจริงว่า ทันตแพทย์
แต่ละท่านทีถ่ กู ร้องเรียนมีคนไข้จดั ฟันในการดูแลหลายร้อยคน
บางท่านเป็นพันกว่าคน มีขอ้ เสนอในการประชุมว่า ถึงเวลาหรือ
ยังทีเ่ ราจะต้องเปิดการเจรจาเพือ่ วางมาตรการการปองปราม
ปัญหาในอนาคต อาทิ มีขอ้ แนะน�าทีเ่ กิดจากการตกลงร่วม
กันเกีย่ วกับการจัดฟันว่า ลักษณะไหนทีส่ มควรให้ทนั ตแพทย์
ทัว่ ไปท�าได้ ลักษณะไหนทีจ่ า� เป็นต้องให้ทนั ตแพทย์เฉพาะทาง
ด�าเนินการ เผือกร้อนก้อนใหม่นที้ นั ตแพทยสภาจะพยายาม
ด�าเนินการต่อไป
ในยุคทีแ่ บบสอบถามนักเรียนมัธยมชีเ้ ปาว่ามีนกั เรียน
อยากเรียนทันตแพทย์จ�านวนมาก ท�าให้มีความพยายาม
เปิดคณะทันตแพทย์ใหม่ๆกันมาก และเป็นทีน่ า่ หนักใจเกีย่ ว
กับคุณภาพสถานศึกษาซึ่งการจัดการศึกษาทันตแพทย์นั้น
นอกจากความพร้อมส่วนอาคารสถานทีแ่ ล้ว ส่วนส�าคัญได้แก่
คณาจารย์ ระบบการบริการ จ�านวนคนไข้ทหี่ ลากหลายเพียง
พอก็สา� คัญยิง่

การประชุมเดือนเมษายนทีผ่ า่ นมามีการอภิปรายกัน
เรื่องการ “ซื้อตัวอาจารย์” ในที่ประชุมสภา (เหมือนซื้อตัว
นักกีฬา) ซึง่ ในตอนนีเ้ ริม่ มีปรากฎการณ์เกิดขึน้ แล้ว อนาคต
หากมีมหาวิทยาลัยเปิดใหม่มาก การจะควบคุมคุณภาพ
บัณฑิตคงต้องขึ้นกับการสอบใบประกอบวิชาชีพ (เนื่องจาก
การเปิดคณะทันตแพทย์ไม่ได้ขึ้นกับทันตแพทยสภา หาก
มหาวิทยาลัยสามารถผ่านสกอ.เปิดสอนได้ แต่นกั ศึกษาจะท�า
คนไข้ไทยได้ไหม หลักสูตรต้องผ่านมาตรฐานสภาวิชาชีพเพือ่
ให้มสี ทิ ธิม์ าสอบใบประกอบวิชาชีพและประกอบวิชาชีพได้คะ่ )
ในยุคที่ผู้บริโภคมีความสนใจ ใส่ใจในการสืบค้น
ข้อมูลมากขึน้ มีการอภิปรายการให้ขอ้ มูลประชาชนเพือ่ รักษา
มาตรฐานวิชาชีพทัง้ เรือ่ งการให้ขอ้ มูลรายละเอียดภาพ ปีทจี่ บ
การศึกษาป.ตรี ป.โท และภาพปัจจุบนั ของทันตแพทย์ รวมทัง้
สถานะการศึกษาต่อเนือ่ ง ซึง่ ในอนาคตอันใกล้นี้ ประชาชนและ
เจ้าของคลินกิ จะสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าเป็นทันตแพทย์
จริงหรือไม่ นายทะเบียนทันตแพทยสภาและประชาสัมพันธ์จะ
พยายามท�าบทบาทนีใ้ ห้เรียบร้อยโดยเร็วค่ะ ท่านเจ้าของคลินกิ
จะได้รับความสะดวกในการตรวจสอบ profile มือปืนของ
ร้านท่าน หากมีคนไข้ได้รบั การรักษาแปลกๆท่านจะได้ชว่ ยกัน
สืบค้นว่าเป็นทันตแพทย์เถือ่ นหรือไม่ หรือช่วยเพือ่ นท่านทีอ่ าจ
ถูกผูช้ ว่ ยสวมรอยแอบรักษาคนไข้ยามทีห่ มอไม่อยูใ่ นคลินกิ
ได้ เรือ่ งเหล่านีใ้ นอนาคตประชาชนจะยิง่ ให้ความสนใจ เราควร
ตรวจสอบกันเองก่อน ช่วยกันปรับระบบภายในก่อน น่าจะดี
กว่าค่ะ
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“ท�าไมทันตแพทยสภาไม่จัดการกับปัญหาจัดฟันแฟชั่น
ฟันเทียมทีผ่ ดิ กฎหมาย??” เชือ่ ว่าค�าถามนีอ้ ยูใ่ นใจของเพือ่ นสมาชิก
หลายต่อหลายท่าน... หลายค�าตอบทีไ่ ด้ยนิ แล้วปวดใจ.. “เขาเป็น
คนนอกวิชาชีพ ไม่อยูใ่ นอ�านาจของทันตแพทยสภา.. คงท�าอะไร
ไม่ได้” สภาวิชาชีพสามารถท�าอะไรได้บา้ งเพือ่ ปกปองพีน่ อ้ งประชาชน
จากความเสีย่ งทางสุขภาพในเรือ่ งนี?้ ??
แม้ที่ผ่านมา กฎหมายจะไม่ได้ให้อ�านาจสภาวิชาชีพใน
การควบคุมดูแลโดยตรงกับบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทีใ่ ห้การรักษาแก่ผปู้ ว่ ย แต่ดว้ ยความรูแ้ ละความตัง้ ใจทีด่ ี
เราสามารถเล่นบทบาทอืน่ ๆทีส่ ร้างสรรค์ เช่น การเป็นตัวกลางให้
เจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายปราบปรามปัญหาจัดฟันแฟชัน่ และฟันเทียม
ทีผ่ ดิ กฎหมายได้ดขี นึ้ หรือแม้แต่ใช้มาตรการทีส่ ร้างสรรค์อนื่ ๆ มา
ปองกันปัญหานี้
ในการกระท�าผิดครัง้ หนึง่ ๆ มักจะผิดกฎหมายหลายๆฉบับ
พร้อมกัน กฎหมายแต่ละฉบับมีเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายทีแ่ ตกต่าง
กัน เพือ่ แก้ไขปัญหาจัดฟันแฟชัน่ และฟันเทียมทีผ่ ดิ กฎหมายอย่าง
รอบด้าน ทันตแพทยสภาจึงได้จบั มือกับแผนงานพัฒนาวิชาการ
และกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) วิทยาลัยการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)
เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 9 องค์กรเข้าร่วมหารือและประชุมเชิง
ปฎิบตั กิ ารเมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต
ดอนเมือง หน่วยงานต่างๆได้แก่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และงาน
ทันตสาธารณสุขจากส�านักงานสาธารณสุขทัว่ ประเทศ ส�านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปราม
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)
กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยและ
นักวิชาการเข้าร่วมอย่างเต็มรูปแบบ หากการแก้ปัญหาจัดฟัน
แฟชั่นเปรียบเสมือนภาพจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่ การรวมตัวกันครั้งนี้
เป็นการระดมชิน้ ส่วนส�าคัญมาอย่างครบถ้วน นับเป็นก้าวใหม่ของ
ประวัตศิ าสตร์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
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ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ รองผู้จัดการแผนงาน
พัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เผยว่า
ปัญหาจัดฟันแฟชัน่ และฟันเทียมทีผ่ ดิ กฏหมายเป็นปัญหาทีซ่ บั ซ้อน
มีผเู้ กีย่ วข้องในกฎหมายหลายฉบับ ทีผ่ า่ นมาเราแยกกันท�างาน
ท�าให้ประสิทธิภาพในการปองปรามปัญหาดังกล่าวไม่ดเี ท่าทีค่ วร
ปั ญ หาเหล่ า นี้ ยั ง คงแฝงตั ว ท�า ร้ า ยสุ ข ภาพของเยาวชนและ
ประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ยังมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึน้
ตามความก้าวหน้าของโลกดิจทิ ลั ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
อุ ป นายกทั น ตแพทยสภาคนที่ 2 เสริ ม ว่ า การจั บ มื อ กั น
ของทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งนี้ เป็ น นิ มิ ต หมายอั น ดี
ที่ จ ะท�าให้ ป ั ญ หานี้ คุ ก คามสุ ข ภาพของประชาชนน้ อ ยลง
นทพ.ธนัชพร จินดานิล นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศกึ ษาข้อมูลการค้าออนไลน์ ให้ขอ้ มูล
ว่า ปัจจุบนั มีการขายอุปกรณ์จดั ฟันแฟชัน่ ทาง social media ที่
รวบรวมมาได้กว่า 50 แห่ง โดยส่วนมากพบใน Facebook และ
Instagram พบตัง้ แต่การจ�าหน่ายอุปกรณ์ Do It Yourself(DIY)
และอุปกรณ์ส�าหรับเปิดร้านจัดฟันแฟชั่น มีบริการส่งถึงบ้าน
บางร้านท�ารายได้นับหมื่นบาทต่อวันเลยทีเดียว นอกจากนี้
มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภคได้ทมุ่ งบกว่าสองแสนบาทในการหาตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์จดั ฟันแฟชัน่ มาตรวจสอบสารพิษ ทัง้ ลวดจัดฟัน O-ring
และแบ็รคเก็ต พบว่า จากจ�านวนตัวอย่างทัง้ สิน้ 47 รายการ พบว่า
มี 2 ตัวอย่างทีม่ แี คดเมียมปนเปือ นในอัตราทีเ่ ป็นอันตราย แม้วา่
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการจัดฟันแฟชัน่ จะมีสารพิษน้อยลง แต่การน�า
ไปใช้โดยขาดหลักวิชาการเป็นพืน้ ฐานจะก่ออันตรายแก่สขุ ภาพของผู้
ใช้ได้อกี มาก
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นอกจากข้อเท็จจริงทางวิชาการ ยังมีการเชิญมือปราบ
จัดฟันแฟชั่นที่มีประสบการณ์หลากหลายรูปแบบมาบอกเล่า
ประสบการณ์และขยายมุมมองให้เห็นการแก้ปัญหานี้หลาย
มิติ ภก.ประเสริฐ กิตติประภัสร์ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัดแพร่ ได้เปิดเผยถึงแนวทางการท�างานในพืน้ ทีว่ า่ มีตงั้ แต่
การจั บ กุ ม กระทั่ ง ถึ ง การป อ งกั นโดยอาศั ย กลไกปกติ ที่ มี อ ยู ่
แล้ว เช่น การประสานงานกับเครือข่ายเยาวชน การประสาน
งานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในพื้นที่ โดย
ภก.ประเสริฐฯ ไดทงิ้ ทายวา “มาตรการทางกฎหมายไมใชคาํ ตอบ
สุดทาย หรือมาตรการเดียวทีเ่ ราจะทําไดเพือ่ แกปญ
 หาดังกลาว”
ในภาวะการณ์ปัจจุบัน จัดฟันแฟชั่นก้าวกระโดดจาก
การขายโดยตรง(ตัวต่อตัว) ไปสูก่ ารขายบนโลกออนไลน์ทที่ า� ให้
การค้าขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การกระท�าผิดจึงยก
ระดับจากปัญหาสุขภาพ สู่การกระท�าผิดเชิงเทคโนโลยีด้วยอีก
กระทง ฉะนัน้ จึงมีผรู้ ว่ มแรงอีกกลุม่ จากฝัง เจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมือง ได้แก่
เจ้าหน้าทีต่ า� รวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิด
เกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มาร่วมจัดการปัญหานีด้ ว้ ย

พ.ต.อ.ดร. นิตพิ ฒ
ั น์ วุฒบิ ญ
ุ ยสิทธิ์ ผกก.(สอบสวน) กลุม่ งาน
สอบสวน บก.ปอท. และ พ.ต.ท. พัฒนชัย ภมรพิบลู ย์ รอง.ผกก.กก.
2 บก.ปคบ. ซึง่ ดูแลในกรณีทมี่ กี ารค้าขายวัสดุจดั ฟันแฟชัน่ ออนไลน์
และกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามล�าดับ ได้ให้ความมัน่ ใจว่า เจ้าหน้าทีต่ า� รวจทัง้ สองหน่วยงานจะ
ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการติดตามจับกุมผูก้ ระท�าความผิด
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ เพือ่ ลดการคุกคามทางสุขภาพจาก
ปัญหาจัดฟันแฟชัน่ และฟันเทียมทีผ่ ดิ กฎหมายนอกจากนี้ ตัวแทน
จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยและตัวแทนจาก
นักวิชาการ ได้เข้าร่วมในสะท้อน ติดตามและน�าเสนอแนวทาง
แก้ไขทีส่ มาคมได้ดา� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง
ต่อมาในช่วงบ่ายมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกลุ่ม
เภสัชกรและทันตแพทย์ สสจ. ในแต่ละภาคเพื่อสะท้อนสภาพ
ปัญหางานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางทันตกรรม ก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนินการร่วมกันเพือ่ แก้ไขปัญหา รวมทัง้ แสวงหาความร่วมมือ
แบบทวิภาคีเพือ่ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ บรรยากาศเป็นไปด้วย
ความจริงจัง โดยข้อเสนอจากทีป่ ระชุม มีตงั้ แต่การพยายามแก้ไข
กันเองในพืน้ ที่ การด�าเนินการทางกฎหมาย กระทัง่ ถึงการเสนอให้
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายเพื่ อ ปิ ด ช่ อ งว่ า งหากมี
การกระท�าความผิดทีล่ ะเมิดพรบ. วิขาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
การประชุมเชิงปฎิบตั กิ ารเพือ่ แก้ไขปัญหาจัดฟันแฟชัน่ และ
ฟันเทียมทีผ่ ดิ กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องแต่ละฝ่ายเข้าใจ
งานของกันและกันมากยิง่ ขึน้ แสวงหาจุดร่วม เข้าใจจุดต่างทีจ่ ะ
สามารถประสานงานและแบ่งงานกันท�าได้อย่างเป็นระบบ ทุก
คนต่างหวังว่า ความเข้าใจและองค์ความรูบ้ รู ณาการทีไ่ ด้สร้างขึน้
จะเป็นพื้นฐานที่ดีส�าหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนเฝารอคอย
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ยงั คาดหวังจะให้มกี ารประชุมในลักษณะนี้
อย่างสม�า่ เสมอ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการกับปัญหานีต้ อ่ ไป
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ท่านสมาชิกได้ทราบเกี่ยวกับตลาดทันตแพทย์และ
ความสนใจในการตัง้ คณะทันตแพทยศาสตร์ตามมหาวิทยาลัย
เอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว ด้วยเกณฑ์ในการเปิด
สอนคณะทันตแพทย์ขนึ้ กับสกอ. (ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) ทันตแพทยสภาท�าหน้าที่ประเมินคุณภาพ
บัณฑิตที่จบก่อนจะรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพใน
ประเทศ เรียกว่าท�าหน้าที่ปราการด่านสุดท้ายให้ประชาชน
เรื่องการสอบขึ้นทะเบียนนี้ ท่านที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
จะตระหนักดีวา่ สอบได้ยาก และมีคา่ ใช้จา่ ยไม่นอ้ ย ฉบับนีไ้ ด้
โอกาสงามๆก็ขอถามอ. วิไลพร สุตนั ไชยนนท์ ผูย้ นื หยัดท�าหน้าที่
ประคับประคองศปท.มาโดยตลอดให้ทา่ นทราบข้อมูลเบือ้ งลึกบ้างค่ะ

1. ทันตแพทยสภาจัดสอบผานศปท.มาทัง้ หมดกีร่ น
ุ
เเลวคะ มีทน
ั ตเเพทยสอบผาน/ไมผา นไปทัง้ หมดกีค่ น
ตอบ ; ศ.ป.ท. มีบทบาทหลักในการจัดสอบเพือ่ ประเมิน
ความรูค้ วามสามารถของผูท้ จี่ ะประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ประเทศไทย โดยมีการด�าเนินงานต่อจากคณะอนุกรรมการ
สอบความรู้ในวิชาชีพทันตกรรม เป็นอนุกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยทันตแพทยสภาและท�าหน้าที่ด�าเนินการสอบความรู้
เพือ่ ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทันต
กรรม ตามข้อบังคับโดยมี ศ.(พิเศษ) ทพญ.ดร. วิสาขะ ลิม่ วงศ์
เป็นผูน้ า� เมือ่ ปี พ.ศ. 2548 และได้เสนอจัดตัง้ ศ.ป.ท. ในปี พ.ศ.
2554 เป็นต้นมา

ผลการด�าเนินงาน มีการจัดสอบความรูค้ วามสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนกิ จ�านวน 19 ครัง้
มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการสอบแยกเป็น 2 แบบ (จ�านวน 6 กลุม่ และจ�านวน 300 ข้อ) ตามตารางดังนีน้ ะคะ
ตาราง การสอบความรูค วามสามารถทางดานวิทยาศาสตรการแพทยคลินกิ
àÃÔèÁ¨Ñ´ÊÍº ¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§
¨íÒ¹Ç¹ ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒÊÍº¼‹Ò¹ ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒÊÍºäÁ‹¼‹Ò¹
ÃÙ»áºº¡ÒÃÊÍº
¤ÃÑé§áÃ¡
·Õè¨Ñ´ÊÍº
¼ÙŒÊÁÑ¤Ã
(ÃŒÍÂÅÐ)
(ÃŒÍÂÅÐ)
¨íÒ¹Ç¹ 6 ¡ÅØ‹Á
¾.È. 2553
15
4140
3525(85.1)
615(14.9)
¨íÒ¹Ç¹ 300 ¢ŒÍ
¾.È. 2559
4
1774
1605(90.5)
169(9.5)
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2. การสอบผาน-ไมผา นเกณฑของ ศ.ป.ท. นีข้ น
ึ้ กับ
มหาวิทยาลัยไหมคะ
ตอบ ; ค�าถามนีต้ อบยากนะคะ ในการด�าเนินการที่
ผ่านมา ผลการสอบของทุกสถาบันก็มที งั้ สอบผ่านและไม่ผา่ น
สัดส่วนจ�านวนผูส้ อบผ่าน อาจจะแตกต่างกันไป ส่วนการน�า
เสนอข้อมูลในเรือ่ งนีค้ งต้องเป็นนโยบายของทางสภาวิชาชีพค่ะ
ว่าจะน�าเสนอข้อมูลต่อสาธารณะอย่างไร
3. การตัง้ เกณฑ ผาน-ไมผา นนัน้ มีหลักการอยางไรคะ
ตอบ ; การท�างานของ ศ.ป.ท. ก็คอื การก�าหนดเกณฑ์
มาตรฐาน (ผ่าน-ไม่ผ่าน) ซึ่งมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นการประเมินผูป้ ระกอบวิชาชีพและความยุตธิ รรมใน
การตัดสินผลสอบ ในการท�างานทีผ่ า่ นมาทาง ศ.ป.ท.ก�าหนด
เกณฑ์จากทีป่ ระชุมของคณะกรรมการบริหารร่วมกับลักษณะ
ของเครื่องมือและข้อสอบที่ใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ซึง่ ในข้อเท็จจริงต้องยอมรับว่า
การพิจารณาเกณฑ์ตอ้ งมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�าสู่
มาตรฐานวิชาชีพต่อไปในอนาคตค่ะ
4. ขอนีอ้ ยากถามเรือ่ งการประเมินผลหรือขอสอบที่
เปลีย่ นแปลงเปน case base มีขอ ดีอยางไรคะ
ตอบ ; การเปลี่ยนแปลงลักษณะข้อสอบเป็น case
based ทีห่ ลายๆคนชอบบอกว่า เป็นแบบใหม่ ข้อเท็จจริงคือ
เป็นแบบใหม่เมือ่ เทียบกับแบบเดิม กล่าวคือการพิมพ์ขอ้ สอบ
(แบบเก่า) โดยใช้กระดาษมีขอ้ จ�ากัดต่อการอ่านภาพรังสีหรือ
ภาพสีของ case base แต่เมือ่ เปลีย่ นเป็นใช้คอมพิวเตอร์
ท�าให้ลกั ษณะข้อสอบ case base ดังกล่าว สอดคล้องกับการ
ท�างานหรือการให้บริการทันตกรรมอย่างแท้จริง เราต้องพบ
ผู้ป่วยและเห็นลักษณะต่างๆทั้งในและนอกช่องปาก เห็น
ภาพถ่ายรังสี จึงจะสามารถรวบรวมข้อมูล เพื่อวินิจฉัยและ
วางแผนให้ถกู ต้องกับการรักษาทางทันตกรรม ข้อสอบลักษณะ
นีจ้ งึ เป็นข้อสอบทีเ่ รียกได้วา่ มีความใกล้เคียงกับการประกอบ
วิชาชีพในชีวติ ประจ�าวันมากขึน้

การเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ โดยการริเริม่ ของ รศ.ทพ.ประทีป
พันธุมวนิช ท่านประธานคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท. คนแรก
ค่ะ
5. อางถึงบทความสัมภาษณนกั ศึกษาฉบับทีผ่ า นมา
มีนกั ศึกษาติงวาคาสอบเเพงเมือ่ เทียบกับสอบ Toeﬂ เเต
ลักษณะขอสอบยังเปน PDF ยังไมเปน full computerized
ทานผอ.ชวยตอบความเห็นนีด้ ว ยคะ
ตอบ ; ต้องขอโทษผูส้ มัครสอบทีร่ สู้ กึ ว่าค่าสอบแพง เมือ่
เทียบกับสอบอย่างอืน่ นะคะ อีกทัง้ ในการสอบครัง้ นีย้ งั ไม่เต็ม
รูปแบบ เนือ่ งจากมีการปรับแผนจากการใช้คอมพิวเตอร์ทงั้
ระบบ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์รว่ มกับกระดาษ ต้องขอชีแ้ จงก่อน
ค่ะว่าในการจัดสอบของ ศ.ป.ท. การด�าเนินการทุกอย่างไม่ได้
รับงบประมาณสนับสนุนโดยตรง รายรับทีเ่ กิดขึน้ จึงมาจากค่า
สมัครสอบเท่านัน้ นัน่ หมายถึงจ�านวนผูส้ มัครสอบคือรายรับค่ะ
เมือ่ เปรียบเทียบกับการสอบของหน่วยงานอืน่ ๆ จะมีคนสอบ
จ�านวนมาก รายรับก็มากเช่นกัน ส่วนรายจ่ายทีใ่ ช้ในการจัด
สอบ ก็เริม่ จากบริหารจัดการ การท�าข้อสอบ การจัดการสอบ
ซึง่ ล้วนแต่มคี า่ ใช้จา่ ย เพราะการท�างานของ ศ.ป.ท. อยูใ่ นช่วง
พัฒนา เพือ่ น�าไปสูม่ าตรฐานของวิชาชีพ จึงอยากให้ชว่ ยกันปรับ
มุมมอง หากต้องการเปรียบเทียบ ลองเทียบกับการสอบขึน้
ทะเบียนในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในต่างประเทศ อาจ
จะท�าให้ผสู้ มัครทีร่ สู้ กึ ว่าแพง เข้าใจมากขึน้ ค่ะ
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ช่วงนี้อุณหภูมิวิชาชีพก�าลังร้อนแรง การท�างานของ
ทันตแพทยสภาได้รับความสนใจอย่าง “ล้นหลาม” จาก
ท่านสมาชิก เสียงเรียกร้อง “ทันตแพทยสภาท�าอะไรอยู่”
“ทันตแพทยสภาไม่เห็นบอกเล่าบ้างเลย” ส่งมากดดันกันเป็นช่วงๆ
กระทัง่ ในกรรมการประชาสัมพันธ์กนั เองก็โดนกดดันกันอย่าง
หนัก นับเป็นความท้าทายมากว่าในยุคไซเบอร์ทขี่ อ้ มูลสามารถ
ถูกสร้าง ถูกแชร์ ถูกเม้นท์และถูกเม้าท์กนั มานัน้ จะเชือ่ ถือ
ต้นตอข้อมูลได้แค่ไหน ทีส่ ง่ มาต้นเรือ่ งอยูท่ ใี่ คร การเจรจาบน
โตะด�าเนินไปถึงขัน้ ไหน จังหวะไหนควรน�าสูส่ าธารณะได้ เปิด
เผยแค่ไหนอย่างไร ปชส.ตัง้ ใจท�าดีทสี่ ดุ และขอยอมรับความ
บกพร่อง พร้อมมุง่ มัน่ เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาต่อไปค่ะ
ในการนี้ต้องขอเรียนท่านสมาชิกว่านับเป็นโชคดี ที่
ทันตแพทยสภามีท่านเลขาธิการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสบการณ์และมีเครือข่ายมาก ท่านนายกและอุปนายกเป็น
คนรับฟัง ทุม่ เทก�าลังเวลา ก�าลังความคิด เพือ่ หาทางออกของ
ข้อขัดแย้ง เพือ่ พัฒนาวิชาชีพกันเต็มที่ และอีกทัง้ กรรมการทันต
แพทยสภาซึง่ มาจากภาคมหาวิทยาลัย และกรรมการทีไ่ ด้รบั
เลือกตัง้ ในสมัยนีไ้ ด้ให้ความส�าคัญกับการประชุม ร่วมด้วยช่วย
กันคิดอย่างจริงจัง
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ในเวทีการเจรจาต่อรองนัน้ เราค�านึงอย่างมาก ไม่เพียง
“ชนะศึก” แต่ “แพ้สงคราม” สิง่ ส�าคัญทีส่ งั เกตได้วา่ กรรมการ
ทันตแพทยสภาค�านึงถึงเสมอ คือ สถานะวิชาชีพในสายตา
ประชาชน เราจะธ�ารงความเป็นวิชาชีพชัน้ สูงทีม่ ี “จรรยา” มี
ความประพฤติเป็นตัวอย่างแก่สงั คมได้อย่างไร ในขณะเดียวกัน
เราก็มเี ปาหมายในการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กบั สมาชิกทุก
ท่าน ท่านนายกเองท่านต้องด�าเนินการภายใต้กรอบการตัดสิน
ใจของคณะกรรมการ ขอให้เห็นใจท่านด้วยนะคะ
หนั ง สื อ “พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ด้ า นทั น ตกรรม”
ทันตแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องได้รว่ มแรงร่วมใจจัดท�ากันเรียบร้อยแล้ว
รวบรวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับพระองค์ท่าน เก็บเป็น
ประวัตศิ าสตร์ ในขณะนีท้ นั ตแพทยสภาแจกจ่ายให้สมาชิกทุก
ท่าน และจะแจกให้บณ
ั ฑิตจบใหม่ควบคูก่ บั ใบประกอบวิชาชีพ
เพือ่ เป็นแรงจูงใจให้ทนั ตแพทย์บณ
ั ฑิตด�าเนินชีวติ ตามรอยเบือ้ ง
พระยุคลบาท และจะพยายามกระจายไปตามหน่วยงานทีม่ หี อ้ ง
สมุด หรือจุดทีจ่ ะช่วยให้ประชาชนร่วมรับรูพ้ ระมหากรุณาธิคณ
ุ
สามารถติดต่อได้ทที่ นั ตแพทยสภาเพือ่ การจัดส่งหนังสือโดย
ไม่คิดมูลค่านะคะ เรื่องดีควรค่าในการขยาย หนังสือฉบับ
ออนไลน์เปิดให้โหลด ให้ลงิ ค์เพือ่ ประชาสัมพันธ์ได้นะคะ

