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ช่วงนี้มีข่าวเรื่องสงครามในประเทศซีเรีย มีผู้ถามว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมา ไม่สามารถ
ขนส่งสินค้าจากต่างประเทศได้ โดยเฉพาะสินค้าทางทันตกรรมที่ประเทศไทยต้องนำ�เข้าแทบ
ทั้งหมด แล้วปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ทันตกรรมใดที่ผลิตได้เองในประเทศบ้าง เท่าที่ทราบ
เพลานี้มีหลายรายการ แต่รายการที่น่าสนใจ เป็นของดี มีคุณภาพจนได้รับ CE Mark ก็คือ
ปูนหล่ อ แบบพิ มพ์ ฟั น ที่ พั ฒ นาโดยคณะทั น ตแพทย์ มหิ ด ลร่ ว มกั บ บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ ไ ทย
(SCG) ในนามประชาสัมพันธ์(ชาตินิยม) อยากเชิญชวนท่านสมาชิกสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศเรากันนะคะ ปูนของไทยเรานี้นอกจากคุณสมบัติเชิงกลทัดเทียมปูนจากประเทศพัฒนา
แล้ว ยังมีจุดเด่นในการต้านจุลชีพทำ�ให้ลดแบคทีเรียและลดการขึ้นราได้ด้วย เป็นการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ปูนของไทย ใช้แล้วภูมิใจ รักเมืองไทย ชูชาติไทยดีนะคะ
หน้าที่หลักในการธำ�รงรักษาคุณภาพวิชาชีพ การจัดสอบ การจัดระบบอำ�นวยความ
สะดวกในการหาความรู้เพิ่มเติมทั้งระยะยาว(ราชวิทยาลัย) และระยะสั้น(ศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง)
ทันตแพทยสภา8ได้พยายามพัฒนาปรับปรุงระบบและวางรากฐานข้อมูลออนไลน์ให้ท่านสมาชิก
อย่างสุดความสามารถค่ะ
มีท่านสมาชิกแจ้งความประสงค์อยากให้ทันตแพทย์ได้เอกสิทธิ์ SCB First เช่นเดียวกับ
แพทย์ กรรมการทันตแพทยสภา ๘ มิได้นิ่งนอนใจ เราไปเจรจาตกลงขอต่อยอดสิทธิประโยชน์
เฉพาะกลุ่มมาให้สมาชิกทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย โดย SCB จะตรวจสอบความเป็นทันตแพทย์
ของท่านจากฐานทะเบียนทันตแพทยสภา หากพบว่าท่านเป็นสมาชิกจริง จะให้สิทธิประโยชน์
เทียบเท่าผู้มีเงินฝาก 10 ล้าน สิทธิ์ประโยชน์นี้มีอายุ 2 ปีนะคะ ท่านใด
ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-586-6483 และ 02-827-7508 หรือ
สแกน QR code ด้านล่างนี้ได้นะคะ
เรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ท่านอุปนายกธงชัยแสนขยันพยายามจับเรื่อยมา
หลายครั้งที่เราพยายามแล้วไม่สำ�เร็จ แต่ท่านอุปฯก็มิได้นิ่งนอนใจ มีโปรเจคใหม่ๆมาให้เรา
ได้ตื่นเต้นเสมอๆ ช่วงตุลาคมนี้ท่านคิดจะเปิดตัวโปรเจค “รู้ทันต์” เพื่อให้ความรู้สังคมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทันตกรรม ลองสู้กันด้วยข้อมูลบนสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์กันบ้าง (เจ็บใจ
น้ำ�ยาบ้วนปากหินปูนกระจายทั้งหลายในเว็ป จับไม่ได้ไล่ไม่ทันสักที)
งานด้านจรรยาบรรณ ที่ผ่านมาเราตัดสินให้สิ้นสภาพความเป็นสมาชิกในคดีดลฤดี
เพราะไม่รักษาเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ เราตัดสินพักใช้ใบอนุญาตในกรณีที่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มี
หรือผู้ยังไม่ได้ใบประกอบโรคศิลป์ทำ�การรักษาในคลินิก ก็ถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือนและ
ภาคทัณฑ์หลายคดีตามข้อเท็จจริง คดีว่ากล่าวตักเตือนสาเหตุหลักมักเกิดจากการสื่อสารกัน
ระหว่างคุณหมอกับคนไข้ผู้รับบริการ เมื่อสื่อสารกันไม่ชัดเจน ไม่มีการจดบันทึกทำ�ความเข้าใจ
ให้ดีในช่วงแรก การประกอบโรคศิลป์เมื่อไม่ได้ดังใจหวัง หลายคดีคุณหมอถูกขู่โดยคนไข้
หลายคดีคนไข้ก็น่าเห็นใจด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

CENTRAL’S LINK

บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
		
		
ออกแบบรูปเล่ม
แยกสี

ทันตแพทย์หญิงแพร จิตตินันทน์
ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช
ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี ร้อยโททันตแพทย์ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ
ทันตแพทย์หญิงมยุรี ธนะทิพานนท์ ทันตแพทย์วัฒนะ ศรีวัฒนา
นางสาววิไลลักษณ์ ธานจันทร์
ทำ�เพลทและพิมพ์โดย บริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง จำ�กัด
ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
เลขาธิการทันตแพทยสภา

ทันตแพทยสภา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ ณ วันที่ ๖ กันยายน
๒๕๓๗ นับเป็นกฎหมายวิชาชีพฉบับที่ ๔
ต่อจาก พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕
พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ.๒๕๒๘ และ พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ศ.๒๕๓๗
๖ กันยายน ๒๕๓๗ จึงนับเป็นจุดกำ�เนิด “ทันตแพทยสภา”
มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์รวม ๗ ข้อ ได้แก่ ๑)ส่งเสริม
การศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทย์
๒)ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ๓)ผดุงไว้ซึ่ง
สิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก ๔)ควบคุม
ความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ๕)ช่วยเหลือ แนะนำ� เผยแพร่ และให้การ
ศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการทันตแพทย์
และการทันตสาธารณสุข ๖)ให้คำ�ปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อ
รัฐบาลเกี่ยวกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข ๗)เป็น
ตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย
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นอกจากนั้น ทันตแพทยสภายังมีอำ�นาจหน้าที่รวม ๗ ข้อ
คือ ๑)รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ๒)วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม
(พิจารณาโทษทางจรรยาบรรณ) ๓)รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
ในวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของ
สถาบันต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก ๔)รับรอง
หลักสูตรต่างๆสำ�หรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำ�นาญการในสาขา
ต่างๆของวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันที่ทำ�การฝึกอบรมเป็น
ผู้ชำ�นาญการในสาขาต่างๆของวิชาชีพทันตกรรม ๕)รับรองวิทย
ฐานะของสถาบันที่ทำ�การฝึกอบรมใน(๔) ๖)ออกหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมสาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพทันตกรรม ๗)ดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา
แต่การจะดำ�เนินการให้ได้ตามวัตถุประสงค์และอำ�นาจหน้าที่ จำ�เป็นต้องมี “สำ�นักงาน”
เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ สถานที่จัดประชุมให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่
แต่เดิมแพทยสภาและสภาเภสัชกรรม ขอใช้สถานที่บริเวณอาคาร ๖ ชั้น ๗
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นสถานที่ทำ�การ , ส่วนสภาการพยาบาลเป็นสภา
วิชาชีพแรกที่มีอาคารที่ทำ�การเป็นของตนเอง โดยขอใช้พื้นที่เปล่าข้างกรมสุขภาพจิต
ภายในกระทรวงสาธารณสุข สร้างอาคารที่ทำ�การถาวร ใช้วิธีการระดมเงินบริจาคจาก
สมาชิกเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ทันตแพทยสภาไม่มีที่ทำ�การเป็นของตนเอง ในช่วงต้น ได้
ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ ๓ คน แยกกันไปนั่งทำ�งานที่กองประกอบโรคศิลป์
สถาบันทันตกรรมและกองทันตสาธารณสุข (ปัจจุบันเป็นสำ�นัก
ทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย เพื่อช่วยงานด้านธุรการ จวบจน
ต้นปี ๒๕๔๑ จึงได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันทันตกรรมให้
ใช้พื้นที่ชั้น ๖ เป็นสำ�นักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา เพื่อให้
บริการแก่สมาชิกทันตแพทยสภาที่มีอยู่ราว ๖ พันคนในเวลานั้น
เป็นต้นมา
ปี ๒๕๕๖ แพทยสภาได้ทำ�เรื่องเสนอของบประมาณจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ทำ�การรวมของสภาวิชาชีพ ประกอบด้วย
แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์
และสภากายภาพบำ�บัด เป็นอาคาร ๑๐ ชั้น ใช้พื้นที่ว่างที่อยู่ด้าน
ข้างสภาการพยาบาล ภายในกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่ตั้ง ได้รับ
งบประมาณจากสำ�นักงบประมาณ ๓๕๗.๗ ล้านบาท แต่ต่อมา
มีดำ�ริให้ย้ายราชวิทยาลัยทั้งหมดมารวมกันไว้ภายในอาคาร
เดียวกัน จึงขยายแบบจาก ๑๐ ชั้นเป็น ๑๔ ชั้น และปรับราคา
กลางเพิ่มขึ้นเป็น ๓๙๙.๘ ล้านบาท ส่วนต่างจากงบประมาณ
ที่ได้รับราว ๔๑ ล้านบาท สภาวิชาชีพทั้ง ๕ ที่ร่วมกันใช้อาคารนี้
จะช่วยกันรับผิดชอบตามสัดส่วนพื้นที่ใช้งาน
สำ�นักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา รับผิดชอบงานด้าน
ธุรการให้แก่คณะกรรมการทันตแพทยสภา ภายใต้ขอบเขตอำ�นาจ
หน้าที่ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม รวม ๗ ข้อตามที่
ได้กล่าวในข้างต้น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานภายในกำ�กับอีก ๓
หน่วย ได้แก่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ศูนย์การ

ศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ หรือ ศ.ท.พ. (Continuous Dental
Education Center : CDEC) และศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ ศ.ป.ท.
(Center for Dental Competency Assessment and
Accreditation : CDA) ปัจจุบันสำ�นักงานฯและหน่วยงานภายใน
กำ�กับทั้ง ๓ แห่ง มีเจ้าหน้าที่รวม ๑๕ คน ดูแลสมาชิกรวมกว่า
๑๖,๐๐๐ คน แต่ยังคงใช้พื้นที่เดิมในการทำ�งาน
ทันตแพทยสภา วาระที่ ๘ พยายามปรับปรุงการทำ�งานของ
สำ�นักงานเลขา โดยเริ่มจากการนำ�ระบบ IT มาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ ทำ�ให้ลดการเก็บเอกสารกระดาษ เปลี่ยนไปจัดเก็บ
ในรูปแบบ Digital นอกจากจะลดพื้นที่ในการจัดเก็บลงได้มากแล้ว
ยังทำ�ให้การสืบค้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่สูญหาย มีการปรับปรุง
ฐานทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน จากเดิมที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
เพียง ๒ พันรายเศษ ขณะนี้มีข้อมูลที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว
กว่า ๗ พันราย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องก็ได้พัฒนาระบบการศึกษา
ต่อเนื่องเป็น Web Base ผ่านระบบ Internet เพื่อให้สมาชิกได้
อ่านบทความวิชาการ หรือความรู้อื่นๆได้ง่ายและสะดวก รวมทั้ง
สามารถเก็บคะแนนจากการอ่านบทความดังกล่าว เสริมจากการ
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เป็นการอำ�นวยความสะดวกแก่
สมาชิกที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมและตอบสนองต่อคำ�
แนะนำ�ของสมาชิกที่ให้ไว้ตั้งแต่ต้นวาระ ส่วนศูนย์ประเมินและ
รับรองความสามารถฯ มีการพัฒนาระบบการสอบอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดข้อสอบตาม TOS (Table Of Specification) มีภาพผู้ป่วย
ประกอบ (Case Based) ระบบการจัดทำ�ข้อสอบและสอบเป็น
Web Base ผ่านระบบ Internet สามารถจัดสอบที่สนามสอบ
ทันตแพทยสภา
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ทั้งใน กทม. และภูมิภาคพร้อมกัน
ภายใต้ ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย
อย่างรัดกุม ทำ�ให้สามารถประเมิน
ข้อสอบ ผู้สอบ และตรวจข้อสอบได้
แบบ Real Time ลดเวลาการบริหาร
จัดการลงได้มาก
ในส่วนการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ปัจจุบัน ทันตแพทยสภาใช้การสื่อสาร
๒ รูปแบบ แบบดั้งเดิมจะแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่าน “ข่าวสารทันตแพทยสภา”
เป็นหนังสือขนาด A4 เนื้อหา ๑๖-๒๐ หน้า
ราย ๓ เดือน ส่งให้สมาชิกที่นิยมอ่าน
ในรูปแบบเอกสาร ส่วนสมาชิกที่สะดวก
ระบบ Digital สามารถรับข่าวสารผ่าน
เว็ปไซต์ www.dentalcouncil.or.th
และ Facebook ชื่อ “Thai Dental
Council” นอกจากนี้ยังมี LINE@ ทาง
การชื่อ “@thaidentalcouncil” ทั้ง
สามรูปแบบเป็นช่องทางการสื่อสาร
ในยุค ๔.๐ ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสาร
สองทางที่สะดวก รวดเร็ว ที่สำ�คัญคือ
สมาชิกสามารถเสนอความเห็นหรือ
ชี้แนะในด้านต่างๆแก่ทันตแพทยสภา
ได้ด้วยตนเองในทันที

SCAN ME!
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แต่แม้กระนั้น ด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้น จำ�เป็นต้องขยายพื้นที่สำ�หรับสำ�นักงาน
เลขาธิการและหน่วยงานในกำ�กับ ที่ทำ�การสำ�นักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาแห่งใหม่
จะตั้งอยู่ที่ชั้น ๕ อาคารที่ทำ�การรวมของสภาวิชาชีพ ติดกับสภาการพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข โดยมีกำ�หนดส่งมอบงานโครงสร้างพื้นฐาน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
หลังจากนั้น แต่ละวิชาชีพจะเข้าไปตกแต่งเพื่อใช้งานตามบริบทของแต่ละวิชาชีพ
สำ�หรับทันตแพทยสภา คาดว่าจะเปิดใช้ที่ทำ�การใหม่ได้ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ซึ่งตรงกับวันมหิดล วันอันเป็นมงคลสำ�หรับวิชาชีพสาธารณสุขของประเทศไทย
ที่ทำ�การใหม่นี้ จะเป็นที่ทำ�การถาวรสำ�หรับทันตแพทยสภาและหน่วยงานในกำ�กับ
ทั้ง ๓ หน่วยงาน รวมทั้งเป็นบ้านหลังใหม่สำ�หรับสมาชิกทุกท่านที่จะแวะเข้ามาให้สำ�นักงาน
เลขาธิการทันตแพทยสภาได้ช่วยจัดการด้านธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการสมัคร
สมาชิก ขอใบอนุญาต ใบรับรองเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ หรือแม้แต่เข้ามาให้ข้อแนะนำ�
คำ�ปรึกษาในกิจการอื่นใดที่จะช่วยกันพัฒนาให้วิชาชีพทันตกรรมมีความก้าวหน้า
มั่นคง ดำ�รงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
เพื่อเป็นที่ระลึกในการก่อสร้างและตกแต่งที่ทำ�การทันตแพทยสภาแห่งใหม่
สภาจึงได้จัดทำ� “แก้วน้ำ� Dental Cooler@8(DC@8)” มี Logo ทันตแพทยสภา เก็บความ
เย็นชื่นใจได้ตลอดวัน มี๒แบบจำ�หน่ายใบละ ๔๘๐และ๕๐๐ บาท สามารถสลักชื่อได้
(เพิ่ม ๑๐๐บาท) รายได้หักค่าใช้จ่าย จะนำ�เป็นทุนในการตกแต่งอาคารที่ทำ�การ สนใจ
ติดต่อได้ที่ QR Code ที่ปรากฎอยู่ด้านล่าง หรือที่ LINE@“@thaidentalcouncil ”หรือที่
Emailaddress“dent11@dentalcouncil.or.th” หรือโทรสั่งได้ที่คุณธิภาพร ๐๘๙-๘๙๑-๕๓๘๒,
๐๘๙-๗๑๓-๖๗๔๗ หรือ ๐๒-๙๕๑-๐๔๒๐-๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ร่วมกันสร้างบ้านใหม่กันนะครับ

ทันตแพทย์พูลพฤกษ์ โสภารัตน์
ทันตแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ รพ.สันทราย

จดหมายจากสมาชิก

ทันตแพทยสภา สู่

สภาทันตกรรม

“ทันตาภิบาล”

ทำ�งานหัตถการหรือทำ�ฟันได้ตั้งหลายอย่าง
ยิ่งพี่ๆที่เคยทำ�งานมานาน มีประสบการณ์เยอะ บางงานบางกิจกรรมเก่งกว่า
พวกเราอีก เพราะเค้าอยู่กับชุมชน คุ้นเคยกับชาวบ้านมาโดยตลอด สิ่งที่เป็น
ความสามารถ หรือ ความถนัดเฉพาะของทันตาภิบาล คือ การรู้จักผู้คน
ในพื้นที่ การมีสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ต่างๆในหน่วยบริการปฐมภูมิ (No
Barrier of Professional)
ประเทศไทยในวันนี้ ทันตาภิบาลไม่ได้อยู่ภายใต้ สภา
วิชาชีพเดียวกันกับทันตแพทย์ ทันตาภิบาลถูกผลิตและกำ�หนด
มาให้ทำ�งาน “ร่วมกัน ” กับ ทันตแพทย์ แต่ ไม่ได้รับการดูแลอย่าง
ชัดเจน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ที่มีกรอบยุทธศาสตร์ 4 ด้านที่เป็นเลิศ ประเด็นที่เกี่ยวข้องได้แก่
1) Prevention& Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและ
ความป้องกันโรคเป็นเลิศ) และ 3) People Excellence (บุคลากร
เป็นเลิศ) จึงถึงเวลาหรือยังครับ ที่เราจะปรับกระบวนทรรศน์การ
พัฒนาทีมดูแลสุขภาพช่องปาก ให้ทำ�งานร่วมกันเป็นทีม มีการ
กำ�กับดูแลอย่างเป็นระบบภายใต้ “สภาทันตกรรม”
ผมได้ประเด็นนี้จากหลายประเทศ พบลักษณะร่วมกันของ
การทำ�งานทันตแพทย์และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้สภา
หรือองค์กรกำ�กับเดียวกัน ซึ่งในที่นี้ขอใช้คำ�ว่า “สภาทันตกรรม”
(Dental Council) อาทิ
สภาทันตกรรมประเทศออสเตรเลีย (The Australian Dental
Council, ADC): มีหน้าที่ในการควบคุม กำ�กับ และพัฒนามาตรฐาน
ในการให้บริการทันตกรรมตลอดจนกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้อง
กับกฎหมายของประเทศ (National Law) ซึ่งจะมุ่งปกป้อง
คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งรวมถึง การจัดสอบประเมิน

ทันตแพทย์จากประเทศอื่นที่จะเข้ามาทำ�งาน พบว่าในการลง
ทะเบียนจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ลงทะเบียนระดับทั่วไป
(General Registration Divisions) ของ Dentist, Dental Hygienists,
Dental Prosthetists, Dental Therapists และ Oral Health
Therapists และลงทะเบียนระดับเฉพาะทาง (Specialist Registration)
ซึ่งต้องมีการลงทะเบียนผ่านจากระดับทั่วไปก่อน
สภาทันตกรรมฮ่องกง (Dental Council of Hong Kong)
และสภาทันตกรรมประเทศไอร์แลนด์ (Dental Council of Ireland)
จะคล้ายกันโดยมีบทบาทหลักคือ การคุ้มครองประชาชนในการ
รับบริการทันตกรรม ส่งเสริมจริยธรรมของผู้ให้บริการ และพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการให้ทันสมัย จะมีการลงทะเบียนบุคลากร
ที่จะทำ�งานเกี่ยวข้องกับช่องปากทั้งทันตแพทย์และ Dental
Hygienists ซึ่งจะมีการกำ�หนดบทบาท ลักษณะการทำ�งาน
จนถึงการกำ�กับงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้
และมั่นใจได้ว่า ทันตบุคลากรที่ให้บริการมีทักษะ และความรู้
เพียงพอ ได้มาตรฐานอย่างน้อยขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งออกบทลงโทษ
ทันตแพทย์ที่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงทักษะ องค์ความรู้
การทำ�งานและการเจ็บป่วยจนไม่สามารถให้บริการได้
ทันตแพทยสภา
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สภาทันตกรรมประเทศอังกฤษ (General Dental Council,
UK) จะเน้นการกำ�กับและควบคุมทีมทันตสุขภาพ ( The UK dental
team หมายถึง Dentist and dental care professional) ให้มี
ทิศทางที่ชัดเจน โดยจะสอดคล้องกับระบบสุขภาพใหญ่ที่จะต้องมี
หมอประจำ�ตัว ประจำ�ครอบครัว โดยทั้งทันตแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ จะร่วมกันดูแล และมีการแบ่งขอบเขตงานที่ชัดเจน ในที่นี้
ประชาชนจะมีแนวทางการดูแลที่เหมือนกัน (ไม่นับเหตุฉุกเฉิน) และ
ทำ�การพัฒนาทันตบุคลากรด้านความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วย
การส่งเสริมให้สมาชิกมีการอบรม ประเมินความรู้อย่างสม่ำ�เสมอ
ในขณะที่สภาทันตกรรมของประเทศสิงคโปร์ (The Singapore
Dental Council) และสภาทันตกรรมของอินเดีย (DENTAL COUNCIL
OF INDIA) นอกจากควบคุมและกำ�กับการทำ�งานของทันตแพทย์
แล้ว ยังส่งเสริมให้มีการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของประชาชนอยู่เสมอ และยังมีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้
เหมาะสม เช่น ในประเทศสิงคโปร์ มีการออกระเบียบของ OHTs
(Oral Health Therapists) สามารถทำ�งานในภาคเอกชนได้โดยมี
บทบาทที่ชัดเจนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
ของประชาชน
ในขณะที่ประเทศอินเดีย มีการประกาศ Dental Hygienists
Course Regulations: 2008 ระบุขึ้นมาภายหลัง โดยให้ทำ�งาน
ในลักษณะ surface care ได้แก่ scales, cleans or polishes teeth,
or gives instructions in dental hygiene และให้ทำ�งานภายใต้
ทันตแพทย์เท่านั้น
จากการทบทวนข้อมูลดังกล่าว สรุปสิ่งที่พบร่วมกันของแต่ละ
ประเทศดังนี้ คือ
หนึ่ง สภาทันตกรรมจะมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับ ควบคุม
และพัฒนาความรู้ ความสามารถของสมาชิกให้มีการปฏิบัติงาน
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ด้านสุขภาพช่องปากได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านสุขภาพทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นโดยมีคณะอนุกรรมการ
สุขภาพช่องปากแห่งชาติเป็นผู้ประกาศ
สอง สภาทันตกรรมจะดูแลสมาชิกคือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
กับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (All health officer involve oral
and mouth care ) โดยลงทะเบียนทั้ง Dentist and Specialist,
Dental Hygienist, Dental Therapists และ Oral Health Therapists
การลงทะเบียนมีเป็นระดับ ตั้งแต่ระดับทันตแพทย์เฉพาะทาง ,
ทันตแพทย์ทั่วไปและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละระดับจะมี
การควบคุม กำ�กับมาตรฐานและออกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
ที่มีขอบเขตชัดเจน ซึ่งต้องผ่านการสอบตามระดับการศึกษาที่จบมา
(ส่วนใหญ่จะต้องมีการทดสอบกลางทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ) เมื่อเป็น
สมาชิกแล้วจะมีเลขสมาชิกและต้องมีการพัฒนาความรู้ตนเอง
สม่ำ�เสมอ
ในการทำ�งานร่วมกันจะเป็นลักษณะประสานการทำ�งานกันใน
การดูแลโดยทันตแพทย์จะมุง่ ในด้านการรักษา ในขณะทีท่ นั ตนามัย
จะเน้ นเรื่องการส่ งเสริ มการดู แลสุ ขภาพช่ องปากส่วนบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
จะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆที่ได้ค้นคว้ามานั้น “สภาทันตกรรม
(Dental Council) จะดูแลทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก เพื่อที่จะได้ควบคุม กำ�กับมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนา
ความรู้ของสมาชิกทั้ง Dentist , Dental Hygienist, Dental Therapist
และ Oral Health Therapist ให้ทำ�งานในขอบเขตของแต่ละวิชาชีพ
เพื่อการทำ�งานเป็นทีมสุขภาพช่องปากที่เป็นระบบ ทันสมัยสอดคล้อง
กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป”
“ถึ ง เวลาหรื อ ยั ง ครั บ …ที่ ป ระเทศไทยจะเปลี่ ย นจาก
ทันตแพทยสภาไปเป็นสภาทันตกรรม.?”

ทันตแพทย์หญิงเจนจิรา ถิระวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ป.ท

เจาะลึกเบื้องหลัง

การออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ
เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าทันตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จัดเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพที่
กำ�หนด ศูนย์ประเมินฯ (ศ.ป.ท.) จึงจัดการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
หรือ license ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศที่
ทันตแพทยสภารับรองหลักสูตรแล้ว กระบวนการออกข้อสอบได้รับการพัฒนามาตามลำ�ดับ
จากรุ่นสู่รุ่น บทความนี้อธิบายวิธีการพัฒนาข้อสอบที่ใช้ในปัจจุบัน
การประเมินความรู้ในส่วนเนื้อหาทางวิชาการ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และทันตแพทย์
พื้นฐานและในด้านวิทยาคลินิกทันตกรรม ศ.ป.ท.ใช้ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple
Choice Question) ชนิดที่มีคำ�ตอบที่ถูกหรือถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว (One Best Answer)
และตัดสินผลจากเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ� (Minimum Passing Level) กรรมการพัฒนาข้อสอบ
ทำ�ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีเป้าหมายให้ข้อสอบที่ออกมีความถูกต้อง/ความตรง (Validity)
และมีความน่าเชื่อถือ/ความเที่ยง (Reliability) โดย

1. วางแผนการออกข้อสอบ

พิจารณาจากมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ กำ�หนดขอบเขตเนื้อหาว่าผู้เรียนควรต้อง
รู้ในเนื้อหาใด (Must Know Content) โดยจัดทำ�เป็นตารางแสดงคุณสมบัติจำ�เพาะ (Table
of Specification) รวมถึงกำ�หนดสัดส่วนและจำ�นวนข้อสอบและขอความร่วมมือ
จากคณาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกคณะ ให้ทำ�การ
ออกข้อสอบแล้วส่งข้อสอบมายัง ศ.ป.ท.

2. การวิเคราะห์ข้อสอบก่อน
นำ�ไปใช้สอบ

2.1 การตรวจสอบความถูกต้อง
ของการออกข้อสอบ เป็นการวิเคราะห์
ข้อสอบในเชิงคุณภาพ ศ.ป.ท. ได้ทำ�การ
แต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการขึ้ น มาสองชุ ด
เพื่อทำ�การตรวจสอบความถูกต้องว่า
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ตามตารางแสดงคุ ณ สมบั ติ จำ � เพาะ
หรือไม่ ข้อสอบมีความชัดเจนหรือไม่
มีคำ�ถามที่กำ�กวมหรือไม่
2.2 เลือกเกณฑ์ในการตัดสินผล
และคำ�นวณค่าในเรื่องของเกณฑ์ผ่าน
ขั้นต่ำ�
เนื่ อ งจากการสอบนี้ เ ป็ น การ
ประเมินที่ต้องการให้ผู้เข้าสอบมีความรู้
ความสามารถเพียงพอ จึงจะถือว่าสอบ
ผ่าน กำ�หนดการตัดสินผลการสอบเป็น
แบบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced)
การพิจารณาหาค่าเกณฑ์ผ่าน/ตก
ของข้อสอบแต่ละชุด ศ.ป.ท. ตามวิธีของ
Modified Angoff ใช้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อสอบทีละข้อ (Item-Based
Method) เพื่อทำ�การหาค่าดัชนีการยอมรับ
(Acceptability Index) ในแต่ละข้อ แล้ว
หาค่าเฉลี่ย AI ที่ได้จากอนุกรรมการ
แต่ละท่าน หลังจากนั้น นำ�ค่าดังกล่าว
ทันตแพทยสภา
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มาคำ�นวณหาเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ�ในการสอบ (Minimum Passing
Level ; MPL)
MPL ( % ) = AI
N x 100 เมื่อ N = จำ�นวนของข้อสอบ

ค่า AI นั้นกำ�หนดโดยหลักการกำ�หนดความยากง่ายในมุมของอาจารย์ว่า นิสิต/นักศึกษา
ที่เรียนอ่อนที่สุดที่ยังยอมให้ผ่านได้ (Borderline Student) จะมีโอกาสในการตัดตัวเลือก
ที่ไม่ถูก/ตัวลวงออกได้มากน้อยเพียงใด

3. การวิเคราะห์ข้อสอบหลังจากนำ�ไปใช้สอบแล้ว (Post Test Analysis)

เป็นการประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้สอบและวิเคราะห์รูปแบบการตอบ
ของผู้สอบ ศ.ป.ท. ใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (Item Analysis) โดยวิเคราะห์
ค่าความยาก (Difficulty Index) และค่าอำ�นาจจำ�แนก (Discrimination Power) เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผล เช่น อาจต้องทำ�การปรับเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ�
3.1 ค่าความยาก (Difficulty Index ; P) เป็นค่าที่สะท้อนความยากง่ายของข้อสอบ
โดยวิเคราะห์อัตราส่วนของผู้สอบที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกต่อจำ�นวนผู้สอบทั้งหมด
		

P=

จำ�นวนผู้ที่ทำ�ข้อสอบข้อนั้นถูก
จำ�นวนผู้เข้าสอบทั้งหมด

ดังนั้น ค่า P เข้าใกล้ 1 จะสะท้อนว่าข้อสอบนั้นง่าย ขณะที่ถ้าค่า P เข้าใกล้ 0 จะ
สะท้อนว่าข้อสอบข้อนั้นยาก
3.2 ค่าอำ�นาจจำ�แนก (Discrimination Power ; r) เป็นค่าที่สะท้อนประสิทธิภาพ
ของข้อสอบในการจำ�แนกผู้สอบระหว่างกลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อน โดยมีหลักการว่าข้อสอบ
ที่ดีควรมีความสามารถจำ�แนกคนเก่งออกจากคนที่อ่อน
H- L
ค่า r = NH
NL
H = คืออัตราส่วนของกลุ่มเก่งที่ตอบถูก
NH
L
NL = คือ อัตราส่วนของกลุ่มอ่อนที่ตอบถูก

ดังนั้น จะมีการแบ่งกระดาษคำ�ตอบเป็นกลุ่มคะแนนสูง - กลุ่มคะแนนต่ำ� โดยแต่ละ
กลุ่มต้องมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมีความแตกต่างกันมากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ ซึ่งถ้ามีจำ�นวนผู้เข้าสอบจำ�นวนมาก มักจะนิยมใช้
แบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ�กลุ่มละ 27% ของจำ�นวนผู้เข้าสอบ
ค่าอำ�นาจจำ�แนกจะมีพิสัยระหว่าง -1.00 จนถึง 1.00
หากมีค่าติดลบ หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นไม่สามารถ
แยกคนที่เก่งออกจากคนที่อ่อนได้ เพราะผู้สอบกลุ่ม
อ่อนมีโอกาสตอบถูกมากกว่าผู้สอบกลุ่มเก่ง
การวิเคราะห์ข้อสอบหลังการสอบนี้ ถูกวิเคราะห์
โดยโปรแกรมสำ�เร็จรูปที่ ศ.ป.ท. จัดซื้อพร้อมกับโปรแกรม
ตรวจข้อสอบ
10

ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ สอบ เป็น
ขั้นตอนที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของผล
การวัด และยังทำ�ให้ทราบข้อมูลที่สำ�คัญ
อื่นๆ เช่น คุณภาพและข้อบกพร่องของ
ข้อสอบ ระดับความยาก ความถูกต้อง
ของการเฉลย คุณสมบัติของตัวเลือก
และตัวลวง ซึ่งข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาข้อสอบให้ดียิ่งๆขึ้น
พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นการสอบของเรา
อนาคตการสอบจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์
บัณฑิตสอบผ่าน cloud การตรวจ
ประมวลผล วิเคราะห์ผลการสอบของ
บัณฑิตจะสามารถทำ�ได้อย่างถี่ถ้วนมาก
ขึ้นด้วยเทคโนโลยี แต่กรรมการจากรุ่น
สู่ รุ่ น ก็ ยั ง สื บ ทอดเจตนารมย์ ก ารทำ �
ข้อสอบ “เพื่อคุ้มครองมาตรฐานวิชาชีพ
และคุ้มครองประชาชน”
เอกสารอ้างอิง
“แพทยศาสตรศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการเรียน ”หน่วยแพทยศาสตร
ศึกษา ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554
“Item Analysis” ผศ.นภา หลิมรัตน์
teachingresources.psu.ac.th. 2551
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จ้าง

ทันตแพทย์จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย
อนุกรรมการกลั่นกรองคดีจรรยาบรรณ

นักศึกษาทันตแพทย์ ปี 6
มาทำ�คลินิก...ผิดมั้ย?
ผมเคยได้รับการชักชวนให้รับน้องนักศึกษาทันตแพทย์
ชั้นปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาแล้ว แต่ยังมิได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมาช่วยทำ�คลินิก โดยให้
เหตุผลว่า “ค่าจ้างถูกให้เท่าไรก็เอา” ดีกว่าจ้าง
ทันตแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่
ต้องการส่วนแบ่งรายได้ 50% หรือมากกว่า
ผมได้แต่รับฟัง โดยมิได้ออกความเห็น
ในเชิงตอบรับหรือปฏิเสธแต่อย่างใด
เพื่อความกระจ่างในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จึงขออธิบายพอสังเขป ดังนี้
1. “ตัวนักศึกษาทันตแพทย์”
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 มาตรา 28
บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
กระทำ�การประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้
ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1) การประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่กระทำ�ต่อตนเอง (เช่น
ถอนฟันให้ตนเองไม่ผิดครับ)
2) การช่วยเหลือ เยียวยาแก่ผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย
หรือตามธรรมจรรยา โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน แต่การกระทำ�
ดังกล่าวต้องมิใช่เป็นการกระทำ�ทางศัลยกรรมและการกระทำ�ใดๆ
ในการบูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก การฉีดยาหรือ
สสารใดๆ เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยหรือการให้ ยาอันตราย
ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติด
ให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (แปลว่าทำ�บางอย่างได้
แต่ต้องไม่เรียกผลตอบแทน)

3) นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ได้รับการฝึกอบรม ซึ่งทำ�การ
ฝึ ก หั ด หรื อ ฝึ ก อบรมในความควบคุ ม ของสถาบั น การศึ ก ษา
วิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ของรัฐ หรือที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการให้จัดตั้ง สถาบัน ทางการแพทย์ของรัฐ หรือสถาบันการ
ศึกษา หรือสถาบันทางการแพทย์อื่นที่คณะกรรมการรับรอง ทั้งนี้
ภายใต้ควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกหัดหรือผู้ให้การฝึกอบรม ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (แปลว่าถ้าเป็นนักศึกษาทันตแพทย์
ต้องให้บริการทันตกรรมในสถานพยาบาลของสถานศึกษาหรือ
สถานพยาบาลที่เป็นแหล่งร่วมฝึกสอนของสถานศึกษานั้น โดยมี
ทันตแพทย์ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์หรืออาจารย์พิเศษเป็นผู้
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)
4) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา (ข้อนี้หมายถึงให้ทันตาภิบาล , พยาบาลวิชาชีพฯลฯ ทำ�
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมภายในขอบเขตที่กำ�หนดและต้อง
ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสถานบริการของภาครัฐเท่านั้น
โดยมีทันตแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
เป็นผู้ควบคุม)
5) ผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งประกอบโรคศิลปะตามข้อจำ�กัด
และเงื่ อ นไขตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม การประกอบ
โรคศิลปะ
6) การประกอบวิชาชีพทันตกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
ของทางราชการหรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งมีใบ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศ ทั้งนี้
โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
ดังนั้น ตามพรบ.ฉบับนี้ มาตรา 28 นักศึกษาทันตแพทย์
ปี 6 (หรือแม้กระทั่งผู้สำ�เร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัญฑิต
แล้วก็ตาม แต่หากยังมิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ก็ยังไม่ถือว่า เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม) จึงไม่มีสิทธิ์ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในสถานพยาบาลของเอกชน และถ้าหากฝ่าฝืน
ก็อาจได้รับโทษตามมาตรา 50 แห่งพรบ.วิชาชีพทันตกรรมฉบับนี้
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 28 หรือมาตรา 44 ต้องระวาง
โทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำ�
ทั้งปรับ”
2. “เจ้าของคลินิก” ตาม พรบ.สถานพยาบาล
พ.ศ.2541 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
มาตรา 4
“ผู้รับอนุญาต”
หมายถึง ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
			
กิจการสถานพยาบาล
“ผู้ดำ�เนินการ”
หมายถึง ผู้ได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินการ
			
สถานพยาบาล
“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
			
(กรณีเปิดคลินิกทันตกรรมครับ)
ซึ่งหากทันตแพทย์ท่านใดเปิดคลินิกเองทันตแพทย์ท่านนั้น
ก็มักจะเป็นทั้งผู้รับอนุญาต, ผู้ดำ�เนินการ และผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม (ซึ่งในคลินิกหนึ่งแห่งอาจมีผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่า
หนึ่งคนก็ได้)
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ทันตแพทยสภา
เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

มาตรา 34 (1) ให้ผู้ดำ�เนินการมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล
มิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไปจาก
สาขา ชั้นหรือแผนที่ผู้รับอนุญาตใดแจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาต
หรือมิให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทำ�การประกอบวิชาชีพ
ในสถานพยาบาล
มาตรา 63 ผู้ดำ�เนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
มาตรา 34 (1) ต้องระวางโทษจำ�คุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
นอกจากนี้ เจ้าของคลินิกยังมีโอกาสได้รับคำ�สั่งทางปกครอง
อีก เพราะว่ามีความผิดตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 หมวด 2 ข้อ 10 ที่ว่า
“ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ใช้หรือช่วยเหลือผู้มิได้ขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ให้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม รวมทั้งดูแลมิให้มีการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของผู้ที่มิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ตนรับผิดชอบ”
ซึ่งจะเห็นว่า กรณีนี้ เจ้าของคลินิกต้องรับผิดชอบเต็มๆและ
ที่ผ่านมาทันตแพทยสภาได้เคยสั่งลงโทษ “พักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเป็นระยะเวลา 1 ปี” แก่ทันตแพทย์ที่
เป็นเจ้าของคลินิกที่จ้างหรือยินยอมให้มีการนำ�เอาผู้ที่ไม่มีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมมาประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในคลินิกของตนเอง
โดยสรุป หากมีการนำ�บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมมาให้บริการในคลินิก อาจเกิดผลที่ตามมาดังนี้
1) ตัวผู้ทำ� (Operater) หรือหมอเถื่อน “อาจถึงขั้นติดคุก”
จากความผิดตาม พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
2) ตัวเจ้าของคลินิก “อาจติดคุก” จากความผิดตาม พรบ.
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ “อาจถูกพักใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538
คุ้มมั้ยล่ะครับที่จะทำ�แบบนี้...ถามใจท่านดูครับ

ทันตแพทย์วัฒนะ ศรีวัฒนา
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา

เร่
เข้ามาๆ ทันตแพทย์
.....

ทำ�ความดี เรามีให้ดู

หลังจากสิ้นสุดการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเสนอรายชื่อ
ผู้สมควรได้รับทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภา วาระที่ 8 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว กรรมการคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นมีความภาคภูมิใจ
เป็นอย่างมาก ที่มีผู้เสนอรายชื่อทั้งที่ส่งทางไปรษณีย์ และทาง
facebook ; Thai Dental Council ตามแบบรายงาน google form
ที่เตรียมไว้ถึง 20 ครั้ง มีบางรายที่รายชื่อซ้ำ�กัน น่าจะให้รางวัล
popular vote แก่ทันตแพทย์ท่านนั้นด้วยนะ หลังจากที่เราคัด
รายชื่อซ้ำ�พบจำ�นวน 24 ท่านจากทันตแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนที่
ทันตแพทยสภาจำ�นวน 16,220 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน
2561) หากดูจากข้อมูล พบว่ามีผู้ถูกเสนอรายชื่อเลข ท. ตั้งแต่

หลักร้อย ถึงหลักแตะหมื่น ช่วงอายุมีตั้งแต่ 70 ปี ถึง 34 ปี และ
พบว่าเป็นเพศชาย 13 คน และเพศหญิง 11 คน ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
กระทรวงสาธารณสุข มีบ้างที่มาจากภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย
มี 1 ท่านมียศถึงนายพลตำ�รวจ จะเห็นว่ามีความหลากหลายทาง
ชีวภาพพอสมควร เอกสารที่ส่งเข้ามาประกอบ บางฉบับอ่านแล้ว
ซาบซึ้งใจถึงกับน้ำ�ตารื้นในบทบาทของทันตแพทย์ในเชิงวิชาชีพ
และเชิงสังคมได้ดีทีเดียว ทำ�ให้รู้ว่าวิชาชีพของเราทำ�คุณงาม
ความดีทำ�หน้าที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ณ โอกาสนี้
ผมขออนุ ญ าตนำ � รายชื่ อ และเกี ย รติ ป ระวั ติ ม าโปรยให้ ท ราบ
เพื่อเป็นไอดอลในกับน้องๆรุ่นใหม่นะครับ

รายชื่อทันตแพทย์ผู้สมควรได้รับการคารวะในคุณงามความดีของท่านในเบื้องต้น มีดังนี้
1 ทันตแพทย์หญิงปวีณา คุณนาเมือง
2 ทันตแพทย์กฤษณะ พลอยบุษย์
3 ทันตแพทย์ริม เกษสาคร
4 ทันตแพทย์หญิงดลฤดี ชุมภูรัตน์
5 ทันตแพทย์อิทธิพล เธียรถาวร
6 ทันตแพทย์ธีระศักดิ์ ดำ�รงรุ่งเรือง
7 ทันตแพทย์นิติโชติ นิลกำ�แหง
8 ทันตแพทย์บวร ลักษมีพิเชษฐ์
9 ทันตแพทย์หญิงมาลี วันทนาศิริ
10
11
12
13

ทันตแพทย์อำ�นวยศิลป์ ครุสันธิ์
ทันตแพทย์สุชาติ ภิญโญชีพ
ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์
ทันตแพทย์หญิงสิริพร ฉัตรทิพากร

หมอฟันเด็กและเจ้าของเพจ ฟันน้ำ�นม มีผู้กดไลด์กว่าแสนคน
เจ้าของเฟสบุ๊ค ใกล้หมอ “ฟัน” ที่มีผู้ติดตามร่วมสองแสนคน
ทันตแพทย์กลางกรุง ผู้ใช้เวลาว่างเพื่อดูแลคนชายขอบ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์และ
ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HAAC) จ.เชียงราย
ผู้เสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศไทย
อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและนักวิจัยสาขาวินิจฉัยโรคในช่องปาก
กูรูด้านไอทีของวงการทันตสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ยึดมั่นในหลักธรรมคำ�สอนแห่งศาสนาและเดินตามแนวทางในพระบรมราโชวาทใน
รัชกาลที่ 9
เจ้าแม่ทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนและผู้ต่อสู้กับระบบประกันสุขภาพในงานบริการ
ทันตกรรมเพื่อผู้ใช้แรงงาน
ศัลยแพทย์ช่องปากผู้ทุ่มเทเพื่อคนยโสธรและภาคอีสานจังหวัดข้างเคียง
ผู้อุทิศตนเพื่องานทันตสาธารณสุขให้กับคนชัยบาดาลและคนลพบุรี
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน
ศาสตราจารย์และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำ�ปี 2559
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14 ทันตแพทย์หญิงพรพิมล วิทยวีรศักดิ์ หมอชูชูแกนนำ�เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แห่งชมรมทันตสาธารณสุขภูธร
ุกเบิกงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา
15 ทันตแพทย์หญิงธาสินี กังวานศุภพันธ์ ผูจัง้บหวั
ดสุรินทร์
ทันตแพทย์ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ�ปี 2558 จากโรงพยาบาลลำ�ดวน
16 ทันตแพทย์หญิงอัษฎา ประเดิมดี
จ.สุรินทร์
งจากเชียงราย ผู้เป็นสตรีต้นแบบภาคเหนือได้รับรางวัลด้านการอุทิศตนเพื่อ
17 ทันตแพทย์หญิงอรอนงค์ พูลสวัสดิ์ คนเก่
สังคม
18 ทันตแพทย์ธิติพันธ์ อวนมินทร์
หนึ่งในเครือข่ายขับเคลื่อนคนไทยอ่อนหวานกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
19 ทันตแพทย์หญิงนฤกร อรุณรุ่งรัศมี ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมทั่วไปแห่งโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 2 จ.นครปฐม
20 ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
ปรมาจารย์ด้านศัลยกรรมช่องปากลำ�ดับต้นๆของประเทศไทย
21 ทันตแพทย์หญิงอารีย์ ภูมิประเสริฐโชค ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ผู้ทวงถามความเท่าเทียมทางทันตกรรมในระบบประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�
22 ทันตแพทย์วัฒนา ทองปัสโณว์
ทางสังคม
23 ทันตแพทย์สุรศักดิ์ จ้อยจำ�รูญ
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านทันตนิติเวชและจิตอาสาสึนามิในประเทศไทย
24 ทันตแพทย์หญิงมัณฑนา ฉวรรณกุล ผู้สร้างความปึกแผ่นของทันตแพทย์สำ�นักงานสาธารณสุขของประเทศ
ณ ห้วงเวลานี้ หากถามใจกรรมการคัดเลือกฯหลายท่านคง
อยากมอบรางวัลให้ทุกท่านที่ถูกเสนอรายชื่อเข้ามา เพราะแต่ละ
ท่านถูกคัดเลือกและได้รับการเสนอจากผู้เห็นคุณความดีของ
ท่านแล้วส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามบางท่านส่งข้อมูลให้กรรมการ
คัดเลือกยังไม่จุใจเท่าที่ควร เราจึงจะขอเอกสารเพิ่มเติม และบาง
รายจะขอไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของท่าน
เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม แต่อยากขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจ
ว่า พวกเราเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้ ทำ�งาน ทำ�เงินและทำ�บุญ
ในเวลาเดียวกัน (3 in 1) ในการประกอบวิชาชีพ เราทันตแพทย์
ทุกคนโดยเนื้อแท้มีความปรารถนาให้ผู้ป่วยพ้นทุกข์ หายจาก
ความทรมานจากโรคในช่องปากซึ่งเป็นบุญกุศลในตัว
มันเองอยู่แล้ว
ตามกำ�หนดการแล้ว เราจะพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม
และอาจจะไปเยี่ยมเยียนสัมภาษณ์ในช่วงเดือน มิถุนายนกรกฎาคม 2561 และประกาศรายชื่อทันตแพทย์ดีเด่นในเดือน
สิงหาคม พร้อมกับจัดพิธีมอบรางวัลในลำ�ดับต่อไป คุณหมอแพร
หัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ ส่งข้อความถึงผมว่า แม้ผลการคัดเลือก
ทันตแพทย์ดีเด่นจะตัดสินว่าใครได้รับรางวัลก็ตาม แต่อยาก
จะบอกว่า “แม้ยังมีทันตแพทย์ไทยอีกหลายคนที่เรายังไม่ได้รับ
การเสนอรายชื่อหรือไม่ได้กล่าวถึง ขอให้รู้ไว้ว่าพวกเรา (กรรมการ
ทันตแพทยสภา) ศรัทธาและยกย่องท่านเหล่านั้นจากใจจริง”
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ข่าวจากศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง
Update Me
ท่านสมาชิกหลายท่านไม่สบายใจกับกระบวนการศึกษาต่อเนื่องว่า ทำ�ให้ท่านต้อง
เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการสะสมหน่วยกิจกรรม ประเด็นนี้ทันตแพทยสภาได้เตรียม
การรองรับ โดยเราจัดให้มีบทเรียนออนไลน์เพื่อให้ท่านสมาชิกได้สามารถสะสมหน่วย
กิจกรรมได้ง่ายๆด้วยปลายนิ้ว (เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆในยุค 4.0นี้) ข้อมูล ณ วันที่ 6
พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้าไปปรับฐานข้อมูล เติมภาพปัจจุบันแล้วรวม 5,656 ท่าน และมี
ท่านได้คะแนนกิจกรรมครบ 100 จากการอ่านบทเรียนออนไลน์ ณ ที่ตั้ง (บ้านท่าน คลินิก
ท่าน)หรือตามสะดวก ถึง 187 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้) ดังรายละเอียดในตาราง
เลขที่ใบประกอบ
โรคศิลป์

ปรับข้อมูล
เป็นปัจจุบันแล้ว

ผู้ ได้คะแนนครบ 100
จากบทเรียนออนไลน์ only

1-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001-6000
6001-7000
7001-8000
8001-9000
9001-10,000
10,001-11,000
11,001-12,000
12,001-13,000
13,001-14,000
14,001-15,000
15,001-16,000
16,001-17,000

59
231
302
369
374
378
383
368
338
324
361
301
281
367
470
698
56

3
7
12
17
5
14
11
6
9
3
21
7
11
9
15
24
3

ทันตแพทยสภาขอความร่วมมือ
ท่านสมาชิก ช่วยปรับที่อยู่ สถานะการศึกษา
เพิ่มภาพถ่ายใบหน้าปัจจุบัน (ส่วนนี้เพื่อ
คุ้มครองประชาชนและเจ้าของคลีนิก
ทั น ตกรรมให้ มี ฐ านข้ อ มู ล กลางเพื่ อ
ตรวจสอบทันตแพทย์ (ปัจจุบันมีการ
แอบอ้างชื่อ และเลขที่ของท่านไปทำ�การ
รักษาและท่านที่โดนแอบอ้างอาจเสียชื่อ
เสียงหรือโดนฟ้องได้) และเมื่อ update
ฐานข้อมูลแล้ว เหมือนท่านเปิดบัญชี
ธนาคาร หน่วยกิจกรรมของท่านจะถูก
สะสมคะแนนในบัญชีที่เปิดสมบูรณ์แล้ว
ท่านสมาชิกที่ไม่ต้องการสะสมหน่วย
กิจกรรม ก็ขอความร่วมมือใส่ภาพถ่าย
ในฐานข้อมูลนะคะ การเก็บ/ไม่เก็บหน่วย
กิจกรรมเป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิก
สมาชิกท่านใดมีข้อขัดข้องในการ
ปรับฐานข้อมูลตนเองที่ www.cdec.or.th
สามารถประสานไปยังทันตแพทยสภา
ที่ 089-891-5382 เพื่อขอความช่วยเหลือ
และหากท่านไปร่วมประชุมทันตแพทย
สมาคม หรือประชุมราชวิทยาลัยในปีนี้
ทันตแพทยสภาจะไปเปิดบู๊ท อำ�นวยความ
สะดวกให้ท่าน ณ ที่ประชุมนะคะ
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สยามเด้นท์

Root ZX Mini

Twinpower

Tri Auto ZX2

J. morita Corporation
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