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ทันตแพทย์หญิง แพร จิตตินันทน์
ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี ร้อยโททันตแพทย์ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ
ทันตแพทย์สัณห์ชัย จิรชาญชัย ทันตแพทย์หญิงมยุรี ธนะทิพานนท์ ทันตแพทย์วัฒนะ ศรีวัฒนา
ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท อินเฮาส์เด็นทัลอาร์ต จ�ำกัด

จากใจเลขาธิการ

เรื่อง ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา

ธ สถิตในดวงใจทันตแพทย์ไทยทั่วหล้า

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและสมาชิกทันตแพทยสภา

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันอีกวันหนึ่งที่
ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความรู้สึกโศกเศร้าอย่างที่สุด
เมื่อมีประกาศส�ำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จสวรรคตแล้วเมือ่ เวลา 15.52 น. เป็นความโทมนัสอันยิง่ ใหญ่
มิอาจจะเปรียบเทียบกับการสูญเสียใดๆ ได้ เพราะประชาชน
คนไทยทุกคนมิได้อาลัยรักพระองค์ท่านในฐานะประมุขเท่านั้น
แต่ยังรักอาลัยพระองค์ท่านเสมือนพระบิดาของแผ่นดินอีกด้วย
ผมเชื่อว่าทันตแพทย์ไทยทุกคนก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน
เพราะตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ราษฎรไทยในทุกด้าน ทุกสาขาวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาวงการ
ทันตกรรมของประเทศไทยด้วย
ศาสตราจารย์(พิเศษ)ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา
เตชะกัมพุช ได้บันทึกโครงการในพระราชด�ำริ ซึ่งสร้างคุณูปการ
แก่วงการทันตแพทย์และประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ใน
หนังสือ “เรื่องเล่าจากครู” จ�ำนวน ๑๐ โครงการ โครงการแรก
ที่เป็นจุดเริ่มต้น เกิดขึ้นในช่วงปี ๒๕๑๓ ภายหลังที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด�ำรัสแก่ ศาสตราจารย์
พันโท สี สิรสิ งิ ห หัวหน้าทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์ในตอนนัน้ ว่า
“เวลาพระองค์มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน ก็มีทันตแพทย์ดูแลรักษา
แล้วราษฎรที่อยู่ห่างไกลจะมีทันตแพทย์ช่วยรักษาหรือไม่ มีใคร
ไปดูแลหรือไม่” และทรงมีพระราชปรารภความว่า “ฉันต้องการ
ให้หมอช่วยไปดูแลบ�ำบัดทุกข์ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนที่
อยู่ห่างไกลหมอ” จึงเป็นที่มาของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
และทรงด�ำริต่อว่า “การจะให้ราษฎรยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟัน
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หยุ ด การท� ำ นาท� ำ ไร่ เ ดิ น ทางไปหาหมอนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ย ากยิ่ ง
ในทางตรงข้าม หากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชนก็
จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่ง” จึงเป็นที่มาของงานทันตกรรม
สู่ชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเริ่มต้นได้งบประมาณ
ทั้งหมดจากเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
พระองค์ ไ ด้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯพระราชทาน
รถยนต์ทำ� ฟันเคลื่อนที่คันแรก ๑ คัน และทรงประกอบพิธีเจิมรถ
เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๑๓ ณ พระราชวัง
ไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนั้น
พระองค์จะทรงมีพระราชวินิจฉัยและทรงตัดสินพระราชหฤทัย
ว่า หน่วยทันตกรรมพระราชทานควรจะปฏิบัติงาน ณ จังหวัด
ใด และได้ทรงพระราชทานแนวทางการด�ำเนินการว่า “ควรได้มี
การส�ำรวจเส้นทางก่อนจะไปปฏิบัติงาน และควรมีการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นๆด้วย เมื่อได้ปฏิบัติครบแล้วให้ปฏิบัติซำ�้ อีก
เป็นรอบที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานรอบแรกเป็นอย่างไร อาจตัดสิน
ได้จากจ�ำนวนคนไข้ที่มาในครั้งที่ ๒ นี้ และเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนทีพ่ ลาดโอกาสจากครัง้ แรก”
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆ อีกมากมาย
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงห่ ว งใยทางด้ า น
ทั น ตกรรมต่ อ ทั น ตแพทย์ แ ละต่ อ ประชาชนของพระองค์
ทันตแพทยสภาในฐานะผู้แทนวิชาชีพ ขอน้อมน�ำพระราชด�ำรัส
ของพระองค์ท่านเป็นหลักยึดในการด�ำเนินชีวิต และขอสานต่อ
พระราชด�ำริในการท�ำหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้ดี
ที่สุด ตราบชีวิตจะหาไม่

ห้องเครื่อง

ทันตแพทยสภา

The Show Must Go On
ทันตแพทยสภา วาระที่ ๘ เริ่มท�ำงานตั้งแต่วันที่ ๒๑
มีนาคม ๕๙ เผลอแผล็บเดียว เวลาก็ผ่านไปแล้ว ๑ ใน ๖
หลังจากที่ได้จัดท�ำยุทธศาสตร์เป็นที่เรียบร้อย กรรมการทุก
ท่านก็ได้ช่วยกันขับเคลื่อนงาน งานที่ถือเป็นหัวใจของสภา ๘
จะมีกรอบการท�ำงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ผดุงความเป็นธรรม
มุ่งน�ำพัฒนา สร้างมาตรฐานการรักษา เพื่อประชาชนไทย”
จะเห็นได้ว่า เรามีประชาชนเป็นตัวตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ล และ
สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่ง พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗
ทั้งสามเรื่อง สภาได้ท�ำอะไรไปแล้วบ้าง
๑. ผดุงความเป็นธรรม ข้อมูลจากส�ำนักงานเลขาธิการ
ทันตแพทยสภา นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๕๙ พบว่า สถิติการ
รับเรื่องร้องเรียนหรือค�ำกล่าวโทษทันตแพทย์ เฉลี่ยเดือนละ ๓-๔
ราย และยังมีคดีเก่าที่อยู่ในระหว่างการสืบสวน หรือ สอบสวน
อีกราว ๓๑ คดี ท�ำให้มีเรื่องร้องเรียน/กล่าวหารวมทั้งสิ้น ๕๔
คดี ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความยากล�ำบากเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียด
อ่อนและเป็นเรื่องของความเป็นธรรม ทันตแพทยสภาจึงจัดให้มี

การสัมมนาอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวน
ขึ้นในวันที่ ๒๒ มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีผู้พิพากษา อัยการ และ
ต�ำรวจร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางกฎหมาย เพื่อให้การท�ำงาน
ของอนุกรรมการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. มุ่งน�ำพัฒนา ทันตแพทยสภา ๘ มีเรื่องที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนาหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือการปฏิรูประบบการสื่อสาร
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ การพั ฒ นาระบบการศึ ก ษา
ต่อเนื่อง (CE) แบบ Online รวมถึงการพัฒนา Application บน
Smart Phone เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างสมาชิกและ
ทันตแพทยสภา ซึ่งจะท�ำให้ลดการเดินทางและลดขั้นตอนทาง
ธุรกรรมลงได้มาก การพัฒนาทั้งหมดนี้ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากทันตแพทยสมาคม จ�ำนวนทั้งสิ้น ๕ แสนบาท
คาดว่าราวต้นปีหน้าจะสามารถเปิดใช้งานได้ ต้องขอขอบคุณ
ทันตแพทยสมาคมมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
๓. สร้างมาตรฐานการรักษา เพื่อประชาชนไทย เรื่อง
ส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกบรรจุในยุทธศาสตร์วาระ ๘ คือการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม(Thai Dental Clinic
Accreditation : TDCA) ซึ่งต่อยอดจากการพัฒนา Dental
Safety Goals and Guidelines ที่ริเริ่มในสมัยทันตแพทยสภา
๗ โดยได้มีจัดประชุมเพื่อพัฒนาผู้เยี่ยมส�ำรวจขึ้นในวันที่ ๒๕-๒๖
ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท โดยมีทันตแพทย์
ที่สนใจเข้าร่วมประชุมราว ๑๐๐ คน และจะมีการประชุมครั้งที่ ๒
ในราวปลายปี ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งในระยะต่อไปครับ
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เล่าสู่หมอฟัน

เรื่อง ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช รองเลขาธิการทันตแพทยสภา

วิชาชีพทันตกรรม
กับการเข้าสู่ระบบการค้า
เสรีอาเซียน
http://seatca.org/?cat=22

หลายท่านน่าจะทราบแล้วนะครับ ว่าตั้งแต่ 31 ธันวาคม
2558 ที่ผ่านมา ชาติสมาชิก 10 ประเทศของอาเซียนได้รวมตัว
กันอย่างเป็นทางการ กลายเป็น ประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 พวกที่
ท�ำงานเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นยุค Post-ASEAN era ครับ
หลายท่านคงเคยทราบมาพอประมาณแล้ว ว่าส่วนทีว่ ชิ าชีพ
ทันตกรรมต้องเข้าไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ก็คือการที่
วิชาชีพทันตกรรมเป็นเป้าหมายที่จะให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีภายใน ASEAN Communityหมายความว่า ถ้าได้รับขึ้น
ทะเบียนเป็นทันตแพทย์ในประเทศใดแล้ว ก็จะได้รับสิทธิ์เป็น
ทันตแพทย์ในประเทศอื่นที่เหลือด้วย
จะมองว่าคนไข้ของเราจะเพิ่มจาก 60 ล้านคนเป็น 600
ล้านคน หรือคู่แข่งของเราจะเพิ่มจาก 10,000 คน เป็น 300,000
คน ก็ถูกทั้งสองอย่างครับ
หน้ า ที่ ข องทั น ตแพทยสภาไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลง
นโยบายการรวม 10 ชาติสมาชิกเข้าเป็น AEC ได้ แต่ที่ทำ� ได้ก็
คือสร้างหลักประกันว่าทันตแพทย์ที่ท�ำงานในประเทศไทย ต้อง
มีมาตรฐานแบบเดียวกัน ประชาชนต้องได้รับการรักษาที่มี
คุณภาพเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมครับ
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ทั้ง 10 ชาติสมาชิก ได้แต่งตั้งผู้แทนประเทศละ 2 คน
จากทันตแพทยสภา (หรือหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่ากับทันตแพทยสภา)
ของประเทศต่างๆ เข้าไปเป็นกรรมการ เรียกชื่อเป็นภาษา
อั งกฤษว่ า AJCCD ชื่ อเต็ ม ASEAN Joint Coordinating
Committee on Dental Practice มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อท�ำ
หน้าที่ประสานงานในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพภายใน
อาเซียนครับ
AJCCD ก็รู้ว่าการเคลื่อนย้ายทันตแพทย์อย่างเสรีเต็มรูป
แบบ ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เพราะทั้ง 10 ประเทศยังมีความแตก
ต่างกันอย่างมาก
หลายประเทศในอาเซียนนั้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
มีอายุ บางประเทศก็ไม่มี บางประเทศเรียนทันตแพทย์ 5 ปี
บางประเทศเรียน 6 ปี บางประเทศมีเงื่อนไข CE บางประเทศ
ไม่ ก� ำ หนด บางประเทศถึ ง ขั้ น ยั ง ไม่ มี โ รงเรี ย นทั น ตแพทย์
เลยด้วยซ�้ำ  บางประเทศทันตแพทย์ขาดแคลน แต่บางประเทศ
ทันตแพทย์ตกงาน
ด้วยความแตกต่างหลากหลายประมาณนี้ ชาติสมาชิกจึง
มีความเห็นร่วมกันว่าต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพให้ใกล้
เคียงกัน พร้อมๆไปกับการอ�ำนวยความสะดวกในเคลื่อนย้าย

เล่าสู่หมอฟัน
ทันตแพทย์ระหว่างชาติสมาชิก การปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพ
ท�ำได้โดยการก�ำหนดมาตรฐานบัณฑิต ให้สามารถให้การรักษาผู้
ป่วยในงานขั้นต�่ำบางประเภทได้เหมือนกัน ส่วนงานขั้นสูงนั้นให้
เป็นไปตามธรรมชาติความจ�ำเป็นของแต่ละประเทศ เรียกความ
สามารถขั้นต�่ำนี้ว่าเป็น Common Competency ของบัณฑิต
ทันตแพทย์
การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ ต ้ อ งท� ำ ควบคู ่ กั น คื อ
แนวปฏิบัติกลางในการรักษาผู้ป่วย หรือ Clinical Practice
Guideline ซึ่งน่าจะเป็นแนวปฏิบัติกว้างๆ ให้ทันตแพทย์ได้
ทราบเป็นมาตรฐานเดียวกันว่า อย่างน้อยเมื่อมีการรักษาผู้ป่วย
มีประเด็นใดบ้างที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ การอ�ำนวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทันตแพทย์ มีเรื่องให้ด�ำเนินการ
หลายประเด็น เช่น การปรับภาษาที่ใช้ในการสอบใบอนุญาต
ให้เป็นภาษาอังกฤษ การให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบ
ชั่วคราวให้ทันตแพทย์ต่างประเทศ การปรับแก้กฎหมายเพื่อลด
ข้อกีดกันทางเชื้อชาติสัญชาติ การสร้าง website กลางเพื่อเป็น
แหล่งให้ข้อมูลแก่ทันตแพทย์ผู้สนใจที่จะเคลื่อนย้ายไปท�ำงานใน
ประเทศสมาชิกอื่น ซึ่งในท้ายที่สุด อาจพัฒนาไปแบบเดียวกับ
วิชาชีพวิศวกร และสถาปนิก ที่ในขณะนี้มี ASEAN license แล้ว
เนื่องจากประเด็นทั้งหมดที่เอื้อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
อย่างเสรี เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการทันตกรรมของ
ประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีหลายหน่วยงานพยายามจะ
ท�ำนายว่า หากการเคลื่อนย้ายเสรีเกิดขึ้นอย่างเต็มระบบ การให้
บริการทันตกรรมในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร หมอไทยจะย้าย
ออก หรือหมอต่างชาติจะย้ายเข้า คนไข้ไทยจะออกไปรักษานอก
ประเทศหรือคนไข้ต่างประเทศจะไหลเข้ามาในประเทศไทย

หลายส�ำนักท�ำนายว่าประสบการณ์ใน EU ที่ผ่านมานั้น
มีแต่หมอไหลเข้าประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า ดังนั้นใน
ประเทศไทยก็คงมีหมอจากที่อื่นไหลมา มากกว่าที่หมอไทยจะ
ออกไป ในท�ำนองกลับกัน มีอีกหลายส�ำนักเห็นว่าการเปิดเสรี
ทางการค้า ท�ำให้โรงพยาบาลใหญ่ๆ หลายแห่งในประเทศไทย
เริ่มออกไปตั้งสาขาในประเทศเพื่อนบ้านแล้วส่งทันตแพทย์ไป
ประจ�ำกันแล้ว แถมจ่ายเงินเดือนสูงลิ่ว ดังนั้น เชื่อว่าแรงผลักดัน
ทางเศรษฐกิจจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ทันตแพทย์ มากกว่าการอ�ำนวยความสะดวกแบบอื่นๆ
ที่สำ� คัญ ไม่ว่าฝั่งหมอจะไหลหรือฝั่งคนไข้จะไหล คนไทย
ในชนบทจะเข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้ง่ายหรือยากขึ้นกันแน่
รวมทั้งคุณภาพของงานจะดีขึ้นหรือเลวลงกันแน่ ทันตแพทยสภา
ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ค วบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม
ในประเทศ มีหน้าที่ต้องเฝ้าระวังในประเด็นนี้ครับ
แม้นโยบายการการเคลื่อนย้ายทันตแพทย์อย่างเสรี จะ
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารประเทศก�ำหนดไปแล้ว แต่รายละเอียดต่างๆ
เพื่อไม่ให้มีการรักษาทางทันตกรรมที่ด้อยมาตรฐานเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยเป็นหน้าที่ของทันตแพทยสภา รวมทั้งภาพรวมการ
เข้าถึงบริการ การแพทย์เชิงพาณิชย์ และมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นเรื่องที่ทันตแพทยสภาต้องท�ำหน้าที่ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดในโลกยุคโลกาภิวัตน์
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีแนวโน้มจะเพิ่มความชัดเจน
มากขึ้นเรื่อยๆ ขอให้พี่น้องทันตแพทย์ติดตามความคืบหน้า ซึ่ง
ทันตแพทยสภาจะรายงานต่อท่านอย่างสม�ำ่ เสมอต่อไปครับ
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Hot Issue

เรื่อง ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช รองเลขาธิการทันตแพทยสภา

การรับรองปริญญา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตของทันตแพทยสภา
เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวฮือฮาที่ทันตแพทย์พูดถึงกันมาก
คือข่าวเรื่องที่ทันตแพทยสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
และรับรองสถาบันของคณะทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า วนั้ น แม้ ผู ้ ที่ อ ยู ่ น อกวงการ
ทันตแพทย์ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
สภาวิชาชีพอื่นๆ ก็พูดคุยในเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง ดังนั้น
เราน่าจะถือโอกาสนี้พูดคุยขยายความหน้าที่ของทันตแพทยสภา
ในประเด็นนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดนะครับ

การรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตเกีย่ วข้อง
กับทันตแพทยสภาอย่างไร
เพราะกฎหมายก� ำ หนดว่ า ผู ้ ที่ จ ะเป็ น สมาชิ ก ทั น ต
แพทยสภาได้ ต้ องเป็น ผู้ที่ไ ด้รับ ปริญญาทัน ตแพทยศาสตร์
บัณฑิตที่ทันตแพทยสภารับรอง ค�ำถามต่อมาก็คือเป็นสมาชิก
ทั น ตแพทยสภาแล้ ว ดี อ ย่า งไร ในประเด็น นี้ ข อเรี ย นว่ า มี แ ต่
สมาชิกทันตแพทยสภาเท่านั้น ที่สามารถขอขึ้นทะเบียนรับใบ
อนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ แปลไทยเป็นไทยอีกที
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมก็คือการท�ำฟันในช่องปากผู้ป่วย
นั้นเอง ดังนั้น หากใครไม่ได้เรียนในปริญญาที่ทันตแพทยสภา
รับรองแล้ว อย่าว่าแต่จะมาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลย
แค่เป็นสมาชิกทันตแพทยสภาก็ไม่ได้แล้วครับ
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สถานะของสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในปัจจุบันมีผู้ที่ไปเล่าเรียนในปริญญาทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิตที่ทันตแพทยสภาไม่ให้การรับรองอยู่จ�ำนวนหนึ่ง บุคคล
เหล่ า นี้ แม้ จ ะมี ปริ ญ ญาทั นตแพทยศาสตร์ บัณ ฑิ ต แต่ก็ไม่มี
คุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา นอกจากนั้น ยังมี
สมาชิกอีกจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งแม้ทันตแพทยสภาจะรับเป็นสมาชิก
แล้ ว แต่ ยั ง สอบความรู ้ ไ ม่ ผ ่ า นเกณฑ์ ขั้ น ต�่ ำ ที่ ก� ำ หนด ทั น ต
แพทยสภาก็ยังไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้ จึงยังไม่
สามารถท�ำฟันผู้ป่วยได้เช่นเดียวกัน

Hot Issue
ทันตแพทยสภารับรองปริญญาอย่างไร

การรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาฉบับเดิม การรับรองปริญญา
ประกอบด้วยสองส่วน คือ การให้ความเห็นชอบหลักสูตร และการ
รับรองสถาบัน ซึ่งต้องด�ำเนินการแยกจากกัน ซึ่งหมายความ
ว่าสถาบันการศึกษาจะได้รับการรับรองทีละส่วนหรือได้รับการ
รับรองพร้อมกันทั้งสองส่วนเลยก็ได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์
ต่ า งๆที่ บั ง คั บ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งเข้ า สู ่ ร ะบบประกั น
คุณภาพ รวมถึงภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน ท�ำให้ในข้อบังคับ
ฉบับต่อมาของทันตแพทยสภา ก�ำหนดให้การให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นขั้นตอนเดียวกัน สถาบันการ
ศึกษาใดที่ได้รับความเห็นชอบหลักสูตร และรับรองสถาบัน
ก็ถือว่าทันตแพทยสภาให้การรับรองปริญญาของสถาบันการ
ศึกษานั้น ผู้ที่เรียนในสถาบันนั้นถือเป็นผู้มีคุณสมบัติในการ
สมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาต่อไป

ทั น ตแพทยสภาอนุ โ ลมเกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาของ
สถาบันการศึกษาในประเทศ มาใช้กับสถาบันการศึกษาต่าง
ประเทศ โดยมีเงือ่ นไขว่า หากผูเ้ สนอขอรับรองปริญญานัน้ เป็นผู้
ได้รับปริญญานั้นเอง ทันตแพทยสภาจะให้การรับรองปริญญา
เป็นการเฉพาะตัว แต่หากผู้เสนอขอรับรองปริญญานั้นเป็น
สถาบันการศึกษา ทันตแพทยสภาจะให้การรับรองปริญญาแก่
ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้นทุกคน ภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ยื่นขอ
การรับรอง ทันตแพทยสภาจะไปตรวจเยี่ยมสถาบัน และขอให้
สถาบันปรับปรุงหลักสูตรเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทันตแพทยสภาก�ำหนด
ทันตแพทยสภาเชื่อว่าการด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ดัง
กล่าว จะท�ำให้ทันตแพทย์และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในประเทศไทย อยู่ในมาตรฐานระดับสูง สามารถแข่งขันกับ
หลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรอง ประเทศต่างๆได้อย่างสมศักดิ์ศรี และท�ำให้ประชาชนไทยได้รับ
การรักษาทางทันตกรรมจากทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ
สถาบัน
ตามประกาศทันตแพทยสภา ว่าด้วยการให้ความเห็น เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการบริการทางสาธารณสุขต่อไป
ชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน มีหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญ ได้แก่
จ�ำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร เนื้อหารายวิชา ความสามารถ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต คุณวุฒิของอาจารย์ อัตราส่วนของ
อาจารย์ต่อนักศึกษา ทรัพยากรการเรียนรู้ และการเตรียม
ความพร้อมในการรับนักศึกษาปีถัดไป
โดยทันตแพทยสภาแบ่งสถาบันการศึกษาออกเป็นสอง
กลุ่ม คื อ สถาบั นการศึกษาเก่า ที่มีบัณฑิต ส�ำ เร็จ การศึ ก ษา
มาแล้ว และมีคุณสมบัติบางประการครบถ้วนตามที่ก�ำหนด
สถาบั น กลุ ่ ม นี้ ทั น ตแพทยสภาจะให้ ก ารรั บ รองครั้ ง ละ 7 ปี
และกลุ่มสถาบันการศึกษาใหม่ ซึ่งเพิ่งก่อตั้งและยังไม่เคยมี
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรของตนมาก่อน สถาบันกลุ่มนี้
ทันตแพทยสภาจะให้การรับรองไม่เกินครั้งละ 1 ปี ท�ำให้ทันต
แพทยสภาต้องเข้าไปตรวจประเมินสถาบันการศึกษาใหม่ที่เพิ่ง
จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกปี เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ปี
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เรื่อง รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์

การประชุมวิชาการ

ราชวิทยาลัย 2559

การประชุ ม วิ ช าการ 2559 ซึ่ ง จั ด โดยราชวิ ท ยาลั ย
ทั น ตแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั บ สมาคมศั ล ยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรม
เอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 14 - 15 กันยายน 2559
และพีธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะในวันที่ 16 กันยายน 2559
ผ่ า นไปด้ ว ยดี โดยมี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เกิ น กว่ า ที่ ค าดหมาย
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,229 คน ใน
จ�ำนวนนี้เป็นนักศึกษาหลังปริญญาจ�ำนวน 365 คน ผู้น�ำเสนอ
ผลงานวิชาการ 50 คน ทันตแพทย์ทวั่ ไป และทันตแพทย์เฉพาะทาง
จ�ำนวน 814 คน
การประชุมวิชาการในวันที่ 14-15 กันยายน 2559 แบ่ง
ออกเป็นห้องบรรยายหลักจ�ำนวน 3 ห้อง คือ World Ballroom
B จุคนได้ 400 คน World Ballroom C จุคนได้ 200 คน และ
Lotus Suite จุคนได้ 200 คน มีห้องน�ำเสนอผลงานวิชาการ
วั น ละ 1 ห้ อ ง และห้ อ งประกวดการน� ำ เสนอผลงาน
วิชาการ ในวันที่ 14 กันยายน 2559 อีก 1 ห้อง นอกจากนี้ ยังมี
การสัมมนา และอภิปรายจากหลากหลายสาขา ได้แก่ สาขา
ทันตสาธารณสุข ที่ได้ขยายขอบเขตจากการรักษาและป้องกัน
ไปสู่การขับเคลื่อนสุขภาพด้วยนโยบายสาธารณะที่ต้องอาศัย
ข้อมูลและงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน สาขาปริทันตวิทยา
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ที่ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ค่ า ของการรั ก ษาทางปริ ทั น ต์ ที่ น อกจากมี
ประโยชน์ ต ่ อ สุ ข ภาพแล้ ว ยั ง มี ส ่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น การรั ก ษา
ทางทั น ตกรรมสาขาอื่ น ๆ ให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ มากยิ่ ง ขึ้ น
การสัมมนาของอาจารย์ในสาขาทันตกรรมส� ำหรับเด็ก และ
ทั นตกรรมหั ต ถการในเรื่ องเกี่ ย วกั บการจั ด การโรคฟัน ผุ ซึ่ง
ราชวิทยาลัยหวังว่าจะน�ำไปสู่การหาข้อสรุปการจัดการเกี่ยว
กับโรคฟันผุร่วมกันของทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคต การจัด
workshop เกี่ยวกับการถ่ายภาพทางทันตกรรม นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมการถ่ายรูปสตูดิโอ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้สนใจและผู้ที่เข้าพิธีรับเข็มวิทยฐานะ ท�ำให้สามารถถ่ายภาพ
สตูดิโอ ทั้งภาพเดี่ยวและภาพครอบครัวโดยไม่ต้องเดินทางไป
ถ่ายทีร่ า้ น ซึง่ มีผใู้ ห้ความสนใจเข้าไปใช้บริการจ�ำนวนไม่นอ้ ย รวม
ทั้งตัวผมด้วย นอกจากนี้ภายหลังพิธีมอบเข็มในวันที่ 16 กันยายน
จบลง ท่านประธานในพิธี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา
เตชะกัมพุช ได้ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับประธานราชวิทยาลัย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ และกระผม
ในห้องสตูดิโอแห่งนี้ด้วย
ส�ำหรับหัวข้อบรรยายทางวิชาการมีความหลากหลาย
และครอบคลุมทั้ง 12 สาขาทางทันตกรรม มีทั้งการบรรยายที่
เป็นเรือ่ งเฉพาะสาขา ได้แก่ สาขาศัลยศาสตร์ วิทยาเอ็นโดดอนต์
ทันตสาธารณสุข วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และปริทันต
วิทยา รวมทั้งการบรรยายและอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
สองหรือสามสาขาทางทันตกรรม ซึ่งนับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์
มาก ส�ำหรับทันตแพทย์ที่เข้าฟังได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทาง
ในการให้การรักษาที่ต้องพิจารณาทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
วิทยากรที่ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมบรรยาย และอภิปรายทั้งหมด
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52 ท่ า น มาจากทุ ก ภาคส่ ว น คื อ ทั้ ง จากสถาบั น การศึ ก ษา
ทันตแพทย์ในภาคเอกชน และจากกระทรวงสาธารณสุข ในการ
ประชุมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังจ�ำนวนมากเกือบทุกห้อง
ท�ำให้ห้องบรรยายบางห้องแม้จะเพิ่มเก้าอี้จนเต็มพื้นที่แล้ว ก็ยัง
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเพื่อน�ำเสนอผลงาน
และได้รับการตอบรับจ�ำนวน 50 เรื่อง เป็น นิพนธ์ต้นฉบับ
จ�ำนวน 17 เรื่อง บทคัดย่อ จ�ำนวน 33 เรื่อง ในจ�ำนวนนี้มีผู้
เข้าประกวดการน�ำเสนอผลงานวิชาการจ�ำนวน 14 เรื่อง ผู้น�ำ
เสนอผลงานศึกษาในระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 4 คน ระดับ
ปริญญาโท จ�ำนวน 12 คน และทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน ระดับ
วุฒิบัตรควบปริญญาโทจ�ำนวน 7 คน ทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร จ�ำนวน 19 คน ประกาศณียบัตรชั้นสูง 3 ปี
จ�ำนวน 6 คน และประกาศนียบัตรชั้นสูง 1 ปี จ�ำนวน 2 คน
ทันตแพทย์ประจ�ำบ้านที่ชนะเลิศการประกวดการน�ำเสนอผล
งานวิชาการ คือ ทันตแพทย์หญิงศศิธร ญาโณทัย สาขาปริทันต
วิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ Accuracy of
Intraoral Raidographs for Assessment of Intrabony Defect
Morphology โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รองศาสตราจารย์
ทันตแพทย์สุพจน์ ตามสายลม และรองชนะเลิศ คือ ทันตแพทย์
หญิงชยาภรณ์ ศิรินิมิตรผล ทันตแพทย์ประจ�ำบ้านสาขาวิทยา
เอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ การศึกษาเปรียบ
เทียบการค้นหาคลองรากฟันที่ไม่เห็นจากภาพรังสีรอบปลาย
รากทั่วไปแบบดิจิทัล (PA) โดยโคนบีมคอมพิวเต็ดโทโมกราฟฟี
(CBCT) ไมโครคอมพิวเต็ดโทโมกราฟฟี (Micro-CT) และการตัดฟัน
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง
กัลยา ยันต์พิเศษ ทั้งสองท่านได้รับเงินรางวัลท่านละ 5,000 บาท
และ 3,000 บาท ตามล�ำดับ การประชุมวิชาการในอนาคต ทาง
ราชวิทยาลัย มีนโยบายที่จะหาเงินทุนสนับสนุนให้ผู้ชนะการ
ประกวดการน�ำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเป็นค่าเดินทางและค่า
ใช้จ่ายในการไปน�ำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ IADR ซึ่ง
จะมีส่วนช่วยเผยแพร่ผลงานวิชาการของทันตแพทย์ไทยให้เป็นที่
รูจ้ กั และยอมรับในระดับนานาชาติมากขึน้

วั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2559 มี ก ารจั ด พิ ธี ม อบเข็ ม และ
ครุยวิทยฐานะให้กับสมาชิกราชวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุก 3 ปี ภายในห้องแกรนด์บอลรูมซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีมอบ
เข็ม และสถานที่โดยรอบในชั้น 23 และบางส่วนของชั้น 22 ของ
เซ็นทาราแกรนด์ มีการจัดแต่งสถานทีไ่ ว้อย่างสวยงาม ทัง้ ซุม้ ดอกไม้
พีพีบอร์ด และซุ้มลูกโป่ง ซึ่งนอกจากราชวิทยาลัยแล้ว สมาคม
และชมรมเฉพาะทาง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ชมรมเอ็นโดดอนติกส์
แห่งประเทศไทยสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคม
ทันตกรรมประดิษฐ์ไทย ชมรมทันตกรรมหัตถการ สมาคม
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
และชมรมทันตกรรมส�ำหรับเด็กแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแสดง
ความยินดีกับผู้เข้ารับเข็มทุกคน ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วยผู้ที่จะ
เข้าพิธีรับเข็ม คณาจารย์ และแขกผู้เกียรติเริ่มมาลงทะเบียนและ
รับหนังสือสูจิบัตรของงานตั้งแต่ 7.00 น ทุกท่านต่างทยอยกันมา
แต่เช้าตรู่ ในชุดครุยสีแดงสดใส แถบสีม่วงสามแถบที่แขน และ
รอบคอและสาบเสื้อ บางคนมาพร้อมครอบครัว บางคนมาพร้อม
ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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เพื่อน และคนรู้ใจ บรรยากาศมีแต่ความเบิกบาน แจ่มใส เต็มไป
ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทักทายปราศรัยกันด้วยไมตรี เวลา
ผ่านไปผูร้ ว่ มงานก็เริม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ จนสถานทีจ่ ดั งานหนาแน่น
ไปด้วยผู้คนที่ต่างมีรอยยิ้มของความยินดีมอบให้แก่กันและกัน
ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วได้ถูกเชิญให้เข้าห้องพิธีเพื่อซักซ้อมล�ำดับขั้น
ตอนการเข้ารับเข็ม เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและสวยงาม
จนกระทั่งเวลา 8.30 น ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงและเข้าสู่ห้องพิธี หลังจากที่ท่าน
ประธานราชวิทยาลัย ผศ.ทพ. (พิเศษ)ไพศาล กังวลกิจ ได้กล่าว
รายงานเกีย่ วกับการจัดงาน และประกาศเกียรติคณุ ท่านประธานในพิธี
ในโอกาสที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มอบ
สมาชิกกิตติมศักดิ์แด่ท่านแล้ว ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
และกระผม ในฐานะรองประธานราชวิทยาลัย ได้ช่วยสวม
ครุยและมอบเข็มวิทยฐานะให้กับประธานในพิธี หลังจากนั้น
ประธานในพิธีได้มอบเข็มให้กับผู้เข้ารับเข็มทุกท่าน ซึ่งในครั้งนี้
มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับเข็มทั้งสิ้น 309 คน จากนั้นผู้รับเข็มทุกคน
ได้ร่วมกันกล่าวค�ำปฏิญาณตน และประธานในพิธีกล่าวแสดง
ความยินดีและให้โอวาท ซึ่งทุกท่านในที่ประชุมต่างเห็นพ้องกัน
ว่าเป็นโอวาทที่มีเนื้อหาสาระที่งดงามน่าประทับใจ ที่ทุกท่าน
ไม่ควรพลาดชมและฟัง ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถรับชม (และ
อ่ า นค� ำ ถอดเทป) ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องราชวิ ท ยาลั ย (www.
royalthaident.org) ก่อนสิ้นสุดพิธีการในห้องประชุม ได้มีการ
ถ่ายรูปหมู่ของผู้เข้ารับเข็มแต่ละสาขาร่วมกับประธานในพิธี
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย และคณาจารย์ ส�ำหรับญาติผู้เข้าพิธี
รับเข็มบางส่วนจะอยู่ในห้องประชุม และบางส่วนจะอยู่ที่ห้อง
พักซึ่งได้จัดเตรียมโทรทัศน์วงจรปิดส�ำหรับถ่ายทอดเหตุการณ์ใน
ห้องพิธีการ ท�ำให้ญาติของผู้รับเข็มสามารถรับชมเหตุการณ์ใน
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ห้องประชุมได้ตลอดเวลา โดยไม่จำ� เป็นต้องเข้าไปอยูภ่ ายในห้อง
ประชุม นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้บริการอีกด้วย
หลังจากสิ้นสุดพิธีการทั้งหมดแล้ว ได้มีการจัดเลี้ยงค็อกเทลให้
กับผู้เข้าพิธีและญาติมิตรทุกท่าน
การจัดประชุมวิชาการและพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ
ในครั้งนี้ผ่านไปด้วยความราบรื่น และประสบผลส�ำเร็จด้วยดี
ผู้เข้าประชุมนอกจากจะได้รับความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ แล้ว
ยังเปิดโอกาสให้หลายๆ ท่านได้พบกับคณาจารย์ทั้งที่อาวุโส
และไม่อาวุโส หลากวัย ต่างสาขา นานาสถาบันและได้สังสรรค์
กับเพื่อนต่างวัย ต่างสาขา แต่ใฝ่หาความรู้เหมือนๆ กัน นับ
เป็นโอกาสที่หาได้ไม่ง่ายนัก บางท่านปรารภว่าค่าลงทะเบียน
มากกว่าการประชุมทั่วไป คณะอนุกรรมการจัดการประชุม ขอ
เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนขั้นต�ำ่ ส�ำหรับด�ำเนิน
งาน โดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่จัดประชุมมีราคาสูงท�ำให้
คณะอนุกรรมการจ�ำเป็นต้องก�ำหนดค่าลงทะเบียนไว้สูงโดย
ผนวกรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างตอนเช้าเข้าไป เพื่อ
ให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากด�ำเนินการจัดประชุมให้ได้มาก
ที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกทันตแพทยสภาจะ
ได้พิจารณาเข้าร่วมในการประชุมครั้งต่อๆ ไปที่ราชวิทยาลัย
ก�ำหนดจะจัดการประชุมขึ้นทุกๆ ปีในเดือนกันยายน ซึ่งเมื่อมี
ผู้ลงทะเบียนมากขึ้น ทางราชวิทยาลัยก็จะสามารถก�ำหนดค่าลง
ทะเบียนในอัตราที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นได้
สุ ด ท้ า ยนี้ ก ระผมในฐานะตั ว แทนอนุ ก รรมการจั ด การ
ประชุมวิชาการและพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ ขอขอบคุณ
ทุกท่าน และทุกฝ่ายที่มีส่วนผลักดัน สนับสนุน และช่วยเหลือจน
ท�ำให้การประชุมครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จด้วยดี

RSO-->RMP

เรื่อง ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2

ความสามัคคีบนความเห็นต่างของทันตแพทย์ไทย

ประเด็นเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม RSO และ RMP
ช่ ว งสองสามเดื อ นที่ ผ ่ า นมาข่ า วใหญ่ ที่ สุ ด ในวงการ
ทันตแพทย์ไทยคงไม่พ้นเรื่อง พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559 ทันตแพทย์ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ ก็เพราะมี
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “เครื่องก�ำเนิดรังสี” ที่ทันตแพทย์ทั่วประเทศ
ใช้อยู่ทั้งภาครัฐและเอกชน เอาไว้ช่วยวินิจฉัยพยาธิสภาพของฟัน
และอวัยวะรอบๆมาช้านาน อยู่ๆเครื่องมือชิ้นนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่
ต้อง “จดแจ้ง ครอบครองและต้องมีพนักงานรังสีความปลอดภัย
(RSO) มาอยู่ประจ�ำ”ตาม พรบ. ล�ำพังแค่จดแจ้งอย่างเดียวคง
ไม่เท่าไร แต่ที่เป็นเรื่องก็เพราะมีคนโทรไปให้ข้อมูลแกมข่มขู่แก่
ทันตแพทย์ตามคลินิกต่างๆ ท�ำให้เกิดความตื่นตระหนก และ
รวมตัว (ทางกลุ่มไลน์) เพื่อต่อสู้กับการข่มขู่...จากนั้น...สารพัด
ข้อมูลก็ถาโถมเข้ามา สมาชิกหลายท่านจึงอาจยังมึนงงสับสนกับ
กฎหมายฉบับนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น !?!
ไม่ได้เป็นผู้มีอ�ำนาจในกฎหมายนี้ ส่วนทันตแพทยสภาก็ไม่
ขอเล่าเรื่องราวให้ท่านสมาชิกทราบพัฒนาการของเรื่องนี้ ได้ จ ดหมายเชิ ญ เข้ า ร่ ว มการเสวนานี้ ด ้ ว ย ดั ง นั้ น เมื่ อ ทั น ต
เพื่อรับรู้ร่วมกันครับ
แพทยสภารับรู้ว่ามีกฎหมายฉบับนี้แล้วจึงได้ทบทวนหาข้อมูล
เพิ่มเติม ว่าท�ำไมทันตแพทยสภาจึงไม่ได้ไปเสนอความคิดเห็น
1. กฎหมายบังคับใช้โดยทันตแพทย์ไม่รู้เนื้อรู้ตัว (สิงหาคม ก่อนการออกกฎหมาย เมื่อกลับไปค้นสารบรรณไม่พบว่ามี
2559)
หนังสือเชิญให้ทันตแพทยสภาไปให้ความเห็นต่อกฎหมายฉบับนี้
กฎหมายนี้เรียกว่า “พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ แต่อย่างใด แม้จะตรวจสอบย้อนหลังไปถึงทันตแพทยสภาวาระ
พ.ศ. 2559” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ 7 ก็ไม่พบต้นเรื่องนี้
59 และมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วันคือในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2560 โดยมีรายละเอียดการบังคับใช้ในกฎกระทรวง ทุกคลินิก
ทีม่ เี ครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรมจึงต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายนีโ้ ดยปริยาย
หลังกฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส�ำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติได้จัดเสวนาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อ
ท�ำความเข้าใจเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่นี้ขึ้น 4 ครั้งใน
เดือนสิงหาคม 2559 ราวต้นเดือนกันยายน 2559 ทันตแพทย์
ประจ�ำส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประสานแจ้งมายังทันต
แพทยสภาเพื่อปรึกษาหารือ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข
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?
2. จุดไฟในนาคร (มีโทรศัพท์และจดหมาย
เตือนจากผู้(เหมือนจะ)หวังดีให้ไปสอบเป็น
RSO (ต้นเดือนกันยายน))
ต้นเดือนกันยายนมีหน่วยงานหนึ่งชื่อ “สมาคมพลังงาน
ปรมาณู” ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นเอกชนได้ท�ำหนังสือไปยังคลินิก
ทันตแพทย์เอกชน แจ้งว่ามีการติวเพื่อสอบเป็นเจ้าพนักงานรังสี
เพื่อความปลอดภัย (Radiation Safety Officer หรือ RSO) โดย
มีค่าใช้จ่ายในการติว 1 วันเป็นเงิน 3,500 บาท นอกจากนั้น ยัง
มีผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมพลังงานปรมาณูโทรศัพท์
และส่งข้อความทางไลน์มาให้ข้อมูล ว่าหากกฎหมายมีผลบังคับ
ใช้ และเมื่อเข้าไปตรวจคลินิกพบว่าไม่มี RSO จะต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ ทันตแพทย์ส่วนใหญ่เป็นคนรักสงบ ได้ยินเช่นนั้นก็ชัก
ใจคอไม่ดี (หลายคนได้รับโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งครั้ง หลายท่าน
อัดเสียงไว้เป็นหลักฐานด้วย) สะท้อนจากค�ำให้สัมภาษณ์ของ
คุณหมอเผด็จ พูลวิทยกิจในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 12
ตุลาคม 2559 ว่า
“ผมมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายกับคนที่ท�ำงาน แต่
ที่ส�ำคัญและน่าเป็นห่วง คือมีกลุ่มเสือโหยโทรมาแสวงหาผล
ประโยชน์โดยข่มขู่คลินิกที่เปิดใหม่ว่าหากสอบไม่ผ่านจะต้อง
โดนปรับ 5 หมื่นบาทและจ�ำคุก 7 ปี หากไม่อยากเสียก็ให้
ไปสอบกับเราโดยจะมีการเรียกเก็บค่าติวคนละ 3,500 บาท
และหากมีหลายคนก็จะส่งคนลงไปจัดการติวให้ถึงที่ นอกจากนี้
ถ้าสอบไม่ผ่านก็จ่ายเงินมา 100,000 บาทต่อคนก็จะออกใบ
อนุญาตให้เลย โดยกลุ่มเสือโหยจะเลือกเฉพาะคลินิกที่เปิดใหม่
แต่น่าสังเกต คือคนที่โทรมารู้ข้อมูลว่าคลินิกใดที่เปิดใหม่”

หลั ง จากที่ ท ราบเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ทั น ตแพทยสภาได้ ท� ำ
หนังสือร้องเรียนไปยัง ”ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ (ปส.)” ในวัน
ที่ 14 กันยายน 2559 ได้รับการตอบกลับมาในวันที่ 16 กันยายน
2559 ว่า “เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้ภารกิจของ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เนื่องจากสมาคมพลังงานปรมาณู
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่สังกัดส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ”
สมาชิกจึงมีข้อข้องใจหลายประเด็น เช่น สถานที่ตั้งของสมาคม
พลังงานปรมาณูซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเดียวกับส� ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ คนที่เป็นนายกสมาคมพลังงานปรมาณูก็ควบต�ำแหน่ง
เลขานุการกรมสังกัดส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ...หรือเงินที่
โอนค่าติวสอบนั้น โอนเข้าบัญชีนายกสมาคมพลังงานปรมาณู
โดยตรง !
3. แก้ปัญหาแบบคู่ขนาน (เฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้ทันตแพทย์
เดือดร้อน (ปลายเดือนกันยายน))
โจทย์ ใหญ่ ของเรื่ องนี้ คื อ กฎหมายฉบั บนี้ ป ระกาศลง
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว การคัดค้านกฎหมายทัง้ ฉบับเป็นเรือ่ งที่
กระท�ำยาก แต่เนื่องจากรายละเอียดในการด�ำเนินการจะอยู่ใน
“กฎกระทรวง” ซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการทันต
แพทยสภาจึงหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ โดยมีเป้า
หมายจะเจรจาให้กระทบการท�ำงานของทันตแพทย์น้อยที่สุด
เนื่องจากเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมเป็นเครื่องขนาดเล็ก และ
มีความปลอดภัยสูง รวมทั้งไม่เคยมีรายงานอันตรายใดๆที่เกิด
ขึ้นจากเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม แต่ในขณะที่การเจรจายังไม่
ได้ข้อยุติ ในเบื้องต้นทันตแพทยสภาด�ำเนินการแบบคู่ขนาน 2
แนวทาง ดังนี้
ทางที่ 1: กรณีที่ทันตแพทย์ไม่ได้รับการยกเว้นในกฎ
กระทรวง และกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กพ. 60
1. ทันตแพทยสภาได้ข้อมูลว่าการสอบเป็น RSO นั้น
ข้อสอบมีเนื้อหาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกซเรย์ทันตกรรม
อยู่มากเพราะเป็นข้อสอบกลางของเจ้าหน้าที่รังสีทั่วไปและทาง
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีการจัดสอบปกติเพียงไม่กี่ครั้งและ
รับจ�ำนวนจ�ำกัด ดังนั้น ทันตแพทยสภาและทันตแพทยสมาคม
จึงได้ประสานไปยัง ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อหาทางที่จะ
บรรเทาความเดือดร้อนในการสอบเป็น RSO ของทันตแพทย์
ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้หากบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ถ้ า ทั น ตแพทย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น RSO ดู แ ลเครื่ อ งเอกซเรย์ ทั น ต
กรรมก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งในกฎหมายนี้ได้เขียน
บทเฉพาะกาลไว้ว่า หากมีใบ RSO (ตามกฎหมายเดิม) ก็จะมี
ผลใช้ได้จนกว่าจะหมดอายุ ดังนั้น ถ้าทันตแพทย์สอบเป็น RSO
ภายในเดือนมกราคม 2560 ก็จะมีใบอนุญาตเป็น RSO ที่มีอายุ
5 ปีใช้ไปก่อน
2. เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า กรณี ที่ ส มาชิ ก ถู ก
“ตั ก เตื อ นหรื อ รี ด ไถ” โดยไม่ ช อบธรรม ทั น ตแพทยสภาจึ ง
คิดว่าควรที่จะจัด “ติว” โดยวิชาชีพให้ทันก่อนที่กฎหมายจะ
มีผลบังคับใช้ ทันตแพทยสภาจึงขอความร่วมมือไปยังทันต
แพทยสมาคม จัดบรรยายโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการต่างๆทางทันตแพทย
สมาคมยินดีที่จะสนับสนุนเพื่อความสะดวกของทันตแพทย์และ
ลดปัญหาการจัดติวที่เรียกเก็บเงินจ�ำนวนมากจากหน่วยงานอื่น
หลังจากการประชุมปรึกษากัน ทันตแพทยสภาและทันต
แพทยสมาคมจึงได้ข้อตกลงที่จะจัดให้มีการสอบเฉพาะกลุ่ม
ทันตแพทย์เพือ่ เป็น RSO ก่อนทีก่ ฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้
ทางที่ 2: ประสานหาทางลดผลกระทบ โดยประสาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเสนอข้อเรียกร้องจากสมาชิก
ระหว่างที่ทันตแพทยสภาด�ำเนินการในแนวทางที่ 1 นั้น
สมาชิกทันตแพทยสภาได้มีการสืบค้นข้อมูลต่างๆ แสดงความ
คิดเห็นกันในกลุ่มไลน์ เช่น กลุ่มไลน์ชมรมทันตอาสา กลุ่ม
ไลน์คลินิกร้อยล้าน กลุ่มไลน์ Orthodontist learning ข้อมูล
ที่สมาชิกชมรมทันตอาสาและทีมวิชาการของทันตแพทยสภา
ออกมาสอดคล้ อ งกั น ว่ า ปริ ม าณรั ง สี ข องเครื่ อ งเอกซเรย์
ทันตกรรมนัน้ น้อยมาก อาจสามารถขอให้ยกเว้นจากกฎหมายนีไ้ ด้
ทันตแพทยสภาจึงได้ท�ำหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส�ำเนาหนังสือถึงเลขาธิการ
ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ เพือ่ แจ้งข้อมูล รวมทั้งได้ประสานไป
ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ขอเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม และได้เรียน
เชิ ญ รศ.ทพ.ดร.สุ น ทรา พั น ธ์ มี เ กี ย รติ , อ.ท.พญ.อรอนงค์
ศิลโกเศศศักดิ์ และ อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล จากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาช่วยสรุปข้อมูล
16 ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

วิชาการให้ชัดเจนเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้
ปัญหาต่อไป โดยมีการส่งอีเมลล์ไปสอบถามเพื่อนทันตแพทย์
จากประเทศต่างๆ เพื่อสอบถามการขึ้นทะเบียนเพื่อครอบครอง
เครื่องเอกซเรย์ว่ามีประเทศใดท�ำบ้างด้วยเหตุผลใด จากนั้นได้มี
ความเคลื่อนไหวจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
7 ตุลาคม 59
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
เชิญ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการส�ำนักงาน
ปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ พ ร้ อ มคณะเข้ า หารื อ ร่ ว มกั น จนได้ ข ้ อ ยุ ติ
เบื้องต้น จากนั้นได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นผู้แทนในการหารือกับทันตแพทยสภา ตามข่าว
จากหนังสือพิมพ์มติชนได้รายงานไว้ว่า
“นายพิ เ ชฐ ดุ ร งคเวโรจน์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ทันต
แพทยสภายื่นหนังสือถึงตนเกี่ยวกับข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
คลิ นิ ก ทั น ตกรรม เนื่ อ งจากมี ก ารก� ำ หนดให้ ผู ้ ค รอบครอง
เครื่องก�ำเนิดรังสีหรือเครื่องเอกซเรย์ทนั ตกรรมต้องมีใบอนุญาต
ครอบครองเครือ่ งก�ำเนิดรังสี รวมทัง้ ผู้ใช้งานต้องสอบเพื่อรับใบ
อนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านรังสี (RSO) ซึ่งเรื่องนี้
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก็ได้มีการชี้แจงและยืนยันเจตนารมณ์
ของพรบ. ดังกล่าวว่า มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทางทันต
กรรมสามารถก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีได้ทันท่วงที
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย ประชาชน
และสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ�ำกัดการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ประการใด ล่าสุดตนได้มอบ
หมายให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งหารือ
กั บ ผู ้ แ ทนของทั น ตแพทยสภาและผู ้ แ ทนทั น ตแพทยสมาคม
แห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ โ ดยจะมี ก ารประชุ ม
ทั้งสามฝ่ายร่วมกันในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 นี้ที่ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหาข้อสรุปที่เป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็น
ส�ำคัญ”

RSO-->RMP
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�ำกับดูแล โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/5 ปี
3)ให้ทันตแพทย์เป็น RSO โดยให้สภาวิชาชีพดูแล 4)ให้สมาคม
พลังงานปรมาณูหยุดกิจกรรมการติวไปจนถึง 1 กุมภาพันธ์ 60
5)กระทรวงวิทย์ฯ/ปส.และทันตแพทยสภาจะร่วมกันศึกษาด้าน
วิชาการ และเชิญผู้แทนทันตแพทยสภาเป็นคณะท�ำงานเพื่อร่วม
กันร่างกฎกระทรวง แต่ข้อเสนอนี้ผู้แทนจากทันตแพทยสภายัง
ไม่เห็นด้วยและขอไม่ให้มีการแถลงออกสื่อมวลชน ทั้งนี้ได้เชิญ
ท่านปลัดและผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปประชุมร่วมกับ 13 ตุลาคม 59
คณะกรรมการทันตแพทยสภาอีกครั้งในวันที่ 13 ตุลาคม เพื่อหา
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
ข้อตกลงร่วมกัน
เทคโนโลยี และคณะร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงการด�ำเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายตามข้อเสนอของทันตแพทยสภา ซึ่งตามข้อบังคับ
12 ตุลาคม 59
ทันตแพทยสภา การประชุมกรรมการทันตแพทยสภาเป็นการ
ครึ่งเช้าของวันที่ 12 เครือข่ายชมรมทันตอาสาจ�ำนวน ประชุมลับ แต่นายกทันตแพทยสภาได้ขออนุญาตกรรมการทันต
200 กว่าคนร่วมกันเดินประชาสัมพันธ์เรือ่ ง RSO รอบอนุสาวรียช์ ยั แพทยสภาเพือ่ ขอให้ผแู้ ทนชมรมทันตอาสา และสมาชิกจากกลุ่ม
จากนัน้ ได้ไปยืน่ หนังสือต่อปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไลน์ต่างๆเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายกทันตแพทยสภาตามล�ำดับ โดยใช้เวลาในการหารือในวาระดังกล่าวราว 1 ชั่วโมงจนมีข้อ
โดยเรียกร้อง 2 ข้อคือ1) ออกฎกระทรวงก�ำหนดให้เครื่องก�ำเนิด สรุปรวม 3 ข้อ ได้แก่
รังสีที่ก่อให้เกิดรังสีเอกซเรย์ที่ใช้ในทางทันตกรรมไม่อยู่ภาย
1) ให้มีการขึ้นทะเบียนเครื่องก�ำเนิดรังสีทางทันตกรรม
ใต้กฎหมายนี้ (ตามมาตรา 25 ประกอบมาตรา 18) และ 2) หรือเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม โดยมีค่าขึ้นทะเบียนในอัตรา
ให้ทันตแพทย์ที่จบปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ผ่านการ 1,000 บาท ในระยะเวลา 5 ปี
เรียนการสอนวิชารังสีวทิ ยาทางทันตกรรมแล้วสามารถเป็น RSO ได้
2) ทั น ตแพทย์ ส ามารถท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภัยทางรังสีได้ โดยไม่ต้องสอบ เนื่องจากหลักสูตรทันต
แพทยศาสตร์บัณฑิต มีการเรียนการสอบความรู้ด้านรังสีอยู่แล้ว
ทั้งนี้สภาวิชาชีพจะส่งหลักสูตรให้ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
พิจารณาว่ายังมีส่วนขาดด้านใด ซึ่งจะมีการให้ความรู้เพิ่มเติม
ในส่วนที่ขาด
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3) ส� ำ นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ จ ะท� ำ เอกสารคู ่ มื อ การ
ปฏิบัติงาน (Standard procedure) ในการท�ำงานทางรังสี เพื่อ
เป็นแนวทางในการท�ำงาน
ทั้งนี้ยังได้เห็นชอบร่วมกันว่าในการร่างกฎกระทรวง ปส.
จะเชิญผู้แทนทันตแพทยสภา ผู้แทนชมรมทันตอาสาและสมาชิก
ทีส่ นใจเข้าร่วมร่างกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกซเรย์ทนั ตกรรมด้วย
หลังจากการประชุมร่วมกับทันตแพทยสภาในวันที่ 13
ตุ ล าคม 2559 เลขาธิ ก ารปส.ให้ สั ม ภาษณ์ กั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์
มติชนว่า “ภายหลังจากทีท่ ราบเรือ่ งนีไ้ ด้สงั่ ให้สอบสวนหาข้อเท็จจริง
ในทันทีซึ่งสมาคมพลังงานปรมาณูนั้นเป็นนิติบุคคลไม่ใช่หน่วย
งานในสังกัดของปส. แต่มีที่ตั้งอยู่ในปส. อาจท�ำให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นการกระท�ำในนามปส. แต่ปส.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่
อย่างใด เมื่อมีเจ้าหน้าที่ของปส.เข้าไปเป็นนายกสมาคมและมี
ผู้เสียหายร้องเรียนจึงมีค�ำสั่งให้ย้ายข้าราชการคนดังกล่าวให้มา
ประจ�ำที่ส่วนกลาง และตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและในวันนี้ 5. มีเหตุให้สับสนต่อ!!!
ไลน์ชมรมทันตอาสาได้มีการโพสข้อความว่า 16 ต.ค. 59
ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดไปยังนายกสมาคมฯเพื่อให้ยุติการ
ด�ำเนินงาน และย้ายส�ำนักงานรวมทั้งบุคลากรทุกคนออกจาก มีการสัมมนาผลกระทบทางออกพรบ.พลังงานจัดโดยสมาคม
ทันตแพทย์เอกชนไทยวันนี้ (16 ตค.) ที่สาธร การบรรยายเริ่ม
ปส.ภายใน 24 ชม.”
จากวิทยากรที่เป็นคนเขียนกฎหมายนี้เองมาพูดเองว่า “กฎหมาย
นี้มีตั้งแต่ 2504 เมือ่ ก่อนคือเอาเครือ่ งมาใช้ตอ้ งแจ้งให้ทราบไม่มี
17 ตุลาคม 59
ทั น ตแพทยสภาท� ำ หนั ง สื อ ไปยั ง รมว.กระทรวง ค่าธรรมเนียมไม่มีความผิด แต่ต่อมามีการเขียนขึ้นใหม่ระบุ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสรุปมติดังกล่าว และขอบคุณ โทษอาญาและปรับบทลงโทษเพื่อให้ทุกคนท�ำตามกฎหมาย มี
ที่ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของทันตแพทยสภา การควบคุ ม วั ต ถุ ที่ ก� ำ เนิ ด อิ อ อนทุ ก สิ่ ง ทั้ ง ผลิ ต และใช้ ต ้ อ งขอ
อนุญาตครองครอง และต้องมีคนที่สอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ชมรมทันตอาสา
งานรังสีถึงใช้เครื่อง x ray ได้ ใครไม่มี ร้านนั้นผิดกฎหมาย
เปิดไม่ได้ ส่วนคนที่สามารถจับเครื่องได้ต้องมีใบอนุญาตระดับ
4. เห็นต่างในวิถี แต่มีท่าทีในเป้าหมายเดียวกัน
แม้ว่าความเห็นของชมรมทันตอาสาอาจจะเห็นไม่ตรงกับ กลางเป็นวิทยาศาสตร์บัณทิตที่สอบผ่านหรือทันตแพทย์ ค่า
การแก้ปัญหาของทันตแพทยสภาในเบื้องต้นที่จะให้มีการสอบ สอบ 300 ค่าใบ 200-500 อยู่ได้ 5 ปี สามารถต่ออายุได้ ในร้าน
เป็น RSO เฉพาะทันตแพทย์ไปก่อนในระหว่างที่เจรจาการร่าง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรังสีได้มากกว่า 1 คนแต่คนนั้นต้อง fix ชื่อ
กฎกระทรวง แต่จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการเรียกร้องนั้นตรง อยู่กับคลินิกนั้นเพียงแห่งเดียว!!! ทันตแพทย์วันที่ 12 ที่มาเดิน
กัน คือจะท�ำอย่างไรให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากรังสี ขบวนขอแก้กฎหมายลูก (กฎกระทรวง) ก้อแค่รับปากว่าจะไป
ทางทันตกรรม และการควบคุมความปลอดภัยนั้นไม่เป็นภาระ พิจารณา ยังไม่มีลายลักษณ์อักษรจากใครเลยว่าให้โดยอัตโนมัติ
ส�ำหรับทันตแพทย์ รวมทั้งป้องกันการฉวยโอกาสของคนบาง ถ้าผลออกไม่ทัน1กพ.ก้อเสียใจด้วยครับ!!!!”
เรื่ อ งนี้ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความสั บ สน และส่ ง ผลต่ อ ความน่ า
กลุ่มที่จะใช้กฎหมายนี้หาผลประโยชน์จากทันตแพทย์
เชื่อถือของการเจรจาระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ
ทั น ตแพทยสภาอย่ า งน่ า เสี ย ดาย และแม้ ว ่ า ปลั ด กระทรวง
18 ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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ยอมเสียค่าปรับ ชมรมทันตอาสาย�้ำความจ�ำเป็นและจุดยืนที่จะ
ขอยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมออกจาก พรบ.นิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ.2559 อีกครั้ง

วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จะสั่ ง ห้ า มด� ำ เนิ น กิ จ กรรมติ ว
อย่างสิ้นเชิงจนถึง 1 กพ. 2560 และเลขาฯ ปส.ออกมาให้
สัมภาษณ์อย่างชัดเจนแล้ว แต่ด้วยเหตุผลบางประการ จึงยังมี
พฤติกรรมที่น่าเคลือบแคลงด�ำเนินอยู่ โชคดีที่ได้อัดคลิปเสียง
รวมทั้งถ่ายภาพการบรรยายในวั น ที่ 16 และมอบให้ ทั น ต
แพทยสภา เพื่อส่งต่อไปยังเลขาปส.พร้อมหลักฐานที่มีทั้งหมด
ขณะนี้ปส.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้ว และหากพบ
ความผิดจะด�ำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป
ทันตแพทยสภาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาค
วิ ช ารั ง สี ข องคณะทั น ตแพทยศาสตร์ ทุ ก สถาบั น ในการส่ ง
เนื้อหารายวิชาทางรังสีที่มีการเรียนการสอนส�ำหรับทันตแพทย์
โดยได้ ร วบรวมข้ อ มู ล เนื้ อ หาวิ ช าและเอกสารประกอบ
การสอนต่ า งๆ เพื่ อ ยื น ยั น ความรู ้ ท างวิ ช าการด้ า นรั ง สี ข อง
วิ ช าชี พ ต่ อ ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยในวั น
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
ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นที่ยืนยันว่า ทันตแพทย์มีความรู้เรื่องรังสี
เพียงพอที่จะเป็น RSO ได้
จากเหตุการณ์ที่เกิดในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ชมรมทันต
อาสายังมีความกังวลต่อข้อตกลงในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จึง
เข้าพบนายกทันตแพทยสภาอีกครั้งในวันที่ 28 ตุลาคม 2559
เพื่อเน้นย�้ำข้อมูลวิชาการ และอธิบายถึงความกังวลที่อาจเกิด
จากการใช้ความไม่พร้อมของการเตรียมการขู่ให้ทันตแพทย์ต้อง

6. วิชาการชี้น�ำการตัดสินใจ
ทีมวิชาการของทันตแพทยสภาสืบค้นข้อมูล และได้รับ
ข้อมูลจาก European Commission ระบุไว้ใน European Guidelines
on Radiation Protection in Dental Radiology 2004 อย่างชัดเจน
ว่า “การมีบุคคลมา monitoring การใช้เครื่องเอกซเรย์ทางทันต
กรรมนั้น ไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็น และไม่ต้องควบคุมทุกบุคคล ท�ำเพียง
บางคนและบางเวลาก็พอ แต่ข้อมูลนี้ยังไม่ได้ชี้ชัดเพียงพอ”
จากนั้นทีมวิชาการทันตแพทยสภาได้ติดต่อนักวิชาการ
ที่เป็นกรรรมการ International Atomic Energy Agency
(IAEA) ในต่างประเทศ จนได้รับเอกสาร Radiation Protection
and Safety in Medical Use of Ionizing Radiation ปี 2016
ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญคือ ไม่มีการระบุค�ำว่า RSO แต่อย่างใด
หมายความว่า การใช้เครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ทั้งหมดไม่มี
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมี RSO ดูแลความปลอดภัย แต่มคี ำ� ทีเ่ กิดขึน้
คือ “Radiological Medical Practitioner (RMP)” ซึ่งระบุไว้ใน
เอกสารอย่างชัดเจนว่า “ทันตแพทย์ทขี่ นึ้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพ
กับองค์กรวิชาชีพ (เช่น ทันตแพทยสภา) จะเป็น RMP ได้ และระบุวา่
RMP นี้จะสามารถท�ำการใช้เครื่องเอกซเรย์ได้อย่างเป็นอิสระ”
ในเอกสารดังกล่าวยังได้ระบุอีกว่า ทันตแพทย์ยังเป็น
Referring Medical Practitioner ด้วย คือหมายความว่า
ทันตแพทย์คนเดียวกันเป็นทั้งคนตัดสินใจว่ามีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องถ่ายภาพเอกซเรย์ทันตกรรมแก่ผู้ป่วยหรือไม่ และเป็นผู้ถ่าย
ภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรมด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยตลอดทั้งกระบวนการ โดยกระท�ำได้เป็น
อิสระ ไม่ต้องมีการควบคุมจากบุคคลใดอีก
10 พฤศจิกายน 2559
ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา นายกทันต
แพทยสภาได้บรรจุวาระเพื่อทบทวนมติเดิมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
ที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลวิชาการใหม่ๆ ที่ได้รับมาประกอบการ
พิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติใหม่ว่า
ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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1. ทันตแพทยสภาเห็นว่า ควรขึ้นทะเบียนครอบครอง
เครื่ อ งเอกซเรย์ ทั น ตกรรมกั บ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแต่เดิมเพื่อให้
สามารถติดตามและดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่ง
แวดล้อมได้
2. ให้ออกกฎกระทรวงยกเว้นเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรม
ตามมาตรา 25 ประกอบมาตรา 18 ของ พ.ร.บ.นิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ.2559
3. ทันตแพทยสภาจะดูแลในด้านทักษะ ความรูค้ วามสามารถ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้สามารถปฎิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยตาม พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
ในระหว่างที่ยังมีการพูดคุยและยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน
ทันตแพทยสภาขอให้สมาชิกยังไม่ต้องสมัครสอบเป็น RSO แต่
อย่างใด ส่วนสมาชิกที่ก�ำลังจะเปิดคลินิกทันตกรรมขึ้นใหม่
นั้น สามารถด�ำเนินการตามแนวทางการปลอดภัยของเครื่อง
เอกซเรย์ทางทันตกรรมไปก่อนได้ โดยทางกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับทราบถึงข้อจ�ำกัดและช่องว่างทางกฎหมายที่เกิดขึ้น และ
ยังคงให้ใบอนุญาตเปิดบริการคลินิกทันตกรรมได้ตามปกติ

พรบ. นิวเคลียร์
ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ต้น ก.ย. 59

ด้วยรักและศรัทธา
11 พฤศจิกายน 2559

ชมรมทันตอาสา
ยื่นหนังสือ
ร้องเรียน

สมาคมปรมาณู
จัดติว เก็บเงิน

ทพ. ไม่พอใจ
รู้สึกถูกข่มขู่ ปลาย ก.ย. 59

สมาคมทันตแพทย์
เอกชนไทย จัดสัมมนา
ผลกระทบ
ของกฎหมายนี้

ทพ.สภาท�ำจดหมาย
ทพ.สภาแก้ปัญหา
แบบคู่ขนาน
ร้องเรียน
ไปยังส�ำนักงาน
1 จัดสอบ RSO กลุ่มเฉพาะ
พลังงานปรมาณูฯ
ทันตแพทย์
2 ประสานกรมวิทย์เสนอ
(ปส.)
ข้อเรียกร้อง

ทพ.สภาหารือปลัด
ก. วิทย์ ฯ

Timelines
RSO->RMP
10 พ.ย. 59
16 ต.ค. 59

28 ต.ค. 59

ประชุมกรรมการ ทพ.สภา

ประชุมทันตแพทยสภา

ร่วมกับปลัด ก. วิทย์ ฯ
ได้ข้อตกลง 3 ข้อ
1 ขึ้นทะเบียนเครื่องเอกซเรย์
2 ทพ. เป็น RSO ได้โดย
ไม่ต้องสอบ
3 ท�ำคู่มือความปลอดภัย

ทบทวนมติเดิม
ได้มติใหม่
1 ขึ้นทะเบียนเครื่องเอกซเรย์
กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 ให้ออกกฎกระทรวงยกเว้น
เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมออก
จากกฎหมายนี้
3. ทพ.ปฎิบัติงานเอ็กซเรย์ทันตกรรม
ภายใต้ พรบ. วิชาชีพทันตกรรม

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนรู้วิชา
รังสีในคณะทันตแพทยศาสตร์
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ชมรมทันตอาสา
พบ นายก
ทพ.สภา

13 ต.ค. 59

11 ต.ค. 59
12 ต.ค. 59

5 ส.ค. 59
ทพ.สภาตรวจสอบ
สารบรรณ
ไม่พบการส่งเรื่องนี้
มาปรึกษาแต่อย่างใด

7. บทเรียนส่งท้าย
กฎหมายฉบับนี้ ส่งผลกระทบต่อสมาชิกอย่างรุนแรง
และกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้ว่าทันตแพทยสภาจะ
เริ่มด�ำเนินการทันทีภายหลังจากที่ได้ทราบเรื่อง โดยพยายาม
ประสานเพื่อเจรจาต่อรอง รับฟังความเห็นเละข้อเท็จจริงจาก
สมาชิก ควบคู่กับการประสานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะทันต
แพทยศาสตร์เพื่อยืนยันข้อมูลทางวิชาการด้านรังสี มีการปรับ
เปลี่ยนตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา
บทความนี้ จึ ง เรี ย บเรี ย งความเป็ น มาเป็ น ไปของ
สถานการณ์นี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทันตแพทยสภา
ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ที่ให้ความไว้วางใจ ร่วม
แรงร่วมใจ ร่วมหาข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ ในฐานะตัวแทน
วิชาชีพเราตระหนักดีถึงความคาดหวังของท่านสมาชิก และ
เราให้ค�ำมั่นว่าทันตแพทยสภามีเป้าหมายร่วมกันที่จะจรรโลง
วิชาชีพให้เป็นที่พึ่งของสังคมและประชาชนต่อไป

เอกสารใหม่เกณฑ์ความ
ปลอดภัยของ IAEA 2016
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เรื่อง ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

ความคืบหน้า การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

(CDEC – Continuing Dental 				
		 Education Center)

ทันตแพทยสภาได้เปิดรับฟังความเห็นจากทันตแพทย์

ในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค เรื่องการศึกษาต่อเนื่องของ
ทันตแพทย์ (CE) เพื่อให้การด�ำเนินงานการออกกฎเกณฑ์ต่างๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในหลายๆ ประเด็น ซึ่งจากการรับฟัง
ความคิดเห็นได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางการก�ำหนดหน่วยกิจกรรม
ระยะเวลาในการเก็บหน่วยกิจกรรม ตลอดจนรายละเอียดที่
สมาชิกทันตแพทยสภาได้ให้ความสนใจ และให้ความคิดเห็น
ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ และยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์
ของการศึกษาต่อเนื่องที่จะเป็นเงื่อนไขของการต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ส�ำหรับสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนหลังวัน
ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และเป็นเกณฑ์ในการสะสมหน่วยกิจกรรม
ส�ำหรับสมาชิกรุน่ ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ไม่ต้องต่อใบ
อนุญาต แต่ถูกก�ำหนดให้ใช้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพมีผลต่อไป แนวทางการก�ำหนดหน่วย
กิจกรรมตามที่รับฟังความเห็นจากสมาชิก และได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการทันตแพทยสภาเพื่อให้ประกาศใช้ได้ต่อ
ไป มีรายละเอียดดังนี้คือ
1. ในรอบระยะเวลา 5 ปีแรก ให้สมาชิกแสดงตนใน Web
Site ของทันตแพทยสภา เพือ่ ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล ชือ่ นามสกุล
ค�ำน�ำหน้าชือ่ ยศ ประวัตกิ ารศึกษาโดยย่อ ทีอ่ ยู่ ทีท่ ำ� งาน รวมทัง้
รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขั้นตอนนี้ก�ำหนดให้ได้ 20 หน่วยกิจกรรม
เพื่อให้ประวัติและข้อมูลของสมาชิกมีความสมบูรณ์ และสมาชิก
ที่ขาดการติดต่อเป็นเวลานาน ได้รับข้อมูลจากทันตแพทยสภา
2. ท่านสมาชิกที่สะสมหน่วยกิจกรรม ไว้ตั้งแต่ก่อนมีการ
ต่ออายุใบอนุญาตและเก็บสะสมคะแนน สามารถได้รับการโอน
มาเป็นหน่วยกิจกรรมในรอบระยะเวลา 5 ปีแรก เท่ากับจ�ำนวน
ที่เก็บได้จริงแต่ไม่เกิน 20 หน่วยกิจกรรม ทั้งนี้ต้องเป็นหน่วย
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กิจกรรมที่เข้าร่วมประชุมในช่วง 1 ปี คือตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน
2558 เป็นต้นมา คณะกรรมการทันตแพทยสภาเห็นด้วยกับข้อ
เสนอนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการศึกษา
ต่อเนื่องก่อนหน้าที่จะมีการออกกฎหมาย เพราะมีความตั้งใจใน
การเรียนรู้ตลอดเวลา
3. กิจกรรมที่นับเป็นหน่วยกิจกรรมจากการปฏิบัติงาน
ทางด้านคลินิก สัปดาห์ละ 30 ชั่วโมงเก็บสะสมได้ 20 หน่วย
กิจกรรม โดยสมาชิกเป็นผู้ส่งหลักฐาน กรณีที่ท�ำงานในหน่วย
งานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโรงพยาบาล ให้ผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้ลงนามรับรอง กรณีที่เป็นคลินิกเอกชนให้ทันตแพทย์ที่เป็น
ผู้ด�ำเนินการเซ็นต์รับรอง หากว่าปฏิบัติงานในคลินิกของตนเอง
เซ็นต์รับรองตนเอง โดยให้ Download แบบฟอร์ม เมื่อกรอก
รายละเอียดเรียบร้อยก็ Scan และลงนามของผูร้ บั รองแล้วส่งกลับ
มาที่ Website ของ CDEC การใช้กิจกรรมจากการปฏิบัติหน้าที่
ด้านการรักษาเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บหน่วยกิจกรรม มีสมาชิก
บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าไม่เข้าข่ายการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งผู้
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่พอควร ดังนั้นคณะกรรมการทันต
แพทยสภาเสนอให้ทดลองในรอบระยะเวลา 5 ปีแรก แล้วเมื่อ
ครบรอบ 5 ปีแรกให้สอบถามความเห็นว่าจะคงนโยบายนี้ตอ่ ไป
หรือจะปรับรูปแบบ ขึน้ กับความเห็นสมาชิกทีร่ วบรวมได้และการ
พิจารณาของคณะกรรมการศึกษาต่อเนื่องและกรรมการทันต
แพทยสภาในวาระต่อไป
4. ให้สมาชิกเก็บหน่วยกิจกรรม 100 หน่วยใน 5 ปี เมื่อ
ครบก�ำหนด 4 ปี ให้มีการแจ้งเตือนและเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี
เก็บคะแนนไม่ครบ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
		 4.1 สมาชิกที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตและเก็บไม่ครบ
100 หน่วย ใบอนุญาตฯจะหมดอายุ และจะใช้ใบอนุญาตไม่ได้
จนกว่าจะเก็บหน่วยกิจกรรมให้ครบ แล้วจึงน�ำหลักฐานมาขอ
ต่ออายุใบอนุญาต
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		 4.2 สมาชิกที่ไม่ต้องต่อใบอนุญาต (ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมก่อน 15 พฤศจิกายน 2559)และเก็บ
คะแนนไม่ครบ 100 หน่วย ถูกพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวจนกว่า
จะเก็บหน่วยกิจกรรมให้ครบ จึงน�ำหลักฐานมาเพื่อคืนสภาพใบ
อนุญาตดังเดิม
สมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม ต้องเก็บหน่วยกิจกรรมที่ยังขาดให้
ครบภายใน 1 ปี หากเกิน 1 ปียังเก็บคะแนนไม่ครบ จะต้องเริ่ม
สะสมหน่วยกิจกรรมใหม่หมด โดยเก็บให้ได้ 200 หน่วยกิจกรรม
ก่อนจะมาขอต่อใบอนุญาต หรือ ขอคืนสภาพใบอนุญาตให้มีผล
ดังเดิม ทันตแพทยสภาจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีหน่วยกิจกรรมไม่
ครบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการประกอบวิชาชีพใน
ระหว่างที่ใบอนุญาตขาดการต่ออายุ หรือ ถูกพักใช้ใบอนุญาต
เป็นการชั่วคราว

กิ จ กรรมที่ ส ามารถเก็ บ หน่ ว ยกิ จ กรรมได้ มี อ ยู ่
หลากหลาย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้วยตนเองโดยการ
อ่านบทความ Online ที่ CDEC จัดไว้และตอบแบบสอบถามท้าย
บทความ ได้ 2-3 หน่วย ขึ้นกับความยาวบทความและจ�ำนวน
ค�ำถาม ท่ านสมาชิกที่มีความสามารถ ขอเชิญส่งบทความ
ความยาว A4 จ�ำนวน 2 หน้า พร้อมค�ำถามค�ำตอบ 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 5 ค�ำถาม ถ้าได้รับการคัดเลือกและน�ำขึ้นเป็นบทเรียน
Online ของ CDEC ท่านจะได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาทต่อ
บทความ (ในวาระแรก 5 ปี) และได้ 5 หน่วยกิจกรรม ผู้ร่วม
ผลิต ได้ 3 หน่วยกิจกรรม การได้หน่วยกิจกรรมเป็นระเบียบว่า
ด้วยเกณฑ์การนับกิจกรรมก�ำหนดไว้ตลอดไป (กิจกรรมนี้เก็บได้
ไม่เกิน 50 หน่วยใน 5 ปี)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาความรู้ผ่านการประชุม
อบรมทางวิชาการหรือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการทาง
ทันตกรรม
การประชุ มวิ ช าการ หรือ การฝึกปฏิบัติ ก�ำ หนดให้
วิทยากรได้ 1 หน่วยกิจกรรมต่อการบรรยาย 1 ชั่วโมง กิจกรรม
พั ฒ นาคุ ณ ภาพองค์ ก ร คุ ณ ภาพการบริ ก าร ผู ้ ฟ ั ง ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมได้ 1 หน่วยกิจกรรมต่อ 2 ชั่วโมงบรรยายในทุกรูปแบบ
กิจกรรม ทั้งนี้ต้องส่งรายการประชุมมาให้คณะกรรมการ CDEC
เป็นผู้ประเมินและก�ำหนดหน่วยก่อนจัดกิจกรรมนั้นๆ ต่อไป

ทันตแพทยสภามีนโยบายที่จะให้โรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่ ว ไป เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งของทั น ต
แพทยสภา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ทุกจังหวัดสามารถจัด
ประชุมวิชาการได้ ไม่จำ� เป็นต้องเข้าร่วมประชุมวิชาการที่จัดโดย
สมาคม ชมรมหรือคณะทันตแพทยศาสตร์เท่านั้น
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องระยะยาวใน
สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง ในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
ทันตแพทยสภา การเข้าเรียนต่อในระดับหลังปริญญาจะได้รับ
การยกเว้นการเก็บหน่วยกิจกรรม ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษา
และเริ่มนับเวลา 5 ปีหลังจากจบการศึกษา ดังนั้นท่านสมาชิกที่
เข้าเรียนต่อระดับหลังปริญญาต้องแจ้งต่อทันตแพทยสภาเพื่อได้
รับการยกเว้น
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวิชาการหรือการพัฒนาวิชาการ
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องประกาศรับรอง
ได้แก่ การประเมินผลงานทางวิชาการ การตรวจประเมินคุณภาพ
คลินิกทันตกรรม การจัดกิจกรรมด้านทันตสาธารณสุข ซึ่งมีราย
ละเอียดปลีกย่อยมากมาย
ท่านสมาชิกสามารถติดต่ออ่านรายละเอียดของระเบียบ
ว่าด้วยประเภทและเกณฑ์การรับรองคุณภาพ กิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องของทันตแพทย์ ได้จาก Website ของทันตแพทยสภา
ซึ่งจะได้ประกาศไว้ให้สมาชิกได้ติดตาม ทุกกิจกรรมที่ท่าน
สมาชิกด�ำเนินการอยู่ สามารถส่งมาให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ประเมินและก�ำหนดหน่วยกิจกรรมได้ก่อนด�ำเนินการ ทั้งนี้
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องยินดีให้ความเห็นและร่วมมือกับท่าน
สมาชิกทุกท่านในการประเมินหน่วยกิจกรรมในกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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คุ้มครองผู้บริโภค

เรื่อง ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทันตแพทยสภา

มาตรฐาน

การรักษาที่ทันตแพทยสภา
พิทักษ์ประชาชน

การดูแลคุ้มครองให้ประชาชนได้รับบริการทันตกรรม
ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน เป็ น บทบาทหน้ า ที่ ห ลั ก ที่ ส� ำ คั ญ
ประการหนึ่งของทันตแพทยสภา ซึ่งในฝั่งของทันตแพทย์นั้น
ทันตแพทยสภามีระบบการให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียน หากคิด
ว่าได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีระบบ
การกลั่นกรอง และตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่าย
ผู้ป่วยและทันตแพทย์ที่ถูกร้องเรียน ส่วนในอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นการ
ดูแลคุ้มครองประชาชนจากบริการทันตกรรมที่มาจากหมอเถื่อน
ไม่ว่าจะเป็นคลินิกท�ำฟันเถื่อน หรือการจัดฟันแฟชั่น
การแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า เช่น การไปจับกุม คลินิก
ทันตกรรมที่คาดว่าจะมีหมอเถื่อนให้บริการ หรือ การจับกุม
ร้านที่ให้บริการจัดฟันแฟชั่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะท�ำได้โดยง่าย
การเดินเข้าไปจับกุมคลินิกเถื่อน ร้านจัดฟันแฟชั่นโดยไม่มีการ
ล่อซื้อบริการนั้น จะท�ำให้หลักฐานในการจับกุมไม่ครบถ้วนตาม
องค์ประกอบความผิด ร้านเถื่อนเหล่านี้ก็จะหลุดรอดเมื่อถึง
ขัน้ ตอนในทางกระบวนการยุตธิ รรม จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการเตรียมการ
การล่อซื้อ การนัดหมายกับต�ำรวจที่จะเป็นผู้น�ำในการจับกุม
การประสานกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ซึ่งขั้นตอนในการจับกุมต้องใช้เวลา ผมจ�ำได้ว่าเคยไป
ร่วมการจับกุมร้านจัดฟันแฟชั่นที่จังหวัดชลบุรี เดินทางไปยังจุด
ที่นัดแนะน้องเด็กวัยรุ่นที่จะไปล่อซื้อ ตั้งแต่ 5 โมงเย็น เมื่อล่อ
ซื้อจับกุมได้ ก็ต้องเดินทางไปที่สถานีต�ำรวจ คัดแยกวัตถุพยาน
ลงบันทึก ฯลฯ กว่าจะเสร็จสิ้นก็ใกล้ๆเที่ยงคืนทีเดียว
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ทั น ตแพทยสภามีความคิดว่า การแก้ปัญหาโดยการ
จับกุมเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ จ�ำเป็นที่จะต้องมีการแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุร่วมด้วย และทันตแพทยสภาไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้
โดยล�ำพัง เนื่องจากว่า พรบ.ทันตแพทยสภา พ.ศ.2537 นั้นเรา
มีอำ� นาจหน้าที่จ�ำกัด อีกทั้งยังมีกฎหมายของอีกหลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เชิญหน่วยงาน
ต่างๆ มาพูดคุยแล้วครั้งหนึ่ง และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
ทางอนุกรรมการได้เชิญ ผศ.ภก.ดร.วรรณา ศรีวิทยานุภาพ
รองผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
ภายใต้การสนับสนุนของ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ มาร่วมพูดคุยเพื่อหาพันธมิตรในการท�ำงาน ที่ประชุม
ได้ตกลงที่จะจัดเสวนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้ทุกหน่วยงาน ในวันที่ 25 พย. 2559 ณ ห้องประชุมคณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานได้วางแผนและได้
ด�ำเนินการเกี่ยวกับจัดฟันแฟชั่น ข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานของ
แต่ละหน่วยงานโดยหวังว่าภายหลังจากการเสวนานี้ เราจะได้
พันธมิตรในการแก้ปัญหาจัดฟันแฟชั่นร่วมกัน ท�ำงานสอดคล้อง
กลมกลื น กั น ไม่ ใ ช่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานต่ า งคนต่ า งท� ำ โดยมี
เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ปัญหาจัดฟันแฟชั่นจะต้องเบาบางลงภายใน
ปี 2560

คุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนของทันตแพทยสภาได้ทำ� แบบสอบถามให้ทนั ตแพทย์
ประจ�ำส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ช่วยแจ้งเรื่องปัญหา
จัดฟันแฟชั่น คลินิกท�ำฟันเถื่อน และหมอฟันเถื่อนในพื้นที่เข้า
มา เพื่อน�ำมาประมวลเป็นข้อมูลที่ใช้วางแผนในการด�ำเนินการ
ต่อไป ตอนนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีข้อมูลที่ส�ำคัญเข้า
มามากกว่า 40 จังหวัดแล้ว โดยเฉพาะในบางจังหวัดที่แจ้งมา
ว่า ไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไขภายในจังหวัดได้เนื่องจากเกรง
กลัวความปลอดภัยหรืออิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งทันตแพทยสภาจะได้
ประสานงานหน่วยงานส่วนกลางเข้าไปจับกุมในเร็ววันนี้
นอกจากนี้ อนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทันตแพทยสภา
ยังมีแนวคิดที่จะสื่อสารกับประชาชนในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการ
บริการทันตกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่สื่อสารแล้วเข้าใจได้โดยง่าย
เพื่อลดปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกันของทันตแพทย์และผู้ป่วย
ต่อขั้นตอนในการรักษาทางทันตกรรม โดยได้ประสานติดต่อ
พูดคุยกับ บริษัท Open Dream ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคม ที่
เคยท�ำ application Doctor Me ให้มูลนิธิหมอชาวบ้านมาแล้ว
คาดว่าในอีกไม่นานจะได้รูปแบบของวิธีการสื่อสารกับประชาชน
ที่ใช้สื่อรูปแบบใหม่ โดยมี ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา ทพ.สิรวิชญ์
พินจิ รัตนพันธ์ ทพ.จักรกฤษณ์ ร่มโพธิช์ ี เป็นคณะท�ำงานด�ำเนิน
การในเรื่องนี้
อี ก ปั ญ หาหนึ่ ง ของประชาชนคื อ การขาดข้ อ มู ล การ
ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ยาสีฟัน
น�้ ำ ยาบ้ ว นปาก พวกเราอาจได้ รั บ ค� ำ ถามจากประชาชนอยู ่
บ่อยๆว่า จะเลือกใช้ยาสีฟันยี่ห้อใดดี จะใช้น�้ำ ยาบ้วนปาก
แบบไหนจึงจะเหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู ้ บ ริ โ ภคประชุ ม ร่ ว มกั บ อ.ดร.ไพบู ล ย์ ช่ ว งทอง จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ซึ่งท�ำงานเรื่องการทดสอบสินค้า ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ
เพื่อผู้บริโภคและวารสารฉลาดซื้อ เพื่อหาแนวทางในการทดสอบ
ยาสีฟันและน�้ำยาบ้วนปากที่เป็นกลางในทางวิชาการ และอยู่ใน
มุมมองของผู้บริโภค ซึ่งอาจารย์ไพบูลย์ ช่วงทองได้เล่าถึง มูลนิธิ

ทดสอบสินค้าในประเทศเยอรมันที่เป็นองค์กรที่ทดสอบสินค้า
ต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและในยุโรป ทางอนุกรรมการ
คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค โดย ทพ.สุ ริ ย น จู รั ต นากร ทพ.สมชั ย
สุขสุธรรมวงค์ และ ทพญ.ปิยฉัตร ทองป้องเป็นคณะท�ำงาน ที่
จะใช้แนวทางการทดสอบยาสีฟัน น�้ำยาบ้วนปากของมูลนิธิ
ทดสอบสินค้าในประเทศเยอรมัน มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
และท�ำการทดสอบร่วมกับ อ.ดร.ไพบูลย์ ช่วงทองต่อไป
สิ่ ง ที่ทันตแพทยสภาตั้งใจและก�ำลังด�ำเนินงานอยู่นั้น
เรามีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนปลอดภัยจากการรับบริการทันต
กรรม โดยจะลดปัญหาหมอเถื่อน คลินิกเถื่อน จัดฟันแฟชั่น
ที่ท�ำให้ประชาชนได้รับอันตราย รวมทั้งเราอยากให้ประชาชน
มี แ หล่ ง ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั น ตสุ ข ภาพ
และเข้าใจถึงขั้นตอนในการรักษาทางทันตกรรมด้านต่างๆ ครับ
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TDCA

เรื่อง ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ

น�ำเคล็ดวิชา

ท้าท่านประล ง (TDCA)
เมื่อ

ทันตแพทยสภา 7 พัฒนา Dental Safety Goals
and Guidelines ได้ มั่ น คงระดั บ หนึ่ ง แล้ ว เพื่ อ
ความต่อเนื่องของนโยบายเชิงสนับสนุนการพัฒนางานนี้ ทันต
แพทยสภา 8 เลยน�ำ Guidelines มาต่อยอดใช้ประโยชน์โดยท�ำ
ออกมาเป็น Thai Dental Clinic Accreditation หรือ TDCA ซึ่ง
ทันตแพทยสภาและสถาบันทันตกรรมร่วมกันพัฒนา “กิจกรรม
พัฒนาและรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม” โดยทดลองกับ
คลินิกและโรงพยาบาลที่สมัครใจเข้ารับการเยี่ยมส�ำรวจ ว่าการ
ท�ำงาน อุปกรณ์และระบบทั้งหลายในคลินิกทันตกรรม มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่เราได้รวบรวมและสร้างเป็นแนวทาง
ไว้ไหม บัดนี้การทดลองสัมฤทธ์ผล เราได้พัฒนาระบบรับรอง
มาตรฐานคลินิกทันตกรรมของไทยเองแล้ว ไชโย้ !!
เมื่อจะท�ำ TDCA แล้ว สิ่งที่เราคิดคือ ท�ำอย่างไรจะ
ให้กระทบผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด เราจึงพยายามท�ำให้ TDCA
สอดคล้องกับทิศทางกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ทั้งแบบฟอร์มและเกณฑ์
การประเมินตนเองก็ยังคงใช้เนื้อหาแนวทางปฏิบัติ Thai Dental
Safety Goals and Guidelines 2015 เหมือนเช่นเดิม เพียงปรับ
จากการตรวจแบบ Pass or Fail เป็น Ordinal Scale (เปลีย่ นแปลง
การให้คะแนนจากเดิมเป็น Yes หรือ No เป็น 0,1,2,3,4,5) เพื่อดู
พัฒนาการหรือดูล�ำดับขั้นของความส�ำเร็จในแต่ละกระบวนการ
ที่เป็นองค์ประกอบใน Guidelines ดังกล่าว
และการท�ำ TDCA ครั้งนี้ เราขยายความครอบคลุมเผื่อ
ให้คลินิกเอกชนเข้ามาประเมินหรือทดสอบวิทยายุทธ์คลินิกตัว
เองได้ด้วย เรามีสมมติฐานว่าระบบบริการในคลินิกทันตกรรม
ของเราดีอยู่แล้ว ได้มาตรฐานอยู่แล้ว แต่จะประกาศคุณภาพ
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ด้วยการรับรองตัวเอง เช่น คลินิกนี้ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ด้วย
ระบบไร้เชื้อ อาจดูไม่ดีเท่ามีบุคคลที่สามมาช่วยรับรอง ซึ่งใน
การนี้ท�ำแบบไทยๆชิลๆ ใครพร้อมก็มาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกณฑ์ของทันตแพทยสภาจากเว็บไซด์ไปทดสอบเทียบเคียง
กับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อท�ำได้มั่นใจแล้ว จะเรียกกัลยาณมิตรทั้ง
หลายไปชื่นชมกัน เมื่อผ่านก็เอาประกาศไปติดที่ร้านได้ หรือจะ
ทราบในใจไว้เฉยๆก็ได้ เราไม่ว่ากัน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ท่านสมาชิก ทันตแพทยสภา
จึงเตรียมกัลยาณมิตร ผู้เยี่ยมส�ำรวจกระจายตามภูมิภาคต่างๆ
(เพราะเกณฑ์เราสบายๆ เกรงว่าเมื่อสมาชิกอ่านแล้ว อยากให้
ไปชื่นชมที่คลินิกท่าน เกรงทีมงานสภาจะไม่เพียงพอ)
ในยุคสมัยที่ผู้บริโภคเราสามารถหาข้อมูลได้รอบทิศ หาก
เรามีเกณฑ์มาตรฐาน และท�ำตามเกณฑ์น่าจะช่วยคุ้มครอง
ท่านสมาชิกได้ระดับหนึ่ง (ปัจจุบันมีผู้รับบริการสอบถามทันต
แพทยสภาประมาณว่า ท�ำไมหมอไม่ใส่ Rubber Dam ขณะ
รักษารากฟัน ท�ำไมไม่ X-ray ก่อนผ่าฟันคุด และประเด็น IC
ต่างๆ เป็นระยะ คงหาข้อมูลและดูคลิปออนไลน์มาก่อนจะ
ท� ำ ฟั น ) งานนี้ ทั น ตแพทยสภาจึ ง ท� ำ เกณฑ์ เ พื่ อ เป็ น กรอบว่ า
หากท�ำตามมาตรฐานแล้วอาจจะลดการเกิดปัญหาได้ในระดับ
หนึ่งเพราะการรักษาเป็นศิลปะไม่ใช่โจทย์เลขที่ตายตัว
เรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อคลินิกทันตกรรมทั้งในภาครัฐ
และเอกชน และเป็นเรื่อง Win Win ต่อผู้บริโภคและทันตแพทย์
เนื่ อ งจากช่ ว ยคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
และช่วยคุ้มครองทันตแพทย์จากปัญหาการถูกฟ้องร้อง หาก
ทันตแพทย์ได้ด�ำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนที่ก�ำหนดใว้ใน
Guidelines ครับ

TDCA
ประกาศให้โลกรู้ว่า...
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ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ

ส� ำ หรั บ คลิ นิ ก ทั น ตกรรมภาครั ฐ ท่ า นก็ อ าจจะได้ ใ ช้
Guidelines ฉบับนี้เป็นแหล่งอ้างอิงกับผู้บริหาร กรณีที่ต้องของบ
ประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างหรืองบลงทุนต่างๆ เพื่อจะพัฒนา
องค์ประกอบของคลินิกทันตกรรมให้ได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนด
ส�ำหรับคลินิกทันตกรรมเอกชน ที่ได้พัฒนาจนสามารถ
ผ่านการรับรอง TDCA ได้ และได้รับใบรับรองจากทันตแพทยสภา
ด้วยแล้วนั้น ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากผู้ตัวผู้ให้บริการจะลด
ความเสี่ยงในการถูกฟ้องหรือจะร้องเรียนแล้ว ยังมีผลพลอยได้
คือสามารถที่จะน�ำใบประกาศรับรองคุณภาพติดไว้ในสถาน
บริการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในคลินิกนั้น เดิมเรามักติดว่า
“คลินิกนี้ทำ� ความสะอาดด้วยระบบไร้เชื้อ” ติดเองรับรองเอง
ส�ำหรับทุกๆท่านที่มั่นใจในคุณภาพ เกณฑ์นี้เป็นการ
ประลองฝีมอื เปรียบเทียบชัน้ วิทยายุทธ์ของเรากับวิทยายุทธ์กลาง
ที่เราว่าของเราดีนั้น เทียบกับชาวบ้านแล้วเราท�ำได้มากน้อยแตก
ต่างจากเขาแค่ไหน ถือเป็นการท้าทายระบบ ว่าแต่ท่านผู้อ่าน..
สนใจลองได้นะครับ แค่ปลายนิ้วคลิ๊กไปที่มาตรฐาน TDCA
ในเวปสภาเท่านั้น
ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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เรื่อง ทันตแพทย์ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์

คดีความวันนี้

		ยกเครื่องกระบวนการพิจารณาคดีความ
ทันตแพทยสภา 8 ภายใต้การน�ำของท่านนายกไพศาล กังวลกิจ
ได้ให้นโยบายต่อการพิจารณาคดีความว่า “ความล่าช้าคือความไม่
เป็นธรรม” ขอรายงานการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีความ
ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาครับ
ความท้าทายของกรรมการ อนุกรรมการทั้งชุดจรรยาบรรณ
และชุ ด สอบสวนของสภาประกอบด้ ว ย ทั น ตแพทย์ ทั้ ง ในระบบ
ราชการและเอกชน การนัดหมายเวลาให้กรรมการมาร่วมประชุมได้
พร้อมเพรียงกันเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยาก เนื่องจากสะดวกไม่ตรงกันท�ำให้
ต้องใช้เวลาในการท�ำคดีนานขึ้น
การเรียนเชิญคู่ความทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ต้องมีหนังสือเป็น
ทางการจากทันตแพทยสภาตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนและสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหา
หรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 และการ
นัดหมายเวลาเพื่อมาให้ถ้อยค�ำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เวลา
ถูกทอดไป บางรายทันตแพทยสภาไม่สามารถติดต่อได้ บางราย
ติดต่อได้แต่เป็นโรค “เลื่อน” บางรายผู้ฟ้องสะดวก ผู้ถูกฟ้อง
ไม่ ส ะดวก บางรายผู ้ ฟ ้ อ งและผู ้ ถู ก ฟ้ อ งสะดวกแต่ ก รรมการมี
ราชการด่วน…
จากความยากล� ำ บากในการนั ด กั น เองและนั ด ผู ้ ถู ก ฟ้ อ ง
ผู้ฟ้อง ท�ำให้โดยเฉลี่ยอนุกรรมการจรรยาบรรณและสอบสวนแต่ละ
ชุดจะสามารถประชุมพิจารณาคดีฟ้องร้องได้เพียง 1-2 ครั้งต่อเดือน
การเพิ่ ม ที ม เพื่ อ ให้ พิ จ ารณาคดี ไ ด้ เ พิ่ ม พบคอขวดใหม่
ทันตแพทยสภามีเจ้าหน้าที่ท�ำงานด้านจรรยาบรรณเพียง 2 คน ทั้ง
สองคนต้องแบ่งงานกันเข้าประชุมร่วมกับอนุกรรมการจรรยาบรรณ
9 ชุด อนุกรรมการสอบสวน 7 ชุด เพื่อท�ำหน้าที่เลขานุการการ
ประชุม พิมพ์และสรุปส�ำนวนตามแบบฟอร์มส�ำนวนทางนิติศาสตร์
หรือกฎหมาย เดือนตุลาคมที่ผ่านมา กรรมการทันตแพทยสภาได้
อนุมัติให้เพิ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่อีก 1 คนเพื่อลดคอขวดในส่วนนี้
เพิ่มทีมเร่งก�ำลังผลิต เมื่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา
วาระที่ 8 เริ่มต้นงานจรรยาบรรณ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มอนุกรรมการจรรยาบรรณจากเดิม 6 ชุด เป็น 9 ชุด และ
28 ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

อนุกรรมการสอบสวนจากเดิม 6 ชุดเป็น 7 ชุด เพื่อช่วยกันพิจารณา
คดีฟ้องร้องให้เร็วขึ้น
เคลียร์คดีค้างท่อ เกือบร้อยละ 80 ก่อนเดือนเมษายน 2559
มี ค ดี จ รรยาบรรณที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวนจ�ำนวน 40 คดี เป็นคดีในชั้น
จรรยาบรรณ 33 คดี และในชั้นสอบสวน 7 คดี โดยมีอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ 6 ชุด และอนุกรรมการสอบสวนอีก 6 ชุด ข้อมูลชุด
นี้บอกเราว่าอนุกรรมการจรรยาบรรณมีงานติดมืออยู่เฉลี่ย 5 – 6
คดีต่อชุด เมื่อมีคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระ 8 เริ่มท�ำงาน
คดีฟ้องร้องที่อนุกรรมการจรรยาบรรณและสอบสวน ทยอยสรุป
แต่ละคดีเข้าสู่กรรมการทันตแพทยสภาเพื่อลงมติอย่างใดอย่างหนึ่ง
เฉลี่ ย เดื อ นละ 3-4 ราย นั บ เรื่ อ ยมาถึ ง เดื อ นตุ ล าคมที่ ผ ่ า นมา
ทันตแพทยสภาเคลียร์คดีค้างท่อจากกรรมการทันตแพทยสภาชุด
ก่อนได้เกือบร้อยละ 80
อนุกรรมการทั้งจรรยาบรรณและสอบสวนชุดเดิมก็ให้ท�ำงาน
พิจารณาคดีฟ้องร้องจนแล้วเสร็จ อนุกรรมการจรรยาบรรณและ
สอบสวนชุดใหม่ก็มีคดีฟ้องร้องเข้ามา 30 คดีในระยะเวลา 6 เดือน
เฉลีย่ 5 คดีตอ่ เดือน สมาชิกหลายคนถามว่าเฉลีย่ 5 คดีตอ่ เดือนนี้
มากไหม จากประสบการณ์ที่ท�ำงานด้านนี้มา ตอบได้ว่า ไม่มาก
แต่อาจจะมากกว่าปกติที่ผ่านมาอาจจะเนื่องจากกรรมการทันต
แพทยสภาชุดนี้ เปิดพื้นที่รับรู้ข่าวสารผ่านสื่อ และ social media
เพิ่มขึ้น ท�ำให้สมาชิกเข้าถึงทันตแพทยสภามากขึ้น และช่วยกันดูแล
หมู่มวลสมาชิกด้วยกัน
โจทย์ใหม่ ในความว่องไวของโซเชียลมีเดีย ยุคที่การข่าว
ออนไลน์ว่องไว ความคาดหวังของสังคมที่ผลักดันให้ทันตแพทยสภา
ต้องด�ำเนินการฟ้องร้องสมาชิกเพื่อรักษาเกียรติศักดิ์วิชาชีพในสังคม
โดยเฉพาะคดีที่โด่งดังในข่าวโทรทัศน์ เช่น คดีทพญ.ดลฤดีหนีทุน
ทั น ตแพทย์ ใ ช้ บั ต รเครดิ ต ปลอม และตรวจพบสารเสพติ ด
เมื่ อ ปลายเดื อ นกั น ยายนที่ ผ ่ า นมา และ กรณี ก ารโฆษณาการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมผ่านทาง facebook
กรณีที่มีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวง

คดีความ
สาธารณสุขร่วมกับต�ำรวจ น�ำทีมจับนศ.ทันตแพทย์ปี 8 รักษา
คนไข้นาน 3 ปี ไม่มีใบอนุญาต คลินิกท�ำฟันย่านแจ้งวัฒนะ ทันต
แพทยสภาก็ ไ ด้ ติ ด ตามข่ า วนี้ แ ละรั บ เรื่ อ งฟ้ อ งทั น ตแพทย์ ที่ เ ป็ น
เจ้าของคลีนิกดังกล่าว
ก็ เ พี ย งจะบอกสมาชิ ก ทราบว่ า ทั น ตแพทยสภาชุ ด นี้ ไม่
ได้นิ่งนอนใจ ให้ความส� ำคัญกับงานจรรยาบรรณและเร่งรัดให้
อนุกรรมการจรรยาบรรณและสอบสวนทุกชุดช่วยกันท�ำงานอย่าง
เต็มที่ พยายามที่จะใช้เวลาในการพิจารณาคดีฟ้องร้องแต่ละคดีให้
เร็วขึ้นครับ แต่ inflow ของเรามีมาทั้งทางคนไข้ฟ้องและออนไลน์
ท�ำให้เรามีงานเพิ่มมากขึ้น
การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์ มีผู้เสียหายปรึกษา
ทันตแพทยสภาเฉลี่ย 2 – 3 เรื่องต่อเดือน ในช่วงที่ผ่านมา ประเด็น
นี้ทีมงานจรรยาบรรณก็รับหน้าที่ประสานงานให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำให้
ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นโดยไม่ต้อง
ให้เกิดการฟ้องร้องเข้าสู่ทันตแพทยสภา จะขอยกตัวอย่างให้ท่านๆ
ทราบครับ
Case Classic ไม่ได้จะฟ้องแต่ขอมีส่วนร่วมตรวจสอบ

มาตรฐาน คนไข้ไปรับบริการที่คลินิกทันตกรรมเอกชนแห่งหนึ่ง โดย
ทันตแพทย์ให้การรักษาคลองรากฟันซี่ # 14 เริ่มต้นโดยการเปิด
คลองรากฟัน OC คนไข้มีความสงสัยว่าท�ำไมหมอไม่ใส่ Rubber
Dam คุณหมอก็อธิบายว่า รักษารากฟันบนนั้นสามารถใช้ส�ำลีกั้น
น�้ำลายได้ คนไข้ก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่า แล้วการเดินไป X-ray โดยที่
มีการเปิด OC นี้จะ Sterile ไหม (คนไข้มีความรู้และได้ปรึกษากับ
หมอ Endo ที่เป็นเพื่อนกัน) คนไข้จึงโทรศัพท์มาแจ้งทันตแพทยสภา
เพื่อช่วยตักเตือนคุณหมอเกี่ยวกับการท�ำ Endo ไม่ใส่ Rubber Dam
(ยุคนี้สมัยนี้คนไข้เราไม่ธรรมดานะครับ)
กรณีนี้ ทีมงานจรรยาบรรณก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้ร้องและ
ทันตแพทย์ผู้ถูกร้อง เรื่องก็จบลงด้วยดีคือ ทีมงานจรรยาบรรณก็ได้
เตือนทันตแพทย์ผู้ถูกร้องว่า การรักษาคลองรากฟันตาม Clinical
Practice Guideline (CPG) จะต้องใส่ rubber dam ทุก visit และ
ต้องมีการ x-ray อย่างน้อย 4 film เป็นต้น
โครงการให้ค�ำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน�ำให้แก่ประชาชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการรับบริการทันตกรรม
เนื่ อ งจากหลายกรณี ที่ ผู ้ ร ้ อ งไม่ ป รารถนาจะฟ้ อ งร้ อ ง
ทันตแพทย์ เพียงแต่อยากให้ทันตแพทย์ช่วยตรวจสอบการประกอบ
วิชาชีพว่าได้มาตรฐานไหม ทันตแพทยสภาเห็นความส�ำคัญของการ
ท�ำความเข้าใจเบื้องต้นระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้อง จึงได้มีโครงการ
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ช่ ว ยเหลื อ แนะน� ำ ให้ แ ก่ ป ระชาชนและองค์ ก รที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการรับบริการทันตกรรม ซึ่งผ่านมติที่ประชุม
ทันตแพทยสภาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โครงการนี้จะ “ช่วย
เหลือ แนะน�ำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กร
อื่นที่เกี่ยวกับทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข” โดยหวังว่า จะ
ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน องค์กรอื่นๆและ
ทันตแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการรับบริการทันตกรรม
เราคาดว่าอัตราการฟ้องร้องในกระบวนการพิจารณาคดีของ
ทันตแพทยสภาลดลง รวมทั้งน่าจะเกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประชาชน องค์กรอื่นๆและทันตแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการรับ
บริการทันตกรรม ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในวิชาชีพ โครงการ
นี้ก�ำลังประสานงานกับทันตแพทย์ที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา
จ� ำ นวนหนึ่ ง และต้ อ งเข้ า อบรมเทคนิ ค การไกล่ เ กลี่ ย รวมถึ ง การ
Counselling คาดว่า ทันตแพทย์จ�ำนวนนี้จะสามารถเริ่มงานได้ใน
เดือนธันวาคม 2559
เรื่องราวก็เป็นเช่นนี้แหละครับ…
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แถลงท้ายเล่ม
เนื้ อ หาหนั ก ๆ ทั้ง หลาย ท่ า นเลขาฯ ว่า ไปหมดแล้ ว
บก. เลยขออนุ ญ าตโปรโมทหนั ง สื อ ฉบั บ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ให้ ท ่ า นสมาชิ ก ทราบนะคะ
หนังสือเล่มพิเศษนี้ได้รวบรวมพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเรื่องเล่าเกี่ยว
กับพระองค์ท่านครั้งเมื่อทรงรับการรักษาด้านทันตกรรม การ
ถวายความเคารพพระองค์ท่านจากวิชาชีพเราในวาระต่างๆ
โดยการรวบรวมข้อมูลได้รับความกรุณาจากท่านคณบดีคณะ
ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านผู้หญิงเพ็ชรา
เตชะกัมพุชและทีมทันตนวตกรรม รวมทั้งท่านคณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ทุกแห่งที่พระองค์ท่านเสด็จไป
การพิมพ์-การตรวจเอกสาร น้องๆ ทันตแพทย์บางใหญ่
ช่วยกันคนละบทสองบท และได้คุณหมอพิสุทธิ์ อ�ำนวยพาณิชย์
คนเก่งทีก่ ำ� ลังศึกษาต่อเนือ่ งทันตวินจิ ฉัยทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาฯ ช่วยเรียบเรียงบทให้ และเรายังได้ทีมจากทันตแพทย
สมาคม อ. วีรวัฒน์ สัตยานุรักษ์และทพญ.ศศิธร สุธนรักษ์มา
ร่วมทีมด้วย
งบประมาณในการด�ำเนินการนัน้ มาจากหลากหลายภาคส่วน
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ร่ ว มกั น ถวายความอาลั ย อาทิ เ ช่ น
ทันตแพทยสมาคม เจ้าของบริษัทเอกชนหลายแห่ง เมื่อหนังสือ
ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ จ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิม่ เมือ่ สมาคม ชมรม
วิชาชีพ รวมทัง้ คณะทันตแพทยศาสตร์หลายๆ สถาบันพอทราบข่าว
ก็เข้ามาร่วมกันสนับสนุนโดยสมัครใจ นับเป็นการรวมพลังครั้ง
ยิ่งใหญ่ของวิชาชีพเราจริงๆ
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เมื่ อ คนท� ำ กลั่ น กรองหั ว ใจ ใช้ ค วามสามารถและ
ทรัพยากรกันขนาดนี้แล้ว ท�ำอย่างไรจะให้หนังสือถึงมือท่าน
สมาชิก ท�ำอย่างไรไม่ให้ความตั้งใจถูกทอดทิ้งเพราะส่งไปผิด
ที่ผิดทางล่ะ!?! ขอความร่วมมือท่านๆช่วยกันแจ้งเพื่อนฝูงว่า
ช่วงต้นปี 2560 (ราวๆต้นเดือนกุมภาพันธ์ เพือ่ ท�ำให้สมบูรณ์ขนึ้
อาจล่าช้าไปกว่าแผนเดิมบ้าง) ทันตแพทยสภาจะส่งหนังสือ
“พระมหากรุณาธิคุณด้านทันตกรรม” ไปให้ทุกท่านตามฐาน
ข้อมูลที่อยู่ที่ทันตแพทยสภามี ช่วยสอบถามเพื่อนๆว่า ปกติ
ได้รับข่าวสารทันตแพทยสภากันอยู่ไหม หากไม่ได้ ขอให้รีบ
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่กัน เราให้ท่านแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ได้ผ่านเว็บ และ
เฟสบุ๊คทันตแพทยสภา และจะตั้งโต๊ะทันตแพทยสภาให้ท่านไป
แจ้งในที่ประชุมทันตแพทยสมาคมด้วย เราพร้อมอ�ำนวยความ
สะดวกกันเต็มที่นะคะ อยากส่งมอบให้ถึงมือทุกท่านค่ะ
ในปีหน้าข่าวสารทันตแพทยสภาจะสั้นลง เราจะเน้น
การออกข่าวผ่านเฟสบุ๊คและเว็ปมากขึ้น เพื่อให้ได้ข่าวที่ว่องไว
ทันสถานการณ์ด้วยสีสันที่สดใส และอาจมีคลิบสั้นๆให้ท่านชม
อีกด้วย เพิ่มความไวแถมประหยัดงบประมาณไปในตัวค่ะ แล้ว
พบกันใหม่นะคะ

