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เปิดศักราช

เรื่อง ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ

สวัสดีปีใหม่ ความในใจนายกฯ
สวัสดีปี ไก่ สวัสดีเพื่อนทันตแพทย์
ปีใหม่ 2560 มาถึงแล้ว วันเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8

ท�ำงานมาได้เกือบครบ 1 ปีแล้ว ปีนี้เป็นปีไก่ จะเป็นไก่ชน ไก่แจ้ หรือไก่ขันยังไม่รู้ พอถึงปีใหม่ ก็มีคนถาม
ค�ำพยากรณ์แนวโน้มต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่ เพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ ต้อนรับสิ่งที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในปีใหม่ ผมจึงขอถือโอกาสนี้เล่าเรื่องที่คาดการณ์ว่าจะเกิดในปีใหม่นี้ การดูแนวโน้มวิชาชีพและ
การประกอบวิชาชีพในปีไก่และปีต่อ ๆ ไป คงต้องมองปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. โลกเปลีย่ นไป - โลกมีพลวัตรการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึน้ มากมาย
ทีส่ ง่ ผลต่อแนวคิดและวิธกี ารด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์เป็นอย่างมาก โลกนี้
เป็นโลกไร้พรมแดนซึ่งเป็นผลพวงจากวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงในโลก
เกิดขึ้นรวดเร็วและคาดเดายาก ภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ มีมากขึ้น
รุนแรงขึ้น ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ เกิดขึ้นและเข้าถึงได้ง่าย
แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับเพราะมีข้อมูลทั้งจริงและไม่จริง
การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลมาถึงวิชาชีพด้วย เช่น เทคโนโลยี 3 – D
printing จะเข้ามาแทนที่การพิมพ์ปาก การท�ำครอบฟัน ฟันเทียม
รวมทั้งการท�ำ inlay การจัดฟัน โดยเทคนิคใหม่ ๆ ที่ใช้ Lab จาก
ต่างประเทศ รัฐบาลประกาศเดินหน้าประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0
คือขับเคลือ่ นประเทศด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการ เราจะปรับตัววิชาชีพของ
เราอย่างไร ให้เป็น Dentistry4.0 เป็นเรื่องที่เราต้องติดตาม
2. คนไข้ไม่เหมือนเดิม โครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนไป
ผูส้ งู อายุทมี่ มี ากขึน้ ปัญหาของโรคในช่องปากมีความซับซ้อนมากขึน้
ในขณะที่โรคที่พบบ่อย เช่น โรคฟันผุ โรคเหงือก ยังมีอยูใ่ นระดับสูง
คนไข้มโี รคประจ�ำตัวมากขึน้ คนไข้มคี วามคาดหวังต่อการรักษาสูงขึ้น
การดูแลคนไข้ จึงต้องท�ำในลักษณะสหสาขา (multidisciplinary)
แพทย์และทันตแพทย์ต้องท�ำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น การแก้ไขปัญหา
ในช่องปากต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น

บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
ออกแบบปก

ติดตามเราได้ที่

www.dentalcouncil.or.th
www.facebook.com/thaidentalcouncil
Line ID “@thaidentalcouncil”
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ทันตแพทย์หญิง แพร จิตตินันทน์
ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี ร้อยโททันตแพทย์ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ
ทันตแพทย์สัณห์ชัย จิรชาญชัย ทันตแพทย์หญิงมยุรี ธนะทิพานนท์ ทันตแพทย์วัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ

เปิดศักราช
3. ทันตแพทย์เริ่มเกิน - ปัจจุบันประเทศไทยมีทันตแพทย์
15,317 คน คิ ด เป็ น อั ต ราส่ ว นทั น ตแพทย์ ต ่ อ ประชากรอยู ่ ที่
1 : 4,374 โดยครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกครึ่ง
หนึ่ ง กระจายตั ว อยู ่ ทั่ ว ประเทศ มี ก� ำ ลั ง ผลิ ต ทั น ตแพทย์ จ าก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ 13 แห่ง ปีละ 800 คน และจะเพิ่ม
เป็น 1,000 คน ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีจ�ำนวนทันตแพทย์เกือบ
20,000 คน ภายใน 10 ปี จ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นคงยังกระจุกอยู่ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลและเมืองใหญ่ ๆ ท�ำให้การแข่งขันเริม่ สูงขึน้  
ทันตแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทัง้ 12 สาขา มีจำ� นวน 1,600 คน คิดเป็น 10 %
ของจ�ำนวนทันตแพทย์ทั้งหมด ความต้องการทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จึงมีอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ผลิตได้ปีละประมาณ 120 – 140 คน
4. นโยบายรัฐสนับสนุนบริการสุขภาพช่องปาก รัฐบาลได้มี
นโยบายให้การสนับสนุนด้านบริการสุขภาพช่องปากอย่างไม่เคยมี
มาก่อน ได้แก่ แผนงานทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
พ.ศ.2558 - 2565 อนุมัติงบประมาณ 13,265,938,320 บาท ซึ่งเป็น
งบประมาณสูงสุดเท่าที่เคยมีมา แผนงานนี้ครอบคลุมทั้งด้านบริการ
การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ นอกจากนี้นโยบายด้าน
การส่งเสริมการท่องเทีย่ วของชาวต่างชาติและ medical hub ของรัฐบาล
ส่งผลให้ชาวต่างชาติมาใช้บริการทันตกรรมในประเทศไทยสูงขึ้น
และรายได้เข้าประเทศจากการบริการด้านทันตกรรมยังติดอยู่ใน
อันดับต้น ๆ  ด้วย
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 	 5. การค้ า ขายข้ า มแดนเสรี การเปิ ด เสรี ท างการค้ า
ทั้ง AEC และเสรีทางการค้ากับประเทศอื่น ๆ ที่รัฐบาลท�ำยังไม่ส่ง
ผลกระทบต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมในประเทศไทย
ทั้งในปัจจุบันและในอีก 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากทันตแพทย์ต่างชาติที่
จะเข้ า มาท� ำ งานในประเทศไทย ยั ง ต้ อ งขอสอบขึ้ น ทะเบี ย นรั บ
ใบอนุญาตซึ่งสอบเป็นภาษาไทย ทันตแพทยสภายังคงนโยบายนี้อยู่
นอกจากนี้ ทั น ตแพทย์ ไ ทยไม่ นิ ย มไปท� ำ งานในต่ า งประเทศ
การเคลื่อนย้ายของทันตแพทย์เข้าออกจึงยังมีไม่มาก
 	 6. การฟ้องร้องมีแนวโน้มสูงขึ้น คดีฟ้องร้องทันตแพทย์
ทีท่ นั ตแพทยสภามีจำ� นวนประมาณ 30 คดีตอ่ ปี มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
เรื่อย ๆ ถึงแม้จำ� นวนทันตแพทย์ที่ถูกฟ้องร้องยังไม่สูงมาก (ประมาณ
2 %) แต่มีคดีฟ้องร้องทันตแพทย์ไปที่ศาลแพ่ง และอาญามีจ�ำนวน
สูงขึ้น ทันตแพทย์เคยถูกตัดสินให้ติดคุกในคดีถอนฟันผิดซี่ และ
ถูกตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหาย จ�ำนวนกว่า 2 ล้านบาท จากอาการชา
ที่ริมฝีปากภายหลังการผ่าตัดฟันคุด
 	7. การคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ธรรมดา ปัญหาเรื่องหมอฟัน
เถื่ อ นและการจั ด ฟั น แฟชั่ น เป็ น ปั ญ หาที่ ยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ข
โดยล� ำ พั ง และนั บ วั น จะทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น ซึ่ ง ทั น ตแพทยสภา
จึงจ�ำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดการกับปัญหาเหล่านี้
อย่างเป็นระบบต่อไป
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ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิน งานของทั น ตแพทยสภาในช่ ว งปี ที่ ผ ่ า นมา
1. เรือ่ งเครือ่ งเอ็กซเรย์ ไม่วา่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะเห็นด้วยหรือไม่กบั ข้อเสนอให้ออกกฎกระทรวงยกเว้นให้เครือ่ งเอ็กซเรย์
ทางทันตกรรมไม่ให้อยู่ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
การขอยกเว้ น ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า เราจะขออยู ่ เ หนื อ กฎหมายหรื อ
ขอใช้เครื่องเอ็กซเรย์ของเราโดยอิสระโดยไม่ต้องมีการควบคุมดูแล
แต่ เ ป็ นการขอขึ้น ทะเบีย นกั บ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งกรมวิทย์ฯดูแลตรวจสอบคุณภาพเครื่องมาโดยตรงตั้งแต่
แรกและยังด�ำเนินการอยู่ทุกวันนี้ เสนอให้มีการใช้กลไกของกระทรวง
สาธารณสุ ข เพื่ อ ตรวจสอบการขึ้ น ทะเบี ย นเครื่ อ งเอ็ ก ซ์ เ รย์ ทุ ก ครั้ ง
เมื่อมีการต่อทะเบียนคลินิกประจ�ำปี และให้ทันตแพทยสภาดูแลเรื่อง
มาตรฐานของบุคลากรที่ใช้เอ็กซเรย์ ข้อเสนอเหล่านี้ทันตแพทยสภา
เสนอให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ล้ ว
ความคืบหน้าจะได้เรียนให้เพื่อนๆ ทันตแพทย์ได้รับทราบต่อไป
2. การออกข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ รองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
ทันตกรรมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กฎหมายที่แก้ไขใหม่นี้แบ่งทันตแพทย์เป็น
สองกลุม่ คือ กลุม่ ทีจ่ บใหม่หลังวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 กลุม่ นีถ้ อื ว่าเป็น
กลุ่มใหม่ที่ใบอนุญาตมีอายุไม่เกินห้าปีและต่อใหม่ได้ครั้งละไม่เกินห้าปี
กับกลุ่มเก่าที่ได้ใบอนุญาตก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มนี้ไม่ต้อง
ต่ออายุใบอนุญาต แต่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามที่
ทันตแพทยสภาก�ำหนด
กฎหมายเขียนไม่ชัดว่า ถ้าไม่เข้าร่วมแล้วจะให้ท�ำอย่างไร
ทันตแพทยสภาร่างข้อบังคับว่า ถ้าไม่ท�ำจะให้พักใช้ใบอนุญาตไว้ก่อน
โดยอ้ า งอิ ง จากความเห็ น ของนั ก กฏหมายและข้ อ บั ง คั บ ของสภา
เภสัชกรรมที่ได้ออกบังคับใช้แล้วและมีเนื้อหาในกฎหมายที่เหมือนกัน
แต่ ร ่ า งข้ อ บั ง คั บ นี้ มี ท ่ า นสมาชิ ก จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยเห็ น ว่ า การพั ก ใช้
ใบอนุญาตนัน้ เป็นโทษทีห่ นักเกินไป ทันตแพทยสภาจึงเลือ่ นการด�ำเนินการ
ในเรื่องนี้ออกไปอีกหกเดือน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
อีกครั้ง และน�ำข้อคิดเห็นนั้นมาปรับปรุงร่างข้อบังคับใหม่เพื่อส่งให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาและเห็นชอบ เพื่อให้เกิด
การยอมรับและปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงภายใต้กรอบของกฎหมาย

3. การด�ำเนินการเรือ่ งคุณภาพคลินกิ ทันตกรรม ตามแนวปฏิบตั ิ
เพือ่ ความปลอดภัยทางทันตกรรมต่อเนือ่ งจากทันตแพทยสภาวาระที่แล้ว
เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการทางทันตกรรมแก่
ผู้ป่วยทั้งในคลินิกทันตกรรมของภาครัฐและเอกชน สร้างความมั่นใจ
และการยอมรั บ ของประชาชนในการรั บ บริ ก ารทางด้ า นทั น ตกรรม
โดยเปิดโอกาสให้คลินิกทันตกรรมทุกภาคส่วนที่สนใจอยากเข้าร่วม
โครงการได้สมัครเข้ามาร่วมรับการอบรม เพื่อให้เข้าใจในแนวปฏิบัติและ
ขอรับการตรวจเยีย่ มจากผูต้ รวจเยีย่ มของทันตแพทยสภา ซึง่ ได้ดำ� เนินการ
และมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ คลินิกทันตกรรมหลายแห่งได้ขอเข้าร่วม
โครงการจึงจ�ำเป็นต้องมีการฝึกอบรมผูต้ รวจเยีย่ มเพิม่ ขึน้ และมีอาสาสมัคร
ที่เสียสละมาเข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมาก
4. การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ ป ระชาชนและทั น ตแพทย์ เ พื่ อ ลด
ข้ อ ขั ด แย้ ง ในการรั บ บริ ก ารทั น ตกรรม พบว่ า คดี ร ้ อ งเรี ย นหลายคดี
เกิดจากไม่ได้สื่อสารหรือท�ำความเข้าใจก่อนรับบริการ ด้วยเหตุนี้ทันต
แพทยสภาจึ ง จั ด ให้ มี ค ณะท� ำ งานเพื่ อ เป็ น ตั ว กลางด� ำ เนิ น การให้ ค� ำ
ปรึกษาไกล่เกลี่ย ข้อขัดแย้งของประชาชนและทันตแพทย์ ซึ่งอาจจะช่วย
ลดคดีความที่เกิดจากการร้องเรียนหรือคดีฟ้องร้องก่อนจะด�ำเนินการ
เข้าสู่กระบวนการจรรยาบรรณของทันตแพทยสภาหรือศาลยุติธรรม
ในอนาคต
ในปี 2560 นี้ ยั ง อี ก มี ห ลายเรื่ อ งที่ ต ้ อ งด�ำ เนิ น การต่ อ เช่ น
การเจรจาเรื่องเปิดเสรีทางการค้าและบริการทางด้านทันตกรรมของกลุม่
ประเทศอาเซียน การจัดท�ำฐานข้อมูลทางด้านทันตกรรม รวมทั้งการจัดท�ำ
มาตรฐานการบันทึกเวชระเบียนเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจให้ข้อเสนอแนะในการท�ำงาน
ของทันตแพทยสภา ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความส�ำเร็จในการ
ประกอบวิชาชีพและขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่นี้ครับ
ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ
นายกทันตแพทยสภา
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เรื่อง ทันตแพทย์ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 2

ทันตแพทยสภา
ท� ำ หน้ า ที่ อ ะไรบ้ า ง

มี ค� ำ ถามจากสมาชิ ก ทั น ตแพทยสภาเข้ า มาอยู ่ เ สมอๆว่ า  ท� ำ ไมเรื่ อ ง...................
ทั น ตแพทยสภาถึ ง ไม่ ท� ำ ปล่ อ ยปะละเลย หรื อ เป็ น ค� ำ ถามแบบตรงกั น ข้ า ม ถามว่ า ท� ำ ไม
เรื่อง...............ทันตแพทยสภาถึงมาท�ำ ท�ำเกินหน้าที่ของตนเองหรือเปล่า
อยากทราบไหมครับว่า ทันตแพทยสภามีหน้าที่อะไรบ้าง

เริ่มจากอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของทันตแพทยสภาที่เขียน
ไว้ใน พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 มาตรา 7, 8 และ 9 ซึ่งเพื่อนๆ
สมาชิกสามารถไปหาอ่านได้จากใน website ของทันตแพทยสภา
สิ่งส�ำคัญที่จะต้องใช้ประกอบกับอ�ำนาจหน้าที่คือเจตนารมย์ในการ
ออกกฎหมายฉบั บ นี้ ซึ่ ง ได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นท้ า ยพรบ.วิ ช าชี พ ทั น ตกรรม
พ.ศ. 2537 ว่ า “จั ด ตั้ ง ทั น ตแพทยสภาขึ้ น ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม การ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแทนคณะกรรมการ ควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ” และเมื่อย้อนไปดูเหตุผลของการออกพรบ.การประกอบ
โรคศิลปะ ฉบับเก่าปีพ.ศ. 2542 ได้เขียนไว้ว่า “บทบัญญัติใน พรบ.นี้
มีการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แต่ก็สามารถตราขึ้นใช้บังคับได้
เพราะได้รับการยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ” ดังนั้นสมาชิกทันตแพทยสภาที่
ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมจะท�ำตามใจชอบทุกประการไม่ได้ มีการ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการเพือ่ ให้การประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม
เป็นไปโดยมีมาตรฐานวิชาชีพก�ำกับอยู่
ทันตแพทย์เราถือเป็น “วิชาชีพ” ซึ่งมีความแตกต่างกับ “อาชีพ”
สิง่ ทีแ่ ยกแยะได้วา่ อาชีพใดจัดเป็นวิชาชีพนัน้ โดยทัว่ ไปจะมีหลักอยู่ 3 ข้อ
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1. วิชาชีพนัน้ จะต้องมีมาตรฐานความรูแ้ ละทักษะในการประกอบวิชาชีพ
2. วิชาชีพนั้นจะต้องมีมาตรฐานทางจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
3. จะต้องมีองค์กรทางวิชาชีพที่จะมาดูแลควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ให้เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 โดยจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับ
อาจกล่าวได้ว่า บทบาทหน้าที่ของทันตแพทยสภาในการควบคุม
การประกอบวิชาชีพจะมีหลักๆ อยู่ 3 ประการ คือ
1. ดูแลมาตรฐานความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม
เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตและรับรองสถาบันการ
ศึกษาทันตแพทยศาสตร์
การท�ำให้วิชาชีพทันตแพทย์มีมาตรฐานมีความรู้และทักษะใน
การประกอบวิชาชีพ จะเริ่มตั้งแต่หลักสูตรปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิตและสถาบันที่จัดการเรียนการสอน โดยทันตแพทยสภามีอ�ำนาจ
ในการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตและรับรอง
สถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจะต้อง
มีหน่วยกิตและรายวิชาไม่น้อยกว่าที่กำ� หนดไว้

ทบทวน
สอบประเมินความรู้ความสามารถของนิสิต-นักศึกษาทันตแพทย์
แม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยหลักสูตรกับสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
ทันตแพทย์ที่ได้มาตราฐานเดียวกัน สิ่งที่ส�ำคัญอีกประการที่จะท�ำให้
เชื่อมั่นได้ว่า นิสิต-นักศึกษาที่เรียนจบมาแล้วนั้นมีความรู้ความสามารถ
ที่จะประกอบวิชาชีพได้จริง คือ ต้องมีการสอบหรือประเมินความรู้
ความสามารถของนักศึกษาทันตแพทย์ หรือที่เราเรียกกันว่า “การสอบ
License” ขึ้น โดยหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้คือ ศูนย์ประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.)
[http://cda.or.th] ซึง่ เป็นหน่วยงานในก�ำกับของทันตแพทยสภา การสอบ
License เป็นการสอบที่ใช้ข้อสอบเดียวกันส�ำหรับทุกสถาบันการศึกษา
โดยจัดสอบเป็น 2 ครัง้ ให้แก่นสิ ติ -นักศึกษาทันตแพทย์ชว่ งชัน้ ปีที่ 3 และ
ปีที่ 6
จึงท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่า ทันตแพทย์ที่จบการศึกษาทุกท่านมีความ
รู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ตามมาตรฐานที่
ก�ำหนดไว้ โดยทันตแพทยสภาจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมให้ผู้ที่สอบผ่าน License

ฝึกอบรมและสอบเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมสาขาต่างๆ
ส่ ว นการศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาทั น ตแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต นั้ น
จะเป็นการดูแลของ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย [http://www.
royalthaident.org] ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดและควบคุมมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผูช้ ำ� นาญการในสาขาต่างๆ และด�ำเนินการ
ในเรือ่ งการฝึกอบรมและสอบเพือ่ ให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยคณะกรรมการทันต
แพทยสภาจะส่งกรรมการ 2 ท่านเข้ามาร่วมเป็นกรรมการราชวิทยาลัยฯ
ทันตแพทยสภาจะมีหน้าทีร่ บั รองหลักสูตรต่าง ๆ ส�ำหรับการฝึกอบรมเป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรม รับรองวิทยฐานะของ
สถาบันทีท่ ำ� การฝึกอบรมและออกหนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รแสดงความรู้
ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ
จะเห็นได้ว่า ทันตแพทยสภาได้ดูแลให้มีมาตรฐานความรู้และ
ทักษะในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตั้งแต่การเห็นชอบหลักสูตร
ปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต การรับรองสถาบันผลิตทันตแพทย์
การสอบประเมิ น ความรู ้ ห รื อ สอบ License การศึ ก ษาต่ อเนื่ องเพื่ อ
Relicense และการจัดการฝึกอบรมและสอบของทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาต่างๆ โดยมีส่วนที่ทันตแพทยสภาด�ำเนินการเอง หรือให้องค์กร
หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็นผู้ดำ� เนินการ ไม่ว่าจะเป็น ศ.ป.ท., CDEC หรือ
ราชวิทยาลัย
ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องบางส่วนกับทันตแพทยสภา
คือ การศึกษาต่อเนือ่ งในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านทันตกรรม
ของสาขาต่ า งๆที่ ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน ทันตแพทยสภาไม่ได้มีอ�ำนาจ
หน้ า ที่ ใ นการดู แ ลจั ด การในส่ ว นนี้ การจั ด การศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญา
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ การเปิดสอนสาขาใด รับนักศึกษาจ�ำนวนเท่าใดนั้น
ทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดการได้โดยตรง แต่ในทางปฎิบัติก็มีการ
ประสานงาน ปรึกษาหารือกันเพื่อให้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนา
วิชาชีพทันตกรรม

ให้ ทั น ตแพทย์ พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถและติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ในพรบ.วิชาชีพทันตกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้มีการเพิ่ม
เติมอ�ำนาจหน้าที่ของทันตแพทยสภาอีกประการหนึ่งคือ การก�ำหนด
ให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทย์ที่จบในปี 2560
เป็นต้นไปนั้นมีอายุ 5 ปีและการต่อใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพได้
นั้น จะต้องมีหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
ทั้งนี้เป้าประสงค์ของกฎหมายได้เขียนไว้ชัดเจนว่า เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการศึกษาต่อเนื่องนั้น จะด�ำเนิน
การโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Continuing Dental
Education Center (CDEC) [http://www.cdec.or.th] โดยคณะ
กรรมการทันตแพทยสภาจะส่งกรรมการ 3 ท่านเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 2. ควบคุ ม ความประพฤติ ข องผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
CDEC เพื่อบริหารจัดการในภาพรวมร่วมกัน
ทั น ตกรรมให้ ถู ก ต้ อ งตามจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ

ทันตกรรม

ทันตแพทยสภาได้ออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ตั้งแต่ปี
2538 โดยมี 6 หมวดใหญ่ 41 ข้อ คือ จรรยาบรรณด้านความประพฤติ
ทั่วไป จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพทันตกรรม จรรยาบรรณการ
โฆษณาการประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม จรรยาบรรณการปฎิ บั ติ ต ่ อ
ผูร้ ว่ มวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มงานและจรรยาบรรณการทดลองในมนุษย์
ซึง่ รายละเอียดของข้อบังคับนีห้ าอ่านได้จาก website ของทันตแพทยสภา
[http://www.dentalcouncil.or.th/regulation/dental1/08.pdf]
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ทบทวน
ทั้งนี้ในรายละเอียดของจรรยาบรรณหมวดต่างๆนั้น เป็นการประมวล
ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องมีเพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียง การมีมาตรฐานทางจรรยบรรณที่ระบุไว้ชัดเจนเป็น
สิง่ ทีท่ นั ตแพทย์จะต้องปฎิบตั ิ ซึง่ ถ้าอ่านจรรยาบรรณทุกข้อแล้วอาจรูส้ กึ ได้วา่
มีความคาดหวังให้ทันตแพทย์มีความประพฤติที่ดี หรือมีจรรยาบรรณ
เฉพาะที่แตกต่างกับอาชีพอื่นๆ เนื่องจากพวกเราเป็นวิชาชีพที่ได้รับ
สิทธิให้สามารถท�ำหัตถการในช่องปากของผู้ป่วยได้ หากทันตแพทย์
ท�ำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ทันตแพทยสภามีอ�ำนาจในการที่จะลงโทษ
ทันตแพทย์ท่านนั้นๆ ซึ่งมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน การภาคฑัณฑ์
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของเรา คือ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ให้ทันตาภิบาลสามารถรักษาฟัน อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินน�้ ำลาย
ได้ภายในขอบเขตและการดูแลของทันตแพทย์ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ประกาศนีอ้ าจถือได้วา่ เป็นการใช้อำ� นาจทางกฎหมายทีอ่ นุญาต
ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสามารถประกอบวิชาชีพได้ใน
เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
อีกส่วนหนึ่งที่สมาชิกทันตแพทยสภาอยากให้ทันตแพทยสภา
ด� ำ เนิ น การ คื อ เรื่ อ งของหมอฟั น เถื่ อ นและจั ด ฟั น แฟชั่ น ซึ่ ง ตาม
พรบ.วิชาชีพทันตกรรมไม่ได้ให้อ�ำนาจโดยตรงกับทันตแพทยสภาในการ
ด�ำเนินการ ต้องใช้อ�ำนาจตาม “พรบ.สถานพยาบาล” เอาผิดในข้อหา
คลินิกเถื่อน ใช้อ�ำนาจตาม “พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค” เอาผิดในข้อหา
ขายสินค้าอันตรายต่อสุขภาพ หรือใช้อ�ำนาจของ “พรบ.คอมพิวเตอร์“
เอาผิดในข้อหาน�ำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ ท�ำให้
ประชาชนหลงเชื่อ อย่างไรก็ตามทันตแพทยสภาในฐานะตัวแทนวิชาชีพ
ทันตกรรมได้พยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน

- การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม หรือ
Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA) เพื่อให้มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย โดยเป็นการใช้กลไกการกระตุ้นเชิงบวกส�ำหรับคลินิก
ทันตกรรมที่สมัครใจเข้าร่วม โดยเป็นการต่อยอดจาก Dental Safety
Goal ที่คณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระก่อนๆได้ดำ� เนินการมา
- การพัฒนาระบบข้อมูลทางทันตกรรมมาตรฐานกลาง หรือ
National Dental Data-based System (NDDS) เพื่อให้คลินิกทันต
กรรมทั้งรัฐและเอกชนจัดเก็บข้อมูลกลางร่วมกัน ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะ
สามารถใช้ พิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ บุ ค คลได้ เ มื่ อ เกิ ด กรณี ค นหายหรื อ เกิ ด
ภัยพิบัติขนาดใหญ่
- การพัฒนาองค์ความรู้ทันตแพทย์ครอบครัว โดยใช้ความรู้
จากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งได้ด�ำเนินการอบรมทันตแพทย์กลุ่ม
หนึ่งมาตั้งแต่ คณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 7

เป็นตัวแทนของวิชาชีพและดูแลสมาชิกทันตแพทยสภา
คณะกรรมการทันตแพทยสภาเป็นตัวแทนของวิชาชีพในการ
ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, คณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งทันตแพทยสภา
มีหน้าที่ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติของสมาชิก ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ
ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก ซึ่งทันตแพทยสภา
ได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
จะเห็นได้ว่า กรอบงานของทันตแพทยสภามีมากมายหลายด้าน
ในแต่ละด้านก็มีรายละเอียดอยู่มาก การที่ทันตแพทยสภาจะท�ำงาน
ได้บรรลุภาระกิจนั้น นอกจากจะต้องใช้ภาวะผู้น�ำการท�ำงานร่วมกัน
เป็นทีมแล้ว สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ ความร่วมมือร่วมใจของทันตแพทย์ที่
เป็นสมาชิกของทันตแพทยสภา ที่ผ่านมาทันตแพทสภาขอขอบพระคุณ
สมาชิกที่มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น มาร่วมกันเป็นคณะอนุกรรมการ
3. อ�ำนาจหน้าที่อื่นๆ ของทันตแพทยสภา
ชุดต่างๆ แม้ว่าบางครั้งความคิดเห็น แนวทางในการท�ำงานจะแตกต่าง
ด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพและทันตสาธารณสุข
ในกฎหมายได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ ห้ ทั น ตแพทยสภามี ห น้ า ที่ ช่วยเหลือ กันบ้าง แต่เป้าหมายของพวกเราทุกคนตรงกัน คือ การท�ำให้วิชาชีพของ
แนะน�ำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่ เราเป็นที่ยอมรับและยังประโยชน์ต่อประชาชน
เกี่ยวกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข ให้ค�ำปรึกษาหรือข้อ
เสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการทันตแพทย์ และการทันตสาธารณสุข
ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดีรวมไปถึงการให้มีระบบสุขภาพ
ช่องปากที่เหมาะสม คณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระ 8 ได้ตั้งใจที่
จะพัฒนาระบบต่างๆ ที่จะท�ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากวิชาชีพ
ทันตกรรม อาทิ เช่น
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ลมใต้ปีก

เรื่อง ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ

Special
Report

จากราชวิทยาลัย
ระบบผลิตทันตแพทย์เฉพาะทาง
ของไทย 2553-2559

ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย 2 สมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง 2559 และ
ก่อนหน้านั้นได้มีส่วนร่วมเป็นคณะผู้บริหารมาตั้งแต่ต้นจึงเข้าใจ
และเห็นปัญหาการผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมในสาขา
ต่างๆ ขณะที่เข้ามาเป็นประธานราชวิทยาลัยมีโจทย์ใหญ่ใหญ่
ที่ต้องด�ำเนินการอยู่สี่ห้าเรื่อง ได้แก่
โจทย์ข้อที่ 1. จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญควรมีเท่าไร?
    เป็นโจทย์ส�ำคัญแต่ยังหาค�ำตอบไม่ได้เพราะไม่มีเกณฑ์ที่
ชัดเจน จะเอาเกณฑ์ของต่างประเทศมาใช้ก็ไม่ได้เพราะบริบท
ไม่เหมือนกัน ในปี 2553 เรามีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆรวมกัน
ทั้งผู้ที่ได้อนุมัติบัตรและวุฒิบัตรจ�ำนวน 789 คน จากทันตแพทย์
ประมาณ 10,000 คน คิ ด เป็ น อั ต ราส่ ว น 7% ของจ� ำ นวน
ทันตแพทย์ทั้งหมด สัดส่วนค่อนข้างต�่ำถ้าเทียบกับของแพทย์
ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในสัดส่วน 60 - 70% ของจ�ำนวนแพทย์ทั้งหมด
เรายังต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมอีกเป็นจ�ำนวนมาก
โจทย์ข้อที่ 2. เราจะเพิ่มจ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญได้อย่างไร?
ต้องเพิ่มจ�ำนวนผู้ที่ได้วุฒิบัตรและอนุมัติบัตรให้ได้มาก
ขึ้น วุฒิบัตรเพิ่มได้ ก็ต้องเพิ่มการรับเรสซิเดนซ์ให้มากขึ้น ต้อง
มีสถาบันฝึกอบรมเพิ่มขึ้น สถาบันที่มีอยู่เดิมต้องเพิ่มจ�ำนวนรับ
ให้มากขึ้น หลังฝึกอบรมแล้วเรสซิเดนซ์ต้องเข้าสอบและสอบ
ผ่านได้มากขึ้น การเพิ่มสถาบันหลักให้มากขึ้นจ�ำเป็นต้องมี
อาจารย์เพิ่มขึ้น
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แล้วจะเพิ่มอาจารย์ได้อย่างไร ? ก็ต้องชักชวนให้อาจารย์
มาสอบอนุมัติบัตร เพราะที่ผ่านมาอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทั้ง
หลายท่านไม่มาสอบกัน จึงเป็นที่มาของการเปิดสอบอนุมัติ
บัตรโดยยกเว้นการสอบข้อเขียน เปิดให้อาจารย์อาวุโสและ
ทันตแพทย์อาวุโสที่เคยผ่านการฝึกอบรมเข้าสอบอนุมัติบัตรโดย
ยกเว้นการสอบข้อเขียน วิธีการนี้นอกจากจะได้อาจารย์เพิ่มขึ้น
แล้ว เรายังได้ผู้ที่ได้อนุมัติบัตรเพิ่มขึ้นด้วยการสอบอนุมัติบัตรที่
ยกเว้นการสอบข้อเขียนเป็นระยะเวลาห้าปี ได้ด�ำเนินการมาแล้ว
4 ครั้งมีผู้สนใจเข้ามาสอบ และสอบผ่านแล้วจ�ำนวน 230 คน
เป็นที่น่ายินดีที่มีอาจารย์เข้ามาสอบเป็นจ�ำนวนมากถึง 181 คน
ในปี 2560 นี้จะเป็นปีสุดท้ายของการสอบอนุมัติบัตร
ยกเว้นการสอบข้อเขียนจึงขอเชิญชวนทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์เข้าสอบโดย สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ
ราชวิทยาลัย
ส�ำหรับเรสซิเดนท์เราสนับสนุนให้สอบวุฒิบัตรทุกคนหลัง
จากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมโดย ให้ใช้รายงานผู้ป่วยในระหว่างการ
ฝึกอบรมมาสอบได้ ขณะเดียวกันก็ให้มีการสอบข้อเขียนเก็บไว้
ได้ในระหว่างการฝึกอบรม
ในด้ า นสถาบั นฝึ ก อบรมขณะนี้ เ รามี ส ถาบัน ฝึก อบรม
12 แห่งเปิดฝึกอบรมในสาขาต่างๆ 38 สาขา รับทันตแพทย์เข้า
ฝึกอบรมได้ปีละประมาณ 140 คน ในแต่ละปีมีทันตแพทย์สนใจ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมปีละประมาณ 500 ถึง 600 คน

จากมาตรการที่ด�ำเนินการมา ท�ำให้ในปี 2559 จ�ำนวนผู้ได้
รับวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรเพิ่มขึ้นเป็น1,600 คน เพิ่มจากปีพ.ศ.
2553 กว่าเท่าตัว สาขาที่มีอัตราการเพิ่มมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน
ในจ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญ 1,600 คนเป็นผู้ได้อนุมัติบัตร 821 คน
ได้วุฒิบัตร 778 คน
โจทย์ข้อที่ 3. ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมมีคุณภาพตาม
ความต้องการของประชาชนหรือไม่ ได้มาตรฐานสากลหรือไม่?
จากการประเมินคุณภาพและประเมินหลักสูตรการฝึก
อบรมครั้งใหญ่ซึ่งน�ำมาสู่การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม
บางหลักสูตรมีการเพิม่ ระยะเวลาการฝึกอบรมจาก 3 ปีเป็น 4 ปี
เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล มีการเพิ่มงานวิจัยเข้าไปในหลักสูตร
การฝึกอบรมและได้ส่งหลักสูตรการฝึกอบรมให้ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ให้การรับรองหลักสูตรเทียบเท่า
ปริญญาเอกโดยสาขาแรกที่ได้รับการรับรอง คือ ปริทันตวิทยา
ส่วนอีก 9 สาขาอยู่ในระหว่างการพิจารณา
โจทย์ข้อที่ 4. การกระจายผู้เชี่ยวชาญเหมาะสมหรือไม่?
ตอบโจทย์ นี้ โ ดยอ้ า งอิ ง งานวิ จั ย ของทั น ตแพทย์ ห ญิ ง
พลอยฉัตร อิงสกุลรุ่งเรือง และ รศ.ทญ.ดร. ศิริรักษ์ นครชัย
ในรายงานวิจัยเรื่องการกระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคง
อยู่และการโยกย้ายของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย
ในงานวิจัยนี้พบว่า ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆปฏิบัติ
งานอยูใ่ นภาครัฐ 83.1% อยูใ่ นภาคเอกชน 16.9% โดยในภาครัฐ
กลุ่มที่ได้วุฒิบัตรจะอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่
(70.1%) ขณะที่กลุ่มที่ได้อนุมัติบัตรจะเป็นอาจารย์อยู่ในคณะ
ทันตแพทย์เป็นส่วนใหญ่ (69.5%) เมื่อพิจารณาการกระจายพบ
ว่าผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานอยู่ใน กทม 37.9% อยู่ในภาคกลาง
ภาคตะวันออก 26.6% อยู่ในภาคอีสาน 12.4% อยู่ในภาคเหนือ
11.5% อยู่ในภาคใต้ 11.7%
เมื่อพิจารณาแยกกลุ่ม อนุมัติบัตรและวุฒิบัตรพบว่า
กลุ่มอนุมัติบัตรอยู่ใน กทม 51% อยู่ต่างจังหวัด 49% ในขณะที่
กลุ่มวุฒิบัตรอยู่ใน กทม. 23.3% อยู่ต่างจังหวัด 26.7% จะเห็น
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มอนุมัติบัตรไม่มีการควบคุม

ลมใต้ปีก

การกระจาย จึงมีลักษณะคล้ายการกระจายของทันตแพทย์คือ
ประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ในกทมและปริมณฑล ในขณะทีก่ ารรับเข้า
ฝึกอบรมของกลุ่มวุฒิบัตร ทันตแพทยสภาให้รับ ทันตแพทย์
ภาครัฐต่อภาคเอกชนในสัดส่วน 80:20 ซึ่งส่วนใหญ่ทันตแพทย์
ภาครัฐมาจากโรงพยาบาลต่างจังหวัด ผลจากงานวิจัยนี้จึงเป็น
ค�ำตอบว่า นโยบายของทันตแพทยสภามีส่วนช่วยให้เกิดการกระ
จายทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น
การวิจัยยังพบว่า ภายหลังส�ำเร็จการฝึกอบรมทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองกลุ่มมีการโยกย้ายสถานที่ท�ำงานหรือลาออก
แตกต่างกันโดยกลุ่มที่ได้อนุมัติบัตรมีการโยกย้าย 31% ในขณะ
ที่กลุ่มวุฒิบัตรมีการโยกย้าย 56.7% โดยกลุ่มอนุมัติบัตร ย้าย
ไปอยู่ภาครัฐ 59.3% ลาออกไปอยู่ภาคเอกชน 40.7% ในขณะ
ที่กลุ่มวุฒิบัตรย้ายไปท�ำงานในภาครัฐ 62.5% ลาออกไปอยู่
ในภาคเอกชน 37.5% การโยกย้ายของกลุ่มวุฒิบัตรมีอัตราสูง
กว่า เนื่องจากทันตแพทย์ที่รับทุนมาฝึกอบรมส่วนใหญ่มาจาก
โรงพยาบาลชุมชน เมือ่ ส�ำเร็จการฝึกอบรมจึงมักย้ายไปปฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลจั ง หวั ด หรื อ โรงพยาบาลที่ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น
ส่วนเหตุผลในการโยกย้ายลาออกของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การย้ า ยกลั บ ภู มิ ล� ำ เนาเพื่ อ ดู แ ลบุ พ การี แ ละ
ครอบครัว รองลงมาคือ ไม่ชอบการท�ำงานในระบบราชการ
เพราะปัญหาเรื่องภาระงานและปัญหาเรื่องรายได้
ทั้งหมดนี้คือโจทย์ที่ราชวิทยาลัยได้ด�ำเนินการ บางโจทย์
ได้รับการแก้ไขแล้ว บางโจทย์ยังต้องแก้ไขต่อไป เช่นการเพิ่ม
จ�ำนวนสมาชิก การเพิ่มสถาบันอบรมและการเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อสนองต่อความต้องการของทันตแพทย์และ
ประชาชน
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License

เรื่อง ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช

ศูนย์สอบวันนี้
ศ.ป.ท.2017

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.) ในวันนี้
ขอท่านประธาน ศ.ป.ท. ช่วยแนะน�ำตัวหน่อยค่ะ
ผม ผศ.ทพ.บั ณ ฑิ ต จิ ร จริ ย าเวช รองคณบดี ฝ ่ า ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา คณะทั น ต
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและอาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ เคยเป็ น
อนุ ก รรมการของคณะอนุ ก รรมการสอบความรู ้ ใ นวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม ตั้ ง แต่ สมัยที่ท่านอาจารย์
หมอวิสาขะ ลิม่ วงศ์ เป็นประธาน แล้วก็เว้นว่างช่วงทีไ่ ปด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจกรรมพิเศษ ปัจจุบันได้กลับมาเป็นประธาน ศ.ป.ท.ในทันตแพทยสภาวาระ 8 นี้ครับ
ศ.ป.ท. มีหน้าที่อะไร?
ศ.ป.ท.มีหน้าที่ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ก่อนขึ้นทะเบียนและรับขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา
การสอบที่ว่ามีอะไรบ้างคะ
การสอบแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ คือ การสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ โดยการสอบข้อเขียนมี 2 ส่วน คือ Basic medical
and dental sciences และ Clinical sciences เรียกย่อๆ ว่าสอบ “วิชาพื้นฐาน” เป็นข้อสอบที่เป็นลักษณะ Case based scenario
จ�ำนวนอย่างละ 300 ข้อ
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License
ส่วนภาคปฏิบัติมีการประเมิน 3 ส่วนย่อย คือ
1) ทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิก เช่น งานรักษาคลอง
รากฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน�้ำลาย กรอเตรียมฟัน
ถ่ายภาพรังสี เป็นต้น
2) OSLER (Objective Structure long-case
Examination Record) เป็นการประเมินการท�ำงานทางคลินิก
ที่มุ่งเน้นให้การประเมินการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
ตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษาทั้งปาก รวมทั้งการดูแล
อนามัยช่องปากที่ให้แก่ผู้ป่วยเป็นการประเมินกระบวนการดูแลผู้
ป่วยแบบองค์รวมอย่างพร้อมมูลและต่อเนื่อง
3) OSCE (Objective Structure Clinical Examination)
เป็นการวัดความรู้ความสามารถที่ไม่สามารถวัดด้วยการสอบ
ปฏิบัติอื่นๆ อาทิ กรณีเหตุฉุกเฉินทางทันตกรรมต่างๆ การที่
นิสิต-นักศึกษาไม่มีการปฏิบัติงานคลินิกได้เหมือนกันได้ รวมถึง
กรณีส�ำคัญที่ผิดพลาดไม่ได้เลย
ทั้งหมดทั้งมวลของการสอบประเมินต่างๆ เหล่านี้ ทันต
แพทยสภาด�ำเนินการบนหลักการที่เราจะต้องประเมินความรู้
ของนิสิต-นักศึกษาทันตแพทย์ทั้งที่จบจากในประเทศและต่าง
ประเทศที่จะประกอบวิชาชีพนี้ในประเทศไทย เพื่อให้ทันตแพทย์
ผู้ร่วมงาน เจ้าของคลินิกที่จะรับน้องๆ มือปืนจบใหม่ไปท�ำงาน
และประชาชนผู้ใช้บริการมั่นใจว่า ทันตแพทย์ที่สอบผ่านเกณฑ์
จะมีความรู้ความสามารถขั้นต�่ำตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาครอบคลุมทั้ง 41 ข้อ
การสอบจัดสอบตอนไหนค่ะ
ศ.ป.ท. จะจั ด สอบปีละสองครั้ง ปีนี้จัดสอบครั้ งแรก
ในวันที่ 14-15 มกราคม 2560 เป็นการสอบวิชาคลินิกเฉพาะ
นิ สิ ต -นั ก ศึ ก ษาที่ ผ ่ า นการสอบภาคการศึ ก ษาที่ 1 ของปี
6 แล้ว และวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการสอบวิชา
พื้นฐานเฉพาะนิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการสอบชั้นปีที่ 3 โดยจัดที่

9 สนามสอบทั่วประเทศ ได้แก่ จุฬาฯ มหิดล มศว. ธรรมศาสตร์
ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา นเรศวร และรังสิต ข้อสอบมี
ลักษณะเป็น Case Based มีรูปภาพและ X-ray ประกอบ
ในค� ำ ถาม จึ ง ใช้ ส นามสอบที่ มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ พี ย งพอ
กับผู้เข้าสอบ ซึ่งแต่ละรอบมีผู้สมัครกว่า 800 คน การสอบ
ในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก สถาบั น ในการจั ด สนาม
สอบเป็นอย่างดี ผลการสอบเป็นอย่างไรอนาคต ผมจะน�ำมา
วิเคราะห์ให้ท่านๆ ทราบอีกครั้งครับ
ในฐานะประธานฯ อาจารย์ ม องอนาคตของ ศ.ป.ท.
ไว้อย่างไรบ้างคะ
อย่างที่ทราบว่า ศ.ป.ท. มีหน้าที่หลักๆที่สำ� คัญ คือ ต้อง
ประเมินและรับรองได้อย่างมีมาตรฐาน ณ ปัจจุบันมาตรฐาน
ก็ ต ้ อ งเป็ น สากลด้ ว ย เรายั ง มี ทั้ ง คนไทยที่ จ บหลั ก สู ต รทั น ต
แพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศที่อยากจะมี License เพื่อ
ประกอบอาชีพในประเทศไทย นอกจากนี้ผลกระทบจาก AEC
เราต้องตอบค�ำถามต่างๆ เหล่านีใ้ ห้ได้วา่ มาตรฐานของทัตแพทย์
ที่ผ่านการประเมินระดับประเทศได้ตามเกณฑ์ขั้นต�่ำอย่างที่ทันต
แพทยสภาก�ำหนดหรือไม่ และเราเองก็มั่นใจว่า มาตรฐานการ
ศึกษาของเราอยู่ในระดับสากล
ศ.ป.ท.ต้องมีพลวัตรและมีระบบการจัดการที่ยั่งยืนบน
มาตรฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การพัฒนาต่อไปของ ศ.ป.ท.
ต้องพัฒนาให้คลังข้อสอบมีเนื้อหาทันสมัยและมีจ�ำนวนข้อสอบ
เพียงพอต่อการวัดและประเมินผลได้อย่างมีคุณภาพ หรือบาง
กรณี ศ.ป.ท. อาจต้อง Audit สถาบันต่างๆตามมาตรฐานที่
ประกาศไว้ ผมคิดว่าคุณภาพเป็นสิ่งส�ำคัญ ศ.ปท.ต้องเป็นหลัก
ในเรื่องส�ำคัญต่างๆเหล่านี้ครับ ท้ายที่สุดนี้ หากสมาชิกท่าน
ใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพของเรา
สามารถแนะน�ำมาที่ ศ.ป.ท.หรือ E-mail มาที่ผมโดยตรงได้เลย
ครับที่ bundhit.jir@mahidol.edu
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เล่าสู่หมอฟัน

เรื่อง ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 1

ส่

งลูกไปเรียนนอก

!?!

คิดให้ดีก่อนส่งลูกหลานไปเรียน
ทันตแพทย์ต่างประเทศ

ในปัจจุบัน มีนักเรียนไทยจ�ำนวนหนึ่งสนใจที่จะไปศึกษาหรือก�ำลังศึกษาทันตแพทยศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ณ สถาบันในต่างประเทศ นักเรียนหรือผูป้ กครองควรจะศึกษาข้อมูลในการสอบวัด
ความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยในกรณีที่
ต้องการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย
ต้องขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า การที่ทันตแพทย์ไทยเรามีมาตรฐานที่สูงในระดับ
นานาชาตินั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรฐานการศึกษาของเรามีกฎเกณฑ์ก�ำหนดที่ค่อนข้างเข้มงวด
เพื่อให้ความมั่นใจว่านิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาจะสามารถท�ำงานได้อย่างมีคุณภาพและเป็น
ทีมงานที่ดีมีฝีมือสมกับเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา ผมขอเล่าให้ทุกท่านทราบถึง requirement ของ
ทันตแพทย์ไทยให้เราทุกคนภูมิใจว่า ทันตแพทย์ไทยไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับ
หากท่านจะส่งบุตรหลานไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศ ท่านควรจะต้องศึกษาก่อนว่า
สถาบันที่นักเรียนจะไปศึกษาต่อในสาขาทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิตนั้น ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาหรือไม่ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการรับรอง สถาบัน
นั้นๆจะต้องส่งข้อมูลหลายๆ ด้านให้ทันตแพทยสภาประเมิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตรเพื่อให้ทันตแพทยสภารับรองก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษา อาทิ เช่น ต้องมี
ชั่วโมงฝึกปฎิบัติงานให้การรักษาผู้ป่วยจริงทั้งในคลินิกและชุมชน ไม่น้อยว่า 2,000 ชั่วโมงตลอด
หลักสูตร ส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองสถาบันว่ามีสถานที่
มีห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ มีคลินิกทันตกรรม ฯลฯ ที่พร้อมและเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน ต้องมีอาจารย์ต่อนิสิตโดยภาพรวมไม่น้อยกว่า 1:6 ในการฝึกปฎิบัติคลินิกไม่น้อยกว่า
1:4 การฝึกปฎิบัติการในห้องแลปไม่น้อยกว่า 1:10 ทั้งนี้จะต้องเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และวุฒิปริญญาโทไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
เกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมานี้ ท�ำให้มั่นใจได้ว่า ทั้งหลักสูตรและคณะทันตแพทยศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอน
ทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยนั้นมีมาตรฐาน
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เล่าสู่หมอฟัน
โดยสถาบันนั้นๆ จะต้องส่งข้อมูลมาที่ทันตแพทยสภา และจะมอบหมายให้คณะกรรมการ
ทันตแพทยศาสตร์ศึกษาน�ำไปพิจารณาว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตและการรับรองสถาบันของทันตแพทยสภาหรือไม่ โดยสถาบันจะมีการเชิญ
กรรมการไปตรวจและประเมินในสถาบันดังกล่าว นอกจากนั้น ทันตแพทยสภายังมีเกณฑ์ Minimum
Requirement ของจ�ำนวนการตรวจ การวางแผนการรักษาและการรักษาทางทันตกรรมที่นิสิตนักศึกษาที่จะจบจากสถาบันนั้นๆ ซึ่งต้องปฏิบัติให้ครบตาม Requirement ดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่ไม่มี Requirement งานผ่าตัดฟันคุดหรืองานบางงาน เช่น ทันตกรรมชุมชน
นิสิต-นักศึกษาจะต้องกลับมาผ่านการอบรมในสาขาที่เป็นส่วนขาดนั้นๆ ในประเทศไทยก่อน รวม
ทั้งจะต้องเข้าหลักสูตรอบรมจริยธรรมและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม และจะต้อง
เข้าทดสอบภาษาไทยในสถาบันที่ทันตแพทยสภาก�ำหนด การที่สถาบันและหลักสูตรจะต้องได้รับ
การรับรองก่อน เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตนั้นๆ สามารถสมัครเป็นสมาชิก
ทันตแพทยสภา และ “มีสิทธิ” ไปสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถเพื่อขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้
หากผู้ปกครองและนักเรียนไม่ได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน แล้วให้
บุตรหลานเข้าไปศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ในสถาบันที่ทันตแพทยสภาไม่รับรอง นักศึกษา
ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิในการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาเพื่อไปสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ถ้าหากจะประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย แต่ไม่ผา่ นการสอบขึ้น
ทะเบียนและไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมก็จะเป็น “ทันตแพทย์เถื่อน” และมี
ความผิดตามกฎหมายนะครับ
ส่วนในเรื่องการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจะเป็น
ไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภา พ.ศ.2559 โดยการสอบประกอบด้วย
ภาคที่ 1 เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน
ภาคที่ 2 เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม
ภาคที่ 3 เป็นการสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม
เมื่อนิสิต-นักศึกษาสอบผ่าน 3 ภาค ดังกล่าวแล้ว จะได้รับใบอนุญาตเป็น “ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม” ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ดังนั้น ผู้ปกครองและนักเรียนควรจะหาข้อมูลให้ดีเสียก่อนที่จะไปศึกษาที่ต่างประเทศ
มิฉะนั้นจะเสียทั้งเงิน เวลาและเสียใจ เมื่อทุกอย่างผ่านไปแล้วและแก้ไขไม่ได้
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เรื่อง ทันตแพทย์ร้อยโทธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ

กิจกรรม TDCA

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ

Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA)
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้าง“พื้นที่ปลอดภัย”ให้ทันตแพทย์
ไทยสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแส
การตื่นตัวเรื่องสิทธิและการฟ้องร้องที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
ทันตแพทยสภาได้พยายามมองหาแนวทางเชิงบวกที่จะช่วยพา
ทันตแพทย์มาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จึงได้ริเริ่มท�ำแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals &
Guidelines 2015: DSG 2015) โครงการพัฒนาคุณภาพคลินิก
ทันตกรรม Quality Dental Clinic(QDC) และ Thai Dental
Clinic Accreditation (TDCA) ขึ้นตามล�ำดับ บนพื้นฐานของ
ข้อมูลฟ้องร้องจรรยาบรรณ-หลักการทางวิชาการ บนวิธีการ
เชิงบวกที่สร้างสรรค์ และบนความเคารพตามบริบทของหน่วย
งาน เพียงหวังเล็กๆ ในใจทีมงานว่า วันหนึ่ง...ผู้คนจะอุ่นใจที่
มีทันตแพทย์ไทยดูแลอยู่ข้างๆ และทันตแพทย์ไทยจะอยู่อย่าง
ภาคภูมิ-สุขใจ ในท่ามกลางพี่น้องประชาชนที่รักของเราเอง
กว่า 10 ปีนับแต่จุดเริ่มต้น milestone หลายหลัก ได้ถูก
ปักลงบนเส้นทางสายคุณภาพสายนี้ แสดงถึงความก้าวหน้าของ
งานทางสายคุณภาพบริการ หลักแรกคือ โครงการคลินิกทันต
กรรมคุณภาพ Quality Dental Clinic(QDC) ที่เปิดให้คลินิก
ทันตกรรมของโรงพยาบาลรัฐแต่ละจังหวัดประเมินและพัฒนา
ตนเองตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม
(Dental Safety Goals & Guidelines 2015) ที่ทันตแพทยสภา
ได้พัฒนาขึ้นก่อนหน้านั้น สู่หลักที่สองที่เพิ่งลงหลักปักฐาน คือ
การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพคลินิกทันตกรรม (Thai
Dental Clinic Accreditation : TDCA) ซึ่งมีคณะกรรมการ
กลางผู้พัฒนา Guidelines ไปเยี่ยมส�ำรวจเพื่อประเมินและให้ค�ำ
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แนะน�ำในการพัฒนา รวมถึงรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
คลินิกทันตกรรม ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 25 โรงพยาบาลแล้วที่ได้รับ
การรับรอง TDCA โดยทั้งหมดเป็นสถานพยาบาลของรัฐ
แต่ในวันนี้ TDCA ก้าวหน้าไปอีกขั้น เมื่อมีการขยาย
โครงการ TDCA ไปสู่คลินิกทันตกรรมภาคเอกชนด้วย เมื่อวัน
ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทันตแพทยสภาร่วมกับสถาบัน
ทันตกรรมจัดให้มีการอบรมชี้แจงการเยี่ยมส�ำรวจเพื่อรับรอง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพคลินิกทันตกรรม โดยมุ่งให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักการของ Guidelines การเตรียมตัวรับการเยี่ยม
ส�ำรวจ รวมไปถึงประสบการณ์ของโรงพยาบาลที่ได้รับการ
รับรองไปแล้ว กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ มีผู้สนใจเข้า
ร่วมประชุมกว่า 90 คน แบ่งเป็นจากคลินกิ ทันตกรรมภาครัฐ 74 %
ภาคเอกชน 15 % และภาคการศึกษา 10 % นอกจากนั้นยังมี
ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ให้ความสนใจกิจกรรมดังกล่าว
อีกด้วย เนื้อหาในงานถูกคัดสรรมาให้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความรู้
เรื่องมาตรฐาน แรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าของคลินิกที่ได้รับการ
รับรองแล้ว กระทั่งถึงข้อมูล How to แบบ Step by step ใน
การพัฒนาคลินิกทันตกรรม ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้า
ร่วมประชุม
การบรรยายโดยที่ปรึกษาและทีมงานอนุกรรมการรับรอง
คุณภาพฯ ช่วยท�ำให้ภาพของ Thai Dental Clinic Accreditation
ชั ดมากขึ้นและไขข้ อข้ องใจของสมาชิก ในหลายๆ ประเด็น
(FAQ) เช่น

โครงการ TDCA มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมดูแลทันตแพทย์
ใช่หรือไม่ ??
TDCA มุ่งพัฒนาบริการทันตกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยอีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงการฟ้อง
ร้องให้แก่ทันตแพทย์ นับเป็นการปกป้องทันตแพทย์และการดูแล
ประชาชนในขณะเดียวกัน
หลักการ Dental Safety Goals & Guidelines มาจาก
ไหน สอดคล้องกับโลกแห่งความจริงเพียงใด ??
ที่มาของ Dental Safety Goal อาศัยการปฏิบัติตาม
Guideline ที่ก�ำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลร้องเรียนทางจรรยา
บรรณและหลักวิชาการที่ควรปฏิบัติ ไม่ได้มาจากการนึกเอาเอง
ของนักวิชาการ
ทันตแพทยสภาตั้งใจจะก�ำหนด TDCA เป็นข้อบังคับ/ข้อ
กฎหมายที่บังคับใช้กับทันตแพทย์ทุกคนในอนาคตใช่หรือไม่ ??
TDCA เป็นกระบวนการเชิงบวก (Positive Approach) ที่
มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงจากความสมัครใจ เป็นลักษณะการ
ให้รางวัลไม่ได้เป็นกฎหมายข้อบังคับแต่อย่างใด
ถ้าคลินิก/หน่วยงานมีงบประมาณไม่มาก จะท�ำ TDCA
ให้ส�ำเร็จได้จริงหรือ ??
ผู้พัฒนา Dental Safety Goals (DSG) 2015 และ
Surveyor ยืนยันว่า TDCA เป็นกระบวนการรับรองที่ตั้งอยู่บน
”หลักเศรษฐกิจพอเพียง” เราให้ความส�ำคัญกับความยืดหยุ่น
เชิงบริบท กล่าวคือ เคารพบริบทของหน่วยงาน แนวทางปฏิบตั ิ
ที่ออกมา ไม่ว่าคลินิกที่มีง บประมาณมาก หรื อ งบประมาณ
น้อยก็สามารถท�ำได้ โดยค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดของหน่วยงานด้วย
ในภาคปฏิบตั ิ ทพญ.พัชราลักษณ์ เถื่อนนาดี รพ.บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่นได้ยืนยันว่าใช้งบประมาณเพิ่มจากเดิมประมาณไม่เกิน
5 % ก็เพียงพอที่จะท�ำ TDCA ได้
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพคลินิกทันตกรรมจ� ำนวน 3 แห่ง
ได้ ม ากล่ า วถึ ง ประสบการณ์ ก ารพั ฒ นาTDCA โดยใช้ DSG
2015 ได้แก่ ทพ.วีระ อิสระธานันท์ รพ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย
ทพญ.พัชราลักษณ์ เถื่อนนาดี รพ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ทพญ.วิทิตา จินตนาวัน รพ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี แต่ละท่าน
ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค วิธีการพัฒนาคลินิกทันตกรรม
ให้ดขี นึ้ เป็นล�ำดับ เรือ่ งราวทีถ่ า่ ยทอดเต็มไปด้วยสาระและความสุข
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ยกตัวอย่างเรื่องราวที่ประทับใจ เช่น ทพ.วีระ มีความตั้งใจ
แต่ต้นที่จะท�ำคลินกิ ทันตกรรมโรงพยาบาลรัฐบาลให้มมี าตรฐาน
ใกล้เคียงเอกชน ท่านได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นยูนิตทันต
กรรมกว่า 10 ยูนิต เป็นต้น และด้วยความอยากจะตอบแทนความ
เกื้อกูลของชุมชน คลินิกทันตกรรมคุณภาพ จึงถือก�ำเนิดขึ้นเพื่อ
ส่งมอบบริการทันตกรรมจากหัวใจ ให้แก่ชาวแม่จันโดยถ้วนหน้า
ประชาชนสุขภาพช่องปากดี ทันตแพทย์ภาคภูมิใจที่ได้ท�ำหน้าที่
อย่างเต็มคุณภาพ หรือเรื่องราวของคุณหมอพัชราลักษณ์ ที่ใช้
เวลาเพียงไม่กี่เดือน พัฒนาคลินิกทันตกรรมจนได้รับการรับรอง
แม้จะมีความจ�ำกัดของทรัพยากร แต่ทีมเวิร์คและการบริหาร
จัดการที่ดีก็พาท่านข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ และรพ.ชลบุรี
ซึง่ เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับโลก JCI (Joint Commission International)
ที่สามารถน�ำแนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยมาสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างดีเลิศ ท�ำให้สามารถผ่านการรับรองกระบวนการ
พัฒนาคลินิกทันตกรรม TDCA ได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับเนื้อหาที่ได้ฟังจากงานนั้นเรียกได้ว่า “เกินความ
คาดหมาย” ของทีมผู้จัดเลยทีเดียว เพราะเต็มอิ่มทั้งสาระ
ความสุขและแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ของคุณหมอทีล่ งมือท�ำ
ท�ำให้เราเห็นค่าของ TDCA มากกว่ามิติที่เคยมอง ได้เห็นผลดี
และความสุขที่ปรากฎกับประชาชนและพี่น้องทันตแพทย์ไทย
ก็อดชื่นใจไม่ได้ 
ทีมงานต้องขอชื่นชมคลิกนิกทันตกรรมอีกหลายๆแห่ง
ที่ผ่านการประเมินไปแล้ว ท�ำได้ดีเกินกว่าที่เกณฑ์ก�ำหนดเสียอีก
หลายแห่งได้มองไกลไปถึงอาชีวอนามัยผู้ปฏิบัติงาน การสร้าง
ความสัมพันธ์ของทีมงาน งบประมาณ-ค่าใช้จ่าย อีกด้วย
เรื่ อ งราวที่ ฟ ั ง ท� ำ ให้ นึ ก ถึ ง พระราชด� ำ รั ส ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “ท�ำงานกับฉัน ฉันไม่มี
อะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการท�ำประโยชน์ให้
กับผู้อื่น” งานคุณภาพก็เป็นอีกงานหนึ่ง เราว่ากันด้วยความสุข
ทางใจในการท�ำงาน ท�ำแล้วอาจไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นก�ำ แต่ท�ำ
แล้วได้ความสุขและภาคภูมิใจ ทางทีมงาน TDCA ขอเป็นก�ำลัง
ใจให้พี่น้องทุกท่านมีพลังและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่
“ทันตแพทย์” และมาช่วยกันพัฒนาวิชาชีพของเราให้ดียิ่งๆขึ้น
ไปอีกนะครับ 
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เรื่อง ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

Continue

2017

พลันที่ พรบ.วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถือได้ว่ามีผล
บังคับใช้ตามกฎหมาย สมาชิกหลายท่านคงสงสัยว่า กฎหมาย
ฉบับเดิมมีข้อบกพร่องตรงไหน ท�ำไมต้องแก้กฎหมาย เมื่อพลิก
ดูหน้าสุดท้ายเห็น “หมายเหตุ” จึงเข้าใจว่า “เหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ มิได้กำ� หนดอายุใบอนุญาตและการต่อ
อายุใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมพัฒนาความ
รู้ความสามารถและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อ
เนื่อง สมควรก�ำหนดอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่ม
เติมดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
แม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แต่ยังมีช่วงเวลาเตรียมการ ๑๘๐ วัน ซึ่งระบุในมาตรา ๒
“พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” ทันตแพทยสภา
จึงได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการเปิดรับฟังความเห็นของสมาชิก ทั้งส่วน
กลางและภูมิภาค ซึ่งได้ความเห็นและข้อเสนอแนะมากพอที่

จะเป็นแนวทางในการท�ำงาน ประเด็นที่สมาชิกกังวลกันมาก
ที่สุด คือ หากต้องเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดจะท�ำให้ “ชีวิตวุ่นวาย” มากขึ้นหรือไม่ และจะต้อง
“เสียค่าใช้จา่ ย” มากขึน้ หรือไม่ พร้อมทัง้ เสนอแนะว่า หากสภาจะ
ด�ำเนินการใดๆ จะต้องค�ำนึงถึงข้อกังวลทั้งสองข้อนี้เป็นส�ำคัญ
เพื่อตอบโจทย์ “ชีวิตวุ่นวาย” ทันตแพทยสภาจึงได้ให้
หลักการในการออกแบบการเก็บคะแนน ยึดหลัก “ความหลาก
หลาย” โดยอาจเก็บคะแนนจากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ที่
ได้รับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องที่เดิมเคยมีอยู่แล้วหรือจัด
เป็นประจ�ำอยู่แล้ว นอกจากนี้ หน่วยงานอาจจัดประชุม หรือ
สัมมนาขึ้นได้เอง เช่น โรงพยาบาลจังหวัด จัดประชุมวิชาการ
ประจ�ำเดือน และเชิญทันตแพทย์ที่สนใจภายในจังหวัดหรือ
ทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ก็สามารถเก็บคะแนนได้ แต่
ให้ส่งเนื้อหาให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเพื่อที่จะก�ำหนดคะแนน
แต่ไม่ว่าจะจัดประชุมในส่วนกลางหรือภูมิภาค ก็ยังคง
ต้องมีภาระ “ค่าใช้จ่าย” เพื่อตอบโจทย์ข้อนี้ สภาจึงได้มีมติให้
พัฒนาระบบการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องแบบ Online
บนเว็บไซต์ www.cdec.or.th ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าถึงจากที่ใด
ก็ได้ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึง Internet
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หากเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรก ให้ลงทะเบียนแรกเข้า
โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขใบประกอบโรค
ศิลป์เพื่อค้นหาข้อมูลเดิมของสมาชิกที่อยู่ในฐานข้อมูลทันต
แพทยสภามาแสดง แต่หากระบบไม่พบเลขที่บัตรประจ�ำตัว
ประชาชนของท่าน ระบบจะส่งท่านไปที่หน้าลงทะเบียนด้วย
ชื่อ-สกุล จริง แต่ก็อาจพบปัญหาอีก ในกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล แต่ไม่ได้แจ้งให้สภาทราบ ระบบจะไม่พบข้อมูลของ
ท่าน ขอให้แก้ไขโดยด�ำเนินการลงทะเบียนแรกเข้า ด้วยชื่อ-สกุล
เดิมของท่าน จากนั้นจึงประสาน CDEC เพื่อขอให้แก้ไข ชื่อสกุลให้ท่านในภายหลัง
เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมบนหน้าจอ
หากสมาชิกพบว่าข้อมูลที่ปรากฏไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของ
ท่าน ก็สามารถแก้ไข/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยมีข้อมูลทั้ง
สิ้น ๖ ชุด ได้แก่ ๑)ข้อมูลหลัก ๒)ที่อยู่ ๓)การศึกษา ๔)ที่ทำ� งาน
๕)อัพโหลดเอกสาร ประกอบด้วยภาพถ่ายปัจจุบนั และส�ำเนาบัตร
ประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญ ส�ำหรับเลขบัตรประชาชนสภา
จะน�ำไปเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย และใช้เพื่อรับส่งข้อมูลและ
จัดเก็บคะแนน CE จาก Application ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
ในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกจะสามารถเก็บคะแนน
CE ได้อย่างแม่นย�ำ  ทางทีมงาน CDEC จึงมีความจ�ำเป็นที่
จะต้องตรวจสอบการลงทะเบียนแรกเข้าของสมาชิกด้วยความ
รอบคอบ จึงขอท่านสมาชิกโปรด แนบส�ำเนาบัตรประชาชน
ที่ถูกต้องและชัดเจนด้วย ทั้งนี้เอกสารหลักฐานทั้งหมดในฐาน
ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ ๖)การตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เมื่อ
ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที โดยใช้
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ในข้อ ๖
เพื่อเป็นการเชิญชวนและขอบคุณสมาชิก ที่เข้ามาใช้งาน
Online เมื่ อ สมาชิ ก ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ครบถ้ ว น ระบบจะปรั บ
คะแนนเพิม่ ให้ ๒๐ คะแนนและมีผลในการสะสมในรอบ ๕ ปีทนั ที

ระบบการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง Online เริ่ม
ใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา หากนับ
จนถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ระยะเวลารวม ๓๕ วัน มีท่านสมาชิก
๑,๐๙๑ คนเข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้งานเว็ปไซต์ CDEC โฉม
ใหม่ พบว่ามากกว่ากึ่งหนึ่ง ได้ท�ำการลงทะเบียนแรกเข้าเสร็จ
สมบูรณ์เรียบร้อย โดยพบปัญหา/ข้อขัดข้องในระยะแรก โดยมี
สาเหตุจากปัญหาการถ่ายโอนข้อมูลจากเว็ป CDEC ตัวเก่ามายัง
เว็ป CDEC โฉมใหม่ได้ ซึ่งจะพบในกรณีดังนี้
๑. กรณีที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ใหม่
๒. กรณีที่ไม่เคยลงบันทึกเลขบัตรประชาชนไว้ในระบบ
มาก่อน
๓. ประวัติการศึกษาชั้นต้นด้านทันตกรรมไม่ได้ปรากฏ
ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท�ำให้สมาชิกเกิดข้อสงสัย และไม่มั่นใจในการใช้งาน
ทั้งนี้ทีมงาน CDEC ขอยืนยันว่า ข้อมูลของท่านไม่ได้สูญหาย
ไปไหน เพียงแต่เดิมถูกจัดเก็บไว้ด้วยฐานข้อมูลในรูปแบบที่
แตกต่ า งจากฐานข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งขอความร่ ว มมื อ ให้
สมาชิกกรุณาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้ทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในอนาคต
วิชาชีพทันตกรรมเติบโตก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดด
ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ ประชาชนให้ความมั่นใจและ
เชื่อถือในฝีไม้ลายมือของทันตแพทย์ไทย ท�ำให้อัตราการเข้าถึง
บริการรวมทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อโลก
เปลี่ยนแปลง ทันตแพทย์ก็ต้องปรับตาม การเปลี่ยนแปลงในครั้ง
นี้ จะเป็นก้าวหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่น และ
ความมั่นคงของวิชาชีพในระยะยาว
เชื่อมั่นและศรัทธาครับ
ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ  
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ความในใจ

Special Interview

เรื่อง ทีมประชาสัมพันธ์

Dentist To Be

ช่วงปีที่ผ่านมา ทันตเเพทยสภาของเราเดินสายเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการต่ออายุใบประกอบฯและการศึกษา
ต่อเนื่องของสมาชิกทันตแพทย์ทั่วประเทศ ทั้งนี้เราได้น�ำเสนอผ่านทั้งในข่าวสารทันตเเพทยสภาและเฟสบุ๊กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตามอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ น้องๆกลุ่ม “ว่าที่ทันตเเพทย์”รุ่นใหม่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรบ.วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 จะได้ลงสู่สนามจริงแล้ว ดังนั้น ในฉบับนี้จึงขออนุญาตน�ำข้อเสนอแนะคิดเห็นของน้องๆเกี่ยวกับการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (แบบใหม่) เเละการศึกษาต่อเนื่องมาให้ท่านสมาชิกได้ทราบกันค่ะ

ข้อคิดเห็นจากน้องๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นศ.ทพ. จิตรานันท์ แก้วแพรก

ส�ำหรับการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมแบบใหม่ที่ผ่านมา มีลักษณะเป็น case-based
ท� ำ ให้ เ หมื อ นเป็ น การจ� ำ ลองสถานการณ์ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
ประเมินความรู้และการตัดสินใจของนักศึกษา ว่าจะสามารถน�ำ
ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ได้หรือไม่ ซึ่งส่วนตัวดิฉันคิดว่า โดยหลักการแล้ว เป็นรูปแบบ
ที่ค่อนข้างเหมาะสม แต่ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดใน
การจัดสอบที่ยังไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร และข้อสอบบางข้อ
ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีค�ำตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ขึ้นกับบริบท
ในสถานการณ์จริงที่ไม่ได้ระบุมาในโจทย์ รูปภาพประกอบไม่
สอดคล้องกับโจทย์ทใี่ ห้มา เป็นต้น ในส่วนของการเตรียมตัวสอบ

ดิฉนั คิดว่าการสอบในรูปแบบ case-based ใช้เวลาในการเตรียมตัว
ที่น้อยกว่าแบบเก่า เนื่องจากเหมือนเป็นการจ�ำลองสถานการณ์
จริงที่เคยเจอในคลินิก อยู่แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับการสอบในขั้น
พื้นฐานที่ยังเป็นแบบ paper-based อยู่ จะเน้นในเรื่องความรู้
และความจ�ำมากกว่า ท�ำให้ต้องมีการเตรียมตัวมากกว่า
ส�ำ หรั บการต่ ออายุ ใบประกอบวิ ชาชี พ ทั นตกรรมตาม
พ.ร.บ วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 นั้น ดิฉันมี
ความเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษา
ที่มีมาตรฐานสูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้ควรมีการ
ประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 7 ปี เพื่อให้นักเรียนที่ก�ำลังจะสอบ
เข้าศึกษาต่อในระดับทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ใช้ประกอบ
การตัดสินใจ ไม่ใช่บังคับใช้กับนักศึกษาทันตแพทย์ที่ก�ำลัง
ศึกษาอยู่หรือก�ำลังจะจบการศึกษา นอกจากนี้ การก�ำหนดให้
ทันตแพทย์ต้องมีการศึกษาต่อเนื่องนั้น ควรต้องมีการก�ำหนดรูป
แบบที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ทันตแพทย์
ที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ในเขตชนบท ให้สามารถท�ำได้โดยสมัครใจ
ไม่เพิ่มภาระหรือความเครียดในการท�ำงานมากยิ่งขึ้น และ
ส�ำหรับสาขาในการศึกษาต่อเนื่องนั้น อาจไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
สาขาในทางทันตกรรมเท่านั้น ควรรวมสาขาอื่นๆที่สามารถ
เป็นประโยชน์กับการประกอบวิชาชีพเข้าไปด้วย เช่น การ
สาธารณสุข การบริหารจัดการ กฏหมาย เป็นต้น
ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน
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Special Interview
ข้อคิดเห็นจากน้องๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นทพ.ศิลป์ ชินศิรประภา

นทพ.รัตนพร ภัทราคร

สวัสดีครับ ผมชื่อ นทพ.ศิลป์ ชินศิรประภา (จูเนียร์)
นิสิตชั้นปีที่ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การ
ท�ำงานกิจกรรมต่างๆในคณะฯ ผมเคยเป็นหัวหน้าชั้นปีที่ 1
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองหัวหน้า
ฝ่ายศิลป์ งาน “ทันตฯ จุฬาวิชาการ 2555”, กองอานวยการ
ฝ่ายเนื้อหา งาน “Dent Cu Open House ครั้งที่ 5 :” และเป็น
สมาชิกชมรม Melodent (แสดงดนตรีบรรเลง) ครับ
ส�ำหรับข้อสอบ License ปีนี้ ข้อสอบเป็นแบบ case
based มันช่วยกระตุ้นให้ผู้ท�ำข้อสอบคิดวิเคราะห์อย่างบูรณา
การดีครับ รูปภาพประกอบส่วนใหญ่ชัดเจนและไม่ยากจนเกินไป
อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าการกระจายน�้ำหนักและเนื้อหาให้แต่ละ
ภาควิชาอาจจะยังไม่สมดุลและครอบคลุมมากนัก รวมถึงการท�ำ
ข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยการพัฒนาอีกพอสมควร
เพ่ง อ่านยาก เลื่อนขึ้นลงไม่ต่อเนื่อง และ รูปประกอบบางรูป
เป็นภาพที่เกิดจากการขัดข้องของการโหลดรูป
ส่วนตัว ผมอยากให้มกี ารเฉลยข้อสอบนะครับ เพราะมันคือ
ความรูแ้ ละแนวทางปฎิบตั ิ "พืน้ ฐาน" ทีท่ นั ตแพทย์ทกุ คน ทุกสถาบัน
ควรจะเห็นพ้องต้องกัน รวมถึงเป็นการยืนยันข้อสอบในทางอ้อมด้วย
ส� ำ หรั บ การต่ อ ใบประกอบฯ คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะ
วิชาชีพเราควรจะคงมาตรฐานการรักษาอีกอย่างคือข้อมูลหรือข้อ
ปฎิบัติก็ถูกอัพเดตเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ แต่ผมไม่ค่อยจะเห็น
ด้วยกับการเก็บค่า CE นะครับแต่ถ้าเก็บแล้วก็อยากรู้ว่าเอาไป
ใช้อะไรบ้าง สมเหตุสมผลหรือไม่ตามที่ผมเข้าใจ จุดประสงค์
ของการต่อใบประกอบฯ คือเพื่อรักษาระดับความรู้และศักยภาพ
ของทันตแพทย์ ผมอยากให้มันออกมาในรูปแบบการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานจริงๆ ภายใต้องค์ความรู้
ที่ทางสภาจัดมีไว้ให้ อาจจะเป็นคู่มือทันตแพทย์ที่อัพเดทตาม
guidelines ทุก 5 ปีเรียบร้อย และถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้
ทันตแพทย์ทุกคนเข้าร่วมการสอบครับ

สวั ส ดี ค ่ ะ ดิ ฉั น นทพ.รั ต นพร ภั ท ราคร (พร) นิ สิ ต
ทั น ตแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 6 จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ค่ ะ ส� ำ หรั บ
กิ จ กรรมที่ ท� ำ ในคณะฯ นอกเหนื อ จากการเรี ย นแล้ ว ก็ เ ป็ น
สมาชิกของชมรมค่าย ท�ำค่ายอนุรักษ์กับค่ายอาสา และชมรม
ดนตรี melodent ค่ะ
ส�ำหรับข้อสอบ license ที่ผ่านมา ดิฉันคิดว่า ข้อสอบ
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน แต่มีข้อสอบส่วนหนึ่งที่มี
ค�ำตอบได้หลากหลาย เหมือนเวลาที่ทพ.แต่ละคนวางแผนการ
รักษาอาจต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ เป็นประเด็นที่
อาจจะต้องคุยกันว่าข้อสอบแบบนี้ควรจะให้คะแนนยังไงดี มีข้อ
เสนอแนะอีกเรื่องคือในส่วนของค่าใช้จ่ายที่คิดว่าค่อนข้างสูงไป
หน่อยส�ำหรับการสอบLicenseค่ะ ท�ำให้กังวลเหมือนกันว่าถ้า
สอบไม่ผ่านแล้วต้องสอบอีกรอบก็คงไม่ไหว ต้องพยายามสอบ
ให้ผ่านในรอบเดียว ความรู้สึกหลังสอบผ่านมาได้เลยดีใจและ
โล่งใจมากๆค่ะ อีกแง่คือเหมือนสถานีเช็คพ็อยท์ของเราที่จะเข้า
สู่การเป็นทันตแพทย์ก็ยิ่งใกล้ขึ้นด้วย
ส่วนการต่อใบประกอบวิชาชีพทุก 5 ปีนั้น ดิฉันเข้าใจใน
หลักการว่า อยากให้ทันตแพทย์มีการน�ำวิชาการที่ทันสมัยมาใช้
ในการรักษาคนไข้และควรมีการอัพเดตความรู้อยู่เสมอค่ะ ก็เห็น
ด้วยในหลักการนี้ แต่วิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายก็มีได้หลายแบบ
เลยท�ำให้มีความเห็นต่างๆกันไปทั้งเห็นด้วยบ้าง ไม่เห็นด้วยบ้าง
อยากให้ทุกฝ่ายคุยกันด้วยดี รับฟังกันมากๆ เปิดกว้างให้ทุกคน
ที่เกี่ยวข้องทั้งนิสิตนักศึกษา พี่ๆน้องๆทันตแพทย์และประชาชน
ได้หันหน้าคุยกันสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อหาวิธีที่ทุกฝ่ายจะโอเค
ที่สุด หวังว่าทุกๆคนจะช่วยกันหาทางออกที่ดีได้ค่ะ
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จากการจั ด สอบใบประกอบโรคศิ ล ป์ เ มื่ อ วั น ที่ 14-15
มกราคม 2560 ที่ทันตแพทยสภาพยายามจัดให้มีการสอบแบบ
computer-based test แล้วเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิค
จนต้องยกเลิกกลับมาใช้เป็นการเปิดไฟล์ PDF ร่วมกับการฝน
กระดาษ นับเป็นเรื่องตลกร้ายของนิสิตทันตแพทย์หลายคน ซึ่ง
ดิฉันเชื่อว่าทันตแพทยสภาก็คงได้รับ feedback กลับไปแรง
พอควร หลักๆคงเป็นเพราะจ�ำนวนเงิน 5,000 บาท ที่เสียไป
นั้นเป็นเงินจ�ำนวนไม่น้อย และการทดสอบระบบหลายครั้ง
ท�ำให้มีความคาดหวังที่สูงตามมา หลายคนน�ำไปเทียบกับการ
สอบ TOEFL ที่มีค่าธรรมเนียมใกล้เคียงกันและใช้การสอบแบบ
computer-based test เหมือนกันท�ำให้ยิ่งเห็นข้อแตกต่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยส่วนตัวดิฉันเห็นว่าการเปลี่ยนมาเป็นการสอบ
แบบ computer-based test นั้นที่จริงเป็นเรื่องดีด้วยซ�้ำหาก
สามารถแก้ปัญหาเรื่องระบบล่ม และปรับลดค่าธรรมเนียมลงได้
เพราะจากการทดลองระบบครั้งที่สองที่สนามสอบมศว. ก็พบว่า
สามารถท�ำข้อสอบได้ราบรื่นดี ส่วนเนื้อหาข้อสอบนั้นก็มีปัญหา
บ้างในเรื่องของภาพที่ไม่ชัด ไม่ได้กลับภาพ หลายคนมีความ
เห็นว่ามีจ�ำนวนข้อสอบ prosth น้อยมาก เมื่อเทียบกับข้อสอบ
ชุมชนหรือเด็ก และการจัดหน้ากระดาษใน PDF นั้นท�ำให้ยาก
ล�ำบากต่อการท�ำข้อสอบมากเพราะต้องเปิดกลับไปกลับมาระหว่าง
หน้าที่เป็นโจทย์ กับตัวเลือก ท�ำให้หลายคนท�ำข้อสอบไม่ทัน
Re-license

เมื่อกลางปี 2559 คณะของดิฉันได้จัดให้มีการโต้วาที
ในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจภายในรุ่น ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ถูก
เลือกมาโต้วาทีนั้นก็คือเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ โดยท�ำการถกเถียงในประเด็นต่างๆผ่านข้อมูลที่อ้างอิง
จากวารสาร “ข่าวสาร ทันตแพทยสภา ประจ�ำเดือนมกราคม มีนาคม 2559”
เสียงส่วนใหญ่นั้นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการที่จะต้องต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ เนื่องจากประเทศอื่นๆก็ต้องมีการต่ออายุกันทั้งสิ้น
แม้กระทั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง สิงค์โปร์ มาเลเซีย
บูรไน และฟิลิปปินส์ โดยมองว่าเป็นการช่วยยกระดับความ
น่าเชื่อถือของทันตแพทย์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิด
AEC แต่กระนั้นก็ยังคงมีการไม่เห็นด้วยในประเด็นย่อยต่างๆ
หลายประเด็น เช่นการบังคับใช้ใบอนุญาตประเภทที่มีอายุสิ้น
สุดเฉพาะกับทันตแพทย์จบใหม่ โดยหลายคนรู้สึกไม่เป็นธรรม
เพราะเราเรียนเกือบจะจบครบ 6 ปีแล้วจึงมีข้อบังคับดังกล่าว
ออกมา หากจะบอกว่าไม่ยอมรับกฎเกณฑ์นี้แล้วหันหลังกลับก็
ท�ำไม่ได้แล้ว จึงมีข้อเสนอให้เลื่อนการเริ่มใช้ พ.ร.บ ดังกล่าว
ให้ไปมีผลกับทันตแพทย์ที่จะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษาหน้าแทน
โดยให้ระบุไปในสัญญาในวันมอบตัวนักศึกษาเลย อย่างน้อย
เด็กที่จะเข้าใหม่ก็จะได้มีสิทธิเลือกที่จะรับหรือไม่รับข้อบังคับดัง
กล่าว ไม่ได้ถูกมัดมือชกอย่างในรุ่นของดิฉัน นอกจากนี้ยังพบว่า
การเข้าร่วมการอบรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อ
เนื่องต่างๆยังค่อนข้างจ�ำกัดในทันตแพทย์ที่ท�ำงานในสถานที่ไม่
ห่างไกล และมีบุคลากรในที่ทำ� งานเพียงพอให้สามารถลางานมา
เข้าร่วมการอบรมได้ ถึงแม้ว่าทันตแพทยสภามีนโยบายจะสร้าง
บทเรียนออนไลน์ไว้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังเป็นที่กังขาว่า
จะท�ำได้จริงหรือไม่ เพราะจากการจัดสอบใบประกอบครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่ายังขาด
ความพร้อมอีกมาก
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Special Interview
ข้อคิดเห็นจากน้องๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นทพ.ธนัท สิทธิรัตน์

ข้อคิดเห็นจากน้องๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.ทพ.ท๊อป จิตรไกรสร

สวัสดีครับ ผมนทพ.ธนัท สิทธิรัตน์ ชื่อเล่น นัท ครับ
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ผมชอบท�ำกิจกรรมต่างๆของคณะฯและของมหาวิทยาลัย
อาทิ เป็นพิธกี รของมหาวิทยาลัย เล่นดนตรี ชมรมค่ายฯ กิจกรรม
รับน้องต่างๆ ครับ
ส�ำหรับ การสอบ license ที่ผ่านมา ยอมรับว่าเป็นกังวล
เหมือนกัน เพราะทราบว่าเป็นข้อสอบแนวใหม่ เป็นลักษณะ
case-based ก่อนสอบทางคณะเองก็มีการติวทบทวนความรู้
ให้ครับ พยายามเตรียมตัวเองอย่างเต็มที่ครับ อ่านหนังสือเข้ม
หน่อย ช่วงก่อนสอบ ประมาณ 1 เดือน พยายามเน้นตามหัวข้อ
ที่ ศ.ป.ท. ก�ำหนดให้พอได้ท�ำข้อสอบแล้วก็รู้สึกดีขึ้น ลักษณะ
ข้อสอบไม่ยากเกินไปครับ แต่ก็ไม่ง่าย ส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่เรา
ใช้ในคลินิกตอนที่เรียนอยู่แล้ว อาจมีบางข้อที่เป็นความรู้ที่ต้อง
อ่านมาจริงๆ ส่วนตัวชอบการสอบแบบนี้ครับ คือ การเปิดอ่าน
ไฟล์ PDF จากคอมพิวเตอร์ แล้ววงค�ำตอบในกระดาษค�ำตอบ
รูปภาพ Case ชัดดี ไม่ต้องมากังวลว่าระบบจะล่ม
ส่วนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพนั้น ถ้ามองในมุมของ
ประชาชน แน่นอนครับว่าเป็นเรื่องดีที่ให้ทันตแพทย์ได้ทบทวน
ความรู้และติดตามความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ประชาชนจะมีความ
สบายใจและมั่นใจที่จะได้รับบริการจากทันตแพทย์ที่มีความรู้
และประสบการณ์ นั่นเป็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการ
แพทย์ขึ้นมา อย่างที่เราหวังว่า เราจะเป็นศูนย์กลางในการให้
บริการทางการแพทย์ของประชาคมอาเซียน
แต่ถ้ามองในมุมมองของทันตแพทย์คนหนึ่ง ยอมรับได้
และไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับการที่จะต้องมาต่อใบประกอบวิชาชีพ
ทุก 5 ปีครับ มองในแง่ดีว่า เราจะได้อัพเดทความรู้ให้กับตัวเอง
อยู่เสมอ

สวัสดีครับ ผมชื่อนศ.ทพ.ท๊อป จิตรไกรสร ชื่อเล่น ท๊อป
ครับ จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ตอนนี้ก�ำลังศึกษาอยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และเป็นประธานนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ครับ
การสอบประเมิ น ความรู ้ เ พื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นใบประกอบ
วิชาชีพครั้งที่ผ่านมา เป็นการสอบในส่วนของภาควิทยาคลินิก
ทันตกรรม ซึ่งปีนี้ก็เป็นการสอบแบบ case-based เต็มรูป
แบบ ในฐานะที่ตัวผมเองเป็นนักศึกษารุ่นที่เคยท�ำสอบข้อสอบ
แบบเก่าเมื่อตอนที่สอบส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
และทันตแพทย์พื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียมระหว่างการสอบทั้ง
สองระบบ ผมมีความคิดเห็นว่าการสอบแบบใหม่นั้นช่วยให้
เราได้เห็นเคสของผูป้ ว่ ย สามารถใช้ประเมินความรูข้ องนักศึกษา
ทันตแพทย์ทกี่ ำ� ลังจะจบออกไปเป็นทันตแพทย์ เนือ่ งจากการสอบ
เราจะต้องคิดอย่างเป็นระบบเพือ่ ดึงความรูท้ ไี่ ด้เรียนมาเสมือนใช้ใน
การรักษาผู้ป่วยจริง อย่างไรก็ตามตัวเนื้อหาข้อสอบ มีบางข้อที่
ค่อนข้างสับสนเนือ่ งจากการรักษาผูป้ ว่ ยในรายเดียวกันอาจมีความเห็น
ทีแ่ ตกต่างกันได้ และข้อมูลทีไ่ ด้มาอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการตัดสิน
ใจเลือกวิธีการรักษา ซึ่งตรงจุดนี้ยังเป็นปัญหาในการออกข้อสอบ
ส�ำหรับเรื่องการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพที่เป็นประเด็น
ใหญ่ของทันตแพทย์ทกี่ ำ� ลังจะจบใหม่ในตอนนี้ ซึง่ เป็นกฎหมายที่
มีผลบังคับใช้ที่รุ่นเราเป็นรุ่นแรก ผมคิดว่าการต่อใบอนุญาต
ทุกๆ5ปีนั้นมีประเด็นส�ำคัญอยู่ที่การศึกษาต่อเนื่องหรือCE ซึ่ง
ผมว่าเป็นเรื่องดีที่ทันตแพทย์ที่จบแล้วจะได้อัพเดทความรู้อย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อน�ำความรู้มาท�ำการรักษาผู้ป่วยได้ตามมาตรฐาน
ทีค่ วรจะเป็น อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการเก็บเครดิตส�ำหรับใช้
ในการต่อใบอนุญาตก็ควรมีความยุตธิ รรมระหว่างทันตแพทย์ทจี่ บใหม่
และทันตแพทย์รุ่นก่อน รวมถึงเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนมีมาตรฐานซึ่ง
ทุกคนยอมรับ ไม่ได้ออกมาเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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ข้อคิดเห็นจากน้องๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นทพ.กฤชพิชญากรณ์ สังหาร

สวัสดีครับ ผมชื่อ นทพ.กฤชพิชญากรณ์ สังหาร ปัจจุบัน
ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ครับ
ข้อสอบปีนที้ ไี่ ด้เปลีย่ นรูปแบบเป็น Case based Scenario
ต้องอาศัยความรูพ้ นื้ ฐานจากการเรียนในภาคบรรยายและประสบการณ์
จากการรักษาผู้ป่วยในคลินิกมาประกอบกัน ท�ำให้ตัวผู้เข้าสอบ
ต้องวิเคราะห์จากเคสใน Stem ที่โจทย์ให้มาโดยที่ไม่ได้อาศัย
การท่องจ�ำทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้ต้องขอชื่นชมครับ
ข้อสอบในภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ผมเห็นว่ามีความ
เหมาะสมดีแล้วในเรื่องจ�ำนวนข้อสอบ 300 ข้อและรูปแบบ
การแบ่งการสอบออกเป็น 2 วัน ภาคเช้าและภาคบ่าย ครั้งละ
75 ข้อครับ แต่ในส่วนของเวลาที่ให้แต่ละข้อ ควรจะเพิ่มเวลา
เพราะผมคิดว่าข้อสอบประเภทนี้เป็นข้อสอบที่ต้องอาศัยการ
วิเคราะห์ ไม่สามารถอ่านโจทย์แล้วตอบได้ในทันทีครับ เรื่อง
ของ Guideline มีความสับสนว่าจะยึดเกณฑ์ใดเป็นหลัก จึงควร
มีการประกาศให้ชัดเจนในประเด็นนี้ครับ นี้การกระจายข้อสอบ
ก็ควรจะเป็นไปตามจ�ำนวนข้อที่ระบุไว้ก่อนการสอบด้วยครับ
เพราะผมพบว่าข้อสอบของแต่ละสาขาวิชามีสัดส่วนไม่สมดุล
กัน บางสาขาวิชามีข้อสอบมากจนเห็นได้ชัด และบางสาขาวิชา
ก็มีข้อสอบน้อยมากครับ การวัดผลควรเป็นเนื้อหาความรู้ที่อยู่ใน
ขอบข่ายที่นักศึกษาทันตแพทย์ได้เรียนและได้ปฏิบตั จิ ริง ไม่ควร
ถามในเชิงทีเ่ ป็นวิทยาการชัน้ สูงจนเกินไป นอกจากนี้ควรลดความ
ซ�้ำซ้อนของข้อสอบด้วยครับ
อยากให้พัฒนาระบบการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ในปีถัด
ไปให้เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้สอบมากขึ้นครับ โดยส่วนตัว
ผมชื่นชมผู้จัดสอบที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยการท�ำข้อสอบ
ผ่านการเปิดไฟล์ PDF จาก CD-ROM และมีการฝนรหัสด้วย
ดินสอลงบนกระดาษค�ำตอบครับ

เรื่องการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมผมเห็นด้วย
ในประเด็นนี้ครับเนื่องจากในปัจจุบันวิทยาการและองค์ความรู้
ทางทันตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทันตแพทย์ทุก
คนจึงควรที่จะศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีองค์ความ
รู้ที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการรักษาทางทันตกรรม
ส�ำหรับประชาชนโดยทัว่ ไปครับ ทัง้ นีท้ นั ตแพทยสภาจะต้องประกาศ
ให้ทราบทั่วกันว่า ทันตแพทย์แต่ละคนต้องเก็บคะแนนสะสมให้
ได้เท่าไร ภายในระยะเวลากีป่ ี แต่ละงานทีน่ ำ� มาคิดเป็นคะแนนสะสม
มีคะแนนเท่าไร และควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถติดตามข่าวสารได้ครับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ลักษณะการเก็บคะแนนสะสม
ควรเปิดโอกาสให้ได้มาจากหลายช่องทางครับ ยกตัวอย่างเช่น
การอบรม การสัมมนา การเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ รวม
ไปถึงการท�ำข้อสอบออนไลน์แบบปรนัยภายหลังจากการอ่าน
บทความที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อ
เนื่องครับ อย่างไรก็ตามลักษณะของข้อสอบออนไลน์ไม่ควร
ยากจนเกินไป ควรออกเป็นเนื้อหาหลักๆ ที่ทันตแพทย์ต้อง
ทราบก็พอครับ นอกจากนี้ผมเห็นว่าการเก็บคะแนนสะสม หาก
เป็นอาจารย์ทันตแพทย์ก็ควรได้รับการคิดคะแนนจากการปฏิบัติ
งานสอน การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ และการท�ำผล
งานเพือ่ ขอเลือ่ นวิทยฐานะด้วยครับ
อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะ คือ การลดอัตราค่า
ธรรมเนียมในการต่อใบประกอบวิชาชีพครับ เนื่องจากนักศึกษา
ทันตแพทย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมค่อนข้าง
สูงจนเกินไป นอกจากนี้ยังมีความเห็นเพิ่มเติมบางส่วนที่เสนอ
ว่าหากจะเปลี่ยนระบบการต่อใบประกอบวิชาชีพก็ควรจะท�ำทั้ง
ระบบครับ ไม่ควรให้หน้าที่การต่อใบประกอบวิชาชีพเป็นของ
ทันตแพทย์ที่จบใหม่เท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว ทันตแพทย์
ทุกคนควรจะ Update ความรู้เช่นเดียวกันครับ สุดท้ายนี้ผม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยในการพัฒนาวงการทันตแพทย์
ไทยของเราต่อไปครับ
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เรื่อง ทันตแพทย์หญิงแพร จิตตินันทน์

บก.แถลง

ปีนี้เป็นปีที่สองของการท�ำงานของทันตแพทยสภา แปด
เราใช้เวลาปีแรกในการตั้งทีม จัดท�ำนโยบาย วางโรดแมป
และจัดการกับสถานการณ์เกิดขึ้นนอกโรดแมป จากผลพวง
ของกฎหมายที่ออกใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญและมีผลกระทบ
ต่อวิชาชีพอย่างมาก ทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องยาก แต่เราได้รับ
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสมาชิก ทั้งร่วมต่อสู้ในเรื่อง
เอ็กซเรย์ ให้ความเห็นอย่างกว้างขวางในเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง
ท�ำให้ทั้งสองเรื่องก�ำลังจะได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
ในไม่ช้านี้ ถึงจะออกนอกทางไปบ้าง แต่เราก็ยังเดินหน้าตาม
โรดแมปที่วางไว้ ได้แก่ การปรับปรุงส�ำนักงานให้ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบไอที เพิ่มเจ้าหน้าที่การเงินและ
นักกฎหมาย ปรับทีมงานให้สามารถรองรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
ด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ เ ราได้ พั ฒ นาที ม ประชาสั ม พั น ธ์
ใหม่ เปิดเวทีรบั ความเห็นผ่านทางเฟสบุก๊ ทันตแพทยสภา การตัง้
Line Official Account (Line@) thaidentalcouncil และเริ่มลด
หน้ากระดาษ เพิ่มความถี่การส่งสารผ่านเวปและเฟสบุ๊ค เพิ่ม
ความเข้มข้น ลดการใช้ทรัพยากร ในฉบับนี้ขอน�ำความเห็น
นิสิต-นักศึกษาที่ก�ำลังจะเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา รุน่ ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากการเปลีย่ นแปลงพรบ.วิชาชีพฯ การแก้ไข
กระบวนการจัดสอบ License หลังจากเปิดเวทีรับฟังความเห็น
กลุ่มอื่นๆและน�ำเสนอผ่านช่องทางต่างๆไปแล้ว
ด้านอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวน
เราได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษา พัฒนาทีมงาน เพิม่ จ�ำนวนทีมจรรยาบรรณ
เพิ่มนิติ ก รแล้ วเพื่ อให้คดีจ รรยาบรรณต่า งๆ ด� ำเนิน การได้
รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีจ�ำนวนข้อร้องเรียนเข้าสู่สภา
มากขึ้นท�ำให้งานด้านจรรยาบรรณนี้ต้องเพิ่มมาตรการป้อง
ปรามขึ้นโดยทันตแพทยสภาตั้งทีมให้ค�ำปรึกษาแก่ประชาชน
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำก่อนคนไข้จะฟ้องร้อง เพราะหลายคดีนั้น
คนไข้ไม่ต้องการฟ้องร้องแต่ต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ
และค�ำแนะน�ำมากกว่า
การพัฒนามาตรฐานคลินิกทันตกรรม TDCA เราก็ได้
จัดอบรมในช่วงเดือน ก.พ. 2560 ที่ผ่านมาเพื่อให้สมาชิกไป
ประเมินตนเอง และพัฒนาระบบให้มีคุณภาพมากขึ้น แม้จะ
26 ทันตแพทยสภา เพื่อวิชาชีพ เพื่อประชาชน

ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่ก็มีความส�ำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ต่อยอดกันต่อไป
ด้านการรองรับการศึกษาต่อเนื่องตาม พรบ. 2559 นั้น
เราได้รับสนับสนุนงบประมาณจากทันตแพทยสมาคม และ
เตรียมโปรแกรมรองรับบทเรียนออนไลน์เกือบสมบูรณ์แล้ว อีก
ไม่นานบทเรียนทั้งหลายคงทยอยออกมาให้ท่านได้อ่านกัน
ด้านก�ำลังคน ทันตแพทยสภาได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการ
พัฒนามาตรฐานอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ และเมื่อติดตามผล
การวิจัยเพื่อศึกษาความเหมาะสมของจ�ำนวนทันตแพทย์ไทย
เพื่อปรับนโยบายการผลิต คิดเรื่องการกระจาย ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมแล้ว พบว่างานวิจัยที่ผ่านมายังไม่
สามารถตอบโจทย์ ในปี 2560 นี้จะเร่งจัดท�ำวิจัยเพื่อหาข้อสรุป
เรื่องก�ำลังคน โดยเชิญผู้มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆมาร่วม
กระบวนการ หวังว่าเราจะสามารถวางนโยบายได้อย่างเหมาะสม
เอื้อให้ทันตแพทย์ทั้งจบแล้วและก�ำลังจะจบ จะสามารถท�ำงาน
กันได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
ด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เรามีการตัง้ ทีม วางแผนและจะจัด
ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาจัดฟันแฟชั่นในเดือนมีนาคม 2560 นี้
โดยครั้งนี้จะเป็นงานใหญ่ประสานผู้เกี่ยวข้องทั้งต�ำรวจ สคบ.
และส�ำนักงานประกอบโรคศิลปะ ราชวิทยาลัยทันตกรรมจัดฟัน
เพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นระบบ
ด้านการศึกษานั้น - ท่านประธานศูนย์สอบใหม่ ผศ.
บัณฑิต จิรจริยาเวชได้ต่อยอดการท� ำงานและน� ำระบบการ
สอบผ่านคอมพิวเตอร์มาใช้ การตัง้ เกณฑ์เพือ่ ประเมินสถาบันผลิต
ทันตแพทย์ในต่างประเทศที่จะมาเทียบกับมาตรฐานสภาได้ถูก
หยิบยกมาคิดเป็นระบบโดยท่านอุปนายกการศึกษา ผศ.ดร.นพ.
ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ เราต้องเตรียมรับสถานการณ์
ทันตแพทย์ที่ไปเรียนต่อที่จีนซึ่งก�ำลังจะกลับมาขอสอบจ�ำนวน
ไม่น้อย
ถ้าเปรียบการท�ำงานเหมือนการสร้างอาคาร ปีแรกถือ
เป็นการก่อสร้างส่วนฐานรากที่ใช้เวลาและไม่ค่อยเห็นผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ชัด ในปีที่สองนี้เราพร้อมแล้ว น่าจะสามารถ
ท�ำงานเพือ่ พัฒนาวิชาชีพให้ทา่ นสมาชิกได้เห็นผลงานทีช่ ดั เจนขึน้
การท�ำงานในปีทผี่ า่ นมาของเราอาจตรงใจท่านบ้าง ไม่ตรงใจบ้าง
แต่ก็ขอให้มองกันในแง่ดี ท้ายนี้ก็ขอโอกาสให้เราได้ท�ำงาน
เพื่อวิชาชีพนะคะ

ทันตแพทยสภาและราชวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�ำเพ็ญกุศล
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