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ปรับใหญ่ ให้รับการเปลียนแปลง

บก. แถลง

ประจ�ำเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2565

ทันตแพทย์หญิงแพร
จิตตินันทน์

หลังจากทันตเเพทยสภา 10 เข้ามาทำ�งานในเดือนมีนาคม
เรายกระดับความสำ�คัญการประชาสัมพันธ์เป็น 1 ใน 4 Domain
การทำ�งาน เเละเพิ่มความฉับไว กระชับของการส่งสารผ่านสื่อ facebook,
Line OA เเละกำ�ลังจะปรับปรุงเว็บสภาให้ทันสมัย
อย่างไรก็ตาม การสรุปผลงานรายไตรมาสเเละสื่อสารในรูปเเบบ
ลักษณะบทความก็คงเป็นประเด็นที่ทดแทนไม่ได้ด้วยสื่อดังกล่าวข้างต้น
จึงเป็นที่มาของข่าวสารฉบับเปิดตัวทันตเเพทยสภา 10
อยากให้ท่านสมาชิกรู้จักกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง ที่มา
ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญของสภาเพิ่มเติม ทั้งท่านนายก ท่านเลขาธิการ
อุปนายกคนที่ 1 เเละอุปนายกคนที่ 2 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ที่ในรอบสภานี้
ทำ�หน้าที่เป็นประธานกรรมการสื่อสารองค์กร
พร้อมกันนี้ขอสรุปงานสำ�คัญขององค์กรในเครือทันตเเพทยสภา
คือศูนย์สอบขึ้นทะเบียน เเละศูนย์ศึกษาต่อเนื่องว่าในช่วงที่ผ่านมา
ทำ�อะไรกันไปบ้าง
หากท่านสมาชิกท่านใดต้องการรับข่าวสารเป็นเเบบกระดาษ
(ไม่ถนัดรับสารออนไลน์จริงๆ) เราอาจทำ�เเบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความสนใจ เเละวางแผนส่งข่าวสารให้ท่าน แบบ Subscription base
ต่อไป

CENTRAL’S LINK
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
		
ออกแบบรูปเล่ม

เรื่องจากใจท่านนายก
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ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง
ทพ.สมยศ นะลำ�เลียง

แนะน�ำอุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 1

10

อุปนายกการศึกษา	

12

ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

ผู้มาด้วย Growth Mindset
ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
ประชาสัมพั นธ์และสื่อสารองค์กร

14

ทศวรรษพั ฒนาระบบสอบเป็นทันตเเพทย์
ของไทย

17

พ.ต.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ

ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธานกรรมการบริหาร ศปท.
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

20

การจัดการ ในภาวะวิกฤต

24

กับการดำ�เนินการ 3 ปีที่ผ่านมา
ทพ.นฤมนัส คอวนิช ประธานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
โดย ทพ.วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน

ทันตแพทย์หญิงแพร จิตตินันทน์
ทันตแพทย์วัฒนา ทองปัสโณว์ ทันตแพทย์ณัฐธพัฒน์ บุรพธานินทร์
ทันตแพทย์หญิงวิรัลพัชร นิธิพงศ์ พันตรีธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ
นางสาววิไลลักษณ์ ธานจันทร์

ติดตามเรา
ได้ที่
www.dentalcouncil.or.th
thaidentalcouncil
@thaidentalcouncil

บทสัมภาษณ์

ท่านนายก

เรื่อง
จากใจ

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พู ลทอง
เรื่องจากใจของผม
ก็อยากจะแชร์ความรู้สึกของ
การที่ได้อาสามาท�ำงานให้วิชาชีพ
โดยตั้งความหวังที่จะท�ำงาน
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
วิชาชีพอันเป็นที่รักของพวกเรา
ทุกคน รวมทั้งผมด้วยครับ
04

TDC ทันตแพทยสภา

สานพลัง พั ฒนาวิชาชีพ ดูแลสมาชิก คุ้มครองประชาชน

แต่ก่อนอื่น ต้องเรียนว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กลับมาท�ำงานเพื่อรับใช้วิชาชีพ
ของตนเอง หลังเกษียณอายุ หลังภารกิจสร้างคน สร้างทันตแพทย์ใหม่ มาเกือบครึ่งชีวิต
ของผม ถือได้ว่า ในครั้งนี้ ผมโชคดีท่ีได้มีโอกาสมาชดใช้หนี้บุญคุณวิชาชีพ ที่ยากที่จะ
ตอบแทนได้หมด อย่างที่พวกเราทราบดีว่าวิชาชีพทันตกรรม ท�ำให้พวกเราและตัวผม
ได้มีอาชีพการงานที่ดี ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความทุกข์จากความเจ็บปวดทรมาน
ในบริเวณช่องปาก ให้เขาเหล่านั้นหายจากความเจ็บปวด รวมทั้งการแก้ไขความผิดปกติ
ของการบดเคี้ยวในการใช้งานของฟันให้กลับไปสู่สภาพปกติ พร้อมกับได้ความสวยงาม
ซึ่งดูได้จากรอยยิ้ม เพื่อใช้ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป ความสุขทางใจอย่างหาอะไร
มาเปรียบมิได้ในอาชีพของเรา ก็คือ รอยยิ้มจากผู้ป่วยนี่เองครับ ลองนึกภาพจากเริ่มต้น

ที่มีผู้ป่วยเดินมาหาเราอย่างมีความทุกข์ แต่เดินกลับไปด้วยรอยยิ้ม
นั่นแหละครับ ที่สุดของวิชาชีพแล้วครับ
หลังจากรับปากตกลงว่าจะมาช่วยทีมท�ำงานในสภาวิชาชีพ ก็ได้
ท�ำงานศึกษางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ศึกษาทีมที่ต้องท�ำงานด้วยอยู่
พักหนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจว่า จะมาร่วมท�ำงานหรือไม่ ก็พบว่า งานนี้ดูแล้ว
วิชาชีพยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกพอควร แปลว่าเราน่าจะสร้างงานได้
หากรับงาน นั่นคือการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้วิชาชีพได้ ประกอบกับ
ความเข้มแข็งในการท�ำงานอย่างเป็นทีมของ เพื่อนร่วมงาน ซึ่งผมมอง
ตั้งแต่ต้นแล้วว่า งานที่รับมาผมจะท�ำงานอย่างมีความสุข หรือท�ำงาน
อย่างไม่มีอนาคต ก็อยู่กับทีมงานที่ท�ำงานด้วยกันนี่แหละครับ
ลองนึกถึงภาพดูนะครับ ในการเปลี่ยนยางรถแข่ง
formula 1 ที่ ต ้ อ งการที ม งานที่ เ ป็ น
teamwork คือรู้หน้าที่ของตัวเอง
และมีความเร็ว เพราะ
นอกจากจะท�ำ

ให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ ปลอดภัยแก่คนขับแล้ว ยังใช้เวลาอันน้อยนิด
จากความที่ท�ำงานกันเป็นทีมครับ ซึ่งเวลาเป็นสิ่งที่ส�ำคัญเราหยุดมันไม่ได้
เรื่องนี้เป็นเรื่องส�ำคัญครับ และเป็นเหตุที่ท�ำให้ผมตัดสินใจกระโจนลงมา
ในที่ ๆ มีแต่คนบอกว่าน่าจะมีความยากล�ำบาก แต่อย่างที่เรียนไว้ใน
เบื้องต้นครับ หากได้มีโอกาสรับใช้วิชาชีพกับทีมงานที่มีความสามารถ
คับแก้ว และท�ำงานเป็น teamwork ที่ดี ท�ำให้ผมมีความมั่นใจในการท�ำงาน
และมั่นใจว่าจะส่งมอบสิ่งที่ดี ๆ ให้แก่วิชาชีพได้ครับ
เปิดตัวมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2565 ก็พอทราบอยู่ว่าเรื่องเยอะ
มาก แต่ไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้เมื่อเจอของจริง บางทีก็คิดว่า เรื่องเล็ก ๆ
น้อย ๆ ต้องตัดออกบ้าง แต่พอมานั่งคิด ทุกคนเขาก็ฝากความหวังไว้
ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันจึงส�ำคัญหมด เพียงแต่ว่าการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ต่างหาก ที่ต้องน�ำเข้ามาบริหารงานขนาดใหญ่เล็ก จ�ำนวนมากมาย
ที่พรั่งพรูมาพร้อมกัน เพื่อให้เก็บงานทุกเม็ด และให้งานเดินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพที่สุด และในที่สุด หลังการสัมมนาในวันที่ 21 เมษายน
2565 ที่ผ่านมา ทางสภาก็ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 โดเมน เพื่อหา
หัวขบวนและทีมท�ำงาน จะได้ดันไปให้สุดถึงเป้าหมายได้ โดยไม่พันกันเอง
แล้วสะดุดล้ม ความมีระเบียบในการจัดกลุ่มงาน และล�ำดับการดันงาน
เป็นสิ่งส�ำคัญครับ นั่นก็คือ เรื่องของกฎหมาย สื่อสารองค์กร
ระบบบริการ และการศึกษา

เครื่องจักรทั้ง 4

ก�ำลังออกสตาร์ท และเดินหน้า
อย่างเต็มตัว เพราะพวกเรารู้ว่า
มีเวลาไม่มากนัก ในการสร้าง
ผลผลิตให้เสร็จตามเวลาอันสั้น
หรือการวางรากฐานเพื่ อคน
รุ่นต่อไป ในงานใหญ่ท่ต
ี ้องใช้เวลา
ดังนั้นทุกนาทีจึงมีความส�ำคัญ
ที่จะต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดครับ
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ทพ.สมยศ นะลำ�เลียง

เลขาธิการท่านใหม่ของสภา 10
ทพ.สมยศ นะล�ำเลียง

การท�ำหน้าที่อย่างมีสติ

ในทุกบทบาทความรับผิดชอบ
คือ การฝึกปฏิบัติธรรม
ที่ต้องหมั่นเพี ยรดูแล ในทุกขณะจิต
ค�ำสอนของ พระพุ ทธองค์
ที่ผมน้อมน�ำมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ครอบครัวของเรานับว่าเป็น “ครอบครัวของ ชาวทันตแพทย์และ
แพทย์” ครับ เพราะสมาชิกของครอบครัวเรามี 5 คน เป็นทันตแพทย์ 4 คน
และแพทย์ 1 คน นะครับ ต้องขอขอบคุณ คุณหมอตุ๊ก-รจนา (ภรรยาที่น่ารัก
ของผม) ที่ได้อบรมดูแลลูกๆ ทุกคนอย่างดี ที่ส�ำคัญพวกลูกๆ เค้าตัดสินใจ
เลือกเรียนวิชาชีพเหล่านี้ด้วยตัวเค้าเอง เพราะพวกเรา (ผมกับคุณหมอตุ๊ก)
ได้บอกตลอดเวลาว่า ให้เลือกเส้นทางวิชาชีพ ที่ตนเองรักและใช้ชีวิตอยู่
กับสิ่งนี้ไปอีกตลอดช่วงชีวิตที่มีอยู่
ครอบครัวของเรามี

• ผม ทพ.สมยศ จบคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, Resident
•
•
•
•
06

Training Oral-Maxillofacial Surgery ที่จุฬาฯ
ภรรยา พล.ต.(หญิง)รจนา จบคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ,
Postgraduated Oral-Medicine ที่จุฬาฯ
ลูกชายคนโต-ณภัทร จบคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, จบ PhD
ที่ มอ. และได้รับวุฒิบัตร สาขาจัดฟัน ขณะนี้เป็นอาจารย์ที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
ลูกชายคนรอง-อรุษฆ์ จบแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ก�ำลังศึกษาต่อด้าน
Orthopedic โดยได้รับทุนจาก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
ลูกสาวคนเล็ก-กัญชญา จบ คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล ก�ำลังจะ
จับสลากใช้ทุนในขณะนี้อยู่ (ให้สัมภาษณ์วันที่ 22 พ.ค. 2565)
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ผมเกิดวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2506 เป็นบุตรชายคนโตของครอบครัว
ที่ท�ำธุรกิจในจังหวัดนครสวรรค์ ผมได้ศึกษาเล่าเรียนจนถึงมัธยมต้น (มศ.3)
ในจังหวัดนครสวรรค์ และในปี 2522 ได้มาสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมปลาย
(มศ.4-5) ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (รุ่นที่ 42) ซึ่งในที่แห่งนี้ได้มีโอกาส
เข้ามาเจอชีวิตการเรียนที่สนุกสนานแปลกใหม่และเริ่มเข้ามาร่วมท�ำงาน
กิจกรรมในชมรมต่างๆ (สมัยนั้นเราเรียกห้องชมรมแถวนั้นว่า “เล้าไก่”) ท�ำให้
ความคิดที่อยากจะช่วยเหลือดูแลผู้อื่นรวมทั้งอยากเห็นความเป็นธรรมในสังคม
ชัดเจนขึ้น และได้ตัดสินใจที่จะสอบเอ็นทรานซ์เข้าเรียนในวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
กับการแพทย์ ในที่สุดก็สามารถได้มาเข้าเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในปี 2524 อยู่รุ่นที่ 43)

ในการศึกษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯทั้ง 6 ปีเป็นช่วงชีวิต
ที่น่าประทับใจที่สุดทั้งได้พบเพื่อนร่วมรุ่นที่รักและสนิทกันเกือบทั้งชั้นปี,
พี่ๆน้องๆรุ่นใกล้ๆกัน และท่านคณาจารย์ในคณะฯที่ให้ประสบการณ์ชีวิต
ที่ตราตรึงในจิตใจทั้งการเรียนและการได้ท�ำงานกิจกรรมต่างๆในระหว่าง
ที่อยู่ในคณะฯ ท�ำให้เกิดความรักความผูกสัมพันธ์กันของ “พี่น้องและ
ผองเพื่อน” ตลอดจนยังได้รับทราบถึงความรักความเมตตากรุณาของ
เหล่าคณาจารย์ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเข้มงวดในการเคี่ยวกร�ำสั่งสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ศิษย์ทุกคนเป็นทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ
สมเป็น “ชาวทันตะ จุฬาฯ”

ผมได้บวชเข้าศึกษาพุทธธรรมในช่วงปิดเทอมปีที่ 3 กับเพื่อนสนิทเป็นเวลาเกือบเดือน
ที่วัดชลประทานฯ (ปากเกร็ด) เข้าบวชเรียนกับท่านพระอาจารย์หลวงพ่อปัญญาฯ และได้มีโอกาส
จาริกไปศึกษาอยู่กับท่านพระอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสฯ ที่สวนโมกขพลาราม (ในช่วงอาทิตย์
สุดท้าย) ในช่วงนี้ได้ศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมเบื้องต้น ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมอง
การเข้าใจชีวิตเป็นอย่างยิ่ง
หลังจากจบทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ก็ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาศัลยกรรมช่องปาก
และกระดูกขากรรไกรใบหน้า ของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (รุ่นที่ 15)
เป็นช่วงเวลาที่ได้รับการขัดเกลาทั้งองค์ความรู้, ทักษะฝีมือและที่ส�ำคัญที่สุดคือการฝึกอบรมบ่มเพาะ
จิตวิญญาณแห่งความเป็นศัลยแพทย์ที่ต้องดูแลคนไข้แบบองค์รวมจากเหล่าอาจารย์และรุ่นพี่ๆ
ที่เราต้องถูกส่งให้ไปเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตามโรงพยาบาลศูนย์และมหาวิทยาลัยต่างๆ
เมื่อส�ำเร็จจากการศึกษาเฉพาะทาง ก็เป็นช่วงชีวิตที่ต้องตัดสินใจครั้งส�ำคัญอีกครั้งหนึ่ง
เพราะได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ ศ.นพ.ทพ.เชื้อโชติ หังสสูต (บิดาแห่งวงการศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล แห่งประเทศไทย ซึ่งผมให้ความเคารพนับถือท่านเป็นบุคคลต้นแบบ
ในความมุ่งมั่นทุ่มเทมีจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้บุกเบิกอย่างแท้จริง) ได้ชักชวนให้มาช่วย
ท�ำงานเป็นอาจารย์ที่คณะฯ แต่เนื่องจากเป็นบุตรชายคนโตของที่บ้านและคุณพ่อคุณแม่เริ่ม
สูงอายุแล้ว จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถสนองคุณท่านอาจารย์ได้ ต้องกลับมาช่วยท�ำงานที่บ้านเกิด
ในจังหวัดนครสวรรค์
การท�ำงานและประสบการณ์ของชีวิต
ในปี 2532 ช่วงแรกที่กลับมาท�ำงานที่จังหวัดนครสวรรค์ ก็มาท�ำงานที่กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ใช้ความสามารถรวมทั้งได้เรียนรู้จากการมาท�ำงานในที่แห่งนี้
และได้รับความเกื้อกูลจากพี่ๆ ทันตแพทย์ทุกท่านที่สนับสนุนและให้โอกาสได้ท�ำงานในสิ่งที่ผม
ได้ร�่ำเรียนมา โดยเฉพาะพี่ ทพ.ยุวบรูณ์ จันทร์แจ่มจรูญ ผู้ที่ได้บุกเบิกและท�ำงานจนสาขาศัลยกรรม
ช่องปากและกระดูกขากรรไกรใบหน้าได้รับการยอมรับจากทุกๆฝ่ายของโรงพยาบาลฯ
ต่อมาเมื่อปี 2535 ทางคุณพ่อคุณแม่ได้ขยายกิจการในส่วนธุรกิจครอบครัว (ยางรถยนต์)
เพิ่มขึ้น ผมจึงจ�ำเป็นต้องลาออกจากงานประจ�ำที่ท�ำงานในฝ่ายทันตกรรม รพ.สวรรค์ประชารักษ์
มาช่วยงานธุรกิจที่บ้าน แต่ก็ยังช่วยเป็นทันตแพทย์พิเศษช่วยงานด้านศัลยกรรม ของโรงพยาบาล
ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
ในปีนี้ (2535) ผมได้รับโอกาสและความไว้วางใจจาก “ท่านนายกเทศมนตรี ถาวร นิโรจน์”
และชาวเทศบาลเมืองนครสวรรค์ (ชื่อในสมัยนั้น) ได้รับการเข้ามา และได้เข้าช่วยท�ำงานในต�ำแหน่ง
ต่างๆ ของคณะท�ำงานในองค์กรต่างๆ ทางสังคมเพิ่มขึ้น (เช่น หอการค้าฯ,สภาอุตสาหกรรม,
ชมรม-สมาคม,ฯลฯ)
เมื่อปี 2544 ได้มีโอกาสเข้ามารับต�ำแหน่ง “รองประธานหอการค้า จังหวัดนครสวรรค์”
และได้รับการมอบหมายให้มาด�ำรงต�ำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโชติรวี”
ในปี 2546 ได้เข้าอบรมกับมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาผู้น�ำธุรกิจและชุมชน (BCL) ท�ำให้เปิดมุมมอง
และได้แนวคิดในการ “ด�ำรงตนเพื่อสร้างความเจริญให้กับทั้งส่วนตนและส่วนรวม บนพื้นฐาน
ของความถูกต้องและยึดมั่นในคุณค่า (Values) ที่แท้จริง” ท�ำให้ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง
ในการรวมกลุ่มของคนในสาขาอาชีพต่างๆเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมที่อยู่
ในปัจจุบันให้ไปสู่สิ่งที่จะดีขึ้น

จนกระทั่งในปี 2550 ได้เริ่มน�ำแนวคิด
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรและบริษัท
ต่างๆในเครือแบบ Living Organization โดย
เริ่มน�ำแนวคิดการบริหารแบบวิถีธรรมมาใช้ใน
การดูแลคน (ลูกน้อง) ท�ำอย่างไรคนในองค์กร
จึงจะ “เป็นคนดี (เป็นผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบาน)
มีชีวิตชีวา (ดูแลและจัดการตนเองโดยไม่ต้องใช้
การสั่งการ) และมีความสุข (ในการครองตนครองงาน-ครองคน)” ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็น
การสร้างทุกคนในองค์กรให้เป็น “คนซื่อสัตย์
และรับผิดชอบ (ในทุกบทบาทและหน้าที่) โดยมี
การพัฒนาตนเองและมีจติ อาสา ด้วยวิถแี ห่งธรรม”
โดยใช้วิถีแห่งการไดอะล็อก (สุนทรียสนทนาอย่างมีสติและตื่นรู้) เป็นพื้นฐานของการท�ำงาน
ร่วมกัน เมื่อคนในองค์กรเป็นคนดีแล้วก็จะ
ท�ำงานด้ ว ยความใส่ ใ จและความรั ก ในงาน
มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งต่างๆให้ตนเองและองค์กรดีขึ้น
ดูแลลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน(องค์กร)
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถแล้ว ก็จะเป็น
ความยัง่ ยืนขององค์กรในระยะยาว ขณะเดียวกัน
ได้ขยายงานออกมาเปิดสาขาที่ อ�ำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี และมาเปิดศูนย์บริการเต็มรูปแบบ
ที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
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ในปี 2554 ได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์
ทั้ง 24 ท่าน เสนอชื่อให้รับต�ำแหน่ง “รองประธานสภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์”
ในปี 2558 ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากท่านอาจารย์ผู้ใหญ่
(คณะที่ปรึกษา) และคณะกรรมการของสมาคมฯให้มารับมอบหน้าที่
(ที่ส�ำคัญและมีความหมายอย่างยิ่ง) ในต�ำแหน่ง “นายกสมาคมนิสิตเก่า
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนทจ.) สมัยที่ 13
(พ.ค. 2558 -พ.ค. 2560)”
ในปี 2560 ผมต้ อ งกลั บ มารั บ หน้ า ที่ “ประธานหอการค้ า
จังหวัดนครสวรรค์” 2 สมัย (ม.ค. 2560 - ม.ค. 2562, และ ม.ค. 2562
- ม.ค.2564) เนื่องจากรับปากอดีตประธานหอฯ ท่านหนึ่งไว้ และได้รับ
ความไว้ ว างใจจากท่ า นกรรมการและสมาชิ ก ของ หอการค้ า
จังหวัดนครสวรรค์ให้มารับภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของชาวจังหวัดนครสวรรค์
ในปี 2563 ผมได้ รั บ เกี ย รติ แ ละถู ก มอบหมายจากเพื่ อ น
เตรียมอุดม รุ่น 42 ให้มารับภารกิจที่ส�ำคัญอีกหนึ่งภารกิจในชีวิต
ของผมก็คือ “นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ฯ” (ในวาระ ปี 2563-2564)
ในปี 2565 ผมก็ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆร่วมวิชาชีพทันตกรรม ให้เข้ามามีโอกาสได้ท�ำงานให้กับวิชาชีพในฐานะกรรมการ
ทันตแพทยสภา(ที่ได้รับการเลือกตั้ง)
อยากฝากข้อคิดถึงน้อง ๆ ที่ก�ำลังจะจบและเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่
ของครอบครัวใหญ่ที่ชื่อว่า “วิชาชีพทันตกรรม” ด้วยสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก
และบางสถานการณ์มีผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตที่รุนแรงเป็นอย่างมาก
ผมจึงอยากให้น้อง ๆ เตรียมพร้อม Change Management ด้วยการ
เรียนรู้และปรับตัวตลอดชีวิต Lifelong
Learning อย่าง “S.M.A.R.T.S.”

Speed
S

ความรวดเร็วในการปรับตัว

Moral
M
คุณธรรม-จริยธรรม
ในการท�ำงานและด�ำรงชีวิต
Anticipate
A

การพยากรณ์ ท�ำนาย
สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 5 ปี,
10 ปี, 20 ปี

Response
&
R Responsibility

การตอบสนองอย่างเหมาะสมและ
ความรับผิดชอบ

Team
T

การท�ำงานอย่างมีความสุข
โดยค�ำนึงถึงและดูแล “ทีมท�ำงาน”

Share
S

การแบ่งปัน คือ การส่งต่อ
และมอบความสุขให้แก่กันและกัน

ผมขอให้ค�ำมั่นว่า “จะท�ำงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
เพื่ อให้วิชาชีพทันตกรรม มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและศักดิ์ศรี
่ เสาหลักของประเทศชาติ”
สมเป็นวิชาชีพอีกหนึง
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อนใจ
0 2580 7500-3
Ad.
0 2580 7504
เอ็
ก
ซ่
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ซี
แ
ลม
dent11@dentalcouncil.or.th

บทสัมภาษณ์

แนะน�ำ
อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 1

ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
(อาจารย์เฮ้าส์)

อาจารย์เฮ้าส์ เป็นทันตแพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 2 ของประเทศไทย
เริ่มรับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ที่ รพช.สามง่าม
้ ย้ายไปที่ รพช.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
จ.พิ จต
ิ ร จากนัน
และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แล้วจึงโอนย้าย
มาเป็นอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ภายหลังลาออกจากการเป็นอาจารย์ มาเป็น
เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ เ ครื อ ข่ า ยพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ น�ำ
การสร้างสุขภาวะ (คศน.) ที่มีเป้าหมายในการสร้าง
พื้นที่และกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำ เพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในด้ า นการศึ ก ษา อาจารย์ เ ฮ้ า ส์ จ บจาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เรียนต่อและได้รับ
ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมส�ำหรับเด็ก จากจุฬาฯ
และจบ ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วข้าม
ประเทศไปเรี ย นปริ ญ ญาเอกด้ า น Oral Health
Promotion ที่ Tokyo Medical and Dental University
จึงไม่แปลกใจที่อาจารย์เฮ้าส์มาเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่องทันตกรรมป้องกัน การปรับพฤติกรรมผู้ป่วยโดยใช้
Motivational Interviewing การใช้ฟลูออไรด์วาร์นิช
การผลักดันให้ใช้ Silver diamine fluoride (SDF)
เพื่อยับยั้งฟันผุในประเทศไทย รวมถึงเป็นกระบวนกร
(Facilitator) จัด Workshop การฟังอย่างลึกซึ้ง การคิด
เชิงระบบ ภาวะการน�ำ ฯลฯ
ในด้านวิชาชีพทันตกรรม อาจารย์เฮ้าส์เคยเป็น
กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงเริ่ม
มีปัญหาจัดฟันแฟชั่นในสังคมไทย ทันตแพทยสภา
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทาง
ทันตกรรมเป็นครั้งแรก เพื่อลุยงานจับกุมจัดฟันแฟชั่น
พร้อมกับให้ความรู้ประชาชน และเมื่อกลับมาเป็น
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กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 อาจารย์เฮ้าส์ก็ได้ผลักดันให้เกิด
มติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 เมื่อ พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ
“การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม” มตินี้ท�ำให้ทันตแพทยสภา
มีพันธมิตรจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในการร่วมกันคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม โดยมตินี้ไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดบริการ
ทันตกรรมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้าง
ให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการทันตกรรม
ของประชาชนด้วย
หลังการเลือกตั้งทันตแพทยสภาที่ผ่านมา อาจารย์เฮ้าส์ได้รับ
เลือกตั้งจากสมาชิกให้มาเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10
และด�ำรงต�ำแหน่ง อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 1 ได้รับมอบหมาย
จากนายกทันตแพทยสภาให้ดูแลในส่วน “การประสานงาน และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก” จึงเป็นเสมือน
เป็นการต่อยอดงานที่อาจารย์เฮ้าส์ได้มุ่งมั่นท�ำมาโดยตลอด
ส�ำหรับความตั้งใจในการท�ำงานในวาระที่ 10 นี้ อาจารย์เฮ้าส์
เล่าว่า “ในช่วง 3 ปีนี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวงการ
ทันตกรรมเรา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเกิดขึ้นพร้อมกัน เรามี
คณะทันตแพทยศาสตร์เพิม่ ขึน้ เป็น 17 แห่งแล้ว จ�ำนวนทันตแพทย์จบใหม่
เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1,000 คนต่อปี แต่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับ
ทันตแพทย์จบใหม่ทุกคนเข้ารับราชการ หมายความว่าเราก�ำลังเผชิญ
กับสถานการณ์ที่จ�ำนวนทันตแพทย์เพิ่มขึ้น โดยอยู่ในภาคเอกชน
มากกว่าภาครัฐ ขณะที่จ�ำนวนประชากรลดลงพร้อม ๆ กับการมี
ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคฟันและไม่ได้รับการรักษาจ�ำนวนมาก
ทว่าคลินิกในภาครัฐก็มีปัญหาการรอคิวที่ยาวนาน ขณะที่การไปใช้
บริการในภาคเอกชนก็มีข้อจ�ำกัดเรื่องการเงิน ท�ำให้ผู้ป่วยไม่สามารถ
รับบริการทันตกรรมได้ตามความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น”
“ดังนั้น ความท้าทายที่ส�ำคัญของวิชาชีพเราคือ เราจะออกแบบ
ระบบบริการสุขภาพช่องปากรูปแบบใหม่ ที่ท�ำให้ประชาชนเข้าถึง
บริการทันตกรรมตามความจ�ำเป็นได้มากขึ้นได้อย่างไร? เราจะ
ให้ ทั น ตแพทย์ ใ นภาคเอกชนที่ มี อ ยู ่ ใ นคลิ นิ ก เอกชนทั่ ว ประเทศ
6,000 กว่าแห่ง มาช่วยให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในระบบ

หลักประกันสุขภาพได้อย่างไร โดยมีระบบจ่ายเงินให้คลินิกที่เหมาะสม? เราจะ
ขยายสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ให้มีสิทธิมากกว่า
900 บาทต่อปีได้ไหม เพื่อให้ผู้ป่วยประกันสังคมได้รับบริการเพิ่มขึ้น? และ
เราจะให้วิชาชีพทันตกรรมเข้าไปร่วมจัดบริการ
ในระบบปฐมภูมิในรูปแบบใด จึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม?”

ประเด็นท้าท้ายเหล่านี้เป็นโจทย์ส�ำคัญที่ทันตแพทยสภาวาระ 10
ตั้งใจจะด�ำเนินการการขับเคลื่อนเรื่องที่ยากและซับซ้อนเหล่านี้
ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งต้องการ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายจากทันตแพทย์ทุกท่าน
หากท่านสมาชิกมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งมาได้ที่
อาจารย์เฮ้าส์โดยตรง หรือส่ง message มาที่ Facebook
ของทันตแพทยสภา (Thai Dental Council) ก็ได้ครับ
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บทสัมภาษณ์

อุปนายกการศึกษา

ผู้มาด้วย

Growth
Mindset
ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา

1

อะไรทำ � ให้ อ าสามาทำ � งานทั น ตเเพทยสภา ต้องการเข้ามาขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางสุขภาพและนโยบายทางสุขภาพต่างๆของประเทศ โดยเฉพาะ
(งานคณบดีก็เต็มที่อยู่เเล้ว)

ก่อนตอบค�ำถามนี้ เชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคระบาด Covid 19 ที่ผ่านมา หลายคนคงเริ่มคุ้นชินกับ
ค�ำว่า อาสาสมัคร และจิตอาสา กันมาบ้างแล้ว หมอฟันในหลายภาคส่วน
ได้เข้ามาช่วยงานในระบบสาธารณสุขทั้งช่วย SWAB ฉีดวัคซีน และ
ช่วยคัดกรองโรค ตามบริบทและความสามารถของตนเองจนเป็นที่น่าชื่นชม
แก่เพื่อนร่วมสหสาขาวิชาชีพ และหลายคนอาจจะสงสัยว่าท�ำไมต้องมี...
อาสาสมัครและจิตอาสาด้วย ...บางคนพอเอ่ยค�ำว่าขออาสาสมัครและ
จิตอาสา...รีบโบกมือส่ายหน้าพร้อมบอกว่า “ไม่!!” ...ขออยู่เบื้องหลังดีกว่า!!!
แต่จริงแล้วงานส่วนงานอาสาต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความส�ำคัญมากโดยเฉพาะ
ในระดับวิชาชีพ อย่างงานในสภาวิชาชีพ ที่จ�ำเป็นต้องมีผู้ที่สมัครใจ
และอาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือ และท�ำงานที่เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพและ
ประชาชน
ในการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 10 นี้ ผมรู้สึก
ยินดีมากที่มีเพื่อนร่วมวิชาชีพถึง 75 ท่าน อาสาตัวมาเป็นอาสาสมัคร
เพื่อท�ำงานเพื่อวิชาชีพด้วยกัน ถือเป็นหมุดหมายที่ดี ที่แสดงให้เห็น
ความหวังของวิชาชีพที่มีสมาชิกจ�ำนวนมากที่ปรารถนาอาสาตัวมาท�ำงาน
เพื่อส่วนรวมของวิชาชีพ ทั้งนี้ ส่วนตัวได้มีโอกาสท�ำงานในสภาวิชาชีพ
มาโดยตลอดกว่า 5-6 ปี ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการทันตแพทยสภา
วาระ 8 - 9 และพบว่า งานในสภาวิชาชีพนั้นยังมีหลายเรื่องที่ส�ำคัญและ
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ประเด็นทางด้านการศึกษาซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่ตนเองคิดว่าสามารถเข้าไป
มีส่วนร่วมช่วยเหลือวิชาชีพได้ ดังนั้น เมื่อมีทีมงานติดต่อทาบทามมาให้
ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย จึงรู้สึกยินดีและท้าทายอย่างมากที่จะได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์การท�ำงานที่เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ
และประชาชนโดยรวม และต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
ที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสผมเข้ามาท�ำงานในสภา 10 นี้อีกครั้ง
ผมหวังว่าจะได้ความสุข ได้เพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
ในครั้งนี้ครับ

2

ในมุ ม มองของท่ า นสิ่ ง เเวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไป
ส่งผลกระทบอย่างไรกับกระบวนการจัดการศึกษา

จากโครงสร้ า งของประชากรของประเทศไทยและของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสมัยนี้เราเรียกว่า โลกแห่งความพลิกผัน
VUCA (Volatility เปลี่ยนไว Uncertainty ไม่แน่นอน Complexity ซับซ้อน
Ambiguity คลุมเครือ) เราจะพบว่า ในอนาคตจะมีอัตราการเกิดที่ต�่ำลง
และเข้าสู่สังคมผูู้งอายุ ซึ่งจะส่งผลให้จ�ำนวนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ในคณะฯต่างๆมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับวิกฤติ
ปริญญาบัตรเสื่อมค่า คนรุ่นใหม่สนใจการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเพิ่มทักษะ
ในวิชาชีพมากกว่าใบปริญญา ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาสมัยใหม่

จึงควรต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในวิชาชีพทันตแพทย์แม้ว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเทียบกับ
สาขาวิชาชีพอืน่ แต่ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนควรมีการปรับตัว
ให้เอื้อต่อทันตแพทย์ได้พัฒนาตัวเองได้ตลอดชีวิต ระบบการศึกษาต่อเนื่อง
ที่ทันตแพทยสภาวางรากฐานไว้ค่อนข้างดี จะส่งเสริมให้ทันตแพทย์
สามารถพัฒนาตนเอง Upskill และ Reskill ตลอดเวลาให้มีความพร้อม
ทางความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสถานการณ์
ประเทศและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน รวมถึงระบบผู้เชี่ยวชาญของ
ราชวิทยาลัย ก็จะเป็นทางเลือกในการศึกษาและเพิ่มประสบการณ์
การรักษาให้ทันตแพทย์ได้มีความมั่นใจและสามารถท�ำการรักษา
ที่ซับซ้อนเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบ หรือปัญหา NCDs
ต่างๆที่จะมีมากขึ้นตามบริบทสังคมผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปนี้
นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว จากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทาง
เทคโนโลยีที่เขย่าพวกเราในทุกวงการ ไม่เว้นแม้กระทั่งการศึกษาหรือ
ทางการแพทย์ การปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเรียนแบบผสมผสาน Blended learning
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการสอนทางไกล ก็เป็นนโยบายที่ทันตแพทยสภา
จะส่งเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับทันตแพทย์ในทุกพื้น
ที่ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ทัดเทียมกัน

ทันตกรรมที่ในอนาคตอาจจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บทบาท
ที่สภาวิชาชีพควรท�ำอย่างเร่งด่วน คือ การปรับเปลี่ยนระเบียบและกลไก
การก�ำกับทางการศึกษา ให้เอื้อเฟื้อและยืดหยุ่นต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้สมาชิกทันตแพทย์ทุกคนในทุกความต้องการ และในขณะเดียวกัน
ก็ต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพในการจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานที่สูง
ในการดูแลสุขภาพช่องปากประชาชนของประเทศทั้งในระดับทั่วไปและ
ผู้เชี่ยวชาญให้อย่างเหมาะสม

4

อยากฝากอะไรให้สมาชิกบ้างไหมคะ

การด�ำเนินการต่างๆของทันตแพทยสภาต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
และความคิดเห็นจากสมาชิกทันตแพทยสภาเพื่อปรับปรุงและแก้ไข
เรื่องต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก และคงไว้ซึ่งคุณภาพ
และมาตรฐานในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชน ดังนั้น
อยากฝากถึงสมาชิกทุกท่านให้ช่วยกันเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ
ซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระ 10 นี้ จะพยายามรับฟังความคิดเห็น
จากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สมาชิกทันตแพทย์ทุกท่าน เพื่อน�ำไปปรับปรุง
แนวทางการท�ำงาน เพื่อให้ตรงใจ ถูกใจ และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
อย่างแท้จริงต่อไปครับ

3

ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด กั บ วิ ช าชี พ
ด้านการศึกษา เเละบทบาทที่สภา
พึงเร่งรัดด้านการศึกษา ได้เเก่

หากสภาวิชาชีพไม่ปรับตัว ยังคงเป็น Regulator
ที่เข้มงวดและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ประเทศและโลกตามที่กล่าวมาแล้ว อนาคตทันตแพทย์
รุน่ ใหม่ๆ อาจไม่สนใจเข้าศึกษาในระบบทีท่ นั ตแพทยสภา
พยายามจะวางมาตรฐานเอาไว้ เช่น ระบบ CDEC
หรือ ราชวิทยาลัย และมุ่งเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมของ
ภาคเอกชนที่อาจไม่ได้คุณภาพมากนัก ซึ่งอาจจะส่งผล
ให้มีความเสี่ยงต่อประชาชนในการเข้ารับบริการ
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พ.ต.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ

ประชาสัมพั นธ์
และสื่อสารองค์กร

ไม่ใช่การสื่อสารของทันตแพทยสภาเท่านั้น
แต่คือเครื่องสะท้อนเสียงสมาชิก
สู่กรรมการเพื่ อการขับเคลื่อนวิชาชีพ
ด้วยเช่นเดียวกัน

พ.ต.ธนศักดิ์
ถัมภ์บรรฑุ

ผมเริ่มเส้นทาง public service ในวันที่อาจารย์ชวนมาร่วมท�ำงานทันตแพทยสภา
เพราะอาจารย์อยากได้เสียงของเด็กที่ตั้งค�ำถามต่อสิ่งที่สภาท�ำ อยากได้มุมมองที่สดใหม่ของ
outsider...ผมจ�ำได้ว่าวันแรกที่เข้ามาท�ำงานสภาเมื่อปี 2559 เห็นอาจารย์ถกเถียงกันจนตกใจ
ในมุมของเด็กน้อย เวลาพูดถึงจรรยาบรรณตอนเรียน ไม่ได้เสี้ยวของความประหวั่นพรั่นพรึง
ในวันพิจารณาคดีจริง ในวันนั้นเอง..เป็นวันเปิดโลกของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่และถือเป็น
โมเมนต์เปลี่ยนชีวิต เพราะได้ทราบว่าหน้าที่ก�ำลังท�ำนั้น ดูเหมือนจะใหญ่เกินความรู้
ความสามารถอยู่ไม่ใช่น้อย สิ่งที่ต้องท�ำ คือ ต้องเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ความสามารถ
ของเราคู่ควรกับงานที่ได้รับ
การท�ำงานในช่วงสามปีนั้นท�ำให้เราได้เห็นแรงตึงระหว่างสมาชิกและกรรมการ
ในการท�ำหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างสมาชิกและวิชาชีพ หรือเห็นความร้าวลึกที่เกิดจากช่องว่าง
ของการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกัน งานบางงานเราท�ำได้ดี งานบางงานเราท�ำแล้วมีปัญหา
งานบางงานท�ำไปแล้วรู้สึกว่าเป็นงานที่มีคุณค่า แต่เมื่อเปลี่ยนผู้บริหารนโยบายนั้นก็ถูก
ล้มเลิกไป ตลอด 3 ปีในการท�ำงานนั้น ผมได้เห็นช่องว่างของความรู้หลายศาสตร์ที่จ�ำเป็น
กับการท�ำงานบริหารระดับวิชาชีพ เช่น วิชารัฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ หรือปรัชญา ที่ล้วนมี
ความส�ำคัญต่อการท�ำงานด้านกฎหมายและการบริหารจัดการตามพันธกิจของทันตแพทยสภา
แต่ศาสตร์เหล่านั้นไม่ใช่จุดแข็งของสาย biomedical อย่างทันตแพทยศาสตร์
ด้วยการเล็งเห็นถึงโอกาสพัฒนาตนเองและช่องว่างของความรู้ที่วิชาชีพนี้ต้องการ
เพื่อก้าวไปข้างหน้านั้น ผมจึงมุ่งมั่นสอบทุนอยู่หลายครั้ง จนได้ไปเรียนต่อด้านนโยบายสุขภาพ
ด้วยทุนเต็มจ�ำนวนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chevening Scholarship) โดยเลือกไปเรียน
ในโรงเรียนรัฐศาสตร์ที่สอนด้วยนักเศรษฐศาสตร์ แพทย์ และนักสังคมวิทยาเพื่อเรียนรู้
14
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นโยบายสุ ข ภาพจากมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งไปจาก
การไปเรียนใน Medical school ระหว่างการศึกษา
ผมน�ำเอาบทเรียนตอนท�ำงาน ทั้งความส�ำเร็จ และ
ความล้มเหลว ไป relearn เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์
เหล่านั้นเทียบกับหลักการทางวิชาการ เพื่อที่วันหนึ่ง
หากได้กลับมาท�ำหน้าที่ เราจะท�ำได้ดีขึ้น เราจะได้
คู่ควรกับงาน รวมถึงสามารถอธิบายให้ผู้ร่วมงาน
เข้าใจถึงบทเรียนเหล่านี้ เขาจะได้ไม่ต้องล้มเหลว
หรือผิดพลาดเหมือนที่เราเคยเจอ ทุกๆ วิชาที่ผม
เลือกเรียน ทุกๆ essay ที่ผมเลือกมาเขียนเพื่อฝึก
ตัวเอง ล้วนมีเกณฑ์หนึ่ง คือ แนวโน้มที่ผมจะได้ใช้
ความรู้นั้นตอนกลับมาไทย (Applicability)

่ ง Health and human rights
ไม่รู้บังเอิญหรือไม่ วิชาว่าด้วยเรือ
ผมเลือกหัวข้อ essay เรื่อง meaningful participation
หรือการมีส่วมร่วมอย่างแท้จริงของคนทุกกลุ่มในการก�ำหนดนโยบายต่างๆ
แม้ค�ำศัพท์นี้จะดูประหลาด แต่มันน่าจะส�ำคัญ เพราะในอดีต
เราอาจท�ำเรื่องนี้ได้ไม่ดีนัก จนท�ำให้ไม่สามารถอ�ำนวยการเปลี่ยนแปลง
หรือ strengthen วิชาชีพได้อย่างราบรื่น การขลุกอยู่กับค�ำนี้เป็นเดือนๆ
ก็ช่วยคลี่คลายให้เห็นว่า ที่เราคิดว่าเราด�ำเนินนโยบาย
อย่างมีส่วนร่วมแล้ว แท้ที่จริงยังท�ำได้ดีกว่านี้

ตั้งแต่เราเปิดกว้างพอที่จะชวนทุกฝ่าย
เข้ามาในวงพูดคุยไหม? เราฟังสิ่งที่อาจท�ำให้
เราเจ็ บ ปวดได้ ห รื อ เปล่ า ? หรื อ เมื่ อ เราให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแล้ว เราเปิดโอกาสให้เขาได้พูด
ด้วยเสียงที่อยู่ในใจของเขาหรือเปล่า หรือที่เขา
ไม่พูดเพราะถูกอ�ำนาจหรือวิถีเก่า ๆ ปิดโอกาส
เรื่องสิทธิที่เขาควรได้รับหรือไม่ (Internalized
domination) ประเด็นความรู้เรื่องชั้นทั้ง 3 ชั้น
ของการสร้างการมีส่วนร่วมนี้ ติดอยู่ในหัวและ
ในใจ แต่ยังไม่เคยถูกน�ำมาปฏิบัติ
จนกระทั่งเมื่อกลับมาเมืองไทย ผมได้โอกาส
มาท�ำงานทั น ตแพทยสภาอี ก ครั้ ง ในฐานะ
ประชาสัมพันธ์ ผมนึกถึงบทเรียนข้างต้นที่ท�ำให้
เรามองมายังงานที่เคยท�ำ ด้วยการตระหนักถึง
ระดับความส�ำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปว่า แม้ภารกิจนี้
จะดูเป็นงานอ่อนนุ่ม แต่ก็แฝงไว้ด้วยพลังใน
การขับเคลื่อนวิชาชีพ หากเราสามารถใช้กลไก
การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย หรือใช้
กลไกเดียวกันนี้มาติดตามหรือท�ำให้กรรมการ
ต้อง accountable ต้องท�ำงานตอบสนองต่อ
เสียงอย่างรอบด้านจากสมาชิกและผู้รับผลงาน
ในสังคม ฉะนั้น งานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร จึงไม่ใช่เพียงการสือ่ สารของทันตแพทยสภา
แต่คือเครื่องสะท้อนเสียงสมาชิกสู่กรรมการ
เพื่อการขับเคลื่อนวิชาชีพด้วยเช่นเดียวกัน
เมื่อมองไปข้างหน้าอีกเกือบ 3 ปี สิ่งที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อยากเห็น “วิชาชีพเดินไป
ข้างหน้าด้วยกัน ทัง้ ผูบ้ ริหาร สมาชิกและประชาชน”
ด้วย 3 พันธกิจหลัก ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะท�ำ
ได้แก่

1

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งของสมาชิก (Meaningful
participation)

ผ่านการรับฟังความเห็นของสมาชิกอย่างสม�่ำเสมอทั้งใน comment ใน social media
หรือผ่านการส�ำรวจความคิดเห็น หรืองานวิจัย สื่อสารความเห็นไปยังคณะกรรมการทันตแพทยสภา

2

ลดช่องว่างด้านข้อมูล (Narrow information gap)

ระหว่างกรรมการสภา สมาชิกและประชาชนส่งเสริมความโปร่งใสของข้อมูล เพื่อให้ต่างฝ่าย
ต่างยืนบนข้อมูลชุดเดียวกัน เข้าใจเหตุผลการตัดสินใจ เรียนรู้กระบวนการและผลลัพธ์การตัดสินใจ
เชิงนโยบายไปด้วยกัน และหาทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นบนข้อมูลเชิงประจักษ์และการทบทวนตนเอง
ตัวอย่างกิจกรรมเช่น การสรุปมติส�ำคัญของการประชุมกรรมการให้สมาชิกทราบโดยเร็ว,
เพิ่มการสื่อสารแบบเฉพาะกลุ่มให้สื่อเข้าถึงสมาชิกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการท�ำเว็บไซต์ให้เป็นแหล่ง
อ้างอิงแบบ one stop สามารถค้นหาได้ง่าย มีความทันสมัย

3

ส่งเสริมความสัมพันธ์ (Tighten our bond)

ผ่านการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรรมการ สมาชิก และสังคม ผ่านการท�ำให้
ทันตแพทยสภาเข้าถึงง่าย สมาชิกถามมามีคนตอบค�ำถาม, มีกิจกรรมส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ
ของสมาชิกทั้งในภาวะปกติและยามวิกฤติ การพัฒนาเรื่องสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสร้าง
และรักษาเกียรติศักดิ์และภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
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พันธกิจทั้ง 3 เรื่อง จะถูกผลักดันบนหลักการ
น�ำ (Guiding principles) เรื่องความเคารพ
ในตนเองและผู้อื่น (Respect) ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ (Public Accountability) ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ (Transparency & Integrity) การมี
ส่วนร่วม (Participation) การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
หรือมองข้ามความต้องการของผู้อื่น (Inclusivity)
และความสอดคล้องเสริมพลังกับนโยบายในมิติ
อื่นๆ (Harmony) ของทันตแพทยสภา เพื่อให้
วิชาชีพและสังคมสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
แม้จะไม่เร็วดังใจ แต่เชื่อว่าเราจะก้าวไปอย่างมั่นคง
และไปได้ไกล

ในช่วง 3 เดือนแรก ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกน่าจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความสม�่ำเสมอ
ในการสื่อสาร การตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การส�ำรวจและน�ำความเห็น
ไปเป็น input ให้กรรมการสภาท�ำงาน แต่อย่างไรก็ดี บนหนทางอีก 3 ปี อาจมีเรื่องที่เราท�ำ
ได้ดีบ้าง หรือมีปัญหาบ้าง ผมในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กรขอน้อมรับทุกความเห็นที่หลากหลาย ค�ำแนะน�ำเพื่อน�ำมาพัฒนางานของเรา ให้เรา
ได้บริการวิชาชีพและสังคมได้ดียิ่งขึ้น และหากท่านสนใจจะเข้ามาร่วมท�ำงานพัฒนาวิชาชีพ
ผ่านการสื่อสารและเรียนรู้ไปด้วยกัน เร็ว ๆ นี้ เราจะรับสมัครอาสางานประชาสัมพันธ์ ที่ชวนท่าน
มาท�ำโปรเจคสร้างสรรค์เพื่อวิชาชีพและสังคมไปด้วยกัน และเราจะตอบแทนท่านด้วยมิตรภาพ
เพื่อนใหม่ การ upskill ทันตแพทย์ท�ำอะไรได้มากกว่าที่เคย และความภาคภูมิใจในการท�ำงาน
สาธารณะไปด้วยกัน แล้วมาท�ำงานด้วยกันนะครับ
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บทสัมภาษณ์

ทศวรรษ
พั ฒนาระบบสอบเป็น

ทันตเเพทย์
ของไทย
ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
ประธานกรรมการบริหาร ศปท.
(พ.ศ.2559-2565)

การที่ทันตแพทย์ไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกเพราะเรามี
มาตรฐานวิชาชีพที่ดี เบื้องหลังมาตรฐานวิชาชีพนั้น นอกจาก
สถาบันการศึกษาที่เป็นสถานบ่มเพาะศักยภาพแล้ว ยังมีศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม (ศปท.) ท�ำหน้าที่เป็น Gate keeper เพื่อคัดกรอง
ศักยภาพทันตแพทย์ไทยให้อยู่ในมาตรฐาน ข่าวสารฉบับแรกของ
ทันตแพทยสภา 10 เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านประธานศปท.
ที่ท�ำหน้าที่ยาวนานที่สุด และท่านให้สัมภาษณ์โดยเล่าเรื่องความเป็นมา
ของศปท.ในโอกาสครบรอบ 10 ปี

ความเป็นมาของศปท.

ศปท. ถูกตั้งขึ้นในปี 2555 โดยก่อนมีศปท. ทันตแพทยสภา
ได้ตั้งอนุกรรมการสอบความรู้ในวิชาชีพทันตกรรม มีอาจารย์วิสาขะ
ลิ่มวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีอาจารย์รุ่งอรุณ เกรียงไกรและ
อาจารย์ วิไลพร สุตันไชยนนท์ เป็นเลขานุการ กรรมการชุดนี้ท�ำหน้าที่
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม มีการจัดสอบ NL ครั้งแรกในปี 2551 จนสมัยทันตแพทยสภา
วาระที่ 5 ในปี 2555 ทันตแพทยสภาจึงมีมติตั้ง ศปท. ขึ้น ให้เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา โดยมีอาจารย์ประทีป
พันธุมวนิ ช เป็ น ประธาน ศปท. ท่า นแรก และอาจารย์วิ ไลพร
สุตันไชยนนท์ ท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์
เพื่อธ�ำรงมาตรฐานทันตแพทย์ไทยให้เป็นที่ยอมรับ บัณฑิต
ทันตแพทย์จากทุกสถาบันทั้งในและต่างประเทศจะต้องผ่านกระบวนการ

ประเมิน โดยแบ่งการประเมินเป็นสองส่วนหลักๆ คือ ทฤษฎี และปฏิบัติ
ภาคทฤษฎีเป็นการประเมินความรู้ ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์
พื้นฐาน (Basic medical & dental sciences) อีกส่วนเป็นภาควิทยาการ
คลินิกทันตกรรม (Clinical Sciences) ส่วนภาคปฏิบัติ เป็น Skill assessment

การจัดสอบมาตรฐานรอบแรก

ช่วงแรกของการสอบ NL ตั้งแต่สมัยอาจารย์วิสาขะ ยังจ�ำได้ว่า
ในการจัดสอบครั้งแรก เราใช้ระบบกระดาษ กระบวนการเตรียมข้อสอบ
มีการตั้งแคมป์ (จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบ) เชิญอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ท�ำหน้าที่เป็นผู้ออกข้อสอบ ในการประชุมเพื่อ
ออกข้อสอบครั้งแรกเป็นที่สนุกสนานมากว่าแต่ละคณะมีการตีความ
รายวิชาและมีการให้ความรู้ด้วยสไตล์ที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการก�ำหนด
must know, should know ร่วมกันผ่านการประชุมหลายครั้ง
การจัดสอบครั้งแรกใช้ระบบกระดาษมีการส่งลังข้อสอบผูกเชือก
ติดครั่งลงทะเบียน มีห้องเก็บข้อสอบที่ต้องล็อคได้ทั้งก่อนสอบและหลังสอบ
กรรมการที่คุมสอบท�ำหน้าที่คล้ายบุรุษไปรษณีย์ช่วยกันผูกมัดกล่อง
อย่างมิดชิดเพื่อส่งคืนมาตรวจที่ทันตแพทยสภา
ช่วงสมัยอาจารย์ประทีป ประธาน ศปท. ท่านแรก ได้มีการด�ำเนินการ
ระดมสมองจัดท�ำ TOS (Table of specifications) ก�ำหนดขอบเขต
กรอบเนื้อหาที่ต้องรู้ ปรับรูปแบบข้อสอบจากเดิมที่เป็นสาขาวิชา เป็น
comprehensive case-based เริ่มทดลองใช้การสอบแบบดิจิทัลบน
iPad ในปี 2559 สนามสอบมีสองที่คือ จุฬาฯและมหิดล ยังไม่สามารถกระจาย
ได้ทั่วประเทศ เนื่องจากยังเป็นระบบปิดและมีข้อจ�ำกัดเรื่องงบประมาณ
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ที่ละเอียดอ่อนมาก เพราะยังอยู่ในช่วงการพัฒนาข้อสอบให้ได้มาตรฐาน
เกณฑ์การตัดสินผลจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องให้ทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจ
ศปท.จึงได้จัดท�ำมาตรฐานการจัดท�ำข้อสอบและตัดสินผลการสอบ
วัดความรู้ เสนอทันตแพทยสภารับรอง เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้อยู่จนถึง
ปัจจุบันนี้

ปัจจุบัน…รากฐานสู่อนาคต

รับไม้ผลัดช่วงเปลี่ยนนโยบาย

ช่วงทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ผมได้รับมอบหมายให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธาน ศปท. นโยบายที่ได้มาจากทันตแพทยสภา คือการสอบต้องกระจาย
ทั่วประเทศ ลดการเดินทางของผู้สอบ การจัดสอบจึงมีการปรับรูปแบบ
ข้อสอบโดย Write ใน CD ข้อสอบมีการสลับข้อสอบใน CD เพื่อให้นักศึกษา
ที่นั่งใกล้กันได้ข้อสอบสลับข้อกัน กรรมการคุมสอบควบคุมโดยรับรหัส
เพื่อเปิดข้อสอบจากส่วนกลางในการเปิด เพื่อเปิดข้อสอบให้พร้อมเพรียงกัน
ทุกสนามสอบ กระดาษค�ำตอบส่งกลับมาตรวจประเมินผลที่ทันตแพทยสภา
ต่อมาจึงพัฒนาระบบการสอบให้ใช้ข้อสอบเป็นรูปแบบ Cloud Based
ในปี 2562 เริ่มการใช้ระบบ online ทุกสนามสอบทั่วประเทศ ด้วยความ
สามารถ ความทุ่มเทและเสียสละของท่านผู้อ�ำนวยการ อาจารย์วิไลพร
สุตันไชยนนท์ และทีมงาน ตลอดจนทีม IT ของทุกสถาบันที่ร่วมกัน
จัดการระบบด�ำเนินการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นมาตรฐาน
การจัดสอบที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้
การประเมินผลการสอบด�ำเนินการโดย ผลการตัดสินที่ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการ ศปท. ต้องผ่านที่ประชุมทันตแพทยสภาเพื่อพิจารณา
รับรอง ซึ่งในช่วงแรก วาระเพื่อพิจารณาเรื่องการสอบผ่านเป็นวาระ
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การพัฒนาข้อสอบได้รับความร่วมมือจากทุกสถาบันเป็นอย่างดี
คลังข้อสอบส่วนกลางได้รับมาจากทุกสถาบัน โดยรองคณบดีที่ก�ำกับดูแล
ด้านการศึกษาของแต่ละสถาบัน ด�ำเนินการภายในคณะออกข้อสอบและ
ส่งเข้ามาพัฒนาเป็นข้อสอบส่วนกลาง ปัจจุบันมีประธานอนุกรรมการ
พัฒนาข้อสอบ 2 ท่าน คือ อาจารย์ธนภูมิ โอสถานนท์ และ อาจารย์ศิริรักษ์
นครชัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการจากสถาบันต่างๆ ด�ำเนินการพัฒนา
คัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อสอบแต่ละข้อมีการทดสอบความเชื่อมั่น
และความเหมาะสมของข้อสอบโดยคณะอนุกรรมการ เกณฑ์การสอบผ่าน
ด�ำเนินการตามหลักการทางแพทยศาสตรศึกษา ค�ำนวณหาเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ผลการตัดสินเป็นแบบอิงเกณฑ์ มีการก�ำหนดค่ามาตรฐาน เพื่อจ�ำแนก
ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถตามเกณฑ์ ส มรรถนะที่ ก�ำหนดออกจาก

ผู้ที่ไม่ผ่านได้ ปี 2563 ศปท. ได้พัฒนาระบบการรายงานผลการสอบ
ให้ผู้สอบสามารถ login เข้าดูผลวิเคราะห์คะแนนสอบ เพื่อประโยชน์
ในการประเมินความรู้ของผู้สอบด้วยตนเองได้ ศปท. มีคลังข้อสอบ
ที่สะสมเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเมื่อระบบการจัดการ
พัฒนาคลังข้อสอบสามารถจัดการได้อย่างเพียงพอ การจัดสอบก็อาจ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นศูนย์สอบที่ถาวร สามารถเพิ่มจ�ำนวนรอบ
ในการสอบให้เพิ่มขึ้นได้
กรอบเนื้อหา TOS ที่ใช้ในการประเมินและพัฒนาข้อสอบ
เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี 2557 ครบวงรอบที่ต้องมีการทบทวน ศปท.
จึงได้แต่งตั้งอนุกรรมการปรับปรุง โดยมีอาจารย์วิไลรัตน์ วรภมร
กับทีมอนุกรรมการด�ำเนินการปรับปรุงเพื่อให้ TOS มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้เริ่ม
ประกาศใช้ในปี 2563
ส่วนการประเมินภาคทฤษฎียังคงเหมือนเดิม มี 2 ส่วนคือ
ภาคพื้ น ฐาน กั บ ภาคคลิ นิ ก ข้ อ สอบส่ ว นคลิ นิ ก มี ก ารพั ฒ นา
เพิ่มส่วนที่เป็น Modified MEQ เข้ามาวัดและประเมินผลร่วมด้วย
โดยจะเริ่มใช้ชุดข้อสอบตาม TOS ฉบับปรับปรุง 2563 ส�ำหรับ
การจัดสอบภาคพื้นฐานในปี 2567 และ การจัดสอบภาคคลินิก
ในปี 2566 ส่วนการสอบภาคปฏิบัติทางคลินิกยังคงเป็นการสอบ
การปฏิบัติในคนไข้ ที่ด�ำเนินจัดสอบภายในสถาบันการศึกษา ซึ่ง
ต้องด�ำเนินการทบทวนก�ำหนดมาตรฐานการ audit จาก ศปท.
และพัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป
ในอนาคต
การปรับโครงสร้าง ศปท. ได้จัดระดมสมองท�ำยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้วิสัยทัศน์ว่า ”ศปท. คือหน่วยงาน

ที่ด�ำเนินงานอย่างโปร่งใสในการประเมินอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล”
มีการสรุปเสนอทันตแพทยสภาเพื่อพิจารณาด�ำเนินการเรื่องโครงสร้าง
และภารกิจหลักของ ศปท. ให้มีความเหมาะสมเตรียมรองรับการขยายตัว
ของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ ท่ี จ ะมี ก ารเปิ ด เพิ่ ม ขึ้ น ให้ มี สั ด ส่ ว นของ
กรรมการที่เหมาะสมด�ำเนินการได้ มีกรรมการที่เป็นกลุ่มก�ำหนดนโยบาย
และกลุ่มด�ำเนินการ ข้อบังคับฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากทันตแพทยสภา
วาระที่ 9 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
จึงท�ำให้โครงสร้างของ ศปท. ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทตาม
ข้อบังคับใหม่

อยากฝากอะไรให้สภา 10

คงต้องฝากสภาวาระที่ 10 เป็นการบ้าน เนื่องจากจ�ำนวนทันตแพทย์
ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากสถาบันรัฐและเอกชนที่เปิดเพิ่มขึ้นมาปัจจุบันมึถึง 17 สถาบัน
และยังมีนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่างประเทศจบกลับมาอีกจ�ำนวนหนึ่ง
หรือทันตแพทย์ต่างประเทศที่อยากมาท�ำงานที่ประเทศไทย วิชาชีพจึงต้อง
มีมาตรฐานการประเมินที่เป็นสากล มีีพลวัตและมีระบบการจัดการที่ยั่งยืน
บนมาตรฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง เพราะ ศปท. เป็นเสาหลักที่ส�ำคัญ
ท�ำหน้าที่กลั่นกรองผู้เข้าสู่วิชาชีพที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป
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บทสัมภาษณ์

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
กับการด�ำเนินการ

3 ปีที่ผ่านมา

ทพ.นฤมนัส คอวนิช
ประธานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
พ.ศ. 2563-2565

ปี 2565 นี้ทันตแพทยสภาเปลี่ยนกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง
จึงขอสัมภาษณ์ท่านประธานศูนย์ฯ ช่วงที่ผ่านมาเพื่อถ่ายทอดให้สมาชิก
ทราบถึงการเตรียมการเบื้องหลังการต่ออายุสมาชิกที่ยังคงด�ำเนินการ
ต่อเนื่องมาโดยตลอด เหตุเพราะในปี 2559 เป็นปีแรกที่ใบอนุญาตของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมถูกก�ำหนดให้มีอายุ ซึ่งเป็นผลจากบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
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สมาชิกทันตแพทย์ที่ต้อง
ต่ อ อายุ เ ปรี ย บเที ย บกั บ
ที่ไม่ต้องต่ออายุ
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตที่มีก�ำหนดหมดอายุ
นั บ จากปี 2559 มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น มี จ�ำนวน
ประมาณ 5,000 คน เปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับ
ใบอนุ ญ าตประเภทที่ ไ ม่ มี ก�ำหนดหมดอายุ
มีจ�ำนวนประมาณ 15,000 คน สัดส่วนใบอนุญาต
ทั้งสองประเภทจะมีจ�ำนวนใกล้เคียงกันมากขึ้น
เรื่อย ๆ เนื่องจากใบอนุญาตที่จะขึ้นทะเบียน
ต่อจากนี้ไป จะต้องเป็นใบอนุญาตแบบก�ำหนด
อายุทั้งหมด ส่วนการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
แบบไม่มีก�ำหนดอายุจะไม่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นไป
กว่านี้อีกแล้ว ตามที่กฎหมายก�ำหนด ท�ำให้
ในระยะยาวจะมีเหลือเฉพาะใบอนุญาตแบบ
ที่มีก�ำหนดอายุ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
เมื่อไรจะเก็บ จะเก็บเท่าไร?
ด้วยกฎหมายฉบับปี 2559 นี้ นอกจาก
ก�ำหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมี
อายุแล้ว ยังก�ำหนดให้การต่ออายุแต่ละครั้ง
ต้องมีค่าธรรมเนียม เพื่อน�ำมาใช้ในการบริหาร
ระบบฐานข้อมูล และกระตุ้นให้มีการเรียนรู้
ต่อเนื่องของสมาชิกด้วย โดยทันตแพทยสภา
จะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกได้

เมื่อกระบวนการก�ำหนดค่าธรรมเนียมเสร็จสิ้นและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ผู้ที่ถึงก�ำหนดต้องต่ออายุใบอนุญาต ก่อนวันที่ทันตแพทยสภาจะสามารถเรียกค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตได้ จะสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม คาดว่า
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีอัตราฉบับละ 2,000 บาท ต่อระยะเวลา 5 ปี โดยในขณะนี้
กฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว อยู่ระหว่างการน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
ความเห็นชอบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ผลการต่ออายุสมาชิกรุ่นแรกเป็นอย่างไรบ้าง?
ผู้ที่ใบอนุญาตมีอายุครบ 5 ปี กลุ่มแรก คือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหลัง 12 พฤศจิกายน
2559 ใบอนุญาตรุ่นแรกนี้มีก�ำหนดอายุครบ 5 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในเดือนต่อๆ มาก็ทยอยครบอายุตามมาเรื่อย ๆ ซึ่งใบอนุญาต
แต่ละฉบับดังกล่าว ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตาม
หลักเกณฑ์ จนสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทุกคน นับถึงขณะนี้มีผู้ต่อใบอนุญาตเรียบร้อย
แล้วรวมจ�ำนวนเกือบ 700 คน นอกจากนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นยังพบว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตก�ำลังจะหมดอายุ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 จนถึง
ธันวาคม 2565 รวมจ�ำนวนประมาณ 100 คนเศษ มีสมาชิกเหลืออีกเพียงไม่ถึง 10 คน
ที่ยังมีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ ส่วนที่เหลือเป็นผู้มีคะแนน
ครบถ้วนแล้ว เหลือเพียงรอขั้นตอนทางธุรการเพื่อต่ออายุเท่านั้น
ช่องทางในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
ท�ำได้หลากหลายวิธีการ ตั้งแต่ 1. การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 2. การอ่าน
บทความออนไลน์ด้วยตนเอง 3. การสร้างบทความให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ เพื่อใช้เป็น
บทความออนไลน์ของศูนย์ฯ 4. การศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาในสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันฝึกอบรมของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 5. งานทางวิชาการเฉพาะ
บางประเภท เช่น การตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ การน�ำเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ การอ่านและประเมินบทความของผู้อื่น เพื่อการเสนอขอต�ำแหน่งทาง
วิชาการ เป็นต้น และ 6. การประกอบวิชาชีพตามปกติไม่ว่าจะเป็นการประกอบวิชาชีพ
TDC ทันตแพทยสภา

สานพลัง พั ฒนาวิชาชีพ ดูแลสมาชิก คุ้มครองประชาชน

21

ส่วนตน การเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทั้งที่เป็นอาจารย์ประจ�ำและอาจารย์พิเศษ ก็สามารถ
น�ำมานับเป็นหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องได้
ทั้งสิ้น โดยการได้รับหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
แต่ละวิธีจะมีเงื่อนไขการนับหน่วยกิจกรรมแตกต่าง
กันไป เช่น การเข้าประชุมวิชาการต่างๆ หากเป็น
กิจกรรมบรรยายจะนับชั่วโมงบรรยายละ 1 หน่วย
กิจกรรม แต่ถ้าเป็นการฝึกปฏิบัติจะนับเวลา 3 ชั่วโมง
ต่อหน่วยกิจกรรม เป็นต้น รายละเอียดวิธีการนับ
หน่วยกิจกรรมสามารถศึกษาได้จาก web site ของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ในส่วนที่ว่าด้วยกฎ ระเบียบ
ต่างๆ
การศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา
จะนับหน่วยกิจกรรมอย่างไร
ในประเด็นนี้ทันตแพทยสภาเพิ่งเปลี่ยนแปลง
วิธีการจากเดิม ที่ยกเว้นการนับเวลามาเป็นการให้
คะแนนแบบเหมา โดยตามระเบียบฉบับปัจจุบัน
หากมี ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ผู ้ ใ ดเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ
หลังปริญญา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯจะนับคะแนน
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งให้ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ผู ้ นั้ น
30 คะแนนต่ อ ปี โดยอัตโนมัติ โดยไม่สนใจว่า
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ผู ้ นั้ น จะได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การศึกษาต่อเนื่องประเภทใดหรือไม่ อย่างไรก็ดี
หากมีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องประเภทอื่นในปีนั้น
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จะนับคะแนนเพิ่มให้อีกด้วย
ตามจริง
การด�ำเนินการเพื่ อพั ฒนาศูนย์
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
เราก�ำลั ง พั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ฐานข้อมูล ให้เชื่อมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การผลิตบัณฑิตหลังปริญญา เพื่อลดภาระการแจ้ง
ข้อมูลของผู้เรียน โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
จะท�ำการประสานชื่อผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
จากทุกหลักสูตรเพื่อน�ำข้อมูลมาให้คะแนนหน่วย
กิจกรรม โดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้เรียน ทั้งนี้ ระบบ
ดังกล่าวได้ด�ำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ที่วางแผนไว้ยังไม่สมบูรณ์ จึงอาจมี
ความผิดพลาดในระดับหนึ่ง หากผู้ประกอบวิชาชีพ
ท่านใดไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
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อาจต้องประสานงานโดยตรงกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าระบบ
จะท�ำงานได้โดยสมบูรณ์
สั ดส่ วนของการได้คะแนนของทันตแพทย์รุ่นแรก
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเคยท�ำการประเมินวิธีการได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
ของสมาชิก พบว่าคะแนนการศึกษาต่อเนื่องร้อยละ 79.3 เป็นคะแนนที่ได้จากการอ่าน
บทความออนไลน์ ส่วนคะแนนจากการเข้าประชุมวิชาการคิดเป็นร้อยละ 8.2 ส�ำหรับ
ที่เหลือเป็นคะแนนที่ได้จากกิจกรรมประเภทอื่น แสดงให้เห็นว่าบทความออนไลน์เป็น
แหล่งส�ำคัญของความรู้ในระบบการศึกษาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจประกอบกับ
ภาวะโรคระบาด จึงท�ำให้สมาชิกส่วนมากประสงค์จะศึกษาหาความรู้ โดยไม่ออกนอก
สถานที่
อยากจัดการศึ กษาต่อเนื่องต้องขึ้นทะเบียนเป็น
สถาบันศึกษาต่อเนื่องไหม?
สถาบันการศึกษาต่อเนื่องถือเป็นพันธมิตรส�ำคัญของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
เนื่องจากมีการประเมินศักยภาพต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาต่อเนื่องมาล่วงหน้าแล้ว
ดังนั้น หลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาต่อเนื่องจะได้รับการรับรองหน่วยกิจกรรม
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งอาจน�ำข้อมูลหน่วยกิจกรรมของหลักสูตรที่ก�ำลังจะจัดการประชุม
ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าได้
อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง สามารถ
จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และได้รับหน่วยกิจกรรมได้ไม่แตกต่างจากหน่วยงาน
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความแตกต่างที่ส�ำคัญของหน่วยงาน
ทั้งสองประเภท คือระยะเวลาการด�ำเนินการ โดยหน่วยงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
สถาบันการศึกษาต่อเนื่องจะใช้เวลาด�ำเนินการนานกว่า เนื่องจากไม่มีระบบฐานข้อมูล
ในการนับและค�ำนวณหน่วยกิจกรรมเช่นเดียวกับหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษา
ต่อเนื่องนั่นเอง

สิ่งที่ส่งต่อให้กรรมการ
รุ่นใหม่ด�ำเนินการ
อ�ำนวยความสะดวกให้สมาชิก การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการศึกษา
ต่อเนื่อง กับฐานข้อมูลของทันตแพทยสภา
ให้สมาชิกที่คะแนนครบสามารถต่ออายุ
ใบอนุญาตอัตโนมัติผ่านขบวนการถ่ายโอน
ข้อ มูล ไม่ ต ้ อ งใช้ ร ะบบเอกสารเหมือน
ที่ผ่านมา
ความสะดวกกับสถาบันผู้จัด พัฒนา
ระบบฐานข้ อ มู ล ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษา
ต่อเนื่องเข้ามากรอกข้อมูลได้เอง ลดขั้นตอน
ของเอกสารต่ า งๆ และท�ำให้ ส มาชิ ก
ทั น ตแพทยสภาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งได้ ท ราบว่า กิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องเรื่องใด ได้รับหน่วย
กิจกรรมเท่าใด หรือมีขั้นตอนการบันทึก
หน่วยกิจกรรมของผู้เข้าร่วมไปถึงขั้นตอน
ใดแล้ว ซึ่งจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ในระยะต่อไป เปิดระบบประเมิน
สถาบันการศึกษาต่อเนื่องเพื่อประกอบ
การขึ้นทะเบียนสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง
ให้ได้รับข้อมูลจากผู้เรียน ส�ำหรับประกอบ
การพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องของ
สมาชิกทันตแพทยสภาต่อไป
ความท้ า ทาย อนาคต
การศึกษาต่อเนื่อง
ผมอยากเห็น...กิจกรรมการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งของทั น ตแพทย์ ที่ เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย
มีคุณ ภาพ และไม่ เ ป็ น อุป สรรคต่อการ
ประกอบวิชาชีพ
อยากเห็ น การถั ก ทอระบบศึ ก ษา
ต่อเนื่องที่เชื่อมโยงผู้ให้ความรู้กับผู้รับสาร
ที่มีความเข้มแข็ง การเตรียมความรู้ทั้งด้าน
คลิ นิ ก เเละด้ า นที่ เ กี่ ย วกั บ การประกอบ
วิชาชีพที่สมาชิกจะเข้าถึงได้โดยสะดวก
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การน�ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึง โดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่อง
ค่าใช้จ่าย และระยะทาง
ทั้งนี้ CDEC ต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกทุกท่าน ทั้งผู้เกี่ยวข้องในศูนย์ศึกษา
ต่อเนื่อง ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมกันจัดการศึกษาต่อเนื่องหรือจะพัฒนาระบบการเรียนรู้
ผ่าน Platform ระบบต่างๆในอนาคต เพื่อพิสูจน์ให้โลกรู้ว่า “การเรียนรู้ของทันตเเพทย์ไทยเรา
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วย Growth mindset”
TDC ทันตแพทยสภา
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การจัดการ
ในภาวะวิกฤต

เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาวะวิกฤต คือสถานการณ์
ที่สามารถส่งผลกระทบต่อองค์กร สมาชิก หรือประชาชน
หรือท�ำให้เกิดความเสียหายได้ การจัดการในภาวะวิกฤต
ที่ไม่เหมาะสม อาจท�ำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และ
ต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัว สถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 เป็นหนึ่งในเหตุตัวอย่างที่กระทบกับ
วิช าชีพทั น ตกรรมในหลายมิติ เช่น การไม่สามารถ
ให้บริการได้ตามปกติ ท�ำให้ธุรกิจทันตกรรมขาดกระแส
เงินสดที่จะพยุงธุรกิจ การขาดแคลนอุปกรณ์จ�ำเป็น
เพื่อให้บริการทันตกรรมต่อไป เช่น PPE, วัคซีน เป็นต้น
ด้วยตระหนักถึงความไม่แน่นอนในโลกยุค VUCA
(Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) นี้
กรรมการทันตแพทยสภา วาระ 10 ได้เตรียมน�ำหลักการ
เรื่องการจัดการภาวะวิกฤตมาประยุกต์ใช้ในการดูแล
วิชาชีพตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับต�ำแหน่ง โดยมีการวาง
โครงสร้ า งการจั ด การในภาวะวิ ก ฤตตามระบบ ที ม
Emergency Operating Committee ประกอบด้วย
หน้าที่หลักในการจัดการสถานการณ์ 8 กลุ่มงาน ได้แก่
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) กลุ่ม
ภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness
Team : SAT) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ
24
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(Liaison) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG) กลุ่มภารกิจ
สื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) กลุ่มภารกิจส่งก�ำลัง
บ�ำรุง (Logistic) กลุ่มภารกิจด้านก�ำลังคน (Human Resources : HR)
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ทั้ ง นี้ แต่ ล ะวิ ก ฤตที่ เ ข้ า มากระทบวิ ช าชี พ มี ธ รรมชาติ ที่
ไม่เหมือนกัน การจัดตั้งทีมมาตอบสนองต่อแต่ละสถานการณ์จะถูก
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้สมาชิกและวิชาชีพอุ่นใจ
ว่าจะมีคนมีฝีมือมาคอยดูแล พาวิชาชีพและสังคมก้าวผ่านวิกฤตการณ์
ต่างๆ อย่างปลอดภัย
ในช่วง 2 เดือน ภายหลังการเข้ารับต�ำแหน่ง กรรมการ
ทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ได้เกิดวิกฤตขึ้นหลายเรื่องโดยเฉพาะในแง่
ข้อมูลข่าวสาร เป็นโอกาสให้ทมี งานได้ทดลองน�ำความรูม้ าปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล
จึงได้น�ำมาเล่าเป็นบทความให้ท่านสมาชิกได้รับทราบพอสังเขป

CPR Paypal Hacking
001 วิกฤตแรกที่เราเผชิญ คือ ทันตแพทย์จ�ำนวนหนึ่ง

โดนแฮคบัญชี Paypal ที่ผูกกับบัตรเครดิต ท�ำให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงิน และการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น มีความเป็นไปได้
ที่จะมีการรั่วไหลของข้อมูลของทันตแพทย์จากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง
ระบบ Emergency Response ถูกบังคับใช้ทันที ทีม SAT รวบรวม
ข้อมูลผู้เสียหายทุกคนที่ประสานได้ ทีม STAG รวบรวมเครือข่าย
และประสานสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน Data security
ได้แก่ ต�ำรวจ ปปง. รวมถึงประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันของแพทยสภา
ทีม Liaison ประสานกับแหล่งที่อาจจะมีการรั่วไหลของข้อมูล ทีม Risk
communication ออกประกาศ แจ้งเตือนสมาชิก และส่งข้อมูลเข้ามา
วิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เบื้องต้นคือทันตแพทย์ที่อาจเป็นกลุ่ม
เป้าหมายของการโจมตี มีความตื่นตัวและด�ำเนินมาตรการส่วนบุคคล
ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัย
ของข้อมูลบัญชี paypal ได้ จนไม่เกิดเหตุการณ์ครั้งถัดมา ในขณะ
เดียวกัน ก็เกิดการตรวจสอบและให้ความส�ำคัญกับ Data security
ขององค์กรวิชาชีพมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแฮคในลักษณะนี้อีก

หลั ง จากสอบถามที มจั ด การฐานข้ อ มู ล ส�ำคั ญของทั น ตแพทย์
มีระบบการจัดการที่ดี ตรวจสอบแล้วว่าไม่พบมีการรั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้น
ประกอบกับไม่มีผู้เสียหายเพิ่มเติม จึงประกาศยกเลิกแผน

CPR มีผู้ปล่อยข่าวผิด
002 ฟลูออไรด์เป็นพิ ษ

ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ (Misinformation) เรื่องอันตรายของ
ฟลูออไรด์ โดยอ้างว่าส่งผลต่อความฉลาด การป่วยมะเร็ง มวลกระดูกบาง
ฟันผุกร่อน หินปูนที่ข้อ หรือมีผลกระทั่งเกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งการสื่อสาร
ข้ อ มู ล ที่ ส อดคล้ อ ง
กับหลักฐานทางวิชาการ
นี้ อาจส่งผลเสียต่อ
สุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในระยะยาว
หากประชาชนเลิกใช้
fluoride
ในครั้งนั้น ทีม
SAT ได้ตรวจสอบและ
รวบรวมแหล่ ง ข่ า ว
เจ้าปัญหาและรายงานเข้าสู่กรรมการ EOC, ทีม STAG ประสานผู้เชี่ยวชาญ
สาขาทันตกรรมส�ำหรับเด็กจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์เพื่อมาให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแก่ EOC, ทีม Risk communication ได้เตรียมสื่อและ banner
และสามารถออกประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง และ
ประโยชน์ของฟลูออไรด์ได้ภายใน 1-2 วันหลังเกิดอุบตั กิ ารณ์ ซึง่ มีผชู ้ ว่ ย
แชร์ขอ้ มูลกว่า 500 ครั้ง ทั้งทันตแพทย์ คลินิก และ Social media
หลักอย่างเพจ Drama Addict

ั
CPR ลูกอมแปรงสีฟน
003 ยาสีฟน
ั ไซรัป

มีการโฆษณาขาย “ลูกอมแปรงสีฟัน ยาสีฟันไซรัป” ในสื่อต่าง ๆ นั้น
ทางทีมประชาสัมพันธ์ ทันตแพทยสภาได้รับแจ้งจากสมาชิกว่ามีความกังวล
ต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ว่าอาจท�ำให้ประชาชนเข้าใจผิดและท�ำให้เกิดผลเสีย
ต่อสุขภาพช่องปาก
ได้
ทีมคุ้มครองผู้
บริโภค ทันตแพทยสภา
ได้ตรวจสอบถึงที่มา
ของสิ น ค้ า ดั ง กล่ า ว
พบว่ า เป็ น สิ น ค้ า ที่
น�ำเข้าจากต่างประเทศ
และมี ส ่ ว นประกอบ
ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
TDC ทันตแพทยสภา
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อาหาร ทีม Risk communication จึงได้ลงบทสัมภาษณ์ อนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมส�ำหรับเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย ถึงผลกระทบของการขายลูกอมแปรงสีฟันและยาสีฟัน
ไซรัปที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนภายในเวลาอันสั้น
และทันต่อสถานการณ์

CPR วิกฤตต่อชื่อเสียงของ
004 วิชาชีพทันตกรรม

ตามที่ปรากฎข่าวจากสื่อโซเชียล มีผู้เสียหาย 2 ราย แจ้งว่ามี
ชายคนหนึ่งอ้างตนว่าเป็นหมอฟัน พูดคุยผ่าน VDO Chat โดยแนะน�ำ
ให้ค�ำปรึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด ฟัน มีลัก ษณะการพูดคุย อันเข้าข่ ายเป็ น
การกระท�ำอนาจาร
เมื่อวิกฤตเกิดขึ้น ได้มีการ Activate แผนฉุกเฉินทันที มีการเรียก
ประชุมกรรมการทั น ตแพทยสภาวาระพิเศษ เพื่อปรึก ษาหารื อ เป็ น
การเร่งด่วนใน 24 ชั่วโมง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ได้แก่ ท่านนายกทันตแพทยสภา ผศ.ดร.ทพ.สุชิต พูลทอง เป็น Incident
commander ทพ.สมยศ นะล�ำเลียง เลขาธิการทันตแพทยสภา เป็น
Liaison และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน รวมถึงทีมสื่อสารภาวะ
วิกฤต เป็นต้น
ได้มีการตอบสนองต่อวิกฤตทันที มีเอกภาพ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการทันตแพทยสภา โดยมีการก�ำหนดสื่อและสารแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และได้ด�ำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ในการแก้ไข
ภาวะวิกฤตด้านการสื่อสาร ดังนี้
หลักของการคงความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย หลักของการเป็นพันธมิตร
กับสื่อต่างๆ หลักของการให้ความสําคัญกับชื่อเสียง หลักของการโต้ตอบ
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สานพลัง พั ฒนาวิชาชีพ ดูแลสมาชิก คุ้มครองประชาชน

อย่างทันทีทันใด หลักของการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่ หลักของ
การมีเสียงเดียว หลักการให้ความส�ำคัญกับครอบครัวผู้เคราะห์ร้าย
ทั้ ง นี้ Incident commander อาจารย์ สุ ชิต ได้ ข อมติ
คณะกรรมการในการมอบหมายให้ ทพ.สมยศ เป็นโฆษกมีหน้าที่
ให้ข่าวแต่เพียงผู้เดียว และได้มีการจัดแถลงข่าว และรับข้อร้องเรียน
จากครอบครัวผู้เสียหาย ท�ำให้สื่อมวลชน ประชาชน รวมถึงสมาชิก
เคารพในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาวิชาชีพที่ให้ความยุติธรรมแก่
ทุกฝ่าย โดยไม่ล่าช้า
วิกฤตต่างๆที่จะเข้ามากระทบต่อวิชาชีพเรา จะคงไม่หยุด
อยู่เพียงนี้ เราต้องพร้อมรับมือกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา
การเตรียมการ วางแผนที่ดี รวมถึงความร่วมมือของสมาชิก เป็นสิ่ง
ที่ส�ำคัญมาก ที่จะท�ำให้เราผ่านพ้นทุกวิกฤตไปได้ จากการตอบสนอง
ที่ผ่านมา หากท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นใดๆ สามารถ
ส่งเข้ามาที่ inbox facebook ของทันตแพทยสภาได้ ทีมงานน้อมรับ
ความเห็นของท่านไปพัฒนางานตอบสนองภาวะวิกฤตของวิชาชีพ
ต่อไป

