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บทคัดย่อ
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนก่อให้เกิดการเปิดเสรีบริการสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพทันตกรรม
และระบบบริ ก ารสุ ข ภาพช่ อ งปากรวม ทั้ ง ต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั น ตแพทย์ ข องไทย
ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนการวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์ในประชาคมอาเซียน โดยมี
กลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ คือ 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ได้แก่ คณาจารย์ทนั ตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์จาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน และ 2) ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
กรรมการทันตแพทยสภา และตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข มีการศึกษา 2 ขั้นตอน คือ (1) การศึกษา
เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ให้ ไ ด้ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ทั น ตแพทย์ ที่ พึ ง ประสงค์ เ พื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย น
และ (2) การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเพิ่มเติมผลการศึกษาเชิงปริมาณ
ผูต้ อบแบบสอบถามจ�ำนวน 882 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ 342 คน และนักศึกษาทันตแพทย์
540 คน มีความเห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์ด้านความรู้มีความส�ำคัญมากที่สุด
(4.58 ± 0.43) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับ
คุณลักษณะในปัจจุบัน พบว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ด้านทักษะทางวิชาชีพ และ
ด้านความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า บัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์ในประชาคมอาเซียนประกอบด้วย
คุณลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านจิตพิสัย (2) ด้านพุทธิพิสัย (3) ด้านทักษะทางวิชาชีพทันตกรรม และ
(4) ด้านทักษะทางสังคมประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายของผู้รับบริการ จัดตั้งสถานพยาบาล
และการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ต้องค�ำนึงถึงสมดุลของระบบบริการสุขภาพช่องปาก
ส�ำหรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
ค�ำส�ำคัญ: บัณฑิตทันตแพทย์ ประชาคมอาเซียน
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Abstract
The ASEAN community has caused the Free Trade Area in Healthcare services. In addition
to the impact on the dental profession, it also affects the higher education institutes which produce
dental graduates in Thailand. Therefore, the Faculties of Dentistry need to prepare all aspects of
the educational administration in ASEAN community. This research aimed to analyse the desirable
attributes of Thai dental graduates in ASEAN Community. Mixed method of quantitative research
and qualitative research were employed. Data collection was performed by 2 groups: (1) quantitative
samples were instructors and dental students in 9 dental faculties and (2) qualitative informants
were administrator of dental faculties, committee in Thai Dental Council, and representative form
Ministry of Public Health. The study design composed of 2 parts; (1) Quantitative study using
questionnaire was performed for surveying the desirable attributes of Thai dental graduates and
(2) Depth interview was used to find the additional information.
The findings were from 882 completed questionnaires, there were 342 instructors and
540 dental students participating in this study. The most important attribute of dental graduates
in ASEAN Community was knowledge aspect (4.58 ± 0.43). There were the differences between
desirable attributes and current attributes in Moral, Knowledge, Thinking skills, Analytical and ICT,
Dental competencies, and Professionalism at 95% confidence interval. Interviewing results showed
that 4 aspects of desirable attributes are Heart, Head, Hands, and Social skills. ASEAN community
that caused free flow of patients, investing in healthcare services and dental professions should
be concerned the equilibrium of oral healthcare services for Thai and foreigners.
Keywords: Dental Graduates, ASEAN Community
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การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ท�ำให้เกิดความร่วมมือกันด้านต่างๆ ในประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผ่านกลไกการด�ำเนินการ 3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึง่ รวมถึง
การเปิ ด เสรี บ ริ ก ารสุ ข ภาพอั น เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
มีความพยายามขับเคลือ่ น 4 รูปแบบ คือ การบริการข้ามพรมแดน การเคลือ่ นย้ายของผูร้ บั บริการเพือ่ รับ
บริการในต่างประเทศการลงทุนจัดตัง้ สถานพยาบาลในต่างประเทศและการเคลือ่ นย้ายของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ จ ะมี ก รอบการด� ำ เนิ น การเพื่ อ การเปิ ด เสรี บ ริ ก ารสุ ข ภาพซึ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แต่ยังไม่พบว่ามีแผนงานที่บูรณาการทั้งระดับก่อน
การผลิตและหลังการผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ (Kittrakulrat, Jongjatuporn, Jurjai, Jarupanich, &
Pongpirul, 2014)
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียน ท�ำให้
สังคมเกิดความตื่นตัวและเฝ้าระวังผลที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะก�ำลังคนด้านสุขภาพที่จะถูกดึงเข้าไปใน
ภาคบริการระดับนานาชาติและคุณภาพการบริการสุขภาพแก่คนไทย (พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2557) แม้
การเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพและการบริการข้ามพรมแดนจะนับว่าเป็นความส�ำเร็จที่
ส�ำคัญมากของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หากแต่จำ� เป็นต้องประเมินผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพที่มีการจัดท�ำข้อตกลงการยอมรับร่วมแล้ว 3 วิชาชีพ คือ พยาบาล แพทย์ และทันตแพทย์
ที่ต้องเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีภายในประชาคมอาเซียน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายของ
บริการสุขภาพที่จะเกิดขึ้น
จากบทเรียนของสหภาพยุโรปทีม่ กี ารเปิดเสรีดา้ นการค้าบริการสุขภาพ ซึง่ ได้เริม่ จัดท�ำขึน้ ตัง้ แต่
พ.ศ. 2518 และมีผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล แพทย์ และทันตแพทย์เคลื่อนย้ายในประชาคมยุโรปนั้น
พบว่า เกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศต้นทาง ซึ่งเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ และคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ (ชาญณรงค์ สังขอยุทธ์
และชะเอม พัชนี, 2557) ซึ่งอาจจะต้องเฝ้าระวังผลกระทบเช่นเดียวกันนี้ในประเทศไทยที่การผลิตก�ำลัง
คนด้านสุขภาพยังคงมีจำ� กัด แม้จะมีความพยายามในการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติเพือ่
รองรับการเปิดเสรีบริการสุขภาพ แต่กต็ อ้ งล้มเลิกไปเนือ่ งจากแรงต้านของสังคม (สุนยี ์ สุขสว่าง, 2553) แต่
หลังจากนัน้ ไม่นาน สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ขออนุมตั แิ ละด�ำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา และหลักสูตรนานาชาติขึ้น เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะเหมาะสมและตอบสนองต่อการเปิดเสรีด้านบริการสุขภาพ และนโยบายศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติของรัฐบาล
วิชาชีพทันตกรรมเป็นวิชาชีพด้านสุขภาพหนึ่งที่มีการจัดท�ำความตกลงการยอมรับร่วมวิชาชีพ
ตามกรอบเสรีบริการสุขภาพของประชาคมอาเซียน เพื่อเอื้อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมได้อย่างเสรี นอกจากนี้ยังเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พ.ศ. 2553-2557 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข, 2555) ทัง้ นี้ สถานการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม มีผรู้ บั บริการ
ชาวต่างชาติเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น และจ�ำเป็นต้องท�ำงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ทั้งวิชาชีพทันตกรรม
และวิชาชีพอืน่ ทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมของประเทศไทยต้องได้รบั พัฒนาให้มี
คุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับบริบทดังกล่าว รวมทัง้ การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ของประเทศไทยก็ตอ้ งเตรียม
ความพร้อมให้บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะที่เหมาะสม ถึงแม้จะมีเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมของ
ทันตแพทยสภา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขา
วิชาทันตแพทยศาสตร์ก็ตาม หากแต่การก�ำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตทันตแพทย์ดังกล่าวไม่ได้ค�ำนึงถึง
ผลของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น
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ดังนั้นจึงอาจจะพิจารณาได้ว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้วิชาชีพทันตกรรมต้อง
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ของ
ประเทศไทยที่ไม่เพียงการผลิตเพื่อรองรับพลเมืองไทยเท่านั้น แต่หมายรวมถึงพลเมืองอาเซียนที่มี
แนวโน้มจะเข้ามารับการบริการทันตกรรมเพิม่ มากขึน้ และการท�ำงานร่วมกับผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมที่
เป็นพลเมืองอาเซียน การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์และสังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ที่
พึงประสงค์เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนซึง่ จะเกิดการเปิดเสรีดา้ นบริการสุขภาพ 4 รูปแบบ โดยมุง่ หวังให้
เป็นแนวทางส�ำหรับผูบ้ ริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย องค์การวิชาชีพ และหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการเตรียมความพร้อมและก�ำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์
ของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนต่อไป

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ของไทยจัดการเรียนการสอนโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับ
การรับรองสถาบัน หลักสูตร และก�ำกับการจัดการเรียนการสอนโดยทันตแพทยสภา ร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ก�ำกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการจัดท�ำมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) ส�ำหรับบัณฑิตทันตแพทย์ 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และด้านทักษะทางวิชาชีพ
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
ของการเป็นทันตแพทย์ที่ดี ซึ่งได้ก�ำหนดสมรรถนะ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นวิชาชีพ ด้านความรู้
พื้นฐาน ด้านทักษะทางคลินิกซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา
การดูแลและการฟืน้ ฟูสขุ ภาพช่องปาก และการติดตามผลการรักษา และด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(ทันตแพทยสภา, 2555)
ขณะที่ในกลุ่มประเทศยุโรปได้ก�ำหนดคุณลักษณะของทันตแพทย์ในยุโรป 7 ด้าน คือ ด้าน
ความเป็นวิชาชีพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสือ่ สารและทักษะทางสังคม ด้านความรูแ้ ละการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิก ด้านการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา และ
ด้านการรักษาและด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ (Cowpe, Plasschaert, Harzer, Vinkka-Puhakka,
& Walmsley, 2010) และสมาคมการจั ด การศึ ก ษาทั น ตแพทย์ แ ห่ ง อเมริ ก าก� ำ หนดคุ ณ ลั ก ษณะ
ทันตแพทย์ 6 ด้าน คือ ทักษะการคิดวิพากษ์ ความเป็นวิชาชีพ ทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการการบริการและสารสนเทศ และการดูแลคนไข้ (ADEA,
2011) ซึง่ แสดงให้เห็นว่า นอกจากด้านความรูแ้ ละทักษะทางวิชาชีพทันตกรรมแล้ว ทันตแพทย์ตอ้ งมีทกั ษะ
ทางสังคม (Soft Skills) อื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ทักษะ
การสือ่ สารความเป็นมืออาชีพ ความเป็นผูป้ ระกอบการ การท�ำงานเป็นทีม และความเป็นผูน้ ำ 
� (Gonzalez,
Abu Kasim, & Naimie, 2013)
อย่างไรก็ตาม การขับเคลือ่ นสูป่ ระชาคมอาเซียนนัน้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชน
ในฐานะของพลเมืองอาเซียน (ละเอียด แจ่มจันทร์ และสายสมร เฉลยกิตติ, 2557) ซึ่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมการจัดการอุดมศึกษาไทยเพื่อ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ส�ำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553) และมีแนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอุดมศึกษาได้มีความตื่นตัว และได้รับความคาดหวังจากสังคมที่จะ
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามเป็นพลเมืองทีด่ ขี องประเทศและโลก (ทิพย์พาพร ตันติสนุ ทร, 2555; วิชยั ตันศิร,ิ 2556)
ผู ้ วิ จั ย จึ ง น� ำ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา คุณลักษณะของทันตแพทย์ในยุโรป
และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งความเป็นพลเมืองมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถสรุปว่า
บัณฑิตทันตแพทย์เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ 8 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
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ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านทักษะทางวิชาชีพทันตกรรม
ด้านความเป็นพลเมือง และด้านความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ภาพที่ 1)
คุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

การเปิดเสรีด้านบริการสุขภาพ
ในประชาคมอาเซียน
- ผู้รับบริการชาวต่างชาติเข้ามารับบริการ
ทันตกรรมในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
- บริการอย่างมีคุณภาพ เสมอภาค และเป็นธรรม

คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
-

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
ความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- ด้านทักษะทางวิชาชีพทันตกรรม
ด้านความเป็นพลเมือง
ด้านความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ค�ำถามการวิจัย

บัณฑิตทันตแพทย์ในประชาคมอาเซียนควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ทั น ตแพทย์
ที่พึงประสงค์ในประชาคมอาเซียน

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษานี้ด�ำเนินการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแบบขั้นตอน
เชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) โดยการศึกษาเชิงปริมาณนั้นมีประชากรเป็นคณาจารย์และ
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยรังสิต จ�ำนวน 865 คน และจ�ำนวน 4,850 คน ตามล�ำดับ
ด�ำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น (Multistage Sampling Technique) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นคณาจารย์
จ�ำนวน 342 คน และนักศึกษาทันตแพทย์ทั้ง 9 สถาบัน สถาบันละ 60 คน รวมจ�ำนวน 540 คน และ
ส�ำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพนั้นมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน
กรรมการทันตแพทยสภา 1 คน และตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข 1 คนรวมจ�ำนวน 11 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
เกี่ยวกับองค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ของประเทศไทย ทั้งสภาพปัจจุบัน และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในประชาคมอาเซียน และ (2) แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้างส�ำหรับสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร คณาจารย์
และนักศึกษาทันตแพทย์ โดยครอบคลุมประเด็นด้านต่างๆ ได้แก่ คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการสือ่ สาร ด้านทักษะทางวิชาชีพทันตกรรม ด้านความเป็น
พลเมือง และด้านความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยน�ำเครื่องมือที่สร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือทัง้ ทางด้านความตรงเชิง
เนือ้ หาและความชัดเจนของภาษาด้วยเทคนิค Index of Item Objective Congruence (IOC) แล้วน�ำแบบสอบถาม
ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญ จากนัน้ น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คนแล้วค�ำนวณค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α-coefficient) เท่ากับ 0.897
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเองส�ำหรับสถาบัน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และส่งทางไปรษณีย์ส�ำหรับสถาบันในต่างจังหวัด ให้คณาจารย์และ
นักศึกษาทันตแพทย์ทำ� แบบสอบถามด้วยตนเอง และส่งกลับคืนมายังผูว้ จิ ยั ส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพนั้นใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
จากผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการทันตแพทยสภา และตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข เมื่อได้
รับอนุญาตแล้วจึงด�ำเนินการทาบทาม แล้วนัดเวลาสัมภาษณ์ โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ครั้งละ 1 - 1
½ ชั่วโมง
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิตบิ รรยาย (Descriptive Statistics) น�ำเสนอข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในประชาคม
อาเซียน และคุณลักษณะของบัณฑิตทันตแพทย์ในปัจจุบัน โดยใช้สถิติทดสอบ Paired t-test ส�ำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่าง (Constant Comparative Techniques) ของข้อมูลในแต่ละบทสัมภาษณ์

ผลการศึกษา

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน พบว่า
ในปัจจุบันบัณฑิตทันตแพทย์ของประเทศไทยมีคุณลักษณะด้านความเป็นพลเมืองในระดับนานาชาติ
มากที่สุด (4.36 ± 0.53) รองลงมาเป็น ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความรับผิดชอบ
(4.31 ± 0.48) ด้านทักษะทางปัญญา (4.27 ± 0.58) ด้านความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(4.26 ± 0.52) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4.24 ± 0.63) ด้านทักษะทางวิชาชีพทันตกรรม (4.24 ± 0.51) ด้านความรู้ (4.21 ± 0.56) และ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (4.19 ± 0.53)
ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะทันตแพทย์ด้านความรู้มากที่สุด
(4.58 ± 0.43) รองลงมาเป็นด้านคุณธรรมจริยธรรม (4.57 ± 0.41) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.45 ± 0.51) ด้านความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(4.42 ± 0.49) ด้านทักษะทางวิชาชีพทันตกรรม (4.41 ± 0.54) ด้านความเป็นพลเมืองในระดับนานาชาติ
(4.39 ± 0.44) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความรับผิดชอบ (4.38 ± 0.53) และด้านทักษะ
ทางปัญญา (4.38 ± 0.55)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ทั น ตแพทย์ ใ นปั จ จุ บั น และ
คุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์ในประชาคมอาเซียน โดยใช้สถิติทดสอบ Paired t-test พบว่า
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ขณะที่คุณลักษณะด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความรับผิดชอบ และด้านความเป็นพลเมืองนานาชาติ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
สภาพปัจจุบัน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
คุณลักษณะ
ความหมาย p-value
—
—
S.D. ความหมาย
S.D.
Χ
Χ
(ล�ำดับที่)
(ล�ำดับที่)
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.19 0.53
มาก
4.57 0.41 มากที่สุด
.000
(8)
(2)
ด้านความรู้
4.21 0.56 มากที่สุด 4.58 0.43 มากที่สุด
.000
(7)
(1)
ด้านทักษะทางปัญญา
4.27 0.58 มากที่สุด 4.38 0.55 มากที่สุด
.027
(3)
(8)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ 4.31 0.48 มากที่สุด 4.38 0.58 มากที่สุด
.099
ระหว่างมนุษย์ และ
(2)
(7)
ความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์ 4.24 0.63 มากที่สุด 4.45 0.51 มากที่สุด
.000
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
(5)
(3)
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านทักษะทางวิชาชีพ
4.24 0.51 มากที่สุด 4.41 0.54 มากที่สุด
.000
ทันตกรรม
(6)
(5)
ด้านความเป็นพลเมือง 4.36 0.53 มากที่สุด 4.39 0.44 มากที่สุด
.587
(1)
(6)
ด้านความเป็นผู้ประกอบ 4.26 0.52 มากที่สุด 4.42 0.49 มากที่สุด
.000
วิชาชีพทันตกรรม
(4)
(4)
หลังจากนั้น ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ประกอบด้วยคณบดี 5 คน
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 4 คน ตัวแทนจากกรรมการทันตแพทยสภา 1 คน และตัวแทนจาก
กระทรวงสาธารณสุข 1 คน แล้วน�ำผลการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์เป็นคุณลักษณะทันตแพทย์ทพี่ งึ ประสงค์
ในประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ด้าน(ตารางที่ 2) คือ
ด้านจิตพิสัย เป็นคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ของบัณฑิตทันตแพทย์ ทีต่ อ้ งประกอบวิชาชีพทันตกรรมทัง้ แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติทจี่ ะเข้ามารับบริการ
ทันตกรรมในประเทศไทยซึง่ อาจจะมีทงั้ ผูท้ เี่ ข้ามาจากนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทจี่ ะเข้า
มารับบริการในภาคเอกชน และผูใ้ ช้แรงงานข้ามชาติ ดังนัน้ บัณฑิตทันตแพทย์จงึ ต้องประกอบวิชาชีพโดย
ไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ และเศรษฐานะ นอกจากนี้ เนื่องจากประชาชนในประชาคม
อาเซียนมีความแตกต่างทางด้านศาสนา ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรมอย่างมาก บัณฑิตทันตแพทย์
จึงต้องเห็นคุณค่าและเคารพในความแตกต่างเหล่านั้น
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ด้านพุทธิพิสัย เป็นคุณลักษณะความรู้ และทักษะทางปัญญาของบัณฑิตทันตแพทย์ ที่จะต้อง
ให้บริการแก่ประชาชนอาเซียน แม้โรคในช่องปากที่ส�ำคัญจะประกอบด้วยเพียงโรคฟันผุ และโรคปริทันต์
แต่โรคทัง้ สองนัน้ เป็นโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมของคนไข้ ดังนัน้ บัณฑิตทันตแพทย์จะต้องมีความรู้ และ
ทักษะทางปัญญาเกีย่ วกับพฤติกรรมของประชาชนทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดโรค ระบาดวิทยาของโรคในประชาคม
อาเซียน ซึ่งจะช่วยให้สามารถบ�ำบัดรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประชาคมอาเซียนยังเป็นปัจจัยส�ำคัญให้บัณฑิตทันตแพทย์ต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน
ด้ า นทั ก ษะทางวิ ช าชี พ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม และความเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพของบัณฑิตทันตแพทย์ที่จะต้องสามารถให้บริการทันตกรรมได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ และวิทยาการทางทันตแพทยศาสตร์
ในการตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การบ�ำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ และการส่งเสริมสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะทางสังคม เป็นคุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ด้านความเป็นพลเมือง ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลย การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่บัณฑิตทันตแพทย์จะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมีความคิด ความเชื่อ และค่านิยมที่แตกต่างจากคนไทย
บัณฑิตทันตแพทย์จึงต้องมีความยืดหยุ่น เข้าใจ และเคารพในความแตกต่างเหล่านั้น นอกจากนี้ยังต้อง
สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นได้อย่างดีเพียงพอที่จะลดปัญหา
ในการสื่อสารระหว่างกันได้
ตารางที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์ของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะ
รายละเอียด
ด้านจิตพิสัย
- เคารพ เห็นคุณค่า และให้เกียรติในความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
- ปฏิบัติต่อคนไข้ด้วยความเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษาและ
วัฒนธรรม
ด้านพุทธิพิสัย
- มีความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคในช่องปาก และพฤติกรรมสุขภาพ
ช่องปากในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งข้อตกลงการยอมรับร่วมวิชาชีพ
ทันตกรรมเพื่อการปฏิบัติงานในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ด้านทักษะทางวิชาชีพ - มีทักษะในการให้บริการทันตกรรมกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม
- มีมาตรฐานการให้รักษาในระดับนานาชาติ
ด้านทักษะทางสังคม - มีความเป็นพลโลกที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยทั้งประชาชนไทย ประชาชนใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกด้วยเคารพในความแตกต่างทางด้าน
ชาติพันธุ์ ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ และค่านิยม
- สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาของประเทศสมาชิกใน
ประชาคมอาเซียนได้ในระดับดีมาก
- สามารถปฏิบัติงานกับผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพอื่นที่มีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ค่านิยม และวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
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ข้อค้นพบของงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์ในประชาคมอาเซียน
แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างของคุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์ในประชาคมอาเซียนกับ
คุณลักษณะของทันตแพทย์ในปัจจุบันในด้าน ความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม
ด้านทักษะทางวิชาชีพทันตกรรม และด้านทักษะทางปัญญา ซึง่ เมือ่ สัมภาษณ์ในเชิงลึก พบว่า คุณลักษณะ
บัณฑิตทันตแพทย์ทตี่ อ้ งพัฒนาเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านจิตพิสยั
ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านทักษะทางสังคม ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับคุณลักษณะของ
ทันตแพทย์ในกลุ่มประเทศยุโรป (Cowpe et al., 2010) และสหรัฐอเมริกา (ADEA, 2011)
การเปิดเสรีด้านบริการสุขภาพนั้น จะท�ำให้ผู้รับบริการจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งทางด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม สามารถเคลื่ อ นย้ า ยเข้ า มารั บ บริ ก ารทั น ตกรรม
ในประเทศไทยได้อย่างเสรี บัณฑิตทันตแพทย์จึงต้องเคารพ เห็นคุณค่า และให้เกียรติในความแตกต่าง
หลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ผ่านการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ (Guinto, Curran, Suphanchaimat, & Pocock, 2015) ซึ่งการศึกษาของจินตนา อาจสันเที๊ยะ
และสายสมร เฉลยกิตติ (2559) และอรวรรณ จุลวงษ์ (2557) ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมของวิชาชีพ
พยาบาลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า การรับรู้ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เข้าใจและ
เคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และบริบททางวัฒนธรรมของคนไข้ เป็นสมรรถนะที่มีความส�ำคัญ
โดยเฉพาะในสถานพยาบาลเอกชน (จินตนา อาจสันเที๊ยะ และสายสมร เฉลยกิตติ, 2559; อรวรรณ
จุลวงษ์, 2557) ซึ่งในกระบวนการผลิตจะต้องออกแบบการเรียนรู้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพือ่ พัฒนาทักษะฃข้ามวัฒนธรรม (Saleh, Kuthy, Chalkley, & Mescher, 2006) อาจจะสร้างรายวิชาเฉพาะ
หรืออาจจะบูรณาการเข้ากับรายวิชาที่เกี่ยวข้องก็ได้ (Rowland, Bean, & Casamassimo, 2006) ซึ่งหาก
พิจารณาจากประสบการณ์สหภาพยุโรปที่มีการจัดท�ำข้อตกลงการยอมรับร่วมวิชาชีพสาขาบริการสุขภาพ
พบว่า ความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็นปัญหาส�ำคัญทีพ่ งึ ระวังประการหนึง่ (ชาญณรงค์ สังขอยุทธ์
และชะเอม พัชนี, 2557)
นอกจากนี้ เนื่องจากโรคในช่องปากเป็นโรคที่เกิดจากหลายสาเหตุ รวมถึงปัจจัยทางด้านสังคม
และวัฒนธรรม (Scherp, 1971) ท�ำให้การกระจายของโรคและปัจจัยในการก่อโรคในช่องปากของประชาชน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนย่อมแตกต่างกัน บัณฑิตทันตแพทย์ในประชาคมอาเซียนจึงต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจถึงระบาดวิทยาของโรคในช่องปากในประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมสุขภาพที่
แตกต่างกัน รวมทั้งการเปิดเสรีด้านบริการสุขภาพนั้น จะเอื้อให้บัณฑิตทันตแพทย์สามารถเคลื่อนย้าย
ไปประกอบวิชาชีพทันตกรรมต่างประเทศได้ จึงให้การศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ (พิศาล เทพสิทธา, 2556)
ทักษะทางสังคมเป็นทักษะที่มีความส�ำคัญมาก (Nash, 2010) การจัดการศึกษาเพื่อผลิต
ทันตแพทย์จงึ จ�ำเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะด้านนีใ้ ห้แก่นกั ศึกษาทันตแพทย์ ควบคูก่ บั การจัดการเรียนด้าน
ความรูแ้ ละทักษะทางวิชาชีพ โดยเฉพาะเมือ่ บัณฑิตทันตแพทย์จะมีโอกาสในการประกอบวิชาชีพกับชาวต่าง
ชาติ และการประกอบวิชาชีพร่วมกับผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมและวิชาชีพอืน่ ซึง่ เป็นชาวต่างชาติ สอดคล้อง
กับการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของวิชาชีพพยาบาลทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาทักษะในการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาล (วิจิตร ศรีสุพรรณ สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และ
กฤษดา แสวงดี, 2555) การสร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ การเป็นพลเมืองอาเซียน (ละเอียด แจ่มจันทร์ และสายสมร
เฉลยกิตติ, 2557) และทักษะในการท�ำงานข้ามวัฒนธรรม (จินตนา อาจสันเทีย๊ ะ และสายสมร เฉลยกิตติ,
2559) รวมทั้งจากการศึกษาความพร้อมและความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษาแพทย์ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบวิชาชีพแพทย์ภายใต้การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 พบว่า
ทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษยังเป็นประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญและต้องเพิม่ พูนให้แก่นกั ศึกษามากขึน้ (ณตพล
ศุภณัฐเศรษฐกุล, 2557)
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ในด้านทักษะทางวิชาชีพนัน้ การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ของประเทศไทยมุง่ เน้นให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะ
ทางวิชาชีพในระดับที่สามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างอิสระได้ทันที โดยจะมีการสอบขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ขณะที่ในบางประเทศผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา
จะต้องฝึกปฏิบัติงานภายใต้การก�ำกับของหน่วยงานก�ำกับดูแลวิชาชีพ หรือกระทรวงสาธารณสุขก่อนจึง
จะประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างอิสระ (Komabayashi, Zhu, Jiang, Hu, Kim, Toda, & Bird, 2006)
หรือในบางประเทศที่บัณฑิตทันตแพทย์จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมทันทีภาย
หลังส�ำเร็จการศึกษา (Komabayashi, Razak, & Bird, 2007) จึงสะท้อนให้เห็นว่าบัณฑิตทันตแพทย์ของ
ประเทศต่าง ๆ ยังคงมีแตกต่างกันในด้านทักษะทางวิชาชีพ การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทักษะทาง
วิชาชีพทันตกรรมของบัณฑิตทันตแพทย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (จารุวรรณ ธาดาเดช, 2556)
การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นน� ำ มาซึ่ ง ผลกระทบหลายประการต่ อ วิ ช าชี พ ทั น ตกรรมคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องเตรียมความพร้อมในการผลิต
บัณฑิตทันตแพทย์ดา้ นต่างๆ รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ การปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดเสรี ด้านการศึกษาและการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายอาชีพ
ในอนาคต (กุลธิดา สิงห์สี, 2556) หากแต่การเปิดเสรียังคงมีอุปสรรคทั้งจากความแตกต่างของระบบการ
ประกันคุณภาพและการรับใบอนุญาตความไม่กลมกลืนของรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อผลิตทันตแพทย์
การขาดสมรรถนะกลางร่วมกัน และการปรับตัวอย่างเชื่องช้าของเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
และแบ่งปันทรัพยากรในการจัดการศึกษาร่วมกัน (Donaldson, Gadbury-Amyot, Khajotia, Nattestad,
Norton, Zubiaurre, & Turner,2008) รวมทั้งอาจก่อให้เกิดการดึงบุคลากรของภาครัฐเข้าสู่ภาคบริการแก่
ชาวต่างชาติ จนกลายเป็นภาวะสมองไหล (Gerlinger & Schmucker, 2007; Wibulpolprasert, Pachanee,
Pitayarangsarit, & Hempisut, 2004) ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจ�ำเป็นต้องเฝ้าระวังผลที่อาจจะเกิด
ขึ้นจากการเปิดเสรีการบริการสุขภาพ และรักษาสมดุลระหว่างการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์เพื่อตอบสนอง
ต่อการเคลื่อนย้ายของบริการสุขภาพข้ามพรมแดน และการให้บริการสุขภาพช่องปากแก่คนไทยที่ยังไม่
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ทันตแพทยสภา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรน�ำ
ผลกระทบของประชาคมอาเซียนเป็นส่วนหนึง่ ในการก�ำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตทันตแพทย์ในระดับคณะ
และระดับชาติ ทั้งทางด้านจิตพิสัย พุทธิพิสัย ทักษะทางวิชาชีพทันตกรรม และทักษะทางสังคม
1.2 คณะทั น ตแพทยศาสตร์ ข องประเทศไทยควรสร้ า งความร่ ว มมื อ กั น ในผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ทันตแพทย์ และสร้างความร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อก�ำหนด
คุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์อาเซียน และการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะดังกล่าว
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบของการจัดการศึกษาเพือ่ ผลิตทันตแพทย์ในประชาคม
อาเซียน หรือการเปิดเสรีบริการสุขภาพ เพือ่ เป็นแนวทางในการออกแบบ วางยุทธศาสตร์ และด�ำเนินการผลิต
บัณฑิตทันตแพทย์ของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของประชาคมอาเซียนต่อวิชาชีพทันตกรรมในด้านอื่นๆ
เช่น ระบบบริการสุขภาพช่องปาก การประกอบวิชาชีพทันตกรรมภายหลังจากการเปิดเสรีบริการสุขภาพ
เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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