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ข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการฯ มาตราที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 

ความเห็นของสมาชิกทันตแพทยสภาและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นที่ 1. นิยามการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม 
 
ที่มาของปัญหา 
 
     ความรู้และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาง
ทันตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งตรา
กฎหมายในปี 2538 มาก ค านิยามการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมเดิม ไม่ครอบคลุมการรักษาใน
ศาสตร์ใหม่หลายๆ ประเภท เช่น ทันตกรรมราก
เที ยม  ทั นตกรรม ในสาขาคว ามสวย ง าม 
(Esthetic Dentistry)ทันตกรรมผู้สูงอาย ุเป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพทันตกรรม” หมายความว่า วิชาชีพที่กระท าต่อ
มนุษย์เก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบัด หรือการ
ป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะใน
ช่องปาก โรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่อง
กับขากรรไกร รวมทั้งการกระท าทางศัลยกรรม และการ
กระท าใด ๆ ในการบ าบัด บูรณะและฟ้ืนฟูสภาพของ
อวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่ เกี่ยวเนื่ องกับ
ขากรรไกรและการท าฟันในช่องปาก 
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ข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการฯ มาตราที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 

ความเห็นของสมาชิกทันตแพทยสภาและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นที่ 2. ก าหนดขอบเขตการประกอบ
วิชาชีพ  
 
ที่มาของปัญหา 
 
     คุณภาพและผลส าเร็จของการให้บริการ 
ทันตกรรมบางประเภท เช่น ทันตกรรมจัดฟัน มี
คว ามแตกต่ า งกั นอย่ า งมาก  เป็ นผลจาก
กระบวนการฝึก และเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลายตั้ งแต่การฝึก ในหลักสูตรสั้ นๆ 
จนกระทั่งถึงการศึกษาระดับหลังปริญญา เป็น
เวลาหลายปี การก าหนดกระบวนการควบคุม
ขอบเขตการบริการให้ทันตกรรมประเภทนี้ ช่วย
สร้างคุณภาพบริการ และเอ้ือประโยชน์ต่ อ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๙  ทันตแพทยสภามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
  (๒) วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม 
  (๓) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันต
แพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของ
สถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก 
  (๔) รับรองหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับการฝึกอบรมเป็น
ผู้ช านาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรมของ
สถาบันที่ท าการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการในสาขาต่าง ๆ 
ของวิชาชีพทันตกรรม 
  (๕) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ท าการฝึกอบรมใน (๔) 
  (๖) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ 
และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพทันตกรรม 
  (๗ )ด า เนินการให้ เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ ของ 
ทันตแพทยสภา 
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ข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการฯ มาตราที่เกี่ยวข้อง 
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ความเห็นของสมาชิกทันตแพทยสภาและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นที่ 3. ทันตบุคลากร กลุ่มทันตาภิบาล 
ผู้ช่วยทันตแพทย์ และช่างทันตกรรม 
 
ที่มาของปัญหา 
 
     การปฏิบัติงานของทันตาภิบาลถือเป็นการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ได้รับการอนุญาต
ให้กระท าได้ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขภายใต้
การควบคุมของทันตแพทย์ แต่ยังไม่มีระบวนการ
และองค์กรที่ชัดเจนในการควบคุมและตรวจสอบ
จรรยาบรรณ รวมทั้งมาตรฐานการให้บริการทัน
ตกรรมของทันตาภิบาล นอกจากนี้ยังควรมี
กระบวนการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอีกสองกลุ่ม คือ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และ
ช่างทันตกรรมเพ่ือให้การจัดบริการทันตกรรมมี
คุณภาพมาตรฐาน   
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๑๒  ผู้สมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
    (๒) มีความรู้ในวิชาชีพทันตกรรมโดยได้รับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือที่ 
ทันตแพทยสภารับรอง 
    (๓) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า
จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
    (๔) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือ
ค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกในคดีที่คณะกรรมการ
เห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
   (๕) ไม่เป็นผู้มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็น
โรคที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับทันตแพทยสภา 
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ข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการฯ มาตราที่เกี่ยวข้อง 
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ความเห็นของสมาชิกทันตแพทยสภาและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นที่ 4 ที่มาของกรรมการทันตแพทยสภา 
 
ที่มาของปัญหา 
 
     ต าแหน่ งกรรมการทันตแพทยสภาโดย
ต าแหน่งและจากการเลือกตั้งมีจ านวนเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจากจ านวนโรงเรียนทันตแพทย์ที่
เปิ ดขึ้ น ใหม่   นอกจากนี้  สั ดส่ วนที่ มาของ
กรรมการโดยต าแหน่ง ยังไม่ หลากหลาย และ 
ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ อย่างครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการทันตแพทยสภา
ประกอบด้วย 
    (๑) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ
อนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้น 
    (๒) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยเป็นผู้แทนจาก
กระทรวงสาธารณสุขสามคนจากกระทรวงกลาโหมหนึ่ง
คน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ 
    (๓) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจ านวน
เท่ากับจ านวนกรรมการใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะ
เลือกตั้งแต่ละคราว 
    ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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ความเห็นของสมาชิกทันตแพทยสภาและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นที่  5  ข้อจ ากัด ในการลงมติของ
กรรมการทันตแพทยสภา 
 
ที่มาของปัญหา 
 
     การลงมติของคณะกรรมการฯ กรณีพักใช้
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งต้องใช้มติ
สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ (ใช้ 27 
เสียงจากกรรมการ 40 คน) หากกรรมการมา
ประชุมน้อยกว่า 30 คน ท าให้การลงมติในกรณี
ที่ความผิดชัดแจ้งกลายเป็นความผิดในระดับ
ภาคทัณฑ์เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา 25 วรรคสาม มติของที่ประชุมในกรณีให้
สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือให้
พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสาม (๔) หรือ (๕) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 
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