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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 9 ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

และในการประชมุคร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

แนวทางการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทันตกรรม 

ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม 

(Dental Safety Goals & Guidelines 2015) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

โดยคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทางทันตกรรม 

ทันตแพทยสภา วาระท่ี 9 

........................................................ 

 

ตามท่ีคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทาง                 

ทันตกรรม ประจําป 2564 ไดทําการพิจารณาทบทวนแกไขแนวปฏิบัติ เ พ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม                     

หรือ  Dental Safety Goals & Guidelines 2015 และดํ า เนินการตอ ในโครงการคลินิ ก ทันตกรรมคุณภาพ                

อยางตอเนื่อง พบวามีสถานพยาบาลท่ีเคยผานการประเมินในระดับ TDCA ครบ 3 ป และมีบางสถานพยาบาลตองการ

กลับมารับการประเมินใหม คณะอนุกรรมการฯ จึงพิจารณาและไดรับการปรับแกไขเพ่ิมเติมในสวนแบบฟอรมประเมิน

ตนเอง แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม Thai Dental Safety Goals & Guidelines 2015 ท้ังนี้                

เพ่ือสรางมาตรฐานรองรับปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซ่ึงเนนในหลักการสําคัญคือ การลดการ                       

ฟุงกระจายและการทําปรับปรุงคุณภาพอากาศใหอยูในระดับปลอดภัย โดยมีกระบวนการทํางานตามลําดับดังนี ้

1. การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทาง

ทันตกรรม 

2. การจัดทําเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทางทันตกรรม (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) จากแนวปฏิบัติ

เพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) 

3. ประชาสัมพันธ ชี้แจงแนวทางการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทาง              

ทันตกรรม (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 

4. เปดใหสมาชิกดาวนโหลดเอกสารประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทาง                 

ทันตกรรม (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

ท้ังนี้ การดําเนินการจะแบงออกเปนสี่ภาคสวนพ้ืนท่ีปฏิบัติ คือ  

1. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ระดับจังหวัด 

2. สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

3. สถานบริการกระทรวงสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร  
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 9 ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

และในการประชมุคร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

4. สถานบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (เชน สังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ หรือ สถานพยาบาลทันตกรรม                

ในสถาบันการศึกษา เปนตน) 

5. สถานพยาบาลในภาคเอกชน 

 

โดยมีรายละเอียดแนวการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. การตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental 

Safety Goals & Guidelines 2015) ฉบับแกไขเพ่ิมเติม สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ระดับจังหวัด 

(1) ผูแทนแตละจังหวัดรวมกันปรึกษาหารือ และเสนอรายชื่อคณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

ความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ประจําจังหวัด 

จํานวน 3 - 5 คน ตามความเหมาะสม โดยใหคณะตรวจเยี่ยมดังกลาวมีองคประกอบ ดังนี้ 

(1.1) ผูแทนทันตแพทยจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

(1.2) ผูแทนทันตแพทยจากโรงพยาบาลศูนย (รพศ.) หรือโรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) 

(1.3) ผูแทนทันตแพทยจากโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 

(1.4) ผูแทนทันตแพทยจากหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เชน คณะทันตแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลคายฯ เปนตน 

(2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงรายชื่อตาม (1) มายังทันตแพทยสภา 3 ชองทาง ดังนี้ 

(2.1) นําสงดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียไปตามท่ีอยูของสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา เลขท่ี 

88/19 หมู 4 ชั้น 5 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

(2.2) สงทาง E-mail ของทันตแพทยสภา : tdca@dentalcouncil.or.th 

(2.3) สงทางโทรสาร 0 - 2580 - 7504 

ท้ังนี้ หลังจากไดรับรายชื่อดังกลาวแลว ทันตแพทยสภาจะจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะตรวจเยี่ยมตาม

แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 

ประจําจังหวัด แลวสงคําสั่งแตงตั้งดังกลาวกลับไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน 15 วันทําการ 

(3) คณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ประจําจังหวัดท่ีไดรับการแตงต้ังจากทันตแพทยสภาทําการประชาสัมพันธ 

และสงเอกสารการประเมินผล พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ใหกับกลุมงานทันตกรรมโรงพยาบาลท่ีเขารวมการรับตรวจเยี่ยมและประเมิน

คุณภาพฯ โดยขอความรวมมือดําเนินการใน รพศ./รพท. และ รพช. ทุกแหงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 9 ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

และในการประชมุคร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

(4) ขอความรวมมือใหหัวหนากลุมงานทันตกรรม หรือผูรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่ี               

เขารวมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ จัดใหมีการประชุมภายในกลุมงานเพ่ือประเมินตนเองตามเอกสารการ

ประเมินผลและหาแนวทางพัฒนาพรอมท้ังสรุปผลการประเมินไปยังหัวหนาคณะตรวจเยี่ยมฯ ประจําจังหวัด 

(5) คณะตรวจเยี่ยมฯ ประจําจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมกลุมงานทันตกรรมท่ีเขารวมการรับตรวจเยี่ยม               

และประเมินคุณภาพฯ เพ่ือใหตรวจสอบผลการประเมิน ใหคําแนะนํา และหาแนวทางพัฒนา  

(6) คณะตรวจเยี่ยมฯ สงเอกสารการประเมินผล ภายหลังการตรวจเยี่ยมใหกับคณะอนุกรรมการฯ                     

ตาม 3 ชองทางดังกลาวขางตน 

(7) ทันตแพทยสภาจะออกใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงวาเปนคลินิกทันตกรรมท่ีไดเขารวมการพัฒนา

ระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ในระดับจังหวัด 

ท้ังนี้  ในการดําเนินการขอใหแตละจังหวัดกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามความเหมาะสม                

และขอความรวมมือใหหนวยง านตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว  

 

2. การตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental 

Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

(1) กรุงเทพมหานครรวมกันปรึกษาหารือ และเสนอรายชื่อคณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความ

ปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) สถานบริการสาธารณสุข

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 - 5 คน ตามความเหมาะสม โดยใหคณะตรวจเยี่ยมดังกลาวมีองคประกอบ ดังนี้ 

(2) กรุงเทพมหานครสงรายชื่อตาม (1) มายังทันตแพทยสภา 3 ชองทาง ดังนี้  

(2.1) นําสงดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียไปตามท่ีอยูของสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา เลขท่ี 

88/19 หมู 4 ชั้น 5 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

(2.2) สงทาง E-mail ของทันตแพทยสภา : tdca@dentalcouncil.or.th 

(2.3) สงทางโทรสาร 0 - 2580 - 7504 

ท้ังนี้ หลังจากไดรับรายชื่อดังกลาวแลว ทันตแพทยสภาจะจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะตรวจเยี่ยมตาม

แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 

กรุงเทพมหานคร แลวสงคําสั่งแตงตั้งดังกลาวกลับไปยังกรุงเทพมหานครภายใน 15 วันทําการ 
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 9 ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

และในการประชมุคร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

(3) ใหคณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) กรุงเทพมหานครท่ีไดรับการแตงตั้งจากทันตแพทยสภาทําการประชาสัมพันธ 

และสงเอกสารการประเมินผล พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ใหกับกลุมงานทันตกรรมโรงพยาบาลท่ีเขารวมการรับ ตรวจเยี่ยมและประเมิน

คุณภาพฯ  

(4) ขอความรวมมือใหหัวหนากลุมงานทันตกรรม หรือผูรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่ีเขา

รวมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ จัดใหมีการประชุมภายในกลุมงานเพ่ือประเมินตนเองตามเอกสารการ

ประเมินผล และหาแนวทางพัฒนาพรอมท้ังสรุปผลการประเมิน ไปยังหัวหนาคณะตรวจเยี่ยมฯ กรุงเทพมหานคร  

(5) คณะตรวจเยี่ยมฯ ออกตรวจเยี่ยมกลุมงานทันตกรรมท่ีเขารวมการรับตรวจเยี่ยมและประเมิน                      

คุณภาพฯ เพ่ือใหตรวจสอบผลการประเมิน ใหคําแนะนํา และหาแนวทางพัฒนา  

(6) คณะตรวจเยี่ยมฯ สงเอกสารการประเมินผล ภายหลังการตรวจเยี่ยมใหกับคณะอนุกรรมการฯ                   

ตาม 3 ชองทางดังกลาวขางตน 

(7) ทันตแพทยสภาจะออกใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงวาเปนคลินิกทันตกรรมท่ีไดเขารวมการพัฒนา

ระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม)  

ท้ังนี้ ในการดําเนินการขอใหคณะตรวจเยี่ยมฯ กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามความเหมาะสม และ

ขอความรวมมือใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว  

 

3. การตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental 

Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) สถานบริการกระทรวงสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร 

(1)  ผูแทนกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขรวมกันปรึกษาหารือ และเสนอรายชื่อคณะตรวจเยี่ยม

ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไข

เพ่ิมเติม) สถานบริการกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร จํานวน 3-5 คน

ตอชุดตามความเหมาะสม  

(2) กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สงรายชื่อตาม (1) มายังทันตแพทยสภา 3 ชองทาง ดังนี้ 

(2.1) นําสงดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียไปตามท่ีอยูของสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา เลขท่ี 

88/19 หมู 4 ชั้น 5 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

(2.2) สงทาง E-mail ของทันตแพทยสภา : tdca@dentalcouncil.or.th 
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 9 ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

และในการประชมุคร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

(2.3) สงทางโทรสาร 0 - 2580 - 7504 

ท้ังนี้ หลังจากไดรับรายชื่อดังกลาวแลว ทันตแพทยสภาจะจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะตรวจเยี่ยมตาม

แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข แลวสงคําสั่งแตงตั้งดังกลาวกลับไปยังกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขภายใน 

15 วันทําการ 

(3) คณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines 2015)  (ฉบับแก ไข เ พ่ิม เติ ม )  กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุ ข ท่ี ได รั บการแต งตั้ ง จ าก                             

ทันตแพทยสภาทําการประชาสัมพันธ และสงเอกสารการประเมินผล พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทาง          

ทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ใหกับกลุมงานทันตกรรมโรงพยาบาลท่ี

เขารวมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ  

(4) ขอความรวมมือใหหัวหนากลุมงานทันตกรรม หรือผูรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่ีเขา

รวมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ จัดใหมีการประชุมภายในกลุมงานเพ่ือประเมินตนเองตามเอกสารการ

ประเมินผล และหาแนวทางพัฒนาพรอมท้ังสรุปผลการประเมินไปยังหัวหนาคณะตรวจเยี่ยมฯ  

(5) คณะตรวจเยี่ยมฯ ออกตรวจเยี่ยมกลุมงานทันตกรรมท่ีเขารวมการรับตรวจเยี่ยมและประเมิน                    

คุณภาพฯ เพ่ือใหตรวจสอบผลการประเมิน ใหคําแนะนํา และหาแนวทางทางพัฒนา  

(6) คณะตรวจเยี่ยมฯ สงเอกสารการประเมินผล ภายหลังการตรวจเยี่ยมใหกับคณะอนุกรรมการฯ ตาม 3 

ชองทางดังกลาวขางตน  

(7) ทันตแพทยสภาจะออกใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงวาเปนคลนิิกทันตกรรมท่ีไดเขารวมการพัฒนา

ระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 

ท้ังนี้ ในการดําเนินการขอใหคณะตรวจเยี่ยมฯ กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามความเหมาะสม               

และขอความรวมมือใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว  
 

4. การตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental 

Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) สถานบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข                  

(เชน สังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ หรือ สถานพยาบาลทันตกรรมในสถาบันการศึกษา เปนตน)  

(1) ผูแทนสถานบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวมกันปรึกษาหารือ และเสนอรายชื่อคณะตรวจ

เยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไข

เพ่ิมเติม) สถานบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 3 - 5 คนตอชุด ตามความเหมาะสม  
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 9 ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

และในการประชมุคร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

(2) สถานบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สงรายชื่อตาม (1) มายังทันตแพทยสภา 3 ชองทาง ดังนี้ 

(2.1) นําสงดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียไปตามท่ีอยูของสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา เลขท่ี 

88/19 หมู 4 ชั้น 5 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

(2.2) สงทาง E-mail ของทันตแพทยสภา : tdca@dentalcouncil.or.th 

(2.3) สงทางโทรสาร 0 - 2580 - 7504 

ท้ังนี้ หลังจากไดรับรายชื่อดังกลาวแลว ทันตแพทยสภาจะจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะตรวจเยี่ยมตาม

แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 

สถานบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แลวสงคําสั่งแตงตั้งดังกลาวกลับไปยังสถานบริการนอกสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขภายใน 15 วันทําการ 

(3) คณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) สถานบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับการแตงตั้งจาก                             

ทันตแพทยสภาทําการประชาสัมพันธ และสงเอกสารการประเมินผล พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทาง                

ทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ใหกับกลุมงานทันตกรรมโรงพยาบาลท่ี

เขารวมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ  

(4) ขอความรวมมือใหหัวหนากลุมงานทันตกรรม หรือผูรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่ีเขา

รวมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ จัดใหมีการประชุมภายในกลุมงานเพ่ือประเมินตนเองตามเอกสารการ

ประเมินผล และหาแนวทางพัฒนาพรอมท้ังสรุปผลการประเมินไปยังหัวหนาคณะตรวจเยี่ยมฯ  

(5) คณะตรวจเยี่ยมฯ ออกตรวจเยี่ยมกลุมงานทันตกรรมท่ีเขารวมการรับตรวจเยี่ยมและประเมิน                  

คุณภาพฯ เพ่ือใหตรวจสอบผลการประเมิน ใหคําแนะนํา และหาแนวทางทางพัฒนา  

(6) คณะตรวจเยี่ยมฯ สงเอกสารการประเมินผล ภายหลังการตรวจเยี่ยมใหกับคณะอนุกรรมการฯ                  

ตาม 3 ชองทางดังกลาวขางตน  

(7) ทันตแพทยสภาจะออกใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงวาเปนคลินิกทันตกรรมท่ีไดเขารวมการพัฒนา

ระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & 

Guidelines 2015) (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 

ท้ังนี้ ในการดําเนินการขอใหคณะตรวจเยี่ยมฯ กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามความเหมาะสม   

และขอความรวมมือใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว  
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 9 ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

และในการประชมุคร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

5. การประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทางทันตกรรม (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 

จากแนวทางปฏิ บัติ เ พ่ื อความปลอดภั ยทาง ทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015)                                    

ในสถานพยาบาลในภาคเอกชน 

ทันตแพทยสภาไดจัดทําแนวทางปฏิบัติเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทางทันตกรรม                  

(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) จากแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 

2015) เพ่ือใหสถานพยาบาลปฏิบัติตามไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้ จะไมมีการออกไปตรวจประเมินและออกใบประกาศ

เกียรติคุณใหแกสถานพยาบาลในภาคเอกชน 

 

....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


