ภาพรวม

• ยังไม่คอ่ ยเห็นผลงาน ยังไม่เห็นผลงานที3ชดั เจน วาระ:; ยังไม่เห็นผลงานเลย
• อยากให้ สภามีการทํางานจริ งจัง
• แนะนําทํารายละเอียดบันทึกการประชุมแต่ละครังI เผยแพร่ให้ สมาชิกได้ ทราบ
อาจจะส่งผ่าน line official หรื อ facebook ทางการก็ได้
• อยากให้ ดแู ลทันตบุคลากรทุกประเภท ไม่เฉพาะทันตแพทย์ อยากให้ ผลักดัน
ช่วยเหลือวิชาชีพผู้ชว่ ยทันตแพทย์ และทันตาภิบาลที3มีความสําคัญ แต่ไม่ได้ รับการ
ดูแลให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
• ขอให้ พฒ
ั นาวิชาชีพให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
• สร้ างความสามัคคีของวิชาชีพ เพื3อประโยชน์ทนั ตแพทย์และคนไข้ ผ้ รู ับบริ การ

•ควรมีบทบาท ดําเนินการ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรื อจัดสรรองค์ประกอบ
ทังหลาย
?
ที@จะทําให้ ทันตแพทย์ สามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ อย่าง
มีคณ
ุ ภาพ ยังประโยชน์ให้ แก่สงั คมและตนเอง
•อยากให้ ดําเนินการต่างๆเร็ วกว่านี ?
•อย่าลืมทันตแพทย์ตา่ งจังหวัด โดยเฉพาะที@หา่ งไกล
•การต่ออายุการใช้ เครื@ อง x-rays
•พัฒนาอย่างต่อเนื@อง
•ขอผลงานเป็ นรูปธรรม

•ทําสภาให้ โปร่งใส ไม่มีการเมือง
•นโยบายที9เคยประกาศช่วงหาเสียงเลือกตังทํ
B าได้ จริ งเท่าไหร่แล้ ว
•ทังเรื
B 9 อง CE การต่ออายุใบประกอบ เรื9 องการเรี ยนของนทพ. การหาเคส
ความ Toxic จากการเรี ยน ความร่วมมือคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ในกระทรวง
เอกชน แล้ วก็ไม่แน่ใจว่าใช่ทางนี Bมัยแต่
B อยากให้ มีกฎหมายสหภาพแรงงาน
ในทพ.เอกชนการทําคลินิกได้ แล้ ว ในการคุ้มครองสิทธิNทพและคลินิกไม่ให้
ใครได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบกันจนเกินไปค่ะ

• เนื$องจากในการดําเนินชีวิตทันตแพทย์ของตนเอง และเพื$อนร่วมงาน มีความละเลย
หรื อ ไม่ได้ มีทนั ตแพทยสภา มาเกี$ยวข้ องนัก ซึง$ อาจเป็ นข้ อควรปรับปรุงของตัวเอง
หรื อของทีมทันแพทยสภา หรื อทังสองด้
J
าน คิดว่า ทันตแพทย์หลายๆคน คิด
เหมือนกัน
• ไม่เห็นบทบาท ความสําคัญ ของทันตแพทยสภา ต่อ ชีวิตทันตแพทย์ ในระบบ
ราชการมากนักคะ จริ งๆแล้ วต้ องการเห็นนะคะ มีบทบาทแพทยสภา บทบาทสภา
เภสัช แลป เอกซเรย์ สภาการพยาบาล ในการติดตาม ประเมินมาตราฐานการ
ทํางาน ทําให้ น้องๆหลายพื Jนที$ ได้ มีพี$เลี Jยงที$ถกู ต้ อง เหมาะสม ส่วนทันตะ ไม่ชดั เจน
ใครทําก็ทํา ไม่ทําก็ไม่วา่ ทําให้ งานทันตะ ลดความน่าเชื$อถือไปในทีมการดูแลผู้ป่วย
ในบางพื Jนที$ ทันตแพทย์เองก็เสีย$ งต่อการดําเนินชีวิตที$ไม่เหมาะสม
• ปกป้องและดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ให้ มากกว่านี J เหมือนที$แพทยสภาดูแลแพทย์
• บริ หารได้ ดีเยี$ยมอยูแ่ ล้ ว

การศึกษา

• อยากให้ มีการรวบรวมและอัปเดตงานประชุมวิชาการที;จดั ขึ ?นเพื;อให้ ทราบข่าวได้ ครอบคลุม
และรวดเร็ ว
• จัดประชุมวิชาการสัญจรภาคต่างๆแทนการรวมศูนย์กลางที;กทม. ลดราคาประชุมออนไลน์
• โปรดชัดเจน เรื; องการ ป้องกัน มหาลัยจากต่างประเทศมาแสวงหาผลประโยชน์ จากอาชีพทันต
แพทย์ ในเมืองไทย ผ่านการผลิตทันตแพทย์จากเมืองนอก ที;ไม่ได้ มาตรฐาน แล้ วมาสอบ เอา
ใบประกอบโรคศิลป ในเมืองไทยโดยให้ ผลประโยชน์ แก่คนในสภาเพื;อผลักดันให้ ยอมรับ
ผลงาน ที;ไม่มีคณ
ุ ภาพเหล่านัน? หรื อ การ ปล่อยให้ ทนั ตแพทย์ที;เป็ นระดับอาจารย์ ใช้ ประโยชน์
บทบาทอาจารย์ มาเป็ น ambassador ให้ บริ ษัทเอกชน ทางทันตกรรม ผิดจริ ยธรรมเห็น
แต่ไม่มีใครในสภาออกมาท้ วงติง แล้ วจะควบคุมจริ ยธรรม นักศึกษาอย่างไรถ้ าครูบาอาจารย์ยงั
ควบคุมจริ ยธรรมเร่องนี ?ไม่ได้

• การออกใบประกอบวิชาชีพล่าช้ า การดําเนินการเรื7 องต่อใบประกอบวิชาชีพไม่ชดั เจน ไม่
มีการตอบรับมาว่าได้ รับเอกสารที7สง่ ไปต่อไหมอย่างไร การแจ้ งให้ ตอ่ ไม่มีประกาศ
ออกมาเป็ นทางการ ทราบจากเพื7อนอีกที ถ้ ามีการประกาศให้ ทวั7 กันจะดีกว่านี Fมาก
• อยากให้ แจ้ งข้ อมูลเรื7 องคะแนนและการต่อใบอนุญาต ขันตอนแบบง่
F
ายๆ
• ให้ ข้อมูลเรื7 อง CDEC มากกว่านี F, update ข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั ขณะนี Fยังไม่ทราบ
ว่าพอไปประชุมแล้ วต้ องทําอย่างไรถึงจะมีการบันทึก CE เข้ าระบบ พอเข้ าไปดูในเวบ
CDEC ข้ อมูลไม่ update ก็ไม่ทราบว่าจะต้ องทําอย่างไร ติดต่อใคร
• อยากให้ CDEC สามารถทํา online ได้ ควบคูก่ บั onsite ไม่จํากัดแค่ onsite
อย่างเดียว
• การศึกษาต่อเนื7อง ทาง webinar zoom ms youtube ที7ประเทศอื7นๆเขาทํา
กัน
• โครงการ CE ปั จจุบนั เหมือนเป็ นช่องทางหาเงินของภาคเอกชน ที7คดิ ในราคาที7แพงแบบไม่มี
เพดาน ไม่ร้ ูได้ ประโยชน์แก่ใครกันแน่

• แก้ ไขเรื) องการผลิตทันตแพทย์ ควรลดปริ มาณการผลิตทันตแพทย์ลงอย่างเร่ งด่วน อยากให้
เน้ นเรื) องการผลิตพัฒนาทันตแพทย์ให้ เหมาะสมโดยเร็ ว เพราะเป็ นต้ นนํ Gา
• ในปั จจุบนั พบว่าปริ มาณทันตแพทย์จบใหม่เยอะมากกว่าความต้ องการการใช้ บริ การ บางส่วนไม่
สามารถหางานทําได้ ทําให้ ต้องเปิ ดร้ านทําฟั นเองทังG ๆที)เพิ)งจบใหม่ซึ)งประสบการณ์ อาจยังไม่
เพียงพอ รวมถึงในแง่ของการกระจายตัวของคลินิกทันตแพทย์ที)บางที)มีความหนาแน่นมากเกินไป
ดังนันG คิดว่าในส่วนการอบรมรับทันตแพทย์ควรมีการควบคุมจํานวนไม่ให้ ล้นเกินความต้ องการ
โดยเฉพาะในส่วนภาคเอกชน รวมไปถึงคุณภาพของทันตแพทย์ ที)จบมา การศึกษาอาจมุ่งไปที)
การศึกษาต่อเนื)องหลังปริ ญญามากกว่า
• อยากให้ มีการให้ คําปรึ กษาช่วยเหลือ คอยให้ แนวทางในการทํางานของทันตแพทย์ที)จบใหม่ที)ทงั G
ทํางานทังภาครั
G
ฐและเอกชน

• การจัดสรรทันตแพทย์ใช้ ทนุ การศึกษาต่อเฉพาะทาง
• อยากให้ มีแนวทางเกี)ยวกับการบรรจุทนั ตแพทย์ใช้ ทนุ ในรพ.รัฐบาล เช่นจํานวน หรื อ spec ต่างๆ
ที)เสนอต่อกระทรวง เพื)อให้ สามารถรับทพ.จบใหม่บรรจุได้ เพิ)มหลักสูตรการอบรมผู้ชว่ ยทันตแพทย์
บางเรื) อง เช่น การควบคุมการติดเชื Gอ

ปริ มาณและคุณภาพการผลิตทันตแพทย์*

*การให้ ความสําคัญของการกําหนด
โดยในขณะนี Eทันตแพทย์มากเกินกว่า
ความต้ องการของประชากรในเขตกทม.และปริ มณฑล แต่มีการผลิตทันตแพทย์เพิKมขึ EนเรืK อยๆจนไม่สามารถบรรจุรับราชการได้ ซึงK จะส่งผลเสีย
ตามมาเป็ นทอดๆ ดังต่อไปนี E

U. สาเหตุคือ การยอมให้ มีการเปิ ดหลักสูตรเปิ ดคณะทันตแพทย์มากเกินความจําเป็ นและไม่ได้ มาตรฐาน วัดได้ เบื Eองต้ น
จากการสอบวัดผลใบประกอบชันปี
E ทีKX ทีKมีนทพ./นศทพ. สอบไม่ผ่านจํานวนมาก ทังๆที
E Kเกณฑ์การสอบค่อนข้ างง่าย เป็ นความรู้พื EนฐานทีKทพ.พึง
มีก่อนจบไปประกอบอาชีพดูแลคนไข้ ส่วนสาเหตุทีKมีการเปิ ดคณะทันตแพทย์มากขึ EนเนืKองจากเป็ นคณะทีKสร้ างรายได้ ให้ กับมหาวิทยาลัยได้ ดี
สภา/ผู้เกีKยวข้ องควรพิจารณาถึงมาตรฐานการพิจารณาเปิ ดคณะทันตแพทย์ และมีการตรวจสอบเป็ นระยะหลังเปิ ดว่ามีหลักสูตรทีKได้ มาตรฐาน
ตลอดเวลาหรื อไม่ (เจอเคสเรี ยนไม่จบเพราะเคสไม่พอ อ./ผู้สอนไม่พอ เนืKองจากคณะยังไม่พร้ อมจะเปิ ดจริ งๆ แต่ได้ รับอนุญาตให้ เปิ ด ส่วนสาเหตุ
ทีKสภา/ผู้เกีKยวข้ องอนุญาตเป็ นเรืK องภายใน ขอไม่กล่าวถึง)
]. เมืKอมีทนั ตแพทย์มากเกิน ล้ นระบบ ทําให้ ไม่สามารถบรรจุทพ.จบใหม่ได้ ...ท่านคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดกับทพ.น้ องๆเหล่านันบ้
E าง? - ถ้ าเป็ น
คนกทม./ปริ ม ณฑล ก็ อ าจจะเข้ าทํ า คลิ นิ ก เอกชน- เปิ ด คลิ นิ ก เอกชน ซึK ง ทพ.ทีK ยัง ขาดประสบการณ์ ทีK ม ากพอ
(requirement case ทีKเก็บเพืKอสอบจบตํKาลง เนืKองจากสาเหตุในข้ อU) อาจสร้ างความผิดพลาด/ให้ การรักษาทีKไม่ได้ มาตรฐานแก่คนไข้ บางส่วนอาจศึกษาต่อ - แต่ อาจไม่มีสกั คน...ทีKได้ โอกาสไปฝึ กฝนประสบการณ์ ตามรพ.อืKนๆ อาจไม่มีสกั คน...ทีKได้ โอกาสทําความรู้ จกั พูดคุย
แลกเปลีKยนกับทพ.รุ่ นพีKทีKจบมาก่อนตามสถานทีKตา่ งๆ อาจไม่มีสกั คน...ทีKได้ โอกาสไปช่วยเหลือชาวบ้ านในตจว. ซึงK ช่วยให้ เข้ าใจความเป็ นมนุษย์
มากขึ Eน อาจไม่มีสกั คน...ทีKได้ โอกาสไปเปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆ ในพื EนทีKตา่ งๆทัวK ประเทศไทย
b. ยิKงก่อให้ เกิดภาวะขาดแคลนทพ.ในตจว.มากขึ EนไปเรืK อยๆ เนืKองจากตัวเลขสถิตินทพ./นศทพ. เป็ นคน กทม./ปริ มณฑลมากกว่า
ครึK งหนึKง และวนเป็ นวงจรแบบนี E ทวีความรุ นแรงขึ EนไปเรืK อย อันอาจส่งผลเสียต่อวงการทันตแพทย์มากขึ EนเรืK อยๆ ประเด็นนี Eน่าจะเป็ นประเด็นทีK
สะสมปั ญหามาหลายปี ทังE ๆทีKสาเหตุนันE ค่อนข้ างชัดเจนแต่อาจมีผลประโยชน์ แอบแฝง ทําให้ ไม่ได้ รับการจัดการอย่างเหมาะสม หากท่าน/
สภาทพ.วาระUcนี E จะพึงพิจาณาถึงปั ญหานี E วิเคราะห์-หาแนวทางแก้ ไข กําหนดข้ อบังคับทีKมีประโยชน์ขึ Eนมา จักเป็ นพระคุณอย่าสูง

กฎหมาย

• กรณีมีการดําเนินพิจารณาคดีตา่ ง ๆ ควรชี 6แจงผลการตัดสินออกอย่างสาธารณะ ทีAผา่ นทราบ
เพียงคดีหรื อปั ญหาทีAแจ้ งไป แต่ไม่เคยทราบผลการพิจารณาเลย ทําให้ ทพ ไม่ได้ นําบทเรี ยนจากการ
ร้ องเรี ยนมาปรับปรุงหรื อเป็ นข่อพึงระวัง ในเชิงภาพรวมวิชาชีพ

บริการ

• เสนอรัฐบาล ,.ให้ การป้องกันฟั นผุในเด็กเป็ นวาระแห่งชาติ 2.บริหารจัดการคุณภาพ ปริมาณ & การ

กระจาย ทพ. & ผู้เชีLยวชาญสาขาต่างๆ ให้ เหมาะสม ไปในทุกพื RนทีLทวัL ประเทศไทย
• สนับสนุนและเน้ นงานส่งเสริ มป้องกัน
• จัดฟั นแฟชันL ในเวปไซต์ ก็ยงั เยอะ รถทันตกรรมเคลือL นทีLก็มีโฆษณาขาย (ไม่นบั รวมรถทันตกรรมเคลือL นทีL
ของหน่วยงานราชการ) เกิดความสงสัยว่าทันตแพทยสภาปล่อยผ่านได้ อย่างไร ถ้ าเทียบกับการเปิ ดคลินิกทีL
ยุง่ ยาก แต่รถทันตกรรมเคลือL นทีLทงการระบายอากาศ
ัR
ทังห้
R องเอ๊ กซเรย์ไม่ทราบว่าได้ ผา่ นการอนุญาตและ
เปิ ดขายในกลุม่ ทันตกรรมได้ อย่างไร
• เด็กเพิLงจบใหม่ทกั ษะแย่มาก มารยาทไม่ดี จัดการเรืL องจัดฟั นเถืLอน ยาฟอกสีฟัน และ รี เทนเนอร์ เถืLอนให้
จริ งจัง
• ควบคุมคอร์ สจัดฟั นนอกระบบ ให้ มีมาตรฐานคลินิกข้ างนอกพบจัดฟั นเทรนแล้ วมีปัญหามากมาย
• คุมการโฆษณา เช่นการใช้ ยาสีฟันทาฟั นทีLมีการอักเสบแล้ วไม่ต้องรักษารากฟั น
• ถ้ าจะต้ องต่อใบอนุญาต ควรทําให้ เหมือนกันทุกคน ควบคุมคุณภาพการให้ บริ การทางทันตกรรม

• ปรับกฎระเบียบให้ เปิ ดกว้ าง ยอมรับการเปลีย7 นแปลงของสังคมในยุคปั จจุบนั ให้ มากขึ @น เช่น ในเรื7 องของการ
โฆษณา (โดยตรง หรื อทางอ้ อม) ผ่านสือ7 ออนไลน์ สิง7 ที7พอทําได้ / สิง7 ที7ไม่ควรทํา หาจุดที7มีความพอดี
• เป็ นตัวกลางประสานให้ เกิดการ practice ที7ปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่าง การรักษาจัดฟั นแบบใส
การทํา implant
• อยากให้ เพิ7มพื @นที7ในการทํางานของทันตแพทย์และควบคุมราคาของคลินิกไม่ให้ มีการตัดราคาแล้ วลด
คุณภาพงาน
• กําหนดค่าตอบแทนขันตํ
@ 7าของทพ.มือปื นในคลินิคและระยะเวลาประกันรายได้ ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
เพราะมีแนวโน้ มน้ องๆที7จบใหม่จะทําคลินิคพี7ๆก่อนเป็ นระยะเวลานานพอควร
• ควรจํากัดจํานวนคลินิกเอกชนต่อจํานวนประชากรพื @นที7นนๆ
ั@
• เรื7 องการขาดแคลนผู้ชว่ ยทันตแพทย์
• อยากให้ ชว่ ยสร้ าง Oral Health literacy ในสังคม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื7อให้ สงั คมมองเห็น
บทบาทของวิชาชีพต่อสังคมที7มีพลังค่ะ หรื อจะทํารูปแบบใดก็ได้ คะ่ ที7สร้ างภาพลักษณ์ทนั ตแพทย์เพื7อสังคม

สื# อสาร

• ไม่คอ่ ยมีการ ประชาสัมพันธ์ในการทํางานชุดนี ; เลยไม่คอ่ ยได้ ขา่ วอะไรทังดี
; และไม่ดี
• แจ้ งความคืบหน้ าการทํางานเป็ นช่วง เช่น Gเดือน/Iเดือน
• ต้ องประชาสัมพันธ์สงิL ทีLได้ ทํา ให้ ไวทันต่อสถานการ์ ณต่างๆ แนวทางการปฏิบตั งิ าน ทัน
สถานการณ์
• สร้ างความกระจ่างในปั ญหาทีLเกิดขึ ;น ไม่จะเป็ นเรืL องของประชาชนหรื อเรืL องของวิชาชีพ
อย่างฉับไวเพืLอคลายความสงสัยและสร้ างศรัทธาให้ กบั วิชาชีพ
• ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้ านคุ้มครองสวัสดิภาพช่องปากแก่ประชาชนในทุกช่องทางสือL
• เปิ ดช่องทางเข้ าไป แสดงความคิดเห็นเยอะๆ , ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และ ตังรั; บ สถานการณ์
โอนย้ าย ของ หน่วยงาน รพ สต ไป อบจ.
• การประชาสัมพันธ์ การทํางานควร ลงทุกวัน
• จากหลายๆเหตุการณ์ สือL แต่ละฝ่ ายก็นําเสนอในมุมมองของตน ทําให้ เข้ าใจไม่ตรงกันใน
สมาชิก

• สื#อสารข้ อมูลที#เป็ นประโยชน์ของวิชาชีพให้ สมาชิกทราบอย่างต่อเนื#องถูกต้ องและรวดเร็ ว ซึง#
รวมทังแจ้
H งการดําเนินงานต่างๆที#สภากําลังทํา หรื อทําสําเร็ จแล้ ว ให้ สมาชิกได้ รับทราบอย่าง
ต่อเนื#องด้ วย
• มีแอดมินคอยช่วยเหลือแนะนําตอบคําถามทางinbox สอบถามไปหลายครังH ไม่ได้ รับการ
ช่วยเหลือ เช่น ต้ องการให้ ชว่ ย reset Password เพื#อเข้ า เวป cdec รอนานมาก ค่ะ
จะได้ ทําแบบทดสอบความรู้
• ควรมีการแจ้ งข่าวว่ากําลังทําอะไร หรื อทําอะไรไปบ้ างแล้ ว เพื#อได้ ทราบความคืบหน้ า เช่น
ตอนนี Hเปิ ดคลินิก ยังสับสนเรื# องRSO เพราะปั จจุบนั ทันตแพทย์ไม่สามารถเป็ นRSOได้ ซึง#
มันต่อเนื#องจากสมัยที#แล้ ว แต่ไม่มีการแจ้ ง อันนี Hควรแจ้ งแนวทางว่าจะให้ ปฏิบตั ยิ งั ไงด้ วยค่ะ
• อยากให้ ใช้ เทคโนโลยีมาเป็ นประโยชน์ เช่น การอัพโหลดเอกสารการต่อใบประกอบวิชาชีพ
ทางอินเตอร์ เน็ตแทนการส่งเอกสารไปทางสภา
• มีการสือ# สารที#คอ่ นข้ างบ่อยและชัดเจนดี

• ประชาสัมพันธ์งานให้ มากขึ 4น ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวต่างๆควรมากกว่านี 4 จนบัดนี 4
ยังไม่ทราบว่าใครเป็ นนายกคนใหม่
• อยากให้ ป ระชาสัม พันธ์ ในเรืF อ งต่า งๆมากกว่า นี 4 และในช่อ งทางทีF ทันตแพทย์ ส่ว นใหญ่
สามารถเข้ าถึงได้ สะดวกครับ
• การสือF สารประชาสัมพันธ์ทีFครอบคลุม
• อยากให้ เพิFมช่องทางการประชาสัมพันธ์เช่นทาง email / facebook group ส่ง
ข้ อมูลผ่านทุกช่องทางให้ ถงึ มือสมาชิกโดยตรง
• รบกวนช่ว ยผลัก ดัน บัต รประจํ า ตัว สมาชิ ก ทัน ตแพทยสภาด้ ว ย ให้ เป็ น บัต รทีF เป็ นสากล
แข็งแรงคงทน สามารถนําไปใช้ แสดงตนได้ จริ งด้ วย ลองดูของสภาวิชาชีพอืFนๆแล้ วสะท้ อน
ใจ ว่าเค้ าไปถึงไหนกันแล้ ววว ขนาดบัตรประจําตัวอสม. ยังเป็ นบัตรแข็งและผูกบัญชีธกส.
ได้ ทําไมบัตรประจําตัวทันตแพทยสภาถึงทําไม่ได้
• การสืFอสารกับสมาชิก ปรั บปรุ งการเรี ยน การศึกษาต่อเนืFองให้ ง่าย สะดวก ยุคdigital
การเปิ ดคลินิก ต่อทะเบียนต่างๆควรง่าย เร็ ว สะดวก

• ควรมีการประกาศข่าวสารอย่างเป็ นทางการ
• ต้ องการรับข้ อมูลตามข้ อมูลด้ านบน
• ต่อเพิ>มช่วงทางสือ> สารกับสมาชิกให้ มากขึ Dน สร้ างความถี>ในการสือ> สารต่อสมาชิกในรูปแบบshort
clipsหรื อinfo graphics
• การสือ> สารกับสมาชิกน้ อยไป ควรประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ Dน รู้สกึ ว่าค่อนข้ างเงียบ คิดว่า รับรู้ขา่ วสารของ
ทางสภา น้ อยลงกว่าตอนเลือกตังเยอะมากๆๆๆๆ
D
ส่วนตัวเลือกทีมที>ชนะนี>แหละ อยากให้ ประชาสัมพันธ์
เยอะๆ ว่ากําลังทําอะไรค่า
• ควรให้ ข้อมูลอัพเดทมากขึ Dน
• ความไวของข่าวสาร และประโยชน์ตอ่ วิชาชีพ ติดต่อสือ> สารข้ อมูลที>เป็ นประโยชน์ รวดเร็ วกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
• การสร้ างผู้ประสานงานระดับอําเภอ จังหวัดเพื>อสือ> สาร และรับคําแนะนํา หรื อคําร้ องของผู้ประกอบ
วิชาชีพ และประชาชน
• จัดทพ สภาสัญจร ทุกๆภาค แนะนําให้ ทพ ได้ ร้ ูจกั พูดคุยกันบ้ าง

!.อยากให้ มีการปชส เรื2 องของการทานอาหารเสีย2 งร่วมกับสสส.
<.กําหนดมาตรฐานการจัดฟั นในคลินิก ทังหมอจั
F
ดฟั นที2จบโดยตรงและหมอtrained คือ
โฆษณาเรื2 องราคา แข่งกันตํ2ามากๆ เหมือนเป็ นธุรกิจ ไม่ใช่การรักษา และควรกําหนดขอบเขตการ
จัดฟั นสําหรับหมอที2trained เพราะไปทําเคสยากแล้ วมีปัญหา มาแก้ ที2รพ.
T.เสนอให้ มีการประเมินมาตรฐานสถานบริ การ ให้ เป็ นที2ยอมรับ ของกระทรวง เหมือนห้ องLab
รังสี IT คือที2มีอยูD
่ ental safety ควรพัฒนาให้ เหมือนวิชาชีพอื2น ไม่ใช่เพียงแค่การประเมิน
ตนเอง
ควรประชาสัมพันธ์ถงึ ช่องทางการร้ องเรี ยนของประชาชนต่อการทํางานของทันตแพทย์ เพราะจาก
การทํางานที2ผา่ นมา พบว่าทันตแพทย์รุ่นใหม่ที2จบมา ทํางานได้ ชยุ่ มาก ไม่ได้ มาตรฐานวิชาชีพ ซึง2
คนไข้ หลายคนต้ องการจะร้ องเรี ยน แต่ไม่ทราบช่องทาง และผมเองก็ไม่อยากจะแนะนํา เพราะกลัว
มีปัญหากับรุ่นน้ อง ถ้ าสภามีชอ่ งทางที2ร้องเรี ยนได้ งา่ ยจะเป็ นประโยชน์กบั คนไข้ และควบคุมการ
ทํางานของทันตแพทย์ ซึง2 จะเป็ นประโยชน์ตอ่ วงการทันตแพทย์ตอ่ ไปครับ

