
ภาพรวม



• ยงัไมค่อ่ยเหน็ผลงาน ยงัไมเ่หน็ผลงานที3ชดัเจน วาระ:; ยงัไมเ่หน็ผลงานเลย

• อยากให้สภามีการทํางานจริงจงั

• แนะนําทํารายละเอียดบนัทกึการประชมุแตล่ะครั Iงเผยแพร่ให้สมาชิกได้ทราบ 

อาจจะสง่ผา่น line official หรือ facebook ทางการก็ได้

• อยากให้ดแูลทนัตบคุลากรทกุประเภท ไมเ่ฉพาะทนัตแพทย์ อยากให้ผลกัดนั 

ชว่ยเหลอืวิชาชีพผู้ชว่ยทนัตแพทย์ และทนัตาภิบาลที3มีความสาํคญั แตไ่มไ่ด้รับการ

ดแูลให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

• ขอให้พฒันาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า

• สร้างความสามคัคีของวิชาชีพ เพื3อประโยชน์ทนัตแพทย์และคนไข้ผู้ รับบริการ



•ควรมีบทบาท ดําเนินการ ชว่ยเหลอื สนบัสนนุ หรือจดัสรรองค์ประกอบ

ทั ?งหลาย ที@จะทําให้ ทนัตแพทย์ สามารถประกอบวิชาชีพทนัตกรรมได้อยา่ง

มีคณุภาพ ยงัประโยชน์ให้แก่สงัคมและตนเอง

•อยากให้ดําเนินการตา่งๆเร็วกวา่นี ?

•อยา่ลมืทนัตแพทย์ตา่งจงัหวดั โดยเฉพาะที@หา่งไกล

•การตอ่อายกุารใช้เครื@อง x-rays
•พฒันาอยา่งตอ่เนื@อง

•ขอผลงานเป็นรูปธรรม



• ทําสภาให้โปร่งใส ไมมี่การเมือง

•นโยบายที9เคยประกาศชว่งหาเสยีงเลอืกตั Bงทําได้จริงเทา่ไหร่แล้ว

•ทั Bงเรื9อง CE การตอ่อายใุบประกอบ เรื9องการเรียนของนทพ. การหาเคส
ความ Toxic จากการเรียน ความร่วมมือคนรุ่นเก่ารุ่นใหมใ่นกระทรวง
เอกชน แล้วก็ไมแ่นใ่จวา่ใชท่างนี Bมั Bยแตอ่ยากให้มีกฎหมายสหภาพแรงงาน
ในทพ.เอกชนการทําคลนิิกได้แล้ว ในการคุ้มครองสทิธิNทพและคลนิิกไมใ่ห้
ใครได้เปรียบเสยีเปรียบกนัจนเกินไปคะ่



• เนื$องจากในการดําเนินชีวิตทนัตแพทย์ของตนเอง และเพื$อนร่วมงาน มีความละเลย
หรือ ไมไ่ด้ มีทนัตแพทยสภา มาเกี$ยวข้องนกั ซึ$งอาจเป็นข้อควรปรับปรุงของตวัเอง

หรือของทีมทนัแพทยสภา หรือทั Jงสองด้าน คดิวา่ ทนัตแพทย์หลายๆคน คดิ

เหมือนกนั

• ไมเ่หน็บทบาท ความสาํคญั ของทนัตแพทยสภา ตอ่ ชีวิตทนัตแพทย์ ในระบบ
ราชการมากนกัคะ จริงๆแล้วต้องการเหน็นะคะ มีบทบาทแพทยสภา บทบาทสภา

เภสชั แลป เอกซเรย์ สภาการพยาบาล ในการติดตาม ประเมินมาตราฐานการ

ทํางาน ทําให้น้องๆหลายพื Jนที$ ได้มีพี$เลี Jยงที$ถกูต้อง เหมาะสม สว่นทนัตะ ไมช่ดัเจน

ใครทําก็ทํา ไมทํ่าก็ไมว่า่ ทําให้งานทนัตะ ลดความนา่เชื$อถือไปในทีมการดแูลผู้ ป่วย

ในบางพื Jนที$ ทนัตแพทย์เองก็เสี$ยงตอ่การดําเนินชีวิตที$ไมเ่หมาะสม

• ปกปอ้งและดแูลวิชาชีพทนัตแพทย์ให้มากกวา่นี J เหมือนที$แพทยสภาดแูลแพทย์
• บริหารได้ดีเยี$ยมอยูแ่ล้ว



การศึกษา



• อยากให้มีการรวบรวมและอปัเดตงานประชมุวิชาการที;จดัขึ ?นเพื;อให้ทราบขา่วได้ครอบคลมุ
และรวดเร็ว

• จดัประชมุวิชาการสญัจรภาคตา่งๆแทนการรวมศนูย์กลางที;กทม. ลดราคาประชมุออนไลน์

• โปรดชดัเจน เรื;องการ ปอ้งกนั มหาลยัจากตา่งประเทศมาแสวงหาผลประโยชน์ จากอาชีพทนัต
แพทย์ ในเมืองไทย ผา่นการผลติทนัตแพทย์จากเมืองนอก ที;ไมไ่ด้มาตรฐาน แล้วมาสอบ เอา
ใบประกอบโรคศลิป ในเมืองไทยโดยให้ผลประโยชน์ แก่คนในสภาเพื;อผลกัดนัให้ยอมรับ 
ผลงาน ที;ไมมี่คณุภาพเหลา่นั ?น หรือ การ ปลอ่ยให้ทนัตแพทย์ที;เป็นระดบัอาจารย์ ใช้ประโยชน์
บทบาทอาจารย์ มาเป็น ambassador ให้บริษัทเอกชน ทางทนัตกรรม ผิดจริยธรรมเหน็ 
แตไ่มมี่ใครในสภาออกมาท้วงติง แล้วจะควบคมุจริยธรรม นกัศกึษาอยา่งไรถ้าครูบาอาจารย์ยงั
ควบคมุจริยธรรมเร่องนี ?ไมไ่ด้



• การออกใบประกอบวิชาชีพลา่ช้า การดําเนินการเรื7องตอ่ใบประกอบวิชาชีพไมช่ดัเจน ไม่

มีการตอบรับมาวา่ได้รับเอกสารที7สง่ไปตอ่ไหมอยา่งไร การแจ้งให้ตอ่ไมมี่ประกาศ

ออกมาเป็นทางการ ทราบจากเพื7อนอีกที ถ้ามีการประกาศให้ทั7วกนัจะดีกวา่นี Fมาก

• อยากให้แจ้งข้อมลูเรื7องคะแนนและการตอ่ใบอนญุาต ขั Fนตอนแบบงา่ยๆ

• ให้ข้อมลูเรื7อง CDEC มากกวา่นี F, update ข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั ขณะนี Fยงัไมท่ราบ

วา่พอไปประชมุแล้วต้องทําอยา่งไรถงึจะมีการบนัทกึ CE เข้าระบบ พอเข้าไปดใูนเวบ

CDEC ข้อมลูไม ่update ก็ไมท่ราบวา่จะต้องทําอยา่งไร ติดตอ่ใคร

• อยากให้ CDEC สามารถทํา online ได้ควบคูก่บั onsite ไมจํ่ากดัแค ่onsite 
อยา่งเดียว

• การศกึษาตอ่เนื7อง ทาง webinar zoom ms youtube ที7ประเทศอื7นๆเขาทํา

กนั

• โครงการ CE ปัจจบุนัเหมือนเป็นชอ่งทางหาเงินของภาคเอกชน ที7คดิในราคาที7แพงแบบไมมี่

เพดาน ไมรู้่ได้ประโยชน์แก่ใครกนัแน่



• แก้ไขเรื)องการผลิตทนัตแพทย์ ควรลดปริมาณการผลิตทนัตแพทย์ลงอย่างเร่งดว่น  อยากให้
เน้นเรื)องการผลติพฒันาทนัตแพทย์ให้เหมาะสมโดยเร็ว เพราะเป็นต้นนํ Gา
• ในปัจจบุนั พบว่าปริมาณทนัตแพทย์จบใหม่เยอะมากกวา่ความต้องการการใช้บริการ บางสว่นไม่

สามารถหางานทําได้ ทําให้ต้องเปิดร้านทําฟันเองทั Gงๆที)เพิ)งจบใหม่ซึ)งประสบการณ์อาจยังไม่
เพียงพอ รวมถึงในแง่ของการกระจายตวัของคลินิกทนัตแพทย์ที)บางที)มีความหนาแน่นมากเกินไป 
ดงันั Gนคิดว่าในส่วนการอบรมรับทนัตแพทย์ควรมีการควบคุมจํานวนไม่ให้ล้นเกินความต้องการ 
โดยเฉพาะในส่วนภาคเอกชน รวมไปถึงคุณภาพของทันตแพทย์ที)จบมา การศึกษาอาจมุ่งไปที)
การศกึษาตอ่เนื)องหลงัปริญญามากกวา่
• อยากให้มีการให้คําปรึกษาช่วยเหลือ คอยให้แนวทางในการทํางานของทนัตแพทย์ที)จบใหม่ที)ทั Gง

ทํางานทั Gงภาครัฐและเอกชน
• การจดัสรรทนัตแพทย์ใช้ทนุ การศกึษาตอ่เฉพาะทาง
• อยากให้มีแนวทางเกี)ยวกบัการบรรจทุนัตแพทย์ใช้ทนุ ในรพ.รัฐบาล เชน่จํานวน หรือ spec ตา่งๆ 

ที)เสนอตอ่กระทรวง เพื)อให้สามารถรับทพ.จบใหมบ่รรจไุด้ เพิ)มหลกัสตูรการอบรมผู้ชว่ยทนัตแพทย์
บางเรื)อง เชน่ การควบคมุการติดเชื Gอ



*การให้ความสําคญัของการกําหนดปริมาณและคณุภาพการผลิตทนัตแพทย์* โดยในขณะนี Eทนัตแพทย์มากเกินกว่า

ความต้องการของประชากรในเขตกทม.และปริมณฑล แต่มีการผลิตทนัตแพทย์เพิKมขึ EนเรืKอยๆจนไม่สามารถบรรจรัุบราชการได้ ซึKงจะส่งผลเสีย
ตามมาเป็นทอดๆ ดงัตอ่ไปนี E

U. สาเหตคืุอ การยอมให้มีการเปิดหลกัสตูรเปิดคณะทนัตแพทย์มากเกินความจําเป็นและไมไ่ด้มาตรฐาน วดัได้เบื Eองต้น

จากการสอบวดัผลใบประกอบชั EนปีทีKX ทีKมีนทพ./นศทพ. สอบไมผ่่านจํานวนมาก ทั EงๆทีKเกณฑ์การสอบคอ่นข้างง่าย เป็นความรู้พื EนฐานทีKทพ.พงึ
มีก่อนจบไปประกอบอาชีพดแูลคนไข้ ส่วนสาเหตทีุKมีการเปิดคณะทนัตแพทย์มากขึ EนเนืKองจากเป็นคณะทีKสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลยัได้ดี 
สภา/ผู้ เกีKยวข้องควรพิจารณาถึงมาตรฐานการพิจารณาเปิดคณะทนัตแพทย์ และมีการตรวจสอบเป็นระยะหลงัเปิดว่ามีหลกัสตูรทีKได้มาตรฐาน
ตลอดเวลาหรือไม ่(เจอเคสเรียนไมจ่บเพราะเคสไมพ่อ อ./ผู้สอนไมพ่อ เนืKองจากคณะยงัไมพ่ร้อมจะเปิดจริงๆ แตไ่ด้รับอนญุาตให้เปิด สว่นสาเหตุ
ทีKสภา/ผู้ เกีKยวข้องอนญุาตเป็นเรืKองภายใน ขอไมก่ลา่วถงึ) 

]. เมืKอมีทนัตแพทย์มากเกิน ล้นระบบ ทําให้ไม่สามารถบรรจทุพ.จบใหม่ได้ ...ท่านคิดว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดกบัทพ.น้องๆเหลา่นั Eนบ้าง? - ถ้าเป็น

คนกทม./ปริมณฑล ก็อาจจะเข้าทําคลินิกเอกชน-เปิดคลินิกเอกชน ซึKงทพ.ทีKยังขาดประสบการณ์ทีKมากพอ 
(requirement case ทีKเก็บเพืKอสอบจบตํKาลง เนืKองจากสาเหตใุนข้อU) อาจสร้างความผิดพลาด/ให้การรักษาทีKไมไ่ด้มาตรฐานแก่คนไข้ -
บางส่วนอาจศึกษาต่อ - แต่ อาจไม่มีสกัคน...ทีKได้โอกาสไปฝึกฝนประสบการณ์ตามรพ.อืKนๆ อาจไม่มีสกัคน...ทีKได้โอกาสทําความรู้จกั พูดคยุ 
แลกเปลีKยนกบัทพ.รุ่นพีKทีKจบมาก่อนตามสถานทีKตา่งๆ อาจไม่มีสกัคน...ทีKได้โอกาสไปช่วยเหลือชาวบ้านในตจว. ซึKงช่วยให้เข้าใจความเป็นมนษุย์
มากขึ Eน อาจไมมี่สกัคน...ทีKได้โอกาสไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  ในพื EนทีKตา่งๆทัKวประเทศไทย

b. ยิKงก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนทพ.ในตจว.มากขึ EนไปเรืKอยๆ เนืKองจากตวัเลขสถิตินทพ./นศทพ. เป็นคน กทม./ปริมณฑลมากกวา่
ครึKงหนึKง และวนเป็นวงจรแบบนี E ทวีความรุนแรงขึ EนไปเรืKอย อนัอาจส่งผลเสียต่อวงการทนัตแพทย์มากขึ EนเรืKอยๆ ประเด็นนี Eน่าจะเป็นประเด็นทีK
สะสมปัญหามาหลายปี ทั EงๆทีKสาเหตุนั Eนค่อนข้างชัดเจนแต่อาจมีผลประโยชน์แอบแฝง ทําให้ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม หากท่าน/
สภาทพ.วาระUcนี E จะพงึพิจาณาถงึปัญหานี E วิเคราะห์-หาแนวทางแก้ไข กําหนดข้อบงัคบัทีKมีประโยชน์ขึ Eนมา จกัเป็นพระคณุอยา่สงู



กฎหมาย



• กรณีมีการดําเนินพิจารณาคดีตา่ง ๆ ควรชี 6แจงผลการตดัสนิออกอยา่งสาธารณะ ทีAผา่นทราบ
เพียงคดีหรือปัญหาทีAแจ้งไป แตไ่มเ่คยทราบผลการพิจารณาเลย ทําให้ ทพ ไมไ่ด้นําบทเรียนจากการ
ร้องเรียนมาปรับปรุงหรือเป็นขอ่พงึระวงั ในเชิงภาพรวมวิชาชีพ



บริการ



• เสนอรัฐบาล ,.ให้การปอ้งกนัฟันผใุนเดก็เป็นวาระแหง่ชาติ 2.บริหารจดัการคณุภาพ ปริมาณ & การ

กระจาย ทพ. & ผู้ เชีLยวชาญสาขาตา่งๆ ให้เหมาะสม ไปในทกุพื RนทีLทัLวประเทศไทย

• สนบัสนนุและเน้นงานสง่เสริมปอ้งกนั

• จดัฟันแฟชัLนในเวปไซต์ ก็ยงัเยอะ รถทนัตกรรมเคลืLอนทีLก็มีโฆษณาขาย (ไมน่บัรวมรถทนัตกรรมเคลืLอนทีL
ของหนว่ยงานราชการ) เกิดความสงสยัวา่ทนัตแพทยสภาปลอ่ยผา่นได้อยา่งไร ถ้าเทียบกบัการเปิดคลนิิกทีL
ยุง่ยาก แตร่ถทนัตกรรมเคลืLอนทีLทั Rงการระบายอากาศ ทั Rงห้องเอ๊กซเรย์ไมท่ราบวา่ได้ผา่นการอนญุาตและ
เปิดขายในกลุม่ทนัตกรรมได้อยา่งไร

• เดก็เพิLงจบใหมท่กัษะแยม่าก มารยาทไมดี่ จดัการเรืLองจดัฟันเถืLอน ยาฟอกสฟัีน และ รีเทนเนอร์เถืLอนให้
จริงจงั

• ควบคมุคอร์สจดัฟันนอกระบบ ให้มีมาตรฐานคลนิิกข้างนอกพบจดัฟันเทรนแล้วมีปัญหามากมาย

• คมุการโฆษณา เชน่การใช้ยาสฟัีนทาฟันทีLมีการอกัเสบแล้วไมต้่องรักษารากฟัน

• ถ้าจะต้องตอ่ใบอนญุาต ควรทําให้เหมือนกนัทกุคน ควบคมุคณุภาพการให้บริการทางทนัตกรรม



• ปรับกฎระเบียบให้เปิดกว้าง ยอมรับการเปลี7ยนแปลงของสงัคมในยคุปัจจบุนัให้มากขึ @น เชน่ ในเรื7องของการ
โฆษณา (โดยตรง หรือทางอ้อม) ผา่นสื7อออนไลน์ สิ7งที7พอทําได้ / สิ7งที7ไมค่วรทํา หาจดุที7มีความพอดี

• เป็นตวักลางประสานให้เกิดการ practice ที7ปลอดภยัตอ่ผู้ ป่วย โดยเฉพาะอยา่ง การรักษาจดัฟันแบบใส 
การทํา implant
• อยากให้เพิ7มพื @นที7ในการทํางานของทนัตแพทย์และควบคมุราคาของคลนิิกไมใ่ห้มีการตดัราคาแล้วลด

คณุภาพงาน

• กําหนดคา่ตอบแทนขั @นตํ7าของทพ.มือปืนในคลนิิคและระยะเวลาประกนัรายได้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
เพราะมีแนวโน้มน้องๆที7จบใหมจ่ะทําคลนิิคพี7ๆก่อนเป็นระยะเวลานานพอควร

• ควรจํากดัจํานวนคลนิิกเอกชนตอ่จํานวนประชากรพื @นที7นั @นๆ

• เรื7องการขาดแคลนผู้ชว่ยทนัตแพทย์

• อยากให้ชว่ยสร้าง Oral Health literacy ในสงัคม ร่วมกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ เพื7อให้สงัคมมองเหน็
บทบาทของวิชาชีพตอ่สงัคมที7มีพลงัคะ่ หรือจะทํารูปแบบใดก็ได้คะ่ ที7สร้างภาพลกัษณ์ทนัตแพทย์เพื7อสงัคม



สื#อสาร



• ไมค่อ่ยมีการ ประชาสมัพนัธ์ในการทํางานชดุนี ; เลยไมค่อ่ยได้ขา่วอะไรทั ;งดีและไมดี่

• แจ้งความคืบหน้าการทํางานเป็นชว่ง เชน่ Gเดือน/Iเดือน

• ต้องประชาสมัพนัธ์สิLงทีLได้ทํา ให้ไวทนัตอ่สถานการ์ณตา่งๆ แนวทางการปฏิบตังิาน ทนั
สถานการณ์

• สร้างความกระจา่งในปัญหาทีLเกิดขึ ;น ไมจ่ะเป็นเรืLองของประชาชนหรือเรืLองของวิชาชีพ
อยา่งฉบัไวเพืLอคลายความสงสยัและสร้างศรัทธาให้กบัวิชาชีพ

• ควรประชาสมัพนัธ์เชิงรุกด้านคุ้มครองสวสัดภิาพชอ่งปากแก่ประชาชนในทกุชอ่งทางสืLอ

• เปิดชอ่งทางเข้าไป แสดงความคิดเห็นเยอะๆ , สง่เสริมการเรียนรู้ และ ตั ;งรับ สถานการณ์ 
โอนย้าย ของ หนว่ยงาน รพ สต ไป อบจ.

• การประชาสมัพนัธ์ การทํางานควร ลงทกุวนั

• จากหลายๆเหตกุารณ์ สืLอแตล่ะฝ่ายก็นําเสนอในมมุมองของตน ทําให้เข้าใจไมต่รงกนัใน
สมาชิก



• สื#อสารข้อมลูที#เป็นประโยชน์ของวิชาชีพให้สมาชิกทราบอย่างต่อเนื#องถกูต้องและรวดเร็ว ซึ#ง
รวมทั Hงแจ้งการดําเนินงานต่างๆที#สภากําลงัทํา หรือทําสําเร็จแล้ว ให้สมาชิกได้รับทราบอย่าง
ตอ่เนื#องด้วย

• มีแอดมินคอยชว่ยเหลือแนะนําตอบคําถามทางinbox สอบถามไปหลายครั Hง ไมไ่ด้รับการ
ชว่ยเหลือ เชน่ ต้องการให้ชว่ย reset Password เพื#อเข้า เวป cdec รอนานมาก คะ่ 
จะได้ทําแบบทดสอบความรู้

• ควรมีการแจ้งข่าวว่ากําลงัทําอะไร หรือทําอะไรไปบ้างแล้ว เพื#อได้ทราบความคืบหน้า เช่น
ตอนนี Hเปิดคลนิิก ยงัสบัสนเรื#องRSO เพราะปัจจบุนัทนัตแพทย์ไมส่ามารถเป็นRSOได้ ซึ#ง
มนัตอ่เนื#องจากสมยัที#แล้ว แตไ่มมี่การแจ้ง อนันี Hควรแจ้งแนวทางวา่จะให้ปฏิบตัยิงัไงด้วยคะ่

• อยากให้ใช้เทคโนโลยีมาเป็นประโยชน์ เช่น การอพัโหลดเอกสารการต่อใบประกอบวิชาชีพ
ทางอินเตอร์เน็ตแทนการสง่เอกสารไปทางสภา

• มีการสื#อสารที#คอ่นข้างบอ่ยและชดัเจนดี



• ประชาสมัพนัธ์งานให้มากขึ 4น ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ ข่าวตา่งๆควรมากกวา่นี 4 จนบดันี 4
ยงัไมท่ราบวา่ใครเป็นนายกคนใหม่
• อยากให้ประชาสัมพันธ์ในเรืFองต่างๆมากกว่านี 4 และในช่องทางทีFทันตแพทย์ส่วนใหญ่

สามารถเข้าถงึได้สะดวกครับ
• การสืFอสารประชาสมัพนัธ์ทีFครอบคลมุ
• อยากให้เพิFมชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์เชน่ทาง email / facebook group สง่

ข้อมลูผา่นทกุชอ่งทางให้ถงึมือสมาชิกโดยตรง
• รบกวนช่วยผลักดันบัตรประจําตัวสมาชิกทันตแพทยสภาด้วย ให้เป็นบัตรทีFเป็นสากล 

แข็งแรงคงทน สามารถนําไปใช้แสดงตนได้จริงด้วย ลองดขูองสภาวิชาชีพอืFนๆแล้วสะท้อน
ใจ ว่าเค้าไปถึงไหนกนัแล้ววว ขนาดบตัรประจําตวัอสม. ยงัเป็นบตัรแข็งและผกูบญัชีธกส.
ได้ ทําไมบตัรประจําตวัทนัตแพทยสภาถงึทําไมไ่ด้
• การสืFอสารกับสมาชิก ปรับปรุงการเรียน การศึกษาต่อเนืFองให้ง่าย สะดวก ยุคdigital 

การเปิดคลนิิก ตอ่ทะเบียนตา่งๆควรงา่ย เร็ว สะดวก



• ควรมีการประกาศขา่วสารอยา่งเป็นทางการ

• ต้องการรับข้อมลูตามข้อมลูด้านบน

• ตอ่เพิ>มชว่งทางสื>อสารกบัสมาชิกให้มากขึ Dน สร้างความถี>ในการสื>อสารตอ่สมาชิกในรูปแบบshort 
clipsหรือinfo graphics
• การสื>อสารกบัสมาชิกน้อยไป ควรประชาสมัพนัธ์ให้มากขึ Dน รู้สกึวา่คอ่นข้างเงียบ คดิวา่ รับรู้ขา่วสารของ

ทางสภา น้อยลงกวา่ตอนเลือกตั Dงเยอะมากๆๆๆๆ สว่นตวัเลือกทีมที>ชนะนี>แหละ อยากให้ประชาสมัพนัธ์

เยอะๆ วา่กําลงัทําอะไรคา่

• ควรให้ข้อมลูอพัเดทมากขึ Dน

• ความไวของขา่วสาร และประโยชน์ตอ่วิชาชีพ ตดิตอ่สื>อสารข้อมลูที>เป็นประโยชน์ รวดเร็วกบั

สถานการณ์ปัจจบุนั

• การสร้างผู้ประสานงานระดบัอําเภอ จงัหวดัเพื>อสื>อสาร และรับคําแนะนํา หรือคําร้องของผู้ประกอบ

วิชาชีพ และประชาชน

• จดัทพ สภาสญัจร ทกุๆภาค แนะนําให้ทพ ได้รู้จกัพดูคยุกนับ้าง



!.อยากให้มีการปชส เรื2องของการทานอาหารเสี2ยงร่วมกบัสสส. 

<.กําหนดมาตรฐานการจดัฟันในคลนิิก ทั Fงหมอจดัฟันที2จบโดยตรงและหมอtrained คือ
โฆษณาเรื2องราคา แขง่กนัตํ2ามากๆ เหมือนเป็นธรุกิจ ไมใ่ชก่ารรักษา และควรกําหนดขอบเขตการ
จดัฟันสาํหรับหมอที2trained เพราะไปทําเคสยากแล้วมีปัญหา มาแก้ที2รพ.

T.เสนอให้มีการประเมินมาตรฐานสถานบริการ ให้เป็นที2ยอมรับ ของกระทรวง เหมือนห้องLab 
รังสี IT คือที2มีอยูD่ental safety ควรพฒันาให้เหมือนวิชาชีพอื2น ไมใ่ชเ่พียงแคก่ารประเมิน
ตนเอง

ควรประชาสมัพนัธ์ถงึชอ่งทางการร้องเรียนของประชาชนตอ่การทํางานของทนัตแพทย์ เพราะจาก
การทํางานที2ผา่นมา พบวา่ทนัตแพทย์รุ่นใหมที่2จบมา ทํางานได้ชุย่มาก ไมไ่ด้มาตรฐานวิชาชีพ ซึ2ง
คนไข้หลายคนต้องการจะร้องเรียน แตไ่มท่ราบชอ่งทาง และผมเองก็ไมอ่ยากจะแนะนํา เพราะกลวั
มีปัญหากบัรุ่นน้อง ถ้าสภามีชอ่งทางที2ร้องเรียนได้งา่ยจะเป็นประโยชน์กบัคนไข้ และควบคมุการ

ทํางานของทนัตแพทย์ ซึ2งจะเป็นประโยชน์ตอ่วงการทนัตแพทย์ตอ่ไปครับ


