สมัชชาสุขภาพ ๑๑. มติ ๔

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
การคุ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านบริ การทันตกรรม
(Consumer Protection in Dental Services)
นโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม มุ่งที่จะคุ้มครองผู้บริโภค
ทางทันตกรรม เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพฟั นและช่องปากทีด่ ี ได้รบั สิทธิประโยชน์ทจ่ี าเป็ นพืน้ ฐานทาง
ทันตกรรมอย่างเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมในราคาที่เหมาะสม และได้รบั ความคุ้มครอง
ความปลอดภัย จากสิน ค้ า และบริก ารที่ไ ม่ ป ลอดภัย เกี่ย วกับ ฟั นและช่ อ งปาก โดยหน่ ว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ มีส่วนร่วมในการดาเนินการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ บิ เอ็ด
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านบริการทันตกรรม๑
รับทราบว่า ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกระทรวงสาธารณสุข มีเป้ าหมายในการปรับชุดสิทธิประโยชน์
ลดความเหลื่อมล้าของระบบหลักประกันสุขภาพ ๓ กองทุนหลัก โดยข้อมูลระบุว่าสิทธิประโยชน์ท่มี คี วาม
เหลื่อมล้าอย่างชัดเจน คือสิทธิประโยชน์ดา้ นทันตกรรม
กังวลว่า ประชาชนในระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัส ดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ รวมถึงประชาชนผูไ้ ม่มสี ทิ ธิสวัสดิการยังไม่สามารถเข้าถึงบริการที่จาเป็ นพื้นฐาน
ทางทันตกรรม อย่างเท่าเทียมกัน และสังคมไทยยังมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางทันตกรรม
ห่วงใยว่า การทาฟั นเทียมแก่ประชาชน และการใส่เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟั นเพื่อเลียนแบบการ
จัดฟั นโดยผูท้ ่ไี ม่มคี วามรูท้ างทันตกรรมทีถ่ ูกต้อง และมีการโฆษณาหรือขายเครื่องมือ / อุปกรณ์ / วัสดุทาง
ทันตกรรมเพื่อให้ประชาชนจัดฟั นแฟชันด้
่ วยตนเอง ก่อให้เกิดอันตราย เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแผลเรือ้ รัง
ในช่องปาก
ชืน่ ชมว่ า ทัน ตแพทยสภา ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภค (สคบ.) กองบัง คับ การ
ปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภค กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภค และ
เภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการประสานความร่วมมือกันในการดาเนินการกับ ผูก้ ระทา
ความผิดในบริการทันตกรรมเถื่อน
ตระหนักถึง ความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการทางทันตกรรม ในระบบบริการรัฐร่วม
เอกชนโดยมีการกาหนดราคาเบิกจ่ายค่าบริการและผูร้ บั บริการไม่ตอ้ งสารองจ่าย

๑เอกสารสมัชชาสุขภาพ

๑๑ / หลัก ๔

สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๔ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านบริการทันตกรรม หน้าที่ ๑ / ๔

เห็นว่า ประชาชนในฐานะผู้บริโภคต้องได้รบั การบริการทันตกรรมที่มคี ุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย
สามารถเข้าถึงบริการทางทันตกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม รวมถึงการได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
ช่องปากทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ สานักงานประกันสังคม (สปส.)
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทยสภา และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ร่วมกัน
กาหนดชุดสิทธิประโยชน์ หลักทางทันตกรรมครอบคลุมด้านส่งเสริม ป้ องกัน รักษา และฟื้ นฟู ทีเ่ ท่าเทียมกัน
และมีการกาหนดราคากลางทีจ่ ่ายให้สถานบริการ โดยประกาศใช้ขอ้ กาหนด ภายใน ๑ ปี หลังจากรับรองมติ
และทาหน้าทีส่ ร้างการรับรูส้ ทิ ธิทางทันตกรรมและสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนทราบอย่างทัวถึ
่ ง
๒. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมอนามัย กรมสนั บ สนุ น บริก ารสุ ข ภาพ และส านั ก งาน
ปลัด กระทรวง ร่ว มกับ สปสช. สปส. กรมบัญ ชีก ลาง กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม กาหนดให้มรี ะบบที่ม ี
ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้ องกัน และดูแลสุขภาพด้านทันตกรรมทุกกลุ่มตัง้ แต่
อยู่ในครรภ์มารดา ครอบคลุมคนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม โดยมีการกระจายทรัพยากร และบุคลากรที่
เพียงพอรวมทัง้ พิจารณากาหนดให้เป็ นตัวชีว้ ดั สาคัญของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. ขอให้ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช. สปส. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
และสถานบริการทันตกรรมเอกชนทัวประเทศ
่
พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมในระบบบริการ
ภาครัฐและภาครัฐร่วมเอกชน โดยกาหนดราคาเบิกจ่ายค่าบริการ และจัดระบบให้ผู้รบั บริการไม่ต้องสารอง
จ่ายก่อน มีการกาหนดนัดหมายล่วงหน้า รวมทัง้ การจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทนั ตกรรมราคาแพงร่วมกัน
๔. ขอให้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุ ข สปสช. ทันตแพทยสภา
องค์ก รคุ้ม ครองผู้บ ริโภค และผู้ใ ห้บ ริก ารทางทัน ตกรรม พิจ ารณาและประกาศใช้อ ัต ราค่ าบริก ารทาง
ทันตกรรมทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม
๕. ขอให้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๕.๑ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ท่เี กี่ ยวกับการจัดฟั นแฟชันและ
่
ฟั นเทียมเถื่อนเป็ นเครื่องมือแพทย์ ที่กาหนดให้ ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้นาเข้า ต้องจดทะเบียนกับ อย. และ
ควบคุมให้ขายเฉพาะสถานพยาบาลของผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผูร้ บั อนุญาตขายเครือ่ งมือแพทย์
๕.๒ จัด ให้มกี ารจดทะเบีย นแล็บ ทัน ตกรรม เพื่อ ควบคุ ม การผลิต เครื่อ งมือ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และ
กาหนดคุณสมบัตขิ องช่างทันตกรรมทีป่ ฎิบตั งิ านในแล็บทันตกรรม
๕.๓ ร่วมกับทันตแพทยสภา ส่งเสริมให้ทนั ตแพทย์ใช้บริการจากแล็บ ทันตกรรมที่จดทะเบียนกับ
อย.
๕.๔ ร่วมกับสมาคมช่างทันตกรรมแห่งประเทศไทยให้สมาชิกของสมาคมฯ และแล็บทันตกรรม
เอกชนทีย่ งั ไม่ได้รบั การจดทะเบียน จดทะเบียนกับ อย.
๕.๕ ร่วมกับศูนย์วชิ าการคุ้มครองผู้บริโภค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คคส.) มูลนิธเิ พื่อผู้บริโภค
(มพบ.) และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พัฒนา
สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๔ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านบริการทันตกรรม หน้าที่ ๒ / ๔

กลไกการป้ องกัน เฝ้ าระวัง และพัฒนาต้นแบบการจัดการปั ญหาจัดฟั นแฟชันและฟั
่
นเทียมเถื่อน และขยาย
ผลไปสู่การปฎิบตั ใิ ห้กว้างขวางยิง่ ขึน้
๖. ขอให้ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ อย. สสจ.
ทันตแพทยสภา และสานักงานตารวจแห่งชาติ ดาเนินคดีกบั ผูใ้ ห้บริการจัดฟั นแฟชัน่ และผูใ้ ห้บริการทาฟั น
เทียมเถื่อน ในทุกฐานความผิดและทุกกรรมตามกฎหมายทุกฉบับ หากมีการกระทาผิดซ้าให้ดาเนินการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ แจ้งเตือนภัยผูบ้ ริโภค
๗. ขอให้ อย. สคบ. กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสัง คม สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพิ่มมาตรการการเฝ้ าระวัง ควบคุ ม บังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบป้ องกันการกระทาความผิดซ้าเกี่ยวกับการโฆษณาหรือขาย
เครือ่ งมือ วัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรมและแจ้งเตือนภัยผูบ้ ริโภคในสื่อออนไลน์และสื่อกระแสหลัก
๘. ขอให้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ที่ (พชอ. และ พชข.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม./ อสส.)
สภาเด็กและเยาวชน และเครือ ข่ายอื่นๆ ในชุมชน รวมทัง้ ทันตบุค ลากรร่วมกันส่ งเสริมการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก ให้ความรูเ้ กี่ยวกับบริการทันตกรรมที่ปลอดภัย เฝ้ าระวัง ชี้เบาะแสและจัดการปั ญ หาการจัดฟั น
แฟชันฟั
่ นเทียมเถื่อน และสินค้าอันตรายทางทันตกรรมอื่นๆ ในพืน้ ที่
๙. ขอให้ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ทันตแพทยสภา หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม สร้างความรอบรูท้ างทันตกรรมและสุขภาพ
ช่องปาก และสร้างค่านิยมทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการบริการทันตกรรม
๑๐. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการกาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์
และทัน ตแพทยสภา ร่ว มด าเนิ น การจัด การเรีย นการสอนและฝึ ก อบรมเพื่อ สร้างทัน ตแพทย์ค รอบครัว
ทัน ตาภิบาลครอบครัว และทัน ตบุ ค ลากรในชุม ชน โดยกาหนดสัดส่ ว นและการกระจายที่เหมาะสมและ
เป็ นธรรม เพื่อสนับสนุ นการให้บริการเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ทุกประเภท
๑๑. ขอให้ กระทรวงศึกษาธิการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน
และสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ ร่ ว มด าเนิ น การจั ด การเรีย นการสอน พั ฒ นา และประเมิน สมรรถนะ
ช่างทันตกรรม
๑๒. ขอให้ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข และกระทรวงการคลัง ศึกษาวิจยั ความเป็ นไปได้ของการ
จัดตัง้ กองทุนทางทันตกรรม เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก และการเยียวยาแก่ผเู้ สียหายจากการ
รับบริการในทุกระบบ และศึกษาอัตราค่าบริการทันตกรรมที่เหมาะสมและกระบวนการกากับอย่างเป็ นธรรม
รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางทันตกรรม
๑๓. ขอให้ สปสช. กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาชน ร่วมกาหนด
นโยบายที่สนับสนุ นหน่ วยบริการปฐมภูมทิ ่มี บี ริการทางทันตกรรมและส่งเสริมให้ประชาชนรับบริการทาง
ทันตกรรมขัน้ พื้นฐานโดยหน่ วยบริการปฐมภูม ิ ร่วมพัฒนาระบบส่งต่อที่เหมาะสม และมีการร่วมจัดระบบ
บริการในพืน้ ที่
สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๔ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านบริการทันตกรรม หน้าที่ ๓ / ๔

๑๔. ขอให้ เลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ รายงานความก้าวหน้ าต่ อ สมัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติครัง้ ที่ ๑๓

สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๔ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านบริการทันตกรรม หน้าที่ ๔ / ๔

