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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๑ 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

 

 
การคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านบริการทนัตกรรม 
(Consumer Protection in Dental Services) 

 
นโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านบรกิารทนัตกรรม มุ่งที่จะคุ้มครองผู้บรโิภค

ทางทนัตกรรม เพื่อใหป้ระชาชนทุกคนมสีุขภาพฟันและช่องปากทีด่ ีไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทีจ่ าเป็นพืน้ฐานทาง
ทนัตกรรมอย่างเท่าเทยีมกนั สามารถเขา้ถึงบรกิารทนัตกรรมในราคาที่เหมาะสม และได้รบัความคุ้มครอง
ความปลอดภัยจากสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับฟันและช่องปาก โดยหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาควชิาการ มสี่วนรว่มในการด าเนินการคุม้ครองผูบ้รโิภค  

 

สมชัชาสุขภาพแห่งชาตคิรัง้ทีส่บิเอด็  
ไดพ้จิารณารายงานเรือ่ง การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทนัตกรรม๑ 
รบัทราบว่า ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของกระทรวงสาธารณสุข มเีป้าหมายในการปรบัชุดสทิธิประโยชน์     

ลดความเหลื่อมล ้าของระบบหลกัประกนัสุขภาพ ๓ กองทุนหลกั โดยขอ้มูลระบุว่าสทิธปิระโยชน์ที่มคีวาม
เหลื่อมล ้าอยา่งชดัเจน คอืสทิธปิระโยชน์ดา้นทนัตกรรม 
           กงัวลว่า ประชาชนในระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสงัคม และระบบสวสัดกิาร
รกัษาพยาบาลขา้ราชการ รวมถงึประชาชนผูไ้ม่มสีทิธสิวสัดกิารยงัไม่สามารถเขา้ถงึบรกิารที่จ าเป็นพื้นฐาน
ทางทนัตกรรม อย่างเท่าเทยีมกนั และสงัคมไทยยงัมปัีญหาเรื่องประสทิธภิาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อ
คุม้ครองผูบ้รโิภคทางทนัตกรรม 

ห่วงใยว่า การท าฟันเทยีมแก่ประชาชน และการใส่เครื่องมอืทางทนัตกรรมจดัฟันเพื่อเลยีนแบบการ   
จดัฟันโดยผูท้ี่ไม่มคีวามรูท้างทนัตกรรมทีถู่กต้อง และมกีารโฆษณาหรอืขายเครื่องมอื / อุปกรณ์ / วสัดุทาง    
ทนัตกรรมเพื่อให้ประชาชนจดัฟันแฟชัน่ด้วยตนเอง ก่อให้เกดิอนัตราย เสี่ยงต่อการตดิเชื้อและแผลเรือ้รงั  
ในช่องปาก  

ชืน่ชมว่า ทันตแพทยสภา ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.) กองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ                 
เภสชัสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั มกีารประสานความร่วมมอืกนัในการด าเนินการกบัผูก้ระท า
ความผดิในบรกิารทนัตกรรมเถื่อน 

ตระหนักถงึ ความจ าเป็นที่จะต้องพฒันาระบบการเขา้ถงึบรกิารทางทนัตกรรม ในระบบบรกิารรฐัร่วม
เอกชนโดยมกีารก าหนดราคาเบกิจ่ายค่าบรกิารและผูร้บับรกิารไมต่อ้งส ารองจ่าย 

                                                 
๑เอกสารสมชัชาสุขภาพ ๑๑ / หลกั ๔ 

สมชัชาสขุภาพ ๑๑. มติ ๔ 



  
 

สมชัชาสุขภาพ ๑๑ มต ิ๔ การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทนัตกรรม หน้าที ่๒ / ๔ 
 

เห็นว่า ประชาชนในฐานะผู้บรโิภคต้องได้รบัการบรกิารทนัตกรรมที่มคีุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภยั 
สามารถเขา้ถงึบรกิารทางทนัตกรรมอยา่งเท่าเทยีมและเป็นธรรม รวมถงึการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารดา้นสุขภาพ
ช่องปากทีถู่กตอ้งและเหมาะสม  

 
จงึมมีตดิงัต่อไปนี้ 
๑. ขอให้ ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ ส านักงานประกนัสงัคม (สปส.) 

กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั กระทรวงสาธารณสุข ทนัตแพทยสภา  และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ร่วมกนั
ก าหนดชุดสทิธปิระโยชน์หลกัทางทนัตกรรมครอบคลุมดา้นส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟู ทีเ่ท่าเทยีมกนั 
และมกีารก าหนดราคากลางทีจ่่ายใหส้ถานบรกิาร โดยประกาศใชข้อ้ก าหนด ภายใน ๑ ปี หลงัจากรบัรองมต ิ
และท าหน้าทีส่รา้งการรบัรูส้ทิธทิางทนัตกรรมและสื่อสารสาธารณะใหป้ระชาชนทราบอยา่งทัว่ถงึ 

๒. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และส านักงาน
ปลดักระทรวง ร่วมกับ สปสช.  สปส. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั กระทรวงศึกษาธิการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสงัคม ก าหนดให้มรีะบบที่มี
ประสทิธภิาพ และมสี่วนร่วมในการสรา้งเสรมิสุขภาพ ป้องกนั และดูแลสุขภาพดา้นทนัตกรรมทุกกลุ่มตัง้แต่
อยู่ในครรภม์ารดา ครอบคลุมคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม โดยมกีารกระจายทรพัยากร และบุคลากรที่
เพยีงพอรวมทัง้พจิารณาก าหนดใหเ้ป็นตวัชีว้ดัส าคญัของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

๓. ขอให ้ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข รว่มกบั สปสช. สปส. กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั 
และสถานบรกิารทนัตกรรมเอกชนทัว่ประเทศ พฒันาระบบการเขา้ถงึบรกิารทางทนัตกรรมในระบบบรกิาร
ภาครฐัและภาครฐัร่วมเอกชน โดยก าหนดราคาเบกิจ่ายค่าบรกิาร และจดัระบบให้ผู้รบับรกิารไม่ต้องส ารอง
จา่ยก่อน มกีารก าหนดนดัหมายล่วงหน้า รวมทัง้การจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ทนัตกรรมราคาแพงรว่มกนั 

๔. ขอให ้กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์รว่มกบั กระทรวงสาธารณสุข สปสช. ทนัตแพทยสภา 
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ให้บรกิารทางทันตกรรม พิจารณาและประกาศใช้อัตราค่าบริการทาง         
ทนัตกรรมทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

๕. ขอให ้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
    ๕.๑ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เครื่องมอื วสัดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกบัการจดัฟันแฟชัน่และ 

ฟันเทียมเถื่อนเป็นเครื่องมอืแพทย์ ที่ก าหนดให้ ผู้ผลติ ผู้ขาย และผู้น าเข้า ต้องจดทะเบียนกบั  อย. และ
ควบคุมใหข้ายเฉพาะสถานพยาบาลของผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรมหรอืผูร้บัอนุญาตขายเครือ่งมอืแพทย ์

    ๕.๒ จดัให้มกีารจดทะเบียนแล็บทันตกรรม เพื่อควบคุมการผลิตเครื่องมือ วสัดุอุปกรณ์ และ
ก าหนดคุณสมบตัขิองช่างทนัตกรรมทีป่ฎบิตังิานในแลบ็ทนัตกรรม 

 ๕.๓ ร่วมกบัทนัตแพทยสภา ส่งเสรมิให้ทนัตแพทยใ์ช้บรกิารจากแลบ็ทนัตกรรมที่จดทะเบยีนกบั 
อย. 

    ๕.๔ ร่วมกบัสมาคมช่างทนัตกรรมแห่งประเทศไทยให้สมาชกิของสมาคมฯ และแล็บทนัตกรรม
เอกชนทีย่งัไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีน จดทะเบยีนกบั อย. 

    ๕.๕ ร่วมกบัศูนยว์ชิาการคุ้มครองผู้บรโิภค จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (คคส.) มูลนิธเิพื่อผู้บรโิภค 
(มพบ.) และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) พฒันา
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กลไกการป้องกนั เฝ้าระวงั และพฒันาต้นแบบการจดัการปัญหาจดัฟันแฟชัน่และฟันเทยีมเถื่อน และขยาย
ผลไปสู่การปฎบิตัใิหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 
 ๖. ขอให้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค (สคบ.) กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ อย. สสจ. 
ทนัตแพทยสภา และส านักงานต ารวจแห่งชาต ิด าเนินคดกีบัผูใ้หบ้รกิารจดัฟันแฟชัน่ และผูใ้หบ้รกิารท าฟัน
เทยีมเถื่อน ในทุกฐานความผดิและทุกกรรมตามกฎหมายทุกฉบบั หากมกีารกระท าผดิซ ้าใหด้ าเนินการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้แจง้เตอืนภยัผูบ้รโิภค    

๗. ขอให้ อย. สคบ. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจาย
เสยีง กิจการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) และกองบงัคบัการปราบปรามการกระท า
ความผดิเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพิ่มมาตรการการเฝ้าระวงั ควบคุม บงัคบัใช้
กฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ และพฒันาระบบป้องกนัการกระท าความผดิซ ้าเกี่ยวกบัการโฆษณาหรอืขาย
เครือ่งมอื วสัดุอุปกรณ์ทางทนัตกรรมและแจง้เตอืนภยัผูบ้รโิภคในสื่อออนไลน์และสื่อกระแสหลกั 

๘. ขอให ้คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัพืน้ที ่(พชอ. และ พชข.) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ร่วมกบัเครอืข่ายคุ้มครองผู้บรโิภค เครอืข่ายสมชัชาสุขภาพจงัหวดั อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม./ อสส.) 
สภาเด็กและเยาวชน และเครอืข่ายอื่นๆ ในชุมชน รวมทัง้ทนัตบุคลากรร่วมกันส่งเสรมิการดูแลสุขภาพ    
ช่องปาก ให้ความรูเ้กี่ยวกบับรกิารทนัตกรรมที่ปลอดภยั เฝ้าระวงั ชี้เบาะแสและจดัการปัญหาการจดัฟัน
แฟชัน่ฟันเทยีมเถื่อน และสนิคา้อนัตรายทางทนัตกรรมอื่นๆ ในพืน้ที่ 

๙. ขอให ้กระทรวงศกึษาธกิาร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รว่มกบั กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
ทนัตแพทยสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสงัคม สรา้งความรอบรูท้างทนัตกรรมและสุขภาพ   
ช่องปาก และสรา้งค่านิยมทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการบรกิารทนัตกรรม 

๑๐. ขอให ้กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการก าลงัคนดา้นสุขภาพแห่งชาต ิคณะทนัตแพทยศาสตร ์ 
และทันตแพทยสภา ร่วมด าเนินการจดัการเรยีนการสอนและฝึกอบรมเพื่อสร้างทันตแพทย์ครอบครวั       
ทนัตาภิบาลครอบครวั และทันตบุคลากรในชุมชน โดยก าหนดสดัส่วนและการกระจายที่เหมาะสมและ      
เป็นธรรม เพื่อสนับสนุนการให้บรกิารเชงิรุก โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสงัคม     
ทุกประเภท 

๑๑. ขอให้ กระทรวงศกึษาธกิาร คณะทนัตแพทยศาสตร ์กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
และสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมด าเนินการจัดการเรียนการสอน พัฒนา และประเมินสมรรถนะ               
ช่างทนัตกรรม 

๑๒. ขอให้ สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข และกระทรวงการคลงั ศกึษาวจิยัความเป็นไปได้ของการ
จดัตัง้กองทุนทางทนัตกรรม เพื่อพฒันาระบบบรกิารสุขภาพช่องปาก และการเยยีวยาแก่ผูเ้สยีหายจากการ
รบับรกิารในทุกระบบ และศกึษาอตัราค่าบรกิารทนัตกรรมที่เหมาะสมและกระบวนการก ากบัอย่างเป็นธรรม  
รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภคทางทนัตกรรม 

๑๓. ขอให ้สปสช. กระทรวงสาธารณสุข องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และภาคประชาชน รว่มก าหนด
นโยบายที่สนับสนุนหน่วยบรกิารปฐมภูมทิี่มบีรกิารทางทนัตกรรมและส่งเสรมิให้ประชาชนรบับรกิารทาง  
ทนัตกรรมขัน้พื้นฐานโดยหน่วยบรกิารปฐมภูม ิร่วมพฒันาระบบส่งต่อที่เหมาะสม และมกีารร่วมจดัระบบ
บรกิารในพืน้ที ่



  
 

สมชัชาสุขภาพ ๑๑ มต ิ๔ การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทนัตกรรม หน้าที ่๔ / ๔ 
 

๑๔. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาตคิรัง้ที ่๑๓ 

 
 
 
 
 


