รายงานการประชุม
คณะทํางานจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกําธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
************************************

คณะทํางานที่มาประชุม
๑. นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
๒. นายแพทย์ ดร.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
๓. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต
๔. ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย
๕. นายสมนึก ชาญด้วยกิจ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานคณะทํางาน
อธิบดีกรมอนามัย
รองประธานคณะทํางาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะทํางาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะทํางาน
สํานักงานมูลนิธิแพทย์อาสา
คณะทํางาน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๖. นายวรวุฒิ กุลแก้ว
เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม
คณะทํางาน
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันแพทย์หญิง ดร.กนกพร พะลัง เลขาธิการองค์กรผู้บริหาร
คณะทํางาน
คณะทันตแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย
๘. ทันตแพทย์ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ นายกทันตแพทย์สภา
คณะทํางาน
๙. ทันตแพทย์โกเมศ วิชชาวุธ
แทนผู้อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข
คณะทํางาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๐. นางสาววิไลลักษณ์ บังเกิดสิงห์
ผู้แทนนายกสมาคมทันตาภิบาล
คณะทํางาน
แห่งประเทศไทย
๑๑. นางสาวเขมณัฏฐ์ เชื้อชัยทัศน์
ผู้แทนประธานชมรมทันตาภิบาล
คณะทํางาน
แห่งประเทศไทย
๑๒. ทันตแพทย์หญิงสุวรรณา สมถวิล
ผู้แทนประธานชมชมทันตแพทย์
คณะทํางาน
สาธารณสุขจังหวัด
ประธานชมรมทันตแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์/
คณะทํางาน
๑๓. ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน
โรงพยาบาลทั่วไป
๑๔. ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ผู้อํานวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
คณะทํางาน
๑๕. ทันตแพทย์หญิงสุปราณี ดาโลดม
๑๖. ทันตแพทย์ยุทธนา คํานิล
๑๗. ทันตแพทย์หญิงจริญญา เชลลอง
๑๘. ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี
๑๙. นายมนูญ บํารุงจิตร

ผู้อํานวยการสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
คณะทํางาน
ประธานชมรมทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน
คณะทํางาน
ผู้แทนประธานชมรมทันตสาธารณสุขภูธร
คณะทํางาน
ผู้แทนประธานชมรมทันตสาธารณสุขภูธร
คณะทํางาน
ประธานชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์
คณะทํางาน
แห่งประเทศไทย
๒๐. ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและเลขานุการร่วม
๒๑. นายแพทย์ประพนธ์ ตัง้ ศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์
๒๒. นางลาวัณย์ ขําเลขะสิงห์
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
คณะทํางานแลผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
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๒๓. นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางภารวี แก้วพันนา

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์
ผู้อํานวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะทํางานและ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทํางานที่ไม่มาประชุม
๑. ทันตแพทย์สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทันตกรรม กรมการแพทย์ คณะทํางาน
๒. ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทันตสาธารณสุข กรมอนามัย คณะทํางาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๑. นายวุฒิชัย ชุมพลกุล

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่
๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ
สํานักทันตสาธารณสุข
๓. ทันตแพทย์หญิงวิกุล วิสาลเสสถ์
สํานักทันตสาธารณสุข
๔. ทันตแพทย์หญิงสุณี ผลดีเยี่ยม
สํานักทันตสาธารณสุข
๕. ทันตแพทย์หญิงสุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา สํานักทันตสาธารณสุข
๖. ทันตแพทย์หญิงนนทินี ตั้งเจริญดี
สํานักทันตสาธารณสุข
๗. ทันตแพทย์หญิงวรารัตน์ ใจชื่น
สํานักทันตสาธารณสุข
๘. ทันตแพทย์หญิงนนทลี วีรชัย
สํานักทันตสาธารณสุข
๙. ทันตแพทย์หญิงจรัสศรี ศรีนฤพัฒน์
สํานักทันตสาธารณสุข
๑๐. ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์ อินทร์พงษ์พันธุ์ สํานักทันตสาธารณสุข
๑๑. ทันตแพทย์หญิงปิยฉัตร ทองป้อง
สํานักทันตสาธารณสุข
๑๒. นางสาวพวงทอง ผู้กฤตยาคามี
สํานักทันตสาธารณสุข
๑๓. นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์
สํานักทันตสาธารณสุข
๑๔. นางสาวปาจรียภัทร นาควารี
สํานักทันตสาธารณสุข
๑๕. นางอัญชลี เที่ยงธรรม
สํานักทันตสาธารณสุข
๑๖. นางสาวสุชาดา สุราเลิศ
สํานักทันตสาธารณสุข
๑๗. นางสาวรัตนาภรณ์ มั่นคง
สํานักทันตสาธารณสุข
๑๘. นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๙. นางสาวนงลักษณ์ ชวาลไพบูลย์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒๐. นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒๑. นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒๒. นางสาวกนกกาญจน์ เกษรินทร์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒๓. นางสาวศนินธร ริมชลาลัย
กองแผนงาน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
๑. ทันตแพทย์หญิงอัญชลี เนาวรัตน์โสภณ
๒. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ศรีพนารัตนกุล
๓. ทันตแพทย์ประพนธ์ นิพัทธสัจก์
๔. นางสาวชไมพร ทองเหล็ก

สถาบันทันตกรรม
สถาบันทันตกรรม
สถาบันทันตกรรม
สถาบันทันตกรรม
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๕. นายเจษฎา แสงชูโต

เริ่มประชุม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เวลา ๐๙.๓๐ น.

สรุปการประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (นายแพทย์ สุ ร เชษฐ์ สถิ ต นิ ร ามั ย ) ประธานคณะทํ า งานจั ด ตั้ ง กรม
ทันตสุขภาพ ได้ให้ข้อมูลสําคัญที่ควรทราบ เพื่อเร่งรัดการดําเนินการขอจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ ดังนี้
การขอจั ด ตั้ ง ส่ว นราชการ ต้ อ งออกเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง การออกกฎหมายจะใช้ ร ะยะเวลานาน
โดยต้องผ่านที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขก่อน เร็วที่สุด คือ สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ นี้ แล้วส่งเรื่อง
ผ่า นเข้ าคณะรัฐ มนตรี และส่ งให้ค ณะกรรมการกฤษฎีก าพิ จารณาต่อ ไป อนุก รรมการกฎหมายของรั ฐ บาล
ได้กําหนดลําดับการพิจารณากฎหมาย เป็น เรื่องที่ ๑ พันธะผูกพันสัญญาระหว่างประเทศ เรื่องที่ ๒ นโยบาย
รัฐบาลที่สําคัญ และการลดความเหลื่อมล้ํา เรื่องที่ ๓ การแก้ปัญหาภาคประชาชน และเรื่องที่ ๔ การแก้ปัญหา
หน่ ว ยงาน การขอจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน แก้ ก ฎกระทรวง การตั้ ง กรมใหม่ เป็ น เรื่ อ งที่ ๔ ได้ รั บ การจั ด ลํ า ดั บ
ให้ความสําคัญเป็นเรื่องสุดท้ายของสภาและของกฤษฎีกา จึงขอให้เร่งรัดนําเสนอเรื่องการขอจัดตั้งกรมทันต
สุขภาพในการประชุมกระทรวงสาธารณสุขประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ด้วย
การบริหารราชการมีการเปลี่ยนแปลง กรมเป็นบทบาทกรมวิชาการ บทบาทหน้าที่ ๑๑ บทบาท ที่ผมได้
สรุปเป็น ๕ บทบาทหน้าที่ ดังนี้ National Lead /Model Development /Surveillance /Technology
Transfer /M&E, Problem Solving, Evaluation ซึ่งจะนําไปสู่คําตอบของอํานาจหน้าที่ และโครงสร้างของกรม
ทันตสุขภาพ กรมจะมีอํานาจตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งกรม หรือจะมีโครงสร้างที่มีอํานาจตามกฎหมายในแต่
ละมาตรา โดยมีอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบการจัดตั้งกรม กรมทันตสุขภาพควรจะมีหรือไม่ หากการ
ทํางานทําในเชิงกรมวิชาการเพียงอย่างเดียว
ประธานมอบหมายให้รองอธิบดีกรมอนามัย (ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย) แจ้งที่ประชุมทราบคําสั่ง
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ๑๖๕๙/ ๒๕๕๗ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานจั ด ตั้ ง กรมทั น ตสุ ข ภาพ สั่ ง ณ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๐๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทํางาน
จัดตั้ง กรมทันตสุขภาพ สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ด้วยเหตุที่สุขภาพช่องปากยังคงเป็นปัญหาสําคัญของ
ประชาชนไทยทุ กกลุ่มวัย ใน ๗ ประเด็ นหลัก ได้แ ก่ ๑) ฟันผุแ ละรากฟันผุ ๒) เหงื อกอั กเสบ และโรคปริ ทันต์
๓) แผลและมะเร็งช่องปาก ๔) ฟันสึก ๕) การสูญเสียฟัน ๖) ภาวะน้ําลายแห้ง ๗) สภาวะช่องปากที่สัมพันธ์กับโรค
ทางระบบ ที่ ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ตอย่ างชั ดเจน ดั งนั้ น เพื่ อให้ เกิ ดเอกภาพในการบริ หารจั ดการ
เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผสมผสานบูรณาการ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสําหรับ การดูแลแก้ไข
ปั ญหา โดยวิ ชาชี พทั นตกรรมและทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง กระทรวงสาธารณสุ ข จึ งมี คํ าสั่ งที่ ๑๖๕๙/ ๒๕๕๗
และ ๒๐๗/๒๕๕๘ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะทํางานจัดตั้งกรม
ทันตสุขภาพโดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อํานวยการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ปรึกษา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุรเชษฐ์
สถิตนิรามัย) เป็นประธาน อธิบดีกรมอนามัยและอธิบดีกรม การแพทย์ เป็นรองประธาน คณะทํางานประกอบด้วย
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านทั นตสุขภาพจากทุ กภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง ทั้ ง ภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุ ข รองอธิ บ ดี
กรมอนามัย (ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย) และรองอธิบดีกรมการแพทย์ (นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล)
เป็ น คณะทํ า งานและเลขานุ ก าร ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริห าร กรมอนามัย กรมการแพทย์
และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่
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๑) รวบรวม วิเคราะห์ เหตุผลความจําเป็นในการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ
๒) ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข
๓) กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ของกรมทันตสุขภาพให้ชัดเจน วัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และปริมาณงานล่วงหน้า
๔) จัดทําคําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการใหม่ ตามขั้นตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
๕) จัดทําร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการระดับกรม
๖) เสนอการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพให้คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
• (ร่าง) บทบาทภารกิจและโครงสร้างกรมทันตสุขภาพ
๓.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมทันตสุขภาพ
รองอธิบดีกรมอนามัย (ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย) คณะทํางานและเลขานุการ นําเสนอภาพรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ เหตุผลความจําเป็นในการขอจัดตั้ง และขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรมทันตสุขภาพ ดังนี้
กรมทันตสุขภาพที่ขอจัดตั้ง จะเป็นส่วนราชการระดับกรมที่รับผิดชอบทันตสุขภาพของประชาชนไทย
เพื่อทําหน้าที่เป็น National Health authority วางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์
และ การดําเนินงานด้านทันตสุขภาพของประเทศรวมทั้งมีองค์กรและกลไกบริหารจัดการ การประสานงาน
ระหว่าง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เพื่อให้เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอันจะนําไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากรวมทั้งสามารถดูแลแก้ไขปัญหาด้านทันตสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติ ได้แก่ นโยบายรัฐบาลข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์โดยให้
ความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ นโยบายรัฐบาลข้ อ ๒ การรั กษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ข้อ ๒.๑ ระยะเร่งด่วน
สนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพโลก (Global Health)
ข้อ ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการ
ใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายรัฐบาลข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ ๓.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก ข้อ ๓.๔ เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้ าสู่ สั งคมผู้สู งอายุ นโยบายรั ฐบาลข้ อ ๕ การยกระดั บคุ ณภาพบริ การด้ านสาธารณสุ ขและสุขภาพของ
ประชาชน ข้อ ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยรัฐเป็นผู้กํากับ ดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เกิดประโยชน์ต่อประชาชน กล่าวคือ เนื่องจากสุขภาพ
ช่องปากเป็นปัญหาระดับโลก ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับประเทศ ที่มีความชุกและความรุนแรงสูง สําหรับ
ประเทศไทย พบได้ในประชาชนทุกกลุ่มวัย มีความสัมพันธ์กับสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งด้านกายภาพ อารมณ์
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และสังคมเนื่องจากพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันตามกลุ่มวัย และบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ปัญหาด้านสุขภาพช่องปากของประชาชนมี ๗ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ฟันผุและรากฟันผุ ๒) โรคปริทันต์
และสภาวะเหงือกอักเสบ ๓)การสูญเสียฟันและปัญหาจากกการใส่ฟัน ๔) สภาวะน้ําลายแห้ง ๕) แผล/มะเร็ง
ช่องปาก ๖) ฟันสึก และ ๗) สภาวะในช่องปากที่สัมพั นธ์ กับโรคทางระบบ ดังนั้น การดู แลสุขภาพช่องปาก
ของประชาชนจึงไม่อาจมุ่งเน้นที่การส่งเสริมป้องกันเพียงด้านเดียว หรือมุ่งเน้นที่จัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาล
เพียงด้านเดียว เพราะจะทําให้รัฐและประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และจะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ขณะเดียวกัน
โรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้น กรมทันตสุขภาพที่จัดตั้ง
ขึ้ น จะทํ า ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การดู แ ล แก้ ปั ญ หาทั น ตสุ ข ภาพได้ ค รอบคลุ ม อย่ า งเป็ น ระบบ และมี คุ ณ ภาพ
ภายใต้เป้าหมาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ โครงการและทิศทางที่ชัดเจน ที่เชื่อมโยง ผสมผสาน บูรณาการอย่างครบ
วงจร เป็นระบบเดียวกัน และไปในทิศทางเดียวกัน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ปัญหาความซับซ้อนของโรคในช่องปาก
ที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเปิดประเทศสู่อาเซียน ฯลฯ
การขอจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบ ด้านการดูแล
ทันตสุขภาพของประชาชน ทําหน้าที่เป็น National Health authority ในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม ตลอดจนระบบและกลไกด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการ
มี สุ ข ภาพช่ อ งปากดี ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตุ้ ม ครองสิ ท ธิ ป ระชาชนด้ า นทั น ตสุ ข ภาพ ดํ า เนิ น การร่ ว ม
กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชนและประชาชน ตลอดจนพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล จึงกําหนดให้กรมทันตสุขภาพมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
๑) จัดทําและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านทันตสุขภาพของ
ประเทศให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลัง นโยบายและการจัดการกําลังคนด้านทันตสุขภาพของประเทศ
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์เสนอแนะเพื่อการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านทันตสุขภาพ พัฒนากลไกด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านทันตสุขภาพ
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และจัดการ
ความรู้ด้านทันตสุขภาพ รวมทั้งความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชน
๓) กําหนดมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการบริการ การบริการสาธิต ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก การป้องกัน การรักษาโรคในช่องปากและการฟื้นฟูสภาพช่องปาก
๔) เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทันตสุขภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน ภาคีเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้งการฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาว การจัดการการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยีหรือสื่อสาธารณะช่องทางต่างๆ เพื่อการรณรงค์ การสร้างกระแสสังคม
๕) พัฒนาระบบและกลไกความเชื่อมโยงในระบบสุขภาพ ทั้งระบบบริการด้านทันตสุขภาพใน
หน่วยบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ระบบบริการเฉพาะทาง ทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบส่งต่อ รวมถึงการ
จัดบริการสาธิต พัฒนารูปแบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดบริการ
๖) พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพช่องปาก การจัดการพฤติกรรม
และปัจจัยเสี่ยง สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทันตสุขภาพ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านทันตสุขภาพ
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๗) พัฒนา และประสานความร่วมมือด้านทันตสุขภาพ กับส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ สู่เวทีนานาชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
๘) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ระบบข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกํากับ
ติดตาม ประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน ในระดับจังหวัด เขต ภาค และ
ประเทศ
๙) ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ ส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ โครงสร้างของกรมทันตสุขภาพ (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๒)
๓.๒.๑ โครงสร้างเดิม ภายใต้กรมอนามัย

โครงสร้างเดิม : กรมอนามัย
โครงสรางการแบงสวนราชการกรมอนามัย ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552

กรมอนามัย
กลุมตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษา

กลุมภารกิจดานการ
สงเสริมสุขภาพ
สํานักสงเสริมสุขภาพ

สํานักทันตสาธารณสุข
สํานักโภชนาการ
สํานักอนามัยการ
เจริญพันธุ
กองออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ

กลุมภารกิจดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา
กองประเมิน
ผลกระทบตอสุขภาพ
กลุมบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข

กลุมภารกิจบริหาร
กลยุทธระดับพื้นที่

กลุมภารกิจ
อํานวยการ

ศูนยอนามัยที่
1-12

สํานักงานเลขานุการ
กรมอนามัย



ศูนยพัฒนาอนามัย
พื้นที่สูง
กลุมพัฒนาความ
รวมมือทันตสาธารณสุข
ระหวางประเทศ



กองแผนงาน
กองการเจาหนาที่
กองคลัง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ศูนยหองปฏิบตั ิการ
เปนกลุมตามกฎกระทรวงไมมี บก.
หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเปนการภายใน

 หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ
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๓.๒.๒ โครงสร้างเดิม ภายใต้กรมการแพทย์

โครงสร้างเดิม : กรมการแพทย์





ทั้งหนวยงานเกี่ยวของในการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ
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๓.๒.๓ (ร่าง) โครงสร้างกรมทันตสุขภาพ

การขอจัดตั้งกรมทันตสุขภาพได้ปรับบทบาทและโครงสร้างใหม่ โดยมีหน่วยงานที่ตัดจากกรมเดิมคือ สํานัก
ทันตสาธารณสุขและกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศจากกรมอนามัย และสถาบันทันตกรรม
จากกรมการแพทย์
กรมทันตสุขภาพแบ่งส่วนราชการ เป็น ๔ กลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ กลุ่มภารกิจ
ด้านเทคโนโลยี กลุ่มภารกิจด้านระบบบริการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่
กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ ประกอบด้วย กองนโยบายและยุทธศาสตร์และสํานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มภารกิจด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย กองพัฒนาเทคโนโลยีทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยกองพัฒนา
เทคโนโลยีทันตสุขภาพขั้นสูงกองพัฒนาคุ้มครองสิทธิด้านทันตสุขภาพ
กลุ่มภารกิจด้านระบบบริการ ประกอบด้วย กองพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพกองพัฒนากําลังคน
ด้านทันตสุขภาพ
กลุ่ มบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ พื้ น ที่ ประกอบด้ว ย ศู นย์ ทั น ตสุ ข ภาพภาค ๔ ภาค ภาคเหนือ ได้ แ ก่
เขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ๑,๒,๓ ภาคกลางได้ แ ก่ เขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ๔,๕,๖ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ แ ก่
เขตบริการสุขภาพที่ ๗,๘,๙,๑๐ ภาคใต้ ได้แก่ เขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ และ ๑๒
และ กลุ่มงานภายใต้การกํากับ ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
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๓.๓ อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมทันตสุขภาพ
๑) กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ

๑.๑) กองนโยบายและยุทธศาสตร์
(๑) พั ฒ นาและจั ด ทํ า ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ แ ผนงาน โครงการ
เพื่อทันตสุขภาพ ของประชาชน และเป็นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารแผนงานด้านทันตสุขภาพ
ระดับประเทศ
(๒) กําหนดแผนงาน/โครงการตัวชี้วัด จากข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ สนับสนุนการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากในหน่วยงานส่วนภูมิภาค บูรณาการงานทันตสุขภาพในแผนงานสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
(๓) จัดระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลแผนงาน / โครงการ และรูปแบบการรายงานใน
ระดับประเทศ เขต และจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการนิเทศ ติดตามในระบบการตรวจราชการของกระทรวง
สาธารณสุข
(๔) พัฒนา ระบบสนับสนุนงานด้านการศึกษา วิจัย แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และติดตามกํากับให้
เป็ นไปตามมาตรฐานงานวิ จัย และมีการนํ าผลการศึ กษาวิจัยไปใช้ใ ห้เกิดประโยชน์แ ก่ประชาชนรวมทั้งงาน
ห้องสมุดและวารสารวิชาการ
(๕) พัฒนา และประสานความร่วมมือด้านทันตสุขภาพกับส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่เวทีนานาชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
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(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๒) สํานักงานเลขานุการกรม
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(๓) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน และผลงานของกรม
(๔) สื่อสารสาธารณะส่งเสริมการดําเนินงานด้านทันตสุขภาพรวมถึงการเตรียมพร้อม รองรับ
ภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และตอบโต้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อทันตสุขภาพของประชาขชน
(๕) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านทันตสุขภาพ
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
(๘) ดําเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรม
(๙) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้ กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(๑๐)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒)กลุ่มภารกิจด้านเทคโนโลยี

๒.๑)กองพัฒนาเทคโนโลยีทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย
(๑)จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด บนพื้นฐานความรู้และข้อมูลด้าน
วิชาการ เพื่อความต่อเนื่องของการพัฒนางานสร้างเสริมทันตสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนตลอดช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่แรกเกิด เด็กเล็ก วัยเรียน วัยทํางาน ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
และพัฒนากลไกด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึก ษา วิเคราะห์ วิ จัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี นวั ตกรรม ต้นแบบ มาตรฐาน
เทคโนโลยีและคุณภาพบริการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมทันตสุขภาพ ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพช่องปาก
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ของประชาชนตามกลุ่ม วัยต่าง ๆ ทั้งการดูแลด้วยตนเอง ผู้ ดูแ ล ชุม ชน และบุคลากรสาธารณสุขรวมทั้งการ
ประเมินเทคโนโลยีด้านทันตสุขภาพ
(๓) พั ฒ นาระบบการสร้ า งและจั ด การความรู้ รวมทั้ ง คลั ง ข้ อ มู ล ด้ า นทั น ตสุ ข ภาพสํ า หรั บ
ประชาชนตามกลุ่มวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงาน ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ง่าย
(๔) เผยแพร่ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นทั น ตสุ ข ภาพและอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชน สนับสนุนการฝึกอบรม
ระยะสั้ น ระยะยาว การประชุม/อบรม/สัมมนา การศึกษา/ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ให้บริการตามกลุ่มเป้าหมายและบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างกระแสสังคม
(๕) สนับสนุนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน ในระดับจังหวัด เขต ภาค และประเทศ
ด้านวิชาการ การดําเนินงาน และด้านบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล แก่หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เขต ภาค และประเทศ
(๖) พัฒนา และประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทันตสุขภาพ กับส่วนราชการและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สู่เวทีนานาชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนางานสุขภาพโลกและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
(๗) ดํ า เนิ น งานในบทบาทที ม เลขานุ ก ารของคณะกรรมการบริ ห ารแผนงานทั น ตสุ ข ภาพ
ระดับชาติ เช่น แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
(๘) ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒)กองพัฒนาเทคโนโลยีทันตสุขภาพขั้นสูง
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรมทันตสุขภาพ
ขั้นสูงที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชน และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้งการ
ประเมินเทคโนโลยี
(๒)จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย บนพื้นฐานความรู้และข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
(๓) พัฒนาระบบการสร้างและจัดการความรู้ พัฒนามาตรฐานการบริการ รวมทั้งคลังข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้หน่วยงาน ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
(๔) เผยแพร่ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพทั น ตบุ ค ลากร ภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชน สนับสนุนการฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาว การประชุม/อบรม/
สัมมนา การศึกษา/ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
(๕) สนับสนุนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน ในระดับจังหวัด เขต ภาค และประเทศ
ด้านวิชาการ การดําเนินงาน และด้านบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล แก่หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เขต ภาค และประเทศ
(๖) พัฒนา และประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทันตสุขภาพขั้นสูง กับส่วนราชการและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สู่เวทีนานาชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนางานสุขภาพโลกและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๒.๓)กองพัฒนาการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านทันตสุขภาพ
(๑) จั ด ทํ า และพั ฒ นาข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานหลั ก การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ประชาชนด้านทันตสุขภาพของประเทศ แผนพัฒนากําลังคน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพช่องปากที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านทันตสุขภาพ
(๓) พัฒนาองค์ความรู้ ด้านทันตสุขภาพ เผยแพร่ ถ่ายทอดเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนแก่ทันต
บุคลากรและภาครัฐและเอกชน ประชาชน และภาคีอื่น ๆ
(๔) พั ฒ นาบริ ก ารทั น ตสุ ข ภาพ ระบบเฝ้ า ระวั ง และศู น ย์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารระบบสารสนเทศ
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านทันตสุขภาพ
(๕) พัฒนาความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านทันตสุขภาพทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๓)กลุ่มภารกิจด้านบริการ

๓.๑ กองพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ
(๑)พัฒนาและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการนโยบาย
ด้านการเงินการคลังสุขภาพช่องปากภาครัฐ (public oral health financing) ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
ตติยภูมิ และ ศูนย์ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
(๒) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบด้านพัฒนาระบบบริการด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ทั้งในระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภู มิ ตติยภู มิ ใ ห้ เกิ ดการเข้าถึ งบริการสุ ขภาพช่องปากโดยบูรณาการในหน่วยบริก าร
การทํางานเชิงรุกในชุมชน และการจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต.รวมทั้งระบบและรูปแบบการบริหารจัดการ
และการจัดบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับบริการมีคุณภาพ
(๓) จัดทํามาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง และคู่มือปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการและการ
จัดบริการสุขภาพช่องปากทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิบริการบูรณาการในหน่วยบริการ
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(๔) พั ฒ นากลไกการสนั บ สนุ น การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพช่ อ งปากในหน่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าค
ได้แก่ การวางแผน/โครงการจัดบริการส่งเสริมป้องกันจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ การพัฒนาระบบการกํากับ
ติดตามและการรายงานทันตสาธารณสุขระดับประเทศ เขต และจังหวัด
(๕)พัฒนาภาคีเครือข่ายระดับเขตและจังหวัดอันประกอบด้วยหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
องค์กรท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และเอกชน ในการร่วมจัดบริการสุขภาพช่องปากทั้งในระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและสนับสนุนให้เกิดระบบการนิเทศในการ
ตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุข
(๖) ติดตาม กํากับ ประเมินผลการจัดบริการทันตสุขภาพในภาพรวมของประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๓.๒ กองพัฒนากําลังคนด้านทันตสุขภาพ
(๑) วิ เ คราะห์ กํ า ลั ง คนด้ า นทั น ตสุ ข ภาพและแผนความต้ องการกํ าลั งคนด้ านสุ ขภาพช่ องปาก
ระดับประเทศ เขต และจังหวัดทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ โดยประสานการผลิต การพัฒนา ที่สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการด้านทันตสุขภาพของประชาชนในประเทศ
(๒) สร้างและจัดการความรู้ เพื่อจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาว ที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านทันตสุขภาพของประชาชนในประเทศ สําหรับทันตบุคลากรทุกประเภท
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน
(๓) พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุข และด้านทันตกรรม
แก่บุคลากรและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๔) จัดให้มีบริการสาธิต เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
ทันตกรรม และด้านทันตสาธารณสุข รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรทางด้าน
สุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๔)กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ (ศูนย์ทันตสุขภาพภาค ๔ ภาค)
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(๑) จั ด ทํ า และพั ฒ นาข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานหลั ก ด้ า นทั น ตสุ ข ภาพ
ของแต่ละภาค รวมทั้งแผนพัฒนากําลังคน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบธรรมาภิบาล ในระบบทันตสุขภาพ
ระดับภาค
(๒) ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพทาง
ทันตสุขภาพ ในระดับภาค ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน โดยเน้นการวิจัย
ประยุกต์การประดิษฐ์คิดค้น การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงสหวิทยาการ รวมถึงการจัดการความรู้ทางทันตสุขภาพ
(๓) เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่จําเป็นตามบริบทของพื้นที่
เพื่อพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญแก่ทันตบุคลากรและภาครัฐและเอกชน ประชาชน และภาคีอื่น ๆ ทั้งในและ
ระหว่างประเทศ ผ่านกระบวนการฝึกอบรม สาธิตบริการทันตสุขภาพ และการศึกษาดูงาน ฯลฯ
(๔) บูรณาการจัดบริการทันตสุขภาพ ระบบส่งต่อ ระบบเฝ้าระวังรวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ า นทั น ตสุ ข ภาพ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การสร้ า งนโยบายสาธารณะของชุ ม ชน และร่ ว มจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มด้ า น
ทันตสาธารณสุขของตนเองที่เอื้อต่อการมีทันตสุขภาพที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนในแต่ละภาค รวมถึงการจัดบริการ
ด้านทันตสุขภาพที่มีความเฉพาะเจาะจง สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ในภาคนั้นๆ เช่น ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้
ผู้พิการหรือมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา และผู้ที่มีปัญหาเฉพาะด้านทางทันตสุขภาพ
ตลอดจนแรงงานต่างด้าวและชนกลุ่มน้อย ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
(๕) จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศในระดับภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาความสมดุลในการใช้
ทรัพยากรด้านสุขภาพ และพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามปัญหาสุขภาพของประชาชนในแต่ละ
ภาคที่มีความแตกต่างกัน
(๖) สนับสนุนกรมทันตสุขภาพในการพัฒนาความร่วมมือด้านทันตสุขภาพทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านบริการสุขภาพ ในระดับภาค เพื่อ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านบริการทันตสุขภาพอย่างยั่งยืน
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแห่งชาติ
กลุ่มงานภายใต้การกํากับของกรมทันตสุขภาพ
๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินการภายในกรม และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมทันตสุขภาพ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ทํ า หน้ า ที่ ห ลั ก ในการพั ฒ นาการบริ ห ารของกรมให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมทันตสุขภาพ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะให้ คําปรึ กษาแก่อ ธิบดีก รมทั นตสุข ภาพเกี่ ยวกับยุ ท ธศาสตร์การพัฒ นาระบบ
ราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และ
หน่วยงานในสังกัดกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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๓. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่อง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาทั้งนี้
โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม
(๔) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ
(๕) ดํ า เนิ น การอื่ น ตามที่ กํ า หนดในประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
คณะกรรมการจริ ย ธรรม หรื อ ตามที่ ก .พ. มอบหมาย ทั้ ง นี้ โดยไม่ ก ระทบต่ อ ความเป็ น อิ ส ระของผู ้ ดํ า รง
ตําแหน่งในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ประเด็นเพื่อพิจารณา
๑) เห็นชอบการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ
๒) เห็นชอบขอบเขต อํานาจหน้าที่ของกรมทันตสุขภาพ
๓) เห็นชอบโครงสร้างกรมทันตสุขภาพและอํานาจหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
๔) มอบหมายให้กรมอนามัยและกรมการแพทย์ จัดทําคําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการใหม่
ตามขั้นตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด
๕) มอบหมายให้ก.พ.ร.กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และกรมการแพทย์จัดทําร่างกฎหมายจัดตั้ง
กรมทันตสุขภาพ และแบ่งส่วนราชการระดับกรม เสนอพร้อมข้อมูลในข้อ ๔ ให้คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
ความคิดเห็นของคณะทํางานฯ
ศาสตราจารย์ ดร.อุ ด ม ทุ ม โฆสิ ต ให้ ค วามเห็ น ว่ า โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของประเทศ
มีการเปลี่ยนแปลง มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น หลักในการปฏิรูปประเทศ คือประชาชนเป็นเป้าหมาย
เน้นการแก้ปัญหาเพื่อไม่ใ ห้เกิ ดวิกฤตรุนแรง ปัญหาประชาชนไม่ได้รับความเป็ นธรรมในการรับบริการต่างๆ
ใน ด้านทันตสุขภาพ ทําให้เห็นความสําคัญว่า ถ้าตั้งเป็นกรมแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านทันตสุขภาพได้อย่างไร
ด้ า นการกระจายอํ า นาจ โครงการกระบริ ห ารงานของประเทศในระดั บ ปลาย คื อ ท้ อ งถิ่ น เป็ น ระดั บ เขต
โดยจังหวัดปกครองตนเอง ซึ่งเป็นทิศทางในรัฐธรรมนูญ ความเชื่อมโยงกับงานด้านทันตสุขภาพ คือ ช่วยในการ
ผลิตบุคลากรในการดูแลเชิงบริการ และให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ ผูกโยงกลไกด้วยกลไกทางวิชาชีพ
หน่วยงานส่วนกลางเป็นยุทธศาสตร์ เป็นมันสมอง ภาคเอกชนและท้องถิ่นเป็นแขนขา เป็นผู้ดําเนินการ
กรมทันตสุขภาพในฐานะที่จัดตั้งเป็นกรม ต้องเป็นกรมยุทธศาสตร์ ดูแลทันตสุขภาพของชาติ เป็นผู้กํากับ
เชิงนโยบาย วิจัยและพัฒนา นํานวัตกรรมใหม่เข้าสู่ประเทศ นวัตกรรมเชิงบริการ เชิงการบริหาร และเทคโนโลยี
สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยบริการในท้องถิ่น และภาคเอกชน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ
จะเป็นเครื่องมือของรัฐ ที่จะทําให้เกิดกระบวนการจัดการในเชิงวิชาชีพ เกิดความเข้มแข็ง
จากที่ ได้นํ าเสนอ มี การวิ เคราะห์ ไว้ดีแ ล้ ว ควรจะเพิ่มเติม ว่า จะสามารถแก้ไขปัญ หาของประชาชน
ได้อย่างไร มีการบูรณาการอย่างไร เน้นที่ประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก
- ปัญหาด้านทันตสุขภาพเป็นปัญหาหนึ่งของประชาชนใช่หรือไม่ มีมากน้อยเพียงใด
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- ปัญหาด้านทันตสุขภาพนําไปสู่ความเหลื่อมล้ําในสังคมใช่หรือไม่ มีจํานวนเท่าไหร่
- การแก้ ไขปัญ หาให้ ประชาชน จะเป็นบริการภายใต้มาตรฐานอะไร ทํางานร่ วมกับองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- การเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในการบริ ก าร ควรมี บุ ค ลากรระดั บ ต่ํ า กว่ า ทั น ตแพทย์ (ทั น ตาภิ บ าล
หรือระดับต่ํากว่าทันตาภิบาล) จํานวนเท่าไหร่ เพื่อลงปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
- บุคลากรที่ให้บริการในระดับพื้นที่ ให้บริการอะไรบ้าง ส่งเสริมป้องกันให้การรักษาพยาบาล
สุขภาพช่องปากในระดับใด
ทําหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยบริการต่างๆ ดีขึ้น ระบบการให้บริการรากฟันเทียม การลดค่าใช้จ่าย
ควบคุมกํากับดูแลหน่วยบริการ การทํา R&D ควรเกิดขึ้นพร้อมกับการทํางาน วิธีคิดที่คิดมาเป็นการคิดจากข้างบน
ยึดโครงสร้างเป็นกรอบการในคิดจึงไม่สามารถตอบคําถามต่างๆ ได้ กลับไปทบทวนให้เห็นเหตุผลความจําเป็น
ถ้าทําสําเร็จแล้วได้ประโยชน์จะทําให้มีขวัญกําลังใจในการทํางานดีขึ้น เกิดการอยากทํางาน เกิดเป็นพลังสําคัญ
เกิดการบูรณาการ
ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน ผมเป็นอนุกรรมการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการ
สาธารณสุ ข ด้ า นการจั ด บริ ก ารของกระทรวงสาธารณสุ ข มี ค วามเห็ น ว่ า เป็ น โอกาสที่ ดี เ นื่ อ งจากกระทรวง
สาธารณสุ ข และสภาปฏิรู ปแห่งชาติ มีทิ ศ ทางรับ เรื่อ ง การจัด ตั้ง กรมทั น ตสุขภาพ เห็ น ด้ ว ยกั บ อาจารย์ อุด ม
ทุมโฆสิต ที่ให้นําเสนอกรมทันตสุขภาพให้เห็นเป็นกรมวิชาการ
ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ให้ความเห็นว่า มีคําถามว่า ประชาชนได้อะไร ประเทศชาติได้อะไร
และประชาคมสาธารณสุขได้อะไร การลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต การส่งเสริมป้องกันจะลดค่าใช้จ่ายได้กี่เท่า
ในอนาคต ควรเสนอข้อมูลให้เห็นว่าการตั้งเป็นกรมแล้วจะทําให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณทั้ง ๓ ระบบ
สปสช. ระบบประกันสังคม และระบบกรมบัญชีกลาง นอกจากนี้ ในโครงสร้างละเอียดมากเกินไป และต้องไม่ขัด
กั บ โครงสร้ า งของกระทรวงสาธารณสุ ข หน่ ว ยงานควรจะคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในภาพรวม
ของการปฏิรูปประเทศกําลังถูกผลักดันให้เกิดการจ่ายร่วมมากขึ้น การจัดตั้งต้องไม่ลงทุนเพิ่ม ให้ค่าใช้จ่ายภาครัฐ
รายปี ล ดลง การบริ ห ารจั ด การจะมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน มี บ ริ บ ทของสสส. สปสช. เข้ า มาร่ ว มด้ ว ย
ซึ่ ง จะทํ า ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก้ า วสู่ บ ริ บ ททางสั ง คมได้ ก ว้ า งขวางขึ้ น ประเทศไทยยั ง ขาดยุ ท ธศาสตร์
ด้ า นทัน ตสุ ข ภาพ รวมถึ ง ระบบสาธารณสุ ข โดยรวม ภาวะสุ ข ภาพของประชาชนตกอยู่ ใ นสภาวะความเสี่ ย ง
ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ความไม่เป็นธรรม ทําอย่างไรให้ประชาชนยากไร้ที่อยู่ในชนบทให้บรรลุตามมาตรฐานอะไร
ที่ประชาชนควรได้รับ งานตามยุทธศาสตร์ต้องมี ๒ ทิศทาง คือการขจัดความเหลื่อมล้ํา เป็นการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในการดูแลประชาชนในระดับล่าง และเรื่องวิชาชีพ อาชีพทันตแพทย์เป็นวิชาชีพในการทํามาหาเลี้ยง
ชีพที่ก้าวหน้า ให้มองความเป็นธรรมแก่สังคมว่าควรจะเป็นอย่างไร
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล กรมการแพทย์มีงานหลัก คือ การบริการชั้นสูงทางการแพทย์
งานด้านทันตกรรม การ Training การให้บริการทันตกรรมชั้นสูง และนวัตกรรมต่างๆ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะ
ผนวกความสูงและความกว้างเข้าด้วยกัน ทํางานร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้ถึงประชาชน
นายวรวุฒิ กุลแก้ว รูปแบบการบริหารภาครัฐมีหลายประเภท ไม่ขึ้นอยู่ว่าจะต้องตั้งเป็นกรมเท่านั้น
จะจัดตั้งในรูปแบบใดอยู่ที่ความเหมาะสม เน้นการได้รับประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ จากข้อมูล
ทางสถิติ ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมประมาณ ๙.๕% ขอให้ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องเอกสารมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อวั น ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่ า นมา ประเด็น เรื่อ งการปฏิ รูป งานด้ า นทั น ตสาธารณสุข ทํา อย่ า งไรที่จ ะมี
ทันตแพทย์ไปให้บริการประชาชน รัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาทําตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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ได้ มี ก ารจั ด ทํ า แผนทั น ตกรรมผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ และมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ในวันที่ ๖ มกราคม นั้น มีความเห็นตรงกันว่า แผนทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ไม่เพียงพอ ควรมีแผนให้ครบ
ทุก กลุ่ ม วั ย รั ฐ มนตรี ม อบหมายให้ จั ด ทํ า แผนทั น ตสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และให้ มี ก ารวางแผนบุ ค ลากร การผลิ ต
การพัฒนาการใช้บุคลากรให้เป็นระบบให้เกื้อกูลกัน สําหรับแผนทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ มีการดําเนินการ
๒ ระยะ โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ผู้สูงอายุแห่งชาติ หน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการคือหน่วยงาน
ใด ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารอาจจะอยู่ที่กรมอนามัย
นางภารวี แก้วพันนา ในการนําเสนอครั้งนี้ ยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ปริมาณงาน งบประมาณ
โดยให้เชิญผู้แทนจําสํานักงาน ก.พ.ร. และ ก.พ. มาให้ความเห็น เพื่อจะได้ข้อสรุป นําเข้าคณะทํางานแบ่งส่วน
ราชการระดับกรมโดยให้ทําพร้อมกันทั้งกรมอนามัย และกรมทันตสุขภาพ (คณะทํางานแบ่งส่วนราชการระดับกรม
กรมอนามัยและกรมการแพทย์ร่วมกันพิจารณา) เพื่อนําเสนอเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระดับกระทรวง
ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน
ประธาน เสนอให้ จั ด ตั้ ง คณะทํ า งานจั ด ทํ า คํ า ชี้ แ จงประกอบคํ า ขอจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการ และร่ า ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งส่วนราชการกรมทันตสุขภาพ ประมาณ ๑๐ คน เพื่อดําเนินการให้เสร็จภายในเดือนมีนาค
มติที่ประชุม
๑. ที่ประชุมเห็นชอบ และสนับสนุนการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ โครงสร้างกรม
ทันตสุขภาพ และอํานาจหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
๒. ให้กรมอนามัยเสนอเรื่องการขอจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ เข้าที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๓. กรมอนามัย และกรมการแพทย์ร่วมกันจัดตั้งคณะทํางานจัดทําคําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้งส่วน
ราชการ และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งส่วนราชการ กรมทันตสุขภาพ
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

นางสาวกนกกาญจน์ เกษรินทร์ ผู้สรุปรายงานการประชุม
นางสาวนงลักษณ์ ชวาลไพบูลย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

