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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 – 14.30 น. 2 

ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ส่วนหลัง 3 

------------------------------------------- 4 
ผู้เข้าประชุม 5 
1. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์สุพัฒชัย  บุญประถัมภ ์   ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ 6 
2. สมาชิกองคก์รแพทย์ประเภทสามัญ  จ านวน 83 คน    (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย) 7 
3. สมาชิกองคก์รแพทย์ประเภทวสิามัญ จ านวน 110 คน   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย) 8 
 9 
ฝ่ายเลขานกุาร 10 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงจิรา กิติทรัพย์กาญจนา   กรรมการและเลขานุการ  11 
2. นางสาวลาลิตย์     โอภาสรัตน ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป องคก์รแพทย์และทันตแพทย ์12 
 13 
เริ่มประชุมเวลา  12.55 น. 14 

อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์             15 
กล่าวรายงานในพิธีเปิดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์           16 
และเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าว17 
เปิดการประชุม จากนั้นประธานองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองจากประธาน 20 

1.1 สมาชกิองค์กรแพทย์และทันตแพทย ์21 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงสมาชิกขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ประกอบด้วย ทันตแพทย์และแพทย์ ที่22 

ปฏิบัติงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 3 ประเภท โดยปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 23 
รวม 780 คน แบ่งเป็นประเภทสมาชิกสามัญจ านวน 226 คน ประเภทสมาชิกวิสามัญจ านวน 551 คน และประเภทสมาชิก24 
กิตติมศักดิ์จ านวน 3 คน 25 

1.2 คณะกรรมการบริหารองคก์รแพทย์และทันตแพทย์  26 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงรายนามคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ในวาระปัจจุบันวาระ27 

ที่ 3 ด ารงต าแหน่งในปี 2560 ถึง 2561 ซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 17 28 
พฤศจิกายน 2559 ดังรายนามดังไปน้ี 29 

1) อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย  บุญประถัมภ ์  ประธานกรรมการ 30 
2) ผศ.ทพ.สุรกิจ   วิสุทธิวัฒนากร  รองประธานกรรมการ 31 
3) ผศ.ทพญ.วิภาดา   เลิศฤทธิ ์   กรรมการ 32 
4) รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณี  ลัภนะพรลาภ  กรรมการ 33 
5) ผศ.ทพ.บัณฑิต   จิรจริยาเวช  กรรมการ 34 
6) รศ.ดร.ทพ.ชลธชา  ห้านิรัติศัย  กรรมการ 35 
7) รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ ์  ไมตรีรัตนะกุล  กรรมการ 36 
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8) ทพ.ศุภชัย   สุธีโรจน์ตระกูล  กรรมการ 1 
9) ทพญ.เดือน   ปัญจปิยะกุล  กรรมการ 2 
10) ทพญ.พิมลมาศ   ณ สงขลา  กรรมการ 3 
11) ผศ.ทพญ.จิรา   กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการและเลขานุการ 4 
12) ทพ.ภัทร์   ภู่เจริญ   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 5 

1.3  คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ท้ัง 5 ด้าน 6 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงรายนามของคณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ที่ได้แต่งตั้งไว้ทั้ง 5 ด้าน ดังนี ้7 

 คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านพิจารณารับแพทย์และทันตแพทย์  8 
1) ผศ.ทพญ.วิภาดา  เลิศฤทธิ ์        ประธานอนุกรรมการ 9 
2) ผศ.ทพญ.ยุวดี   อัศวนันท ์  รองประธานอนุกรรมการ 10 
3) อ.ดร.ทพ.ศุภศันส์   ทิศทวีรัตน ์  อนุกรรมการ 11 
4) ทพ.นที   นนท์ภาษโสภณ  อนุกรรมการ 12 
5) ทพ.ธีรพงษ์    ซุยวฒันา   อนุกรรมการ 13 
6) น.ส.ลาลิตย์   โอภาสรัตน์  เลขานุการ 14 

โดยมีหน้าที่ด าเนินการน าเสนอแนวทางในการด าเนินการเพื่อพิจารณาคัดกรองแพทย์และทันตแพทย์ที่จะเข้า15 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรม ท้ัง 2 แห่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการน าเสนอข้อคิดเห็นคุณสมบัติของผู้สมัครต่อ16 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อให้มีการรักษาผู้ป่วยภายใต้มาตรฐานคุณภาพ 17 

 คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ 18 
1) ผศ.ทพ.โชติรส  คูผาสุข   ประธานอนุกรรมการ 19 
2) รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณี   ลัภนะพรลาภ  อนุกรรมการ 20 
3) ผศ.ดร.ทพญ.ระวีวรรณ  อารยะสันติภาพ          อนุกรรมการ 21 
4) อ.ทพญ.พรธิดา  วิสุทธิวัฒนากร  อนุกรรมการ 22 
5) อ.ทพ.คมสนั   ลาภาอุตย์  อนุกรรมการ 23 
6) อ.ทพญ.อรฤดี  สุรัตนสุรางค์          อนุกรรมการ 24 
7) ทพญ.เดือน   ปัญจปิยะกุล  อนุกรรมการ 25 
8) น.ส.ลาลิตย์   โอภาสรัตน์  เลขานุการ 26 

มีหน้าที่ด าเนินการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิกเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 27 
จัดการประชุมวิชาการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ให้ทันการเปล่ียนแปลง และน าความรู้มาใช้ในการให้บริการแก่28 
ผู้ป่วย เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่สมาชิกองค์กรทันตแพทย์/แพทย์ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรทาง29 
การแพทย์ 30 

 คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านมาตรฐานวิชาชีพทางทันตกรรม 31 
1) ผศ.ทพ.สุรกิจ   วิสุทธิวัฒนากร  ประธานอนุกรรมการ 32 
2) ศ.คลินิกเกยีรติคุณทพ.ศุภชยั  สุทธิมัณฑนกุล  อนุกรรมการ 33 
3) รศ.ทพ.นิวัต    อนุวงศ์นเุคราะห ์  อนุกรรมการ 34 
4) รศ.ดร.ทพญ.หญิงสุภาณี  รัศมีมาสเมือง  อนุกรรมการ 35 
5) อ.ทพญ.วรางคณา  จิรรัตนโสภา  อนุกรรมการ 36 
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6) อ.ทพ.ยุทธศักดิ์   เกรียงเชดิศักดิ ์  อนุกรรมการ 1 
7) อ.ดร.ทพ.ศุภศันส์  ทิศทวีรัตน ์  อนุกรรมการ 2 
8) อ.ทพญ.พรธิดา  วิสุทธิวัฒนากร  อนุกรรมการ 3 
9) ทพ.สุเมธ   เต็มสุขยิง่   อนุกรรมการ 4 
10) น.ส.ลาลิตย์   โอภาสรัตน์  เลขานุการ 5 

มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 
ศึกษามาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดจากกลุ่มดูแลผู้ป่วยสหสาขา (Patient Care Team) เพื่อการ7 
ปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดขึ้น  ทบทวนการบันทึกเวชระเบียนและแบบฟอร์มต่างๆ  8 
เพื่อติดตามคุณภาพ ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้านยา และปัญหาจากการใช้ยาในโรงพยาบาล 9 

 คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านสร้างเสรมิสุขภาพและสวัสดิการ 10 
1) อ.ทพญ.รชยา   จินตวลากร  ประธานอนุกรรมการ 11 
2) ศ.คลินิกเกยีรติคุณทพ.สุรชัย เดชคุณากร  อนุกรรมการ 12 
3) รศ.ทพญ.ประภาศรี  ริรัตนพงษ ์  อนุกรรมการ 13 
4) อ.ทพ.นัฑวิชญ ์  นิยมสุจริต  อนุกรรมการ 14 
5) อ.ทพญ.ศรินนา  ตันติธนเศรษฐ ์  อนุกรรมการ 15 
6) ทพ.สมคิด   รงค์กรรภิรมย ์  อนุกรรมการ 16 
7) น.ส.ลาลิตย์   โอภาสรัตน์  เลขานุการ 17 

มีหน้าที่ด าเนินการก าหนดสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีทันตแพทย์และแพทย์ควรจะได้รับ ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ18 
และชีวอนามัย และจัดท าแนวทางในการด าเนินการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพและสวัสดิการแก่สมาชิก 19 

 อนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านความเสียหายที่เกิดกับผู้รับบริการทางทันตกรรม 20 
1) ผศ.ทพ.บัณฑิต  จิรจริยาเวช  ประธานอนุกรรมการ  21 
2) ศ.คลินิกเกยีรติคุณทพ.วีระศักดิ ์ ไพรัชเวทย ์  อนุกรรมการ 22 
3) ศ.คลินิกเกยีรติคุณทพ.ไพศาล     ชัยวัฒน ์   อนุกรรมการ 23 
4) ทพญ.สุภาพร   อิสระยั่งยืน  อนุกรรมการ 24 
5) น.ส.ลาลิตย์   โอภาสรัตน์  เลขานุการ 25 

มีหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน และน าเสนอข้อคิดเห็นตามมาตรฐานวิชาชีพต่อคณะกรรมการ 26 
บริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ และจัดท าแนวทางในการด าเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผู้รับบริการ 27 

1.4  ปฏิทินแผนการจัดกจิกรรมประจ าปี 2561 28 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงปฏิทินแผนการจัดกิจกรรมประจ าปี 2561 โดยมีวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 29 

กิจกรรมการอบรม Mahidol Dental Safety Goals กิจกรรมการเสวนาองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ กิจกรรมอบรมช่วยฟื้นคืนชีพฯ 30 
(Basic Life Support) และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ วาระใหม่ เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสาร31 
แจกในท่ีประชุม 32 
 33 

ที่ประชุม   รับทราบ 34 
 35 
 36 
 37 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 1 
ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ 2 

7 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ส่วนหลัง จ านวน 4 หน้า 3 
รายละเอียดตามเอกสารแจกในท่ีประชุม 4 

 5 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีข้อแก้ไข 6 

 7 
ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ประจ าปี 2560 8 
 ประธานแจ้งให้ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ประจ าปี 2560  โดยมีหัวข้อ9 
หลักของการด าเนินงานดังนี้ 10 

3.1 “คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพสู่ม าตรฐานชั้นน า                        11 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” 12 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ และองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ร่วมเป็นส่วนหน่ึง13 
ในคณะท างานโครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพสู่มาตรฐานชั้นน า เพื่อให้การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ            14 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทางการขอรับการรับรองคุณภาพ15 
สถานพยาบาล  16 
 3.2 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 17 

คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ด าเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี2559 จัดขึ้นเมื่อวัน18 
พุธท่ี 7 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 19 
ส่วนหลัง มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ านวน 212 คน โดยมีอัตราสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพิ่มมากขึ้นทุกปี รายละเอียดตามเอกสาร20 
แจกในท่ีประชุม 21 
 3.3 การน าเสนอแนวทางในการด าเนินการเพื่อพิจารณาคัดกรองแพทย์และทันตแพทย์ที่จะเข้าปฏิบัติงานใน22 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร 23 

โดยคณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านพิจารณารับแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อเป็นแนวทาง24 
ในการด าเนินการพิจารณาคัดกรองแพทย์และทันตแพทย์ที่จะเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 
และโรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร โดยน าเสนอใบสมัครฉบับใหม่ สามารถใช้สมัครเข้าปฏิบัติงานในทุกระบบ26 
ให้บริการของคณะทันตแพทยศาสตร์ 27 
 3.4 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา 28 
Basic Life Support” (Provider) ประจ าปี 2560 29 

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ และคณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ  จัดกิจกรรม30 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support 31 
(Provider) ประจ าปี 2560 ในหลักสูตรของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทีมวิทยากรจาก32 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกคนมีความรู้33 
พื้นฐานท่ีจ าเป็น ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหวังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบ34 
เหตุการณ์ไม่คาดคิด ปัจจุบันจากการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 มีสมาชิกทันตแพทย์/แพทย์ ผ่านการอบรมช่วยฟื้น35 
คืนชีพขั้นพื้นฐานและได้รับใบรับรองการฝึกอบรมที่ยังมีผลบังคับใช้ คิดเป็นร้อยละ 88.46 36 

 37 
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 3.5 กิจกรรมการประชุมวิชาการ เรื่อง “ตามติดความรู้เรื่องเครื่อง X-ray ฟัน” 1 
คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ เรื่อง “ตามติดความรู้2 

เรื่องเครื่อง X-ray ฟัน” ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม A3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ                3 
ชั้น 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ในการถ่ายภาพรังสีแก่สมาชิกองค์กรและผู้ที่สนใจ โดยมี รศ.ดร.ทพญ.          4 
สุชยา ด ารงค์ศรี หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นวิทยากรในการบรรยาย 5 
 3.6 การด าเนินการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม ในแต่ละสาขาเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย 6 

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านมาตรฐานวิชาชีพทางทันตกรรม ได้ด าเนินการเพื่อก าหนด7 
มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยของของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาขาร่วม8 
ประชุมพิจารณาถึงมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกๆสาขา ปัจจุบันด าเนินการเริ่มจากกลุ่มรากฟันเทียม 9 
ในการก าหนดคุณสมบัติของทันตแพทย์  ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ ที่จะสามารถปฏิบัติงานด้านรากฟันเทียมได้ และ10 
ประเด็นมาตรฐาน ในคุณภาพของกระบวนการและผลการรักษาของรากฟันเทียม การเข้ารับบริการ การประเมิน การวินิจฉัย 11 
การวางแผนการรักษา กระบวนการเตรียมแนวเพื่อการฝังรากฟันเทียม กระบวนการผ่าตัด กระบวนการด้านทันตกรรมประดิษฐ์ 12 
การติดตามผลการรักษา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาตลอดกระบวนการรักษา 13 
 3.7 กิจกรรมการปฐมนิเทศทันตแพทย์/แพทย์ เรื่องต้องรู้คู่ระบบค่าตอบแทน 14 

คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศทันตแพทย์/แพทย์ เรื่องต้องรู้คู่ระบบ15 
ค่าตอบแทน เพื่อชี้น านโยบาย/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรมแก่สมาชิก รวมทั้งการดูแลให้16 
สมาชิกปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือระเบียบต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการทางทันตกรรมและทางการ17 
แพทย์เป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยมีผศ.ทพ.สุรกิจ  วิสุทธิวัฒนากร รองประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และ         18 
ทันตแพทย์ เปน็วิทยากรในการบรรยาย 19 
 3.8 กิจกรรม “เสวนาองค์กรแพทย์และทันตแพทย์เพื่อสมาชิก” 20 

 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมในหัวข้อ “เสวนาองค์กรแพทย์และทันตแพทย์21 
เพื่อสมาชิก” ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 302 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 22 
ส่วนหลัง โดยมีผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร รองประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ เป็นผู้บรรยาย ใน23 
เนื้อหาประเด็นน่ารู้เพื่อสมาชิก กรณีศึกษาองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ และความเส่ียงที่น่าสนใจ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมจ านวน 24 
43 คน 25 
 3.9 บัตรสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ 26 

 คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านสร้างเสริมสุขภาพและสวัสดิการด าเนินการพิจารณา27 
จัดท าบัตรสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อด าเนินการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของ28 
สมาชิกตามความเหมาะสม และจัดท าให้แก่สมาชิกองค์กรต่อไป 29 

3.10 การพิจารณาข้อร้องเรียน/อุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย 30 
ตามกระบวนการการก ากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมคณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้าน31 

ความเสียหายที่เกิดกับผู้รับบริการทางทันตกรรมได้ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน/อุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย32 
ทุกด้าน และน าเสนอข้อคิดเห็นตามมาตรฐานวิชาชีพต่อคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ และน าเสนอให้แก่33 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้ด าเนินการประสานงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วยต่อไป 34 
 35 
 ที่ประชุม   รับทราบ 36 
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ระเบียบวาระที่ 4 ธรรมนูญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี 2560   1 
 ประธานแจ้งและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาธรรมนูญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์                       2 
ที่ได้มีการพิจารณาปรับแก้ไขจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ และที่ประชุมคณะกรรมการ3 
ประจ าคณะฯ ซึ่งคณบดีได้ลงนาม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีข้อหัวส าคัญที่แก้ไข ได้แก่ ชื่อองค์กร4 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทสมาชิก องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ระยะเวลา5 
การด ารงวาระของคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารแจกในท่ีประชุม 6 
 7 
 ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ ได้ตั้งข้อสังเกตุถึงการแก้ไขเปล่ียนธรรมนูญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ มีความง่าย8 
เกินไป และจากรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ในวาระการทบทวนธรรมนูญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์             9 
ฉบับร่างนั้นยังไม่มีข้อสรุปในการลงมติปรับแก้ไขระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และ             10 
ทันตแพทย์ แต่ตามธรรมนูญฉบับเดิมได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์มี อ านาจหน้าที่แก้ไข11 
เปล่ียนแปลงธรรมนูญได้ โดยไม่มีขั้นตอนการประชาพิจารณ์ของสมาชิกทั้งหมด และจากธรรมนูญ หมวดที่ 7 มีความเห็นเพิ่ม12 
ว่าการระบุข้อความของข้อที่ 25 และ 26 นั้น เพื่อระบุว่าการริเริ่มของธรรมนูญในช่วงแรก หากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงจะได้13 
สามารถด าเนินการได้โดยง่าย แต่ปัจจุบันองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว จึงน่าจะมีความอยู่14 
ตัวของการด าเนินงานแล้ว น่าจะมีการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้นและรับฟังเสียงส่วนใหญ่ 15 

ประธานฯ ชี้แจงถึงการพิจารณาปรับแก้ไขวาระจากมติที่ประชุมเดิม ว่าได้มีการน าเสนอให้พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียใน16 
การปรับเปล่ียนระยะเวลาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์หลายครั้งแล้ว ถึงมีข้อสรุปการก าหนด17 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งวาระเป็น 3 ปี โดยมีเหตุผลว่าการด าเนินงานขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์ มีการเกี่ยวข้อง18 
กับการพิจารณาสืบหาข้อเท็จจริงในข้อร้องเรียน/อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับการดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้ระยะเวลานานต่อเนื่อง 19 
  รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ อดีตประธานองค์กรแพทย์ แจ้งถึงการเริ่มต้นในทั่วไปจะมีการท าประชามติในรอบแรก 20 
แต่จุดที่เหมาะสมควรมองว่าหากการแก้ไขธรรมนูญฉบับใหม่นั้นส่งผลกระทบต่อสมาชิก ซึ่งการปรับแก้ไขธรรมนูญ                      21 
โดยคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์นั้น สามารถท าได้ แต่หากน าไปใช้ควรผ่านการท าประชามติจากสมาชิก22 
อีกครั้งหน่ึง  23 
 ทพญ.เดือน ปัญจปิยะกุล กรรมการบริหารฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะและมีความเห็นเพิ่มเติมว่าในทุกๆ เรื่องที่มีการ24 
เปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกจะน าแจ้งแก่สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสมอ ซึ่งจะให้สมาชิกร่วมพิจารณาแก้ไขใน            25 
ที่ประชุมใหญ่อาจมีความยืดเยื้อในการประชุม และส่งผลกระทบต่อสมาชิกที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมหลายๆ ครั้ง  26 
 รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข ได้มีความเห็นเพิ่มเติมถึงลักษณะของประกาศของสภาอาจารย์นั้น มีความคล้ายกับประกาศ27 
ธรรมนูญขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ตรงการที่ภายหลังจากการประกาศใช้แล้ว หากจะมีการแก้ไขจะให้อ านาจของ 28 
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานนั้นๆ พิจารณาแก้ไขได้เลย และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  เพื่อลงมติ29 
เห็นชอบ โดยสมาชิกทุกคนจะต้องยอมรับและน าไปใช้ และยกตัวอย่างของสมาคมปริทันต์วิทยาแห่งประเทศไทย มีข้อบังคับ/          30 
กฏระเบียบของสมาคม จะไม่ได้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการบริหารสมาคม แต่จะให้อ านาจแก่สมาชิกให้การแก้ไขเปล่ียนแปลง              31 
โดยน าเสนอประเด็นเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและขอให้สมาชิกเข้าร่วมเพื่อลงมติในครั้งนั้น ทั้งนี้จึงเสนอให้ที่ประชมุครัง้32 
นี้ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในธรรมนูญฉบับใหม่ หากเห็นชอบจะด าเนินการต่อไป หากไม่เห็นชอบสมควรแก้ไข                       33 
ควรพิจารณาใหม่และท าประชาพิจารณ์อีกครั้ง 34 
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 ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทบทวนธรรมนูญ ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 26                    ซึ่ง1 
การก าหนดไว้ดังนั้น ในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง เพื่อให้เกิดเงื่อนไขต่อการพิจารณาเรื่องส าคัญในการปรับแก้ไขธรรมนูญ             2 
โดยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 3 

1)  การแก้ไขโดยคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ซึ่งท าการเปล่ียนธรรมนูญได้ตามมติที่ประชุม 4 
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังหมดที่มีสิทธิออกเสียง จะเชื่อมโยงได้กับข้อที่ 15 ตามธรรมนูญฉบับใหม่5 
จะมีจ านวนกรรมการรวม 13 คน แต่มีสิทธิออกเสียงลงมติจ านวน 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้ง 6 

2)  สมาชิกจะเป็นกลไกลในการพิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงธรรมนูญ โดยหากมีข้อขัดแย้ง ในบัญญัติของธรรมนูญ 7 
หรือมีประเด็นที่สมควรพิจารณา ต้องให้สมาชิกรวบรวมจ านวนอย่างน้อย 1 ใน 5 เข้าชื่อเสนอประธานฯ เพื่อเปิด8 
ประชุมวิสามัญพิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลง  9 

3)  กรณีการประชุมที่ต้องมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง จะต้องมีเสียงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกที่เข้าประชุมใน10 
ครั้งนั้น ออกเสียงเพื่อก าหนดการแก้ไข และน าเสนอต่อคณบดีต่อไป 11 

 ดังนั้น จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและขอความคิดเห็นจากที่ประชุม เพื่อปรับข้อความให้มีความชัดเจนขึ้น มีระบบ12 
การเปล่ียนแปลงแก้ไขท่ีชัดเจนขึ้น  13 
 รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ มีความเห็นว่าการเปล่ียนแปลงที่เยอะอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร14 
แพทย์และทันตแพทย์ได้ เนื่องจากอาจไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้บ่อย จึงเสนอว่าถ้าเป็นการปรับแก้ไขที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ15 
สมาชิกมากนัก คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์นั้นสามารถดูแลได้ เนื่ องจากว่ากรรมการนั้นคือผู้แทนของ16 
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกให้มาด าเนินงานขององค์กร 17 
 ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ เสนอความเห็นว่าควรปรับข้อความของหมวดที่ 7 เนื่องจากปัจจุบันองค์กรแพทย์18 
และทันตแพทย์ ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วภายหลังจากการก่อตั้ง โดยอาจจะให้คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์   19 
ร่างแก้ไข ก่อนน าเสนอแก่สมาชิกผ่านที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ            20 
เพื่อทราบและรับรองการแก้ไขธรรมนูญ 21 

 22 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ ประธานฯ รับน าไปพิจารณาเพื่อด าเนินการต่อไป 23 

 24 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 25 
 5.1 รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก 26 

1) ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา เสนอความเห็นเพิ่มเติมถึงบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรแพทย์และ        27 
ทันตแพทย์ ในเรื่องของสวัสดิการที่ผ่านมาได้มีการด าเนินงานในเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปีของทันตแพทย์ปฏิบัติงาน              28 
ในคลินิก แต่ยังไม่พบการด าเนินงานในเรื่องของสวัสดิภาพของสมาชิก จากการพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น 29 
จึงควรให้มีการคุ้มครองด้านสวัสดิภาพให้แก่สมาชิกทันตแพทย์/แพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ และเสนอให้มี30 
การเปิดเผยรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนจากผู้ป่วยที่องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ได้พิจารณาที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทาง                  31 
ให้การปฏิบัติตัวของทันตแพทย์ท่านอื่นๆต่อไป ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ถูกร้องเรียนลดน้อยลง  และเสนอให้                         32 
คณะกรรมการบริหารฯ มีการวางแผนพัฒนาในปีหน้าจะด าเนินการลดเรื่องร้องเรียนอย่างไร การพัฒนาคุณภาพในการรักษา33 
ผู้ป่วยอย่างไร สวัสดิการให้แก่ทันตแพทย์จะเพิ่มขึ้นอย่างไร และกลุ่มสมาชิกทันตแพทย์จะมีการปรึกษาวิชาการกันอย่างไร  34 

 35 
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 ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร รองประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนจัดกิจกรรม1 
ในปี 2561 โดยกิจกรรมการอบรม Mahidol Dental Safety Goals จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและ2 
ปลอดภัย และในด้านมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมนั้น ปัจจุบันได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขา3 
เฉพาะทางกลุ่มรากฟันเทียม และจะด าเนินงานต่อไปสาขาเฉพาะอื่นๆ ต่อไป ซึ่งอาจจะมีการใช้เวลาที่ยาวนานจึงจะส าเร็จ 4 

 5 
ที่ประชุม รับทราบ  ประธานฯ รับน าไปพิจารณาเพื่อด าเนินการต่อไป 6 
 7 

2) ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมของคณะกรรมการ8 
บริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ลงเว็บไซต์ขององค์กรแพทย์ฯ เพื่อส่ือสารให้แก่สมาชิกทราบถึงการด าเนินงานของ9 
คณะกรรมการฯ 10 

 11 
ที่ประชุม รับทราบ  ประธานฯ รับน าไปพิจารณาความสมควรท่ีเหมาะสมอีกครั้ง 12 

 13 
3) รศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่14 

ความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิก เนื่องจากในปี 2560 ได้จัดประชุมวิชาการ 1 ครั้งนั้นเสนอให้มีการจัดประชุมวิชาการในเรื่องอื่นๆ 15 
เพิ่มเติมด้วย  16 

 17 
ที่ประชุม รับทราบ  ประธานฯ รับน าไปพิจารณาเพื่อด าเนินการต่อไป 18 

 19 
เลิกประชุมเวลา 14.20  น. 20 
 21 
 22 

(นางสาวลาลิตย์  โอภาสรัตน์)                         (ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพยก์าญจนา) 23 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 24 

 25 
 26 
 27 

(อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ)์ 28 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย ์29 

คณะทันตแพทยศาสตร ์30 


