
ประเด็น การเขาถึงและคุณภาพการบริการ 

ตัวชี้วัด              1.2 รอยละของ รพ.สต./ศสม. ใหบริการสุขภาพชองปากที่มีคุณภาพ 

คํานิยาม รพ.สต./ศสม. ใหบริการสุขภาพชองปากที่มีคุณภาพ หมายถึง รพ.สต./ศสม./PCU ที่ผานเกณฑการ
ใหบริการสุขภาพชองปากท่ีมีคุณภาพครบทั้ง 3 เกณฑ  
เกณฑการใหบริการสุขภาพชองปากที่มีคุณภาพ ประกอบดวย 
1. รพ.สต./ศสม./PCU ท่ีมีทันตาภิบาลประจ้า หรือมีการจัดบริการทันตกรรมหมุนเวียนอยางนอย 
   สัปดาหละ 1 วัน  
   (ยกเวน รพ.สต.บานเกาะจ้า และ รพ.สต.บานเกาะศรีบอยา หมุนเวียนอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง) 
2. การจัดบริการสุขภาพชองปากท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ หมายถึง การใหบริการสงเสริมทันตสุขภาพ  
   ทันตกรรมปองกัน และบริการทันตกรรมพื้นฐาน ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และนอกสถานบริการ   
   สุขภาพ ไดตามเกณฑ 6 กลุมเปาหมาย 14 กิจกรรม คือ 
     1) คลินิกฝากครรภ (ANC) คือ 
         1.1 หญิงตั้งครรภไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
         1.2 หญิงตั้งครรภไดรับการฝึกแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control 
         1.3 หญิงตั้งครรภไดรับบริการทันตกรรม 
     2) คลินิกสงเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) 
         2.1 เด็กอายุ 0-2 ปี ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก (อยางนอยรอยละ 50) 
         2.2 การฝึกพอแม/ผูดูแลเด็ก 0-2 ปี แปรงฟนแบบลงมือปฏิบัต ิ
         2.3 เด็กอายุ 0-2 ปี ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช 
     3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
         3.1 เด็กอายุ 3-5 ปี ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก (อยางนอยรอยละ 50) 
         3.2 เด็กอายุ 3-5 ปี กลุมเสี่ยงไดรับการทาฟลูออไรดวานิชอยางนอยปีละ 1 ครั้ง 
         3.3 เด็กอายุ 3-5 ปี ไดรับบริการทันตกรรม 
     4) โรงเรียนประถมศึกษา  
         4.1 เด็กอายุ 6 ปี ไดรับการตรวจชองปาก 
         4.2 เด็กอายุ 6 ปี ไดรับเคลือบหลุมรองฟนกรามแทซี่ที่ 1 
         4.3 เด็กอายุ 6-12 ปี ไดรับบริการทันตกรรม (อยางนอยรอยละ 50) 
     5) กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง 
         5.1 ผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพชองปาก 
     6) กลุมผูสูงอาย ุ
         6.1 ผูสูงอายุไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
 3. จัดบริการสุขภาพชองปากท่ีครอบคลุมประชากรไดตามเกณฑ (>200 คนตอ 1,000 ประชากร) 

เกณฑเปาหมาย รอยละ 100 ของ รพ.สต./ศสม. ใหบริการสุขภาพชองปากท่ีมีคุณภาพ 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต้าบล, ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง และศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 
(ทั้งหมด 81 แหง) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล เกณฑ 1 รายงานเฉพาะกิจ 
เกณฑ 2, 3 ฐานขอมูล 43 แฟม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่สงใหจังหวัดทุกเดือน 

แหลงขอมูล ผลงานบริการทันตกรรม ราย รพ.สต./ศสม./PCU 

รายการขอมูล 1 A = จ้านวน รพ.สต./ศสม./PCU ท่ีใหบริการสุขภาพชองปากท่ีมีคุณภาพครบทั้ง 3 เกณฑ 

รายการขอมูล 2 B = จ้านวน รพ.สต./ศสม./PCU ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
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ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ 2563) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2563)   
โดย งานขอมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
Data 

หนวยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รพ.สต./ศสม. ที่ใหบริการสุขภาพ
ชองปากท่ีมีคุณภาพ 

รอยละ 97.30 98.77 97.53 

 
เกณฑการประเมิน  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากวารอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

หมายเหตุ : เกณฑ 2 (ขอ 2.1, 3.1 และ 4.3) วัดที่ผลงานท่ีรอยละ 25  
               เกณฑ 3 วัดที่ผลงาน >100 คนตอ 1,000 ประชากร 

10 เดือน ต่้ากวารอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

หมายเหตุ : เกณฑ 2 (ขอ 2.1, 3.1 และ 4.3) วัดที่ผลงานท่ีรอยละ 50 
              เกณฑ 3 วัดที่ผลงาน >200 คนตอ 1,000 ประชากร 

. 
วิธีประเมินผล/
แหลงขอมูล 

ประเมินผลลัพธการบริการสุขภาพชองปากท่ีมีคุณภาพใน รพ.สต., ศสม. และ PCU/ รายงานเฉพาะกิจ  
และระบบรายงาน 43 แฟม 

เอกสารสนับสนุน แผนการออกใหบริการทันตกรรมหมุนเวียน ใน รพ.สต., ศสม. ที่ไมมีทันตาภิบาลประจ้า 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่

ชื่อผูรับผิดชอบ 1. นางสาวเพ็ญนภา พลอินทร   ทันตแพทยช้านาญการ 
    โทรศัพท: 08 5917 8092 
    E-mail: mameawpennapa@gmail.com  
2. นายวสิน เทียนก่ิงแกว         ทันตแพทยเช่ียวชาญ 
    โทรศัพท: 08 1978 4165 
    E-mail: plewasin@yahoo.com 
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