
ประเด็น กลุมวัยทํางาน 

ตัวชี้วัด                  5. รอยละของวัยทํางานที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสภาพ
ชองปาก แยกเปนตัวชี้วัดยอย 3 ตัว ดังนี้ 
5.1 รอยละของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
5.2 รอยละของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพ 
     ชองปาก 
5.3 รอยละของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
     ไดรับการขูดหินน้้าลาย 

คํานิยาม คลินิกเบาหวาน หมายถึง คลินิกโรคเรื้อรัง(เบาหวาน) ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกระดับ 
 วัยทํางานที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน หมายถึง ประชาชนกลุมอายุ 35 ปี ถึง 59 ปี 11 เดือน    
 29 วัน ที่ข้ึนทะเบียนคลินิกโรคเรื้อรัง(เบาหวาน) ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกระดับ  
 ตรวจสุขภาพชองปาก หมายถึง การตรวจฟน, เหงือก และเนื้อเยื่อในชองปาก โดยทันตบุคลากร 
 การฝกทักษะการดูแลสุขภาพชองปาก หมายถึง การฝึกการแปรงฟน, การใชไหมขัดฟน การใชแปรง 
 ซอกฟนใหกับผูปวยกลุมวัยท้างานท่ีมารับบริการในคลินิกโรคเบาหวานแบบลงมือปฏิบัติจริง  
 รายบุคคลหรือรายกลุม โดยทันตบุคลากร หรือเจาหนาที่สาธารณสุข 
การขูดหินน้ําลาย หมายถึง การไดรับบริการขูดหินน้้าลายหรือเกลารากฟน ในการรักษาโรคเหงือก
อักเสบหรือปริทันตอักเสบ โดยทันตบุคลากร 

เกณฑเปาหมาย 5.1 รอยละ 40 ของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
5.2 รอยละ 40 ของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพ 
      ชองปาก 
5.3 รอยละ 10 ของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
      ไดรับการขูดหินน้้าลาย 

ประชากรกลุมเปาหมาย วัยท้างานในคลินิกโรคเรื้อรัง ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ฐานขอมูล 43 แฟม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่สงใหจังหวัดทุกเดือน 

แหลงขอมูล ผลการจัดบริการสงเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปองกัน รักษาและฟนฟูสภาพชองปาก  
กลุมวัยท้างานในคลินิกโรคเรื้อรัง(เบาหวาน)  ทั้งในและนอกสถานบริการสุขภาพ จากระบบรายงาน 
43 แฟม ของหนวยบริการสาธารณสุขภาครัฐทุกระดับ 

รายการขอมูล 1 5.1 A= จ้านวนวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
          (ตรวจและประเมินสภาพชองปากท้ังปาก+วางแผนการรักษา ท่ีบันทึกลงแฟม dental 
          Providertype = 02, 06 และ PTEETH > 0) 

5.2 A= จ้านวนวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพชองปาก 
          (รหัสฝกทักษะการแปรงฟน 2338610, 2338611) 

5.3 A= วัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
          ไดรับการขูดหินน้้าลาย                    
          (จ้านวนวัยท้างาน ในขอ 5.1 ที่มีรหัสขูดหินน้ําลาย 2277310, 2277320, 2287310,  
          2287320 รหัสใดรหัสหนึ่งหรือหลายรหัสก็ได) 

รายการขอมูล 2 5.1, 5.2 B= จ้านวนวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทั้งหมด 
5.3 B= จ้านวนวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานท่ีไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด 5.1, 5.2 และ 5.3 (A/B) x 100 
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ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ 2563) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2563)   
โดย งานขอมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 5.1, 5.2 
 

Baseline 
Data 

หนวยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

วัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนใน
คลินิกเบาหวาน ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก 

รอยละ 65.16 - - 

วัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนใน
คลินิกเบาหวาน ไดรับการฝึก
ทักษะการดูแลสุขภาพชองปาก 

รอยละ 59.46 - - 

 
เกณฑการประเมิน  
5.1, 5.2 

 

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากวารอยละ 15 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 
10 เดือน ต่้ากวารอยละ 35 รอยละ 35 รอยละ 40 รอยละ 45 รอยละ 50 

. 
รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 5.3 

Baseline 
Data 

หนวยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ท้างานท่ีขึ้นทะเบียนใน
คลินิกเบาหวานทีไ่ดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก  
ไดรับการขูดหินน้้าลาย 

รอยละ - - 14.64 

 
เกณฑการประเมิน 5.3  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากวารอยละ 1 รอยละ 1 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 
10 เดือน ต่้ากวารอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 

. 
วิธีประเมินผล/
แหลงขอมูล 

ประเมินผลลัพธการแกปญหาอาการแทรกซอนจากโรคในชองปากของผูปวยโรคเบาหวาน/ ระบบ
รายงาน 43 แฟม 

เอกสารสนับสนุน  - 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

ชื่อผูรับผิดชอบ 1. นายชาญณรงค ลิ้มพิพัฒน    ทันตแพทยปฏิบัติการ 
    โทรศัพท: 08 1546 9911 
    E-mail: mew.channarong@gmail.com 
2. นางนันทิยา ศรีไชย             เจาพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน    
    โทรศัพท: 08 9723 9541 
    E-mail: moobabee@gmail.com 
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