
ประเด็น กลุมผูสูงอาย ุ

ตัวชี้วัด                6. รอยละของผูสูงอายุไดรับการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสภาพชองปาก 
แยกเปนตัวชี้วัดยอย 6 ตัว ดังนี้ 
6.1 รอยละของผูสูงอายุ ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
6.2 รอยละของผูสูงอายุทีไ่ดรับการตรวจสุขภาพชองปาก ไดรับการทาฟลูออไรดวานิชปองกันรากฟนผ ุ
6.3 รอยละของผูสูงอาย ุไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งชองปาก 
6.4 รอยละของผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
6.5 รอยละของผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพชองปาก 
6.6 รอยละของผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
      ไดรับการขูดหินน้้าลาย 

คํานิยาม ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
ผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน หมายถึง ผูสูงอายทุี่ข้ึนทะเบียนคลินิกโรคเรื้อรัง(เบาหวาน) 
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกระดับ 
ตรวจสุขภาพชองปาก หมายถึง การตรวจฟน, เหงือก และเนื้อเยื่อในชองปาก โดยทันตบุคลากร 
การฝกทักษะการดูแลสุขภาพชองปาก หมายถึง การฝึกการแปรงฟน, การใชไหมขัดฟน, การใชแปรง 
ซอกฟน พรอมทั้งฝึกท้าความสะอาดเนื้อเยื่อในชองปากและฟนปลอม ใหกับผูสูงอายุแบบลงมือปฏิบัติ
จริงรายบุคคลหรือรายกลุม โดยทันตบุคลากร หรือเจาหนาที่สาธารณสุข 
การทาฟลูออไรดวานิช หมายถึง การทาฟลูออไรดวานิชเพื่อยับยั้งรากฟนผุใหกับผูสูงอายุเปน
รายบุคคลโดยทันตบุคลากร 
การขูดหินน้ําลาย หมายถึง การไดรับบริการขูดหินน้้าลายหรือเกลารากฟน ในการรักษาโรคเหงือก
อักเสบหรือปริทันตอักเสบ โดยทันตบุคลากร 
การตรวจคัดกรองมะเร็งชองปาก หมายถึง การตรวจเนื้อเยื่อในชองปากโดยทันตบุคลากร 

เกณฑเปาหมาย 6.1 รอยละ 40 ของผูสูงอายุ ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
6.2 รอยละ 10 ของผูสูงอายทุีไ่ดรับการตรวจสุขภาพชองปาก ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช 
     ปองกันรากฟนผุ 
6.3 รอยละ 40 ของผูสูงอาย ุไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งชองปาก 
6.4 รอยละ 30 ของผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
6.5 รอยละ 30 ของผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพ 
      ชองปาก 
6.6 รอยละ 10 ของผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
      ไดรับการขูดหินน้้าลาย 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 6.1 - 6.3 ผูสูงอายุท้ังหมดในเขตรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 6.4 - 6.6 ผูสูงอายุในคลินิกเบาหวาน  

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

แหลงขอมูล ผลการจัดบริการสงเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปองกัน รักษาและฟนฟูสภาพชองปากกลุมผูสูงอาย ุ
ทั้งในและนอกสถานบริการสุขภาพ จากระบบรายงาน 43 แฟม 
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รายการขอมูล 1 6.1 A= จ้านวนผูสูงอายุ ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
          (ตรวจและประเมินสภาพชองปากท้ังปาก+วางแผนการรักษา ท่ีบันทึกลงแฟม dental 
          Providertype = 02, 06) 

6.2 A= จ้านวนผูสูงอายทุีไ่ดรับการตรวจสุขภาพชองปาก ไดรับการทาฟลูออไรดวานิชปองกันรากฟนผ ุ
          (จ้านวนผูสูงอายุ ในขอ 6.1 ที่มรีหัสทาฟลูออไรดวานิช 2387020, 2387021)             

6.3 A= จ้านวนผูสูงอาย ุไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งชองปาก  
          (Providertype = 02, 06, รหัสตรวจคัดกรองมะเร็งชองปาก (specialpp)  
          1B12E0, 1B12E1 หรือ 1B12E2)        

6.4 A= จ้านวนผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
          (ตรวจและประเมินสภาพชองปากท้ังปาก+วางแผนการรักษา ท่ีบันทึกลงแฟม dental 
          Providertype = 02, 06) 

6.5 A= จ้านวนผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ไดรับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพชองปาก 
          (รหัสฝกทักษะการแปรงฟน 2338610, 2338611) 
6.6 A= จ้านวนผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
          ไดรับการขูดหินน้้าลาย 
          (จ้านวนผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ในขอ 6.1 ที่มรีหัสขูดหินน้ําลาย  
          2277310, 2277320, 2287310, 2287320 รหัสใดรหัสหนึ่งหรือหลายรหัสก็ได) 

รายการขอมูล 2 6.1, 6.3 B = จ้านวนผูสูงอายุท้ังหมด   
6.2 B = จ้านวนผูสูงอายุท่ีไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
6.4. 6.5 B = จ้านวนผูสูงอายทุีข่ึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน 
6.6 B = จ้านวนผูสูงอายทุีข่ึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานท่ีไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 และ 6.6 (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ 2563) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2563)   
โดย งานขอมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 6.1, 6.3 

Baseline 
Data 

หนวยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ผูสูงอายุทีไ่ดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก 

รอยละ 65.95 62.06 62.87 

ผูสูงอายุทีไ่ดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งชองปาก 

รอยละ 50.25 47.73 46.98 

 
เกณฑการประเมิน 
6.1, 6.3 

 

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 

. 
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รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 6.2, 6.6 

Baseline 
Data 

หนวยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ผูสูงอายุทีไ่ดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก ไดรับการทาฟลูออไรด 
วานิชปองกันรากฟนผุ 

รอยละ 14.59 15.82 12.28 

ผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิก
เบาหวานทีไ่ดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก ไดรับการขูดหินน้้าลาย 

รอยละ - - 11.56 

 
เกณฑการประเมิน 
6.2, 6.6 

 

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 

. 
รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 6.4, 6.5 

Baseline 
Data 

หนวยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิก
เบาหวาน ไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก 

รอยละ 76.77 - - 

ผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิก
เบาหวาน ไดรับการฝึกทักษะการ
ดูแลสุขภาพชองปาก 

รอยละ - - - 

 
เกณฑการประเมิน 
6.4, 6.5 

 

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

. 
วิธีประเมินผล/
แหลงขอมูล 

ประเมินผลลัพธการแกปญหาการสูญเสียฟนในกลุมผูสูงอาย/ุ ระบบรายงาน 43 แฟม 

เอกสารสนับสนุน - 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมงานทันตสาธารณสุข   ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

ชื่อผูรับผิดชอบ 1. นางสาวแจมศรี มัสการ        เจาพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน    
    โทรศัพท: 08 1787 5235 
    E-mail: jaimjang@gmail.com  
2. นายชาญณรงค ลิ้มพิพัฒน    ทันตแพทยปฏิบัติการ 
    โทรศัพท: 08 1546 9911 
    E-mail: mew.channarong@gmail.com 
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