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KPI Template ปี 2564 งานทันตสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ 
 

                                                                                                                  วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 
ประเด็น การเข้าถึงและคุณภาพการบริการ 
ตัวชี้วัด              1.1 ร้อยละของประชากรทั้งหมด เข้าถึงบริการทันตกรรม 
ค านิยาม ประชากร หมายถึง ประชากรในเขตรับผิดชอบท้ังหมด (คน)  

(ประมวลผลจากแฟูม PERSON ที่ clean ความซ้้าซ้อนแล้ว Typearea 1,3 Discharge=9) 
เข้าถึงบริการทันตกรรม หมายถึง การได้รับบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน    
รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปาก ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และนอกสถานบริการสุขภาพ  
(ประมวลผลจากแฟูม PROCEDURE_OPD เชื่อมโยง cwh_dent_icd10tm (รหัสหัตถการทันตกรรม)) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 45 ของประชากรทั้งหมด เข้าถึงบริการทันตกรรม 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรทุกกลุ่มวัยในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่ส่งให้จังหวัดทุกเดือน 

แหล่งข้อมูล ผลการจัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปาก  
ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และนอกสถานบริการสุขภาพ จากระบบรายงาน 43 แฟูม ของหน่วยบริการ
สาธารณสุขภาครัฐทุกระดับ 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผู้รับบริการทันตกรรม (คนต่อสถานบริการ)  
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนประชากรทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2564)   

โดย งานข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ประชากรทั้งหมด เข้าถึงบริการ 
ทันตกรรม 

ร้อยละ 54.90 55.06 65.02 

 
เกณฑ์การประเมิน  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 
10 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 

. 
วิธีประเมินผล/
แหล่งข้อมูล 

ประเมินผลลัพธ์การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชน/ ระบบรายงาน 43 แฟูม  
 

เอกสารสนับสนุน - 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่
ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวเพ็ญนภา พลอินทร ์  ทันตแพทย์ช้านาญการ 

    โทรศัพท:์ 08 5917 8092 
    E-mail: mameawpennapa@gmail.com  
2. นายวสิน เทียนก่ิงแก้ว         ทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
    โทรศัพท:์ 08 1978 4165 
    E-mail: plewasin@yahoo.com 
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ประเด็น การเข้าถึงและคุณภาพการบริการ 
ตัวชี้วัด              1.2 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
ค านิยาม รพ.สต./ศสม. ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ หมายถึง รพ.สต./ศสม./PCU ที่ผ่านเกณฑ์การ

ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพครบทั้ง 3 เกณฑ์  
เกณฑ์การให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 
1. รพ.สต./ศสม./PCU ท่ีมีทันตาภิบาลประจ้า หรือมีการจัดบริการทันตกรรมหมุนเวียนอย่างน้อย 
   สัปดาห์ละ 1 วัน  
   (ยกเว้น รพ.สต.บ้านเกาะจ้า และ รพ.สต.บ้านเกาะศรีบอยา หมุนเวียนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง) 
2. การจัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง การให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ  
   ทันตกรรมปูองกัน และบริการทันตกรรมพื้นฐาน ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และนอกสถานบริการ   
   สุขภาพ ได้ตามเกณฑ ์6 กลุ่มเปูาหมาย 14 กิจกรรม คือ 
     1) คลินิกฝากครรภ์ (ANC) คือ 
         1.1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
         1.2 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control 
         1.3 หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทันตกรรม 
     2) คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) 
         2.1 เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (อย่างน้อยร้อยละ 50) 
         2.2 การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก 0-2 ปี แปรงฟันแบบลงมือปฏิบัต ิ
         2.3 เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 
     3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         3.1 เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (อย่างน้อยร้อยละ 50) 
         3.2 เด็กอายุ 3-5 ปี กลุ่มเสี่ยงได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
         3.3 เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม 
     4) โรงเรียนประถมศึกษา  
         4.1 เด็กอายุ 6 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก 
         4.2 เด็กอายุ 6 ปี ได้รับเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 
         4.3 เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (อย่างน้อยร้อยละ 50) 
     5) กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
         5.1 ผู้ปุวยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 
     6) กลุ่มผู้สูงอาย ุ
         6.1 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
 3. จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีครอบคลุมประชากรได้ตามเกณฑ์ (>200 คนต่อ 1,000 ประชากร) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของ รพ.สต./ศสม. ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล, ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 
(ทั้งหมด 81 แห่ง) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เกณฑ์ 1 รายงานเฉพาะกิจ 
เกณฑ์ 2, 3 ฐานข้อมูล 43 แฟูม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่ส่งให้จังหวัดทุกเดือน 

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

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวน รพ.สต./ศสม./PCU ท่ีให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพครบทั้ง 3 เกณฑ์ 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวน รพ.สต./ศสม./PCU ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
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ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2564)   
โดย งานข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพ
ช่องปากท่ีมีคุณภาพ 

ร้อยละ 98.77 97.53 100 

 
เกณฑ์การประเมิน  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : เกณฑ์ 2 (ข้อ 2.1, 3.1 และ 4.3) วัดที่ผลงานท่ีร้อยละ 25  
               เกณฑ์ 3 วัดที่ผลงาน >100 คนต่อ 1,000 ประชากร 

10 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : เกณฑ์ 2 (ข้อ 2.1, 3.1 และ 4.3) วัดที่ผลงานท่ีร้อยละ 50 
              เกณฑ์ 3 วัดที่ผลงาน >200 คนต่อ 1,000 ประชากร 

. 
วิธีประเมินผล/
แหล่งข้อมูล 

ประเมินผลลัพธ์การบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพใน รพ.สต., ศสม. และ PCU/ รายงานเฉพาะกิจ  
และระบบรายงาน 43 แฟูม 

เอกสารสนับสนุน แผนการออกให้บริการทันตกรรมหมุนเวียน ใน รพ.สต., ศสม. ที่ไม่มีทันตาภิบาลประจ้า 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่

ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวเพ็ญนภา พลอินทร ์  ทันตแพทย์ช้านาญการ 
    โทรศัพท:์ 08 5917 8092 
    E-mail: mameawpennapa@gmail.com  
2. นายวสิน เทียนก่ิงแก้ว         ทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
    โทรศัพท:์ 08 1978 4165 
    E-mail: plewasin@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ประเด็น การเข้าถึงและคุณภาพการบริการ 
ตัวชี้วัด              1.3 สัดส่วนงานทันตกรรมเฉพาะทางต่องานทันตกรรมพื้นฐาน 
ค านิยาม งานทันตกรรมเฉพาะทาง  หมายถึง งานทันตกรรมที่ประมวลผลจากแฟูม PROCEDURE_OPD  

เชื่อมโยง cwh_dent_icd10tm (รหัสหัตถการทันตกรรม) ในกลุ่มทันตกรรมเฉพาะทาง 
งานทันตกรรมพื้นฐาน  หมายถึง งานทันตกรรมที่ประมวลผลจากแฟูม PROCEDURE_OPD  
เชื่อมโยง cwh_dent_icd10tm (รหัสหัตถการทันตกรรม) ในกลุ่มทันตกรรมพื้นฐาน 
(ไม่นับรวมรหัสหัตถการทันตกรรม ในกลุ่มส่งเสริมปูองกันและไม่จัดกลุ่ม) 

เกณฑ์เป้าหมาย สัดส่วนงานทันตกรรมเฉพาะทางต่องานทันตกรรมพื้นฐาน ร้อยละ 20 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หัตถการทันตกรรมที่ให้บริการในแต่ละ visit ของประชากรทุกกลุ่มวัย 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่ส่งให้จังหวัดทุกเดือน 

แหล่งข้อมูล ผลการจัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปาก  
ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และนอกสถานบริการสุขภาพ จากระบบรายงาน 43 แฟูม ของหน่วยบริการ
สาธารณสุขภาครัฐทุกระดับ 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนรหัสหัตถการทันตกรรมเฉพาะทาง 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนรหัสหัตถการทันตกรรมพื้นฐาน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2564)   

โดย งานข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สัดส่วนงานทันตกรรมเฉพาะทางต่อ
งานทันตกรรมพื้นฐาน 

ร้อยละ 14.59 14.08 15.95 

 
เกณฑ์การประเมิน  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน  ต่้ากว่าร้อยละ 9 ร้อยละ 9 ร้อยละ 10 ร้อยละ 11 ร้อยละ 12 
10 เดือน  ต่้ากว่าร้อยละ 19 ร้อยละ 19 ร้อยละ 20 ร้อยละ 21 ร้อยละ 22 

. 
วิธีประเมินผล/
แหล่งข้อมูล 

ประเมินผลลัพธ์สัดส่วนการให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อทันตกรรมพื้นฐาน/ ระบบรายงาน 43 แฟูม 

เอกสารสนับสนุน - 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่

ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวเพ็ญนภา พลอินทร ์  ทันตแพทย์ช้านาญการ 
    โทรศัพท:์ 08 5917 8092 
    E-mail: mameawpennapa@gmail.com  
2. นายวสิน เทียนก่ิงแก้ว         ทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
    โทรศัพท:์ 08 1978 4165 
    E-mail: plewasin@yahoo.com 
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ประเด็น การเข้าถึงและคุณภาพการบริการ 
ตัวชี้วัด              1.4 จ านวน visit การให้บริการทันตกรรมต่อทันตบุคลากร  
ค านิยาม บริการทันตกรรม หมายถึง บริการทันตกรรมทั้งหมด ท้ังงานทันตกรรมส่งเสริมปูองกัน  

งานทันตกรรมพื้นฐาน และงานทันตกรรมเฉพาะทาง  
ที่ประมวลผลจากแฟูม PROCEDURE_OPD เชื่อมโยง cwh_dent_icd10tm (รหัสหัตถการทันตกรรม)  

(ไม่นับรวมรหัสหัตถการทันตกรรม ในกลุ่มไม่จัดกลุ่ม)  

เกณฑ์เป้าหมาย จ้านวน visit การให้บริการทันตกรรมต่อทันตบุคลากร 1,800 ครั้ง/ปี 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หัตถการทันตกรรมที่ให้บริการในแต่ละ visit ของประชากรทุกกลุ่มวัย 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่ส่งให้จังหวัดทุกเดือน 

แหล่งข้อมูล ผลการจัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปาก  
ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และนอกสถานบริการสุขภาพ จากระบบรายงาน 43 แฟูม ของหน่วยบริการ
สาธารณสุขภาครัฐทุกระดับ 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวน visit การให้บริการทันตกรรม (แยกตามทันตบุคลากรรายบุคคล)  
      รหัสหัตการทันตกรรมทั้งหมด จากแฟูม PROCEDURE_OPD เชื่อมโยง cwh_dent_icd10tm  
      (รหัสหัตถการทันตกรรม) ในกลุ่มทันตกรรมพื้นฐาน, ทันตกรรมเฉพาะทาง และส่งเสริมปูองกัน 

รายการข้อมูล 2 - 
สูตรค านวณตัวชี้วัด - 
ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2564)   

โดย งานข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่

วิธีประเมินผล/
แหล่งข้อมูล 

ประเมินผลลัพธ์การให้บริการทันตกรรมของทันตบุคลากรรายบุคคล/ ระบบรายงาน 43 แฟูม 

เอกสารสนับสนุน - 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่

ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวเพ็ญนภา พลอินทร ์  ทันตแพทย์ช้านาญการ 
    โทรศัพท:์ 08 5917 8092 
    E-mail: mameawpennapa@gmail.com  
2. นายวสิน เทียนก่ิงแก้ว         ทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
    โทรศัพท:์ 08 1978 4165 
    E-mail: plewasin@yahoo.com 
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ประเด็น กลุ่มแม่และเด็กอายุ 0-2 ปี  
   : กลุ่มหญิงมีครรภ์ 

ตัวชี้วัด                2. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และบริการ 
ทันตกรรมพื้นฐาน แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวดังนี้ 
2.1 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ข้ึนทะเบียนในหน่วยบริการ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
2.2 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ข้ึนทะเบียนในหน่วยบริการ ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน 
2.3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการขูดหินน้้าลาย 

ค านิยาม หญิงมีครรภ์ หมายถึง หญิงมีครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการของรัฐ หรือเอกชน ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนในหน่วยบริการ (ที่คลอดในปีงบประมาณ มีประวัติย้อนหลังของการตั้งครรภ์ครั้งนี้) 
การตรวจสุขภาพช่องปาก หมายถึง การตรวจฟัน, เหงือก และเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยทันตบุคลากร 
(ได้รับการตรวจช่องปากและได้รับการแนะน้าครั้งใดครั้งหนึ่งใน 5 ครั้งของการฝากครรภ์) 
การฝึกทักษะการแปรงฟัน  หมายถึง การได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติจริง 
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยทันตบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
การขูดหินน้ าลาย หมายถึง การได้รับบริการขูดหินน้้าลายหรือเกลารากฟัน ในการรักษาโรคเหงือก
อักเสบหรือปริทันต์อักเสบ โดยทันตบุคลากร 

เกณฑ์เป้าหมาย 2.1 ร้อยละ 75 ของหญิงมีครรภ์ที่ข้ึนทะเบียนในหน่วยบริการ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
2.2 ร้อยละ 75 ของหญิงมีครรภ์ที่ข้ึนทะเบียนในหน่วยบริการ ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน 
2.3 ร้อยละ 50 ของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการขูดหินน้้าลาย 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงมีครรภ์ที่ข้ึนทะเบียนในหน่วยบริการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่ส่งให้จังหวัดทุกเดือน 

แหล่งข้อมูล  ผลการให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน และบริการทันตกรรมพื้นฐานกลุ่มหญิงมีครรภ ์
 ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกระดับ 

รายการข้อมูล 1 2.1 A= จ้านวนหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
          (ตรวจและประเมินสภาพช่องปากท้ังปาก+วางแผนการรักษา ท่ีบันทึกลงแฟ้ม dental 
          Denttype = 1, Providertype = 02, 06 และ PTEETH > 0) 

2.2 A= จ้านวนหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน 
          (รหัสฝึกทักษะการแปรงฟัน 2338610, 2338611) 

2.3 A= จ้านวนหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการขูดหินน้้าลาย 
          (จ้านวนหญิงมีครรภ ์ในข้อ 2.1 ที่มรีหัสขูดหินน้ าลาย 2277310, 2277320, 2287310,  
          2287320 รหัสใดรหัสหนึ่ง หรือหลายรหัสก็ได)้ 

รายการข้อมูล 2 2.1, 2.2 B= จ้านวนหญิงมีครรภ์ที่ข้ึนทะเบียนในหน่วยบริการ 
2.3 B= จ้านวนหญิงมีครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนในหน่วยบริการที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 2.1, 2.2 และ 2.3 (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 
 

5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2564)   
โดย งานข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 2.1, 2.2 
 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

หญิงมีครรภ์ที่ข้ึนทะเบียนในหน่วย
บริการ ได้รับการตรวจสุขภาพ 
ช่องปาก 

ร้อยละ 62.75 64.56 76.57 

หญิงมีครรภ์ที่ข้ึนทะเบียนในหน่วย
บริการ ได้รับการฝึกทักษะ 
การแปรงฟัน 

ร้อยละ 61.66 64.64 76.14 

 
เกณฑ์การประเมิน 
2.1, 2.2 

 

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 35 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 
10 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

. 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 2.3 
 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

หญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก ได้รับการขูดหินน้้าลาย 

ร้อยละ - - 26.83 

 
เกณฑ์การประเมิน 2.3  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 
10 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 45 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

. 
วิธีประเมินผล/
แหล่งข้อมูล 

ประเมินผลลัพธ์การด้าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในคลินิกฝากครรภ์/ ระบบรายงาน 43 แฟูม  

เอกสารสนับสนุน สมุดแม่และเด็ก 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่

ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวณิดานาสิริ บ้ารุงศรี    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน    
    โทรศัพท์ : 08 1477 2240 
    E-mail: helloaida@yahoo.com 
2. นางสาวเพ็ญนภา พลอินทร ์   ทันตแพทย์ช้านาญการ 
    โทรศัพท:์ 08 5917 8092 
    E-mail: mameawpennapa@gmail.com 
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ประเด็น กลุ่มแม่และเด็กอายุ 0-2 ปี  
   : กลุ่มเด็กอายุ 0-2 ปี 

ตัวชี้วัด                2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ และทันตกรรมป้องกัน  
แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวดังนี้ 
2.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน 
2.6 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปีที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 

ค านิยาม เด็กอายุ 0-2 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี 11  เดือน 29 วัน  ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
การตรวจสุขภาพช่องปาก หมายถึง การตรวจฟัน, เหงือก และเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยทันตบุคลากร 
ผู้ดูแลเด็ก หมายถึง พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองเด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี 11  เดือน 29 วัน 
การฝึกทักษะการแปรงฟัน หมายถึง ผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติจริง 
กับเด็ก เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยทันตบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 การทาฟลูออไรด์วานิช หมายถึง การทาฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเกิดฟันผุ เป็นรายบุคคล  
 อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยทันตบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีผ่านการอบรม 

เกณฑ์เป้าหมาย 2.4 ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
2.5 ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 0-2 ปี ผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน 
2.6 ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 0-2 ปีที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 0-2 ปี ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่ส่งให้จังหวัดทุกเดือน 

แหล่งข้อมูล ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปูองกันทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีหรือคลินิกทันตกรรมในหน่วยบริการ
สาธารณสุขของรัฐทุกระดับ 

รายการข้อมูล 1 2.4 A= จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปี ท่ีได้รับการตรวจช่องปาก 
          (ตรวจและประเมินสภาพช่องปากท้ังปาก+วางแผนการรักษา ท่ีบันทึกลงแฟ้ม dental 
          Providertype = 02, 06, DTEETH = 1-20, DCARIES+DFILLING+DEXTRACT <= 20 
          และ DCARIES+DFILLING <= DTEETH) 

2.5 A= จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปี ท่ีผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน 
          (รหัสฝึกทักษะการแปรงฟัน 2338610, 2338611) 

2.6 A= จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปีที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 
          (จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปี ในข้อ 2.4 ท่ีมีรหัสทาฟลูออไรด์วานิช 2377020, 2377021) 

รายการข้อมูล 2 2.4, 2.5 B= จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปีท้ังหมด 
2.6 B= จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปีท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 2.4, 2.5 และ 2.6 (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2564)   
โดย งานข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
 
 
 
 
 



9 
 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 2.4, 2.5  
และ 2.6 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

ร้อยละ 68.98 70.79 77.07 

เด็กอายุ 0-2 ปี ผู้ดูแลเด็กได้รับการ
ฝึกทักษะการแปรงฟัน 

ร้อยละ 72.87 78.19 82.85 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปีที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการ
ทาฟลูออไรด์วานิช 

ร้อยละ - 83.14 94.45 

 
เกณฑ์การประเมิน  
2.4, 2.5 และ 2.6 

 

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 
10 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 65 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

. 
วิธีประเมินผล/
แหล่งข้อมูล 

ประเมินผลลัพธ์การด้าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กอายุ 0-2 ปี/ ระบบรายงาน 43 แฟูม 

เอกสารสนับสนุน - 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่

ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวณิดานาสิริ บ้ารุงศรี    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน    
    โทรศัพท์ : 08 1477 2240 
    E-mail: helloaida@yahoo.com 
2. นางสาวเพ็ญนภา พลอินทร ์   ทันตแพทย์ช้านาญการ 
    โทรศัพท:์ 08 5917 8092 
    E-mail: mameawpennapa@gmail.com 
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ประเด็น กลุ่มเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด                3. ร้อยละของเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ได้รับการให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และบริการ

ทันตกรรมพื้นฐาน แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวดังนี้ 
3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก   
3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปีทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช   
3.3 ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปีทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับบริการทันตกรรม 

ค านิยาม เด็กปฐมวัย 3-5 ปี หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด   
 การตรวจสุขภาพช่องปาก หมายถึง การตรวจฟัน, เหงือก และเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยทันตบุคลากร 
 การทาฟลูออไรด์วานิช หมายถึง การทาฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเกิดฟันผุ เป็นรายบุคคล  
อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี โดยทันตบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีผ่านการอบรม 
การบริการทันตกรรม หมายถึง การให้บริการรักษาตามความจ้าเป็นรายบุคคล โดยทันตบุคลากร 
(ไม่นับรวมการตรวจสุขภาพช่องปาก, การฝึกทักษะการแปรงฟัน และการทาฟลูออไรด์วานิช) 

เกณฑ์เป้าหมาย 3.1 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
3.2 ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 3-5 ปีทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช   
3.3 ร้อยละ 10 ของเด็กอายุ 3-5 ปีทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับบริการทันตกรรม 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 3-5 ปี ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่ส่งให้จังหวัดทุกเดือน 

แหล่งข้อมูล ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน และบริการทันตกรรมทั้งในหน่วยบริการและ
นอกหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ 

รายการข้อมูล 1 3.1 A= จ้านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  
          (ตรวจและประเมินสภาพช่องปากท้ังปาก+วางแผนการรักษา ท่ีบันทึกลงแฟ้ม dental 
          Providertype = 02, 06, DTEETH = 1-20, DCARIES+DFILLING+DEXTRACT <= 20 
          DCARIES+DFILLING <= DTEETH และ DEXTRACT = 20-DTEETH) 

3.2 A= จ้านวนเด็กอายุ 3-5 ปีทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 
          (จ้านวนเด็กอายุ 3-5 ป ีในข้อ 3.1 ท่ีมีรหัสทาฟลูออไรด์วานิช 2377020, 2377021)   

3.3 A= จ้านวนเด็กอายุ 3-5 ปีทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับบริการทันตกรรม 
          (จ้านวนเด็กอายุ 3-5 ป ีในข้อ 3.1 ท่ีมีรหัสหัตถการทั้งหมด ยกเว้น ใน visit ที่มีเฉพาะ  
          รหัสตรวจ 2330010, 2330011, 2330012, 2330014, 2330020, 2330040, 2330099,        
           2380010, 2339920 รหัสฝึกทักษะการแปรงฟัน 2338610, 2338611 หรือรหัสทา 
          ฟลูออไรด์วานิช 2377020, 2377021 รหัสใดรหัสหนึ่งหรือหลายรหัส) 

รายการข้อมูล 2 3.1 B= จ้านวนเด็กอายุ 3-5 ปีท้ังหมด 
3.2, 3.3 B= จ้านวนเด็กอายุ 3-5 ปีท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 3.1, 3.2 และ 3.3 (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2564)   
โดย งานข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 3.1 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

ร้อยละ 82.91 85.86 89.04 

 
เกณฑ์การประเมิน 3.1  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 
10 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

. 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 3.2 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เด็กอายุ 3-5 ปีทีไ่ด้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก ได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช   

ร้อยละ 73.00 69.53 92.80 

 
เกณฑ์การประเมิน 3.2  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 
10 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 55 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

. 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 3.3 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เด็กอายุ 3-5 ปีทีไ่ด้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก ได้รับบริการ 
ทันตกรรม 

ร้อยละ 8.50 11.39 9.77 

 
เกณฑ์การประเมิน 3.3  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 ร้อยละ 9 
10 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 

. 
วิธีประเมินผล/
แหล่งข้อมูล 

ประเมินผลลัพธ์การด้าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน และบริการทันตกรรมใน 
ศูนย์เด็กเล็ก หรือเด็กช้ันอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา/ ระบบรายงาน  43 แฟูม   

เอกสารสนับสนุน  - 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวณิดานาสิริ บ้ารุงศรี    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน    
    โทรศัพท์ : 08 1477 2240 
    E-mail: helloaida@yahoo.com 
2. นางสาวเพ็ญนภา พลอินทร ์   ทันตแพทย์ช้านาญการ 
    โทรศัพท:์ 08 5917 8092 
    E-mail: mameawpennapa@gmail.com 
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ประเด็น กลุ่มวัยเรียน 
ตัวชี้วัด                4. ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษา ได้รับบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และบริการ 

ทันตกรรมพื้นฐาน แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวดังนี้ 
4.1 ร้อยละของเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
4.2 ร้อยละของเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
4.3 ร้อยละของเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้รับบริการทันตกรรม 

ค านิยาม เด็กประถมศึกษา หมายถึง เด็กช้ันประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในโรงเรียนทุกสังกัด  
ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด (ช่วงข้อมูล : กรกฎาคม 2563 ถึง เมษายน 2564) 
การตรวจสุขภาพช่องปาก หมายถึง การตรวจฟัน, เหงือก และเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยทันตบุคลากร 
การเคลือบหลุมร่องฟัน หมายถึง การใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ทาลงบนหลุมร่องฟันที่ลึกของ 
ฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 โดยทันตบุคลากร 
การบริการทันตกรรม หมายถึง การให้บริการรักษาตามความจ้าเป็นรายบุคคล โดยทันตบุคลากร 
(ไม่นับรวมการตรวจสุขภาพช่องปาก และการฝึกทักษะการแปรงฟัน) 

เกณฑ์เป้าหมาย 4.1 ร้อยละ 85 ของเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
4.2 ร้อยละ 30 ของเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
4.3 ร้อยละ 50 ของเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้รับบริการทันตกรรม 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

4.1, 4.3 เด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
4.2 เด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่ส่งให้จังหวัดทุกเดือน 

แหล่งข้อมูล ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน และบริการทันตกรรมกลุ่มเด็กวัยเรียน 
ทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ จากระบบรายงาน 43 แฟูม ของหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ
ทุกระดับ 

รายการข้อมูล 1 4.1 A= จ้านวนเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
          (ตรวจและประเมินสภาพช่องปากท้ังปาก+วางแผนการรักษา ท่ีบันทึกลงแฟ้ม dental 
          Providertype = 02, 06 และ PTEETH > 0) 

4.2 A= จ้านวนเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
          (รหัสเคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ 16 = 238703A, ซี่ 26 = 238703C, ซี่ 36 = 238703E และ 
          ซี่ 46 = 238703G) 

4.3 A= จ้านวนเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่ได้รับบริการทันตกรรม 
          (นับรหัสหัตถการทั้งหมด ยกเว้น ใน visit ที่มีเฉพาะ รหัสตรวจ 2330010, 2330011, 
          2330012, 2330014, 2330020, 2330040, 2330099, 2380010, 2339920  
          และรหัสฝึกทักษะการแปรงฟัน 2338610, 2338611 รหัสใดรหัสหนึ่งหรือหลายรหัส) 

รายการข้อมูล 2 4.1, 4.3 B= จ้านวนเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
4.2  B= จ้านวนเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 

สูตรค านวณ 4.1, 4.2 และ 4.3 (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (ข้อมูลตามวันให้บริการ : กรกฎาคม 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563) และ  
10 เดือน (ข้อมูลตามวันให้บริการ : กรกฎาคม 2563 ถึง เมษายน 2564)   
โดย งานข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 4.1 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปาก 

ร้อยละ 77.46 89.00 86.85 

 
เกณฑ์การประเมิน 4.1  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 
10 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

. 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 4.2 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน 

ร้อยละ - - 47.10 

 
เกณฑ์การประเมิน 4.2  

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

. 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 4.3 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่ได้รับ
บริการทันตกรรม 

ร้อยละ 29.40 29.54 54.43 

 
เกณฑ์การประเมิน 4.3  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 
10 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 45 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

. 
วิธีการประเมินผล/
แหล่งข้อมูล 

ประเมินผลลัพธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน และบริการทันตกรรมกลุ่มเด็ก 
วัยเรียนทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ/ จากระบบรายงาน 43 แฟูม 

เอกสารสนับสนุน - 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่

ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวจุไรรัตน์ ปัญญาสอน   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน 
    โทรศัพท:์ 08 3174 3718 
    E-mail: nongmean_@hotmail.com 
2. นางสาวเพ็ญนภา พลอินทร ์   ทันตแพทย์ช้านาญการ 
    โทรศัพท:์ 08 5917 8092 
    E-mail: mameawpennapa@gmail.com 
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ประเด็น กลุ่มวัยท างาน 
ตัวชี้วัด                  5. ร้อยละของวัยท างานที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสภาพ

ช่องปาก แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย 3 ตัว ดังนี้ 
5.1 ร้อยละของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
5.2 ร้อยละของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพ 
     ช่องปาก 
5.3 ร้อยละของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
     ได้รับการขูดหินน้้าลาย 

ค านิยาม คลินิกเบาหวาน หมายถึง คลินิกโรคเรื้อรัง(เบาหวาน) ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกระดับ 
 วัยท างานที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน หมายถึง ประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปี ถึง 59 ปี 11 เดือน    
 29 วัน ที่ข้ึนทะเบียนคลินิกโรคเรื้อรัง(เบาหวาน) ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกระดับ  
 ตรวจสุขภาพช่องปาก หมายถึง การตรวจฟัน, เหงือก และเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยทันตบุคลากร 
 การฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก หมายถึง การฝึกการแปรงฟัน, การใช้ไหมขัดฟัน การใช้แปรง 
 ซอกฟันให้กับผู้ปุวยกลุ่มวัยท้างานท่ีมารับบริการในคลินิกโรคเบาหวานแบบลงมือปฏิบัติจริง  
 รายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยทันตบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
การขูดหินน้ าลาย หมายถึง การได้รับบริการขูดหินน้้าลายหรือเกลารากฟัน ในการรักษาโรคเหงือก
อักเสบหรือปริทันต์อักเสบ โดยทันตบุคลากร 

เกณฑ์เป้าหมาย 5.1 ร้อยละ 40 ของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
5.2 ร้อยละ 40 ของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพ 
      ช่องปาก 
5.3 ร้อยละ 10 ของวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
      ได้รับการขูดหินน้้าลาย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย วัยท้างานในคลินิกโรคเรื้อรัง ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่ส่งให้จังหวัดทุกเดือน 

แหล่งข้อมูล ผลการจัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปาก  
กลุ่มวัยท้างานในคลินิกโรคเรื้อรัง(เบาหวาน)  ทั้งในและนอกสถานบริการสุขภาพ จากระบบรายงาน 
43 แฟูม ของหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐทุกระดับ 

รายการข้อมูล 1 5.1 A= จ้านวนวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
          (ตรวจและประเมินสภาพช่องปากท้ังปาก+วางแผนการรักษา ท่ีบันทึกลงแฟ้ม dental 
          Providertype = 02, 06 และ PTEETH > 0) 

5.2 A= จ้านวนวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก 
          (รหัสฝึกทักษะการแปรงฟัน 2338610, 2338611) 

5.3 A= วัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
          ได้รับการขูดหินน้้าลาย                    
          (จ้านวนวัยท้างาน ในข้อ 5.1 ที่มรีหัสขูดหินน้ าลาย 2277310, 2277320, 2287310,  
          2287320 รหัสใดรหัสหนึ่งหรือหลายรหัสก็ได)้ 

รายการข้อมูล 2 5.1, 5.2 B= จ้านวนวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทั้งหมด 
5.3 B= จ้านวนวัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 5.1, 5.2 และ 5.3 (A/B) x 100 
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ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2564)   
โดย งานข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 5.1, 5.2 
 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

วัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนใน
คลินิกเบาหวาน ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 

ร้อยละ - - 67.39 

วัยท้างานท่ีขึ้นทะเบียนใน
คลินิกเบาหวาน ได้รับการฝึก
ทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ร้อยละ - - 58.79 

 
เกณฑ์การประเมิน  
5.1, 5.2 

 

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

. 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 5.3 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ท้างานท่ีขึ้นทะเบียนใน
คลินิกเบาหวานทีไ่ด้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก  
ได้รับการขูดหินน้้าลาย 

ร้อยละ - 14.64 12.23 

 
เกณฑ์การประเมิน 5.3  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 
10 เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

. 
วิธีประเมินผล/
แหล่งข้อมูล 

ประเมินผลลัพธ์การแก้ปัญหาอาการแทรกซ้อนจากโรคในช่องปากของผู้ปุวยโรคเบาหวาน/ ระบบ
รายงาน 43 แฟูม 

เอกสารสนับสนุน  - 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นายชาญณรงค์ ลิ้มพิพัฒน ์   ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์: 08 1546 9911 
    E-mail: mew.channarong@gmail.com 
2. นางนันทิยา ศรีไชย             เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน    
    โทรศัพท์: 08 9723 9541 
    E-mail: moobabee@gmail.com 
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ประเด็น กลุ่มผู้สูงอาย ุ
ตัวชี้วัด                6. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก 

แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย 6 ตัว ดังนี้ 
6.1 ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
6.2 ร้อยละของผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชปูองกันรากฟันผ ุ
6.3 ร้อยละของผู้สูงอาย ุได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก 
6.4 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
6.5 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก 
6.6 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
      ได้รับการขูดหินน้้าลาย 

ค านิยาม ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน หมายถึง ผู้สูงอายทุี่ข้ึนทะเบียนคลินิกโรคเรื้อรัง(เบาหวาน) 
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกระดับ 
ตรวจสุขภาพช่องปาก หมายถึง การตรวจฟัน, เหงือก และเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยทันตบุคลากร 
การฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก หมายถึง การฝึกการแปรงฟัน, การใช้ไหมขัดฟัน, การใช้แปรง 
ซอกฟัน พร้อมทั้งฝึกท้าความสะอาดเนื้อเยื่อในช่องปากและฟันปลอม ให้กับผู้สูงอายุแบบลงมือปฏิบัติ
จริงรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยทันตบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
การทาฟลูออไรด์วานิช หมายถึง การทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อยับยั้งรากฟันผุให้กับผู้สูงอายุเป็น
รายบุคคลโดยทันตบุคลากร 
การขูดหินน้ าลาย หมายถึง การได้รับบริการขูดหินน้้าลายหรือเกลารากฟัน ในการรักษาโรคเหงือก
อักเสบหรือปริทันต์อักเสบ โดยทันตบุคลากร 
การตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก หมายถึง การตรวจเนื้อเยื่อในช่องปากโดยทันตบุคลากร 

เกณฑ์เป้าหมาย 6.1 ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
6.2 ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายทุีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 
     ปูองกันรากฟันผุ 
6.3 ร้อยละ 40 ของผู้สูงอาย ุได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก 
6.4 ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
6.5 ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพ 
      ช่องปาก 
6.6 ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
      ได้รับการขูดหินน้้าลาย 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 6.1 - 6.3 ผู้สูงอายุท้ังหมดในเขตรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 6.4 - 6.6 ผู้สูงอายุในคลินิกเบาหวาน  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่ส่งให้จังหวัดทุกเดือน 

แหล่งข้อมูล ผลการจัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปากกลุ่มผู้สูงอาย ุ
ทั้งในและนอกสถานบริการสุขภาพ จากระบบรายงาน 43 แฟูม 
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รายการข้อมูล 1 6.1 A= จ้านวนผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
          (ตรวจและประเมินสภาพช่องปากท้ังปาก+วางแผนการรักษา ท่ีบันทึกลงแฟ้ม dental 
          Providertype = 02, 06) 

6.2 A= จ้านวนผู้สูงอายทุีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชปูองกันรากฟันผ ุ
          (จ้านวนผู้สูงอายุ ในข้อ 6.1 ที่มรีหัสทาฟลูออไรด์วานิช 2387020, 2387021)             

6.3 A= จ้านวนผู้สูงอาย ุได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก  
          (Providertype = 02, 06, รหัสตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก (specialpp)  
          1B12E0, 1B12E1 หรือ 1B12E2)        

6.4 A= จ้านวนผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
          (ตรวจและประเมินสภาพช่องปากท้ังปาก+วางแผนการรักษา ท่ีบันทึกลงแฟ้ม dental 
          Providertype = 02, 06) 

6.5 A= จ้านวนผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก 
          (รหัสฝึกทักษะการแปรงฟัน 2338610, 2338611) 
6.6 A= จ้านวนผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
          ได้รับการขูดหินน้้าลาย 
          (จ้านวนผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ในข้อ 6.1 ที่มรีหัสขูดหินน้ าลาย  
          2277310, 2277320, 2287310, 2287320 รหัสใดรหัสหนึ่งหรือหลายรหัสก็ได)้ 

รายการข้อมูล 2 6.1, 6.3 B = จ้านวนผู้สูงอายุท้ังหมด   
6.2 B = จ้านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
6.4. 6.5 B = จ้านวนผู้สูงอายทุีข่ึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน 
6.6 B = จ้านวนผู้สูงอายทุีข่ึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

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

ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2564)   
โดย งานข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 6.1, 6.3 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผู้สูงอายทุีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

ร้อยละ 62.06 62.87 70.27 

ผู้สูงอายทุีไ่ด้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งช่องปาก 

ร้อยละ 47.73 46.98 30.72 

 
เกณฑ์การประเมิน 
6.1, 6.3 

 

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

. 
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 6.2, 6.6 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผู้สูงอายทุีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด ์
วานิชปูองกันรากฟันผุ 

ร้อยละ 15.82 12.28 14.03 

ผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิก
เบาหวานทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก ได้รับการขูดหินน้้าลาย 

ร้อยละ - 11.56 7.22 

 
เกณฑ์การประเมิน 
6.2, 6.6 

 

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5  เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 
10  เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15  ร้อยละ  20 

. 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 6.4, 6.5 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิก
เบาหวาน ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

ร้อยละ - - 76.39 

ผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิก
เบาหวาน ได้รับการฝึกทักษะการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก 

ร้อยละ - - 65.42 

 
เกณฑ์การประเมิน 
6.4, 6.5 

 

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5  เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 
10  เดือน ต่้ากว่าร้อยละ 45 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

. 
วิธีประเมินผล/
แหล่งข้อมูล 

ประเมินผลลัพธ์การแก้ปัญหาการสูญเสียฟันในกลุ่มผู้สูงอาย/ุ ระบบรายงาน 43 แฟูม 

เอกสารสนับสนุน - 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข   ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวแจ่มศรี มัสการ        เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน    
    โทรศัพท์: 08 1787 5235 
    E-mail: jaimjang@gmail.com  
2. นายชาญณรงค์ ลิ้มพิพัฒน ์   ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์: 08 1546 9911 
    E-mail: mew.channarong@gmail.com 

 
 
 
 


