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ตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้ 
               การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District Health Broad 
ค านิยาม การจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ   

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ คือ 
การให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน และ บริการทันตกรรม
พ้ืนฐาน ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และ นอกสถานบริการสุขภาพ ได้ตาม
เกณฑ์ ๖ กลุ่มเปูาหมาย ๑๔ กิจกรรม คือ 

๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC)  
๑.๑ การตรวจสุขภาพช่องปาก 
๑.๒ บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control  
๑.๓ การให้บริการทันตกรรม เช่น ขูดหินน้ าลาย, อุดฟัน เป็นต้น 

๒) คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) 
๒.๑ การตรวจช่องปากอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
๒.๒ การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 
๒.๓ การทาฟลูออไรด์วานิชให้เด็กในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 

๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๑ การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
๓.๒ การทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๓.๓ การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๓-๕ ปี  

๔) โรงเรียนประถมศึกษา  
๔.๑ การตรวจช่องปากเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี 
๔.๒ การเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซ่ีที่ ๑ ในเด็กอายุ ๖ ปี 
๔.๓ การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๖-๑๒ ปีอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

๕. กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
๕.๑ การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ปุวยเบาหวาน 

๖) กลุ่มผู้สูงอายุ 
๖.๑ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 

องค์ประกอบที่ ๒ ให้สถานบริการสุขภาพและจังหวัด ร่วมกันก าหนดโครงการ 
ส าหรับกลุ่มวัยท างาน เพ่ือให้มีผลต่อเปูาหมาย ๒๐ ปี เรื่องผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน
ไม่น้อยกว่า ๒๔ ซี่ เช่น ให้มีจัดบริการสุขภาพช่องปากในวัยท างาน (ในคลินิก 
NCD/DM) ไม่น้อยกว่าร้อยละ XX, มีโครงการด้านส่งเสริมปูองกันและรักษา
ทางทันตกรรม ในกลุ่มเปูาหมาย (แรงงานในสถานประกอบการ/อสม./จนท.
สาธาณสุข/กลุ่มแม่บ้าน) 
การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District 
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Health Broad คือ มีแผนสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./
ศสม. ที่เชื่อมโยง Primary care cluster  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวนอ าเภอท่ีทั้งหมดเท่ากับ ๘๗๘ อ าเภอ  
(ข้อมูลจากระบบ HDC ณ ตค.๖๐) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากรายงานจากระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล กองบริหารการสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ ๔๓ แฟูม ราย รพ.สต. และรายเครือข่าย

บริการ (http://hdcservice.moph.go.th)  
รายการข้อมูล 1 จ านวนอ าเภอทีจ่ัดบริการสุขภาพช่องปากสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ทีมี่

คุณภาพตามเกณฑ์ (องค์ประกอบที่ ๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ รพ.สต./
ศสม.ที่มีในอ าเภอ 

รายการข้อมูล 2 จ านวนอ าเภอทั้งหมดในพ้ืนที่ ไม่นับ อ าเภอที่ไม่มี รพ.สต./ศสม. และ รพ.สต./
ศสม.ที่ไม่มีประชากร 

สูตรการค านวณตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๑ / รายการข้อมูล ๒ x ๑๐๐   
ระดับการจัดเก็บข้อมูล  
หน่วยที่รายงาน กองบริหารการสาธารณสุข 
ความถี่ในการจัดเก็บ ปีละ ๒ ครั้ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบริหารการสาธารณสุข 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสาน/โทรศัพท์ 

๑. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๕๒๕ ๐๐๗๕, ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๔๑  
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล กองบริหารการสาธารณสุข 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์/โทรสาร 

ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๕๒๕ ๐๐๗๕, ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๔๑  
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 
ค านิยาม อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง อัตราการใช้บริการส่งเสริม 

สุขภาพช่องปาก ทันตกรรมปูองกัน บริการรักษาทันตกรรมพ้ืนฐาน บริการทัน
ตกรรมเฉพาะทาง และบริการฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก ทั้งในหน่วยบริการและ
บริการเชิงรุกในชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี 

เกณฑ์เป้าหมาย ประชากรในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ใช้บริการสุขภาพช่องปาก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรในพ้ืนที่ทั้งหมด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล กองบริหารการสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ ๔๓ แฟูม รายเขตสุขภาพ และรายจังหวัด

http://hdcservice.moph.go.th)  
รายการข้อมูล 1 จ านวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี (คนต่อสถานบริการ) 

จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> การเข้าถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) ->  
1.ผู้ปุวยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถานบริการ) 

รายการข้อมูล 2 ประชากรในพ้ืนที่ 
จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> ข้อมูลทั่วไป -> ประชากร -> 4.ตาราง person 
เทียบกับ น า DBPOP มาปรับปรุง -> คอลัมภ์ 1+3 , dbpop 

สูตรการค านวณตัวชี้วัด รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100   
ระดับการจัดเก็บข้อมูล กองบริหารการสาธารณสุข 
หน่วยที่รายงาน กองบริหารการสาธารณสุข 
ความถี่ในการจัดเก็บ ปีละ ๒ ครั้ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบริหารการสาธารณสุข 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสาน/โทรศัพท์ 

1. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑  
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล กองบริหารการสาธารณสุข 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์/โทรสาร 

ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑  
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๙  25๖๐  25๖๑  

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ร้อยละ 2๘.๑ ๓2.๐ 36.6 

 


