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3.8 ทันตสาธารณสุข 

ประเด็น  
รพ.สต./ศสช. ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ และการเข้าถึงบริการทันตกรรมของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
รพ.สต./ศสม. สามารถจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 

ให้บริการได้ตามเกณฑ์ 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรมและเพิ่มคุณภาพกิจกรรมตามกลุ่มวัยที่สำคัญ และ
ครอบคลุมประชากรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (200 คนต่อ 1000 ประชากร)  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และ บริการทันตกรรมพื้นฐาน ทั้งในสถาน

บริการสุขภาพ และนอกสถานบริการสุขภาพ ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม ดังนี้ 
1. คลินิกฝากครรภ์ (ANC) ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 ครั้ง บริการขูดหินน้ำลาย 

ทำความสะอาดฟัน และ บริการทันตกรรมในรายที่จำเป็น  
2. คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) มีการให้แปรงฟันและยาสีฟันให้กับเด็กทุกคนที่มารับ

บริการ มีการตรวจช่องปาก ความสะอาด และประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุของเด็ก การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแล
เด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ จัดระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลต่อเนื่องในเด็กกลุ่มเสี่ยง  

3. ศูนย์พัฒนาเด็ก ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กปีละ 1 ครั้ง เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช ตามความจำเป็น  

4. โรงเรียนประถมศึกษา ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษา อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษา และการให้บริการทันตกรรมแก่
นักเรียนประถมศึกษาตามความจำเป็น ในเด็กอายุ 6-12 ปี 

5. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานและ
ให้บริการ ทันตกรรมตามความจำเป็น 

6. ให้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ คือ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและให้บริการทันตกรรมตาม
ความจำเป็น 

ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนในพื้นที่รวมทุกสิทธิ์จากรายงาน HDC ปี2563 

(รวมทั้งการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อวางแผนการรักษาและการบริการส่งเสริมป้องกัน) ประชากรที่อยู่จริงใน
จังหวัดพัทลุงจากการสำรวจ ทั้งหมด 395,660 คน เข้าถึงการบริการทันตกรรม จำนวน 169,853 คน (ร้อยละ 
42.93) ซึ่งแยกผู้รับบริการเป็นกลุ่มอายุดังนี้ กลุ่มอายุ0-2ปี (ร้อยละ7479) กลุ่มอายุ 3-5 ปี (ร้อยละ 88.23) 
กลุ่มอายุ 6-12 (ร้อยละ 85.35) กลุ่มอายุ 15-59 ปี (ร้อยละ 25.05) และกลุ่มอาย ุ60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 61.64)  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ รพ.สต/ศสช.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากทีมีคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ65 เมืองพัทลุง 27 21 77.78 
65.02 64.94 65.74 กงหรา 9 9 100 

เขต 12 เขาชัยสน 14 14 100 
60.52 69.61 72.27 ตะโหมด 11 11 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17 17 100 
94.74 84.89 91.79 ปากพะยูน 18 17 94.44 

 ศรีบรรพต 7 7 100 
ป่าบอน 11 10 90.91 
บางแก้ว 8 8 100 
ป่าพะยอม 7 6 85.71 
ศรีนครินทร์ 5 4 80 

รวม 134 124 92.54 
ที่มา : รายงาน HDC service ณวันที่ 10 พ.ย. 63  

 
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ การเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนในพื้นท่ี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ40 เมืองพัทลุง 88,734 42,347 47.72 
27.81 29.68 27.81 กงหรา 29,331 11,537 39.33 

เขต 12 เขาชัยสน 35,350 14,902 42.16 
24.85 26.22 24.85 ตะโหมด 24,543 9,869 40.21 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 62,611 28,988 46.3 
31.38 34.62 39.95 ปากพะยูน 37,033 13,764 37.17 

 ศรีบรรพต 15,022 6,578 43.79 
ป่าบอน 37,461 17,202 45.92 
บางแก้ว 18,191 7,207 39.62 
ป่าพะยอม 27,685 9,293 33.57 
ศรีนครินทร์ 19,806 8,179 41.3 

รวม 395,767 169,866 42.92 
ที่มา : รายงาน HDC service  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ขาดความพร้อมในการจัดบริการทันตสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ 

ข้อเสนอแนะ    
มีแผนการจัดบริการทันตสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิเป็นระบบ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ระบบบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  (ทันตบุคลากรและวัสดุ

ครุภัณฑ์) 
 
     

ผู้รับผิดชอบ นางจิตรา ปราบปรี 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท์ 0895981573  
e-mail morradok@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 

 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 188 

ประเด็น  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เป็นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์
รวมในกลุ่มหญิงมีครรภ์ เด็กอายุ 0-2 ปี และ เด็กอายุ 3-5 ปี ให้มีสภาวะสุขภาพช่องปากที่พึง
ประสงค์ คือ ไม่มีโรคในช่องปาก ได้แก่ โรคฟันผุทั้งในฟันน้ำนม ฟันถาวร และโรคปริทันต์อักเสบ 
รวมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากท่ีดี  

1. สถานการณ์และสภาพปัญหากลุ่มหญิงตั้งครรภ์  
จังหวัดพัทลุง ไม่เคยมีการศึกษาสถานการณ์ปัญหาในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อย่างเป็น

ระบบ จากการทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องพบการศึกษาของ สกาวรัตน์ วชิรขจรชัย และคณะ ในปี 2458 ที่มี
การศึกษาปัจจัยบ่งชี้โรคฟันผุของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า หญิง
ตั้งครรภ์ร้อยละ 91 มีโรคฟันผุ และพบว่าโรคฟันผุสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้โรคฟันผุยังสัมพันธ์กับปัจจัยความเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อต่อวัน การอาเจียนมากกว่า 5 ครั้งต่อวัน 
การประเมินสุขภาพช่องปากตนเองต่ำกว่าระดับปานกลาง และการไม่ไปพบทันตแพทย์ในรอบปีที่ผ่านมา เป็น
ต้น นอกจากนี้สุขภาพช่องปากของมารดา มีผลต่อการเกิดฟันผุในเด็ก โดยหากมารดามีสุขภาพช่องปากไม่ดี มี
ฟันผุมาก ลูกจะมีปัญหาฟันผุมากเช่นกัน เพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุจะส่งต่อจากมารดาไปสู่
ลูกผ่านทางน้ำลาย เช่น การใช้ช้อนแก้วน้ำร่วมกันการชิมอาหาร เป่าอาหาร การจูบ เป็นต้น และมารดาที่เป็น
โรคปริทันต์มีความเสี่ยงรวมที่จะคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกคลอดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยการศึกษา
ของ Pitiphat et al (2008) มีความเสี่ยง 2.26 เท่า และการศึกษาของ Khader และ Ta’ani (2005) มีความ
เสี่ยง 2.3 เท่า โดยสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีการกระจายผ่านรก ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน 

การบริหารจัดการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
1. ใช้มาตรการ “คัดกรอง ตรวจ ฝึกทักษะ ให้ความรู้และจัดบริการสุขภาพช่องปาก”โดยทันต

บุคลากร 
2 บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผ่าน มาตรฐาน ANC คุณภาพ มหัศจรรย์ 1000 วันแรก

ของชีวิต  
3. การจัดบริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ Fee 

schedule ของ สปสช. (ปี 2563) 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับบริการทันตกรรม (ร้อยละ 80) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 80 เมืองพัทลุง 249 201 80.72 
80.23 80.28 81.00 กงหรา 192 172 89.58 

เขต 12 เขาชัยสน 143 123 86.01 
75.23 83.24 84.2 ตะโหมด 143 137 95.8 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 284 239 84.15 
89.15 87.37 86.89 ปากพะยูน 153 139 90.85 

 ศรีบรรพต 107 96 89.72 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

 

 

ป่าบอน 195 181 92.82 
บางแก้ว 107 98 91.59 
ป่าพะยอม 166 150 90.36 
ศรีนครินทร์ 62 56 90.32 

รวม 1,801 1,592 88.40 
ที่มา : HDC on Cloud (สสจ.พัทลุง) วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

ผลการดำเนินงาน 
จากข้อมูลการเข้าถึงบริการ ในรายงาน HDC ปี 2563 จังหวัดพัทลุง มีหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์

ในสถานบริการสุขภาพของรัฐและคลอดมีชีพ ณ สถานพยาบาลของรัฐในจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2563 
จำนวน 2,545 คน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร จำนวน 1,799 คน(ร้อยละ 70.69 ของ
หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดมีชีพ) และหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับบริการทันตกรรมจำนวน 1,801 
คน (ร้อยละ 88.40) ทุกหน่วยบริการดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยอำเภอที่จัดบริการได้สูงสุด 3 ลำดับ 
คือ อำเภอตะโหมด(ร้อยละ95.8 ) อำเภอป่าบอน (ร้อยละ 92.82) อำเภอบางแก้ว (ร้อยละ 91.59) 
 และในปี 2563 มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่านการบริหารจัดการการบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ โดยหญิงตั้งครรภ์
จะต้องได้รับการตรวจช่องปาก ขัดฟันและทำความสะอาดฟันโดยการขูดหินน้ำลายเพ่ือการส่งเสริมป้องกันโรค
เหงือกอักเสบและปริทันต์อักเสบ เป้าหมาย ร้อยละ75 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานพยาบาลของ
รัฐทั้งหมด 3,785 คน ความครอบคลุมของหญิงตั้งครรภ์จะต้องได้รับการตรวจช่องปาก ขัดฟันและทำความ
สะอาดฟัน ร้อยละ 24.62 (932 คน) อำเภอที่จัดบริการได้สูงสุด คือ อำเภอตะโหมด (ร้อยละ49.8) และอำเภอ
ที่จัดบริการต่ำสุด คือ อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 5.79)  

ปัญหาอุปสรรค  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดบริการทันตกรรมในปี 2553 

หยุดชะงัก เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยบริการในการจัดการระบบอากาศภายในคลินิกทันตกรรม  
2. หญิงตั้งครรภ์ส่วนหนึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นผลกระทบของเชื้อโรคในช่องปากที่

ส่งผลภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์และการแพร่ผ่านเชื้อโรคฟันผุจากแม่สู่ลูก ทำให้ไม่เห็นความสำคัญในการ
เข้ารับบริการทันตกรรมตามความจำเป็น 

3. หน่วยบริการบางหน่วยขาดการจัดการแบบ “ทีม” มองงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์เป็นงานของทันตาภิบาล  

ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยบริการควรมีการจัดการระบบระบายอากาศในคลินิกตามข้อเสนอของกองแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุข  
2. ระบบบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพที่เน้นการทำงานเป็นทีมระหว่างทันตแพทย์และ ทัน

ตาภิบาลภายในเครือข่าย และการทำงานเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
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2. สถานการณ์และสภาพปัญหากลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) 
ปัญหาฟันผุในฟันน้ำนมในเด็กเล็กยังเป็นปัญหาสำคัญ โดยจากระบบรายงานสาธารณสุข (HDC) 

ปี พ.ศ. 2561 –2563 จังหวัดพัทลุง พบว่า ความชุกการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 18 เดือน ของจังหวัดพัทลุง เป็น
ร้อยละ 10.99 , 7.43 และ 5.28 ตามลำดับ ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 18 เดือน 
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ปี 2563 มีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดฟันผุลดลง 
ร้อยละ 2.01 (เป้าหมายเขตสุขภาพที่ 12 อัตราฟันผุลดลงร้อยละ 2 ต่อปี) สำหรับในกลุ่มเด็กอายุ 3 ปี ความ
ชุกการเกิดฟันผุในฟันน้ำนมมีแนวโน้มลดลงและในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงในปี 2561-2563 เป็นร้อยละ 
55.2 , 49.2 และ 43.9 ตามลำดับ ยังคงพบความชุกของฟันผุสูงกว่าร้อยละ 50 ในอำเภอป่าบอน (ร้อยละ 
60.71) อำเภอบางแก้ว(ร้อยละ(60.22) อำเภอป่าพะยอม (ร้อยละ53.15 ) อำเภอเขาชัยสน(ร้อยละ48.11) 
อำเภอปากพะยูน(ร้อยละ47.44) และ อำเภอกงหรา(ร้อยละ38.89) และในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงมีร้อยละ
ของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดฟันผุ ร้อยละ 5.13 (เป้าหมายเขตสุขภาพที่ 12 อัตราฟันผุลดลงร้อยละ 2 
ต่อปี)  

การบริหารจัดการกิจกรรมในเด็กปฐมวัย 
1. ใช้มาตรการ เฝ้าระวังโดยการตรวจและประเมินความเสี่ยงโดยทันตบุคลากร สร้างเสริมการ

ดูแลสุขภาพช่องปากในชุมชน โดยการฝึกแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ และการรั บประทานอาหารที ่มี
ประโยชน์ และบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิก ได้แก่ การฝึกทักษะการแปรงฟันแก่ผู้เลี้ยงดู การทา
ฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุ และการอุดฟันอย่างง่ายด้วยเทคนิค SMART 

2. บูรณาการ  
- มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ตรวจคัดกรอง ตามกลุ่มวัยอายุ 18 24 30 42 และ 60 

เดือน 
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) คุณภาพ ตำบลบูรณาการนำร่องสุขภาพเด็ก 4 ดี  
3. การใช้สื ่อสร้างกระแส การสื่อสารด้านสุขภาพช่องปากยังเป็นข้อจำกัดในการสื่อสารถึง

ประชาชน สื่อที่ดีท่ีสุดคือให้ผู้ปกครองเด็กเล็กรับรู้ เข้าใจ โดนใจ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันไห้ได้และทำอย่าง
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยมีการใช้สื่อรณรงค์ “ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก” และในปี 2563 ได้มีความร่วมมือระหว่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักทันตสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้มีรณรงค์สร้างกระแส” แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ” โดยเน้นการให้ความรู้แก่
กลุ่มผู้เลี้ยงดูผ่านการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค และการสื่อสารสังคมตามแนวการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะ 21วันฟันดี (facebook messenger) ร่วมกับการฝึกปฏิบัติจริงในการแปรงฟัน(hand on) ทั้งในตัวเด็ก
และในตุ๊กตาสอนแปรงฟัน 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ (เงื่อนไขความครอบคลุมการ

ตรวจโดยทันตบุคลากร ร้อยละ 50) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 65 เมือง 2,700 1,789 66.26 
49.84 46.99 49.56 กงหรา 1,367 902 65.98 

เขต 12 เขาชัยสน 1,285 903 70.27 
69.99 64.19 66.84 ตะโหมด 1,024 742 72.46 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,044 1,465 71.67 
79.34 68.15 70.63 ปากพะยูน 1,329 953 71.71 

 ศรีบรรพต 551 358 64.97 
ป่าบอน 1,475 1,000 67.8 
บางแก้ว 794 543 68.39 
ป่าพะยอม 1,027 634 61.73 
ศรีนครินทร์ 749 492 65.69 
รวม 14,345 9,781 68.18 

ที่มา : HDC on Cloud (สสจ.พัทลุง) วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม(ทุกหัตถการ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 80  เมืองพัทลุง 2,586 2,150 83.14 
69.83 76.26 77.68 กงหรา 1,210 1,132 93.55 

เขต 12 เขาชัยสน 1,280 1,165 91.02 
64.53 71.73 73.39 ตะโหมด 932 870 93.35 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,865 1,650 88.47 
83.51 88.05 89.75 ปากพะยูน 1,363 1,255 92.08 

 ศรีบรรพต 500 482 96.4 
ป่าบอน 1,404 1,173 83.55 
บางแก้ว 767 652 85.01 
ป่าพะยอม 1,005 901 89.65 
ศรีนครินทร์ 629 522 82.99 

รวม 13,541 11,952 88.27 
ที่มา : HDC on Cloud (สสจ.พัทลุง) วันที่ 28 ตุลาคม 2563  
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ผลการดำเนินงาน 

กลุ่มอายุ 0-2 ปี  
การจัดบริการสุขภาพในคลินิกสุขภาพเด็กดีในสถานบริการของรัฐ พบว่าเด็กอายุ 0-3 ปี มี

แนวโน้มได้ร ับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาครอบคลุมประชากรเด็กมากขึ ้น โดย
เปรียบเทียบ ปี 2561 -2563 ดังนี ้ 64.8 ,68.15 และ 68.18 ตามลำดับ และในปี 2563 เด็กได้รับการทา
ฟลูออไรด์วาร์นิช 68.18) โดยอำเภอที่มีการจัดบริการสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 72.46) 
อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 71.67) อำเภอควนขนุน(ร้อยละ 71.71) โดยอำเภอที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
(ร้อยละ 65) คือ อำเภอป่าพะยอม(ร้อยละ61.73) และอำเภอศรีบรรพต (ร้อยละ64.97)  
กลุ่มอายุ 3-5 ปี 

การจัดบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยนี้เน้นการจัดบริการในสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา โดยเน้นการตรวจ และการจัดบริการทันตกรรมป้องกันและรักษาตาม
ความจำเป็น การทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุลุกลามและมีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ผลการ
ดำเนินงานเปรียบเทียบปี 2561-2563 ดังนี้ เด็กได้รับการตรวจโดยทันตบุคลากร ร้อยละ 79.15, ร้อยละ 80.1 
และร้อยละ 79.48 ตามลำดับ เด็กได้รับบริการทันตกรรม (ทุกหัตถการ) ร้อยละ 88.1 ร้อยละ 89.8 และร้อย
ละ88.27 ตามลำดับ โดยอำเภอที่มีการจัดบริการสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อำเภอ ศรีบรรพต(ร้อยละ96.4) อำเภอ
กงหรา(ร้อยละ93.55) และอำเภอตะโหมด(ร้อยละ93.35) 

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเด็กปฐมวัยเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากมากขึ้นและ
อย่างไรก็ดี การจัดบริการสุขภาพช่องปากจำเป็นต้อง คาดหวังว่าเด็กปฐมวัยจะมีสภาวะฟันน้ำนมที่ดี สูงดีสม
ส่วน และพัฒนาการสมวัย  

ปัญหา อุปสรรคในการทำงานในปี 2563  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดบริการสุขภาพช่องปาก

หยุดชะงัก  
2. เด็กส่วนหนึ่งผู ้ปกครองพาไปรับวัคซีนในคลินิกเอกชน ทำให้ไม่พาไปพบทันตบุคลากรใน

สถานพยาบาลของรัฐ ทำให้เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
3. ขาดการติดตามการเฝ้าระวังทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยที่สำคัญได้แก่ อายุ 18, 24, 30, 42 และ 

60 เดือน 
4. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันใน ศพด. มีไม่ต่อเนื่องและขาดควบคุมและติดตาม 
5. ทันตบุคลากรมีจำนวนน้อยไม่พอเพียงต่อการจัดการสุขภาพช่องปากได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังทันตสุขภาพในกลุ่มวัยที่สำคัญตามกลุ่มวัย อายุ 18, 24, 30, 

42 และ 60 เดือน 
2. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและภาคีเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ 

ช่องปากเด็กเล็กโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคและการสื่อสารสังคม 
3. พัฒนากิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ  
4. เน้นการทำงานเป็นทีม การทำงานเชิงรุกและบูรณาการทุกระดับ  
5. สร้างภาคีเครือข่ายในการทำงานทั้งภาคสาธารณสุขและเครือข่ายนอกสาธารณสุข 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในหญิงตั ้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ผ่านโปรแกรม Fee 

schedule ของ สปสช. (ปี 2563-2564) 
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากวิถีใหม่ (New normal) เพื ่อความปลอดภัยได้

มาตรฐาน 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
การศึกษาประสิทธิภาพการส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟันเด็กต่อเด็กที่มีอายุ 6 เดือน -2 ปี 

ภายใต้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค และการสื่อสารสังคมตามแนวการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะ 21 for FUN ในวิถี New normal กรณีศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษานี้เป็นการศึกษา
ก ึ ่ งทดลอง (quasi-experimental research) แบบสองกล ุ ่ ม  (Two group Pretest - Posttest design) 
วัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลของการส่งเสริมพฤติกรรมผู้ดูแลเด็กในวิธีที ่แตกต่างกันต่อความรู ้และ
ความสามารถของผู้ดูแลเด็กในการทำความสะอาดช่องปาก โดยกิจกรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมในกรณี 
เปรียบเทียบ 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการการฝึกแปรงฟันในเด็กจริง (Hands on) ร่วมกับการใช้สื่อ
โปสเตอร์ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มฝึกแปรงฟันในตุ๊กตาจำลองสอนแปรงฟันร่วมกับการใช้สื่อโปสเตอร์ และกลุ่มที่ 3 กลุ่ม
ที่ได้รับการฝึกแปรงฟันในตุ๊กตาจำลองสอนแปรงฟันร่วมกับสื่อ 21 for FUN 
 กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาในกลุ่มการใช้สื่อโปสเตอร์จำนวน 107 คน โดยเป็นกลุ่มที่ 1 จำนวน 
54 คน กลุ่มที่ 2 จำนวน 53 คน และกลุ่มที่ 3 จำนวน 102 คน เพศไม่มีความแตกต่างทางสถิติ พบแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ในอายุของเด็กและการศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลัก ผลจากการให้ความรู้ทั้ง 3 
การทดลอง พบค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ก่อนและหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) 
พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มการศึกษา(p<0.05) ผลจากการให้ความรู้และการ ฝึกทักษะทั้ง 3 การ
ทดลอง พบอนามัยในช่องปากเด็กดีขึ ้น ลดระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตั วฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.01) ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มการศึกษา 
 การศึกษาประสิทธิภาพการส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟันในเด็กเล็กทั ้งสามรูปแบบมี
ประสิทธิภาพในเพ่ิมระดับความรู้และการลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ส่งเสริมให้อนามัยในช่องปากดี การเรียนรู้แบบ
ปรับเหมาะ สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทบุคคลและพื้นที่ในยุควิถี  new normal การศึกษานี้ใช้
เวลาระยะสั้น ดังนั้นควรมีการติดตามต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แท้จริง 
และควรมีขยายผลเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุของเด็กปฐมวัยต่อไป 
      

ผู้รับผิดชอบ นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ 
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท์ 081-8970759 
e-mail addnida@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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ประเด็น 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กกลุ่มวัยเรียน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการ 

ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟ้ืนฟู เพ่ือให้เด็กกลุ่มวัยเรียนมีสุขภาพช่องปากท่ีดีได้นั้น จำเป็นจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหลายส่วนด้วยกัน ทั้งทันตบุคลากร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และเครือข่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม
สำคัญที่ดำเนนิการในกลุ่มเด็กวัยเรียน ได้แก่ 

1. การจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก และการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมแก่เด็กทุก
ช่วงชั้น ทุกคน ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน  

2. การให้บริการส่งเสริมป้องกัน เคลือบฟลูออไรในเด็กอายุ6-12 ปี ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน 
ในฟันกรามแท้ แก่เด็กนักเรียนที่มีข้อบ่งชี้ เพื่อป้องกันฟันกรามแท้ผุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือเด็กนักเรียน
ช่วงอายุ 6 ปี และ 12 ปี  

3. ให้บริการการรักษาทันตกรรมตามความจำเป็นแก่เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก โดย
มีกลุ่มเป้าหมายหลักในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปี  

สถานการณ์และสภาพปัญหา เด็กวัยเรียน 6-12 ปี 
สภาวะทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก 6-12 ปีภาพรวมของจังหวัด จากรายงานHDC เปรียบเทียบข้อมูล 

3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 - 2562) และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ปี 2563 พบว่า 
- เด็กอายุ6 ปี อัตราการเกิดโรคฟันแท้ผุ มีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 9.18, 9.63 7.32 และ 

5.09 ตามลำดับ 
- เด็กอายุ 9ปี อัตราการเกิดโรคฟันแท้ผุในเด็กกลุ่มนี้ ข้อมูลยังไม่คงที่ แต่เริ่มมีแนวโน้มลดลง 

จากร้อยละ 24.72 37.16 , 28.08 และ 24.64 ตามลำดับ 
- เด็กอายุ12 ปี อัตราการโรคฟันแท้ผุมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 59.23 , 46.48, 42.25 และ 

31.43 ตามลำดับ ในส่วนของเด็ก12 ปี เด็กได้รับการตรวจฟันเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 76.95 ( ได้รับการตรวจฟัน 
4423 คน จากเด็กทั้งหมด 5748 คน) มีฟันดีไม่มีฟันแท้ผุ (cavity free) ร้อยละ 87.16 โดยเป็นคนที่ปราศจาก
ฟันแท้ผุร้อยละ 68.57 และ เป็นคนที่มีปัญหาฟันแท้ผุ ที่ได้รับการรกัษาฟันแท้แบบสมบูรณ์ (complete case) 
ร้อยละ 18.59 (ข้อมูลจากรายงาน HDC ณ 11 พ.ย. 2563) 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
 1. ตรวจ คัดกรอง ฝึกทักษะ ให้ความรู้ และจัดบริการสุขภาพช่องปาก ส่งเสริม ป้องกัน รักษาโดย
ทันตบุคลากร 
 2. การจัดบริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ Fee 
schedule ของ สปสช. (ปี 2563) 

ผลการดำเนินงาน 
ในภาพรวมปี 2563 เด็กอายุ 12 ปีได้รับการตรวจคัดกรองสภาวะช่องปากครอบคลุมมากขึ้น 

อัตราการเกิดฟันแท้ผุมีแนวโน้มลดลง ในขณะเดียวกัน เด็กท่ีมีปัญหาฟันแท้ผุได้รับบริการอุดฟันแท้เพ่ิมมากขึ้น 
ทำให้เด็กมีภาวะฟันดีไม่มีผุเพิ่มขึ้นชัดเจน ในส่วนของการเคลือบหลุมร่องฟัน ผลการให้บริการในภาพรวม
เพิ่มขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้เป็นผลจาก  การกำหนดนโยบายตัวชี้วัด Cavity freeจาก
ส่วนกลาง และตัวชี้วัด QOF ระดับเขต รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยบริการส่งเสริมสุขภาพ ( Fee Schedule ) ใน
กิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน ฟันกรามแท้ในเด็ก 6-12 ปี ส่งผลให้หน่วยบริการส่วนใหญ่ เร่งรัดวางแผนงาน 
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จัดระบบบริการ แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษาในเทอมที่ 2  ปีการศึกษา2563 ( ตค 62-มีค.63 ) ผลงานการ
ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันของจังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับระดับเขต และ ระดับประเทศ แต่ใน
ส่วนของเชิงคุณภาพ การเคลือบหลุมร่องฟัน ในปีงบประมาณ 2563  ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อติดตาม
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันได้ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์โรค Covid 19  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (เงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจ  

ไม่น้อยกว่า 40 %)  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 54 เมืองพัทลุง 933 808 86.60 

  83.48 กงหรา 364 308 84.62 
เขต 12 เขาชัยสน 333 293 87.99 

58.48 74.36 79.92 ตะโหมด 279 264 94.64 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 651 575 88.33 

55.48 74.36 80.80 ปากพะยูน 518 461 89.00 
 ศรีบรรพต 169 152 89.94 

ป่าบอน 445 394 88.54 
บางแก้ว 203 171 84.24 
ป่าพะยอม 318 262 82.39 
ศรีนครินทร์ 210 167 79.52 

รวม 4,423 3,855 87.16 
ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 11 พ.ย.2563  

ปัญหา อุปสรรค  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา ทำให้การจัดบริการสุขภาพช่องปาก

หยุดชะงัก  
2. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษามีไม่ต่อเนื่องและขาดควบคุม

และติดตาม 
3. การวางแผนงานยังจำกัดอยู ่ก ับระบบงานเดิม เน้นการให้บริการในคลินิกทันตกรรม 

กระบวนงานด้านการส่งเสริมป้องกัน สู่ระดับพื้นท่ี ชุมชุน ยังน้อย  

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนากิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้มีคุณภาพ  
2. เน้นการทำงานเป็นทีม การทำงานเชิงรุกและบูรณาการทุกระดับ 
3. ในแต่ละพื้นที่ควรจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพช่องปากในทุกกลุ่มวัยสำคัญ เพื่อประเมินความรุนแรง 

สภาพปัญหา และ จัดทำโครงการแก้ปัญหาของพื้นที่ นอกเหนือจากกิจกรรมตามนโยบายของระดับจังหวัด และ 
ส่วนกลาง 
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2. ร้อยละของเด็กอายุ6ปีท่ีได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร 

ผลการดำเนินงาน 
เด็กอายุ 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันฟันกรามแท้ร้อยละ 35.38 ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย

ตัวชี้วัดกิจกรรมทันตสาธารณสุข ซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 50  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ6ปีที่ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 50 เมืองพัทลุง 900 87 9.67 
  36.43 กงหรา 444 232 52.25 

เขต 12 เขาชัยสน 461 262 56.83 
46.46 48.82 32.00 ตะโหมด 374 307 82.09 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 680 247 36.32 
46.46 48.82 51.03 ปากพะยูน 574 165 28.75 

 ศรีบรรพต 192 70 36.46 
ป่าบอน 554 174 31.41 
บางแก้ว 295 119 40.34 
ป่าพะยอม 399 38 9.52 
ศรีนครินทร์ 243 109 44.86 

รวม 5,116 1,810 35.38 
ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 11 พ.ย.2563   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในส่วนของเชิงคุณภาพ การเคลือบหลุมร่องฟัน ในปีงบประมาณ 2563 ไม่สามารถจัดกิจกรรม

เพ่ือติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันได้ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์โรค Covid 19  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ในแผนงานปีงบประมาณ 2563 เน้นแผนการติดตามประเมินผลคุณภาพงานทั้งคุณภาพด้าน

ข้อมูล คุณภาพการเคลือบหลุมร่องฟัน โดยการสุ่มตรวจการยึดติดแน่นของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน และ การ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อปรับมาตรฐานการตรวจ และพัฒนาทักษะการให้บริการงานส่งเสริมป้องกัน ทั้งการ
เคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน แก่ทันตบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี     

 
ผู้รับผิดชอบ นางลักขณา พชืมลคล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โทรศัพท์ 099-7469924  
e-mail naunglak@hotmail.com วัน/เดือน/ปี 11 พ.ย.2563 
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ประเด็น การดูแลส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ข้อมูลการสำรวจสภาวะช่องปากผู้สูงอายุ จ.พัทลุง ปี 2563 พบว่าผู้สูงอายุอายุ 60-74 ปี มีฟันแท้

ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ ร้อยละ 39.69 และยังพบว่าปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไม่ได้มีเพียง ฟันผุ ฟันโยก 
ฟันสึก ฟันถอน ซึ่งกระทบต่อการบดเคี้ยว แต่ยังมีปัญหาน้ำลายแห้ ง กลืนลำบาก โรคในช่องปากที่ส่งผลต่อ
ความรุนแรงของโรคเรื้อรังทางร่างกาย เช่น เบาหวานมีผลต่อการอักเสบติดเชื้อที่ปอด/ในกระแสเลือด มะเร็ง
ช่องปากที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตละมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ โรคในช่องปากเป็นโรคที่ป้องกันได้หากผู้สูงอายุดูแล
ช่องปากของตนเองได้ดี รวมถึงถ้าตรวจพบเร็วและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีคุณภาพ  

การบริหารจัดการ 
1. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากโดยเริ่มจากการดูแลด้วยตนเอง/โดยชุมชน(อสม.)และมี

การเชื่อมต่อระบบริการโดบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับแบบครบวงจร 
2. ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากร่วมกับทีมสหวิชาชีพรวมถึงการวางแผนการรักษาอย่างเป็น

ระบบ 
3. ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม เพิ่มกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผ่าชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียน

ผู้สูงอายุ 
4. สนับสนุนการจัดระบบฐานข้อมูล การติดตามรายงาน การสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลผู้สูงอายุจากรายงาน HDC ปี2563 พบว่าผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันต

บุคลากรร้อยละ 44.49 และจากรายงานย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่าผู้สูงอายุได้รับการตรวจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.25,36.96 และ 44.10 ตามลำดับ รวมถึงผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจช่องปากโดยทันต
บุคลากร ร้อยละ 61.81 และเมื่อดูข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ตรวจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.91,59.46และ 63.98 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าในทั้ง 2 กลุ่มได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากเพิ่มขึ้น อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการออกตรวจคัดกรองร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในการตรวจคัดกรอง ตา 
ไต เท้า และนอกจากนี้ก็มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความชัดเจนมากขึ้น คือระบบ 3C ในกลุ่มติดบ้าน 
ติดเตียง ที่มี care manager ตรวจคัดกรอง ทำ care plan และมี care giver ช่วยครอบครัวดูแล แต่ในปี
2563 พบว่าผลการตรวจฟันโดยทันตบุคลากรทั้ง 2 กลุ่มลดลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถ
ให้บริการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในส่วนของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข จังหวัดพัทลุงก็ได้ลงไปดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มนี้
โดยมีโครงการนำร่องการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเชิงรุกในชุมชน ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการในปี 2561 โดย
เริ่มนำร่องใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเขาชัยสน อำเภอป่าบอน และอำเภอศรีบรรพต ต่อมาในปี
2562 ได้มีการขยายเพิ ่มอีก 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอบางแก้วและอำเภอปากพะยูน และปี2563 ได้ขยาย
ครอบคลุมครบทั้ง 10 อำเภอ แต่ในปี 2563 กิจกรรมการลงติดตามในพื้นที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด และในปี 2564 จะกระตุ้นกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มติดสังคม ซึ่งจะมีกิจกรรมอยู่ในชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ ให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 45 เมืองพัทลุง 21,771 6,595 30.29 
33.58 35.70 36.43 กงหรา 5,052 3,190 63.14 

เขต 12 เขาชัยสน 7,626 3,785 49.63 
27.60 28.93 32.03 ตะโหมด 3,792 2,232 58.86 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16,300 8,726 53.53 
32.25 36.96 44.10 ปากพะยูน 8,006 3,674 45.89 

 ศรีบรรพต 2,764 1,129 40.85 
ป่าบอน 6,145 2,061 33.54 
บางแก้ว 3,822 2,193 57.38 
ป่าพะยอม 4,973 1,661 33.40 
ศรีนครินทร์ 3,935 2,210 56.16 

รวม 84,186 37,456 44.49 
ที่มา : รายงานHDC ณ วันที่ 11 พ.ย 2563 

 
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากปีละ1 ครั้ง 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 60  เมืองพัทลุง 6,401 3,457 54.01 
37.18 40.08 40.25 กงหรา 1,618 1,214 75.03 

เขต 12 เขาชัยสน 2,329 1,534 65.87 
33.48 35.95 35.85 ตะโหมด 1,413 1,059 74.95 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,987 3,158 63.32 
50.91 59.46 63.98 ปากพะยูน 2,481 1,545 62.27 

 ศรีบรรพต 930 497 53.44 
ป่าบอน 1,820 970 53.30 
บางแก้ว 1,252 777 62.06 
ป่าพะยอม 1,407 958 68.09 
ศรีนครินทร์ 1,133 761 67.17 

รวม 25,771 15,930 61.81 
ที่มา : รายงานHDC ณ วันที่ 11 พ.ย 2563 
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ปัญหา อุปสรรค  
1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด โรงพยาบาลงดให้บริการผู้ป่วย(รับเฉพาะฉุกเฉินเท่านั้น) ทั้งใน

โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ตั้งแต่ มี.ค –พ.ค 63) 
2. งดการออกตรวจฟันในคลินิก NCD เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
3. มหกรรมตรวจ ตา เท้า ฟัน ไม่ได้มีการเก็บตกในรายที่ไม่มาร่วมกิจกรรม 
4. ผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกทันตกรรมบางรายไม่ได้รับการตรวจและวางแผนการรักษา 
5. ในบางCUP จำนวนเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับจำนวนผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวน

มาก 
6. ผู้สูงอายุเดินทางมาตรวจฟันลำบาก 
7. ไม่มีทันตาภิบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มียูนิต 

แนวทางแก้ไข 
1. ออกตรวจคัดกรองในหมู่บ้านร่วมกับกลุ่มงานเวช     
2. เพ่ิมการตรวจฟันผู้ป่วยเรื้อรังในคลินิก NCD และกลุ่มงานเวช   
3. เน้นการตรวจและวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มาในคลินิกทันตกรรมทุกราย 
4. เพ่ิมจำนวนทันตาภิบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
5. ออกให้บริการเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพอสม. 
6. จัดทำแผนออกตรวจร่วมกับคลินิกเฉพาะโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ยังไม่มีทันตาภิ

บาลประจำ เพราะการเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุจะมีข้อจำกัดในเรื่องการมารับบริการ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ควรมีการพัฒนา นำเทคโนโลยี นวัตกรรม การดูแลช่องปากที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเอง

และการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพมาใช้ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 
2.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ค้นหาบุคคลต้นแบบในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อเข้าร่วมประกวดผู้สูงวัย ฟันดี 
80/90 ปี 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 

 
ผู้รับผิดชอบ นางลักขณา พืชมลคล 
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท์ 099-7469924  
e-mail naunglak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พ.ย.2563 

  


