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3.8 ทันตสาธารณสุข 

3.8.1 ประเด็นการตอบสนอง Service plan สาขาสุขภาพช่องปากเพื่อการเข้าถึงบริการ  
สถานการณ์และสภาพปัญหา  

 จากการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยที่สำคัญ พบว่า เด็กอายุ 0-12 ปียังคงมีฟันผุสูงทั้งในฟัน
น้ำนมและฟันถาวร การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพช่องปากของใน
กลุ่มเด็กดังกล่าว ยังพบการจัดบริการความครอบคลุมต่ำและขาดการติดตามต่อเนื่อง การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ช่องปากของประชาชนส่วนใหญ่เป็นการเข้าถึงการตรวจวางแผนฯและการทันตกรรมตามความจำเป็นเท่านั้น 
ส่วนการจัดบริการทันตกรรมรักษาผลงานยังต่ำ ดังนั้นการจัดบริการสุขภาพช่องปากในระดับบริการปฐมภูมิ 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)และศูนย์สุขภาพเขตเมือง(ศสม.)/ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) มี
ความจำเป็นอย่างมากเพื่อการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาโรคในช่องปากของประชาชนส่วนใหญ่ ปัจจุบัน รพ.สต.ใน
จังหวัดพัทลุงมีทันตาภิบาลประจำ จำนวน 44 แห่ง (ร้อยละ35.5) และทันตบุคลากรหมุนเวียนอย่างน้อย 1 วัน
ต่อสัปดาห์ จำนวน 36 แห่ง (ร้อยละ 29) ส่วนศูนย์สุขภาพเขตเมืองจำนวน 3 แห่ง มีการจัดบริการแบบประจำ 
จะเห็นได้ว่างานสุขภาพช่องปากในระดับปฐมภูมิของจังหวัดพัทลุงยังมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรพื้นฐาน ดังนั้น
งานบริการทันตกรรมที่เกินศักยภาพของทันตาภิบาลก็จะเป็นบทบาทของทันตแพทย์ในโรงพยาบาล 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนนิงาน  

 รพ.สต./ศสม. สามารถจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
ให้บริการได้ตามเกณฑ์ 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม และเพิ่มคุณภาพกิจกรรมตามกลุ่มวัยที่สำคัญ และ
ครอบคลุมประชากรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (200 คนต่อ 1000 ประชากร)  
คลินิกฝากครรภ์ (ANC) คือ การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 ครั้ง บริการขูดหินน้ำลาย ทำ 
ความสะอาดฟัน และ บริการทันตกรรมหรือส่งต่อในรายที่จำเป็น (จากรายงานระบบ HDC ผลงานการ
ดำเนินงาน) 

1. คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC)  มีการให้แปรงฟันและยาสีฟันให้กับเดก็ทุกคนที่มารับบริการ มี 
การตรวจช่องปาก ความสะอาด และประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุของเด็ก การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟัน
แบบลงมือปฏิบัติ จัดระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลต่อเนื่องในเด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กที่ฟันไม่
สะอาด/ฟันมีรอยขาวขุ่น/มีฟันผุ) ให้บริการเด็กที่มีภาวะเสี่ยงด้วยการทาฟลูออไรด์วาร์นิชทุก 6 เดือน  และมี
การตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรครอบคลุมเด็กอย่างน้อยร้อยละ 50  (จากรายงานระบบ HDC 
ผลงานความครอบคลุม) 

2. ศูนย์พัฒนาเด็ก คือ การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กปีละ 1 ครั้ง โดยทันตบุคลากรครอบคลุมเด็กอย่าง 
น้อยร้อยละ 50 และเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ตามความจำเป็น โดยทันตบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรม  (จากรายงานระบบ HDC ผลงานความครอบคลุม) 

3. โรงเรียนประถมศึกษา คือ การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษา และการให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียน
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ประถมศึกษาตามความจำเป็น ในเด็กอายุ 6-12 ปีอย่างน้อยร้อยละ 50 (จากรายงานระบบ HDC ผลงาน
ความครอบคลุม) 

4. กลุ่มวัยทำงาน การให้บริการทันตกรรมรวมถึงการตรวจช่องปากประชาชนวัยทำงาน 
5. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวา 
6. กลุ่มผู้สูงอายุ คือ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ(จากรายงานระบบ HDC ผลงานความ 

ครอบคลมุ) 
7. การจัดบริการสุขภาพช่องปากทุกประเภทในประชาชนทุกสิทธิ์เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
 เป้าหมายสูงสุดของการจัดบริการสุขภาพช่องปาก เพื่อประชาชนทุกสิทธิ์เข้าถึงบริการสุขภาพ
ช่องปากทุกด้าน ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ  สำหรับปี 2563-2564  สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หน่วยบริการส่วนใหญ่มีการชะลอการจัดบริการ และมีการจัดบริการสุขภาพ
ช่องปากวิถี New normal ตามข้อเสนอแนะของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   

ตัวชี้วัด : ร้อยละของ รพ.สต/ศสม./ศสช.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ ์

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 ร้อยละ 
65 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ เมืองพัทลุง 27 12 44.44 

64.94 65.74 56.29 กงหรา 9 6 66.67 
เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 14 13 92.86 

69.61 72.27 59.68 ตะโหมด 11 11 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17 16 94.12 

84.89 91.79 92.54 ปากพะยูน 18 12 66.67 
 ศรีบรรพต 7 3 42.86 

ป่าบอน 11 4 36.36 
บางแก้ว 8 6 75 

ป่าพะยอม 7 7 100 
ศรีนครินทร ์ 5 5 100 

รวม 134 95 70.9 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
 จังหวัดพัทลุงมีจำนวนประชากรแยกตามหน่วยบริการและชนิดการอยู่อาศัย TYPEAREA ในปี 
2564  จำนวน  398,379 คน  มีการใช้บริการสุขภาพช่องปากในสถานบริการของรัฐ จำนวน 154,575 คน 
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เป็นร้อยละ 38.80  โดยส่วนใหญ่เป็นบริการส่งเสริมป้องกันโรคร้อยละ 38.44  บริการทันตกรรมพื้นฐาน ร้อย
ละ 5.24 และบริการทันตกรรมเฉพาะทาง ร้อยละ 1.0  อำเภอที่มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากสูงกว่าค่า
เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเขาชัยสน(ร้อยละ 45.10)  อำเภอควนขนุน(ร้อยละ 45.10)  อำเภอศรีนครินทร์(ร้อยละ 
45.09) และอำเภอป่าบอน(ร้อยละ 43.87) ส่วนผลการดำเนินงาน รพ.สต./ศสม/ศสช.ให้บริการสุขภาพ       
ช่องปากที่มีคุณภาพ ปี 2564 ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 เกณฑ์ ร้อยละ 70.9 และเมื่อเทียบกับการดำเนินงานในปีก่อน 
พบว่ามีการจัดบริการฯลดลง  โดยหน่วยบริการที่มีการจัดบริการต่ำกว่าเกณฑ์(ร้อยละ 65) เรียงลำดับจากนอ้ย
ไปมาก ได้แก่ อำเภอป่าบอน(ร้อยละ36.36) อำเภอศรีบรรพต(ร้อยละ42.86)  อำเภอเมือง(ร้อยละ 44.44)      
 
ตัวชี้วัด : อัตรา(ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ ์

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 ร้อยละ 
40 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ เมืองพัทลุง 89,019 31,833 35.76 

29.68 27.81 29.32 กงหรา 29,814 9,812 32.91 
เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 35,571 16,043 45.10 

26.22 24.85 27.01 ตะโหมด 25,013 8,684 34.72 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 63,268 28,536 45.10 

34.62 39.95 42.92 ปากพะยูน 36,598 12,840 35.08 

 

ศรีบรรพต 15,137 6,732 44.47 
ป่าบอน 37,410 16,413 43.87 
บางแก้ว 18,488 5,743 31.06 

ป่าพะยอม 28,104 8,941 31.81 
ศรีนครินทร ์ 19,957 8,998 45.09 

รวม 398,379 154,575 38.80 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
ปัญหาอุปสรรค  

1. ขาดความพร้อมในการจัดบรกิารสุขภาพช่องปากในระดับปฐมภูมิ  
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดบริการทันตกรรมในปี 2563-

2564 ชะลอการจัดบริการทันตกรรม เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยบริการในการจัดการ
ระบบอากาศภายในคลินิกทันตกรรม และระบบคัดกรองโดยวาจายังเป็นความเสี่ยง และพื้นที่ที่มี
การแพร่ระบาดสูงจะมีการงดบริการทันตกรรมทุกชนิด 
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ข้อเสนอแนะ  
1. มีแผนการจดับริการทันตสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิเป็นระบบ  
2. หน่วยบริการมีการทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม ป้องกัน รกัษาและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากเพื่อการ

เข้าถึงบริการอย่างเป็นระบบ 

โอกาสพัฒนาต่อไป  
 ระบบบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ทันตบุคลากรและวัสดุ

ครุภัณฑ์)  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 ไม่ม ี
 

ผู้รับผิดชอบ นายนฤพงศ์  ภักดี 
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 0817380077 
e-mail n_pakdee@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  1 ธันวาคม  2564 
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3.8.2 ประเด็นการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เป็นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์

รวมในกลุ่มหญิงมีครรภ์  เด็กอายุ 0-2 ปี และ เด็กอายุ 3-5 ปี ให้มีสภาวะสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ คือ ไม่
มีโรคในช่องปาก ได้แก่ โรคฟันผุทั้งในฟันน้ำนม ฟันถาวร และโรคปริทันต์อักเสบ รวมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพ
ช่องปากที่ดี   
สถานการณ์และสภาพปัญหากลุ่มหญิงตั้งครรภ์  
 จังหวัดพัทลุง ไม่เคยมีการศึกษาสถานการณ์ปัญหาในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อย่างเป็น
ระบบ  จากการทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องพบการศึกษาของ สกาวรัตน์ วชิรขจรชัย และคณะ ในปี 2458 ที่
มีการศึกษาปัจจัยบ่งชี้โรคฟันผุของหญิงตั้งครรภ์  โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา พบว่า หญิง
ตั้งครรภ์ร้อยละ 91 มีโรคฟันผุ และพบว่าโรคฟันผุสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้โรคฟันผุยังสัมพันธ์กับปัจจัยความเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อต่อวัน การอาเจียนมากกว่า 5 ครั้งต่อวัน  
การประเมินสุขภาพช่องปากตนเองต่ำกว่าระดับปานกลาง และการไม่ไปพบทันตแพทย์ในรอบปีที่ผ่านมาเป็น
ต้น  นอกจากนี้สุขภาพช่องปากของมารดา มีผลต่อการเกิดฟันผุในเด็ก โดยหากมารดามีสุขภาพช่องปากไม่ดี มี
ฟันผุมาก ลูกจะมีปัญหาฟันผุมากเช่นกัน เพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุจะส่งต่อจากมารดาไปสู่
ลูกผ่านทางน้ำลาย เช่น การใช้ช้อน แก้วน้ำ ร่วมกันการชิมอาหาร 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 
 ดังนั้น การให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในช่วงของการตั้งครรภ์ และการจัดระบบ
บริการสุขภาพช่องปากที่เอื้อต่อหญิงตั้งครรภ์มีความสำคัญมาก  ซึ่งหากสุขภาพช่องปากแม่ดีส่งผลต่อสุขภาพ
ของทารกในครรภ์แข็งแรงสมบูรณ์ คลอดปลอดภัยและเด็กมีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์  นอกจากนี้ทัศนคติต่อการ
ดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีของมารดาทำให้มารดามีสุขภาพช่องปากที่ดีและส่งผลให้มารดาดูแลสุขภาพช่องปาก
ลูกได้ดีอย่างสม่ำเสมอ 
การบริหารจัดการ 
 - ใช้มาตรการ “คัดกรอง ตรวจ ฝึกทักษะ ความรู้และจัดบริการสุขภาพช่องปาก”โดยทันตบุคลากร
 - บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผ่าน มาตรฐาน ANC คุณภาพ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
ชีวิต  
 - การจัดบริการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์ภายใต้การบริหารงบประมาณ Fee 
schedule ของ สปสช. (ปี 2564) 
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ผลการดำเนินงานในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
 ปี 2563-2564  กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีนโยบายใน
การเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณจ่าย
ตามรายการ fee schedule โดยในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก และมีการขัดทำความ
สะอาดฟันโดยการขูดหินน้ำลายและขัดฟัน โดยมีการจัดสรรงประมาณ 500 บาทต่อราย จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดบริการทันตกรรมทุกประเภทหยุดชะงัก เนื่องจากหน่วยบริการส่วน
ใหญ่ไม่ได้มีการปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันการแพร่ระบาด  ผลการดำเนินงานในปี 2563 
ความครอบคลุมการจัดบริการในภาพรวมจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 24.55 และในปี 2564 ผลการดำเนินงานความ
ครอบคลุมในการจัดบริการฯ ร้อยละ 28.65  หน่วยบริการที่มีการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันมากกว่า
ร้อยละ 30 ได้แก่  คือ รพ.เขาชัยสน (ร้อยละ 42.41)  โรงพยาบาลตะโหมด (ร้อยละ38.63) โรงพยาบาลพัทลุง 
(ร้อยละ35.07) และโรงพยาบาลควนขนุน (ร้อยละ32.87)  ส่วนโรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 
20 ได้แก่ โรงพยาบาลป่าพะยอม(ร้อยละ19.77)  โรงพยาบาลศรีบรรพต(ร้อยละ18.52)  โรงพยาบาลบางแก้ว
(ร้อยละ14.80) และโรงพยาบาลปากพะยูน(ร้อยละ14.71) 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด : อัตรา(ร้อยละ)การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ ์

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 ร้อยละ 
40 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ เมืองพัทลุง 633 222 35.07 

n/a n/a 17.83 กงหรา 357 85 23.81 
เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 382 162 42.41 

n/a n/a 19.63 ตะโหมด 233 90 38.63 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 508 167 32.87 

n/a n/a 24.55 ปากพะยูน 272 40 14.71 

 

ศรีบรรพต 135 25 18.52 
ป่าบอน 310 77 24.84 
บางแก้ว 196 29 14.80 

ป่าพะยอม 258 51 19.77 
ศรีนครินทร ์ 136 32 23.53 

รวม 3,420 980 28.65 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
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ปัญหาอุปสรรค  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดบริการทันตกรรมในปี  

2563-2564 ชะลอการจัดบริการ เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยบริการในการจัดการระบบอากาศภายใน
คลินิกทันตกรรม และระบบคัดกรองโดยวาจายังเป็นความเสี่ยง  

2. หญิงตั้งครรภ์ส่วนหน่ึงไม่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นผลกระทบของเชื้อโรคในช่องปากที ่
ส่งผลภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์และการแพร่ผ่านเชื้อโรคฟันผุจากแม่สู่ลูก ทำให้ไม่เห็นความสำคัญในการ
เข้ารับบริการทันตกรรมตามความจำเป็น 

3. หน่วยบริการบางหน่วยขาดการจัดการแบบ “ทีม”  มองงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มหญิง 
ตั้งครรภ์เป็นงานของทันตาภิบาล   
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยบริการควรมีการจัดการระบบระบายอากาศในคลินิกตามข้อเสนอของกองแผนฯ  
กระทรวงสาธารณสุข  

2. การจัดบริการสุขภาพภายใต้ข้อเสนอแนะการจัดบริการทันตกรรมในรูปแบบ new normal  
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และควรมีการนำ ATK มาใช้ร่วมกับการคดักรองด้วยวาจา 

3.  ระบบบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพที่เน้นการทำงานเป็นทีมระหว่างทันตแพทย์และ    
ทันตาภิบาลภายในเครือข่าย และการทำงานเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
2. สถานการณ์และสภาพปัญหากลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) 

  ปัญหาฟันผุในฟันน้ำนมในเด็กเล็กยังเป็นปัญหาสำคัญ โดยจากระบบรายงานสาธารณสุข (HDC) 
ปี พ.ศ. 2561–2564 จังหวัดพัทลุง พบว่า ความชุกการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 18 เดือน ของจังหวัดพัทลุง เป็น
ร้อยละ 10.99 , 7.43 และ 5.28 และ 6.21 ตามลำดับ ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 
18 เดือน ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย(ร้อยละ 50) อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเกิดฟันผุใน
ปี 2562-63 ฟันผุลดลงร้อยละ 2.01 และปี 2663-2564 ฟันผุเพิ่มขึ้น 0.94  สำหรับในกลุ่มเด็กอายุ 3 ปี  ความ
ชุกการเกิดฟันผุในฟันน้ำนมมีแนวโน้มลดลงและในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงในปี 2561-2564  เป็นร้อยละ 
55.2 , 49.2, 43.9 และ 38.4 ตามลำดับ ภายใต้ความครอบคลุมการตรวจที่เพิ่มขึ้น(ร้อยละ 46.26) อย่างไรก็
ตามก็ยังมีอัตราการเกิดฟันผุสูงเมื่อเทียบกับเป้าหมายของประเทศที่เด็กอายุ 3 ปีฟันผุไม่เกินร้อยละ 27 ภายใต้
ความครอบคลุมการตรวจร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาอัตราการเกิดฟันผุเรียงลำดับจากผุน้อยไปยังมากดังนี้  
อำเภอเมืองร้อยละ 28.44 (ตรวจร้อยละ 41.63) อำเภอควนขนุนร้อยละ 32.43 (ตรวจร้อยละ 50.17) อำเภอ
บางแก้ว32.65 (ตรวจร้อยละ 20)   อำเภอศรีนครินทร์ 35.11 (ตรวจร้อยละ 62.38) อำเภอป่าพะยอม 35.43 
(ตรวจร้อยละ 45.68) อำเภอศรีบรรพต 35.44 (ตรวจร้อยละ 35.44)  อำเภอตะโหมด 37.8 (ตรวจร้อยละ 
68.52)  อำเภอกงหรา 39.27(ตรวจร้อยละ 48.6)  อำเภอปากพะยูน 44.63 (ตรวจร้อยละ 49.61 )  อำเภอเขา
ชัยสนร้อยละ52.41(ตรวจร้อยละ44.27)  และอำเภอป่าบอน ร้อยละ 58.45 (ตรวจร้อยละ35.41)  และใน
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ภาพรวมของจังหวัดพัทลุงอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเกิดฟันผุลดลง ร้อยละ 5.5 (เป้าหมายเขตสุขภาพที่ 
12 อัตราฟันผุลดลงร้อยละ 2 ต่อปี)  
การบริหารจัดการกิจกรรมในเด็กปฐมวัย 

1. ใช้มาตรการ เฝ้าระวังโดยการตรวจและประเมินความเสี่ยงโดยทันตบุคลากร โดยใช้เกณฑ์สีในการ 
ประเมิน (สีเขียว เหลือง แดง) และให้คำแนะนำและการจัดการฟันผุตามความเสี่ยง (Prevention and Caries 
management)  

2. ใช้มาตรการสร้างเสริมความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากในชุมชน โดยการฝึกแปรงฟันด้วย 
ยาสีฟันฟลูออไรด์ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และให้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิก 
ได้แก่ การฝึกทักษะการแปรงฟันแก่ผู้เลี้ยงดู การทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ (NaF และ SDF) และการอุด
ฟันอย่างง่ายด้วยเทคนิค SMART 

3. การบูรณาการในคลินิกเด็กดี มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ตรวจคัดกรอง ตามกลุ่มวัยอายุ  
18, 24,  30,  42  และ 60 เดือน   

4. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) คุณภาพ ตำบลบูรณาการนำร่องสุขภาพเด็ก 4D 
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุ   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 65 เมืองพัทลุง 2,490 1,485 59.64 
49.51 46.99 47.26 กงหรา 1,264 848 67.09 

เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 1,253 887 70.79 
64.19 66.84 51.44 ตะโหมด 981 633 64.53 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,886 1,324 70.2 
68.15 70.63 66.99 ปากพะยูน 1,195 819 68.54 

 ศรีบรรพต 510 363 71.18 
ป่าบอน 1,356 741 54.65 
บางแก้ว 740 468 63.24 
ป่าพะยอม 1,000 624 62.4 
ศรีนครินทร์ 702 506 72.08 
รวม 13,377 8,698 65.02 

ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ ์

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563  อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 80 เมืองพัทลุง 2,493 1,946 78.06 

76.26 77.68 77.28  กงหรา 1,144 936 81.82 
เขตสุขภาพที่ 12  เขาชัยสน 1,222 1,066 87.23 

71.73 73.39 71.61  ตะโหมด 892 829 92.94 
จังหวัดพัทลุง  ควนขนุน 1,810 1,639 90.55 

88.05 89.75 88.27  ปากพะยูน 1,246 1,010 81.06 
 ศรีบรรพต 461 427 92.62 

ป่าบอน 1,264 912 72.15 
บางแก้ว 723 438 60.58 

ป่าพะยอม 924 764 82.68 
ศรีนครินทร ์ 635 548 86.3 

รวม 12,814 10,515 82.06 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 

ผลการดำเนินงานกลุ่มอายุ 0-2 ปี  

 การจัดบริการสุขภาพในคลินิกสุขภาพเด็กดีในสถานบริการของรัฐ พบว่าเด็กอายุ 0-3 ปี  
มีแนวโน้มได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาครอบคลุมประชากรเด็กมากขึ ้น โดย
เปรียบเทียบ ปี 2561 -2564 ดังนี้ 64.8 ,68.15, 68.18 และ 64.87 ตามลำดับ และในปี 2563-2564 มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านตำบลสุขภาวะ เพื่อการจัดการลดฟันผุในเด็กเล็กระดับตำบล ปี 2564 เด็กได้รับการทา
ฟลูออไรด์วาร์นิช 65.02)  โดยส่วนใหญ่อำเภอที่มีการจัดบริการฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 65 ได้แก่ สูงสุด 3 
ลำดับ ได้แก่ อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 72.46) อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 71.67) อำเภอควนขนุน(ร้อยละ 
71.71) โดยอำเภอที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด(ร้อยละ 65) คือ อำเภอป่าพะยอม (ร้อยละ61.73) และอำเภอ
ศรีบรรพต (ร้อยละ64.97)  
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ผลการดำเนินงานกลุ่มอายุ 3-5 ปี 

 การจัดบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยนี้เน้นการจัดบริการในสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา โดยเน้นการตรวจ และการจัดบริการทันตกรรมป้องกันและรักษาตาม
ความจำเป็น การทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุลุกลามและมีการแปรงฟันหลังอาหารกล างวัน ผลการ
ดำเนินงานเปรียบเทียบปี 2561-2564 ดังนี้ เด็กได้รับการตรวจโดยทันตบุคลากร ร้อยละ 79.15, 80.1, 79.48  
และ 72.15 ตามลำดับ  เด็กได้รับบริการทันตกรรม(ทุกหัตถการ) ร้อยละ  88.05, 89.75 ,88.27 และ 82.06
ตามลำดับ โดยอำเภอที่มีการจัดบริการสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อำเภอตะโหมด(ร้อยละ92.94) อำเภอศรีบรรพต
(ร้อยละ92.62) และอำเภอควนขนุน(ร้อยละ 90.55) 

 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเด็กปฐมวัยเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากมากขึ้น แต่
ส่วนใหญ่ยังเป็นการเข้าถึงการตรวจและการจัดบริการทันตกรรมป้องกัน อาทิ การทาฟลูออไรด์ป้ องกันฟันผุ 
การจัดบริการพื้นฐานยังทำได้ต่ำ  กิจกรรมการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กยังมีความ
จำเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันการผุลุกลาม ซึ่งฟันผุลุกลามสำหรับเด็กเล็กถือเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
พัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาร่วมด้วย 

ปัญหาอปุสรรค 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดบริการสุขภาพช่องปาก 
ชะลอการให้บริการ งดการให้บริการที่มีการฟุ้งกระจาย  

2. ขาดการติดตามการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการเป็นโรคและการจัดการที่เหมาะสม ตามกลุ่ม
วัยที่สำคัญได้แก่ อายุ 18, 24, 30, 42  และ 60 เดือน  

3. กิจกรรมแปรงฟันหลงัอาหารกลางวันใน ศพด. มีไม่ต่อเนื่องและขาดควบคุมและติดตาม 
4. ทันตบุคลากรมีจำนวนน้อยไม่พอเพียงต่อการจัดการสุขภาพช่องปากได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังทันตสุขภาพในกลุ่มวัยที่สำคัญตามกลุ่มวัย อายุ 18,   
    24, 30, 42 และ 60 เดือน โดยการใช้แบบประเมินความเสี่ยงและการจัดการควบคุมการเกิดโรค

ฟันผุตามความเสี่ยง  
2. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและภาคีเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ    

ช่องปากเด็กเล็กโดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
3.. พัฒนากิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ เน้น”การแปรง

ฟัน 2 นาที” ทั่วทุกที ทุกด้าน ด้วยยาสีฟันฟลูออไรด ์
4. เน้นการทำงานเป็นทีม การทำงานเชิงรุกและบูรณาการทุกระดับ และสร้างภาคีเครือข่ายในการ

ทำงานทั้งภาคสาธารณสุขและเครือข่ายนอกสาธารณสุข 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 

1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากวิถีใหม่ (New normal) ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19  ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยได้มาตรฐาน เน้นเชิงรุก มุ่งการส่งเสริม
ป้องกันโรค  ให้ประชาขนเน้นดูแลสุขภาพตนเองได้ ผ่านการสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบต่างๆมากขึ้น  

2. การบูรณาการแผนงาน ขับเคลื่อนงานไปด้วยกันในรูปแบบ สุขภาพเด็ก 4D  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

 ไม่มี 

 

ผู้รับผิดชอบ    นางชนิฎาภรณ์   สอนสังข์ 
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 063-6169499 
e-mail addnida@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  1 ธันวาคม  2564 
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3.8.3 ประเด็นการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา 
สถานการณ์และสภาพปัญหา  

สภาวะทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก 6-12 ปีภาพรวมของจังหวัด จากรายงานHDC  เปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี

ย้อนหลัง (ปี 2562 - 2564) และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ปี 2564  พบว่า  

- เด็กอายุ 6 ปี  อัตราการเกิดโรคฟันแท้ผุ มแีนวโน้มลดลง  จากร้อยละ  9.63, 7.32, 5.09 และในปี  

2564 ลดลงเป็น ร้อยละ 3.36 ตามลำดับ 

-  เด็กอายุ 9 ปี อัตราการเกิดโรคฟันแท้ผุในเด็กกลุ่มนี้ เริ่มมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 37.16, 28.08,  
24.64 และในปี 2564 ลดลงเป็น ร้อยละ 22.30 ตามลำดับ 

-  เด็กอาย1ุ2 ป ีอัตราการโรคฟันแท้ผุม ีแนวโน้มลดลง  จากร้อยละ 46.48, 42.25, 31.43 ในปี 2564  
ฟันแท้ผุร้อยละ 35.40  ตามลำดับ    

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1.การจัดบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมแก่เด็กช้ันอนุบาล จนถึงชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคน ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน   
2.การให้บริการส่งเสริมป้องกัน เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี ในโรงเรียนประถมศึกษา  และ  

ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน ในฟันกรามแท้ซี่แรกและซี่ที่ สอง  แก่เด็กนักเรียนอายุ 6- 12 ปี เพื่อป้องกันฟัน
กรามแท้ผุ  

3.ให้บริการการรักษาทันตกรรมตามความจำเป็นแก่เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก  โดยเน้นการ 
ให้บริการอุดฟันในฟันแท้ที่ผุ เพื่อลดการสูญเสียฟันแท้  

ผลการดำเนินงาน 
           ในภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564 เดก็นักเรียนอายุ 6-12 ปีได้รับการตรวจคัดกรองสภาวะ       
ช่องปากร้อยละ 69.47 อัตราการเกิดฟันแท้ผุมีแนวโน้มลดลงในกลุ่มอายุ 6 ปีและ 9 ปี ในเด็ก 12 ปีอัตราการ
เกิดฟันแท้ผุสูงกว่าปี2563 เล็กน้อย ในสว่นของการได้รับบริการทันตกรรม เด็กนักเรียนอายุ 6-12 ปีได้รับ
บริการทันตกรรมร้อยละ 76 เด็กอายุ 12 ป ีได้รับการตรวจฟันร้อยละ 67  และเด็ก 12 ปี มีภาวะฟันดีไม่มีฟัน
แท้ผุ (cavity free) ร้อยละ 80.33  โดยเป็นคนที่ปราศจากฟันแท้ผุร้อยละ 64.60  และเป็นกลุ่มเด็กที่มีปัญหา
ฟันแท้ผุ ที่ได้รบัการรักษาฟันแท้แบบสมบูรณ์ ( complete case )  ร้อยละ 15.73 และในส่วนของผลงานการ
เคลือบหลุมร่องฟัน เด็ก 6-12 ปี  ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันร้อยละ 15.74  ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา แต่ผลการ
ดำเนินงานยังอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับระดับเขต ( ร้อยละ14.09 )  และ ระดับประเทศ ( ร้อยละ 11.50 )  ใน
ส่วนของเชิงคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุงได้ออกติดตามประเมินผลคุณภาพการติดแน่นของ
การเคลือบหลุมร่องฟัน หลังให้บริการ 1 ปี   

 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 213 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 6 ปีที่ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 50 เมืองพัทลุง 938 196 20.9 
29.44 28.91 25.71 กงหรา 467 55 11.78 

เขต 12 เขาชัยสน 423 158 37.35 
22.15 30.02 30.59 ตะโหมด 363 173 47.66 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 647 217 33.54 
48.82 51.03 35.39 ปากพะยูน 495 156 31.52 

 ศรีบรรพต 201 7 3.48 
ป่าบอน 537 66 12.29 
บางแก้ว 269 105 39.03 

ป่าพะยอม 382 49 12.83 
ศรีนครินทร ์ 212 108 50.94 

รวม 4934 1290 26.15 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 

ผลการดำเนินงาน 
       เด็กอายุ 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันฟันกรามแท้ร้อยละ  26.15  ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย

ตัวชี้วัดกิจกรรมทันตสาธารณสุข ซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ  40  แต่ผลการดำเนินงานยังอยู่ในระดับสูง 
เมื่อเทียบกับระดับเขต ( ร้อยละ13.35 )  และ ระดับประเทศ ( ร้อยละ 12.65 )   

ปัญหาอุปสรรค  
       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019  ทำให้การจัดบริการสุขภาพ       

ช่องปากในเด็กนักเรียนประถมศึกษาดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และชะลอการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทันตสุขภาพ และการให้บริการทันตกรรมทั้งในสถานบริการ และนอกสถานบริการ ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 
2564  

โอกาสพัฒนาต่อไป 

 ในแผนงานปีงบประมาณ 2565 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพงานข้อมูล  และคุณภาพการ
ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน โดยการสุ่มตรวจการยึดติดแน่นของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันหลังให้บริการปีที่ 1 
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และ 2  การจัดอบรมปรับมาตรฐานการตรวจฟัน และพัฒนาทักษะการให้บริการงานส่งเสริมป้องกัน ทั้ง การ
เคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน  แก่ทันตบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 การประเมินผลการเคลือบหลุมร่องฟันภายใต้แผนงาน Fee-schedule ระยะ 1 ปีจังหวัดพัทลุง 

โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
กลุ่มตัวอย่าง 

 นักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในระยะ 1 ปีจากฐานข้อมูล Data Exchangeทั้งหมด
จำนวน 225 คน จาก 30 โรงเรียน ได้รับการเคลือบซ้ำก่อนการออกตรวจประเมินในระยะ 1 เดือนจำนวน 40 
คน เหลือนักเรียนที่นำมาวิเคราะห์จำนวนทั้งสิ้น 185 คน โดยมีระยะเวลานับจากได้รับการเคลือบจนถึงวัน
ประเมินต่ำสุด 12 เดือน สูงสุด 16 เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.7 เดือน 
รูปแบบการบริการ 

 การให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันของพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ให้บริการใน
คลินิกทันตกรรมของ รพ.สต. 2) ให้บริการด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน 3) ให้บริการโดยเก้าอี้สนามใน
โรงเรียน และ 4) ให้บริการในคลินิกทันตกรรมของ รพ.สต. โดยใช้เก้าอี้สนามร่วมด้วย กลุ่มตัวอย่างได้รับ
บริการโดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประมาณร้อยละ 30 เท่ากับการออกหน่วยโดยใช้เก้าอี้สนามใน
โรงเรียน รองลงมาเป็นการบริการใน รพ.สต. โดยมีการนำเก้าอี้สนามออกร่วมด้วย และประมาณร้อยละ 15 นัด
นักเรียนเข้ารับบริการโดยใช้ยูนิตทันตกรรมใน รพ.สต. เพียงอย่างเดียว 
การยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 

 เมื่อใช้สถิติ ไค-สแควร์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของสารเคลือบหลุมร่องฟันกับ
ประสิทธิผลการยึดติด พบว่าชนิดของสารเคลือบหลุมร่องฟันมีความสัมพันธ์กับการยึดติดอย่างมีนัยสำคัญทั้ง

ฟันในขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง โดยในฟันบนมีค่า 𝜒2 (2, N=264) = 16.364, p < .01 และในฟันล่าง

มีค่า 𝜒2 (2, N=294) = 7.042, p = .029 โดยสารเคลือบชนิดเรซินจะมีแนวโน้มการหลุดสูงกว่าชนิดกลาส    
ไอโอโนเมอร์ ในระยะ 1 ปีหลังการเคลือบ และเมื่อพิจารณาในภาพรวมตำแหน่งที่มีการหลุดของสารเคลือบ
หลุมร่องฟันมากที่สุด คือ ตำแหน่งด้านใกล้เพดาน (palatal groove) และด้านใกล้แกล้ม(buccal pit) สูงร้อย
ละ 70.79 และรูปแบบการออกให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน พบว่า การทำบนเก้าอ้ีสนามหลุดมากที่สุด(ร้อยละ 
37.2)  รถทันตกรรมเคลื่อนที่(ร้อยละ 24.8) และยูนิตทันตกรรมในคลินิก(ร้อยละ 16.1) 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การพิจารณาในการใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์รูปแบบการ 
จัดบริการฯ  โดยปัจจุบันสาร resin sealant เป็นวัสดุที่เหมาะสมและดีที่สุด แต่มีข้อจำกัดในใช้ในสิ่งแวดล้อมที่
มีความชื้น ไม่สามารถกั้นน้ำลายให้แห้งได้  ส่วนสารกลาสไอโอโนเมอร์ เป็นวัสดุทางเลือกในการใช้เคลือบหลุม
ร่องฟันได้ในรายที่ไม่สามารถเป็นข้อบ่งชี้ในการใช้ resin sealant ได้ เช่น การออกให้บริการนอกสถานที่  มี
เครื่องมือมีไม่เพียงพอ หรือกรณีผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ  และควรให้ความสำคัญในการควบคุมเทคนิควิธีการ
ในทุกรูปแบบบริการ 

2. ควรมกีารติดตามผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวน 
กระบวนการในการจัดบริการฯเพื่อความสำเร็จในการป้องกันฟันผุในกลุ่มนักเรียนต่อไป 

      
 

ผู้รับผิดชอบ นางลักขณา  พืชมลคล 
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 0997469924 
e-mail naunglak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 1 ธันวาคม 2564 
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3.8.4 ประเด็นการดูแลส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 ข้อมูลจากรายงาน HDC พบว่าผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ ร้อยละ 22.98  แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุจำนวนมากมีปัญหาไม่มีฟัน ซึ่งกระทบต่อการบด
เคี้ยว นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุยังมีปัญหาเรื่องน้ำลายแห้ง  กลืนลำบาก  โรคในช่องปากที่ส่ งผลต่อความรุนแรง
ของโรคเรื้อรังทางร่างกายเช่น เบาหวานมีผลต่อการอักเสบติดเชื้อที่ปอด/ในกระแสเลือด  มะเร็งช่องปากที่
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและค่าใช้จ่ายสูง แต่โรคในช่องปากเป็นโรคที่ป้องกันได้หากู้สูงอายุดูแลช่องปากของ
ตนเองได้ดี  รวมถึงการตรวจพบเร็วและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมคีุณภาพ 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
 1. พัฒนาระบบการดูสุขภาพช่องปากโดยเริ่มจากการดูแลด้วยตนเอง/โดยชุมชน(อสม.)และมีการ
เชื่อมต่อระบบบริการโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับแบบครบวงจร 
 2. การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากร่วมกับทีมสหวิชาชีพรวมถึงการวางแผนการรักษาอย่ างเป็น
ระบบ 
 3. ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม เพิ่มกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผ่านชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 4. สนับสนุนการจัดระบบฐานข้อมูล การติดตามรายงาน การสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผลการดำเนินงาน 
 ข้อมูลจากรายงาน HDC ปี 2564 พบว่าผู้สูงอายุได้รบัการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร  
ร้อยละ 39.42   ซึ่งผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยกำหนดเกณฑ์ร้อยละ 45 และเมื่อดูผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
ตั้งแต่ปี 2561-2563 พบว่าผู้สูงอายุได้รับการตรวจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.96 ,44.10,44.48 ตามลำดับ รวมถึง
ผู้ป่วยเบาหวานได้รับกรตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร ร้อยละ 51.84 ซึ่งผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดย
กำหนดเกณฑ์ร้อยละ 60 และเมื่อดูผลงานย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561- 2563 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ตรวจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 59.46,63.98,61.80 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าผลงานในทั้ง 2 กลุ่มได้รับการตรวจช่องปาก
เพิ่มขึ้น อาจเป็นผลสืบเนื่องจากการออกตรวจคัดกรองร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในการตรวจ ตา ไต เท้า และ
นอกจากนี้มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความชัดเจนมากขึ้น คือ ระบบ 3C ในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ที่มี 
care manager ตรวจคัดกรอง ทำ care plan และมี care giver ช่วยครอบครัวดูแล  แต่ในปี 2563 -2564 
พบว่าผลการตรวจฟันโดยทันตบุคลากรทั้ง 2 กลุ่มลดลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถให้บริการ
ตามแผนที่วางไว ้
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 
45 

เมืองพัทลุง 22,740 6,354 27.94 
35.68 35.85 33.70 กงหรา 5,328 2,154 40.43 

เขต 12 เขาชัยสน 7,916 4,158 52.53 
28.93 32.03 28.84 ตะโหมด 4,067 1,523 37.45 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16,959 8,336 49.15 
36.96 44.10 44.48 ปากพะยูน 8,152 3,031 37.18 

 ศรีบรรพต 2,910 1,439 49.45 
ป่าบอน 6,424 1,917 29.84 
บางแก้ว 3,931 1,734 44.11 

ป่าพะยอม 5,211 1,668 32.01 
ศรีนครินทร ์ 4,172 2,298 55.08 

รวม 87,810 34,612 39.42  
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
60 

เมืองพัทลุง 6,710 3,081 45.92 
40.05 39.74 35.88 กงหรา 1,776 1,267 71.34 

เขต 12 เขาชัยสน 2,556 1,570 61.42 
35.95 35.85 32.01 ตะโหมด 1,560 988 63.33 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5,163 2,600 50.36 
59.46 63.98 61.80 ปากพะยูน 2,603 1,225 47.06 

 ศรีบรรพต 962 614 63.83 
ป่าบอน 2,049 846 41.29 
บางแก้ว 1,264 583 46.10 

ป่าพะยอม 1,505 626 41.59 
ศรีนครินทร ์ 1,203 780 64.84 

รวม 27,351 14,180 51.84 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
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ปัญหาอุปสรรค  
  1. เนื ่องจากสถานการณ์โควิด โรงพยาบาลงดให้บริการผู ้ป่วย(รับเฉพาะฉุกเฉินเท่านั ้น) ทั ้งใน
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
  2. งดการออกตรวจฟันในคลินิก NCD เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
  3. มหกรรมตรวจ ตา เท้า ฟัน ไม่ได้มีการเก็บตกในรายที่ไม่มาร่วมกิจกรรม 
  4. ผู้ป่วยที่มารับริการที่คลินิกทันตกรรมบางรายไม่ได้รับการตรวจและวางแผนการรักษา 
  5. ในบาง CUP จำนวนเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับจำนวนผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนมาก 
  6. ผู้สูงอายุมีปญหาเรื่องการเดินทาง 
  7. ไม่มีทันตาภิบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มียูนิตทันตกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ออกตรวจคัดกรองในหมู่บ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
  2 .เพิ่มการตรวจฟันผู้ป่วยเรื้อรังในคลินิก NCD   
  3. เน้นการตรวจและวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มาในคลินิกทันตกรรมทุกราย 
  4. เพิ่มจำนวนทันตาภิบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
  5. ออกให้บริการเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพอสม. 
  6. จัดทำแผนออกตรวจร่วมกับคลินิกเฉพาะโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ที่ยังไม่มี      
ทันตาภิบาลประจำ  เพราะการเข้าถึงกลุ่มผ้สูงอายุจะมีข้อจำกัดในเรื่องการรับบริการ 
โอกาสพัฒนาต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนา นำเทคโนโลยี นวัตกรรม การดูแลช่องปากที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองและ
การเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพมาใช้ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 
 2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ค้นหาบุคคลต้นแบบในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อเข้าร่วมประกวดผู้สูงวัย 
ฟันดี 80/90 ปี 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง 

ไม่มี 
 
     ผู้รับผิดชอบ นางจิตรตรา  คชเสน 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 088-7849083 
e-mail chee_dent25@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 1  ธันวาคม 2564 


