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ปัญหาสุขภาพในช่องปากของเด็กวัยเรียนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ
และความสามารถ ในการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก จากผลการส� ำ รวจสภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปาก
ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 พบว่าเด็กไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีฟันผุ ถ้าไม่ดูแล
สุขภาพช่องปากให้ดี ปัญหาสุขภาพช่องปากจะสะสมและมีความรุนแรงจนอาจเกิดการ
สูญเสียฟันถาวรตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะส่งผลต่อระบบบดเคี้ยวตลอดชีวิต อีกปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผล
ต่อสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็ก คือ สุขภาพช่องปากของมารดาขณะตั้งครรภ์ โดย
มารดา ทีส่ ขุ ภาพช่องปากไม่ดี มีฟนั ผุมาก ลูกก็จะมีปญ
ั หาฟันผุมากด้วยเช่นกัน นอกจากนีช้ ว่ ง
ตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลา ที่มีโอกาสพบปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะโรคเหงือกอักเสบ
และโรคปริทันต์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาและฮอร์โมน หญิงตั้งครรภ์ที่เป็น
โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทนั ต์มคี วามเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อภาวะการตัง้ ครรภ์ สุขภาพ
ของเด็กในครรภ์และการคลอด
การจัดระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากให้แก่หญิงตั้งครรภ์
และเด็กวัยเรียนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะเป็นการวางรากฐานส�ำหรับการมีสุขภาพช่องปากที่ดี
ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากชุดฟันน�้ำนมเป็นฟันถาวร
และจะส่งผลถึงสุขภาพช่องปากในช่วงวัยต่อไป
ในปี พ.ศ. 2563 นี้ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้เพิ่มรายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากที่จ่ายตาม
รายการบริการ (fee schedule) ในหญิงตั้งครรภ์และเด็กวัยเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กวัยเรียนทุกสิทธิ

คู่มือฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือของกระทรวง
สาธารณสุขกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
และเด็กวัยเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะก่อให้เกิดการ บูรณาการ ประสาน
การท� ำ งานร่ ว มกั บ ภาคส่ ว นอื่ น ๆ ได้ แ ก่ คลิ นิ ก ฝากครรภ์ แ ละโรงเรี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์และเด็กวัยเรียนอย่างเป็นองค์รวม
ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการผลักดันให้มีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ได้อย่างทั่วถึง
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แสดงสีหน้าถึงความรูส้ กึ และอารมณ์ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำ� หนดให้บริการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคช่ อ งปากเป็ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด ้ า นสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
และป้องกันโรคส�ำหรับทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่แรกเริ่ม ถึงแม้สภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทย
ในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น แต่การเข้าถึงบริการของแต่ละกลุ่มวัยยังต�่ำ โดยเฉพาะเด็ก
วัยเรียนซึ่งต้องได้รับการดูแลช่องปากอย่างเข้มงวด พบว่าได้รับการตรวจฟันไม่ถึงร้อยละ
50 และโรคฟันผุยังเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญของกลุ่มวัยเด็ก
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้การเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคช่องปากเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการทันตกรรมป้องกันในกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญ
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คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงก�ำหนดให้มีการจ่ายตามรายการบริการ (fee
schedule) ส�ำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก ในปีงบประมาณ 2563
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การบริหารจัดการ
การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจ�ำเพาะ
ปีงบประมาณ 2563

บทที่ 1
ความจ�ำเป็นและที่มา

จากข้ อ มู ล การส� ำ รวจสภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปากแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 8 พ.ศ. 2560
เปรียบเทียบกับการส�ำรวจใน 7 ครั้งที่ผ่านมา นับตั้งแต่การส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
แห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2503 พบว่าสภาวะสุขภาพช่องปากของประชากรไทยมีแนวโน้ม
ในภาพรวมดีขึ้น โดยความชุกของโรคฟันผุในกลุ่มเด็กลดลง โดยร้อยละของเด็กอายุ 5
และ 12 ปีท่ีมีฟันผุ ลดลงจากร้อยละ 85.3 และ 52.9 ในพ.ศ. 2537 เป็น ร้อยละ 75.6
และ 52.0 ในพ.ศ. 2560 ร้อยละของจ�ำนวนฟันถาวรที่ใช้เคี้ยวอาหารได้ในช่องปากกลุ่มวัย
ท�ำงานและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และอัตราการสูญเสียฟันในกลุ่มวัยท�ำงานและผู้สูงอายุลดลง
โดยร้อยละของวัยท�ำงานที่มีฟันถาวรอย่างน้อย 20 ซี่ เพิ่มจากร้อยละ 91.9 ในพ.ศ. 2537
เป็น ร้อยละ 98.1 ในพ.ศ. 2560 ส่วนผู้สูงอายุ 60-74 ปีที่มีฟันถาวรอย่างน้อย 20 ซี่ เพิ่มจาก
ร้อยละ 47.7 ในพ.ศ. 2537 เป็น ร้อยละ 56.1 ในพ.ศ. 2560 แม้ว่าจะมีแนวโน้มของ
ปัญหาลดลง แต่ความชุกของโรคฟั น ผุ ใ นกลุ ่ ม เด็ ก ยั ง คงสู ง ในฟั น น�้ ำ นมความชุ ก ของ
โรคฟันผุในเด็ก 3 ปี และ 5 ปี เป็นร้อยละ 52.9 และ 75.6 ตามล�ำดับ ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ฟันผุ ถอน อุด (dmft) ของเด็กอายุ 5 ปี จากการส�ำรวจครั้งนี้คือ 4.5 ซี่/คน ในเด็กอายุ
12 ปี พบว่ามีความชุกของโรคฟันผุในฟันถาวรร้อยละ 52.0 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละฟัน ผุ ถอน
อุด (DMFT) 1.4 ซี่/คน จะเห็นได้ว่าโรคฟันผุยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญในกลุ่มวัยเด็ก
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อนึง่ เมือ่ เปรียบเทียบผลการส�ำรวจพ.ศ. 2560 กับพ.ศ. 2555 พบว่า สภาวะสุขภาพ
ช่องปากมีแนวโน้มแย่ลงกว่าเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัย พบเด็กอายุ 3 ปีที่มีฟันผุ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.7 ในพ.ศ. 2555 เป็น ร้อยละ 52.9 ในพ.ศ. 2560 ส่วนกลุ่มเด็กอายุ
12 ปียังคงมีความชุกโรคฟันผุใกล้เคียงเดิม คือร้อยละ 52.3 ในพ.ศ. 2555 เป็น ร้อยละ 52.0
ในพ.ศ. 2560 ขณะที่เด็กได้รับการตรวจฟันเพียงร้อยละ 46 (ข้อมูล HDC ปี 2560 ร้อยละ
เด็ก 6-12 ปี) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ควรต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มข้นเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการ
เปลี่ยนชุดฟันเป็นฟันถาวรตั้งแต่อายุ 7 ปีถึงประมาณอายุ 12-13 ปี ยิ่งไปกว่านั้น ในเด็กเล็ก
และเด็กโต ยังมีฟันที่เพิ่งเริ่มผุทั้งในฟันน�้ำนมและฟันถาวรถึงร้อยละ 20-30 ซึ่งสามารถยับยั้ง
ได้ดว้ ยการใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่ นอกจากนี้ ในกรณีทฟี่ นั กรามถาวรยังไม่ผุ แต่
มีหลุมร่องฟันลึก ก็สามารถป้องกันได้ดว้ ยการเคลือบหลุมร่องฟัน หากสามารถดูแลเด็กกลุม่ นี้
ได้ดี จะสามารถสร้างอุปนิสยั ในการดูแลได้ดว้ ยตนเองในระยะยาว ป้องกันมิให้โรคฟันผุทอี่ าจ
เกิดขึ้นลุกลามต่อไปจนท�ำให้เกิดความยุ่งยากในการรักษาและสูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก
เพื่อเก็บรักษาฟัน
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชากรที่ส�ำคัญอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ซึ่งจัดเป็น
ประชากรกลุม่ ทีม่ คี วามอ่อนไหว (vulnerable) ต่อโรคในช่องปาก เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ในช่องปาก ทั้งโรคปริทันต์และโรคฟันผุมากขึ้น ในประชากรไทยพบหญิงตั้งครรภ์มีฟันผุ
ประมาณร้อยละ 80 เหงือกอักเสบประมาณร้อยละ 90 และโรคปริทันต์อักเสบประมาณ
ร้อยละ 20 โดยครึ่งหนึ่งของหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากไม่ได้รับการรักษาทาง
ทันตกรรม ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ ทั้งในด้าน
การบดเคี้ยว ความเจ็บปวดฟัน อารมณ์ รวมถึงกระทบต่อการท�ำกิจวัตรตามปกติ นอกจากนี้
โรคในช่องปากยังส่งผลต่อคุณภาพการตั้งครรภ์ อาทิ ทารกคลอดก่อนก�ำหนด น�้ำหนักทารก
แรกคลอดต�่ำ ภาวะครรภ์เป็นพิษ และเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และเมื่อทารกคลอดออกมา
มารดาที่มีฟันผุลุกลามในช่องปากสามารถส่งผ่านเชื้อก่อโรคฟันผุทางน�้ำลายส่งผลให้ทารก
มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า จึงมีความจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์
เข้าถึงบริการทันตกรรมอย่างครอบคลุมมากขึ้น
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เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากทัง้ ในกลุม่
หญิงตั้งครรภ์และกลุ่มวัยเด็กที่มีความส�ำคัญต่อการสร้างรากฐานการดูแลอนามัยช่องปากได้
ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการใช้งานของฟันให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ จึงปรับการจ่ายจาก
เหมาจ่ายค่าบริการ เป็นการจ่ายตามรายการบริการ (fee schedule) เป็นการเฉพาะ
ในบางรายการ เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการให้บริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในช่องปากไม่ให้ลุกลามจนสูญเสียฟันถาวรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในหญิง
ตั้งครรภ์
2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากทั้งใน
เด็กเล็กและเด็กโต
3. เพื่อลดความชุกของการเกิดโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน
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บทที่ 2
มาตรการและกิจกรรมส�ำคัญในการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็กและเด็กโต ได้รับการดูแล และเข้าถึงบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก มีสขุ ภาพช่องปากและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มาตรการทีส่ ำ� คัญ
จึงประกอบด้วย

“ตรวจ ฝึกทักษะ ความรู้ อาหาร และบริการ”
มาตรการส�ำคัญ

1. การตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเสีย่ ง (oral health screening
and risk assessment)
เพือ่ ประเมินสภาวะช่องปาก และความเสีย่ งจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
การบริโภคอาหาร ช่วยในการวางแผนการดูแลรักษาเป็นรายบุคคล การตรวจสุขภาพช่องปาก
โดยทันตบุคลากร ประกอบด้วยการตรวจฟันผุ ความสะอาดของฟัน เหงือกอักเสบ รวมถึง
สภาวะปริทนั ต์ และความผิดปกติของเนือ้ เยือ่ ในช่องปาก มีการวางแผนการรักษาทีส่ อดคล้อง
กับสภาวะช่องปาก ระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุ และบริบทของกลุ่มเป้าหมาย
การตรวจสุ ข ภาพช่ อ งปากและวางแผนการรั ก ษาที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ระยะของ
การเกิดโรค (caries as a continuum) เป็นวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่า สามารถ
ควบคุมและป้องกันการลุกลามของโรคในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
1) ป้องกันไม่ให้เกิดโรคฟันผุ 2) ยับยั้งการเกิดรูฟันผุ (cavity) และ 3) ป้องกันไม่ให้มีการเกิด
รอยโรคฟันผุเพิ่มขึ้น (increment)
2. การฝึกทักษะการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ (assessment and
training of tooth brushing skill)
เพือ่ ให้สามารถดูแลท�ำความสะอาดช่องปากตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเน้น
การฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ร่วมกับการท�ำ plaque control (ย้อมสีฟัน) ในกลุ่ม
เป้าหมาย คือ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครู นักเรียน อสม. ประชาชนทั่วไป
และบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงสามารถประเมินความสะอาดหลังแปรงฟันได้
การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แนะน�ำ
การเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย ส่งเสริมการแปรงฟันแบบแห้ง
(การแปรงฟันที่ไม่ใช้น�้ำหรือใช้น้อย) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุ
มากขึ้น
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การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เป็นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากร่วมกับ
ทันตกรรมป้องกัน เพราะนอกจากจะได้ผลในการท�ำความสะอาดช่องปากแล้ว ยังเป็นวิธีการ
ให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่อย่างสม�่ำเสมอซึ่งให้ผลในการป้องกันฟันผุ และเป็นมาตรการส�ำคัญ
ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุของเคลือบหลุมร่องฟัน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
ครู บุคลากรสาธารณสุข ครอบครัว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเป็นตัวหลัก
ในการรับผิดชอบด�ำเนินการได้
3. การสื่อสารความรู้ (oral health education and communication)
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย ด้วยข้อมูล ความรู้ และ key message ที่เข้าใจง่าย กระชับ
ตรงประเด็น สื่อสารผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่ายเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย เช่น
การประชุม อบรม โปสเตอร์ สอนข้างเก้าอี้ การใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) และเสียงตามสาย
4. การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก (diet for oral health)
ขนมถุงและเครือ่ งดืม่ เป็นแหล่งน�ำ้ ตาลหลักทีเ่ ด็กได้รบั ในแต่ละวัน ทันตบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องมีมาตรการในการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ งด ลดขนมหวาน
และเครื่องดื่มต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จัดสิ่งแวดล้อมด้าน
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ให้ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาพช่ อ งปากที่ ดี ไม่ มี อ าหารหวานมั น เค็ ม
จ�ำกัดการบริโภคอาหารว่างไม่เกินวันละ 2 ครั้ง และส่งเสริมให้มีบริการน�้ำดื่มสะอาด
การรณรงค์ดื่มนมจืดและน�้ำเปล่า ส่งเสริมการกินผักและผลไม้ งดน�้ำอัดลมในงานบุญ
และงานรื่นเริงต่าง ๆ
5. การให้บริการทันตกรรม (oral health services)
การให้บริการทันตกรรมโดยทันตบุคลากร เพื่อยับยั้ง ป้องกัน และรักษาโรค
ในช่องปาก ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ทันตแพทย์ควรดูแลสุขภาพฟันและเหงือกให้สะอาด
การขูดหินน�้ำลาย ขัดและท�ำความสะอาดฟัน จะมีส่วนช่วยสร้างเสริมการตั้งครรภ์อย่าง
มีคุณภาพมากขึ้น ป้องกันสภาวะคลอดก่อนก�ำหนด เด็กแรกเกิดน�้ำหนักน้อยได้ ในกลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและวัยเรียน เช่น ทาฟลูออไรด์วาร์นิช เคลือบฟลูออไรด์เจล ใช้ซิลเวอร์ไดเอมีน
ฟลูออไรด์ (silver diamine fluoride : SDF) เพื่อยับยั้งการลุกลามโรคฟันผุในน�้ำนมและ
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ฟันถาวรไม่ให้ลุกลามต่อไป การเคลือบหลุมร่องฟัน การอุดฟันแบบ SMART technique ใน
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รวมถึงการให้บริการ
ทันตกรรมตามความจ�ำเป็น (treatment needs) ควรรีบด�ำเนินการเมื่อพบรอยโรค
ซึ่งจะลดการสูญเสียฟันได้

กิจกรรมส�ำคัญในแต่ละกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์
1. การตรวจประเมินสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษา
หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกที่สถานบริการของรัฐ (คลินิกฝากครรภ์)
จะได้รับส่งต่อมาเพื่อรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากที่คลินิกทันตกรรม
เพื่อตรวจประเมินสุขภาพช่องปาก (ตรวจฟันผุรายซี่ สภาวะเหงือกอักเสบ ปริทันต์) และ
วางแผนการรักษา โดยทันตบุคลากร
2. การให้ทันตสุขศึกษา (ค�ำแนะน�ำการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองในระหว่าง
ตั้งครรภ์ ความส�ำคัญของสุขภาพช่องปากแม่ ต่อสุขภาพลูกในครรภ์) และฝึกทักษะแปรงฟัน
แบบลงมือปฏิบัติ key message ส�ำคัญได้แก่ ความส�ำคัญของสุขภาพช่องปากแม่ต่อสุขภาพ
ของแม่และทารกในครรภ์ ความปลอดภัยในการท�ำฟันขณะตัง้ ครรภ์ การดูแลสุขภาพช่องปาก
ขณะตั้งครรภ์ เช่น “สุขภาพช่องปากแม่มีผลต่อสุขภาพแม่และลูก” “การท�ำฟันช่วงตั้งครรภ์
ปลอดภัย” “โรคในช่องปากส่งผลต่อสุขภาพแม่และทารกในครรภ์ เช่น การคลอดก่อน
ก�ำหนด น�้ำหนักแรกเกิดต�่ำ” “เชื้อโรคฟันผุจากแม่สามารถถ่ายทอดผ่านน�้ำลายไปยังลูกได้”
“หญิงตั้งครรภ์ทุกคนมีสิทธิรับการตรวจฟัน ขัดท�ำความสะอาดฟัน ฟรี”
3. การขัดและท�ำความสะอาดฟัน หรือการขูดหินน�้ำลาย (oral prophylaxis
or scaling)
4. การให้บริการทันตกรรมตามความจ�ำเป็น (ตามแผนการรักษา และความจ�ำเป็น
เร่งด่วน)
เด็กปฐมวัยในคลินิกเด็กดี
1. ตรวจช่องปากและประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุโดยทันตบุคลากร
เด็กอายุ 6 9 12 18 24 30 และ 36 เดือน หรือทุก 6 เดือน ที่มารับวัคซีนที่คลินิก
เด็กดี ได้รับการตรวจช่องปาก (ความสะอาด และฟันผุ) และประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ
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(มีคราบจุลินทรีย์ ฟันผุระยะแรกเป็นรอยขาวขุ่น ฟันผุเป็นรู พฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสม)
2. ฝึกทักษะแปรงฟันเด็กให้กับผู้ปกครอง และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากแก่เด็ก
ผู้ปกครองได้รับค�ำแนะน�ำเรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก (เริ่มแปรงฟันให้เด็ก
ตั้งแต่ฟันซี่แรก ด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ วันละ 2 ครั้ง) และพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสม (งดนมมื้อดึก กินนมจืด ไม่กินนมหวาน นมเปรี้ยว กินขนมไม่เกินวันละ 2 ครั้ง
ฝึกเด็กกินผัก ผลไม้) และฝึกทักษะแปรงเด็กแบบลงมือปฏิบัติ การตรวจฟันเด็กด้วยตนเอง
(ตรวจความสะอาด ฟันผุ) ผู้ปกครองควรตรวจฟันเด็กเดือนละครั้ง และพามาตามนัดทุกครั้ง
ถ้าพบฟันผุระยะแรก ควรแจ้งทันตบุคลากรเพื่อทาฟลูออไรด์วาร์นิช
3. ทาฟลูออไรด์วาร์นิช ในเด็กกลุ่มเสี่ยง
4. การนัดหมายเพื่อรับการอุดฟัน หรือรักษารากฟัน ในเด็กที่มีฟันผุเป็นรู โดย
ทันตบุคลากร
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชั้นอนุบาล)
1. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านสุขภาพช่องปาก
ที่ดี มีทัศนคติด้านบวก เกิดเป็นสุขนิสัยที่พึงประสงค์ต่อไป กิจกรรมประกอบด้วย
• จัดกิจกรรมแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ หลังอาหารกลางวันทุกวัน
• เด็กใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย
• ผู้ดูแลเด็กควรตรวจความสะอาดฟันเด็กหลังแปรงฟัน
• จัดอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและไม่ท�ำให้ฟันผุ เช่น ผลไม้ ขนมที่ท�ำ
จากผลไม้ หรือธัญพืช
• รณรงค์ให้ผปู้ กครอง ฝึกเด็กดืม่ นมรสจืด /เลิกดืม่ นมจากขวด และฝึกการบริโภค
ที่เหมาะสม
2. การเฝ้าระวังฟันผุ
เพือ่ ค้นหา ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคฟันผุในฟันน�ำ้ นม (ฟันถาวร) รวมถึงการยับยัง้
การลุกลามของโรคฟันผุ กิจกรรมประกอบด้วย
• ตรวจฟันเด็ก โดยทันตบุคลากร ภาคเรียนละ 1ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยง
ต่อฟันผุ
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• ทาฟลูออไรด์วาร์นิชในรายที่มีความเสี่ยงเกิดฟันผุ / การทาซิลเวอร์ไดเอมีน
ฟลูออไรด์ในรายที่พบฟันผุระยะเริ่มต้น การเคลือบหลุมร่องฟันถาวร ป้องกันฟันถาวรผุ
(ชั้นอนุบาล)
• การอุดฟันแบบ SMART technique หรือส่งต่อเพื่ออุดฟัน รักษารากฟัน
ในรายที่ฟันผุเป็นรู
ส่งต่อและติดตามให้เด็กได้รับการอุดฟัน รักษารากฟัน โดยทันตบุคลากร ในรายที่
พบว่ามีฟันผุ
3. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก และครูอนุบาล ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
และการบริโภคที่เหมาะสม

เด็กวัยเรียน
1. การตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
ทั้งในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล
2. การเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) ในเด็กกลุ่มเสี่ยง
ทุก 6 เดือน
3. การเคลือบหลุมร่องฟัน ในเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) ในฟันถาวรซี่ที่ 6 และ 7
ที่มีหลุมและร่องฟันลึก มีระบบการตรวจสอบการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันอย่าง
สม�่ำเสมอ และเคลือบหลุมร่องฟันซ�้ำในกรณีวัสดุหลุดบางส่วนหรือหลุดทั้งหมด
4. สนับสนุนให้ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนทุกแห่ง มีการจัดกิจกรรมแปรงฟัน
ด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์หลังอาหารกลางวันทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก การควบคุมอาหารว่างและเครื่องดื่มรสหวานทุกชั้นเรียน และ
เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพช่องปากสู่ผู้ปกครอง และชุมชน
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บทที่ 3
รายการบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปาก ทีจ่ า่ ยตามรายการ
(fee schedule) และแนวทาง
การชดเชยค่าบริการ

เป็นค่าใช้จา่ ยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากทีต่ อ้ งการเร่งรัด
การเข้าถึงบริการเฉพาะของประชาชนทุกสิทธิ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีจ�ำนวน 3 รายการ
ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

รายการบริการ
อัตรา
ตรวจสุขภาพช่องปาก และขัด เหมาจ่าย 500 บาทต่อหนึ่ง
และทำ�ความสะอาดฟัน*
การตั้งครรภ์

กลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี

บริการเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ เหมาจ่าย 100 บาทต่อราย
โดยใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้น ต่อ 1 ปีงบประมาณ
สูงเฉพาะที่

กลุ่มเด็กอายุ 6-12 ปี

บริการเคลือบหลุมร่องฟัน
สำ�หรับฟันกรามถาวรซี่ 6
และ 7

250 บาทต่อซี่ ไม่เกิน 4 ซี่
ต่อ 1 ปีงบประมาณ

*ขัดและท�ำความสะอาดฟัน ให้หมายรวมถึงขูดหินน�้ำลายด้วย
แนวทางการชดเชยค่าบริการ
1. บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดและท�ำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์
		 1.1. กลุ่มเป้าหมาย
				 หญิงไทยตั้งครรภ์ ทุกสิทธิ (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
สิทธิสวัสดิการข้าราชการรวมข้าราชการท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ สิทธิประกันสังคม สิทธิว่าง)
		 1.2. หน่วยบริการที่ให้บริการและมีสิทธิรับค่าใช้จ่าย
				 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ หน่วยบริการประจ�ำ หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป และหน่วยบริการร่วมให้บริการ
ด้านทันตกรรม
				 หน่วยบริการสามารถให้บริการทันตกรรมป้องกันตามรายการบริการ
ดังกล่าวแก่หญิงตั้งครรภ์ ทุกสิทธิ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ถึงแม้ไม่ได้ลงทะเบียน
สิทธิกับหน่วยบริการหรือเครือข่ายนั้น (ไม่จ�ำเป็นต้องผ่านระบบส่งต่อ)
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			 กรณีหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�ำ สปสช.
จ่ายให้กับหน่วยบริการประจ�ำที่เป็นแม่ข่าย
1.3. อัตราชดเชยค่าบริการ มีดังนี้
บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดและท�ำความสะอาดฟัน เหมาจ่าย 500 บาท
ต่อหนึ่งการตั้งครรภ์
1.4.		 การส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย
			 1.4.1. หน่ ว ยบริ ก ารสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ให้
ส่งผ่านระบบ e-Claim (http://eclaim.nhso.go.th) กรณี รพสต. ส่งข้อมูลการให้บริการ
ผ่านหน่วยบริการประจ�ำคู่สัญญา (CUP) เป็นผู้บันทึกข้อมูลเพื่อส่งเบิก
			 1.4.2. หน่วยบริการนอกสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลเอกชนให้หน่วยบริการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Claim ให้ส่งข้อมูลผ่านระบบ
e-Claim (http://eclaim.nhso.go.th)
			 1.4.3. ให้หน่วยบริการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Claim (http://eclaim.
nhso.go.th) มายังสปสช.ทุกเดือนหรือทุกวัน รายละเอียดดังนี้
รายการบริการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก
ขัดและทำ�ความสะอาดฟัน

ICD-10TM
2330011, 2330013 (รหัสใดรหัสหนึ่ง)
2387010, 2277310, 2277320, 2287310,
2287320 (มีรหัสใดรหัสหนึ่ง หรือหลายรหัสก็ได้)

			 1.4.4. พื้นที่สปสช.เขต 1-12 จะต้องบันทึกการให้บริการทั้งตรวจสุขภาพ
ช่องปาก และขัดและท�ำความสะอาดฟันครบทั้งสองรายการ จึงจะสามารถได้รับค่าใช้จ่าย
			 1.4.5. ส�ำนักงานจะประมวลผลข้อมูลบริการ และพิจารณาจ่ายชดเชย
ทุกเดือน โดยหน่วยบริการสามารถตรวจสอบการจ่ายได้จาก www.nhso.go.th ->-> nhso
Budget ->-> e-Claim Seamless for DMIS
			 1.4.6. กรณีทหี่ น่วยบริการได้รบั ค่าใช้จา่ ยไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
และอัตราค่าใช้จา่ ยทีก่ ำ� หนด หน่วยบริการสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน หลังจากการแจ้ง
ค่าใช้จ่ายจาก www.nhso.go.th ->-> nhso Budget
			 1.4.7. การติดต่อประสานงานเรือ่ งการส่งข้อมูลและการจ่ายชดเชย ติดต่อ
ได้ที่ Help desk โทรศัพท์ 02 142 3100 – 3 ในวันและเวลาราชการ
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2. บริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี
		 2.1. กลุ่มเป้าหมาย
				 เด็กไทย อายุ 4-12 ปี ทุกสิทธิ (นับคนที่อายุ 4-12 ปี 11 เดือน 29 วัน
ณ วันรับบริการ)
2.2. หน่วยบริการที่ให้บริการและมีสิทธิรับค่าใช้จ่าย
				 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ หน่วยบริการประจ�ำ หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป และหน่วยบริการร่วมให้บริการ
ด้านทันตกรรม
				 หน่วยบริการสามารถให้บริการทันตกรรมป้องกันตามรายการบริการ
ดังกล่าวแก่เด็ก ทุกสิทธิ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ถึงแม้ไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิ
กับหน่วยบริการหรือเครือข่ายนั้น (ไม่จ�ำเป็นต้องผ่านระบบส่งต่อ)
				 กรณีหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�ำ
สปสช.จ่ายให้กับหน่วยบริการประจ�ำที่เป็นแม่ข่าย
2.3. อัตราชดเชยค่าบริการ มีดังนี้
				 1) บริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ ส�ำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี เหมาจ่าย
100 บาทต่อราย ต่อ 1 ปีงบประมาณ
				 2) บริการเคลือบหลุมร่องฟัน (เฉพาะฟันกรามถาวร) ส�ำหรับเด็กอายุ
6-12 ปี จ่าย 250 บาทต่อซี่ ไม่เกิน 4 ซี่ต่อ 1 ปีงบประมาณ และต้องรับผิดชอบท�ำซ�้ำกรณี
ที่วัสดุมีการแตกหรือหลุด โดยไม่ได้รับค่าใช้จ่าย
2.4. การส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย
					 1) หน่วยบริการภาครัฐ สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
						 • รพศ. / รพท. / รพช. ) ส่งผ่านโปรแกรม e-Claim
						 • รพสต. ให้สง่ ข้อมูลการให้บริการตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) แฟ้มที่ สปสช.จะใช้ในการประมวลผลจ่าย
มี แฟ้ม 1 PERSON, แฟ้ม 14 SERVICE และ แฟ้ม 17 PROCEDURE_OPD
				 2) หน่วยบริการภาครัฐ สังกัดอื่น และเอกชน ให้ส่งข้อมูลผ่านระบบ
e-Claim (http://eclaim.nhso.go.th)
				 3) ให้หน่วยบริการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Claim (http://eclaim.
nhso.go.th) หรือ 43 แฟ้มผ่านโปรแกรม OP/PP Individual Records (http://op.nhso.
go.th/op/) ส่งข้อมูลมายังสปสช.ทุกเดือนหรือทุกวัน รายละเอียดดังนี้
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การส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Claim (http://eclaim.nhso.go.th) รายละเอียดดังนี้
รายการบริการ

ICD-10TM

ทา/เคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ สำ�หรับเด็กอายุ 4-12 ปี
2377020, 2377021
เคลือบหลุมร่องฟัน(เฉพาะฟันกรามถาวร) สำ�หรับเด็กอายุ #16=238703A, #17=238703B,
6-12 ปี (ฟันกรามถาวร ซี่ 16 17 26 27 36 37 46 47) #26=238703C, #27=238703D,
#36=238703E, #37=238703F,
#46=238703G, #47=238703H

Template การส่ง 43 แฟ้มส�ำหรับการขอชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจ�ำเพาะ ในกลุ่มเด็ก
4 – 12 ปี ส�ำหรับรพ.สต.
ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในเด็กวัยเรียน อายุ 4 – 12 ปี (คน)
เงื่อนไขฟลูออไรด์เฉพาะที่ ใช้แฟ้ม procedure_opd ฟิลด์ procedcode และมีเงื่อนไข
- มี procedcode ได้แก่ 2377020, 2377021
เงื่อนไขรับบริการ
ใช้แฟ้ม person ฟิลด์ cid และมีเงื่อนไข
- ไม่นับซ�้ำ (distinct) cid
- ขอชดเชยคนละ 1 ครั้งต่อปี
เงื่อนไขอายุ 4 – 12 ปี
ใช้แฟ้ม person ฟิลด์ birth และมีเงื่อนไข นับคนที่อายุ 4-12 ปี
11 เดือน 29 วัน ณ วันรับบริการ

เคลือบหลุมร่องฟัน ในเด็กวัยเรียน อายุ 6 – 12 ปี (ซี่)
เงือ่ นไขเคลือบหลุมร่องฟัน ใช้แฟ้ม procedure_opd ฟิลด์ procedcode และมีเงื่อนไข
- มี procedcode ได้แก่ #16=238703A, #17=238703B,
#26=238703C, #27=238703D, #36=238703E,
#37=238703F, #46=238703G, #47=238703H (แต่ละ visit
อาจมีหนึ่ง หรือหลายรหัสก็ได้)
- ขอชดเชยคนละไม่เกิน 4 ซี่ต่อปี และไม่สามารถขอชดเชยการท�ำ
เคลือบหลุมร่องฟัน ในฟันซี่เดิมในปีได้
- การท�ำเคลือบหลุมร่องฟัน ในฟันแท้ซี่อื่นๆ ให้คงใช้รหัสหัตถการ
2387030 และการท�ำเคลือบหลุมร่องฟัน ในฟันน�้ำนม ให้คงใช้
รหัสหัตถการ 2377030
เงื่อนไขรับบริการ ครั้ง
เงื่อนไขอายุ 6 – 12 ปี

ใช้แฟ้ม service ฟิลด์ hospcode+pid+seq+date_serv และมีเงือ่ นไข
- ไม่นับซ�้ำ (distinct) hospcode+pid+seq+date_serv
ใช้แฟ้ม person ฟิลด์ birth และมีเงื่อนไข นับคนที่อายุ 6-12 ปี
11 เดือน 29 วัน ณ วันรับบริการ
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หมายเหตุ : รหัสก�ำหนดจาก กองนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข
4) ส�ำนักงานจะประมวลผลข้อมูลบริการ และพิจารณาจ่ายชดเชยทุกเดือน
โดยหน่วยบริการสามารถตรวจสอบการจ่ายได้จาก www.nhso.go.th ->-> nhso Budget
->-> e-Claim Seamless
5) กรณีที่หน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
อัตราค่าใช้จ่ายที่ก�ำหนด หน่วยบริการสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน หลังจากการแจ้ง
ค่าใช้จ่ายจาก www.nhso.go.th ->-> nhso Budget
6) การติดต่อประสานงานเรื่องการส่งข้อมูลและการจ่ายชดเชย ติดต่อได้ที่
Help desk โทรศัพท์ 02 142 3100–3 ในวันและเวลาราชการ
3. บริการทันตกรรมป้องกันกลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์และกลุม่ เด็กวัยเรียน อายุ 4 - 12 ปี
ของหน่วยบริการทีอ่ ยูใ่ นเขต 13 กรุงเทพมหานคร
การบริหารรายการบริการทันตกรรมป้องกันกลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์และกลุม่ เด็กวัยเรียน
อายุ 4 - 12 ปี ของหน่วยบริการที่อยู่ในเขต 13 กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามมติ
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข) และการบริหารจัดการที่
สปสช.เขต 13 กทม. ก�ำหนด
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บทที่ 4
แนวทางการบันทึกข้อมูลและการส่งข้อมูล

26
จ-พุธ-ศุกร์ ผ่านระบบ e-claim มี
รายงานพึงรับพึงจ่าย

จ-พุธ-ศุกร์ ผ่านระบบ e-claim มี
รายงานพึงรับพึงจ่าย

รอรอบ
STM

รอรอบ
STM

เป็นเด็ก อายุ 6-12
ปีและต้องมีการเบิก
หัตถการเคลือบ
หลุมร่องฟันในฟัน
กรามถาวร

ระบบ eclaim

ระบบ eclaim

การอุทรณ์

เป็นเด็ก อายุ 6-12 ระบบ eปีและต้องมีการเบิก claim
รายการเคลือบหลุม
ร่องฟันในฟันกราม
ถาวร

non สธ.
ต้องมีการเบิก ANC
(ฝากครรภ์) และ
และ เบิกรายการ
บริการตรวจสุขภาพ
ช่องปากและเบิก
รายการขัดทำความ
สะอาดฟัน หญิง
ตั้งครรภ์
เป็นเด็ก อายุ 4-12 เป็นเด็ก อายุ 4-12
ปีและต้องมีการเบิก ปีและต้องมีการเบิก
หัตถการเคลือบ/ทา รายการเคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ฟลูออไรด์เฉพาะที่

สธ.
ต้องมีการเบิก ANC
(ฝากครรภ์) และมี
หัตถการการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
และ หัตถการขัด
และทำความสะอาด
ฟัน

การคำนวณจ่าย

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 กทม. บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค BPPDS ของ สปสช.เขต 13 กทม.

- รพศ/รพท/ e-claim
รพช. ส่ง eclaim
- รพ.สต.ส่ง
43 แฟ้ม
เคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวร - รพศ/รพท/ e-claim
รพช. ส่ง eclaim
- รพ.สต.ส่ง
43 แฟ้ม

เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่

บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
ขัดและทำความสะอาดฟันหญิง
ตั้งครรภ์

ชื่อเรื่อง

การตอบกลับข้อมูล
รายงาน
(ผ่าน/ไม่ผ่าน)
สธ.
non สธ.
สธ.
non สธ.
สธ.
non สธ.
- รพศ/รพท/ e-claim รอรอบ
จ-พุธ-ศุกร์ ผ่านระบบ e-claim มี
รายงานพึงรับพึงจ่าย
รพช. ส่ง eSTM
claim
- รพ.สต.ส่ง
ข้อมูลผ่าน
CUP เป็นผู้
บันทึก

การส่งข้อมูล

บทที่ 4
แนวทางการบันทึกข้อมูลและการส่งข้อมูล

รูปแบบการขอเบิกทาง Electronic
ค่าบริการทันตกรรม
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บทที่ 5
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางในการจัดบริการ

แนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในหญิงตั้งครรภ์

ไม่มีทันตบุคลากรเวียน
ส่งต่อไปหน่วยบริการ
ที่มีทันตบุคลากร

รพ.สต / เอกชน

ไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปากอื่น ๆ
นัดดูแลสุขภาพช่องปากหลังคลอด

มีปัญหาสุขภาพช่องปากอื่น ๆ
นัดมารับบริการทันตกรรมต่อเนื่อง
(เบิกได้ตามสิทธิการรักษาที่มี)

ให้บริการในคลินิกทันตกรรม จ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule)

ขัดและทําความสะอาดฟัน **
(อาจทําครั้งเดียวกับการตรวจฟันหรือนัดมาภายหลัง)

ตรวจสุขภาพช่องปาก* วางแผนการรักษา
ให้ทันตสุขศึกษา และฝึกทักษะการแปรงฟัน

อสม./บุคลากรสาธารณสุข

ยังไม่ได้ฝากครรภ์

หน่วยที่ให้บริการทัง้ รัฐ เอกชน
(รพสต ให้รวมข้อมูลส่ง CUP)

บันทึกข้อมูลใน e-claim
(สำหรับ สปสช เขต 13 ใช้ BPPDS)

แนะนําให้ฝากครรภ์
รพ.สต/ รพช./ รพศ./ รพท./ สสจ.
ศูนย์บริการสาธารณสุข /ศอ./ เอกชน

หน่วยบริการในระบบสปสช.
ที่มีทันตบุคลากรประจํา

หญิงตั้งครรภ์ ทุกราย ทุกสิทธิการรักษา
ฝากครรภ์ครั้งแรก ลงทะเบียนที่ ANC และได้รับสมุดสีชมพู
หน่วยบริการในระบบสปสช.
ที่ไม่มีทันตบุคลากรประจํา

มีทันตบุคลากรเวียน
นัดให้มาพบทันตบุคลากร

ไม่มีทันตาภิบาลประจำ

ให้บริการ
1. ตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผน
(ควรมีการฝึกทักษะแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ร่วมด้วย)
2. ขัดและทำความสะอาดฟัน
รวบรวมข้อมูลการให้บริการ 1.ตรวจและวางแผน 2. ขัดและทำความสะอาดฟัน ส่งให้
CUP เพือ่ ลงข้อมูล ใน e-claim ต่อไป

หน่วยร่วมให้บริการด้านทันตกรรม (คลินิกเอกชน)

สำนักทันตสาธารณสุข:
- พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล
ศูนย์อนามัย/เขตสุขภาพ:
- ร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน และการนิเทศติดตาม
- ประเมินผลภาพรวมระดับเขต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด:
- ชี้แจงการดำเนินงานและค่าเป้าหมายให้กับหน่วยบริการพื้นที่
- สนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยบริการ
- กำกับ ติดตาม นิเทศการดำเนินงานของหน่วยบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- สรุปผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน ผ่าน คณะกรรมการระดับจังหวัด
- ประเมินผลภาพรวมระดับจังหวัด

1. รพ.แม่ข่าย/CUP บริหารจัดการให้หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบของ รพสต. ได้รับบริการ
- ตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษา
- ฝึกทักษะแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ (ย้อมสีฟัน)
- ขัดและทำความสะอาดฟัน - บริการทันตกรรมตามความจำเป็น
โดย การจัดสรรทันตบุคลากร หรือหมุนเวียนทันตบุคลากรจากหน่วยบริการข้างเคียงมาให้บริการ หรือ ให้ส่งต่อไป
รับบริการที่ รพ. หรือหน่วยบริการข้างเคียง ตามความเหมาะสม
2. หน่วยที่ให้บริการ ให้บันทึก
- การให้บริการ ในสมุดสีชมพู
- ข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)
- รวบรวมข้อมูลการให้บริการ 1.ตรวจและวางแผน 2.ขัดและทำความสะอาดฟัน ส่งให้ CUP เพื่อลงข้อมูล ใน e
claim

PCU (รพ.สต.)

1. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตัง้ ครรภ์ ที่มาคลินิกฝากครรภ์ (ANC)
- ตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษา - ฝึกทักษะแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ (ย้อมสีฟัน)
- ขัดและทำความสะอาดฟัน
- บริการทันตกรรมตามความจำเป็นหรือส่งต่อไปรับบริการที่โรงพยาบาล
2. บันทึก
- การให้บริการในสมุดสีชมพู
- ข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์
และสุขภาพ (43 แฟ้ม)
- รวบรวมข้อมูลการให้บริการ 1.ตรวจและวางแผน 2.ขัดและทำความสะอาดฟัน ส่งให้ CUP เพื่อลงข้อมูล ใน e-claim
ต่อไป

มีทันตาภิบาลประจำ

1. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตัง้ ครรภ์ ที่มาคลินิกฝากครรภ์ (ANC)
- ตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษา
- ฝึกทักษะแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ (ย้อมสีฟัน)
- ขัดและทำความสะอาดฟัน
- บริการทันตกรรมตามความจำเป็น (ตามนัดหมาย)
2. บันทึก
- การให้บริการในสมุดสีชมพู
- ข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)
- ข้อมูลการให้บริการ 1.ตรวจและวางแผน 2.ขัดและทำความสะอาดฟัน ใน e-claim (สำหรับสปสช. เขต 13
ใช้โปรแกรม BPPDS)
3. สนับสนุน วิชาการ และการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่รับผิดชอบ
4. กำกับ ติดตาม การจัดบริการของหน่วยบริการร่วมในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมายทีก่ ำหนด
**กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ที่เอกชน ควรให้ลงทะเบียนที่ ANC และรับสมุดสีชมพู

CUP (รพช./รพท./รพศ.)

แนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในหญิงตั้งครรภ์

30
หน่วยสนับสนุน

บทบาทหน้าที่ในจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในหญิงตั้งครรภ์

บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางในการจัดบริการกลุ่ม
เป้าหมายทั้งสองกลุ่ม มีรายละเอียดตามแผนภูมิ ดังนี้

31

32
33

PCU (รพ.สต.)

CUP

รพช./รพศ./รพท./สสจ./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศอ.

ตรวจสอบจํานวนโรงเรียน
และเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
ทุกราย ทุกสิทธิการรักษา
ในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบ

รพ.สต.

หน่วยบริการที่ไม่มีทันตบุคลากร

กำกับ ติดตาม ประเมินผล
ความครอบคลุมและคุณภาพบริการ

ติดต่อ ประสาน
เพื่อจัดบริการทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมเอกชน

ถ้ามีปัญหาสุขภาพช่องปากอื่น ๆ
นัด/ส่งต่อเพื่อรับบริการทันตกรรมต่อเนื่อง
(เบิกได้ตามสิทธิการรักษาที่มี)

จ่ายตามรายการบริการ (fee schedule)

ให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่
เคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวรซี่ 6 และ 7

รพ.บันทึกข้อมูลใน e-Claim
รพ.สต.บันทึกข้อมูลใน 43 แฟ้ม
(สำหรับ สปสช.เขต 13 ใช้
BPPDS)

หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรม

เพิ่มเติมเฉพาะในพื้นที่ที่ทันตบุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการเด็กกลุ่มเป้าหมาย

ตรวจสุขภาพช่องปาก วางแผนการรักษา
ให้ทันตสุขศึกษา และฝึกทักษะการแปรงฟัน

รพ.สต./รพช./รพศ./รพท./สสจ./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศอ.

หน่วยบริการที่มีทันตบุคลากร (เวียน/ประจํา)

ชี้แจงให้หน่วยบริการในพื้นที่ทราบถึงแผนการจัดบริการ

ไม่มีทันตาภิบาลประจำ

1. จัดบริการครอบคลุมกิจกรรมสำคัญ
1.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
1.2 เคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
1.3 เคลือบหลุมร่องฟันในเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)
2. บันทึกข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายหลักทีก่ ำหนดไว้ขา้ งต้น ในโปรแกรมของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามแฟ้ม
ฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)
3. ติดตามและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี

หน่วยร่วมให้บริการด้านทันตกรรม (คลินิกเอกชน)

บทบาทหน้าที่
1 ชี้แจงรายละเอียดการจัดบริการในกลุม่ เป้าหมายสำคัญ และค่าเป้าหมายให้กบั หน่วยบริการทั้งหมดในพื้นที่
2. สนับสนุน และสร้างกระบวนการทำงานร่วมกับหน่วยบริการ
3. กำกับ ติดตาม สนับสนุนและนิเทศการดำเนินงานการจัดบริการของหน่วยบริการในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. รวบรวมข้อมูลการบริการจากหน่วยบริการ และตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งออกข้อมูลตาม
แฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)
5. ตรวจสอบคุณภาพบริการของหน่วยบริการโดยการสุ่มตรวจเด็กที่ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ประมาณ 5% เพือ่
ตรวจการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน
6. รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการในความรับผิดชอบ และผลการตรวจ คุณภาพการติดแน่น
ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน

1. รพ. แม่ข่าย ประสานหน่วยบริการและจัดทำแผนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคทางทันตกรรม
ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) โดยบริหารจัดการตามทรัพยากรและบริบทของพื้นทีโ่ ดยจัดบริการครอบคลุมกิจกรรม
สำคัญ
1.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
1.2 เคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
1.3 เคลือบหลุมร่องฟันในเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)
2. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
3. ติดตามและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี
4. เขียนโครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนเพื่อสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล
3.

วางแผนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคทางทันตกรรม
ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) ทุกราย ทุกสิทธิการรักษา ในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อ ประสาน
เพื่อจัดทันตบุคลากร
มาให้บริการ

1. จัดทำแผนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคทางทันตกรรมในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) โดยจัดบริการ
ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญ
2.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
2.2 เคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
2.3 เคลือบหลุมร่องฟันในเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)
2. บันแนวทางการจั
ทึกข้อมูลในกลุ่มเป้ดาหมายหลั
กทีงก่ เสริ
ำหนดไว้
น ในโปรแกรมของสถานบริ
การอส่งปากในเด็
งออกข้อมูลตามแฟ้
ล
บริการส่
มสุขขา้ งต้ภาพและป้
องกันโรคในช่
กวัยมเรีฐานข้
ยนอมู(4-12
ปี)
โครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)
3. ติดตามและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี
4. เขียนโครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนเพื่อสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล
3.

มีทันตาภิบาลประจำ

1. จัดทำโครงการและแผนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคทางทันตกรรมในเด็ก
วัยเรียน (4-12 ปี)
2. จัดบริการครอบคลุมกิจกรรมสำคัญ
2.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
2.2 เคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
2.3 เคลือบหลุมร่องฟันในเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)
3. บันทึกข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายหลักทีก่ ำหนดไว้ขา้ งต้น ในโปรแกรมของสถานบริการ ส่งออกข้อมูล
ตามแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)
4. สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยส่งเสริม PCU และ/หรือภาคีที่เกี่ยวข้องจัดทำ
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น
5. เป็นพี่เลี้ยงให้ หน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) สนับสนุน และสร้างกระบวนการทำงานร่วมกับหน่วย
บริการปฐมภูมิ (รพ.สต.)
6. กำกับ ติดตาม สนับสนุน และนิเทศการดำเนินงานการจัดบริการของหน่วยบริการในพื้นที่ให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้

CUP (รพช./รพท./รพศ.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บทบาทหน้าที่ในจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)

to do

บทที่ 6
ตัวชี้วัด การก�ำกับ ติดตามและประเมินผล

ชื่อตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์

ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
PP Excellence : การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

กลุ่ม/ Cluster
สตรีและเด็กปฐมวัย
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
สำ�นักทันตสาธารณสุข
หน่วยงานรับการประเมิน สำ�นักทันตสาธารณสุข

เกณฑ์การประเมิน :

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก

ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
-

คำ�นิยาม

หญิงตั้งครรภ์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่สถานบริการของรัฐ
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก หมายถึง
1. บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษา
2. ขัดและทำ�ความสะอาดฟัน

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการสถานบริการของรัฐ
-รวบรวมข้อมูลสภาวะช่องปากโดยการตรวจสุขภาพช่องปาก
ของทันตบุคลากร
-คีย์ข้อมูลเข้าระบบ 43 แฟ้ม

รอบ 6
เดือน
-

รอบ 9
เดือน
-

รอบ 12 เดือน
-หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและ
วางแผนการรักษา ร้อยละ 75
-หญิงตั้งครรภ์ได้รับการขัดและทำ�ความสะอาดฟัน
ร้อยละ 75

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 9
เดือน
-

รอบ 12 เดือน

แหล่งข้อมูล

สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

-หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและ
วางแผนการรักษา ร้อยละ 80

รายการข้อมูล 1

A=จำ�นวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคในช่องปาก

-หญิงตั้งครรภ์ได้รับการขัดและทำ�ความสะอาดฟัน
ร้อยละ 80

รายการข้อมูล 2

B=จำ�นวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในเขตรับผิดชอบ

สูตรคำ�นวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

(A/B) X 100
รอบ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563)
รอบ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2563-กรกฎาคม 2563)

1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปากและวางแผนการรักษา
2.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการขัดและ
ทำ�ความสะอาดฟัน
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ปี 2565 :

รอบ 3 เดือน
-

เกณฑ์เป้าหมาย
รายการ

-

รอบ 6
เดือน
-

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

รอบ 6
เดือน
-

รอบ 9
เดือน
-

รอบ 12 เดือน
-หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและ
วางแผนการรักษา ร้อยละ 100
-หญิงตั้งครรภ์ได้รับการขัดและทำ�ความสะอาดฟัน
ร้อยละ 100
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มาตรการส�ำคัญที่ท�ำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :
(P-Partnership ,I-Investment, R-Regulation, A-Advocacy, B-Building capacity)

P - สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย ชุมชน ทั้งภาครัฐ เอกชน ในส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

		 หญิงตั้งครรภ์ ในเรื่อง การท�ำความสะอาดช่องปาก การตรวจฟันด้วยตนเอง การใช้ไหม
		 ขัดฟัน การบริโภคทีเ่ หมาะสม และการรับบริการทันตกรรมตามความจ�ำเป็นในช่วงตัง้ ครรภ์
		 ทั้งในระดับครอบครัว (ผู้ปกครอง) ต�ำบล (ชุมชน) อ�ำเภอ (CUP) และเขตสุขภาพ
- สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนกลาง ศูนย์อนามัย และจังหวัด ในการ 1) ให้ข้อเสนอแนะ
		 ปรับปรุง แนวทางการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ 2) ออกแบบระบบ
		 ติดตามก�ำกับ บูรณาการไปกับ cluster แม่และเด็ก

I - ขับเคลื่อนและด�ำเนินงานผ่านชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมป้องกันและบริการแบบผู้ป่วยนอก

		 (กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ตามนโยบายระดับเขตและจังหวัด และกองทุน
		 สุขภาพต�ำบล

R - ใช้กลไกก�ำกับติดตาม ผ่าน MCH board, Dental board และ การนิเทศระดับเขต/

		 จังหวัด เพื่อให้เกิดงานส่งเสริมทันตสุขภาพที่มีคุณภาพใน ANC WCC ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
		 และชุมชน

A - ส่งเสริมการสือ่ สารสาธารณะระดับเครือข่ายและพืน้ ที่ ในช่องทางทีห่ ลากหลายเช่น Website
		 FB เอกสารอีเลกทรอนิกส์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น เพือ่ เพิม่ ความตระหนักในกลุม่ ประชากร
		 เป้าหมาย

B - สร้างความตระหนักรู้ เรือ่ งการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตัง้ ครรภ์ (การแปรงฟัน การตรวจฟัน

		 ด้วยตนเอง การเข้ารับบริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์) แก่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น
		 และ เครือข่ายสุขภาพระดับต�ำบล
- พัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตัง้ ครรภ์ แก่ ทันตบุคลากร บุคลากรสาธารณสุข
		 ที่ดแู ลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
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Small Success :
กลไก
รอบ 3 เดือน
ส่วนกลาง 1.พัฒนาแนวทางการ
ดำ�เนินงานส่งเสริมทันต
สาธารณสุข (หญิงตั้งครรภ์)
ประจำ�ปี 2563
2.ชี้แจงศูนย์อนามัยและ
จังหวัดให้รับทราบ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และแนวทางการดำ�เนินงาน
3.ร่วมกันออกแบบระบบ
ติดตามกำ�กับ
4.รายงานต่อคณะกรรมการ
Cluster สตรีและ
เด็กปฐมวัย

รอบ 6 เดือน
1. สนับสนุนด้าน
วิชาการและ
เทคนิคดำ�เนินงาน
2. เยี่ยมเสริมพลัง
(coaching) จาก
ส่วนกลาง
3. รายงานต่อ
คณะกรรมการ
Cluster สตรี
และเด็กปฐมวัย

รอบ 9 เดือน
1. สนับสนุนด้าน
วิชาการและ
เทคนิคดำ�เนินงาน
2. เยี่ยมเสริมพลัง
(coaching) จาก
ส่วนกลาง
3. รายงานต่อ
คณะกรรมการ
Cluster สตรี
และเด็กปฐมวัย

เขตสุขภาพ 1.คณะกรรมการจัดทำ�แผน
งานบูรณาการในแผนระดับ
สสจ./
รพศ./รพท. จังหวัด
2.ดูแลระบบ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์และบุคลากร
3.พัฒนาศักยภาพการดูแล
สุขภาพช่องปากหญิง
ตั้งครรภ์ (ทันตบุคลากร
และบุคลากรสาธารณสุข)

1. ร้อยละ 50 ของ 1.มีการนิเทศ
จังหวัดมีแผนงาน ติดตามระดับเขต
จังหวัด
และเป้าหมาย
และสื่อสารกับ
ดำ�เนินการ
ส่วนกลาง
2. มีการติดตาม
ระดับเขต จังหวัด
และสื่อสารกับ
ส่วนกลาง

รอบ 12 เดือน
1. ประเมินผลจาก
ข้อมูลที่ได้รับ
2. สรุปผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติการ
และเชิงนโยบาย
3. รายงานต่อ
คณะกรรมการ
Cluster สตรี
และเด็กปฐมวัย

1. มีการติดตาม
ระดับศูนย์
อนามัย
2. ประเมินผล
และสรุปผล

1.ประมวลผล
1.มีการนิเทศ
อำ�เภอ
1.บูรณาการแผนงานและ 1.จัดกิจกรรม
ข้อมูล
ติดตามระดับ
2.ส่งเสริมสุขภาพ
รพช./พื้นที่ เป้าหมายในแผนระดับ
ช่องปากสตรี ใน เครือข่ายบริการ 2.รายงานผลการ
อำ�เภอ
ดำ�เนินงาน
(CUP)
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ คลินิก ANC
3.มีการนิเทศ
ช่องปากสตรี
ติดตามระดับ
ในคลินิก ANC
เครือข่ายบริการ
(CUP)
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วิธกี ารประเมินผล : เปรียบเทียบข้อมูลกับค่าเป้าหมาย
เอกสารสนับสนุน : 1. คูม่ ือ แนวทางการดำ�เนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ANC คุณภาพ
WCC คุณภาพ ศพด.คุณภาพ
2. แนวทางการดำ�เนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
3. แนวทางการดำ�เนินงานทันตสาธารณสุข ประจำ�ปี 2563
4. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
รายละเอียด
Baseline data หน่วยวัด ผลการดำ�เนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐาน
2559 2560 2561
2562*
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก เฉพาะเขต
รับผิดชอบ
รับบริการทันตกรรม
(เทียบหญิงตั้งครรภ์
ในเขตรับผิดชอบ)

ร้อยละ

38.39

53.29

57.67

57.57

ร้อยละ

75.94 80.23 80.28
(29.17) (42.63) (47.86)

82.27
(47.78)

ข้อมูล จาก HDC * ณ วันที่ 19/06/2562

กำ�กับตัวชี้วัด
ผู้ให้ข้อมูล
ทางวิชาการ /
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำ�นวยการสำ�นักทันตสาธารณสุข

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1. ทพญ.สุวรรณา เอื้ออรรถการุณ กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
และวัยเรียน
โทรศัพท์ (ที่ทำ�งาน) : 02-5904204
โทรศัพท์มือถือ : 081-660-9406
E-mail : suwanna.dt@gmail.com
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. ทพญ.พัชรวรรณ สุขุมาลินท์ กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและ
วัยเรียน
โทรศัพท์ (ที่ทำ�งาน) : 02-5904204
โทรศัพท์มือถือ : 092-464-6251 E-mail : sukhumalindp@gmail.com
หน่วยงานประมวลผล สำ�นักทันตสาธารณสุข
และจัดทำ�ข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวเดือนเพ็ญ สาคร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การรายงานผล
โทรศัพท์ 0-2590-4209
E-mail: duanpen.s@anamai.mail.go.th
การดำ�เนินงาน 2. นางสาวณัชชา เปรมประยูร นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
โทรศัพท์ 0-2590-4217
E-mail: nutcha.p@anamai.mail.go.th
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ชื่อตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
กลุ่ม/ Cluster
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
หน่วยงาน
รับการประเมิน
ค�ำนิยาม

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล
ล�ำดับที่
1.การตรวจสุขภาพ
ช่องปาก และวางแผน
การรักษาในเด็กวัยเรียน
(4-12 ปี)
2.ร้อยละการเคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์เฉพาะที่
ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
3.ร้อยละการเคลือบ
หลุมร่องฟัน ในเด็ก
วัยเรียน (6-12 ปี)

ร้อยละกลุ่มเด็กวัยเรียนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
4. เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ
วัยเรียน
ส�ำนักทันตสาธารณสุข
ส�ำนักทันตสาธารณสุข
กลุ่มเด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กทุกคนที่มีอายุ 4 ปี ถึง อายุ 12 ปี 11 เดือน 29 วัน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก หมายถึง บริการที่ครอบคลุม
1.การตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
2.การเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
3.การเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวร ในเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)
กลุ่มเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
-รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากโดยการตรวจสุขภาพช่องปาก
ของทันตบุคลากร
-คีย์ข้อมูลเข้าระบบ 43 แฟ้ม
สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล
A=จ�ำนวนเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
และวางแผนการรักษา
B=จ�ำนวนเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) ทั้งหมด
A=จ�ำนวนเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) ที่ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์
เฉพาะที่
B=จ�ำนวนเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) ทั้งหมด
A=จ�ำนวนเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) ที่ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์
เฉพาะที่
B=จ�ำนวนเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) ทั้งหมด

สูตรค�ำนวณ
ตัวชี้วัด
(A/B) X 100

(A/B) X 100

(A/B) X 100
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4. ร้อยละเด็ก 12 ปี
ปราศจากโรคฟันผุ
(Caries free)

A=จ�ำนวนเด็กวัยเรียน (12 ปี) ที่ปราศจากโรคฟันผุ
B=จ�ำนวนเด็กวัยเรียน (12 ปี) ในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับ
การตรวจฟัน (ความครอบคลุมการตรวจ 80%)

5.ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟัน A=จ�ำนวนเด็กวัยเรียน (12 ปี) ที่ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)
ดีไม่มีผุ (Cavity free) B=จ�ำนวนเด็กวัยเรียน (12 ปี) ในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับ
การตรวจฟัน (ความครอบคลุมการตรวจ 80%)
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563)
รอบ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2563-กรกฎาคม 2563)

(A/B) X 100

(A/B) X 100

เกณฑ์เป้าหมาย
รายการ
1.การตรวจสุขภาพช่องปาก และ
วางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียน
(4-12 ปี)
2.การเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่
ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)

ปีงบประมาณ
2563
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ
2564
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ
2565
ร้อยละ 100

ร้อยละ 50

ร้อยละ 55

ร้อยละ 60

3.การเคลือบหลุมร่องฟัน ในเด็กวัย
ร้อยละ 50
ร้อยละ 55
เรียน (6-12 ปี)
ร้อยละ 71
4.ร้อยละเด็ก 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ
ร้อยละ 70
(Caries free)
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จากปีที่ผ่านมา) จากปีที่ผ่านมา)
ร้อยละ 82
5.ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
ร้อยละ 80
(Cavity free)
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
จากปีที่ผ่านมา) จากปีที่ผ่านมา)

ร้อยละ 60
ร้อยละ 72
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จากปีที่ผ่านมา)
ร้อยละ 84
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
จากปีที่ผ่านมา)

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2563
รายการ
1.การตรวจสุขภาพช่องปาก และ
วางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียน
(4-12 ปี)
2.การเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่
ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
3.การเคลือบหลุมร่องฟัน
ในเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)
4. ร้อยละเด็ก 12 ปี
ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free)
5.ร้อยละเด็ก 12 ปี
ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 40
ร้อยละ 60

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40

ร้อยละ 45

ร้อยละ 50

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40

ร้อยละ 45

ร้อยละ 50

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ 70
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จากปีที่ผ่านมา)
ร้อยละ 80
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
จากปีที่ผ่านมา)

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2564
รายการ
1.การตรวจสุขภาพช่องปาก และ
วางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียน
(4-12 ปี)
2.การเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่
ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
3.การเคลือบหลุมร่องฟัน
ในเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)
4. ร้อยละเด็ก 12 ปี
ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free)
5.ร้อยละเด็ก 12 ปี
ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)
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รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 30

รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 30

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 40
ร้อยละ 60
ร้อยละ 90

ร้อยละ 30

ร้อยละ 45

ร้อยละ 50

ร้อยละ 55

ร้อยละ 30

ร้อยละ 45

ร้อยละ 50

ร้อยละ 55

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ 71
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จากปีที่ผ่านมา)
ร้อยละ 82
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
จากปีที่ผ่านมา)
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Small Success :

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2565
รายการ
รอบ 3 เดือน
1.การตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผน ร้อยละ 30
การรักษาในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
2.การเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่
ร้อยละ 30
ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี)
3.การเคลือบหลุมร่องฟัน
ร้อยละ 30
ในเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)
4.ร้อยละเด็ก 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ
(Caries free)
5.ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
(Cavity free)

-

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 100

ร้อยละ 50

ร้อยละ 55

ร้อยละ 60

ร้อยละ 50

ร้อยละ 55

ร้อยละ 60

-

-

-

-

ร้อยละ 72
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จากปีที่ผ่านมา)
ร้อยละ 84
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
จากปีที่ผ่านมา)

กลไก
รอบ 3 เดือน
ส่วนกลาง 1.พัฒนาแนวทางการจัด
บริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปาก
ประจำ�ปี 2563
2.ชี้แจงศูนย์อนามัยและ
จังหวัดให้รับทราบ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และแนวทางการดำ�เนินงาน
3.ร่วมกันออกแบบระบบและ
ข้อมูล ในการกำ�กับ ติดตาม
และประเมินผล

มาตรการส�ำคัญที่ท�ำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :

(P-Partnership ,I-Investment, R-Regulation, A-Advocacy, B-Building capacity)
P - สร้างการมีสว่ นร่วมของภาคี เครือข่าย ชุมชน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในชุมชน และภาคีเครือข่ายในการจัดการดูแลสุขภาพ
ช่องปากในเด็กวัยเรียน
- สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนกลาง ศูนย์อนามัย และจังหวัด ในการ 1) เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
ถ่ายทอดตามโครงสร้างและให้ขอ้ เสนอแนะ ปรับปรุง และร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการด�ำเนินงานในกลุ่มเด็กวัยเรียน 2) ออกแบบระบบ ก�ำกับ ติดตาม ที่บูรณาการไปกับ cluster
วัยเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก
วัยเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด
I - บูรณาการการท�ำงาน ใน 3 ระดับ คือ การส่งเสริมให้เกิดการดูแลตนเอง การดูแลในระดับครอบครัว
และชุมชน และการดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุข โดยมีกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ในการ
จัดการโรคฟันผุ โดยให้ความส�ำคัญกับการดูแลโรคฟันผุครอบคลุมทุกระยะของการเกิดโรคโดย 1)
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคฟันผุ 2) ยับยั้งการเกิดโพรงฟันผุ (cavity) และ 3) ป้องกันไม่ให้มีการเกิดรอย
โรคฟันผุเพิ่มขึ้นอีก (increment)
R - ใช้กลไกก�ำกับติดตามขับเคลื่อนงาน ผ่าน MCH board, Dental board และ การนิเทศระดับเขต/
จังหวัด เพื่อให้เกิดงานส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง
A - ส่งเสริมให้เกิดกลไกการสื่อสารสาธารณะเพื่อสื่อสาร key message ที่ส�ำคัญ การแปรงฟัน 222
รณรงค์การลดการบริโภคน�้ำตาลและสื่อสาร message “น�ำ้ ตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา/วัน” และสือ่ สาร
การเข้าถึงบริการ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน
B - พัฒนาศักยภาพผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความรอบรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพ ภาคี
เครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน
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เขตสุขภาพ
/ศูนย์
อนามัยที่
1-12

รอบ 6 เดือน
1.สนับสนุนด้าน
วิชาการและ
กระบวนการ
ดำ�เนินงาน
2.เยี่ยมเสริมพลัง
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดย
หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ร่วมกับส่วน
ภูมิภาค จังหวัด
และพื้นที่
3.รายงานต่อ
คณะกรรมการ
ส่วนกลาง

รอบ 9 เดือน
1.สนับสนุนด้าน
วิชาการและ
กระบวนการ
ดำ�เนินงาน
2.เยี่ยมเสริมพลัง
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดย
หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ร่วมกับ
ส่วนภูมิภาค
จังหวัดและพื้นที่
3.รายงานต่อ
คณะกรรมการ
ส่วนกลาง

รอบ 12 เดือน
1.ประเมินผล
จากผลการเยี่ยม
ติดตาม และ
ข้อมูลที่ได้
2.สรุปผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการ
ดำ�เนินงานและ
พัฒนา
เชิงนโยบาย

1.ประชุมชี้แจงแนวทาง
1.สนับสนุนการ
1. เยี่ยมเสริมพลัง 1. รวบรวมข้อมูล
กลวิธีการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาศักยภาพ
และแลกเปลี่ยน ผลการประเมิน
และค่าเป้าหมายให้กับ
เจ้าหน้าทีก่ าร
เรียนรู้ โดย
2. สรุปภาพรวม
เครือข่าย
ดำ�เนินงานของ
หน่วยงาน
ของศูนย์ และ
2.สนับสนุนชุดความรู้
จังหวัด
ส่วนกลาง
จัดทำ�สรุป
สื่อคู่มือต่างๆ
2.เยี่ยมเสริมพลัง
ร่วมกับส่วน
ปัญหาอุปสรรค
3.รวบรวมข้อมูลพื้นที่
จังหวัดและพื้นที่ ภูมิภาค จังหวัด ข้อเสนอแนะต่อ
เครือข่ายในจังหวัด
3.รวบรวมข้อมูล
และพื้นที่
การพัฒนาการ
ที่รับผิดชอบ
ผลการดำ�เนินงาน 2. รวบรวมข้อมูล ดำ�เนินงานให้
4.รวบรวมข้อมูลผลการ
และแนวทาง
ผลการประเมิน กับพื้นที่
ดำ�เนินงาน และแนวทาง
การพัฒนาการ
กิจกรรมการ
3. รวบรวม
การพัฒนาการดำ�เนินงาน ดำ�เนินงานของ
ดำ�เนินงาน
ข้อมูลผลการ
ของพื้นที่รายงานผลต่อ
พื้นที่รายงานผล ในพื้นที่ และ
ดำ�เนินงาน
คณะกรรมการกำ�กับ
ต่อคณะกรรมการ เสนอแนะการ
และแนวทาง
ติดตามระดับประเทศ
กำ�กับติดตาม
พัฒนาต่อพื้นที่ การพัฒนาการ
ระดับประเทศ
รายงานต่อ
ดำ�เนินงาน
คณะกรรมการ ของพื้นที่เพือ่
ประเทศ
รายงานผลต่อ
คณะกรรมการ
กำ�กับติดตาม
ระดับประเทศ
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กลไก
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
อำ�เภอ
1.บูรณาการแผนงานและ 1.จัดบริการส่งเสริม
รพช./พื้นที่ เป้าหมายในแผนระดับ
สุขภาพและ
อำ�เภอ
ป้องกันโรค
2.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ในช่องปาก ในเด็ก
และป้องกันโรคในช่องปาก
วัยเรียน
ในเด็กวัยเรียน และทำ�งาน 2. มีการนิเทศ ติดตาม
ร่วมกับทุกภาคส่วน
ระดับเครือข่าย
ครอบครัวและชุมชม
บริการ (CUP)
3.รวบรวมข้อมูล
ผลการดำ�เนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
ในการพัฒนางาน

รอบ 9 เดือน
1. มีการนิเทศ
ติดตามระดับ
เครือข่าย
บริการ (CUP)
2.รวบรวมข้อมูล
ผลการดำ�เนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
ในการพัฒนางาน
ให้บรรลุ
เป้าหมาย

รอบ 12 เดือน
1.ประมวลผล
ข้อมูล
2.รายงานผลการ
ดำ�เนินงาน
3.พัฒนาการ
ดำ�เนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย
4.ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
5.รวบรวมปัญหา/
อุปสรรคในการ
เสนอต่อการ
พัฒนาเชิงระบบ

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการดำ�เนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
2562*
1.การตรวจ
ร้อยละ
N/A
N/A
N/A
N/A
สุขภาพ
(เด็ก 6-12 (เด็ก 6-12 (เด็ก 6-12 (เด็ก 6-12
ช่องปาก และ
ปี ได้รับ
ปี ได้รับ ปี ได้รับการ ปี ได้รับ
วางแผน
การตรวจ การตรวจ ตรวจช่อง การตรวจ
การรักษาใน
ช่องปาก ช่องปาก ปาก เฉพาะ ช่องปาก
เด็กวัยเรียน
เฉพาะเขต เฉพาะเขต เขตรับผิด เฉพาะเขต
(4-12 ปี)
รับผิดชอบ รับผิดชอบ ชอบ ร้อยละ รับผิดชอบ
ร้อยละ
ร้อยละ
54.0)
ร้อยละ
38.7)
46.1)
41.5)
2.การเคลือบ/ ร้อยละ
N/A
N/A
N/A
N/A
ทาฟลูออไรด์
มีข้อมูลใน ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
เฉพาะที่ ใน
เด็ก 3-5 ปี ในเด็ก
ในเด็ก
ในเด็ก
เด็กวัยเรียน
ร้อยละ
3-5 ปี
3-5 ปี
3-5 ปี
(4-12 ปี)
34.3
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
42.8
49.9
44.9
3.การเคลือบ ร้อยละ
N/A
N/A
N/A
N/A
หลุมร่องฟัน
มีข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ในเด็กวัยเรียน
ในเด็ก 6 ปี ในเด็ก 6 ปี ในเด็ก 6 ปี ในเด็ก
(6-12 ปี)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
6 ปี
26.9
29.5
29.5
ร้อยละ
16.5
4.ร้อยละ
ร้อยละ
N/A
ร้อย
ร้อยละ
ร้อยละ
เด็ก 12 ปี
ละ 60.7 69.8 (ตรวจ 69.5
ปราศจาก
(ตรวจ
ครอบคลุม (ตรวจ
โรคฟันผุ
ครอบคลุม ร้อยละ ครอบคลุม
(Caries free)
ร้อย
42.2)
ร้อยละ
ละ37.5)
32.5)

กำ�กับตัวชี้วัด

1. ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำ�นวยการสำ�นักทันตสาธารณสุข

วิธีการประเมินผล : เปรียบเทียบข้อมูลกับค่าเป้าหมาย
เอกสารสนับสนุน : 1. คูม่ ือ แนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
ในเด็กวัยเรียน
2. แนวทางการดำ�เนินงานทันตสาธารณสุข ประจำ�ปี 2563
3. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กวัยเรียน
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Baseline
data

หน่วย
วัด
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
1. ทพญ.สาวจิราพร ขีดดี
โทรศัพท์ 0 2590 4204
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. ทพญ.ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี
โทรศัพท์ 0 2590 4204

หน่วยงานประมวล สำ�นักทันตสาธารณสุข
ผลและจัดทำ�ข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ 1. นางสาวชนิกา โรจน์สกุลพานิช
รายงานผลการ
โทรศัพท์ 0 2590 4204
ดำ�เนินงาน
2. นางสาวณัชชา เปรมประยูร
โทรศัพท์ 0 2590 4217
3. นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง
โทรศัพท์ 0 2590 4217
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ภาคผนวก
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เพื่ อ ให้ ป ระชากรในทุ ก กลุ ่ ม อายุ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ทางทั น ตสุ ข ภาพ
อย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และหญิงตั้งครรภ์
จะสามารถเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างทั่วถึงในทุก
พื้นที่ หน่วยบริการ หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชนสามารถขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ทีท่ ตี่ งั้ ได้ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนเงินกองทุนฯตามข้อ 10 แห่งประกาศฯพ.ศ. 2561 เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุข
ภาพช่องปากและป้องกันโรคในพื้นที่ อาทิ กิจกรรมทันตอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียน เป็นต้น
อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการจัดท�ำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนฯดังกล่าว จึงขอเสนอตัวอย่างโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในช่องปาก (ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบท
ของพื้นที่)
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ตัวอย่างโครงการ 1 การให้ทันตสุขศึกษา
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่
XXXX
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากในเด็ ก เล็ ก
และเด็กก่อนวัยเรียน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่XXXX
ด้วย (รพสต aaa) (รพช) มีความประสงค์จะจัดท�ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในปีงบประมาณ XXXX
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�ำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล....การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการมีสุขภาพ
ที่ดี ทั้งนี้ สิ่งที่ส�ำคัญในวัยเด็กก็คือการ การที่ผู้ปกครองและเด็กต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้กับเด็ก สามารถจัดปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพ
ช่องปากทีด่ ี ให้กบั เด็กทัง้ เรือ่ งโภชนาการทีเ่ หมาะสมหลีกเลีย่ งอาหารทีเ่ ป็นโทษกับสุขภาพ
ฟัน การดูแลท�ำความสะอาดช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี .การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมรวมทั้งการปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมในอนาคตที่ดีต่อไป
ในการนีจ้ งึ ต้องมีการอบรมให้ความรูก้ บั พ่อแม่ ผูป้ กครองทีม่ หี รือก�ำลังจะมีลกู หลาน
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทันตสุขภาพ อันน�ำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก
ที่ดี........................................................
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เล็ ก และเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในช่ อ งปาก
จ�ำนวน xx คน
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2. เพื่อให้ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี
จ�ำนวน xx คน
2. วิธีด�ำเนินการ
1. อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากให้ กั บ ผู ้ ป กครองและเด็ ก
โดยวิทยากร ดังนี้
- หน้าที่และความส�ำคัญของอวัยวะในช่องปาก
- โรคในช่องปากที่ส�ำคัญ
- อาหารและโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ 			
- การดูแลสุขภาพช่องปาก					
- การแปรงฟันอย่างถูกวิธี/ฝึกปฏิบัติจริง			
2 การติดตามเยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพช่องปากให้เด็ก
3 การให้ค�ำแนะน�ำในการไปรับบริการทันตกรรม
4. สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่XXXX
3. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระหว่างเดือน XXXX พ.ศ. XXXX – XXXX พ.ศ. XXXX
4. สถานที่ด�ำเนินการ
รพสต รพ XXXX
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ x xxxx
จ�ำนวน xxxxxx บาท รายละเอียด ดังนี้
- ค่ า อาหารกลางวั น ส�ำหรั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายและผู ้ ด�ำเนิ น งาน จ�ำนวน xx
คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จ�ำนวน xx มื้อ 		
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด�ำเนินงาน จ�ำนวน xx
คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จ�ำนวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ�ำนวน xx ชั่วโมงๆ ละ xxx บาท 				
										
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าแปรงสีฟันเด็ก ประกอบการฝึกปฏิบัติ จ�ำนวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท		
										
เป็นเงิน xxxxx บาท
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- ค่าสื่อภาพพลิก ขนาด A4 จ�ำนวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท				
								
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าโมเดลการสอนการแปรงฟันแบบเรซิ่น จ�ำนวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท		
										
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพช่องปาก เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีฟันผุลดลง
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการ
หลักส�ำหรับใช้ในการจ�ำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลง
โปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1		
			
			
			

หน่วยงาน/องค์กร/กลุม่ คน ทีร่ บั ผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการ
หลั ก ประกั น ฯ พ.ศ. 2557 ข้ อ 7) ชื่ อ หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร/กลุ ่ ม คน
รพสต รพ xxxxxxx
		 7.1.1 หน่วยบริการ หรือหน่วยบริการสาธารณสุข เช่นรพสต

7.2		
			
			
			

ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557
ข้อ 7)
		 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
[ข้อ 7(3)]

7.3		 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
			 และป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
			 		 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4		 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
			 		 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
					  7.4.2.1 การส�ำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท�ำทะเบียนและฐานข้อมูล
								
สุขภาพ
					  7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหา
								
ผู้มีภาวะเสีย่ ง
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					  7.4.2.3
					  7.4.2.4
					  7.4.2.5
								
					  7.4.2.6
					  7.4.2.7
					  7.4.2.8

การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการตามวั ย /กระบวนการเรี ย นรู ้ /
ความฉลาด ทางปัญญาและอารมณ์
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................

ตัวอย่างโครงการ 2 การฝึกทักษะการแปรงฟัน
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่XXXX
เรื่อง		 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและ
		 เด็กก่อนวัยเรียน
เรียน		 ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่XXXX
ด้วย หน่วยงาน/ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต�ำบลXXXX มีความประสงค์จะจัดท�ำแผนงาน/
โครงการ/กิ จ กรรม การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากในเด็ ก เล็ ก และเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น
ในปีงบประมาณ XXXX โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ X XXX เป็ น เงิ น xxxxxx บาท โดยมี ร ายละเอี ย ดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�ำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล....การส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีต้องสอนให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องความรู้และความส�ำคัญของสุขภาพช่องปากตาลอดจนการดูแลสุขภาพช่องปาก
ด้วยตัวเองอย่างสม�่ำเสมอ การปฏิบัติให้เด็กได้ฝึกแปรงฟันหลังอาหารกลางวันจะช่วย
ท�ำให้เด็กทุกคน รู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องและสร้างวินัยในการดุแลสุขภาพช่องปาก
ได้อย่างดี.....................................................................................
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1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เล็ ก และเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในช่ อ งปาก
จ�ำนวน xx คน
2. เพือ่ ให้เด็ก มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากสามารถแปรงฟันอย่าง
ถูกวิธี จ�ำนวน xx คน
2. วิธีด�ำเนินการ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเด็ก โดยวิทยากร ดังนี้
- หน้าที่และความส�ำคัญของอวัยวะในช่องปาก			
- การดูแลสุขภาพช่องปาก การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
		 ต่อร่างกายและสุขภาพช่องปาก
- การแปรงฟันอย่างถูกวิธี/ฝึกปฏิบัติจริง				
2. ครูพี่เลี้ยงน�ำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง
3. ประสานทั น ตบุ ค ลากรจากหน่ ว ยบริ ก ารตรวจสุ ข ภาพช่ อ งปากและตรวจ
ติดตามทุก 6 เดือน
4. สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่XXXX
3. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระหว่างเดือน XXXX พ.ศ. XXXX – XXXX พ.ศ. XXXX
4. สถานที่ด�ำเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลXXXX
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ x xxxx
จ�ำนวน xxxxxx บาท รายละเอียด ดังนี้
- ค่ า อาหารกลางวั น ส�ำหรั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายและผู ้ ด�ำเนิ น งาน จ�ำนวน xx
คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จ�ำนวน xx มื้อ 			
เป็นเงิน xxxxx บาท
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- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด�ำเนินงาน จ�ำนวน xx
คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จ�ำนวน xx มื้อ 		
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ�ำนวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท 				
										
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าแปรงสีฟันเด็ก ประกอบการฝึกปฏิบัติ จ�ำนวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท		
												
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าสื่อภาพพลิก ขนาด A4 จ�ำนวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท				
												
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าโมเดลการสอนการแปรงฟันแบบเรซิ่น จ�ำนวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท		
												
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารตรวจสุ ข ภาพช่ อ งปากจ�ำนวน xx คน ๆ ละ xx บาท
												
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็ ก เล็ ก และเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น มี ค วามรู ้ และปฏิ บั ติ ตั ว ในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ช่องปากได้ดี
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการ
หลักส�ำหรับใช้ในการจ�ำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูล
ลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1		
			
			
			

หน่วยงาน/องค์กร/กลุม่ คน ทีร่ บั ผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต�ำบลxxxxxxx
 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

7.2		
			
			
			

ประเภทการสนั บ สนุ น (ตามประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น ฯ
พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
[ข้อ 7(3)]
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7.3		 กลุ ่ ม เป้ า หมายหลั ก (ตามแนบท้ า ยประกาศคณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม
			 สุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
			  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4		 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
			 		 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
					  7.4.2.1 การส�ำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท�ำทะเบียนและฐานข้อมูล
								
สุขภาพ
					  7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหา
								
ผู้มีภาวะเสีย่ ง
					  7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
					  7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
					  7.4.2.5 การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการตามวั ย /กระบวนการเรี ย นรู ้ /
								
ความฉลาด ทางปัญญาและอารมณ์
					  7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
					  7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
					  7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................

ตัวอย่างโครงการ 3 การใช้ฟลูออไรด์วานิช เพื่อป้องกันฟันผุ
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่XXXX
เรือ่ ง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรียน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่XXXX
ด้วย รพสต.รพช XXXX มีความประสงค์จะจัดท�ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในปีงบประมาณ XXXX
โดยขอรั บ การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุ นหลั ก ประกั นสุ ข ภาพระดั บท้ อ งถิ่ นหรื อ
พื้นที่XXXX เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
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ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�ำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล.......การส่งเสริมสุขภาพช่องปากส�ำหรับเด็กเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้
เด็กมีสุขภาพที่ดี โดยทั่วไปประกอบด้วยการให้ความรู้ผู้ปกครอง การ.ฝึกให้เด็กเห็นความ
ส�ำคัญของการแปรงฟันการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ในบางสภาวะ..
เด็กควรได้รับการทาฟลูออไรด์เป็นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันฟันผุอย่างมี
ประสิทธิภาพร่วมด้วย...........................................................................
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เล็ ก และเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในช่ อ งปาก
จ�ำนวน xx คน
2. เพื่อให้เด็กได้รับการทาฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุอย่างเหมาะสม จ�ำนวน xx คน
2. วิธีด�ำเนินการ
1. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งดูแลสุขภาพช่องปากให้กบั ครูพเี่ ลีย้ ง ผูป้ กครองและเด็ก
โดยวิทยากร ดังนี้
- หน้าที่และความส�ำคัญของอวัยวะในช่องปาก
- การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และช่องปาก			
- การดูแลสุขภาพช่องปาก					
- การแปรงฟันอย่างถูกวิธี/ฝึกปฏิบัติจริง				
- ทันตบุคลากรจากหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิชแก่
เด็กอายุ 9, 18, 24, 36 เดือน และตรวจติดตามทุก 6 เดือน
2. สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่XXXX
3. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระหว่างเดือน XXXX พ.ศ. XXXX – XXXX พ.ศ. XXXX
4. สถานที่ด�ำเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลXXXX
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่xxxxx จ�ำนวน
xxxxxx บาท รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด�ำเนินงาน จ�ำนวน xx คน ๆ ละ
xx บาท/มื้อ จ�ำนวน xx มื้อ 			
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด�ำเนินงาน จ�ำนวน xx
คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จ�ำนวน xx มื้อ 		
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ�ำนวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท 				
											
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าแปรงสีฟันเด็ก ประกอบการฝึกปฏิบัติ จ�ำนวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท		
											
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าสื่อภาพพลิก ขนาด A4 จ�ำนวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท				
											
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าโมเดลการสอนการแปรงฟันแบบเรซิ่น จ�ำนวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท		
											
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ฟลูออไรด์วานิช จ�ำนวน XX หลอด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิช
			 จ�ำนวน xx คน ๆ ละ xx บาท 			
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีฟันผุลดลง
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการ
หลักส�ำหรับใช้ในการจ�ำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลง
โปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1		
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หน่วยงาน/องค์กร/กลุม่ คน ทีร่ บั ผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต�ำบลxxxxxxx
 7.1.1 หน่วยบริการ หรือหน่วยบริการสาธารณสุข เช่น รพสต.

7.2		 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557
			 ข้อ 7)
			  7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
							 [ข้อ 7(3)]
7.3		 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
			 และป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
			  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4		 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
			  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
					  7.4.2.1 การส�ำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท�ำทะเบียนและฐานข้อมูล
									
สุขภาพ
					  7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหา
								
ผู้มีภาวะเสีย่ ง
					  7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
					  7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
					  7.4.2.5 การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการตามวั ย /กระบวนการเรี ย นรู ้ /
								
ความฉลาด ทางปัญญาและอารมณ์
					  7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
					  7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
					  7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................
2. กลไกการบริหารจัดการระบบของหน่วยงานส่วนกลาง
เพื่อให้มีแรงจูงใจด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปากที่จ�ำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน ต้องอาศัยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนในทุกระดับ โดยหน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทหน้าที่ในการ
ผลักดัน การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการ ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมี
ความรับผิดชอบ ดังนี้
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ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1. ขับเคลือ่ นและประสานนโยบายในระดับประเทศร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาสุขภาพช่องปาก
2. ร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข และส�ำนักทันตสาธารณสุข จัดท�ำคู่มือ/
แนวทางการจัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก รวมทั้ง
ชี้แจงท�ำความเข้าใจ และให้ค�ำปรึกษาแก่ ศูนย์อนามัย ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด หน่วยบริการ และหน่วยงานในพื้นที่ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และแนวทางการด�ำเนินงาน
3. จัดการงบประมาณและระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล รวมทั้งชี้แจงท�ำความเข้าใจแนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการ และ
ให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยบริการ และหน่วยงานในพื้นที่
4. ร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข จัดการระบบข้อมูล แนวทางการจัดส่ง
ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล รวมทั้งชี้แจงท�ำความเข้าใจแนวทางการจัดส่ง
ข้อมูล และให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยบริการ และหน่วยงานในพื้นที่
5. สนับสนุนให้พนื้ ทีส่ ามารถด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ก�ำกับติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการด�ำเนิน
งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของหน่วยบริการ ให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
7. รวบรวม วิเคราะห์ สรุปแผน/ผลการด�ำเนินงาน และงบประมาณ

ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
1. ร่วมกับสปสช. และกองบริหารการสาธารณสุข จัดท�ำคู่มือ/แนวทางการจัดระบบ
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก รวมทั้งชี้แจงท�ำความเข้าใจ
และให้คำ� ปรึกษาแก่ ศูนย์อนามัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการ และ
หน่วยงานในพืน้ ที่ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการด�ำเนินงาน
2. สนับสนุนด้านวิชาการและแนวทางการด�ำเนินงาน
3. ร่วมกับสปสช. ก�ำกับติดตาม ประเมินผล และสนับสนุน เชิงวิชาการและผลงาน
การด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของหน่วยบริการ ให้
บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4. สรุ ป ผลการการด� ำ เนิ น กิ จ กรรม ประเมิ น ผล และรวบรวมข้ อ เสนอแนะ
ในการพัฒนาการด�ำเนินงานและพัฒนาเชิงนโยบาย

กองบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
1. ร่วมกับสปสช. และส�ำนักทันตสาธารณสุข จัดท�ำคูม่ อื /แนวทางการจัดระบบบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก รวมทั้งชี้แจงท�ำความเข้าใจ และให้
ค�ำปรึกษาแก่ ศูนย์อนามัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการ และ
หน่วยงานในพืน้ ที่ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการด�ำเนินงาน
2. ร่วมกับสปสช. จัดการระบบข้อมูล แนวทางการจัดส่งข้อมูล และการประมวลผล
ข้อมูล รวมทั้งชี้แจงท�ำความเข้าใจแนวทางการจัดส่งข้อมูล และให้ค�ำปรึกษาแก่
หน่วยบริการ และหน่วยงานในพื้นที่
3. ร่วมก�ำกับติดตาม ประเมินผล และสนับสนุน การด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปากของหน่วยบริการ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4. ประมวลผล วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์สุขภาพช่องปากและการจัดบริการ
ของหน่วยบริการ ในภาพรวมระดับประเทศ
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ชื่อผู้ประสาน

ผู้ประสานงาน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
1) การบริหารจัดการโครงการและการกำกับติดตาม ประเมินผล
1) การบริหารจัดการโครงการ
- ชื่อ นางสาวจารวี รัตนยศ สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ - ชื่อ ทพญ. จิราพร ขีดดี สำนักทันตสาธารณสุข
โทรศัพท์มอื ถือ 08 4438 1824
โทรศัพท์มอื ถือ 08 6304 8815
E-mail : jarawee.r@nhso.go.th
E-mail : chiraporn.k@anamai.mail.go.th
2) การส่งข้อมูลโปรแกรม e- Claim และการจ่ายชดเชย
- สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ Helpdesk

โทรศัพท์ 02 142 3100 - 3 ในวันและเวลาราชการ

3) โปรแกรมคีย์ชุดข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม
- สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน IT helpdesk
โทรศัพท์ 02 141 4200

- ชื่อ ทพญ. สุวรรณา เอือ้ อรรถการุณ สำนักทันตสาธารณสุข
โทรศัพท์มอื ถือ 08 3048 3131
E-mail : suwanna.dt@gmail.com
2) การกำกับติดตาม
- ชื่อ ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์มอื ถือ 08 9525 0075
E-mail : jaru@health.moph.go.th
3) การประเมินผล
- ชื่อ ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม

ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

โทรศัพท์มอื ถือ 08 1252 9940
E-mail : pprasertsom@gmail.com

- ชื่อ ทพญ.วรมน อัครสุต สำนักทันตสาธารณสุข
โทรศัพท์มอื ถือ 08 1659 6812
E-mail : voramon.a@anamai.mail.go.th
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