


 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ งานประจ า

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1 ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

2 ร้อยละของเด็ก0-5 ป ีได้รับการทาฟลูออไรด์วานชิไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50

3 ผู้มีอายุ 40 ขึน้ไปทีเ่ปน็เบาหวานรายใหม่ ได้รับการตรวจช่องปากร้อยละ 80 ได้รับบริการทนัตกรรมร้อยละ 20

4 ร้อยละการเข้าถึงบริการทนัตกรรม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40

5 หนว่ยบริการปฐมภูมิมีการจัดบริการทนัตกรรม ร้อยละ 50 ของจ านวนทัง้หมด

6 หนว่ยบริการทนัตกรรมทกุระดับมีการจัดบริการตามมาตรฐานคลินกิทนัตกรรมคุณภาพ

7 ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ป ีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 56

8 ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีไม่ต่ ากว่าร้อยละ55

9 ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีฟนัแทใ้ช้งานอย่างนอ้ย 20 ซ่ีขึน้ไป ร้อยละ 60 

10 ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีฟนัแท/้ฟนัเทยีมใช้งาน 4 คู่สบ ร้อยละ 60

ข้อมลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1 ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2559 มีค่าร้อยละ 49.21 ต่ ากว่าค่าเปา้หมายจังหวัดล าปาง(CFไม่ต่ ากว่าร้อยละ 53)

โดยพืน้ทีท่ีม่ีปญัหาฟนัผุมากทีสุ่ดคือต าบลเวียงมอกและแม่มอก

ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2560 มีค่าร้อยละ  57.53(ข้อมูลจากการส ารวจโดยทมีอ าเภอ)

ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2561 มีค่าร้อยละ 57.68  (ข้อมูลจากการส ารวจโดยทมีอ าเภอ)

ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 3 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2562 มีค่าร้อยละ 64.26  (ข้อมูลจากการส ารวจโดยทมีอ าเภอ)

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คปสอ............เถิน...........................................จังหวัดล าปาง

งาน.........ทันตกรรม.......................................................



2 ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2558 มีค่าร้อยละ 56.5 สูงกว่าค่าเปา้หมายจังหวัดล าปาง(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ55)เล็กนอ้ย

ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2559  มีค่าร้อยละ 60 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยสสจ.)

ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2560 มีค่าร้อยละ 66.59 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยทมีอ าเภอ)

ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2561 มีค่าร้อยละ 

ค่าปราศจากฟนัผุของเด็กอายุ 12 ป ีอ าเภอเถิน ป ี 2562 มีค่าร้อยละ 73.12     มีค่า cavity free ร้อยละ 87.37  

3 การจัดบริการทนัตกรรมในป ี2559 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 21.83 มีจ านวนรพสต.ทีม่ีบริการทนัตกรรมทัง้ส้ิน 8 แหง่ใหบ้ริการในลักษณะแม่ข่ายต าบล

ได้แก่ รพสต.เด่นแก้ว,สะเลียมหวาน,กุ่มเนิง้,ดอนแก้ว,เด่นชัย,แม่ถอด,ทา่มะเกว๋น,หว้ยแก้ว

การจัดบริการทนัตกรรมในป ี2560 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 28.89  มีจ านวนรพสต.ทีม่ีบริการทนัตกรรมทัง้ส้ิน 9 แหง่(เพิม่รพสต.หอรบ)

การจัดบริการทนัตกรรมในป ี2561 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 26.05  มีจ านวนรพสต.ทีม่ีบริการทนัตกรรมทัง้ส้ิน 9 แหง่

การจัดบริการทนัตกรรมในป ี2562 การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 26.68  มีจ านวนรพสต.ทีม่ีบริการทนัตกรรมทัง้ส้ิน 8 แหง่ ป ี2563 เพิม่เปน็9แหง่

4 ปงีบประมาณ2559 จ านวนรพสต.ทีม่ีความครอบคลุมบริการทนัตกรรมมากกว่า 200 / 1000 ประชากร มี 12 แหง่จากจ านวนรพสต.ทัง้หมด 18 แหง่คิดเปน็ร้อยละ 66.67

ปงีบประมาณ 2560 จ านวนรพสต.ทีม่ีความครอบคลุมบริการทนัตกรรมมากกว่า 200 / 1000 ประชากร ม…ี17..แหง่จากจ านวนรพสต.ทัง้หมด 18 แหง่คิดเปน็ร้อยละ…98…..

ปงีบประมาณ 2561 จ านวนรพสต.ทีม่ีความครอบคลุมบริการทนัตกรรมมากกว่า 200 / 1000 ประชากร ม…ี17..แหง่จากจ านวนรพสต.ทัง้หมด 18 แหง่คิดเปน็ร้อยละ……98

ปงีบประมาณ 2562 จ านวนรพสต.ทีม่ีความครอบคลุมบริการทนัตกรรมมากกว่า 200 / 1000 ประชากร ม…ี16..แหง่จากจ านวนรพสต.ทัง้หมด 18 แหง่คิดเปน็ร้อยละ……88.88

5 ผู้สูงอายุมีฟนัแทใ้ช้งานอย่างนอ้ย 20 ซี  ในป ี2561 มีค่าร้อยละ 70.25 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยสสจ. 595 คน/ปชก.ผส.11765 คน คิดเปน็ร้อยละ 5.06)

ป ี2562 มีค่าร้อยละ73.01

ผู้สูงอายุมีฟนัแทห้รือฟนัเทยีม ใช้งานมากกว่า4คู่สบ   ในป ี2561 มีค่าร้อยละ 56.14 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยสสจ. 595 คน/ปชก.ผส.11765 คน คิดเปน็ร้อยละ 5.06)

ผู้สูงอายุมีฟนัคู่สบเปน็ฟนัแท ้มากกว่า 4 คู่สบ ในป ี2562 มีค่าร้อยละ53.01

ผู้สูงอายุมีฟนัแทใ้ช้งานอย่างนอ้ย 20 ซีและมีฟนัแทห้ลังมากกว่า4คู่สบ  ในป ี2561 มีค่าร้อยละ 49.24 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยสสจ. 595 คน/ปชก.ผส.11765 คน คิดเปน็ร้อยละ 5.06)

ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พืน้ทีด่ าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ



จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 080503

โครงการ..................................

1.รายละเอียดกิจกรรม

การส่งเสริมและป้องกันโรค ในช่องปากเดก็ปฐมวยั (0 - 5 ปี) และหญงิมคีรรภ์ 1 ตค.2562

1. จัดบริการส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก -30 กย.2563 ประคอง

1.1 หญิงตั้งครรภท่ี์มาฝากครรภใ์นสถานบริการของรัฐ(ANC.คุณภาพ)

ตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงโรคในช่องปากตามแนว 198 ร้อยละ 90 

ทางการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีมาฝากครรภใ์นคลินิก ANC ดงัน้ี

ให้ทนัตสุขศึกษา การดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์

 - ไดรั้บการฝึกทกัษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบติั 198 ร้อยละ 90

 - Plague control โดยทนัตบคุลากร 44 ร้อยละ 20

 - ขดูหินน ้าลาย 44 ร้อยละ 20

 - อุดฟัน 44 ร้อยละ 20

 - เยีย่มหลงัคลอดโดยทนัตบคุลากร/มอค./อสม.เช่ียวชาญ 110 ร้อยละ 50

1.2 เด็กในคลินิกเด็กดี (เด็ก 0 - 2 ปี) ปภัสรา

 -  ตรวจสุชภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงต่อโรคฟันผใุน WCC. 1026 ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 80

   โดยทนัตบคุลากร/จนท.สธ. โดยตอ้งไดรั้บการฝึก Hands on ในช่วง

 - เด็กอาย ุ9 - 12 เดือน (MMR) 356 ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 80

 - เด็กอาย ุ18 เดือน ( DTP4,OPV4) 402 ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 80

 - เด็กอาย ุ9 - 24 เดือน ท่ีมีความเส่ียง (มี Plaque,White spot) ไดท้า Fluoride vanish 474 ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50

ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พืน้ทีด่ าเนนิการ

ผลผลิตของ

โครงการ



โดยทนัตบคุลากร

 * เด็ก 18 เดือนไดรั้บการตรวจเพ่ือประเมินพฤติกรรมและความเส่ียงในช่องปาก 503

 - เด็กกลุ่มเส่ียงไดรั้บการติดตามเยีย่มบา้นโดยทนัตบคุลากร/อสม.เช่ียวชาญ 100 กลุ่มเส่ียง

1.3 เด็กอาย ุ3 - 5 ปี (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คุณภาพ),อนุบาล ฝนทพิย์

 - ไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงต่อโรคฟันผแุจง้ผูป้กครอง ...1247..คน 2 คร้ัง/ ปี

  วางแผนการรักษา/ส่งต่อ โดยทนัตบคุลากร ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80

 - ผูป้กครองเด็ก ไดรั้บการฝึกทกัษะการแปรงฟันแบบ Hands on ...1247..คน ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80

 - เด็ก 3 - 5 ปีไดรั้บบริการทางทนัตกรรมตามความจ าเป็น ... 780...คน

 - เด็กไดรั้บการทาFluoride vanish(มีPlaque, White spot) ... 780..คน ร้อยละ 50

 - Sealant, อุดฟัน (SMART) ... 311..คน ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 20

 - ศพด.มีการจดักิจกรรมการแปรงฟันหลงัอาหารกลางวนัทกุวนั     (แห่ง)จ านวนศูนยเ์ด็ก.......แห่ง ร้อยละ 100

 - ศพด.มีการจดัผลไมเ้ป็นอาหารว่างอยา่งนอ้ย 3 ใน 5 วนั/สปัดาห์ (แห่ง)จ านวนศูนยเ์ด็ก.......แห่ง ร้อยละ 100

 - ไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปากโดยผูดู้แลเด็ก หรือ ครู           ...1559...คน ร้อยละ 100

 - นิเทศ/ติดตามประเมินผลการด าเนินงานศูนยเ์ด็กคุณภาพ(แห่ง) จ านวนศูนยเ์ด็ก..........แห่ง ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 60 

** ส ารวจสภาวะทนัตสุขภาพเด็ก  3 ปี **  (3 ปี - 3 ปี 11 เดือน 29   ณ วนัท่ีตรวจ) 1559 ร้อยละ 100

2. โครงการต้นแบบต าบลฟันด ีเดก็ 0 - 3 ปี ไม่มฟัีนผุ เด็ก 0 - 3 ปี CF100% ฝนทพิย์

2.1 หญิงตั้งครรภท่ี์มาฝากครรภใ์นสถานบริการของรัฐ (ANC คุณภาพ)พ้ืนท่ีเดิม :  ต.เวียงมอก ประคอง

ตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงโรคในช่องปากตามแนว 1. ANC.........คน ร้อยละ 100

ทางการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีมาฝากครรภใ์นคลินิก ANC ดงัน้ี 2. เด็กท่ีเกิด 1 ตค.56 - 30 กย.57

ให้ทนัตสุขศึกษา การดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ 3. เด็กท่ีเกิด 1ตค.57 - 30 กย.58



 - ไดรั้บการฝึกทกัษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบติั 4. เด็กท่ีเกิด 1ตค.58 - 30 กย.59

 - Plague control โดยทนัตบคุลากร  พ้ืนท่ีใหม ่ 7 รพ.สต.

 - ขดูหินน ้าลาย 1. ANC

 - อุดฟัน 2. เด็กท่ีเกิด 1 ตค. 58 - 30 กย.59

 - เยีย่มหลงัคลอดโดยทนัตบคุลากร/มอค./อสม.เช่ียวชาญ 3. เด็กท่ีเกิด 1 ตค. 59 - 30 กย. 60

2.2 เด็กในคลินิกเด็กดี (เด็กอาย ุ0 - 2 ปี) ปภัสรา

 -  ตรวจสุชภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงต่อโรคฟันผใุน WCC.

   โดยทนัตบคุลากร/จนท.สธ. โดยตอ้งไดรั้บการฝึก Hands on ในช่วง

 - เด็กอาย ุ9 - 12 เดือน (MMR)

   เด็กอาย ุ18 เดือน ( DTP4,OPV4)

 - เด็กอาย ุ9 - 24 เดือน ท่ีมีความเส่ียง(มี Plaque,White spot)

   ทา Fluoride vanish) โดยทนัตบคุลากร

 * เด็ก 18 เดือนไดรั้บการตรวจเพ่ือประเมินพฤติกรรมและความเส่ียงในช่องปาก

 - ติดตามเยีย่มบา้นเด็ก เด็กกลุ่มเส่ียงโดยทนัตบคุลากร/อสม.เช่ียวชาญ

2.3 เด็กอาย ุ3 - 5 ปี (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คุณภาพ),อนุบาล ฝนทพิย์

 -ไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงต่อโรคฟันผุ 2 คร้ัง/ ปี

   แจง้ผูป้กครอง วางแผนการรักษา/ส่งต่อ โดยทนัตบคุลากร ทกุคน

 - ผูป้กครองเด็ก ไดรั้บการฝึกทกัษะการแปรงฟันแบบ Hands on ทกุคน

 - เด็ก 3 - 5 ปีไดรั้บบริการทางทนัตกรรมตามความจ าเป็น

 - เด็กไดรั้บการทาFluoride vanish ร้อยละ 50



 - Sealant,อุดฟัน(SMART) ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 20

 - ศพด.มีการจดักิจกรรมการแปรงฟันหลงัอาหารกลางวนัทกุวนั (แห่ง) ร้อยละ 100

 - ศพด.มีการจดัผลไมเ้ป็นอาหารว่างอยา่งนอ้ย 3 ใน 5 วนั/สปัดาห์ ร้อยละ 100

 - ไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปากโดยผูดู้แลเด็ก หรือ ครู ร้อยละ 100

 - นิเทศ/ติดตามประเมินผลการด าเนินงานศูนยเ์ด็กคุณภาพ(แห่ง) ผา่นเกณฑไ์มน่อ้ยกว่าร้อยละ 60 

 - จดัเก็บและรวบรวมขอ้มลู ส่ง สสจ. 

 - วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (พ้ืนท่ีเดิม และ พ้ืนท่ีใหม)่

 - สรุปผลการด าเนินงาน(พ้ืนท่ีเดิม)

3. โครงการสังคมไทยไร้ฟันผุ (ปี 2560 - 2563) รพ.สต.แมพ่หุอรบ รพ.สต.ในพ้ืนท่ีด าเนินการต าบลฟันดี น้ าฝน

1. การแต่งตั้งคณะท างานระดบั CUP เดก็ 0 - 5 ปี Cavity free 100%

2. พฒันาการส่งเสริมทนัตสุขภาพและการป้องกนัโรคในช่องปาก กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

3. พฒันาส่งเสริมทนัตสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปากกลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี

4. จดัการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงาน

5. รับการนิเทศ/ติดตามการด าเนินงานจากจงัหวดั

5. เขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

5. สรุปผลการด าเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากโรงเรียนประถมศึกษา น้ าฝน

1. พัฒนาคุณภาพงานทนัตกรรมป้องกัน 

   1.1 กิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ 1 ร.ร/พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนมี

     1.1.1 คดัเลือกพ้ืนท่ีน าร่องในการจดักิจกรรม (รพสต.ท่ีมีทนัตาภิบาลอยู/่1 ร.ร) กิจกรรมแปรง

     1.1.2 จดักิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ  เพ่ิมแปรงฟัน 2*2*2 ฟันคุณภาพ 



      (ภายใตโ้ครงงานสุขภาพดี ฟันสวย) 1 โรงเรียน/.

      รายละเอียดกิจกรรม อ าเภอ/ รพ.สต

      - มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมแปรงฟัน

      -  มีอุปกรณ์การแปรงฟันครบ  (แปรงสีฟัน-ยาสีฟัน-แกว้น ้า) การจดัเก็บอุปกรณ์

มีการจดัการท่ีเป็นระเบียบ/ถูกตอ้ง อุปกรณ์ ไดไ้มห่มดสภาพอยูใ่นสภาพใชง้าน

     -  มีการจดัระบบการจดักิจกรรมแปรงฟันในโรงเรียนท่ีมีรูปแบบ/ระบบท่ีชดัเจน

     -  มีการตรวจเช็คประสิทธิภาพการแปรงฟันของนกัเรียนโดยครู/ผูน้ านกัเรียน/นกัเรียน  

     -  มีการติดตาม/ให้ทนัตสุขศึกษาและวดัประสิทธิภาพคุณภาพการแปรงฟัน

โดย จนท.สส./ทนัตบคุลากร  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง

     - รณรงคกิ์จกรรมแปรงฟัน 2*2*2

      (ใชส่ื้อโปสเตอร์ ส่ือบคุคล ฯลฯ)

     1.1.3  ตรวจสภาวะช่องปากเด็ก ป1.- ป.6 ตามแบบฟอร์มยิม้สดใส ตรวจช่องปากร้อยละ 100

            - ส ารวจพฤติกรรมการดูแลช่องปากเด็กเพ่ือรายงานท02 ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100

 2. กิจกรรมให้บริการส่งเสริมป้องกัน รักษา ทางทนัตกรรม

    2.1 นกัเรียนประถมศึกษาไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปาก  ร้อยละ 85

    2.2 เด็กป.1 ป.3 ป.6ไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปาก  ร้อยละ 85

    2.3 เด็กป.1 ไดรั้บการเคลือบหลุมร่องฟัน  ร้อยละ 50 

    2.4 เด็ก ป.1 ไดรั้บ comprehensive care  ร้อยละ 17

3. พัฒนาและตดิตามการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเดก็ไทยฟันดี น้ าฝน

3.1  CUP มีการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีสุขภาพดี (บรูณาการงานวยัเรียน) CUP มีเครือ

ขบัเคล่ือนกิจกรรมด าเนินการเครือข่ายตาม 4 หมวดกิจกรรม ข่ายโรงเรียน



     - กิจกรรมส่งเสริมทนัตสุขภาพในโรงเรียน เด็กไทยฟันดี

     - ผลลพัธ/์ผลกระทบดา้นทนัตสุขภาพ เพ่ิมข้ึนอยา่ง

     - การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นอ้ย 1 

     - การน าและการบริหารจดัการเครือข่าย เครือข่าย

3.2 การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อทนัตสุขภาพในโรงเรียน รร.ปลอดน ้าอดัลม น ้าหวานร้อยละ 100 ,ขนมกรุบกรอบร้อยละ 85

 3.3 เขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัจงัหวดั (บรูณาการวยัเรียน)

3.4 เขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานทนัตสาธารณสุขตามกลุ่มวยั (บรูณาการงานกลุ่มวยัทนัตฯ)

การพฒันาบริการทนัตสุขภาพและระบบบริการ จุฑารัตน์

1. การจัดบริการด้านการรักษาและฟ้ืนฟู

1.1 สนบัสนุนการจดับริการใส่ฟันเทียมตามโครงการฟันเทียมพระราชทาน  - ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีฟันแทใ้ชง้านอยา่งนอ้ย 20 ซ่ีข้ึนไป ร้อยละ 60 

 - ใส่ฟันเทียมทั้งปาก จ านวน.60..คน  - ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีฟันแท/้

 - ใส่ฟันบางส่วนมากกว่า 16 ซ่ี ฟันเทียมใชง้าน 4 คู่สบร้อยละ 60

1.2 รากฟันเทียม  (มีบางรพช.)   5 คน

1.3 จดับริการรักษาทนัตกรรม ตามความจ าเป็น

2. บริการด้านส่งเสริมป้องกัน

2.1 การบริการทนัตกรรมป้องกนัตามชุดสิทธิประโยชน์   ดงัน้ี

 - ตรวจสุขภาพช่องปาก /ให้ค  าแนะน า ขดูหินปนู การฟลูออไรดเ์ฉพาะท่ีป้องกนัรากฟันผ ุ

และฝึกทกัษะควบคุมคราบจุลินทรีย ์ ( Plaque control )

 3. การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง   ผูมี้อาย ุ40 ข้ึนไปท่ีเป็นเบาหวานรายใหม ่ไดรั้บการบริการส่งเสริมศรัณยา



 - การตรวจสุขภาพช่องปาก กลุ่มคนไขก้ลุ่ม NCD รายใหม ่(เบาหวาน)  ป้องกนัรักษา โดยตรวจ ร้อยละ 80 

 - ให้บริการทนัตกรรม  การตรวจฟัน และแนะน า การรักษาและการท า Plaque control และไดรั้บบริการทนัตกรรมร้อยละ 20

4. การด าเนินงานการตรวจคดักรองมะเร็งช่องปาก (โครงการเฉลิมพระเกียรตฯิ )รพช.ทกุแห่ง วิภัชชา

 - การตรวจสุขภาพช่องปาก  (ตามแบบฟอร์ม) ผูสู้งอายุ

 - ตรวจพบส่งต่อเพ่ือรักษา

5. โครงการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนกิจกรรม อรยา

 - มีรายช่ือ/ บนัทึกจ านวนสมาชิก  ให้เป็นปัจุบนั รพช.ทกุแห่ง ศิริรกัญญา

 - สมาชิกไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปากและให้รับบริการส่งเสริมป้องกนั และส่งตวัเพ่ือรักษาจ านวน.........ชมรม

 - การให้ความรู้แก่สมาชิกชมรม /มีการตรวจเช็คสมาชิกแปรงฟันก่อนนอนทกุวนั รพสต.ท่ีมีทนัตาฯประจ า

และแปรงฟันถูกวิธีโดยแกนน าผูสู้งอายุ

 - สมาชิกไดรั้บการฝึกทกัษะการแปรงฟัน /แปรงฟันร่วมกนั/ยอ้มสีฟัน โดยสมาชิกชมรม หรือ

ร่วมกบั อสม.

 - จดักิจกรรมอาหารว่างจากขนมหวานเป็นผลไม้

 - จดัมมุให้ความรู้สุขภาพช่องปาก สถานท่ีแปรงฟัน  ในชมรมผูสู้งอายุ

 - ออกเยีย่มบา้นร่วมกบัจนท. ให้ค  าแนะน าในการดูแลอนามยัช่องปากแก่ผูป่้วยติดบา้น ติดเตียง

 - มีนวตักรรม ( ท าสมดุบึนทึก,เพลงพ้ืนบา้นเก่ียวการดูแลสุขภาพช่องปาก )

 - พฒันาชมรมผูสู้งอายใุห้เป็นแหล่งศึกษาดูงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชมรมอ่ืนๆ

 เพ่ือพฒันาชมรมให้มีคุณภาพขยายสู่ต  าบลตน้แบบดา้นการดูแลสุขภาพ ผูสู้งอายรุะยะยาว ขยายเพ่ิม ผูสู้งอายสุุขภาพดี ดูแลตวัเองไดแ้ละมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

(Long Term Care) อ าเภอละ 1 ต าบล



6. สุ่มส ารวจพฤตกิรรมผู้สูงอายุ ศิริกัญญา

 - มีฟันแทใ้ชง้านไดไ้มน่อ้ยกว่า 20 ซ่ี รพช. ทกุแห่ง ร้อยละ 60 ของผูสู้งอายมีุสุขภาพช่องปากดี

 - มีใชง้าน 4 คู่สบ รพสต.ทกุแห่ง

7. ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ทนัตกรรม สุกานดา

7.1 ตรวจซ่อมประจ าปี ( 6 ยนิูต X 5,000 X 3 คร้ัง) 90,000          เงินบ ารุง

7.2 ประมาณการค่าอะไหล่ครุภณัฑ์ 150,000        เงินบ ารุง

8. จ้างเหมาท าฟันปลอม (ค่าแลปทนัตกรรม) 500,000        เงินบ ารุง ภรินยา

9. จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม ตามแผนจัดซ้ือ 952,745        เงินบ ารุง ภรินยา

10. งานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ HA/TDSG พชรพร

11. งานวชิาการ  ทบทวนและจัดท าแนวทางปฏบัิตทิางทนัตกรรม ธนชัญา

12. ค่าจัดซ้ือไหมขดัฟันส าหรับการฝึกทกัษะการใช้ไหมขดัฟันในโรงเรียนและ 39,080         เงินบ ารุง จุฑารัตน์

ศูนย์เดก็และค่าจัดซ้ือสีย้อมplaqueเพ่ือใช้ในการประเมนิผลสัมฤทธ์ิ หมายเหตุ    จ  านวนเงินท่ีปรากฎ จะน าไปรวมยอดกบัแผนเงินบ ารุง

1731824.5



UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ

1,731,825 1,731,825

1 080501 งานทนัตกรรม 1,731,825 1,731,825

รวม  ทั้งหมด …1.... โครงการ เปน็เงิน

สรปุโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ า คปสอ..........เถิน....  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ รวม

งบประมาณ


