
รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ SP Plus 4 ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์  
        ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District 
        Health Board ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   
   SP Plus 5 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในเขตรับผิดชอบ 
1. สถานการณ์ 

 ตารางที ่1 แสดงจ านวนรพ.สต./ศสม. ที่มีการบริการทันตกรรม ปี 2561 

 จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนรพ.สต.ที่มีบริการทันตกรรมปี 2561 จังหวัดล าพูนมีรพ.สต. ทั้งหมด
จ านวน 71 แห่ง สามารถให้บริการทันตกรรมโดยทันตบุคลากร จ านวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.33 ซ่ึง
ลดลงจากปี 60 จ านวน 1 แห่ง โดยแบ่งเป็น มีทันตบุคลากรประจ า จ านวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.62 
และทันตบุคลากรหมุนเวียน จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.27 ซึ่งลดลงจากปี 60 จ านวน 1 แห่ง 
เนื่องจากมีการลาออกของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่จัดบริการหมุนเวียนในรพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาล
ประจ า  
  

หน่วยบริการ 
รพ.สต./

ศสม.(แห่ง) 
มียูนิตทันตก
รรม (แห่ง) 

มีทันตบุคลากร
ประจ า 

มีทันตบุคลากร
หมุนเวียน 

มีทันตบุคลากร
ให้บริการทันตกรรม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เมืองล าพูน 17 9 6 35.29 3 17.65 9 52.94 

แม่ทา 9 5 5 55.56 4 44.44 9 100.00 
บ้านโฮ่ง 9 4 3 33.33 2 22.22 5 55.56 

ลี้ 13 4 3 23.08 0 0.00 3 23.08 
ทุ่งหัวช้าง 4 2 2 50.00 0 0.00 2 50.00 
ป่าซาง 13 6 4 30.77 4 30.77 8 61.54 
บ้านธิ 2 1 1 50.00 1 50.00 2 100.00 

เวียงหนองล่อง 4 2 2 50.00 0 0.00 2 50.00 
รวมทั้งจังหวัด 71 33 26 36.62 14 19.72 40 56.33 
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เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block 
 2.1 Structure - Function 
  1) ระดับจังหวัด :   - มีการชี้แจงนโยบายการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ตวัชี้วัด รายละเอียด 
    ต่างๆ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน มีการควบคุมก ากับผลการด าเนินงานจาก 
    ระบบ HDC ของจังหวัดล าพูน  
            - มีการจัดการประชุมวิชาการ อบรมพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากร ไม่
    ว่าจะเป็นทันตแพทย์ ทันตาภิบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้มีศักยภาพใน
    การท างานมากขึ้น รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการการท างานภายใต้ 
    ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
  2) ระดับอ าเภอ :  - มี Oral Health CUP Manager ในการบริหารจัดการการท างาน 
    ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้สามารถแก้ไขป้ญหาสุขภาพช่องปากในพ้ืนที่ด้วย 
         - ดูแลสุขภาพช่องปากประชากรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่
    หญิงตั้งครรภ์จนถึงผู้สูงอายุ 
 2.2 GAP analysis 
  ผลงานของรพ.สต.คุณภาพ และการเข้าถึงบริการยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2.3 Finding 
  Oral Health CUP Manager ไม่ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิผล 
  ทันตาภิบาลลาออก หรือเปลี่ยนสายงาน เนื่องจากความไม่ก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 2.4 Task List 
  ระดับจังหวัด : มีการติดตามผลการด าเนินงานทุก 2 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ HDC รว่ม
ทั้งมีการจัดดการประชุมเรื่องสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาด้านการลงข้อมูล การน าข้อมูลไปใช้  
  ระดับอ าเภอ : มีแผนสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต. ที่เชื่อมโยง PCC โดย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยมีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพช่องปาก ได้แก่ ทันตาภิบาลใน
ทีมหมอครอบครัว และทันตแพทย์ ใน PCC ทุกแห่งในพ้ืนที่รับผิดชอบ และมีการสนับสนุนผู้ช่วยงานทันตก
รรมในรพ.สต./ศสม. ที่มีทันตาภิบาลให้บริการประจ าจากรพ. แม่ข่าย 
 2.5 Activities 
  มีการท างานเชื่อมโยงกันภายใน CUP โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึง
เครื่องมือจากรพ.แม่ข่าย ในการจัดบริการทันตกรรมใน รพ.สต. ที่ไม่มีทันตบุคลากรประจ า 
  มีการจัดระบบการส่งต่อระหว่างรพช. รพช.ที่เป็น node ในการรักษาเฉพาะทาง กับรพท. 
  มีการเน้นย้ าเรื่องการลงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
น าไปใช้ได้ และมีการติดตามผลการท างานเป็นรายสถานบริการ   
  มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ Oral Health CUP Manager เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพช่อง
ปากในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 2.6 Monitoring and Evaluation Process 
  มีการติดตามผลการด าเนินงานทุกๆ 1-2 เดือน ในการประชุมบริหารทันตสาธารณสุข โดย
การน าข้อมูลจากระบบรายงาน HDC คืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่ได้เช็คข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่ง
หากไม่ถูกต้องจะต้องหาข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และแก้ไขให้ถูกต้อง 
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3. ผลการด าเนินการ (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560) 
 3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
  PCC ทุกแห่งมีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพช่องปาก ได้แก่ ทันตาภิบาลในทีมหมอครอบครัว และ
ทันตแพทย์ และมีการสนับสนุนผู้ช่วยงานทันตกรรมในรพ.สต./ศสม. ที่มีทันตาภิบาลให้บริการประจ าจากรพ. 
แม่ข่าย แต่การเชื่อมโยงงานทันตสาธารณสุขกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอยังไม่สามารถ
ท าให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้  
 
 3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

รายการข้อมลู อ าเภอ รวม 

เมือง
ล าพูน 

แม่ทา บ้านโฮ่ง ล้ี ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธ ิ เวียง
หนองลอ่ง 

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขตรับผิดชอบ >= ร้อยละ 35   

อัตราการใช้บริการ
สุขภาพช่องปากรวมทุก
สิทธิ 

เป้าหมาย 139,403 37,025 37,189 72,518 19,718 49,941 18,136 15,217 389,147 

ผลงาน 9,344 7,526 4,417 3,560 1,335 4,817 2,004 1,555 34,558 

ร้อยละ 6.70 20.33 11.88 4.91 6.77 9.65 11.05 10.22 8.88 

ตารางแสดงอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขตรับผิดชอบ แยกรายอ าเภอ 
 (ข้อมูลจาก HDC วันท่ี 30 ม.ค.2561) 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 4.1 ตัวชี้วัดมีความซับซ้อน และมีการเพ่ิมรายละเอียดในตัวชี้วัดทุกปี 
 4.2 มีการเปลี่ยนสายงาน และลาออกของทันตาภิบาลทุกปี เนื่องจากความไม่ก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 
       ผู้รายงาน : ทญ.ชรินดา สุธาวา 
       ต าแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
       วัน เดือน ปี : 30 ม.ค. 2561 
       โทร    : 053-093725 ต่อ 114 
       E-mail : lamphundental@gmail.com 
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