
1 
 

(ร่าง) 
มาตรฐานการทํางาน (quality standard, QS) 

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตสุขภาพ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตสุขภาพ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ปงีบประมาณ ๒๕๕๙ได้กําหนดไว้  ๕ กลุ่มวัย ได้แก่   
๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
๒. กลุ่มเด็กเล็ก อายุ ๐-๕ ป ี
๓.กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ ๖-๒๔ปี 
๔. กลุ่มผู้ใหญ่/วัยทํางาน อาย ุ๒๕-๕๙ ป ี
๕. กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ ๖๐ปีข้ึนไป 

โดยมีรายละเอียดบริการและกิจกรรมท่ีจะได้รับ ดังนี้ 
 
๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 

๑.๑ ความเป็นมาและเหตุผล 
ปัญหาโรคเหงือกอักเสบ พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของของฮอร์โมน 

ส่งผลให้เหงือกและเน้ือเยื่ออ่อนต่างๆที่รองรับฟันอ่อนแออาการแพ้ท้องอาเจียนบ่อย อนามัยช่องปากไม่ดี ทํา
ให้หญิงตั้งครรภ์เกิดโรคฟันผุได้จากรายงานการศึกษาวิจัยประเมินผลการจัดบริการสุขภาพช่องปากในหญิง
ตั้งครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ในหน่วยบริการภาครัฐ ๑๖ แห่ง พบร้อยละ๙๐.๙ มีฟันผุ  ค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุด ๖.๓๗ ซี่/
คน ร้อยละ ๙๑.๗ มีเหงือกอักเสบและมีรายงานการศึกษาท่ีพบว่า การติดเชื้อจากโรคปริทันต์เป็นปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดภาวะคลอดก่อนกําหนด และเด็กมีน้ําหนักแรกเกิดน้อยได ้

ดังน้ันเพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพช่องปากและสุขภาพท่ัวไปต่อตัวมารดา และลูกที่จะเกิดมา หญิง
ตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุข ควรได้รับการตรวจฟัน เพื่อทราบสภาวะช่องปาก
ของตนเอง ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและลูก และฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี  
หากพบว่ามีปัญหาโรคในช่องปากก็ควรได้รับการรักษาตามความจําเป็นในช่วงตั้งครรภ์เดือนที่ ๔-๖ หรือได้รับ
การส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม และท่ีสําคัญยังช่วยปรับทัศนคติของมารดาให้เห็นความจําเป็นของการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก และวิธีการเลี้ยงเด็กที่ถูกต้องเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุฟันผุจากแม่สู่ลูก 
เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของลูกต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของมาตรการ 
 เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และบริการทางทันตกรรมที่เหมาะสมลดโอกาส
เกิดโรคฟันผ ุโรคปริทันต์ ของหญิงตั้งครรภ์ และการถ่ายทอดเชื้อโรคจากแม่สูลู่ก 
 

๑.๒มาตรการที่มีคุณภาพ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 คํานิยาม 

หญงิต้ังครรภ ์หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่มาฝากครรภ์ท่ีสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ 
สถานบริการสาธารณสุขหมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และเอกชน ที่ให้บริการตรวจ

สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์ (ANC) 
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๑. A ๑ บริการฝากครรภ์คุณภาพ 
  - A ๑.๓การตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์:บริการตรวจสุขภาพช่องปาก  
หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุข ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อย่าง

น้อย ๑ คร้ังในช่วงฝากครรภ์ครั้งที ่๑ โดยทันตบุคลากร ประเมินอนามัยช่องปาก (ความสะอาด) โดยการย้อมสีฟัน 
และฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธีและให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองระหว่างต้ังครรภ์โดยให้
คําแนะนําข้างเก้าอ้ี หรือรายกลุ่ม ตรวจหาโรคในช่องปาก เช่น ฟันผุที่ยังไม่รักษา โรคปริทันต์  เน้ืองอกท่ีเหงือก 
(pregnancy tumor)  และได้รับการรักษาตามความจําเป็น หรือได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป 

- A ๑.๖ การให้การดูแล รักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ : ขัดและทําความสะอาดฟัน 
หญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ท่ีสถานบริการสาธารณสุข ได้รับการขัดและทําความสะอาดช่อง

ปาก (oral prophylaxis)  โดยทันตบุคลากร ในช่วงฝากครรภ์ที ่๑ หรือ ๒ (อายุครรภ์ไม่เกิน ๖ เดือน) 
หมายเหตุ : หญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดที่สถานพยาบาล ได้รับคําแนะนําการดูสุขภาพช่องปากตนเอง และฝึก

ทักษะทําความสะอาดช่องปากเด็ก โดยทันตบุคลากร/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนกลับบ้าน 
๒. A ๓ บริการเยี่ยมบ้าน  
หญิงหลังคลอดที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน โดยบุคลากรด้านสาธารณสุข (สหสาขาวิชาชีพ) ได้รับคําแนะนําการ

ดูสุขภาพช่องปากตนเอง และฝึกทักษะทําความสะอาดช่องปากเด็ก  
 

การวัดคุณภาพ 
 ตัวชี้วัด 

๑. สัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์ท่ีมารับบริการฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุข ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก  

การคํานวณตัวช้ีวัด  
ตัวตั้ง คือ จํานวนหญิงตั้งครรภ์ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
ตัวหาร คือ จานวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มารับบริการ 
 
๒.สัดส่วนหญิงต้ังครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมตามความจําเป็น 
การคํานวณตัวช้ีวัด  
ตัวตั้ง คือ จํานวนหญิงตั้งครรภ์ท่ีได้รับการรักษาทางทันตกรรมตามความจาํเป็นอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
ตัวหาร คือ จํานวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่ตรวจพบปัญหาสุขภาพช่องปาก 

 
๓.สัดส่วนหญิงต้ังครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ท่ีสถานบริการมีสภาวะเหงือกปกตกิารคํานวณ 
การคํานวณตัวช้ีวัด  
ตัวตั้ง คือ จํานวนหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีสภาวะเหงือกปกติ 
ตัวหาร คือ จํานวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
 

ผู้เกี่ยวข้องกับมาตรการและหน้าที่/ความรับผิดชอบ 
ทันตบุคลากรตรวจสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรก ให้คําแนะนําดูแลสุขภาพ

ช่องปาก ประเมินความสะอาดช่องปาก สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้บริการทันตกรรมในรายท่ีต้องการบริการ
รักษาท่ีจําเป็นในช่วงอายุครรภ์ท่ีเหมาะสม 



3 
 

อาสาสมัครสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แนะนําหญิงตั้งครรภ์ให้ไปฝากครรภ์ท่ีสถาน
บริการสาธารณสุข และให้ความรู้ กระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์เห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ตนเอง และลูก 

หญิงต้ังครรภ์ไปรับการตรวจสุขภาพช่องปาก ดูแลสุขภาพช่องปากตนเองและ รับบริการทันตกรรม
ตามนัด / หญิงหลังคลอดดูแลสุขภาพช่องปากตนเองและลูก 
 
ผู้สนับสนุนให้การใช้มาตรการเกิดผลดีในทางปฏิบัต ิ

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมบุคลากรและระบบบริการในทุกจังหวัดให้มีความพร้อม เช่น ทันต
บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล และแพทย์ 
สํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาตสินับสนุนงบประมาณในการจัดบริการในหน่วยบริการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในดําเนินงานในท้องถ่ินโดยภาคประชาชน 
 
แหล่งข้อมูลสนับสนุน 

จันทนา อ้ึงชูศักดิ์ และคณะ. รายงานโครงการวิจัยประเมินผลการจัดบริการสุขภาพช่องปากในหญิง
ตั้งครรภ์. 
 กองอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือมารดาหลังคลอดและการดูแลทารก. 
นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข. 

กฤษฎิ์ ทองบรรจบ และ สายพิณ หัตถีรัตน์. การเยี่ยมบ้าน (Home visit) ในระบบบริการปฐมภูมิ. จากเวป: 
http://www.med.cmu.ac.th/dept/commed/2015/images/files/pdf/331505/54723515home_visit.pdf

เข้าถงึเมื&อวนัที& ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘. 

สํานักพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. เกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน. นนทบุรี:
กระทรวงสาธารณสุข. 
 
๒. กลุ่มเด็กเล็กอายุ ๐-๕ ป ี

๒.๑ ความเป็นมาและเหตุผล 
 โรคฟันผุยังเป็นปัญหาท่ีพบมาในเด็กปฐมวัย จากการสํารวจสุขภาพช่องปากระดับประเทศพ.ศ.๒๕๕๕ 
พบเด็กอาย ุ๓ ปี และ ๕ ปี มีฟันผุร้อยละ ๕๑.๗ และ ๗๘.๕ ตามลําดับ อัตราการเกิดฟันผุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว
ในช่วงอายุก่อน ๓ ปี  ฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษาจะทําให้เกิดการเจ็บปวด เด็กกินอาหารไม่ได้ตามปกติ ส่งผลต่อ 
น้ําหนัก การเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ตลอดจนคุณภาพชีวิตของเด็ก มาตรการสําคัญในการ
ป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยคือการแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ และลดความถ่ีในการบริโภคอาหารประเภท
แป้งและน้ําตาล  ซึ่งต้องอาศัยผู้ปกครองในการแปรงฟันให้เด็กได้อย่างสะอาดและต่อเนื่องทุกวัน ควบคู่ไปกับ
การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อฟันผุสูง เพื่อหยุดยั้งฟันผุในระยะเร่ิมแรกไม่ให้ลุกลามจนเป็นรูผุ
ซึ่งการใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะท่ีซึ่งมีปริมาณฟลูออไรด์ ๒๒,๖๐๐ ppmF ทุก ๖เดือน สามารถป้องกัน
ฟันผุได้ร้อยละ ๓๗ 
วัตถุประสงค์ของมาตรการ 

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอย่างเหมาะสม 
๒. เพื่อจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามความเส่ียงอย่างต่อเนื่องในช่วงอาย ุ๐-๕ ป ี
 
 



4 
 

๒.๒ มาตรการที่มีคุณภาพ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 ๑. B ๑๕บริการตรวจสุขภาพช่องปากและการทาฟลูออไรด์วานิช 

- บริการตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก อายุ ๙-๑๒  เดือน ประเมินความเสี่ยง ให้คําปรึกษา แนะนําและ
ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก โดย ทันตบุคลากร หรือบุคลากรสาธารณสุข และติดตามตรวจประเมินความเสี่ยง
ทุก๖ เดือน จนถึงอายุ ๖๐ เดือน 

-บริการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุ่มเสี่ยงฟันผุสูง ใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่ซึ่งมีปริมาณ
ฟลูออไรด์๒๒,๖๐๐ ppmF ทุก ๖เดือนโดยทันตแพทย์ หรือ จพง.ทันตสาธารณสุข(ทันตาภิบาล) /นักวิชาการ
สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)/บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรม ก่อนทาฝึกผู้ปกครองแปรงฟันเด็กให้
สะอาด และหลังทา  ให้ผู้ปกครองงดแปรงฟันในวันที่ทา ๑ วัน หลังจากน้ันให้แปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์
วันละ ๒ ครั้ง 

นิยาม: กลุ่มเส่ียงต่อฟันผุสุง หมายถึง เด็กที่มีความเสี่ยงในช่องปากได้แก่ การมีคราบจุลินทรีย์ชัดเจน 
หรือ  มีฟันผุระยะแรกเป็นรอยขาวขุ่น หรือมีฟันผุเป็นรู 

๒.B๓๐บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน 
-ฝึกทักษะการทําความสะอาดช่องปากเด็ก ๐-๕ ปี  พร้อมกับการเยี่ยมบ้านโดยสหสาขาวิชาชีพหรือ

อาสาสมัครสาธารณสุขหรือในศูนย์เด็กหรือโรงเรียนอนุบาล 
 

การวัดคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 

1. สัดส่วนเด็กปฐมวัย 0-๕ ปีท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุลดลง 
คํานิยามตัวช้ีวัด 
ตัวตั้ง คือจํานวนเด็กปฐมวัย 0-๕ ปี ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผ ุ
ตัวหาร คือ จํานวนเด็กปฐมวยั 0-๕ ปี ที่ ได้รับการตรวจท้ังหมด  

 2.สัดส่วนเด็กปฐมวัยที่มีความเสี่ยงได้รับบริการป้องกันโดยการทาฟลูออไรด์วาร์นิชทุก 6 เดือน 
เพิ่มข้ึน  

คํานิยามตัวช้ีวัด 
ตัวตั้ง คือจํานวนเด็กปฐมวัย 0-๕ ปี ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้รับบริการป้องกันโดยการทา

ฟลูออไรด์วาร์นิชทุก 6 เดือน 
ตัวหาร คือ จํานวนเด็กปฐมวยั 0-๕ ปี ที่ทีความเสี่ยงทั้งหมด  

 
ผู้เกี่ยวข้องกับมาตรการและหน้าที/่ความรับผิดชอบ 

ทันตบุคลากรหรือบุคลากรสาธารณสุขตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินความเสี่ยง ให้คําปรึกษา 
แนะนําและฝึกผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก ทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุ่มเสี่ยง 

อาสาสมัครสาธารณสุขประเมินความเสี่ยง ให้คําแนะนํา ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก และส่งต่อเด็ก
ที่มีความเสี่ยงไปรับบริการป้องกัน 

ผู้ปกครองพาเด็กอายุ 9 เดือนไปตรวจสุขภาพช่องปาก ดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก แปรงฟันเด็กให้
สะอาดทุกวันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์  และพาเด็กไปต่อเน่ืองตามนัด  

ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้นอนุบาลในโรงเรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน  
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ผู้สนับสนุนให้การใช้มาตรการเกิดผลดีในทางปฏิบัต ิ

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมบุคลากรและระบบบริการในทุกจังหวัดให้มีความพร้อมได้แก่ทันต
บุคลากร บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตสินับสนุนงบประมาณในการจัดบริการ 
องค์กรปกครองท้องถิ่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 โรงเรียน สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชั้นอนุบาล 
 
แหล่งข้อมูลสนับสนุน 

A.Sheiham. Dental caries affects body weight, growth and quality of life in pre school 
children. British Dent J2006;201:625-626 

Cochrane.Fluoride varnish for preventing dental caries in children and adolescents. 
http//www.cochrane/CD002279/ORAL_fluoride-varnishes-for-preventing-dental-caries-in-
children-and-adolescents 

AAPD.Guideline on caries assessment and management for infants, children, and 
adolescents. Revised 2014 

สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย คู่มือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 
ANCคุณภาพ WCCคุณภาพ  ศพด.คุณภาพ 2557 
 
3. กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ ๖-๒๔ป ี

๓.๑ ความเป็นมาและเหตุผล 
จากข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคฟันผุ ป ี๒๕๕๕พบว่า  เด็กมีอัตราการผุของฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง(หรือ

ถ้านับตาม location ในปากคือฟันซี่ที่หก)สูงกว่าฟันซี่อ่ืนๆในช่องปากคือ ประมาณคร่ึงหนึ่งของเด็กอายุ ๑๒ปี
โดยฟันกรามแท้ซี่ท่ีหน่ึงของขากรรไกรล่างมีการผุในสัดส่วนที่สูงอย่างชัดเจน คือ ร้อยละ ๓๑ รองลงมาเป็นการ
ผุในขากรรไกรบน ร้อยละ ๑๗.๖ซึ่งเมื่อนับรวมกับฟันที่เร่ิมผุหรือเสี่ยงต่อโรคฟันผุหากไม่ได้รับการเคลือบหลุม
ร่องฟันหรือการป้องกันแบบอ่ืน ดังนั้น การป้องกันการเกิดโรคฟันผุในฟันซี่นี้จะสามารถลดการเกิดโรคฟันผุใน
ภาพรวมได้อย่างมีนัยสําคัญ  อน่ึง ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อลักษณะการสบฟันซึ่งมีผล
ต่อเน่ืองต่อการใช้งานของชุดฟันแท้ตลอดช่วงชีวิต  การป้องกันการเกิดฟันผุในฟันซ่ีนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตด้วย  วิธีการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในฟันซี่น้ี ได้แก่ การทําการเคลือบ
หลุมร่องฟัน (Sealant) ในช่วงวัยท่ีฟันเริ่มข้ึนมาในช่องปาก (อายุ ๖ปี) เพื่อรอเวลาให้ฟันข้ึนเต็มที่ในช่องปาก
ซึ่งต้องใช้เวลาอีก ๒ปีต่อมา  

การเคลือบหลุมร่องฟันจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคฟันผุ ได้ถึงร้อยละ ๗๗ ดังนั้นมาตรการการ
เคลือบหลุมร่องฟันจึงเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลสูงในการป้องกันฟันผุในฟันกราม  ในขณะเดียวกัน การเกิด
โรคฟันผุในฟันซี่อ่ืนๆและในด้านเรียบของฟันจะสามารถลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้สารฟลูออไรด์
เฉพาะท่ีได้แก่ บริการเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์วาร์นิช หรือฟลูออไรด์เจล(Acidulated Phosphate Fluoride: 
APF) ซึ่งมปีริมาณฟลูออไรด์ ๑๒,๓๐๐ppmF ทุก ๖ เดือน ซึง่สามารถควบคุมป้องกันโรคฟันผุไดร้้อยละ ๓๐-
๔๐  ซึ่งจะเป็นการเสริมการปอ้งกันโรคฟันผุจากการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลตนเองด้วยการแปรงฟันด้วยยาสี
ฟันผสมฟลูออไรด ์ซึ่งสามารถป้องกันโรคฟันผุได้ เพียงร้อยละ ๒๘ 
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วัตถุประสงค์ของมาตรการ 

1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพแก่เด็กกลุ่มอาย ุ๖-๒๔ปี 
2. เพื่อจัดบริการสร้างเสริมสขุภาพช่องปากที่เหมาะสม สอดคล้อง ต่อเน่ือง และเชื่อมโยงแก่เด็กกลุ่ม

อาย ุ๖-๒๔ปี 
3. เพื่อจัดบริการสร้างเสริมสขุภาพและควบคุมป้องกันโรคในช่องปากท่ีจําเป็นสําหรับเด็กกลุ่มอาย ุ๖-

๒๔ ปีที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ  
 
3.2 มาตรการที่มีคุณภาพ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
๑.C ๘บริการคัดกรองสุขภาพช่องปากในโรงเรียน 
- การตรวจสุขภาพช่องปากและแนะนําแก่เด็ก ป.๑-ป.๖,  และม.๑-ม.๓ (อายุ ๖-๑๕ปี) ในโรงเรียน 

อย่างน้อย ๑ คร้ังต่อปีโดยครู/จพง.ทันตสาธารณสุข/ทันตแพทยร์วมท้ังส่งต่อเพื่อรักษากรณีที่จําเป็น 
๒.C ๑๖บริการเคลือบฟลูออไรด ์
- บริการเคลือบฟลูออไรด์ เป็นการใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะท่ี ในเด็กโตและวัยรุ่น(อายุ ๖-

๒๔ปี) โดยบริการเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์วาร์นิช หรือฟลูออไรด์เจล(Acidulated Phosphate Fluoride: 
APF)ซึ่งมีปริมาณฟลูออไรด์ ๑๒,๓๐๐ppmFทุก ๖ เดือน โดยทันตแพทย์/จพง.ทันตสาธารณสุข/นักวิชาการ
สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)/ บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งนี้ ให้ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะท่ีในรูปแบบ
ต่างๆ พร้อมกับให้คําแนะนําในการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ ๒ คร้ังและ/หรือ การ
บ้วนปากด้วยน้ํายาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์วันละ  ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑๐ ซีซี กลั้วปากนานประมาณ ๑-๒ นาที 

๓. C ๑๗บริการเคลือบหลุมร่องฟัน 
บริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กโตและวัยรุ่น (อายุ ๖-๒๐ปี) สําหรับฟันกรามถาวรซี่ท่ี ๖,๗,๔,๕ โดย

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน (sealant) ซี่ละ ๑คร้ัง ถ้าหลุดให้ดําเนินการเคลือบใหม่ บริการโดยทันตแพทย์/จพง.
ทันตสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) 

สําหรับเด็กอายุ ๑๘-๒๔ ปี ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เข้าถึงบริการทันตสุขภาพตามสิทธิ
ประโยชน์ 
 
การวัดคุณภาพ 
 ตัวชี้วัด 

1.ร้อยละของเด็ก ป.๑-ป.๖ ได้รับบริการคัดกรองสุขภาพช่องปากในโรงเรียนอย่างน้อย ๑ คร้ังต่อปี 
คํานิยามตัวช้ีวัด 
ตัวตั้ง คือ เด็กประถมศึกษา ป ๑- ป ๖ทุกสังกัด ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อวางแผนรักษา 
ตัวหาร คือ เด็กประถมศึกษา ป ๑- ป ๖ ทุกสังกัด 
2.ร้อยละของเด็ก ป.๑-ป.๖ ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวรที่มีหลุมและร่องฟันลึก 

 คํานิยามตัวช้ีวัด 
 ตัวตั้ง เด็กประถมศึกษา ป ๑  - ป ๖ ที่ได้รับการเคลือบหลุมร้องฟันกรามถาวร 
 ตัวหาร  เด็กประถมศึกษา ป ๑- ป๖ ท่ีมีมีหลุมและร่องฟันในฟันกรามถาวรลึก 
 
แหล่งข้อมูลสนับสนุน 
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วราภรณ์ จิระพงษา ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์ สุณี วงศ์คงคาเทพ ปิยะดา ประเสริฐสม : คู่มือการ
ดําเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2548: โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทัน
ตกรรมสําหรับเด็ก “ยิ้มสดใส เดก็ไทยฟันด”ี. โรงพิมพ์ ออนพร้ินช้อพ 2548 

ฟลูออไรด์วาร์นิชมีประสิทธิภาพการป้องกันฟันผุร้อยละ 46 ในฟันแท้ และร้อยละ 33 ในฟันน้ํานม 
(Marinho V, Higgins L, Sheiham A, Logan S. Fluoride varnishes for preventing dental caries in 
children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2002;3:CD002279.) 

การใช้ยาอมบ้วนปากผสมฟลูออไรด์พบว่าสามารถป้องกันฟันผุได้ร้อยละ 28 (Marinho VC, Higgins 
JP, Logan S, Sheiham A. Fluoride mouthrinses for preventing dental caries inchildren and 
adolescents.Cochrane Database Syst Rev 2003; 3:CD002284.) 

การใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สามารถลดฟันผุได้ร้อยละ 25 (Twetman S, Axelsson S, Dahlgren 
H, et al. Caries-preventive effect of fluoride toothpaste: a systematic review. 
ActaOdontolScand2003; 61(6):347-55.) 

การใช้ฟลูออไรด์เจลสามารถการป้องกันฟันผุได้ร้อยละ 28 (Marinho VC. Evidence-based 
effectiveness of topical fluorides.Adv Dent Res 2008; 20(1):3-7.) 
 
๔. กลุ่มผู้ใหญ่/วัยทํางาน อายุ ๒๕-๕๙ ป ี

๔.๑  ความสําคัญและเหตุผล 
จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของประชาชนไทยที่ผ่านมา พบว่า เมื่ออายุเพิ่มข้ึนจํานวนฟันแท้ใน

ช่องปากจะมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะช่วงวัยกลางคนไปสู่วัยสูงอายุจะมีการสูญเสียฟันแท้สูงสุด โดยผลการ
สํารวจสภาวะทันตสุขภาพคร้ังท่ี ๗ ปี ๒๕๕๕พบว่า ในกลุ่มผู้ใหญ่/วัยทํางาน(อายุ ๓๕-๔๔ ปี) มีฟันใช้งานได้ 
๒๐ซี่ ร้อยละ ๙๗.๘แต่เมื่อถึงวัยสูงอายุ อายุ ๖๐-๗๔ ปี จะลดลงเหลือร้อยละ ๕๗.๘ แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยง
และการสะสมของโรคในช่องปากระยะเร่ิมต้น ที่แม้ยังไม่แสดงอาการชัดเจนในวัยทํางาน แต่ถ้าไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปากรวมท้ังการได้รับมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมเป็นระยะจากทันตบุคลากรแล้ว รอยโรค
ย่อมมีโอกาสเพิ่มความรุนแรงจนนําไปสู่การสูญเสียฟันเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในท่ีสุด ซึ่งโรคในช่องปากที่พบได้บ่อย
ในวัยนี้ ได้แก่ ภาวะเหงือกและปริทันต์อักเสบร้อยละ ๕๔.๙ ฟันผุร้อยละ ๓๕.๒ รากฟันผุร้อยละ ๖.๑และในผู้
ที่มีโรคเร้ือรังทางร่างกายร่วมด้วย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ในช่องปาก  ที่เอ้ือต่อการเพิ่มความรุนแรงของโรคในช่องปากเหล่านี้มากข้ึน 

การได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก การให้คําแนะนําการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
รวมท้ังการได้รับมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเป็นระยะจากทันตบุคลากร เพื่อคงสภาพการใช้งานที่ดีควบคุม/
ป้องกันการเกิดและลุกลามของโรคในช่องปาก ในกลุ่มผู้ใหญ่/วัยทํางานจึงเป็นเร่ืองจําเป็นซึ่งการทาฟลูออไรด์
วาร์นิช ในกรณีท่ีพบรากฟันผุระยะแรก(Active leathery lesion) ทุก ๖เดือน สามารถหยุดยั้งการลุกลามของ 
รากฟันผุระยะแรก ได้ร้อยละ ๕๔ ใน ๑ ปีโดยไม่ต้องทําการอุดรากฟัน 
วัตถุประสงค์ของมาตรการ 

๑. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ให้คงสภาพการใช้งานที่ดี ในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่/วัยทํางาน 
๒. เพื่อควบคุม/ป้องกันโรค ในกลุ่มผู้ใหญ่/วัยทํางาน (อายุ ๒๕-๕๙ ปี)ท่ีเสี่ยงต่อสภาวะเหงือกและปริ

ทันต์อักเสบ  ฟันผุ/รากฟันผุ  
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๔.๒มาตรการที่มีคุณภาพ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 ๑. การตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินความเสี่ยง ให้คําแนะนําและฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก
ด้วยตนเองตามสภาพช่องปาก ในกลุ่มผู้ใหญ่/วัยทํางาน(อายุ ๒๕-๕๙ ปี) 
 : ทันตแพทย์ หรือ จพง.ทันตสาธารณสุข ให้บริการกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีแต่ใน
กลุ่มท่ีเคยมีปัญหาเหงือกและปริทันต์อักเสบควรพบทันตบุคลากรทุก๔-๖ เดือนตามที่กําหนดโดยสามารถ
ดําเนินการได้ทั้งในและนอกหน่วยบริการ 
  ๒.D 11 บริการเคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มเส่ียง 
 :  เป็นการใช้ฟลูออไรด์วาร์นิช ความเข้มข้นสูงเฉพาะท่ีซึ่งมีปริมาณฟลูออไรด์ ๒๒,๖๐๐ ppmF  ทาใน
กลุ่มเส่ียงต่อการเกิดรากฟันผุบริเวณรากฟันที่มีความเสี่ยงในช่องปาก ได้แก่ รากฟันโผล่ ท่ียากต่อการทําความ
สะอาด หรือ รากฟันผุระยะแรก(Active leathery lesion)  ทาทุก ๖เดือน โดยทันตแพทย์ หรือ จพง.ทันต
สาธารณสุข(ทันตาภิบาล)/นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) ขัดฟันให้ก่อนทา หรือให้ผู้ป่วยแปรงฟันเอง
ก่อน   เช็ดฟันให้แห้งแล้วทา หลังทาฟลูออไรด์วาร์นิชแล้ว ให้งดรับประทานอาหารอย่างน้อย๒ชั่วโมงพร้อมให้
คําแนะนําในการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ ๒ คร้ัง 
 นิยาม: กลุ่มเสี่ยงรากฟันผุหมายถึงผูท้ี่มีรากฟันโผลจ่ากโรคปริทันต์ หรือเหงือกร่นหรือสาเหตุอ่ืน ๆ /มี
รากฟันผุในช่องปาก/ ผู้ที่มีภาวะน้าํลายแห้งจากสาเหตุต่างๆท้ังจากโรคเร้ือรังทางร่างกาย การใช้ยา หรือการ
ได้รับรังสีรักษา บริเวณใบหน้าและลําคอ 
 
การวัดคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 

๑.ร้อยละของกลุ่มผู้ใหญ่/วัยทํางาน (๒๕-๕๙ ปี) ท่ีได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย ๑ ครั้ง
ต่อปี 

คํานิยามตัวช้ีวัด 
ตัวตั้ง คือ กลุ่มผู้ใหญ่/วัยทํางาน (๒๕-๕๙ ปี) ทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อวางแผนรักษา 
ตัวหาร คือ ประชากรกลุ่มผู้ใหญ่/วัยทํางาน (๒๕-๕๙ ปี)ท่ีเข้ารับบริการ 

 ๒. ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงรากฟันผุ ท่ีได้รับบริการทาฟลูออไรด์วาร์นิช     
คํานิยามตัวช้ีวัด 
ตัวตั้ง คือ ผู้ใหญ่/วัยทํางาน (๒๕-๕๙ ป)ี ที่ได้รับการทาฟลอูอไรด์วาร์นิช  
ตัวหารคือ ประชากรกลุ่มผู้ใหญ่/วัยทํางาน ท่ีตรวจพบความเสี่ยงต่อรากฟันผุ  

 
ผู้เกี่ยวข้องกับมาตรการและหน้าที/่ความรับผิดชอบ 
 ทันตบุคลากรตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินความเสี่ยง  ให้คําแนะนํา/ทันตสุขศึกษา ฝึกทักษะการ
ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง และ ทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุ่มเสี่ยง 
 บุคลากรสาธารณสุข/พยาบาล/อาสาสมัครสาธารณสุขประเมินความเสี่ยง  ให้คําแนะนํา/ทันตสุข
ศึกษา ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง และส่งต่อผูท้ี่มีความเสี่ยงไปรับบริการป้องกัน 
 ผู้รับบริการ  ไปรับการตรวจสุขภาพช่องปากท่ีสถานบริการสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
ผู้สนับสนุนให้การใช้มาตรการเกิดผลดีในทางปฏิบัต ิ

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมบุคลากรและระบบบริการในทุกจังหวัดให้มีความพร้อมได้แก่ทันต
บุคลากร บุคลากรสาธารณสุข พยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุข 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนหน่วยบริการในสังกัด ในพื้นทีจ่ัดบริการ 
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ 
 
แหล่งข้อมูลสนับสนุน 

   ๑.สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. รายงานผลการสํารวจ สภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ 
ครั้งที่ 7  ประเทศไทย พ.ศ.2555. พิมพ์คร้ังที่ 1 พฤษภาคม 2556. 

๒.Vejvithee W., Dalodom S., Veerachai N., Jienmaneechotchai S. Effectiveness of 
Fluoride varnish in preventing root caries in elderly: a 12-month report. The 10th International 
Conference of the Asian Academy of Preventive Dentistry 14-16 September 2012,   
Ulaanbaatar, Mongolia. 

๓. American Dental Association Council on Scientific Affairs. Professionally applied 
topical fluoride: Evidence-base clinical recommendations. August 2006. JADA;137:1151-
1159. 
  ๔.Kanchan P. Dholam, Priyanka Piyush Somani, Seema D. Prabhu, and 
Shubhangi R. Ambre. Effectiveness of Fluoride Varnish Application as Cariostatic and 
Desensitizing Agent in Irradiated Head and Neck Cancer Patients International. Journal 
of Dentistry Volume 2013 (2013), Article ID 824982, 5 pages 
http://dx.doi.org/10.1155/2013/824982 
 ๕.The Royal College of Surgeons of England / The British Society for Disability 
and Oral Health .The Oral Management of Oncology Patients Requiring Radiotherapy, 
Chemotherapy and / or Bone Marrow Transplantation Clinical Guidelines,2012. 

 ๖.Ghassan sinada, Oral Care Protocol for the Head and neck Cancer Patient, 
http://www.gbmc.org/documents%5CServices%5CDance%5Coralcare.pdf. 
 

๕.  กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ ๖๐ปีข้ึนไป 
๕.๑ ความสําคัญและเหตุผล 
กลุ่มผู้สูงอายุมแีนวโน้มการสูญเสียฟันสูงที่สุด ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยว และคุณภาพชีวิต 

สาเหตุการสูญเสียฟันมาจากโรคในช่องปาก โดยเฉพาะโรคเหงือกและปริทันต์อักเสบที่มีสูงถึงร้อยละ ๕๖.๕ ฟัน
ผทุี่ยังรอการรักษาร้อยละ ๔๘.๓ รากฟันผุร้อยละ ๑๗.๒และถ้ามีโรคเร้ือรังทางร่างกายร่วมด้วย เช่น เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในช่องปาก  ท่ีเอ้ือต่อการลุกลาม นําไปสู่การ
อักเสบติดเชื้อ เพิ่มความรุนแรงของโรคในช่องปากเหล่านี้มากข้ึน 

การตรวจสุขภาพช่องปาก ให้คําแนะนําและฝึกทักษะการดูแลสขุภาพช่องปากด้วยตนเองเฉพาะบุคคล 
ทุก ๖ เดือน สามารถกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ สนใจและดูแลช่องปากตนเองได้ต่อเนื่องนอกจากนี้ในผู้ป่วยปริทันต์
อักเสบท่ีได้รับการรักษาแล้ว พบว่าการติดตามดูแล ให้คําแนะนําเป็นระยะหลังการรักษา ทําให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้
สามารถเก็บรักษาฟันไว้ได้นานข้ึน  

ส่วนฟลูออไรด์มีบทบาทสําคัญในการป้องกันฟันผุ รูปแบบของฟลูออไรด์ท่ีแนะนําให้ใช้โดยท่ัวไป ได้แก่ 
การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สม่ําเสมอ วันละ ๒ ครั้ง ช่วยป้องกันฟันผุได้ร้อยละ ๒๐-๔๐  แต่ผลการ
สํารวจสภาวะทันตสุขภาพประชาชนไทย ปี ๒๕๕๕ พบว่า ผู้สูงอายุไทยแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
สม่ําเสมอ   วันละ ๒ ครั้ง เพียงร้อยละ ๓๓ และด้วยความเสี่ยงของสภาวะช่องปากต่อการเกิดโรคฟันผุท่ีเพิ่ม
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มากข้ึน การใช้มาตรการเสริมอ่ืนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับฟลูออไรด์อย่างเหมาะสมและเพียงพอจึงเป็นเร่ืองท่ีควร
พิจารณาควบคู่กันไป ทันตแพทยสมาคมสหรัฐอเมริกา (ADA) ปี ๒๐๐๖ แนะนําให้ใช้ฟลูออไรด์เข้มข้นสูง
เฉพาะท่ีเพิ่มเติมในรูปแบบของวานิช หรือเจล ในกลุ่มอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป ที่เสี่ยงต่อโรคฟันผุ และฟลูออไรด์วานิช 
พบว่า ใช้ง่าย  รวดเร็ว แข็งตัวได้ในภาวะที่มีความชื้น มีความปลอดภัยสูง  หลายการศึกษาจึงแนะนําให้ใช้
ฟลูออไรด์วานิช (fluoride varnish) ซึ่งประกอบด้วย ๕% NaFหรือ ๒๒,๖๐๐ ppmFทาทุก ๖ เดือน สามารถ
หยุดยั้งการลุกลามของรากฟันผุระยะแรก ได้ร้อยละ ๕๔ ใน ๑ ป ี
วัตถุประสงค์ของมาตรการ 

๑. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ให้คงสภาพการใช้งานที่ดี ในกลุ่มประชากรผู้สูงอาย ุ
๒. เพื่อควบคุม/ป้องกันโรค ในกลุ่มผู้สูงอายทุี่เสี่ยงต่อสภาวะเหงือกและปริทันต์อักเสบฟันผุ/รากฟันผุ  

 
๕.๒  มาตรการที่มีคุณภาพ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 ๑. E๓บริการคัดกรอง / ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ  
              - E  ๓.๓ บริการคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาสําคัญ E ๓.๓.๕  บริการคัดกรองสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
การตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอาย ุได้แก่ ๑) พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก ๒) 
เน้ือเยื่อในช่องปาก ๓) เหงือกและอัยวะปริทันต๔์) ฟันผุ ๕) ปัญหาการเค้ียวอาหาร/การกลืน ๖) ฟันเทียม 
(ความจาํเป็นต้องใส่ หรือทําฟนัเทียมใหม่) รวมท้ังให้คําแนะนําและฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย
ตนเองตามสภาพช่องปากโดยทันตแพทย์ หรือ จพง.ทันตสาธารณสุข ทุก ๖ เดือนแต่ในกลุ่มท่ีเคยมีปัญหาเหงือก
และปริทันต์อักเสบควรพบทันตบุคลากรทุก๔-๖ เดือนตามที่กําหนดโดยสามารถดําเนินการได้ทั้งในและนอก
หน่วยบริการ 
 ๒. E ๗ บริการเคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มเสี่ยง 
              - การทาฟลูออไรด์วาร์นิช ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดรากฟันผเุป็นการใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง
เฉพาะท่ีซึ่งมีปริมาณฟลูออไรด์ ๒๒,๖๐๐ ppmF  ทาโดยตรงบริเวณรากฟันที่มีความเส่ียงในช่องปาก ได้แก่ ราก
ฟันโผล่ ท่ียากต่อการทําความสะอาด หรือ รากฟันผุระยะแรก(Active leathery lesion)  ทาทุก ๖เดือน โดย
ทันตแพทย์ หรือ จพง.ทันตสาธารณสุข(ทันตาภิบาล)/นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) ขัดฟันให้ก่อนทา 
หรือให้ผู้ป่วยแปรงฟันเองก่อน   เช็ดฟันให้แห้งแล้วทา หลังทาฟลูออไรด์วาร์นิชแล้ว ให้งดรับประทานอาหาร
อย่างน้อย๒ชั่วโมงพร้อมให้คําแนะนําในการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรดอ์ย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง 

นิยาม: กลุ่มเสี่ยงรากฟันผุหมายถึงผู้ที่มีภาวะนํ้าลายแห้งจากการรักษามะเร็งด้วยการฉายรังสีบริเวณ
ใบหน้าและลําคอ หรือจากการกินยารักษาโรคทางระบบ ท่ีส่งผลให้นํ้าลายแห้งติดต่อกันเป็นเวลานาน  หรือ
จากสาเหตุอ่ืน ๆ รวมท้ังผู้ที่มีเหงือกร่น รากฟันโผล่ มีรากฟันผุระยะแรกในช่องปาก ท่ียากต่อการทําคงาม
สะอาด  

๓.D๑๓ บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน : ฝึกทักษะการทําความสะอาดช่องปากแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่ม
ติดเตียง หรือผู้ที่มีเงื่อนไขจําเป็น พร้อมกับการเยี่ยมบ้านโดยสหสาขาวิชาชีพ 
 
การวัดคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 

๑.ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ทุก ๖ เดือน 
คํานิยามตัวช้ีวัด 
 ตัวตั้ง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเพือ่วางแผนรักษา 
 ตัวหาร คือ ประชากรกลุ่มสูงอายุ ที่เข้ารับบริการ 
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 ๒. ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงรากฟันผุ ท่ีได้รับบริการทาฟลูออไรด์วาร์นิช     
     คํานิยามตัวช้ีวัด 
 ตัวตั้ง คือ ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช  
 ตัวหาร คือ ประชากรกลุ่มผู้สงูอายุ ทีต่รวจพบความเสี่ยงตอ่รากฟันผุ  
 
ผู้เกี่ยวข้องกับมาตรการและหน้าที/่ความรับผิดชอบ 
 ทันตบุคลากรตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินความเสี่ยง  ให้คําแนะนํา/ทันตสุขศึกษา ฝึกทักษะการ
ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง และ ทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุ่มเสี่ยง 
 บุคลากรสาธารณสุข/พยาบาล/อาสาสมัครสาธารณสุขประเมินความเสี่ยง  ให้คําแนะนํา/ทันตสุข
ศึกษา ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง และส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงไปรับบริการป้องกัน 
 ผู้รับบริการ/ชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุ: ไปรับการตรวจสุขภาพช่องปากที่สถานบริการสาธารณสุข ทุก ๖ 
เดือน 
 
ผู้สนับสนุนให้การใช้มาตรการเกิดผลดีในทางปฏิบัต ิ

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมบุคลากรและระบบบริการในทุกจังหวัดให้มีความพร้อมได้แก่ทันต
บุคลากร บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมคัรสาธารณสุข 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตสินับสนุนงบประมาณในการจัดบริการ 
    องค์กรปกครองท้องถิ่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน 
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