
แนวทางการก ากับ ติดตาม งาน FS 
สุขภาพช่องปาก
ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ

กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ข้อเสนอแนวทางการก ากับ ติดตาม ระดับจังหวัด

 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคโ์ครงการ และประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดให้มีตัวชี้วัดการให้จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 
เป็นตัวชี้วัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของจังหวัด

 มีแผนออกนิเทศหน่วยบริการสาธารณสุข ในจังหวัด 

 มีแผนส ารวจสภาวะสุขภาพของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็ก ๔-๑๒ ปี รายอ าเภอ

 มีการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน / คืนข้อมูลทั้งในส่วนผลการด าเนินงาน และ
ในส่วนของการเบิกจ่าย



เป้าหมาย OHSP VS Fee Schedule

กจิกรรม OHSP FS

กลุม่หญงิตัง้ครรถ์
(ตรวจ+ขัดท ำควำมสะอำดฟัน)

๗๕ ๔๐

กลุม่เด็ก ๔-๑๒ ปี 
(ฟลอูอไรด)์

๕๐ ๕๐

กลุม่เด็ก ๖-๑๒ ปี 
(เคลอืบหลมุรอ่งฟันกรำมแท)้

๕๐ ๕๐

 หนังสือแจ้งตัวชี้วัด OHSP ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕/ว ๒๑๙๔ ลว. ๑๔ กย.๖๓

 หนังสือแจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕/ว ๒๕๐๙ ลว. ๑๕ ตค.๖๓



ผลงานใน HDC และ ผลการเบิกจ่ายจาก สปสช.
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ตค.๖๒-สค.๖๓

ขอ้มลูจำกระบบ HDC ขอ้มลูจำก สปสช.



ผลงานใน HDC และ ผลการเบิกจ่ายจาก สปสช.
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ตค.๖๒-สค.๖๓

ขอ้มลูจำกระบบ HDC ขอ้มลูจำก สปสช.



ผลงานใน HDC และ ผลการเบิกจ่ายจาก สปสช.
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ขอ้มลูจำกระบบ HDC ขอ้มลูจำก สปสช.



ผลงานใน HDC และ ผลการเบิกจ่ายจาก สปสช.

ปัจจัยท่ีมีผลต่อจ านวนข้อมูล
การน าข้อมูลจาก HIS ไปบันทึกใน E-claim

คุณภาพข้อมูล HDC มีเงื่อนไขตรวจคุณภาพข้อมูล น้อยกว่า E-claim

การวัดผลงาน แตกต่างกัน 

หน่วยนับ (คน) ใน HDC ใช้เลขบุคคลของ หน่วยบริการสาธารณสุข 
(PID + HCODE) ใน E-claim ใช้ เลข 13 หลัก (CID)

ปีงบฯ ๖๔ ท า sealant ในเด็กคนเดิมท่ีเคยท าในปี ๖๓ HDC นับ  
E-claim ไม่นับ



ข้อเสนอแนวทางการก ากับ ติดตามระดับหน่วยบริการ
สาธารณสุขแม่ข่าย
 จัดให้มีการประชุมชี้แจ้ง หารือแก้ไขปัญหาการด าเนินงานกับหน่วยงานในเครือข่าย เป็นระยะ

 ก าหนดให้มีทันตแพทย์รับผิดชอบเป็นรายหน่วยงาน (รพ.สต./ศสม./อื่นๆ) 

 มีแผนการออกให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในโรงเรียน และหน่วย
บริการสาธารณสุขในเครือข่ายบริการ 

 สุ่มลงพื้นที่ติดตามการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ของหน่วยงาน
ในเครือข่าย 

 มีการก ากับติดตามทางระบบข้อมูลของโรงพยาบาล และหน่วยงานในเครือข่าย



ตย.แผนการออกให้บริการ (ส่งจังหวัด ภายในวันท่ี ๑๕ พย.๖๓)
ตวัอย่ำง แผนกำรจัดบรกิำรทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนัในเด็กวัยเรยีน (อำยุ 4-12 ปี) ปีงบประมำณ 2564

ชือ่หน่วยบรกิำร(รพ./รพ.สต./ศสช./สสช./คลนิกิ ฯลฯ) ..............................

รหัสหน่วยบรกิำร .............................. จังหวัด ..............................

ชือ่หน่วยบรกิำรแม่ขำ่ย ..............................

ล ำดบั ชือ่โรงเรยีน

ประชำกรเป้ำหมำย(คน) แผนกำรใหบ้รกิำร ระบุชือ่ทนัตบุคลำกรใหบ้รกิำร 
รูปแบบกำร
ใหบ้รกิำร

(Dental Unit / 
Mobile)

เด็กอำยุ 4-12 ปี
(คน)

เด็กอำยุ 6-12 ปี
(คน)

ชว่งเวลำใหบ้รกิำร (ระบุ
วัน เดอืน ปี)

เคลอืบฟลอูอไรด ์ในเด็ก
อำยุ 4-12 ปี

(คน)

เคลอืบหลมุร่องฟันกรำม
ถำวร (ซี ่6, 7) ในเด็ก

อำยุ 6-12 ปี
(คน)

ทนัตแพทย์ ทนัตำภบิำล

1 โรงเรยีน ก. 1,111 500

20-ต.ค.-63
1. ทพ.A
2. ทพ.B

1. นำง/นำงสำว 
ก.
2. นำง/นำงสำว 
ข.

21-ต.ค.-63

22-ต.ค.-63

23-ต.ค.-63

2 โรงเรยีน ข. 2,222 600

3 โรงเรยีน ค. 3,333 700

4 โรงเรยีน ง. 4,444 800

รวม 11,110 2,600 0 0



กลุม่เป้าหมาย ประเภทบรกิาร สถานทีใ่หบ้รกิาร บคุลากรทีส่ามารถใหบ้รกิารได้ เครือ่งท าฟนั

หญงิตัง้ครรภ์ ตรวจสขุภำพชอ่งปำก 

ขดัและท ำควำม

สะอำดฟัน (ขดูหนิ

น ้ำลำย)

- รพศ./รพท./รพช.

- รพ.สต./ ศสช. / สสช.

- รพ./คลนิกิ เอกชน

- ทนัตแพทย ์/ ทนัตำภบิำล

- กรณีใหบ้รกิำรโดยทนัตำภบิำล ที่

รพ.สต. ศสช. สสช. ตอ้งมกีำรระบุ

ชือ่ทนัตแพทยผ์ูก้ ำกบัดแูล

Dental Master Unit

เด็กวัยเรยีน

อำย ุ4-12 ปี

เคลอืบฟลอูอไรด์ - โรงเรยีน

- รพศ./รพท./รพช.

- รพ.สต./ ศสช. / สสช.

ทนัตแพทย ์/ ทนัตำภบิำล Dental Master Unit 

/ Mobile

- รพ./คลนิกิ เอกชน ทนัตแพทย ์ Dental Master Unit

เด็กวัยเรยีน

อำย ุ6-12 ปี

เคลอืบหลมุรอ่งฟัน - โรงเรยีน

- รพศ./รพท./รพช.

- รพ.สต./ ศสช. / สสช.

ทนัตแพทย ์/ ทนัตำภบิำล Dental Master Unit 

/ Mobile

- รพ./คลนิกิ เอกชน ทนัตแพทย ์ Dental Master Unit

หมำยเหตุ Mobile หมำยถงึ รถทันตกรรมเคลือ่นทีท่ีม่มีำตรฐำนและมศัีกยภำพในกำรควบคมุเชือ้เทยีบเทำ่กับ Dental 
Master Unit หรอืเป็นเกำ้อีส้นำมทีม่อีปุกรณ์ใหบ้รกิำรตำมมำตรฐำน เชน่ ม ีhigh power suction และมผีูช้ว่ยเป็น
ทันตกรรมสีหั่ตถ ์เป็นตน้ รำยละเอยีดตำมคูม่อืของส ำนักทันตสำธำรณสขุ กรมอนำมัย

รูปแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 



รูปแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 

ปริมาณงานเฉลี่ยต่อวัน
ทันตบุคลากร ๑ คน ให้บริการ F / sealant ประมาณ ๒๔ คน/วัน

ทันตบุคลากร หมายถึง
ทันตแพทย์

ทันตาภิบาล หมายถึง ทันตาภิบาลที่จบหลักสูตรทั้ง ๒ และ ๔ ปี ทุกต าแหน่ง และทุก
ลักษณะการจ้าง


