


1 
 

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพชองปาก ป ๒๕๖๔ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ รอยละอําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ 

คํานิยาม การจัดบริการสุขภาพชองปากที่มีคุณภาพ หมายถึง การใหบริการสงเสริม

ทันตสุขภาพ ทันตกรรมปองกัน และ บริการทันตกรรมพื้นฐาน ทั้งในสถาน

บริการสุขภาพ และ นอกสถานบริการสุขภาพ ไดตามเกณฑ ๗ กลุมเปาหมาย 

๑๕ กิจกรรม คือ 

๑. กลุมหญิงตั้งครรภในคลินิกฝากครรภ (ANC)  

๑.๑ การตรวจสุขภาพชองปาก 

๑.๒ บริการฝกแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control  

๑.๓ การใหบริการทันตกรรม เชน ขูดหินน้ําลาย, อุดฟน เปนตน 
๒) คลินิกสงเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) 

๒.๑ การตรวจชองปากอยางนอยรอยละ ๕๐ 

๒.๒ การฝกพอแม/ผูดูแลเด็กแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติ 

๒.๓ การทาฟลูออไรดวานิชใหเด็กในคลินิกสงเสริมสุขภาพเด็กดี 

๓) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓.๑ การตรวจสุขภาพชองปากอยางนอยรอยละ ๕๐ 

๓.๒ การทาฟลูออไรดวานิชในเด็กที่เปนกลุมเสี่ยง อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๓.๓ การใหบริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๓-๕ ป  

๔) โรงเรียนประถมศึกษา  

๔.๑ การตรวจชองปากเด็กอายุ ๖-๑๒ ป 

๔.๒ การเคลือบหลุมรองฟนกรามแทซี่ที่ ๑ ในเด็กอายุ ๖ ป 

๔.๓ การใหบริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๖-๑๒ ปอยางนอยรอยละ ๕๐ 

๕) กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง 

๕.๑ การตรวจคัดกรองสุขภาพชองปากในผูปวยเบาหวาน 

๖) กลุมวัยทํางาน 

๖.๑ การใหบริการทันตกรรมในกลุมผูมีอายุ ๑๕-๕๙ ป 

๗) กลุมผูสูงอายุ 

๗.๑ การตรวจสุขภาพชองปากผูสูงอายุ 

เกณฑเปาหมาย รอยละอําเภอท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

ประชากรกลุมเปาหมาย จํานวนอําเภอท่ีทั้งหมดจากระบบ HDC 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมจากรายงานจากระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
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รายการขอมูล 1 จํานวนอําเภอทีจ่ัดบริการสุขภาพชองปากสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ทีม่ี

คุณภาพตามเกณฑ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของ รพ.สต./ศสม.ที่มีในอําเภอ 
รายการขอมูล 2 จํานวนอําเภอทั้งหมดในพื้นที่ ไมนับ อําเภอท่ีไมมี รพ.สต./ศสม. และ รพ.สต./

ศสม.ที่ไมมีประชากร 
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด รายการขอมูล ๑ / รายการขอมูล ๒ x ๑๐๐   

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

25๖๑  ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
รอยละอําเภอท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากใน 

รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑฯ 

รอยละ - ๖๙.๒๕ ๕๑.๐๓ 

 

*  เปนขอมูลจากระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓  

*  ป ๒๕๖๓ มีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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ตัวชี้วัดที่ ๒ อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพื้นที ่

คํานิยาม อัตราการใชบริการสุขภาพชองปาก หมายถึง อัตราการใชบริการสงเสริม 

สุขภาพชองปาก ทันตกรรมปองกัน บริการรักษาทันตกรรมพื้นฐาน บริการทัน

ตกรรมเฉพาะทาง และบริการฟนฟูสภาพชองปาก ทั้งในหนวยบริการและ

บริการเชิงรุกในชุมชนของประชาชนในพื้นที ่

เกณฑเปาหมาย ประชากรในพื้นที่ไมนอยกวารอยละ ๔๐ ใชบริการสุขภาพชองปาก 

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชากรในพื้นทีท่ั้งหมด 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 จํานวนคนใหมที่รับบริการสุขภาพชองปากในรอบป (คนตอสถานบริการ) 

จากกลุมรายงานมาตรฐาน -> การเขาถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) -> ขอ 
1. ผูปวยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนตอสถานบริการ) 

รายการขอมูล 2 ประชากรในพื้นที่ 
จากกลุมรายงานมาตรฐาน -> ขอมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา
สุขภาพชองปาก -> ขอ ๑ OHSP อัตรา (รอยละ) การใชบริการทันตกรรมรวม
ทุกสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) -> คอลัมภ B 
(ประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด(คน)) 

สูตรการคํานวณตัวชี้วัด รายการขอมูล 1 / รายการขอมูล 2 x 100   
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

25๖๑  ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของ

ประชาชนในพื้นที่ 

รอยละ ๔๐.๖๑ ๔๑.๘๙ ๓๗.๓๗ * 

*  เปนขอมูลจากระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓  

*  ป ๒๕๖๓ มีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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ตัวชี้วัดที่ ๓ จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย สาขาสุขภาพชองปาก 

คํานิยาม ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย สาขาสุขภาพชองปาก หมายถึง โรงพยาบาล

ที่มีศักยภาพในการจัดระบบดูแลสุขภาพชองปากในดานการจัดบริการ 

ทันตกรรมที่มีความยุงยาก ซับซอนสูงมาก ดานการพัฒนาวิชาการ และการ

พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ ในเครือขาย โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย สาขาสุขภาพชองปาก กําหนดใหมีความเปน

เลิศทางการแพทย สาขาสุขภาพชองปาก ๔ ดาน คือ 

๑. การรักษาโรคมะเร็งในชองปาก 

๒. การรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว 

๓. การรักษาทางทันตกรรมในเด็กท่ียุงยากซับซอน 

๔. การรักษาทางทันตกรรมในผูสูงอายุที่ยุงยากซับซอน 

โรงพยาบาลอาจขอรับการประเมินในดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานก็ได  

เกณฑเปาหมาย เขตสุขภาพละ ๑ โรงพยาบาล ๑ ดาน 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลในแผนพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย สาขาสุขภาพชอง

ปาก 

วิธีการจัดเก็บขอมูล คณะอนุกรรมการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย สาขาสุขภาพชอง
ปาก 

รายการขอมูล 1 จํานวนโรงพยาบาลที่ผานการรับรองใหเปนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย 
สาขาสุขภาพชองปาก จากคณะอนุกรรมการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย สาขาสุขภาพชองปาก 

รายการขอมูล 2 ไมมี 
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด รายการขอมูล 1 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

25๖๑  ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย สาขา

สุขภาพชองปาก 

จํานวน - - - 
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ตัวชี้วัดที่ ๔ อัตราการใหบริการ ตรวจสุขภาพชองปากและขัดทําความสะอาดฟน ในหญิงตั้งครรภ 

โดยทันตบุคลากร 

คํานิยาม การใหบริการตรวจสุขภาพชองปากและขัดทําความสะอาดฟน หมายถึง การ

ใหบริการตรวจสุขภาพชองปาก และขัดทําความสะอาดฟน รวมถึงการการขูด

หินน้ําลาย ซึ่งอาจจะเปนการใหบริการภายในครั้งเดียวกัน หรือ การนัดหมาย

มาขัดทําความสะอาดฟน ภายหลัง 

หญิงตั้งครรภ หมายถึง ผูที่มารับบริการในระหวางที่ตั้งครรถ 

ทันตบุคลากร หมายถึง ทันตแพทย หรือ ทันตาภิบาล 

เกณฑเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๗๕  

ประชากรกลุมเปาหมาย หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภในหนวยบริการสาธารณสุข สังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนภาพรวมจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 จํานวนหญิงตั้งครรภ ที่ไดรับบริการตรวจสุขภาพชองปาก และขัดทําความ

สะอาดฟน โดยทันตบุคลากร เปนภาพรวมจังหวัด 
จากกลุมรายงานมาตรฐาน -> ขอมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา
สุขภาพชองปาก -> 19.1. OHSP รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก และขัดทําความสะอาดฟน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความ
ครอบคลุม) -> คอลัมภ A จํานวนหญิงมีครรภที่ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
และทําความสะอาดชองปาก เปนภาพรวมจังหวัด 

รายการขอมูล 2 จํานวนหญิงตั้งครรภ ที่มาฝากครรภในปงบประมาณ เปนภาพรวมจังหวัด 
จากกลุมรายงานมาตรฐาน -> ขอมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา
สุขภาพชองปาก -> 19.1. OHSP รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก และขัดทําความสะอาดฟน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความ
ครอบคลุม) -> คอลัมภ B หญิงที่ไดรับการฝากครรภทุกสิทธิ สะสมใน
ปงบประมาณ ของเขตพื้นที่รับผิดชอบ เปนภาพรวมจังหวัด 

สูตรการคํานวณตัวชี้วัด รายการขอมูล 1 / รายการขอมูล 2 x 100   
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

25๖๑  ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
อัตราการใหบริการ ตรวจสุขภาพชองปากและขัด

ทําความสะอาดฟน ในหญิงตั้งครรภ โดยทันต

บุคลากร 

รอยละ - - ๑๗.๘๗ * 

*  เปนขอมูลจากระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓  

*  ป ๒๕๖๓ มีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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ตัวชี้วัดที่ ๕ อัตราการใหบริการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรดในกลุมเด็กอายุ ๔-๑๒ ป และเคลือบหลุมรองฟน

กรามแท ในกลุมเด็กอายุ ๖-๑๒ ป  

คํานิยาม เคลือบ/ทา ฟลูออไรด หมายถึง การใชฟลูออไรดวานิชเฉพาะที่ และการอม

ฟลูออไรด 

เคลือบหลุมรองฟนกรามแท หมายถึง การเคลือบหลุมรองฟนกรามแท ซี่ 16, 

17, 26, 27, 36, 37, 46, 47 

เด็กอายุ ๔-๑๒ ป หมายถึง เด็กอายุ ๔-๑๒ ป ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 

เด็กอายุ ๖-๑๒ ป หมายถึง เด็กอายุ ๖-๑๒ ป ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 

เกณฑเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๕๐  

ประชากรกลุมเปาหมาย กลุมเด็กอายุ ๔-๑๒ ป / ๖-๑๒ ป ในพื้นที่รับผิดชอบ เปนภาพรวมจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 จํานวนเด็กอายุ ๔-๑๒ ป ที่ไดรับบริการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด เปนภาพรวม

จังหวัด 
จากกลุมรายงานมาตรฐาน -> ขอมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา
สุขภาพชองปาก -> 19.2. OHSP รอยละเด็กอายุ 4-12 ป ไดรับการ เคลือบ/
ทา ฟลูออไรดเฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) -> คอลัมภ 
A -> จํานวนเด็กอายุ 4-12 ป ที่ไดรับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด เปน
ภาพรวมจังหวัด 

รายการขอมูล ๒ จํานวนเด็กอายุ ๖-๑๒ ป ที่ไดรับบริการ เคลือบหลุมรองฟนกรามแท เปน
ภาพรวมจังหวัด 
จากกลุมรายงานมาตรฐาน -> ขอมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา
สุขภาพชองปาก -> 19.3. OHSP รอยละเด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการ เคลือบ
หลุมรองฟนกรามแท เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) -> 
คอลัมภ A -> จํานวนเด็กอายุ 6-12 ป ที่ไดรับการ เคลือบหลุมรองฟนกราม
แท เปนภาพรวมจังหวัด 

รายการขอมูล ๓ จํานวนเด็กอายุ ๔-๑๒ ป ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เปนภาพรวมจังหวัด 

จากกลุมรายงานมาตรฐาน -> ขอมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา
สุขภาพชองปาก -> 19.2. OHSP รอยละเด็กอายุ 4-12 ป ไดรับการ เคลือบ/
ทา ฟลูออไรดเฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) -> คอลัมภ 
A จํานวนเด็กอายุ 4-12 ป ทุกสิทธิ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เปนภาพรวมจังหวัด 

 

 

 

รายการขอมูล ๔ จํานวนเด็กอายุ ๖-๑๒ ป ในพื้นที่รับผิดชอบ เปนภาพรวมจังหวัด 
จากกลุมรายงานมาตรฐาน -> ขอมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา
สุขภาพชองปาก -> 19.3. OHSP รอยละเด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการ เคลือบ
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หลุมรองฟนกรามแท เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) -> 
คอลัมภ B -> จํานวนเด็กอายุ 6-12 ป ทุกสิทธิ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเปน 
ภาพรวมจังหวัด 

สูตรการคํานวณตัวชี้วัด อัตราการใหบริการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรดในกลุมเด็กอายุ ๔-๑๒ ป 
รายการขอมูล 1 / รายการขอมูล ๓ x 100   
 
อัตราการใหบริการ เคลือบหลุมรองฟนกรามแท ในกลุมเด็กอายุ ๖-๑๒ ป 
รายการขอมูล ๒ / รายการขอมูล ๔ x 100 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

25๖๑  ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
อัตราการใหบริการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรดในกลุม

เด็กอายุ ๔-๑๒ ป  

รอยละ - - ๕๑.๗๐ 

อัตราการใหบริการ เคลือบหลุมรองฟนกรามแท 

ในกลุมเด็กอายุ ๖-๑๒ ป 

รอยละ - - ๒๕.๑๘ 

*  เปนขอมูลจากระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข ณ ๘ กันยายน ๒๕๖๓  

*  ป ๒๕๖๓ มีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

 


