
สรุปผลงานฝายทันตสาธารณสุข ปงบประมาณ 2553

งาน/กิจกรรม หนวยนับ ผลงาน ป 
2552

ผลงานป 
2553

คิดเปนรอยละ

1 การสงเสริมทันตสุขภาพหญิงมีครรภ
        - หญิงมีครรภไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและใหทันต

     สุขศึกษาครั้งแรก
คน 384 468 เพิ่มข้ึน 21.87%

2 การสงเสริมปองกันทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน
2.1 เด็กเล็ก (0-2 ป)
        - มารดาพาบุตรมารับบริการจากคลินิกเด็กดีไดรับทันต-
           สุขศึกษา
2.2 แจกแปรงสีฟนอันแรกของหน ูอายุ 1.5 - 2 ป ท่ีมารับวัคซีน
      กระตุนเข็มแรก

คน

คน

388

102

476

250

เพิ่มข้ึน 22.68%

เพิ่มข้ึน 145 %

3 งานบริการทันตกรรมเด็กอายุ 0-5 ป 
3.1 ในสถานบริการ
        - x – ray

- อุดฟน
        - ขูดหินน้ําลาย

คน/ครั้ง
คน/ฟลม
คน/ดาน

คน

132/215
-

58/93
-

189/338
-

140/287
-

เพิ่มข้ึน57.20%

- ถอนฟน
- รักษารากฟน
- ทันตกรรมประดิษฐ

คน/ซี่
คน/ราก
คน/ช้ิน

81/104
6/10

-

88/120
11/14

-
        - เคลือบปดหลุมรองฟน, PRR คน/ซี่ 28/71 56/156
        - เคลือบฟลูออไรด คน 4 23
        - ทําความสะอาดฟน (ขัดฟน) คน 13 33
        - จายยา คน 16 14
         - อื่นๆ
3.2 ออกหนวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        - เคลือบฟลูออไรด

คน

คน

11

-

8

331
เริ่มออกหนวย

ป 2553

4 เด็กอายุ 6 - 12 ป ไดรับบริการทันตกรรม คน/ครั้ง 913/1,282 993/1,629 เพิ่มข้ึน27.06 %
4.1 ในสถานบริการ
        - x- ray 
        - อุดฟน
        - ขูดหินน้ําลาย
        - ถอนฟน
        - รักษารากฟน
        - ทันตกรรมประดิษฐ        

คน/ครั้ง
คน/ฟลม
คน/ดาน

คน
คน/ซี่

คน/ราก
คน/ช้ิน

373/743
8/10

298/631
44

283/358
5/5
-

409/842
7/11

353/701
56

302/369
26/28

-

เพิ่มข้ึน13.32 %



งาน/กิจกรรม หนวยนับ ผลงาน ป 
2552

ผลงานป 
2553

คิดเปนรอยละ

        - ทันตกรรมจัดฟน
        - เคลือบฟนดวยฟลูออไรด
        - เคลือบปดหลุมรองฟน, PRR
        - จายยา
        - อื่นๆ

คน
คน

คน/ซี่
คน
คน

-
6

384/1,065
23
24

-
14

1127/3,652
7

18
4.2 ออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีในโรงเรียน คน/ครั้ง/ร.ร. 539/539/22 584/584/22 เพิ่มข้ึน8.34 %

- อุดฟน
- ขูดหินน้ําลาย
- ถอนฟน
- เคลือบปดหลุมรองฟน, PRR
- จายยา
- อื่นๆ

คน/ดาน
คน

คน/ซี่
คน/ซี่
คน
คน

-
-

539/803
-
-
-

-
-

584/842
-
-
-

5 บริการทันตกรรมแกประชาชน อาย ุ12 ปข้ึนไป คน/ครั้ง 2,350/3,700 2,401/4,171 เพิ่มข้ึน12.72 %
5.1 ในสถานบริการ คน/ครั้ง 1,615/3,684 1,648/4,153 เพิ่มข้ึน12.73%
        - x – ray คน/ฟลม 176/210 95/110
        - อุดฟน คน/ดาน 1,137/2,162 1,429/2,782
        - ขูดหินน้ําลาย คน 565 663
        - ถอนฟน คน/ซี่ 1,340/1,511 1,525/1,761
        - ผาฟนคุด คน/ซี่ 67/67 83/83 เพิ่มข้ึน23.88%
        - ศัลยกรรมในชองปาก คน 71 107 เพิ่มข้ึน50.70%
        - รักษารากฟน คน/ราก 16/23 25/35 เพิ่มข้ึน52.17%

- ทันตกรรมประดิษฐ
- ทันตกรรมจัดฟน

คน/ช้ิน
คน

30/56
-

57/98
-

เพิ่มข้ึน 75%

        - เคลือบฟนดวยฟลูออไรด คน 1 2
        - เคลือบปดหลุมรองฟน, PRR คน/ซี่ 7/38 23/119
        - จายยา คน 175 104
        - อื่นๆ คน 344 376
5.2 ออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ี คน/ครั้ง 727/16 753/18

6 การพัฒนาบริการทันตกรรมปองกันในสถานีอนามัย
6.1 อบรมเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการขูดหินน้ําลายและ
      ควบคุมแผนคราบจุลินทรีย คน - -

7 สงเสริมและสนับสนุนการดูแลทันตสุขภาพของประชาชนใน
การพึ่งตนเอง
7.1 อบรม อสม. คน - -
7.2 เผยแพรทันตสุขศึกษา
        - ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาล ครั้ง 1 8
        - ในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้ง 606 562 ลดลง 7.26%



ปงบประมาณ 2552

งาน/กิจกรรม หนวยนับ ผลงาน ป 2552 ผลงาน ป 2553 คิดเปนรอยละ
1. ถอนฟนแท คน/ซี่ 489/548 407/457 ลดลง 16.77%
2. ถอนฟนน้ํานม คน/ซี่ 68/85 50/63 ลดลง 25.89%
3. ขูดหินปูน คน 26 0 ลดลง 100%
4. จายยา คน 30 25 ลดลง 16.67%
5. ตรวจฟน คน 98 164 เพิ่มข้ึน 67.34%

       สรุปผลงานทันตสาธารณสุขในการออกหนวยอําเภอเคลื่อนที่และทันตกรรมเคลอื่นที ่พอสว. 

งาน/กิจกรรม หนวยนับ ผลงาน ป 2552 ผลงาน ป 2553 รอยละ
1. ถอนฟน ราย/ซี่ 321/375 256/307 ลดลง 18.14%
2. อุดฟน ราย/ซี่/ดาน 130/153/212 170/227/316 เพิ่มข้ึน 49.05%
3. ขูดหินปูน ราย 220 230 เพิ่มข้ึน 9.52%
4.จายยา ราย 23 11 ลดลง 47.82%
5.ตรวจฟน ราย 33 86 เพิ่มข้ึน 160%

งาน/กิจกรรม หนวยนับ ผลงาน ป 
2552

ผลงาน ป 
2553

คิดเปนรอยละ

        - ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้ง - 2
        - ในสถานบริการ ครั้ง - 22
7.3 เผยแพรทันตสุขศึกษาไปสูประชาชนทางสื่อตางๆ ครั้ง - -
7.4 จัดนิทรรศการ ครั้ง - -
7.5 จัดกิจกรรมรณรงคทางทันตสุขภาพ ครั้ง 1 -



จากขอมูลผลการดําเนินงานของฝายทันตสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2553 พบวา
หลังจากมีการสงเสริมทันตสุขภาพใหแกประชาชนท่ัวไป ในคลินกิ ANC , WBC เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนเขตอําเภอสอยดาวและศูนยพัฒนาเดก็เล็ก ซ่ึงเปน โครงการตอเนื่อง หลังจากการดําเนิน
นโยบาย ทําใหประชาชนโดยท่ัวไป มีความรูเรื่องการดูแลสุขภาพชองปากมากขึ้น และมกีารมารับ
การรกัษาท้ังทนัตกรรมท่ัวไปและทันตกรรมเฉพาะทางในสถานพยาบาลมากขึ้นดว ย โดยจะเห็นได
จากผลการวิเคราะหก ารดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2553 ดังนี้

1. จํานวนทนัตแพทยมากขนึ้ การรกัษาทันตกรรมเฉพาะทางทําไดมากขึ้น เชน ทําฟน
เทียม ผาฟนคุด รักษารากฟน บางชวงคนไขฟน คดุไมตองเขาคิว สามารถใหการรักษา
ไดเลย สวนฟนเทียมทันตแพทยสามารถทําไดเร็วขนึ้และมากขึ้น ทําใหควิส้ันลง

2. จากแผนการดําเนนิงานตอเนื่อง ทจี่ัดใหมีการลงพนื้ท่ีตรวจฟน ใหทันตสุขศกึษาและ
รับเด็กนกัเรียนในเขตอําเภอสอยดาวจํานวน 22 โรงเรยีน อายุระหวาง 6 – 12 ป มารับ
บริการทางทันตกรรม พบวา สขุภาพชองปากของเด็กนกัเรียนในภาพรวมดขีึ้น และ
จากโครงการเคลือบหลุมรองฟนเด็กช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ทําใหจํานวนเด็กนักเรียนมี
ฟนกรามแทซ่ีท่ี 1 ผุลดลง

3. ในคนไขอายุ 12 ปขึ้นไป พบวาจํานวนคนไขมารับรกิารในสถานบริการเพ่ิมขึ้น โดย
เฉพาะงานทันตกรรมเฉพาะทาง เชน  ฟนเทียมและฟน คุด โดยท่ีโรงพยาบาลไม
สามารถรับคนไขไดเต็มท่ีเนื่องจาก เกาอ้ีทําฟนชํารุดบอยทําใหรับคนไขไดน อย สวน
จํานวนคนไขในการออกหนวยทนัตกรรมเคล่ือนท่ีลดลง เนื่องจากมีทันตาบาลมา
ประจําท่ีสถานีอนามัยไทรงาม

4.  ในคนไขอายุ 0-5 ป เปนปแรกท่ีมกีารออกหนว ยใหบริการเคลือบฟลูออไรด เพ่ือ
ปองกันฟนผใุนเดก็กอนวัยเรียน และมีการใหทันตสุขศกึษา แจกแปรงสีฟนใหเดก็ใน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

5. การสงเสริมและสนับสนุนการดูแลทันตสุขภาพของประชาชนในการพ่ึงตนเอง โดย
การจัดใหมกีารอบรมเจาหนาท่ีอนามัยใหสามารถตรวจฟนไดเพ่ือใหสามารถดูแลทันต
สุขภาพของตนเองและคนในชุมชนไดอยางทวั่ถึง 


