


สรุปผลการด าเนินงาน  กลุ่มงานทันตกรรม
ประจ าปีงบประมาณ 2558

วันพฤหัสบดีที่  28 มกราคม   2559
ห้องประชุม  โรงพยาบาลสอยดาว

กลุ่มงานทันตกรรม   โรงพยาบาลสอยดาว   จังหวัดจันทบุรี



หน่วยบริการ ทันต
แพทย์

จพ.ทันต
สาธารณสุข

ผู้ช่วยด้านทัน
ตกรรม

ยูนิต

รพ.สอยดาว (๑ แห่ง) 4 4 4 3

รพ.สต.แม่ข่าย (๕ แห่ง) * 0 5 1* 5**
รพ.สต.ลูกข่ายที่มีจพ.ทันตสาธารณสุข 
(รพ.สต.บ้านเตาถ่าน)*

0 1 0 1

รพ.สต.ลูกข่ายที่ไม่มีจพ.ทันตสาธารณสุข 
(๕ แห่ง)

0 0 0 0

ศูนย์สุขภาพชุมชน (๑ แห่ง) *** 0 0 0 0
รวม 4 10 5 9

หน่วยบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ  ปีงบประมาณ  2558

หมายเหตุ   * รพสต.บ้านตาเรืองเป็นแห่งเดียวที่มผีู้ช่วยดา้นทันตกรรม
** รพ.สต.บ้านตาเรืองมียูนิตทันตกรรมที่อายุมากกว่า 20 ปี
*** ศูนย์สุขภาพชุมชน  รพ.สอยดาว  มีทพ.ออกให้บริการพร้อมผู้ช่วยด้านทันตกรรม  ทุกวันพฤหัสบดี



สถานการณ์ด้านยูนิต  ครุภัณฑ์  และเครื่องมือทางทันตกรรม

หน่วยบริการ
(รพ.สต.)

ยูนิต เคร่ืองขูดหิน
น  าลาย

เคร่ืองฉายแสง เคร่ืองป่ัน
Am

ชุดเคร่ืองมือ หมายเหตุ

บ้านตาเรือง √* √(2) √ √ √
*ยูนิตอายุการใช้
งาน > 20 ปี

ทุ่งขนาน √ √ √(2) √(2) ?? ชุดถอน 8 ชุด

สะตอน √ √ √ √ √

ไทรงาม √ √(2) √ √ ??
มีชุดตรวจ 10 ชุด
P10  8 ชิ น
ชุดถอน 12 ชุด

ทรายขาว √ √ √ √ ?? ชุดถอน 3 ชุด

บ้านเตาถ่าน √ √ √ √ ?? ชุดถอน 12 ชุด

รพ.ยืม
1 เคร่ือง

Now : ชุด A ตรวจ  15, หัวขูด 10,  ถอน 12 (บน 6 ล่าง 6) 
ชุด B  ตรวจ  15, หัวขูด 10,  อุดCo 5 , อุดAm 3

เป้าหมาย ปี 59  : ตรวจ 20 , หัวขูด 10 , ถอน 10 (บน 5 ล่าง 5) , อุดCo 5 , อุดAm 5



งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการด าเนินงานทันตสาธารณสุข 
งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ
กองทุนทันตกรรม 593,000 442,720.85 74.66 PP
งบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
-วัสดุทันตกรรม
-LAB ทันตกรรม

900,000
650,000
250,000

703,745.16
559,993.16
143,752

78.19
86.15
57.50

UC

ครุภัณฑ์
-โคมไฟสนามส าหรับออกหน่วย
-เคร่ืองฉายแสง
-ด้ามกรอชนิดกรอเร็ว  (4 pcs*15,000 บาท )
-ด้ามกรอช้าชนิดมีมุม  (4 pcs*10,000 บาท )
-ด้ามกรอช้าชนิดตรง  (2 pcs*10,000 บาท )
-เคร่ืองขูดหินน  าลาย (นอกแผน เนื่องจากช ารุด)
-งานซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม

173,500
18,500
35,000
60,000
40,000
20,000

158,700
18,500
30,000
28,800
22,400
34,000
25,000

68,972

91.47

14,400*2
5,600*4
8,500*4
งบส ารอง

งานปรับปรุงโครงสร้างห้องทันตกรรม
-ระบบระบายอากาศ,ชั นเก็บของ,ป๊ัมลม 111,500 0

รวม 1,781,500 1,374,138.01 77.13



โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
เขตอ าเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี



กิจ
กรรม

ชื่อกิจกรรม ANC  WBC  ศพด./
อนุบาล

ประถม/ 
มัธยม

ผู้สูงอายุ หลาย
กลุ่ม

1 จัดบริการหญิงตั งครรภ์ตามชุดสิทธิประโยชน์ 50,000

2 สร้างแกนน านมแม่ด้านทันตสุขภาพ 30,000
3 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก< 3 ปี ในคลินิก

เด็กดี
70,000

4 พัฒนาศักยภาพด้านทันตสุขภาพ ในอสม.ชุมชมน าร่อง  30,000

5 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กในศพด. 50,000

6 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทันตสุขภาพผู้ปกครองเด็กในศพด. 30,000

7 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กในชั นอนุบาล 40,000

8 พัฒนาศักยภาพด้านทันตสุขภาพ ครูผู้ดูแลเด็กและครูชั นอนุบาล 30,000

9 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคนักเรียนชั นประถม 138,000

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงาน
ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กชั นประถมศึกษา

30,000

11 เพิ่มพูนศักยภาพด้านทันตสุขภาพจนท.รพ.  รพ.สต. 15,000

12 จัดท าสื่อทันตสุขศึกษาเพื่อให้ความรู้ในการดูและสุขภาพช่อง
ปาก

30,000

13 จัดบริการผู้สูงอายุตามชุดสิทธิประโยชน์ 30,000

14 อบรมด้านทันตสุขภาพแกนน าจากชมรมผู้สูงอายุ 20,000

รวม 80,000 100,000 150,000 168,000 50,000 45,000



13.49

16.86

25.328.33

8.43 7.59

ANC
WBC
ป มวัย
ประถม
ผู้สูงอายุ
หลายกลุ่ม

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก เขตอ าเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

การจัดสรรงบประมาณแบ่งตามกลุ่มอายุ 

ประถม

ป มวัย



ชื่อกิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

1 จัดบริการหญิงตั งครรภ์ตามชุดสิทธิประโยชน์ 50,000 49,940

2 สร้างแกนน านมแม่ด้านทันตสุขภาพ 30,000 30,000
3 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก< 3 ปี ในคลินิกเด็กดี 70,000 55,611.3

4 พัฒนาศักยภาพด้านทันตสุขภาพ ในอสม.ชุมชมน าร่อง  30,000 30,000

5 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กในศพด. 50,000 46,400

6 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทันตสุขภาพผู้ปกครองเด็กในศพด. 30,000 30,000

7 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กในชั นอนุบาล 40,000 20,000

8 พัฒนาศักยภาพด้านทันตสุขภาพ ครูผู้ดูแลเด็กและครูชั นอนุบาล 30,000 30,000

9 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคนักเรียนชั นประถม 138,000 55,998.45

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานส่งเสริมทันตสุขภาพ
ในเด็กชั นประถมศึกษา

30,000 30,000

11 เพิ่มพูนศักยภาพด้านทันตสุขภาพจนท.รพ.  รพ.สต. 15,000 15,000

12 จัดท าสื่อทันตสุขศึกษาเพื่อให้ความรู้ในการดูและสุขภาพช่องปาก 30,000 0
13 จัดบริการผู้สูงอายุตามชุดสิทธิประโยชน์ 30,000 29,771.1

14 อบรมด้านทันตสุขภาพแกนน าจากชมรมผู้สูงอายุ 20,000 20,000

รวม 593,000 442,720.85 74.66

ยอดคงเหลือ 150,279.15 บาท



หน่วยบริการ เบิกจ่าย ร้อยละ

CUP สอยดาว 1,049,917.92

รพ.สอยดาว 880,444.01 83.86

รพ.สต.บ้านตาเรือง 24,479.68 2.33

รพ.สต.ทุ่งขนาน 7,468.24 0.71

รพ.สต.สะตอน 19,706.24 1.88

รพ.สต.ไทรงาม 41,880.91 3.99

รพ.สต.ทรายขาว 41,777.04 3.98

รพ.สต.บ้านเตาถ่าน 34,161.80 3.25

การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ทันตกรรม



การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ทันตกรรม  (ย้อนหลัง 3 ปี)
หน่วยบริการ ปี 56 ปี57 ปี 58
รพ.สต.บ้านตาเรือง 46,161.00 28,157.00 24,479.68

รพ.สต.ทุ่งขนาน 45,321.00 28,835.00 7,468.24
รพ.สต.สะตอน 45,321.00 11,825.00 19,706.24
รพ.สต.ไทรงาม 0 2,750.00 41,880.91
รพ.สต.ทรายขาว 0 1,840.00 41,777.04
รพ.สต.บ้านเตาถ่าน 0 2,750.00 34,161.80
รวม 136,803.00 76,157.00 169,473.91



การให้บริการทางทันตกรรมผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ (แสดงจ านวนครั ง แยกรายเดือน)

ปีงบ 2558  ให้บริการทันตกรรมทั งหมด  7,036 ครั ง                  
ในเวลา 6,675   ครั ง

นอกเวลา 361   ครั ง
เฉลี่ยรวม   586  ครั ง/เดือน



การให้บริการทางทันตกรรมผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ (แสดงจ านวนครั ง ย้อนหลัง 3 ป)ี



การให้บริการทางทันตกรรมผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ (แสดงจ านวนครั ง ย้อนหลัง 3 ป)ี

รายการ หน่วย ปีงบ 56 ปีงบ 57 ปีงบ 58

การให้บริการทันตกรรมทั งหมด ครั ง 5,255 5,704 7,036

บริการทันตกรรมเฉลี่ย ครั ง/เดือน 438 475 586



การให้บริการทางทันตกรรมผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ (แสดงมูลค่า  แยกรายเดือน)

ปีงบ 2558   มูลค่าทั งหมด 3,954,628  บาท
ในเวลา 3,611,041  บาท

นอกเวลา  343,587  บาท
เฉลี่ย     329,552.33  บาท/เดือน



การให้บริการทางทันตกรรมผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ (แสดงมูลค่า  ย้อนหลัง 3 ปี)



รายการ หน่วย ปีงบ 56 ปีงบ 57 ปีงบ 58

มูลค่าบริการทันตกรรมทั งหมด บาท 3,185,787 3,082,534 3,954,628

มูลค่าบริการทันตกรรมเฉลี่ย บาท/เดือน 265,482 256,878 329,552.33

การให้บริการทางทันตกรรมผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ (แสดงมูลค่า  ย้อนหลัง 3 ปี)



การให้บริการทางทันตกรรมผู้ป่วยนอก (แสดงรายได้  แยกรายเดือน)

ปีงบ 2558  มูลค่าทั งหมด 3,954,628  บาท   
เก็บได้จริง/เคลมได้ 927,040  บาท 77,253.33 บาท/เดือน
เหมาจ่ายตามสิทธิ  3,027,588  บาท     252,299  บาท/เดือน



การให้บริการทางทันตกรรมผู้ป่วยนอก (แสดงรายได้  ย้อนหลัง 2 ป)ี



รายการ หน่วย ปีงบ 57 ปีงบ 58

รายได้บริการทันตกรรม บาท 802,006 927,040

รายได้บริการทันตกรรมเฉลี่ย บาท/เดือน 66,833.83 77,253.33

การให้บริการทางทันตกรรมผู้ป่วยนอก (แสดงรายได้  ย้อนหลัง 2 ป)ี



สรุปจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้มารับบริการทางทันตกรรม  ปีงบประมาณ 2558

ระดับความพึงพอใจ ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4

ปีงบประมาณ 2557 80.82 % 79.84 % 80.72 % 77.33 %

ปีงบประมาณ 2558 86.65 % 85.41 % 74.97 % 80.16 %

ผลการส ารวจ ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไดรมาศ 3 ไตรมาศ 4
พอใจสูงสุด บุคลากรที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ
พอใจต่ าสุด สิ่งอ านวยความสะดวก กระบวนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก
จุดเด่น บริการดี

พูดจาดี เป็นกันเอง
ให้ค าแนะน าดี

ทีมให้บริการดี 
พูดจาไพเราะ  ใจดี

บริการดี
เต็มใจให้บริการ
ให้ค าแนะน า/ พูดจาดี  
น่ารัก   ปลอบคนไข้

บริการดี พูดเพราะ เอาใจใส่  เป็นกันเอง
ตามล าดับยุติธรรม .ให้ความส าคัญทุกคน
ใส่ใจซักประวัติดี(ไม่กังวลเกิด
ข้อผิดพลาด)

ข้อเสนอแนะ บัตรคิวน้อย
ควรมีบัตรคิวช่วงบ่าย

- สถานที่คับแคบแออัด
หมอมีจ านวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับคนไข้ที่มี
จ านวนมาก

คิวเต็ม  
ถูกแซงคิว (มาก่อนแต่บัตรคิวยังไม่วาง  
คนมาหลังแซงคิว)

เหตุผลที่มารับบริการ : 
เดินทางสะดวกใกล้บ้าน

บริการ 3 ล าดับแรก  :  
1.อุดฟัน    
2.ขูดหินน  าลาย/อุดฟัน






