
สรุปผลการดาํเนินงานใหบ้ริการทนัตกรรม  โรงพยาบาลสอยดาว 

ประจาํปีงบประมาณ  

 

1. จาํนวนผู้มารับบริการทันตกรรมรวมทุกประเภท 
 

ผู้รับบริการ ปี  (ครัง) ปี  (ครัง) 

ในเขต 5078 5237 

นอกเขต 2513 3007 

ส่งต่อ 3 23 

 

2. งานส่งเสริมทนัตสุขภาพหญิงมีครรภ์ 

เป้าหมาย :  หญิงมีครรภร้์อยละ ......ไดรั้บการตรวจสุขภาพช่องปากและใหท้นัตสุขศึกษาครังแรก 
 

 เกณฑต์วัชีวดั ผลงานปี  ผลงานปี  

จาํนวนหญิงมีครรภที์ไดรั้บ

การตรวจสุขภาพช่องปาก

และใหท้นัตสุขศึกษา 

 

240 

 

  คน 

 

  คน 

 

3. การส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวยัเรียน 
 

กลุ่ม ผลงานปี  (คน) ผลงานปี  (คน) 

 
3.1 เดก็เลก็ (0-2 ปี) 
- มารดาพาบุตรมารับบริการ 

จากคลินิกเดก็ดีไดรั้บทนัตสุขศึกษา 

 

 

 

527 

 

 

 

757 

 

.    แจกแปรงสีฟันอนัแรกของหนู 

อาย ุ .  -  ปี ทีมารับวคัซีนกระตุน้

เขม็แรก 

 

 

 

64 

 

 

229 

 

 

 



4. งานบริการทันตกรรมด้านการรักษา 
 

ประเภท หน่วยนับ ผลงานปี  

(คน) 

ผลงานปี  

(คน) 

งานด้านทันตกรรมทัวไป    

. อุดฟัน คน / ดา้น /  /  

. ขดูหินปูน คน   

. ถอนฟัน คน / ซี  /   /  

. เคลือบปิดหลุมร่องฟัน , PRR คน / ซี  /  531/1986 

. เคลือบฟลูออไรด ์ คน   

. จ่ายยา คน   

. อืน ๆ เช่น ตรวจฟัน , ตดัไหม คน   

 

รวม 

 

คน 

 

 

 

5567 

    

งานด้านทันตกรรมเฉพาะทาง    

. ฟันปลอมบางส่วนถอดได ้ คน / ชิน 296 172 

. ฟันปลอมติดแน่น คน / ซี 9 15 

. ฟันปลอมทงัปาก คน / ชิน 49 44 

. รักษารากฟันนาํนมและฟันแท ้ คน / ซี 75 143 

. ผา่ตดัฟันคุด คน / ซี 92 54 

.  ตกแต่งกระดูกเตรียมใส่ฟัน คน 11 15 

 

 

 

 

 

 

 



การดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติงาน  เพอืให้ความรู้  ส่งเสริม และ

สนับสนุน  การดูแลทันตสุขภาพของประชาชน  ประจําปีงบประมาณ  
 

ได้ดําเนินงานตามแผนของกองทุนทันตกรรม ซึงได้แบ่งแผนงานตามอายุต่าง ๆ 
 

.หญิงตังครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษา 

 หญิงมีครรภที์มารับบริการในหน่วยบริการไดรั้บการตรวจสุขภาพช่อง ปาก และไดรั้บการ

ฝึกทกัษะการ ดูแลสุขภาพช่องปาก และสาํหรับผูที้ตอ้งไดรั้บบริการทางทนัตกรรมจะมาํการนดัมา

รับบริการโดยไม่ตอ้งหยิบบตัรคิวในวนั พฤหสับดี ช่วง บ่าย 

 

.จัดทําโครงการ พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

และครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอสอยดาว 

         เพือพฒันาศกัยภาพความรู้เกียวกบัการจดับริการส่งเสริมทนัตสุขภาพ และป้องกนัโรคในช่อง

ปาก ให้กบัเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  เพือให้ครูอนามยัใน

โรงเรียนประถมศึกษาสามารถลงผลการตรวจในแบบฟอร์ม ทส.๐๐๑ และ ทส ๐๐๒ ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง และใหค้รูอนามยัโรงเรียนดาํเนินงานเฝ้าระวงัทนัตสุขภาพและจดักิจกรรมส่งเสริมทนัต

สุขภาพในโรงเรียนได ้

. จัดอบรมมหกรรมฟันสวยสดใส  ใส่ ใจสุขภาพในโรงเรียน  

เพือให้เยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลสภาวะทนัตสุขภาพและการบริโภคผลิตภณัฑ์

สุขภาพทีเกียวกบัอาหาร ยา และเครืองสาํอางอยา่งถกูตอ้ง และสร้างเครือข่ายพนัธมิตรดา้นทนัตก

รรมและงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในโรงเรียน 

 

. จัดทําโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนทีศูนย์เด็กเล็กขึน 

 

เพือให้ครูพีเลียงและผูป้กครองของเดก็ก่อนวยัเรียน มีความรู้เกียวกบัโรคในช่องปากและ

สามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคในช่องปาก โดยการดแูลสุขภาพของเดก็ก่อนวยัเรียนไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและเพือให้ครูพีเลียงและผูป้กครองของเดก็ก่อนวยัเรียน สามารถปฏิบติัและถ่ายทอด

ความรู้ ในการตรวจสุขภาพช่องปากดว้ยตนเองและผูอื้น 



สรุปผลงานออกหน่วยในศูนย์สุขภาพชุมชน 

ปีงบประมาณ  

 

 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ผลงาน ปี  ผลงาน ปี  

. ถอนฟัน คน/ซี /  276/348 

. ขดูหินปูน คน  0 

. จ่ายยา คน  13 

. ตรวจฟัน คน  43 

 

 

สรุปผลงานทันตสาธารณสุขในการออกหน่วยอําเภอเคลือนที   

และทันตกรรมเคลือนที พอสว.     

ปีงบประมาณ  

 

 

งาน/กจิกรรม หน่วยนบั ผลงาน ปี  ผลงาน ปี  

. ถอนฟัน ราย/ซี /  261/330 

. อุดฟัน ราย/ซี/ดา้น - 168/249/350 

. ขดูหินปูน ราย - 215 

. จ่ายยา ราย  7 

. ตรวจฟัน ราย  18 

 

 

***เนืองจาก ปีงบประมาณ  ทางจงัหวดัไม่มแีผนออกหน่วย พอสว.ทางพนืทีอาํเภอสอยดาว*** 

 

 

 

 

 



การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานภาพรวมในปีงบประมาณ   

 

ผลงานออกหน่วยในศูนย์สุขภาพชุมชน  

 จาํนวนผูม้ารับบริการในกิจกรรมต่างๆ โดยรวมมีจาํนวนลดลงเนืองจาก ทางโรงพยาบาลได้

ออกหน่วยในศูนยสุ์ขภาพชุมชนลดลงโดยจากเดิมไดอ้อกที รพ.สต. สะตอน, ทรายขาว,ทุ่งขนาน และ

สะตอน แต่ในปี  ไดมี้ทนัตาภิบาลมาลงปฎิบติังานประจาํอยูที่ รพ.สต.สะตอน และทุ่งขนาน  

 ในปี  ไม่ไดใ้ห้บริการขดูหินปูนเนืองจากมีปัญหาดา้นการขนยา้ยอุปกรณ์ ทาํให้เครือง

ไดรั้บการชาํรุดบ่อยครัง ซึงในปี  ทางกลุ่มงานไดมี้แนวนทางแกไ้ขปัญหาโดย จดัอุปกรณ์ไวที้ 

รพ.สต.ไวใ้ห้พร้อมใชง้าน และประสานงานให้ทาง รพ.สต.ประชาสมัพนัธ์ให้ผูป่้วยทราบเกียวกบั

การให้บริการทางทนัตกรรมมากขึน  เพือให้การบริการกบัประชาชนทวัถึงและลดความแออดัของผู้

มารับบริการในโรงพยาบาล 

 

ผลงานทันตสาธารณสุขในการออกหน่วยอําเภอเคลือนที  และทันตกรรมเคลือนที พอสว.             

 ปีงบประมาณ  ทางจงัหวดัมีแผนออกหน่วย พอสว.ทางพืนทีอาํเภอสอยดาว ใน  

ตาํบล คือ ตาํบลทบัชา้ง และตาํบลสวนส้ม โดยไดรั้บการสนนัสนุนจาก อบต.ทงั  แห่ง ในการ

จดัเตรียมสถานที อาหาร  เครืองดืม และการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบ และไดรั้บ

การสนนัสนุนดา้นบุคลากรจาก รพ.โป่งนาํร้อน รพ.มะขาม และ สสจ.  สําหรับการออกหน่วย

ทนัตกรรมเคลือนทีในครังนีมีผูม้ารับบริการเป็นจาํนวนมาก โดยจดัให้บริการทงัอุดฟัน ขดู

หินปูน และถอนฟัน . 

 

 

 

 


