
 



 
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีงบประมาณ 2563   

ชื่อหน่วยงาน    : กลุ่มงานทันตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   : พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย 
กลยุทธ์       1.5  : ส่งเสรมิการจัดบริการทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย 
ชื่อแผนงาน   5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้านการจัดบริการทันตสาธารณสุข 

             
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อื่นๆ 

1 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงต้ังครรภ์ 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 . 
 
 
 
 
 
 

1.1 ตรวจช่องปาก ให้ทันต 
สุขศึกษาในการดูแลสุขภาพ 
ช่องปากของหญิงตั้งครรภ ์
1.2 แจกแปรงสีฟันและ            
ฝึกทักษะการแปรงฟัน 
หญิงตั้งครรภ ์
1.3 นัดรับการรักษาตามอาการ
ในไตรมาสที่ 2 
1.4 จัดระบบการส่งข้อมูลหญิง
ตั้งครรภ์รายใหม่ จาก รพ.ถึง
รพ.สต.ทีม่ีเจ้าพนักงานทันต-
สาธารณสุข ผ่านทางระบบ 
Line  เพื่อให้ได้รับการรักษา
ทันตกรรมในช่วง 4-6 เดือน 
 

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ 
ได้รับความรู้ทางทันต
สุขภาพ เพื่อให้
สามารถดูแลตนเอง 
ได้ รวมทั้งได้รับการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก 
ทั้งในด้านการส่ง 
เสรมิป้องกันและการ
รักษา  

หญิงตั้งครรภ์
รายใหม่ที่มา
ฝากครรภ์ที่
รพ.ภูเขียว 
จ านวน 500 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หญิงตั้งครรภ ์
รายใหม ่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากและฝึกทักษะ
การแปรงฟัน  
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 
 
 
 
 

 

แปรงสีฟันแจกหญิงตั้งครรภ์
รายใหม่  จ านวน  500 
 ด้าม x 20 บาท 

จัดซื้อรวม 
ในแผนจัดซื้อ
ของกลุ่มงาน 
10,000 บ.  

 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

  นางสาวณัฐริกา ศรสีงวน  
 

 
 

 รวม      10,000      

 
 
 

 
ลงช่ือ..... ......ผูต้รวจสอบแผนปฏบิัติการ 

 หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
 



แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อหน่วยงาน    : กลุ่มงานทันตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   : พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย 
กลยุทธ์       1.5  : ส่งเสรมิการจัดบริการทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย 
ชื่อแผนงาน   5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้านการจัดบริการทันตสาธารณสุข   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อื่นๆ 
2 โครงการลูกรักฟันดีเร่ิมที่ซ่ีแรก (เด็ก 0-2 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

2.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก และทา
ฟลูออไรด์วานิช 
เด็ก 0-2 ปี  
2.2 แจกแปรงสีฟันอันแรก 
ของหนูให้ทันตสุขศึกษา และฝึก
ทักษะการแปรงฟันให้แก่
ผู้ปกครอง 
2.3 อบรมผู้ปกครองเด็ก0-2ป ี
ลงเยี่ยมเด็ก อายสุามเดือน- หก
เดือนที่บ้าน เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ที่
เลี้ยงเด็กในการดูแลสุขภาพช่องให้
ถูกต้องลงเยี่ยมเด็กที่มีความเสีย่ง
ทุกสามเดือน 

1. เพื่อใหผู้้ปกครองเด็ก 0-2 
ปี ได้รับความรู้ในการดูแล
สุขภาพช่องปากอย่างถูกต้อง 
และมีพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพช่องปากบุตรหลาน
อย่างเหมาะสม 
2. เพื่อให้เด็กอาย0ุ-2 ปี  
ได้รับการเฝ้าระวังและมีการ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
อย่างเป็นระบบและมคีวาม
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อพัฒนา อสม.ให้
สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็กเล็ก  

1.ผู้ปกครองเด็ก 
และเด็กอาย ุ0-2 
ปีท่ีมารับวัคซีน
ในคลินิกเด็กดี 
(WBC) 
(ต.ผักปัง=334/รพ.
สต.=1050) 
13,84 คน 
2. ตัวแทน  อสม 
155 คน  
3.จนท.รพสต.ที่
รับผิดชอบงาน
ทันตสาธารณสุข 
จ านวน 15 คน 
 
 

1. เด็ก 0-2  ปีได้รับ
การตรวจช่องปาก
และได้รับการฝึก
ทักษะการแปรงฟัน 
ร้อยละ 80 
2. เด็ก 0-2ปี  ได้รับ
ฟลูออไรด์ ร้อยละ 
50 
3.เด็ก 3 ปีฟันดีไมผ่ ุ
(cavity free)ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
 
 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 
 
 

 

1.แปรงสีฟันแจกเด็ก 0-
2 ปีจ านวน 482 x 10 
บาท 
 
 
2.ค่าอาหารกลางวัน  
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
ผู้ปกครองเด็ก 0-2 ป ีต.
ผักปัง 300 คน x 60 
บาท 
 

 จัดซื้อรวม 
ในแผนจัดซื้อ
ของกลุ่มงาน 
18,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นางทิพวัลย์  พิลาล ี

 รวม      18,000      

 
 
 

ลงช่ือ..... ......ผูต้รวจสอบแผนปฏบิัติการ 
 หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 

 



แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีงบประมาณ 2563  
ชื่อหน่วยงาน    : กลุ่มงานทันตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   : พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย 
กลยุทธ์       1.5  : ส่งเสรมิการจัดบริการทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย 
ชื่อแผนงาน   5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้านการจัดบริการทันตสาธารณสุข   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท อื่นๆ 
3 โครงการเด็กปฐมวัยฟันดีชีวีมีสุข (เด็กอายุ 3-5 ปี) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

3.1 อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ตรวจและการดูแลสุขภาพ
ช่องปากแก่ครูผู้ดูแลเด็ก 
และ ผู้ปกครองเด็ก 
ทาฟลูออไรด์ วานิช 
3.2 ตรวจช่องปากเด็ก          
โดยทันตบุคลากร และนดั
เข้ามารับการรักษาตามความ
จ าเป็น 
3.3 สนับสนุนแปรงสีฟัน   
ยาสีฟัน และสื่อในการ          
ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
ช่องปาก   
3.4 ส ารวจสภาวะทันต
สุขภาพในเด็ก 3  ปี 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง
เด็กอายุ 3-5 ปีและ
คุณครผูู้ดูแลเด็ก
สามารถดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็กได้
ถูกต้องเหมาะสม 
2. เพื่อสร้างพฤต-ิ 
กรรมในการแปรง
ฟันให้กับเด็กอายุ  
3-5 ปี ใน ศพด.และ 
ร.ร.ประถมที่มีช้ัน
อนุบาล 
3. เพื่อให้เด็ก 3-5 ปี
ได้รับการ รักษาตาม
ความจ าเป็น 
    

1.ผู้ปกครองเด็ก ศพด 
และช้ันอนุบาล ต.ผัก
ปัง 400 คน/ เด็ก   
3-5 ปี 400 คน 
2.ครูผู้ดูแลเด็กในศพด 
และช้ันอนุบาล ต.ผัก
ปัง 18 คน 
3.ผู้ปกครองเด็ก 
ศพด.และช้ันอนุบาล 
ในเขตรพ.สต.(15 
แห่ง)600 คน/เด็ก        
3-5 ปี 600 คน 
4.ครูผู้ดูแลเด็กใน 
ศพด และ ช้ันอนุบาล      
รพ.สต. (15 แห่ง) 
108 คน 

1.เด็กปฐมวัย  
อาย ุ3 ปี มีฟัน
น้ านมผไุม่เกิน 
ร้อยละ 54 
2.เด็ก 3-5 ปี 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก  
≥ร้อยละ 60 
3.เด็ก 3-5 ปี 
ได้รับทาฟลูออไรด์
≥ร้อยละ 55 
4.เด็ก 3-5 ปี 
ได้รับบริการทันต 
กรรม≥ร้อยละ 60 
  

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 
 

เม.ย.-มิ.ย.63 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 
ต.ผักปัง 400 คน x 
60 บาท 
   

24,000 
 
 

                        
 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายประสิทธ์ิ  ศรีสุข  
 

 รวม      24,000      
             

 
  ลงช่ือ..... ......ผูต้รวจสอบแผนปฏบิัติการ 

 หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
 



                        แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อหน่วยงาน    : กลุ่มงานทันตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   : พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย 
กลยุทธ์       1.5  : ส่งเสรมิการจัดบริการทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย 
ชื่อแผนงาน   5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้านการจัดบริการทันตสาธารณสุข   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อื่นๆ 

4 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา 
 4.1 ออกให้บริการตรวจฟัน 

และเคลือบหลุมร่องฟัน 
ในเด็กอายุ 6 ขวบ  
4.2 ให้บริการทันตกรรม 
ตามความเหมาะสมในเด็ก
อายุ 6-12 ปี 
4.3 ออกตรวจสภาวะช่อง
ปากและให้ทันตสุขศึกษาใน 
ร.ร.ประถมศึกษาในงานเฝ้า
ระวังทางทันตสุขภาพ (ทส.) 
ปีละ 2 ครั้ง 
 

1.เพื่อป้องกันการ
เกิดฟันแท้ผุใน 
นักเรียนประถม 
ศึกษา โดยเน้น 
ฟันกรามแท้ 
2.เพื่อลดการ
สูญเสียฟันแท้ใน
เด็ก 6-12 ปี 
 

1. นักเรียน
ช้ัน
ประถมศึกษา 
ใน ร.ร. 74 
แห่งจ านวน 
8,900 คน 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 

1.เด็กอายุ 6 ขวบ ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปาก ≥ร้อยละ 80 
2. เด็กอายุ 6 ขวบ  
ได้รับการเคลือบหลุม
ร่องฟัน≥ร้อยละ 50 
3.เด็กอายุ 6-12 ปี 
ได้รับบริการทันตกรรม 
≥ร้อยละ.54 
4.เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ
ร้อยละ 80   

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานส่งเสรมิ
ทันตสุขภาพ ของทันต
บุคลากรในการตรวจ
ฟัน, เคลือบหลมุร่อง
ฟัน ,อุดฟัน,ถอนฟัน
,ขูดหินปูน 14 คน x 
120 บาท x 62 วัน 
 

104,160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางวิยะดา บรรจง  
 

 รวม      104,160      
 
 

 
  
 

ลงช่ือ..... ......ผูต้รวจสอบแผนปฏบิัติการ 
 หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 

 



แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อหน่วยงาน    : กลุ่มงานทันตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   : พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย 
กลยุทธ์       1.5  : ส่งเสรมิการจัดบริการทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย 
ชื่อแผนงาน   5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้านการจัดบริการทันตสาธารณสุข   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อื่นๆ 
5 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป 

  
 

5.1 จัดอบรมการตรวจช่อง
ปากและให้ความรู้การดูแล
ทันตสุขภาพแก่แกนน า
นักเรียน 
5.2 จัดกิจกรรมรณรงค์       
“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” 
ในนักเรียนช้ัน ม.1 
 - ตรวจฟัน 
 - ให้ทันตสุขศึกษา 
 - ฝึกทักษะการแปรงฟัน 
5.2กิจกรรมออกหน่วย
ให้บริการทันตกรรม แก่
ผู้ต้องขังในเรือนจ าภูเขยีว 
5.3 กิจกรรมคัดกรองมะเร็ง
ช่องปากประชาชนอายุ40 ปี
ขึ้นไป 

1. เพื่อลดการเกดิ 
ปัญหาสุขภาพช่องปาก 
และส่งเสรมิให้เกิด 
การดูแลสุขภาพช่องปาก
ของตนเอง ในกลุ่ม
นักเรียนมัธยม ศึกษาและ 
ประชาชนท่ัวไป 
(ผู้ต้องขังในเรือนจ า ) 
2.เพื่อให้ประชาชนอายุ40
ปีขึ้นไปไดร้ับการตรวจคัด
กรองมะเร็งช่องปาก 
3.เพื่อให้ประชาชนอายุ 
40 ปีข้ึนไปได้รับ
ค าแนะน าและการส่งต่อ
เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

นักเรียน
มัธยมศึกษา 
และประชาชน
ทั่วไป(ผู้ต้องขัง
ในเรือนจ า ) 

1.ประชาชน
ได้รับบริการ 
ทันตกรรม  
ร้อยละ  20 

กรกฎาคม 63 
 
 

เมย. 63และ 
ตค. 63 

1. สื่ออุปกรณ์ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปาก - แปรงสี
ฟัน , ยาสีฟัน  
 550 ชุด x 30 บาท. 

      
2. ค่าอาหาร
กลางวันและอาหาร
ว่าง ในการจัด
กิจกรรม 550 คน 
 x 60 บาท   

 

จัดซื้อรวมใน
แผนจัดซื้อของ
กลุ่มงาน 
24,000 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางวิยะดา  บรรจง   

 รวม      24,000      

 
  

  
 

 ลงช่ือ..... ......ผูต้รวจสอบแผนปฏบิัติการ 
 หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 

 



แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อหน่วยงาน    : กลุ่มงานทันตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   : พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย 
กลยุทธ์       1.5  : ส่งเสรมิการจัดบริการทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย 
ชื่อแผนงาน   5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้านการจัดบริการทันตสาธารณสุข   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อื่นๆ 
6 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 

6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมทันต
สุขภาพ ได้แก่ อบรมให้
ความรู้  ฝึกปฏิบัติ และตรวจ
สุขภาพช่องปาก ในชมรม
ผู้สูงอาย ุ
6.2 ให้บริการทันตกรรม
ป้องกัน  ได้แก่ ขูดหินน้ าลาย 
และทาฟลูออไรด์ วานิช 
6.3 ให้บริการทันตกรรม
ฟื้นฟู ประกอบด้วย    
   - การใส่ฟันเทียมทั้งปาก 
   - การใส่ฟันเทียมบาง 
     ส่วนถอดได้ 
   - การฝังรากฟันเทยีม 
 

1. เพื่อสร้างสุข
นิสัย ในการดูแล
ความสะอาด       
ช่องปากทั้งฟันแท้
และฟันเทียมแก ่
ผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อฟ้ืนฟู
สขุภาพช่องปาก
ของผู้สูงอาย ุ     
ที่สูญเสียฟันให ้
สามารถบดเคีย้ว 
อาหารได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ                    
 

1.ผู้สูงอาย ุ
ในเขอ าเภอ 
ภูเขียว 
2. ชมรม
ผู้สูงอายุ 16 
ชมรม 
(ผักปัง=60/
รพ.สต.15 
ชมรม=450) 
รวม 510 คน 

1. ผู้สูงอายุได้รับ
การตรวจคัด
กรองสุขภาพช่อง
ปากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
2.ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใส่ฟัน
เทียม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
3.ผู้สูงอายุทุก
สิทธ์ิรอคิวใส่ฟัน
เทียมทั้งปากไม่
เกิน 4 เดือน 

ต.ค.62-ก.ย.63  
1. สื่ออุปกรณ์ในการ
สร้าง     เสริมสุขภาพ
ช่องปาก 
 - ค่าชุดแปรงสีฟัน, 
ยาสีฟัน 2000 ชุด x 
35 บาท 
2. ค่าเม็ดสีย้อมฟัน  
40 กระป๋อง x 100 
บาท 
   
3.ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการอบรม 
60 คน x 60 บาท 
 

 
 
 
 

จัดซื้อรวมใน
แผนจัดซื้อ
ของกลุ่มงาน 
3,600 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น.ส.ศิรินภา  สางห้วยไพร  

 รวม      3,600      
 

 

 
 
 ลงช่ือ..... ......ผูต้รวจสอบแผนปฏบิัติการ 

 หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
 



แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีงบประมาณ 2562 
ชื่อหน่วยงาน    : กลุ่มงานทันตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   : พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย 
กลยุทธ์       1.5  : ส่งเสรมิการจัดบริการทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย 
ชื่อแผนงาน   5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้านการจัดบริการทันตสาธารณสุข   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย  ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อื่นๆ 

7 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก
ผู้ป่วยเบาหวาน และให้
ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก 
7.2 จัดระบบนัดเพื่อรับการ
รักษาทางทันตกรรมใหผู้้ป่วย
เบาหวานท่ีควบคุมน้ าตาลได ้
 

1.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ได้รับการตรวจด้านทันต
สุขภาพ โดยทันตแพทย์
หรือทันตบุคลากร 
2. เพื่อคัดแยกผู้ป่วย
เบาหวานกลุม่เสีย่งต่างๆ
เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล
สุขภาพช่องปาก 
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน
สามารถดูแลสุขภาพช่อง
ปากตนเองได้ถูกต้อง
เหมาะสม         
 

ผู้ป่วเบาหวาน
ที่มารับบริการ
ในคลินิค
เบาหวาน 
รพ.สต./รพ. 

1.หน่วยบริการมี
การตรวจคัด
กรองสุขภาพ
ช่องปากในกลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวาน
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 20 

ต.ค.62-ก.ย63 1. ค่าเอกสาร
แผ่นพับ  ความรู้
แจกผู้ป่วย 
1,540  ชุด x 5 
บาท 
 
2 .สื่ออุปกรณ์ใน
การสร้าง   
เสรมิสุขภาพ
ช่องปาก 
- ชุดแปรงสีฟัน
และยาสีฟัน   
1,540 ชุด x 35  
บาท 
 

 
 

7,700 
จัดซื้อรวม 
ในแผนจัดซื้อ
ของกลุ่มงาน 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทพญ. พรรณนภิา 
ธรรมสมบัต ิ

 รวม      7,700      

 
 

 
 
 ลงช่ือ..... ......ผูต้รวจสอบแผนปฏบิัติการ 

 หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
 



แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีงบประมาณ 2562 
ชื่อหน่วยงาน    : กลุ่มงานทันตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   : พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย 
กลยุทธ์       1.5  : ส่งเสรมิการจัดบริการทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย 
ชื่อแผนงาน   5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้านการจัดบริการทันตสาธารณสุข   

ล าดับ กิจกรรม/งาน วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อื่นๆ  

7 โครงการให้บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ไม่มีทันตบุคลากร 
 7.1 จัดทันตบุคลากรจาก รพ. 

ออกหมุนเวียน ให้บริการ
ส่งเสริมป้องกัน และรักษา
ทางทันตกรรมแก่ประชาชน
ใน รพ.สต.ที่ไม่มีทันต
บุคลากร 
 - รพ.ออกหมุนเวียน  
   1 สัปดาห์ / ครั้ง  
   ทุกวันพฤหัสบดี 
7.2ออกนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ทันตสาธารณสุขใน รพ.สต. 

1. เพื่อพัฒนาให้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิทุกแห่งมีการจัดระบบ
บริการสุขภาพช่องปาก ตาม
เกณฑ์มาตร ฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนในเขต
อ าเภอภูเขียว ได้รบับริ การทัน
ตกรรมขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
3.เพือ่เป็นการสนับสนุน
กิจกรรมการ ส่งเสรมิ 
ทันตสุขภาพให้กับประชาชน
ของ รพ.สต. 

1.รพ.สต.  
ที่ไม่มีทันต-
บุคลากร 
9 แห่ง 
2.ประชาชนใน
เขตรพ.สต. 
ที่ไม่มีทันต-
บุคลากร 
 

1.รพ.สต. /ศสม. 
มีการจัดบริการ
สุขภาพช่องปาก
ไม่น้อยกว่า 200 
ครั้ง/ปชก. 
1,000คน 

ต.ค.62-ก.ย.63   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวม            
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