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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ 
 1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผุ 
 2. การควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
 3. ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (เป้าหมายร้อยละ 54) 
 
1. สถานการณ์ 
 
ตารางที่ 1 แสดงสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดล าพูนแยกรายอ าเภอ ปี 2560 (ข้อมูลจาก HDC วันที่ 4 ธันวาคม 
2561) 

สภาวะทันตสุขภาพ 
อ าเภอ 

จ.ล าพูน เมืองล าพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี ้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง 

1. เด็กกลุ่มอาย ุ18 เดือนมีฟันน้ านมผุ 2.89 4.41 8.47 3.03 8.47 6.58 0 0 3.84 
2. เด็กกลุ่มอาย ุ3 ปี มีฟันผุในฟันน้ านม 19.61 22.31 19.66 39.46 41.18 8.68 23.48 5 22.49 
3. เด็กกลุ่มอาย ุ12 ปี มีฟันผุในฟันแท ้ 35.40 23.90 13.83 52.48 22.65 35.48 28.19 47.27 35.27 

  
จากตารางที่ 1 แสดงสภาวะทันตสุขภาพของเด็กอายุ 18 เดือน 3 ปี และ 12 ปีจังหวัดล าพูน ปี 2560      

ในเด็กกลุ่มอายุ 18 เดือนมีฟันน้ านมผุเฉลี่ยของจังหวัดล าพูนอยู่ที่ร้อยละ 3.84 ซึ่งค่อนข้างน้อย เนื่องจากการ
ด าเนินงานทันตสาธารณสุขของจังหวัดล าพูน เน้นการท างานในส่วนของการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพช่องปาก
ของเด็กตั้งแต่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะมีการให้ความรู้ เพ่ิมทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครอง โดย
ฝึกแปรงฟันจากการปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถแปรงให้เด็กได้สะอาดทุกวัน รวมทั้งมีการตรวจสุขภาพ
ช่องปากของเด็กตามรอบของการรับวัคซีน เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุของเด็กเป็นระยะ ซึ่งหากพบเด็กที่มี
ความเสี่ยงต่อฟันผุ   จะแนะน าผู้ปกครองทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุ และมีระบบการติดตามเด็กที่ ไม่ได้
รับการตรวจและทาฟลูออไรด์วาร์นิช เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่ยังคงพบคือ ผู้ปกครอง
ที่พาเด็กมารับวัคซีนกับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กจริงๆ เป็นคนละคน ท าให้ไม่ได้น าความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึก
ปฏิบัติไปใช้จริงกับเด็ก ดังนั้น การท างานเชิงรับนี้จึงไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ จึงต้องเน้นการท างานเชิงรุกมากขึ้น 
โดยการออกเยี่ยมบ้านร่วมกับสหวิชาชีพ 
 ในเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี มีฟันน้ านมผุเฉลี่ยของจังหวัดล าพูนอยู่ที่ร้อยละ 22.49 หากเปรียบเทียบกับเด็กอายุ     
18 เดือน พบว่าฟันผุเพ่ิมขึ้นสูง เนื่องจากในเด็กกลุ่ม 3 ปี จะเริ่มเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การด าเนินงาน
ทันตสาธารณสุขยังคงจะเน้นในเรื่องของส่งเสริม ป้องกัน แต่จะเพ่ิมในส่วนของการพัฒนาศักยภาพครูพ่ีเลี้ยงให้
สามารถดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยเน้นให้มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และมีสิ่งแวดล้อมที่   
เอ้ือต่อการมีสุขภาพฟันที่ดี เช่น อาหารว่าง ควรมีการจัดผลไม้ให้เด็กเพ่ิมขึ้น อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ แต่ยังมี
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อสภาวะฟันผุเพ่ิมขึ้น เช่น ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ การใช้ขวดนม การดื่มนมหรือน้ าที่มี
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ส่วนผสมของน้ าตาลมากกว่า 5 % ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะการดื่มนมจากขวด เนื่องจากการ
ท าให้เด็กเลิกใช้ขวดนมจะต้องใช้ระยะเวลา และบางครั้งผู้ปกครองไม่อยากบังคับให้ลูกเลิกขวดนม เพราะเด็ก
จะงอแง รวมถึงการกินขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ ผู้ปกครองมักใช้เป็นสิ่งจู งใจให้เด็กไปเรียน เพราะถึงแม้ว่า
การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพช่องปากภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมปัจจัย
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทั้งหมด  จึงท าให้เด็กมีฟันน้ านมผุเพ่ิมขึ้น เมื่อเราทราบปัญหาเหล่านี้ สิ่งที่ส าคัญ
คือการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กให้กับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในครอบครัว เพ่ือให้มี
ความตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาเรื่องฟันผุ ซึ่งเป็นแนวทางของจังหวัดล าพูนที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ต่อไป 
อีกทั้งจังหวัดล าพูนยังได้มีการด าเนินงานโครงการต้นแบบต าบลฟันดีเด็ก 0-3 ปีไม่มีฟันผุ โดยมีทั้งหมด 9 
ต าบลที่เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาฟันน้ านมผุในเด็ก 0-3 ปี ตามบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน ระยะเวลาด าเนินงานคือปี 2557 - 2560 จากผลการด าเนินงานพบว่า       
เด็กกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มของฟันผุที่ลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลพื้นฐานก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 ในเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีมีฟันผุเฉลี่ยร้อยละ 35.27 โดยอ าเภอที่พบฟันผุมากที่สุด 3 อันดับ คือ อ.ลี้            
อ.เวียงหนองล่อง และ อ.เมืองล าพูน มีฟันผุร้อยละ 52.48 47.27 และ 35.40 ตามล าดับ ซึ่งถ้าเทียบกับปี 
2559 แนวโน้มฟันผุในเด็กกลุ่มนี้ค่อยๆ ลดลง เนื่องจากได้มีการด าเนินงานดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน โดยได้
มีการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่  ชั้น ป.1 – ป.6 มีการด าเนินงานส่งเสริมป้องกัน    
ทั้งมีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน มีการบริการเคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ รวมถึงมีการติดตามผลการด าเนินงานทุกปี  
 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ PIRAB 
 

 2.1 Partnership 
  ใช้กลไกการประสานงานกับหน่ วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ในการด าเนินงานเครือข่าย
โรงเรียนเด็กไทยฟันดี โดยเป็นการด าเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษา และใช้กลไกในการประสานงาน
เครือข่ายในอ าเภอ ระหว่าง รพท./รพช. กับ รพ.สต.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินงานทันตสาธารณสุข
ได้ตามเป้าหมาย โดยมี Oral Health CUP manager ซึ่งเป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาลที่ดูแล บริหารจัดการ
ภายในอ าเภอนั้นๆ 
 2.2 Investment 
    มีการบูรณาการงานกับงานส่งเสริมสุขภาพ ในการด าเนินงาน ทั้งในกลุ่มเด็กปฐมวัย และเด็ก
นักเรียนมัธยม  
  มีการประสานแหล่งทรัพยากรจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
แต่ละกลุ่มวัยตามปัญหาทันตสุขภาพของพ้ืนที่ที่แตกต่าง 
 2.3 Regulation  
  มีการติดตามเยี่ยมบ้านในกลุ่มหญิงหลังคลอด ในการดูแลสุขภาพช่องปากให้เด็กเล็ก 
  มีการติดตาม ควบคุมในเรื่องโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มีน้ าตาลสูง 
และมีการติดตามการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 
 2.4 Advocacy 
  มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 
สุขภาพดี  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานทันตสาธารณสุขในกลุ่มวัยเรียน  
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  มีการให้ความรู้ทันตสุขภาพผ่านจากการจัดงานมหกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
เช่น มหกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเยาวชนจังหวัดล าพูน เรื่องจัดฟันแฟชั่น 
 2.5 Building capacity 
  มีการส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง จากกิจกรรม แปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และฝึกอบรมในระดับพ้ืนที่ 
 
3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560) 
 3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
  1) การด าเนินงานในคลินิกเด็กดี (Well child clinic: WCC) 

- ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขมีรายชื่อเด็ก 0-2 ปี ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ       
ของตนเอง โดยตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

- CUP มีการจัดระบบให้มีการให้บริการครอบคลุมในรพ.สต.ที่มีทันตบุคลากรประจ า
และหมุนเวียน โดยให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุตามช่วงเวลาที่เด็กมารับ
บริการ        ฝึกทักษะการแปรงฟันเด็กโดยให้ผู้ปกครองลงมือปฏิบัติจริงและติดตามแก้ไขปัญหา 

- แต่ละสถานบริการที่มีบริการทันตกรรมมีระบบติดตามเด็กที่ไม่มารับบริการ โดยดู
จากครอบคลุมการให้บริการในรายงานจาก HDC เพ่ือให้เด็กที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงต่อฟันผุ 

- CUP มีการสนับสนุนทันตบุคลากร วัสดุทันตกรรม และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานทันตกรรมในกลุ่มเด็กอายุ 0-2 ปี 

- มีการบูรณาการร่วมกับ่งานมหัศจรรย์ 1,000 วัน 
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขมีรายชื่อเด็ก 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ        
ของตนเอง โดยตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

- CUP มีการจัดระบบให้มีการให้บริการครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบทุกแห่ง โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากเด็กทุกคนปีละ 1 ครั้ง ทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุ่มเสี่ยง
ฟันผุ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพของเด็ก และมีการ      
จัดอาหารว่างเป็นผลไม้อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ 
  3) โรงเรียนประถมศึกษา 

- ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขมีรายชื่อเด็กอายุ 6-12 ปี ที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของตนเอง  โดยตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

- จังหวัดมีการจัดประชุมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและบุคลากร
สาธารณสุข ให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษา   

- CUP มีแผนการจัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากครอบคลุมทุกโรงเรียน โดยมี
การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กชั้นอนุบาล - ป.6 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการฝึกเด็กแปรงฟันให้มีคุณภาพด้วยยา
สีฟันผสมฟลูออไรด์ (แปรงฟัน 222) บริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามซี่ที่ 1 และบริการเคลือบฟลูออไรด์
ในกลุ่มท่ีม ี  ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง เพ่ือเป็นการส่งเสริม และป้องกันฟันผุในเด็กนักเรียน 
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- โรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน  เช่น มีสถานที่
ส าหรับแปรงฟัน มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร 
   

 3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  การวัดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ รอบ 3 , 6 และ 9 เดือน วัดผลจากร้อยละเด็ก 6-12 ป ี
ได้รับบริการทันตกรรม และผลงานรอบ 12 เดือน วัดผลจากร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

 
กราฟที่ 1 แสดงร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม แยกรายอ าเภอ จ.ล าพูนของเดือน ต.ค- ธ.ค. 60  

(ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 25 ม.ค. 2561) 
 

 จากกราฟที่ 1 พบว่าอ าเภอที่มีร้อยละของเด็ก 6-12 ปีที่ได้รับบริการทันตกรรม สูงที่สุด 3 อันดับ 
ได้แก่ อ.บ้านโฮ่ง อ.แม่ทา และ อ.ป่าซาง คิดเป็นร้อยละ 51.42 50.9 และ 32.86 ตามล าดับ เป็นข้อมูลจาก
นักเรียนที่ได้รับบริการทันตกรรม จ านวน 5,556 คน ซึ่งเป้าหมายทั้งหมด  มีจ านวน 25,099 คน คิดเป็นความ
ครอบคลุมร้อยละ 22.14  (ข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560) โดยเป้าหมายในรอบ 3 เดือน คือ ร้อยละ 15 
อ าเภอที่ไม่ผ่านตามเป้าหมายคือ อ.เมือง อ.ลี้ และ อ.ทุ่งหัวช้าง 
 

** นักเรียนท่ีได้รับการบริการทันตกรรมคือ จ านวนเด็ก 6-12 ปีในเขตรับผดิชอบ ท่ีมีรหัสหัตถการทันตกรรม (หากเป็นงาน
ตรวจนับเฉพาะตรวจทั้งปาก+วางแผน) 
** เป้าหมายนักเรยีนทั้งหมด คือ จ านวนเด็ก 6-12 ปีในเขตรับผิดชอบ 
 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 Oral Health CUP manager ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาการ
จัดบริการ ทันตกรรมอย่างมีคุณภาพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล  
 

      ผู้รายงาน : ทพญ.ชรินดา สุธาวา 
      ต าแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
      วัน/เดือน/ปี : 12 กุมภาพันธ์ 2561 
      โทร : 053-093725 ต่อ 114 
      E-mail: lamphundental@gmail.com 
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กราฟแสดงร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (รอบ 3 เดือน) 


