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คํานํา 
 

 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายใหขยายการบริการทันตกรรมสูหนวยบริการปฐมภูมิ  
สอดคลองกับเกณฑการกําหนดมาตรฐานบริการทันตกรรม ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ี
กําหนดใหทุก 10,000 ของประชากรควรมีคลนิิกบริการทันตกรรมอยางนอย 1 แหง เพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการ ทันตกรรมพ้ืนฐานโดยสะดวก และทันเวลา ลดความแออัดในโรงพยาบาลแมขาย  สงผลให
โรงพยาบาลแมขายสามารถพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการท่ียุงยากซับซอนไดสูงข้ึน  การจัดบริการ     
ทันตกรรม รวมท้ังงานบริการสงเสริมทันตสุขภาพในหนวยบริการปฐมภูมิจึงเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่ง  ท่ีตอง
อาศัยความมุงม่ันในการทํางานของ ทันตาภิบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  (ทันตสาธารณสุข) และเจาพนักงาน
ทันตสาธารณสุข ท่ีอยูประจํา   และการสนับสนุนชี้แนะใหคําปรึกษาชวยเหลือจากหัวหนาหนวยบริการ     
ปฐมภูมิ  และทีมงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรวมท้ังการสนับสนุน และนิเทศติดตามประเมินผลจาก โรงพยาบาล
แมขาย และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  

 
 คบสอ.โนนสูง   จึงไดจัดทําคูมือการดําเนินงานทันตสาธารณสุขในหนวยบริการปฐมภูมิ /โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลข้ึน  เพ่ือให ทันตาภิบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  (ทันตสาธารณสุข) และเจาพนักงาน
ทันตสาธารณสุข  นําไปใชเปนแนวทางใชในการดําเนินการ และปรับใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีตนเอง  
รวมท้ังใหผูเก่ียวของไดรับทราบบทบาทในการสนับสนุนติดตามประเมินผล  หรือใหการดําเนินงานทันต
สาธารณสุขบรรลุเปาหมายของจังหวัด  ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนจังหวัดนครราชสีมามีสภาวะทันตสุขภาพท่ีดี
ในอนาคต 
 
 

 
 

                                                                    คบสอ.โนนสูง   ผูจัดทํา 
                                                                     ตุลาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

สารบัญ 
  
เรื่อง                               หนา  
 
คํานํา  
1. แนวทางการปฏิบตัิงานดานทันตกรรมปองกัน                1    

1.1. การใชฟลูออไรดเสริมเฉพาะท่ีเพ่ือปองกันโรคฟนผุ             1    
1.2. การเคลือบหลุมและรองฟน                  4  

2. แนวทางการปฏิบัติงานดานทันตกรรมบําบัดฉุกเฉิน              5    
2.1. การตรวจประเมิน และใหการรักษาเบื้องตน               5      
2.2. การชวยเหลือผูปวยเบื้องตน                  6   
2.3. การคัดแยกโรคทางระบบและการสงตอผูปวย              7  

3. แนวทางการปฏิบัติงานดานทันตกรรมบําบัด  (การรักษาทางทันตกรรม)          8  
3.1. โรคและรอยโรคท่ีนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) 
      และเจาพนักงานทันตสาธารณสุขตองวินิจฉัยได                8    
3.2. แนวทางการอุดฟน                   10   
3.3. แนวทางการถอนฟน                  11    
3.4. แนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต         14  

4. แนวทางการกํากับการปฏิบัติงานบริการทันตกรรมของนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)     
   และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข                 16  
ภาคผนวก  

การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ                   18  
การจัดระดับสภาพรางกายผูปวยของสมาคมวิสัญญีวิทยา  
ประเทศสหรัฐอเมริกา(ASA) ป พ.ศ.2557          20  
การจัดกลุมโรคเหงือกตามสมาคมปริทันตวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา          21  
การจัดกลุมโรคปริทันตตามสมาคมปริทันตวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา           22  
เอกสารอางอิง  
 

Clinical Practice Guidelines : CPG   งานทันตสาธารณสุขคบสอ.โนนสูง  
แนวทางการวินิจฉัยในถอนฟนใหผูปวยอยางปลอดภัย    27 
แนวทางการใชฟูออไรดปองกันโรคฟนผุ      28  
แนวปฏิบัติการใหยาปองกันการติดเชื้อ HIV      29 
แนวปฏิบัติการควบคุมปองกันการติดเชื้อบนวัสดุพิมพปาก แบบหลอฟนและฟนปลอม 30 
แนวปฏิบัติการควบคุมปองกันการติดเชื้อระบบของยูนิตทําฟน   31 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อ   32 
แนวปฏิบัติการทําใหเครื่องมือปราศจากเชื้อ      33 
แนวทางปฏิบัติการทําความสะอาดและทําใหดามกรอฟน (เร็ว/ชา) ปราศจากเชื้อ 34 
แนวปฏิบัติการควบคุมปองกันการติดเชื้อบริเวณพ้ืนผิว    35 
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แนวปฏิบัติการเคลือบหลุมและรองฟน      37 
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การดําเนินงานทันตสาธารณสุข 
อําเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ดวยกลุมงานทันตสาธารณสุข คบสอ.โนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการ
กํากับ  ติดตามการดําเนินงานทันตสาธารณสุขของหนวยงานในสังกัดไดแก โรงพยาบาลโนนสูง   สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอโนนสูง  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 4  แหง ไดแก รพ.สต.โนนตาเถร  
รพ.สต.สําพะเนียง  รพ.สต.ดอนยาวใหญ  และ รพ.สต.ดอนยาวนอย  การดําเนินงานดานทันตสาธารณสุข 
บุคลากรท่ีมีสวนสําคัญในการดําเนินงานคือ ทันตแพทย นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)            
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  ทันตาภิบาล ปจจุบันไดมีการกระจาย ใหบริการทันตกรรมและทันตสาธารณสุข
ในสถานบริการทุกระดับ โดยมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของในการกําหนดบทบาทหนาท่ีการ
ทํางานของนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข  จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 

  1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืน หรือสภากาชาดไทย  
มอบหมายใหประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจาหนาท่ี ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
พ.ศ. 2539       

2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืน หรือสภากาชาดไทย  
มอบหมายใหประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
(ฉบับท่ี 2)    พ.ศ. 2559   

3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืน หรือสภากาชาดไทย 
มอบหมาย ใหประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559      

ดังนั้น  เพ่ือใหการบริการทันตกรรมและการดําเนินงานทันตสาธารณสุขเปนไปดวยความปลอดภัย
และถูกตอง สอดคลองกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว กลุมงานทันตสาธารณสุข  คบสอ.โนนสูง    
จึงไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานบริการทันตกรรม โดยมีรายนามแสดงไวทายเลม เพ่ือใหผูเก่ียวของและ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และการกํากับใหคําปรึกษาแกนักวิชาการสาธารณสุข
(ทันตสาธารณสุข)  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข และทันตาภิบาล เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีและเปนประโยชนสืบไป  
 การจัดบริการสงเสริมทันตสุขภาพ และปองกันโรคในชองปากของประเทศไทยไดพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลากวา 40 ป โดยมีทันตภิบาลรวมทีมจัดบริการเริ่มแรกท่ีโรงพยาบาลชุมชน สูสถานีอนามัย
ขนาดใหญ จวบจนปจจุบันสูศูนยสุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สงผลใหอัตราการปลอด
โรคฟนผุกลุมอายุตางๆมีแนวโนมสูงข้ึน  ในป 2549  กองทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย ไดจัดประชุมสัมมนา 
ระดมความคิดเห็นเครือขายทันตสาธารณสุขทุกหนวยงาน ในการจัดทําเปาหมายทันตสุขภาพแหงชาติ                             
ป  2563 (ค.ศ .  2020)  เ พ่ือใช ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชองปาก                        
การผลิต  และการกระจายกําลังคนดานสุขภาพชองปาก  ระดับประเทศตอไป   
 กระบวนการสงเสริมปองกันโรคในชองปาก เพ่ือบรรลุเปาหมาย ของชาติ  ป 2563   ในอีก 10 ป  
ขางหนานั้น  จะสําเร็จไดโดยการดูแลทันตสุขภาพต้ังแตเด็กยังไมเกิดนั่นคือกลุมหญิงตั้งครรภใหมีความรู   
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ทัศนคติท่ีดีและมีพฤติกรรมทันตสุขภาพท่ีดี  เพ่ือจะไดดูแลตนเองและลูกท่ีจะเกิดมา รวมท้ังบุคคลใน
ครอบครัวและเม่ือเด็กเติบโต เขาสูระบบการศึกษาท่ีศูนยเด็กเล็ก  โรงเรียนอนุบาล   โรงเรียนประถมศึกษา  
จะตองไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง  เม่ือเขาสูวัยทํางาน  ก็จะเขาสูระบบประกันสังคมหรือระบบ UC  ซ่ึงมีชุด
สิทธิประโยชนคุมครอง  สุดทายเม่ือเขาสูวัยผูสูงอายุ  บุคคลเหลานี้ก็จะมีฟนคงเหลือมากเพียงพอ  ตอการใช
งาน มีสุขภาพดี   มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได  
   

 
1. งานดานบริหารจัดการ  ประกอบดวย 
 1.1  การจัดทําแผนปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข  เปนกิจกรรมสําคัญท่ีผูปฏิบัติงานตองกําหนดวิธีการ
ทํางานไวลวงหนาอยางเปนระบบ  เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมาย  และวัตถุประสงค
ท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ   โดยนําเอาขอมูลตางๆท่ีมีอยู  มาวิเคราะหและกําหนดทางเลือกท่ีจะปฏิบัติตอ
กลุมเปาหมายสําคัญ  ทรัพยากรท่ีตองใชรวมท้ังใหเปนไปตามกรอบแนวทางการดําเนินงานและตัวชี้วัดของ
จังหวัดและตามสภาพปญหาโรคในชองปากของชุมชนเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  โดยมีกระบวนการและข้ันตอนดังนี้  
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งานทันตสาธารณสุขในPCU/ รพ.สต.

งานบริหารจัดการ

1.การจัดทําแผนปฏิบัติ

งานทันตสาธารณสุข
2.การประสานงาน

หน่วยงาน

3.การบริหารพัสดุ

ทันตกรรมและการ   

บํารุงรักษาครุภัณฑ์

4.การควบคุมป้องกันการ

ติดเชื�อทางทันตกรรม

5.การจัดระบบข้อมูลงาน

ทันตสาธารณสุข

งานทันตสุขศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

1.จัดบอร์ดทันตสุขศึกษา

2.จัดทําเอกสารแนะนําการ

ดูแลสุขภาพช่องปากแก่
กลุ่มเป้าหมาย

3.จัดทํากลุ่มสนทนา

แลกเปลี�ยนเรียนรู้   

กลุ่มเป้าหมาย

4.จัดทีมร่วมบูรณาการ

เผยแพร่ความรู้และฝึก

ทักษะการดูแลสุขภาพ 

ช่องปากในโรงเรียน    

ศพด. ฯลฯ

งานส่งเสริม

ทันตสุขภาพและ

การป้องกันโรค

ในช่องปาก

1.กลุ่มหญิงตั�งครรภ์

2.กลุ่มเด็ก 0-2 ปี

3.กลุ่มเด็ก 3-5 ปี

4.กลุ่มนักเรียน

ประถมศึกษา  6-12 ปี
5.กลุ่มนักเรียน

มัธยมศึกษา13-18 ปี

6.กลุ่มวัยทํางาน 

19 – 59 ปี

7.กลุ่มผู้สูงอายุ

8.กลุ่มผู้ป่วยเรื�อรัง

9.กลุ่มพระสงฆ์

10.กลุ่มผู้พิการ

งานสนับสนุนชุมชนมี

ส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพช่องปากของ

ประชาชน

1.รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล

ปัญหาสุขภาพช่องปากของ

ประชาชน

2.นําเสนอข้อมูลต่อผู้นํา

ชุมชน  อปท. อสม.
3.ประสานและบูรณาการ

งานส่งเสริมทันตสุขภาพ

ร่วมกับงานเครือข่ายชุมชน

ของ PCU

4.ประสานรพ.แม่ข่าย  จัด

อบรม อสม. แกนนํา

เครือข่ายต่างๆ

งานบริการทันตกรรม

1.งานบริการทันตกรรม

หญิงตั�งครรภ์
2.งานบริการทันตกรรม

นักเรียนประถมศึกษา

3.งานบริการทันตกรรม

กลุ่มประชาชนทั�วไป

4.งานบริการทันตกรรม

กลุ่มผู้สูงอายุ
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กระบวนการจัดทําแผนงานทันตสาธารณสุขในหนวยบริการปฐมภูมิ/ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 
 
 
 

                    ขอมูลและสารสนเทศ 
1.กรอบแนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุข 
 ของจังหวัดนครราชสีมา และ HDC 
    -  ตัวช้ีวัด 
    -  เกณฑ /  เปาหมายดาํเนินการ 
2.ระเบียบขอบังคับ  (การเงิน) 
3.เปาหมายทันตสาธารณสุขแหงชาติป 2563 
4.สภาวะทันตสุขภาพของประชาชนอําเภอโนนแดง 
5.ขอมูลท่ัวไป 
  ประชากรกลุมเปาหมายสาํคัญ 
      - หญิงตั้งครรภ  (จากงาน ANC ) 
      - เด็กเล็ก  (จากงาน WCC กลุมรับMMR ) 
      - เด็กวัยเรียน  (จากงานอนามัยโรงเรียน) 
      - ป.1, 6  ,ป 2-5  จากเขตรบัผิดชอบของ 
        รพ.สต.และ PCU  จากโรงเรียนในเครือขาย 
        ท่ี CUP/ สสอ. มอบหมายใหรับผดิชอบ 
6.ขอมูลดานสาธารณสุข 
  สภาวะทันตสุขภาพ 
      -  เด็กอายุ 3 ป  %  ปลอดฟนผ ุ
      -  เด็กนักเรียน  ป. 6 % ปลอดฟนผ ุ
          (  % ปลอดการถูกถอนฟน, อุดฟน) 
 ความครอบคลุมบริการทันตสาธารณสุข  
  (ผลงานบริการทันตกรรม/ สงเสริมทันตสุขภาพ ) 
-  บริการสารฟลูออไรดในนํ้าบรโิภค 
-  บุคลากรสนับสนุนงานสาธารณสุข 
    -  อสม. 
    -  ครู 
    -  ผูนํานักเรียน 
    -  แกนนําชุมชน /  เครือขายสขุภาพ 
    -  เครือขายชมรมผูสูงอาย ุ
7.ขอมูลผลการวิจัยดานทันตสาธารณสุข 
8.ขอมูลวิชาการ/ เทคโนโลยี/ นวัตกรรม 
9.แหลงงบประมาณ 
    - งบสนับสนุนจากCUP 
    - งบ  P&P  Area  Base 
    - งบอปท. 
   - งบสสส. 
   -  เงินบํารุง PCU /สอ. 
10. การมสีวนรวมของอปท./ร.ร. ศพด./ เครือขายประชาชน 
11. ระบบการจัดการขอมลู 
        -  การจัดเก็บผลงาน / รายงาน  
        -  การแปลผล   

 

 
    

 

ทันตาภิบาล PCU,รพ.สต.  
จัดทําขอเสนอแผนงาน / โครงการ 

วัตถุประสงค  กลุมเปาหมาย  ตัวช้ีวัด  งบประมาณ  
 

 

คบสอ.โนนแดง เห็นชอบ 

 
    
 

คณะกรรมการทันตสาธารณสุขระดับอําเภอ 

สัมมนา/วิเคราะห/ระดมความคิดเห็น 
 
    
 

เสนอขออนุมัติ นพ.สสจ., สปสช.เขต, สสส. ,กรมอนามัย  
ตามแหลงงบประมาณ 

 
    
 

 PCU,รพ.สต. ขออนุมัตจิัดทําแผนงาน / โครงการ 
และดําเนินการตามระเบียบ  

 

 

 PCU,รพ.สต. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ  
 

 

 PCU,รพ.สต. เบิกจายตามระเบียบ 

 

 คบสอ.โนนแดง ติดตาม ประเมินผล แผนงาน/โครงการ 
 

 PCU,รพ.สต. รายงานผลการดําเนินงาน 
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 เม่ือแผนไดรับการอนุมัติใหดําเนินการแลว  ตองจัดทําตารางการปฏิบัติการรายป   รายเดือน        
เพ่ือบริหารเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด  ใหมีประสิทธิภาพ   
 1.2  การประสานงานกับหนวยงาน 
  ตองประสานกับทีมงานในหนวยบริการซ่ึงเปนผูรับผิดชอบงานแมและเด็ก  งานอนามัยโรงเรียน     
งานโรค    ไมติดตอ  เพ่ือบูรณาการงานในกลุมเปาหมายเดียวกัน  รวมท้ังหนวยงานภายนอกไดแก        
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โรงเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เครือขายชมรมสรางสุขภาพตางๆ 
      1.3  การบริหารงานพัสดุทันตกรรมและการบํารุงรักษาครุภัณฑทันตกรรม 
 1.3.1   จัดทําขอมูลประมาณการ / ชนิด / ปริมาณวัสดุและเวชภัณฑทันตกรรม               
ท่ีจําเปนตองใชในการจัดบริการสงเสริมปองกัน  สุขภาพชองปาก และบริการทันตกรรมใหเพียงพอและพรอม
ใชงาน เสนอ คบสอ.   โนนสูง  
                 1.3.2   จัดทําบัญชีควบคุม วัสดุทันตกรรม 
                 1.3.3  ดําเนินการบํารุงรักษาครุภัณฑทันตกรรม  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                 1.3.4  จัดทําทะเบียน บันทึกขอมูลการซอมบํารุงครุภัณฑทันตกรรม 
                 1.3.5  จัดทําขอมูลขอครุภัณฑทันตกรรมใหมหรือทดแทนในกรณีครุภัณฑมีอายุการใชงาน
นาน       ซอมบอย   โดยผานหัวหนา PCU เพ่ือนําเสนอ  CUP BOARD  พิจารณาจัดสรรงบลงทุน หรือการ
สนับสนนุจาก CUP  โดยตรง 
         1.4  การควบคุมปองกันการติดเช้ือทางทันตกรรม 
 ดําเนินการจัดเตรียมครุภัณฑและเครื่องมือทันตกรรมใหปราศจากเชื้อ  พรอมใชงาน รวมท้ัง 
ตระหนักในการปองกันตนเอง  โดยใสอุปกรณปองกันการติดเชื้อตามขอกําหนดอยางเครงครัด  ตามแนวทาง
การควบคุมปองกันการติดเชื้อของจังหวัด (เอกสารภาคผนวก) 
       1.5  การจัดระบบขอมูลขาวสารทันตสาธารณสุข 
 1.5.1.จัดทําบันทึกผลและจัดเก็บขอมูลลการบริการสงเสริมทันตสุขภาพและบริการ         
ทันตกรรมและรวบรวมสงรายงานตามกําหนด 
                  1.5.2  จัดเก็บขอมูลปริมาณสารฟลูออไรดในน้ําบริโภคในโรงเรียน  ศพด. การจําหนายขนม  
เครื่องดื่ม ในรานคาชุมชน  โรงเรียน   
                  1.5.3  รวบรวมขอมูลสภาวะทันตสุขภาพ  กลุมเปาหมายสําคัญตางๆ  ท้ังในสวนท่ีจัดเก็บได
ดวยตนเองและขอมูลขางเคียงจากจังหวัด  ประเทศ  หรือเอกสารทางวิชาการ 
                1.5.4   วิเคราะห  เชื่อมโยงใหชุมชนเห็นปญหาและระดมความคิดเห็น  เพ่ือหาแนว
ทางแกไขปญหา 
                  1.5.5  ขอมูลไปใชเพ่ือการประเมินผล  โดย วิเคราะหเปรียบเทียบ ทุก 3  ,5 ,10 ป   เพ่ือให
เห็นการเปลี่ยนแปลงของดําเนินงานในแตละกลุมเปาหมาย  เพ่ือนําเสนอใหผูบังคับบัญชา  ชุมชน  โรงเรียน  
เห็นประโยชนและผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ  กิจกรรมตางๆ 
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2. งานสงเสริมทันตสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก 
     การสงเสริมทันตสุขภาพ และปองกันโรคในชองปาก  มุงเนนท่ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมการทําความสะอาดชองปาก  การบริโภคอาหารทันตสุขภาพ และการเขารับ
บริการตรวจรักษาใหทันเวลา   โดยการบูรณาการรวมกับงานสงเสริมสุขภาพกลุมเปาหมายสําคัญท้ังเชิงรับท่ี
หนวยบริการและเชิงรุกในชุมชน   ดังนี้ 
 
  2.1 กลุมหญิงตั้งครรภ  
  ประกอบดวยกิจกรรม 

 2.1.1  ตรวจสุขภาพชองปาก  ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพชองปากและฝกทักษะการ
แปรงฟน แกหญิงมีครรภ ท่ีมาฝากครรภในสถานบริการ และในชุมชน                 
              2.1.2  นัดหมายหญิงตั้งครรภท่ีพบปญหาโรคในชองปากมารับบริการแกไขปญหาในระยะ
ครรภ                       ท่ีปลอดภัย(4-6 เดือน) เนื่องจากในชวง 4 เดือนแรก หญิงตั้งครรภมักมีอาการแพทอง  
และอยูระหวางการปรับตัวจากภาวะฮอรโมนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  แตหากกรณีหญิงตั้งครรภ   แข็งแรงดีและมี
ความพรอมก็สามารถรับบริการทันตกรรมท่ีไมยุงยากซับซอนได เชน  การอุดฟน การขูดหินน้ําลาย  เปนตน           
.         

กรณีท่ี PCU มีคลินิกทันตกรรมและมีทันตาภิบาลประจําการ  ตองจัดชองทางพิเศษใหหญิงตั้งครรภ
สามารถเขารับบริการสะดวก 

สําหรับกรณีท่ีไมมีคลินิกทันตกรรม  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก ท่ีผานการอบรม
เพ่ิมศักยภาพดานทันตสาธารณสุขแลว เปนผูตรวจ  ใหทันตสุขศึกษา ฝกทักษะการแปรงฟน  และประสานสง
ตอไปรับบริการทันตกรรมท่ี CUP หรือ PCU ท่ีมีคลินิกทันตกรรมในเครือขายเดียวกันตอไป     
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ผังแสดงการจัดบริการสงเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* เกินขอบเขตจากท่ีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯป 2539 กําหนดไว 

ไมมีทันตาภิบาล 
ใน PCU 

 

ไมมีปญหาสุขภาพชองปาก
 

ใหคําแนะนําการดูแล 
สุขภาพชองปาก 

ฝกทักษะการแปรงฟน 

ลงบันทึกการใหบริการ 

มีปญหาสุขภาพชองปาก 

ใหคําแนะนําการดูแล 
สุขภาพชองปาก 

ฝกทักษะการแปรงฟน 

รักษา/ปองกัน 
ทางทันตกรรมที่ PCU 

มีทนัตาภิบาลใน PCU 

ไมเกินขอบเขต/ไม
เกินศักยภาพ

ศักยภาพ 

สงรักษา/ปองกันตอ 
ที่คลินิกทันตกรรม รพ. 

เกินขอบเขต*/ 
เกินศักยภาพ 

คลินิกทันตกรรม รพ.สต. 
 เครือขาย เดียวกัน 

หญิงตั้งครรภ 
 

ซักประวัต ิ
   -ประวัติการตั้งครรภ 
   -ประวัติทางทันตกรรม 

ตรวจชองปาก 
   -ฟนผ ุ
   -คราบจลุินทรีย 
   -เหงือกอักเสบ 
   -การมีหินนํ้าลาย 

สอบถามพฤติกรรม 
ท่ีมีผลตอสุขภาพชองปาก
ของหญิงมีครรภ 

ประเมินสุขภาพชองปาก 
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 2.2 กลุมเด็ก 0-2 ปใน คลินิกเด็กดี (WBC) 
 2.2.1   ตรวจสุขภาพชองปาก,ทาฟลูออไรดวานิชใหแกเด็กอายุ 9 เดือน – 2 ป  และให

คําแนะนํา            ผูปกครองในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กท่ีมารับวัคซีนท่ีคลินิกเด็กดี            
 2.2.2   มอบแปรงสีฟน และฝกการแปรงฟนใหลูกแกผูปกครองเด็กกลุมอายุ 9 เดือน เพ่ือ

เปนการ           กระตุนใหผูปกครองแปรงฟนใหเด็ก     
 กรณีของสถานีอนามัย, รพ.สต. ,PCU ท่ีมีทันตาภิบาล   ทันตาภิบาลจะเขาไปรวมดําเนินงานในสวน
ของสุขภาพชองปากท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี  ของสถานีอนามัยนั้นหรือในหนวยบริการเชิงรุก 
 กรณีของสถานีอนามัย, รพ.สต. , PCU ท่ีไมมีทันตาภิบาล   เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานอนามัยแมและ
เด็ก             (ท่ีผานการอบรมเพ่ิมศักยภาพดานทันตสาธารณสุขแลว : ตรวจชองปาก การใชฟลูออไรดวานิช 
การใหทันตสุขศึกษา เปนตน)  ใน สถานีอนามัย, รพ.สต. , PCU จะตองดําเนินการเอง 
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ผังแสดงการจัดบริการสงเสริมทันตสุขภาพกลุมเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 

* เกินขอบเขตจากท่ีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯป 2539 กําหนดไว 
 

 

 

 

ไมมีทันตาภิบาล 
ใน PCU,รพ.สต. 

มีความเสี่ยงฟนผุต่าํ 

ใหคําแนะนําการดูแล 
สุขภาพชองปาก 

สาธิตและฝกการแปรงฟน / 
 ทาฟลูออไรดวานิช 

 

ลงบันทึกการใหบริการ 

เสี่ยงสูงและมีฟนผ ุ

ใหคําแนะนําการดูแล 
สุขภาพชองปาก 

สาธิตและฝกการแปรงฟน / 
ทาฟลูออไรดวานิช 

 

รักษา/ปองกัน 
ทางทันตกรรมท่ี PCU 

มีทันตาภิบาล 
ใน PCU,รพ.สต. 

 

ไมเ่กินขอบเขต/    

ไมเ่กินศกัยภาพ 

สงรักษา/ปองกันตอ 
ท่ีคลินิกทันตกรรม รพ. 

เกินขอบเขต*/ 

เกินศกัยภาพ 

เด็กท่ีมารับบริการ 

มีความเสี่ยงฟนผสุูง 

ใหคําแนะนําการดูแล 
สุขภาพชองปาก 

สาธิตและฝกการแปรงฟน / 
 ทาฟลูออไรดวานิช 

คลินิกทันตกรรม PCU 
 เครือขายเดียวกัน 

ตรวจคัดกรอง 
   -ฟนผุ 
   -คราบจุลินทรีย 
   -เหงือกอักเสบ 
   -ความผิดปกตขิองฟน 

สอบถามพฤติกรรม 
-พฤติกรรมการกนิ 
-การทําความสะอาดชองปาก   
- การแปรงฟน 
-การไดรับฟลูออไรด 

ประเมินความเส่ียงตอการเกิดโรคฟนผุ 
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2.3  กลุมอายุ  3-5  ป  (ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน) 
 2.3.1  ตรวจคัดกรองสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนตรวจฟน ใหทันตสุขศึกษา แกปญหา

รอยโรคท่ีพบในชองปากรวมกับครูพ่ีเลี้ยงเด็กและผูปกครอง           
  2.3.2  ประสานงานโรงพยาบาลแมขายในการจัดการฝกอบรมครูพ่ีเลี้ยงและผูดูแลเด็ก  ใหมี
ความรู ทัศนคติท่ีดี  และมีทักษะในการจัดบริการสงเสริมทันตสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ            

 2.3.3  สนับสนุนใหครูพ่ีเลี้ยงเด็กจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนอยาง
ตอเนื่องโดยเนนกิจกรรม       

  ( 1 ) จัดเมนูอาหารและจัดอาหารวางท่ีดีตอสุขภาพเหมาะสมตอเด็กรวมท้ังดื่มนม
จืด งดการใชขวดนม 
        ( 2 ) จัดสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเอ้ือตอการมีทันตสุขภาพท่ีดี  
  2.3.4  การจัดกิจกรรมเคลือบฟลูออไรดวานิชปองกันฟนผุ 
  2.3.5  ประเมินสภาพแวดลอมศูนยเด็กเล็ก 
  2.3.6  สรุปวิเคราะหผลการตรวจขอ 2.3.1  และ  2.3.5 สรุปนําเสนอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาสูศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู    และตามเกณฑขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสิ่งสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางทันตสุขภาพไดแกอุปกรณ   การแปรงฟน   อาหาร
สงเสริมทันตสุขภาพ  เปนตน 
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ผังแสดงการดําเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
                         
 
                         

  
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกินขอบเขต* 
เกินศักยภาพ 

ไมเกินขอบเขต     ไมเกินศักยภาพ 

ทันตบุคลากรประสาน รพ.แมขาย 
ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมผูดูแล

็  ตรวจสุขภาพชองปากเด็ก 
   -ฟนผ ุ
  - ความสะอาดชองปาก 
 

จัดกิจกรรมสงเสรมิ
พฤติกรรมการบรโิภค 
ท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพชอง
ปาก 
- จัดอาหารวางท่ีมีคณุคา
ทางโภชนาการ 
- จํากัดขนมท่ีเด็กนํามากิน 
-ลด ละ เลิกการใชนมขวด 
-สงเสรมิดืม่นมจืด  
 
 

สงเสริมพฤติกรรมการแปรงฟน 
-จัดสถานท่ีแปรงฟนท่ีเหมาะสม 
-จัดทําสถานท่ีเก็บแปรงสีฟน 
-การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณแปรงฟน 
-การเตรยีมความพรอมของเด็กในการแปรงฟน 
  โดยผสมผสานไปกับการเรียนรูของเด็ก 
-สงเสรมิใหมีการแปรงฟนอยางสม่าํเสมอทุก
วัน 
-การตรวจความสะอาดชองปากหลังแปรงฟน 
 
  
 

มีฟนผ/ุเสี่ยงสูงตอฟนผ ุ

รักษา/ปองกันทางทันตกรรมท่ี รพ.สต. สงรักษา/ปองกันตอ 
ท่ีคลินิกทันตกรรม รพ. 

มีทันตาภิบาลใน รพ.สต. ไมมีทันตาภิบาลใน รพ.สต. 

ทันตบุคลากร 

สงตอ PCU ท่ีมีคลินิกทันตกรรม 
ในเครือขายเดยีวกัน 

ผูดูแลเด็ก 

วิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน 

นําเสนอขอมูลตอ 
  อปท. 

อปท. นําขอมูลไปใช 
เพ่ือการกําหนด 

นโยบายและแผน 
การพัฒนา ศพด. 
ใหไดมาตรฐาน 

 

* เกินขอบเขตจากท่ีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯป 2539 กําหนดไว 
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2.4  กลุมนักเรียนประถมศึกษา ( อายุ 6 – 12 ป ) 
  2.4.1   จัดทําฐานขอมูลนักเรียน ครู ผูนํานักเรียน / สภาพแวดลอมในโรงเรียน  วิเคราะหผลเพ่ือ                        
นําเสนอผูบริหารโรงเรียน   

-  ในเขตรับผิดชอบของ PCU / สอ./รพ.สต. 

- ในเขตรับผิดชอบของ PCU / สอ./รพ.สต. ท่ีไมมีคลินิกทันตกรรมในเครือขายเดียวกันซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการทันตสุขภาพระดับอําเภอ   ในการจัดบริการทันตกรรมรองรับ  การสงตอ     
 2.4.2   ประสาน รพ.แมขายเพ่ือประสานผูบริหารโรงเรียนจัดอบรม / ประชุมครูอนามัย หรือผูนํา                        
นักเรียนตามความจําเปนและเหมาะสม 
  2.4.3   ตรวจสุขภาพชองปากนักเรียน ป.1, ป.3 และ ป.6  รวมท้ังนักเรียนชั้นท่ีเหลือ เพ่ือวาง                        
แผนการจัดบริการเคลือบหลุมรองฟน  อุดฟนถาวร  ขูดหินน้ําลาย  และถอนฟน  ตามความจําเปน    
  2.4.4   บริการเคลือบหลุมรองฟนกรามถาวรซ่ีท่ี 1 นักเรียน ป.1 กลุมเสียงสูงตอโรคฟนผุทุกคน                        
( จากขอมูลทางวิชาการพบวา ประมาณรอยละ 50 ของนักเรียน ป.1 )              
  2.4.5    ติดตามตรวจสอบการติดแนนของสารเคลือบหลุมรองฟน พรอมท้ังดําเนินการแกไข 
  2.4.6   บริการอุดฟนกรามถาวรซ่ีท่ี 1  ทุกซ่ีทุกคนท่ีผุ ( จากขอมูลระบาดวิทยาของกองทันต                        
สาธารณสุข พบวาประมาณรอยละ 25 ของนักเรียน ป.1– ป.6 มีฟนถาวรผุอยางนอย 1 ซ่ี )             
  2.4.7    บริการเคลือบหลุมรองฟนกรามซ่ีท่ี 2 นักเรียนชั้น ป.6 ทุกคนท่ีมีความเสี่ยงสูงตอโรคฟนผุ 
  2.4.8    สนับสนุนและรวมดําเนินการ(เปนวิทยากรพิเศษ) ใหโรงเรียนมีการจัดการเรียนรูเก่ียวกับ                        
การดูแลสุขภาพชองปากเด็กวัยเรียนเปนไปตามหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพนฐาน 
  2.4.9    กระตุนใหโรงเรียนจัดการสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพชองปากท่ีดี  ไดแกการมีนโยบาย           
สาธารณะ ท่ีควบคุมมิใหจําหนายอาหาร ขนมท่ีมีผลเสียตอสุขภาพชองปาก  สนับสนุนให  มีการจําหนายขนม
ไทย  ผลไม เปนตน ( หัวหนา PCU ตองชวยเหลือในการประสานงาน )                       
  2.4.10  สนับสนุนครูอนามัยฝกผูนํานักเรียน  เพ่ือชวยจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 
เชน  การตรวจฟน  การควบคุมการแปรงฟน  ตรวจความสะอาดชองปากภายหลังการแปรงฟน                
  2.4.11 จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนตามโอกาสเหมาะสม เชน บูรณาการกับ
งานวิชาการ   งานสง เสริมสุขภาพในโรงเรียน  ฯลฯ  หรืองานทันตสุขภาพโดยจัดเปนและฝก                        
ฐานความรูทักษะการแปรงฟน  ( ดังตัวอยางภาพในภาคผนวก ) 
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ผังแสดงการดําเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* เกินขอบเขตจากท่ีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯป 2539 กําหนดไว 

             
 
   

ทันตบุคลากร 

ตรวจสุขภาพชองปาก 
-ฟนถาวรผุ เด็ก ป.1 – 6 ทุกคน 
-ภาวะเหงือกอักเสบ 
-หลุมรองฟนกรามถาวรซ่ีที่หนึ่ง ของเด็ก ป.1 
-หลุมรองฟนกรามถาวรซ่ีที่สองของเด็ก ป.6 
 
         

สงเสริมพฤติกรรมการบริโภค 
ที่เอื้อตอการมีสุขภาพชองปาก 

-การจัดการเรียนรูเร่ือง  
 “อาหารกับปญหาทันสุขภาพ ” 
-มีการควบคุมการจําหนาย 
 อาหาร/ ขนม / เคร่ืองด่ืมที่มีผล    
 ตอทันตสุขภาพในโรงเรียน  
-มีการจาํหนายผลไม เคร่ืองด่ืม    
 ผลไม  นมจืด 

สงเสริมพฤติกรรมการแปรงฟน 
-จัดสถานที่แปรงฟนที่เหมาะสม 
-จัดทําสถานที่เก็บแปรงสีฟน 
-การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณแปรงฟน 
-การเตรียมความพรอมของเด็กใน 
 เร่ืองความสะอาดชองปาก, การ  
 แปรงฟนโดยผสมผสานไปกบั 
 การเรียนรูของเด็ก 
-สงเสริมใหมีการแปรงฟนอยาง 
 สม่ําเสมอทุกวัน 
-การตรวจความสะอาดชองปากหลัง
แปรงฟน 
 

การจัดการเรียนรู 
เกี่ยวกบั 

ทันตสุขภาพ 
ผสมผสาน 

ไปกับการเรียน 
การสอน 

ประสาน รพ.แมขาย จัดอบรม/ 
ประชุมครูอนามัย /ครูประจาํชั้น 

ผูบริหารโรงเรียนมอบบายนโยบาย 

ครูประจําชั้น / ครูอนามยั 

นักเรียนเขารับ 
บริการทันตกรรม 

ตามนัดหมาย 

จัดอบรม 
ผูนํานักเรียน 

มีฟนผุ / หลุมรองฟนลึก / 
มีปญหาชองปากตองรักษาเรงดวน 

รักษา/ปองกันทางทันตกรรมที่ PCU 
-เนนเคลือบหลุมรองฟน ป.1 
-อุดฟนถาวรทุกซ่ี  ทุกคน 
-เคลือบหลุมรองฟน ป.6 
 

 ไมเกนิขอบเขต     ไมเกนิศักยภาพ 

สงรักษา / ปองกัน ตอที ่
คลินิกทันตกรรม รพ. 

เกนิขอบเขต* 
เกนิศักยภาพ 

มีทันตาภิบาลใน PCU ไมมีทันตาภิบาลใน PCU 
  

สงตอคลินิกทันตกรรม 
PCU ในเครือขายเดียวกัน 
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2.5  กลุมนักเรียนมัธยมศึกษา  ( อายุ  13 – 18 ป ) 
  2.5.1  จัดทําฐานขอมูลนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  2.5.2  ประสานงาน  สื่อสารขอมูลดานทันสุขภาพนักเรียนกับครู / ผูบริหารโรงเรียน  ใหสนับสนุน          
การสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน            
  2.5.3  สนับสนุนครูอนามัยในการจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน  รวมท้ังจัด          
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการมีสุขภาพท่ีดี   เชน  การกระตุนใหมีการใชสมุดบันทึกสุขภาพ    ดวยตนเอง  การ
ตรวจฟนนักเรียน  ควบคุมการจําหนายอาหาร/เครื่องด่ืมท่ีมีโทษตอฟน  การตรวจปริมาณฟลูออไรดในน้ํา  
สรางนโยบายสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ฯลฯ            
  2.5.4  สนับสนุนใหมีกิจกรรมการรวมกลุมของนักเรียนและเยาวชน  ในรูปแบบของชมรมตางๆ         
ตามแนวทางของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนภายในโรงเรียน  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการดูแลสุขภาพดวยตนเอง  
และมีการปลูกฝงและสรางกระแสสุขภาพในกลุมเยาวชน             
  2.5.5  บูรณาการงาทันตสุขภาพกับงานสงเสริมสุขภาพกับงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนมัธยม         
โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้         

-  ตรวจสุขภาพชองปากนักเรียนทุกคนปละ  1  ครั้ง 
-  สงตอนักเรียนท่ีมีปญหาทันตสุขภาพหรือเปนกลุมเสี่ยงไปรับการรักษาทางทันตกรรม 

-  ใหคําปรึกษาครูอนามัย  ใหสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 
  2.5.6  สนับสนุนใหครูอนามัยจัดอบรมนักเรียนแกนนํา 
  2.5.7  จัดบริการอุดฟนถาวรนักเรียนมัธยมศึกษา  โดยมุงเนนใหใหความสําคัญกับนักเรียน           
ม.1 เปนหลัก 
 
   
2.6  กลุมอายุ 19 - 59  ป  ผูสูงอายุ  และผูปวยเรื้อรัง 

2.6.1  ตรวจสุขภาพชองปาก ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพชองปากผูปวยเรื้อรัง  ท่ีคลินิก     
เบาหวาน  ความดัน  หรือคลินิกวัยทอง   ผูสูงอายุในสถานบริการ ในชมรมผูสูงอายุ   และการเยี่ยมบาน        

2.6.2  จัดอบรมใหความรูทางทันตสุขภาพแกแกนนําผูสูงอายุ 
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ผังแสดงการดําเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพในประชาชนท่ัวไป ผูสูงอายุ และผูปวยเรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนท่ีมารับบริการ 

ตรวจคัดกรอง 
  -ฟนผ ุ
   -เหงือกอักเสบ 
   -โรคปริทันต 
  -ความผดิปกติอ่ืนๆ 

สอบถามพฤติกรรม 
-พฤติกรรมการกิน 
-การทําความสะอาด  
 ชองปาก  การแปรงฟน 
-ประวัติการแพทย/ทันตก

 

ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ/เหงือกอักเสบ/โรคปริทันต 

มีความเสี่ยงต่ํา 

จัดบริการสงเสริม
สุขภาพชองปาก 

สําหรับกลุมเสี่ยงต่าํ 

มีความเสี่ยงสูง 
 

จัดบริการสงเสริม
สุขภาพชองปาก 

สําหรับกลุมเสี่ยงสูง 

มีความเสี่ยงสูงและพบ
รอยโรคตองรักษา 

รักษา/ปองกัน 
ทางทันตกรรม 

ท่ี รพ.สต. 
 

ไมเ่กินศกัยภาพ/ ขอบเขต 

สงรักษา/ปองกัน 
ท่ีคลินิก 

ทันตกรรม รพ. 

เกินศกัยภาพ/ขอบเขต 
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 การจัดบริการสงเสริมปองกันทางทันตสุขภาพนอกจากดําเนินการในหนวยบริการท่ีคลินิก  ANC  
WCC  คลินิกโรคเบาหวาน  ความดัน  คลินิกวัยทอง  ในโรงเรียน  แลวยังสามารถดําเนินการเชิงรุกในชุมชน
โดยบูรณาการกับงานเยี่ยมบานไดดังนี้     
 

กลุมวัย กิจกรรมสงเสริมสุขภาพเชิงรุก ลักษณะกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
หญิงตั้งครรภ - ติดตามเยี่ยมบานหลังคลอด 

- การดูแลสุขภาพชองปาก 
ผสมผสานไปกับ
โครงการ  “สายใยรัก
แหงครอบครวั” 

ทันตบุคลากร และ/
หรือจนท.งานอนามัย
แมและเด็กใน 

กลุมเด็ก 0-2 ป 1.ติดตามเยี่ยมบานหลังคลอด 
2.การเก็บขอมูลการบริโภคนม ขนม      
   เครื่องดื่ม และ พฤติกรรมการทํา 
   ความสะอาดชองปากในเด็ก 
3.นําเสนอขอมูล/ปญหาตอกลุม 
   มารดา/ผูเลี้ยงดูเด็ก 
4.หาทางแกโดยกลุมมารดา/ 
   ผูเลี้ยงดู และผูเก่ียวของอ่ืนๆ 
5.ใหบริการทาฟลูออไรดวานิช 
   กลุมเสี่ยง 

ผสมผสานไปกับ
โครงการ “สายใยรัก
แหงครอบครัว” 
เชน“กิจกรรมแม
อาสา” 
การประชุมกลุมแมท่ี
เลี้ยงลูกดวยนมแม” 
เปนตน 

ทันตบุคลากร และ/
หรือจนท.งานอนามัย
แมและเด็กใน 

กลุมผูปวยเรื้อรัง 
และผูพิการ 
 
 
 
กลุมวัยทํางาน 
 
 
 
กลุมผูสูงอายุ 
 
 
 
กลุมพระสงฆ 
 

1.บูรณาการตรวจสุขภาพชองปาก 
   ฝกทักษะการแปรงฟน 
2.จัดระบบรองรับการบรกิาร 
ทันตกรรม 
1.ตรวจคัดกรองสุขภาพชองปาก 
2.แนะนําการดูแลสุขภาพชองปาก 
  ชี้แจงชุดสิทธิประโยชน 
3.จัดระบบรองรับการบรกิาร 
ทันตกรรม 
1.ตรวจคัดกรองสุขภาพชองปาก 
2.ฝกทักษะการแปรงฟน/ทันตสุขศึกษา 
3.จัดบริการขูดหินน้ําลาย,ทาฟลูออไรด   
   วานิช ปองกันฟนผุ 
1.ตรวจคัดกรอง 
2.ถวายความรู 
3.จัดบริการรักษาตามความจําเปน 

บูรณาการกับงานเยี่ยม
บานของทีม 
Home Health Care 
 
บูรณาการกับงานNCD 
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผูประกันตน ในพ้ืนท่ี   
ท่ีมีสถานประกอบการ 
ประสาน/บูรณาการ 
กับกิจกรรมเครือขาย 
ชมรมผูสูงอายุ 
 
 
ผสมผสานกับงาน 
วัดสงเสริมสุขภาพ 

ทันตบุคลากร และ 
หรือจนท.งาน NCD 
 
 
ทันตบุคลากร และ  
จนท.สาธารณสุข 
ทันตบุคลากร 
 
 
ทันตบุคลากร 
 
 
 
ทันตบุคลากร 
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3. งานบริการทันตกรรม 
 

การจัดบริการทันตกรรมของทันตภิบาล  ใหเปนไปตามขอกําหนดโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุข        
ท่ีดีดวยบุคคลซ่ึงกระทรวง  ทบวง  กรม  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคกรบริหารสวนทองถ่ินอ่ืน               
หรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจาหนาท่ี  ซ่ึงเปนผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2539  
 3.1 ดานทันตกรรมปองกัน 
  3.1.1 ใชสารฟลูออไรดเพ่ือปองกัน โรคฟนผุ 
  3.1.2 ใชสารเคลือบหลุมรองฟน เพ่ือปองกันโรคฟนผุ 
  3.1.3 ขูดหินน้ําลายและทําความสะอาดฟน เพ่ือปองกันโรคเหงือกอักเสบ 
 3.2 ดานทันตกรรมบําบัดฉุกเฉิน 
  3.2.1 บําบัดฉุกเฉินดานทันตกรรมเบื้องตน เพ่ือลดความเจ็บปวด การกรอฟนเพ่ือระบาย
หนอง 
  3.2.2 ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบื้องตนกอน ระหวางและหลังการรักษาทางทันตกรรม เชน 
ภาวะเลือดออกมาก 
  3.2.3 คัดแยกโรคและสงตอผูปวยดานทันตกรรม เชน ผูปวยท่ีมีโรคทางระบบ                
(SYSTEMIC DISEASE) 
 3.3 ดานทันตกรรมบําบัด 
  3.3.1 ตรวจวินิจฉัยและคัดแยกโรคภายในชองปาก 
  3.3.2 อุดฟนชนิดไมซับซอนดวยวัสดุอุดฟน 
  3.3.3 ถอนฟนท่ีข้ึนปกติท่ีไมสามารถเก็บรักษาไวได และไมมีภาวะแทรกซอน 
 3.4 รักษาโรคเหงือกอักเสบโดยการขูดหินน้ําลาย 
 โดยการใหบริการตองผานกระบวนการตรวจสุขภาพชองปากวิเคราะห วางแผนการใหบริการตามขีด
ความสามารถ นัดหมายผูปวยใหกลับมารับบริการตอเนื่อง รวมท้ังใหคําแนะนําการเขารับการรักษาท่ีเกินขีด
ความสามารถ และสงตอไปยังโรงพยาบาลแมขาย สําหรับ PCU / สถานีอนามัย/รพ.สต. ท่ีไมมีคลินิก         
ทันตกรรมใหดําเนินการติดปายประชาสัมพันธใหประชาชนทราบวาไปรับบริการทันตกรรมไดท่ีโรงพยาบาล 
PCU และ รพ.สต. ในเครือขายท่ีใดในวัน และเวลาใดใหชัดเจน 
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ข้ันตอนการใหบริการทันตกรรมใน PCU/สถานีอนามัย/รพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ตองกําหนดการจัดบริการทันตกรรมแกผูปวยท่ัวไป กลุมหญิงตั้งครรภ เด็กเล็ก นักเรียน 
และผูสูงอายุ ติดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 

ซักประวัติ  การใชยา  การแพยา 
วัดความดันโลหิต ประเมิน  สภาวะเสี่ยง 

ปกติ ผิดปกติ 

ตรวจสุขภาพชองปาก 
วางแผนการรักษา 

ใหการรักษาตามขีด
ความสามารถ 

กรณีมีโรคประจําตัว 
เปนความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน 

กรณีมีความผิดปกติทางกาย 
แนะนําใหพบแพทย 

และสงตอโรงพยาบาลแมขาย 

- นัดหมายใหรับบริการ
ตอเนื่อง 
- แนะนําการดูแลรักษา
ความสะอาดชองปาก 

สงตอโรงพยาบาลแมขาย
ในรายยุงยากซับซอน 
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การจัดบริการทันตกรรมในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลเครือขายเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. งานสนับสนุนชุมชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพชองปากของประชาชน 
 

4.1 ขอคําปรึกษาหัวหนา PCU และประสานทีมงานใน PCU ซ่ึงรับผิดชอบงานเครือขายในชุมชน เพ่ือ
บูรณาการงานรวมกัน 
 4.2 รวบรวม สรุป วิเคราะห ปญหาสุขภาพชองปากของประชาชนกลุมตางๆ เปรียบเทียบกับขอมูล
ของจังหวัด เขต และประเทศ 
 4.3 นําเสนอขอมูลตอผูนําชุมชน อปท. เจาอาวาส อสม. ประธานเครือขายชมรมสุขภาพตางๆ เพ่ือให
เกิดความตระหนัก และมีสวนรวมในการกําหนด นโยบายสาธารณะ และหาแนวทางการสนันสนุนการ
ดําเนินงานแกไขปญหาทันตสุขภาพ  
 4.4 ประสานโรงพยาบาลแมขาย    จัดการอบรมใหความรูแกนนําเครือขายสุขภาพตางๆ อสม.ใหมี
สวนรวมในการคนหากลุมเสี่ยง และจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพกลุมเปาหมายตางๆตามความเหมาะสม 
 4.5 กรณีท่ีการจัดบริการสงเสริมทันตสุขภาพ และบริการทันตกรรมไดดําเนินงานจนปรากฏผลงาน
เชิงประจักษเปนท่ียอมรับของชุมชนแลว ทันตภิบาลควรสรุปผลงาน ขอมูลปญหาทันตสุขภาพขอจํากัดตางๆ
รวมท้ังขอเสนอแนะใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับทราบ    เพ่ือเปนขอมูลนําเขาในการตัดสินใจ

โรงพยาบาลแมขาย 

PCU/รพ.สต../สอ. 

PCU/รพ.สต../สอ. 

PCU/รพ.สต../สอ. 

PCU/รพ.สต../สอ. PCU/รพ.สต../สอ. PCU/รพ.สต../สอ. 
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ดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพ  ตัวอยางเชน  อาหารสุขภาพสําหรับเด็กใน ศพด. / ร.ร.  
การจัดสรางโรงอาหารสุขภาพ  อางลางมือแปรงฟนเชิงสาธิต การใหทุนการศึกษาแกทันตภิบาล การจางทันต
ภิบาล หรือการสนับสนุนครุภัณฑทันตกรรม เปนตน 
 
5. งานบริการทันตสุขศึกษา และประชาสัมพันธ 
 

5.1 จัดทําบอรดทันตสุขศึกษาในหนวยบริการเรื่อง 
  5.1.1 โรคในชองปาก การปองกันและรักษา 
  5.1.2 การดูแลสุขภาพชองปากท่ีถูกตอง 
  5.1.3 ประชาสัมพันธใหประชาชนแตละกลุมทราบสิทธิประโยชนของตนเอง   เชน กลุม
ผูประกันตน  
  5.1.4 ประชาสัมพันธหนวยบริการทันตกรรมท่ีมีศักยภาพสูง มีขีดความสามารถในการ
จัดบริการเฉพาะทางใหประชาชนทราบ 
 5.2 จัดทําเอกสารแผนพับคําแนะนํา การดูแลสุขภาพชองปากแกกลุมเปาหมายตางๆ 
 5.3 จัดทําการสนทนากลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู การดูแลสุขภาพชองปากซ่ึงกันและกัน    ท่ีคลินิก 
ANC  คลินิกเด็กดี  คลินิกโรคเรื้อรัง (เบาหวาน / ความดัน) คลินิกผูสูงอายุ 

 5.4 จัดทีมหรือรวมบูรณาการแผยแพรความรู และฝกทักษะ การดูแลสุขภาพชองปากในโรงเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนเครือขายสุขภาพตางๆ รวมท้ังการจัดกิจกรรมรณรงคตามความเหมาะสม 
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ผังแสดงความเช่ือมโยงหนวยงานภายใน และภายนอกท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมทันตสุขภาพประชาชนใน
ความรับผิดชอบของ PCU 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อปท. 

โรงงาน ชุมชน 

วัด 

ศพด. ร.ร. 

ชมรม
ผูสูงอายุ 

PCU / รพ. สต. 
- ANC - หญิงตั้งครรภ 
- WBC - เด็ก 0 – 2 ป 
- DM / HT - ผูปวย 

นายก / ปลัด 
สวนการศึกษา 
เจาหนาท่ี 

ผูนําชุมชน 
อสม. 
แกนนําเครือขาย
สุขภาพ 
 

ผูประกอบการ 
ผูประกันตน 

พระสงฆ 
ผูสูงอายุ แกนนําเครือขาย 

ผูสูงอายุ 

ผดด. 
เด็ก 3 – 5 ป 
ผูปกครอง 

ครูอนามัย 
ผูนํานักเรียน 
นักเรียน - ป. 1 
  - ป. 2-5 
  - ป. 6 
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บทบาทหัวหนา PCU / รพ. สต. / สถานีอนามัย 
 
1. สนับสนุนการดําเนินงานทันตสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดย 
 1.1 ประสาน CUP board จัดทํางบลงทุนดานครุภัณฑทันตกรรม 
 1.2 จัดเตรียมงบดําเนินการดวยเงินบํารุง หรือจาก CUP หรือทองถ่ินตามความเหมาะสม เพ่ือ
จัดเตรียมหองทันตกรรมซ่ึงประกอบดวย  ตูเก็บเครื่องมือ   วัสดุ  และเอกสาร  โตะทํางาน  ตูเคลื่อนท่ีสําหรับ
วางวัสดุ เครื่องดูดอากาศ  ตูเย็นเพ่ือเก็บวัสดุทันตกรรม  เครื่องปรับอากาศ (เพ่ือการควบคุมปองกันการติด
เชื้อ) 
 1.3 กรณีมีเงินบํารุงมากเพียงพอ ตองพิจารณาสนับสนุนลูกจางชวยงานขางเกาอ้ี ซ่ึงจะทําให
ประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน และเพ่ือความปลอดภัยแกผูรับบริการ  
2. ใหคําปรึกษา ชี้แนะวิธีการทํางานบูรณาการกับงาน กับผูรวมงานในหนวยงาน และการประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก นายกเทศมนตรี นายกอบต. ปลัดอบต. หัวหนา
สวนการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน เจาอาวาส ผูดูแลเด็ก และผูนําชุมชนอ่ืนๆ 
3. การควบคุมกํากับ  
 - ติดตามดูแลการดําเนินงานตามแผน ใหบรรลุเปาหมาย และตัวชี้วัดใหทันเวลา รวมท้ังการจัดเก็บ
ขอมูล และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4. สรางขวัญและกําลังใจ แก ทันตภิบาล โดยพิจารณาสนับสนุนใหทันตภิบาลไดรับการพัฒนาศักยภาพ อบรม
และศึกษาตอเนื่อง และความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 
บทบาทของโรงพยาบาลแมขาย (CUP) 
 

1. มอบหมายใหทันตแพทยหรือทันตภิบาลอาวุโสทําหนาท่ีดูแล สนับสนุนใหคําปรึกษาติดตามควบคุม
กํากับการดําเนินงานของทันตภิบาลใน PCU / รพ. สต. 

2. ใหคําปรึกษาทันตภิบาลในการรวบรวมวิเคราะหขอมูลทันตสุขภาพผลการดําเนินงาน ขอเสนอเพ่ือ
การพัฒนางานบริการสงเสริมทันตสุขภาพ เพ่ือนําเสนอตอ CUP board ผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารโรงเรียน 
เจาอาวาส ผูนําชุมชน ประธานอสม. ใหทราบขอมูล และนําขอมูลไปใชในการกําหนดนโยบายการสงเสริมทันต
สุขภาพตอไป 

3. สนับสนุนงบประมาณรายหัวประชากร ใหเพียงพอตอคาใชจายในการจัดจางผูชวยเหลือคนไข ในกรณี
เงินบํารุงของ PCU ไมเพียงพอ แตมีผลงานบริการสงเสริมทันตสุขภาพ และบริการทันตกรรมสูง 

4. ทําแผนสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ เวชภัณฑทันตกรรมให PCU อยางเพียงพอ 
5. จัดสัมนาเครือขายทันตภิบาลใน PCU เพ่ือจัดทําแผน สรุปผลงานรวมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู 
6. จัดระบบรองรับการสงตอทางทันตกรรม หรือสงทันตแพทยออกไปจัดบริการท่ียุงยากซับซอนท่ี PCU 
7. ใหคําปรึกษาในการจัดทําเอกสารวิชาการเพ่ือความกาวหนาของทันตภิบาล 
8. รวมกันสสอ. นิเทศติดตามใหความชวยเหลือแก PCU อยางตอเนื่อง (ควรทุก 3, 6, 12เดือน) 
9. ประเมินผลการดําเนินงานของ PCU เครอืขาย 
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บทบาท สสจ. 
 

1. นํานโยบายสวนกลาง ขอมูลปญหาทันตสุขภาพในจังหวัด ทรัพยากรมาวิเคราะหกําหนดเปนกรอบ
แนวทางการดําเนินงาน และกําหนดตัวชี้วัด 

2. สงมอบกรอบแนวทางการดําเนินงาน และตัวชี้วัดใหแก CUP / PCU /รพ.สต./สอ.จัดทําแผน 
3. วิเคราะหแผน CUP / PCU เสนอ นพ.สสจ. อนุมัติ 
4. สนับสนุนการดําเนินงานของ  CUP / PCU 

- สื่อ / สิ่งพิมพ / เอกสารวิชาการ 
- วัสดุเพ่ือการสาธิต / การฝกทักษะ 

5. พัฒนาองคความรูแก ทันตภิบาล 
6. ติดตามนิเทศ วิเคราะหผล นําเสนอผูบริหาร 
 
  การดําเนินงานทันตสาธารณสุขใน PCU / รพ. สต./สอ. จะสําเร็จบรรลุเปาหมายได        
ตองอาศัยพลังความคิดริเริ่มสรางสรรของทันตภิบาลในการรวบรวมขอมูลทุกๆดานท่ีเก่ียวของในชุมชน                   
การศึกษาคนควา   เรียนรูรูปแบบ ถอดบทเรียน  และวิธีการกําหนดของเครือขายทันตสาธารณสุขใน
จังหวัด และเครือขายอ่ืนท่ีไดพัฒนาระบบการทํางานไดดีแลว  นอกจากนั้นผูปฏิบัติจะตองมีเจคติท่ีดีใน
การทํางาน เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน  และตองสามารถบริหารเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด ในการลําดับ
ความสําคัญของงาน   เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสูงสุด  ภายใตการสนับสนุนของทีมงาน
สาธารณสุข      หัวหนา PCU / รพ. สต./สอ.   เครือขายทันตสาธารณสุข   เครือขายสรางเสริมสุขภาพ   
และผูนําในชุมชน 
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(ตัวอยาง) ผังแสดงการจัดวางครุภัณฑ คลินิกทันตกรรมขนาด 4 x 4 เมตร   
         (ภาพตัดขวางดานบน) 

 - จุดวางเครื่องมือผานการทําลายเชื้อพรอมใชงาน 
 - วัสดุ / เวชภัณฑทันตกรรม 
 - เครื่องปนวัสดุอุดฟน จุดปลั๊กไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 หมายเหตุ : ผังตัวอยางนี้จัดใหหนาตางอยูดานผนัง           ประตูอยูดานผนัง            
 
 
 
 
 
 
 

D A 

อ่างนํา้ 
ที�พกั 

เครื�องมือ 

 

โต๊ะทาํงาน , โต๊ะเอกสาร หรือตูเ้อกสาร / จดัเก็บอปุกรณ ์

เครื�องขดูหินปนูไฟฟา้ 

เครื�องฉายแสง 

ตาํแหนง่ผูช้่วยเหลอืคนไข ้

ตาํแหนง่ผูใ้หบ้รกิาร 

ตูเ้คลื�อนที� 

สาํหรบัจดัเก็บวสัด ุ

ทนัตกรรมพรอ้มใชง้าน 

 และผสมสง่ใหแ้ก ่

ผูใ้หบ้รกิาร 

จดุวางเครื�องมือใชแ้ลว้ 

ตาํแหนง่ระบบทอ่นํ�าดี , นํ�าเสยี 

ถงัขยะ 

- จดุเครื�องดดูอากาศ 

- จดุปลัก๊ไฟ 

 

 

- จดุ Breaker เครื�องอดั

อากาศสงูจากพื �น  

ประมาณ 60 cm 

 

 

 

ประต ู80 cm A 

C 

D 

B 

ตาํแหนง่ศรษีะผูร้บับรกิาร 
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หลักการจัดหองบริการทันตกรรม 
 
 1. ตําแหนงผูใหบริการควรหันหนาออกทางหนาตาง เพ่ือมองเห็นทัศนียภาพภายนอกผอนคลาย
อาการ และสามารถหัน ขวา-ซาย ทางประตูไดสะดวก เพ่ือมองเห็นบุคคลภายนอกได 
 2. ในการจัดวางตําแหนงของหัวเตียงยูนิตทําฟนนั้นขอใหอยูทางดานซายของหอง เพ่ือใหผูชวย
สามารถหยิบสงเครื่องมือ หรือผสมวัสดุอุดฟนโดยสะดวก และปลายเทาตองไมหันออกทางประตู 
 3. อางลางมือขนาดประมาณ 120 cm ตองมีท่ีพักวางเครื่องมือวางในตําแหนงท่ีผูใหบริการ / ผูชวย
ลางมือโดยสะดวก และตองหางจากจุดวางเครื่องมือพรอมใชงาน และวัสดุ / เวชภัณฑทันตกรรมอยาง
นอย 60 cm ตําแหนงทอน้ําดี และทอน้ําท้ิงหางจากผนังประมาณ 1 เมตร 
 4. โตะทํางาน หรือโตะจัดเก็บเอกสาร ควรอยูทางขวามือของผูใหบริการ เพ่ือสะดวกในการบันทึก
ขอมูลภายหลังบริการแลวเสร็จ 
 5. ตําแหนงของเครื่องปรับอากาศ ใหจัดวางตามความเหมาะสมโดยไอเย็นผานขางลําตัวของ
ผูรับบริการ 
 
   
 ตัวอยาง เคาวเตอร ภาพดานขาง 
 
 
พ้ืนท่ีปลอดเชื้อสําหรับจัดวางเครื่องมือพรอมใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภายในมีชั�นวาง
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