บทบาททันตบุคลากรในงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
และแนวทางการประเมิน
เขตสุ ขภาพที! 7

บทบาททันตแพทย์ในงานคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที 7
บทบาททันตาภิบาลในงานคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที 7
บทบาท ผูช้ ่วยทันตแพทย์ ในคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที 7
ระดับ คลินิกหมอครอบครัว ( Primary care cluster ) เขตสุขภาพที 7
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คํานํา
จากนโยบายการจัดบริ การสุขภาพแบบคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster ) ลดความเหลือมลํ:า ดูแลแบบเป็ น
องค์รวมด้วยแนวคิด บริ การทุกคน ทุกที ทุกอย่าง ทุกเวลา ทุกเทคโนโลยี ด้วยทีมหมอครอบครัว
มีการบริ การส่งเสริ มสุขภาพ ป้ องกันโรค ฟื: นฟูสภาพ รักษาพยาบาล ทีไม่จาํ เป็ นต้องพบแพทย์ผเู ้ ชียวชาญ กําหนดพื:นที
และประชาชนในความรับผิดชอบ โดยทีมหมอครอบครัว 3 ทีม ดูแลประชากร 30,000 คน ใช้หลักการดูแลความเจ็บป่ วย
มากกว่าดูแลเฉพาะโรค ด้วยบริ การทีต่อเนืองทั:งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี ยง และกลุ่มป่ วย ด้วยระบบบริ การสาธารณสุขปฐมภูมิ
ให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีผใู ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านสุขภาพเป็ นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าทีสาธารณสุข
และสหวิชาชีพอืนๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ทั:งนี:เป็ นการปฏิรูประบบบริ การสุขภาพรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทีตอ้ ง
จัดบริ การพื:นฐานให้ครอบคลุมด้วยบริ การระดับปฐมภูมิ
ทันตบุคลากรเป็ นหนึงในทีมหมอครอบครัวซึงได้ร่วมดําเนินการขับเคลือนงานให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที 12 และแผน 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข เพือให้การดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster ) เป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน ทันตบุคลากรเขตสุขภาพที 7 จึงได้จดั ทําบทบาท กิจกรรม ของทันตบุคลากรในคลินิกหมอครอบครัว
ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและแนวคิดของคลินิกหมอครอบครัว ซึงจะใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการปฏิบตั ิงานจริ งในพื:นที
รวมถึงดัชนีช: ีวดั ซึงจะนําไปสู่ระบบบริ การปฐมภูมิทีมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เกิดผลกระทบทีดีต่อสุขภาพ
ประชาชนต่อไป

บทบาททันตแพทย์ในงานคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที 7
บทบาท
1. Person-center and holistic การให้บริ การ
ตรวจรักษาแบบองค์รวม เน้นผูป้ ่ วยทีมีโรค
ทางระบบต่างๆ ทีซบั ซ้อนและผูป้ ่ วยทีจดั การ
ยาก

กิจกรรม
1. มีการวางแผนการดูแลรักษาเฉพาะรายอย่าง
เหมาะสม เน้นผูป้ ่ วยทางระบบ เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิ ตสูง ครอบคลุมการส่งต่อและการ
ติดตามผลการรักษา
2. ในคนไข้ทวั ไป ให้มีการวางแผนการดูแล
รักษาเฉพาะรายอย่างเหมาะสม เพือให้คนไข้
ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ก่อนทีโรคจะ
ลุกลามและเพิมความรุ นแรง

1. ให้บริ การทันตกรรมในระดับ ปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิ
2. ให้บริ การรักษาทีบา้ นในรายทีจาํ เป็ นทีไม่
สามารถมารับบริ การทีหน่วยบริ การได้หรื อมา
ยาก เช่นการถอนฟันโยก ทาฟลูออไรด์ป้องกัน
ฟันผุ อุดฟันชัว คราว แก้ไขฟันปลอม
3. Continuity of care and family oriented 1. มีกิจกรรมเยีย มบ้านร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ
: Home visit ร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ เพือร่ วม เพือร่ วมประเมินผูป้ ่ วย ครอบครัว ผูด้ ูแล
2. มีกิจกรรมสอนการดูแลอนามัยช่องปาก
ประเมินผูป้ ่ วยร่ วมกับครอบครัวหรื อผูด้ ูแล
ในการร่ วมกันดูแลอนามัยช่องปากในผูป้ ่ วยที ให้กบั ผูป้ ่ วย ครอบครัว และผูด้ ูแล
อยูใ่ นภาวะพึงพิง เช่น ผูป้ ่ วย Stoke ใส่ NG 3. มีกิจกรรมเตรี ยมชุมชนเพือดูแลผูป้ ่ วย
tube และอยูใ่ นภาวะ dysphagia จําเป็ นต้อง ร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ
ดูแลสุขภาพช่องปากเพือป้ องกัน aspirate
pneumonia
1. ทบทวนความรู ้ให้กบั ทีมบุคลากร / ทีมสห
4. Primary care management : ให้การ
สนับสนุนทีมทันตบุคลากรในเครื อข่าย ใน วิชาชีพ
การดูแลสุขภาพช่องปากประชาชนในพื:นที 2. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ทีมทันตบุคลากรในการดูแล
รักษา
เช่น ให้ความรู ้ การดูแลอนามัยช่องปากแก่
ผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียงต่างๆ ให้คาํ ปรึ กษาเมือ 3. จัดระบบคัดกรองเพือค้นหาปัญหาโรคใน
ทันตบุคลากรต้องถอนฟันหรื อรักษาในผูป้ ่ วย ช่องปาก
4. จัดระบบป้ องกันโรคในช่องปากขั:นพื:นฐาน
ทีมีโรคทางระบบทีตอ้ งระมัดระวัง เป็ นต้น
2. Access to care : Home dental care
เพือให้การรักษาในรายทีจาํ เป็ น และไม่
สามารถมารับบริ การทีหน่วยบริ การได้ เช่น
ทาฟลูออไรด์ ถอนฟัน อุดฟันชัว คราว ทําฟัน
ปลอม

ตัวชี:วดั
1. ร้อยละผูป้ ่ วยโรคทางระบบที
ได้รับการตรวจและวางแผนการ
รักษา
2. ร้อยละผูป้ ่ วยโรคทางระบบที
ได้รับการบริ การรักษาตามแผนการ
รักษา
3. ร้อยละของผูป้ ่ วยทางระบบที
ได้รับการบริ การรักษาจนเสร็จสิ:น
สมบูรณ์ ( comprehensive
complete case )
1. อัตราการใช้บริ การสุขภาพช่อง
ปากของประชาชนในพื:นที
รับผิดชอบ
2. จํานวน / ร้อยละของผูป้ ่ วยที
ได้รับการบริ การทีบา้ น
1. ร้อยละผูป้ ่ วยทีได้รับการเยีย ม
บ้าน ประเมินสภาวะช่องปาก
ร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ

1.จํานวนการจัดอบรม / ทบทวน
ความรู ้ให้กบั ทีมทันตบุคลากร /สห
วิชาชีพ
2.ร้อยละการคัดกรองเพือค้นหา
ปั ญหาโรคในช่องปากในกลุ่ม
ประชากรเป้ าหมาย
3. ร้อยละการทําการป้ องกันโรคใน
ช่องปากในกลุ่มเป้ าหมาย

บทบาท
5. Coordinating care : ให้คาํ ปรึ กษาทีมสห
วิชาชีพในการร่ วมประเมินและดูแลผูป้ ่ วย
รักษาโรคในช่องปาก ประสานส่งต่อผูป้ ่ วย
ไปรับบริ การตามปั ญหาทีพบอย่างเหมาะสม

กิจกรรม
1. จัดระบบส่งต่อสําหรับงานบริ การรักษาให้
ชัดเจนเชือมโยงปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ แบบ
ไร้รอยต่อ
2. จัดระบบการให้คาํ ปรึ กษา / การดูแลรักษา
ประสานกับสหวิชาชีพ
1. ออกแบบและจัดระบบดูแลสุขภาพช่องปาก
ให้สอดคล้องตาม OHSP / นโยบายกระทรวง /
กรม เพือแก้ไขปั ญหาทันตสุขภาพในพื:นที

6. Specific – problem approach and
primary care management : จัดระบบการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื:นที
และส่งต่อเพือให้ทีมทันตบุคลากร ทีมสห
วิชาชีพ อสม. และเครื อข่ายร่ วมในการดูแล
สุขภาพช่องปาก เช่น จัดระบบคัดกรอง
โรคมะเร็งในช่องปาก ระบบคัดกรองโรคใน
ช่องปากในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน เป็ นต้น
1. มีโครงการหรื อกิจกรรมร่ วมกับชุมชน /
7. Community oriented and
comprehensive care : ร่ วมกับชุมชนในการ โรงเรี ยน / องค์การบริ หารส่วนท้องถิน / วัด
วิเคราะห์ปัญหาทันตสุขภาพ ออกแบบ
มาตรการในการดําเนินการแก้ไขปั ญหาทันต
สุขภาพในการลดความเสี ยงต่อการเกิดโรค
รวมทั:งจัดระบบส่งเสริ ม ป้ องกันโรคในช่อง
ปากด้วย เช่น ร่ วมกับโรงเรี ยน ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก และชุมชนในการควบคุมการบริ โภค
หวาน

ตัวชี:วดั
1. มีระบบทีชดั เจน และมีการ
ทบทวนระบบสมําเสมอ ( clinical
teacer , case study , CPG )

1 . ระดับความสําเร็ จของการ
แก้ปัญหาในพื:นที

1. มีโครงการทันตสุขภาพโดย
ชุมชนมีส่วนร่ วมเพือแก้ไขปั ญหา /
ลดปั ญหา ทันตสุขภาพในพื:นที

บทบาททันตาภิบาลในงานคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที 7
บทบาท
1. ให้บริ การตรวจรักษาพื:นฐานแก่ผปู ้ ่ วยทัว ไปใน
พื:นทีรับผิดชอบ และส่งต่อเพือรับการรักษาที
เหมาะสม

กิจกรรม
ตรวจคัดกรอง ส่งเสริ ม ป้ องกัน รักษา
ตามกรอบความสามารถของทันตาภิบาล
รวมถึงส่งต่อเมือพ้นขีดความสามารถ

ตัวชี:วดั
สอดคล้องกับ รพ.สต. / ศสม.
คุณภาพ

2. Home visit : ร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ เพือร่ วม
ประเมินผูป้ ่ วยและดูแลอนามัยช่องปาก ในผูป้ ่ วยที
อยูใ่ นภาวะพึงพิง เช่น ผูพ้ ิการทางสมองทีไม่
สามารถดูแลอนามัยช่องปากได้เอง ทันตาภิบาลจะ
ช่วยและสอนให้ Care giver ดูแลอย่างถูกต้อง

1. เยีย มบ้าน ร่ วมประเมินผูป้ ่ วยและดูแล
อนามัยช่องปาก ทีมทันตบุคลากร เช่น
ทันตแพทย์ ผูช้ ่วยทันตแพทย์ อสม. และ
ทีมสหวิชาชีพ
2. ให้ความรู ้ทางทันตสุขภาพแก่ผดู ้ ูแล

จํานวน / ร้อยละ ผูป้ ่ วยที
ได้รับการติดตาม ดูแลอนามัย
ช่องปาก ข้อมูลการส่งกลับ
จากโรงพยาบาล / ข้อมูล
ผูป้ ่ วยติดเตียง / ผูป้ ่ วยพึงพิง

3. Home dental care: ให้การรักษาในรายทีจาํ เป็ น
และไม่สามารถมาทีหน่วยบริ การได้ เช่น ทา
ฟลูออไรด์ อุดฟันชัว คราว เป็ นต้น

ให้การดูแลอนามัยช่องปากในรายทีจาํ เป็ น
ไม่สามารถมารักษาทีหน่วยริ การได้ เช่น
ทาฟลูออไรด์ อุดฟันชัว คราว เป็ นต้น

จํานวน / ร้อยละ ผูป้ ่ วยที
ได้รับบริ การทีบา้ น

4. บริ การส่งเสริ ม ป้ องกันโรคในช่องปาก เช่น
เคลือบหลุมร่ องฟันทาฟลูออไรด์ ให้ทนั ตสุขศึกษา
ในกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ เช่นนักเรี ยนประถม เด็กเล็ก
ในศูนย์พฒั นาเด็ก หญิงตั:งครรภ์ คลินิกเด็กดี

ให้บริ การส่งเสริ มป้ องกันโรคในช่องปาก สอดคล้องกับตัวชี:ของ OHSP
ในกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ เช่น เคลือบหลุมร่ อง
ฟัน ทาฟลูออไรด์ ให้ทนั ตสุขศึกษา ใน
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ

5. ร่ วมกับทีมทันตแพทย์ : ในพื:นทีชุมชนและ
เครื อข่ายในการวิเคราะห์ ปั ญหาและออกแบบ
มาตรการ ในการดําเนินการเพือแก้ปัญหาสุขภาพ
ในการลดความเสี ยงต่อการเกิดโรค เช่น ร่ วม
โรงเรี ยน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และชุมชนในการ
ควบคุมการบริ โภคหวาน

วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบมาตรการในการ
ดําเนินการเพือแก้ไขปั ญหาทันตสุขภาพ
ในการลดความเสี ยงต่อการเกิดโรคใน
ชุมชน

6. ร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ : อสม. และเครื อข่ายใน
การดูแลสุขภาพช่องปาก เช่น การคัดกรองมะเร็ ง
ช่องปาก การคัดกรองโรคในช่องปากในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยเบาหวาน

มีกิจกรรมร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ อสม.
สอดคล้องกับแผนโครงการ
เครื อข่ายในการดูแลสุขภาพช่องปาก เช่น ในแต่ละปี
การคัดกรองในกลุ่มประชาชนทีเป็ นปั ญหา
การให้การดูแลในกลุ่มเฉพาะ

มีโครงการทันตสุขภาพโดย
ชุมชนมีส่วนร่ วมเพือ
แก้ปัญหา / ลดปั ญหา ทันต
สุขภาพในพื:นที

บทบาท ผูช้ ่วยทันตแพทย์ ในคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที 7
บทบาท
1. งานช่วยข้างเก้าอี:

กิจกรรม
1. เตรี ยมเครื องมือ / วัสดุ / ครุ ภณั ฑ์ ให้พร้อม
ก่อนปฏิบตั ิงาน
2. ช่วยงานรักษาทางทันตกรรม
3. จัดเก็บเครื องมือตามกระบวนการ

2. งานทันตสุขศึกษา

1. ให้ทนั ตสุขศึกษาข้างเก้าอี: / รายกลุ่ม / ทัว ไป
2. ทบทวนความรู ้เบื:องต้นให้กบั อสม. ผูด้ ูแล
(care giver)

3. งานเยีย มบ้าน

1. ร่ วมกับทีมในการดูแลอนามัยช่องปาก ในราย
ทีจาํ เป็ น
2. ให้ความรู ้ สาธิตการปฏิบตั ิ เพือ ส่งเสริ ม
ป้ องกันโรคเฉพาะราย

4. งานส่งเสริ มด้านทันตกรรม

1. ร่ วมกับทีมให้บริ การส่งเสริ มป้องกันในกลุ่ม
หมาย เช่น การทาฟลูออโรด์ในกลุ่มเสี ยง
2. ประสานงานเตรี ยมพื:นทีในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ ม

5. ข้อมูลสารสนเทศ

1. ประสานงานเตรี ยมข้อมูลเบื:องต้นร่ วมกับทีม
2. ร่ วมบันทึกข้อมูล
3. รวบรวมข้อมูลทีเป็ นพื:นฐานเพือ ใช้รองรับการ
วิเคราะห์ปัญหาในพื:นที

ตัวชี:วดั
1. ผ่านการประเมินสมรรถนะเฉพาะ
วิชาชีพ
2. ผ่านการฟื: นฟูความรู ้ทีจาํ เป็ น และ
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่

1. สามารถบันทึกข้อมูลทีเกียวกับการ
ทํางานได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลทีเกียวกับการทันตกรรม

ระดับ คลินิกหมอครอบครัว ( Primary care cluster ) เขตสุขภาพที 7
ระดับ
PCC
A

B

งานบริ การ/งานชุมชน

บุคลากร

ครุ ภณั ฑ์

ระบบการส่งต่อ

1. งานระดับปฐมภูมิท: งั หมด ตรวจ คัด
กรอง ให้ทนั ตสุขศึกษา อุด ถอน ขูด
เคลือบหลุมร่ องฟัน
2. งานทุติยภูมิทีไม่ซบั ซ้อน
ผ่าฟันคุด- soft , mesioangular
RCT – ฟันรากเดียว
ใส่ฟัน – ถอดได้แบบไม่ซบั ซ้อน , CD
ปริ ทนั ต์ – เกลารากฟัน
3. งานเยีย มบ้าน
ให้ทนั ตสุขศึกษา ดูแลอนามัยช่องปาก สอน
ผูด้ ูแล , อสม. , สาขาวิชาชีพอืนๆ ให้บริ การ
รักษาทีบา้ นในงานทีจาํ เป็ น
4. งานโครงการ / งานตัวชี:วดั
จัดทําโครงการร่ วมกับพื:นทีรองรับปั ญหา
และตัวชี:วดั ดําเนินการและประเมิน
โครงการ

ทันตแพทย์ 2 คน
ทันตาภิบาล 2 คน
ผช. ทันตแพทย์ 2 คน
ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ควร
ได้รับการอบรมเพิมเติม
โดยเฉพาะ งานเยีย มบ้าน งานให้
คําปรึ กษา
ทันตแพทย์อยูป่ ระจําให้บริ การ 5
วันทําการ

Master dental unit
light cure
scaler
amalgamator
motor กรอฟัน
เครื อง X- ray

รับการส่งต่อ
คนไข้ระดับทุติ
ภูมิทีไม่ซบั ซ้อน
ตามกรอบการ
ให้บริ การ

1. งานระดับปฐมภูมิท: งั หมด ตรวจ คัด
กรอง ให้ทนั ตสุขศึกษา อุด ถอน ขูด
เคลือบหลุมร่ องฟัน
2. งานทุติยภูมิทีไม่ซบั ซ้อน
ใส่ฟัน – ถอดได้แบบไม่ซบั ซ้อน , CD
3. งานเยีย มบ้าน
ให้ทนั ตสุขศึกษา ดูแลอนามัยช่องปาก สอน
ผูด้ ูแล , อสม. , สาขาวิชาชีพอืนๆ ให้บริ การ
รักษาทีบา้ นในงานทีจาํ เป็ น
4. งานโครงการ / งานตัวชี:วดั
จัดทําโครงการร่ วมกับพื:นทีรองรับปั ญหา
และตัวชี:วดั ดําเนินการและประเมิน
โครงการ

ทันตแพทย์ 1 คน
ทันตาภิบาล 1-2 คน
ผช. ทันตแพทย์ 1-2 คน
ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ควร
ได้รับการอบรมเพิมเติม
โดยเฉพาะ งานเยีย มบ้าน งานให้
คําปรึ กษา
ทันตแพทย์ไม่อยูป่ ระจําหรื อ
หมุนเวียนให้บริ การ 3-5 วันทํา
การ

Master dental unit
light cure
scaler
amalgamator
motor กรอฟัน

รับการส่งต่อ
คนไข้ระดับทุติ
ภูมิทีไม่ซบั ซ้อน
ตามกรอบการ
ให้บริ การ

ระดับ
PCC
C

งานบริ การ/งานชุมชน

บุคลากร

ครุ ภณั ฑ์

1. งานระดับปฐมภูมิท: งั หมด ตรวจ คัด
กรอง ให้ทนั ตสุขศึกษา อุด ถอน ขูด
เคลือบหลุมร่ องฟัน
2. งานทุติยภูมิทีไม่ซบั ซ้อน
ใส่ฟัน – ถอดได้แบบไม่ซบั ซ้อน , CD
ทันตาภิบาล ตรวจคัดกรอง เตรี ยมช่องปาก
นัดเพือรับบริ การเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นราย
3. งานเยีย มบ้าน
ให้ทนั ตสุขศึกษา ดูแลอนามัยช่องปาก สอน
ผูด้ ูแล , อสม. , สาขาวิชาชีพอืนๆ
ทันตาภิบาลเป็ นผูเ้ ยีย มบ้าน ส่งต่อในรายที
มีปัญหา
4. งานโครงการ / งานตัวชี:วดั
จัดทําโครงการร่ วมกับพื:นทีรองรับปั ญหา
และตัวชี:วดั ดําเนินการและประเมิน
โครงการ

ทันตแพทย์ 1คน
ทันตาภิบาล 1 คน
ผช. ทันตแพทย์ 1 คน
ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ควร
ได้รับการอบรมเพิมเติม
โดยเฉพาะ งานเยีย มบ้าน งานให้
คําปรึ กษา
ทันตแพทย์ไม่ประจํา ให้บริ การ
หรื อร่ วมกิจกรรมเป็ นครั:งคราว
เป็ นทีปรึ กษาให้กบั ทันตาภิบาล

Master dental unit
light cure
scaler
amalgamator

ระบบการส่งต่อ
ส่งต่อคนไข้ที
พ้นขีด
ความสามารถ

การประเมินคลินิกหมอครอบครัวในงานทันตกรรม เขตสุขภาพที 7
หลักในการประเมินคลินิกหมอครอบครัว
1. การประเมิน ควรปรับให้เข้ากับบริ บทของพื:นทีแต่ละแห่ง โดยเน้นเป็ นระยะในการเปิ ดดําเนินการของคลินิกหมอครอบคัว
เช่น ในการเปิ ดช่วงแรกอาจเน้นด้านข้อมูล
2. การประเมิน จะเป็ นการประเมิน มี/ไม่มี ส่ วนในด้านคุณภาพให้เพิมเติมในช่องเสนอแนะ
3. ในการประเมิน ถ้าประเมินแล้วไม่สามารถจะส่งเสริ มให้มีองค์ประกอบครบทุกด้านได้ ให้เน้นการประเมินทีสอดคล้องกับ
ปั ญหาของพื:นที
4. ควรมีการแลกเปลียนประสบการณ์ ในการประเมินทุกครั:ง เพือการพัฒนา
5. ควรสรุ ปผลการประเมินให้ครอบคลุมทุกด้าน และเน้นด้านทีควรพัฒนา หรื อด้านทีดีเด่น ตามบริ บทของพื:นที

แบบการประเมินคลินิกหมอครอบครัวงานทันตกรรม เขตสุขภาพที 7
หัวข้อการประเมิน
ก. ด้ านข้ อมูล
ข้ อมูลทัว! ไป
1. ข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบทั:งหมด แยกรายละเอียด
2. ข้อมูลผูส้ ูงอายุท: งั หมด ( ≥60 ปี ) แยกรายละเอียดถึงโรค
ประจําตัว
3. ข้อมูลกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ภาวะพึงพิง จิตเวช
4. ข้อมูลหญิงตั:งครรภ์
5. ข้อมูลประชากรกลุ่มทีเป็ นปั ญหาของชุมชน / โรคเรื: อรัง
6. ข้อมูลเด็ก 0-12 ปี ในเขตรับผิดชอบ
7. ข้อมูล อสม. , Care giver ในเขตรับผิดชอบ
8. ข้อมูลโครงการทีมีอยูเ่ ดิม หรื อโครงการทีชุมชนนั:นๆ ให้
ความสําคัญ หรื อทําอย่างต่อเนือง
ข้ อมูลทางทันตกรรม
1. ข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปาก ของข้อ 2,3,4,5,6
2. ข้อมูลการเข้ารับบริ การ ของข้อ 2,3,4,5,6
ข. ด้ านครุภณ
ั ฑ์
Master dental unit
Light Cure
Amalgamator
Motor กรอฟัน (เฉพาะระดับ A, B หรื อหมุนเวียน)
เครื องถ่ายภาพรังสี (เฉพาะระดับ A)
ค. ด้ านบุคลากร
ทันตแพทย์ ( A=2, B= 1 หรื อหมุนเวียน 3-5 วัน, C= ทีปรึ กษา)
ทันตาภิบาล (A=2, B= 1-2, C=1)
ผูช้ ่วยทันตแพทย์ / ผูช้ ่วยงานทันตกรรม (A=2,B=1-2,C=1)

ระดับ ระดับ
A
B

ระดับ
C

ข้อเสนอแนะ

หัวข้อการประเมิน
ง. ด้ านผลการปฏิบัตงิ าน
1. งานบริการรักษา
1.1 พื:นฐาน
–ทาฟลูออไนด์วานิช / อุดด้วย GI ( Smart tecnic)
- เคลือบหลุมร่ องฟัน
- อุดฟัน
- ถอนฟัน
- ขูดหิ นปูน
1.2 ทุติยภูมิ
- ผ่าฟันคุดอย่างง่าย (เฉพาะระดับ A,B)
- ใส่ฟันปลอมถอดได้ไม่ซบั ซ้อน (เฉพาะระดับ A,B)
-เกลารากฟัน (เฉพาะระดับ A,B)
- รักษารากฟัน (เฉพาะระดับ A)
1.3 ตติยภูมิ การส่งต่อ / รับกลับ รายละเอียด
2. งานเยีย! มบ้ าน
2.1 ความครอบคลุม / ความถี (ตามความเหมาะสม)
2.2 คุณภาพการเยีย ม- การสอนสุขศึกษาแก่คนไข้ / care giver
- การดูแลอนามัยช่องปาก
- การให้การรักษาเบื:องต้น
- การดูแลสภาพแวดล้อม
2.3 การส่งต่อข้อมูล / ส่งต่อคนไข้
2.4 การรับกลับข้อมูล / รับกลับคนไข้
3. งานชุมชน
3.1 กิจกรรมทันตสุขศึกษาในชุมชน/กลุ่ม/สถานศึกษา/สถาน
ประกอบการ/ อืนๆ
3.2 กิจกรรมเชิงรุ กทีออกแบบรองรับในแต่บริ บทของชุมชนที
รับผิดชอบ
3.3 โครงการรองรับ/แก้ไข/ป้ องกัน ปั ญหาของชุมชนทีรับผิดชอบ
3.4 โครงการพิเศษ
4. นวัตกรรม
การพัฒนาในงานทันตกรรม ด้านต่างๆ / เจาะลึก / เพิมประโยชน์ /
ขยายประโยชน์ / ลดความสูญเสี ย / เครื องมือ เป็ นต้น

ระดับ ระดับ
A
B

ระดับ
C

ข้อเสนอแนะ

สรุปการประเมิน.........................................................................................................................................................................
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