Service profile
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกันตัง
1. บริ บท (Context)
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย
หน้ าที่ กลุ่มงานทันตกรรมเป็ นกลุ่มงานทีใ่ ห้บริการด้านทันตสุขภาพ ครอบคลุมทัง้ การ
ส่งเสริมป้ องกัน บาบัดรักษา และฟื้ นฟูอวัยวะในช่องปากและฟั น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ช่องปากทีด่ ี
เป้ าหมาย ให้บริการทันตกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ผูร้ บั บริการพึงพอใจ และสร้างเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุต่างๆให้สาเร็จตามเป้ าหมาย
ข. ขอบเขตการให้บริ การ
ให้บริการผูป้ ่ วยในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ตัง้ แต่
เวลา 08.30 น.-16.30 น. นอกเวลาราชการในวันจันทร์-ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 16.30-20.30 น. และในวัน
เสาร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. รับผิดชอบพืน้ ทีร่ วมทัง้ สิน้ 13 ตาบล ประชากรรวม 70,689 คน โดย
ส่วนใหญ่เป็ นโรคฟั นผุ รองลงมาคือโรคเหงือกอักเสบ การให้บริการมีทงั ้ ด้านส่งเสริม ป้ องกัน รักษา
และฟื้ นฟูอวัยวะในช่องปากและฟั นในทุกกลุ่มอายุ ตัง้ แต่หญิงตัง้ ครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กในวัยเรียน
(ประถมและมัธยมศึกษา) วัยทางาน และผูส้ งู อายุ รวมไปถึงกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังและผูพ้ กิ าร
ศักยภาพ
1. ให้บริการทันตกรรมแก่ผทู้ ม่ี ปี ั ญหาด้านสุขภาพช่องปาก
- งานทันตกรรมทัวไป
่ : อุดฟั น ขูดหินปูน และถอนฟั น
- งานทันตกรรมเฉพาะทาง : รักษาคลองรากฟั นหน้าและฟั นกรามน้อย ฟั นปลอม
ผ่าตัดฟั นคุด และทันตกรรมสาหรับเด็ก
2. ให้บริการด้านการส่งเสริมป้ องกันทันตสุขภาพ
- การเฝ้ าระวังสภาวะสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กในวัยเรียน และผูส้ งู อายุ
- การทาและเคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กปฐมวัย
- การเคลือบหลุมร่องฟั นในเด็กวัยเรียน
- การส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังและผูพ้ กิ าร
มีการให้บริการนอกสถานทีส่ าหรับพืน้ ทีห่ ่างไกลในรูปแบบทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยได้
ให้บริการทัง้ ในสถานบริการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) และนอกสถานบริการ (เช่น
โรงเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก)
ข้อจากัด เนื่องจากยังไม่มที นั ตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็คซิลโลเฟ
เชียล (ระดับวุฒบิ ตั ร ซึง่ มีเป็ นตาแหน่งแพทย์ประจาบ้าน) สาขาวิทยาการเอ็นโดดอนท์และสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์ ทาให้ต้องมีการส่งต่อผูป้ ่ วยทีเ่ กินศักยภาพไปโรงพยาบาลจังหวัด เช่นผูป้ ่ วย
ทีม่ ปี ั ญหาเรือ่ งระบบบดเคีย้ ว ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหากระดูกขากรรไกรและใบหน้าหัก ผูป้ ่ ว ยทีม่ กี ารติดเชือ้
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อย่างรุนแรงบริเวณใบหน้าและขากรรไกร การทารากฟั นเทียม การรักษารากฟั นกรามแท้ การทา
ฟั นปลอมติดแน่ น เป็ นต้น
ค. ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
ผูร้ บั ผลงานภายในโรงพยาบาล
ผูร้ บั บริ การ
องค์กรแพทย์

ความต้องการ
กาหนดแนวทางร่วมกันในการส่งผูป้ ่ วยไปปรึกษาแพทย์

ห้องฉุกเฉิน

มีการประสานงานทีด่ ใี นการให้คาปรึกษาหรือส่งผูป้ ่ วยมาขอคาปรึกษา โดยการ
บันทึกข้อมูลการตรวจผูป้ ่ วยและคาปรึกษาทีต่ อ้ งการลงในโปรแกรม HosXP
ผูป้ ่ วยนอก
มีการประสานงานทีด่ ใี นการให้คาปรึกษาหรือส่งผูป้ ่ วยมาขอคาปรึกษา
ผูป้ ่ วยใน
- มีการประสานงานทีด่ ใี นการให้คาปรึกษาหรือส่งผูป้ ่ วยมาขอคาปรึกษา
- บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนให้ครบถ้วน เข้าใจง่าย
เภสัชกรรม
-ต้องการให้มกี ารวางแผนการใช้เวชภัณฑ์ล่วงหน้าและมีการวางแผนการใช้ยา
ร่วมกัน
-จ่ายยาผูป้ ่ วยโดยระบุขอ้ มูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ทัง้ ชนิดของยา ขนาดยา
และการบริหารยา
งานส่งเสริมฯ
มีส่วนร่วมในการดูแลร่วมกันในกลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์และผูร้ บั บริการ WCC
งานรังสี
มีการลงคาสังถ่
่ ายภาพรังสีผ่านโปรแกรมได้ถูกต้อง ครบถ้วน
งานจ่ายกลาง
จัดให้มจี านวนเครือ่ งมือเพียงพอสาหรับหมุนเวียนใช้
หน่วยซักฟอก ต้องการให้แยกชนิดของผ้าให้ถูกต้อง และระวังไม่ให้มเี ครือ่ งมือทันตกรรมติดไป
กับผ้า
งานซ่อมบารุง ให้ลงแจ้งซ่อมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกครัง้
งานพัสดุ
จัดทาแผนการจัดซือ้ พัสดุในแต่ละปี ให้ครอบคลุมตามความจาเป็ น
งานยานพาหนะ มีการทาแผนขอรถล่วงหน้า และแจ้งลงในโปรแกรม

2

ผูร้ บั ผลงานภายนอกโรงพยาบาล
ผูร้ บั บริ การ
ผูป้ ่ วย

ญาติผปู้ ่ วย

ชุมชน
รพ.สต.

ความต้องการ
- ได้รบั บริการทีถ่ ูกต้อง หายจากโรคทีเ่ ป็ น
- ไม่รอคิวนาน
- ไม่มภี าวะแทรกซ้อนหลังการรักษา
- เครือ่ งมือสะอาด ทันสมัย
- เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการดี
- ได้รบั ทราบรายละเอียดความเจ็บป่ วยและการรักษาทางทันตกรรมทีใ่ ห้กบั
ผูร้ บั บริการ
- ค่าบริการไม่แพง
- ให้บริการรวดเร็ว รอคิวไม่นาน
- เจ้าหน้าทีพ่ ดู จาสุภาพอ่อนโยน
- ทราบแนวทางการดูแลช่องปาก
- เข้าถึงบริการส่งเสริมทันตสุขภาพและการรักษาด้านทันตกรรมได้สะดวก
- รับส่งต่อผูป้ ่ วยทีเ่ กินขีดความสามารถ
- มีทนั ตแพทย์หมุนเวียนมาให้บริการผูป้ ่ วยที่ รพ.สต.
- ได้รบั ทราบและคืนข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพ

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ คือ
1. ให้การดูแลด้านทันตสุขภาพผูร้ บั บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผูร้ บั บริการได้รบั การรักษาทางทันตกรรมอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
3. ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจและประทับใจต่องานบริการทีไ่ ด้รบั
จ. ความท้าทายและความเสี่ยงสาคัญ
ความท้าทาย
1. เพิม่ การเข้าถึงบริการทันตกรรมให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่
2. การส่งเสริมและให้การรักษาด้านทันตสุขภาพในผูป้ ่ วยในพืน้ ทีห่ ่างไกล เช่นพืน้ ที่
เกาะ
3. การพัฒนางานส่งเสริมและป้ องกันด้านทันตสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายให้เข้มแข็ง
และยังยื
่ น
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ความเสี่ยงที่สาคัญ
1. การประเมินโรคประจาตัวผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วนครอบคลุม และอาจทาให้เกิดภาวะ
ฉุกเฉินแทรกซ้อนในระหว่างหรือหลังการให้บริการทันตกรรม
2. ผูป้ ่ วยมีการติดเชือ้ จากการรับบริการทันตกรรม
3. มีการสาลักเอาสิง่ แปลกปลอมเข้าในหลอดลม เช่นซีฟ่ ั นทีถ่ ูกถอนออกมา หรือ
เครือ่ งมือทันตกรรมชิน้ เล็กๆเป็ นต้น
ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ)
ปริ มาณงาน
จานวนผูป้ ่ วยในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา ปี งบประมาณ 2558-2560
ลาดับ จานวน
ที่

ปี งบประมาณ
2558

2559

2560
(ข้อมูลถึง
มี.ค.60)

1

ผูร้ บั บริการทัง้ หมด (ครัง้ )

13407

17545

9438-159

2

ถอนฟั น (ครัง้ )

4,073

3,943

2,467-63

3

อุดฟั น (ครัง้ )

2,747

2,672

1,494-31

4

ขูดหินปูน (ครัง้ )

886

900

547-15

5

255

191

92

6

งานศัลยกรรมช่องปาก เช่น ผ่าฟั น
คุด (ครัง้ )
งานรักษาคลองรากฟั น (ซี)่

28

22

15

7

ฟั นปลอมถอดได้ (ชิน้ )

122

119

52
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อัตรากาลัง
ตาแหน่ ง หน้ าที่

จานวน

ทันตแพทย์

6 คน (ลาศึกษาต่อ 2 คน)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

5 คน

ผูช้ ่วยทันตแพทย์/พนักงานช่วยเหลือคนไข้

4 คน

เครื่องมือ : รายการครุภณ
ั ฑ์และเครือ่ งมือทีส่ าคัญมีจานวน 7 รายการ ประกอบด้วย
ลาดับ รายการ

จานวน

1

ยูนิตทันตกรรม

5 ยูนิต

2

เครือ่ งขูดหินปูน

7 เครือ่ ง

3

เครือ่ งฉายแสง LED (ไร้สาย)

5 เครือ่ ง

4

เครือ่ งปั น่ อมัลกัม

3 เครือ่ ง

5

เครือ่ งวัดความมีชวี ติ ของฟั น

1 เครือ่ ง

6

เครือ่ งเอกซเรย์ฟัน (Dental x-ray)

1 เครือ่ ง

7

เครือ่ งวัดความยาวรากฟั น

1 เครือ่ ง

8

เครือ่ งกรอฟั นคุด

2 เครือ่ ง

9

เครือ่ งจี/้ ผ่าตัดไฟฟ้ า (Electrosurgery)

1 เครือ่ ง

10

ยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่

3 เครือ่ ง
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2. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
กระบวนการ
สิ่ งที่คาดหวังจาก
(key process)
กระบวนการ
(process requirement)
2.1 ด้านพัฒนาระบบบริ การทันตกรรมให้ มีคณ
ุ ภาพ
1. การเตรียมผูร้ บั บริการ
1.ผูร้ บั บริการได้รบั ความรู้
ขัน้ ตอนการรับบริการทันตกรรม
2.ผูร้ บั บริการได้รบั การ
อธิบาย
ขัน้ ตอนการรักษา
2.การประเมินและวินิจฉัยโรค ผูร้ บั บริการได้รบั การประเมิน
(ซักประวัติ การส่งถ่ายภาพ และวินิจฉัยโรคครบถ้วน
รังสี การวินิจฉัยโรค)
ถูกต้อง

ตัวชี้วดั สาคัญ
(performance indicator)

1.ผูร้ บั บริการทราบขัน้ ตอนการรักษา
โดยวัดในแบบประเมินความพึงพอใจ

1. ร้อยละของการวินิจฉัยโรคได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
(ดูจากการบันทึกในเวชระเบียน)

3. การวางแผนการรักษา

ผูร้ บั บริการได้รบั ข้อมูล
เกีย่ วกับการรักษาครบถ้วน
และมีการส่งปรึกษาแพทย์
อย่างเหมาะสม

1.ผูใ้ ห้บริการมีการวางแผนการรักษา
โดยดูจากการบันทึกในเวชระเบียน
2. ผูร้ บั บริการทราบทางเลือกในการ
รับการรักษา และทราบข้อมูลการ
รักษา โดยวัดในแบบประเมินความ
พึงพอใจ

4. การรับบริการทันตกรรม

ผูร้ บั บริการได้รบั บริการทีม่ ี
มาตรฐานปลอดภัย

5. การติดตามผลการรักษา

1.ผูร้ บั บริการและญาติได้รบั
คาแนะนาหลังการรักษา
2.ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
การรักษาทางทันตกรรม
3.มีการนัดติดตามอาการ
อย่างเหมาะสม

1.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
การรักษาทางทันตกรรม
2.อัตราความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการทันตกรรม
3.จานวนข้อร้องเรียนของผูร้ บั บริการ
ทันตกรรม
1.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
การรักษาทางทันตกรรม
2. อัตราการกลับมารักษาซ้า
3.ร้อยละของผูร้ บั บริการทีไ่ ด้รบั การ
รักษาคลองรากฟั น/ผ่าตัดฟั นคุด
ได้รบั การติดตามหลังการรักษา
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2.2 ด้านพัฒนาบริ การส่งเสริ มและป้ องกันเกี่ยวกับทันตสุขภาพตามแผนปฏิ บตั ิ งานประจาปี
กระบวนการ
สิ่ งที่คาดหวังจาก
ตัวชี้วดั สาคัญ
(key process)
กระบวนการ
(performance indicator)
(process requirement)
กลุ่มหญิ งตัง้ ครรภ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมทันต
หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั การตรวจ 1.ร้อยละ 90 ของหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี า
สุขภาพในกลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ สุขภาพช่องปากและได้รบั
รับบริการทีค่ ลินิก ANC ได้รบั การ
ทีม่ ารับบริการในคลินิก ANC บริการทางทันตกรรมตาม
ตรวจช่องปาก
โดยการตรวจสุขภาพช่องปาก ความจาเป็ น เพื่อลด
2.ร้อยละ 20 ของหญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั
ให้ทนั ตสุขศึกษา และรักษา ภาวะแทรกซ้อนจากการมีโรค บริการทันตกรรมตามความจาเป็ น
ทางทันตกรรม
ในช่องปากขณะตัง้ ครรภ์
กลุ่มอายุ 0- 5 ปี
จัดกิจกรรมส่งเสริมทันต
ผูป้ กครองเด็กมีความรูแ้ ละ
1. ร้อยละ 70 ของเด็กอายุต่ ากว่า 3
สุขภาพในคลินิกเด็กดี (WCC) ความตระหนักในการดูแล
ปี ได้รบั การตรวจช่องปาก
ตรวจฟั นฝึกทักษะการทา
สุขภาพช่องปากของเด็ก
2. ร้อยละ 70 ของผูด้ แู ลเด็กต่ากว่า
ความสะอาดช่องปากให้
เพื่อให้เด็กมีสุขภาพช่องปาก
3. ปี ได้รบั การฝึกทักษะการแปรงฟั น
ผูป้ กครอง ทาฟลูออไรด์วานิช ทีด่ ี
4. ร้อยละ 50 ของเด็กอายุต่ ากว่า 3
แจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน
ปี ได้รบั การทาฟลูออไรด์วานิช
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
5.ร้อยละ 70 ของเด็กใน ศพด./ ร.ร.
รับประทานอาหารทีไ่ ม่ส่งผล
ต่อโรคฟั นผุ
อนุบาลได้รบั การตรวจช่องปาก
6. เด็ก 3 ปี มปี ั ญหาฟั นน้ านมผุ น้อย
กว่าร้อยละ 52
กลุ่มเป้ าหมายอายุ 6- 12 ปี
นักเรียนประถมศึกษาได้รบั
การตรวจฟั น และนักเรียนทีม่ ี
ปั ญหาสุขภาพช่องปากได้รบั
การรักษาทันตกรรม รวมทัง้ มี
กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
ในโรงเรียนเช่นการแปรงฟั น
หลังอาหารกลางวัน การจัด
เมนูอาหารทีส่ ่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก

เพื่อให้นกั เรียนมีสุขภาพช่อง
ปากทีดี และสร้างสุขนิสยั การ
ดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่
เด็ก

1.ร้อยละ 85 ของเด็ก ป 1 ได้รบั การ
ตรวจสุขภาพช่องปาก
2.ร้อยละ 30 ของเด็ก ป.1 ได้รบั การ
เคลือบหลุมร่องฟั น
3. ร้อยละ20 ของเด็ก ป 1 ได้รบั
บริการทันตกรรมผสมผสาน
4.ร้อยละ 85 ของเด็ก ป.6 ได้รบั การ
ตรวจช่องปาก
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2.2 ด้านพัฒนาบริ การส่งเสริ มและป้ องกันเกี่ยวกับทันตสุขภาพตามแผนปฏิ บตั ิ งานประจาปี
กระบวนการ
สิ่ งที่คาดหวังจาก
ตัวชี้วดั สาคัญ
(key process)
กระบวนการ
(performance indicator)
(process requirement)
กลุ่มเป้ าหมายอายุ 6- 12 ปี
1. ร้อยละ 20 ของเด็ก ป.6 ได้รบั การ
เคลือบหลุมร่องฟั น
2.อัตราฟั นผุเด็ก 12 ปี ลดลง > 5%
กลุ่มผูส้ งู อายุ
โครงการฟั นเทียม
พระราชทาน

ผูส้ งู อายุได้รบั การใส่ฟันเทียม 1.ผูส้ งู อายุ 10 คน/ทันตแพทย์ 1 คน
และสามารถเคีย้ วอาหารได้ดี ได้รบั การใส่ฟันเทียมทัง้ ปาก
2.ร้อยละของผูส้ งู อายุมฟี ั นคู่สบทัง้
ฟั นแท้และฟั นเทียมตัง้ แต่ 4คู่ ขึน้ ไป
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3.ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
เครื่องชี้วดั

1. ติดเชือ้ หลังการรักษาทันตศัลยศาสตร์
2. จานวนความล้มเหลวของการรักษาคลองราก
ฟั นภายใน 1 ปี
3. ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการต่อปี
4. ความพึงพอใจในบริการทันตกรรม
6. หญิงมีครรภ์ได้รบั การตรวจช่องปาก
7. หญิงมีครรภ์ทไ่ี ด้รบั บริการทันตกรรมตาม
ความจาเป็ น
8. เด็กต่ากว่า 3 ปี ได้รบั การตรวจสุขภาพช่อง
ปาก
9. เด็ก 0-2 ปี ได้รบั การทาฟลูออไรด์วานิช
10. เด็ก 3-5 ปี ได้รบั การตรวจสุขภาพช่องปาก
11. ร้อยละของเด็กปฐมวัย (3 ปี ) มีปัญหาฟั น
น้านมผุ
12.เด็กนักเรียน ป.1 ได้รบั การตรวจสุขภาพช่อง
ปาก
14.นักเรียนชัน้ ป.1 ได้รบั การเคลือบหลุมร่องฟั น
15. นักเรียนชัน้ ป.6 ได้รบั การตรวจสุขภาพช่อง
ปาก
16. นักเรียนชัน้ ป.6 ได้รบั การเคลือบหลุมร่อง
ฟั น
17. ร้อยละการลดลงของฟั นผุในเด็กอายุ 12 ปี
18.ร้อยละของผูส้ งู อายุมฟี ั นคู่สบทัง้ ฟั นแท้และ
ฟั นเทียมตัง้ แต่ 4คู่ ขึน้ ไป

เป้ าหมาย

ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้
2557 2558 2559

ไม่เกิน 1:1000
ไม่เกิน 1 ราย

0
0

0
0

3
0

2560
(มี.ค.)
0
0

ไม่เกิน 3 ฉบับ
> ร้อยละ 80
> ร้อยละ 70
> ร้อยละ 70

0
74.05
70.33
34.04

0
72.35
31.67
40.00

0
75.18
53.05
99.47

1
77.67
64.88
81.06

> ร้อยละ 70

100

28.47

49.82

46.75

> ร้อยละ 60
> ร้อยละ 70
< ร้อยละ 52

44.78
99.97
50.10

88.90
44.41
50.30

41.29
67.04
50.45

75.35
53.41
NA

> ร้อยละ 85

100

100

100

NA

> ร้อยละ 30
> ร้อยละ 85

42.93
100

54.40
100

49.68
100

NA
NA

> ร้อยละ 20

37.03

26.54

27.24

NA

ลดลงมากกว่า
ร้อยละ 5
เพิม่ ขึน้ มากกว่า
ร้อยละ 2

เพิม่ ขึน้
3.41
เพิม่ ขึน้
25.10

ลดลง
17.58
ลดลง
0.4

เพิม่ ขึน้ NA
5.47
ลดลง NA
9.9
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4.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั (รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้ นแล้ว)
4.1.1 การพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การฝั งรากเทียม
เนื่องจากปี งบประมาณ 2552 2553 และ 2558 ได้มผี สู้ งู อายุจานวนหนึ่งเข้า
โครงการรากฟั นเทียมเฉลิมพระเกียรติ โดยจะเป็ นการผ่าตัดฝั งรากฟั นเทียมไว้ทบ่ี ริเวณขากรรไกรล่าง
เพื่อรองรับฟั นเทียม โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้งานฟั นเทียม (ให้ฟันเทียมยึดอยูใ่ น
ช่องปากแน่นขึน้ ไม่หลวมหลุดง่าย ) และลดการละลายตัวของกระดูก ทัง้ นี้ผรู้ บั บริการทัง้ หมดจะได้รบั
บริการโดยทันตแพทย์ศลั ยศาสตร์ช่องปากและแม็คซิลโลเฟเชียลประจาโรงพยาบาลตรัง ในปี 2558 ได้
วิเคราะห์และพบว่ามีปัญหาสองส่วนคือ ในส่วนของผูร้ บั บริการรายใหม่มนี ้อย เนื่องจากผูร้ บั บริการซึง่
เป็ นผูส้ งู อายุไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาลตรัง การทีต่ อ้ งไปรับบริการต่อเนื่องหลายครัง้ และแต่ละ
ครัง้ มีช่วงเวลาทีห่ ่างกันพอสมควร ทาให้ผรู้ บั บริการขาดแรงจูงใจให้อยากทา อีก ส่วนคือผูร้ บั บริการที่
ได้รบั การฝั งรากฟั นเทียมไปแล้ว ไม่ได้กลับไปพบทันตแพทย์สม่าเสมอ ซึง่ มีสาเหตุมาจากการขาด
ระบบติดตามทีช่ ดั เจน ทาให้มปี ั ญหาสุขภาพช่องปากและปั ญหาในการใส่ฟันเทียมทีไ่ ม่ได้รบั การแก้ไข
เช่นมีเหงือกอักเสบ ฟั นเทียมแตก อะไหล่ของรากฟั นเทียมหลุดสูญหาย เป็ นต้น จึงได้มกี ารปรับปรุง
ระบบ โดยในส่วนของการค้นหาผูร้ บั บริการรายใหม่จะอาศัยเครือข่าย อสม./นสค. และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขใน รพ.สต. ร่วมค้นหา ต่อมางานทันตกรรมโรงพยาบาลกันตังจะเป็ นสื่อกลางในการประสาน
กับเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ทีแ่ ละโรงพยาบาลตรังเพื่อนัดหมายผูร้ บั บริการ ดูแลรับ -ส่งผูร้ บั บริการทีไ่ ม่สะดวก
เดินทางไปโรงพยาบาลตรังด้วยตนเอง มีการทาทะเบียนผูร้ บั บริการทีฝ่ ั งรากฟั นเทียม ส่งทันตแพทย์ไป
อบรมการดูแลและแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นเกีย่ วกับรากฟั นเทียม วางระบบการติดตามผูป้ ่ วยเป็ นระยะ
ประสานกับโรงพยาบาลตรังและ สสจ. เพื่อสารองอะไหล่รากฟั นเทียมไว้ทค่ี ลินิกทันตกรรมใน
โรงพยาบาล ทาให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากและแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นในผูป้ ่ วยทีฝ่ ั งรากฟั นเทียมได้
4.2 ระบบงานที่กาลังอยู่ระหว่างพัฒนา
4.2.1 การเพิม่ การเข้าถึงการให้บริการฟั นเทียมใน รพ.สต.
การให้บริการทาฟั นเทียมในผูส้ งู อายุ จะต้องมารับบริการต่อเนื่องหลายขัน้ ตอน ซึง่
ผูร้ บั บริการในกลุ่มนี้มบี างส่วนทีไ่ ม่สามารถสะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง ต้องอาศัยลูกหลานเดินทางมา
ส่ง อีกทัง้ บางพืน้ ทีก่ อ็ ยูห่ ่างไกลจากโรงพยาบาล งานทันตกรรมจึงได้มกี ารวางแผนการไปให้บริการทา
ฟั นเทียมที่ รพ.สต. โดยขณะนี้ได้มกี ารให้บริการใน 3 รพ.สต. รวมผูร้ บั บริการ 12 ราย
4.2.2 การบันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
จากการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ครัง้ ที่ 1 ปี งบประมาณ 2560 พบว่า ในส่วนของ
OPD card ขาดการบันทึกในส่วนของอาการสาคัญ อาการปั จจุบนั แผนการรักษา และปริมาณ/ชนิดของยา
ชาทีใ่ ช้ จึงได้มกี ารจัดประชุมชีแ้ จงขึน้ พบว่ามีการบันทึกเวชระเบียนทีส่ มบูรณ์ มากขึน้ ซึง่ ต่อมาจะพัฒนาให้
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มีการบันทึกเวชระเบียนในระบบ Hosxp ให้สมบูรณ์เช่นกัน และจะให้มกี ารทบทวนความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนอย่างสม่าเสมอ
4.2.3 การลดอุบตั เิ หตุของมีคมทิม่ ตาในขณะปฏิบตั งิ าน
ปี 2560 ได้มกี ารทบทวนอุบตั กิ ารณ์การเกิดของมีคมทิม่ ตาเจ้าหน้าทีข่ ณะปฏิบตั งิ าน พบว่า
ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2557 มีอุบตั กิ ารณ์ของมีคมทิม่ ตาเจ้าหน้าทีง่ านทันตกรรมจานวน 3 ครัง้ จึงได้มกี าร
ทบทวนแนวทางการป้ องกันของมีคมทิม่ ตาขึน้ จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าทัง้ สามรายเป็ นผูช้ ่วยทันต
แพทย์ และสองในสามรายโดนเข็มทิม่ ตาในขณะทีเ่ ก็บเครือ่ งมือหลังใช้งานเพื่อเตรียมส่งไปงานจ่ายกลาง
โดยบางครัง้ ผูป้ ฏิบตั ไิ ม่ทนั ระมัดระวังว่าในชุดเครือ่ งมือนี้มขี องมีคมอยู่ จึงได้พฒ
ั นาระบบโดยให้มกี ล่องเก็บ
ของมีคมทีด่ า้ นปลายเท้าของยูนิตทาฟั น เพื่อให้ผูป้ ฏิบตั งิ านทิง้ ของมีคมทันทีหลังเสร็จงาน
5. แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
5.1 การดาเนินงานส่งเสริมป้ องกันทันตสุขภาพแบบเครือข่าย
นับแต่ปี 2557 เครือข่ายโรงพยาบาลกันตังได้มเี จ้าพนักงานทันตบุคลากรเพิม่ ขึน้ จาก
เดิม 9 คน เป็ น 12 คน และมีคลินิกทันตกรรมที่ รพ.สต. เพิม่ ขึน้ จาก 4 แห่งเป็ น 9 แห่ง ทาให้ประชาชน
เข้าถึงบริการทันตกรรมได้ง่ายขึน้ ทัง้ ในส่วนของงานทันตกรรมส่งเสริม ป้ องกัน และการรักษาเบือ้ งต้น
ทัง้ นี้อาเภอกันตัง มี รพ.สต.ทัง้ สิน้ 20 แห่ง จึงมี รพ.สต.อีก 11 แห่งทีไ่ ม่มที นั ตบุคลากรประจา การ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากจะทาโดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และประชากรในพืน้ ทีอ่ าจได้ร บั
บริการทางทันตกรรมทีไ่ ม่ครอบคลุม งานทันตกรรมจึงวางระบบการดาเนินงานโดยให้ทนั ตบุคลกร
ปฏิบตั งิ านด้านการส่งเสริมป้ องกันทันตสุขภาพของประชาชนในรูปแบบโซน (ซึง่ การแบ่งโซนจะ
สอดคล้องกับระบบการแบ่งโซนของเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลกันตัง) โดยในแต่ละโซนจะมีเจ้า
พนักงานทันตสาธารสุขสองคนจับคู่กนั ทางาน เช่นการตรวจสภาวะทันตสุขภาพในโรงเรียน การเคลือบ
หลุมร่องฟั นเด็กประถมศึกษา เป็ นต้น
5.2 การบันทึกเวชระเบียน paperless (รวมถึงเลิกการล้างฟิ ลม์ เอ็กซเรย์ดว้ ย)
เนื่องจากการบันทึกเวชระเบียนของคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกันตังในปั จจุบนั มีทงั ้ การ
บันทึกใน OPD Card และในระบบ HosXp ซึง่ ส่งผลให้เสียทัง้ เวลาและค่าใช้จ่าย ดังนัน้ จึงมีแผนทีจ่ ะ
ยกเลิกการบันทึกเวชระเบียนใน OPD Card เพื่อลดระยะเวลาในการบันทึกเวชระเบียนทีแ่ ต่เดิมต้อง
บันทึกทัง้ สองแบบ ทัง้ นี้การบันทึกในระบบ HosXp มีประโยชน์มากกว่า เพราะนอกจากจะช่วยเก็บ
ประวัตผิ ปู้ ่ วยได้ครบถ้วนแล้ว ยังใช้ส่อื สารระหว่างหน่วยงานได้ สามารถเรียกดูรายงานได้สะดวก ลด
พืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ ลดระยะเวลาในการค้นหาบัตร แต่ทงั ้ นี้การใช้ระบบ paperless จะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในส่วนของการทาความเข้าใจให้เจ้าหน้าทีท่ ุกคนสามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง
ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้โปรแกรม HosXp ในการเรียกดูขอ้ มูล การเรียกใช้ระบบรายงานต่างๆ รวมไปถึงการ
ยกเลิกการใช้ฟิลม์ เอ็กซเรย์แล้วเปลีย่ นไประบบคอมพิวเตอร์แทน
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