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            Service profile 
กลุ่มงานทนัตกรรม โรงพยาบาลกนัตงั 

1. บริบท (Context) 
      ก. หน้าท่ีและเป้าหมาย 

    หน้าท่ี กลุ่มงานทนัตกรรมเป็นกลุ่มงานทีใ่หบ้รกิารดา้นทนัตสุขภาพ ครอบคลุมทัง้การ     
ส่งเสรมิป้องกนั บ าบดัรกัษา และฟ้ืนฟูอวยัวะในช่องปากและฟัน เพื่อใหป้ระชาชนมสีุขภาพ 
ช่องปากทีด่ ี

   เป้าหมาย ใหบ้รกิารทนัตกรรมตามมาตรฐานวชิาชพีอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั  
ผูร้บับรกิารพงึพอใจ และสรา้งเสรมิทนัตสุขภาพตามกลุ่มอายตุ่างๆใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย 

ข. ขอบเขตการให้บริการ 
    ใหบ้รกิารผูป่้วยในเขตพืน้ทีอ่ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ในเวลาราชการ จนัทร-์ศุกร ์ตัง้แต่

เวลา 08.30 น.-16.30 น. นอกเวลาราชการในวนัจนัทร-์ศุกร ์ตัง้แต่เวลา 16.30-20.30 น. และในวนั
เสาร ์เวลา 08.30 น.-16.30 น. รบัผดิชอบพืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 13 ต าบล ประชากรรวม 70,689 คน โดย
ส่วนใหญ่เป็นโรคฟันผุ รองลงมาคอืโรคเหงอืกอกัเสบ การใหบ้รกิารมทีัง้ดา้นส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา 
และฟ้ืนฟูอวยัวะในช่องปากและฟันในทุกกลุ่มอาย ุตัง้แต่หญงิตัง้ครรภ ์เดก็ปฐมวยั เดก็ในวยัเรยีน 
(ประถมและมธัยมศกึษา) วยัท างาน และผูส้งูอาย ุรวมไปถงึกลุ่มผูป่้วยโรคเรือ้รงัและผูพ้กิาร   

ศกัยภาพ 
   1. ใหบ้รกิารทนัตกรรมแก่ผูท้ีม่ปัีญหาดา้นสุขภาพช่องปาก 
      - งานทนัตกรรมทัว่ไป  : อุดฟัน ขดูหนิปนู และถอนฟัน 
      - งานทนัตกรรมเฉพาะทาง  : รกัษาคลองรากฟันหน้าและฟันกรามน้อย ฟันปลอม 
        ผ่าตดัฟันคุด และทนัตกรรมส าหรบัเดก็ 
    2. ใหบ้รกิารดา้นการส่งเสรมิป้องกนัทนัตสุขภาพ 
      - การเฝ้าระวงัสภาวะสุขภาพช่องปากในกลุ่มเดก็ปฐมวยั เดก็ในวยัเรยีน และผูส้งูอาย ุ 
      - การทาและเคลอืบฟลูออไรดใ์นกลุ่มเดก็ปฐมวยั  
      - การเคลอืบหลุมรอ่งฟันในเดก็วยัเรยีน 
      - การส่งเสรมิทนัตสุขภาพในกลุ่มผูป่้วยโรคเรือ้รงัและผูพ้กิาร 
 มกีารใหบ้รกิารนอกสถานทีส่ าหรบัพืน้ทีห่่างไกลในรปูแบบทนัตกรรมเคลื่อนที ่ โดยได้

ใหบ้รกิารทัง้ในสถานบรกิาร (โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล) และนอกสถานบรกิาร (เช่น 
โรงเรยีน ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็) 

ข้อจ ากดั เนื่องจากยงัไมม่ทีนัตแพทยเ์ฉพาะทางสาขาศลัยกรรมช่องปากและแมค็ซลิโลเฟ
เชยีล (ระดบัวุฒบิตัร ซึง่มเีป็นต าแหน่งแพทยป์ระจ าบา้น)  สาขาวทิยาการเอน็โดดอนทแ์ละสาขา
ทนัตกรรมประดษิฐ ์ท าใหต้้องมกีารส่งต่อผูป่้วยทีเ่กนิศกัยภาพไปโรงพยาบาลจงัหวดั     เช่นผูป่้วย
ทีม่ปัีญหาเรือ่งระบบบดเคีย้ว ผูป่้วยทีม่ปัีญหากระดกูขากรรไกรและใบหน้าหกั ผูป่้วยทีม่กีารตดิเชือ้
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อยา่งรุนแรงบรเิวณใบหน้าและขากรรไกร การท ารากฟันเทยีม การรกัษารากฟันกรามแท้ การท า
ฟันปลอมตดิแน่น เป็นต้น 

  
ค. ความต้องการของผูร้บัผลงาน 
  ผูร้บัผลงานภายในโรงพยาบาล 
 

ผูร้บับริการ ความต้องการ 
องคก์รแพทย ์ ก าหนดแนวทางรว่มกนัในการส่งผูป่้วยไปปรกึษาแพทย ์

หอ้งฉุกเฉิน มกีารประสานงานทีด่ใีนการใหค้ าปรกึษาหรอืส่งผูป่้วยมาขอค าปรกึษา โดยการ    
บนัทกึขอ้มลูการตรวจผูป่้วยและค าปรกึษาทีต่อ้งการลงในโปรแกรม HosXP 

ผูป่้วยนอก มกีารประสานงานทีด่ใีนการใหค้ าปรกึษาหรอืส่งผูป่้วยมาขอค าปรกึษา 
ผูป่้วยใน - มกีารประสานงานทีด่ใีนการใหค้ าปรกึษาหรอืส่งผูป่้วยมาขอค าปรกึษา 

- บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนใหค้รบถว้น เขา้ใจง่าย 
เภสชักรรม -ตอ้งการใหม้กีารวางแผนการใชเ้วชภณัฑล์่วงหน้าและมกีารวางแผนการใชย้า 

 รว่มกนั 
-จา่ยยาผูป่้วยโดยระบุขอ้มลูใหถู้กตอ้งและครบถว้น ทัง้ชนิดของยา ขนาดยา  
 และการบรหิารยา 

งานส่งเสรมิฯ มสี่วนรว่มในการดแูลรว่มกนัในกลุ่มหญงิตัง้ครรภแ์ละผูร้บับรกิาร WCC 
งานรงัส ี มกีารลงค าสัง่ถ่ายภาพรงัสผี่านโปรแกรมไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 
งานจา่ยกลาง จดัใหม้จี านวนเครือ่งมอืเพยีงพอส าหรบัหมนุเวยีนใช้ 
หน่วยซกัฟอก ตอ้งการใหแ้ยกชนิดของผา้ใหถู้กตอ้ง และระวงัไม่ใหม้เีครือ่งมอืทนัตกรรมตดิไป

กบัผา้ 
งานซ่อมบ ารงุ ใหล้งแจง้ซ่อมในโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ุกครัง้ 
งานพสัดุ จดัท าแผนการจดัซือ้พสัดุในแต่ละปีใหค้รอบคลุมตามความจ าเป็น 
งานยานพาหนะ มกีารท าแผนขอรถล่วงหน้า และแจง้ลงในโปรแกรม 
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ผูร้บัผลงานภายนอกโรงพยาบาล    
 

ผูร้บับริการ ความต้องการ 
ผูป่้วย - ไดร้บับรกิารทีถู่กตอ้ง หายจากโรคทีเ่ป็น 

- ไมร่อควินาน 
- ไมม่ภีาวะแทรกซอ้นหลงัการรกัษา 
- เครือ่งมอืสะอาด ทนัสมยั 
- เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารด ี 

ญาตผิูป่้วย - ไดร้บัทราบรายละเอยีดความเจบ็ป่วยและการรกัษาทางทนัตกรรมทีใ่หก้บั 
  ผูร้บับรกิาร 
- ค่าบรกิารไมแ่พง 
- ใหบ้รกิารรวดเรว็ รอควิไม่นาน 
- เจา้หน้าทีพ่ดูจาสุภาพอ่อนโยน 
- ทราบแนวทางการดแูลช่องปาก 

ชุมชน - เขา้ถงึบรกิารส่งเสรมิทนัตสุขภาพและการรกัษาดา้นทนัตกรรมไดส้ะดวก 
 

รพ.สต. - รบัส่งต่อผูป่้วยทีเ่กนิขดีความสามารถ 
- มทีนัตแพทยห์มุนเวยีนมาใหบ้รกิารผูป่้วยที ่รพ.สต. 
- ไดร้บัทราบและคนืขอ้มลูสภาวะทนัตสุขภาพ 

 
ง. ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั คอื  

            1. ใหก้ารดแูลดา้นทนัตสุขภาพผูร้บับรกิารตามมาตรฐานวชิาชพี  
            2. ผูร้บับรกิารไดร้บัการรกัษาทางทนัตกรรมอยา่งถูกตอ้ง   ปลอดภยั   และมปีระสทิธภิาพ 
            3. ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจและประทบัใจต่องานบรกิารทีไ่ดร้บั 

 
            จ.  ความท้าทายและความเส่ียงส าคญั  
                 ความท้าทาย 
                1. เพิม่การเขา้ถงึบรกิารทนัตกรรมใหก้บัประชาชนในพืน้ที่ 
                2. การส่งเสรมิและใหก้ารรกัษาดา้นทนัตสุขภาพในผูป่้วยในพืน้ทีห่่างไกล เช่นพืน้ที่
เกาะ 
                3. การพฒันางานส่งเสรมิและป้องกนัดา้นทนัตสุขภาพในรปูแบบเครอืขา่ยใหเ้ขม้แขง็
และยัง่ยนื 
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                 ความเส่ียงท่ีส าคญั 
                  1. การประเมนิโรคประจ าตวัผูป่้วยไมค่รบถว้นครอบคลุม และอาจท าใหเ้กดิภาวะ 
                     ฉุกเฉินแทรกซอ้นในระหว่างหรอืหลงัการใหบ้รกิารทนัตกรรม 
                  2. ผูป่้วยมกีารตดิเชือ้จากการรบับรกิารทนัตกรรม 
                  3. มกีารส าลกัเอาสิง่แปลกปลอมเขา้ในหลอดลม  เช่นซีฟั่นทีถู่กถอนออกมา หรอื  
                     เครือ่งมอืทนัตกรรมชิน้เลก็ๆเป็นตน้                                    

ฉ. ปริมาณงานและทรพัยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ)  
                 ปริมาณงาน 

                 จ านวนผูป่้วยในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา  ปีงบประมาณ 2558-2560 

               

 

 

 

ล าดบั

ท่ี 

จ านวน ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560              

(ข้อมลูถึง

มี.ค.60) 

1 ผูร้บับรกิารทัง้หมด (ครัง้) 13407 17545 9438-159 

2 ถอนฟัน (ครัง้) 4,073 3,943 2,467-63 

3 อุดฟัน (ครัง้) 2,747 2,672 1,494-31 

4 ขดูหนิปนู (ครัง้) 886 900 547-15 

5 งานศลัยกรรมช่องปาก เช่น ผ่าฟัน
คุด  (ครัง้) 

255 191 92 

6 งานรกัษาคลองรากฟัน (ซี)่ 28 22 15 

7 ฟันปลอมถอดได ้(ชิน้) 122 119 52 
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อตัราก าลงั 

ต าแหน่ง หน้าท่ี จ านวน 

ทนัตแพทย ์ 6 คน (ลาศกึษาต่อ 2 คน) 

เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข 5 คน 

ผูช้่วยทนัตแพทย/์พนกังานช่วยเหลอืคนไข ้ 4 คน 

 
  เครื่องมือ : รายการครภุณัฑแ์ละเครือ่งมอืทีส่ าคญัมจี านวน 7 รายการ   ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายการ จ านวน 

1 ยนูิตทนัตกรรม 5  ยนูิต 

2 เครือ่งขดูหนิปนู   7 เครือ่ง 

3 เครือ่งฉายแสง LED  (ไรส้าย) 5  เครือ่ง 

4 เครือ่งปัน่อมลักมั  3  เครือ่ง 

5 เครือ่งวดัความมชีวีติของฟัน 1  เครือ่ง 

6 เครือ่งเอกซเรยฟั์น (Dental  x-ray) 1  เครือ่ง 

7 เครือ่งวดัความยาวรากฟัน 1  เครือ่ง 

8 เครือ่งกรอฟันคุด 2 เครือ่ง 

9 เครือ่งจี/้ผ่าตดัไฟฟ้า (Electrosurgery) 1 เครือ่ง 

10 ยนูิตทนัตกรรมเคลื่อนที่ 3 เครือ่ง 
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2. กระบวนการส าคญั (Key Processes) 
กระบวนการ 
(key process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงัจาก
กระบวนการ 
(process requirement) 

ตวัช้ีวดัส าคญั 
(performance indicator) 

2.1 ด้านพฒันาระบบบริการทนัตกรรมให้มีคณุภาพ 
1. การเตรยีมผูร้บับรกิาร 1.ผูร้บับรกิารไดร้บัความรู้

ข ัน้ตอนการรบับรกิารทนัต-
กรรม 
 2.ผูร้บับรกิารไดร้บัการ
อธบิาย  
ขัน้ตอนการรกัษา 

1.ผูร้บับรกิารทราบขัน้ตอนการรกัษา
โดยวดัในแบบประเมนิความพงึพอใจ 
 

2.การประเมนิและวนิิจฉยัโรค
(ซกัประวตั ิการส่งถ่ายภาพ
รงัส ีการวนิิจฉยัโรค) 

ผูร้บับรกิารไดร้บัการประเมนิ
และวนิิจฉยัโรคครบถว้น 
ถูกตอ้ง 
 

1. รอ้ยละของการวนิิจฉยัโรคได้
ถูกตอ้ง ครบถว้น 
(ดจูากการบนัทกึในเวชระเบยีน) 
  

3. การวางแผนการรกัษา ผูร้บับรกิารไดร้บัขอ้มลู
เกีย่วกบัการรกัษาครบถว้น 
และมกีารส่งปรกึษาแพทย์
อยา่งเหมาะสม 
 

1.ผูใ้หบ้รกิารมกีารวางแผนการรกัษา 
โดยดจูากการบนัทกึในเวชระเบยีน 
2. ผูร้บับรกิารทราบทางเลอืกในการ
รบัการรกัษา และทราบขอ้มลูการ
รกัษา โดยวดัในแบบประเมนิความ
พงึพอใจ 
 

4. การรบับรกิารทนัตกรรม ผูร้บับรกิารไดร้บับรกิารทีม่ ี
มาตรฐานปลอดภยั  
 

1.อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงั
การรกัษาทางทนัตกรรม 
2.อตัราความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารทนัตกรรม 
3.จ านวนขอ้รอ้งเรยีนของผูร้บับรกิาร
ทนัตกรรม 

5. การตดิตามผลการรกัษา 1.ผูร้บับรกิารและญาตไิดร้บั
ค าแนะน าหลงัการรกัษา 
2.ไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นหลงั 
การรกัษาทางทนัตกรรม 
3.มกีารนดัตดิตามอาการ
อยา่งเหมาะสม 

1.อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงั
การรกัษาทางทนัตกรรม 
2. อตัราการกลบัมารกัษาซ ้า 
3.รอ้ยละของผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บัการ
รกัษาคลองรากฟัน/ผ่าตดัฟันคุด 
ไดร้บัการตดิตามหลงัการรกัษา 



7 
 

2.2 ด้านพฒันาบริการส่งเสริมและป้องกนัเก่ียวกบัทนัตสขุภาพตามแผนปฏิบติังานประจ าปี 
กระบวนการ 
(key process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงัจาก
กระบวนการ 
(process requirement) 

ตวัช้ีวดัส าคญั 
(performance indicator) 

 กลุ่มหญิงตัง้ครรภ ์
จดักจิกรรมส่งเสรมิทนัต
สุขภาพในกลุ่มหญงิตัง้ครรภ ์
ทีม่ารบับรกิารในคลนิิก ANC 
โดยการตรวจสุขภาพช่องปาก  
ใหท้นัตสุขศกึษา และรกัษา
ทางทนัตกรรม  

หญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการตรวจ
สุขภาพช่องปากและไดร้บั
บรกิารทางทนัตกรรมตาม
ความจ าเป็น เพื่อลด
ภาวะแทรกซอ้นจากการมโีรค
ในช่องปากขณะตัง้ครรภ ์

1.รอ้ยละ 90 ของหญงิตัง้ครรภท์ีม่า
รบับรกิารทีค่ลนิิก ANC ไดร้บัการ
ตรวจช่องปาก 
2.รอ้ยละ 20 ของหญงิตัง้ครรภไ์ดร้บั
บรกิารทนัตกรรมตามความจ าเป็น 

กลุ่มอาย ุ0- 5 ปี 
จดักจิกรรมส่งเสรมิทนัต
สุขภาพในคลนิิกเดก็ด ี(WCC) 
ตรวจฟันฝึกทกัษะการท า
ความสะอาดช่องปากให้
ผูป้กครอง ทาฟลอูอไรดว์านิช 
แจกแปรงสฟัีน ยาสฟัีน 
และใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัการ
รบัประทานอาหารทีไ่มส่่งผล
ต่อโรคฟันผุ 

ผูป้กครองเดก็มคีวามรูแ้ละ
ความตระหนกัในการดแูล
สุขภาพช่องปากของเดก็ 
เพื่อใหเ้ดก็มสีุขภาพช่องปาก
ทีด่ ี
 

1. รอ้ยละ 70 ของเดก็อายตุ ่ากว่า 3 

ปีไดร้บัการตรวจช่องปาก                   

2. รอ้ยละ 70 ของผูด้แูลเดก็ต ่ากว่า 

3. ปีไดร้บัการฝึกทกัษะการแปรงฟัน              

4. รอ้ยละ 50 ของเดก็อายตุ ่ากว่า 3 

ปีไดร้บัการทาฟลอูอไรดว์านิช        

5.รอ้ยละ 70 ของเดก็ใน ศพด./ ร.ร. 

อนุบาลไดร้บัการตรวจช่องปาก                                       

6. เดก็ 3 ปีมปัีญหาฟันน ้านมผุ น้อย

กว่ารอ้ยละ 52 

 กลุ่มเป้าหมายอาย ุ6- 12 ปี 
นกัเรยีนประถมศกึษาไดร้บั
การตรวจฟัน และนกัเรยีนทีม่ ี
ปัญหาสุขภาพช่องปากไดร้บั
การรกัษาทนัตกรรม รวมทัง้มี
กจิกรรมส่งเสรมิทนัตสุขภาพ
ในโรงเรยีนเช่นการแปรงฟัน
หลงัอาหารกลางวนั การจดั
เมนูอาหารทีส่่งเสรมิสุขภาพ
ช่องปาก 

เพื่อใหน้กัเรยีนมสีุขภาพช่อง
ปากทดี ีและสรา้งสุขนิสยัการ
ดแูลสุขภาพช่องปากใหแ้ก่
เดก็ 

1.รอ้ยละ 85 ของเดก็ ป 1 ไดร้บัการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 
2.รอ้ยละ 30 ของเดก็ ป.1 ไดร้บัการ
เคลอืบหลุมรอ่งฟัน 
3. รอ้ยละ20 ของเดก็ ป 1 ไดร้บั

บรกิารทนัตกรรมผสมผสาน             

4.รอ้ยละ 85 ของเดก็ ป.6 ไดร้บัการ

ตรวจช่องปาก    
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2.2 ด้านพฒันาบริการส่งเสริมและป้องกนัเก่ียวกบัทนัตสขุภาพตามแผนปฏิบติังานประจ าปี 
กระบวนการ 
(key process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงัจาก
กระบวนการ 
(process requirement) 

ตวัช้ีวดัส าคญั 
(performance indicator) 

กลุ่มเป้าหมายอาย ุ6- 12 ปี 
  1. รอ้ยละ 20 ของเดก็ ป.6 ไดร้บัการ

เคลอืบหลุมรอ่งฟัน                            

2.อตัราฟันผุเดก็ 12 ปี  ลดลง > 5%  

กลุ่มผูส้งูอาย ุ
โครงการฟันเทยีม
พระราชทาน 

ผูส้งูอายไุดร้บัการใส่ฟันเทยีม
และสามารถเคีย้วอาหารไดด้ ี

1.ผูส้งูอาย ุ10 คน/ทนัตแพทย ์1 คน
ไดร้บัการใส่ฟันเทยีมทัง้ปาก 
2.รอ้ยละของผูส้งูอายุมฟัีนคู่สบทัง้
ฟันแทแ้ละฟันเทยีมตัง้แต่ 4คู่ ขึน้ไป 
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3.ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 
 
เครื่องช้ีวดั เป้าหมาย ระดบัท่ีปฏิบติัได้ 

 2557   2558 2559 2560 
(มี.ค.) 

1. ตดิเชือ้หลงัการรกัษาทนัตศลัยศาสตร ์
2. จ านวนความลม้เหลวของการรกัษาคลองราก   
   ฟันภายใน 1 ปี 
3. ขอ้รอ้งเรยีนดา้นพฤตกิรรมบรกิารต่อปี 
4. ความพงึพอใจในบรกิารทนัตกรรม 
6. หญงิมคีรรภไ์ดร้บัการตรวจช่องปาก  
7. หญงิมคีรรภท์ีไ่ดร้บับรกิารทนัตกรรมตาม  
    ความจ าเป็น 
8. เดก็ต ่ากว่า 3 ปี ไดร้บัการตรวจสุขภาพช่อง 
   ปาก  
9. เดก็ 0-2 ปี ไดร้บัการทาฟลอูอไรดว์านิช 
10. เดก็ 3-5 ปีไดร้บัการตรวจสุขภาพช่องปาก 
11. รอ้ยละของเดก็ปฐมวยั (3 ปี) มปัีญหาฟัน 
     น ้านมผุ      
12.เดก็นกัเรยีน ป.1 ไดร้บัการตรวจสุขภาพช่อง 
     ปาก 
14.นกัเรยีนชัน้ ป.1 ไดร้บัการเคลอืบหลุมรอ่งฟัน 
15. นกัเรยีนชัน้ ป.6 ไดร้บัการตรวจสุขภาพช่อง 
     ปาก 
16. นกัเรยีนชัน้ ป.6 ไดร้บัการเคลอืบหลุมรอ่ง 
     ฟัน 
17. รอ้ยละการลดลงของฟันผุในเดก็อาย ุ12 ปี 
 
18.รอ้ยละของผูส้งูอายุมฟัีนคู่สบทัง้ฟันแทแ้ละ 
    ฟันเทยีมตัง้แต่ 4คู่ ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 1:1000 
ไมเ่กนิ 1 ราย 

 

ไมเ่กนิ 3 ฉบบั 
> รอ้ยละ 80 
> รอ้ยละ 70 
> รอ้ยละ 70 
 
> รอ้ยละ 70 
 
> รอ้ยละ 60 
> รอ้ยละ 70 
< รอ้ยละ 52 
 
> รอ้ยละ 85 
 
> รอ้ยละ 30 
> รอ้ยละ 85 
 
> รอ้ยละ 20 
 
ลดลงมากกว่า 
รอ้ยละ 5 
เพิม่ขึน้มากกว่า 
รอ้ยละ 2 

0 
0 
 
0 
74.05 
70.33 
34.04 
 
100 
 
44.78 
99.97 
50.10 
 
100 
 
42.93 
100 
 
37.03 
 
เพิม่ขึน้
3.41 
เพิม่ขึน้ 
25.10 

0 
0 
 
0 
72.35 
31.67 
40.00 
 
28.47 
 
88.90 
44.41 
50.30 
 
100 
 
54.40 
100 
 
26.54 
 
ลดลง
17.58 
ลดลง 
0.4 

3 
0 
 
0 
75.18 
53.05 
99.47 
 
49.82 
 
41.29 
67.04 
50.45 
 
100 
 
49.68 
100 
 
27.24 
 
เพิม่ขึน้
5.47 
ลดลง 
9.9 

0 
0 
 
1 
77.67 
64.88 
81.06 
 
46.75 
 
75.35 
53.41 
NA 
 
NA 
 
NA 
NA 
 
NA 
 
NA 
 
NA 
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4.กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายและมีคณุภาพ 
   4.1 ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั (รวมทัง้การพฒันาคณุภาพท่ีเสรจ็ส้ินแล้ว)              

4.1.1 การพฒันาการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้บัการฝังรากเทยีม 
       เนื่องจากปีงบประมาณ 2552 2553 และ 2558 ไดม้ผีูส้งูอายุจ านวนหนึ่งเขา้ 

โครงการรากฟันเทยีมเฉลมิพระเกยีรต ิโดยจะเป็นการผ่าตดัฝังรากฟันเทยีมไวท้ีบ่รเิวณขากรรไกรล่าง
เพื่อรองรบัฟันเทยีม โดยมจีุดประสงคเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้านฟันเทยีม (ใหฟั้นเทยีมยดึอยูใ่น
ช่องปากแน่นขึน้ ไมห่ลวมหลุดงา่ย ) และลดการละลายตวัของกระดกู ทัง้นี้ผูร้บับรกิารทัง้หมดจะไดร้บั
บรกิารโดยทนัตแพทยศ์ลัยศาสตรช์่องปากและแมค็ซลิโลเฟเชยีลประจ าโรงพยาบาลตรงั  ในปี 2558 ได้
วเิคราะหแ์ละพบว่ามปัีญหาสองส่วนคอื ในส่วนของผูร้บับรกิารรายใหมม่น้ีอย เนื่องจากผูร้บับรกิารซึง่
เป็นผูส้งูอายไุมส่ะดวกเดนิทางไปโรงพยาบาลตรงั การทีต่อ้งไปรบับรกิารต่อเนื่องหลายครัง้และแต่ละ
ครัง้มชี่วงเวลาทีห่่างกนัพอสมควร ท าใหผู้ร้บับรกิารขาดแรงจงูใจใหอ้ยากท า  อกีส่วนคอืผูร้บับรกิารที่
ไดร้บัการฝังรากฟันเทยีมไปแลว้   ไมไ่ดก้ลบัไปพบทนัตแพทยส์ม ่าเสมอ ซึง่มสีาเหตุมาจากการขาด
ระบบตดิตามทีช่ดัเจน  ท าใหม้ปัีญหาสุขภาพช่องปากและปัญหาในการใส่ฟันเทยีมทีไ่มไ่ดร้บัการแกไ้ข 
เช่นมเีหงอืกอกัเสบ ฟันเทยีมแตก อะไหล่ของรากฟันเทยีมหลุดสญูหาย เป็นต้น จงึไดม้กีารปรบัปรงุ
ระบบ โดยในส่วนของการคน้หาผูร้บับรกิารรายใหมจ่ะอาศยัเครอืขา่ย อสม./นสค. และเจา้หน้าที่
สาธารณสุขใน รพ.สต. รว่มคน้หา ต่อมางานทนัตกรรมโรงพยาบาลกนัตงัจะเป็นสื่อกลางในการประสาน
กบัเจา้หน้าทีใ่นพืน้ทีแ่ละโรงพยาบาลตรงัเพื่อนดัหมายผูร้บับรกิาร ดแูลรบั-ส่งผูร้บับรกิารทีไ่มส่ะดวก
เดนิทางไปโรงพยาบาลตรงัดว้ยตนเอง มกีารท าทะเบยีนผูร้บับรกิารทีฝั่งรากฟันเทยีม ส่งทนัตแพทยไ์ป
อบรมการดแูลและแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้เกีย่วกบัรากฟันเทยีม วางระบบการตดิตามผูป่้วยเป็นระยะ  
ประสานกบัโรงพยาบาลตรงัและ สสจ. เพื่อส ารองอะไหล่รากฟันเทยีมไวท้ีค่ลนิิกทนัตกรรมใน
โรงพยาบาล ท าใหส้ามารถดแูลสุขภาพช่องปากและแก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ในผูป่้วยทีฝั่งรากฟันเทยีมได ้ 
     
   4.2 ระบบงานท่ีก าลงัอยู่ระหว่างพฒันา 

      4.2.1 การเพิม่การเขา้ถงึการใหบ้รกิารฟันเทยีมใน รพ.สต.  
การใหบ้รกิารท าฟันเทยีมในผูส้งูอาย ุจะตอ้งมารบับรกิารต่อเนื่องหลายขัน้ตอน ซึง่

ผูร้บับรกิารในกลุ่มนี้มบีางส่วนทีไ่มส่ามารถสะดวกเดนิทางมาดว้ยตนเอง ตอ้งอาศยัลกูหลานเดนิทางมา
ส่ง  อกีทัง้บางพืน้ทีก่อ็ยูห่่างไกลจากโรงพยาบาล งานทนัตกรรมจงึไดม้กีารวางแผนการไปใหบ้รกิารท า
ฟันเทยีมที ่รพ.สต. โดยขณะน้ีไดม้กีารใหบ้รกิารใน  3 รพ.สต. รวมผูร้บับรกิาร 12 ราย 

 
 4.2.2 การบนัทกึเวชระเบยีนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
  จากการทบทวนความสมบรูณ์ของเวชระเบยีน ครัง้ที ่1 ปีงบประมาณ 2560 พบว่า ในส่วนของ 
OPD card ขาดการบนัทกึในส่วนของอาการส าคญั อาการปัจจบุนั แผนการรกัษา และปรมิาณ/ชนิดของยา
ชาทีใ่ช ้จงึไดม้กีารจดัประชุมชีแ้จงขึน้ พบว่ามกีารบนัทกึเวชระเบยีนทีส่มบูรณ์มากขึน้ ซึง่ต่อมาจะพฒันาให้
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มกีารบนัทกึเวชระเบยีนในระบบ Hosxp ใหส้มบรูณ์เช่นกนั และจะใหม้กีารทบทวนความสมบรูณ์ของเวช
ระเบยีนอย่างสม ่าเสมอ 
      4.2.3 การลดอุบตัเิหตุของมคีมทิม่ต าในขณะปฏบิตังิาน 
          ปี 2560 ไดม้กีารทบทวนอุบตักิารณ์การเกดิของมคีมทิม่ต าเจา้หน้าทีข่ณะปฏบิตังิาน พบว่า
ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2557 มอุีบตักิารณ์ของมคีมทิม่ต าเจา้หน้าทีง่านทนัตกรรมจ านวน 3  ครัง้ จงึไดม้กีาร
ทบทวนแนวทางการป้องกนัของมคีมทิม่ต าขึน้ จากการวเิคราะหปั์ญหาพบว่าทัง้สามรายเป็นผูช้่วยทนัต
แพทย ์และสองในสามรายโดนเขม็ทิม่ต าในขณะทีเ่กบ็เครือ่งมอืหลงัใชง้านเพื่อเตรยีมส่งไปงานจ่ายกลาง 
โดยบางครัง้ผูป้ฏบิตัไิม่ทนัระมดัระวงัว่าในชุดเครือ่งมอืนี้มขีองมคีมอยู ่จงึไดพ้ฒันาระบบโดยใหม้กีล่องเกบ็
ของมคีมทีด่า้นปลายเทา้ของยนูิตท าฟัน เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานทิง้ของมคีมทนัทหีลงัเสรจ็งาน  
 

5.  แผนการพฒันาต่อเน่ือง 
5.1  การด าเนินงานส่งเสรมิป้องกนัทนัตสุขภาพแบบเครอืขา่ย 
 นบัแต่ปี 2557 เครอืขา่ยโรงพยาบาลกนัตงัไดม้เีจา้พนกังานทนัตบุคลากรเพิม่ขึน้จาก

เดมิ 9 คน เป็น  12 คน และมคีลนิิกทนัตกรรมที ่รพ.สต. เพิม่ขึน้จาก 4 แห่งเป็น 9 แห่ง ท าใหป้ระชาชน
เขา้ถงึบรกิารทนัตกรรมไดง้่ายขึน้ ทัง้ในส่วนของงานทนัตกรรมส่งเสรมิ ป้องกนั และการรกัษาเบือ้งตน้ 
ทัง้นี้อ าเภอกนัตงั ม ีรพ.สต.ทัง้สิน้ 20 แห่ง จงึม ีรพ.สต.อกี 11  แห่งทีไ่มม่ทีนัตบุคลากรประจ า การ
ด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพช่องปากจะท าโดยเจา้หน้าทีส่าธารณสุข และประชากรในพืน้ทีอ่าจไดร้บั
บรกิารทางทนัตกรรมทีไ่มค่รอบคลุม งานทนัตกรรมจงึวางระบบการด าเนินงานโดยใหท้นัตบุคลกร
ปฏบิตังิานดา้นการส่งเสรมิป้องกนัทนัตสุขภาพของประชาชนในรปูแบบโซน (ซึง่การแบ่งโซนจะ
สอดคลอ้งกบัระบบการแบ่งโซนของเครอืข่ายสุขภาพโรงพยาบาลกนัตงั) โดยในแต่ละโซนจะมเีจา้
พนกังานทนัตสาธารสุขสองคนจบัคู่กนัท างาน เช่นการตรวจสภาวะทนัตสุขภาพในโรงเรยีน การเคลอืบ
หลุมรอ่งฟันเดก็ประถมศกึษา เป็นตน้ 

5.2 การบนัทกึเวชระเบยีน paperless (รวมถงึเลกิการลา้งฟิลม์เอก็ซเรยด์ว้ย) 
     เนื่องจากการบนัทกึเวชระเบยีนของคลนิิกทนัตกรรม โรงพยาบาลกนัตงัในปัจจุบนัมทีัง้การ

บนัทกึใน OPD Card และในระบบ HosXp ซึง่ส่งผลใหเ้สยีทัง้เวลาและค่าใชจ้่าย ดงันัน้จงึมแีผนทีจ่ะ
ยกเลกิการบนัทกึเวชระเบยีนใน OPD Card  เพื่อลดระยะเวลาในการบนัทกึเวชระเบยีนทีแ่ต่เดมิตอ้ง
บนัทกึทัง้สองแบบ ทัง้นี้การบนัทกึในระบบ HosXp มปีระโยชน์มากกว่า เพราะนอกจากจะช่วยเกบ็
ประวตัผิูป่้วยไดค้รบถว้นแลว้ ยงัใชส้ื่อสารระหว่างหน่วยงานได ้สามารถเรยีกดรูายงานไดส้ะดวก ลด
พืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ ลดระยะเวลาในการคน้หาบตัร  แต่ทัง้นี้การใชร้ะบบ paperless จะตอ้งมกีารเตรยีม
ความพรอ้มในส่วนของการท าความเขา้ใจใหเ้จา้หน้าทีทุ่กคนสามารถบนัทกึขอ้มลูไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง 
ฝึกปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรม HosXp ในการเรยีกดูขอ้มลู การเรยีกใชร้ะบบรายงานต่างๆ รวมไปถงึการ
ยกเลกิการใชฟิ้ลม์เอก็ซเรยแ์ลว้เปลีย่นไประบบคอมพวิเตอรแ์ทน
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