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รายงานตัวชี้วัด กพร.
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564)
ตัวชี้วัดที่ 1.๔
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

1. รายการขอมูลที่นำมาใช
• ดานผลผลิตและผลลัพธ วิเคราะหเชิงแนวโนม
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ตั้งอยูในเขตสุขภาพที่ 8 พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งหมด 7 จังหวัด ไดแก เลย
หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม จากขอมูลการไดรับบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ
ยอนหลัง พบวา ในปงบประมาณ 2562 ผูสูงอายุที่ไดรับบริการทันตกรรม จำนวน 515,054 คน ปงบประมาณ
2563 ผูสูงอายุที่ไดรับบริการทันตกรรม จำนวน 508,099 และในปงบประมาณ 2564 นี้ ผูสูงอายุที่ไดรับบริการทัน
ตกรรม จำนวน 262,475 คน แมวาในปงบประมาณ 2563 จะมีขอจำกัดในการใหบริการทันตกรรมเนื่องจากสถาน
การโควิด-19 แตพบวาในปงบประมาณ 2564 การไดรับบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และ
ขอมูลผูสูงอายุที่มีฟนแทใชงานไมนอยกวา ๒๐ ซี่ ที่ผานมา ตัวเลขอาจจะไมแตกตางกันมากนักในแตละป และความ
ครอบคลุมของการตรวจชองปากของผูสูงอายุอยูที่ รอยละ 50 ในปงบประมาณ 2562และ ปงบ 2563 ที่ผานมา
ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ผูสูงอายุที่ไดรับบริการทันตกรรม(คน) ป ๒๕๖๔ แยกรายจังหวัด
ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
จังหวัด
รวม
ตค.
พย.
ธค.
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
บึงกาฬ

5,832

1,179 747

2,271 1,635 0 0 0 0 0 0 0 0

หนองบัวลำภู 29,272 4,873 8,708 13,121 2,570 0 0 0 0 0 0 0 0
อุดรธานี

107,997 18,066 38,295 36,366 15,270 0 0 0 0 0 0 0 0

เลย

24,199 3,244 3,562 7,601 9,792 0 0 0 0 0 0 0 0

หนองคาย

23,616 3,234 6,859 9,829 3,694 0 0 0 0 0 0 0 0

สกลนคร

28,342 5,530 7,976 10,010 4,825 1 0 0 0 0 0 0 0

นครพนม

43,217 6,484 9,741 16,437 10,555 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม

262,475

2
ตารางที่ ๒ แสดงรอยละของผูสูงอายุที่มีฟนแทใชงานไมนอยกวา ๒๐ ซี่ ป ๒๕๖๔
จังหวัด
บึงกาฬ

ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
ทั้งหมด(คน) ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก (B) มีฟนแทใชงานไดไมนอยกวา 20 ซี่ (A) รอยละ
55,645

3,111

2,113

67.92

18,394

14,362

78.08

อุดรธานี

226,545 77,558

63,118

81.38

เลย

110,478 16,114

10,186

63.21

หนองคาย

73,308

14,848

11,770

79.27

สกลนคร

159,397 13,405

11,064

82.54

นครพนม

98,222

25,303

73.20

รวม

796,958 181,468

140,498

77.42

หนองบัวลำภู 73,591

34,565

ตารางที่ ๓ แสดงรอยละของผูสูงอายุที่มีฟนแทใชงานไมนอยกวา ๒๐ ซี่ ป ๒๕๖๓
จังหวัด
บึงกาฬ

ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
ทั้งหมด(คน) ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก (B) มีฟนแทใชงานไดไมนอยกวา 20 ซี่ (A) รอยละ
52,010

12,855

8,687

67.58

หนองบัวลำภู 68,586

37,300

27,909

74.82

อุดรธานี

211,862 102,789

81,390

79.18

เลย

103,601 47,555

30,292

63.70

หนองคาย

67,804

23,248

17,489

75.23

สกลนคร

148,740 49,125

36,945

75.21
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นครพนม

92,246

68,198

รวม

744,849 341,070

51,369

75.32

254,081

74.50

ตารางที่ ๔ แสดงรอยละของผูสูงอายุที่มีฟนแทใชงานไมนอยกวา ๒๐ ซี่ ป ๒๕๖๒
ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
จังหวัด
ทั้งหมด(คน) ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก (B) มีฟนแทใชงานไดไมนอยกวา 20 ซี่ (A) รอยละ
บึงกาฬ

49,725

15,343

11,194

72.96

หนองบัวลำภู 65,941

29,732

22,248

74.83

อุดรธานี

202,920 103,344

80,303

77.70

เลย

99,109

39,053

25,280

64.73

หนองคาย

65,754

26,306

19,670

74.77

สกลนคร

141,626 53,055

41,021

77.32

นครพนม

89,070

42,886

73.65

รวม

714,145 325,059

242,602

74.63

58,226

• ดานผูรับบริการ ปจจุบันและอนาคต
สำหรับผูรับบริการ ปจจุบันและอนาคตประกอบดวย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แหง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๘๗ แหง โรงพยาบาลศูนย ๒ แหง
โรงพยาบาลชุมชน ๗๘ แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ๘๗๔ แหง
ตารางที่ ๕ จำนวนสถานบริการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด
สำนักงาน
สำนักงาน
โรงพยาบาล
สาธารณสุข
สาธารณสุข
ศูนย
จังหวัด
อำเภอ
อุดรธานี
๑
๒๐
๑
สกลนคร
๑
๑๘
๑

โรงพยาบาล
ชุมชน
๑๙
๑๕

โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตำบล
๒๑๐
๑๖๘
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นครพนม
บึงกาฬ
หนองคาย
หนองบัวลำภู
เลย
รวม

๑
๑
๑
๑
๑
๗

๑๒
๘
๙
๖
๑๔
๘๗

๐
๐
๐
๐
๐
๒

๑๑
๗
๘
๕
๑๓
๗๘

๑๕๑
๖๑
๗๔
๘๓
๑๒๗
๘๗๔

• ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ปจจุบันและอนาคต
- สถานบริการการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน
- ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน อปท.
สำหรับ ความพึงพอใจ และความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จากการสอบถาม
ความพึงพอใจตอการรับบริการของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีประจำป 2563 พบวา
จำนวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 150 คน เปนชาย 54 คน คิดเปนรอยละ 36.00 เปนหญิง 96 คน เปน
รอยละ 64.00 หนวยงานที่ตอบแบสอบถามมากที่สุดคือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ
42.67 รองลงมาเปนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และโรงพยาบาลชุมชน
จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12.00 หนวยงานเอกชน จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.33 โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจำตำบล จำนวน 8 คน รอยละ 5.33 เทศบาล จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.00 องคการบริหารสวน
จังหวัดและโรงพยาบาลศูนย จำนวนแหงละ 4 เทากัน คิดเปนรอยละ 2.67 องคการบริหารสวนตำบลจำนวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 1.33 สวนสื่อมวลชนไมมีผูตอบแบบสอบถาม จังหวัดที่มีผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือจังหวัดนครพนม
จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 23.33 รองลงมาจังหวัดสกลนคร จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 18.67 ตามดวย
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 17.33 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 14.00 จังหวัด
เลย จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10.67 จังหวัดหนองคายจำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และจังหวัด
หนองบัวลำภู จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ตาลำดับ ในขอคำถามทานเคยใชสินคา/บริการของศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานีหรือไม ผูตอบแบบสอบสวนใหญตอบวาไมเคยใชบริการ จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 56.67 เคยใชบริการ
จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 43.33และเมื่อจำแนกตามกลุมงานพบวา กลุมงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมมีผูตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 32.31 รองลงมาคือ กลุมงานอนามัยแมและเด็กจำนวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 23.08 ตามดวยกลุมงานอนามัยวัยเรียน จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 12.31กลุมงานวัยทำงานและ
กลุมสูงอายุ จำนวนกลุมงานละ 7 คน คิดเปนรอยละ 10.77 กลุมงานวัยรุน จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.69 และ
กลุมงานทันตสาธารณสุข จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.08
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สนับสนุนวิชาการและเปนพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน
สนับสนุนการสรางนวัตกรรมในพื้นที่
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สนับสนุนสื่อ
นวัตกรรมยังไมเพียงพอ
ตองพัฒนางานดานขอมูล
มีตนแบบนวัตกรรมทันตสุขภาพ
การจัดรูปแบบบริการตามกลุมวัย
หนังสือ e-book
ขยายองคความรูสูชุมชน
รวบรวมเปนตำรา (นวัตกรรม)
อยากใหมีบริการเพื่อสาธิตหองปลอดฝุน
อยากใหมีบริการเพื่อสาธิตในกลุมกอนประถมวัย
นโยบายที่สามารถทำงานรวมกับเครือขายไดไมยุงยากซับซอน
ชุดความรูยังไมเพียงพอ
สรางนวัตกรรมใหมๆใหสะดวกกับการปฏิบัติงาน
ใชเทคโนโลยีในการประเมินผลบางกิจกรรม
สายดวน ชองทางสื่อสารออนไลน
บริการเพื่อสาธิตเครื่องมือทางอาชีวอนามัย
นโยบายสาธารณให อปท. นำไปใชงานไดจริง
เกิดนวัตกรรมใหมๆขึ้นทุกป
บริการเพื่อสาธิตการตรวจทางหองปฏิบัติการ
สนับสนุนวิชาการและเปนพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน
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ชุดสาธิตเพื่อการดูแลสุขภาพแตละกลุมวัย
อยากใหทำควบคูกับหนวยงานหรือกระทรวงอื่นดวย จะทำใหระดับพื้นที่ประสานงานงายขึ้น
พัฒนาโปรแกรมออนไลนใหงายตอการใชงานในพื้นที่
GAP การดำเนินงาน
.กลุมวัยเรียนวัยรุน






กลุมเด็กพิเศษ

ยังไมมีเกณฑการประกวดและแนวทางการดำเนินการ
พื้นที่เสนอนำเกณฑไปใสในมาตรฐานของ สพฐ. อยากใหมีการพูดคุยในระดับกระทรวงฯ
ปญหาในการดำเนินงาน คือ บางที่อยูนอกเครือขายทางการศึกษา
ขาดแคลนทันตบุคลากร
มีชื่อโรงเรียนในโปรแกรม Hosxp หรือ JHIS
Time Line การทำเปนงาน ฝากคือ. นำลงในโนต

 ประเด็นการคัดกรองเด็กพิเศษ อาจมีคำถามจาก พท. วาคัดกรองแลวเอาไปทำอะไรตอ
 ร.ร.แนวชายแดนจะมีเด็กนักเรียนที่ไมใชคนไทยรวมอยูดวย
Fee schedule
 ความชัดเจนในการคียขอมูล จำนวนเปาหมาย
 ไมระบุวา 1 วันวาสามารถคียไดเทาไหร ( ฟลูออไรด เคลือบหลุมรองฟน)
 บางพื้นที่ออกหนวยรวมกัน ทำใหวันนั้นยอดที่ทำไดจะมีจำนวนมาก(มากเกินความสามารถของคน 1
คน)
 ในชวงเวลาการบันทึกขอมูล ที่ตรงกับชวงโควิด19 ระบาด และชวงปดเทอม เนื่องจาก มีการ
ใหบริการจริงในชวงกอนมีการระบาดและกอนปดเทอม แต มาบันทึกในชวงนี้งดใหบริการทางทันตก
รรม
 →ปญหาดานการจัดสรรเงิน→การวางแผนการดำเนินงาน (เปนการบริหารจัดการภายใน)
 การตรวจสุขภาพชองปากในกลุม ANC ไดนอย
 - ความครอบคลุมการตรวจฟน 3 ป รอยละ 50 12 ป รอยละ 60
ปราศจากฟนผุ ตามเขตเสนอ
วัยทำงาน

 -ตัวชีวัดป 2564 รอยละ 65 ของประชากรวัยทำงานมีการแปรงฟนกอนนอนดวยยาสีฟนผสม
ฟลูออไรดนานอยางนอย 2 นาที และ รอยละ 55 ของประชากรวัยทำงาน ไปรับบริการทางทันตกรรมใน
ปที่ผานมา ตามเขตเสนอ
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 -รายงานการสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงคผาน Application H4U
โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
 ปญหาเรื่องขอจำกัดของขอมูล ID การบริหารจัดการเรื่องเงินใหผูดำเนินงาน
 Gap การดำเนินกิจกรรมสวนตัวภายใน 5 นาที แลวใหแปรงฟน 2 นาที (ควรทำขอแนะนำใหเขา
สามารถทำไดตามเวลาที่กำหนด →แปรงแหงชวงรอ)
 -การปองกัน TB ของทันตบุคลากรที่ใหบริการทันตกรรม ควรมีมาตรการ หรือแนวทางการปองกัน
สิ่งที่ตองทำตอ/ความตองการจากศูนยอนามัย
กิจกรรมฟนดี (กลุมเด็ก 3 – 5 ป)
 อยากไดรับการสนับสนุน แปรงสีฟน + ยาสีฟน ใหแตละจังหวัด นำไปจัดกิจกรรม Kick off
.กลุมวัยเรียนวัยรุน
 อยากใหมีการบูรณาการรวมกับเครือขายนักเรียนไทยสุขภาพดีใน สพฐ.ไดจำทำใหทันตาทำงานงายขึ้น
ในการทำเครือขายเด็กไทฟนดี
 อยากใหเนนการมีกิจกรรมแปรงฟนในโรงเรียนตอเนื่องและมีคุณภาพแทนการ ทำSealant และ การ
ทาฟลูออไรดวานิช เพื่อลดการใชจาย พลิกวิกฤตโควิด19เปนโอกาสใหงานสงเสริม ลดภาระใหทันต
บุคลากรเพราะในบางพื้นที่
 อยากใหมีการยกระดับเด็กไทยฟนดีใหเปนชุดสิทธิประโยชนชุดแปรงฟนและใหแปรงฟนกอนนอนหรือ
หลังทานอาหาร เปนการปลูกฝงตั้งแตเด็ก
 ผลักดันเขากองทุนตำบล(สปสช) สนับสนุนชุดแปรงกับยาสีฟน ทุกกองทุน ทุกตำบล
กลุมเด็กพิเศษ
 กลุมเปาหมาย อยากใหเนนในโรงเรียนเด็กพิเศษโดยตรง.มีพื้นที่นำรองทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8
 อยากใหมีการเชื่อมขอมูลโรงเรียนผูกกับบุคคลที่สามารถเช็คไดวาเด็กคนนี้เรียนที่ไหน
 ตองการใหมางศูนยอนามัยออกแบบการคัดกรองและบันทึกตามแบบฟอรม
 อยากใหมีการเชื่อมขอมูลโรงเรียนผูกกับบุคคลที่สามารถเช็คไดวาเด็กคนนี้เรียนที่ไหน
 การดำเนินงานทันตในโรงเรียนเด็กพิเศษโดยตรง.อยากใหทางเขตออกหนังสือขอความรวมมือกับทาง
จังหวัด เพื่อเปนตนเรื่อง
 อยากใหมีระบบรองรับหากเมื่อมีการคัดกรองแลว
Fee schedule
 เสนอใหมีระบบตรวจสอบ สวนกลางควรมีตุกตาเพื่อไมใหเกิดปญหาการจัดสรรเงิน
 ฝากกรณีที่คียไปแลว มาซ้ำใหคียรหัสอะไร เพื่อไมใหติด error ให IT ทำ Pop Up ให
 สปสช.ตองระบุ ใหมีแผนในการออก (คำถาม สงแผน ใหสปสช.ไปแลว หากไมไดทำตามแผน ควรทำ
อยางไร?)
 ฝาก สปสช. ทำขึ้นเว็ปเพื่อสะดวกในการแกไข (ปรับใหเปนออนไลน)
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วัยทำงาน

สูงอายุ

 อยากใหมีคำสั่งทันตแพทยควบคุมงาน
 ขอความชัดเจนหญิงตั้งครรภไดรับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก รอยละ 70 (ศอ.ขอ
ตามเรื่องวา 70 หรือ 50)
 รณรงคการใช Application H4U
 สถานประกอบการมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปาก เชน มุมใหความรู สถานที่ที่เอื้อตอการแปรงฟน
 เพิ่มความครอบคลุมเปนรอยละ 50 และ 20 ซี่ หรือ 4 คูสบ = รอยละ 70 ตามสวนกลางเสนอ
 เขาถึงความรอบรู จะมีการแบงยอดใหเทียบ ปชก. (คำถาม ไดอะไรจากการเขาไปใน Platform)
 สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ดูขอมูลไดตลอดและมีเปนบล็อกใหเขาถึงไดตลอด
 อยากใหมีการนำเสนอโปสเตอรแบบออนไลน (พื้นที่ฝาก)
 กรณีผูเขามารวมอบรมแกนนำฯ ขอใหเพิ่มกลุมเปาหมาย จนท. ผูดูแล
 ตองการคียขอมูลชมรมผานหนาเว็ปศุนยอนามัยที่ 8 เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลชมรม.
 ตองการใหทางศูนยอนามัยที่ 8 กำหนดรูปแบบในการทำสื่อประชาสัมพันธที่ชัดเจน เชน จัดใหมีการ
ทำสื่อทันตสุขภาพแลวนำมาประกวด

โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
 ขอสื่อการสอนที่สำนักตองการอยากใหรู เพื่อลดการสอนเองโดยตรง เนื่องจากเปนพื้นที่เขายาก
 ฟนเทียม ใหมีการสำรวจ และเขาคิวไว
 กรณีคนไขใกลพนโทษ แตรับบริการยังไมครบขั้นตอน ใหขอเสนอแนะกับคนไข
 ตองการใหศูนยอนามัยที่ 8 ทำ Flow chart การปฏิบัติ
 ตองการใหมีแกนนำสุขภาพชองปากในทุกกลุมวัย
 พื้นที่ขอสรุปการประชุมเพื่อเปนขอสั่งการ
ผูรับผิดชอบงานปฐมฦมิ สะทอน
การเขาแอปของ อสม. เขาไดเพียงรอยละ 30 →ไมมีสมารทโฟน มีแตลาสมัย , ตัวหนังสือเล็ก อานยาก
• ประเมินความเสี่ยง (โอกาสเกิดความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยง)
การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุนั้นใชแอพพลิเคชั่นในการสำรวจ ซึ่งผูสูงอายุมีขอจำกัดใน
เรื่องการใชงานแอพพลิเคชั่น ทั้งปญหาทางการมองเห็น การไดยิน การควบคุมกลามเนื้อ ประกอบกับแอพพลิเคชั่นที่
ใหบริการยังไมตรงกับความตองการใชงานไมสามารถตอบโจทยปญหาของกลุมผูสูงอายุในเขตสุขภาพที่ ๘ และทางพื้นที่
ตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการสำรวจอาจเปนการเพิ่มภาระงานแกผูปฏิบัติในพื้นที่และอาจสงผลใหไดขอมูลที่ไมใช
ปญหาที่แทจริง
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• ดานเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิตอล
แผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิตอล คือ ประชุมหารือ
ประสาน กำกับติดตามการการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุและใหคำปรึกษาแนะนำแกภาคี
เครือขาย เชน สสจ. สถานบริการสาธารณสุข อปท. ฯลฯ ทาง ระบบ VDO Conference โทรศัพท ไลน Application
และหนังสือราชการ
• ดานขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ ที่นำมาใชสนับสนุน
ความรูที่ใหผูรับบริการ ผาน Platform เชน Facebook “ฟนยังดี” และ Line “ฟนยังดี”
2. มาตรการที่กำหนด
๑) พัฒนาและผลิตสื่อ สงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุและกอนวัยสูงอายุในชมรม
๒) พัฒนาศักยภาพแกนนำผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุเรื่องการเขาถึงสื่อดานสุขภาพของผูสูงอายุ
๓) รณรงคสรางกระแส ลดการสูญเสียฟนและเพิ่มการเขาถึงบริการทางทันตกรรมในกลุมวัยทำงานและกอนวัย
สูงอายุ
• มาตรการในการปดชองวาง (GAP)
1) สื่อสารนโยบายที่ชัดเจนสูภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
2) เตรียมความพรอมระบประชุมผานระบบการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
3) สรุปผลการสำรวจแลวคืนขอมูลใหกับพื้นที่
• ขอเสนอเชิงนโยบายในระดับเขต ดังนี้
1) ผลักดันใหมีการจัดทำ care plan ในการดูแลสุขภาพชองปากในผูสูงอายุใหครอบคลุม
2) รายงานผลการดำเนินงานในเวทีตรวจราชการ
3. ประเด็นความรูที่ใหผูรับบริการ
1.1 ชื่อประเด็นความรู คูมือการบริหารจัดการการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก (Fee
Schedule)
https://issuu.com/badindog/docs/______free_schedule
เหตุผลการนำประเด็นความรูมาใช เพื่อเพิ่มเขาเขาใจในการบันทึกขอมูลการใหบริการและการเบิกจายของกลุม
จำเพาะ
1.2 ชื่อประเด็นความรู Oralhealth literacy
เหตุผลการนำประเด็นความรูมาใช เพื่อเปนขอมูลความรูและเปนแนวทางในการดูแลสุขภาพชองปากของ
ประชาชนทุกกลุมวัย
4. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุ
โครงการพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ ป 2564
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและผลิตสื่อ สงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุและกอนวัยสูงอายุในชมรม
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแกนนำผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุเรื่องการเขาถึงสื่อดานสุขภาพของผูสูงอายุ
ในวันที่ 2๔ - ๒๕ ธันวาคม 2563 .
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมอบรมทั้งหมด ๕๕ คน ประกอบไปดายแกนนำผูสูงอายุและเจาหนาที่ทันตสาธารณสุข สงผลใหเกิด
แกนนำผูสูงอายุที่สามารถเขาถึงสื่อทางดานสุขภาพและสามารถคัดกรองสื่อกอนจะประชาสัมพันธตอใหกับบุคลอื่น
สามารถแยกสื่อที่เปนสื่อหลอกลวงประชาชน
ปญหาอุปสรรค ผูสูงอายุมีขอจำกัดในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น
แนวทางแกไข ทีมวิทยากร/ผูจัดประกบสอนตัวตอตัว

กิจกรรมที่ ๓ รณรงคสรางกระแส ลดการสูญเสียฟนและเพิ่มการเขาถึงบริการทางทันตกรรมในกลุมวัยทำงาน
และกอนวัยสูงอายุ
ผลการดำเนินงาน
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รณรงคการดูแลสุขภาพชองปากในสถานประกอบการ และจัดซื้อชุดรณรงค ประกอบดวย ยาสีฟน แปรง ไหม
ขัดฟน เพิ่มความตระหนักในการดูแลสุขภาพชองปาก แนะนำใหใชอุปกรณเสริม ที่นอกเหนือจากแปรงสีฟน ปองกัน
การเกิดโรคฟนผุ โดยเฉพาะผุดานประชิดของฟน

