ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
คูมือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ชื่อตัวชี้วัด
วัยเรียนวัยรุน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริม
สุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน (การสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กวัยเรียน 612 ป เขตสุขภาพที่ 8)
1. วัตถุประสงค (Objectives)
เพื่อลดอัตราความชุกของฟ นแทผุใ นเด็กอายุ 6-12 ป รวมถึงการลดความรุ นแรงของโ รคและการ
สูญเสียฟนกรามแทซี่ที่ 1 พรอมทั้งสรางความรอบรูดานทันตสุขภาพและใหเด็กวัยเรียนสามารถเฝาระวังโรคใน
ชองปากดวยตนเอง (Self- surveillance) ภายใตสถานการณวิถีชีวิตใหม (New normal)
2. ขอบเขต (Scope)
แผนงานสุขภาพชองปากประเทศไทยระยะ 20 ป มีเปาหมายใหประชาชนมีสุขภาพชองปากที่เอื้อตอ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมไดอยางปกติสุขทุกชวงวัยของชีวิต การบรรลุเปาหมายดังกลาวจำเปนตองมี
การจัดบริการสุขภาพชองปากใหมีความครอบคลุมทั้งการบริการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู และสนับสนุนให
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมขั้นพื้นฐานและบริการทีจ่ ำเปน ซึ่งเปนสำคัญในการทำใหประชาชนมี
สุขภาพชองปากที่ดี สงผลตอการมีสุขภาพดีตลอดชวงชีวิต ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทีข่ ณะนี้ ยังไมมีวัคซีนปองกันโรคและไมมียารักษาโรคโดยตรง จำเป น
อยางยิ่งที่หนวยบริการสาธารณสุขตองเตรียมความพรอมในการจัดบริก ารสงเสริม ปองกัน รักษาและฟ น ฟู
สุขภาพชองปากใหกับประชาชน การจัดบริการสุขภาพชอ งปากในช วงเวลานี้ หนวยบริการควรเน น คว าม
ปลอดภัยในการใหบริการ โดยจัดใหมีความปลอดภัยในเรื่องโครงสราง การจัดการสิ่งแวดลอมของคลินิกบริการ
ทันตกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูใหบริการและผูรับบริการเปนหลัก ใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน ทั้งนี้เนนการปฏิบัติภายใต ม าตรการการปองกั นการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 อย า งเคร ง ครั ด
คูมือ เพื่อทำใหหนวยบริการและทันตบุคลากรมีความพรอมในการจัดบริการสุขภาพชองปากที่มีคุณภาพตอไป
การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากเด็กวัยเรียน ภายใตสถานการณวิถีชีวิตใหม (New
normal) ควรเนนใหเด็ก วัยเรีย นสามารถเฝ า ระวังโรคในชองปากดวยตนเอง (Self- surveillance) การมี
พฤติกรรมการแปรงฟน 2-2-2 เนนการแปรงฟนอยางมีประสิทธิภาพ ลดพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลล นเกิ น
จากอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม การตรวจฟนดวยตนเองและสามารถบอกผูปกครองหรือครูไดในกรณีที่ตองการ
รักษาฉุกเฉินและเรงดวน ในสวนของการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากในชวงเวลานี้
หนวยบริการควรเนนความปลอดภัยในการใหบริการควรมีการประเมินความเสี่ยงและจัดบริการตามความเสี่ยง
และความจำเปน และลดความเหลื่อมล้ำในการใหบริการ โดยจัดใหมีความปลอดภัยในเรื่องโครงสราง การ
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จัดการสิ่งแวดลอมของคลินิกบริการทันตกรรม และจัดระบบการใหบริการโดยคำนึงถึงความปลอดภั ย ของผู
ใหบริการและผูรับบริการเปนหลัก
บทบาทการดำเนินงานของหนวยงานและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในระดับอำเภอ
องคปกครองสวนทองถิ่น
1. การจัดทำแผนงานโครงการ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสงเสริมปองกันโรคในชองปากในวัย
เรียน โดยตัวแทนชุมชนมีสวนรวม
2. การจัดกิจกรรมเพื่อสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบท
ของพื้นที่โดยตัวแทนชุมชนมีสวนรวม
3. สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานภาคีเครือขายในพื้นที่ ในการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพชอง
ปากที่ดีในชุมชน
4. การจัดทำขอตกลงรวมกัน/ขอกำหนด/มาตรการทางสังคม หรือที่เรียกเปนอยางอื่นของชุมชน ในการ
ดำเนินงานสงเสริมปองกันโรคในชองปากในวัยเรียน ในพื้นที่ โดยตัวแทนชุมชนมีสวนรวม
5. การคืนขอมูลสถานการณปญหาสุขภาพชองปากเด็กวัยเรียน การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ใหภาคี
เครือขาย ที่เกี่ยวของในรูปแบบตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การคืนในเวทีประชุมประชาคมตำบล/ประชาคม
หมูบาน หนังสือประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน
6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ รณรงค เพื่อสรางกระแสสังคมในระดับตำบลรูปแบบตาง ๆ ยกตัวอยาง เชน
สปอตวิทยุ สื่อออนไลนสื่อพื้นบาน เปนตน
7. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรูความสามารถในการจัดบริการสุขภาพชอง
ปาก ใหขอมูลขาวสารความรูและใหคำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพชองปาก
8. การสรุปผลการดำเนินงานสงเสริมปองกันโรคในชองปากในวัยเรียน หรือการคิดคนนวัตกรรมหรือรูปแบบ
การดำเนินงานสงเสริมปองกันโรคในชองปากในวัยเรียน
สถานศึกษา
1. จัดหาและพัฒนาศักยภาพครู/บุคลากรทางการศึกษาผูสอนสุขศึกษาและงานอนามัยโรงเรียน
2. จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพชองปากใหเหมาะสมกับเด็กอายุ 6-12 ป
3. การจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาใหนักเรียน/นักศึกษามีความรูและทักษะในการปองกันและ
จัดการปญหา รวมทั้งสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมการดูแลชองปากในเด็กวัยเรียน
4. การจัดระบบคัดกรอง สงตอ นักเรียนเพื่อรับบริการทันตกรรมกับสถานบริการสาธารณสุข/หนวยงานของ
รัฐ/หนวยงานของเอกชน รวมทั้งมีระบบติดตามการเขารับบริการทันตกรรมของนักเรียน
5. การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน ใหมีความรู สามารถใหคำแนะนำและชวยเหลือเพื่อนได
6. การสรุปผลการดำเนินงานสงเสริมปองกันโรคในชองปากในวัยเรียน หรือการคิดคนนวัตกรรมหรือรูปแบบ
การดำเนินงานสงเสริมปองกันโรคในชองปากในวัยเรียน
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สถานบริการสาธารณสุข
1. การจัดทำฐานขอมูลสุขภาพเด็กวัยเรียน การจัดลำดับปญหาสุขภาพวัยเรียน การจัดทำแผนการดูแลสุขภาพ
ชองปากในพื้นที่
2. ใหความรูในการดูแลสุขภาพชองปาก โรคในชองปาก และการเขาถึงบริการทันตกรรมใหกับนักเรียนและ
ครอบครัวในพื้นที่
3. จัดบริการและสงเสริมปองกันการเกิดโรคในชองปากในเด็กวัยเรียน
4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในสถานศึกษา ชุมชน ในการสงเสริมปองกันโรคในชองปากในวัยเรียน
5. . ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมเชิงรุกในสถานศึกษา ชุมชน ในการดำเนินงานสงเสริมปองกันโรคใน
ชองปากในวัยเรียน
6. การประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ
7. การสรุปผลการดำเนินงานสงเสริมปองกันโรคในชองปากในวัยเรียน หรือการคิดคนนวัตกรรมหรือรูปแบบ
การดำเนินงานสงเสริมปองกันโรคในชองปากในวัยเรียน
สถานประกอบกิจการ
1. สงเสริมใหเด็กวัยเรียนเขาถึงยาสีฟนที่ผสมฟลูออไรด แปรงสีฟนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. มีการจัดการจำหนายอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลนอย ขนมที่มีประโยชนและเอื้อตอการมีสุขภาพชองปากที่ดี
รวมทั้งมีการจัดสิ่งแวดลอมรอบรั้วโรงเรียนใหเหมาะสม
ครอบครัวและชุมชน
1. ผูนำชุมชน ตัวแทนพอแม/ผูปกครอง เครือขายภาคประชาชนอื่น ๆ มีสวนรวมในการประเมิน เฝาระวังและ
คัดกรองชองปาก รวมทั้งมีสวนในการชวยเหลือใหเด็กวัยเรียนเขาถึงบริการทันตกรรม
ศูนยอนามัย
1. ประสานสวนกลางและจังหวัด และเปนที่ปรึกษาใหคำแนะนำแกจังหวัด
2. การเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด
3. แจงผลการประเมินเบื้องตนใหกับพื้นที่
4. รวบรวมผลการประเมินรับรองและแจงใหสวนกลาง
สำนักทันตสาธารณสุข
1. กำหนดนโยบาย แนวทาง เปาหมายในการพัฒนา
2. จัดทำสื่อสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพชองปากเด็กวัยเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนดานสุขภาพชอง
ปากแบบ Active learning เพื่อสรางความรอบรูและ พฤติกรรมสุขภาพชองปากที่พึงประสงคเด็กวัยเรียน
3. สนับสนุน สงเสริมการดำเนินงาน สุมเยี่ยมเสริมพลัง
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4. จัดเวทีมอบโลรางวัล และถอดบทเรียนการพัฒนาระบบอนามัยโรงเรียน เฝาระวังสุขภาพชองปาก จัด
สิ่งแวดลอม สราง self-care
3. คำจำกัดความ (Definition)
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
1. กิจกรรมการเรียนการสอนดานสุขภาพชองปากแบบ Active learning
ลำดับ

ผังกระบวนการ

1
ศูนยชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
สงเสริมสุขภาพชองปาก

2
โรงเรียนสมัครเขารวมกิจกรรมการ
เรียนการสอนดานสุขภาพชองปาก
แบบ Active learning
3
โรงเรียนเขารวมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การจัดการเรียนการสอนดานสุขภาพ
ชองปากแบบ Active learning
4
โรงเรียนทำจัดการเรียนการสอน

รายละเอียดงาน

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงานใหกับ
ผูรับผิดชอบงานทันต
สาธารณสุข สสจ.ในเขต
สุขภาพที่ 8
โรงเรียนสามารถแจงความ
ประสงคเขารวมโครงการ
ผานศูนยอนามัย

ระยะเวลา

1 วัน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวของ

ชนกนันท ทองดอนบม

สามารถ
ชนกนันท ดำเนินการได ทองดอนบม
ตลอดเวลา

เขารวมประชุมเชิง
1 วัน
ปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนดานสุขภาพชอง
ปากแบบ Active learning

ชนกนันท
ทองดอนบม

จัดการเรียนการสอนดาน สามารถ
โรงเรียนที่
สุขภาพชองปากแบบ ดำเนินการได เขารวม
Active learning
ตลอดเวลา
โครงการ

-

ดานสุขภาพชองปากแบบ Active learning

4

ลำดับ

ผังกระบวนการ

5 โรงเรียนประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ดานสุขภาพชองปากแบบ Active learning

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวของ

ประเมินการจัดการเรียน สามารถ
สำนักทันต
การสอนดานสุขภาพชอง ดำเนินการได สาธารณสุข
ปากแบบ Active learning ตลอดเวลา
ผานระบบออไลน

2. กิจกรรมคัดเลือกเครือขายเด็กไทยฟนดี
ลำดับ

ผังกระบวนการ

1
ศูนยชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
สงเสริมสุขภาพชองปาก

2
ปรับปรุงเกณฑการคัดเลือกฯ

3
เครือขายสมัครเขารวมการประเมินฯ
4
เครือขายฯประเมินตนเองผาน Platform

รายละเอียดงาน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงานใหกับ
ผูรับผิดชอบงานทันต
สาธารณสุข สสจ.ในเขต
สุขภาพที่ 8
ปรับปรุงเกณฑการ
ประเมินใหเขากับ
สถานการณการระบาดโค
วิด-19
โรงเรียนสมัครเขารวมการ
ประเมินฯ

ประเมินตนเองผาน
Platform
ออนไลน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวของ

1 วัน

ชนกนันท ทองดอนบม

8 เดือน

สำนักทันต สาธารณสุข

สามารถ
โรงเรียนที่
ดำเนินการได เขารวม
ตลอดเวลา
โครงการ
สามารถ
โรงเรียนที่
ดำเนินการได เขารวม
ตลอดเวลา
โครงการ

-

ออนไลน
ประเมินผลตามเกณฑฯ
5

ลงพื้นที่ประเมินผลตามเกณฑฯ

1วัน

ชนกนันท
ทองดอนบม

5

ลำดับ

ผังกระบวนการ

6
สรุปผลการประเมิน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

รวบรวมคะแนนและสงผล 3 วัน
การประเมินไปยังสำนัก
ทันตสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวของ

ชนกนันท
ทองดอนบม

สงผลการประเมิน
7
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู

จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและมอบรางวัล

1วัน

สำนักทันต
สาธารณสุข

และมอบรางวัล

สัญลักษณที่ใช
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน
6. ภาคผนวก (ถามี)
- เอกสารอางอิง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjKknfOEncBk5aY6QbOU84v0xwkpBzhvEuiZeJy8mhUp
Kh1Q/viewform แบบประเมินตนเองสําหรับโรงเรียน
https://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=4749&filename=pd
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