รายงานการประชุม
สรุปการประชุมวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน ๕๐ คน
๑
นำยชำญ เชิดชูเหล่ำ
ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ
สสจ.พะเยำ
๒
นำงณัฏฐำ ชุมสุพรรณวำรี ทันตแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลพะเยำ
๓
นำงสำววรรณวลี สุขพันธุ์ ทันตแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลแม่ใจ
๔
นำยเกรียงศักดิ์ สีหมอก ทันตแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลจุน
๕
นำยทวีศักดิ์ สมศักดิ์
ทันตแพทย์ ชำนำญกำร
โรงพยำบำลเชียงคำ
๖
นำงสำวเกตุวดี ใจตุย้
ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร
โรงพยำบำลปง
๗
นำงสำวชุติมำ เหลี่ยมศรี ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร
โรงพยำบำลเชียงม่วน
๘
นำยปริญญำ โนนันธิ
ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร
โรงพยำบำลภูซำง
๙
นำงสำวสุพิชญำ นำต๊ะ
ทันตแพทย์ชำนำญกำร
สสจ.พะเยำ
๑๐
นำยวีรวัฒน์ พิทักษ์โพธิ์ทอง ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร
สสจ.พะเยำ
๑๑
นำยอภิชำต นำคยำ
นวก.ทันตสำธำรณสุข
สสจ.พะเยำ
๑๒
นำงกำญจนำ สิทธิวะ
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต.แม่นำเรือ
๑๓
นำงสำวกำนต์ ฤดีใจ
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต.บ้ำนตุ่น
๑๔
นำงจินตนำ ยำยอด
จพง.ทันตฯชำนำญงำน
สสจ.พะเยำ
๑๕
นำงพรพิมล วงศ์เมือง
จพง.ทันตฯชำนำญงำน
สสจ.พะเยำ
๑๖
นำงพรทิพย์ ศิริชุมพันธ์
จพง.ทันตฯชำนำญงำน
สสจ.พะเยำ
๑๗
นำงประภำพร พิรบรรณ จพง.ทันตฯชำนำญงำน
รพ.สต.แม่ปืม
๑๘
นำงวรำงคณำ บุญประเสริฐ เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต.ทุ่งกล้วย
๑๘
นำยณัฐพงษ์ ชำวแพะ
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต.บ้ำนจำบอน
๒๐
นส.สิริพรรณ ฟ้ำแลบ
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต. ท่ำจำปี
๒๑
นำงสุภำพ อินต๊ะสำร
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต. บ้ำนถำเจริญรำษฎร์
๒๒
นำงจุฑำมำส วรรณสุผล จพง.ทันตฯชำนำญงำน
รพ.สต.ดอกคำใต้
๒๓
นำงสำวภัทรวดี ก่อกุศล จพง.ทันตฯชำนำญงำน
รพ.สต.ลอ
๒๔
นส.ภำนุมำศ คำชุม
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต.เวียง
๒๕
นส.ปุณยนุช คำหล่อ
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต.ห้วยแก้ว
๒๖
นำงสำวพรสวรรค์ ศรีอ่อนทอง เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต.ร่มเย็น
๒๗
นำงรพีพรรณ วุฒิเอ้ย
นวก.สำธำรณสุขชำนำญงำน
รพ.สต.แม่อิง
๒๘
นำงหนึ่งฤทัย ศรีใจอินทร์ เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต. บ้ำนปิน
๒๙
นำงสำวลดำวัลลิ์ วิวัฒน์วิทยำ นวก.ทันตสำธำรณสุข
รพ.สต. ดงเจน
๓๐
นำงจิตรวดี สุรเชำว์ตระกูล เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน สสอ.ภูกำมยำว
๓๑
นำงวรรณวิภำ ยะนำ
จพง.ทันตสำธำรณสุขปฎิบัติกำร
รพ.สต.อนำลโย
๓๒
นำงสำวฐิติพร มังคลำด
นวก.ทันตสำธำรณสุข
รพ.สต.หงษ์หิน
๓๓
นำงสำวจิรำพร บุญเติม
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต.ควร
๓๔
นำงสำวกรวิไล ศักดิ์ศร
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
รพ.สต.แม่กำ
๓๕
นำงอมรำ คำแปง
จพง.ทันตฯชำนำญงำน
รพ.สต.ศรีถ้อย
๓๖
นำงสำวสุดำรัตน์ จันเฟย นักวิชำกำรสำธำรณสุข(ทันตฯ)
รพ.สต.หนองหล่ม
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๓๗
นำงอัญชลี เวียงนนท์
จพง.ทันตฯชำนำญงำน
๓๘
นำงลภัสดำ เลำคุ้ม
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
๓๙
นำงอัจรำภรณ์ หม่องมูล
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
๔๐
นำงสำวเยำวลักษณ์ แสนวัน
นวก.สำธำรณสุข
๔๑
นำงสำวกลิ่นผกำ มณีอำไพร
จพง.ทันตฯปฏิบัติงำน
๔๒
นำงเจนจิรำ สำยำจักร
จพง.ทันตฯชำนำญงำน
๔๓
นำงสุภำพ อินต๊ะสำร
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
๔๔
นส.พรพิมพ์ ไชยมงคล
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
๔๕
นำงพจนำ สนิท
จพง.ทันตฯชำนำญงำน
๔๖
นำงศุทธินี วงศ์วำร
จพ.สำธำรณสุขชำนำญงำน
๔๗
นำงสำวบงกช ศรีวิชัย
จพ.สำธำรณสุขชำนำญงำน
๔๘
นำงอำรยำ มหำวงศนันท์
นวก.สำธำรณสุขชำนำญงำน
๔๙
นำงศิริพร สุขศรี
นวก.สำธำรณสุขชำนำญงำน
๕๐
นำงสำวเกตน์ชญำณ์ คำลือ
จพ.สำธำรณสุขชำนำญงำน
๕๐
นำยญำณวุฒิ มะโนชัย
จพ.สำธำรณสุขชำนำญงำน
เปิดประชุม เวลา ๘.๓๐ น
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยชำญ เชิดชูเหล่ำ ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ
ประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี

รพ.สต.ดงสุวรรณ
รพ.สต.บ้ำนเหล่ำ
รพ.สต.ทุ่งผำสุก
สสอ.ปง
รพ.เชียงคำ
รพ.สต.แม่สุก
รพ.สต.บ้ำนถำเจริญรำษฎร์
รพ.สต.พระธำตุขิงแกง
รพ.สต.งิม
สสอ.เมืองพะเยำ
รพ.สต.ออย
สสอ.เชียงคำ
รพ.สต.บ้ำนป่ำฝำง
รพ.สต.บ้ำนปิน
รพ.สต.ปำงค่ำ
ประธำนในที่ประชุม เปิดกำรประชุมและดำเนินกำร

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ประธำนที่ประชุมแจ้งกำรมำตรวจรำชกำรพะเยำ ของผู้ตรวจรำชกำรเขต ๑ ซึ่งเป็นกำรตรวจรำชกำรตำมปกติ โดยจะลงพืนที่
ที่ cupจุน บ้ำนพระธำตุขิงแกง
-เอกสำรกำรประชุมให้สแกนคิวอำร์โคสเพื่อใช้ประกอบกำรประชุม
-ประธำนที่ประชุมแจ้งนโยบำยจังหวัดพะเยำเรื่องกำรทำสงครำมขยะโดยกำรให้มีกำรคัดแยกขยะในทุกสำนักงำน โดยขยะติดเชือ
จะมีกำรคิดค่ำบริกำรกำจัดขยะต่อกิโลกรัม
-แนะนำเรื่องรับรองกำรประชุม ให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรประชุมแต่ละครัง
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ที่ประชุม – รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
วาระที่ ๔ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ตามแผนงาน /โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรื่องที่ ๔.๑ แผนงาน/โครงการ ทันตสาธารณสุข ปี ๒๕๖๒
๔.๑.๑ • แผนงำนเด็กก่อนวัยเรียน และ หญิงตังครรภ์ ๒๕๖๒
แนวทางการดาเนินงานกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน 2562
 ตัวชี้วัดในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) เป้าหมายเพิ่มร้อยละ ๒%/ปี
ปี ๒๕๖๒ เด็ก อำยุ ๓ ปี ปรำศจำกฟันผุ ร้อยละ ๕๔ (ปี ๖๑ ร้อยละ ๕๒)
-กำรตรวจสุขภำพช่องปำกอย่ำงน้อยร้อยละ 50
-กำรทำฟลูออไรด์วำนิชในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง
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 ตัวชี้วัดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ตัวชี้วัด

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละหญิงตังครรภ์ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก
ร้อยละหญิงตังครรภ์ได้รับกำรฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบตั ิ หรือ ได้รับกำรฝึกแปรงฟันแบบ
ลงมือปฏิบัติ และplaque control

๕๐

ร้อยละหญิงตังครรภ์ได้รับบริกำรทันตกรรม

๕๐

แผนการดาเนินงานปี 2562
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

๑

สำรวจข้อมูลพืนฐำนและกำรประเมินตนเองของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ธ.ค.-ม.ค.

๒

ตรวจเยีย่ ม ศพด อำเภอละ 2 แห่ง

ม.ค.-ก.พ.

๓

อบรมพัฒนำศักยภำพทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กระดับอำเภอ อำเภอละ 5 คน

ก.พ.-มี.ค.

๔

ประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภำพระดับจังหวัด อำเภอละ 2 แห่ง อปท และ
เทศบำล

พ.ค.-มิ.ย.

 ประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด อาเภอละ 2 แห่ง อปท และ เทศบาล .ให้สแกน คิวอาร์ โคส เพื่อดูรายละเอียด
ผลการดาเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ งานเด็กวัยเรียน
โครงการ“ยิม้ สดใสเด็กไทยฟันดี”ปี 2562 1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562
จำนวนโรงเรียนแยกรำยอำเภอ จังหวัดพะเยำ (ข้อมูล ณ ส.ค.61)
อำเภอ
จำนวน ร.ร. ท้งัหมด สพฐ.
เอกชน
เมือง
๔๑
๒๘
๗
ภูกำมยำว
๑๒
๑๒
แม่ใจ
๒๑
๑๙
๒
ดอกคำ ใต้
๒๗
๒๕
๒
จุน
๒๕
๒๔
๑
เชียงคำ
๔๔
๓๓
๗
ภูซำง
๒๑
๒๐
๑
ปง
๔๐
๔๐
เชียงม่วน
๑๓
๑๓
ภำพรวมจังหวดั
๒๔๔
๒๑๘
๒๐

เทศบำล
๖
๖
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เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนตรวจสุขภำพช่องปำก
อาเภอ
เครือข่าย
จานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (คน)
ป.1
ป.3
รับผิดชอบ
เมือง
Cup รพ.พะเยำ
1,350
1,283
ภูกำมยำว
99
62
แม่ใจ
Cup รพ.แม่ใจ
160
160
ดอกคำใต้
Cup รพ.ดอกคำใต้ 384
375
จุน
Cup รพ.จุน
336
358
เชียงคำ
Cup รพ.เชียงคำ
821
787
ภูซำง
273
230
ปง
Cup รพ.ปง
515
470
เชียงม่วน
Cup รพ.เชียงม่วน 159
149
ภาพรวมจังหวัด
4,097
3,874
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนเคลือบหลุมร่องฟัน ในนักเรียนชัน ป.1 และป.6
อาเภอ
เครือข่ายรับผิดชอบ
ป.1 (คน)
เมือง
Cup รพ.พะเยำ
675
(50
ภูกำมยำว
50 % ของ นร.ป.1
ทั้งหมด)
แม่ใจ
Cup รพ.แม่ใจ
80
ดอกคำใต้
Cup รพ.ดอกคำใต้
192
จุน
Cup รพ.จุน
168
เชียงคำ
Cup รพ.เชียงคำ
411
ภูซำง
137
ปง
Cup รพ.ปง
258
เชียงม่วน
Cup รพ.เชียงม่วน
80
ภาพรวมจังหวัด
2,051

รวม

ป.6
1,346
103
180
423
353
894
262
512
149
4,222

3,979
264
500
1,182
1,047
2,502
765
1,497
457
12,193
ป.6 (คน)
270
(20
21 % ของ นร.ป.6
ทั้งหมด)
36
85
71
179
53
103
30
848

เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนทันตกรรมผสมผสำน ในนักเรียนชัน ป.1 ปี 2562
อาเภอ
เครือข่ายรับผิดชอบ
ป.1 (คน)
เมือง
Cup รพ.พะเยำ
270
ภูกำมยำว
20
แม่ใจ
Cup รพ.แม่ใจ
32
ดอกคำใต้
Cup รพ.ดอกคำใต้
77
จุน
Cup รพ.จุน
68
เชียงคำ
Cup รพ.เชียงคำ
165
ภูซำง
55
ปง
Cup รพ.ปง
103
เชียงม่วน
Cup รพ.เชียงม่วน
32
ภาพรวมจังหวัด
822
แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมดาเนินการ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
1.ตรวจสุขภำพช่องปำกนักเรียนชัน ป.1,ป.3 และ ป.6 พร้อมลงบันทึกข้อมูล
2.ให้บริกำรเคลือบหลุมร่องฟันให้แก่ นักเรียนชัน ป.1 และ ป.6
3.ให้บริกำรทันตกรรมผสมผสำน
ให้แก่ นักเรียนชัน ป.1 เน้นซี่ D และซี่ E
4.ติดตำมคุณภำพกำรติดแน่น
ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน

โรงพยำบำลทุกแห่ง
และ
รพ.สต.ทีม่ ีทันตบุคลำกรประจำ
กลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข
สสจ.พะเยำ
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การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
-กำรจัดบริกำรสุขภำพช่องปำกที่มีคุณภำพในโรงเรียนประถมศึกษำ
๑. กำรตรวจสุขภำพช่องปำกเด็กอำย ุ๖-๑๒ ปี
ข้อ ๒๖ OHSP ร้อยละเด็ก ๖-๑๒ปี ได้รับกำรตรวจช่องปำก เฉพำะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบควำมครอบคลุม)
2. กำรเคลือบหลุมร่องฟันกรำมแท้ซ่ีที่ ๑ในเด็กอำย ุ ๖ปี
ข้อ ๒๗ OHSP ร้อยละเดก็ ๖ปี ได้รบั กำรเคลือบหลุมร่องฟันแท้ เฉพำะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบควำม
ครอบคลุม)
3. กำรให้บริกำรทันตกรรมในเด็กอำย ุ๖-๑๒ปี อย่ำงน้อยร้อยละ ๕๐
ข้อ ๒๘ OHSP ร้อยละเด็ก ๖-๑๒ ปี ได้รบั บริกำร ทันตกรรม(คน) (ใช้แบบควำมครอบคลุม)
-เป้าประสงค์เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ
ตัวชีวัดปี ๒๕๖๒
๑.ร้อยละของเด็กอำยุ ๑๒ ปี ปรำศจำกฟันผุ เพิ่มขึนร้อยละ ๑ จำกปีที่ผ่ำนมำ(ปี ๖๑=๖๖.๙๘)
๒.ร้อยละของเด็ก ๐-๑๒ ปี ฟันดีไม่มีผุ เพิ่มขึนร้อยละ ๒ จำกปีที่ผ่ำนมำ(ปี๖๑=๖๖.๔๐)
-การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดปี 2562 Service Outcome
1. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริกำรสุขภำพช่องปำกที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ ภำยใต้กำร สนับสนุนของ
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอำเภอ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 มี 2 องค์ประกอบ (จัดบริกำร 6 กลุ่มเป้ำหมำย 14
กิจกรรม + ให้สถำนบริกำรสุขภำพและจังหวัดร่วมกันกำหนด โครงกำรสำหรับกลุ่มวัยทำงำน เพื่อให้มีผลต่อเป้ำหมำย 20
ปี เรื่องผู้สูงอำยุมีฟันใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 24ซี่ )
๒. อัตรำใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกของประชำชนในพืนที่ (ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 40
ดูผลงำนในระบบ HDC ที่กลุ่มรำยงำนมำตรฐำน : 1. ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สำขำสุขภำพช่อง
ปำก ข้อ 46 OHSP 2. ตัวตัง HDC กลุ่มรำยงำนมำตรฐำน -> กำรเข้ำถึงบริกำร -> ทันตกรรม (บริกำร) ข้อ 1 ตัวหำร
HDC กลุ่มรำยงำนมำตรฐำน -> ข้อมูลทั่วไป -> ประชำกร -> 4.ตำรำง person เทียบกับ น ำ DBPOP มำปรับปรุง ->
คอลัมน์1+3 , dbpop
-แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดเพลงประกอบท่าเต้น ของสานักทันตสาธารณสุข
-ในที่ประชุมมีกำรซักถำมในเรื่องกำรลงข้อมูลHDC และโปรแกรมเคลือบหลุมร่องฟัน ในเรื่องของลดกำร
ซำซ้อนในกำรลงข้อมูลของ ๒ โปรมแกรม
-ในที่ประชุมตกลงกันให้อำเภอจุน และอำเภอแม่ใจ เป็นอำเภอนำร่องของกำรไม่ลงโปรแกรม sealant เพื่อดู
ว่ำกำรลงข้อมูลเด็กก่อนวัยเรียน เฉพำะHDC จะสำมำรถดึงข้อมูลของเด็ก ออกมำได้ครบถ้วนหรือไม่

แจ้งกำรรับนักศึกษำทันตแพทย์ฝึกงำน ประจำปี ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยมหิดล ๑๐ก.พ. – ๙ มี.ค. ๖๒
๑๑ ก.พ. รำยงำนตัวที่ สสจ.
๑๘ ก.พ. สัปดำห์นิเทศงำน
๘ มี.ค. นำเสนอผลงำนที่ สสจ.
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๙ มี.ค. เดินทำงกลับ
๔.๑.๓ งานส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ
เป้าหมาย – กิจกรรมดาเนินการ

๑.จัดบริกำรใส่ฟันเทียมพระรำชทำนแก่ผู้สูงอำยุ
เป้ำหมำย จำนวน ๓๙๐ รำย
๒.ชมรมผู้สูงอำยุที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพช่องปำก
เป็นชมรมคุณภำพ (ใหม่) อำเภอละ ๒ ชมรม
เป้ำหมำย ๑๘ ชมรม ( *ให้อำเภอคัดเลือก )
ระยะเวลำดำเนินกำร – ในไตรมำสที่๒ (ภำยในเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๒)
๓. ปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมชมรมเก่ำ ให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๗๐ เป้ำหมำย ๒๓๖ ชมรม ( ชมรมทังหมด ๓๓๖ ชมรม )
หรือทำง Link : https://goo.gl/HqU61X หรือทำงคิวอำร์โคส
เป้าหมายการดาเนินงานฟันเทียมทั้งปาก หรือมากกว่า ๑๖ ซี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สถำนบริกำร
เป้ำหมำย (รำย)
รพ.พะเยำ
๑๐๐
รพ.เชียงคำ
๘๐
รพ.ดอกคำใต้
๖๐
รพ.แม่ใจ
๔๕
รพ.จุน
๔๐
รพ.ปง
๔๐
รพ.เชียงม่วน
๒๕
รวม
๓๙๐
เกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
1. มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพช่องปำกโดยผู้สูงอำยุ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง (เช่น กำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพช่องปำก,
มีกำรฝึกทักษะกำร ทำควำมสะอำดช่องปำก, กำรแปรงฟันในช่วงเวลำจัดกิจกรรมที่ชมรมฯ,กำรตรวจสุขภำพช่องปำกโดย
สมำชิกชมรม
2. มีกำรจัดสิ่งแวดล้อมให้เอือต่อกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก (เช่น มีมุม ควำมรู้ในชมรมผู้สูงอำยุ, มีสถำนที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพช่องปำก,มีวัสดุ / อุปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรม, มีกำรสร้ำงกระแส ฯลฯ )
3. มีกำรเรียนรู้ในชมรมผู้สูงอำยุ(เช่นกำรไปศึกษำ/ดูงำนชมรมผู้สูงอำยุอื่น มีกำรเข้ำร่วมประชุมด้ำนสุขภำพช่องปำก ฯลฯ)
4. มีข้อมูลสุขภำพช่องปำกสมำชิกชมรมผู้สูงอำยุที่ทันสมัย
5. กำรเป็นแหล่งศึกษำ / ดูงำน / เรียนรู้ของชมรมฯภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกผู้สูงอำยุ
กิจกรรมดาเนินการระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒
- กำรประกวดผู้สูงอำยุฟันดีสุขภำพดีวัย ๘๐/๙๐ ปี ศุกร์ที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๒
- ร่วมกับฝ่ำยส่งเสริมจัดประกวดชมรมผู้สูงอำยุคุณภำพดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒
เดือน พฤษภำคม ๒๕๖๒
- สุ่มติดตำมคุณภำพกำรใช้งำนฟันเทียม ร้อยละ ๑๐ เดือน มิถุนำยน ๒๕๖๒
๔.๑.๔ งานทันสาธารณสุข พอ.สว.
-กิจกรรม รถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ปี ๒๕๖๒ -๒๗ พฤษภำคม – ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒
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-กิจกรรม ฟันสะอำดเหงือกแข็งแรง ในนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ -ช่วงวันที่ ๑๓-๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒
กาหนดการออกปฏิบัติงานกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

วัน เดือน ปี
๒๗ พ.ค. ๖๒
๒๘ พ.ค. ๖๒
๒๙ พ.ค. ๖๒
๓๐ พ.ค. ๖๒
๓๑ พ.ค. ๖๒
๓ มิ.ย. ๖๒
๔ มิ.ย. ๖๒
๕ มิ.ย. ๖๒
๖ มิ.ย. ๖๒
๗ มิ.ย. ๖๒

จุดปฏิบัติงำน

หมู่
เรือนจำจังหวัดพะเยำ
๑๑
โรงเรียนบ้ำนปำงงุ้น ๖
โรงเรียนจำป่ำหวำย
๕
วัดแม่อิงหลวง
๒
อบต.แม่ใส
๔
บ้ำนวังขอนแดง ๑๑
โรงเรียนบ้ำนสันติสุข
๗
โรงเรียนรำชำนุเครำะห์ ๗
โรงเรียนบ้ำนร่องส้ำน
๑๒
รพ.สต.ภูซำง
๕

บ้ำน
ต๋อม
ปำงงุ้น
จำป่ำหวำย
แม่อิง
แม่ใส
วังขอนแดง
สันติสุข
สิบสองพัฒนำ
ร่องส้ำน
ภูซำง

ตำบล
บ้ำนต๋อม
หนองหล่ม
จำป่ำหวำย
แม่อิง
แม่ใส
ห้วยลำน
ขุนควร
ผำช้ำงน้อย
ร่มเย็น
ภูซำง

อำเภอ
เมืองพะเยำ
ดอกคำใต้
เมืองพะเยำ
ภูกำมยำว
เมืองพะเยำ
ดอกคำใต้
ปง
ปง
เชียงค ำ
ภูซำง

๔.๑.๕ งานservice plan สาขาสุขภาพช่องปาก จังหวัดพะเยา
-แจ้งผลกำรดำเนินงำนทันตสำธำรณสุขในรพ.สต.ที่มีทันตำภิบำล ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ รพ.
สต.คุณภำพ อำเภอเมืองพะเยำมี ๒ แห่ง รพ.สต.บ้ำนต๋อม และแม่กำ ให้cup ตำมกำกับดูแล และให้ สสจ.พะเยำแจ้งข้อกิจกรรมทีไ่ ม่
ผ่ำนเกณฑ์ให้พืนที่ทรำบ
ที่ประชุม : รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๒ วาระอื่นๆ
 สารวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี๒๕๖๑
สรุปผลกำรสำรวจสภำวะทันตสุขภำพ จังหวัดพะเยำ ปี 2561
-สรุปกำรสำรวจใน ๕กลุม่ อำยุ ๑.กลุ่มเด็กอำยุ ๑๘-๒๔ เดือน
๒.กลุ่มเด็ก ๓ ปี
๓.กลุ่มเด็กอำยุ ๖ ปี และ ๑๒ ปี
๔.กลุ่มอำยุ ๖๐-๗๔ ปี
เป็นกำรสำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคและกำรทำควำมสะอำด กำรกำรเข้ำถึงบริกำรส่งเสริมสุขภำพ สภำวะช่องปำก
โดยผลกำรสำรวจที่สำคัญพบว่ำ
ร้อยละของเด็กนำนมหวำน/นมเปรียวมำศพด.สูงขึนตังแต่ปี ๒๕๕๙ร้อยละ ๔.๑๔ ปี๒๕๖๐ร้อยละ ๓.๗๕ และ
ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๖.๐
 การจัดซื้อร่วมเขต ปี ๒๕๖๒
- จังหวัดได้มีกำรส่งหนังสือแจ้งบริษัทเรื่องระยะเวลำในกำรจัดซ้อร่วมวัสดุทันตกรรม เรียบร้อยแล้ว
-ระยะเวลำส่งเอกสำร และตัวอย่ำงภำยในวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๒
 แนวทางกิจกรรม การขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ฟันผุ ปี ๒๕๖๒
-เนื่องจำกมีกำรย้ำยของทันตำภิบำลในรพ.สต.ทีด่ ำเนินกำรเรื่องสังคมไทยไร้ฟันผุ จึงได้เปลีย่ นจุดดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวดังนี
เดิม รพ.สต.บ้ำนเจนเปลี่ยน เป็นรพ.สต.รพ.สต.ดงเจน รพ.สต.ป่ำแฝก เปลี่ยนผู้รบั ผิดชอบเป็น รพ..แม่ใจ

8
พื้นที่ที่ดาเนินโครงการต้นแบบตาบลฟันดี ๐ – ๓ ปี ไม่มีฟันผุ จังหวัดพะเยา
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

พื้นที่ดาเนินการ
ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง
ตำบลห้วยข้ำวก่ำ อำเภอจุน
ตำบลทุ่งผำสุข อำเภอเชียงคำ
ตำบลบ้ำนมำง อำเภอเชียงม่วน
ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้
ตำบลนำปรัง อำเภอปง
ตำบลป่ำแฝก อำเภอแม่ใจ
ตำบลสบบง
อำเภอภูซำง
ตำบลดงเจน อำเภอภูกำมยำว

ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต.แม่ปืม
โรงพยำบำลจุน
รพ.สต.ทุ่งผำสุข
โรงพยำบำลเชียงม่วน
รพ.สต.หนองหล่ม
โรงพยำบำลปง
รพ.แม่ใจ
รพ.สต.สบบง
รพ.สต.ดงเจน

 การประชุมวิชาการด้านทันตสาธารณสุข หรับทันตบุตลากรทจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๒
-จัดกำรประชุมเชิงปฎิบตั ิกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกผูส้ ูงอำยุ วันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๒
ห้องประชุมฝ้ำยคำ โรงพยำบำลเชียงคำ
ที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น
พรทิพย์ ศิริชุมพันธ์
นำยวีรวัฒน์ พิทักษ์โพธิ์ทอง

สรุปกำรประชุม
ตรวจกำรประชุม

