
KPI Template สาขา...ทันตกรรม..........(เขต 9)............. 

ชื่อตัวชี้วัด รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 
ค ำนิยำม 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดในการให้บริการสุขภาพช่องปากของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิโดยก าหนดอย่างน้อย ร้อยละ 55 ของ รพสต. สามารถให้บริการสุขภาพช่อง
ปากแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ไม่น้อยกว่า 400 ครั้งต่อพันประชากรต่อปี 

เกณฑ์เป้ำหมำย มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 55 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกสิทธิในพื้นที่ 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค านวณจากจ านวน รพสต.ทั้งหมดในเขตสุขภาพ เทียบกับ 

จ านวน รพสต. ทีมี่บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 400 ครั้งต่อพัน
ประชากรต่อปี 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวน รพสต.ทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 9 
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวน รพสต. ทีใ่ห้บริกำรสุขภำพช่องปำกแก่ประชำชนทุกกลุ่มวัยได้ไม่น้อยกว่า 

400 ครั้งต่อพันประชากรต่อปี 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลำประเมินผล 12 เดือน 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 
 
 
 
 

Baseline  data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

มากกว่า หรือ
เท่ากับ ร้อยละ 
55 
 

ร้อยละ - - 64.76 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ทุกจังหวัดในเขตสุขภำพ
ก ำหนดแผนกำรจัดบริกำร
สุขภำพช่องปำกท่ีมีคุณภำพ
ในรพ.สต.ครอบคลุมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 55 
 

≥ร้อยละ 55 ของรพ.สต.
ให้บริกำรสุขภำพช่องปำกได้
อย่ำงน้อย 200 ครั้งต่อพัน
ประชำกร 

≥ร้อยละ 55 ของรพ.สต.
ให้บริกำรสุขภำพช่องปำกได้
อย่ำงน้อย 300 ครั้งต่อพัน
ประชำกร 

≥ร้อยละ 55 ของรพ.สต.
ให้บริกำรสุขภำพช่องปำก
ได้อย่ำงน้อย 400 ครั้งต่อ
พันประชำกร 

 
วิธีกำรประเมินผล : เท ียบก ับค ่ำเป ้ำหมำยเป ็นรำย จ ังหว ัด และสรุปภำพรวมระดับเขต 
เอกสำรสนับสนุน : - 
ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร/ 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1. ท ันตแพทยหญ ิงส ุณี วงค ์คงคำเทพ ส  ำน ักท ันตสำธำรณส ุข กรม
อนำม ัย 



 โทร : 02-590 4213 โทรสำร : 02-590 4203 โทรม ือถ ือ : 081-668-
3412, 

 E-mail : suneewong@gmail.com  
 2. ท ันตแพทยจำร ุว ัฒน ์ บ ุษรำค ัมร ุหะ โทรม ือถ ือ : 089-525-

0075 
 ส  ำน ักบร ิหำรกำรสำธำรณส ุข ส  ำน ักงำนปล ัดกระทรวง

สำธำรณส ุข 
โทร : 02-5901763 
โทรสำร : 02-590 1757 

  E-mail : 
jaru@health.moph.go.th 

ผ ู้ร ับผ ิดชอบการรายงาน
ผลการ ด  าเน ินงาน 

คณะกรรมกำร Service plan สำขำทันตกรรม เขต
สุขภำพที่ 9 
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ชื่อตัวชี้วัด เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
ค ำนิยำม 
 
 
 

การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก คือจ านวนคน(ราย)ที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปาก
จากทันตบุคลากรในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยนับครอบคลุมบริการ
ส่งเสริม ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก ทั้งในเวลา/นอกเวลาราชการ 

เกณฑ์เป้ำหมำย มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกสิทธิ 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล -สรุปผลงานบริการสุขภาพช่องปากรายเดือนของแต่ละจังหวัดจากรายงานใน HDC 

-ข้อมูลประชากรตามตารางPerson ของแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพ 
แหล่งข้อมูล ระบบฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม 

รายงานมาตรฐาน(ทันตกรรม) จากwww.hdcservice.moph.go.th 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนคน(ราย)ที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปากในปีงบประมาณนั้นๆ 
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรทุกสิทธ์ตามตารางPerson ใน HDC 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลำประเมินผล 12 เดือน 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 
 
 
 
 

Baseline  data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 40 
 

ร้อยละ - - 30.7 

 


