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ยุทธศาสตร์ตามแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนารูปแบบบริการ ระบบบริการ
๒๐
				
และคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
๒๘
				
การสนับสนุนและการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก 				
๓๗
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๐๔.๐๕/๓๙๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๓๙
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงค์)
๔๙		
		 ที่ นร.๐๔๐๕ (ลร ๓)/๖๗๔๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 			
๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๕๑
		 ที่ นร ๐๕๐๕/๔๔๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 			
๔. สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๕๓
		 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
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๕๕		
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๑. เหตุผลและความจำเป็น
		
สุขภาพช่องปากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างชัดเจน ทั้งด้านกายภาพ
อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะผูส้ งู อายุทส่ี ญ
ู เสียฟันทัง้ ปาก นอกจากนี้ ผูส้ งู อายุเกือบทุกคนมีโรคทางระบบทีส่ มั พันธ์
กับโรคในช่องปาก ร่วมกับความเสื่อมของสภาพร่างกาย ทำให้การดูแลสุขภาพช่องปากมีความซับซ้อนมากกว่า
กลุ่มอายุอื่น ประเด็นปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่สำคัญมี ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑) การสูญเสียฟันและปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการใส่ฟัน ซึ่งพบการสูญเสียฟันร้อยละ ๙๔ ในจำนวนนี้เป็นการสูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ ๑๐ ๒)
ฟันผุร้อยละ ๙๖ และรากฟันผุร้อยละ ๒๑ ๓) โรคปริทันต์ระยะรุนแรงร้อยละ ๖๘ ๔) แผล/มะเร็งช่องปาก
พบ ๔ – ๕ คน ต่อประชากรแสนคน ส่วนใหญ่พบในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ๕) สภาวะน้ำลายแห้งจากความเสื่อม
ของต่อมน้ำลาย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการฉายรังสีรักษามะเร็งช่องปาก หรือผู้สูงอายุที่ได้รับยารักษาโรคทางระบบ
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๖) ฟันสึก และ ๗) สภาวะช่องปากอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบของผู้สูงอายุ
		
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น และคาดว่าอีก ๒๐ ปี
จะมีผู้สูงอายุจำนวน ๑ ใน ๔ ของประชากรทั้งประเทศ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
ประเทศไทยขึ้ น เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น ดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากผู้ สู ง อายุ เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ตลอดจน
ผลิตนวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรให้สามารถดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
๒. วัตถุประสงค์ของแผนงาน
		 ๒.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
สภาพช่องปากเพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดปริมาณผู้สูงอายุที่มีโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟัน รวมทั้งคงสภาพการใช้งาน
(Function) ของอวัยวะในช่องปากหลังเกิดโรคและการสูญเสียฟัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
		 ๒.๒ เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านทันตสุขภาพทีจ่ ำเป็นสำหรับผูส้ งู อายุ และนำเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมนั้นมาสนับสนุนบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพช่องปากผู้สูงอายุ
		 ๒.๓ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุให้มีองค์ความรู้ และปริมาณที่เหมาะสมต่อการดูแล
แก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๒.๔ เพื่อพัฒนาระบบการบริ ห ารจั ด การ ระบบงบประมาณ การสนั บ สนุ น การกำกั บ ติ ด ตาม
และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทยที่มีประสิทธิผล
๓. กลุ่มเป้าหมาย
		
กลุม่ เป้าหมายหลัก : ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
		
กลุม่ เป้าหมายรอง : ผู้ที่มีอายุ ๔๐ – ๕๙ ปี (เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ)
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๔. เป้าหมายของแผนงาน
		 ๔.๑ ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย
๒๐ ซี่ หรือ ๔ คู่สบฟันหลัง)
		 ๔.๒ มีนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างน้อย ๕ ใน ๗ ประเด็น
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
		 จำนวน ๘ ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
๖. ประเด็นยุทธศาสตร์และหน่วยงานรับผิดชอบ
		 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงสาธารณสุข
๖.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบบริการ ระบบบริการ และคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพใน
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปาก ซึ่งจะ
ลดปริมาณโรคและการสูญเสียฟัน รวมทั้งคงสภาพการใช้งาน (Function) ของอวัยวะในช่องปากหลักเกิดโรค
และการสูญเสียฟัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
โดยกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		 ๖.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เพื่อให้มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แก้ปัญหาโรคทางทันตกรรมผู้สูงอายุ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		 ๖.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทันตบุคลากร
และบุคลากรสาธารณสุข ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพียงพอต่อการให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืน้ ฟูสภาพช่องปาก
ผูส้ งู อายุ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ทกุ มหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖.๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยคณะกรรมการ
บริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๗. งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน จำนวน ๑๓,๒๖๘,๙๐๓,๙๒๐ บาท
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บทที่ ๑
เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนงานทันตสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
๑. ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
		 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ทั่วโลกมีการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงสร้างงบประมาณด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทำงานของผูส้ งู อายุ สำหรับประเทศไทย ได้กา้ วเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุตงั้ แต่ปี ๒๕๔๘
คือ มีประชากรสูงอายุร้อยละ ๑๐.๑๗ (๖.๖ ล้านคน) และประมาณการว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี
๒๕๖๘ โครงสร้างประชากรมีสดั ส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิม่ ขึน้ ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานเริม่ ลดลง ในปี ๒๕๕๓
ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ ๘.๐๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐ คาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ในปี ๒๕๕๙ จะเพิม่ เป็นร้อยละ ๑๔.๘ สัดส่วนประชากรเด็ก : แรงงาน : ผูส้ งู อายุเปลีย่ นจาก
ร้อยละ ๒๐.๕ : ๖๗.๖ : ๑๑.๙ ในปี ๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘ ในปี ๒๕๕๙ และอีก ๒๐ ปีข้างหน้า
ในปี ๒๕๗๓ จะเป็นร้อยละ ๒๕.๑๒ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง ๑๗.๗๔ ล้านคน โดยสรุปอีก ๒๐ ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุ ๑ ใน ๔ ของประเทศ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียมความพร้อมในการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่มีโรคทางระบบร่วมกับความเสื่อมของ
สภาพร่างกาย ทำให้การดูแลมีความซับซ้อนกว่ากลุ่มอายุอื่น
๒. จากการทบทวนวรรณกรรม
		 ๒.๑ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) รายงานว่า สภาวะที่พบในช่องปากผู้สูงอายุ
เป็นสิ่งที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กและได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ นอกจากจะพบโรคและความผิดปกติ
ต่างๆ แล้ว ยังอาจพบการสูญเสียฟันตั้งแต่ ๑ ซี่ จนถึงสูญเสียฟันทั้งปาก ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการเคี้ยวอาหาร
นอกจากนี้ ยังได้ระบุปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่สำคัญมี ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) การสูญเสียฟันและปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการใส่ฟัน ๒) ฟันผุและรากฟันผุ ๓) โรคปริทันต์ ๔) แผล/มะเร็งช่องปาก ๕) สภาวะน้ำลายแห้ง
และ ๖) ฟันสึก
		 ๒.๒ สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับโรคทางระบบโดยการมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน เช่น เบาหวานกับ
โรคปริทันต์ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบตัน ภาวะน้ำลายแห้งมีความสัมพันธ์กับการใช้ยารักษาโรคทางระบบ สภาวะในช่องปากที่ไม่ดีและการสูญเสียฟัน
มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการและการมีน้ำหนักลดลง ภาวะสุขภาพจิตสัมพันธ์กับภาพลักษณ์จากสุขภาพ
ช่องปาก เป็นต้น อายุยิ่งสูงยิ่งเจ็บป่วย จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ ร้อยละ ๕๓.๙
ของประชากรในกลุ่มอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ อัมพาต/อัมพฤกษ์
หลอดเลือดในสมองตีบ และมะเร็ง โรคดังกล่าวพบเพิ่มขึ้นตามอายุ จนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๐.๔ ในกลุ่มที่มีอายุ
๘๐ ปีขึ้นไป นอกจากนี้ ยังพบว่า หนึ่งในสี่ของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพมาจากปัญหาสุขภาพจนเป็นเหตุให้
ไม่สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้ ร้อยละ ๑๘.๙ มีภาวะทุพพลภาพระยะยาวนานกว่า ๖ เดือน และต้องการคนดูแล
ตลอดเวลา รวมทั้งการดูแลสุขภาพช่องปาก ดังนั้น การบูรณาการเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเข้ากับการดูแล
โรคทางระบบจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงาน
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		 ๒.๓ สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพและคุณภาพชีวิต Aubrey Sheiham กล่าวว่า สุขภาพ
ช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ทั้งด้านกายภาพ (Physical) และด้านจิตใจ (Psychological) ในเรื่องความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้านบุคลิกภาพ การเข้าสังคม การพูดคุย การเคี้ยวอาหาร
การรับรสอาหาร และมีการศึกษาความสัมพันธ์ของสุขภาพช่องปากกับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า สภาวะในช่องปากมีความสัมพันธ์กบั ภาวะโภชนาการ การเลือกชนิดของอาหาร การได้รบั สารอาหารทีเ่ หมาะสม
โดยผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะไม่มีฟันทั้งปากมีปัญหาที่เกี่ยวกับสภาวะโภชนาการมากที่สุด นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๑๒๕๕๒ กรมอนามัย ได้ทำการศึกษาในผู้ ที่มี อ ายุ ๕๕ ปี ขึ้ น ไป ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พิ ษ ณุ โ ลก ชั ย ภู มิ สงขลา
และกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งผู้สูงอายุเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มที่ไม่มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่เลย (Edentulous)
๒) กลุ่มที่ไม่มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่เลยและได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปาก (Complete denture) ๓) กลุ่มที่มี
ฟันธรรมชาติเหลือน้อยกว่า ๑๖ ซี่และใส่ฟันแล้ว และ ๔) กลุ่มที่มีฟันธรรมชาติเหลือมากกว่า ๑๖ ซี่ และพบว่า
คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับประเภทของฟันที่มีในปากทั้ง ๔ กลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตด้านการกินอาหารมากที่สุด โดยกลุ่มที่ไม่มีฟันจะมีผลกระทบด้านการกินอาหารมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ
เป็น ๒ เท่า และเมื่อใส่ฟันแล้วคุณภาพชีวิตจะไม่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ ด้านภาวะโภชนาการ พบว่า กลุ่มที่มี
ฟันธรรมชาติเหลือน้อยกว่า ๑๖ ซี่ ในกลุ่มที่ ๑, ๒ และ ๓ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนา เป็น ๓.๔, ๓.๑
และ ๑.๘ เท่า ของกลุ่มที่มีฟันธรรมชาติมากกว่า ๑๖ ซี่ นอกจากนี้ ยังพบว่าความสามารถในการเคี้ยวอาหาร
ชนิดต่าง ๆ ก็มีความสัมพันธ์กับประเภทของฟันที่มีในปากทั้ง ๔ กลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
๓. สภาวะทันตสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย
		 ๓.๑ จากการสำรวจโดยกรมอนามัยครั้งล่าสุดในปี ๒๕๕๐ พบว่า
			
ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้ ๒๐ ซี่ขึ้นไปร้อยละ ๕๔.๘ มีปัญหาการสูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ ๑๐
และจำเป็นต้องใส่ฟันเทียมทั้งปากร้อยละ ๔ หรือ ๒๕๐,๐๐๐ คน สูญเสียฟันบางส่วนร้อยละ ๙๔ และพบผู้ที่มีอายุ
๘๐ ปีขึ้นไปมีฟันเฉลี่ยเพียง ๑๐.๕ ซี่/คน จึงมีปัญหาทั้งการเคี้ยว การกัด การกลืนอาหาร อย่างชัดเจน
			
ผูส้ งู อายุทมี่ ฟี นั พบฟันผุรอ้ ยละ ๙๖ รากฟันผุรอ้ ยละ ๒๑ เป็นโรคปริทนั ต์ระดับรุนแรง ร้อยละ
๖๘.๘ ดังนั้นจึงมีโอกาสสูญเสียฟันเพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
			
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปาก พบว่ า มี ก ารแปรงฟั น ก่ อ นนอนร้ อ ยละ ๖๕.๘๓
มีการใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม เช่น ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟันเพียงร้อยละ ๗.๑ จึงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
สามารถป้องกันโรคในช่องปาก และยังทำให้โรคในช่องปากที่พบรุนแรงขึ้น ส่วนการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพ
ผู้สูงอายุได้รับบริการเพียงร้อยละ ๓๒ ซึ่งส่วนใหญ่รับบริการที่หน่วยบริการภาครัฐ
		 ๓.๒ ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า
			
อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งช่องปากตามลำดับปี ในปี ๒๕๓๓, ๒๕๓๖, ๒๕๓๙ และ ๒๕๔๒
พบมะเร็งช่องปากในเพศชาย ๕.๒, ๕.๔, ๔.๒ และ ๕.๒ ต่อประชากรแสนคน ส่วนเพศหญิงพบ ๔.๘, ๔.๐, ๔.๓ และ
๔.๖ ต่อประชากรแสนคน นอกจากนี้ยังพบว่า เพศชายที่อายุมากกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป มีอุบัติการณ์เป็น ๙๗.๙, ๑๒๕.๖,
๒๕.๖ และ ๔๘.๔ เท่าของผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า ๔๐ ปี เพศหญิงที่อายุมากกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป มีอุบัติการณ์เป็น ๖๐.๘,
๔๖.๘, ๖๐.๐ และ ๔๕.๓ เท่าของผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า ๔๐ ปี ซึ่งแสดงว่ามะเร็งช่องปากพบในผู้ป่วยวัยกลางคน
และสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งช่องปากได้ตั้งแต่แรกเริ่ม หรือสามารถตรวจหารอยโรค
ก่อนมะเร็งได้ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรม เช่น อาหารต้านมะเร็ง นอกจากจะช่วยลดการเกิดมะเร็งช่องปากแล้ว
ยังสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการอยู่รอดใน ๕ ปีสูงขึ้น
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๔. การแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในประเทศไทย
		 ๔.๑ ด้านการจัดบริการ บริการภาครัฐที่จัดให้ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ได้แก่ ฟันเทียมพระราชทาน
รากฟันเทียม บริการส่งเสริมป้องกันตามชุดสิทธิประโยชน์ในกลุ่มผู้สูงอายุ และการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก
			
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มแก้ปัญหาการสูญเสียฟันในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยพัฒนา
ระบบบริการใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง จ.อุบลราชธานี มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๔๘ ได้รวมพลัง
วิชาชีพทันตกรรมจัดบริการให้ผสู้ งู อายุทวั่ ประเทศได้รบั บริการใส่ฟนั เทียมทัง้ ปาก รวมทัง้ พัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
และพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ในการจัดบริการอย่างมีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองกระแสพระราชดำรัสความว่า “เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย
ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” การดำเนินงานระยะที่ ๑ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๔๘๒๕๕๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ สามารถจัดบริการใส่ฟันเทียม
ทั้งปากหรือเกือบทั้งปากได้ ๙๔,๗๕๖ ราย จากการติดตามโครงการตลอดเวลา ๓ ปี พบว่า ร้อยละ ๙๗ ของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยกินอาหารได้มากขึ้นร้อยละ ๘๓
พูดชัดขึ้นร้อยละ ๖๖ สวยงามมากขึ้นร้อยละ ๗๑ รู้สึกมีความสุขมากขึ้นร้อยละ ๖๙ และมั่นใจในการเข้าสังคม
มากขึน้ ร้อยละ ๔๙ และการประเมินผลโครงการในปี ๒๕๕๑ พบว่า ร้อยละ ๘๓.๓ ของผูใ้ ห้บริการ และร้อยละ ๙๕.๕
ของผู้ประสานงานพึงพอใจโครงการ ผู้สูงอายุสามารถใช้งานฟันเทียมได้ร้อยละ ๙๓ กรมอนามัยจึงได้ดำเนินงาน
ต่อเนื่องในระยะที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา ครบ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบันผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียม
ทั้งปากกว่า ๒๓๔,๔๒๑ ราย นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๐ กรมบัญชีกลางได้เพิ่มสิทธิการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สำหรับข้าราชการ โดยให้เพิ่มสิทธิเบิกค่าบริการทำฟันเทียมได้
			
ในปี ๒๕๔๙ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ผลิตรากฟันเทียมที่ได้มาตรฐานสากล
ใช้เองในประเทศไทย ตามพระราชดำริในการผลิตสิง่ ประดิษฐ์ใช้เองในประเทศไทย เพือ่ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
ทำให้ตน้ ทุนการให้บริการลดลง และปี ๒๕๕๐ ได้รว่ มกับกระทรวงสาธารณสุข นำรากฟันเทียมทีผ่ ลิตในประเทศไทย
มาจัดบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เคี้ยวอาหารของฟันเทียมชิ้นล่าง แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ รวมทั้งสนับสนุน
เครื่องมือที่จำเป็นแก่หน่วยบริการ และพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
โดยกำหนดเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย ๒๐,๐๐๐ ราก ระยะที่ ๑ ดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ และระยะที่
๒ ดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จากการติดตามโครงการ พบว่า ยังมีผู้สูงอายุที่มีปัญหาฟันเทียม
ชิ้นล่างหลวม ต้องการฝังรากฟันเทียมอีกจำนวนมาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เสนอโครงการ
รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยมีเป้าหมายในการฝังรากเทียมจำนวน
๘,๔๐๐ ราย นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๓ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้จัดทำโครงการฟันเทียมและรากฟันเทียม ๙๙๙ ชุด ในกรณีที่ต้องใส่ฟัน
พร้ อ มฝั ง รากเที ย มซี่ เ ดี ย วซึ่ ง จั ด บริ ก ารโดยหน่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ทุกมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลที่สมัครใจ
			
ปี ๒๕๕๐ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ สถาบันทันตกรรมและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลลพบุรีและภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือแนวทางการตรวจและจัดการมะเร็งช่องปากสำหรับทันตบุคลากร ปัจจุบันมีการดำเนินงาน
พัฒนารูปแบบในพื้นที่นำร่อง ๑๒ จังหวัด ๔๔ หน่วยบริการ
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ในปี ๒๕๕๑ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยได้พัฒนาระบบการจัดบริการทันตกรรม
ป้องกันตามชุดสิทธิประโยชน์ ซึง่ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพช่องปากประจำปีและการให้คำแนะนำ การฝึกทักษะ
ในการควบคุมคราบจุลินทรีย์ การใช้ฟลูออไรด์ป้องกันรากฟันผุ การขูดหินน้ำลายเพื่อป้องกันโรคปริทันต์อักเสบ
มีพื้นที่นำร่องร่วมดำเนินการ ๒๑ จังหวัด ๒๑๙ หน่วยบริการ และมีแนวโน้มว่าจะสามารถขยายกิจกรรมดังกล่าว
ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุมากขึ้นผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
			
ในปี ๒๕๕๑ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยได้ทำการศึกษา เรื่อง ระบบบริการทันตสุขภาพในกลุม่ ผูส้ งู อายุ ในมุมมองของผูใ้ ห้บริการ พบว่า มีความเป็นไปได้ในการจัดบริการทันตสุขภาพแบบผสมผสาน
แก่ผู้สูงอายุทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปาก การรักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปาก ตามบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงาน ประเภทและจำนวนทันตบุคลากร ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของทันตบุคลากรที่มี และเพื่อพัฒนา
ระบบบริการทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรกำหนดบริการทันตสุขภาพบูรณาการใน
นโยบายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการดูแลอนามัยช่องปากตนเอง และสร้างระบบการส่งต่อจากบริการโดยภาคประชาชนไปยังภาครัฐ
อย่างครบวงจร ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายเพื่อการดูแล
ทันตสุขภาพผู้สูงอายุ
		 ๔.๒ ด้านการพึ่งพาตนเอง ปี ๒๕๔๙ กรมอนามัยได้พัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ด้วยตนเอง ผ่านทางชมรมผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศ สนับสนุนให้แกนนำชมรมผู้สูงอายุคิดค้นและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากทีเ่ หมาะสมแก่สมาชิกชมรม รวมทัง้ กิจกรรมทีก่ ระตุน้ ให้ผสู้ งู อายุเห็นความสำคัญ
ของสุขภาพช่องปาก โดยภาครัฐทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และบุคลากรสาธารณสุขให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
และบริหารจัดการ จนถึงปี ๒๕๕๓ ได้กำหนดเป้าหมายให้มีการดำเนินงาน ๑ จังหวัดอย่างน้อย ๑ ชมรม และในปี
๒๕๕๔ ได้ขยายเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเป็น ๑ อำเภออย่างน้อย ๑ ชมรม
หรื อ ประมาณ ๘๔๐ ชมรม รวมทั้ ง พั ฒ นาส่ ว นหนึ่ ง เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ก ารพึ่ ง พาตนเองด้ า นสุ ข ภาพช่ อ งปาก
ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๕๔ พบว่า สามารถพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
รวม ๑,๗๒๘ ชมรม ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ๓๕๕,๔๓๖ คน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง
ด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อการศึกษา/ดูงานได้ ๖ ชมรม
		 ๔.๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย จัดการประชุม/
อบรม/สัมมนา/ฝึกทักษะ เพื่อให้ทันตบุคลากรสามารถจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก การฝังรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ
ได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง สามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุได้ นอกจากนี้ มีการผลิตคู่มือ สื่อ
สิ่งพิมพ์สำหรับทันตบุคลากรและผู้สูงอายุ
๔.๔ การรณรงค์เฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างกระแสให้เห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
			
เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี ในปี ๒๕๔๙ ด้วยโครงการฟันเทียมพระราชทาน ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดบริการใส่ฟันเทียม
แก่ผู้สูงอายุ ๓๐,๐๐๐ ราย
			
เข้ า ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยโครงการฟันเทียมพระราชทาน ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดบริการ
ใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ ๓๐,๐๐๐ ราย และโครงการรากฟันเทียม ซึ่งมีเป้าหมายในการทำรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ
๑๐,๐๐๐ ราย
			
เข้ า ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด้วย ๑) โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพ
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ช่องปากผู้สูงอายุ ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดบริการ
ใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ ๓๐,๐๐๐ ราย การทำรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ ๓,๐๐๐ ราย และพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ๘๔๐ ชมรม ๒) โครงการรากฟันเทียมและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕ มีเป้าหมายในการจัดบริการรากฟันเทียม ๒,๗๐๐ ราย
ใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ ๓๕,๐๐๐ ราย และพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ๒๕๐ ชมรม
			
ด้ า นบริ ก าร รณรงค์ จั ด บริ ก ารการใส่ ฟั น เที ย ม ทำรากฟั น เที ย มเพื่ อ การเคี้ ย วอาหาร
ทั้งโดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลาง
และในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างกระแส เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะเป็นระยะ ๆ
			
ด้านการสนับสนุนการมีสุขภาพช่องปากดี เช่น การประกวด “๑๐ ยอดฟันดี วัย ๘๐ ปี”
ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด เป็นประจำทุกปี
		 ๔.๕ ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อแก้ปัญหาโรคในช่องปากที่มีความชุกและ
ความรุนแรงสูงในกลุ่มผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้เคี้ยวอาหารได้เพิ่มขึ้น กรมอนามัยได้เตรียมการดูแล
ตั้งแต่อยู่ในวัยทำงาน ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ แต่เนื่องจากกลุ่มวัยทำงานมีช่วงอายุที่กว้างมากและมีอาชีพ รวมทั้ง
สิทธิใ์ นการเข้ารับบริการทีห่ ลากหลาย จึงได้เริม่ เก็บข้อมูลสภาวะช่องปาก ร่วมกับพฤติกรรม และวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่
ตามกลุ่มอาชีพของวัยทำงานที่จังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมในการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมตามกลุ่มอาชีพ
		 ๔.๖ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การแก้ปัญหา
โรคทางทันตกรรมผู้สูงอายุ ได้รับการรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย เกิดความประหยัด สามารถให้บริการแก่ผู้สูงอายุจำนวนมากในลักษณะ
เดียวกันได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรม
พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม
ทางทันตกรรมหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย สามารถผลิตขึ้นเองภายในประเทศแต่มีมาตรฐาน
ระดั บ สากลรั บ รอง เช่ น รากฟั น เที ย ม อาหารเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ช่ อ งปาก (เจลลี่ โ ภชนา)
ตามโครงการอาหารพระราชทานสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก เป็นต้น เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อทันตสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้กลุ่มประชากรเข้าถึง
บริการได้มากขึ้น ขณะนี้ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่กำลังดำเนินการ เช่น น้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยปากแห้งและ
น้ำลายน้อย ฟลูออไรด์วานิช เป็นต้น
		 ๔.๗ การพัฒนางานส่งเสริมป้องกันในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีสว่ นร่วมในการดำเนินการด้านสุขภาพ ลดปัญหาสุขภาพ
ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ลดรายจ่ายของประเทศด้านการรักษาพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสุขภาพ อาสาสมัคร และภาคประชาชน โดยกำหนดภารกิจหลัก ๕ ด้าน ได้แก่
การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมๆ
กับการพัฒนาระบบสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุขในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดไว้ในบริการส่งเสริม
สุขภาพของ รพ.สต. ซึ่งขณะนี้มี รพ.สต.ทั่วประเทศ ๙,๗๕๐ แห่ง การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ดังกล่าว กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ จั ด ทำคู่ มื อ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพสำหรั บ รพ.สต. รวมทั้ ง หลั ก สู ต รการพั ฒ นาครู ก.
สำหรับครูพี่เลี้ยงระดับจังหวัด รวม ๑๗ เล่ม เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และ ๑ ใน ๑๗ เล่มเป็นเรื่อง
ทันตสาธารณสุขในชุมชน ซึ่งมีเนื้อหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุใน รพ.สต.
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		 ๔.๘ การส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
แห่งชาติครัง้ ที่ ๖ ในปี ๒๕๕๐ โดยกรมอนามัย พบว่า เด็กเล็กอายุ ๓ ปี ฟันน้ำนมผุรอ้ ยละ ๖๑ เฉลีย่ ๓ ซี/่ คน เด็กอายุ
๕ ปี ฟันน้ำนมผุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๐ ส่วนเด็กวัยเรียนอายุ ๑๒ ปี มีฟันแท้ผุร้อยละ ๕๗ เฉลี่ย ๑.๖ ซี่/คน
และเริ่มพบเหงือกอักเสบร้อยละ ๕๙ นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น กินนมรสหวาน แต่ขาดการ
ทำความสะอาดช่องปาก สำหรับกลุ่มวัยทำงาน เริ่มพบว่ามีการสูญเสียฟันแท้จากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เด็ก
และสะสมจนกลายเป็นการสูญเสียฟันทั้งปากในกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังพบโรคปริทันต์ ที่อาจทำให้สูญเสียฟัน
ถ้าไม่ได้รับการรักษา สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ก็ได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก
ทุกกลุม่ วัยอย่างเต็มทีแ่ ละต่อเนือ่ ง ด้วยความร่วมมือของทันตบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทัง้ ๗๖
จังหวัด เช่น เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี การส่งเสริมป้องกันโรคภายใต้กองทุน
ทันตกรรม การเคลือบหลุมร่องฟัน การใช้ฟลูออไรด์วานิช
		 โดยสรุปในภาพรวม จากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพช่องปาก ทุกกลุ่มวัยจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมป้องกันเพื่อลดโรคและลดภาระการรักษา แต่เมื่อวิเคราะห์จากการเพิ่มของ
จำนวนประชากรและสภาวะช่องปากผู้สูงอายุแล้ว พบว่า สถานการณ์กลุ่มผู้สูงอายุวิกฤติที่สุด เนื่องจากปริมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลก จากผลการสำรวจสภาวะ ทันตสุขภาพในปี
๒๕๕๐ พบว่า ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้ ๒๐ ซี่ขึ้นไป มีเพียงร้อยละ ๕๔.๘ หรือประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุ
ทั้งประเทศ และจากการเฝ้าระวังสภาวะทันตสุขภาพรายปี พบว่า เมื่อปี ๒๕๔๘ ผู้สูงอายุมีฟันหลังใช้เคี้ยวอาหาร
อย่างน้อย ๔ คู่สบ ร้อยละ ๔๔ และเมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๓ แต่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุ
ทั้งประเทศเช่นเดียวกัน สภาวะสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุดังกล่าว รวมทั้งสภาวะโรคในช่องปาก ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิต ทั้งด้านภาวะโภชนาการ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด รวมไปถึงด้านจิตใจ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และด้านสังคมที่ไม่ออกไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคม
จึงขาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวต่างๆ จากสังคมภายนอก การแก้ปัญหาสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุในประเทศไทย เริ่มต้นดำเนินการจากการแก้ปัญหาเร่งด่วนของผู้สูงอายุ คือ การสูญเสียฟันทั้งปาก
จนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ ทั้งการจัดบริการใส่ฟันเทียมทดแทน และบริการฝังรากฟันเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของฟันเทียม ส่วนผู้ที่มีฟันซึ่งจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมที่จัดเป็นการคงสภาพฟันที่มีอยู่ให้นานที่สุด
เพื่อไม่ให้สูญเสียฟันเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นการสูญเสียฟันทั้งปาก แต่ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะประเด็น
การสูญเสียฟันเท่านัน้ ส่วนปัญหาอืน่ ๆ ได้แก่ ฟันผุ/รากฟันผุ โรคปริทนั ต์ แผล/มะเร็งช่องปาก น้ำลายแห้ง และฟันสึก
ในผู้สูงอายุยังคงต้องการทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพการทำงานให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเข้ากับการดูแลโรคทางระบบ รวมไปถึงการสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
๕. สถานการณ์กำลังคนด้านทันตสุขภาพ
		 จากการสำรวจสถานการณ์ทันตบุคลากรทั่วประเทศ ในปี ๒๕๕๓ พบว่า มีทันตแพทย์ ๑๐,๕๑๕ คน
สัดส่วนทันตแพทย์ : ประชากรในกรุงเทพมหานคร เป็น ๑ : ๑,๐๙๗ ในส่วนภูมิภาคเป็น ๑ : ๑๐,๙๔๒
ทันตแพทย์ที่มีจะอยู่ในภาครัฐ ๔,๘๘๒ คน หรือร้อยละ ๔๖.๔ ซึ่งถ้าจำแนกทันตแพทย์ในภาครัฐตามสังกัด พบว่า
ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข ๓,๕๐๓ คน กระทรวงมหาดไทย ๗๑ คน กระทรวงกลาโหม ๒๒๐ คน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ๙๒๗ คน กรุ ง เทพมหานคร ๑๔๔ คน ส่ ว นเจ้ า พนั ก งานทั น ตสาธารณสุ ข หรื อ
ทันตาภิบาลมีประมาณ ๔,๖๖๔ คน ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการกระจายลงไปปฏิบัติงานส่งเสริมป้องกันในระดับตำบล
ด้านการผลิตบุคลากร นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา มีโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มขึ้นปีละ ๒๐๐ คน ทันตแพทย์
ที่จบใหม่จึงเพิ่มขึ้นจากปีละ ๕๐๐ คน เป็นปีละ ๗๐๐ คน และโครงการนี้จะสิ้นสุดในปี ๒๕๕๗
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		 โดยสรุป กำลังคนด้านทันตสุขภาพในภาครัฐมีนอ้ ยมาก โดยเฉพาะทันตแพทย์ในภาครัฐมีไม่ถงึ ครึง่ หนึง่
ของจำนวนทันตแพทย์ทั้งหมด และการกระจายในพื้นที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับการดูแลประชากรทุกกลุ่มวัย
เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเขตเมื อ ง นอกจากนี้ ยั ง ไม่ มี ก ารพั ฒ นาทั น ตบุ ค ลากรเพื่ อ จั ด บริ ก ารหรื อ สนั บ สนุ น
การจัดบริการทันตสุขภาพแก่ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้
เทคโนโลยี ทั้ ง ขั้ น พื้ น ฐานและขั้ น สู ง ทั้ ง เชิ ง รั บ ในคลิ นิ ก และเชิ ง รุ ก ในชุ ม ชน จึ ง ต้ อ งการการผลิ ต ผู้ เชี่ ย วชาญ
ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุและทันตกรรมเฉพาะทางสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา และ Residency Program รวมทั้งการอบรมระยะสั้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้จัดบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุ
๖. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และแผนชาติที่เกี่ยวข้อง
		 ๖.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐
			 มาตรา ๕๑ บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ เ สมอกั น ในการรั บ บริ ก ารทางสาธารณสุ ข ที่ เ หมาะสมและ
ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
			 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
			 บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่า
ใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์
		
มาตรา ๕๓ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
			 มาตรา ๘๐ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
			 (๑)		 คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน
รวมทัง้ ต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผสู้ งู อายุ ผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลำบาก
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
			 (๒)		 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะ
ที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข
โดยผู้ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วซึ่ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ และจริ ย ธรรม ย่ อ มได้ รั บ ความ
คุ้มครองตามกฎหมาย
			 มาตรา ๘๗ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้
			 (๑)		 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
			 (๒)		 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ
๖.๒ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
		
มาตรา ๑๑ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
			 (๑) การบริการทางการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข ที่ จั ด ไว้ โ ดยให้ ค วามสะดวกและรวดเร็ ว
แก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
			 (๒) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
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			 (๓) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
			 (๔) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย
หรือชุมชน
			 (๕) การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผสู้ งู อายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
หรือการบริการสาธารณะอื่น
		 ๖.๓ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
			 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ ๒ ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ มาตรการที่ ๒ การให้การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต และมาตรการที่ ๓ การปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคม
ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ มี ๖ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรการ
ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมด้านการทำงานและหารายได้ของผู้สูงอายุ มาตรการ
ที่ ๔ สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และมาตรการที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ มี ๔ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
มาตรการที่ ๒ หลักประกันด้านสุขภาพ มาตรการที่ ๓ ด้านครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และมาตรการที่ ๔
ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุระดับชาติ และการพัฒนา
บุคลากรด้านผู้สูงอายุ มี ๑ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ด้านผู้สูงอายุ
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ มี ๓ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรการที่ ๑ สนับสนุนและส่งเสริม
การวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นผู้ สู ง อายุ สำหรั บ การกำหนดนโยบาย และการพั ฒ นาการบริ ก ารหรื อ
การดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ มาตรการที่ ๒ ดำเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมาตรการที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุ
ให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบฐานข้อมูลที่สำคัญที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น
		 ๖.๔ ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี ๒๕๗๐
			 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประเมินแนวโน้มหลักทีป่ ระเทศไทย
และโลกอาจต้องเผชิญใน ๒๐ ปีข้างหน้าไว้ ๗ ประการ ซึ่ง ๑ ใน ๗ ประการ ได้ระบุว่า ประชากรสูงอายุของโลก
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แต่จะเป็น
โอกาสของประเทศไทยในการให้บริการผู้สูงอายุ เนื่องจากโครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป
เช่นเดียวกัน จากอดีตที่มีจำนวนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานในสัดส่วนที่สูง ทำให้นโยบายการพัฒนาและ
การลงทุนทุม่ เทไปเพือ่ ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการลงทุนเพือ่ พัฒนาสุขภาพ การศึกษา
และทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้คนมีคุณภาพ แต่ปัจจุบันประชากรวัยเด็กเริ่มมีจำนวนและสัดส่วนที่ลดลง ขณะที่
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานยังคงมีระดับที่ค่อนข้างคงที่ และสัดส่วนและจำนวนของประชากรสูงอายุได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นถึงร้อยละ ๒๐ ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า และข้อมูลประชากรกลางปี ๒๕๕๗ ของประเทศไทย
จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ก็สนับสนุนการประเมินแนวโน้มของประเทศ ที่สำนักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประเมินไว้ โดยพบว่า ประชาชนไทย ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๗ มีจำนวน ๖๔,๘๗๑,๐๐๐ คน เป็นเด็กเล็ก ๐-๕ ปี จำนวน ๔,๔๘๗,๐๐๐ คน เด็กวัยเรียน ๖-๑๔ ปี จำนวน
๗,๔๖๗,๐๐๐ คน วัยทำงาน ๑๕-๕๙ ปี จำนวน ๔๒,๙๒๘,๐๐๐ คน ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๙,๙๒๘,๐๐๐ คน
หรือร้อยละ ๑๕.๓ เด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุล้วนเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแล แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุ
เป็นกลุม่ ประชากรทีม่ จี ำนวนรวมทัง้ สัดส่วนสูงกว่าเด็กเล็ก และเด็กวัยเรียน ดังนัน้ การลงทุนการพัฒนาคนและสังคม
จึงต้องมีการทบทวนให้เหมาะสม รองรับกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป
		 ๖.๕ ความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
			 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์ และเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ ปี ๒๕๕๔ เป็นปีทอง
แห่งการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รองรับการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ
ด้วยการจัดบริการดังต่อไปนี้ ๑) บริการใส่ฟันเทียม ๒) บริการทำรากฟันเทียม และ ๓) การส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผสู้ งู อายุได้ดแู ลสุขภาพช่องปากของตนเอง ผ่านทางชมรมผูส้ งู อายุซงึ่ มีอยูท่ วั่ ประเทศ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โครงการรากฟันเทียม ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ยังคงเป็นโครงการสำคัญ
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
		 ๖.๖ ความสอดคล้องด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
			 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้กำหนดมาตรฐานผู้สูงอายุสุขภาพดีไว้ ๕ ประการ ได้แก่
๑) มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ๒) มีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม ๓) มีการออกกำลังกาย
๔) มีดัชนีมวลกายหรือรอบเอวปกติ และ ๕) สามารถช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นได้ตามอัตภาพ และในปี ๒๕๕๔
ได้ มี ก ารบู ร ณาการงานทั น ตสาธารณสุ ข ในการดู แ ลสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว (Long Term Care : LTC)
ซึง่ มีกจิ กรรมประกอบด้วย ๑) มีขอ้ มูลผูส้ งู อายุตามกลุม่ ศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน
(Activities of Daily Living : ADL) ๒) มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ๓) มีอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ๔) มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) โดยบุคลากร
สาธารณสุข ๕) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล ๖) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๒ (ติดบ้าน)
และผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง) รวมทั้งได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพกิจกรรม “บริการส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพในระดับตำบล” ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ตำบลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวยังเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และในปี
๒๕๕๒ ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๖) การประกอบกิจการ
ให้ บ ริ ก ารดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น และมี ค ำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุ ข เรื่ อ ง แนวทางการควบคุ ม
การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กำหนดให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย ๔๒๐ ชั่วโมง ซึ่งได้รวมการดูแลสุขภาพช่องปากไว้ในหลักสูตรดังกล่าวด้วย
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บทที่ ๒

แนวคิดและหลักการ
ของการจัดทำแผนงานทันตสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย

บทที่ ๒
แนวคิดและหลักการของการจัดทำแผนงานทันตสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
๑. เป้าประสงค์ด้านสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ
		 ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสม อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
		 คำนิยาม :
		 ๑) ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
		 ๒) สุขภาพช่องปากดี หมายถึง การมีสภาวะช่องปากและอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้อง ทีท่ ำหน้าทีไ่ ด้อย่างสมบูรณ์
โดยทำให้สามารถกินอาหาร พูดและเข้าสังคมได้ และช่วยส่งเสริมให้สุขภาพโดยทั่วไปดี ปราศจากพยาธิสภาพใด ๆ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคฟันผุ การสึกของฟัน เนื้อเยื่อปริทันต์ กระดูกและเยื่อเมือกในปาก การบดเคี้ยว สภาพฟันปลอม
(ฟันเทียม) รวมทั้งความพึงพอใจในสภาวะช่องปากตนเอง
๒. กลุ่มเป้าหมาย
		 ๒.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
		 ๒.๒ กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ ๔๐-๕๙ ปี (เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ)
๓. กรอบแนวคิดการยกร่างแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
		 ๓.๑ Oral Health of Seniors Collaboration Action Areas ของประเทศแคนาดา
			 ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุจำนวนมาก และมีการดำเนินงานทันตกรรมผู้สูงอายุ
มานาน ได้แบ่งคณะกรรมการด้านทันตกรรมผู้สูงอายุออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ ด้านนโยบาย (Policy working group)
ด้านบริการ (Service Delivery working group) ด้านการพัฒนาทันตบุคลากร (Geriatric Dental Education for
Dental Professionals) ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล (Dental Education for Non-dental Care Givers)
ด้านการศึกษา/วิจัย (Research Working group) และด้านการสื่อสารสาธารณะ (Public Awareness working
group)
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		 ๓.๒ Model ที่นำมาใช้ในการยกร่างแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
				 ประยุกต์จาก Model ของประเทศแคนาดา โดยมีแผนภูมกิ ารยกร่างแผนงานทันตสุขภาพสำหรับ
ผู้สูงอายุประเทศไทย ดังนี้

		 เพื่อให้การจัดทำแผนระยะยาวด้านทันตกรรมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องกันของทุก
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ภายในเวลา ๘ ปี นับจากปีทเ่ี ริม่ ต้น จึงได้จดั ทำแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผูส้ งู อายุประเทศไทย
เป็น ๒ ระยะ ๆ ละ ๔ ปี โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น แผนงาน
ทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย จึงประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนารูปแบบบริการ ระบบบริการ และคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ
						
ในกลุ่มเป้าหมาย
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสนับสนุนและการติดตาม
					
ประเมินผล
		 ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑) การสูญเสียฟันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใส่ฟัน
๒) ฟันผุและรากฟันผุ ๓) แผล/มะเร็งช่องปาก ๔) สภาวะน้ำลายแห้ง ๕) ฟันสึก ๖) โรคปริทันต์ และ ๗) สภาวะ
ช่องปากอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบของผู้สูงอายุ
๔. วัตถุประสงค์ของแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
		 แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย (๘ ปี) ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
		 ๔.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
สภาพช่องปากเพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดปริมาณผู้สูงอายุที่มีโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟัน รวมทั้งคงสภาพการใช้งาน
(Function) ของอวัยวะในช่องปากหลังเกิดโรคและการสูญเสียฟัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
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		 ๔.๒ เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านทันตสุขภาพทีจ่ ำเป็นสำหรับผูส้ งู อายุ และนำเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมนั้นมาสนับสนุนบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพช่องปากผู้สูงอายุ
		 ๔.๓ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุให้มีองค์ความรู้ และปริมาณที่เหมาะสมต่อการดูแล
แก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๔.๔ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบงบประมาณ การสนับสนุน การกำกับติดตาม และ
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทยที่มีประสิทธิผล
๕. เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนงาน
		 ๕.๑ ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม
		 ๕.๒ มีนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างน้อย ๕ ใน ๗ ประเด็น
๖. ระยะเวลาดำเนินการ
		 ๘ ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๒ ระยะ
		 ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
		 ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
๗. หน่วยงานรับผิดชอบแผนงาน
		 หน่วยงานหลัก : กระทรวงสาธารณสุข
		 หน่วยงานสนับสนุน : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
			
			 คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย
			
			 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ.
			
			 กระทรวง / กรมที่เกี่ยวข้อง
			
			 ทันตแพทยสภา
			
			 สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
						
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๘. กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
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บทที่ ๓

ยุทธศาสตร์
ตามแผนงานทันตสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย

บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์ตามแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนารูปแบบบริการ ระบบบริการและคุณภาพบริการ
ด้านทันตสุขภาพ ในกลุ่มเป้าหมาย
เป้าประสงค์
		 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ
ช่องปากเพิม่ ขึน้ ลดปริมาณผูส้ งู อายุทมี่ โี รคในช่องปากและลดการสูญเสียฟัน รวมทัง้ คงสภาพการใช้งาน (Function)
ของอวัยวะในช่องปากหลังเกิดโรคและการสูญเสียฟัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๑
		 ๑. เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม เป้ า หมายมี ห ลั ก ประกั น และเข้ า ถึ ง บริ ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปาก
โดยภาครัฐและเอกชน ที่ผสมผสานทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปากเพิ่มขึ้น
		 ๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเอง เข้าถึงสื่อ ความรู้ เพื่อการ
ดูแลตนเอง ทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยเหลือตนเองไม่ได้
		 ๓. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการการดูแลสุขภาพช่องปากกับการดูแล
สุขภาพด้านอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประชาชนด้านทันตสุขภาพ เพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพ
ช่องปากดี
ภาพความสำเร็จเมื่อสิน้ สุดแผนงาน
		 ๑. ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดีเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๕๗ ในปี ๒๕๕๕ (๔.๙ ล้านคน) เป็นร้อยละ ๘๐
ในปี ๒๕๖๔ (๖.๘๘ ล้านคน)
		 ๒. ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๓๔ ในปี ๒๕๕๕ (๒.๙ ล้านคน) เป็นร้อยละ
๗๐ ในปี ๒๕๖๔ (๖.๐ ล้านคน)
		 ๓. มี ช มรมผู้ สู ง อายุ ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากเพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ ๑๐ ในปี ๒๕๕๕
(๒,๔๐๐ ชมรม) เป็นร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ (๑๒,๐๐๐ ชมรม)
เป้าหมายและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๑
		 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุ (๖.๘๘ ล้านคน) ได้รับการดูแลด้านทันตสุขภาพ มีสุขภาพช่องปากดี
และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม
		 ๒. มีระบบ/รูปแบบ/แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่เหมาะสม
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แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย ๓ แผนงาน
		 แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหลักประกันด้านทันตสุขภาพ การบริการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
กลวิธี/กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง การพัฒนาบริการทันตสุขภาพและระบบบริการ
บริการทันตสุขภาพตามความจำเป็น ๑. บริการด้านการรักษาและฟื้นฟู
		 - จัดบริการและสนับสนุนการจัดบริการใส่ฟันเทียม
		 - จัดบริการและสนับสนุนการจัดบริการทำรากฟันเทียม
		 - จัดบริการรักษาตามความจำเป็น
		
๒. บริการด้านการส่งเสริมป้องกัน
		 - พัฒนาระบบบริการทันตกรรมป้องกันตามชุดสิทธิประโยชน์
				 ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
		
๓. พัฒนาระบบส่งต่อและระบบการเข้าถึงบริการ ระหว่าง
			 ภาคประชาชน หน่วยบริการระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด
		
๔. พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมในการบริการโดยภาคเอกชน
			 และภาคประชาชน
		
๕. พัฒนาทักษะการดูแลฟันแท้ ฟันเทียม รากฟันเทียม
			 ตามสภาพช่องปากแก่ผู้รับบริการ
แผนงานที่ ๒ การพั ฒ นางานด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากและการดู แ ลตนเองเบื้ อ งต้ น
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
กลยุทธ์
กลวิธี/กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
โดยแกนนำภาคประชาชน
		
๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
			 ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต
			 และระดับประเทศ
		
๒. พัฒนาศักยภาพแกนนำภาคประชาชน เช่น แกนนำชมรม ผูส้ งู อายุ
			 อสม. ผู้ดูแล กลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและดูแล
			 ด้านสุขภาพช่องปากในชุมชน ทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้
			 และช่วยเหลือตนเองไม่ได้
		
๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมทั้งการเข้าถึงความรู้ในการดูแล
			 สุขภาพช่องปากด้วยตนเองของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทั่วประเทศ
			 เช่น การคิดนวัตกรรมทันตสุขภาพ กองทุนแปรงสีฟัน-ยาสีฟัน
			 การฝึกสมาชิกแปรงฟัน การเยี่ยมบ้าน การตรวจสุขภาพช่องปาก
			 การให้ความรู้ผ่านวิทยุชุมชนหรือเสียงตามสาย
			 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก
			 การเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์
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แผนงานที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ แนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
กลยุทธ์
กลวิธี/กิจกรรมหลัก
การศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบ
๑. พัฒนารูปแบบ/แนวทาง/คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ
ในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น
ช่องปากในกลุ่มเป้าหมาย
๑.๑ การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
			 ๑.๒ การเฝ้าระวังสภาวะช่องปากผู้สูงอายุ
			 ๑.๓ แนวทาง/คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากโดยบุคลากร
				 ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เอกชน
				 และแกนนำภาคประชาชน
			 ๑.๔ การตรวจคัดกรองโรคในช่องปากและมะเร็งช่องปาก
			 ๑.๕ การใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ปัญหาทันตสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย
			 ๑.๖ การมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่องปาก
				 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
			 ๑.๗ รูปแบบและการสนับสนุนกลยุทธ์เชิงรุกเข้าสู่ชุมชน
๒. พัฒนารูปแบบการบูรณาการกับการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ
			 ๒.๑ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
			 ๒.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
			 ๒.๓ การบริการผสมผสานเพื่อผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มติดบ้าน
				 ติดเตียง กลุ่มโรคจิต/ประสาท/สมองเสื่อม
๓. รูปแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
เช่น ในกลุ่มอาชีพต่างๆ
			 ๓.๑ โดยหน่วยบริการระดับต่าง ๆ
			 ๓.๒ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. การพัฒนามาตรฐาน /แนวทางการจัดบริการทันตสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุ
๕. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบ
แนวทางที่เกี่ยวข้องแก่จังหวัดที่สนใจ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์
		 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แก้ปัญหาโรคและความผิดปกติในช่องปากของผู้สูงอายุ รวมทั้งเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๒
		 ๑. เพื่อทบทวน แสวงหาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สำหรับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
		 ๒. เพื่ อ นำเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ คิ ด ค้ น ได้ ไปเผยแพร่ แ ละประยุ ก ต์ ใช้ ใ นกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ
อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาในช่องปาก ภายใต้บริบทของผู้สูงอายุ
ภาพความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงาน
		 ๑. มีการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการที่สนับสนุนการรักษา ฟื้นฟู ป้องกันโรค
และความผิดปกติในช่องปากของผู้สูงอายุ ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ใน ๗ ประเด็นปัญหา
		 ๒. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั พัฒนา ๑๐๐% มีการนำไปสนับสนุนการจัดบริการ
แก่ผู้สูงอายุ ผ่านภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการเพื่อสุขภาพช่องปาก สุขภาพและคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
เป้าหมายและตัวชี้วัด
		 ๑. มีการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีที่สามารถนำไปรักษา ฟื้นฟู ป้องกันโรค
ทางทันตกรรมอย่างน้อย ๑ โรค ต่อ ๑ นวัตกรรม
		 ๒. บุคลากรด้านทันตสาธารณสุขและผู้สูงอายุได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาทันตสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
		 ๓. ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีที่ได้จากการผลิต ตามความจำเป็น
		 ๔. มีศูนย์บริการต้นแบบและจังหวัดต้นแบบด้านการบริการ/การสนับสนุนบริการทันตกรรมผู้สูงอายุ
ภาคละ ๑ แห่ง
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แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประกอบด้วย ๕ แผนงาน
แผนงานที่ ๑ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่องาน
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
กลยุทธ์
กลวิธี/กิจกรรมหลัก
การศึกษาความเป็นไปได้ของ
ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรค
ผู้สูงอายุในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปผลิตเป็นนวัตกรรมหรือ
และความผิดปกติในช่องปาก
เทคโนโลยีในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ อย่างน้อย ๗ ประเด็น
ของผู้สูงอายุ
๑. แผล เนื้องอก และมะเร็งช่องปาก
		
๒. โรคฟันผุ
		
๓. โรคปริทันต์
		
๔. ภาวะน้ำลายแห้ง
		
๕. ฟันสึก
		
๖. การสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ
		
๗. สภาวะช่องปากอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบของผู้สูงอายุ เช่น
			 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคสมองเสื่อม
			 เลือดไหลในปากจากการใช้ยา การติดเชื้อในปอดจากการสำลัก
			 เป็นต้น
แผนงานที่ ๒ การผลิตนวัตกรรมเพื่อการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันโรคและภาวะความผิดปกติทาง
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
กลยุทธ์
กลวิธี/กิจกรรมหลัก
การผลิตและพัฒนานวัตกรรม
นำผลงานวิจัยที่ได้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการรักษา
ที่เหมาะสมต่อการรักษา ฟื้นฟู
ฟื้นฟู ป้องกันโรคทางทันตกรรมผู้สูงอายุ
ป้องกันโรคทางทันตกรรมผู้สูงอายุ
๑. โครงการผลิตนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
จากผลงานวิจัยการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่
ความเป็นไปได้
- ผลิตรากฟันเทียมเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟัน
		 - ผลิตกระดูกเทียมเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟัน
		 - ผลิตแผงซี่ฟันเทียมเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟัน
		 - ผลิตสารป้องกันฟันผุ (Fluoride Varnish) เพื่อป้องกันฟันผุ
		 - ผลิตสารเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) เพื่อป้องกันฟันผุ
		 - ผลิตแปรงสีฟันสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลอนามัยช่องปาก
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กลยุทธ์

กลวิธี/กิจกรรมหลัก
		
๒. โครงการผลิตนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
			 ได้แก่
- ผลิตนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
		 - ผลิตนวัตกรรมน้ำลายเทียมเพื่อแก้ปัญหาภาวะปากแห้ง
				 และน้ำลายน้อยรวมทั้งลดการเกิดแผลในช่องปาก
		
๓. โครงการผลิตนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้แก่
		 - ผลิตน้ำยาบ้วนปากระงับเลือดไหลในช่องปากจากการใช้ยา
		
๔. โครงการผลิตนวัตกรรมสำหรับช่วยรักษาโรคทางทันตกรรมอื่นๆ
			 ตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ในแผนงานที่ ๑
แผนงานที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่องานบริการทันตกรรมผู้สูงอายุ
กลยุทธ์
กลวิธี/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการด้านทันตกรรมผู้สูงอายุที่เหมาะสม
เพื่อการให้บริการที่เหมาะสม
๑. การพัฒนาศูนย์ต้นแบบการรักษาฟื้นฟูสภาพทางทันตกรรม
ต่อการรักษา ฟื้นฟู และป้องกัน
ผู้สูงอายุ (Geriatric Dentistry Best Practice Model : GDBP)
โรคทางทันตกรรมผู้สูงอายุ
๒. การพัฒนาจังหวัดต้นแบบด้านทันตกรรมผู้สูงอายุที่ผสมผสาน
			 ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการดูแล
			 ตนเองของภาคประชาชน (Comprehensive care Model in
			 Geriatric Dentistry)
		
๓. การพัฒนายูนิตทำฟันสำหรับผู้สูงอายุ
			 (Geriatric Dentistry Platform)
		
๔. การพัฒนาระบบการบริการอื่นตามผลการศึกษาความเป็นไปได้
			 ในแผนงานที่ ๑
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ผู้สูงอายุ

แผนงานที่ ๔ การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางทันตสุขภาพ

กลยุทธ์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมแก่
ทันตบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
		
		
		
		
		
		

กลวิธี/กิจกรรมหลัก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมแก่ทันตบุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ถูกต้องเหมาะสม
๑. ทันตแพทย์
๒. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล)
๓. ผู้ช่วยทันตแพทย์
๔. บุคลากรสาธารณสุข
๕. อาสาสมัครสาธารณสุข
๖. แกนนำภาคประชาชน
๗. บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ ๕ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปจัดบริการนำร่อง
กลยุทธ์
กลวิธี/กิจกรรมหลัก
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านทันตกรรมผู้สูงอายุที่ได้
ไปบริการแก่ผู้สูงอายุร่วม
ไปจัดบริการนำร่องร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ
กับภาคีเครือข่าย
ต่างๆ เช่น
		
๑. โครงการเผยแพร่นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
		
๒. โครงการเผยแพร่นวัตกรรมน้ำลายเทียมสำหรับผู้สูงอายุ
			 ที่มีภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย และผู้มีแผลในช่องปาก
		
๓. โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน
			 ทั้งซี่เดียวและทั้งปาก
		
๔. โครงการเผยแพร่นวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากระงับเลือดไหล
			 ในช่องปาก
		
๕. โครงการเผยแพร่นวัตกรรมสารเคลือบหลุมร่องฟัน
		
๖. โครงการเผยแพร่นวัตกรรมสารป้องกันฟันผุ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์
		 มีทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข ที่ได้รับการพัฒนาเพียงพอต่อการให้บริการส่งเสริม ป้องกัน
รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปากที่มีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๓
		 ๑. เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
		 ๒. เพื่อพัฒนาหลักสูตร/การประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง E-learning
ที่จำเป็นสำหรับการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
		 ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีสมรรถนะเพื่อการ
จัดบริการทันตสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุ
ภาพความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงาน
		 ๑. มีผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมผู้สูงอายุทั้งในมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข
		 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของทันตบุคลากรในภาครัฐได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
		 ๑. มีหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
		 ๒. ทันตบุคลากร บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ ได้รบั การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม เพือ่ ให้มคี วามรู้ ทักษะ
และทัศนคติที่ดีต่อการบริการทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน
		 แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุระดับปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา และ
หลักสูตรระยะสั้นในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์
๑. การผลิตผู้เชี่ยวชาญและ
การพัฒนาหลักสูตรทันตกรรม
ผู้สูงอายุในประเทศไทย
ระดับบัณฑิตศึกษา

กลวิธี/กิจกรรมหลัก
๑. ส่งทันตแพทย์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ
ในประเทศและต่างประเทศ
๒. พัฒนาหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุระดับบัณฑิตศึกษา
ในประเทศ

๒. การพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิต

ปรับหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทัง้ การผลิตทันตแพทย์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

๓. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง

พัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น
เวชศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ ฯลฯ
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แผนงานที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร และบุคลากรสาธารณสุข
กลยุทธ์
กลวิธี/กิจกรรมหลัก
๑. พัฒนาทักษะในการจัดบริการ
๑. การประชุม/สัมมนา
ทันตสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
๑.๑. ทันตแพทย์ เช่น เทคนิคการทำฟันเทียมทั้งปาก
					 เทคนิคการทำรากฟันเทียม การทำ Prostheses อื่นๆ
				 ๑.๒ ทันตบุคลากร/บุคลากรสาธารณสุข เช่น การตรวจคัดกรอง
					 กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค/มะเร็งช่องปาก
๒. การศึกษา/ดูงาน ด้านการพัฒนาบริการและระบบบริการ
ทั้งในและต่างประเทศ
๒. พัฒนาทักษะในการศึกษาวิจัย

การประชุม /อบรม /สัมมนา เพื่อการออกแบบการศึกษาวิจัย
การใช้สถิติ การเขียนรายงาน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ

๓. การจัดการ/รวบรวม/เผยแพร่
การจัดมหกรรมการประชุมวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ช่องปากผู้สูงอายุ
เพื่อทันตสุขภาพผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การสนับสนุนและการติดตามประเมินผล  

เป้าประสงค์
		 มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี เกิ ด การบู ร ณาการแผนงาน/โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑-๓
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๔
		 ๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน ประสานแผนงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๓ ให้ดำเนินการได้
และมีการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการย่อยที่ดี มีประสิทธิภาพ
		 ๒. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ระบบงบประมาณ ระบบฐานข้อมูลและการรายงาน
ระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก ระบบการตรวจสอบ ติดตาม กำกับ ประเมินผล
ฯลฯ สำหรับปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ภาพความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงาน
		 ๑. มีมาตรการ นโยบายและงบประมาณที่เกื้อหนุนต่อการดำเนินงานแผนงานทันตสุขภาพสำหรับ
ผู้สูงอายุประเทศไทย
		 ๒. สนับสนุนให้มีการจัดบริการและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๓. มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง
ระบบการติดตาม ประเมินผล และการรายงานที่มีประสิทธิภาพ
28

		 ๔. มีการรณรงค์ สร้างกระแส รวมทั้งสื่อสารสาธารณะให้สังคมเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพ
ช่ อ งปากที่ ดี ใ นวั ย สู ง อายุ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต รวมทั้ ง เผยแพร่ พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่าง ๆ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนงาน/ ยุทธศาสตร์/โครงการ ในแต่ละปีบรรลุวัตถุประสงค์
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย ๓ แผนงาน
		 แผนงานที่ ๑ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน
ตามความเหมาะสม

กลวิธี/กิจกรรมหลัก
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับ
ผู้สูงอายุประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการด้านแผนงาน
โครงการ งบประมาณ บุคลากร การติดตามประเมินผล
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่างๆ
					 ฯลฯ
			
๑.๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ / คณะทำงานตามความเหมาะสม
๒. การเสนอมาตรการ/นโยบาย
สาธารณะเพื่อเกื้อหนุนแผนชาติ

เสนอนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานทันตสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
๑. เสนอกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
						 ดำเนินการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง
					 ๒. เพิ่มและกระจายกำลังคนด้านทันตสุขภาพในหน่วยบริการ
						 ให้เพียงพอต่อการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ
					 ๓. สนับสนุนและกำหนดให้ทันตบุคลากรที่เข้าร่วมแผนงาน
						 ทันตกรรมผู้สูงอายุได้รับเงินชดเชยหรือค่าตอบแทน
						 เป็นกรณีพิเศษ
๓. การสนับสนุนการบริหารจัดการ

๑. การบริหารจัดการในส่วนกลาง
๒. การบริหารจัดการในพื้นที่ทั่วประเทศ
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แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบข้อมูล การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน
กลยุทธ์
๑. การพัฒนาระบบเวชระเบียน
๑.
ผู้สูงอายุ ระบบฐานข้อมูล
และการรายงาน
๒.
				

กลวิธี/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาระบบเวชระเบียนผู้สูงอายุ (Geriatric Dentistry
Information Technology Management System : GDIS)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่เป็นปัจจุบัน
ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การให้บริการด้านวิชาการ
การรวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางเว็บไซต์
				 - เพื่อรายงานข้อมูลสภาวะสุขภาพและสุขภาพช่องปาก
					 ของผู้สูงอายุที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานทุกระดับ และ
					 เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
			 - เพื่อติดตาม กำกับความก้าวหน้าการจัดบริการในพื้นที่ต่างๆ
					 ทั่วประเทศจากรายงาน โดยผู้บริหารและผู้ประสานงาน
					 ในระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับจังหวัด
					 และระดับหน่วยบริการ
			 - เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษา/วิจัย องค์ความรู้
					 เทคโนโลยี รูปแบบ/แนวทาง/แผนงานที่เกี่ยวข้อง
					 สำหรับนักวิชาการที่สนใจ
				 - เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่
				 - เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
					 แก่บุคคลภายนอกและนักวิชาการที่สนใจ
				 - เพื่อพัฒนาขุมทรัพย์ความรู้ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
					 (Knowledge Bank)
๒. การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
๑. ระบบเฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
และตรวจสอบ ติดตาม กำกับ
- การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประเมินผล ในพื้นที่ทั่วประเทศ			 เมื่อสิ้นสุดโครงการระยะที่ ๑ และ ๒
				 - การสุ่มเก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ทั่วประเทศ
					 ตามตัวชี้วัดสำคัญ ปีละครั้ง
			
๒. ระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงาน
				 - นิเทศ ติดตามโครงการระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ
					 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโดยคณะกรรมการจัดทำ
					 แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
				 - การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
					 (ก่อนและหลังการดำเนินงาน)
				 - การสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ
					 เป็นรายปีและเมื่อสิ้นสุดแผน
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แผนงานที่ ๓ การรณรงค์สร้างกระแส เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการ
กลยุทธ์
กลวิธี/กิจกรรมหลัก
๑. การรณรงค์สร้างกระแส
การรณรงค์สร้างกระแส
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๑. การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะช่องทางต่าง ๆ
				 ทั้งในและต่างประเทศ
			
๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. การส่งเสริมสนับสนุนและยกย่อง การประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/บุคคลต้นแบบ
ต้นแบบด้านทันตสุขภาพ
๑. ต้นแบบผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปากดี ผ่านการประกวด เช่น
				 “๑๐ ยอดฟันดี วัย ๘๐ และ ๙๐ ปี”
			
๒. ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หรือกลุ่มประชาชนอื่นๆ
				 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่สมาชิก
			
๓. ชุมชนที่เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก
				 ตนเอง
			
๔. หน่วยงานดีเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
				 ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และเขต
			
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
			
๖. หน่วยงาน องค์กร /เอกชนที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปาก
				 ผู้สูงอายุ
๓. การสนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ์

๑. การผลิตและการสนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ์ด้านวิชาการ
เพื่อการปฏิบัติงาน
				 - คู่มือ/แนวทาง/เอกสารวิชาการ/สื่อ/สิ่งพิมพ์อื่นๆ สำหรับ
					 การปฏิบัติงานของทันตบุคลากร และบุคลากรสาธารณสุข
			
- คู่มือ/แนวทาง/เอกสารวิชาการ สำหรับแกนนำภาคประชาชน
					 เช่น ชมรมผู้สูงอายุ อสม. กลุ่มอาชีพ
				 - สื่อ สิ่งพิมพ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก
					 ของตนเอง
				 - สื่อ สิ่งพิมพ์สำหรับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น
					 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๒. การผลิตและสนับสนุนสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
				 - สื่อ สิ่งพิมพ์ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
					 ผ่านวิทยุชุมชนหรือเสียงตามสายในหมู่บ้าน
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บรรณานุกรม
๑. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (ร่าง) ;
เอกสารประกอบการประชุมประจำปี ๒๕๕๓ ของสศช., ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุมประจำปี ๒๕๕๒
เรื่อง จากวิสัยทัศน์ ๒๕๗๐…สู่แผนฯ ๑๑. http://www.thaireform.in.th/multi-dimensional-reform/
national-strategy/item/๔๘๔๖--๒๕๕๒-๒๕๗๐๑๑-.html
๓. World Health Organization. Improving oral health amongst the elderly :
http://www.who.int/oral_health/action/groups/en/index๑.html
๔. Aubrey Sheiham. Oral health, general health and quality of life, Editorials. Bulletin of the
World Health Organization, September ๒๐๐๕,๘๓(๙)
๕. Srisilapanan P, Malikaew P, SheihamA .(๒๐๐๒) .Number of teeth and nutritional status in Thai
older people.Community Dent Health, ๑๙,๒๓๐-๒๓๖.
๖. กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข . รายงานผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔. บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด , เมษายน ๒๕๔๕.
ISBN ๙๗๔-๒๙๗-๖๑๑-๖
๗. โครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย.
คูม่ อื แนวทางการตรวจและจัดการมะเร็งช่องปาก สำหรับทันตบุคลากร. พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓, นโม พริน้ ติง้
แอนด์พับบลิชชิ่ง.
๘. กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข . ในหลวงกับงานทันตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๐. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๘๔๕๕-๐๘-๒
๙. หนังสือคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ทำเนียบรัฐบาล ที่ นร ๐๑๐๘/ว ๑๑๑๔ วันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๔๙ เรื่อง โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ
๖๐ ปี
๑๐. หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓.๑/๗๒๖๐ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง โครงการฟันเทียม
พระราชทาน เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวาระมหามงคล ๘๐ พรรษา
๑๑. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข. โครงการฟันเทียมพระราชทาน เพื่อการรณรงค์
ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ : สำนักงาน กิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, พฤศจิกายน ๒๕๕๐.
ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๑๓-๐๕๙๙-๕
๑๒. สุปราณี ดาโลดม, นนทลี วีรชัย, วรางคนา เวชวิธี และสุธา เจียรมณีโชติชัย. การประเมินผลโครงการฟันเทียม
พระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐. ว.ทันต สธ. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑; หน้า ๗๑-๘๔.
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๑๓. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แบบสรุปโครงการและกิจกรรมร่วมงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.
๑๔. สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปี
๒๕๕๕. มกราคม
๑๕. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๓๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่า
อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม
๑๖. หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท (ปคร.) ๐๒๑๑/๕๐๐๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
เรื่ อ ง โครงการรากฟั น เที ย มเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
๑๗. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
๑๘. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๖๓๙๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง
โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๙. มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์. รายงานประจำปี ๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ;
หน้า ๑๐๒ - ๑๐๘
๒๐. หน่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว . พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ด้ า นทั น ตกรรม
ต่อประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส. พิมพ์ครัง้ แรก ตุลาคม ๒๕๕๔. บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำกัด (มหาชน)
ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๕๕๑-๔๑๐-๑
๒๑. สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระทรวงสาธารณสุข. เอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอบรมครูพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
๒๒. สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระทรวงสาธารณสุข. หลักสูตรการอบรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สำหรับครูพี่เลี้ยงระดับจังหวัด
๒๓. สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. รายงานบุคลากรทันตสาธารณสุข ปี ๒๕๕๓. มิถุนายน ๒๕๕๔.
http://www.anamai.ecgates.com/public_content/files/๐๐๑/๐๐๐๐๖๐๕_๑.pdf.
๒๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก วันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๐.
๒๕. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖. วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖.
๒๖. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๕๓
โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์ ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๗๑๙๒-๔๑-๓
๒๗. สำนั ก ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ กรมอนามั ย . คู่ มื อ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ สำหรั บ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข .
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔. ที่สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก. ISBN ๙๗๔-๕๑๕-๖๖๓-๙
๒๘. กองแผนงาน กรมอนามัย. ตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปี ๒๕๕๕ : ตัวชี้วัด ตำบลต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว. มีนาคม ๒๕๕๕.
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๒๙. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔.
สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก. ISBN ๙๗๔-๗๘๘๖-๓๑-๖
๓๐. กระทรวงสาธารณสุข . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๖)
๓๑. Terry Mitchell. School of Dental Hygiene, Faculty of Dentistry, Dalhousie University. Oral Health
Care of Nova Scotia Seniors: Let’s Talk Policy, Oral Health of Seniors Collaboration : Action
Area.
๓๒. สุธา เจียรมณีโชติชัย, สุปราณี ดาโลดม, วรางคนา เวชวิธี และนนทลี วีรชัย. ระบบริการทันตสุขภาพ
ในกลุ่มผู้สูงอายุ : มุมมองผู้ให้บริการ. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ ๓๓(๒) เมษายน
– มิถุนายน ๒๕๕๓ หน้า ๗๓-๘๖.
๓๓. พัชราวรรณ ศรีศลิ ปนันทน์, นฤมนัส คอวนิช, สุธา เจียรมณีโชติชยั , สุปราณี ดาโลดม, นนทลี วีรชัย และวางคนา
เวชวิ ธี . รายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ เรื่ อ ง ผลของการใส่ ฟั น เที ย มต่ อ สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต .
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓.
๓๔. สิทธิชัย ขุนทองแก้ว, ประทีป พันธุมวนิช, ยุพิน ส่งไพศาล, ชลธชา ห้านิรัติศัย. สุขภาพช่องปากของ
ประชากรไทย : การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๐,
ISBN ๙๗๔-๘๑๙๖-๓๙-๙.
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๓.
		
๔.
		
		
๕.
		
		

สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๐๔.๐๕/๓๙๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
สำเนาหนังสือสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงค์) ที่ นร.๐๔๐๕ (ลร ๓)
/๖๗๔๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรือ่ ง แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผูส้ งู อายุประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๔๔๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารแผนงานทั น ตสุ ข ภาพสำหรั บ ผู้ สู ง อายุ ป ระเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
สำเนาคำสั่งคณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแผนงานทันตสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕

ภาคผนวก ข สรุปงบประมาณแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
ภาคผนวก ค สรุปความเห็นของส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ภาคผนวก ง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
ประเทศไทย

ภาคผนวก จ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานทันตกรรมผู้สูงวัยแห่งชาติ
ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนงานทันตกรรมผู้สูงวัยแห่งชาติ
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สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๐๔.๐๕/๓๙๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
สำเนาหนังสือสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงค์) ที่ นร.๐๔๐๕(ลร ๓)/๖๗๔๕
ลงวั น ที่ ๙ ธั น วาคม ๒๕๕๗ เรื่ อ ง แผนงานทั น ตสุ ข ภาพสำหรั บ ผู้ สู ง อายุ ป ระเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๔๔๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
สำเนาคำสั่ ง คณะกรรมการบริ ห ารแผนงานทั น ตสุ ข ภาพสำหรั บ ผู้ สู ง อายุ ป ระเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแผนงานทันตสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
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คำสั่งคณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
ที่       /๒๕๕๘
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
………………………………………………………………………………...............................
ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบในหลักการของแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ รวมทั้ ง การกำหนดองค์ ป ระกอบและอำนาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร
แผนงานทั น ตสุ ข ภาพสำหรั บ ผู้ สู ง อายุ ป ระเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘  
ที่บริหารแผนงานภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์
เพื่อความต่อเนื่องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  
จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. คณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบ ระบบ คุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพ
ที่ปรึกษา
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
คณะอนุกรรมการ
๑.๑ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ นายวรวุฒิ  กุลแก้ว    มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ
อนุกรรมการ
๑.๓ นายกฤช  ลี่ทองอินทร์    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อนุกรรมการ
๑.๔ ผู้แทนกองทันตสาธารณสุข   สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
๑.๕ นายโกเมศ  วิชชาวุธ       สำนักบริหารการสาธารณสุข
อนุกรรมการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑.๖ นางสุปราณี  ดาโลดม    สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
๑.๗ นางฉวีวรรณ  ภักดีธนากุล  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
๑.๘ นางสาววรางคนา  เวชวิธี   สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๙ นางอัญชลี  เนาวรัตน์โสภณ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนารูปแบบ ระบบ และคุณภาพบริการ
๒. กำหนดแผนงาน โครงการที่ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ ขั บ เคลื่ อ นแผนงาน
ทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
๓. กำหนดเป้าหมาย...
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-๒๓. กำหนดเป้าหมาย   ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง   ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน
รวมทั้งแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน
๔. สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ เสนอคณะกรรมการ
บริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
๕. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห ารแผนงานทั น ตสุ ข ภาพสำหรั บ
ผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
๒. คณะอนุกรรมการการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ที่ปรึกษา
          - ศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช
            ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
        - ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์
คณะอนุกรรมการ
๒.๑ นายวรวุฒิ  กุลแก้ว  
      
เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ประธานอนุกรรมการ
๒.๒ นางสุปราณี  ดาโลดม          สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
อนุกรรมการ
๒.๓ นางฉวีวรรณ  ภักดีธนากุล    สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
อนุกรรมการ
๒.๔ ผศ.ดร.กนกพร  พะลัง        
      
เลขาธิการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒.๕ รศ.ดร.สมชาย  ฉัตรรัตนา  
อนุกรรมการ
    
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
๒.๖ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๒.๗ ผศ.วิจิตร  ธรานนท์           
อนุกรรมการ
     
ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
และเลขานุการ
๒.๘ ผศ.ดร.ยศนันท์ จันทรเวคิน
     
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
๒. กำหนดแผนงาน โครงการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  ที่สอดคล้อง
และเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์อนื่ ๆ ทีข่ บั เคลือ่ นแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผูส้ งู อายุประเทศไทย ทัง้ ระยะสัน้ ระยะกลาง
และระยะยาว
๓. กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน
๔. สรุปความคิดเห็น...
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-๓๔. สรุ ป ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ และรายงานผลการดำเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการเสนอ
คณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
๕. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห ารแผนงานทั น ตสุ ข ภาพสำหรั บ
ผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
๓.๑ ศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ประธานอนุกรรมการ
๓.๒ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๓.๓ นายไพศาล  กังวลกิจ
ราชวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๓.๔ นางสุปราณี  ดาโลดม          สำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย
อนุกรรมการ
๓.๕ นางฉวีวรรณ  ภักดีธนากุล    สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
อนุกรรมการ
๓.๖ รศ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุกรรมการ
๓.๗ รศ.ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
๓.๘ นายคเชนทร์  เขียวใบงาม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
หน้าที่
๑. วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
๒. กำหนดหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญา และการจัดสรรจำนวน
ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. กำหนดแผนงาน โครงการที่ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ ขั บ เคลื่ อ นแผนงาน
ทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
๔. กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน
๕. สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ เสนอคณะกรรมการ
บริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
๖. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห ารแผนงานทั น ตสุ ข ภาพสำหรั บ
ผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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ภาคผนวก ข
องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
คณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
๑. เหตุผลความจำเป็น
เพื่อให้มีการนำยุทธศาสตร์ตามแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลติดตามประเมินผล การประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับและนำแผนไปดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โดยคณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
๒. องค์ประกอบคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
๒. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓.    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
๔.    ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๕.    เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๖.    เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗.    อธิบดีกรมอนามัย
๘.    อธิบดีกรมการแพทย์
๙.   เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
๑๐. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑๑. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
      
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๓. นายกทันตแพทยสภา
๑๔. ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
      
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑๕. รองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมาย
๑๖. รองอธิบดีกรมการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
๑๘. ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
      
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๐. เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายระดับชาติ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายแก่คณะรัฐมนตรี
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๒. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แนวทางและมาตรฐานการดำเนินงาน
ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกันในทุกระดับ
๓. อำนวยการ สั่งการ เร่งรัด สนับสนุน กำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ
ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน แนวทางและมาตรฐานที่กำหนด
๔. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์นี้
๕. บูรณาการแผนงาน งบประมาณ และการปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแสวงหา
ความร่ ว มมื อ จากภาคเอกชน องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ภาคประชาชนในการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและสนั บ สนุ น
การปฏิบัติการเพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
๖. มอบหมายให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายสู่
การปฏิบัติ และสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โดยความรวดเร็วเต็มความสามารถ ตามที่ได้รับการร้องขอ
๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม
๘. จัดตัง้ สำนักอำนวยการและประสานงานแผนงานทันตกรรมสำหรับผูส้ งู อายุประเทศไทยเป็นหน่วยงาน
ภายในของกรมอนามัย มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการ ประสานงานกับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแผน รวมทั้งดำเนินการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๙. รายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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บทบาทของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ประสานแผนงานและดำเนิ น การนำนโยบาย
สู่การปฏิบัติ จัดบริการทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปาก รวมทั้งเสนอแผนอัตรากำลัง
ความก้าวหน้าตามสายงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทัง้ ภาครัฐและภาคประชาชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย โดยจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
ในกระทรวงสาธารณสุข
๒) มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
๓) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยคณะทั น ตแพทยศาสตร์ ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย กำหนดหลั ก สู ต ร
ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญา ระดับปริญญา ในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สูงกว่า
ปริญญาตรี รวมทั้งพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร
๔) กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
ด้านทันตวัสดุ กรณีที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
๕) สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
๖) สำนั ก งาน ก.พ.สนั บ สนุ น ด้ า นอั ต รากำลั ง และความก้ า วหน้ า ตามสายงานของบุ ค ลากร
ทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
๗) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
สนับสนุนด้านสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาล ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้สูงอายุ
๘) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ผ่านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดูแลตนเองเข้าถึงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นได้
ตลอดชีวิต
๙) ทันตแพทยสภา อำนวยความสะดวก ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของวิชาชีพทันตกรรมตามแผนงาน
(๑๐) สำนั ก งาน ก.พ.ร. สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลไกการบริหารจัดการ แนวทางและมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายระดับชาติตลอดจนเสนอแนะนโยบายแก่คณะรัฐมนตรี
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สรุปงบประมาณแผนงานทันตสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
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5,217,600,000.00

9,565,600,000.00
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1,092,440,000.00
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249,115,600.00

279,534,720.00

528,650,320.00

6,019,155,600.00

7,246,782,720.00

13,265,938,320.00

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนารูปแบบบริการ ระบบบริการ และคุณภาพบริการดานทันตสุขภาพในกลุมเปาหมาย
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหลักประกันดานทันตสุขภาพ การบริการและการเขาถึงบริการทีม่ ีคุณภาพ
กลยุทธ

กลวิธี/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

งบประมาณ
ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)
รายละเอียด

1. การสงเสริมใหกลุม
เปาหมายเขาถึงบริการ
ทันตสุขภาพตามความจําเปน

1. การพัฒนาบริการทันตสุขภาพและ
ระบบบริการ
(1) บริการดานการรักษาและฟนฟู
(2) บริการดานการสงเสริมปองกัน
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1.1 กลุมเปาหมายไดรับบริการรักษาโรคในชองปาก
500,000 คน/ป x 8 ป = 4,000,000 คน
1.2 กลุมเปาหมายไดรับบริการใสฟน เทียมทั้งปาก
จํานวน 35,000 คน/ป x 8 ป = 280,000 คน
1.3 กลุมเปาหมายไดรับบริการใสฟน เทียมบางสวน
17,500 คน/ป x 8 ป = 140,000 คน
1.4 กลุมเปาหมายไดรับบริการฝงรากฟนเทียม
3,500 คน/ป x 8 ป = 28,000 คน
1.5 กลุมเปาหมายไดรับการสงเสริมปองกัน
300,000 คน/ป x 8 ป = 2,400,000 คน
1.6 กลุมเปาหมายที่มารับบริการไดรับการฝกทักษะ
เพื่อดูแลฟนแท ฟนเทียม 1,600,000 คน/ป x 8 ป
= 12,800,000 คน
1.7 การสงตอผูสูงอายุระหวางหนวยบริการ
เพื่อรับการบริการอยางเหมาะสม 4,500 คน/ป x 8 ป
= 36,000 คน

800 บาท/คน
x 2,000,000 คน
8,000 บาท/คน
x 140,000 คน
2,400 บาท/คน
x 70,000 คน
5,000 บาท/คน
x 14,000 คน
350 บาท/คน
x 1,200,000 คน
100 บาท/คน
x 6,400,000 คน
500 บาท/คน
x 18,000 คน

จํานวนเงินรวม
(บาท)

1,600,000,000.00
1,120,000,000.00
168,000,000.00
70,000,000.00
420,000,000.00
640,000,000.00

9,000,000.00

4,027,000,000.00

รายละเอียด

960 บาท/คน
x 2,000,000 คน
9,600 บาท/คน
x 140,000 คน
2,880 บาท/คน
x 70,000 คน
6,000 บาท/คน
x 14,000 คน
420 บาท/คน
x 1,200,000 คน
120 บาท/คน
x 6,400,000 คน
600 บาท/คน
x 18,000 คน

จํานวนเงินรวม
(บาท)

1,920,000,000.00
1,344,000,000.00
201,600,000.00
84,000,000.00
504,000,000.00
768,000,000.00

10,800,000.00

4,832,400,000.00

แผนงานที่ 2 การพัฒนางานดานการสงเสริมสุขภาพชองปากและการดูแลตนเองเบือ้ งตนโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน
งบประมาณ
กลยุทธ

กลวิธี/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
รายละเอียด
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1. การสงเสริมใหกลุมเปาหมาย 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริม 1. สนับสนุนใหผูสูงอายุ 2,500,000 คน สามารถดูแลสุขภาพ
ดูแลสุขภาพชองปากดวยตนเอง สุขภาพชองปากโดยแกนนําภาค
ชองปากตนเองไดอยางเหมาะสม ผานทางชมรมผูสูงอายุ
ประชาชน
และกลุมชุมชน 2,500 ชมรม/ป x 8 ป = 20,000 ชมรม โดย
1.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูขยายเครือขายผูสูงอายุ
ดานการสงเสริมสุขภาพชองปากทั้งในระดับจังหวัด
ระดับเขต และระดับประเทศ ปละ 2,500 ชมรม
1.2 พัฒนาศักยภาพแกนนําภาคประชาชน เชน
แกนนําชมรมผูสูงอายุ อสม. อผส. กลุมอาชีพ
ในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุทุกกลุมในชุมชน
ปละ 4,000 คน x 8 ป = 32,000 คน
1.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมทั้งการเขาถึง
ความรูในการดูแลสุขภาพชองปากกลุมเปาหมาย
เชน การคิดคนนวัตกรรม / ภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อทันตสุขภาพ การจัดตั้งกองทุนแปรงสีฟน -ยาสีฟน
การฝกสมาชิกแปรงฟน การใหความรูผานการเยี่ยมบาน
วิทยุชุมชน ระบบสงตอเพื่อการดูแลทันตสุขภาพ
ระหวางภาคประชาชนและภาครัฐ
ในระดับตําบล ฯลฯ
2,500 ชมรม/ป x 4 ป = 10,000 ชมรม
1.4 สนับสนุนโมเดลฟนสําหรับการสอนแปรงฟนโดยชมรม
ผูสูงอายุหรือชุมชน 2,500 ชุด/ป

จํานวนเงินรวม
(บาท)

ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)
รายละเอียด

จํานวนเงินรวม
(บาท)

20,000 บาท/ชมรม
x 2,500 ชมรม x 4 ป

200,000,000.00

24,000 บาท/ชมรม
x 2,500 ชมรม x 4 ป

240,000,000.00

2,000 บาท/คน
x 16,000 คน

32,000,000.00

2,400 บาท/คน
x 16,000 คน

38,400,000.00

5,000 บาท/ชมรม
x 10,000 ชมรม

50,000,000.00

6,000 บาท/ชมรม
x 10,000 ชมรม

60,000,000.00

1,500 บาท/ชุด
x 2,500 ชุด x 4 ป

15,000,000.00

1,800 บาท/ชุด
x 2,500 ชุด x 4 ป

18,000,000.00

297,000,000.00

356,400,000.00
Page 2 of 3

แผนงานที่ 3 การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี รูปแบบ แนวทางเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพชองปาก
งบประมาณ
กลยุทธ

กลวิธี/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
รายละเอียด
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1. การศึกษาวิจัย การพัฒนา
1. พัฒนารูปแบบ/แนวทาง/คูมือการ
รูปแบบแนวทางการสรางเสริม สรางเสริมสุขภาพชองปากในกลุม
สุขภาพชองปากในกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุ
2. พัฒนารูปแบบการบูรณาการกับ
การสงเสริมสุขภาพดานอื่นๆ
3.รูปแบบการจัดบริการสรางเสริม
สุขภาพกอนเขาสูวัยสูงอายุ
4. การพัฒนามาตรฐานและแนวทาง
การจัดบริการทันตสุขภาพแกผูสูงอายุ
5. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบแนวทาง
ที่เกี่ยวของแกจังหวัดที่สนใจ

พัฒนารูปแบบ / แนวทาง/คูมือ
2 ลานบาท/โครงการ
ในกลุมเปาหมาย 3 โครงการ/ป x 8 ป = 24 โครงการ
x 12 โครงการ
ที่เกี่ยวของกับ
1. การดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมได
2. การเฝาระวังสภาวะชองปากผูสูงอายุโดยชุมชน
3. แนวทางคูมือการสรางเสริมสุขภาพชองปากโดยบุคลากร
ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล เอกชน และแกนนําภาค
ประชาชน
4. การตรวจคัดกรองโรคในชองปากและมะเร็งชองปาก
5. การใชผลิตภัณฑเพื่อแกปญหาทันตสุขภาพในกลุมเปาหมาย
6. การมีสวนรวมดูแลสุขภาพชองปากโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
7. รูปแบบและการสนับสนุนกลยุทธเชิงรุกเขาสูชุมชน
8. บูรณาการในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
9. บูรณาการในการดูแลผูปวยที่มีโรคทางระบบ เชน
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดและหัวใจ
10. บริการผสมผสานเพื่อผูปวยกลุมเฉพาะ เชน กลุมติดบาน
ติดเตียง กลุมโรคจิต ประสาท สมองเสื่อม
11. รูปแบบการจัดบริการกอนเขาสูวัยสูงอายุโดยหนวย
บริการระดับตางๆ และโดยการมีสวนรวมของชุมชน

จํานวนเงินรวม
(บาท)

ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)
รายละเอียด

จํานวนเงินรวม
(บาท)

24,000,000.00 2.4 ลานบาท/โครงการ
x 12 โครงการ

28,800,000.00

24,000,000.00

28,800,000.00
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¥»«µ¦r¸Éµ¦«¹¬µª·´¥Â¨³¡´µª´¦¦¤Á¡ºÉ°» £µ¡n°µ¼o¼°µ¥»
Âµ¸Éµ¦«¹¬µªµ¤ÁÈÅÅoÄµ¦¡´µª´¦¦¤Â¨³ÁÃÃ¨¥¸¸ÉÁ®¤µ³¤n°µ´¦¦¤¼o¼°µ¥»
¨¥»r

¨ª·¸/·¦¦¤®¨´

·¦¦¤¥n°¥

¦³¤µ
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2558-2561)
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2562-2565)
¦µ¥¨³Á°¸¥

1µ¦«¹¬µªµ¤ÁÈÅÅo
°¨µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´

1«¹¬µªµ¤ÁÈÅÅo¸É³¦´¬µÃ¦Â¨³

1.«¹¬µªµ¤ÁÈÅÅoµµª·´¥Á¡ºÉ°Âo´®µ

ªµ¤··Än°µ¼o¼°µ¥»Äµ

Ã¦¤³Á¦Èn°µµª·´¥/¸[¸ µ

Ã¦Â¨³ªµ¤··Än°µ ª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°Á¡ºÉ°ÎµÅ¨·ÁÈª´¦¦¤ 1.«¹¬µªµ¤ÁÈÅÅoµµª·´¥Á¡ºÉ°Âo´®µ
°¼o¼°µ¥»

100,µ/µ

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

400,000.00 120,µ/µ

[µ
100,µ/µ

72

®¦º°ÁÃÃ¨¥¸Ä¦¼Â¨·£´r®¦º°

Ã¦¢´»µª·´¥/¸[¸ µ

¦·µ¦

1.«¹¬µªµ¤ÁÈÅÅoµµª·´¥Á¡ºÉ°Âo´®µ

100,µ/µ

£µª³µÂ®oÎÊµ¨µ¥o°¥ÎµÄ®oÁÈÂ¨Än°µ

[µ

¦µ¥¨³Á°¸¥

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

480,000.00

[µ
400,000.00 120,µ/µ

[µ

480,000.00

[µ
400,000.00 120,µ/µ

480,000.00

[µ

µª·´¥/¸[¸ µ
1.«¹¬µªµ¤ÁÈÅÅoµµª·´¥Á¡ºÉ°Âo´®µ
Ã¦¦·´rµª·´¥/¸[¸ µ
1.«¹¬µªµ¤ÁÈÅÅoµµª·´¥Á¡ºÉ°Âo´®µ
µ¦¼Á¸¥¢´µª·´¥/¸[¸ µ
1.«¹¬µªµ¤ÁÈÅÅoµµª·´¥Á¡ºÉ°Âo´®µ
¢´¹µª·´¥/¸[¸ µ
1.«¹¬µªµ¤ÁÈÅÅoµµª·´¥Á¡ºÉ°Âo´®µ
£µª³n°µ°ºÉÇ¸É´¤¡´r´Ã¦µ¦³

100,µ/µ

400,000.00 120,µ/µ

[µ
100,µ/µ

[µ
400,000.00 120,µ/µ

[µ
100,µ/µ

480,000.00

[µ
400,000.00 120,µ/µ

[µ
100,µ/µ

480,000.00

480,000.00

[µ
400,000.00 120,µ/µ

[µ

480,000.00

[µ

µª·´¥/¸[¸ µ
2,800,000.00

3,360,000.00
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Âµ¸Éµ¦¨·ª´¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦¦´¬µ¢ºÊ¢¼Â¨³o°´Ã¦Â¨³£µª³ªµ¤··µ´¦¦¤¼o¼°µ¥»
¨¥»r

¨ª·¸/·¦¦¤®¨´

·¦¦¤¥n°¥

¦³¤µ
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2558-2561)
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2562-2565)
¦µ¥¨³Á°¸¥

1µ¦¨·Â¨³¡´µ

Îµ¨µª·´¥¸ÉÅoÅ¨·ÁÈ¨·£´r

1.µ¦¨·¦µ¢´Á¸¥¤Á¡ºÉ°Âo´®µ¼Á¸¥¢´

ª´¦¦¤¸ÉÁ®¤µ³¤n°

¸ÉÁ®¤µ³¤n°µ¦¦´¬µ¢ºÊ¢¼o°´Ã¦

Îµª1,¦µ/¸[¸ 8,¦µ

[4,¦µ

µ¦¦´¬µ¢ºÊ¢¼o°´Ã¦

µ´¦¦¤¼o¼°µ¥»

¡¦o°¤Á¦ºÉ°¤º°»/¸[¸ »

50,µ/»

µ´¦¦¤¼o¼°µ¥»

1µ¦¨·ª´¦¦¤µ¤¡¦³¦µ´´·

µ¨µª·´¥µ¦«¹¬µ

Á¦ºÉ°¤º°Â¡¥r¡.«2551

ªµ¤ÁÈÅÅo

2,µ/¦µ

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

10,000,000.00

(&RPSOHWGHQWXUH)Îµª1,»/¸[¸

4,µ/»

3,µ/¦µ

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

12,000,000.00

[4,¦µ
4,000,000.00

[»
1.µ¦¨·¢´Á¸¥¤Â¸ÉÁ¸¥ª®¦º°Â´Êµ

¦µ¥¨³Á°¸¥

60,µ/»

4,800,000.00

[»
16,000,000.00

[4,»

4,µ/»

19,200,000.00

[4,»

73

8,»
1.µ¦¨·µ¦Á¨º°®¨»¤¦n°¢´(5HVLQ3LW

µ/»

DQG)LVVXUHVHDODQWV)Îµª1,»/¸

[4,»

2,000,000.00

µ/»

2,400,000.00

[4,»

[¸ 8,»
1.µ¦¨·µ¦Á¨º°®¨»¤¦n°¢´o°´¢´»

µ/»

()OXRULGH9DUQLVK)Îµª1,»/¸[¸

[4,»

2,000,000.00

µ/»

2,400,000.00

[4,»

8,»
1.µ¦¨·Â¦¸¢´·¡·Á«¬Îµ®¦´¼o¼°µ¥»

µ/»

Îµª10,»/¸[¸ 80,»

[40,»

2µ¦¨·ª´¦¦¤µ¤¡¦³¦µ´´·

2.¨·ª´¦¦¤°µ®µ¦Îµ®¦´¼onª¥¤³Á¦Èn°µ

µ/¨n°

°µ®µ¦¡.«2522

Îµª¨oµ¨n°/¸[¸ ¨oµ¨n°

[¨oµ¨n°

2.¨·ª´¦¦¤°µ®µ¦oµ¤³Á¦Èn°µ

µ/¨n°

ÎµªÂ¨n°/¸[¸ Â¨n°

[Â¨n°

4,000,000.00

µ/»

4,800,000.00

[40,»
100,000,000.00

µ/¨n°

120,000,000.00

[¨oµ¨n°
20,000,000.00

µ/¨n°

24,000,000.00

[Â¨n°
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¨¥»r

¨ª·¸/·¦¦¤®¨´

·¦¦¤¥n°¥

¦³¤µ
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2558-2561)
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2562-2565)
¦µ¥¨³Á°¸¥

74

2.¨·ª´¦¦¤ÎÊµ¨µ¥Á¸¥¤·Á¨

µ/°

Îµª¨oµ°/¸[¸ ¨oµ°

[¨oµ°

3µ¦¨·ª´¦¦¤µ¤¡¦³¦µ´´·

3.¨·ÎÊµ¥µoªµÁ¡ºÉ°¦³´Á¨º°Än°µ

µ/ ª

¥µ¡.«2510

Îµª10, ª/¸[¸ 80, ª

[40, ª

3.¨·¥µ¤»Å¡¦¦´¬µÃ¦¦·´r

µ/ ª

Îµª10, ª/¸[¸ 80, ª

[40, ª

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

60,000,000.00

¦µ¥¨³Á°¸¥

µ/°

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

72,000,000.00

[¨oµ°
10,000,000.00

µ/ ª

12,000,000.00

[40, ª
10,000,000.00

µ/ ª

12,000,000.00

[40, ª
238,000,000.00

285,600,000.00

Âµ¸Éµ¦¡´µÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦·µ¦´¦¦¤¼o¼°µ¥»
¨¥»r

¨ª·¸/·¦¦¤®¨´

·¦¦¤¥n°¥

¦³¤µ
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2558-2561)
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2562-2565)
¦µ¥¨³Á°¸¥

1µ¦¡´µÁÃÃ¨¥¸oµ

¡´µÁÃÃ¨¥¸µ¦Ä®o¦·µ¦oµ

1.«¼¥r¦·µ¦oÂµ´¦¦¤¼o¼°µ¥»

¨oµµ/Â®n

´¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦Ä®o¦·µ¦

´¦¦¤¼o¼°µ¥»¸ÉÁ®¤µ³¤

£µ¨µÂ®n¦nª¤´µ´¦³µª·¥µ

[Â®n

¸ÉÁ®¤µ³¤n°µ¦¦´¬µ

1µ¦¡´µ«¼¥roÂÁ¡ºÉ°Ä®o

µ´´¦¦¤Â¨³Ã¦¡¥µµ¨´¦¦¤

¢ºÊ¢¼Â¨³o°´Ã¦µ

¦·µ¦µ´¦¦¤¼o¼°µ¥»

³´Â¡¥«µ¦r¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r

´¦¦¤¼o¼°µ¥»

*'%3*HULDWULF'HQWLVW\IRU

1.«¼¥r¦·µ¦oÂµ´¦¦¤¼o¼°µ¥»

%HVW3UDFWLFH0RGOH

£µÁ®º°Â®n¦nª¤´¦¡.Á¸¥¦µ¥¦³µ»Á¦µ³®r

75

1.«¼¥r¦·µ¦oÂµ´¦¦¤¼o¼°µ¥»
£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°Â®n¦nª¤´¦¡.¤®µ¦µ¦¦µ¸¤µ

¨oµµ/Â®n

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

¦µ¥¨³Á°¸¥

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

15,000,000.00

-

18,000,000.00

5,000,000.00

-

6,000,000.00

5,000,000.00

-

6,000,000.00

5,000,000.00

-

6,000,000.00

20,000,000.00

¨./´®ª´

[Â®n
¨oµµ/Â®n
[Â®n

1.«¼¥r¦·µ¦oÂµ´¦¦¤¼o¼°µ¥»

¨oµµ/Â®n

£µÄoÂ®n¦nª¤´Ã¦¡¥µµ¨´¦¦¤

[Â®n

³´Â¡¥«µ¦r¤. ¨µ¦·¦r
2µ¦¡´µ´®ª´oÂoµ´¦¦¤ ´®ª´oÂµ´¦¦¤¼o¼°µ¥»¸¨³´®ª´
¼o¼°µ¥»¸É¤µoµµ¦nÁ¦·¤o°´

¨./´®ª´
[Â®n

24,000,000.00

[Â®n

¦´¬µ¢ºÊ¢¼£µ¡Â¨³µ¦¼Â¨Á°
3µ¦¡´µ¥¼·Îµ¢´Îµ®¦´

µ¦¡´µ¦³¥¼·Îµ¢´oÂÎµ®¦´

300,µ/»

¼o¼°µ¥»(*HULDWULF'HQWLVW\3ODWIRUP)

´¦¦¤¼o¼°µ¥»¦nª¤´[[[[[[[(Â®n)

[»

3,600,000.00 360,µ/»

4,320,000.00

[»

Îµª»/Â®n[Â®n »(2¸/»/Â®n)
53,600,000.00

64,320,000.00
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Âµ¸Éµ¦nµ¥°Â¨³Á¥Â¡¦n°rªµ¤¦¼ooµÁÃÃ¨¥¸Â¨³ª´¦¦¤µ´» £µ¡¼o¼°µ¥»
¨¥»r

¨ª·¸/·¦¦¤®¨´

·¦¦¤¥n°¥

¦³¤µ
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2558-2561)
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2562-2565)
¦µ¥¨³Á°¸¥

1µ¦nµ¥°ÁÃÃ¨¥¸Â¨³

nµ¥°ÁÃÃ¨¥¸Â¨³°rªµ¤¦¼ooµ

1.nª¨µ(¤¦·¤¨°r¦¡·Á«¬)

°rªµ¤¦¼ooµª´¦¦¤

ª´¦¦¤Ân´»¨µ¦Â¨³¼oÁ¸É¥ª o°

Îµª¦´Ê/¸[ ¦´Ê

Ân´»¨µ¦Â¨³

1´Â¡¥r

1.nª£¼¤·£µ(£µÁ®º°¨µ°·µÄo)

¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°

Îµª¦´Ê/¸[ ¦´Ê
2Áoµ¡´µ´µµ¦»

2.nª¨µ(¤¦·¤¨°r¦¡·Á«¬)
Îµª¦´Ê/¸[ ¦´Ê

76

2.nª£¼¤·£µ(£µÁ®º°¨µ°·µÄo)
Îµª¦´Ê/¸[ ¦´Ê
3¼onª¥´Â¡¥r

3.nª¨µ(¤¦·¤¨°r¦¡·Á«¬)
Îµª¦´Ê/¸[ ¦´Ê
3.nª£¼¤·£µ(£µÁ®º°¨µ°·µÄo)
Îµª¦´Ê/¸[ ¦´Ê

4»¨µ¦µµ¦» 

4.nª¨µ(¤¦·¤¨°r¦¡·Á«¬)

°µµ¤´¦µµ¦» (°.)

Îµª¦´Ê/¸[ ¦´Ê

Â¨³ÂÎµ£µ¦³µ

4.nª£¼¤·£µ(£µÁ®º°¨µ°·µÄo)
Îµª¦´Ê/¸[ ¦´Ê

300,µ/¦´Ê

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

2,400,000.00 360,µ/¦´Ê

[¦´Ê
300,µ/¦´Ê

2,400,000.00 360,µ/¦´Ê
2,400,000.00 360,µ/¦´Ê
2,400,000.00 360,µ/¦´Ê
2,400,000.00 360,µ/¦´Ê
2,400,000.00 360,µ/¦´Ê

2,880,000.00
2,880,000.00

[¦´Ê
2,400,000.00 360,µ/¦´Ê

[¦´Ê
300,µ/¦´Ê

2,880,000.00

[¦´Ê

[¦´Ê
300,µ/¦´Ê

2,880,000.00

[¦´Ê

[¦´Ê
300,µ/¦´Ê

2,880,000.00

[¦´Ê

[¦´Ê
300,µ/¦´Ê

2,880,000.00

[¦´Ê

[¦´Ê
300,µ/¦´Ê

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

[¦´Ê

[¦´Ê
300,µ/¦´Ê

¦µ¥¨³Á°¸¥

2,880,000.00

[¦´Ê
2,400,000.00 360,µ/¦´Ê

[¦´Ê

2,880,000.00

[¦´Ê
19,200,000.00

23,040,000.00
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Âµ¸Éµ¦ÎµÁÃÃ¨¥¸Â¨³ª´¦¦¤Å´¦·µ¦Îµ¦n°
¨¥»r

¨ª·¸/·¦¦¤®¨´

·¦¦¤¥n°¥

¦³¤µ
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2558-2561)
¦³¥³¸É(¸¦³¤µ2562-2565)
¦µ¥¨³Á°¸¥

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

¦µ¥¨³Á°¸¥

ÎµªÁ·¦ª¤
(µ)

1µ¦ÎµÁÃÃ¨¥¸Â¨³

1Ã¦µ¦Îµ¦n°Á¡ºÉ°µ¦¦´¬µµ

1.Ã¦µ¦°µ®µ¦oµ¤³Á¦Èn°µ

nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,000,000.00 nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,400,000.00

ª´¦¦¤Å¦·µ¦Ân

´¦¦¤Ân¼o¼°µ¥»

1.Ã¦µ¦Á¥Â¡¦nÎÊµ¥µoªµ¦³´Á¨º°

nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,000,000.00 nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,400,000.00

1.Ã¦µ¦¦·µ¦¥µ¤»Å¡¦¦´¬µÃ¦¦·´r

nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,000,000.00 nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,400,000.00

2Ã¦µ¦Îµ¦n°Á¡ºÉ°µ¦¢ºÊ¢¼

2.Ã¦µ¦¦·µ¦Än¢´Á¸¥¤·¸ÉÁ¸¥ª

nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,000,000.00 nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,400,000.00

µ´¦¦¤Ân¼o¼°µ¥»

2.Ã¦µ¦¦·µ¦Än¢´Á¸¥¤·´ÊµÂ

nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,000,000.00 nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,400,000.00

2.Ã¦µ¦¦·µ¦¦µ¢´Á¸¥¤·´Êµ

nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,000,000.00 nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,400,000.00

3Ã¦µ¦Îµ¦n°Á¡ºÉ°µ¦o°´

3.Ã¦µ¦¦·µ¦µ¦Á¨º°®¨»¤¦n°¢´

nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,000,000.00 nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,400,000.00

µ´¦¦¤Ân¼o¼°µ¥»

Â¨³µ¦o°´¢´»
nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,000,000.00 nµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

2,400,000.00

¼o¼°µ¥»¦nª¤´£µ¸Á¦º° nµ¥

Å®¨Än°µ

77

9LVLW

3.Ã¦µ¦¦·µ¦ÎÊµ¨µ¥Á¸¥¤·Á¨o°´
¢´»Â¨³Â¨Än°µ

16,000,000.00

19,200,000.00

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรดานทันตกรรมผูสูงอายุ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรทันตกรรมผูส ูงอายุระดับปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระยะสัน้ ในสาขาที่เกีย่ วของ
กลยุทธ

กลวิธี/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

งบประมาณ
ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)
รายละเอียด

1. การผลิตผูเชี่ยวชาญ

1. สงทันตแพทยเขารับการศึกษา

สงทันตแพทยศกึ ษาในหลักสูตรที่เกี่ยวของเพือ่

และการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรทันตกรรมผูสูงอายุ

ทันตกรรมผูสูงอายุ

ทันตกรรมผูสูงอายุใน

ในประเทศและตางประเทศ

1.1 ระดับปริญญาเอก (ตางประเทศ)

78

ประเทศไทยระดับบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลา 4 ป จํานวน 12 ทุน/ป x 8 ป = 96 ทุน
1.2 ระดับปริญาโท-เอก (ตางประเทศ)
ระยะเวลา 5.5 ป จํานวน 12 ทุน/ป x 8 ป = 96 ทุน

x 48 ทุน
x 48 ทุน

ตามหลักสูตร จํานวน 12 ทุน/ป x 8 ป = 96 ทุน

x 48 ทุน

1.5 ระดับปริญญาโท (ในประเทศ)
ระยะเวลา 2 ป จํานวน 40 ทุน/ป x 8 ป = 320 ทุน

800,000 บาท/ทุน
x 24 ทุน
600,000 บาท/ทุน
x 160 ทุน

จํานวนเงินรวม
(บาท)

345,600,000.00

x 48 ทุน

8,250,000 บาท/ทุน 396,000,000.00 9,900,000 บาท/ทุน
1,200,000 บาท/ทุน

ตางประเทศ จํานวน 6 ทุน/ป x 8 ป = 48 ทุน

รายละเอียด

6,000,000 บาท/ทุน 288,000,000.00 7,200,000 บาท/ทุน

1.3 ระดับปริญญาเอก (ในประเทศ) ระยะเวลา
1.4 หลักสูตรผลิตรวมกับตางประเทศ (คาทําวิจยั )

จํานวนเงินรวม
(บาท)

475,200,000.00

x 48 ทุน
57,600,000.00 1,440,000 บาท/ทุน

69,120,000.00

x 48 ทุน
19,200,000.00 960,000 บาท/ทุน

23,040,000.00

x 24 ทุน
96,000,000.00 720,000 บาท/ทุน
x 160 ทุน

115,200,000.00

กลยุทธ

กลวิธี/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

งบประมาณ
ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)
รายละเอียด

จํานวนเงินรวม
(บาท)

รายละเอียด

จํานวนเงินรวม
(บาท)

2. พัฒนาหลักสูตรทันตกรรมผูสูงอายุ พัฒนาหลักสูตรทันตกรรมผูสูงอายุในระดับบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ

ศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ
ปริญญาโท
2.1 หลักสูตรทันตกรรมผูสูงอายุระดับ ป.บัณฑิต
3 คณะๆ ละ 5 ชุดเครื่องมือ รวม 15 ชุด/4 ป

งบลงทุน
2,200,000 บาท/ชุด

2,640,000 บาท/ชุด

x 15 ชุด

x 15 ชุด

งบดําเนินงาน
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2.2 หลักสูตรทันตกรรมผูสูงอายุระดับปริญญาโท
3 คณะๆ ละ 5 ชุดเครื่องมือ รวม 15 ชุด/4 ป

ปรับหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาบัเพิณม่ ฑิ/ปรั
ต บใหมีรายวิชาทันตกรรมผูสูงอายุ

ปริญญาบัณฑิต

ทั้งการผลิตทันตแพทย เจาพนักงาน ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

18,000,000.00 งบดําเนินงาน

300,000 บาท/ชุด/ป

360,000 บาท/ชุด/ป

x 15 ชุด x 4 ป

x 30 ชุด x 4 ป

งบลงทุน

33,000,000.00 งบลงทุน

2,200,000 บาท/ชุด

2,640,000 บาท/ชุด

x 15 ชุด

x 15 ชุด

งบดําเนินงาน

2. การพัฒนาหลักสูตรระดับ

33,000,000.00 งบลงทุน

18,000,000.00 งบดําเนินงาน

300,000 บาท/ชุด/ป

360,000 บาท/ชุด/ป

x 15 ชุด x 4 ป

x 30 ชุด x 4 ป

39,600,000.00

43,200,000.00

39,600,000.00

43,200,000.00

ทันตสาธารณสุข และบุคลากร
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ
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กลยุทธ

กลวิธี/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

งบประมาณ
ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)
รายละเอียด
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3. การพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้น

พัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นในสาขาที่เกี่ยวของกับ

100,000 บาท/ป

การศึกษาตอเนื่อง

ในสาขาที่เกี่ยวของ

- ทันตกรรมวินิจยั

- ทันตกรรมบดเคี้ยว

x 20 หลักสูตร

- ศัลยศาสตรชองปาก

- ทันตกรรมประดิษฐ

- ปริทันตวิทยา

- ทันตกรรมชุมชน

- ทันตกรรมหัตถการ

- ทันตสาธารณสุข

- วิทยาเอนโดดอนต

- ชีววิทยาชองปาก

จํานวนเงินรวม
(บาท)

2,000,000.00

รายละเอียด

120,000 บาท/ป

จํานวนเงินรวม
(บาท)

2,400,000.00

x 20 หลักสูตร

- การดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุแบบบูรณาการ
จํานวน 5 หลักสูตร/ป x 8 ป = 40 หลักสูตร
960,800,000.00

1,196,160,000.00

แผนงานที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร และบุคลากรสาธารณสุข
กลยุทธ

กลวิธี/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

งบประมาณ
ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)
รายละเอียด

81

1. พัฒนาทักษะในการจัดบริการ 1. การประชุม/สัมมนาสําหรับ

1.1 จัดประชุม/สัมมนาสําหรับทันตแพทย ในหัวขอ

ทันตสุขภาพแกผูสูงอายุ

ทันตแพทย ทันตบุคลากร และ

ที่เกี่ยวของกับ

บุคลากรสาธารณสุข

- ทันตกรรมวินิจยั

- ทันตกรรมบดเคี้ยว

- ศัลยศาสตรชองปาก

- ทันตกรรมประดิษฐ

- ปริทันตวิทยา

- ทันตกรรมชุมชน

- ทันตกรรมหัตถการ

- ทันตสาธารณสุข

- วิทยาเอนโดดอนต

- ชีววิทยาชองปาก

300,000 บาท/ครั้ง

จํานวนเงินรวม
(บาท)

รายละเอียด

19,200,000.00 360,000 บาท/ครั้ง

x 64 ครั้ง

จํานวนเงินรวม
(บาท)

23,040,000.00

x 64 ครั้ง

- การดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุแบบบูรณาการ
จํานวน 16 ครั้ง/ป x 8 ป = 128 ครั้ง
1.2 จัดประชุม/สัมมนาสําหรับทันตบุคลากร
และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับ
- ทันตกรรมวินิจยั

- ทันตกรรมบดเคี้ยว

- ศัลยศาสตรชองปาก

- ทันตกรรมประดิษฐ

- ปริทันตวิทยา

- ทันตกรรมชุมชน

- ทันตกรรมหัตถการ

- ทันตสาธารณสุข

- วิทยาเอนโดดอนต

- ชีววิทยาชองปาก

200,000 บาท/ครั้ง
x 32 ครั้ง

6,400,000.00

240,000 บาท/ครั้ง

7,680,000.00

x 32 ครั้ง

- การดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุแบบบูรณาการ
จํานวน 8 ครั้ง/ป x 8 ป = 64 ครั้ง

Page 4 of 12

กลยุทธ

กลวิธี/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

งบประมาณ
ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)
รายละเอียด

จํานวนเงินรวม
(บาท)

รายละเอียด

จํานวนเงินรวม
(บาท)

1.3 การประชุม/อบรม/สัมมนาระยะสั้น (3-5 วัน) ในหัวขอ
- การทําฟนเทียมทั้งปาก จํานวน 60 คน/ป

10,000 บาท/คน

2,400,000.00

x 240 คน
- การทํารากฟนเทียม จํานวน 100 คน/ป

10,000 บาท/คน
5,000 บาท/คน

4,000,000.00
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6,000 บาท/คน

5,000,000.00

จํานวน 100 คน/ป

6,000 บาท/คน
x 400 คน

4,800,000.00

6,000 บาท/คน

6,000,000.00

x 1,000 คน
2,400,000.00

x 400 คน
- การดูแลสุขภาพชองปากในผูปว ยที่มีโรคทางระบบ

12,000 บาท/คน
x 400 คน

x 1,000 คน
- การดูแลผูปว ยโรคปรินทันต จํานวน 100 คน/ป

2,880,000.00

x 240 คน

x 400 คน
- การสงเสริมปองกัน จํานวน 250 คน/ป

12,000 บาท/คน

7,200 บาท/คน

2,880,000.00

x 400 คน
2,400,000.00

7,200 บาท/คน

2,880,000.00

x 400 คน

2. การศึกษา/ดูงาน ดานการพัฒนา ศึกษา/ดูงาน ดานการพัฒนาบริการและระบบบริการ
บริการและระบบบริการทั้งใน

ในตางประเทศ

และตางประเทศ

2.1 ศึกษา/ดูงานระยะยาว (4 เดือน)

600,000 บาท/ทุน

จํานวน 12 ทุน/ป x 8 ป = 96 ทุน

x 48 ทุน

2.2 ศึกษา/ดูงานระยะสั้น (1 เดือน)

200,000 บาท/ทุน

จํานวน 36 ทุน/ป x 8 ป = 288 ทุน

x 144 ทุน

28,800,000.00 720,000 บาท/ทุน

34,560,000.00

x 48 ทุน
28,800,000.00 240,000 บาท/ทุน

34,560,000.00

x 144 ทุน

Page 5 of 12

กลยุทธ

กลวิธี/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

งบประมาณ
ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)
รายละเอียด

2. พัฒนาทักษะในการศึกษาวิจยั การประชุม/อบรม/สัมมนา เพือ่ การ 1.1 เขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เพือ่ การออกแบบ
ออกแบบ การศึกษาวิจยั การใชสถิติ การศึกษา/วิจยั การใชสถิติ การเขียนรายงานดาน

20,000 บาท/ทุน

จํานวนเงินรวม
(บาท)

2,880,000.00

x 144 ทุน

รายละเอียด

24,000 บาท/ทุน

จํานวนเงินรวม
(บาท)

3,456,000.00

x 144 ทุน

การเขียนรายงาน ดานการสรางเสริม การสรางเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ จํานวน 36 ทุน/ป x 8 ป = 288 ทุน
สุขภาพชองปากผูสูงอายุ

1.2 การเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ
จํานวน 12 ทุน/ป x 8 ป = 96 ทุน
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1.3 การเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
จํานวน 36 ทุน/ป x 8 ป = 288 ทุน

160,000 บาท/ทุน
x 48 ทุน
20,000 บาท/ทุน
1,200,000 บาท/ครั้ง

ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมสุขภาพชองปาก สุขภาพชองปากผูสูงอายุ จํานวน 1 ครั้ง/ป x 8 ป = 8 ครั้ง

x 4 ครั้ง

ผูสูงอายุ

1.2 จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดา นการสราง
เสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ จํานวน 2 ครั้ง/4 ป

2,000,000 บาท/ครั้ง

2,880,000.00

5,000,000 บาท/ครั้ง

ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมปองกันรักษาฟน ฟูสุขภาพชองปาก

x 2 ครั้ง

24,000 บาท/ทุน

3,456,000.00

x 144 ทุน
4,800,000.00 1,440,000 บาท/ครั้ง

5,760,000.00

x 4 ครั้ง
4,000,000.00 2,400,000 บาท/ครั้ง

x 2 ครั้ง

1.3 จัดการประชุมระดับชาติ เพือ่ จัดทํา(National Guideline)

9,216,000.00

x 48 ทุน

x 144 ทุน

3. การจัดการ/รวบรวม/เผยแพร การจัดมหกรรมการประชุมวิชาการ 1.1 จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานการสรางเสริม
เพือ่ ทันตสุขภาพผูสูงอายุ

7,680,000.00 192,000 บาท/ทุน

4,800,000.00

x 2 ครั้ง
10,000,000.00 6,000,000 บาท/ครั้ง

12,000,000.00

x 2 ครั้ง

ผูสูงอายุตดิ ตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาปรับปรุง จํานวน 1 ครั้ง/ 2 ป
131,640,000.00

157,968,000.00

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบขอมูล การสนับสนุน และการติดตามประเมินผล
แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
งบประมาณ
กลยุทธ

กลวิธ/ี กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
รายละเอียด

84

1. การแตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
ตามความเหมาะสม

1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารแผนงาน 1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานทันตกรรม
84,250 บาท/ครั้ง
ทันตกรรมผูสูงอายุแหงชาติ
ผูสูงอายุแหงชาติ ปละ 6 ครั้ง
x 2 ครั้ง x 4 ป
2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน 1.2 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน
67,400 บาท/ครั้ง
ตามความเหมาะสม
ตามยุทธศาสตรของแผนงาน 4 ครั้ง/ป/คณะ (4 คณะ)
x 4 ครั้ง x 4 คณะ x 4 ป
2. การเสนอมาตรการ/นโยบาย เสนอนโยบายสนับสนุนการดําเนินงาน 1.1 เสนอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อให
สาธารณะเพื่อเกื้อหนุนแผนชาติ ตามแผนงานทันตกรรมผูสูงอายุแหงชาติ สามารถดําเนินการสนับสนุนแผนงานปฏิบัติงานไดตอเนื่อง
1.2 เพิ่มและกระจายกําลังคนดานทันตสุขภาพในหนวย
บริการใหเพียงพอตอการจัดบริการแกผูสูงอายุ
1.3 สนับสนุนและกําหนดใหทันตบุคลากรที่เขารวมแผนงาน
ทันตกรรมผูสูงอายุแหงชาติไดรับเงินชดเชยหรือคาตอบแทน
เปนกรณีพิเศษ

จํานวนเงินรวม
(บาท)

674,000.00

ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)
รายละเอียด

101,100 บาท/ครั้ง
x 2 ครั้ง x 4 ป
4,313,600.00 80,880 บาท/ครั้ง
x 4 ครั้ง x 4 คณะ x 4 ป

จํานวนเงินรวม
(บาท)

808,800.00
5,176,320.00

งบประมาณ
กลยุทธ

กลวิธ/ี กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
รายละเอียด

3. การสนับสนุนการบริหารจัดการ 1. การบริหารจัดการในสวนกลาง

1.1 การศึกษาดูงานดานทันตกรรมผูสูงอายุในตางประเทศ
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ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน (4 ป/ครั้ง)
1.2 การประชุมบุคลากรทั่วประเทศเพื่อถายทอดและ
ประสานโครงการ (1 ครั้ง/ป)
1.3 งบดําเนินงานสําหรับหนวยงานในการประสานงาน
(5 แหง)
1.4 คาใชจายในการจัดจางเจาหนาที่เต็มเวลา 6 คน
(สวนกลาง) คนละ 15,000 บาท/เดือน (180,000 บาท/คน/ป)
2. การบริหารจัดการในพื้นที่ทั่วประเทศ 1.1 คาจางเจาหนาที่ดูแลขอมูลและการรายงานจังหวัดละ
1 คน เดือนละ 15,000 บาท/คน (180,000 บาท/คน/ป)

300,000 บาท/คน

จํานวนเงินรวม
(บาท)

3,000,000.00

x 10 คน
337,000 บาท/ครั้ง

1,348,000.00

360,000 บาท/คน

จํานวนเงินรวม
(บาท)

3,600,000.00

404,400 บาท/ครั้ง

1,617,600.00

x 1 ครั้ง x 4 ป
2,000,000.00 120,000 บาท/ป x 4 ป

x 5 แหง
180,000 บาท/ป x 4 ป

รายละเอียด

x 10 คน

x 1 ครั้ง x 4 ป
100,000 บาท/ป x 4 ป

ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)

2,400,000.00

x 5 แหง
4,320,000.00 180,000 บาท/ป x 4 ป

x 6 คน

4,320,000.00

x 6 คน

180,000 บาท/ป x 4 ป

54,720,000.00 180,000 บาท/ป x 4 ป

x 1 คน x 76 จังหวัด

x 1 คน x 76 จังหวัด
69,027,600.00

54,720,000.00
71,025,120.00

แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบขอมูล การติดตามประเมินผล และการรายงาน
กลยุทธ

กลวิธ/ี กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)

กิจกรรมยอย

รายละเอียด

1. การพัฒนาระบบเวชระเบียน

1. การพัฒนาระบบเวชระเบียนทาง

1.1 พัฒนาระบบเวชระเบียนรวมกับคณะทันตแพทยศาสตร

ผูสูงอายุ ระบบฐานขอมูล

ทันตกรรมผูสูงอายุ (GDIS : Geriatric

ม.ธรรมศาสตร จํานวน 1 ระบบ สําหรับ 6 โรงพยาบาล

และการรายงาน

Dentisty Information System)

3 ลานบาท/ระบบ

จํานวนเงินรวม
(บาท)

รายละเอียด

จํานวนเงินรวม
(บาท)

3,000,000.00

900,000.00

2,000,000.00

600,000.00

2,000,000.00

600,000.00

720,000.00

216,000.00

720,000.00

216,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

x 1 ระบบ

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและ

2.1 สรางและพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสาร

การรายงานที่เปนปจจุบัน

ดานวิชาการ การสื่อสาร และบริหารจัดการครอบคลุมทุกยุทธศาสตร
2.2 สรางและพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการรายงาน online
2.3 สรางและพัฒนาขุมทรัพยความรู (Knowledge bank)
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ดานทันตกรรมผูสูงอายุ
2.4 เชื่อมโยงกับฐานขอมูลดานสุขภาพที่เกี่ยวของ
2. การพัฒนาระบบเฝาระวัง

1. ระบบเฝาระวังสถานการณ

1.1 การสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากแหงชาติ ในปสุดทาย

และตรวจสอบ ติดตาม กํากับ

สุขภาพชองปากผูสูงอายุ

ของระยะการดําเนินงานตามแผน

ประเมินผล ในพื้นที่ทั่วประเทศ

1.2 การสุมเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดสําคัญในพื้นที่
ทั่วประเทศปละ 1 ครั้ง
2. ระบบการนิเทศติดตามประเมินผล

2.1 การนิเทศติดตามโครงการในระดับอําเภอ จังหวัด เขต

และรายงาน

และประเทศ

6,000 บาท/จังหวัด

1,848,000.00

x 77 จังหวัด x 4 ครั้ง

7,200 บาท/จังหวัด

2,217,600.00

x 77 จังหวัด x 4 ครั้ง
12,800,000.00

15,360,000.00

2.2 การสุมประเมินผลในพื้นที่

1,600,000.00

1,920,000.00

2.3 การประเมินผลตามยุทธศาสตร

4,800,000.00

5,760,000.00

2.4 การประเมินผลแผนงานทันตกรรมผูสูงอายุแหงชาติ

5,000,000.00

6,000,000.00

400,000.00

480,000.00

39,888,000.00

40,269,600.00

2.5 การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

Page 3 of 5

แผนงานที่ 3 การรณรงคสรางกระแส เผยแพร และประชาสัมพันธโครงการ
งบประมาณ
กลยุทธ

กลวิธ/ี กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
รายละเอียด

1. การรณรงคสรางกระแส

การรณรงคสรางกระแส

และเผยแพรประชาสัมพันธ

1.1 การสรางกระแส เผยแพรประชาสัมพันธโครงการ
ผานสื่อสาธารณะปละ 4 ครั้ง
1.2 การแถลงขาวกิจกรรมตามแผนงานปละ 2 ครั้ง

1.5 ลานบาท/ครั้ง

จํานวนเงินรวม
(บาท)

24,000,000.00

x 16 ครั้ง
1.5 ลานบาท/ครั้ง
300,000 บาท/ป

12,000,000.00
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การประกาศเกียรติคุณ หนวยงาน/บุคคล 1.1 การประกวดผูสูงอายุฟนดี ปละ 1 ครั้ง

ยกยองตนแบบดานทันตสุขภาพ ตนแบบ

1.5 ลานบาท/ครั้ง

1.8 ลานบาท/ครั้ง

จํานวนเงินรวม
(บาท)

28,800,000.00

1.8 ลานบาท/ครั้ง

14,400,000.00

x 8 ครั้ง
1,200,000.00

x 4 ป
2. การสงเสริมสนับสนุนและ

รายละเอียด

x 16 ครั้ง

x 8 ครั้ง
1.3 การเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็คทรอนิกส

ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)

360,000 บาท/ป

1,440,000.00

x 4 ป
6,000,000.00

1.8 ลานบาท/ครั้ง

7,200,000.00

ดานการสรางเสริมสุขภาพชองปากกลุมเปาหมาย

x 4 ครั้ง

x 4 ครั้ง

1.2 ชมรมผูสูงอายุดานการสงเสริมสุขภาพชองปาก

1.5 ลานบาท/ป x 4 ป

6,000,000.00 1.8 ลานบาท/ป x 4 ป

7,200,000.00

1.3 จังหวัด /รพ. /รพ.สต. / ตนแบบดานการสรางเสริม

1.5 ลานบาท/ป x 4 ป

6,000,000.00 1.8 ลานบาท/ป x 4 ป

7,200,000.00

1.5 ลานบาท/ป x 4 ป

6,000,000.00 1.8 ลานบาท/ป x 4 ป

7,200,000.00

1.5 ตนแบบทองถิ่นสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน

1.5 ลานบาท/ป x 4 ป

6,000,000.00 1.8 ลานบาท/ป x 4 ป

7,200,000.00

1.6 องคกร/เอกชนตนแบบสนับสนุนการดําเนินงานตาม

1.5 ลานบาท/ป x 4 ป

6,000,000.00 1.8 ลานบาท/ป x 4 ป

7,200,000.00

สุขภาพชองปากผูสูงอายุ
1.4 ตําบล/ หมูบาน/ชุมชนตนแบบดานการสรางเสริม
สุขภาพชองปากผูสูงอายุ

แผนงาน

งบประมาณ
กลยุทธ

กลวิธ/ี กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย

ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2558-2561)
รายละเอียด

3. การสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ

1. การผลิตและการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ 1.1 คูมือ/แนวทาง/เอกสารวิชาการ/สื่อ สิ่งพิมพอื่น ๆ
ดานวิชาการเพื่อการปฏิบัติงาน

สําหรับการปฏิบัติงานโดยทันตบุคลากร และ

200 บาท/เลม x

จํานวนเงินรวม
(บาท)

19,200,000.00

24,000 เลม/ป x 4 ป

ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2562-2565)
รายละเอียด

240 บาท/เลม x

จํานวนเงินรวม
(บาท)

23,040,000.00

24,000 เลม/ป x 4 ป

บุคลากรสาธารณสุข ปละ 24,000 เลม
1.2 คูมือ/แนวทาง/เอกสารวิชาการ/สื่อ สิ่งพิมพสําหรับ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปละ 20,000 เลม
1.3 คูมือ/แนวทาง/เอกสารวิชาการ/สื่อ สิ่งพิมพสําหรับ
แกนนําภาคประชาชน ปละ 40,000 เลม
1.4 คูมือ/แนวทาง/เอกสารวิชาการ/สื่อ สิ่งพิมพสําหรับ
กลุมเปาหมายเพื่อการดูแลสุขภาพชองปากตนเอง

100 บาท/เลม x

8,000,000.00

20,000 เลม/ป x 4 ป
80 บาท/เลม x

9,600,000.00

20,000 เลม/ป x 4 ป
12,800,000.00

40,000 เลม/ป x 4 ป
30 บาท/เลม x

120 บาท/เลม x
96 บาท/เลม x

15,360,000.00

40,000 เลม/ป x 4 ป
24,000,000.00

200,000 เลม/ป x 4 ป

36 บาท/เลม x

28,800,000.00

200,000 เลม/ป x 4 ป

ปละ 200,000 เลม
2. การผลิตและสนับสนุนสื่อเพื่อ

2.1 สื่อ สิ่งพิมพ สนับสนุนการเผยแพรขอมูลขาวสาร

การเผยแพรประชาสัมพันธ

ในชุมชน เชน วิทยุชุมชน เสียงตามสายในหมูบาน

30 บาท/ชุด x

3,000,000.00

25,000 ชุด/ป x 4 ป

36 บาท/ชุด x

3,600,000.00

25,000 ชุด/ป x 4 ป

ปละ 25,000 ชุด
140,200,000.00

168,240,000.00

ภาคผนวก จ
สรุปความเห็นของส่วนราชการ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สรุปความเห็นของส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเรื่อง “แผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔”
ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๐๔.๐๕/๑๖๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๖ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน ๓ ประเด็น คือ (๑) เห็นชอบแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ
พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ (๒) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ และอำนาจ
หน้าที่ และ (๓) เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔
ไปดำเนินการปฏิบัติและใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี นั้น
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มหี นังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๑๒๓๐๘
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอให้ส่วนราชการเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี โดยมีส่วนราชการเสนอความเห็นจำนวน ๙ แห่ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
		
(๑) กระทรวงการคลัง
			 - เห็ น ชอบในหลั ก การ และให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งนำไปใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการ
- ภารกิจในแผนงานเป็ น ภารกิ จ พื้ น ฐานในความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงสาธารณสุ ข
หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและเป็น
เครือข่ายที่สามารถบูรณาการและประสานงานระหว่างกันได้ กระทรวงสาธารณสุขสามารถพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแผนได้โดยอาศัยอำนาจกระทรวงสาธารณสุขมาตรา ๔๒
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
		
(๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
			 - เห็ น ด้ ว ยไม่ มี ข้ อ ขั ด ข้ อ ง เพราะจะเป็ น ประโยชน์ แ ละทำให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี
กรอบทิศทางในการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
		
(๓) กระทรวงแรงงาน
			 - เห็ น ด้ ว ย เนื่ อ งจากจะเป็ น การดำเนิ น งานด้ า นการส่ ง เสริ ม และดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ
ช่องปากให้ผู้สูงอายุอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง หากมีแผนงานที่ชัดเจนจะทำให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเป้าหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้
- ควรแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม อธิบดีกรมบัญชีกลาง และเลขาธิการ
สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นคณะบริหารแผนงาน เพื่อให้การดำเนินการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ให้แก่ผู้สูงอายุในทุกสิทธิทุกระบบสวัสดิการ
		
(๔) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			 - เห็นด้วย และควรเพิ่มกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุทธศาสตร์ที่ ๒
		
(๕) กระทรวงศึกษาธิการ
			 - เห็ น ด้ ว ย เนื่ อ งจากเป็ น การดำเนิ น งานที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาในด้ า น
การแพทย์และการสาธารณสุข
- ควรมี ก ลไกประสานการดำเนิ น งานระหว่ า งหน่ ว ยงานทั้ ง ในระดั บ นโยบายและ
ระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๓ มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยผลิ ต พั ฒ นาบุ ค ลากร พั ฒ นาหลั ก สู ต ร และผลิ ต
งานวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงาน
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- ควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเผยแพร่ ผ ลงานกิ จ กรรม/โครงการ เพี่ อ เป็ น การกระตุ้ น
ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและรับทราบผลการดำเนินงาน กระทรวง
สาธารณสุ ข จึ ง ควรมี ก ลไกในการเผยแพร่ ผ ลงานเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การทำงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การ
ให้บริการข้อมูลด้านการวิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ การจัดฝึกอบรม การบริการรักษาทันตสุขภาพ
		
(๖) สำนักงบประมาณ
			 - เห็ น สมควรที่ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การของแผน การ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนและอำนาจหน้าที่ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานตามแผนงาน ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสนอขอรั บ การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสม
		
(๗) สำนักงาน ก.พ.
			 - เห็ น ควรสนั บ สนุ น และกระทรวงสาธารณสุ ข ควรร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน และมีแผนการใช้บุคลากรด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุขที่สอดคล้องกับการดำเนินการแผนงาน
		
(๘) สำนักงาน ก.พ.ร.
			 - เห็ น ด้ ว ยในหลั ก การ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานทั น ตกรรมผู้ สู ง อายุ เ กิ ด
การบูรณาการและการขับเคลื่อนการดำเนินการรวมทั้งการจัดตั้งงบประมาณให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
รองรับโครงสร้างประชากรสังคมผู้สูงอายุ ประกอบงานทันตกรรมผู้สูงอายุมีความยุ่งยากกระทรวงสาธารณสุข
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบจึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กระทรวงสาธารณสุ ข ควรทำแผนงานทั น ตกรรมแห่ ง ชาติ ที่ ร วมการดำเนิ น การใน
เรื่องทันตกรรมของประเทศในทุกๆ ด้าน และทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีความครบถ้วนและเห็นภาพรวม
		
(๙) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
			 - เห็นชอบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
- ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารแผนงาน ให้มีตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย จากการดำเนิ น งานตามแผน โดยครอบคลุ ม หน่ ว ยงาน องค์ ก รและเครื อ ข่ า ยจากภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เช่น สปสช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน
- ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมในการบริการโดยภาคเอกชน
เพื่อลดภาระงานของบุคลากรภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของประชาชน
- การประเมิ น ผลและกำหนดตั ว ชี้ วั ด โดยเฉพาะยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ ควรกำหนดให้
สะท้อนผลกระทบระยะยาวของการลดโรคในช่องปากควบคู่กับการวัดผลเชิงปริมาณตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน
ดังนั้น เพื่อให้แผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติบรรลุและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข
จึงได้ดำเนินการขอถอนเรื่องดังกล่าว (หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๐๔.๐๕/๓๑๗๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๖) มาเพื่อปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับนำความเห็นของส่วนราชการข้างต้นมาพิจารณาประกอบ โดยประเด็นที่
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข คือ
(๑) แก้ไขชื่อ “แผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ” เป็น “แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
ประเทศไทย”
(๒) ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารแผนงานฯ เป็นดังนี้
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องค์ประกอบ
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
๒.    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓.    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
๔.    ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๕.    เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๖. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. อธิบดีกรมอนามัย
๘. อธิบดีกรมการแพทย์
๙.   เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
๑๐. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑๑. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๓. นายกทันตแพทยสภา
๑๔. ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
      
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑๕. รองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมาย
๑๖. รองอธิบดีกรมการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
๑๘. ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
      
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๐. เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่
๑. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายระดับชาติ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายแก่คณะรัฐมนตรี
๒. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แนวทางและมาตรฐานการดำเนินงาน
ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกันในทุกระดับ
๓. อำนวยการ สั่งการ เร่งรัด สนับสนุน กำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ
ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน แนวทางและมาตรฐานที่กำหนด
๔. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์นี้
๕. บูรณาการแผนงาน งบประมาณ และการปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแสวงหา
ความร่วมมือจากภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
๖. มอบหมายให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายสู่
การปฏิบัติ และสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โดยความรวดเร็วเต็มความสามารถ ตามที่ได้รับการร้องขอ
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๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม
๘. จัดตัง้ สำนักอำนวยการและประสานงานแผนงานทันตกรรมสำหรับผูส้ งู อายุประเทศไทยเป็นหน่วยงาน
ภายในของกรมอนามัย มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการ ประสานงาน
กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแผน รวมทั้งดำเนินการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๙. รายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สำหรับประเด็นข้อเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนงานทันตกรรมแห่งชาติทร่ี วมการดำเนินการ
ในเรือ่ งทันตกรรมของประเทศในทุกๆ ด้าน และทุกกลุม่ เป้าหมายนัน้ กระทรวงสาธารณสุขโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้เตรียมการเร่งจัดทำแผนงานทันตสุขภาพแห่งชาติที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกกลุ่มวัย คือ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน
และวัยสูงอายุ

แต่ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณ ประกอบกับความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือกับ
สภาพสังคมผูส้ งู อายุทปี่ ระเทศไทยกำลังประสบ จึงแบ่งระยะเวลาในการจัดทำแผนงานทันตสุขภาพออกเป็น ๔ ระยะ
คือ ระยะที่ ๑ แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (๒๕๕๘ – ๒๕๖๕) ระยะที่ ๒ แผนงานทันตสุขภาพสำหรับเด็ก
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ระยะที่ ๓ แผนงานทันตสุขภาพสำหรับวัยทำงาน (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และระยะที่ ๔ ระยะการ
บูรณาการทุกแผนงานเป็นแผนงานทันตสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเสนอแผนงาน
ทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อพิจารณาเป็นอันดับแรก ส่วนแผนงานทันตสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยอื่นจะได้นำเสนอ
พิจารณาตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป
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ภาคผนวก ฉ
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานทันตกรรมผู้สูงวัยแห่งชาติ
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ภาคผนวก ช
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
จัดทำแผนงานทันตกรรมผู้สูงวัยแห่งชาติ
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นพ.นิทัศน์  รายยวา
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
(แทน) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศ.(พิเศษ) ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ประธานร่วม                   
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายจิระพันธ์  กัลลประวิทย์
(แทน) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
และสังคมแห่งชาติ
และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
นายเชาวลิต  ทวนทอง
(แทน) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ กรรมการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ราชการ
ชำนาญการพิเศษ
นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
นพ.ชูฤทธิ์  เต็งไตรสรณ์
(แทน) อธิบดีกรมควบคุมโรค
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ทพญ.ฉวีวรรณ  ภักดีธนากุล
(แทน) อธิบดีกรมการแพทย์
กรรมการ
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม
นางศศิธร  ไชยสิทธิพร
(แทน) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ กรรมการ
กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
แห่งชาติ
นางสุพัชรี  มีครุฑ
(แทน) เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
กรรมการ
ผู้ตรวจราชการกรม
นางสาววิวรรณ  เอกรินทรากุล
(แทน) ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม กรรมการ
นักวิชาการสนับสนุนการพัฒนาระบบ สุขภาพ
บริการสุขภาพ
กรรมการ
ทพ.ศิริชัย  ชูประวัติ
นายกทันตแพทยสภา
กรรมการ
รองศาสตร์จารย์สัมพันธ์  ศรีสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทันตกรรม
กรรมการ
นพ.ธีรพล  โตพันธานนท์
รองอธิบดีกรมอนามัย
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทพ.สุธา  เจียรมณีโชติชัย
ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข
กรรมการและ
กรมอนามัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายวรวุฒิ  กุลแก้ว
เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม
กรรมการและ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๖ ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  พูลทอง
๑๗ ทพญ.สุปราณี  ดาโลดม
๑๘ ทพญ.นนทลี  วีรชัย
๑๙ ทพญ.วรางคนา  เวชวิธี
๒๐ ทพญ.นพวรรณ  โพชนุกูล
๒๑ ว่าที่ ร.ต.มณฑล  หวานวาจา
๒๒ นายคเชนทร์  เขียวใบงาม
เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรมพิเศษอาวุโส มูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เนือ่ งจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดราชการสำคัญ ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์นิทัศน์  รายยวา) เป็นประธานในที่ประชุม                              
ประธานได้แจ้งว่า ปัญหาทันตสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กลุม่ ประชาชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลและกลุม่ ด้อยโอกาส  กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำแผนงาน
ทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากประชาชน อีกทั้งเป็นโอกาสได้ทำงานสนองพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงนับว่าเป็นงานที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อสังคมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากสูง
ซึ่งได้หารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานด้านนี้อย่าง
จริงจังต่อไป
คณะกรรมการชุดนี้ ได้ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ที่ประชุมก็ได้มีมติให้ปรับปรุง
แผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติที่ยกร่างครั้งที่ ๑ บางส่วนให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งให้คณะกรรมการยกร่าง
ประมาณการงบประมาณสำหรับแต่ละยุทธศาสตร์มาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป การประชุมในวันนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากรอบแนวคิด รายละเอียดแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ยุทธศาสตร์หลัก ๆ ที่
ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนงานต่อไป
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  (เอกสารประกอบ : รายงานการประชุม)
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การนำเสนอแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ  (ฉบับปรับปรุง)
(เอกสารประกอบ : แผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ และเอกสารประกอบการนำเสนอ)
ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้นำเสนอแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับ
ปรับปรุง โดยสรุป ดังนี้
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๓.๑.๑ เหตุผลความจำเป็น
         
- สุขภาพช่องปากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุอย่างชัดเจน ทัง้ ด้านกายภาพ
อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปาก นอกจากนี้ ผู้สูงอายุเกือบทุกคนมีโรคทางระบบที่
สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก ร่วมกับความเสื่อมของสภาพร่างกาย ทำให้การดูแลสุขภาพช่องปากมีความซับซ้อน
มากกว่ากลุ่มอายุอื่น ประเด็นปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่สำคัญมี ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑) การสูญเสียฟัน
และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใส่ฟัน ซึ่งพบการสูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ ๑๐   ๒) ฟันผุร้อยละ ๙๖ และรากฟันผุ
ร้อยละ ๒๑  ๓) โรคปริทันต์ระยะรุนแรงร้อยละ ๖๘   ๔) แผล/มะเร็งช่องปาก ทุกกลุ่มวัยพบ ๔-๕ ต่อประชากร
แสนคน ส่วนใหญ่พบในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ    ๕) สภาวะน้ำลายแห้ง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการฉายรังสีรักษา
มะเร็งช่องปาก หรือผู้สูงอายุที่ได้รับยารักษาโรคทางระบบ ๖) ฟันสึก และ๗) สภาวะช่องปากอื่น ๆ ที่สัมพันธ์
กับโรคทางระบบของผู้สูงอายุ
         
- จุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นอกจากปัญหาสุขภาพช่องปากแล้ว ยัง
มีที่มาจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๗ ความว่า “เวลาไม่
มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” กระทรวงสาธารณสุขจึง
สนองกระแสพระราชดำรัสในโครงการฟันเทียมพระราชทาน และรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ   ให้ผู้สูงอายุมี
ฟันใช้เคี้ยวอาหาร ต่อยอดมาถึงการพัฒนาต้นแบบชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และการพัฒนา
รูปแบบบริการทันตกรรมป้องกันใน รพ.สต. เพื่อลดการสูญเสียฟัน รวมทั้งพัฒนารูปแบบการบูรณาการในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว วัดส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ พระราชดำริให้ “คิดค้น เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้รู้จัก
พึ่งพาตนเอง ให้ผลิตของใช้เองในประเทศไทย” ก็เป็นที่มาของการผลิตนวัตกรรมในประเทศเพื่อผู้สูงอายุ เช่น
รากเทียม อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก น้ำลายเทียม เป็นต้น
         
- ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น และคาดว่าอีก ๒๐
ปีจะมีผู้สูงอายุ ๑ ใน ๔ ของประชากรประเทศ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา
ฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ตลอดจนผลิตนวัตกรรม และพัฒนา
บุคลากรให้สามารถดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
๓.๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนงาน
        
- เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายเข้าถึงการบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืน้ ฟูสภาพช่องปากเพิม่ ขึน้
ซึ่งจะลดปริมาณผู้สูงอายุที่มีโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟัน รวมทั้งคงสภาพการใช้งาน (Function) หลัง
เกิดโรคและการสูญเสียฟัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย
ตนเอง
        
- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านทันตสุขภาพที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ และนำมา
สนับสนุนบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพช่องปากผู้สูงอายุ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุให้มีองค์ความรู้ และปริมาณที่เหมาะสม
ต่อการดูแลแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
        
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ การสนับสนุน การกำกับติดตาม และการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีประสิทธิผล
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๓.๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย
        
- กลุ่มเป้าหมายหลัก : ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
         
- กลุ่มเป้าหมายรอง : ผู้ที่มีอายุ ๔๐ – ๕๙ ปี (เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ)
๓.๑.๔ เป้าหมายของแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ
         
๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม
                         (อย่างน้อย ๒๐ ซี่ หรือ ๔ คู่สบฟันหลัง)
         
๒) มีนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุอย่างน้อย ๕ ใน ๗ ประเด็น
๓.๑.๕ แนวทางการบริหารแผนงาน ผ่านคณะกรรมการบริหารแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ

๓.๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนารูปแบบบริการ ระบบบริการ และคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ
ในกลุ่มเป้าหมาย
เป้าประสงค์ : กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปาก ซึ่งจะ
ลดปริมาณโรคและการสูญเสียฟัน   รวมทั้งคงสภาพการใช้งาน (Function) ของอวัยวะในช่องปากหลังเกิดโรค
และการสูญเสียฟัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
เป้าหมายและตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม
(อย่างน้อย ๒๐ ซี่ หรือ ๔ คู่สบฟันหลัง)
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แผนงานที่เกี่ยวข้อง :
- แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหลักประกันด้านทันตสุขภาพ การบริการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
โดยภาครัฐ โดยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการทันตสุขภาพตามความจำเป็น
- แผนงานที่ ๒ การพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการดูแลตนเองเบื้องต้นโดยการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้วยการสนับสนุนให้แกนนำจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน
- แผนงานที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ แนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น กลุ่มที่มีโรคทางระบบ กลุ่มที่เป็น
มะเร็งช่องปาก
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์ : มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แก้ปัญหาโรคทางทันตกรรมผู้สูงอายุ รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เป้าหมายและตัวชี้วัด :  
           - ผลการศึกษาวิจัยพัฒนาที่สามารถนำไปผลิตเป็นนวัตกรรมและ/หรือได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
รักษาฟื้นฟูและป้องกันอย่างน้อย ๑ โรค ต่อ ๑ วิธีการ
           - นวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีที่สามารถนำไปรักษา ฟื้นฟู ป้องกันโรคทางทันตกรรมอย่างน้อย ๑ โรค
ต่อ ๑ นวัตกรรม
           - บุคลากรด้านทันตสาธารณสุขที่ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้น
ไปให้บริการแก่ผู้ป่วยได้
           - ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคทางทันตกรรม เข้าถึงนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีที่ได้จากการผลิต
- ศูนย์ต้นแบบทางด้านการบริการทันตกรรมผู้สูงอายุ (คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ) ภาคละ ๑ แห่ง   
แผนงานที่เกี่ยวข้อง :
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมต่องานทันตกรรมผูส้ งู อายุ
- การผลิตนวัตกรรมเพือ่ การรักษา ฟืน้ ฟู และป้องกันโรคและภาวะความผิดปกติทางทันตกรรมผูส้ งู อายุ
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่องานบริการทันตกรรมผู้สูงอายุ
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางทันตสุขภาพผู้สูงอายุ
- การเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์ : มีทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข ที่ได้รับการพัฒนาเพียงพอต่อการให้บริการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปากผู้สูงอายุ
เป้าหมายและตัวชี้วัด :
          - มีหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
          - ทันตบุคลากร บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ ได้รับการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ
และทัศนคติที่ดีต่อการบริการทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ
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แผนงานที่เกี่ยวข้อง :
- การพัฒนาหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุระดับปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระยะสั้น
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
- การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรทัง้ ทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุข  
เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดบริการ การศึกษาวิจัย การจัดการและเผยแพร่ความรู้  
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการติดตาม ประเมินผล
เป้าประสงค์ : มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ทุกยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เป้าหมายและตัวชี้วัด :
- มีมาตรการและนโยบายที่เกื้อหนุนแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ
- หน่วยบริการสามารถจัดบริการและสนับสนุนการจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
- มีการรณรงค์สร้างกระแสสือ่ สารสาธารณะให้สงั คมเห็นความสำคัญของการมีสขุ ภาพช่องปากทีด่ ใี นวัย
สูงอายุ
แผนงานที่เกี่ยวข้อง :
- การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน การบริหารงบประมาณ
การเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อเกื้อหนุนแผนชาติ  การสนับสนุนการบริหารจัดการในส่วนกลางและพื้นที่
- การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการ เช่น ฐานข้อมูลและการรายงาน การเฝ้าระวัง ติดตาม
กำกับ ประเมินผล
- การรณรงค์สร้างกระแส เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการ
๓.๑.๗ งบประมาณ
               
ระยะที่ ๑ (๒๕๕๗-๒๕๖๐) จำนวน ๖,๐๒๐.๕ ล้านบาท ระยะที่ ๒ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) จำนวน
๗,๒๔๘.๔  ล้านบาท เฉลี่ยประมาณปีละ ๑,๖๕๘ ล้านบาท
๓.๑.๘ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูส้ งู อายุมสี ขุ ภาพช่องปากดี มีฟนั ใช้เคีย้ วอาหารได้อย่างเหมาะสม อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมี
สุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดย สุขภาพช่องปากดี หมายถึง การมีสภาวะช่องปากและ
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำให้สามารถกินอาหาร พูดและเข้าสังคมได้ และช่วยส่งเสริม
ให้สุขภาพโดยทั่วไปดี ปราศจากพยาธิสภาพใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคฟันผุ การสึกของฟัน เนื้อเยื่อปริทันต์ กระดูก
และเยื่อเมือกในปาก การบดเคี้ยว สภาพฟันปลอม  (ฟันเทียม) รวมทั้งความพึงพอใจในสภาวะช่องปากตนเอง
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
๑. ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอให้ใช้สถานการณ์สุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุในปัจจุบันมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์ว่า หากมีการลงทุนตามแผนจะทำให้สถานการณ์
ดีขึ้นเท่าไร หรือผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้เพิ่มขึ้นเท่าไร เช่น ปัจจุบันผู้สูงอายุฟันดีแล้วร้อยละ ๕๗ เป้าหมายเมื่อ
สิ้นสุดแผน ต้องการให้ผู้สูงอายุฟันดีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๐ ต้องดูแลเพิ่มร้อยละ ๒๓ หรือประมาณ ๒ ล้านคนฯลฯ
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๒. นายกทันตแพทยสภา ตั้งข้อสังเกตว่า   แผนงานนี้ชัดเจนแล้วสำหรับการบริการ  ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ปัญหา ร่วมกับแผนการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร เนื่องจากการดูแลรักษาในช่องปากผู้สูงอายุเป็นงานที่
ยาก โดยเฉพาะกับทันตแพทย์ที่จบใหม่ และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับบริการน้อย   แต่การ
ดูแลสุขภาพช่องปากจะดูแลเฉพาะคนใหม่ไม่ได้ คนที่ได้รับการดูแลดีแล้ว อาจกลับเข้าสู่กลุ่มที่มีปัญหา ดังนั้น
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงต้องดูแลผู้สูงอายุทุกคนรวมทั้งกลุ่มที่สุขภาพช่องปากดีแล้วในปัจจุบันด้วย
๓. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ให้ข้อสังเกตว่า  
- แผนงานนีด้ แู ลสุขภาพช่องปากกลุม่ ผูส้ งู อายุซงึ่ เป็นช่วงปลายของชีวติ ถ้าสามารถป้องกันได้ตงั้ แต่
เด็กหรือวัยทำงานก็จะลดปัญหาไปได้     และถ้ามีการดูแลอยู่ภายใต้แผนของหน่วยงานใด หรือบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่นในการรักษาป้องกันก่อนที่จะถึงวัยสูงอายุ ก็น่าจะมีคำชี้แจงว่า มีการดูแลกลุ่มเหล่านี้อยู่แล้ว
- โรคในช่องปากที่พบบ่อยในผู้สูงอายุทั้ง ๗ โรค ขณะนี้มีปริมาณเท่าไร เพราะค่าใช้จ่ายในการดูแล
และรักษาแต่ละเรื่องจะต่างกัน   เป้าหมายต้องการผู้ที่มีสุขภาพช่องปากดีร้อยละ ๘๐ ถ้ามีรายละเอียดว่าจะ
ดูแล ป้องกันอย่างไร ลดโรคลดความเสี่ยงได้เท่าไร ก็จะชัดเจนขึ้น
- การจัดทำแผนงาน แม้ว่าจะกำหนดแผนได้ดี รัดกุม รอบคอบ แต่เวลาปฏิบัติต้องบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งในและต่างกระทรวง ก็อาจเป็นปัญหา จึงควรระบุเจ้าภาพหลัก หรือหน่วยงานสนับสนุน
แต่ละยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน มี action plan ว่าจะทำอะไร ใช้งบประมาณเท่าไร ก็จะทำให้เรื่องของงบประมาณ
ชัดเจนขึ้น   
๔. ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ให้ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพช่องปากประชาชน
จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ ๖ ในปี ๒๕๕๐ โดยกรมอนามัย
                – เด็กเล็กอายุ ๓ ปี ฟันน้ำนมผุร้อยละ ๖๑ เฉลี่ย ๓ ซี่/คน เด็กอายุ ๕ ปี ฟันน้ำนมผุร้อยละ ๘๐
เนื่องจากฟันน้ำนมจะผุง่ายกว่าฟันแท้ เด็กวัยเรียนอายุ ๑๒ ปี ซึ่งมีฟันแท้ที่ใช้งานขึ้นครบ ๒๘ ซี่ มีฟันผุร้อยละ
๕๗ เฉลี่ย ๑.๖ ซี่/คน และเริ่มพบเหงือกอักเสบร้อยละ ๕๙ นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น
กินนมรสหวาน โดยเด็ก ๐-๓ ปีร้อยละ ๖๐ ยังใช้นมขวด เด็กอายุ ๓ ปี ร้อยละ ๑๘ บริโภคนมหวาน
- กลุม่ วัยทำงาน เริม่ พบว่ามีการสูญเสียฟันแท้จากฟันผุทไี่ ม่ได้รบั การรักษาตัง้ แต่เด็ก และสะสมจน
กลายเป็นการสูญเสียฟันทั้งปากในกลุ่มผู้สูงอายุ   ซึ่งพบกลุ่มผู้สูงอายุมีการสูญเสียฟันตั้งแต่ ๑ ซี่ขึ้นไปร้อยละ ๙๔
ในจำนวนนี้ร้อยละ ๑๐ หรือประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คนสูญเสียฟันทั้งปาก ผู้สูงอายุที่มีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่าง
เหมาะสม คือ มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย ๒๐ ซี่มีเพียงร้อยละ ๕๔     นอกจากนี้ ร้อยละ๒๑ มีรากฟันผุและ
ร้ อ ยละ ๖๘ มี โรคปริ ทั น ต์ ที่ อ าจทำให้ สู ญ เสี ย ฟั น ถ้ า ไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา มะเร็ ง ช่ อ งปากพบเฉลี่ ย ๔-๕ ต่ อ
ประชากรแสนคน  ส่วนฟันสึกยังไม่มีข้อมูล
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ก็ได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากทุก
กลุ่มวัยอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของทันตบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง
๗๖ จังหวัด เมื่อปี ๒๕๕๕ ก็ได้ทำการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ ๗ แต่อยู่
ระหว่างการประมวลผล ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นร้อยละ ๕๗
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๕. เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลการคาดการณ์จำนวนประชากร
ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังทั้ง ๔ กลุ่ม กลุ่มเด็กเล็ก ๐-๕ ปี ๔.๘ ล้านคน
เด็กวัยเรียน ๖-๑๒ ปี ๕.๗ ล้านคน วัยรุ่นและวัยทำงาน ๔๘.๗ ล้านคน และผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) ๘.๖ ล้านคน
เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพช่องปาก กลุ่มเด็กก็ต้องดูแลอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้เกิดโรคสะสมในกลุ่ม
ต่อ ๆ มา ซึ่งสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยก็ดำเนินการเต็มที่ทั้งกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้สูงอายุ   แต่เนื่องจาก
ข้อจำกัดด้านบุคลากร แผนงานและงบประมาณ ขาดคณะกรรมการบริหารจัดการ มอบหมายงานในภาพรวม
จึงยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างกระทรวง ให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็น
รู ป ธรรม และที่ ย ากที่ สุ ด คื อ การประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ หั ว ในรายกิ จ กรรม รวมทั้ ง การประสานงานระหว่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยผลิ ต บุ ค ลากร กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ง าน ที่ ก ระจายอยู่ ทั้ ง ใน
กรมอนามัย กรมการแพทย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข       
เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุสถานการณ์วิกฤติที่สุด เนื่องจากปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และมีปัญหาสุขภาพช่องปากถึง ๗ ประเด็น หากไม่รีบควบคุมสถานการณ์ให้คงที่หรือดีขึ้น ปัญหาในกลุ่มนี้จะ
รุนแรงขึ้น และส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ   ขณะนี้กลุ่มผู้สูงอายุ พ่อแม่ที่โชคดี ก็ได้รับการดูแล แต่
ผู้สูงอายุในต่างจังหวัด ด้อยโอกาส เป็นกลุ่มที่ต้องรีบแก้ไข ลดปัญหาแบบเร่งด่วนก่อน แล้วจึงถอยมาจัดทำ
แผนงานส่งเสริมป้องกันในเด็ก
สำหรับเจ้าภาพหลัก คณะกรรมการยกร่าง ได้พิจารณาเบื้องต้นตามภารกิจประจำของหน่วยงานว่า  
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักด้านทันตสาธารณสุขของประเทศ มีบุคลากรที่มีความชำนาญ มีเครื่องมือ
พร้อม หน่วยงานหลักที่ดูแลภาพรวมจึงควรเป็นกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งดูแลยุทธศาสตร์ที่ ๑   มูลนิธิ
ทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ดูแลยุทธศาสตร์ที่ ๒ ซึ่งได้เชิญนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดลมาช่วยกัน
พั ฒ นานวั ต กรรมให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานสากล ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการศึ ก ษาวิ จั ย ต้ น แบบของกรมอนามั ย และ
กรมการแพทย์    ส่วนมหาวิทยาลัย โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้ง ๗ แห่ง ช่วยสนับสนุนด้านการผลิต พัฒนา
บุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓    และหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรมาช่วยกันบริหาร
จัดการในยุทธศาสตร์ที่ ๔   นอกจากนี้ จากการประชุมที่ผ่านมา ท่านผู้ตรวจราชการ (นายแพทย์อภิชัย มงคล)
ก็ได้ให้ข้อเสนอในการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานนี้ก็น่าจะสำเร็จได้
๖. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ให้ข้อสังเกตว่า หากมีการถ่ายโอนงานสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีทั้งท้องถิ่นขนาดใหญ่ เล็ก ความพร้อมด้านทรัพยากรต่างกัน
สำหรับการแก้ปญ
ั หาสุขภาพช่องปากผูส้ งู อายุทง้ั ๗  ประเด็น ในแผนงานควรมีรายละเอียดเพิม่ เติม
ว่าแต่ละประเด็นมีอันตรายระดับใด ต้องการแก้ปัญหาด้วยวิธีใด มีตัวชี้วัดปลีกย่อยอะไร กลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่ต้องได้รับการดูแลก่อน หลัง ซึ่งจะนำไปสู่กิจกรรมในยุทธศาสตร์อื่น ๆ ด้วย
๗. รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ ตั้งข้อสังเกตว่า เรื่องงานทันตกรรมผู้สูงอายุที่ผ่านมา ไม่มีการทำงาน
ร่วมกันที่ชัดเจน เช่น พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็อยู่ที่หน่วยงานใดจะหยิบยกมาดำเนินการ
ถ้ามีแผนงานนี้ ก็จะเป็นระบบมีกระบวนการ ที่มีเป้าหมายเดียวกันตามมา แต่อย่างไรก็ตามก็ควรให้คำนิยาม
ของสุ ข ภาพช่ อ งปากที่ ดี ใ ห้ ชั ด เจน ครอบคลุ ม ทั้ ง ฟั น และอวั ย วะในช่ อ งปากที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามข้ อ กำหนดของ
ทันตแพทยสภา การมีฟัน ๒๐ ซี่ก็ควรเป็นฟันที่มีคุณภาพ เพื่อให้สื่อไปถึงการดูแลอนามัยช่องปากให้คงสภาพที่ดี  
นอกจากนี้ ควรมีศูนย์ต้นแบบงานทันตกรรมผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัย ที่ต้องพัฒนารูปแบบบริการให้เฉพาะเจาะจง
สอดคล้องกับปัญหาในชุมชน ใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ
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๘. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า   กระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ   ได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประมาณ ๙,๗๕๐ แห่ง    ครอบคลุม ๖,๔๐๐ ตำบล   ที่ดำเนินการด้านการ
ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกัน ซึ่งมีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข ที่ ท ำงานส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ด้ า นทั น ตสุ ข ภาพทุ ก กลุ่ ม วั ย เพี ย ง
๑,๘๒๑ รพ.สต.เท่านั้น    และจากปีนี้ไปก็จะมีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการเพิ่มขึ้นทุกปี
ที่ ป ระชุ ม จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ เ พิ่ ม ทั น ตบุ ค ลากรให้ ค รอบคลุ ม มากยิ่ ง ขึ้ น แผนงานนี้ สิ้ น สุ ด ปี ๒๕๖๔ จึ ง
จำเป็นต้องแก้ปัญหา เรื่องกำลังคนในระบบสุขภาพไปด้วย  
๙. นายกทันตแพทยสภา เห็นว่า แผนงานนี้จะเป็นไปได้ยาก หากไม่มีทีมทันตบุคลากรครบทุกตำบล
ผู้สูงอายุและเด็กจะเข้าไม่ถึงบริการด้านการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก
๑๐. เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ฯ  ให้ความเห็นว่า กรณีที่มีแผนงานนี้ และต้องเพิ่มทันตบุคลากร
จำนวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่เห็นด้วย แต่กลยุทธ์ว่าใน ๔ ปีแรกอาจจะพัฒนากำลังคนที่มีอยู่เดิมก่อน
เพื่อให้ทำงานในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ ระยะต่อไปจึงเสนอขอเพิ่มจำนวนทันตบุคลากร
๑๑. รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อสังเกตว่า กรมการแพทย์มีสถาบันทันตกรรมที่น่าจะมีนวัตกรรมด้าน
การรั ก ษาพยาบาล น่ า จะมี การประสานงานกั บ มู ล นิ ธิ ทั น ตนวั ต กรรมฯ ในการใช้ น วั ต กรรมและการต่ อ ยอด
ส่วนของนวัตกรรมที่ผลิตมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน หรือผลิตครั้งแรกยังไม่ประเทศอื่น ก็จะเป็นเรื่องที่โดดเด่น
เป็นนวัตกรรมของแท้ เรื่องลิขสิทธิ์คงไม่น่าจะมีปัญหา และแม้จะผลิตเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ   แต่
การทำให้ประชาชนเข้าถึง ต้องให้ครบวงจรถึงขั้นสุดท้าย ที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม สามารถเอาไปทำเชิงพาณิชย์
เพราะอาจมีปัญหาความต่อเนื่องในระยะยาวหากหมดโครงการหรือขาดการสนับสนุน และต้องคำนึงถึงการ
สนับสนุนโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์ใช้ของต้นทุนต่ำเท่าเทียมกัน
๑๒. ผู้แทนอธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงว่า   ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรมการแพทย์โดยสถาบัน
ทั น ตกรรมได้ ป ระสานงานเรื่ อ งการจั ด บริ ก ารรากฟั น เที ย ม พร้ อ มกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร และอยู่
ระหว่างการพัฒนาเก้าอี้ทำฟันแบบ platform ที่เข็นรถเข็นผู้สูงอายุเข้าไปได้ โดยไม่ต้องยก รวมทั้งมีแผนจัดตั้ง
ศูนย์ทันตกรรมอาเซียน พัฒนางานด้าน tertiary care
๑๓. ผูแ้ ทนผูอ้ ำนวยการสำนักงบประมาณ ให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมว่า ในเรือ่ งงบประมาณ ควรมีรายละเอียด
ให้เห็นว่า บุคลากรที่มีขณะนี้ทำงานเต็มศักยภาพอย่างไรภายใต้งบประมาณเดิม   แต่ถ้ามีแผนงานยุทธศาสตร์
เหล่านี้ มีการลงทุนเพิ่มจะเห็นความแตกต่าง ทั้งนี้ยังมีข้อจำกัดว่า ถ้าบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา งานก็จะเท่าเดิม
แผนงานนี้จะเกิดผลต้องพัฒนาบุคลากรและมีงบประมาณเสริมเข้ามา จะเชื่อมโยงไปที่ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ ถ้าเป็นไปได้ควรแยกให้ชัดว่า งานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน มีงบประมาณประจำปีปีละเท่าไร   เพิ่มตาม
ปกติปีละ ๑๐-๒๐% ทำงานได้แค่ไหน แต่ถ้าเราทำตามยุทธศาสตร์ในแผนงาน ลงทุนอีกกี่ล้าน จะควบคุม
แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจำนวน หรือร้อยละเท่าไร   ให้เห็นความแตกต่างระหว่างงานที่ทำอยู่กับงานที่เป็น
ยุทธศาสตร์  ด้านผลิต พัฒนาบุคลากรก็เช่นกัน  ส่วนนวัตกรรมในอดีตเคยทำอะไร จะทำอะไรต่อไป และทีท่ ำหรือจะทำ
เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีในต่างประเทศ หรือผลิตเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ   เมื่อผลิตครบวงจรแล้ว
มีการจำหน่ายต่อโดยเอกชนอย่างไร และมีการบูรณาการหน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง เพื่อรองรับงบประมาณ
แล้วหรือยัง    
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๑๔. ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า
การส่งเสริมป้องกันเป็นเรือ่ งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิง่ เมือ่ ทุกคนยอมรับว่าโรคฟันผุ โรคปริทนั ต์เป็นโรคทีป่ อ้ งกันได้
Dental Health Team จึงมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ที่เป็นคนทำงานส่งเสริมป้องกัน
ในพื้นที่ ซึ่งมีเหลือน้อยลง เนื่องจาก ก.พ. ไม่กำหนดตำแหน่งเพิ่ม และยังมีการเปลี่ยนสายงานเพื่อความก้าวหน้า
คณะกรรมการยกร่างแผนงานจึงได้พจิ ารณาว่าอะไรทีเ่ ป็นไปได้ก่อนในระยะแรก เพือ่ ให้มกี ารดำเนินงานตามแผนได้
นอกจากนี้ ในเรื่องความเชื่อมโยงกับสุขภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เคยมีรับสั่งว่า “คนเรานั้นถ้าฟันไม่ดี
สุขภาพช่องปากไม่ดี ก็จะทำให้สุขภาพด้านอื่นๆ พลอยด้อยไปด้วย”
มติที่ประชุม
เห็นชอบร่างแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับปรับปรุง ตามที่คณะกรรมการยกร่างแผนงาน
ทันตกรรมผู้สูงอายุเสนอ  และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ของคณะกรรมการไปปรับแก้
ให้เหมาะสม พร้อมมอบหมายให้รองอธิบดีกรมอนามัยหารือกับสำนักงบประมาณดำเนินการจัดทำงบประมาณ
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก   โดยให้นำงบประมาณปี ๒๕๕๗ ตามแผนงานนี้   ไปผนวกรวมกับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมอนามัย   ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้ประสาน
การจัดทำงบประมาณในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนาและเพิ่มทันตบุคลากรให้เหมาะสม
วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทพญ.สุปราณี  ดาโลดม  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
ผู้จัดทำรายงานการประชุม
ทพ.สุธา  เจียรมณีโชติชัย ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
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