
ถาผพิการไดรับการดแลชวยเหลือดานอนามัยในชองปากอยางถาผูพการไดรบการดูแลชวยเหลอดานอนามยในชองปากอยาง

ถูกตองและเพียงพอ 

จะชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตผูพิการได

          แลวทีมทันตบคุลากร เราควรมีบทบาทอยางไร    

           
ไมใชตัวชี้วัด

สารพันคําถาม กับการทํางานในกลุมเปาหมายคนพิการแคงานประจําก็แยอยูแล

ไมมั่นใจ   ไมรูจะทําอะไร  ทําก็ยาก คุยกันก็ไมรูเรื่อง ความเสี่ยงเยอะ  

่ ่เคาไมมาทําหรอก  เรื่องฟน มักไมใชเรื่องสําคัญมากของชีวิต แคดูแลปกติยังยาก 

                      บางคําถามเริ่มเห็นแสงสวาง แตสวนใหญยังไมรูจะไปทางไหน

       



้ ขอบคุณ พญ.วัชรา ริวไพบูลย ผูอํานวยการสถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ

                    

ป 2553   แผนงานดานสขภาพชองปาก มีหมอนธิิมา ป 2553   แผนงานดานสุขภาพชองปาก มหมอนธมา 

              ชวนเปน  เครือขายของ สสพ. รูจักหมอออ อยูในชมรมทันตภูธรรูวา ทํา

อะไรอยกับการดแลคนพิการ อยากทําอะไรตอ แตติดขัดปญหาบางอยาง อะไรอยูกบการดูแลคนพการ อยากทาอะไรตอ แตตดขดปญหาบางอยาง 

รีบสมัคร    ไดงบมาทํางาน (ตอนนัน้ ยังไมมีงบกองทุนทันตกรรม)

       เชื่อวาทําเรื่องอะไรก็ตามการพัฒนายั่งยืน เครือขายเปนคําตอบ       เชอวาทาเรองอะไรกตามการพฒนายงยน เครอขายเปนคาตอบ

        ทีมคงมีวิชาการใหเรา  ชวนนอง  ที่ อ.จังหารรอยเอ็ด สมัครไปดวย   นองจุม 

กําลังใจสําคัญอีกคนกาลงใจสาคญอกคน



ประยุกต ใช   เปนลานแทงการทํางานสรางเสริมสุขภาพ เรื่อง+เปาหมายกอน



พื้นที่ตําบล อุมเมา   ตกลงทํางานนํารองของ CUP
 การเรียนรูรวมกัน ระหวาง พื้นที่/ระบบสนับสนุน

ทีมกองทุนสุขภาพทองถิ่น   ชุมชน อสม. อสพ. 

 โรงพยาบาลสรางเสริมสขภาพ   โรงพยาบาลสรางเสรมสุขภาพ  

ทีมสหวิชาชีพ   ทีมทันตบุคลากร 

่  ใครเกียวของบาง



โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการ

ดานสุขภาพชองปาก



 สรางเครือขาย

  ํ ็สรางหนทางสูความสําเร็จ

     เครือขายคนทํางาน

 เครือขายวิชาการ 

เครือขายชุมชน 

                



พัฒนาศักยภาพบคลากรพัฒนาศักยภาพบคลากรพฒนาศกยภาพบุคลากรพฒนาศกยภาพบุคลากร

อบรมการดแลผพิการอบรมการดแลผพิการ 2424 กก ยย 5353อบรมการดูแลผูพการ อบรมการดูแลผูพการ 24 24 กก..ยย. . 5353





ั้ (   )

ตารางที่ 1. จําแนกประเภทความพิการตามประเภท 

ประเภท

ทง CUP (อุมเมา)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
 

ทางกาย 623 34.68 53 36.30

ทางการมองเห็น 359 19.98 33 20.60

การไดยิน  179 9.96 19 13.01

ทางสติปญญา/การเรียนร 247 13 75 24 16 43ทางสตปญญา/การเรยนรู 247 13.75 24 16.43

ทางจิต 126 7.01 11 7.53

พิการทางกาย  ทางการมองเห็นพการทางกาย + ทางการมองเหน 90 5.01 3 2.05

กาย + ทางสติปญญา/การเรียนรู 97 5.40 1 0.68

พิการการไดยิน + ทางจิต 52 2.89 1 0.68

กาย + การมองเห็น + การไดยิน 23 0.12 1 0.68

รวม 1,796 100 146 100



ตารางที่ 3. แสดงระดับความรนุแรงของปญหาสุขภาพชองปาก

ระดับสี
อสม ตรวจ

รอยละ
ทันตบุคลากร

รอยละ

ุ ญ ุ

ระดบส (คน) รอยละ ตรวจ(คน) รอยละ

สีเขียว 12 8.21 3 2.05

สีเหลือง 54 36.98 23 15.75

ี สีสม 27 18.49 89 60.95

สีแดง 1 1 36 2 1 36สแดง 1 1.36 2 1.36

(ไมมีฟน +ไมตรวจ) 52 35.61 29 19.86

รวม 146 100 146 100



บทบาท รพบทบาท รพ สตสตบทบาท รพบทบาท รพ..สตสต..

 คนหา/ขึ้นทะเบยีน/ปญหาเบื้องตน

 พัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ/ผูนํา/ผูดูแลผูพิการ

 ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของ

 รวมประชุมวางแผนการดาํเนินงาน

 รวมออกเยีย่มประเมินสภาพรางกายคนหาปญหาผปวยรวมออกเยยมประเมนสภาพรางกายคนหาปญหาผปูวย

 สรุปผล ดานสุขภาพ  สังคม เศรษฐกจิ สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย 

ออกแบบแกไขปญหารวมกับทีมสหวิชาชีพ  ทีม รพ.สต. อสพ. อปท.



ไมใชงานของเรา ?

ไมใชงานของใคร..ที่ไหนมีคนไข ที่นั่นมีฟน 

ที่นั่นมีเรา ที่นั่นมีทีมของเรา   ทนนมเรา...ทนนมทมของเรา   

ทําทุกอยาง .....ไมลืมตัวตน

บูรณาการกับ นโยบาย-สหวิชาชีพในงานประจํา 

เชน ทมี PCT ทมีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทีม   home healt care ทมีสุขศกึษา

กิจกรรมตางๆ การconference case กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ



หนวยบริการปฐมภมิ หนวยบริการปฐมภมิ 22 22 แหงแหงหนวยบรการปฐมภูม หนวยบรการปฐมภูม 22 22 แหงแหง

4 4 โ ่ ้4  รพ .สต.  จาก 4 โซน 4 ทีมพี่เลี้ยงฮักแพงโพนทอง

รพ.สต สวาง ชมรมผูสูงอายุดีเดน เขต6 หมอ DM  ทีมPCT/ ทีมHHC    

2.รพ.สต งิ้ว   สอ.ที่1 ประเทศ ป 48 หมอสู  ทีมpalitive  พ. ANC TB AIDS

รพ.สต. หนองแวงแห SLM ชองปาก ป 52 หมอจิตเวช  พ.จิต   เครือขายอปท. 

4.รพ.สต อุมเมา  ผูพิการ ป53-54 นํารอง พัฒนาการเด็กลาชาหมอเดก็



ปญหา และสิ่งดีๆที่มีอยู 
ิ 

ญ ๆ ู

ทั้งในชุมชน ในทีมงาน ในระบบบริการ
คนพการบางคนเกง

มีอาชีพ มีสมุดรับ

ั ไ ไ บางคนดูแลตัวเองไมไดเลย

ทาแปรงฟนใหหลานพิการของคุณยาย 

ทันตแพทย ทภ. ผูชวย กายภาพ นศ. เยี่ยมบาน

ุ

ทภ. เคลือบฟลูออไรด 



บทเรียน ปแรกๆบทเรียน ปแรกๆบทเรยน ปแรกๆบทเรยน ปแรกๆ

 หองฟน ไมรูจกัใครในพื้นทีู่

 ทุนในพื้นที่ จนท. รพ.สต .ชวยถาม คัดเลือก คนที่จะมาเปน               

อสม. อบรมเพิ่มศักยภาพ

 ตางกันตรงไหนกับการออกหนวยเคลื่อนที่ปกติ

 เรียนร จากการทํางานรวมกัน คยกนับอยๆ เรยนรู จากการทางานรวมกน คุยกนบอยๆ

 เรียนรูพื้นที่ เรียนรูชุมชน

 บางปญหากย็ังแกไมได   ยาก  แกไมไหว บางปญหากยงแกไมได   ยาก  แกไมไหว

เรายังเปนเจาภาพใหญ



แผนยุทธศาตรโรงพยาบาล ป 55 - 59 ยุทธศาสตรที่1  พัฒนาระบบบริการทางคลินิก



แผนทีมบานน้ําใจ  ป 2555

7 โ7 โ



แผนดานสุขภาพชองปาก บานน้ําใจ



แผน ยุทธศาสตรCUP ยุทธ1 เปาประสงค1kpi ที่ 5  โครงการคนโพนทองฟนดีชีวีมีสุข     

พัฒนาระบบบริการทันตกรรมระดับปฐมภูมิ CUPโพนทอง

แผน กองทุนทันตกรรม  โครงการยอยที่ 1- 8                  



วิชาการนําทาง สายสัมพันธนําใจ คนโพนทองฟนดีชีวีมีสุข.



ตัวชี้วัด หนวยบริการปฐมภูมิ



แผน หนวยบริการปฐมภูมิ



ปจจัยแหงความสําเร็จ

เขาใจเปาหมาย พัฒนาคน เรียนรูรวมกัน  



เราเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน

คนพิการมีความสุข  บุคลากรHAPPY

ใ   I LOVE YOUจากใจ  I LOVE YOU



ถอดบทเรียน สํานักทันตะฯ กรมอนามยั

Cup 50 พรรษา จ.อุบลฯศึกษาดูงาน

คณะจาก สสพ.



งานเสวนา รอยเอ็ดรวมน้ําใจ เติมรอยยิ้มคนพิการ

                   27 มค 2555 อ โพนทอง                   27 มค.2555 อ.โพนทอง

ิ ั้  ื  ส ิ ี   ็  สส ส ั สมต ตงกรรมการ เครอขายสหวชาชพ จ.รอยเอด สสพ.สนบสนุน



บานรอยใจ คนรอยเอ็ด

กําลังใจจากทุกคน ... ป 2555 ขยายเครือขายเปนบานรอยใจคน
รอยเอ็ด( เครือขายสหวิชาชีพพัฒนาการดูแลคนพิการ จ.รอยเอ็ด)



นําเสนองานโพนทอง ประชุมเครือขายสหวิชาชีพ

เสนอ สสพ.แผนบานรอยใจ คนรอยเอ็ด

โรงแรม สยามซิตี๊  3-4 พ.ค.55



กองทุนทันตกรรม

3ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ

สถาบันทันตกรรม ....โครงการdental plateform

คณะทันตแพทยศาสตร มข.

ื  ิ ี  ็

รพ.พระมงกุฏ

2เครือขายสหวิชาชีพ จ.รอยเอ็ด

รพร.กุฉินารายญ

โพนทอง

ุ ญ

เครือขายกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น

1



  22 มิ.ย 55 เปดศูนยฟนฟูและดูแลตอเนื่องสุขภาพชองปากู ู ู ุ

อสม ท  เชื่อมตอกับชมชน  อสม.ท. เชอมตอกบชุมชน  

 fast tract รับสงตอ

ณ วันนี้ณ วันนี้............เรารวมสรางฝนและกาวตอไปเรารวมสรางฝนและกาวตอไป................



คนพิเศษ

                             การจัดการพิเศษ

สหวิชาชีพเวนหมอฟน .......เล็กๆ  นอยนิด

หมอฟน ถึงเวลาตองทําเรื่องฟนในคนพิการหรือยังหมอฟน................................ถงเวลาตองทาเรองฟนในคนพการหรอยง

เรียนร   NOW AND HERE

ชีวิตคนพิการ 

เรยนรู   NOW AND HERE

ชวตคนพการ .................................

                    ความพอเพียงในดานสุขภาพชองปากุ



THANK YOUTHANK YOU

่ชีวิต.......อีกหลายชีวิต ที่ยังตองรอคอย 

แตอีกหลายชีวิตยิ่งกวา ......ที่พรอมจะเปนกําลังใจ

Disability unit รพ.โพนทอง


