
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  



วิสัยทัศน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เป็นองค์กรบริหารจัดการระบบสุขภาพตน้แบบ 

สถานบริการได้คุณภาพมาตรฐาน 

บุคลากรมีสมรรถนะและความสุข 

ประชาชนมีสุขภาวะ 



นายปรารถนา ประสงค์ดี 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางรัตนา  จันทร 
ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

- งานพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
- งานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพและเฝ้าระวังตามกลุ่มวัย 
- งานสนับสนุนบริการทันตกรรมในหน่วยบริการทุกระดบั 
- งานวิจัยและพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข 

นางสาวกฤษณุ  โกมลภิส 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

- การประเมินสถานบรกิารระดับปฐมภูมิ 
- นิเทศ ก ากับ ประเมิน ผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุข 
- งานโครงการทันตสาธารณสุข 
- การด าเนินงานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ตามกลุ่มอายุ 
- งานศึกษาวิจัยและพัฒนางานทันตสาธารณสุข 
- สนับสนุนการบริการทันตกรรมในรพ./PCU 

นายธวัชชัย  หมัดลัง 
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

- การควบคุมก ากับสถานบรกิารทันตกรรมเอกชน 
- งานกิจกรรมทันตสาธารณสุขและหน่วยบริการทันตกรรม 
- สนับสนุนการบริการทันตกรรมในรพ./PCU 
- การบริหารจัดการวัสดุและเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้านทันตกรรม 

นางสาวรรนิทร  หรินทรานนท์ 
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

- การพัฒนามาตรฐานและการจัดบรกิารทันตสุขภาพ 
- งานศึกษาวิจัยและพัฒนางานทันตสาธารณสุข 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานวิชาการทันตสาธารณสุข 

นางสมสุข  ตุลารักษ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นางสาวศิริรัตน์  ปัจฉิมกุล 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

- งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
- การด าเนินงานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ตามกลุ่มอายุ 
- งานศึกษาวิจัยและพัฒนางานทันตสาธารณสุข  
- งานพัฒนาบุคลากร 
 
 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทันตสาธารณสุข 
- งานสนับสนุนวิชาการทันตสาธารณสุข 
- งานทันตกรรมเคลื่อนที ่
- งานกิจกรรมทันตสาธารณสุขและหน่วยบริการทันตกรรม 
 
 



หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

นางรัตนา  จันทร 
ทันตแพทย์ช านาญการพเิศษ 



นายธวัชชัย  หมัดลัง 
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

นางสาวรรนิทร  หรินทรานนท์ 
ทันตแพทยป์ฏิบัติการ 



นางสาวกฤษณุ  โกมลภิส 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

นางสาวศิริรัตน์  ปัจฉิมกุล 
จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

นางสมสุข  ตุลารักษ ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 





ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 
 Strategy Excellence  

•เด็กอายุ 18 เดือน ฟันผุร้อยละ 12.5 (ประเทศ ร้อยละ 11.3) 
•รร.มีการขายขนมและเครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ร้อยละ 44.21 (เกณฑ์ ร้อยละ 15)  
•รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพ ร้อยละ 28.46 (เกณฑ์ ร้อยละ 50) 
•คุณภาพข้อมูล 

การพัฒนาระบบ 
ทันตสุขภาพ 

แผนปฏิบัติการกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ปี 2560 

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 
 Promotion & Prevention  Excellence  

ปัญหา 

การส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวัง 
ทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย 

การสนับสนุนบริการทันตกรรม 
ในหน่วยบริการทุกระดับ 

•โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
สาขาสุขภาพช่องปาก (23,500 บาท) 
•โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ข้อมูลทันตสาธารณสุข (18,480 บาท)  
 

•โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
กลุ่มปฐมวัยและกลุ่มวัยเรียน 
(35,280 บาท) 

•โครงการสนับสนุนบริหารจัดการวัสดุ
และเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้านทันตกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา (23,100 บาท) 
 

รวม กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จ านวน 4 โครงการ งปม. 100,360 บาท 

บริการเป็นเลิศ 
 Service  Excellence  

KPI_PA : ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) กลยุทธ์ มุ่งเน้น : PSPG20 
ข้อ 1 Maternal&Child   

กลยุทธ์ 
กลุ่มงาน ทตส. 



ภารกิจกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 



1. งานพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 

1. ก าหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสขุระดับจงัหวัด 

2. ประเมินทรัพยากรเพื่อจัดการทางด้านทันตสาธารณสุข  

3. ศึกษา/ส ารวจสภาวะทันตสุขภาพประชาชน 

4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ตามแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

5. นิเทศติดตาม/ก ากับประเมินการด าเนินงานทันตสาธารณสุขของสถานบริการและเครือข่ายปฐมภูมิ 

6. ประเมินผลงานด้านทันตสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ  

7. ประเมินสถานบริการหน่วยคู่สัญญา 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสารทันตสาธารณสุข  



2. งานส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังทันตสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมาย 

1. สนับสนุนการส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังทันตสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมาย 

2. พัฒนารูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ เพื่อสนับสนุน
เครือข่ายและหน่วยบริการในจังหวัด 

3. รณรงค์และเผยแพร่ทันตสาธารณสุข 

4. สนับสนุนจัดบริการทันตกรรมเพื่อการสาธิต ส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ
แก่ประชาชน 



3. งานสนับสนุนบริการทันตกรรมในหน่วยบริการทุกระดับ 

2. ประสานงานการแก้ไขปัญหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริการทันตกรรม 

3. จัดระบบบริหารพัสดุงานทันตกรรมระดับจังหวัด 

4. จัดท าคุณลักษณะของครุภัณฑ์ทันตกรรมของจังหวัด 

1. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและการจัดบริการทันตสุขภาพ 

5. สนับสนุนการจัดบริการทันตกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ของจังหวัด 

6. บริหารจัดการโครงการทันตสุขภาพ ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 



4. งานวิจัย พัฒนาวิชาการที่เก่ียวข้องกับงานทันตสาธารณสุข 

1. วิจัย ศึกษา ด้านทันตสาธารณสุข 

2. พัฒนารูปแบบการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนเครือข่ายและหน่วยบริการใน
จังหวัด 

3. บริการวิชาการ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 



งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 

26/06/60 สงวนลิขสิทธ์ิ ห้ามคดัลอกก่อนไดรั้บอนุญาต By N2C 

                  กิจกรรม 
ท าร่วมกับ 

(กลุ่ม/CUP/จังหวัด) 

1. นิเทศงานระดับจังหวัด  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 

2. ผู้นิเทศตรวจราชการเขต  ระยอง/ชลบุรี/สป./สก./ปจ. 

3. ประเมิน รร.ส่งเสรมิสุขภาพระดับเพชร ส่งเสริมสุขภาพ 

4. สนับสนุนการออกส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ     
ระดับอ าเภอ/จังหวัด 

ทุก CUP 

5. ทันตสาธารณสุข พอ.สว. ส่งเสริมสขุภาพ 

6. เด็กแปดริ้วไม่กินหวาน ทุก CUP 



ประชุม CUP / รพ.สต.เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน 

26/06/60 สงวนลิขสิทธ์ิ ห้ามคดัลอกก่อนไดรั้บอนุญาต By N2C 



ประชุมคณะท างานบริหารจัดการเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้านทันตกรรม 4 ครั้ง 



การประชุมคณะท างานพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5 ครั้ง 
และการประชุมวิชาการ 1 ครั้ง 



งาน/กิจกรรมอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
                 กิจกรรม ระยะเวลา 

1. ประชุมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศงานทันตสาธารณสุข  2 ครั้ง กรกฎาคม - สิงหาคม 

2. ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  12 - 20 กรกฎาคม 2560 

3. รณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 18 กรกฎาคม 2560 

4. ประเมินตรวจสอบการติดแน่นเคลือบหลุมร่องฟัน 3 - 10 สิงหาคม 2560 

5. ประชุมแลกเรียนรู้ และสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560/ 
จัดท าแผน ปี 2561 

25 สิงหาคม 2560 

6. เปิดคลินิกบริการทันตกรรม 



จบการน าเสนอ 
ขอบคุณค่ะ/ครับ 


