
สรุปการด าเนนิงานตัวชี้วัด 1.10  
ร้อยละของเดก็อายุ 3 ปีปราศจากฟนัผ ุ(Caries free) 

สถาบันพัฒนาอนามัยเดก็แหง่ชาต ิ(รอบ 5 เดือนแรก ต.ค. 63 – ก.พ. 64) 
 

ระดับ 1 Assessment : มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่น ามาใช้ในการด าเนินการตัวช้ีวัด 1.10 ร้อยละ
ของเด็กอายุ 3 ป ีปราศจากฟันผุ (Caries free) 
ข้อมูลสถานการณ์ 

เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการดูแลจาก
ครอบครัวและสังคม เด็กปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาการ การลงทุนในเด็กปฐมวัย
เป็นการลงทุนที่ยั่งยืน เป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย เตรียมความพร้อมและสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ โรคฟันผุยังคงเป็น
ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในกลุ่มวัยเด็ก ข้อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปีพ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีจ านวนเด็ก
ปฐมวัย (อายุแรกเกิด - 6 ปี) จ านวน 4.5 ล้านคน จากการศึกษาของกรมอนามัย เรื่อง พัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทย ปีพ.ศ. 2557 
พบว่า ปัจจัยทางชีวภาพด้านสุขภาพของเด็ก ได้แก่ โรคประจ าตัว โรคปอดบวม ปัญหาสุขภาพช่องปาก การขาดสารอาหาร (W/A) 
น้ าหนักตามส่วนสูง (W/H) ส่วนสูง (H/A) และภาวการณ์เจริญเติบโตมีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการสมวัยของเด็ก เด็กปฐมวัยที่ไม่มี
ปัญหาสุขภาพช่องปากมีโอกาสที่จะพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.53 เท่า (ส านักทันตะสาธารณสุข, 2563) เด็กจึงควรได้รับการดูแล
สุขภาพช่องปากตั้งแต่แรกเกิด แปรงฟันตั้งแต่มีฟันซ่ีแรก  

สถานการณ์สุขภาพฟันและช่องปากในเด็กปฐมวัยภาพประเทศ 
เด็กอายุ 0-2 ปี จะพบทันตบุคลากรครั้งแรกในวันที่มารับวัคซีนตั้งแต่อายุ 9 เดือน ทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข จะประเมินความเสี่ยงฟันผุ (ในสมุดสุขภาพสีชมพู) ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้และฝึกทักษะการแปรงฟันเด็ก
ให้กับผู้ปกครอง จากข้อมูลปี 2562 (HDC) เด็กอายุ 0-2 ปี ประมาณร้อยละ 58.93 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และร้อยละ 
62.10 ผู้ปกครองที่พามาได้รับการฝึกทักษะแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ร้อยละ 49.60 ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช และร้อยละ 
72.84 ได้รับบริการทันตกรรม โดยเขตสุขภาพที่ 4(สระบุรี) และ5(ราชบุรี) เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากน้อยกว่าร้อยละ 50 
และเขตสุขภาพที่ 11(นครศรีธรรมราช) ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันเด็ก น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ข้อมูลแสดงเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจ ฝึกผปค.แปรงฟัน ทาฟลูออไรด์วาร์นิช รายเขตสุขภาพ  
แหล่งข้อมูล : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5   
ที่มา: รายงานสถานการณ์การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยปี 2563 ส านักทันตะสาธารณสุข 
 
 



ข้อมูล HDC 4 ปีย้อนหลัง (ปี2559-2562) เด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 
95.43 โดยเขตสุขภาพที่ 2, 4, 5, 11 และ 12 เด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุน้อยกว่า ร้อยละ 95 ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ข้อมูลแสดงร้อยละเด็ก อายุ 18 เดือน ปราศจากฟันผุ รายเขตสุขภาพ  
แหล่งข้อมูล: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5   
ที่มา: รายงานสถานการณ์การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยปี 2563 ส านักทันตะสาธารณสุข 
 

ในปี2563 เกิดสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการระบาดของโรค COVID-19 ที่
เกิดข้ึนนีส้่งผลให้บริการทันตกรรมต่างๆไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ หัตถการที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ละอองฝอย (aerosol) และหัตถการที่ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนถูกระงับ  และแนะน าให้เลื่อนออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดีข้ึน ซึ่งมาตรการในการควบคุมโรค COVID-19 เหล่านี้กระทบต่อการให้บริการทั้งในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย และยังส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในทั้ง 3 setting หลัก ได้แก่ ANC WCC และสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) มีการงด หรือจ ากัดบริการทันตกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ การติดตามข้อมูลทันต
สุขภาพเด็กปฐมวัยในช่วงต้นปี (HDC ณ 10 มกราคม 2563) พบว่า ร้อยละของเด็กปฐมวัย 3 ปี ปราศจากฟันผุ 
เท่ากับ 70.85 ได้รับการตรวจฟัน 18.56 ดังรูปที่ 3 และจากรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักทันตสาธารณสุขประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ประจ าเดือนกันยายน)  พบว่าเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ 73.28 และได้รับการตรวจฟันร้อยละ 36.31   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 ข้อมูลแสดงร้อยละของเด็กปฐมวัย 3ปี ปราศจากฟันผุ  
แหล่งข้อมูล: http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/download/article/article_20200110135332.jpg 
ที่มา: รายการข้อมูลที่น ามาใช้; ข้อมูลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยปี 2563 ส านักทันตะสาธารณสุข 
 
สถานการณ์ข้อมูลการด าเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ข้อมูลสถิติการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ .ศ. 2555 พบว่ากลุ่มเด็กอายุ 0-1 ปี จ านวน 
1,509,017 คน     ร้อยละ 32.91 ได้รับการเลี้ยงดูจากสมาชิกในครอบครัว เด็กอายุ 2-5 ปี จ านวน 3,076,742 คน ร้อยละ 67.09 
เริ่มเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2562(มาตรฐานฯชาติ) เป็นมาตรฐานกลางของประเทศในด าเนินการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

หลังการประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเม่ือปี2562 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดจ านวน 54,000 แห่ง 
(ภาพประเทศ) เข้าประเมินตนเองในการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพียงร้อยละ50 และพบว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
สังกัดดังกล่าว      ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน(ยังต้องปรับปรุง) จ านวน 6,000 แห่ง โดยเป็นตัวบ่งชี้ด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน 

จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี คือ 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งาน

ของเด็ก(จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27393 แห่ง) ต้องปรับปรุง 312 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.13 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน

ชีวิตประจ าวัน(จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27371 แห่ง) ต้องปรับปรุง 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.24   
3. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและ

การบาดเจ็บ(จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27354 แห่ง) ต้องปรับปรุง 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.20  
4. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด (จ านวนสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27340 แห่ง) ต้องปรับปรุง 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.45  
5. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.3ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ (จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 26349 แห่ง) 

ต้องปรับปรุง 2625 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.96 
 
ส่วนในภาพการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย ได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าโครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นมาตรฐานฯชาติ  จากการติดตามการด าเนินงานตาม
มาตรฐานฯชาติ ปีงบประมาณ 2563 ผลการประเมินตนเอง โดยยึดแบบประเมินตามมาตรฐานฯชาติ มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาท าแบบประเมินตนเอง จ านวน 49 แห่งจากทั้งหมด 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.23  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 42 



แห่งจากทั้งหมด 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.77 โดยมีระดับคุณภาพ A 20/52=38.46% ระดับคุณภาพ B 14/52=26.92% ระดับ
คุณภาพ C 8/52=15.38% และระดับคุณภาพ D 9/52=17.30% ปัญหา/อุปสรรค เช่น พื้นที่ไม่เพียงพอ ส าหรับการจัดกิจกรรม
ของเด็ก ห้องเรียนมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัย และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน ระบบสุขาภิบาล ห้องน้ า ห้องส้วม สถานที่ส าหรับท าภารกิจส่วนตัว เช่น การแปรงฟัน ล้างมือ สถานที่ประกอบอาหาร/ที่
เตรียมอาหาร น้ าดื่ม น้ าใช้ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและพาหนะโรค ยังไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับเด็ก และ
เด็กมีปัญหาฟันมาจากที่บ้าน ท าให้ สพด. ไม่ผ่านตัวบ่งชี ้
 

การวิเคราะห์ขอ้มูล(GAP analysis) และมาตรการที่น าเสนอ 
 
จากข้อมูลสถานการณ์จากHDC ปี 2563 พบว่าเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ73.28 และได้รับการตรวจฟันร้อยละ 

36.31 เท่าน้ัน(ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2563)  เด็กได้รับการตรวจฟันน้อยลงเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่
เกิดขึ้นในปี2563 ส่งผลให้บริการทันตกรรมต่างๆไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ หัตถการที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของละออง
ฝอย (aerosol) และหัตถการที่ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนถูกระงับ และแนะน าให้เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซ่ึง
มาตรการในการควบคุมโรค COVID-19 เหล่าน้ีกระทบต่อการให้บริการทั้งในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย  และยังส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานในทั้ง 3 setting หลัก ได้แก่ ANC WCC และ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) มีการงด หรือจ ากัดบริการ
ทันตกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่  

ในส่วนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดจ านวน 54,000แห่ง หลังการประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติเม่ือปี2562 การด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าประเมินตนเองตามมาตรฐานฯชาติเพียงร้อยละ50 พบว่า สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ภาพประเทศ) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน(ยังต้องปรับปรุง) จ านวน 6,000 แห่ง โดยเป็นตัวบ่งชี้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพฟัน จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ดังน้ีคือ 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
ของเด็ก(จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27393 แห่ง) ต้องปรับปรุง 312 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.13 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน(จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27371 แห่ง) ต้องปรับปรุง 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.24   

3. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและ
การบาดเจ็บ(จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27354 แห่ง) ต้องปรับปรุง 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.20  

4. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด (จ านวนสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27340 แห่ง) ต้องปรับปรุง 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.45  

5. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.3ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ (จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 26349 แห่ง) 
ต้องปรับปรุง 2625 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.96 

 
จากการทบทวนความรู้พบว่า ปัจจัยเรื่องสุขภาพช่องปากมีผลต่อพัฒนาการ   โดยเด็กปฐมวัยที่ไม่มีปัญหาสุขภาพช่อง

ปากมีโอกาสที่จะพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.53 เท่า (ส านักทันตะสาธารณสุข, 2563) เด็กปฐมวัยปกติมีพัฒนาการในการช่วยเหลือ
ตนเองได้มากขึ้น (personal social: DSPM) ตามวัยที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลส ารวจสภาวะช่องปากระดับประเทศ ร้อยละของเด็ก 3 ปี 
ปราศจากฟันผุ 47.1 (ส านักทันตะสาธารณสุข, 2563) เป็นเพราะเด็กอายุ 3 ปี ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ดี มาตรการจึงมุ่งเน้น
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง ร่วมกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนา
ศักยภาพการดูแลสุขภาพฟันของพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก เน่ืองจากปัจจุบันเด็ก 3 ปี เข้ามาอยู่ในบริบทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มากขึ้น อย่างไรก็ตามเม่ือมองด้านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยพบว่ายังต้องปรับปรุงอีกมาก การขับเคลื่อนมาตรฐานฯชาติไป
พร้อมๆกันกับมาตรการบูรณาการและขับเคลื่อนระดับนโยบาย เสนอผู้บริหารระดับกอง กรม กระทรวงและ 4 กระทรวง 

 
 
 
 
 
 
  



ตารางวิเคราะหG์AP ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมาตรการ 
สถานการณ์ GAP ความเสี่ยง/ผลกระทบ มาตรการ 

เด็ก 0-2ปี (สพด)    
1. ร้อยละปราศจากฟันผุ 
เด็ก 3 ปีร้อยละ 47.1 
เด็ก 5 ปีร้อยละ 24.4 
(ข้อมูลส ารวจสภาวะช่องปาก
ระดับประเทศ) 

- คุณภาพการเฝ้าระวัง
ภาวะฟันผุ 
- ขาดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพฟัน 
 

ปัญหาภาวะโภชนาการ
และพัฒนาการ 

1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย
ตนเอง 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  เช่น กิจกรรม
การแปรงฟัน 2 นาที  กิจกรรมแปรง
ฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หลัง
อาหารกลางวันทุกวัน                       
1.2 การท าความสะอาดขูดขี้ฟันด้วย
หลอดดูด 
1.3 ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันเด็ก 

2. การแปรงฟัน 
เด็ก 3 ปี แปรงฟันเอง 44% 
เด็ก 5 ปี แปรงฟันเอง 80.4% 
(ข้อมูลส ารวจสภาวะช่องปาก
ระดับประเทศ) 

- ปล่อยให้เด็กแปรง
ฟันเอง 

แปรงฟันไม่สะอาดเสี่ยง
ต่อการเกิดฟันผุ 

2. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 2.1 จัดสิ่งแวดล้อม ที่แปรงฟัน ที่เอ้ือ
ต่อการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 
2.2 เด็กใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานกรมอนามัย 
2.3 จัดอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพและไม่ทาให้ฟันผุ เช่น ผลไม้ 
หรือ ขนมที่ทาจากผลไม้ หรือธัญพืช  
2.4 รณรงค์ให้ผู้ปกครอง ฝึกเด็กดื่มนม
รสจืด /เลิกดื่มนมจากขวด และฝึกการ
บริโภคที่เหมาะสม 
3. การเฝ้าระวังฟันผุด้วยการตรวจ
สุขภาพฟันประจ าวัน 
3.1 ตรวจฟันเด็กโดยทันตบุคลากร 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความ
เสี่ยงต่อฟันผุ  
3.2 ทาฟลูออไรด์วาร์นิชโดยทันต
บุคลากร ในรายที่มีความเสี่ยงเกิดฟันผุ  
3.3 ส่งต่อเพื่ออุดฟันในรายที่ฟันผุเป็นรู 
4. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเรื่องการ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กและการ
บริโภค 
5. การขับเคลื่อนประเด็นความรู้และ
ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผ่านการสื่อสารช่องทาง เช่น website
หน่วยงาน  Facebook และLine ไปยัง
หน่วยงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
สังกัดและพ่อแม่ผู้ปกครอง 



3. การด าเนินงานมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
การส่งเสริมสุขภาพฟัน 
1.ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.5 จัดบริเวณ
ต้องปรับปรุง 312 แห่ง 
2.ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 จัดกิจกรรม
ต้องปรับปรุง 65 แห่ง 
3.ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 ตรวจ
สุขภาพอนามัยประจ าวัน ต้อง
ปรับปรุง 55 แห่ง 
4.ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.5 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ ต้องปรับปรุง 
125 แห่ง 
5.ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.3ข เด็กมี
สุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
ต้องปรับปรุง 2625 แห่ง 

- การขับเคลื่อน
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ               
- การท างานบูรณา
การ 4 กระทรวง 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์มาตร
ฯชาติ 

6.บูรณาการและขับเคลื่อนระดับ
นโยบาย เสนอผู้บริหารระดับกอง กรม 
กระทรวงและ 4 กระทรวง 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริม
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ (4D)  4 กระทรวงและระดับ
พื้นที่ 12 เขตสุขภาพ 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. บูรณาการส่งเสริมสุขภาพฟันด้วยการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้านสุขภาพ(4D)ร่วมกับการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  4 
กระทรวง 

2. Building capacity ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กปฐมวัย 
โดยสร้างความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ด้วยชุดความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สื่อการส่งเสริมสุขภาพฟัน เช่น เกมการศึกษา 
นิทาน 
 

ความรู้ท่ีน ามาใช ้
1. มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวัยแห่งชาติ 
2. แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย 
3. คู่มือเฝ้าระวังและสง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวัย(DSPM) 
4. คู่มือดูแลฟันและสุขภาพช่องปากเจ้าตัวเลก็ 
5. โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
ระดับ 2 Advocacy/ Intervention : มีการก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด
1.10 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free) 

1. มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการตัวช้ีวัด1.10 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ 
(Caries free) โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนดมาตรการ  
1.1 ขับเคลื่อนระดบันโยบาย เสนอผู้บริหารระดบักอง กรม กระทรวงและ 4 กระทรวงในการประชุม  
1.2 ขับเคลื่อนระดบัพื้นที่ 13 เขตสุขภาพ (ศูนย์อนามัยที1่-12 และสสม.) 
1.3 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 



ระดับ 3 Management and Governance : มีแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด1.10 ร้อยละของเด็ก
อายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free) 

1. มีแผนการขับเคลือ่นงานด้านการสง่เสรมิสุขภาพฟัน ส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อยกระดับ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการส่งเสริมสุขภาพฟันตามมาตรฯชาติ (ภาพ/เอกสารและรายงานสรปุการประชุมฯ) 

2. มีการประชุมผลักดันการด าเนนิงานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน ส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้า
วาระการประชุม ระดับกอง กรม กระทรวง และ 4 กระทรวง (จัดท าโครงการสง่เสรมิคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) โดยการเปิดตัวจัดงานแถลงข่าวและเปิดโครงการฯเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยรมช. 
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) 
แผนการขับเคลือ่นงานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟนั ส าหรับสถานพฒันาเดก็ปฐมวัย 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ก าหนดแผนและแนวทางการด าเนินงานตัวช้ีวัด1.10 
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free) 
- ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนงานด้านการสง่เสริมสุขภาพ
ฟัน ส าหรับสถานพฒันาเด็กปฐมวยั                              
– (ร่วม)ขับเคลื่อน/ผลักดันผา่นการประชุมMOU 4 กระทรวง                               
- โครงการสง่เสริมคุณคุณภาพสถานพฒันาเด็กปฐมวยัดา้น
สุขภาพ (4D)                                                         
- แถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวัยด้านสขุภาพ (4D) 

1 ฉบับ 

 

ต.ค. – ธ.ค.63 - สถาบันพฒันา
อนามัยเด็ก
แห่งชาติ(กลุ่มศูนย์
สาธิตฯ)              
- คณะท างานฯ 

2. บูรณาการขับเคลือ่นการด าเนินงานด้านการสง่เสรมิ
สุขภาพฟัน ส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 
13 เขตสุขภาพ 
- ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน ส าหรับ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั 
- กิจกรรมการด าเนินงานขับเคลือ่นงานดา้นการส่งเสริม
สุขภาพฟัน 

12 ครั้ง ก.พ. – ก.ย. 64 คณะท างานฯ 

3. การสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพฟันใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการเผยแพร่ชุดความรู้                       
- การขับเคลื่อนประเด็นความรู้และค าแนะน าในการดูแล
สุขภาพช่องปากผ่านการสื่อสารช่องทาง เช่น website
หน่วยงาน  Facebook และLine ไปยังหน่วยงานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทกุสงักัดและพ่อแมผู่้ปกครอง 

3 ช่องทาง ธ.ค.63-ส.ค. 64 - สถาบันพฒันา
อนามัยเด็ก
แห่งชาติ (กลุม่ศูนย์
สาธิตฯ)              
- คณะท างานฯ 

 
มาตรการทีด่ าเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพฟนัตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวัยแห่งชาติ 
เป้าหมาย เพื่อยกระดบัสถานพฒันาเด็กปฐมวัยจากที่ต้องปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
1. ส่งเสรมิการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  



- กิจกรรมการแปรงฟัน 2 นาที 
- กิจกรรมแปรงฟันด้วยยาสฟีันผสมฟลูออไรด ์หลงัอาหารกลางวันทุกวัน  

1.2 การท าความสะอาดขูดข้ีฟันด้วยหลอดดูด   
1.3 ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันเด็ก  

2. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานพฒันาเด็กปฐมวัย 
2.1 จัดสิ่งแวดล้อม ที่แปรงฟัน ทีเ่อื้อต่อการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 
2.2 เด็กใช้แปรงสีฟันทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย  
2.3 จัดอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและไม่ทาให้ฟันผุ เช่น ผลไม ้หรือ ขนมที่ทาจากผลไม ้หรือ

ธัญพืช  
2.4 รณรงค์ใหผู้้ปกครอง ฝึกเด็กด่ืมนมรสจืด /เลกิดื่มนมจากขวด และฝึกการบริโภคที่เหมาะสม  

3. การเฝ้าระวังฟันผุด้วยการตรวจสุขภาพฟันประจ าวัน 
- ตรวจฟันเด็กโดยทันตบุคลากร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อฟันผ ุ 
- ทาฟลูออไรด์วาร์นิชโดยทันตบุคลากร ในรายที่มีความเสี่ยงเกิดฟันผ ุ 
- ส่งต่อเพื่ออุดฟันในรายที่ฟันผเุป็นร ู 

4. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก และการบริโภคที่เหมาะสม 
5. การขับเคลื่อนประเด็นความรู้และค าแนะน าในการดูแลสขุภาพช่องปากผ่านการสือ่สารช่องทาง เช่น 
websiteหน่วยงาน Facebook และLine ไปยังหน่วยงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดและพอ่แม่
ผู้ปกครอง 
6. บูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานสง่เสรมิคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 4 
กระทรวง 
 

ระดับ 4 Output ผลผลิต : มีผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด 
1.1 รายงานการประชุมผลักดันการด าเนินงานด้านการสง่เสริมสุขภาพฟัน ส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับ

กอง กรม กระทรวง และ 4 กระทรวง (สรุปรายงานการประชุม 30 ธ.ค. 2563, 1 ก.พ. 2564, 18 ก.พ. 2564) 
1.2 ร้อยละ 40 ของสถานพฒันาเด็กปฐมวัยเข้าประเมินตนเองในฐานข้อมลูมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ด้านการสง่เสรมิสุขภาพฟัน ส าหรบัสถานพฒันาเด็กปฐมวัย (สรปุการด าเนินงานมาตรฐานฯชาติ 2563) 
2. แผนแนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านการสง่เสรมิสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 และความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สรปุประเมินความพึงพอใจ) 
 

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัด1.10 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free) 
 ปราศจากฟันผุ ครอบคลุม 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 +0.2 

5 ด.แรก 46 47 48 50 25 

5 ด.หลัง 67 69 71 73 50 

 
- รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 
(เจ้าภาพตัวช้ีวัดเป็นผู้ประเมินให้คะแนน) 
 



สรุปการด าเนนิงานตามแผน: รอบ5 เดือนแรก (ต.ค. 63 – ก.พ. 64) 
กิจกรรม เป้า 

หมาย 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง 

1.  ก าหนดแผนและแนวทางการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัด1.10 ร้อยละของ
เด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (Caries 
free) 
- ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนงานด้าน
การส่งเสริมสขุภาพฟัน ส าหรับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวยั                              
– (ร่วม)ขับเคลื่อน/ผลักดันผา่นการ
ประชุมMOU 4 กระทรวง                               
- โครงการสง่เสริมคุณคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวยัด้านสุขภาพ (4D)                                                         
- แถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมคุณ
คุณภาพสถานพฒันาเด็กปฐมวยัดา้น
สุขภาพ (4D) 

1 ฉบับ 

 

3 ต.ค. – ธ.ค.63 Link : 
- รายงานการประชุม
ขับเคลื่อนโครงการสง่เสริม
คุณคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D) วันที ่
30 ธ.ค. 2563, 1 ก.พ. 2564    
https://1th.me/9o8uv   
https://1th.me/XFGdr                               
- รายงานการประชุมพฒันา
แนวทางด าเนินงานกจิกรรม
ทันตสุขภาพในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยเอกชน วันที ่18 
ก.พ. 2564 ส านักทันต
สาธารณสุข 
- กิจกรรมรณรงค์ “ขยับ
แปรง 2 นาที” ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย วันที ่17 
ก.พ. 2564 ส านักทันต
สาธารณสุข                      
- สรปุการด าเนินงาน
มาตรฐานสถานพฒันาเดก็
ปฐมวัยแห่งชาติ  
- ภาพกิจกรรม(One page): 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บูรณาการขับเคลือ่นการด าเนิน 
งานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน 
ส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
โครงการสง่เสรมิคุณภาพสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 13 เขต
สุขภาพ 
- ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพฟัน ส าหรบัสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวัย 
- กิจกรรมการด าเนินงานขับเคลือ่น
งานด้านการสง่เสริมสขุภาพฟัน 

12 ครั้ง 3 ก.พ. – ก.ย. 64 Link : 
- รายงานการประชุม
ขับเคลื่อนโครงการสง่เสริม
คุณคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D) วันที ่
30 ธ.ค. 2563, 1 ก.พ. 2564    
https://1th.me/9o8uv   
https://1th.me/XFGdr                               
- รายงานการประชุมพฒันา
แนวทางด าเนินงานกจิกรรม
ทันตสุขภาพในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยเอกชน วันที ่18 
ก.พ. 2564 ส านักทันต
สาธารณสุข 
- กิจกรรมรณรงค์ “ขยับ
แปรง 2 นาที” ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย วันที ่17 
ก.พ. 2564 ส านักทันต
สาธารณสุข                      
- สรปุการด าเนินงาน
มาตรฐานสถานพฒันาเดก็
ปฐมวัยแห่งชาติ  
- ภาพกิจกรรม(One page): 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การสร้างความรอบรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และการเผยแพร่ชุดความรู ้                                       
- การขับเคลื่อนประเด็นความรู้และ
ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพช่องปาก

3 
ช่องทาง 

3 ธ.ค.63 - ส.ค. 
64 

Link :                            
- ประเด็นความรู้และค า 
แนะน าในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากผ่านการสื่อสาร
ช่องทางwebsite สถาบันฯ 



ผ่านการสื่อสารช่องทาง เช่น website 
หน่วยงาน  Facebook และLine ไป
ยังหน่วยงานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย
ทุกสงักัดและพ่อแมผู่้ปกครอง 

Facebook และLine ไปยัง
หน่วยงานสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดและพอ่แม่
ผู้ปกครอง                     
ชุดความรู้ดูแลช่องปาก
https://1th.me/PeacQ 

 
1. การติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพฟันเด็กปฐมวัยภาพประเทศ 

ในปีงบประมาณ2563 ที่ผ่านมา เนื่องด้วยภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19 ที่เกิดข้ึน ส่งผลให้บริการ   
ทันตกรรมต่างๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ กระทบต่อการให้บริการในกลุ่มสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.)    
มกีารงด หรือ จ ากัดบริการทันตกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และผลกระทบนี้ขยายต่อเนื่องถึงต้นปีงบประมาณ 
2564 นี้ด้วย โดยผ่านไปประมาณ 5 เดือน เด็ก 3 ปีได้รับการตรวจฟันเพียงร้อยละ 26.77 (ดังรูปที่ 4) และเด็ก
อายุ 3-5 ปี ได้รับบริการร้อยละ 35.05 (ดังรูปที่ 5) 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4 ข้อมูลแสดงสถานการณ์ร้อยละเด็กอายุ 3 ป ีได้รับการตรวจฟัน และปราศจากฟันผุ (Caries free) รอบ 5 

เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 ( HDC 28 ก.พ. 2564 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   รูปที่ 5 ข้อมูลแสดงการรับบริการทันตกรรมของเด็กอายุ 3-5ปีรอบ 5 เดือนแรกปงีบประมาณ2564 ( HDC 28 ก.พ. 2564 ) 

ข้อมูลจากการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 8 ปี 2560 พบว่า เด็กอายุ 3 ปี 5 ปี 
ปราศจากฟันผรุ้อยละ 47.1 และ 24.4 ตามล าดับ โดยเขตสขุภาพที่ 4 และ 11 เด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ       
มีจ านวนนอ้ย และในเดก็ 5 ปี ในเขตสุขภาพที่ 2, 3 และ 12  ปราศจากฟันผุนอ้ยกว่าร้อยละ 20  (ดงัรปูที่ 6) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6  ข้อมูลแสดงร้อยละเด็กอายุ 3 และ 5 ปี ปราศจากฟันผุ (การส ารวจระดับชาติคร้ังที่ 8) 

2. ข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมสขุภาพฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 

2.1 (ร่วม) ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดประชุมวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ประชุมสมบูรณ์วัชโรทัย อาคาร 
1 ช้ัน 2 กรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 11 คน  



 
 
วัตถุประสงค์ของการประชุม  

คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดท าแผนงาน/แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยและพัฒนาข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งประสานงานและบูรณาการ
เช่ือมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สาระส าคัญจากการประชุม 
 การประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิก WCC และ
เด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาพรวมระดับจังหวัด โดย ทพญ.ฐิติพร บุนนาค จาก สสจ.ปทุมธานี 
 คณะท างานได้ร่วมกันวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลผลการประเมินตนเองในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติเฉพาะตัวบ่งช้ีด้านทันตสุขภาพ และแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ผ่านแผนงานขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D 
(Development-Diet-Dental-Diseases) ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่ส าคัญที่ส านักทันตสาธารณสุข จะร่วมขับเคลื่อน
คือ D-Dental สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก กิจกรรมแปรงฟัน การตรวจฟัน และการรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมให้เกิดข้ึนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
2.2 (ร่วม) กิจกรรมรณรงค์ “ขยับแปรง 2 นาที” ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ส านักทันตสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน  จัดกิจกรรมรณรงค์ “ขยับ

แปรง 2 นาที “ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 -10.00 น.ห้องประชุมก าธร 
อาคาร 2 ช้ัน 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสการจัดกิจกรรมแปรงฟันใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสร้างสุขนิสัยให้กับเด็กในการแปรงฟัน 2 นาทีด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 
สาระส าคัญจากกิจกรรมรณรงค์ 
 จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ขยับแปรง 2 นาที “ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” นั้น เป้าหมายหลักคือ เด็ก
ปฐมวัยมีสุขภาพช่องปากดี ปราศจากฟันผุ โดยก าหนดให้เด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนต้อง แปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุกวัน และรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากและร่างกาย 
 
2.3 (ร่วม)ประชุมพัฒนาแนวทางด าเนินงานกิจกรรมทันตสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 -16.30 น.ห้องประชุมนรพัฒน์ ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ อาคาร 2 ช้ัน 4 กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการประชุม  

เพื่อจัดท าแนวทางการด าเนินกจิกรรมทันตสุขภาพ สร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลือ่นงานและพัฒนา
แนวทางการด าเนินทันตสุขภาพในสถานพฒันาเด็กปฐมวัยเอกชนต่อไป 
สาระส าคัญจากการประชุม 
 ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ด าเนินกจิการ สพด.เอกชน ดังนี ้
- ต้องการสนบัสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน และสื่อความรู้ออนไลนเ์พิ่มมากขึ้น 
- มาตรการด้านทันตสุขภาพสามารถด าเนินการได้ แต่ต้องเน้นเรื่อง การจัดการให้มีคุณภาพมากข้ึน 
- ผลลัพธ์ความส าเรจ็ด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัยปราศจากฟันผุนั้นค่อนข้างยาก แต่สามารถพฒันากิจกรรม   
  และกระบวนการต่างๆ รวมทั้งสร้างความร่วมมอืกับผูป้กครองให้เกิดข้ึนได้จริง 
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