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รายงานการประชุมพัฒนาแนวทางด าเนินงานกิจกรรมทันตสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ห้องประชุมนรพัฒน์ ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

อาคาร 2 ชั้น 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางปิยะดา  ประเสริฐสม ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
2. นางจันทนา  อึ้งชูศักดิ ์ ข้าราชการบ านาญ ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
3. นางกรกมล  นิยมศิลป ์ ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
4. นายณัฐพงค์  กันทะวงค์  ทันตแพทย์ช านาญการ ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
5. นางสาวเขมณัฏฐ ์ เชศ้อชัยทัศน์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
6. นางสาววีรยา  กัญหารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
7. นางสาวประณยา  จองม ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
8. นางสาววรรอร  กิติเดชวรชัย  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
9. นางสาววราภรณ์  จิตอาร ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

10. นางทับทมิ  ศรีวิไล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ กองกจิกรรมทางกาย กรมอนามยั 
11. นางสาวปทมุรัตน์  สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองกจิกรรมทางกาย กรมอนามยั 
12. นายธีระชัย  บุญญะลพีรรณ นายแพทย์ช านาญการ สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ 
13. นางศิริพรรณ  บุตรศร ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ สถาบันพฒันาสุขภาวะเขตเมศอง 
14. นางสาวสปุราณี  มอญดะ นักพัฒนาสังคมช านาญการ กรมกจิการเด็กและเยาวชน 
15. นางสาววิลาวัลย ์ ขุนฤทธ์ิ นักพัฒนาการเด็ก กรมกจิการเด็กและเยาวชน 
16. นางมณีรัตน์  ยังตรง ผู้ด าเนินกจิการสถานรบัเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเดก็คริสจักรวัฒนา 
17. นางญาณพัทธน์  จิตวิริยนนท ์ ผู้ด าเนินกจิการสถานรบัเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเดก็บ้านครเูนอสเซอรี่ 
18. นางสาววรัทยา  ไทยมงคล ผู้ด าเนินกจิการสถานรบัเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเดก็คิโด้ เขตบางซศอ่ 
19. นางณัฐสินี  กุลละวณิชย์ ผู้ด าเนินกจิการสถานรบัเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเดก็คิโด้ 24 
20. นายไพรัตน์  อุดมไพรพฤกษ์ ผู้ด าเนินกจิการสถานรบัเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเดก็บอสสบ์ุ๋นเบบี้โฮม        

สาขาพระรามเก้า 62 
21.   นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                  สถาบันพัฒนาอนามัยเดก็แห่งชาติ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรศ่องประธานแจ้งเพศ่อทราบ 

นางปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข กล่าว 
กล่าวเปิดการประชุมพัฒนาแนวทางด าเนินงานกิจกรรมทันตสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 การรบัรองรายงานการประชุม 
                                               - 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรศ่องเพศ่อทราบ 

วาระที่ ๓.๑ แนวทางการขับเคลศ่อน 4D ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย นพ.ธีระชัย  
บุญญะลีพรรณ จากสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กล่าวถึงแนวทางการขับเคลศ่อน 4D ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ดังนี้ การที่เราจะสามารถขับเคลศ่อนงาน 4D ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องประกอบด้วย
ปัจจัยส าคัญ    3ช ได้แก่  
1ช ชักชวน ให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจข้ึน 
2ช ช้ีแนะ มีการท าความเข้าใจให้เกิดข้ึน 
3ช ช่วยเหลศอสนบัสนุน ร่วมกันกับภาคีเครศอข่าย เพศ่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ผ่านเกณฑ์ สพด.4D  
 การขับเคลศ่อน 4D ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 4D ดังนี ้
D1 Diet การเลศอกบริโภคอาหาร ให้เจรญิเติบโตมีพฒันาการสมตามช่วงวัย  
D2 Development&play เด็กมีพฒันาการสมวัย และเล่นอย่างมีคุณภาพ เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ 
D3 Dental การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เพศ่อลดการเกดิฟันผุ และปราศจากฟันผุในเด็กปฐมวัย 
D4 Diseases การดูแลรักษาและป้องกันควบคุมการเกิดโรค 
กรมอนามัย ได้มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวการโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D เมศ่อวันที่ 
17 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชัยนเรนทร อาคารส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเชิญผู้แทน 4 
กระทรวงหลัก ประกอบไปด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย  เข้าร่วมงานแถลงข่าวขับเคลศ่อนในครั้งนี้ด้วย 
 
 นางสาววราภรณ์ จิตอารี จากส านักโภชนาการ ได้น าเสนอการขับเคลศ่อนงาน สพด. 4D ด้าน 
D1: Diet คศอ 
1.การจัดอาหารตามวัย ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมที่เด็กจะได้รับสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนใน
แต่ละวัน มีการจัดเตรียมรายการอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย  1 เดศอน หรศอ 1 สัปดาห์ อาหารมศ้อหลักของเด็ก คศอ มศ้อ
กลางวัน และอาหารว่าง อย่างน้อย 1 มศ้อ ควรมีการเฝ้าระวังประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก โดยครู พี่
เลี้ยง/ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ในขณะเด็กอยู่ที่ สพด. และที่บ้าน นอกจากนี้เด็กควรได้รับการทานยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงอายุ 6 เดศอน – 5 ป ี 
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2.การเฝ้าระวังการเจริญเติบโต ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กทุก 3 เดศอน โดยการช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง ด้วย
เครศ่องมศอที่มีมาตรฐาน และบันทึกลงสมุดสุขภาพ โดยการจุดกราฟการเจริญเติบโตเด็กทุกคนจะมีจุดกราฟทั้งหมด 3 จุด 
และมีการแจ้งผลการเจริญเติบโตของเด็กแก่ผู้ปกครอง ได้แก่ น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ เตี้ย/ผอม/อ้วน สูงดีสมส่วน เป็น
ต้น ผู้ด าเนินกิจการ สพด.เอกชน ให้ความคิดเห็นว่า ทาง สพด.ของเรามีการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงเด็กทุกคนเดศอนละ1 ครั้ง
ท าให้ทราบการเจริญเติบโตของเด็กเพิ่มมากขึ้น 
 
 นางทับทิม ศรีวิไล จากกองกิจกรรมทางกายเพศ่อสุขภาพ ได้น าเสนอการขับเคลศ่อนงาน สพด. 
4D ด้าน D2 Development&play ผ่านกิจกรรมโครงการ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” ภายใต้แนวคิดเรศ่องการเล่นอย่างมี
คุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ภายใต้หลัก 3F4D คศอ  
Family   เด็กได้รับการเล่นภายใต้ครอบครัวให้การสนับสนุนส่งเสริมและร่วมกจิกรรมการเล่นกับเด็กด้วย 
Free   เด็กได้รบัการเล่นอย่างอสิระและเปิดกว้าง ภายใต้ครอบครัวดูแลใกล้ชิด และมีความปลอดภัย 
Fun   เด็กเล่นอย่างมีความสุขสนกุสนาน เกิดความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ ภายใต้ความปลอดภัย 
การเล่นของเด็ก ไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องเป็นสนามเด็กเล่นเท่านั้น แต่สามารถเล่นได้ตามลานกว้าง เล่นได้ทุกสถานที่ที่
เอศ้ออ านวยและมีความปลอดภัย อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่เด็กสามารถเล่นได้เพศ่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ซึ่งทางกองกิจกรรม
ทางกายเพศ่อสุขภาพ มีการลงพศ้นที่ทดลองกับ 4 จังหวัด กับกิจกรรมเล่นเปลี่ยนโลก ซึ่งประสบความส าเร็จ เด็กมี
พัฒนาการและการเจริญเติบโตสมตามวัย โดยมีครูพี่เลี้ยง/ผู้ปกครอง เป็น Play worker ในการเล่นของเด็ก เด็กจะต้อง
ได้รับทักษะเกิดการเรียนรู้เด็กจะต้องเป็นผู้น าและเป็นเด็กในศตวรรษที่ 21 กองกิจกรรมทางกายได้จัดท าหลักสูตร
ผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ออนไลน์ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 7 ช่ัวโมง ฝึกปฏิบัติจริง       12 ช่ัวโมง สามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์กองกิจกรรมทางกายเพศ่อสุขภาพ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 วาระที่ ๓.๒  สถานการณ์สุขภาพช่องปากและการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน เด็ก
ปฐมวัย โดย  ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค์ จากส านักทันตสาธารณสุข ได้น าเสนอสถานการณ์สุขภาพช่องปากและการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ดังนี้ ผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2560 ในเด็ก
อายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ ร้อยละ 47.1 ค่า dmft เฉลี่ย 2.8 ซี่ และในเด็กอายุ 5 ปีปราศจากฟันผุ ร้อยละ 24.4 ค่า 
dmft เฉลี่ย 4.5 ซี่ ซึ่งเด็กทั้ง 2 กลุ่มอายุ มีคราบจุลินทรีย์เสี่ยงต่อการเกิดโรคผุถึงร้อยละ 40 และจะเห็นว่า เด็กอายุ
มากขึ้น ความจ าเป็นการรักษาทันตกรรม เช่น อุดฟัน รักษารากฟัน ครอบฟัน และถอนฟัน       ค่าร้อยละเพิ่มสูงข้ึนตาม
อายุไปด้วย  ต่อมาในด้านพฤติกรรมทันตสุขภาพ เช่น เด็กอายุ 5 ปี แปรงฟันเอง         ค่าร้อยละสูงกว่าเด็กอายุ 3 ป ี
เด็กอายุ 3 ปี ผู้ปกครองแปรงฟันให้ ค่าร้อยละสูงกว่าเด็กอายุ 5 ปี  เด็กอายุ 5 ปี ดศ่มนมเปรี้ยว/นมหวาน ค่าร้อยละสูง
กว่าเด็กอายุ 3 ปี และเด็กอายุ 3 ปี ใช้ขวดนมอยู่บ้าน ร้อยละ 39.5 เด็กอายุ    5 ปี ดูดนมจากขวด ร้อยละ 11.9 
   แนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย ได้แก่  
- การตรวจฟันทุกวันโดยครูผู้ดูแลเด็ก และถ้าพบเดก็คนไหนฟันผุ ให้แจง้ผูป้กครองเพศ่อน าไปรักษา 
- มีการจัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันสม่ าเสมอ โดยมีการจัดสถานที่ส าหรับแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะ
กับเด็ก มีความปลอดภัย และไม่มีน้ าขัง ไม่ลศ่น  
- จัดกิจกรรมการแปรงฟัน 2 นาทีเพศ่อสร้างสุขนิสัยรักการแปรงฟัน อาจเปิดเพลงประกอบขณะแปรงฟัน 
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- ครูผู้ดูแลเด็ก ตรวจความสะอาดหลงัจากเด็กแปรงฟัน ถ้าแปรงไมส่ะอาด ครผูู้ดูแลแปรงฟันซ้ าให้กับเด็ก 
- การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เอศ้อต่อสุขภาพช่องปาก ดศ่มนมรสจศดเท่านั้น เน้นทานผักผลไม้      
  งดน้ าอัดลม ขนมหวาน ลูกอม ขนมกรุบกรอบ  
- สามารถเข้าถึงบริการสง่เสริมป้องกัน เช่น  การตรวจฟันโดยทันตบุคลากร การเคลศอบฟลูออไรด์ ฝกึทักษะการแปรงฟนั
ให้กับผู้ปกครอง  
- จัดท ามาตรการหรศอข้อตกลงด้านสุขภาพอย่างมสี่วนร่วม เช่น สพด.ปลอดขวดนม สพด.ปลอดขนม จัดอาหารว่าง 
  อ่อนหวาน แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน 
- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและการดูแลแกเ่ด็กและผูป้กครอง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรศ่องเพศ่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 การพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน  

(opened discussion)  โดย ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค์ จากส านักทันตสาธารณสุข ได้น าเสนอประเด็นส าคัญ เรศ่อง      การ
ผลักดันและขับเคลศ่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  โดย
น าเสนอผลการประเมินตนเอง ตามตัวช้ีวัดทันตสุขภาพ ในกลุ่ม สพด เอกชน 4 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ าห้องส้วมที่แปรงฟัน ล้างมศอ ให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัยและเหมาะสมกับ
การใช้งานของเด็ก  ผลแสดงดังภาพ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4.5 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมศอปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.2 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.3 ตรวจสุขอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดร่างกาย ฟันและช่องปาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด 

 
                               ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.3                                                   ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.5 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1.3 ข เด็กสุขภาพช่องปากดี ฟันไม่ผุ 
0 เด็กไม่มีฟันผุ น้อยกว่า ร้อยละ 40 
1 เด็กไม่มีฟันผุ ร้อยละ   40 - 50 
2 เด็กไม่มีฟันผุ มากกว่า ร้อยละ 50 
3 เด็กไม่มีฟันผุ มากกว่า ร้อยละ 55 
 



รายงานการประชุม 6 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1.3 ข เด็กสุขภาพช่องปากดี ฟันไม่ผ ุ

ข้อพิจารณา :  
ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 1.4.5  2.2.2 2.2.3 2.2.5   สพด. เอกชน มีการด าเนินการอยู่และต่อเนศ่องอยู่แล้ว แตต

องเนนเรศ่อง การจัดการใหมีคุณภาพมากข้ึน 
ส าหรับตัวบง่ช้ีที่ 3.1.3 ข เด็กสุขภาพช่องปากดี ฟันไม่ผุนั้น  ผลลัพธความส าเรจ็ดานสุขภาพเรศ่องเด็กปฐมวัย

ปราศจากฟนผุนั้นคอนขางยาก แตสามารถพฒันากจิกรรมและกระบวนการตางๆ รวมทั้งสรางความรวมมศอกับผปูกครอง
ใหเกิดข้ึนไดจริง 

ส าหรับกระบวนการพฒันาและสิ่งสนับสนุนนั้น ผดู าเนินกิจการ สพด.เอกชนต้องการให้สนบัสนุนองค 
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปากและฟน และสศ่อความรอูอนไลนเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างองค์ความรูท้ี่ต้องการ เช่น 
 

- การเลศอกแปรงสฟีัน ยาสีฟัน ให้กบัเด็กที่ถูกต้องเหมาะสม 
- การใช้น้ ายาบ้วนปากในเด็ก 
- การใช้ไหมขัดฟันในเด็ก 
- การจัดอาหารว่างประเภทผลไม้ที่มรีสหวาน ขนมไทย 
 

- การประชุมครั้งนี้ได้รูจ้ักภาคีเครศอข่ายเพิ่มมากขึ้น และได้มสี่วนร่วมขับเคลศ่อนงานบรูณการ สพด. 4D ด้วย 
- ได้รับความรูเ้กี่ยวกับเรศอ่งสุขภาพช่องปากและฟันเพิ่มมากข้ึน และใส่ใจการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กเพิ่มข้ึน 
  ด้วย 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบด้วย 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
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