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สถานการณ์และกิจกรรมทนัตสุขภาพเดก็ปฐมวัย (4D D-Dental) 
ในสถานพฒันาเดก็ปฐมวัย 

 
1. ข้อมูลแสดงสถานการณ์ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจฟัน และปราศจากฟันผุ  (caries free)  
     
 
 

 
แผนภูมทิี่ 1 ข้อมูลแสดงสถานการณร์้อยละเด็กอายุ 3 ป ี

ได้รับการตรวจฟัน และปราศจากฟันผุ (caries free) ปีงบประมาณ 2563 

           ข้อมูลสถานการณ์จาก HDC  ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจฟัน    
ร้อยละ 37.61 โดยเขตสุขภาพที่ 4 เด็กได้รับการตรวจฟันอยู่ในระดับต่่าสุดเพียงร้อยละ 22.84  และในเขต
สุขภาพที่ 8 เด็กได้รับการตรวจฟันสูงสุดร้อยละ 47.54 ภาพรวมระดับประเทศ พบว่าร้อยละปราศจากฟันผุ
ในเด็ก 3 ปี เท่ากับ 72.96 เมื่อดูตามรายเขตสุขภาพพบว่าในเขต 12 มีอัตราของเด็กที่ปราศจากฟันผุ     
น้อยที่สุด คือร้อยละ 60.26 และเขตสุขภาพทึ่ 7 และ 8 เด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุสูงร้อยละ 80 ข้ึนไป     
(ดังแผนภูมิที่ 1)   ในส่วนของการได้รับบริการทันตกรรมของเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563 พบว่า       
เด็กอายุ  3-5 ปี ได้รับบริการร้อยละ 74.61 (ดังแผนภูมิที่ 2) 

 
       แผนภูมทิี่ 2 การรับบรกิารทันตกรรมของเดก็อายุ 3-5 ปี รอบ5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 

 



สถานการณแ์ละกิจกรรมทันตสุขภาพเดก็ปฐมวัย (4D D-Dental) 
ในสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

2 
 

ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา เนื่องด้วยภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19 ที่เกิดข้ึน ส่งผล
ให้บริการทันตกรรมต่างๆ ไม่สามารถด่าเนินการได้ตามปกติ กระทบต่อการให้บริการในกลุ่ม  สถานพัฒนา       
เด็กปฐมวัย (สพด.) มีการงด หรือ จ่ากัดบริการทันตกรรม ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และผลกระทบนี้ขยาย
ต่อเนื่องถึงต้นปีงบประมาณ 2564 นี้ด้วย โดยผ่านไปประมาณ 5 เดือน เด็ก 3 ปีได้รับการตรวจฟันเพียง   
ร้อยละ 26.77  (ดังแผนภูมิที่ 3) และเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการร้อยละ 35.05 (ดังแผนภูมิที่ 4) 

 
            แผนภูมทิี่ 3 ข้อมลูแสดงสถานการณ์ร้อยละเดก็อายุ 3 ป ี
ได้รับการตรวจฟัน และปราศจากฟันผุ (caries free) รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 

 

 
แผนภูมทิี่ 4 การรบับริการทันตกรรมของเดก็อายุ 3-5 ปี รอบ5 เดอืนแรก ปีงบประมาณ 2564 

ข้อมูลจากการส่ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 8 ปี 2560 พบว่า เด็กอายุ 3 ปี 5 
ป ีปราศจากฟันผุร้อยละ 47.1 และ 24.4 ตามล่าดับ โดยเขตสุขภาพที่ 4 และ 11 เด็กอายุ 3 ปีปราศจาก
ฟันผุ มีจ่านวนน้อย และในเด็ก 5 ปี ในเขตสุขภาพที่ 2,3 และ 12  ปราศจากฟันผุน้อยกว่าร้อยละ 20  (ดังแผนภูมิที่ 5) 
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แผนภูมทิี่ 5 ร้อยละเด็กอายุ 3 และ 5 ปี ปราศจากฟันผุ (การส ารวจระดับชาติครั้งที่ 8) 

 

2. ข้อมูลกิจกรรมทันตสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 

2.1 ประชุมคณะท่างานขับเคลื่อนการด่าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดประชุมวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ประชุมสมบูรณ์    
วัชโรทัย อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะท่างานขับเคลื่อนการด่าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ่านวน 11 คน  

 
วัตถุประสงค์ของการประชุม  

คณะท่างานขับเคลื่อนการด่าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนา   
เด็กปฐมวัยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดท่าแผนงาน/แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและพัฒนาข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการด่าเนินงาน รวมทั้งประสานงานและ
บูรณาการเช่ือมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



สถานการณแ์ละกิจกรรมทันตสุขภาพเดก็ปฐมวัย (4D D-Dental) 
ในสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

4 
 

สาระส่าคัญจากการประชุม 
 การประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด่าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิก WCC 
และเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาพรวมระดับจังหวัด โดย ทพญ.ฐิติพร บุนนาค จาก สสจ.
ปทุมธานี 
 คณะท่างานได้ร่วมกันวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลผลการประเมินตนเองในมาตรฐานสถานพัฒนา    
เด็กปฐมวัยแห่งชาติเฉพาะตัวบ่งช้ีด้านทันตสุขภาพ และแนวทางขับเคลื่อนการด่าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ผ่านแผนงานขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D 
(Development-Diet-Dental-Diseases ) ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่ส่าคัญที่ส่านักทันตสาธารณสุข จะร่วม
ขับเคลื่อนคือ D-Dental สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก กิจกรรมแปรงฟัน การตรวจฟัน      
และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมให้เกิดข้ึนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 2.2 กิจกรรมรณรงค์ “ขยับแปรง 2 นาที” ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

ส่านักทันตสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน  จัดกิจกรรมรณรงค์ 
“ขยับแปรง 2 นาที “ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 -10.00 น.    
ห้องประชุมก่าธร อาคาร 2 ช้ัน 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสการ
จัดกิจกรรมแปรงฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสร้างสุขนิสัยให้กับเด็กในการแปรงฟัน 2 นาทีด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์ 
 
สาระส่าคัญจากกิจกรรมรณรงค์ 
 จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ขยับแปรง 2 นาที “ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นั้น เป้าหมายหลักคือ 
เด็กปฐมวัยมีสุขภาพช่องปากดี ปราศจากฟันผุ โดยก่าหนดให้เด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนต้อง     
แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุกวัน 
และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากและร่างกาย 
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2.3 ประชุมพัฒนาแนวทางด่าเนินงานกิจกรรมทันตสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน 
 

 
 

วัตถุประสงค์ของการประชุม  
เพื่อจัดท่าแนวทางการด่าเนินกจิกรรมทันตสุขภาพ สร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลือ่นงานและ

พัฒนาแนวทางการด่าเนินทันตสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชนต่อไป 
 
สาระส่าคัญจากการประชุม 
 ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ด่าเนินกจิการ สพด.เอกชน ดังนี ้
- ต้องการสนบัสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน และสื่อความรู้ออนไลนเ์พิ่มมากขึ้น 
- มาตรการด้านทันตสุขภาพสามารถด่าเนินการได้ แต่ต้องเน้นเรื่อง การจัดการให้มีคุณภาพมากข้ึน 
- ผลลัพธ์ความส่าเรจ็ด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัยปราศจากฟันผุนั้นค่อนข้างยาก แต่สามารถพฒันากิจกรรม   
  และกระบวนการต่างๆ รวมทั้งสร้างความร่วมมอืกับผู้ปกครองให้เกิดข้ึนได้จริง 
 
 2.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานกจิกรรม“ขยับแปรง  2 นาที" ในสถานพัฒนา 

        เด็กปฐมวัย 
กลุ่มเป้าหมาย :  ทันตบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง จ่านวน 10 คน         
เป้าหมาย : เพื่อคัดเลือกและตัดสินกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสกจิกรรม “ขยับแปรง  2 นาท”ี

ในสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย 
ระยะเวลา :   เดือนเมษายน 2564 
 
 2.5 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง การพฒันากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                เอกชน 
กลุ่มเป้าหมาย :  ครู/ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน  จ่านวน 40 คน 
เป้าหมาย :   เพื่อพฒันากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน  
ระยะเวลา :  เดือนพฤษภาคม 2564 
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 2.6 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการด่าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนา     
                   เด็กปฐมวัย 
กลุ่มเป้าหมาย :  ทันตบุคลากรและผูเ้กี่ยวข้อง จ่านวน 15 คน            
เป้าหมาย :  เพื่อติดตามการด่าเนินงานสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัย      
ระยะเวลา :  เดือนกรกฏาคม 2564 
 
 2.7 ติดตามการด่าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุม่หญิงตั้งครรภ์ 
                และเด็กปฐมวัย 
กลุ่มเป้าหมาย :  พื้นที่ 2 จังหวัด            
เป้าหมาย :  ติดตามการด่าเนินงานสร้างเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคในช่องปากในกลุม่หญงิตัง้ครรภ์ 
                                         และเด็กปฐมวัย      
ระยะเวลา :  เดือนกรกฎาคม 2564 
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