สรุปการดาเนินงานตัวชี้วัด 1.10
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก ต.ค. 63 – ก.พ. 64)
ระดับ 1 Assessment : มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นามาใช้ในการดาเนินการตัวชี้วัด 1.10 ร้อยละ
ของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)

ข้อมูลสถานการณ์
เด็ กเป็นทรั พยากรที่มีคุ ณค่าและเป็ นอนาคตที่ สาคั ญต่อการพัฒนาประเทศ และมี สิ ทธิขั้ นพื้ นฐานที่ จะได้ รั บการดูแ ลจาก
ครอบครัวและสังคม เด็กปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาการ การลงทุนในเด็กปฐมวัย
เป็นการลงทุนที่ยั่งยืน เป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย เตรียมความพร้อมและสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ โรคฟันผุยังคงเป็น
ปัญหาสุขภาพที่สาคัญในกลุ่มวัยเด็ก ข้อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปีพ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีจานวนเด็ก
ปฐมวัย (อายุแรกเกิด - 6 ปี) จานวน 4.5 ล้านคน จากการศึกษาของกรมอนามัย เรื่อง พัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทย ปีพ.ศ. 2557
พบว่า ปัจจัยทางชีวภาพด้านสุขภาพของเด็ก ได้แก่ โรคประจาตัว โรคปอดบวม ปัญหาสุขภาพช่องปาก การขาดสารอาหาร (W/A)
น้าหนักตามส่วนสูง (W/H) ส่วนสูง (H/A) และภาวการณ์เจริญเติบโตมีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการสมวัยของเด็ก เด็กปฐมวัยที่ไม่มี
ปัญหาสุขภาพช่องปากมีโอกาสที่จะพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.53 เท่า (สานักทันตะสาธารณสุข, 2563) เด็กจึงควรได้รับการดูแล
สุขภาพช่องปากตั้งแต่แรกเกิด แปรงฟันตั้งแต่มีฟันซี่แรก
สถานการณ์สุขภาพฟันและช่องปากในเด็กปฐมวัยภาพประเทศ
เด็กอายุ 0-2 ปี จะพบทันตบุคลากรครั้งแรกในวันที่มารั บวัคซีนตั้งแต่ อายุ 9 เดือน ทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จะประเมินความเสี่ยงฟันผุ (ในสมุดสุขภาพสีชมพู) ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้และฝึกทักษะการแปรงฟั นเด็ก
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 สานักทันตะสาธารณสุข

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: รายงานสถานการณ์การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยปี 2563 สานักทันตะสาธารณสุข

ในปี2563 เกิดสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งการระบาดของโรค COVID-19 ที่
เกิดขึ้นนีส้ ่งผลให้บริการทันตกรรมต่างๆไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติ หัตถการที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ละอองฝอย (aerosol) และหัตถการที่ ไม่มี ความจ าเป็นเร่งด่วนถูกระงับ และแนะนาให้เลื่อนออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งมาตรการในการควบคุมโรค COVID-19 เหล่านี้กระทบต่อการให้บริการทั้งในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย และยังส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในทั้ง 3 setting หลัก ได้แก่ ANC WCC และสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) มีการงด หรือจากัดบริการทันตกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ การติดตามข้อมูลทันต
สุขภาพเด็กปฐมวัยในช่วงต้นปี (HDC ณ 10 มกราคม 2563) พบว่า ร้อยละของเด็กปฐมวัย 3 ปี ปราศจากฟันผุ
เท่ากับ 70.85 ได้รับการตรวจฟัน 18.56 ดังรูปที่ 3 และจากรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการตามคารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก ทั น ตสาธารณสุ ขประจ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
(ประจาเดือนกันยายน) 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: รายการข้อมูลที่นามาใช้; ข้อมูลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยปี 2563 สานักทันตะสาธารณสุข

สถานการณ์ข้อมูลการดาเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ข้ อมู ล สถิ ติ การศึ กษาจากส านั กงานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การ ปี พ .ศ. 2555 พบว่ า กลุ่ ม เด็ ก อายุ 0-1 ปี จ านวน
1,509,017 คน ร้อยละ 32.91 ได้รับการเลี้ยงดูจากสมาชิกในครอบครัว เด็กอายุ 2-5 ปี จานวน 3,076,742 คน ร้อยละ 67.09
เริ่มเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2562(มาตรฐานฯชาติ) เป็นมาตรฐานกลางของประเทศในดาเนินการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
หลังการประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อปี2562 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดจานวน 54,000 แห่ง
(ภาพประเทศ) เข้าประเมินตนเองในการดาเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพียงร้อยละ50 และพบว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
สังกัดดังกล่าว ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน(ยังต้องปรับปรุง) จานวน 6,000 แห่ง โดยเป็นตัวบ่งชี้ด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน
จานวน 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ คือ
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
ของเด็ก(จานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27393 แห่ง) ต้องปรับปรุง 312 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.13
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน(จานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27371 แห่ง) ต้องปรับปรุง 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.24
3. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจาวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและ
การบาดเจ็บ(จานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27354 แห่ง) ต้องปรับปรุง 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.20
4. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกาหนด (จานวนสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27340 แห่ง) ต้องปรับปรุง 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.45
5. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.3ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ (จานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 26349 แห่ง)
ต้องปรับปรุง 2625 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.96
ส่วนในภาพการดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุ ข สถาบันพั ฒนาอนามัย เด็กแห่ งชาติ กรมอนามัย ได้เล็ งเห็ นถึ ง
ความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาโครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพ
สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย สั ง กั ดกระทรวงสาธารณสุ ขให้ ผ่ านเกณฑ์ ขั้นต้ นมาตรฐานฯชาติ จากการติ ด ตามการดาเนิ นงานตาม
มาตรฐานฯชาติ ปีงบประมาณ 2563 ผลการประเมินตนเอง โดยยึดแบบประเมินตามมาตรฐานฯชาติ มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาทาแบบประเมินตนเอง จานวน 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 สาหรับการจัดกิจกรรม
ของเด็ก ห้องเรียนมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัย และมีจานวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน ระบบสุขาภิบาล ห้องน้า ห้องส้วม สถานที่สาหรับทาภารกิจส่วนตัว เช่น การแปรงฟัน ล้างมือ สถานที่ประกอบอาหาร/ที่
เตรียมอาหาร น้าดื่ม น้าใช้ การกาจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและพาหนะโรค ยังไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับเด็ก และ
เด็กมีปัญหาฟันมาจากที่บ้าน ทาให้ สพด. ไม่ผ่านตัวบ่งชี้

การวิเคราะห์ขอ้ มูล(GAP analysis) และมาตรการที่นาเสนอ
จากข้อมูลสถานการณ์จากHDC ปี 2563 พบว่าเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ73.28 และได้รับการตรวจฟันร้อยละ
36.31 เท่านั้น(ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2563) เด็กได้รับการตรวจฟันน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่
เกิดขึ้นในปี2563 ส่งผลให้บริการทันตกรรมต่างๆไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติ หัตถการที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของละออง
ฝอย (aerosol) และหัตถการที่ ไม่มีค วามจาเป็ นเร่ง ด่วนถู กระงั บ และแนะนาให้เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ จะดีขึ้ น ซึ่ ง
มาตรการในการควบคุมโรค COVID-19 เหล่านี้กระทบต่อการให้บริการทั้งในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย และยังส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานในทั้ง 3 setting หลัก ได้แก่ ANC WCC และ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) มีการงด หรือจากัดบริการ
ทันตกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่
ในส่วนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดจานวน 54,000แห่ง หลังการประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติเมื่อปี2562 การดาเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้า ประเมินตนเองตามมาตรฐานฯชาติเพี ยงร้อยละ50 พบว่า สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ภาพประเทศ) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน(ยังต้องปรับปรุง) จานวน 6,000 แห่ง โดยเป็นตัวบ่งชี้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพฟัน จานวน 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้คือ
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
ของเด็ก(จานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27393 แห่ง) ต้องปรับปรุง 312 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.13
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน(จานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27371 แห่ง) ต้องปรับปรุง 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.24
3. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจาวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและ
การบาดเจ็บ(จานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27354 แห่ง) ต้องปรับปรุง 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.20
4. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกาหนด (จานวนสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่เข้าประเมิน 27340 แห่ง) ต้องปรับปรุง 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.45
5. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.3ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ (จานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าประเมิน 26349 แห่ง)
ต้องปรับปรุง 2625 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.96
จากการทบทวนความรู้พบว่า ปัจจัยเรื่องสุขภาพช่องปากมีผลต่อพัฒนาการ โดยเด็กปฐมวัยที่ไม่มีปัญหาสุขภาพช่อง
ปากมีโอกาสที่จะพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.53 เท่า (สานักทันตะสาธารณสุข, 2563) เด็กปฐมวัยปกติมีพัฒนาการในการช่วยเหลือ
ตนเองได้มากขึ้น (personal social: DSPM) ตามวัยที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลสารวจสภาวะช่องปากระดับประเทศ ร้อยละของเด็ก 3 ปี
ปราศจากฟันผุ 47.1 (สานักทันตะสาธารณสุข, 2563) เป็นเพราะเด็กอายุ 3 ปี ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ดี มาตรการจึงมุ่งเน้น
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง ร่วมกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนา
ศักยภาพการดูแลสุขภาพฟันของพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากปัจจุบันเด็ก 3 ปี เข้ามาอยู่ในบริบทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อมองด้านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยพบว่ายังต้องปรับปรุงอีกมาก การขับเคลื่อนมาตรฐานฯชาติ ไป
พร้อมๆกันกับมาตรการบูรณาการและขับเคลื่อนระดับนโยบาย เสนอผู้บริหารระดับกอง กรม กระทรวงและ 4 กระทรวง

ตารางวิเคราะห์GAP ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมาตรการ
สถานการณ์
เด็ก 0-2ปี (สพด)
1. ร้อยละปราศจากฟันผุ
เด็ก 3 ปีร้อยละ 47.1
เด็ก 5 ปีร้อยละ 24.4
(ข้อมูลสารวจสภาวะช่องปาก
ระดับประเทศ)

GAP

ความเสี่ยง/ผลกระทบ

- คุณภาพการเฝ้าระวัง ปัญหาภาวะโภชนาการ
ภาวะฟันผุ
และพัฒนาการ
- ขาดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพฟัน

2. การแปรงฟัน
- ปล่อยให้เด็กแปรง
เด็ก 3 ปี แปรงฟันเอง 44%
ฟันเอง
เด็ก 5 ปี แปรงฟันเอง 80.4%
(ข้อมูลสารวจสภาวะช่องปาก
ระดับประเทศ)

แปรงฟันไม่สะอาดเสี่ยง
ต่อการเกิดฟันผุ

มาตรการ
1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย
ตนเอง
1.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรม
การแปรงฟัน 2 นาที กิจกรรมแปรง
ฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หลัง
อาหารกลางวันทุกวัน
1.2 การทาความสะอาดขูดขี้ฟันด้วย
หลอดดูด
1.3 ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันเด็ก
2. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.1 จัดสิ่งแวดล้อม ที่แปรงฟัน ที่เอื้อ
ต่อการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
2.2 เด็กใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานกรมอนามัย
2.3 จัดอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพและไม่ทาให้ฟันผุ เช่น ผลไม้
หรือ ขนมที่ทาจากผลไม้ หรือธัญพืช
2.4 รณรงค์ให้ผู้ปกครอง ฝึกเด็กดื่มนม
รสจืด /เลิกดื่มนมจากขวด และฝึกการ
บริโภคที่เหมาะสม
3. การเฝ้าระวังฟันผุด้วยการตรวจ
สุขภาพฟันประจาวัน
3.1 ตรวจฟันเด็กโดยทันตบุคลากร
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความ
เสี่ยงต่อฟันผุ
3.2 ทาฟลูออไรด์วาร์นิชโดยทันต
บุคลากร ในรายที่มีความเสี่ยงเกิดฟันผุ
3.3 ส่งต่อเพื่ออุดฟันในรายที่ฟันผุเป็นรู
4. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเรื่องการ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กและการ
บริโภค
5. การขับเคลื่อนประเด็นความรู้และ
คาแนะนาในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผ่านการสื่อสารช่องทาง เช่น website
หน่วยงาน Facebook และLine ไปยัง
หน่วยงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
สังกัดและพ่อแม่ผู้ปกครอง

3. การดาเนินงานมาตรฐาน
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
สุขภาพอนามัยประจาวัน 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
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรฐานสถานพัฒนา เสี่ยงไม่ผา่ นเกณฑ์มาตร
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ฯชาติ
- การทางานบูรณา
การ 4 กระทรวง

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

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
บูรณาการส่งเสริมสุขภาพฟันด้วยการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้า นสุ ข ภาพ(4D)ร่ ว มกั บ การขั บ เคลื่ อ นมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ 4
กระทรวง
2. Building capacity ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กปฐมวัย
โดยสร้างความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก ปฐมวัย ด้วยชุดความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สื่อการส่งเสริมสุขภาพฟัน เช่น เกมการศึกษา
นิทาน
1.

ความรู้ที่นามาใช้
1.
2.
3.
4.
5.

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)
คู่มือดูแลฟันและสุขภาพช่องปากเจ้าตัวเล็ก
โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention : มีการกาหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.10 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free)
1. มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการตัวชี้วัด1.10 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ
(Caries free) โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกาหนดมาตรการ
1.1 ขับเคลื่อนระดับนโยบาย เสนอผู้บริหารระดับกอง กรม กระทรวงและ 4 กระทรวงในการประชุม
1.2 ขับเคลื่อนระดับพื้นที่ 13 เขตสุขภาพ (ศูนย์อนามัยที1่ -12 และสสม.)
1.3 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ 3 Management and Governance : มีแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชี้วัด 1.10 ร้อยละของเด็ก
อายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free)
1. มีแผนการขับเคลือ่ นงานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน สาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อยกระดับ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการส่งเสริมสุขภาพฟันตามมาตรฯชาติ (ภาพ/เอกสารและรายงานสรุปการประชุมฯ)
2. มีการประชุมผลักดันการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน สาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้า
วาระการประชุม ระดับกอง กรม กระทรวง และ 4 กระทรวง (จัดทาโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) โดยการเปิดตัวจัดงานแถลงข่าวและเปิดโครงการฯเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยรมช.
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ)

แผนการขับเคลือ่ นงานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน สาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. กาหนดแผนและแนวทางการดาเนินงานตัวชี้วัด 1.10
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free)

1 ฉบับ

ต.ค. – ธ.ค.63

- สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็ก
แห่งชาติ(กลุ่มศูนย์
สาธิตฯ)
- คณะทางานฯ

12 ครั้ง

ก.พ. – ก.ย. 64 คณะทางานฯ

- ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ฟัน สาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
– (ร่วม)ขับเคลื่อน/ผลักดันผ่านการประชุมMOU 4 กระทรวง
- โครงการส่งเสริมคุณคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ (4D)
- แถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

2. บูรณาการขับเคลือ่ นการดาเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพฟัน สาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
13 เขตสุขภาพ
- ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน สาหรับ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

- กิจกรรมการดาเนินงานขับเคลือ่ นงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพฟัน

3. การสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพฟันใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการเผยแพร่ชุดความรู้
- การขับเคลื่อนประเด็นความรู้และคาแนะนาในการดูแล
สุขภาพช่องปากผ่านการสื่อสารช่องทาง เช่น website
หน่วยงาน Facebook และLine ไปยังหน่วยงานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดและพ่อแม่ผู้ปกครอง

3 ช่องทาง

ธ.ค.63-ส.ค. 64 - สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็ก
แห่งชาติ (กลุม่ ศูนย์
สาธิตฯ)
- คณะทางานฯ

มาตรการทีด่ าเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพฟันตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เป้าหมาย เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากที่ต้องปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
1.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

- กิจกรรมการแปรงฟัน 2 นาที
- กิจกรรมแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หลังอาหารกลางวันทุกวัน
1.2 การทาความสะอาดขูดขี้ฟันด้วยหลอดดูด
1.3 ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันเด็ก
2. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.1 จัดสิ่งแวดล้อม ที่แปรงฟัน ทีเ่ อื้อต่อการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
2.2 เด็กใช้แปรงสีฟันทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย
2.3 จัดอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและไม่ทาให้ฟันผุ เช่น ผลไม้ หรือ ขนมที่ทาจากผลไม้ หรือ
ธัญพืช
2.4 รณรงค์ให้ผู้ปกครอง ฝึกเด็กดืม่ นมรสจืด /เลิกดื่มนมจากขวด และฝึกการบริโภคที่เหมาะสม
3. การเฝ้าระวังฟันผุด้วยการตรวจสุขภาพฟันประจาวัน
- ตรวจฟันเด็กโดยทันตบุคลากร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ
- ทาฟลูออไรด์วาร์นิชโดยทันตบุคลากร ในรายที่มีความเสี่ยงเกิดฟันผุ
- ส่งต่อเพื่ออุดฟันในรายที่ฟันผุเป็นรู
4. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก และการบริโภคที่เหมาะสม
5. การขับเคลื่อนประเด็นความรู้และคาแนะนาในการดูแลสุขภาพช่องปากผ่านการสือ่ สารช่องทาง เช่น
websiteหน่วยงาน Facebook และLine ไปยังหน่วยงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดและพ่อแม่
ผู้ปกครอง
6. บูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 4
กระทรวง
ระดับ 4 Output ผลผลิต : มีผลการดาเนินงานตามแผนและมาตรการที่กาหนด
1.1 รายงานการประชุมผลักดันการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน สาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับ
กอง กรม กระทรวง และ 4 กระทรวง (สรุปรายงานการประชุม 30 ธ.ค. 2563, 1 ก.พ. 2564, 18 ก.พ. 2564)
1.2 ร้อยละ 40 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าประเมินตนเองในฐานข้อมูลมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน สาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สรุปการดาเนินงานมาตรฐานฯชาติ 2563)
2. แผนแนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และความพึงพอใจของผูร้ ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สรุปประเมินความพึงพอใจ)
ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด1.10 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

- รายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
(เจ้าภาพตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินให้คะแนน)

สรุปการดาเนินงานตามแผน: รอบ5 เดือนแรก (ต.ค. 63 – ก.พ. 64)
กิจกรรม

เป้า
หมาย

1. ก าหนดแผนและแนวทางการ 1 ฉบับ
ดาเนิ น งานตั ว ชี้วั ด 1.10 ร้ อ ยละของ
เด็ก อายุ 3 ปีป ราศจากฟั นผุ (Caries
free)
- ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนงานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพฟัน สาหรับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
– (ร่วม)ขับเคลื่อน/ผลักดันผ่านการ
ประชุมMOU 4 กระทรวง
- โครงการส่งเสริมคุณคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
- แถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมคุณ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ (4D)

ผลการ
ดาเนิน
งาน

ระยะเวลา

3

ต.ค. – ธ.ค.63

เอกสารอ้างอิง

Link :
- รายงานการประชุม
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
คุณคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D) วันที่
30 ธ.ค. 2563, 1 ก.พ. 2564

https://1th.me/9o8uv
https://1th.me/XFGdr
- รายงานการประชุมพัฒนา
แนวทางดาเนินงานกิจกรรม
ทันตสุขภาพในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยเอกชน วันที่ 18
ก.พ. 2564 สานักทันต
สาธารณสุข
- กิจกรรมรณรงค์ “ขยับ
แปรง 2 นาที” ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 17
ก.พ. 2564 สานักทันต
สาธารณสุข
- สรุปการดาเนินงาน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
- ภาพกิจกรรม(One page):

2. บูรณาการขับเคลือ่ นการดาเนิน
งานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน
สาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 13 เขต
สุขภาพ
- ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม

12 ครั้ง

3

ก.พ. – ก.ย. 64 Link :
- รายงานการประชุม
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
คุณคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D) วันที่
30 ธ.ค. 2563, 1 ก.พ. 2564

https://1th.me/9o8uv
https://1th.me/XFGdr
- รายงานการประชุมพัฒนา
แนวทางดาเนินงานกิจกรรม
ทันตสุขภาพในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยเอกชน วันที่ 18
ก.พ. 2564 สานักทันต
สาธารณสุข
- กิจกรรมรณรงค์ “ขยับ
แปรง 2 นาที” ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 17
ก.พ. 2564 สานักทันต
สาธารณสุข
- สรุปการดาเนินงาน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
- ภาพกิจกรรม(One page):

สุขภาพฟัน สาหรับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

- กิจกรรมการดาเนินงานขับเคลือ่ น
งานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน

3. การสร้างความรอบรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และการเผยแพร่ชุดความรู้
- การขับเคลื่อนประเด็นความรู้และ
คาแนะนาในการดูแลสุขภาพช่องปาก

3
ช่องทาง

3

ธ.ค.63 - ส.ค.
64

Link :
- ประเด็นความรู้และคา
แนะนาในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากผ่านการสื่อสาร
ช่องทางwebsite สถาบันฯ

ผ่านการสื่อสารช่องทาง เช่น website
หน่วยงาน Facebook และLine ไป
ยังหน่วยงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทุกสังกัดและพ่อแม่ผู้ปกครอง

Facebook และLine ไปยัง
หน่วยงานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดและพ่อแม่
ผู้ปกครอง
ชุดความรู้ดูแลช่องปาก
https://1th.me/PeacQ

1. การติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานการส่งเสริมสุขภาพฟันเด็กปฐมวัยภาพประเทศ
ในปีงบประมาณ2563 ที่ผ่านมา เนื่องด้วยภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริการ
ทันตกรรมต่างๆ ไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติ กระทบต่อการให้บริการในกลุ่ม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.)
มีการงด หรือ จากัดบริการทันตกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และผลกระทบนี้ขยายต่อเนื่องถึงต้นปีงบประมาณ
2564 นี้ด้วย โดยผ่านไปประมาณ 5 เดือน เด็ก 3 ปีได้รับการตรวจฟันเพียงร้อยละ 26.77 (ดังรูปที่ 4) และเด็ก
อายุ 3-5 ปี ได้รับบริการร้อยละ 35.05 (ดังรูปที่ 5)

รูปที่ 4 ข้อมูลแสดงสถานการณ์ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจฟัน และปราศจากฟันผุ (Caries free) รอบ 5
เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 ( HDC 28 ก.พ. 2564 )

รูปที่ 5 ข้อมูลแสดงการรับบริการทันตกรรมของเด็กอายุ 3-5ปีรอบ 5 เดือนแรกปีงบประมาณ2564 ( HDC 28 ก.พ. 2564 )

ข้อมูลจากการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 8 ปี 2560 พบว่า เด็กอายุ 3 ปี 5 ปี
ปราศจากฟันผุร้อยละ 47.1 และ 24.4 ตามลาดับ โดยเขตสุขภาพที่ 4 และ 11 เด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ
มีจานวนน้อย และในเด็ก 5 ปี ในเขตสุขภาพที่ 2, 3 และ 12 ปราศจากฟันผุนอ้ ยกว่าร้อยละ 20 (ดังรูปที่ 6)

รูปที่ 6 ข้อมูลแสดงร้อยละเด็กอายุ 3 และ 5 ปี ปราศจากฟันผุ (การสารวจระดับชาติครั้งที่ 8)

2. ข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564
2.1 (ร่วม) ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดประชุมวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร
1 ชั้น 2 กรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จานวน 11 คน

วัตถุประสงค์ของการประชุม
คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทาแผนงาน/แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยและพัฒนาข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน รวมทั้งประสานงานและบูรณาการ
เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาระสาคัญจากการประชุม
การประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิก WCC และ
เด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาพรวมระดับจังหวัด โดย ทพญ.ฐิติพร บุนนาค จาก สสจ.ปทุมธานี
คณะทางานได้ร่วมกันวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลผลการประเมิ นตนเองในมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติเ ฉพาะตัวบ่ง ชี้ด้านทั นตสุขภาพ และแนวทางขับเคลื่อนการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้ อ งกั น โรคในช่ อ งปากในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ผ่ า นแผนงานขั บ เคลื่ อ นสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย 4D
(Development-Diet-Dental-Diseases) ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่สาคัญที่สานักทันตสาธารณสุข จะร่วมขับเคลื่อน
คือ D-Dental สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก กิจกรรมแปรงฟัน การตรวจฟัน และการรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.2 (ร่วม) กิจกรรมรณรงค์ “ขยับแปรง 2 นาที” ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
สานักทันตสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ “ขยับ
แปรง 2 นาที “ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 -10.00 น.ห้องประชุมกาธร
อาคาร 2 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสการจัดกิจกรรมแปรงฟันใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสร้างสุขนิสัยให้กับเด็กในการแปรงฟัน 2 นาทีด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
สาระสาคัญจากกิจกรรมรณรงค์
จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ขยับแปรง 2 นาที “ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” นั้น เป้าหมายหลักคือ เด็ก
ปฐมวัยมีสุขภาพช่องปากดี ปราศจากฟันผุ โดยกาหนดให้เด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนต้อง แปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุกวัน และรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากและร่างกาย
2.3 (ร่วม)ประชุมพัฒนาแนวทางดาเนินงานกิจกรรมทันตสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 -16.30 น.ห้องประชุมนรพัฒน์ สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 4 กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อจัดทาแนวทางการดาเนินกิจกรรมทันตสุขภาพ สร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลือ่ นงานและพัฒนา
แนวทางการดาเนินทันตสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชนต่อไป
สาระสาคัญจากการประชุม
ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ดาเนินกิจการ สพด.เอกชน ดังนี้
- ต้องการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน และสื่อความรู้ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
- มาตรการด้านทันตสุขภาพสามารถดาเนินการได้ แต่ต้องเน้นเรื่อง การจัดการให้มีคุณภาพมากขึ้น
- ผลลัพธ์ความสาเร็จด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัยปราศจากฟันผุนั้นค่อนข้างยาก แต่สามารถพัฒนากิจกรรม
และกระบวนการต่างๆ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับผูป้ กครองให้เกิดขึ้นได้จริง
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