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รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด1.10 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ(5 เดือนหลัง: เมษายน-กรกฎาคม พ.ศ.2564)
ตัวชี้วัดที่ 1.10 เด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (caries free)
ผลการวิเคราะห์
การดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.10 เด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (caries free) ระดับเขตสุขภาพ (รอบ๕เดือนแรก)
ข้อมูลHDC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบว่า เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) ร้อยละ 73 ได้รับการตรวจ
ฟัน ร้อยละ27 (ดังภาพ) โดย
1. ตัวชี้วัด เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) มีเขตสุขภาพที่ผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์จานวน
6 เขต ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3,7,8,9,10 และเขตสุขภาพที่ผลการดาเนินงานยังไม่ถึงเกณฑ์จานวน 6 เขต ได้แก่ เขต
สุขภาพที่1, 2, 4, 5, 11, 12
2. ตัวชี้วัดเด็กอายุ 3 ปีได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากพบว่าไม่มีเขตสุขภาพใดมีผลการดาเนินงานผ่าน
เกณฑ์โดยพบว่าเขตสุขภาพที่4, 5 และ6 มีผลการดาเนินอยู่ในระดับที่ต่ามาก

ที่มา: รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานัก
ทันตสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจาเดือนเมษายน)
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/download/article/kpi_April64.pdf

ปัญหาอุปสรรค
1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปิดไม่สามารถเข้าไปให้บริการในเด็กปฐมวัยได้
2. คลินิกWCC จานวนผู้รับบริการลดลง เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด19ระบาด
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แนวทางการแก้ไขของสานักทันตสาธารณสุข
1. สื่อสารและให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เพจmouth มันส์ ฟันดี
เพจสานักทันตสาธารณสุข เพจก้าวย่างเพื่อสร้างลูก คลิปดีโอบนYoutubeที่สานักทันตฯจัดทาขึ้น
2. เสนอข้อสั่งการในการปฏิบัติงานในหน่วยงานกรมอนามัย ให้มีการดาเนินงานตรวจฟันและทาฟลูออไรด์
ในเด็กอายุ 3-5ปี ในกิจกรรมการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการDSPM

แนวทางการแก้ไขของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
1. สื่ อ สารและให้ ค วามรู้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ ออนไลน์ ต่ า งๆ (Websiteสถาบั น
Facebook Line)ไปยั ง พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองมากขึ้ น จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ อ อนไลน์ แ ก่ พ่ อ แม่
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กให้ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก การดูแลโภชนาการระหว่างปิดบริการสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
2. การปรับกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ Home based Learning

ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.10 เด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ (caries free) (รอบ ๕ เดือนหลัง)
สรุ ป การปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ สถาบั น พั ฒ นาอนามั ย เด็ ก แห่ ง ชาติ
ประจาเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2564
ค่าเป้าหมาย:
เด็ ก อายุ 3 ปี ปราศจากฟั น ผุ (Caries free) ร้ อ ยละ 73 และได้ รั บ บริ ก ารตรวจสุ ข ภาพช่ อ งปาก
ร้อยละ 50

การดาเนินงานตามแผน การปฏิบัติตามมาตรการและกิจกรรมการดาเนินงานของสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ
1. การขับเคลื่อนแบบบูรณาการระดับสานัก/กองในกรมอนามัย และระหว่างกรม กระทรวงสาธารณสุขเป็นไป
ตามแผนการดาเนินงาน
1.1 ร่วมการประชุมเตรียมความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2564 https://bit.ly/2Rr4B2C
1.2 ร่วมจัดกิจกรรมด้านสุขภาพฟัน สานักทันตะสาธารณสุข วันที่ 9 มิถุนายน 2564
1.3 ประชุมคณะทางานติดตามการขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพฟันและป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมสานักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร7 ชั้น 3 กรมอนามัย
- รายงานการประชุม 8 กรกฎาคม 2564 (https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/SS/15.pdf)
1.4 ประชุมการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน วันที่ 29 ก.ค.2564
เวลา 08.30-16.30 น. Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93945292361?pwd=OUZ3RWZsYlZFVHZyczlaZmJIRU5Edz09
- รายงานการประชุม 29 กรกฎาคม 2564
1.5 ภาพข่าวกิจกรรม พิธีมอบรางวัลต้นแบบการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก วันอังคารที่ 28
มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกาธร สุวรรณกิจ อาคาร1ชั้น1 กรมอนามัย
(http://dental2.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4945&filename=one_page)
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1.6 ภาพข่าวกิจกรรมการประชุมออนไลน์ VDO conference สรุปผลการขับเคลื่อนมาตรการดาเนินงาน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-14.00 น
ณ ห้องประชุม2 ชั้น4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
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2. บูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน สาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 12 เขตสุขภาพและสสม.
2.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D”
- ดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D (สุขภาพฟัน) ลงพื้นที่
ติดตามการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D ในระดับ
พื้นที่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 จัดโดยศูนย์อนามัยที่7 จังหวัดขอนแก่น (สุขภาพฟัน)
- สรุปผลการดาเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ(4D) ในพื้นที่เขตสุขภาพ 1-13
(ระหว่างเดือนมิ.ย. - ส.ค.2564)
2.2 ภาพข่าวกิจกรรม การติดตามการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ 4D วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์อนามัยที่7 จังหวัดขอนแก่น

3. การสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการเผยแพร่ชุดความรู้
3.1 การขับเคลื่อนประเด็น ความรู้และคาแนะนาในการดูแลสุขภาพช่องปากผ่านการสื่อสารช่องทาง เช่น
website หน่ วยงาน Facebook และLine ไปยังหน่วยงานสถานพั ฒ นาเด็กปฐมวัยทุกสั งกัดและพ่อแม่ผู้ ปกครอง
จานวน 3 ช่องทาง ชุดความรู้ดูแลช่องปาก
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https://1th.me/PeacQ
https://nich.anamai.moph.go.th/th/day-care
https://drive.google.com/drive/folders/13WR-dh39KnWs83EKuE0jD4MhMOjPTb9O
3.2 เผยแพร่และนาคลิปวิดีโอต้นแบบขยับแปรง 2 นาทีเพื่อหนูน้อยฟันดีและคู่มือครู/ ผู้ดูแลเด็ก /ครูพี่เลี้ยง
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย มาพัฒ นากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกั นโรคใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.
https://nich.anamai.moph.go.th/th/day-care
https://drive.google.com/drive/folders/13WR-dh39KnWs83EKuE0jD4MhMOjPTb9O
3.3. จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันโรคและสุขภาพช่องปากระหว่างผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองของ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ วันอังคารที่ 10 เดือน สิงหาคม 2564
วิทยากร: พญ.นพวรรณ โภชนุกูลและคณะ
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ระลอก 3 มีผูติดเชื้อเพิ่งสูงขึ้นใน
วงกวาง การจั ดกิจกรรม MOU 4 กระทรวงในพื้นที่จึงไมสามารถดาเนินกิจกรรมไดตามระยะเวลาที่
กาหนดไวทาให้ต้องรอกาหนดการจัดงานในพื้นที่อีกครั้ง
2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยังปิดให้บริการแบบไม่มีกาหนดเปิด
แนวทางการแก้ไข
- เพิ่มการสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการเผยแพร่ชุดความรู้
และคาแนะนาในการดูแลสุขภาพช่องปากผ่านการสื่อสารช่องทาง เช่น Website หน่วยงาน Facebook และLine ไป
ยังหน่วยงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดและพ่อแม่ผู้ปกครอง
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ผลผลิตการดาเนินงานรอบ5เดือนหลัง (เมษายน - กรกฎาคม 2564)
1. การเข้าถึงบริการของเด็กอายุ 3 ปีช่วงสถานการณ์ปกติได้รับบริการสูงกว่าสถานการณ์โควิด เด็กอายุ 3 ปี

ปราศจากฟันผุ ร้อยละ73.6 เข้าถึงบริการร้อยละ34.9 สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อเปรียบกับรอบ5เดือนแรกแต่ยังต่า
กว่าค่าเป้าหมาย (ข้อมูลHDC ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

ข้อมูลจาก
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=4997&filename=pd
รายละเอียดผลผลิตการดาเนินงานรายเดือน ดังนี้
เดือนเมษายน 2564
- เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ73.1 ได้รับการตรวจฟัน ร้อยละ34.5

ข้อมูลจาก
https://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=4844&filename=pd
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- เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจฟัน ร้อยละ43.5 ผู้ปกครองได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันให้เด็ก
ร้อยละ46.9 ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ร้อยละ35.8 ได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ56.2

ข้อมูลจาก
https://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=4845&filename=pd
เดือนพฤษภาคม 2564
- เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ73.3 ได้รับการตรวจฟัน ร้อยละ 35.1

ข้อมูลจาก
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=4884&filename=pd
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- เด็กอายุ 0-2ปี ได้รับ การตรวจฟัน ร้อยละ45.7 ผู้ปกครองได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันให้ เด็ก
ร้อยละ49 ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ร้อยละ37.5 ได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ58.5

ข้อมูลจาก
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=4885&filename=pd
เดือนมิถุนายน 2564
- เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ73.5 ได้รับการตรวจฟัน ร้อยละ35

ข้อมูลจาก
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=4946&filename=pd
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- เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจฟัน ร้อยละ47.6 ผู้ปกครองได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันให้เด็ก
ร้อยละ 50.9 ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ร้อยละ39.2 ได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ60.5

ข้อมูลจาก
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=4947&filename=pd
เดือนกรกฎาคม 2564
- เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ73.6 ได้รับการตรวจฟัน ร้อยละ34.9

ข้อมูลจาก
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=4997&filename=pd
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- เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจฟัน ร้อยละ49.3 ผู้ปกครองได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันให้เด็ก
ร้อยละ52.4 ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ร้อยละ42.5 ได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ62

ข้อมูลจาก
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=4998&filename=pd
2. มีแนวทางการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน ที่มีผลการประเมินตนเอง “ต้อง
ปรับปรุง (คะแนน 0) ให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้จัดทา แนวทางการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ(4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/Child_Standard/std_64_17.pdf

