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ท่ีปรึกษา 
1. ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข 
2. ทันตแพทย์หญิงวรางคนา เวชวิธี  รองผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข 
3. ทันตแพทย์หญิงเพ็ญแข  ลาภยิ่ง  รองผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข 
4. ทันตแพทย์หญิงสุรัตน์  มงคลชัยอรัญญา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยท างานและผู้สูงอายุ 
5. ทันตแพทย์หญิงกรกมล  นิยมศิลป์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน 
6. ทันตแพทย์หญิงนนทินี  ต้ังเจริญดี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง 
7. ทันตแพทย์หญิงวรมน อัครสุต  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
8. นางสาวสุภาวดี พรหมมา   หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
9. นางอัญชลี  เที่ยงธรรม   หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
10. นางสาวณัชชา เปรมประยูร  รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 
คณะผู้จัดท า 

1. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
2. กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน 
3. กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง 
4. กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยท างานและผู้สูงอายุ 
5. กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
6. กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 

 
เรียบเรียงเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 

1. นางสาวรัตนาภรณ์ มั่นคง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2. นางสาวสุชาดา สุราเลิศ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      
3. นางสาวมุทจรินทร์ สุระสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
จัดท าโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
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ค าน า 

สุขภาพช่องปากจัดเป็นองค์ประกอบหน่ึงของสุขภาพพึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะปากคือประตูสู่สุขภาพ ปัญหาสุขภาพช่องปากจะส่งผลต่อระบบอื่นๆของร่างกาย  
ดังน้ัน เราจึงจ าเป็นต้องดูแลสุขภาพในช่องปากให้สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดการดูแลช่องปาก จะต้องดูแล
สุขภาพช่องปากให้ดีต้ังแต่แรกเริ่มและคงสภาพที่ดีไว้ ให้ความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพการปูองกันโรค และ
การสร้างความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากจนส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากด้วยตนเอง ซึ่งดีกว่าการรักษา เพราะกระท าในสภาพปกติ ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ไม่ต้องทนทุกข์
ทรมานในการปวดฟัน ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่เสียเวลา ไม่ต้องเสียเงินในการรักษา และที่ส าคัญคือไม่ต้องสูญเสียฟัน 
การด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพและปูองกันโรคของส านักทันตสาธารณสุข ด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ของประเทศด้านสาธารณสุข วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กรมอนามัย  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของส านัก 
ทันตสาธารณสุขคือ การเป็นองค์กรหลักในงานทันตสาธารณสุขของประเทศเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีทุกช่วงวัยของชีวิต  มีกลยุทธ์หลักการ
ด าเนินงานคือเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  สร้างความตระหนักเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนพัฒนากระบวนการ ก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะ เพื่อการพัฒนา 
ทันตสุขภาพของประเทศ ทั้งน้ี ได้แบ่งการพัฒนาเป็นกลุ่มวัย ดูแลต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์จนถึงวัยสูงอายุ 

ส านักทันตสาธารณสุข จึงได้จัดท าเอกสารชี้แจงแนวทางการด าเนินงานทันตสาธารณสุขระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ปรากฏแนวทางการด าเนินงาน 
เล่มน้ี เพื่อให้ทันตบุคลากรในพื้นที่ได้มีกรอบการด าเนินงาน เพื่อให้เครือข่ายพื้นที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานทันตสาธารณสุขสู่เปูาหมายความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาทันตสุขภาพของ
ประชาชนให้มีสุขภาพช่องปากดีตลอดช่วงวัยของชีวิตต่อไป 
 

ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

สารบัญ 
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แนวทางการด าเนินงานพฒันาสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และเด็กปฐมวัย 
 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยปี 2564 
 

เป้าประสงค์ 
  1. เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากมากขึ้น 
  2. เพื่อให้เด็กปฐมวัย 0 -5 ปี ได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปาก 

ที่เหมาะสม 
  3. เพื่อสร้างเสริมสุขนิสัยการแปรงฟันในเด็กปฐมวัย 
  4. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากให้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก  
 

เป้าหมายผลผลิต         
 1. มีแนวทางในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์และเด็กปฐมวัย 
 2. มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบในการจัดกิจกรรม “ขยับแปรง 2 นาที” 

3. มีสื่อที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากส าหรับหญิงต้ังครรภ์/
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 

 

เป้าหมายผลลัพธ์  
  1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมเพิ่มขึ้น 
 2. เด็ก 3 ปี ได้รับการตรวจฟันเพิ่มขึ้น 

3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
ของมารดาและเด็กปฐมวัย  

 

สถานการณ์ 
จากการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ คร้ังที่ 8 ประเทศไทย ยังคงพบความชุกของโรคฟันผุ

ในเด็กอายุ 3 ปี ร้อยละ 52.9 และเด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 75.6 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการ ในส่วนของช่องปากน้ันถือเป็นประตูสู่สุขภาพ เป็นช่อง ทางน า
สารอาหารเข้าสู่ร่างกาย จากการศึกษาของกรมอนามัย เร่ือง พัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทย ปี 2557 พบว่า 
ปัจจัยทางชีวภาพด้านสุขภาพของเด็ก ได้แก่ โรคประจ าตัว โรคปอดบวม ปัญหาสุขภาพช่องปาก การขาด
สารอาหาร (W/A) น้ าหนักตามส่วนสูง (W/H) ส่วนสูง(H/A) และภาวการณ์เจริญเติบโต มีความสัมพันธ์ 
ต่อพัฒนาการสมวัยของเด็ก เด็กปฐมวัยที่ไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปากมีโอกาสที่จะพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 
1.43 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก นอกจากน้ันเด็กปฐมวัยยังเป็นวัยที่เหมาะสมใน
การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ดังน้ันสิ่งแวดล้อม อาหาร การอบรมเลี้ยงดูจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง และ 
ผู้เลี้ยงดูเด็ก เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เด็กมีสุขภาพ พัฒนาการ และพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ซึ่งมี ผล
ต่อคุณภาพชีวิตของเด็กในระยะยาว 
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กรอบการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 

 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 

1. เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) ร้อยละ 73 

2. เด็กอายุ 3 ปี ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 50 

3. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปาก ร้อยละ 70 

มาตรการ 

1. เพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและปูองกันโรคในช่องปากกลุ่มหญิงต้ังครรภ์และเด็กปฐมวัย 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย 

3. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการสุขภาพช่องปากใน ANC และ WCC 

4. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากประชาชน ก่อนต้ังครรภ์ ระหว่างต้ังครรภ์และหลังคลอด  

5. สร้างกระแสการจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี 

สุขภาพช่องปากที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

แผนปฏิบัติการและกิจกรรมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564 

 1.   ประเมินผลการบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากหญิงต้ังครรภ์ (Fee schedule)  
  2.   พัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็กปฐมวัย   

 2.1 จัดท าแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์

และเด็กปฐมวัย 
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   2.2  ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  - กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส “ขยับแปรง 2 นาที” ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  - กิจกรรมประกวดต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรม “ขยับแปรง 2 นาที” 

   - พัฒนาการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน 
3.  สื่อ ความรู้สุขภาพช่องปากหญิงต้ังครรภ์และเด็กปฐมวัย 

ผลิตสื่อที่ เกี่ยวข้องกับการส ร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากส าหรับหญิงต้ังครรภ์/
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพช่องปาก 

4.  นิเทศติดตามงานส่งเสริมทันตสุขภาพ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากในกลุ่ม  
หญิงต้ังครรภ์และเด็กปฐมวัย 

บทบาทหน้าท่ีแต่ละภาคส่วน 

 หญิงต้ังครรภ์ เด็ก 0-3 ปี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

แนวทางการ
ด าเนินงาน  
ระดับส่วนกลาง 

1) บูรณาการเกณฑ์ ANC 
คุณภาพ มหัศจรรย์ 1000 วัน  

2) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดบริการสร้างเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคใน
ช่องปากในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์
ภายใต้นโยบาย Fee schedule  

3) จัดท าแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคในหญิงต้ังครรภ์ 

4) สนับสนุนสื่อแก่สถานบริการ
ฝากครรภ์เอกชนส่งเสริมให้
หญิงต้ังครรภ์เข้ารับบริการ
ตรวจฟัน 

1) บูรณาการกิจกรรม WCC 
2) สนับสนุนสื่อออนไลน์ในการ

สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ช่องปากแก่ผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็ก 

3) พัฒนาระบบเฝูาระวังที่เกี่ยว 
ข้องกับปัจจัยปูองกันและปัจจัย
เสี่ยงส าคัญต่อการเกิดฟันผุ 

4) พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ใน
การติดตามการด าเนินงาน
และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคในช่องปาก 

1) ขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพและปูองกันโรคใน 
ช่องปากภายใต้มาตรฐาน     
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

2) พัฒนาแนวทางและจัดอบรมการ
ด าเนินงานทันตสุขภาพในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน 

3) สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคม
และรณรงค์สร้างกระแสกิจกรรม
ขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

แนวทางการ
ด าเนินงาน  
ระดับศูนย์อนามัย 

1) รวบรวมข้อมูล เพื่อก ากับ ติดตาม
และประเมินผลตามตัวชี้วัด
เปูาหมายในจังหวัดที่รับผิดชอบ 

2) ประเมินผลกิจกรรมการ
ด าเนินงานในพื้นที่ รอบ 3 6 9 
12 เดือน และเสนอแนะการ

1) รวบรวมข้อมูล เพื่อก ากับ 
ติดตามและประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดเปูาหมายในจังหวัดที่
รับผิดชอบ 

2) ประเมินผลกิจกรรมการ
ด าเนินงานในพื้นที่ รอบ 3 6 9 

1) ผลักดันพื้นที่ในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3) สนับสนุนการจัดท านโยบายสาธารณะ

ที่ดีต่อสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 
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 หญิงต้ังครรภ์ เด็ก 0-3 ปี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการด าเนินงานต่อพื้นที่ 
3) สรุปภาพรวมปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาการด าเนินงานให้กับ
พื้นที่ และส่วนกลาง 

4) ค้นหา best practice ระดับ
เขตสุขภาพในการพัฒนาและ
ขยายเครือข่ายการด าเนินงาน 

5) สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
หญิงต้ังครรภ์ในทุกสิทธิเข้า 
รับบริการทันตกรรม 

6) สื่อสาร key message  
ลดการบริโภคน้ าตาล และการ
แปรงฟันคุณภาพ การตรวจ
สุขภาพช่องปากด้วยตนเอง 

12 เดือน และเสนอแนะการ
พัฒนาการด าเนินงานต่อพื้นที่ 
3) สรุปภาพรวมปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาการด าเนินงานให้กับ
พื้นที่ และส่วนกลาง 

4) ค้นหา best practice ระดับ
เขตสุขภาพในการพัฒนาและ
ขยายเครือข่ายการด าเนินงาน 

 
 
 
 

4) สื่อสาร key message ลดการ
บริโภคน้ าตาล และการแปรงฟัน
คุณภาพ การตรวจสุขภาพช่องปาก
ด้วยตนเอง 

5) มีข้อมูลในการเฝูาระวังที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยปูองกันและปัจจัยเสี่ยง
ส าคัญต่อการเกิดฟันผุในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับเขตสุขภาพ 

6) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์
สร้างกระแส “ขยับแปรง 2 นาที” 
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
กิจกรรมประกวดต้นแบบสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัด
กิจกรรม “ขยับแปรง 2 นาที” 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 
 

1) มีแผนการจัดบริการระดับจังหวัด 
2) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ

แนวทางการด าเนินกิ จกรรม
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  

3) มีข้อมูลในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

4) สื่อสารประชาสัมพันธ์การรับ
บริการทันตกรรมของหญิง
ต้ังครรภ์ ในเครือข่ายคลินิก
ฝากครรภ์เอกชน 

5) สื่อสาร key message ลด
การบริโภคน้ าตาล และการ
แปรงฟันคุณภาพ การตรวจ
สุขภาพช่องปากด้วยตนเอง 

 

1) มีแผนการจัดบริการระดับ
จังหวัด 

2) มีข้อมูลในการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

3) พัฒนาต้นแบบหรือ
นวัตกรรมในการด าเนินงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานในเครือข่าย 

 
 

1) การด าเนินงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

2) ประสาน/ผลักดัน รพสต.ในการขอ
งบประมาณกองทุนต าบลในการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
และปอูงกันโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั 

3) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สร้าง
กระแส “ขยับแปรง 2 นาที”     
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4) ค้นหาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อ
ส่งเข้าร่วมประกวดต้นแบบสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัด
กิจกรรม“ขยับแปรง 2 นาที” 

5) มีข้อมูลในการเฝูาระวังที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยปูองกันและปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อ
การเกิดฟันผุในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศพัท ์ E-mail 
ทพญ.กรกมล นยิมศิลป ์ ทันตแพทยเ์ชีย่วชาญ 0-2590-4204 kornkamol.n@anamai.mail.go.th 
ทพญ.นพวรรณ โพชนุกูล ทันตแพทยเ์ชีย่วชาญ 0-2590-4204 noppawan.p@anamai.mail.go.th 
ทพญ.สุวรรณา เอ้ืออรรถการุณ ทันตแพทยช์ านาญการพิเศษ 0-2590-4204 suwanna.dt@gmail.com 
ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค ์ ทันตแพทยช์ านาญการ 0-2590-4204 kunthawong19@hotmail.com 
น.ส.เขมณัฏฐ์ เชื้อชยัทศัน ์ นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 0-2590-4204 kcmanat48@gmail.com 
น.ส.วรรอร กิติเดชวรชัย เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข

ปฏิบัติงาน 
0-2590-4204 ning4962@gmail.com 
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แนวทางการด าเนินงานพฒันาทันตสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
 

เป้าประสงค์ : เด็กวัยเรียนวัยรุ่นสุขภาพช่องปากดี (เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 71)  
เป้าหมายผลผลิต  :  

1. เด็กได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากที่มีคุณภาพและมีความครอบคลุม 

2. ข้อเสนอในการพัฒนาการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน 4-12 ปี 

เป็นการจ าเพาะ (Fee schedule) 

3. หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาการ

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 

เป้าหมายผลลัพธ์ :  

1. เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ 

2. เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีสภาวะสุขภาพช่องปากที่ดี 

สถานการณ์  
การศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาของการดูแลสุขภาพตลอดช่วงชีวิต (Life course epidemiology) 

ยอมรับว่าสภาวะสุขภาพในขณะใดขณะหน่ึง เป็นผลสืบเน่ืองจากการสะสมความเสี่ยงของโรคจากช่วงชีวิตที่

ผ่านมา ดังน้ันการด าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะเวลาที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาของโรค  เด็กวัยเรียนเป็น

ช่วงระยะเวลาที่ส าคัญในการปลูกฝังความรู้เรื่องสุขภาพ ทักษะการดูแลอนามัยส่วนบุคคล และความมีระเบียบ

วินัย การจัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากส าหรับเด็ก  ร่วมกับการส่งเสริมการดูแล

สุขภาพช่องปากในระดับครอบครัวและชุมชน ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี ซึ่งจะ

ส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี ข้อมูลจากผลส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศในปี 2560 

กลุ่มเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจฟัน ร้อยละ 84.7  มีปัญหาฟันถาวรผุ ร้อยละ 52 โดยพบว่ามีฟันผุที่ยังไม่ได้

รับการรักษา ร้อยละ 31.5 มีฟันผุระยะเร่ิมต้น ร้อยละ 21 มีการสูญเสียฟัน ร้อยละ 3 เคยปวดฟัน ร้อยละ 

36.7 และเคยหยุดเรียนเพราะไปท าฟัน ร้อยละ 12.2 ซึ่งปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียนเป็นปัจจัยที่

ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก พบว่าเด็กที่มีฟันผุสูงจะมีความสัมพันธ์กับ

ผลการเรียนที่ไม่ดี และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  ปัจจุบันพบว่าเด็กไทยมากกว่าคร่ึงหน่ึงมีฟันผุ ซึ่งถ้าไม่

ดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี ปัญหาสุขภาพช่องปากจะสะสมและมีความรุนแรงจนอาจเกิดการสูญเสียฟันถาวร

ต้ังแต่เด็ก ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิต   

 การบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากเป็นสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพส าหรับคนทุก 
กลุ่มวัย แต่การเข้าถึงบริการของแต่ละกลุ่มวัยยังต่ า โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนพบว่าได้รับการตรวจฟันไม่ถึง    

ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2563 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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ได้เพิ่มรายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็น

การจ าเพาะ (Fee schedule) ในเด็ก 4-12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุม

บริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากส าหรับเด็กวัยเรียนทุกสิทธิ และเพื่อลดความชุกของการ

เกิดโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน ซึ่งด าเนินการโดยจัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปาก และ

ด าเนินการเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปาก ได้แก่ บริการทา/เคลือบ

ฟลูออไรด์ ในเด็กอายุ 4-12 ปี และบริการเคลือบหลุมร่องฟัน (เฉพาะฟันกรามถาวร ซี่ 6 และ 7) ในเ ด็กอายุ 

6-12 ปี ผลการด าเนินงานปี 2563 พบว่าเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษา 

ร้อยละ 49.2 (เปูาหมายรอบ 6 เดือนหลัง ร้อยละ 55) โดยมีเขตสุขภาพที่มีผลงานการตรวจสุขภาพช่องปาก 

และวางแผนการรักษามากกว่า  ร้อยละ 50 ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3 7 8 10 11 และ12 เด็กอายุ 12 ปี 

ปราศจากฟันผุ (Caries Free) ร้อยละ 71.2 โดยมีเขตสุขภาพที่ 3 7 8 10 11 และ 12 ที่มีร้อยละเด็กอายุ 12 

ปี ปราศจากฟันผุ มากกว่าร้อยละ 70 (ร้อยละการตรวจฟันมากกว่าร้อยละ 55)  

 
            (ที่มา : รายงานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 ก.ย. 63) 

 

ผลงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปาก บริการทา/เคลือบฟลูออไรด์ ในเด็ก
อายุ 4-12 ปี ผลการด าเนินงานปี 2563 พบว่าเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการทา/เคลือบฟลูออไรด์ ร้อยละ 51.3 
(เปูาหมายร้อยละ 50) เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการตรวจและบริการเคลือบหลุมร่องฟัน (เฉพาะฟันกรามถาวร ซี่ 
6 และ 7) ร้อยละ 57.4 และ ร้อยละ 24.9 ตามล าดับ ซึ่งความครอบคลุมของการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน
ยังต่ ากว่าเปูาหมาย (เปูาหมายร้อยละ 50)   
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  (ที่มา : รายงานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 ก.ย. 63) 
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จากผลการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนในปี 2563 โดยใช้เคร่ืองมือวัดความรอบ
รู้ด้านสุขภาพช่องปากขั้นพื้นฐาน (P-TOFHLiD) ที่พัฒนาขึ้น มีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ ความเที่ยงตรงเชิง
จ าแนก (p-value < 0.05)  และมีความเชื่อมั่นภายใน Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.808 ผลการศึกษาพบว่า 
เด็กวัยเรียน ชั้น ป.5 และ ป.6 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากระดับพื้นฐาน  (Basic or Functional Oral 
Health Literacy) เฉลี่ย 21.6 คะแนน โดยมีความรอบรู้เพียงพอต่อการส่งผลให้เกิดสุขภาพช่องปากที่ ดี  
ร้อยละ 72 แต่เมื่อดูความรอบรู้รายด้านพบว่าเด็กวัยเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้สุขภาพช่องปากในด้าน
การบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน  
แต่อย่างไรก็ตามจากการส ารวจพบว่า เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการแปรงฟัน เพียง
ร้อยละ 9.5 แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน ร้อยละ 59.7 และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสี่ยง ได้แก่  
ด่ืมน้ าหวาน น้ าอัดลม มากกว่า 2 คร้ังต่อวัน ร้อยละ 52 กินขนมกรุบกรอบ และกินลูกอม มากกว่า 2  คร้ัง 
ต่อวัน ร้อยละ 28.9 และ 21.4 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเด็กส่วนมากมีความรอบรู้เพียงพอต่อการส่งผลให้เกิด
สุขภาพช่องปากที่ดี แต่ยังไม่เชื่อมถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่ดี ดังน้ันการพัฒนากระบวนการและ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่ดีจึงมีความส าคัญ ผ่านแนวทาง
การด าเนินกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa charter)  
ที่ครอบคลุมมิติด้านการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการมีสุขภาพ
ดี การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และการปรับเปลี่ยนระบบบริการ
สุขภาพ เพราะโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในเด็ก และโรงเรียนยัง
เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพที่ดีไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน 
 การพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและปูองกันโรคในโรงเรียน 

รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากส าหรับเด็กวัย

เรียนทุกสิทธิ เพื่อลดความชุกของการเกิดโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน  ต้องอาศัยการบูรณาการ การท างานใน 

ทุกภาคส่วน และขยายผลกิจกรรมที่มีประสิทธิผล การพัฒนารูปแบบการบริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกัน

โรคในช่องปากโดยพัฒนาคุณภาพบริการและความครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งระบบข้อมูลสภาวะสุขภาพ

ช่องปากเพื่อก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน และการท างานเครือข่ายโรงเรียนผ่าน เครือข่าย

เด็กไทยฟันดี โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง/ระดับเพชร  โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในการท าให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

สามารถดูแลสุขภาพตนเอง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี จะท าให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ  

มีสุขภาพช่องปากที่ด ีน าไปสู่สุขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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กรอบการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 
 

  

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1 เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) ร้อยละ 71 
(หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีที่ผ่านมา) 

2 เด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและ             
วางแผนการรักษา 

ร้อยละ 60 

3 เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( Cavity free)  ร้อยละ 82 

4 เด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่  ร้อยละ 50 

5 เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร ร้อยละ 50 

มาตรการการด าเนินงาน 

1. เพ่ิมการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน 

 สนับสนุนให้หน่วยบริการจัดบริการส่งเสริมปูองกันตามชุดสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การเคลือบหลุมร่องฟัน 
(sealant) ในฟันกรามถาวรซี่แรกและซี่ที่ 2   

 จัดให้มีระบบเฝูาระวังสภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียนและการส่งต่อเพื่อรับบริการต้ังแต่เร่ิมแรก 

(early detection and early treatment) โดยมีการตรวจฟันอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง และ
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ประเมินความเสี่ยงของโรคในช่องปาก จัดบริการทันตกรรมปูองกันในเด็กตามระดับความเสี่ยง และ                 

ส่งต่อบริการและรักษาตามความเสี่ยงและความจ าเป็น 

 พัฒนาชุดการบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและปูองกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน 4-12 ปี             

ที่มีประสิทธิภาพ (Fee schedule) 

2. สร้างความรอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน  

 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเครือข่ายส่งเสริม

สุขภาพช่องปากในโรงเรียนและการเรียนรู้ เช่น การจัดกิจกรรมเรียนรู้เร่ืองทันตสุขภาพที่สอดคล้อง

กับหลักสูตรการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการแปรงฟันคุณภาพ ทักษะในการเลือก

รับประทานอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืม ที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรม

สุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ และสามารถเฝูาระวังโรคในช่องปากได้ด้วยตนเอง (self-surveillance)  

 สนับสนุนให้หน่วยบริการท างานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในส่งเสริมการให้มีการเรียนการสอน

ทันตสุขศึกษาที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่ดี 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  

 ส่ง เส ริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อง  เช่น โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และ                         

ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนสร้างสิ่งแวดล้อม รวมถึง

นโยบายที่ส นับสนุนการมีสุขภาพช่องปากที่ ดี ในเ ด็กวัย เรียน  ผ่านเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง  เช่น                      

เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เครือข่ายสังคมไทยไร้ฟันผุ โรงเรียนนักเรียนไทยสุ ขภาพดี โรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล                  

บทบาทศูนย์อนามัย จังหวัด และส่วนกลาง 

แนวทาง                   
การด าเนินงาน 

1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน

ช่องปากเด็กวัยเรียน 

2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ช่องปากในเด็กวัยเรียน 

3. พัฒนาระบบอนามัยโรงเรียน
และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ              
การมีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

ศูนย์อนามัย 1. ก ากับติดตามและประเมินผล
คุณ ภ า พ บ ริ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพช่องปาก เด็กวัยเรียน 
4- 12 ปี (Fee schedule) 
ตามชุดสิทธิประโยชน์ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 
 

1. ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม
ส่ง เส ริมสุขภาพช่องปากใน
โรงเ รียน และต่อยอดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากผ่าน
เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/
โรงเรียนนักเรียนไทยสุขภาพดี/

1. ขับ เค ลื่ อ นร ะบ บอ นา มั ย
โรง เ รียน  โดยส่ ง เ ส ริม ให้
จังหวัดมีการด าเนินกิจกรรม
ดังน้ีในโรงเรียน 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน  

 สร้างนโยบายที่ดีต่อสุขภาพ 
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แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

แนวทาง                   
การด าเนินงาน 

1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน

ช่องปากเด็กวัยเรียน 

2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ช่องปากในเด็กวัยเรียน 

3. พัฒนาระบบอนามัยโรงเรียน
และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ              
การมีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

2. รวบรวมข้อมู ล เพื่อก ากั บ 
ติด ต า ม แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล                   
ตาม ตัวชี้ วั ด เปู าหมาย ใ น
จังหวัดที่รับผิดชอบ 

3. ประเมินผลกิจกรรมด าเนินงาน
ในพื้ นที่ รายไตรมาส และ
เสนอแนะการพั ฒนาการ
ด าเนินงานต่อพื้นที่ 

4. สรุปภาพรวมการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาการด าเนินงาน
ให้กับพื้นที่และส่วนกลาง 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

โรง เ รียนรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ
เค รือข่ าย โรงเ รียน ตชด . /
เครือข่ายสังคมไทยไร้ฟันผุ 

2. คัดเลือกและประเมินเครือข่าย
โ ร ง เ รี ย น เ ด็ ก ไ ท ย ฟั น ดี                     
(ศอ.ละ 2 เครือข่าย) 

3. คัดเลือกโรงเ รียนที่ เข้า ร่วม
กิจกรรมประกวดแต่งเพลง
แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน                            
(ศอ.ละ 1 แห่ง) 

4. จัดให้มีการสื่อสาร key 
message จาก NuPETHS 
ด้านสุขภาพช่องปาก และ
ประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพช่องปาก 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
สนับสนุนสื่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active learning 

ช่องปากเด็กวัยเรียน  

 มีข้อมูลในการเฝูาระวัง
ครอบคลุมปัจจัยปูองกัน               
และปัจจัยเสี่ยงส าคัญ 

 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน
เครือข่ายโรงเรียน 

จังหวัด 
 

1. มีแผนการจัดบริการระดับ
จังหวัด 

2. มีการประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจแนวทางการด า เ นิน
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานใน
พื้นที่  

3. มีข้อมูลในการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

4. ตรวจประเมินการยึดติดของ

ด า เ นินกิจกรรมส่งเส ริมสุขภาพ 
ช่องปากในโรงเรียน และต่อยอด
ความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก
ผ่านเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล /
โรงเรียนนักเรียนไทยสุขภาพดี /
โ ร ง เ รี ย น ร อ บ รู้ ด้ า น สุ ข ภ า พ
เครือข่ายโรงเรียน ตชด. /เครือข่าย
สังคมไทยไร้ฟันผุ 
 

1. สนับสนุนสถานบริการด าเนิน
กิจกรรมส่ ง เ ส ริมสุ ขภาพ               
ช่องปากในโรงเรียนโดย 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก  
ทุกภาคส่วน  

 ส นั บ ส นุ น ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น               
สร้างนโยบายที่ดีต่อสุขภาพ 
ช่องปากเด็กวัยเรียน  
 
 



- 15 - 
 

แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

แนวทาง                   
การด าเนินงาน 

1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน

ช่องปากเด็กวัยเรียน 

2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ช่องปากในเด็กวัยเรียน 

3. พัฒนาระบบอนามัยโรงเรียน
และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ              
การมีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

สารเคลือบหลุมร่องฟัน 
5. รวบรวมข้อมูล เพื่อ ก ากับ 

ติดตามและประเมินผล 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

ก า ร ด า เ นิ น ง า นส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน
วัยรุ่น 

 จัดให้มีการเรียนการสอนด้าน
สุขภาพช่องปากในโรงเรียนใน
การสื่อสาร key message 
ลดบริโภคน้ าตาล และการ
แปรงฟันคุณภาพ การตรวจ
สุขภาพช่องปากด้วยตนเอง              

 มี ข้ อ มู ล ใ นก า ร เ ฝู า ร ะ วั ง
ครอบคลุมปัจจัยปูองกันและ
ปัจจัยเสี่ยงส าคัญ 

 ส่ง เ ส ริม  สนับสนุน ก ากั บ 
ติดตาม  ประ เมินผล กา ร
ด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียน 

ส่วนกลาง 1. ประเมินผลการเข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคใน
ช่องปากเด็กวัยเรียน 4- 12 ปี 
(Fee schedule) ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์กลุ่มวัยเรียน 

1. ขับเคลื่อนการสร้างเสริมความ
รอบ รู้ด้านสุขภาพช่องปาก                
เด็กวัยเรียน 

2. พัฒนา เ ค รื อ ข่ า ย โร ง เ รี ย น
เด็กไทยฟันดี สุขภาพดี 

3. ส ร้า งกระแสการแปรงฟั น                    
หลังอาหารกลางวันในโรงเรียน 
ผ่านกิจกรรมประกวดเพลง
แป รง ฟั นป ร ะก อบ ท่ า เ ต้ น
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก   

1. ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะ พั ฒ น า
ระบบงานอนามัยโรงเรียนที่
ส่งเสริมความรอบรู้และทักษะ
สุขภาพช่องปากของเด็กวัย
เรียนวัยรุ่น 

2. พั ฒ น า ก า ร แ ป ร ง ฟั น ที่ มี
ประสิทธิภาพในเด็กวัยเรียน 
โดยบูรณาการผ่านโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

3. ขับเคลื่อนการท างานและ
ติดตามมาตรการที่มิใช่ภาษี
เพื่ อ การ บ ริ โภค น้ าต าล ที่
เหมาะสมส าหรับคนไทย 

4. ติดตามการด าเ นินงานตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เ ร่ื อ ง  ม าตรการและแนว
ทางการสร้างเสริมความรอบรู้
และทักษะในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากและการ เลือกรับ
บริการทางทันตกรรม 
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แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

แผนปฏิบัติการและกิจกรรมด าเนินการปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรมส าคัญ กิจกรรมด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

โครงการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
เสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ        
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

1. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
1.1 ประเมินการใช้สื่อส่งเสริมทันตสุขภาพวัยเรียน ม.ค. - มี.ค.2564 รร. จนท.สธ.    

ภาคีเครือข่าย 

1.2 สร้างกระแสการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมประกวดเพลงแปรงฟัน
ประกอบท่าเต้นส่งเสริมสขุภาพช่องปาก   
- คัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและ
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเพลงแปรงฟัน 
โดยศูนย์อนามัย 

ต.ค.2563 - มี .ค .
2564 

เด็กประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 

1.3 พัฒนาแนวทางการแปรงฟันที่มีประสิทธิภาพ 
ในเด็กวัยเรียน โดยบูรณาการผ่านโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

 โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

ยกระดับพัฒนา
คุณภาพงานอนามัย
โรงเรียน 
  
  

2. เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย 
2.1 พัฒนาเครือข่ายส่ง เสริมสุขภาพช่องปาก 
เด็กวัยเรียน 

 
 

 
 

     2.1.1 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนระบบ 
งานอนามัยโรงเรียนที่มีคุณภาพ  
 

ธ.ค. 2563 ทันตบุคลากร จาก
ศอ. 1-12ส่วนกลาง 
Cluster วัยเรียน 
จ านวน 15 คน 

     2.1.2 มอบรางวัลแก่เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย
ฟันดีที่ผ่านการคัดเลือกและโรงเรียนที่ชนะการ
ประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก         

เม.ย. 2564 เครือข่ายโรงเรียน
เด็กไทยฟันดีและ
โรงเรียนท่ีชนะการ
ประกวดแต่งเพลง
แปรงฟันประกอบ
ท่าเต้นส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก 

2.2. พัฒนาเครือข่ายสังคมไทยไร้ฟันผุ   

     2.2.1 ประชุมเชิงปฏิบั ติการพัฒนาแนวทาง 
การด าเ นินงานและประเมินผลการด า เนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

ธ.ค. 2563 เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข และ 
ทันตบุคลากร จาก
ศอ. 1-12 สสจ. 
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แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

กิจกรรมส าคัญ กิจกรรมด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

     2.2.2 พัฒนาและแลกเปลี่ยนเ รียนรู้การ
ด าเนินงานเครือข่ายสังคมไทยไร้ฟันผุ 

  

2.3 ขับเคลื่อนการท างานและติดตามมาตรการที่มิใช่
ภาษีเพื่อการบริโภคน้ าตาลที่เหมาะสมส าหรับคนไทย 

ต.ค. 2563 -  
ก.ย.2564 

หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

    2.3.1 ประสานภาคีเครือข่ายและท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเส ริมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของน้ าตาลอย่างเหมาะสม
เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 

มี.ค.2564 หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 2.4 ติดตามการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ 
เด็กวัยเรียนร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น 
โรง เ รียนนัก เ รียนไทยสุขภาพดี โรงเ รียนใน       
ถิ่นทุรกันดาร สังคมไทยไร้ฟันผุ เป็นต้น 

ม.ค. - ส.ค. 2564 รร. จนท.สธ.  
ภาคีเครือข่าย 

2.5 พัฒนาข้อเสนอการด าเนินโครงการนม
ฟลูออไรด์ปูองกันฟันผุแห่งประเทศไทย 

ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564 

เด็กนักเรียนใน
พื้นท่ีท่ีด าเนิน
โครงการ 

โครงการพัฒนาชุดการบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก เด็กวัยเรียน 4 - 12 ปี 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยกระดับพัฒนา
คุณภาพงานอนามัย
โรงเรียน 
  
 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับมาตรฐานทีมเก็บ 
ข้อมูลเพื่อประเมินผลการเข้าถึงบริการส่งเสริม 
สุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน4-12ป ี(fee schedule)     

23-25 ธ.ค. 2563 ศอ. 1-12 และ12 
จังหวัดเปูาหมายท่ี
เข้าร่วมโครงการ  

2. เก็บข้อมูลประเมินผลการเข้าถึงบริการและ 
ติดตามการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพและ 
ปู อ งกั นโ รคในช่ อ งปาก เ ด็กวั ย เ รียน 4-12 ปี  
(Fee schedule)  

 ม.ค. - ก.พ. 2564 12 จังหวัด ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

3. ประชุมพัฒนาข้อเสนอการเข้าถึงบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากกลุ่มหญิง
ต้ังครรภ์และเด็กวัยเรียน 4-12ปี (Fee schedule) 

27 พ.ย. 2563 และ 
30 ก.ค. 2564 
(ประชุมออนไลน์2คร้ัง) 

ทันตบุคลากร จาก
ศอ. 1-12  
ส่วนกลาง 
ผู้เชี่ยวชาญ  

4. สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์อนามัยในการ
ด าเนินงานประเมินผลการเข้าถึงบริการสร้างเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน  
4-12 ปี (Fee schedule) 

พ.ย. 2563 ศอ.1-12 
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แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศพัท ์ E-mail 
ทพญ.กรกมล นยิมศิลป ์ ทันตแพทยเ์ชีย่วชาญ 0-2590-4204 kornkamol.n@anamai.mail.go.th 
ทพญ.จิราพร ขีดดี    ทันตแพทยเ์ชีย่วชาญ 0-2590-4204 chiraporn.k@anamai.mail.go.th 
ทพญ.กันยา บุญธรรม                 ทันตแพทยช์ านาญการ 0-2590-4204 kanya22@gmail.com 
ทพญ.ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี      ทันตแพทยช์ านาญการพิเศษ 0-2590-4204 pattraporn066@gmail.com  
น.ส.ชนิกา โรจน์สกุลพานิช     นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 0-2590-4204 chanika.r@anamai.mail.go.th 
น.ส.ปาจรยีภัทร นาควาร ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 0-2590-4204 Pachareeyaphat.n@anamai.mail.go.th 
น.ส.วรียา กัญหารัตน ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 0-2590-4204 weraya.k@anamai.mail.go.th 
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แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

แนวทางการด าเนินงานพฒันาทันตสุขภาพวัยท างาน 
 

เป้าประสงค์ 

ประชากรวัยท างานอายุ 15-59 ปี  

สามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง (self care) และ 

เข้ารับบริการทางทันตกรรมตามความเหมาะสม (access to care) 

เป้าหมายผลลัพธ์ (Outcome) 

 ประชาชนวัยท างานมีความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี 

และเข้ารับบริการทางทันตกรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

เป้าหมายผลผลิต (Output) 

  1. มีฐานข้อมูลความรอบรู้ และพฤติกรรมการดูแลช่องปาก เพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก

ของประชากรวัยท างาน 

  2. เกิดรูปแบบการสร้างสื่อสารและความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยท างานในพื้นที่น าร่อง 

  3. เกิดระบบ/กลไกการจัดบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางทันตกรรม 

สถานการณ์ 

  ประชากรวัยท างานอายุ 15-59 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาครอบครัว สังคม 

และประเทศชาติ มีบทบาทเป็นทั้งผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นผู้น าครอบครัว และต้องดูแล

ประชากรกลุ่มวัยอื่น ๆ อีกด้วย สถานการณ์การเจ็บปุวยของคนไทยในปัจจุบัน เปลี่ยนจากปัญหาในอดีตที่การ

เจ็บปุวยจากโรคติดต่อ กลายมาเป็นการเจ็บปุวยด้วยโรคเ ร้ือรังต่าง ๆ ดังน้ันการด าเ นินงานส่งเสริม          

ทันตสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากกลุ่มวัยท างานควรเป็นการบูรณาการร่วมกับงานอื่น โดยมีเร่ืองของ

ปัจจัยเสี่ยงร่วมต่าง ๆ เป็นตัวเชื่อมโยงเข้าสู่การดูแลสุขภาพช่องปาก พฤติกรรมหลักที่กลุ่มวัยท างานพึงปฏิบัติ 

คือ การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปากอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้กลุ่มวัยท างานรับทราบข้อมูลสุขภาพช่องปากของตนเอง เข้าใจข้อมูลน้ัน สามารถ

ซักถาม และน าไปสู่การตัดสินใจในการดูแลสุขภาพช่องปากได้ ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินงานเร่ืองความรอบรู้

ด้านสุขภาพ (Health Literacy) น่ันเอง จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน ปี 2563 ผ่าน

แบบสอบถามในระบบ application H4U พบว่า ประชากรวัยท างานมีพฤติกรรมแปรงฟันก่อนนอนทุกวัน 

นานอย่างน้อย  2 นาที ร้อยละ 63.15 และไปรับบริการไปรับบริการทางทันตกรรมในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 

51.57 และจากการส ารวจสภาวะสุขภาพซ่องปากคร้ังที่ 8 พ.ศ. 2560 ปัญหาในช่องปากที่ส าคัญที่พบในกลุ่ม

วัยท างาน พบว่าเป็นวัยที่พบโรคฟันผุร้อยละ 91.8 เป็นฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 43.3 และเร่ิมมีการผุ
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แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์:  

พฤติกรรมทันตสุขภาพ 

พฤติกรรมการบริโภค 

พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกาย  

Intervention: Health literacy, Behavior 

modification 

ระดับบุคคล:  

 ขอ้มูลพ้ืนฐาน ประเมินความรอบรูด้า้นทนัตสุขภาพ 

 ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายและแนวทางการปรับ

พฤติกรรมร่วมกนั 

 การติดตามและปรับพฤติกรรม 

ระดับชุมชน:  

 ขอ้มูลพ้ืนฐานระดบัชุมชน 

 ประเมินความรอบรูด้า้นทนัตสุขภาพ 

 ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธร่์วมกนั 

- การติดตามและปรับกลยุทธ์ 

Setting: 

 บ้าน/ ชุมชน 

 สถานพยาบาล:  

- คลินิกทันตกรรม 

- DM, HT, ANC clinic 

- DPAC คลินิก  

 สถานประกอบการ 

 

เครื่องมือประเมิน/

แนวทาง: 

- Self-assessment  

- Professional 

assessment 

Related Health 

Problems:  

Oral health 

Obesity 

DM 

CVDs 

Cardiovascular disease 

บริเวณซอกฟันมีหินน้ าลายและ/หรือเลือดออกร้อยละ 75.5 มีร่องลึกปริทันต์ต้ังแต่ 4 มม.ขึ้นไปถึงร้อยละ 

25.9 นอกจากน้ี ยังพบสภาวะในซ่องปากที่สัมพันธ์กับความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

(NCDs) รวมทั้งรอยโรคในซ่องปากที่อาจกลายเป็นมะเร็งซ่องปากและเป็นสาเหตุการตายได้    

  ดังน้ันแนวทางการด าเนินงานใน ปีพ.ศ. 2564 จึงเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริม

ทันตสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากกลุ่มวัยท างานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานข้อมูลเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรม

สุขภาพและสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยท างาน การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากผ่าน

เทคโนโลยีนวัตกรรม และการพัฒนาแนวทางการจัดบริการส่งเสริมปูองกันโรคในช่องปากวัยท างาน เพื่อให้เกิด

การดูแลประชาชนในกลุ่มน้ีอย่างเป็นรูปธรรม ตามบริบทของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

กรอบการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 
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แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 

1. ร้อยละ 65 ของประชากรวยัท างานแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที  

2. ร้อยละ 55 ของประชาชนวัยท างานเข้ารับบริการทางทันตกรรมในปีที่ผ่านมา 

มาตรการการด าเนินงาน 

 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

 2. ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้และสื่อสารการดูแลสุขภาพช่องปาก 

 3. พัฒนาระบบ/กลไกการจัดบริการส่งเสริมปูองกันโรคในช่องปาก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางทันตกรรม 

บทบาทส่วนกลาง ศูนย์อนามัยและจังหวัด  

มาตรการ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

และสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง

กับการด าเนินงานส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก 

ขับเคลื่อนการสร้างความ

รอบรู้และสื่อสารการดูแล

สุขภาพช่องปาก 

พัฒนาระบบ/กลไกการ

จัดบริการส่งเสริมป้องกัน

โรคในช่องปาก เพ่ือเพ่ิม

การเข้าถึงบริการทาง       

ทันตกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับส่วนกลาง 

1. ชี้แจงการด าเนินงานเฝูา

ระวังพฤติกรรมการดูแล   

ช่องปากและการจัดท า

แผนการด าเนินงานในระดับ

เขตสุขภาพ 

2. จัดท าระบบข้อมูล และ

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงาน

สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

ในกลุ่มวัยท างาน 

1. พัฒนาเคร่ืองมือ/

นวัตกรรมสร้างความรอบรู้

ด้านทันตสุขภาพ และคัด

กรองสุขภาพช่องปาก

ตนเอง (application FunD) 

2. พัฒนารูปแบบการสร้าง

ความรอบรู้ในชุมชนและ

ในสถานประกอบการ 

1. พัฒนาบทบาท/แนว

ทางการจัดบริการส่งเสริม

ปูองกันโรคในช่องปากแก่

ทันตบุคลากรในพื้นที่ 

2. พัฒนาแนวทางการ

จัดบริการทันตกรรมทางไกล 

(tele-dentistry)  

3. พัฒนาข้อเสนอการ

จัดบริการสุขภาพช่องปาก

ในกลุ่มผู้ประกันตน 

แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับศูนย์อนามัย 

ประสานงาน เพื่อก ากับ

ติดตามการด าเนินงานเฝูา

ระวังพฤติกรรมการดูแล 

ช่องปากร่วมกับพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงค์อื่น ๆ  

ขับเคลื่อนการด าเนิน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน

ชุมชนผ่านอสม. และใน

สถานประกอบการ/

องค์กรผ่านงาน HR 

ขับเคลื่อนการด าเนิน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน

ชุมชนผ่านอสม. และใน

สถานประกอบการ/องค์กร

ผ่านงาน HR 
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มาตรการ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

และสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง

กับการด าเนินงานส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก 

ขับเคลื่อนการสร้างความ

รอบรู้และสื่อสารการดูแล

สุขภาพช่องปาก 

พัฒนาระบบ/กลไกการ

จัดบริการส่งเสริมป้องกัน

โรคในช่องปาก เพ่ือเพ่ิม

การเข้าถึงบริการทาง       

ทันตกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับจังหวัด 

1. ด าเนินงานและเก็บข้อมูล

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ช่องปากร่วมกับพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงค์อื่น ๆ 

ในกลุ่มวัยท างาน ผ่าน 

application H4U 

2. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม

การดูแลช่องปาก และน าไป

วางแผนงานโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน

พื้นที่ 

1. สนับสนุนการสร้าง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ช่องปากผ่านนวัตกรรม 

application FunD เพื่อให้

ประชาชนสามารถดูแล

ช่องปาก และประเมิน

ความเสี่ยงการเกิดโรคใน

ช่องปากตนเองได้  

2. จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะ

การดูแลตนเองในวัย

ท างานกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ที่

ท างานในสถานประกอบการ 

ชุมชน หรือบุคลากร

สาธารณสุข 

3. สนับสนุนการจัด

กิจกรรมส่งเสริมทันต

สุขภาพในกลุ่มวัยท างาน 

เน่ืองในวันแรงงานแห่งชาติ 

1 พฤษภาคม 2564  

1. สนับสนุนการจัดบริการ

ส่งเสริมปูองกันโรคในช่อง

ปาก โดยการบูรณาการ

ร่วมกับการด าเนินงานใน

คลินิกบริการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม

สุขภาพช่องปากวัยท างาน 

2. เพิ่มช่องทางการให้บริการ

ในกลุ่มวัยท างาน เช่น ร่วม

ในกิจกรรมการตรวจสุขภาพ

การออกหน่วยบริการใน

สถานประกอบการ การเปิด

บริการคลินิกทันตกรรมนอก

เวลา การประสานคลินิก

เอกชนในการรับบริการ

รักษาในกลุ่มผู้ใช้สิทธิ

ประกันสังคม 

3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับรู้สิทธิและเข้า

รับบริการทันตกรรม        

ที่เหมาะสม 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรมส าคัญ กิจกรรมการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

เป้าหมาย : มีฐานข้อมูลความรอบรู้ และพฤติกรรมการดูแลช่องปาก เพ่ือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ   

ช่องปากของประชากรวัยท างาน 

1. พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล และ

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก 

1.1 ประชุมคณะท างานพัฒนา

ระบบเฝูาระวัง ข้อมูล สารสนเทศ 

คลัสเตอร์วัยท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

คณะท างานพัฒนาระบบ

เฝูาระวัง ข้อมูล

สารสนเทศ คลัสเตอร์วัย

ท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

ธ.ค.63 และ

ส.ค.64 

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง

การด าเนินงานและการจัดท า

แผนการด าเนินงานเฝูาระวัง

พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และ

ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัย

ท างาน 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน

และระบบข้อมูล

สารสนเทศกลุ่มวัยท างาน

ในศูนย์อนามัย 13 แห่ง 

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์

ฯ ตัวแทนผู้รับผิดชอบงาน

วัยท างาน ทันตบุคลากร

ใน 77 จังหวัด  

ธ.ค.63 

เป้าหมาย : เกิดรูปแบบการสร้างสื่อสารและความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยท างานในพ้ืนท่ีน าร่อง 

2. ขับเคลื่อนการสร้าง

ความรอบรู้และสื่อสาร

การดูแลสุขภาพช่องปาก 

2.1 ประชุมเพื่อจัดท ารูปแบบการ

สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่อง

ปากวัยท างานในสถานประกอบการ

ต้นแบบ 

ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา

รูปแบบการสร้างความ

รอบรู้ด้านสุขภาพช่อง

ปากวัยท างานในการ

ไฟฟูานครหลวง 

พ.ย.63,  

มี.ค.64 และ

ก.ค.64 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนารูปแบบการสื่อสารและสร้าง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัย

ท างาน 

บุคลากรจากส านักทันต

สาธารณสุข ทันตบุคลากร

ในพื้นที่น าร่องและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

ก.พ.64 
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กิจกรรมส าคัญ กิจกรรมการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

2.3 นิเทศติดตามการด าเนินงาน

สื่อสารและสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพช่องปากวัยท างานในพื้นที่

น าร่อง 

บุคลากรจากส านักทันต

สาธารณสุข และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

ก.ค.64 

2.4 ประชุมถอดบทเรียนการพัฒนา

รูปแบบการสื่อสารและสร้างความ

รอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยท างาน 

บุคลากรจากส านักทันต

สาธารณสุข ทันตบุคลากร

ในพื้นที่น าร่องและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

ส.ค.64 

เป้าหมาย : เกิดระบบ/กลไกการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการทาง     

ทันตกรรม 

3. พัฒนาระบบ/กลไก

การจัดบริการส่งเสริม

ปูองกันโรคในช่องปาก 

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ

ทางทันตกรรม 

3.1 ประชุมเพื่อพัฒนาคู่มือแนว

ทางการจัดบริการส่งเสริมปูองกัน

โรคในช่องปากวัยท างาน 

คณะท างานพัฒนาคู่มือ

แนวทางการจัดบริการ

ส่งเสริมปูองกันโรคในช่อง

ปากวัยท างานและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

เม.ย.64 

3.2 ประชุมคณะท างานเพื่อพัฒนา

ข้อเสนอการจัดบริการดูแลสุขภาพ

ช่องปากในกลุ่มผู้ประกันตน 

คณะท างานพัฒนา

ข้อเสนอการจัดบริการ

ดูแลสุขภาพช่องปากใน

กลุ่มผู้ประกันตน และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

ม.ค.และพ.ค.

64 

3.3 ประชุมคณะท างานพัฒนาแนว

ทางการจัดบริการทันตกรรม

ทางไกล (tele-dentistry) 

คณะท างานพัฒนาแนว

ทางการจัดบริการทันตก

รรมทางไกล          

(tele-dentistry) และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

ธ.ค.63,  

ม.ค.64 และ

ส.ค.64 
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ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศพัท ์ E-mail 

ทพญ.นนทนิี ต้ังเจริญดี ทันตแพทยเ์ชีย่วชาญ 02-5904215 nontinee.t@anamai.mail.go.th 

ทพญ.นันทม์นัส แย้มบุตร ทันตแพทยช์ านาญการพิเศษ 081-4850402 nanmanas.y@ anamai.mail.go.th 

ทพญ.วาสินี เกียรติอดิศร ทันตแพทย์ช านาญการ 025904215 wasinee.k@anamai.mail.go.th 

น.ส.อริศรา พัตตาสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ  

02-5904215 aritsara.p@anamai.mail.go.th 
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แนวทางการด าเนินงานพฒันาทันตสุขภาพในกลุม่ผู้ต้องขัง 

โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ต้องขัง ปี 2564 ภายใต้โครงการพระราชด าริ 

“ราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

เป้าประสงค์  

1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2. เพื่อให้ผู้ต้องขังวัยท างานสามารถเข้าถึงบริการรักษาทางทันตกรรมพื้นฐานในชุดสิทธิประโยชน์ 

ตามความจ าเป็น 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังวัยท างานมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม 

เป้าหมายผลผลิต         

 1. ผู้ต้องขังได้รับบริการสุขภาพช่องปาก ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟู เพิ่มมากขึ้น 

 2. คลินิกบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจ าเพิ่มมากขึ้น 

 3. กิจกรรมรณรงค์บริการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ต้องขังทั่วประเทศ จ านวน 1 คร้ัง  

 4. เกิดงานศึกษา/พัฒนา/วิจัย การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง อย่างน้อย 1 เรื่อง  

เป้าหมายผลลัพธ์  

 1. ผู้ต้องขังได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากตามสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่พึงได้  

 2. ผู้ต้องขังสามารถรู้ ตระหนัก และเกิดทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากได้   

สถานการณ์ 

ผู้ต้องขัง เป็นอีกหน่ึงกลุ่มของผู้ที่ด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิ

พื้นฐานที่มนุษย์พึงได้ จากข้อมูลจากสถิติผู้ ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่  1 

กรกฎาคม 2559 พบว่า จ านวนผู้ต้องขังมีมากถึง 321,347 คน โดยแยกเป็นชาย 277,173 คน หญิง 44,174 

คน ด้านสภาวะสุขภาพช่องปากของผู้ต้องขังน้ัน พบว่าผู้ต้องขังมากกว่าร้อยละ80 มีปัญหาสุขภาพฟันและ

ช่องปาก โดยโรคฟันผุ และโรคปริทันต์มีอุบัติการณ์ระดับที่สูง จากการศึกษาของจุรีรัตน์และคณะ ในปี 2551 

ได้ท าการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของผู้ต้องขังชายในทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี พบว่า มี

อัตราการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 95 และมีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาถึงร้อยละ 81 สาเหตุของการเกิดปัญหา

อาจเกิดได้หลายสาเหตุ ทั้งในเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของตัวผู้ต้องขัง สภาพแวดล้อมภายใน

ของเรือนจ า ความแออัดและทรัพยากรที่มีจ ากัด รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ยาก แม้จะมีระบบ

การดูแลตนเองหรือการขอรับยาสามัญประจ าบ้านในยามเจ็บปุวยเล็กๆน้อยๆได้ แต่หากผู้ต้องขังเจ็บปุวยและ
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มีอาการรุนแรงจนต้องน าส่งสถานพยาบาลนอกเรือนจ าน้ันก็จะมีข้อจ ากัดอีกหลายประการ เช่น ระยะทาง

ระหว่างเรือนจ ากับสถานพยาบาลภายนอก การประสานงานกับสถานพยาบาล และอัตราก าลังในการควบคุม

ผู้ต้องขัง เน่ืองจากตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ก าหนดชัดเจนไว้ว่า การน าผู้ต้องขังออกไปสถานพยาบาล

ต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน ติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ดังน้ันการส่งตัวผู้ต้องขังปุวยไปรับการรักษานอก

เรือนจ าจึง ต้องเป็นเ ร่ืองจ าเป็นในกรณีวิกฤติจริงๆ เท่า น้ัน จนดูเหมือนว่าการส่งตัวออกไปรักษา  

นอกเรือนจ าทัณฑสถานมักเป็นทางเลือกสุดท้ายเสมอ 

 ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ต้องขัง            

ปี 2564 ภายใต้โครงการพระราชด าริ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความ ดี  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากในเรือนจ า โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังสามารถเ ข้าถึงบริการ

รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู สุขภาพช่องปากได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม และร่วมคืน  

คนดี สุขภาพฟันดี สู่สังคมต่อไป 

กรอบการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 

1. ผู้ต้องขังได้รับบริการสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 30,000 คน 

2. เกิดคลินิกทันตกรรมในเรือนจ าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 แห่ง  

3. งานศึกษา/วิจัย/พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง จ านวน 1 เรื่อง 
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มาตรการการด าเนินงาน 

Access Coverage Quality Safety 

 ผู้ต้องขังได้รับบริการทันต 

กรรมพื้นฐานที่จ าเป็น  

 จัดต้ังคลินิกทันตกรรม             

ในสถานพยาบาลเรือนจ า  

 เกิดระบบการรักษาแบบ

รพ.แม่ข่าย-เรือนจ า  

 กิจกรรมรณรงค์ออก 

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 

 143 เรือนจ า 

 41 แห่งน าร่อง 

 ผู้ต้องขังมี/ไม่มีสิทธิ UC 

 

 

 คุณภาพการจัดบริการ 

 บริการ 1 คร้ัง/สัปดาห์ 

 CUP service plan 

 OHP model 

 ระบบจัดบริการ/ ระบบ

refer/ ช่องทางพิเศษ 

 รพ.สต. ติดดาว 

 ผู้รับบริการ 

 ผู้ให้บริการ  

 เคร่ืองมือเก็บมิดชิด 

 

 

แผนปฏิบัติการและกิจกรรมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564 

1. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ต้องขัง                   

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจ าน าร่อง 

- กิจกรรมรณรงค์บริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร .10 

2. พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังและบริบทของเรือนจ า 

    - พัฒนารูปแบบงาน teledent ในเรือนจ า 

  - สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 

3. เพิ่มศักยภาพทันตบุคลากรในการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง 

  - สนับสนุนคู่มือการจัดบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจ า 

4. นิเทศติดตาม การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง 

บทบาทศูนย์อนามัยและจังหวัด  

 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ 

 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ต้องขังตามบริบทเรือนจ าในแต่ละพื้นที่ 

 จัดท า service plan  ในภาพจังหวัดและเขต 

 สนับสนุนวิชาการ บริหารจัดการแก่หน่วยบริการ 

 ร่วมพัฒนา PCU เรือนจ า ให้ผ่าน รพ.สต. ติดดาว (มาตรฐานทันตกรรม) 

 ก ากับติดตาม และสรุปรายงาน  
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บทบาทโรงพยาบาลแม่ข่าย 

 จัดบริการทันตกรรม 

 สนับสนุนทันตบุคลากร ในการอบรม อสรจ 

 สนับสนุนวัสดุและเคร่ืองมือทันตกรรม 

 จัดท า service plan ในภาพ CUP 

 ช่วยเหลือ สนับสนุน PCU ในการลงข้อมูลรายงาน dental แฟูม 
บทบาทส่วนกลาง 

 ประสานความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างสองกระทรวง 

 ประสานงานพื้นที่เพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 

 ศึกษา พัฒนา รูปแบบการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง  

 สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การด าเนิน 

 ติดตามพื้นที่ด าเนินโครงการ 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศพัท ์ E-mail 

ทพญ.กรกมล นยิมศิลป ์ ทันตแพทยเ์ชีย่วชาญ 0-2590-4204 kornkamol.n@anamai.mail.go.th 

ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค ์ ทันตแพทยช์ านาญการ 0-2590-4204 kunthawong19@hotmail.com 

น.ส.ชนิกา โรจน์สกุลพานิช     นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 0-2590-4204 chanika.r@anamai.mail.go.th 
น.ส.วรียา กัญหารัตน ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 0-2590-4204 weraya.k@anamai.mail.go.th 
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แนวทางการด าเนินงานพฒันาทันตสุขภาพผู้สงูอายุ  

เป้าประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและวัยก่อนสูงอายุ 

1. ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยตนเองและ/หรือผู้ดูแลอย่างต่อเน่ือง เชื่อมโยงกับระบบบริการ 
2. ได้รับบริการสุขภาพช่องปากด้านส่งเสริมปูองกันและรักษาตามความจ าเป็นเพื่อให้คงสภาพและลดการ

สูญเสียฟัน ทางระบบริการ (ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) แบบครบวงจร 
3. เข้าถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ  

 

เป้าหมายผลลัพธ์  
1. ผู้สูงอายุเข้าถึงข่าวสารและสื่อความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 20 *  
2. ผู้สูงอายุเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและบริการตามความจ าเป็น ร้อยละ 10 **  

       หมายเหตุ * ฐานประชากรผู้สูงอายุ,  ** จาก HDC  
 

เป้าหมายผลผลิต  
1. มีระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก ที่เชื่อมโยงต้ังแต่ระดับครอบครัว เครือข่ายประชาชน กับระบบบริการ  
2. มีข้อมูลการเข้าถึงข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และอื่นๆ 

 

สถานการณ์ 
 ขัอมูลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพระดับประเทศ ส านักทันตสาธารณสุข ปี 2560 พบผู้สูงอายุ 60 - 
74 ป ี(เฉลี่ยอายุ 67 ปี) มีฟันแท้เพียงพอต่อการบดเค้ียว อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ ร้อยละ 56.1 แต่เมื่ออายุ 80 - 
85 ป ีพบผู้มีฟันแท้ 20 ซี่ เหลือเพียงร้อยละ 22.4 แสดงให้เห็นถึงความชุกความรุนแรงของโรคในช่องปาก ที่
น าไปสู่การสูญเสียฟันจ านวนมาก ในช่วงวัยน้ี และปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไม่ได้มีเพียงฟันผุ/ฟันโยก/
ฟันสึก/ถอนที่กระทบต่อการบดเค้ียว แต่ยังมีปัญหาน้ าลายแห้ง กลืนล าบาก โรคในช่องปากที่มีผลต่อความ
รุนแรงของโรคเรื้อรังทางร่างกาย เช่น เบาหวาน มีผลต่อการอักเสบติดเชื้อที่ปอด/ในกระแสเลือด มะเร็งช่อง
ปากที่กระทบคุณภาพชีวิต กระทบค่าใช้จ่าย แต่โรคในช่องปากเป็นโรคที่ปูองกันได้ ถ้าผู้สูงอายุดูแลอนามัยช่อง
ปากตนเองได้ ตรวจพบเร็ว และเข้าถึงบริการคุณภาพ ที่จ าเป็นได้ ในเวลาที่เหมาะสม   
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562 คาดการณ์ว่า ผู้สูงอายุไทย ที่อายุถึง 
60 ปีแล้ว จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 17.1 ปี ในชาย และ 22.8 ปี ในหญิง ดังน้ัน ช่วงเวลาเฉลี่ย 20 ปี ที่“เป็น”
ผู้สูงอายุ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก ส าหรับผู้สูงอายุ ในแต่ละประเด็นปัญหา
ส าคัญ รองรับ โดยต้องเริ่มจากระบบการดูแลด้วยตนเองโดยภาคประชาชน ชุมชน เชื่อมต่อกับระบบบริการ
โดยบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ แบบครบวงจร และควรมีการพัฒนา/น า
เทคโนโลยี นวัตกรรมการดูแลช่องปากที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเอง และการเข้าถึงบริการคุณภาพมาใช้  
ให้เหมาะกับสภาพผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม เพื่อที่อย่างน้อย ตัวผู้สูงอายุ/ครอบครัว สามารถดูแลตนเอง ให้คงสภาพ
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การใช้งานของช่องปากไว้ให้นานที่สุดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเฉียบพลัน ได้รับการตรวจคัดกรอง และการ
เข้าถึงบริการทั้งส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ ตามความจ าเป็น 
 ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ สิ้นปี พ.ศ.2561  
มีประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป 10,666,803 คน (ร้อยละ 16.46 ของประชากรทั้งหมด) เป็นกลุ่มติดบ้าน  
ติดเตียง 238,300 คน (ข้อมูลจาก HDC ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ร้อยละ 91 ของประชากรสูงอายุของ
ประเทศ จาก 12 เขตสุขภาพ ยกเว้น กทม.) ที่เหลือเป็นกลุ่มติดสังคม ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความ
ชัดเจนในขณะน้ี คือ ระบบ 3C ในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ที่มี care manager ตรวจคัดกรอง ท า care plan 
และมี care giver ช่วยครอบครัวดูแล มีการประสานส่งต่อดูแลระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยบริการ หลาย
พื้นที่มีทันตบุคลากรร่วมวางแผนและดูแลเชิงรุกที่บ้านร่วมกับทีมหมอครอบครัว แต่ประเด็นและแนวทางการ
ดูแลมีหลายรูปแบบแตกต่างกัน รวมทั้งยังมีข้อมูลเรื่อง oral care plan ปรากฏในระบบรายงานน้อย     
 ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม มีกิจกรรมเพื่อการดูแลตนเองที่ชัดเจนผ่าน setting เดียวคือ ชมรม
ผู้สูงอายุ โดยประเด็น ที่สื่อสารส่วนใหญ่เป็นประเด็นการดูแลเพื่อ ลดการสูญเสียฟัน ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้า
ร่วมชมรม ไม่สามารถระบุได้ว่าได้รับข้อมูลหลักเพื่อการดูแลช่องปากตนเองหรือไม่ ในประเด็นใดบ้าง และการ
เข้ารับบริการโดยเฉพาะบริการส่งเสริม ปูองกัน แม้ว่าในบางประเด็น เช่น ลดการสูญเสียฟัน จะมีมาตรการ
รองรับที่ชัดเจน(ทั้งการฝึกทักษะการแปรงฟัน ควบคุมคราบจุลินทรีย์ ทาฟลูออไรด์วาร์นิชกลุ่มเสี่ยงรากฟันผุ 
ขูดหินปูน /ขัดฟัน) ที่หน่วยบริการต้ังแต่ระดับปฐมภูมิสามารถให้บริการได้ แต่ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการยังมี
สัดส่วนน้อย ส่วนระบบการดูและในประเด็นส าคัญอื่น ได้แก่ มะเร็งช่องปาก ส่วนใหญ่ยังเป็นการพัฒนาระบบ
การคัดกรอง กระบวนการปูองกัน/ปรับพฤติกรรมเสี่ยง ระบบการส่งต่อรักษา-การรับกลับ และระบบรายงาน 
ยังไม่ชัดเจน ประเด็นปัญหาภาวะน้ าลายแห้งและการกลืน ที่จะพัฒนาระบบการดูแลในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง
และกลุ่มโรคเรื้อรังทางร่างกายต่อไป 
 

กรอบการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 
มีการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  ในประเด็นปัญหาส าคัญ โดย

จะพัฒนาระบบการดูแลโดยภาคประชาชน (Self - Care) เชื่อมต่อ กับระบบบริการ (Professional Care) แต่
ละระดับ ให้มีการดูแล ส่งต่อ รักษา และส่งกลับชุมชน ให้ดูแลเพื่อคงสภาพที่ดีต่อเน่ือง ให้ครบวงจร โดยจะใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล/บริการ การประเมินติดตามที่ง่ายและสะดวก
ขึ้นมาใช้ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีทางวิชาการ/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ที่จะช่วยท าให้ผู้สูงอายุ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาใช้ในระบบ   
 

 
 
 

 



- 32 - 
 

แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
ระบบการ
ดูแลโดย
ประชาชน 

Self-care 

โดย 
ผู้สูงอายุ 
เครือข่าย
ประชาชน 

 
ผสอ.ติด
สังคม 

 

ในชมรม – เน้นกิจกรรม/นวัตกรรม การสื่อสาร,การดูแลตนเองโดยชมรม ต่อเน่ือง ในประเด็นลดการ 
             สูญเสียฟัน การดูแล ลดปัจจัย/พฤติกรรมเสี่ยงต่อมะเร็ง หรือ น้ าลายแห้ง  
นอกชมรม - พัฒนาช่องทางการสี่อสารข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ 
ปชช.ทั่วไป -พัฒนาระบบการประเมิน/เฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยตนเอง เพ่ือประเมินความ 
              เสี่ยงและความจ าเป็นในการรับบริการ (บูรณาการกับcluster ผ่านapp. H4U) 

ผสอ.ติดบ้าน
ติดเตียง 

Care giver 

- บูรณาการประเด็นช่องปาก ในหลักสูตรอบรม Care Manager (บูรณาการร่วมกับ cluster ผู้สูงอายุ) 
- พัฒนา/ผลักดัน การจัดท า oral care plan และการรายงานข้อมูลในระบบ 

 
อสม. 

  

 -พัฒนา อสม.ให้ประเมิน/ค้นหาสภาวะปัญหาช่องปาก ปัญหาน้ าลายแห้ง/การกลืน และอื่นๆ รวมทั้ง 
   ความจ าเป็นในการส่งต่อ เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบบริการ โดยบูรณาการร่วมกับ app.อสม.ของกรม สบส.) 
   (เน้นกลุ่มติดบ้านติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรังเพ่ือดูแลที่บ้าน) 

 
 
 

ระบบบรกิาร
Professional 

care 
โดย 

ทันตบุคลากร 
บุคลากรอื่น 

 
 

 
 

Primary 
care 

= รพ.สต. 
 

- พัฒนารูปแบบ/ระบบ การเข้าถึง
บริการส่งเสริมปูองกัน เพ่ือการเก็บ
รักษาฟัน ไ ด้แก่ การฝึกทักษะการ
แปรงฟัน  การควบคุมคราบจุลินทรีย์ 
ทาฟลูออไรด์วานิช กลุ่มเสี่ยงรากฟันผุ  
ขูดหินปูน/ขัดฟัน   

- ตร วจ คัดกรอ งรอยโ รค /
มะเร็งช่องปากเบื้องต้น 
- พัฒนามาตรการการปรับ 
  พฤติกรรมเสี่ยง 
 
 

- ตรวจคัดกรองกลุ่มโรคเรื้อรัง  
  ตามแนวทางในคู่มือคลินิก 
  NCDs plus  
- สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการ 
  ดูแลส าหรับประชาชน 
 

บริการเชิงรุกที่บ้าน ร่วมกับทีมหมอครอบครัว 

Secondary 
care 

= รพท./รพช. 

- พัฒนารูปแบบ/ระบบ การเข้าถึง 
  บริการ เพ่ือเก็บฟันแท้ 
- ใส่ฟันเทียมกรณีสูญเสียฟัน 

- ตรวจคัดกรอง จัดการปัจจัย
เสี่ยง รักษา แผล/รอยโรคก่อน
มะเร็ง    

- ตรวจรักษา ฟันผุ/รากฟันผุ   
  ปริทันต์และอาการอื่นๆ  
- สนับสนุนดูแล รพ.สต.    

Tertiary care   
ศูนย์เชี่ยวชาญ 

/ รพศ. 

- ใส่รากเทียม 
- ใส่ฟันเทียมที่ยาก 
 

ส่งตรวจชิ้นเน้ือ /ผ่าตัด/รังสี
รักษา 

 
 

 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 
1. จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าถึงและได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก บริการส่งเสริมปูองกันและรักษา เพือการ

เก็บรักษาฟัน ร้อยละ 10 (500,000 ราย) 
2. จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ เข้าถึงข่าวสารข้อมูลในการดูแลสุขภาพช่องปากจากช่องทาง ต่างๆทั้งออนไลน์ 

ชมรม อสม และอื่นๆ ร้อยละ 20 ( 2 ล้านคน) 
3. จ านวนเครือข่ายภาคประชาชน ชมรมผู้สูงอายุ ที่มีกิจกรรม/นวัตกรรม เพื่อการดูแลช่องปากด้วยตนเอง 

8,000 ชมรม 
 
 
 

กรมอนามัย 
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มาตรการการด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบการจัดบริการและการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ 
2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารและเครือข่ายข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุออนไลน์ 
 

บทบาทส่วนกลาง บทบาทศูนย์อนามัยและจังหวัด  
กิจกรรมส าคัญ บทบาทส่วนกลาง บทบาทศูนย์อนามัยและจังหวัด 

1. โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ แบบไร้รอยต่อ ปี 2564 

1.1 กลุ่มผู้สูงอายุ/เครือข่ายประชาชน 
- พัฒนากิ จก ร ร ม /นวั ตก ร ร ม  แ ละ

สนับสนุน การขยายเครือข่ายการดูแลช่องปาก
ตนเอง โดยชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายชุมชน  

- ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมทันต
สุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ด้าน
สุขภาพ 

- ศอ. ร่ วมกับ จังหวัด  ด าเ นินการ
พัฒนาและขยายเครือข่ายกิจกรรม
ชมรม ตามเปูาหมาย (รายงานผ่าน
เว็บไซต์ฟันเทียมฯ) 

- พัฒนาเครื่องมือการประเมินความรู้ด้าน
ทันตสุขภาพ (HL) ในผู้สูงอายุ 

- ศึกษาข้อมูล  ออกแบบ และจัดท า
เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านทันต
สุขภาพ (HL) ในผู้สูงอายุ  

-ศอ และจังหวัด ร่วมเก็บข้อมูล 

1.2 กลุ่ม อสม.  
  1) พัฒนาคู่มือ/แนวทางการด าเนินงานทันต
สุขภาพ ส าหรับ อสม. ฉบับพกพา  

 
- ทบทวน รวมรวมและจัดท าคู่มือ/แนว
ทางการด าเนินงานทันตสุขภาพ ส าหรับ อสม.  

 
- 

  2)  พัฒนาการสื่อสารและเฝูาระวังในชุมชน 
(ภาคีแกนน าระดับพ้ืนที่)   

- ขับเคลื่อนการด าเนินงานทันตสุขภาพ
ผ่านคู่มือ/แนวทางการด าเนินงานทันต
สุขภาพ ส าหรับ อสม. ในพ้ืนที่น าร่อง 
- ขับเคลื่อนการพัฒนาการเฝูาระวัง
ระดับชุมชนในพ้ืนที่น าร่อง 
- ติดตามข้อมูล รายงาน 

- ศอ. ร่วมกับจังหวัด สนับสนุน ชี้แจง
และติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่  
- จัดเก็บและจัดท าฐานข้อมูล สภาวะ
ช่องปาก/  ข้อมูลเฝูาระวังในกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ ใน จว. และเขต 
- สื่ อ ส า ร  ส นับ ส นุน  ป ร ะช าช น
กลุ่มเปูาหมาย ในการใช้ app.H4U 

1.3 กลุ่มบุคลากร 
   1)  พัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุโดยหน่วยบริการ    
 

 
- จัดท าแนวทางการดูแลสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุ ส าหรับทันตบุคลากร 
- ขับเคลื่อนการจัดบริการตามแนว
ทางการดูแลสุขภาพช่องปากในหน่วย
บริการพ้ืนที่น าร่อง 

 
- ศอ. ร่วมกับจังหวัด สนับสนุน ชี้แจง
และติดตาม ก ากับการด าเนินงานของ
ทันตบุคลากรในพ้ืนที่  

2. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุผ่านช่องทางออนไลน์ ปี 2564 

2.1 จัดท า เผยแพร่ และบริหารจัดการสื่อ
ออนไลน์การดูแลสุขภาพช่องปาก  

- พัฒนาข้อมูลน าเข้า และกระบวนการ
สี่อสารข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์ 
- ติดตามข้อมูล รายงาน  

- ติดตาม สนับสนุนการใช้เครื่องมือใน 
  พ้ืนที่  

2.2 ประเมินผลโครงการพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์ 

- ออกแบบ และจัดท าเครื่ องมือ /
ประเมินผลโครงการฯ 
 

- ศอ . ร่วมด าเนินการและให้ข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการ จัดท าเครื่องมือ/
ประเมินผลฯ 
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กิจกรรมส าคัญ บทบาทส่วนกลาง บทบาทศูนย์อนามัยและจังหวัด 
- ติดตามและเก็บข้อมูลการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่  

- ศอ. ร่วมกับจังหวัด เก็บข้อมูลใน
พ้ืนที่ 

2.3 พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ความรู้การ
ดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ ปุวยที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

- สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย/ผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
แหล่งข้อมูลออนไลน์ ผู้สูงอายุ/ผู้ปุวยที่มี
ความต้องการพิเศษ 
- จัดท าร่างเน้ือหาความรู้ การ ดูแล
สุขภาพช่องปากส าหรับกลุ่มเปูาหมาย 

- ศอ.ประชุมและร่วมให้ข้อคิดเห็น/ - 
ติดตามข้อมูลในพ้ืนที่ 

 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

กิจกรรมส าคัญ: 1. โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสรมิสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุ แบบไรร้อยต่อ ปี 2564 

    

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดบริการสร้างเสรมิสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุโดยหน่วยบริการ  

- ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล 
บุคลากรสาธารณสุขจาก
จังหวัด (ที่ผ่านการอบรมทันต 
กรรมผู้สูงอายุ)   
- บุคลากรจากกรมอนามัย  

พ.ย. 63    

1.2 ประชุมพัฒนาคู่มือ/แนวทางการ
ด าเนินงานทันตสุขภาพ ส าหรับ อสม. 
ฉบับพกพา  

- บุคลากรกรมอนามัย หน่วยงาน
ส่วนกลาง ส านักทันตสาธารณสุข 
และผู้เกีย่วข้อง 

พ.ย.-
ธ.ค. 63  

   

1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
สื่อสารและเฝูาระวังในชุมชน (ภาคีแกน
น าระดับพ้ืนที่) 

 - ทันตบุคลากร บุคลากรจาก
พ้ืนที่, อสม.เชี่ยวชาญทันต
สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรกรมอนามัย, สบส. 

 ม.ค.64   

1.4 การพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
ความรู้ด้านทันตสุขภาพ (HL) ใน
ผู้สูงอายุ 

- บุคลากรกรมอนามัยและ 
ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
ความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพ 

   ก.ค.64 

1.5 นิเทศติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่  - ศอ./พ้ืนที่น าร่องการ
ด าเนินงานภายใต้โครงการฯ  

 มี.ค.  -  ส.ค. 64 

กิจกรรมส าคัญ: 2. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุผ่านช่องทางออนไลน์ ปี 2564 

    

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์   

- ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย  
- บุคลากรกรมอนามัย และ
หน่วยงานเกี่ยวข้อง  

 ม.ค.64   
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กิจกรรมด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

2.3 ผลิตสื่อและบริหารจัดการช่อง
ทางการสื่อสารออนไลน์เรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปาก 

- ธ.ค. 63 - พ.ค. 64       

2.3 ติดตามการพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุผ่านช่องทางออนไลน์ ในพ้ืนที่ 

- บุคลากร ส่วนกลาง/ภูมิภาค 
ประชาชนกลุ่มเปูาหมายใน
พ้ืนที่ และผู้เกี่ยวข้อง 

  พ.ค. - 
มิ.ย. 64 

 

2.4 ประชมุเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ข้อมูลสุขภาพและสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ ออนไลน์  

 - เครือข่าย/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ผู้ดูแล/Carer) ที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งข้อมูลออนไลน์                           
- บุคลากกรมอนามัย และ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

 ม.ค.64   

2.5 ประชมุเชิงปฏิบัติการจัดท าเน้ือหา
และพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ความรู้
การดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มผูปุ้วยทีม่ี
ความต้องการพิเศษ 

 - บุคลากรมหาวิทยาลยั 
บุคลากรกรมอนามยั และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 มี.ค.64   

 

กิจกรรมด าเนินการ    
1. โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ แบบไร้รอยต่อ ปี 2564 

1.1 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม และสนับสนุนการขยายเครือข่ายการดูแลช่องปากตนเอง โดยชมรม
ผู้สูงอายุ/เครือข่ายชุมชน (ศอ. ร่วมกับจังหวัด) 
1) สนับสนุนและบูรณาการชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ด้านสุขภาพ 
2) ผลักดันให้เกิดการขยายผลกิจกรรม/นวัตกรรมชุมชน 

1.2 พัฒนาแนวทางการด าเนินงานทันตสุขภาพ ส าหรับ อสม.  
1)  พัฒนาคู่มือ/แนวทางการด าเนินงานทันตสุขภาพ ส าหรับ อสม. ฉบับพกพา  
2)  ขับเคลื่อนการสื่อสารการด าเนินงานทันตสุขภาพผู้สูงอายุและการเฝูาระวังในชุมชน  

1.3 พัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโดยหน่วยบริการ 
1) ผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการจัดบริการในหน่วยบริการแบบไร้รอยต่อ 
2) เพิ่มการเข้าถึงนวัตกรรม/เทคโนโลยี ในการส่งเสริมปูองกันและดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
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2. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุผ่านช่องทางออนไลน์ ปี 2564 
2.1 พัฒนาสื่อ/ข้อมูลน าเข้า กระบวนการสื่อสารข้อมูล และบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารออนไลน์  

เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก         
2.2 ประเมินผลโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 
2.3 ติดตามการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุผ่านช่องทางออนไลน์ 

ในพื้นที่ 
2.4 พัฒนาช่องทางการเผยแพร่และจัดท าเน้ือหาชุดความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ปุวยที่มี 

ความต้องการพิเศษ 
 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยท างานและผู้สูงอายุ  
 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศพัท ์ E-mail 
ทพญ.สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 02-5904116 surat.m@anamai.mail.go.th 
ทพ.พลูพฤกษ์  โสภารัตน์ 
(ผู้ประสานหลัก โครงการ 1) 

ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 02-5904117   poolpruek.s@anamai.mail.go.th 

ทพ.เพ่ิมรัตนะ สรีระเทวิน ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 02-5904117  permrattana111@gmail.com 
ทพ.พงศธร  จินตกานนท์   
(ผู้ประสานหลัก โครงการ 2) 

ทันตแพทย์ช านาญการ 02-5904117  pongsathorn.j@anamai.mail.go.th   

ทพญ.พัชรวรรณ สุขุมาลินท ์ ทันตแพทย์ช านาญการ 02-5904117  patcharawan.s@anamai.mail.go.th 
ทพ.ปิยบุตร  จารุเหติ   ทันตแพทย์ช านาญการ 02-5904117  piyaboot.j@anamai.mail.go.th   
น.ส.มนัญญา เรือจิตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 02-5904117  mananya.ru@anamai.mail.go.th   
น.ส.เนริศา เอกปัชชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 02-5904117  narisa.e@anamai.mail.go.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jarassri.s@anamai.mail.go.th
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แนวทางการด าเนินงานการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านทันตสุขภาพ 
 

1. งานเฝ้าระวังคุณภาพแปรงสีฟันและฟลูออไรด์ท่ีส่งผลต่อทันตสุขภาพ 

เป้าหมายผลผลิต  

1. รายงานสถานการณ์การจัดการปัญหาฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสูงในพื้นที่เสี่ยงของประเทศ 

2. คู่มือแนวทางการจัดการปัญหาฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสูงในพื้นที่เสี่ยง 

3. ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพได้แก่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน 
 

เป้าหมายผลลัพธ์   

 ทันตบุคลากรและประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และแนวทางในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทันต

สุขภาพ มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ และจัดการปัญหาฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสูง เพื่อลดการเกิดผล

กระทบต่อทันตสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยง 
  

สถานการณ์ 

กิจกรรม สถานการณ์ 

ปริมาณฟลูออไรด์ใน

น้ าบริโภค และ      

ยาสีฟัน 

สถานการณ์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าบริโภค 

สถานการณ์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคจ านวน 34,190 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 
89.18 เป็นน้ าบริโภคที่ผ่านเกณฑ์ กรมอนามัย (ปริมาณฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ล.)  
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น้ ายาบ้วนปาก 

 

 

 

 

แปรงสีฟัน 

สถานการณ์ปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟันส าหรับเด็ก 

 จากการตรวจปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟันส าหรับเด็ก จ านวน 43 รุ่น  พบว่ายาสีฟัน
ส าหรับเด็กส่วนใหญ่มีปริมาณฟลูออไรด์อยู่ในช่วง 500 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 29 รุ่น 
คิดเป็นร้อยละ 67.44 มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์ไอออนอยู่ที่  366.88-581.22 
มิลลิกรัมต่อลิตร และอยู่ในช่วง 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 14 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 
32.56 มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์ไอออนอยู่ที่ 765.50 - 1128.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จากการศึกษาปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟันส าหรับเด็กพบว่ามีปริมาณฟลูออไรด์ในช่วง
ที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน  พบว่า มีการระบุค าเตือนเกี่ยวกับการใช้ยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ คิดเป็นร้อยละ 97.67 โดยส่วนใหญ่แนะน าให้เด็กใช้ยาสีฟันเท่าขนาดเมล็ด
ถั่วเขียว มีการระบุปริมาณฟลูออไรด์ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 6.98 
ระบุปริมาณฟลูออไรด์ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 4.65 
 
 

 

ส ารวจคุณภาพแปรงสีฟันที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดจ านวน 296 รุ่นเป็นแปรงสีฟัน

เด็ก 60 รุ่น และเป็นแปรงสีฟันส าหรับผู้ใหญ่ 236 รุ่น 

 
 

กรอบการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 

1. พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการปัญหาฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสูงในพื้นที่เสี่ยง 

2. พัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและสามารถเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของบุคคล 
 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 
 1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพน้ าบริโภคด้านฟลูออไรด์ในพื้นที่เสี่ยง 

2. มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพจ านวน 1 ฐานข้อมูล 
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มาตรการการด าเนินงาน 

1. ศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์สูงในพื้นที่เสี่ยง 

2. ประชุมราชการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสูงในพื้นที่เสี่ยง 

3. พัฒนาชุดตรวจฟลูออไรด์ภาคสนามส าหรับเฝูาระวังฝนชุมชน 

4. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและร่วมพัฒนาแก้ไขการจัดการปัญหาฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสูงในพื้นที่เสี่ยง 

5. จัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ ได้แก่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ ายาบ้วนปาก 

6. ประชุมราชการเพื่อพัฒนาข้อมูลส าหรับจัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณพ์ทันตสุขภาพ 

7. จัดจ้างท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ 

บทบาทศูนย์อนามัยและจังหวัด  

1. ศูนย์อนามัยประสานการด าเนินงานระหว่างส่วนกลางและพื้นที่ส าหรับจัดการและแก้ไขปัญหาด้าน

ปัจจัยเสี่ยงต่อทันตสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพและฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสูง 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดถ่ายทอดข้อมูล องค์ความรู้ รูปแบบ แนวทางปฏิบัติ ส าหรับจัดการ

และแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยเสี่ยงต่อทันตสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพและฟลูออไรด์ใน

น้ าบริโภคสูง 

บทบาทส่วนกลาง 

1. พัฒนาข้อมูลวิชาการ แนวทางปฏิบัติ และฐานข้อมูล และชี้แจงท าความเข้าใจองค์ความรู้ แนวทาง

ปฏิบัติ ส าหรับจัดการและแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยเสี่ยงต่อทันตสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทันต

สุขภาพและฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสูง 

2. พัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสูงในพื้นที่เสี่ยง 

3.  พัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564  

ล า 

ดับ 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ช่วงเวลาด าเนินการ 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค.

64 

ก.พ.

64 

มี.ค.

64 

เม.ย

.64 

พ.ค.

64 

มิ.ย.

64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 

ก.ย.

64 

1 พัฒนาชุด

ทดสอบ

ภาคสนาม

ส าหรับเฝูา

ระวังปริมาณ

ฟลูออไรด์ใน

น้ าประปา

ชุมชน 

ต้นแบบชุดทดสอบ

จ านวน 1 ชุด 

 /           

2 พัฒนาแผนที่

ฟลูออไรด์ด้วย

ระบบ GIS 

แผนที่ฟลูออไรด์ที่

แสดงผลระบบ GIS 

จ านวน 1 ชุด 

  /          

3 ประชมุราชการ

พัฒนาแนว

ทางการจัดการ

ฟลูออไรด์สูงใน

น้ าบริโภค

ชุมชน 

นักวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญ และ

ผู้เกี่ยวข้องจ านวน 

12 คน 

     /       

4 ศึกษารูปแบบ

การด าเนินงาน

ทดสอบการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางการ

จัดการ

ฟลูออไรด์สูงใน

น้ าบริโภค 

 

 

พ้ืนที่เสี่ยง

ฟลูออไรด์ในน้ า

บริโภคสูงจ านวน 

3 แห่ง 

    /   / /    
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ล า 

ดับ 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ช่วงเวลาด าเนินการ 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค.

64 

ก.พ.

64 

มี.ค.

64 

เม.ย

.64 

พ.ค.

64 

มิ.ย.

64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 

ก.ย.

64 

5 ประชุมราชการ

ทบทวนองค์

ความรู้

มาตรฐานด้าน

วิชาการ

ผลิตภัณฑ์ทันต

สุขภาพ  

-กลุ่มเปูาหมาย : 

นักวิชาการ  

- ค่าเปูาหมาย : 2 

ครั้ง 

- พ้ืนที่เปูาหมาย : 

กรมอนามัย 

 

 / /          

6 พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ทันต

สุขภาพ 

- กลุ่มเปูาหมาย : 

ประชากรวยั

ท างาน 

- ค่าเปูาหมาย : 

ฐานข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ทันต

สุขภาพ 

- พ้ืนที่เปูาหมาย : 

77 จังหวัด 

   /         

 

กิจกรรมด าเนินการ   
1. พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและเฝูาระวังฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสูง ได้แก่ การพัฒนา

ชุดทดสอบ พัฒนาระบบแผนที่ฟลูออไรด์แบบ GIS  
2. ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์สูงในพื้นที่เสี่ยงและทดลองการด าเนินการตามแนว

ปฏิบัติในพื้นที่ 
3. ประชุมราชการเพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์สูงในพื้นที่เสี่ยง 
4. ประชุมราชการทบทวนองค์ความรู้มาตรฐานด้านวิชาการผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ 
5. จัดจ้างพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ 
6. ชี้แจงการด าเนินงาน การใช้งานฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ และรูปแบบการแก้ปัญหา

ฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสูง ร่วมกับการประชุมภาคีเครือข่าย 77 จังหวัด 
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ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศพัท ์ E-mail 

ทพญ.นนทนิี ต้ังเจริญดี ทันตแพทยเ์ชีย่วชาญ 025904481 nontinee.t@anamai.mail.go.th 

ทพญ.นันทม์นัส แย้มบุตร ทันตแพทย์ช านาญการพเิศษ 025904215 nanmanas.y@anamai.mail.go.th 

นายกษิวิชญ์ ด าเกลี้ยง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ช านาญการ 

025904489 kasiwit.d@anamai.mail.go.th 

น.ส.ประณยา จองมี นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ 

025904215 pranaya.j@anamai.mail.go.th 

น.ส.เบญญาภา ธูปพุดซา นักวิชาการสาธารณสุข 025904215 benyapa.t@anamai.mail.go.th 
                                                                            

2. งานทันตสาธารณสุขเพ่ือลดการใช้และจัดการของเสียปนเปื้อนอะมัลกัม ตามพันธกรณีอนุสัญญามินามาตะ

ว่าด้วยปรอท 

ประชาคมโลกให้ความสนใจและตระหนักถึงปัญหาและอันตรายจากปรอทที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์

และผลกระทบของปรอทในสิ่งแวดล้อม รัฐบาลหลายประเทศจึงร่วมกันจัดท าอนุสัญญามินามาตะ ว่าด้วย

ปรอท (Minamata Convention on Mercury) เพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้

ปรอทของนานาประเทศ ซึ่งเริ่มมีการลงนามรับรองอนุสัญญาฉบับน้ีต้ังแต่ปี 2556 และประเทศไทยได้ลงนาม

เข้าร่วมภาคีสมาชิกของอนุสัญญามินามาตะ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 20 กันยายน 

2560 บทบัญญัติที่ส าคัญประการหน่ึงของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท คือ ลดปริมาณการใช้อะมัลกัมทาง

ทันตกรรม (phase-down) โดยมีมาตรการที่ก าหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกเลือกมาด าเนินการอย่างน้อย 2 

มาตรการ จาก 9 มาตรการ  ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับชาติเพื่อปูองกันฟันผุ และสนับสนุนการสร้าง

ทันตสุขภาพที่ ดีเพื่อลดความต้องการในการบูรณะฟัน 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับชาติในการลดการ

ใช้อะมัลกัมให้น้อยที่สุด 3) ส่งเสริมการใช้วัสดุทางเลือกที่ไม่มีปรอทในการบูรณะฟันที่มีความคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพทางคลินิก 4) ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาวัสดุทางเลือกที่ปราศจากสารปรอทในการบูรณะ

ฟัน 5) สนับสนุนองค์กรทางวิชาชีพด้านทันตกรรม และสถาบันการศึกษาด้านทันตกรรม เพื่อการศึกษาและ

ฝึกอบรมทันตแพทย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ในการใช้วัสดุทางเลือกที่ปราศจากปรอท และส่งเสริมให้มีแนว

ปฏิบัติการจัดการที่ดีที่สุด 6) ไม่สนับสนุนโยบายและโครงการประกันสุขภาพที่ส่งเสริมการใช้วัสดุอะมัลกัมมา

กกว่าวัสดุทางเลือกที่ปราศจากปรอทในการบูรณะฟัน 7) สนับสนุนนโยบายและโครงการประกันสุขภาพที่

ส่งเสริมการใช้วัสดุทางเลือกที่มีคุณภาพมากกว่า อะมัลกัมในการบูรณะฟัน 8) จ ากัดการใช้อะมัลกัมในรูปแบบ
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แคปซูล 9) สนับสนุนการใช้แนวปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในสถานบริการทันตกรรม เพื่อลดการปล่อย

ปรอทและสารประกอบปรอทลงสู่น้ าและดิน 

ซึ่งมาตรการที่ประเทศไทยได้ด าเนินการไปแล้ว คือ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับชาติเพื่อปูองกันฟันผุ

และส่งเสริมสุขภาพเพื่อช่วยลดความต้องการบูรณะฟัน 2) จ ากัดการใช้อะมัลกัมในรูปแบบแคปซูลเท่าน้ัน 

ดังน้ันในปี 2564 ส านักทันตสาธารณสุขจึงได้วางแผนงานเพื่อสนับสนุนมาตรการอื่น ๆ ได้แก่ พัฒนางานทันต

สาธารณสุข เพื่อลดการใช้วัสดุอุดฟันอะมัลกัม และพัฒนารูปแบบการจัดการของเสียอะมัลกัมตามหลัก

วิชาการ รวมถึงพัฒนาต้นแบบการจัดการของเสียอะมัลกัมของโรงพยาบาลในพื้นที่น าร่องขึ้น เพื่อให้เกิดทักษะ

ที่ดีและเป็นต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการจัดการของเสียอะมัลกัมในระดับประเทศ ปูองกันผลกระทบที่จะ

เกิดกับสุขภาพของบุคคลากรทางด้านทันตกรรมและผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน 

รวมถึงประชาชนเกิดความปลอดภัยจากการได้รับพิษที่จะส่งผลกับสุขภาพต่อไป 

เป้าหมายผลผลิต  

1.  รูปแบบระบบจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม 1 รูปแบบ 

2.  คู่มือการจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม (E-book) 1 ชุด 

3.  โรงพยาบาลต้นแบบจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรมเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 

4. รูปแบบการบูรณะฟันด้วยวัสดุทางเลือก เพื่อลดการใช้วัสดุอุดฟันอะมัลกัมในคลินิกทันตกรรม     

ในพื้นที่น าร่อง 1 รูปแบบ 

เป้าหมายผลลัพธ์  

1.  ทันตบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม 

2. ของเสียอะมัลกัมและขยะติดเชื้อในคลินิกทันตกรรมถูกคัดแยกอย่างถูกต้องและได้รับการจัดการ

ถูกต้องตามหลักวิชาการตามระบบจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทในคลินิกทันตกรรม 

3. ทันตบุคลากรและประชาชนที่รับบริการได้รับความเสี่ยงจากสารปรอทจากการใช้อะมัลกัมทาง       

ทันตกรรมลดลง 

กรอบการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 

ส านักทันตสาธารณสุขได้พัฒนางาน เพื่อลดการใช้และจัดการของเสียปนเปื้อนอะมัลกัมของสถาน

บริการทันตกรรมในพื้นที่น าร่อง เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณะฟันด้วยวัสดุทางเลือก เพื่อลดการใช้วัสดุอุด

ฟันอะมัลกัมในสถานบริการทันตกรรมที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง และวางแผนพัฒนาระบบจัดการ

ขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อเป็น
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ต้นแบบจังหวัดน าร่องที่ด าเนินงานตามขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม  ทั้งจังหวัดเขต

สุขภาพละ 1 แห่งโดยพัฒนาระบบการขนส่งของเสียร่วมกับบริษัทเอกชน และบริษัทรีไซเคิลปรอท 

มาตรการการด าเนินงาน 

1. พัฒนารูปแบบการบูรณะฟันด้วยวัสดุทางเลือก เพื่อลดการใช้วัสดุอุดฟันอะมัลกัมในคลินิกทันตกรรม 

2. พัฒนาแนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อน

ปรอทจากคลินิกทันตกรรม  

3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม  

บทบาทศูนย์อนามัยและจังหวัด  

1. ศูนย์อนามัยคัดเลือกจังหวัดน าร่องพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการทันตกรรมในพื้นที่ในการขับเคลื่อน

ให้เกิดต้นแบบจังหวัดน าร่องที่ด าเนินงานตามขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิก       

ทันตกรรมในระดับเขตสุขภาพร่วมกับส านักทันตสาธารณสุข 

2. สสจ.ในจังหวัดน าร่องร่วมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการทันตกรรมในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนให้เกิด

ต้นแบบการด าเนินงานตามขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม และรูปแบบ

การบูรณะฟันด้วยวัสดุทางเลือก เพื่อลดการใช้วัสดุอุดฟันอะมัลกัมในคลินิกทันตกรรม 

บทบาทส่วนกลาง 

1. ทบทวนองค์ความรู้วิชาการด้านประสิทธิภาพของวัสดุทางเลือกส าหรับบูรณะฟัน และสารฆ่าเชื้อ

โรคที่เกี่ยวข้องทางด้านทันตกรรม 

2. จัดท าโครงร่าง (proposal) และต้ังงบประมาณปี 2564 เพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนางานทันต

สาธารณสุขเพื่อลดการใช้วัสดุอุดฟันอะมัลกัมร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และแหล่งทุน 

(Global Environment Facility 7 : GEF 7) 

3. ประชุมราชการเพื่อพัฒนาแนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบจัดการขยะติด

เชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม  

4. จัดท าคู่มือการจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจาก

คลินิกทันตกรรม  

6. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานระบบจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม      

ในพื้นที่ 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

ล า 

ดับ 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ช่วงด าเนินการ 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค.

64 

ก.พ.

64 

มี.ค.

64 

เม.ย.

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย.

64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 

ก.ย.

64 

1 ทบทวนองค์

ความรู้วิชาการ

ด้านประสิทธิภาพ

ของวัสดุทางเลือก

ส าหรับบูรณะฟัน 

และสารฆ่าเชื้อ

โรคที่เกี่ยวข้อง

ทางด้าน         

ทันตกรรม 

เพ่ือศึกษา

ประสิทธภิาพ

ของวัสดุ

ทางเลือกในการ

บูรณะฟัน และ

แนวทางการ

จัดการขยะติด

เชื้อที่ปนเปื้อน

ปรอทจากคลินิก 

ทันตกรรม 

 /           

2 จัดท าโครงร่าง 

และต้ังงบประมาณ 

เพ่ือใช้ในการ

ด าเนินงานพัฒนา

งานทันตสาธารณสขุ

เพ่ือลดการใช้วัสดุ

อุดฟันอะมลักมั

ร่วมกับองค์การ

อนามยัโลก และ

แหล่งทุน GEF 7 

เพ่ือพัฒนา

รูปแบบการ

บูรณะฟันด้วย

วัสดุทางเลือก 

เพ่ือลดการใช้

วัสดุอุดฟันอะ

มัลกัมในคลินิก

ทันตกรรมใน

พ้ืนที่น าร่อง 

  / / / /       

3 ประชมุราชการ

พัฒนาแนว

ปฏิบัติระบบ

จัดการขยะติด

เชื้อและขยะ

ปนเปื้อนปรอท

จากคลินิก    

ทันตกรรม 

เพ่ือพัฒนาแนว

ปฏิบัติโดย

นักวิชาการและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

  /   /       
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ล า 

ดับ 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ช่วงด าเนินการ 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค.

64 

ก.พ.

64 

มี.ค.

64 

เม.ย.

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย.

64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 

ก.ย.

64 

4 จัดท าคู่มือการ

จัดการขยะติด

เชื้อและขยะ

ปนเปื้อนปรอท

จากคลินิก 

ทันตกรรม 

เพ่ือเป็นคู่มือ

ปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่ 

 

     /       

5 ประชมุเชิง

ปฏิบัติขบัเคลื่อน

การด าเนินงาน

ระบบจัดการ

ขยะติดเชื้อและ

ขยะปนเปื้อน

ปรอทจากคลินิก

ทันต กรรม 

ผู้เกี่ยวข้อง                         

รวมจ านวน 34 

คนเพ่ือขยายผล

การด าเนินงาน

ในพ้ืนที่ 

 

      /      

6 นิเทศติดตามผล

การด าเนินงาน

ระบบจัดการ

ขยะติดเชื้อและ

ขยะปนเปื้อน

ปรอทจากคลินิก 

ทันตกรรมใน

พ้ืนที่ 

เพ่ือประเมินผล

การด าเนินงาน 

 

 

 

 

   /    /     

 

กิจกรรมด าเนินการ   
1. ทบทวนองค์ความรู้วิชาการด้านประสิทธิภาพของวัสดุทางเลือกส าหรับบูรณะฟัน และสารฆ่าเชื้อ

โรคที่เกี่ยวข้องทางด้านทันตกรรม 
2. จัดท าโครงร่าง (proposal) และต้ังงบประมาณปี 2564 เพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนางาน    

ทันตสาธารณสุขเพื่อลดการใช้วัสดุอุดฟันอะมัลกัมร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และแหล่งทุน 
(Global Environment Facility 7 : GEF 7) 
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3. ประชุมราชการเพื่อพัฒนาแนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบจัดการขยะติด
เชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม  

4. จัดท าคู่มือการจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจาก

คลินิกทันตกรรม  
6. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานระบบจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิก          

ทันตกรรมในพื้นที่ 
 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง 
 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

ทพญ.นนทินี ต้ังเจริญดี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 025904481 nontinee.t@anamai.mail.go.th 

ทพญ.นันท์มนัส แย้มบุตร ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 025904215 nanmanas.y@anamai.mail.go.th 

นายกษิวิชญ์ ด าเกลี้ยง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ช านาญการ 

025904489 kasiwit.d@anamai.mail.go.th 

น.ส.ประณยา จองมี นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ 

025904215 pranaya.j@anamai.mail.go.th 

น.ส.เบญญาภา ธูปพุดซา นักวิชาการสาธารณสุข 025904215 benyapa.t@anamai.mail.go.th 
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แนวทางการด าเนินงานพฒันาระบบทันตสาธารณสุข  

1. งานสุขภาพช่องปากกลุ่มเฉพาะพิเศษ (โครงการ การพัฒนาสื่อส่งเสริมความรอบรู้เพื่อสุขภาพเด็กพิเศษ   
   ปีงบประมาณ 2564) 
2. จัดท าวิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 
3. โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาธารณสุข ส าหรับทันตแพทย์ ปี 2564 
4. โครงการอบรมทันตแพทย์ด้านทันตสาธารณสุขแบบเข้มข้น 
5. โครงการพัฒนาข้อเสนอการจัดบริการดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยท างาน 

เว็บกลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข : 
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/main.php?filename=pt 

1. สุขภาพช่องปากกลุ่มเฉพาะพิเศษ (โครงการ การพัฒนาสื่อส่งเสริมความรอบรู้เพ่ือสุขภาพเด็กพิเศษ   
   ปีงบประมาณ 2564) 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็กพิการทางการเห็นและกลุ่มเฉพาะ/พิเศษอื่นๆ 
ผ่านครูและผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมความรอบรู้ของบุคลากรสาธารณสุขและผู้ปกครองเพื่อ
การดูแลสุขภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 

2. เพื่อพัฒนาสื่อฝึกทักษะผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่และเด็กกลุ่มเฉพาะ/พิเศษอื่นๆ   
3. เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือในการติดตามการดูแลรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ในรูปสมุดประจ าตัวเด็ก 

เป้าหมายผลลัพธ์ 
1. เด็กพิการทางการเห็นและเด็กปากแหว่งเพดานได้สื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก 

ที่เหมาะสมกับความพิการ 
2. ผู้ปกครองมีสื่อฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปากแหว่งเพดานโหว่และเด็กกลุ่มเฉพาะ/

พิเศษอื่นๆ   
3. มีเคร่ืองมือในการติดตามการดูแลรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ในรูปสมุดประจ าตัวเด็ก 

เป้าหมายผลผลิต 
1. 1..สมุดประจ าตัวเพื่อรอยยิ้มสดใสฉบับปรับปรุง 1,000 เล่ม 
2. ต้นแบบนวัตกรรมนิทานภาพนูนส าหรับเด็กพิการทางการเห็น 1 เรื่อง 1 เล่ม 

สถานการณ์ 
เด็กกลุ่มเฉพาะ/พิเศษเป็นเด็กพิการหรือมีความผิดปกติแต่ก าเนิดต้องการการดูแลเป็นการเฉพาะ/

พิเศษ โดยทั่วไปมีความเสี่ยงสูงต่อโรคทั่วไปและโรคในช่องปาก และมักมีปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการทั้งส่งเสริม
ปูองกันและรักษา เน่ืองจากต้องรับการรักษาต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนานจากสถานพยาบาลตติยภูมิ  
ไกลบ้าน ส าหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ (cleft lip/ cleft palate: CL/P) มีปัญหาเพิ่มจากเด็กพิเศษทั่วไป
คือ ดูดนมแม่ล าบากและส าลักได้ง่าย  ผู้ปกครองจึงมีปัญหาในการเลี้ยงดูเ ด็กเพิ่มจากเด็กพิเศษอื่นๆ  

http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/main.php?filename=pt
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และเด็กทั่วไป ขณะที่บุคลากรระดับปฐมภูมิที่ไม่เคยมีประสบการณ์จะมีความกังวลด้านศักยภาพในการบริการ
และสนับสนุนผู้ปกครองในการรักษาต่อเน่ืองที่ระดับตติยภูมิ   

เพื่อให้เด็กกลุ่มน้ีได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปากตามสิทธิประโยชน์  
ส านักทันตสาธารณสุขด าเนินโครงการน าร่องในกลุ่มเปูาหมาย 2 กลุ่มคือ เด็ก CL/P และเด็กพิการ 
ทางการเห็น ในปีงบประมาณ 2563 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฐมภูมิร่วมกับตติยภูมิ และจัดท า
ต้นแบบสื่อเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ผู้ปกครองและบุคลากรในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก  ได้แก่ ชุดข้อมูล
ความรู้และการนัดหมายดูแลรักษาส าหรับผู้ปกครอง และข้อมูลแผนการรักษาพร้อมแบบบันทึกบริการส าหรับ
บุคลากรในรูปแบบสมุดประจ าตัวเด็กเพื่อรอยยิ้มสดใส ตุ๊กตาฝึกทักษะผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็ก และนิทานภาพนูน ด้วยงบประมาณกรมอนามัยและงบสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่และเด็กพิเศษแบบองค์รวม  
ไร้รอยต่อ:ระยะที่ 2 จากการประชุมผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้ตุ๊กตาฝึกทักษะผู้ปกครอง ในปีงบประมาณ 
2564 จะพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้ในการฝึกทักษะผู้ปกครองเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กกลุ่มเฉพาะ/
พิเศษทุกประเภท โดยประสานการด าเนินงานกับกองวิจัยอุตสาหกรรม (ฝุายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง) 
การยางแห่งประเทศไทย ในการขึ้นรูปตุ๊กตาและโมเดล และผลิตด้วยซิลิโคน/ยางพารา) ส่วนนิทานภาพนูน 
ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ท าเป็นนิทานเสียงแทนอักษรเบรลล์ เน่ืองจากเด็กเล็กยังอ่านอักษรเบร ลล์ไม่คล่อง  
และยังสามารถใช้กับเด็กพิเศษกลุ่มอื่นๆ รวมถึงเด็กปกติได้อีกด้วย ในด้านศักยภาพบุคลากรจะด าเนินการ 
ด้วยงบประมาณ สวรส. 

กรอบการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 
ในกลุ่มเด็กพิการทางการมองเห็น : ส ารวจและประสานงานหน่วยงานและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง  

จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเน้ือหานิทานภาพนูนและสื่อภาพนูน ผลิตต้นฉบับนวัตกรรมนิทานภาพนูน  
และประเมินผลสื่อภาพนูนและต้นฉบับนวัตกรรมนิทานภาพนูน รวมถึงให้ความรู้เร่ืองสุขภาพช่องปากและ 
การแปรงฟันเด็กพิการทางการเห็น และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยและผู้ดูแลเด็กพิการ
ทางการเห็น 

ในกลุ่มเด็กปากแหว่งเพดานโหว่: ขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อการออกแบบยางกัด (rubber bite) 
ส าหรับกลุ่มเฉพาะ/พิเศษ ประเมินผลการทดลองใช้ชุดข้อมูลสุขภาพช่องปากเพื่อปรับปรุงเน้ือหาสมุด
ประจ าตัวเด็กเพื่อรอยยิ้มสดใส และจัดพิมพ์  และประเมินผลการใช้ตุ๊กตาฝึกทักษะผู้ปกครองในการดูแล
สุขภาพช่องปากเด็ก เพื่อปรับปรุงและจัดท าต้นแบบตุ๊กตาดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปากแหว่งเพดานโหว่  
(วัสดุยางพารา/ซิลิโคน)  

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 
เชิงปริมาณ : 1. สมุดประจ าตัวเพื่อรอยยิ้มสดใส (สมุดประจ าตัวเด็กปากแหว่งเพดานโหว่) 1,000 เล่ม 

2. ต้นแบบนวัตกรรมนิทานภาพนูนส าหรับเด็กพิการทางการเห็น 1 เรื่อง 1 เล่ม 
เชิงเวลา :  ช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 



- 50 - 
 

แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

เชิงคุณภาพ : 1. ข้อมูลการส ารวจเพื่อออกแบบและปรับปรุงยางกัดส าหรับเด็ก 
2. ผลการประเมินการใช้ต้นแบบนวัตกรรมนิทานภาพนูน 

มาตรการการด าเนินงาน 
 เน้นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สุขภาพช่องปากกลุ่มพิเศษ โดยในปีงบประมาณ 2564 จะเน้นการผลิต
สื่อต้นแบบในกลุ่มเด็กพิการทางการเห็นและเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ จัดท าชุดข้อมูลสุขภาพช่องปากเพื่อ
จัดท าสมุดประจ าตัวเด็กเพื่อรอยยิ้มสดใส ท าวิจัย ประเมินผล และสรุปผล 

บทบาทศูนย์อนามัยและจังหวัด  
กลุ่มเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ : มีการติดต่อประสานงานเพื่อน าส่งสมุดประจ าตัวเด็กเพื่อรอยยิ้มสดใส

ให้ไปยังหน่วยรับบริการทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ มีการสนับสนุนการส่งต่อ และการเพิ่มบทบาท
สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิในการเชื่อมโยงผู้ปกครองกับโรงพยาบาลตติยภูมิ 

บทบาทส่วนกลาง 
พัฒนาสื่อการเรียนรู้สุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กพิการทางการเห็น โดยผลิตต้นแบบนวัตกรรมนิทานภาพ

นูน จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสม ติดตามงานและประเมินผลเป็นระยะ ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพครูอนามัยและผู้ดูแลเด็กพิการทางการเห็นโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีกลุ่มเปูาหมายคือ 
คุณครูและผู้ดูแลเด็กพิการทางการเห็นโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ (14 โรงเรียน)  

ส่งเสริมและพัฒนาสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อการดูแลสุขภาพ
ช่องปากในระยะก่อน ระหว่าง และหลังรับการรักษา พัฒนาเคร่ืองมือในการติดตามการดูแลรักษาเด็กปาก
แหว่งเพดานโหว่ในรูปสมุดประจ าตัวเด็ก วิจัยและพัฒนายางกัดส าหรับกลุ่มเฉพาะ/พิเศษ โดยร่วมมือกับการ
ยางแห่งประเทศไทยในการจัดท ายางกัด สื่อตุ๊กตา และโมเดลให้ความรู้ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 : 

กิจกรรมด าเนินการ 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาเน้ือหานิทาน
ภาพนูนและสื่อภาพนูน 

       
 

    

2. ให้ความรู้เรื่องฟันและ
การแปรงฟันเด็กพิการ
ทางการเห็นโดยใช้นิทาน
ภาพนูนและประเมินผล
นิทานภาพนูน   
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กิจกรรมด าเนินการ 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

3. จัดพิมพ์สมุดประจ าตัว
เด็กเพื่อรอยยิ้มสดใส 

            

4. จัดท าต้นฉบับนิทาน
ภาพนูนส าหรับเด็กพิการ
ทางการเห็น 

            

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูอนามัย
และผู้ดูแลเด็กพิการ
ทางการเห็น 

            

 

กิจกรรมด าเนินการ   
1. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเน้ือหานิทานภาพนูนและสื่อภาพนูน 
2. ให้ความรู้เรื่องฟันและการแปรงฟันเด็กพิการทางการเห็นโดยใช้นิทานภาพนูนและประเมินผลนิทาน

ภาพนูน   
3. จัดพิมพ์สมุดประจ าตัวเด็กเพื่อรอยยิ้มสดใส 
4. จัดท าต้นฉบับนิทานภาพนูนส าหรับเด็กพิการทางการเห็น 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยและผู้ดูแลเด็กพิการทางการเห็น 

 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
ทพญ.เพ็ญแข  ลาภยิ่ง รองผู้อ านวยการ 

ส านักทันตสาธารณสุข 
0 2590 4213, 
08 6894 4696   

phenkhael@gmail.com 

ทพญ.ปฐมา เชาวนเมธา ทันตแพทย์ช านาญการ 0 2590 4213 patamasingha@gmail.com 
น.ส.สรารัตน์ เรืองฤทธิ์  
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(ผู้จัดการระบบ) 

0 2590 4479 
09 0963 4522   

sararat.n155@gmail.com   

นางสาวถิรวรรณ รานวล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0 2590 4213 namkajeab2012@gmail.com 
นางสาวสุวภักด์ิ โพธิเสน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0 2590 4213 suwapakpothisen985@gmail.com 
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2. จัดท าวิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพช่องปาก  
2. เพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพช่องปากและนวัตกรรมกับบุคลากร หน่วยงาน  

และองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านปฏิบัติการ วิชาการ และนโยบาย   
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม  

เป้าหมายผลลัพธ์ 
1. ได้บทความวิชาการที่มีคุณภาพเผยแพร่ในวิทยาสารทันตสาธารณสุข 
2. ด าเนินการวิทยาสารทันตสาธารณสุขได้บนระบบ ThaiJO2.0 
3. จัดท าวิทยาสารทันตสาธารณสุขจ านวน 1 ฉบับ   

เป้าหมายผลผลิต 
1. ข้อเสนอเพื่อการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 อย่างน้อยจ านวน 1 เรื่อง/บรรลุตามเปูาหมายที่ต้ังไว้/

ทันเวลา 
2. มีบทความได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง /บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้/ทันเวลา 
3. จ่ายค่าบริการ ระบบวารสารออนไลน์ ของระบบ ThaiJO2.0 จ านวน 1 คร้ัง/ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา  
4. จ่ายค่าตอบแทนผู้ทบทวนบทความวิชาการที่มิได้สังกัดกรมอนามัย จ านวน 1 คร้ัง/ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันเวลา  

สถานการณ์ 
วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการส าหรับ       

ทันตบุคลากรและผู้สนใจ ส านักทันตสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุขได้จัดท าวิทยาสาร            
ทันตสาธารณสุขขึ้นต้ังแต่ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 25 (นับถึง พ.ศ. 2563) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง -
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ได้ประเมินคุณภาพและรับเข้าสู่ฐานข้อมูล  TCI 
คร้ังแรกใน พ.ศ. 2560 ปัจจุบันวิทยาสารทันตสาธารณสุขจัดเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 2 
(ระยะเวลารับรองจนถึง 31 ธันวาคม 2567) 

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ สามารถส่งได้ตลอดทั้งปี โดยส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ word และ pdf     
(ตามรูปแบบที่ก าหนดในค าแนะน าผู้นิพนธ์) และไฟล์ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย  (certificate of approval: 
COA) รวม 3 ไฟล์ ผ่านช่องทางระบบ  ThaiJO2.0 โดยลงทะเบียนก่อนในระบบ  ThaiJO2.0 ที่ 
https://bit.ly/3iYBCLM  

วิธีการส่ง : download ได้จาก https://bit.ly/378aveP  หรือ   https://bit.ly/2FxUsf6 
ค าแนะน าผู้นิพนธ์ : download ได้จาก https://bit.ly/374hMfO 
เข้าชมวิทยาสารออนไลน์ : https://bit.ly/31380GO 

https://bit.ly/378aveP
https://bit.ly/2FxUsf6
https://bit.ly/374hMfO
https://bit.ly/31380GO
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กรอบการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 
ประเภทบทความวิชาการที่รับลงพิมพ์ : ผลงานวิชาการ และวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก รวมทั้ง

โครงการที่มีการวัดผลการเปลี่ยนแปลงตามหลักการวิจัยประเมินผล ในมิติการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
การบริการ การฟื้นฟูสภาพ การบริหารจัดการเชิงคุณภาพและหรือประสิทธิภาพ วัสดุและผลิตภัณฑ์         
การคุ้มครองผู้บริโภค การสื่อสาร และสารสนเทศ ด้วยวิทยาการด้านระบาดวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 
เชิงปริมาณ : วิทยาสารทันตสาธารณสุข จ านวน 1 ฉบับ 
เชิงเวลา : ช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

ระยะเวลาในการส่งบทความให้บรรณาธิการพิจารณา   3 วันท าการ 
บรรณาธิการส่งผู้ทบทวนอย่างน้อย 2 คน                 3 วันท าการ 
ทบทวนบทความคร้ังแรกเสร็จสิ้น                15 วันท าการ 
การเผยแพร่ทันก าหนด                       ธันวาคม 

มาตรการการด าเนินงาน 
P (Partner) : แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการและจัดท าวิทยาสารทันตสาธารณสุข ประกอบด้วย 
นักวิชาการทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกส านักทันตสาธารณสุข และบุคลากรภายในส านักทันตสาธารณสุข
ร่วมด าเนินการพัฒนาและจัดท าวิทยาสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
I (Invest) : ใช้บริการระบบ  ThaiJO2.0 เพื่อให้การด าเนินงานได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการ -
อ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] 
R (Regulate and Legislate) : เผยแพร่ค าแนะน าผู้นิพนธ์เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้นิพนธ์ในการเตรียม
ต้นฉบับบทความวิชาการ 
 

บทบาทศูนย์อนามัยและจังหวัด   

เป็นผู้ใช้บริการ : สืบค้นวิชาการด้านทันตสาธารณสุข/ ส่งบทความวิชาการเข้ารับการตีพิมพ์  

บทบาทส่วนกลาง 
เป็นผู้ใช้บริการ : สืบค้นวิชาการด้านทันตสาธารณสุข/ ส่งบทความวิชาการเข้ารับการตีพิมพ์  
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

การด าเนินงาน 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1. รับต้นฉบับ 
บทความวิชาการ 

            

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการและจัดท า
วิทยาสารทันตสาธารณสุข 
(แทนชุดเดิมที่ครบวาระ) 

       

 

    

3. เผยแพร่วิทยาสารทันต
สาธารณสุข เล่มปีที่ 25 
เดือนมกราคม – ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

       

 

    

4. การประชุม          
กองบรรณาธิการ 
(22 มกราคม 64) 

       
 

    

5. จ่ายค่าบริการ       
ระบบวารสารออนไลน์ 
ของระบบ ThaiJO2.0   

       
 

    

6. จ่ายค่าตอบแทน       
ผู้ทบทวนบทความ
วิชาการที่มิได้สังกัด    
กรมอนามัย  

            

 

กิจกรรมด าเนินการ   
1. การประชุมกองบรรณาธิการ 
2. จ่ายค่าบริการ ระบบวารสารออนไลน์ ของระบบ ThaiJO2.0   
3. จ่ายค่าตอบแทนผู้ทบทวนบทความวิชาการที่มิได้สังกัดกรมอนามัย  
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ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
ทพญ.เพ็ญแข  ลาภยิ่ง รองผู้อ านวยการ 

ส านักทันตสาธารณสุข  
บรรณาธิการ 

0 2590 4213, 
08 6894 4696   

phenkhael@gmail.com 

ทพญ.วรมน อัครสุต   ทันตแพทย์ช านาญการ 
บรรณาธิการรอง 

0 2590 4213 voramon.a@anamai.mail.go.th 

น.ส.สรารัตน์ เรืองฤทธิ์  
 

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ                 
(ผู้จัดการระบบ) 

0 2590 4479, 
09 0963 4522   

sararat.n155@gmail.com   

3. โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาธารณสุข ส าหรับทันตแพทย์ ปี 2564 
เป้าประสงค์ : เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้เข้ารับการอบรม 

1. มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันรวมถึงกับนักวิชาการส่วนกลาง 
2. เข้าใจแนวคิดหลักการส าคัญของศาสตร์สาขาต่างๆ  
3. น าความรู้และทักษะจากการฝึกปฏิบัติไปปฏิบัติการตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่ภายใต้ทรัพยากรที่มีได้ 
4. มีความมั่นใจในการน าเสนอ สื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรสายงานอื่นๆ  

เป้าหมายผลลัพธ์ : ทันตแพทย์ได้รับการอบรมด้านทันตสาธารณสุขจ านวน 5 คร้ัง ผู้ผ่านการอบรมต้องเข้า
อบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด และได้คะแนนทดสอบหลังอบรม
เฉลี่ย 4 คร้ัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ส าหรับผู้อบรมวิชาโครงการและการวิจัยประเมินผล ต้องได้คะแนน 
โครงร่างการวิจัยหรือรายงานการวิจัยต้ังแต่ระดับพอใช้ถึงดีเด่น 

เป้าหมายผลผลิต : เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
รวมถึงกับนักวิชาการส่วนกลาง เข้าใจแนวคิดหลักการส าคัญของศาสตร์สาขาต่างๆ น าความรู้และทักษะ  
จากการฝึกปฏิบัติไปปฏิบัติการตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่ภายใต้ทรัพยากรที่มีได้ มีความมั่นใจในการน าเสนอ 
สื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรสายงานอื่นๆ  

สถานการณ์ : สุขภาพช่องปากสัมพันธ์กับรับประทานอาหารและการนอน ส่งผลต่อพัฒนาการ สุขภาพและ 
คุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าจ านวนซี่ฟันแท้ในผู้สูงอายุสัมพันธ์กับการกระตุ้น
ความจ าและการมีอายุยืนยาว แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากและการสูญเสียฟันได้ทุกช่วงอายุ 
มาตรการที่มีความคุ้มค่าในด้านบริการส่งเสริม ปูองกัน และรักษา เพื่อเก็บฟันไว้ในทุกกลุ่มอายุสามารถลด
ช่องว่างของความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพช่องปากได้ เพื่อให้ทุกกลุ่มวัยมีสภาวะสุขภาพช่องปากดีอย่าง ต่อเน่ือง 
ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุคาดเฉลี่ยแบบมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข      
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การด าเนินงานทันตสาธารณสุขในพื้นที่ จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขที่สามารถ
เชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทและทรัพยากรที่มีในชุมชน ทักษะเหล่าน้ีสามารถเกิดขึ้นได้
ด้วยการเรียนรู้จากการท างานฐานชุมชนอย่างต่อเน่ืองระยะยาวหรือศึกษาต่อในระดับหลังปริญญา เพื่อให้ 
ทันตแพทย์ซึ่งเป็นวิชาชีพสาขาขาดแคลนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวได้ในระยะสั้นโดยไม่ต้องลาศึกษาต่อ                 
กรมอนามัยโดยส านักทันตสาธารณสุขจึงจัดท าโครงการอบรมระยะสั้นน้ีอย่างสอดคล้องกับวิถีการท างาน    
ของทันตแพทย์ โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหลักสูตรน้ีให้ทันตแพทย์ที่บรรจุ
หลัง พ.ศ.2542 ให้เป็นวุฒิในการเลื่อนระดับเป็นทันตแพทย์ช านาญการพิเศษได้ดังหนังสือส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 258 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยต้องเข้าอบรมตลอด
หลักสูตรและผ่านการประเมิน  

มาตรการการด าเนินงาน : เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม ศึกษาดูงาน และศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา ดังน้ี 

1. โครงการและการวิจัยประเมินผล 
2. จริยธรรมการวิจัยด้านสุขภาพช่องปากและการเขียนบทความวิชาการ 
3. ทันตสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ 
4. การบริหารงานทันตสาธารณสุข 
5. ความคิดรวบยอดเชิงระบบ ประเมินและสรุปผล    

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 : 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ จ านวน หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ : 
ทันตแพทย์ได้รับการอบรมด้านทันตสาธารณสุข 

 
20 

 
คน 

เชิงคุณภาพ : 
ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ 

 
14 

 
คน 

บทบาทศูนย์อนามัยและจังหวัด : ศูนย์อนามัยและจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์และส่งโครงการให้ทันตแพทย์ใน
พื้นที่ของตนเองเข้ามาสมัครเข้าอบรมและเมื่อจบหลักสูตรทันตแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดหลักการ
ส าคัญของศาสตร์สาขาต่างๆ น าความรู้และทักษะจากการฝึกปฏิบัติไปปฏิบัติการตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่
ภายใต้ทรัพยากรที่มีได้ 

บทบาทส่วนกลาง : เพื่อให้ทันตแพทย์ซึ่งเป็นวิชาชีพสาขาขาดแคลนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวได้ในระยะสั้นโดย
ไม่ต้องลาศึกษาต่อกรมอนามัยโดยส่วนกลางจึงจัดท าโครงการอบรมระยะสั้นน้ีอย่างสอดคล้องกับวิถีการท างาน
ของทันตแพทย์ โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหลักสูตรน้ีให้ ทันตแพทย์ที่
บรรจุหลัง พ.ศ.2542 ให้เป็นวุฒิในการเลื่อนระดับเป็นทันตแพทย์ช านาญการพิเศษได้ดังหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 258 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยต้องเข้าอบรมตลอด
หลักสูตรและผ่านการประเมิน 
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กรอบการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 : 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

10.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติ        
10.2 ประชุมคณะท างาน (BAR)        
10.3 ประชาสัมพันธ์และประกาศรับ
สมัครผู้เข้าอบรม 

       

10.4 ติดต่อประสานงานผู้เข้าอบรม 
วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง 

       

10.5 จัดอบรม        
10.6 ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยง         
10.7 ประชุมคณะท างาน (AAR)        
10.8 ประเมินและสรุปผล        

กิจกรรมด าเนินการ :   

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นภาคทฤษฎีร้อยละ 20 และภาคปฏิบัติร้อยละ 80 ดังน้ี 
1. ภาคทฤษฎี เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม ศึกษาดูงาน และศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร 
ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชาดังน้ี     

รูปแบบการอบรมและระยะเวลา 
1. ภาคทฤษฎี จัดที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 5 คร้ัง 

 โครงการและการวิจัยประเมินผล   
วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 (5 วัน)    ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

 จริยธรรมการวิจัยด้านสุขภาพช่องปากและการเขียนบทความวิชาการ  
วันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 (5 วัน)  ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

 ทันตสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ  
วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 (5 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

 การบริหารงานทันตสาธารณสุข  
วันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2563 (5 วัน)  ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

 ความคิดรวบยอดเชิงระบบ  
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2563 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 
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แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ส าหรับทันตแพทย์ที่สนใจสามารถเลือกสมัครอบรมได้เป็นรายกลุ่มวิชา แต่ในกรณีทันตแพทย์ที่ต้องการ
ใช้เป็นวุฒิในการเลื่อนระดับเป็นทันตแพทย์ช านาญการพิเศษต้องผ่านการอบรมทั้ง 5 กลุ่มวิชาในคราวเดียวกัน
โดยมีค่าลงทะเบียน 15,600 บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

2. ภาคปฏิบัติ ในพื้นที่ต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม ระหว่าง มีนาคม 2564 – กรกฎาคม 2564  

ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

ทพญ.วรมน อัครสุต ทันตแพทย์ช านาญการ 0-2590-4213 voramon.a@anamai.mail.go.th 
น.ส.ถิรวรรณ รานวล นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ 
0-2590-4213 namkajeab2012@gmail.com 

 

4. โครงการอบรมทันตแพทย์ด้านทันตสาธารณสุขแบบเข้มข้น 
เป้าประสงค์ :  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ในด้านทันตสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
2. เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการด้านทันตสาธารณสุข    

เป้าหมายผลลัพธ์ : ทันตแพทย์ได้รับการอบรมด้านทันตสาธารณสุขแบบเข้มข้น จ านวน 5 คร้ัง  

สถานการณ์ : ส านักทันตสาธารณสุขร่วมกับชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจัดท าโครงการอบรมทันต
แพทย์ด้านทันตสาธารณสุขแบบเข้มข้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการท างานของทันตแพทย์โดยเน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ร่วมกับการจัดระบบความคิดเชิงทฤษฎี และสรุปความคิดรวบยอด เพื่อให้ทันตแพทย์พัฒนา
องค์ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขในระดับที่สูงขึ้น โดยไม่ต้องลาศึกษาต่อ    

มาตรการการด าเนินงาน : การรอบรม 5 คร้ัง ผ่านระบบออนไลน์ 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 : 
เป้าหมายโครงการ จ านวน หน่วยนับ 
ทันตแพทย์  15 คน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ จ านวน หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ : กลุ่มเปูาหมายได้รับการอบรมด้านทันตสาธารณสุข 5 วัน 
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเปูาหมายมีความพึงพอใจการอบรมมากและมากที่สุด 75 ร้อยละ 

กิจกรรมด าเนินการ :   
รูปแบบการอบรมและระยะเวลา 
เปิดรับสมัคร 1 – 30 กันยายน 2563 และจัดการอบรม จ านวน 5 คร้ัง ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา ดังน้ี 

 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับทันตสาธารณสุข    
วันที่ 10 ตุลาคม 2563  เวลา 9:00 – 16:00 น. 
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แนวทางการด าเนินทันตสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 วิทยาการระบาดและระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  
วันที่ 17 ตุลาคม 2563   เวลา 9:00 – 16:00 น. 

 การบริหารและพัฒนางานด้านทันตสาธารณสุข “ระบบบริการสุขภาพช่องปาก”  
วันที่ 31 ตุลาคม 2563   เวลา 9:00 – 16:00 น. 

 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563  เวลา 9:00 – 16:00 น. 

 โครงการทันตสาธารณสุข แบบฝึกหัด และสรุปเน้ือหาการอบรม  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 – 16:00 น. 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

ทพญ.วรมน  อัครสุต ทันตแพทย์ช านาญการ 0-2590-4213 voramon.a@anamai.mail.go.th 
        

5. โครงการพัฒนาข้อเสนอการจัดบริการดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยท างาน 
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาข้อเสนอการจัดบริการดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยท างาน  

เป้าหมายผลลัพธ์ : ได้แนวทางและ/หรือข้อเสนอเชิงนโยบายจ านวน 2 เรื่อง  

กิจกรรมด าเนินการ :   
1. ประชุมคณะท างานเพื่อพัฒนาข้อเสนอการจัดบริการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ประกันตน จ านวน 2 คร้ัง 
เดือนมกราคม และ พฤษภาคม 2564 
2. ประชุมคณะท างานพัฒนาแนวทางการจัดบริการทันตกรรมทางไกล  (tele-dentistry) จ านวน 3 คร้ัง  
เดือน ธันวาคม 2563 เมษายน และ สิงหาคม 2564 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

ทพญ.วรมน  อัครสุต ทันตแพทย์ช านาญการ 0-2590-4213 voramon.a@anamai.mail.go.th 
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แนวทางการด าเนินงานสนับสนุนวชิาการและการวิจัย 

1. งานข้อมูลสารสนเทศทันตสาธารณสุข  
 

เป้าประสงค์  
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพช่องปากให้มีคุณภาพ  
 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 
ร้อยละ 60 ของการบันทึกข้อมูลสุขภาพช่องปากมีคุณภาพ 
 

สถานการณ์ 
 ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางนโยบายสุขภาพที่ส าคัญ ระบบข้อมูล 
ด้านสุขภาพยังมีปัญหาความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลกระจัดกระจายไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ขาดกลไกในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ เป็นต้น ปัญหาต่างๆดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ  
ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ใช้ข้อมูล และ ผู้จัดท าข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข  
กองทุนด้านสุขภาพ กระทรวงอื่นๆ และส านักงานสถิติ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูประบบข้อมูล
สุขภาพ เป็นการท างานแบบบูรณาการในทุกระดับของการปฏิบัติงาน เกิดการแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์ข้อมูล
และทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพบนมาตรฐานเดียวกัน อาทิชุดมาตรฐานข้อมูล
ระบบประวัติสุขภาพผู้ปุวยอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานด้านสาธารณสุข 
มาตรฐานโครงสร้างแฟูมข้อมูลสุขภาพ 43 แฟูม มาตรฐานคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health 
Data Center : HDC)  

เป้าหมายผลผลิต  
1. จ านวนทันตบุคลากรได้รับการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข 80 คน 

 2. แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข  

เป้าหมายผลลัพธ์ 
 ระบบรายงานสารสนเทศทันตสาธารณสุข 1 ระบบ 

มาตรการการด าเนินงาน 
 1. สื่อสารแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข 
 2. พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ 
 3. สร้างและส่งเสริมให้พื้นที่น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง  
 4. บูรณาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ  
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กิจกรรมด าเนินการ   
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน 
 2 ประชุมชี้แจงโปรแกรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข 
 3. ติดตามการด าเนินงานข้อมูลสุขภาพช่องปาก 

4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศรายงาน Report yimsodsai พร้อมก ากับ ติดตามและประเมินผล 
5. ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบการส ารองข้อมูล (Backup) ของหน่วยงาน 
6. จัดท าสรุปรายงานรายเดือน รายไตรมาส และเผยแพร่ในเวบไซด์ส านักทันตสาธารณสุข 

 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
น.ส.ณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 0-2590-4275 Yimsodsai2020@gmail.com 
นายปางพุฒิพงษ์ เหมมณี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0-2590-4216 Yimsodsai2020@gmail.com 

2. งานเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ  

เป้าประสงค์  
เพิ่มการรายงานข้อมูลเฝูาระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 
ร้อยละ 30 จังหวัดส่งรายงานเฝูาระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ 

สถานการณ์ 
ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นโรคที่ท าให้เกิดภาระต่อค่าใช้จ่ายในการจัดบริการและภาระส าคัญต่อ

ภาพรวมของระบบทันตสุขภาพ คือ โรคฟันผุ และการสูญเสียฟัน  การจัดการปัญหาและวางแผนเพื่อการ
ควบคุมโรคดังกล่าวควรจะต้องได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุม และไวต่อการเปลี่ยนแปลง  การจัดการเพื่อให้เกิด
ระบบการเฝูาระวังโรคตลอดจนปัจจัยส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเป็นกลวิธีที่ส าคัญในการได้ข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  ในฐานะหน่วยงานวิชาการในส่วนกลาง ได้พัฒนาการส ารวจ
สภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในการติดตามแนวโน้มและน าเสนอข้อมูลตลอดจนพัฒนา
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นระบบเฝูาระวังในระดับประเทศที่ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง  โดย
ระบบดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพรวมและการกระจายของปัญหา ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางจะเป็นผู้ส่งคืนข้อมูล
ให้กับพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการควบคุมปัญหาต่อไป 
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เป้าหมายผลผลิต  
 รายงานเฝูาระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ  

เป้าหมายผลลัพธ์ 
 ระบบเฝูาระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ 1 ระบบ 

มาตรการการด าเนินงาน 
 1. สื่อสารคู่มือเฝูาระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ 
 2. การพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากและปัจจัยเสี่ยงส าคัญตามกลุ่มอายุ 
 3. สร้างและส่งเสริมให้พื้นที่น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง  
 4. บูรณาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ  
 5. มีกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพื้นที่        

กิจกรรมด าเนินการ   

 1. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน 
 2. ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการระบบเฝูาระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ 
 3. ประชุมการพัฒนาบุคลากรในการเฝูาระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ 

3.  ติดตาม ประสานรายงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศ yimsodsai.org และ yimsodsai.anamai พร้อมก ากับ ติดตาม

และประเมินผล 
5. ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบการส ารองข้อมูล (Backup) yimsodsai.org และ yimsodsai.anamai 

ของหน่วยงาน 
6. จัดท าสรุปรายงานปี และเผยแพร่ในเว็บไซตส์ านักทันตสาธารณสุข 
7. ประสานกับกองแผนงาน กรมอนามัย และรายงานข้อมูล Doh Dahboard 

 8. จัดจ้างดูแล พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข  
 9. จัดจ้างเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซด์ 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

น.ส.ณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 0-2590-4275 Yimsodsai2020@gmail.com 
นายปางพุฒิพงษ์ เหมมณี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0-2590-4216 Yimsodsai2020@gmail.com 
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3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักทันตสาธารณสุข (เว็บไซด์ส านักทันตสาธารณสุข)  
เป้าประสงค์  

มีระบบสารสนเทศด้านข้อมูลข่าวสารของส านักทันตสาธารณสุขที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคงปลอดภัย  

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2564 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นมาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

สถานการณ์ 
กรมอนามัยได้ด าเนินการโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์กรมอนมัย 4.0 ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานและยกระดับการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ  

ส านักทันตสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งอาจมีปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่าย  คอมพิวเตอร์ที่อาจจะเกิดความ
เสียหายจึงมีการเตรียมความพร้อมการแก้ไขสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ใน
การรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักทันต
สาธารณสุข สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและบุคลากรส านักทันตสาธารณสุข  
เป้าหมายผลผลิต  

- เว็บไซต์ส านักทันตสาธารณสุข สามารถเข้าถึงและใช้บริการสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน(เครือข่าย ประชาชนและเจ้าหน้าที่) 

เป้าหมายผลลัพธ์ 
- ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ส านักทันตสาธารณสุข ร้อยละ 80 

มาตรการการด าเนินงาน 
- พัฒนาระบบเว็บไซต์ส านักทันตสาธารณสุขให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
- สนับสนุนข้อมูลข่าวสารน าขึ้นเว็บไซต์ส านักทันตสาธารณสุขทันเวลา  
- สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- สนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อในส านักทันตสาธารณสุขให้พร้อมใช้งาน  

กิจกรรมด าเนินการ   
1. ประชุมคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2. พัฒนาบุคลากรส านักทันตสาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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3. บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พร้อมก ากับ ติดตามและประเมินผล 
4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม Template ของเว็บไซต์กรมอนามัย ให้มีรูปแบบเดียวกัน 
5. ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบการส ารองข้อมูล (Backup) เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
6. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ทดแทนและเพิ่มเติม ให้กับส านักทันตสาธารณสุข 
7. จัดท ารายงานและข้อเสนอแนะ 

ผู้ประสานงาน :  กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

นายอรรถพล คงมาก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 02 590 4477 Atthapol.k@anamai.mail.go.th 
 

กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ รับผิดชอบ 

นางสาวสุภาวดี พรหมมา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 02-5904477 หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 02-5904475 ข้อมูลสารสนเทศ 

เฝูาระวังทันตสุขภาพ 
นายปางพุฒิพงษ์ เหมมณี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 02-5904216 ข้อมูลสารสนเทศ 

เฝูาระวังทันตสุขภาพ 
นางสาวกันยา ฤทธิ์อิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 02-5904216 ห้องสมุดและพัฒนางานวิจัย 
นายอรรถพล คงมาก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 02-5904477 เว็บไซด์ส านักทันตฯ 
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แนวทางการด าเนินงานสือ่สารสาธารณะและสื่อสารความเสี่ยง 
 

เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีความรู้ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ น าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม เอื้อต่อการ

มีสุขภาพช่องปากที่ดี 

เป้าหมายผลลัพธ์  

 ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อทันตสุขภาพ เพื่อน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม 

เป้าหมายผลผลิต  

  มีสื่อ สิ่งพิมพ์ ความรู้ที่ถูกต้องด้านทันตสุขภาพ (offline และ online) ให้แก่ประชาชนแต่ละกลุ่มวัย

ได้อย่างเหมาะสม และได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

สถานการณ์ 

  ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับผลลพันธ์ทางสุขภาพ อาทิ สถานะสุขภาพโดยรวม

สอดคล้องกับผลงานวิจัยหลายเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่า บุคคลที่มีข้อจ ากัดทางความรอบรู้ด้านสุขภาพ มักมีสถานะ

ทางสุขภาพไม่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บปุวยของตนเอง น าไปสู่การปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้อง ขาด

ทักษะการพูดคุยหรืออ่านใบสื่อสารจากแพทย์ และยังเป็นบุคคลที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อยคร้ังกว่า

บุคคลที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เช่นเดียวกันกับความรอบรู้ทางทันตสุขภาพ (Oral Health Literacy) ที่จะ

ส่งผลต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางทันตสุขภาพเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพทั่วไป ทั้งประเด็นความรู้เร่ืองโรคใน

ช่องปาก ความถี่ในการมารับบริการทันตกรรม พฤติกรรมการดูแลช่องปากตนเอง ความรุนแรงของโรคในช่อง

ปากและผลกระทบกับคุณภาพชีวิต จากการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ คร้ังที่ 8 ปีพ.ศ. 2560 

พบว่า ประชากรกว่าร้อยละ 50 มีปัญหาโรคฟันผุ และมากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรอายุ 12 ปีขึ้นไป มี

ปัญหาโรคเหงือกอักเสบ เมื่อสอบถามช่องทางที่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 15 ปี 

พบว่า การรับรู้ความรู้ด้านทันตสุขภาพผ่านช่องทาง online (website/Line/facebook) เพียงร้อยละ 34.1, 

ผ่านทางวิทยุ/วิทยุชุมชนร้อยละ 3.2 และผ่านทางโปสเตอร์ แผ่นพับเพียงร้อยละ 7.8 ซึ่งการรับรู้เหล่าน้ีอาจ

เป็นสาเหตุของการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ถูกต้อง เช่น พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการ

แปรงฟัน และการใช้อุปกรณ์เสริมส าหรับท าความสะอาดช่องปาก 

  ดังน้ันแนวทางการด าเนินงานในปีพ.ศ. 2564 จึงได้จัดท าและเผยแพร่สื่อ สิ่งพิมพ์ความรู้ด้านทันต

สุขภาพ (offline และ online) ให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย และความต้องการของประชาชน เพื่อให้ความรู้ 

สร้างทักษะ ความเข้าใจ การประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการสุขภาพช่องปาก รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ

เผยแพร่สื่อสู่ประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนการเข้าถึง และคุณภาพของสื่อส่งเสริมทันตสุขภาพ เป็น

ประโยชน์ในการน าไปใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ วางแผน จัดท าและประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากต่อไป 

กรอบการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 

 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

 1. ชนิดสื่อส่งเสริมทันตสุขภาพ (offline) ได้แก่ โปสเตอร์ คู่มือ ภาพพลิก ข่าวแจก จ านวน 5 ชิ้น 

 2. จ านวนสื่อส่งเสริมทันตสุขภาพ (online) ได้แก่ คลิปวีดีโอ infographic จ านวน 2 ชิ้น/เดือน 

 3. อัตราสื่อส่งเสริมทันตสุขภาพที่ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ร้อยละ 100 

4. อัตรา like และ share สื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในเพจส านักทันตสาธารณสุขที่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

ร้อยละ 10 

มาตรการการด าเนินงาน 

 1. พัฒนาระบบการผลิตสื่อทันตสุขภาพ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย และความ

ต้องการของประชาชน 

 2. พัฒนาช่องทางสื่อสารสื่อทันตสุขภาพให้มีครอบคลุม เหมาะสมกับประชาชนแต่ละกลุ่มวัย  

 3. พัฒนาระบบตอบโต้ความเสี่ยงด้านทันตสุขภาพให้มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา 

บทบาทศูนย์อนามัยและจังหวัด 

 สนับสนุน และเผยแพร่สื่อทันตสุขภาพที่ทางส่วนกลางผลิต รวมถึงประเมินผลเน้ือหา รูปแบบ และ

ช่องทางการเผยแพร่สื่อกลับมายังส่วนกลาง เพื่อน ามาพัฒนาสื่อส่งเสริมทันตสุขภาพต่อไป 
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บทบาทส่วนกลาง 

 ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ความรู้ด้านทันตสุขภาพ (offline และ online) ให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย และ

ความต้องการของประชาชน และเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางต่างๆ 

กิจกรรมด าเนินงาน 

1. วิเคราะห์ความต้องการสื่อสาธารณะส่งเสริมทันตสุขภาพ  

2. ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ (offline และ online) ให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย และความต้องการของ

ประชาชน 

3. เผยแพร่สื่อส่งเสริมทันตสุขภาพผ่านการด าเนินงานกลุ่มวัย และช่องทางสื่อสารต่างๆ  

4. ตอบโต้ความเสี่ยงด้านทันตสุขภาพผ่านระบบ RRHL 

5. ประเมินผลการด าเนินโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศพัท ์ E-mail 

ทพญ.นันทม์นัส แย้มบุตร ทันตแพทยช์ านาญการพิเศษ 081-4850402 nanmanas.y@ anamai.mail.go.th 

น.ส.อริศรา พัตตาสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 02-5904215 aritsara.p@anamai.mail.go.th 
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 (ท.02)  
แบบสรุปผลการส ารวจระดับจังหวัด....................................   ปีงบประมาณ 25.......... 

รายงานโดย  ........................................................................................... โทร.....................................                                    
 E-mail..................................................................  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด................................. 

ล าดับ 
 

รายการ ผลงาน หมาย
เหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

   23 
24 
25 
26 
27 
28 
29  
30  
31  

จ านวนหญิงต้ังครรภท์ี่ท าการส ารวจ(ทีร่ับผิดชอบ) 
หญิงต้ังครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
หญิงต้ังครรภ์ที่ไม่มเีหงือกอักเสบ 
จ านวนเด็ก 0-2 ปทีี่ท าการส ารวจ(ที่รับผิดชอบ) 
เด็ก 0-2 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
เด็ก 0-2 ปีได้รับท าความสะอาดช่องปากจากผู้ปกครอง 
จ านวนเด็กอายุ 3 ปีที่ท าการส ารวจ 
เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผ ุ
จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัที่ท าการส ารวจ 
จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัทีม่ีกิจกรรมแปรงฟนัด้วยยาสฟีันผสมฟลูออไรด์หลังอาหารกลางวันทุกวัน 
จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัที่มีการจัดผลไมเ้ปน็อาหารว่างให้เด็ก 3-5 วัน/สัปดาห์ 
จ านวนเด็กอายุ 12 ปี (ป.6)  ที่ท าการส ารวจ(ทีร่ับผิดชอบ) 
เด็กอายุ 12 ปี (ป.6) ไม่มีเหงือกเลือดออก  
เด็กอายุ 12 ปี (ป.6) ปราศจากโรคฟนัผุ (caries free)  
เด็กอายุ 12 ปี (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
เด็กอายุ 12 ปี (ป.6) มฟีันตกกระ 
จ านวนครั้งเฉลี่ยต่อวันทีเ่ด็กอายุ 12 ปีด่ืมน้ าอัดลมที่มาโรงเรียนและที่บ้าน 
เด็กอายุ 12 ปีที่ด่ืมน้ าอัดลม 4-7 วันต่อสัปดาห์ที่มาโรงเรียนและที่บ้าน 
จ านวนครั้งเฉลี่ยต่อวันทีเ่ด็กอายุ 12 ปีด่ืมน้ าหวานทีม่าโรงเรยีนและที่บ้าน 
เด็กอายุ 12 ปีที่ด่ืมน้ าหวาน 4-7 วันต่อสัปดาห์ที่มาโรงเรยีนและที่บ้าน 
จ านวนครั้งเฉลี่ยต่อวันทีเ่ด็กอายุ 12 ปีกินขนมถุงกรบุกรอบ 
เด็กอายุ 12 ปีที่กินขนมถุงกรบุกรอบ 
จ านวนครั้งเฉลี่ยต่อวันทีเ่ด็กอายุ 12 ปีกินขนม/เครื่องด่ืม/ลูกอม ระหว่างมื้อ ท่ีมาโรงเรียนและทีบ่้าน 
เด็กอายุ 12 ปีที่กินขนม/เครื่องด่ืม/ลูกอม ระหว่างมื้อ ท่ีมาโรงเรียนและที่บ้านมากกว่า 2ครั้งต่อวัน 
จ านวนเม็ดเฉลีย่ต่อวันที่เด็กกินลูกอม 
เด็กอายุ 12 ปีที่เด็กกินลูกอม ท่ีมาโรงเรียนและที่บ้าน 
ค่าเฉลีย่ ฟนัผุ ถอน อุด (DMFT) ของเด็กอายุ 12 ปี 
เด็กอายุ 12 ป ีแปรงฟนั 222  
จ านวนโรงเรยีนที่ท าการส ารวจ(ที่รบัผิดชอบ) 
จ านวนโรงเรยีนที่มีกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากโดยครูปีละ 2 ครั้ง 
จ านวนโรงเรยีนที่มีกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ทนัตบุคลากร  ปีละ2 ครั้ง 

...............  คน 
ร้อยละ ........... 
ร้อยละ ........... 
...............  คน 
ร้อยละ ........... 
ร้อยละ ........... 
...............  คน 
ร้อยละ ...........  
........... แห่ง 
........... แห่ง 
........... แห่ง 
............ คน 

ร้อยละ ...........  
ร้อยละ ...........  
ร้อยละ ...........  
ร้อยละ ........... 
...........ครั้ง/วัน  
ร้อยละ ...........  
...........ครั้ง/วัน  
ร้อยละ ...........  
...........ครั้ง/วัน  
ร้อยละ ...........  
...........ครั้ง/วัน  
ร้อยละ ...........  
........... เม็ด/วัน 
ร้อยละ ...........  
........... ซ่ี/คน 
ร้อยละ ...........  
.............แห่ง 
.............แห่ง 
.............แห่ง 
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ล าดับ 
 

รายการ ผลงาน หมาย
เหต ุ

32 
  

33  
 

34 
 

35 
 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

จ านวนโรงเรยีนที่มีกิจกรรมแปรงฟันด้วยยาสีฟนัผสมฟลูออไรด์หลังอาหารกลางวันทุกวนัด าเนนิการทุก
ชั้นป ี
จ านวนโรงเรยีนที่ไมม่ีการขายขนม/เครื่องด่ืมเสีย่งต่อฟันผุ 5 ชนิด (ไม่มีการขาย ลูกอม ทอฟฟี่ ขนมถุง
กรุบกรอบ น้ าอัดลม นมเปรี้ยว และนมปรุงแต่งรส)  
จ านวนโรงเรยีนที่ไมม่ีการขายขนม/เครื่องด่ืมเสีย่งต่อฟันผุ 7 ชนิด (ไม่มีการขาย ลูกอม ทอฟฟี่ ขนมถุง
กรุบกรอบ น้ าอัดลม นมเปรี้ยว นมปรุงแต่งรส น้ าหวาน ไอศกรีม)  
จ านวนโรงเรยีนที่ไมม่ีการขายขนม/เครื่องด่ืมเสีย่งต่อฟันผุ 8 ชนิด (ไม่มีการขาย ลูกอม ทอฟฟี่ ขนมถุง
กรุบกรอบ น้ าอัดลม นมเปรี้ยว นมปรุงแต่งรส น้ าหวาน ไอศกรีม เครื่องด่ืมที่มีน้ าตาลเกิน5%)  
จ านวนโรงเรยีนที่ปลอดน้ าอัดลม  
จ านวนโรงเรยีนที่มีจัดน้ าด่ืมสะอาดให้กับนักเรียน  
จ านวนโรงเรยีนที่มีการจัดการเรียนรู้ทนัตสุขภาพตามหลักสูตรทุกชัน้ปี 
จ านวนโรงเรยีนที่มชีั้นอนุบาลที่ท าการส ารวจ  
จ านวนโรงเรยีนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชัน้อนุบาล 
จ านวนวัยท างาน (35-59 ปี) ที่ท าการส ารวจ(ที่รบัผิดชอบ) 
วัยท างาน (35-59 ปี) มีฟนัแท้ใช้งานได้ 20 ซ่ีขึ้นไป และมคีู่สบฟันหลังเป็นฟันแท้กับฟนัแท้ 4 คูข่ึ้นไป  
วัยท างาน (35-59 ปี) แปรงฟัน 222  
วัยท างาน ( 35-59 ปี) โรคปริทันต์(มี pocket 3.5 มม.ขึ้นไป) 
จ านวนผู้สูงอายุ(60-79 ปี)ที่ท าการส ารวจ(ที่รับผิดชอบ) 
ผู้สูงอายุ(60-79 ปี)ที่มีคู่สบฟันหลังเปน็ฟนัแท้กับฟนัแท้ 4 คู่ขึน้ไป  
ผู้สูงอายุ(60-79ปี)ที่มีคู่สบฟันหลัง(ฟันแท้กับฟนัแท้/ฟนัแท้กับฟันเทียม/ฟันเทียมกับฟันเทียม4 คู่ขึ้นไป     
ผู้สูงอายุ(60-79 ปี)มีฟันแท้ใช้งานได้ 20 ซ่ีขึ้นไป 
ผู้สูงอายุ(60-79 ปี)มีฟันแท้ใช้งานได้ 20 ซ่ีขึ้นไป หรือมีการสบฟนัแท้/เทยีม 4 คู่ขึ้นไป 
ผู้สูงอายุ(60-79 ปี)มีฟันแท้/เทียมใช้งานได้ 20 ซ่ีขึ้นไป และมีการสบฟนัแท้/เทยีม 4 คู่ขึ้นไป 
ผู้สูงอายุ(60-79 ปี)ที่มีการแปรงฟนัก่อนนอนทุกวันด้วยตนเองหรือโดยผู้ดูแล 
ผู้สูงอายุ(60-79 ปี)ที่มีการใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดซอกฟัน 
จ านวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึน้ไปที่ท าการส ารวจ(ที่รบัผิดชอบ) 
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปมีฟนัแท้ใช้งานได้ 20 ซ่ีขึ้นไป 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุ (ทีร่ับผิดชอบ) 
ชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
จ านวนโรงพยาบาล (คลินิกทนัตกรรม) ที่มีการใช้อะมัลกัม    
จ านวนโรงพยาบาล (คลินิกทนัตกรรม) ที่มคีัดแยกประเภทของเสียอะมัลกัม ได้ถูกต้องครบ 4 ขอ้ตาม
การแนะน าของส านักทันตสาธารณสุข คมูือแนวทางการใชอะมัลกัมทางทันตกรรม หน้าที่ 17 
(เปลี่ยนแคปซูล  อะมลักัมที่สัมผสัผู้ปุวย อะมัลกัมที่ไม่สมัผัสผู้ปุวย) 

.............แห่ง 
 

.............แห่ง 
 

.............แห่ง 
 

.............แห่ง 
 

.............แห่ง 

.............แห่ง 

.............แห่ง 

.............แห่ง 

.............แห่ง 
............ คน 

ร้อยละ ...........  
ร้อยละ ...........  
ร้อยละ ........... 
............ คน 

ร้อยละ ...........  
ร้อยละ ...........  
ร้อยละ .......... 
ร้อยละ .......... 
ร้อยละ .......... 
ร้อยละ .......... 
ร้อยละ .......... 
............ คน 

ร้อยละ ...........  
............ คน 

ร้อยละ ...........  
.............แห่ง 

...............แห่ง 
  

 

ติดต่อสอบถาม  นายปางพุฒิพงษ์ เหมมณี    โทร 02-590-4216    E-mail : yimsodsai2020@gmail.com  
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