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 การศึกษานี้เป็นการประเมินผลการจัดรูปแบบบริการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก ๐-๒ ปี ในรพ.สต.ซึ่ง
เป็นรูปแบบบริการที่ปรับใหม่จากเดิมที่ท าในคลินิกเด็กดี คือจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเดือนละ ๑ ครั้งพร้อมกับ
การฉีดวัคซีน เป็นการนัดผู้ปกครองรายกลุ่มเพ่ือการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพโดยเฉพาะ ทุก ๖ เดือน โดยท า
เฉพาะรพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาลประจ า  เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการและลดการเกิดฟันผุในเด็ก ๐-๒ ปีของเด็กในพ้ืนที่
รพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาลประจ า อ าเภอพรานกระต่าย  ผลการด าเนินงานพบว่าการเข้าถึงบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นและ
เด็กมีแนวโน้มฟันผุลดลง ดังนี้ ร้อยละฟันผุของเด็ก ในปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ๒๕๖๓ เท่ากับ ร้อยละ ๒๘.๐๔  ๒๗.๔๖ 
และ ๒๕.๗๗ ตามล าดับ แต่ร้อยละฟันผุของเด็ก ๓ ปี ของอ าเภอพรานกระต่ายยังคงสูงอยู่ ควรท าโครงการนี้ต่อไป
อย่างต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบให้สามารถท าให้ผู้ปกครองมีทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลช่องปากลูกให้ดี
ขึ้นต่อไป 
ประเด็นปัญหา    

โรคฟันผุเป็นปัญหาที่พบมากในช่วงเด็กก่อนวัยเรียน ส่งผลต่อเด็กหลายประการ เช่น เด็กปวดฟันท าให้
รับประทานอาหารได้น้อยลง รบกวนการนอนของเด็ก ซึ่งส่งผลต่อน้ าหนักตัว การเจริญเติบโต และคุณภาพชีวิตของ
เด็กได้  ท าให้เกิดมาตรการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคในช่องปากที่จัดท าขึ้นในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กก่อนวัย
เรียน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค รักษา และฟ้ืนฟู อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แม่มาฝากครรภ์ในคลินิกฝาก
ครรภ์จนถึงคลอดแล้วน าลูกมาฉีดวัคซีนในคลินิกเด็กดีพร้อมทั้งการได้รับการตรวจฟัน สอนทันตสุขศึกษา ฝึกการแปรง
ฟันแก่ผู้ปกครอง และทาฟลูออไรค์วานิชในเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ   ซึ่งกระท าโดยทันตบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาล   เครือข่ายทันตสาธารณสุขอ าเภอพรานกระต่ายมี รพ.สต. ๑๕ แห่ง 
มีทันตาภิบาลประจ ารพ.สต.อยู่ ๕ แห่ง คือ รพ.สต.วังตะแบก รพ.สต.ท่าไม้ รพ.สต.วังควง รพ.สต.ห้วยยั้ง และรพ.สต.
เขาคิริส    รพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาล มี ๑๐ แห่ง คือ รพ.สต.บางลาด  รพ.สต.วังชะโอน  รพ.สต.ลานกระทิง  รพ.สต.
ลานทอง  รพ.สต.คุยประดู่   รพ.สต.หนองโสน   รพ.สต.คุยป้อม  รพ.สต.คลองพิไกร  รพ.สต.โพธิ์พัฒนา และรพ.สต.
ลานไผ่   จะมีเจ้าหน้าที่ ๑ ท่าน เป็นผู้คอยประสานงานด้านทันตสาธารณสุขและให้บริการทันตสาธารณสุขในเด็ก   
๐-๒ ปี  แม้ว่าจะมีการมอบหมายให้ทุกรพ.สต.มีเจ้าหน้าที่ดูแลงานทันตสาธารณสุขแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ในรพ.สต.จะ
ได้รับมอบหมายดูแลตามกลุ่มวัย เช่น แม่และเด็ก  นักเรียน ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นคนละคนกัน ท าให้ไม่เข้าใจงานด้านทันต
สาธารณสุขได้ครบทุกงาน เพราะงานทันตสาธารณสุขต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย จึงท าให้การให้บริการด้านทันต
สาธารณสุขในเด็ก ๐-๒ ปี ไม่ได้ประสิทธิผลเท่าที่ควร   จึงได้จัดแบ่งโซนให้ทันตาภิบาลที่อยู่ประจ ารพ.สต.ไปช่วย  
รพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาลในการดูแลงานทันตสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัยด้วย   แต่เนื่องจากภาระงานที่ทันตาภิบาลใน
รพ.สต. ไม่ได้มีเพียงงานด้านทันตสาธารณสุขเท่านั้นประกอบทั้งจ านวนประชากรที่ต้องดูแลมีจ านวนมากโดยเฉพาะ
เด็กวัยเรียนที่ต้องนัดเด็กมารับบริการที่รพ.สต.ด้วย จึงท าให้การท างานในคลินิกเด็กดีท าได้ไม่เต็มที่ มีผู้ปกครองและ
เด็กจ านวนหนึ่งกลับบ้านก่อนการทาฟลูออไรด์เนื่องจากเด็กร้องไห้เพราะฉีดวัคซีน  ผู้ปกครองจ านวนหนึ่งไม่ได้รับการ
สอนทันตสุขศึกษาหรือฝึกแปรงฟันในเด็กจริงๆเนื่องจากจ านวนเด็กที่มารับบริการจ านวนเยอะและต้องรับการตรวจ
หลายอย่าง และที่ส าคัญทันตาภิบาลไม่สามารถไปช่วยงานในคลินิกเด็กดีของรพ.สต.ทุกแห่งในโซนของตนเองได้
ทั้งหมด  

 
 
 
 



ผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ ๓ ปี ของอ าเภอพรานกระต่าย ปี ๒๕๕๘  ๒๕๕๙ และ 
๒๕๖๐ ปราศจากฟันผุ (caries free) เท่ากับ ร้อยละ ๒๘.๘๗  ๔๘.๐๕ และ ๔๓.๑๔ ซึ่งน้อยกว่าระดับจังหวัด  คือ
ร้อยละ ๔๙.๙๑  ๕๗.๖๘ และ ๕๙.๕๖ และระดับประเทศ ร้อยละ ๔๗.๑๐  และจากตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือ เด็กอายุ ๓ ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ ๕๐ ท าให้กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพราน
กระต่ายต้องมาปรับกระบวนการท างานใหม่เพ่ือให้เด็กอายุ ๓ ปี ของอ าเภอพรานกระต่ายปราศจากฟันผุมากกว่าร้อย
ละ ๕๐  
วัตถุประสงค ์    

เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการด้านทันตสาธารณสุขของผู้ปกครองและเด็กและลดการเกิดฟันผุในเด็ก ๐-๒ ปี ของ
เด็กในพื้นที่รพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาลประจ า อ าเภอพรานกระต่าย 
วิธีด าเนินการ 

 ผลการประชุมเครือข่ายทันตสาธารณสุขอ าเภอพรานกระต่ายสรุปได้ว่า กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาล
พรานกระต่ายจะเป็นผู้ไปท างานส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก ๐-๒ ปี ในรพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาลประจ าเอง เนื่องจาก
บุคลากรในโรงพยาบาลมีจ านวนเพียงพอ คือมีทันตแพทย์ทั้งหมด ๘ คน ทันตาภิบาล ๒ คน และนักวิชาการ
สาธารณสุข ๒ คน ซึ่งได้มอบหมายให้ทันตแพทย์ ๑ คนและนักวิชาการสาธารณสุข ๑ คน เป็นผู้รับผิดชอบงานในกลุ่ม
แม่และเด็ก ๐-๒ ปี เป็นผู้ออกไปให้บริการในรพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาล  โดยจะนัดผู้ปกครองและเด็กมาที่รพ.สต.เพ่ือ
มารับบริการส่งเสริมทันตสุขภาพโดยเฉพาะทุก ๖ เดือน ซึ่งจะท าให้มีเวลาในการให้ทันตสุขศึกษาและฝึกแปรงฟันใน
เด็กแก่ผู้ปกครองได้ผลส าเร็จมากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องผู้ปกครองพาเด็กกลับบ้านเพราะเด็กร้องไห้หลังการฉีดวัคซีน  
ส่วนรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลประจ าให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก ๐-๒ ปี ในคลินิกเด็กดีเหมือนเดิมโดยเน้นย้ าถึง 
พฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ได้แก่ การแปรงฟันอย่างมีคุณภาพของผู้ปกครอง และพฤติกรรมการบริโภค
นมหวานและขนมกรุบกรอบในเด็ก เนื่องจากการให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่ช่วงปฐมวัยมี
ความส าคัญสามารถลดโอกาสเกิดฟันถาวรผุได้ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุเด็กอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติคือ ทัศนคติ และความรู้ทางทันตสุขภาพของผู้ปกครอง (๑-๓) และอนามัยช่องปากหรือปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ โดยเด็กที่มีคราบจุลินทรีย์มากมีฟันผุมากกว่าเด็กที่มีคราบจุลินทรีย์น้อย (๔)  กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาล
พรานกระต่ายจึงเห็นความส าคัญทัศนคติ และความรู้ทางทันตสุขภาพของผู้ปกครอง และอนามัยช่องปากของเด็ก 
ดังนั้นผู้ปกครองควรได้รับการฝึกการแปรงฟันและเสริมการแปรงฟันให้เด็กร่วมด้วยเพราะการแปรงฟันเป็นวิธีหลักใน
การก าจัดหรือลดการสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายและแพร่หลายที่สุด ซึ่งจะส่ง ผลต่อการมี
สภาวะอนามัยช่องปากท่ีดีของเด็กลดการเกิดฟันผุในเด็กได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการ 
 ผลการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก ๐-๒ ปี ในรพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาล ในปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ 
๒๕๖๓ มีดังนี ้ (คิดตามจ านวนเด็กที่มารับบริการไม่ได้คิดตามเป้าหมายจริง ๙ เดือน-๒ ปี) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาผลงานบริการ เด็กอายุ ๐-๒ ปีของอ าเภอพรานกระต่าย ได้รับการตรวจและบันทึกสุขภาพช่อง
ปาก (ตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐)  ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ พบร้อยละ ๗๒.๐๓ ๗๔.๓๗ และ ๙๑.๔๘ มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น  ผลงานบริการผู้ปกครองเด็ก ๐-๒ ปี ได้รับการสอนสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก(ตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐)  ปี 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  พบร้อยละ ๘๑.๕๔ ๘๐.๕๘ และ ๘๐.๑๖ และผลงานบริการเด็กอายุ ๐-๒ ปี ได้รับการ
ทาฟลูออไรด์วานิช (ตัวชี้วัด ร้อยละ ๓๐) ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  พบร้อยละ  ๖๑.๙๘ ๖๔.๐๑ และ ๖๓.๑๓  
พบว่าในเรื่องการเข้าถึงบริการด้านทันตสาธารณสุขในคลินิกเด็กดีสามารถท าผ่านตัวชี้วัดได้ทุกตัว  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

หลังจากกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพรานกระต่ายได้ออกไปท างานส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก ๐-๒ ปี ใน
รพ.สตที่ไม่มีทันตาภิบาลเป็นเวลา ๓ ปีพบว่าเด็กมีแนวโน้มฟันผุลดลง แต่เมื่อดูผลรวมร้อยละฟันผุในเด็ก ๓ ปีของ
อ าเภอพรานกระต่าย พบว่ายังคงสูงอยู่ อาจเนื่องมาจากการที่กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพรานกระต่ายได้ออกไป
ท างานส่งเสริมทันตสุขภาพที่รพ.สต.โดยการนัดผู้ปกครองมาเพ่ือการรับบริการส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างเดียวจะมี
ผู้ปกครองบางส่วนไม่มา แก้ไขโดยการออกรพ.สต.บ่อยขึ้นท าให้สามารถเจอผู้ปกครองเด็กได้ครบและด าเนินโครงการ
ต่อไปเพ่ือปลูกฝังความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลช่องปากที่ดีแก่ผู้ปกครอง และปรับระบบการท างานในคลินิก
เด็กดีในรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพบริการสุขภาพช่องปากในเด็กให้ดีขึ้น โดยอาจ
ให้ทันตสุขศึกษาและสอนแปรงฟันในช่วงที่รอฉีดวัคซีน 

 
 
 

รพ.สต. ร้อยละการเกิดฟันผุในเด็ก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

- บางลาด 
- วังชะโอน 

- ลานกระทิง 
- ลานทอง 
- คุยประดู่ 
- หนองโสน 
- คุยป้อม 

- คลองพิไกร 
- โพธิ์พัฒนา 

- ลานไผ่ 

๓๒.๓๐ 
๓๐.๗๗ 
๒๔.๑๔ 
๑๖.๖๗ 
๒๓.๘๑ 
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๑๙.๖๔ 
๓๒.๓๑ 
๕.๐๐ 

๔๔.๔๔ 

๒๒.๕๐ 
๔๒.๓๐ 
๑๔.๒๘ 
๒๙.๐๓ 
๑๑.๑๑ 
๑๘.๑๘ 
๒๓.๘๑ 
๒๗.๓๘ 
๒๒.๒๒ 
๕๔.๑๗ 

๒๖.๐๙ 
๔๒.๘๖ 
๒๐.๖๙ 
๑๕.๐๐ 
๑๗.๓๙ 
๑๕.๑๕ 
๒๓.๗๓ 
๒๗.๕๐ 
๑๕.๐๐ 
๕๒.๖๓ 

รวม ๒๘.๐๕ 
(๙๙/๓๕๓)*

๑๐๐ 

๒๗.๔๖ 
(๑๐๖/๓๘๖)*

๑๐๐ 

๒๕.๗๘ 
(๙๑/๓๕๓)*

๑๐๐ 
ร้อยละเด็กอายุ ๓ ปี ของ 
อ าเภอพรานกระต่าย ฟันผุ 

๖๐.๒๔ ๖๓.๙๘ ๔๔.๒๔ 

ร้อยละเด็กอายุ ๓ ปี ของ 
จังหวัดก าแพงเพชร ฟันผุ 

๓๘.๐๘ ๓๘.๗๔ ๒๓.๓๘ 



แนวทางการขยายผล      
-  ท าวิจัยประเมิน ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากของผู้เลี้ยงดูเด็กกับผลกระทบของ

สุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตและฟันผุในเด็ก อายุ ๑-๓  อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งผ่านการ
ประเมินของคณะกรรมการจริยธรรมของจังหวัดแล้ว แต่อยู่ในช่วงรอการเข้าไปเก็บข้อมูลเนื่องจากติดสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพ่ือที่จะได้ทราบถึงระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากของผู้เลี้ยงดูเด็ก จะท าให้สามารถ
เข้าไปสอนในส่วนที่ผู้เลี้ยงดูเด็กขาดได้ จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากดีมี
ความสัมพันธ์กับเด็กท่ีไม่มีฟันผุ 

- ปรับระบบการท างานในคลินิกเด็กดีในรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลให้สามารถฝึกแปรงฟันและสอนทันตสุขภาพ
แก่ผู้ปกครองได้มากที่สุดเพ่ือการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากให้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก  และเพ่ือลดการ
เกิดฟันผุในเด็ก โดยอาจให้ทันตสุขศึกษาและสอนแปรงฟันในช่วงที่รอฉีดวัคซีน 

-ปรับระบบการท างานในคลินิกเด็กดีในรพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาล โดยเพ่ิมรอบการนัดในเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นทุก 
๓ เดือน เพ่ือให้มีโอกาสได้พบผู้ปกครองได้มากข้ึน เพ่ือพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กต่อไป 

-ในการประชุมสรุปผลงานทันตสาธารณสุขของเครือข่ายพรานกระต่าย จะมีการพิจารณาว่าพ้ืนที่เขตใดที่มี
จ านวนเด็กฟันผุจ านวนมาก ซึ่งต้องมีการพิจารณาระดมสมอง เพ่ิมเติมกิจกรรมที่จะลงในกลุ่มรพสต.ที่มีร้อยละการ
เกิดฟันผุในเด็ก 0-2 ปีที่สูงขึ้น เช่น วังชะโอน โพธิ์พัฒนา ลานไผ่ เพ่ือลดการเกิดฟันผุในเด็ก ๓ ปีต่อไป 

- จะน าข้อมูลจ านวนเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงว่ามีจ านวนเท่าใดเพ่ือมาประเมินการจัดบริการทาฟลูออไรด์วา
นิชว่าควรจะจัดสรรวัสดุในการท างานเท่าใด 
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