
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2561 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

คณะที่ 1 : เร่ือง การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวชี้วัด ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
เป้าหมาย   ร้อยละ 54  
ผลลัพธ์   ร้อยละ 81.6 (ความครอบคลุมตรวจฟันเด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 40) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ 
1.2 การควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   

2. วิเคราะหส์ถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 จากข้อมูลระบบ HDC ปี 2561(30 มิ.ย.2561) พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดีไมม่ีผุ(cavity free) ร้อยละ 81.6 ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ร้อยละ 
9.6 (ปี 2560 ร้อยละ 72)  สูงกว่าเป้าหมายป2ี561 ที่ก าหนดร้อยละ 54   เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพพบว่าสูงกว่าเป้าหมายปี 2561และสูงกว่าปี 
2560ทุกเขตสุขภาพ  โดยเขตสุขภาพที่ 12 พบว่าน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 72.9   เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ (caries free) ร้อยละ 69.4  สูง
กว่าปี 2560 ร้อยละ 8.3  (ปี 2560 ร้อยละ 61.1) และสูงกว่าเป้าหมายปี 2561 ที่ก าหนดร้อยละ 51  เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพพบวา่สูงกว่า
เป้าหมายปี 2561 และสูงกว่าปี 2560 ทุกเขตสุขภาพ  โดยเขตสุขภาพท่ี 12 พบว่าน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 56.5 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1) และมี 
3 จังหวัดที่เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีต่ ากว่าเป้าหมาย  อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จาก HDC Report เป็นข้อมูลของกลุ่มเด็กท่ีเข้าถึงบริการ  และมีความ
ครอบคลมุผลการตรวจฟันกลุม่อายุ 12 ปี เพียงร้อยละ 40  เมื่อเปรยีบเทียบกับข้อมูลผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุม่
อายุระดับจังหวัด ปี 2560  พบว่าข้อมูลร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีฟันดีไม่มผีุ (cavity free) จาก HDC Report สูงกว่าผลการส ารวจฯ ร้อยละ 
5.7 และ ข้อมูลร้อยละของเด็กกลุม่อายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) จาก HDC สูงกว่าผลการส ารวจฯ ร้อยละ 8.6 

จากขอ้มูลส ารวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ในปี 2560 พบว่า เด็กกลุ่มอายุ 12 ปี แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน ร้อยละ 
55  ดื่มน้ าอัดลมทุกวันร้อยละ 13.4   ดื่มเครื่องดื่มที่ส่วนผสมน้ าตาลทุกวันร้อยละ 14.6  กินลูกอมทุกวันร้อยละ 5 และกินขนมกรุบกรอบทุกวัน
ร้อยละ 32.6  
 ตารางที่ 1 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุและฟันดไีม่มผีุ ปี 2560 และ ปี 2561  จ าแนกรายเขตสุขภาพ 
ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
 เขตสุขภาพ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 

1 
ร้อยละของเด็กอายุ  
12ปี ปราศจากฟันผุ 

ปี2560 62.3 57.8 55.4 57.2 54.2 63.1 69.9 66.5 62.2 68.9 54.4 44.4 61.2 
ปี2561 70.4 60.9 67.4 67.9 69.6 74.3 77.0 76.9 67.6 74.4 62.5 56.5 69.4 

2 
ร้อยละของเด็กอายุ
12ปี ฟันดีไม่มีผุ 

ปี2560 70.2 60.6 67.0 67.9 69.6 74.4 77.1 77.1 67.7 74.4 62.5 56.8 69.5 
ปี2561 83.3 78.4 84.4 80.0 81.3 83.3 86.5 87.2 78.4 84.3 77.9 72.9 81.6 

แหล่งข้อมูล :  1.รายงาน HDC 30 มิถุนายน 2561 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
3.1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผุ (มาตรการ PIRAB /การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ) 

ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-2 ปี ได้ฝึกการแปรงฟันโดยลงมือปฏิบัติ ร้อยละ 61.8  สูงกว่าปี 2560 ร้อยละ 18.3  เขตสุขภาพที่ 9 มี
ผลงานสูงท่ีสุด ส่วนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบนั้น อยู่ระหว่างด าเนินงาน    

3.2 การควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี (ความครอบคลุมและคุณภาพบริการ) 
เด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 53.4  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด(เป้าหมาย 9เดือน คือ 45%)  เขต

สุขภาพท่ี 12 มีผลงานการให้บริการทันตกรรมน้อยท่ีสุด คือ ร้อยละ 41.5  แม้ว่าเด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปีจะได้รับบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น
แต่ความครอบคลุมการตรวจฟันเด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปี เพียงร้อยละ 42    อีกทั้งการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันยังท าได้น้อยมาก คือ 
ร้อยละ 17.1  ซึ่งมีผลให้กลุ่มเสี่ยงโรคฟันผุไม่ได้รับการคัดกรองและได้รับบริการส่งเสริมป้องกัน  ซึ่งจะส่งผลให้โรคฟันผุสูงขึ้นในระยะ
ต่อไป  เขตสุขภาพท่ีมีผลงานน้อย 3 ล าดับสุดท้าย คือ เขตสุขภาพท่ี 1, 11 และ 4 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 6 ปีได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน และ ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปีได้รับบริการทันตกรรม 
  จ าแนกรายเขตสุขภาพ 

แบบ ตก. 2 



 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
เขตสุขภาพ เขต 1-12 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ร้อยละของ

เด็กอายุ 6 ปี
ได้รับการ
เคลือบหลุม 
ร่องฟัน 

8.0 13.2 20.7 9.7 11.2 13.1 27.4 28.3 21.5 21.4 9.5 17.6 17.1 

2 ร้อยละของ
เด็กอายุ 6-12 
ปีได้รับบริการ
ทันตกรรม 

47.0 52.7 49.9 44.8 46.2 49.8 59.1 61.8 60.1 69.8 56.5 41.5 53.4 

แหล่งข้อมูล :  รายงาน HDC 30 มิถุนายน 2561 

3.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพในโรงเรียน  การส ารวจโรงเรียนปลอดน้ าอัดลมฯอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล  ในเขต 

สุขภาพท่ีรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว  พบว่าโรงเรียนปลอดน้ าอัดลมฯ ยังไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน  ส่วนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้  จึงยังไม่ได้น ามาใช้ในพื้นที่ 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk 

Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
- เด็กยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคฟันผุ ทั้งการแปรงฟันไม่มีคุณภาพและมีการบริโภคขนม เครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อโรคฟันผุ 
- การตรวจฟันเด็กอายุ 6-12 ปีไม่ครอบคลุมเด็กทุกคน  และ บริการเคลือบหลุมร่องฟันเด็กอายุ 6ปี ลดลง     

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให้การด าเนินงาน

ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
1.เด็กแปรงฟันคุณภาพน้อย (21%) และ
บริโภคเครื่องดืม่และอาหารระหวา่งมื้อท่ีเสี่ยง
ต่อโรคฟันผ ุ
 

สนับสนุนโรงเรยีนในการจัดกระบวน 
การเรยีนการสอน เพื่อเพ่ิมความรอบรู้
ด้านสุขภาพ รวมทั้งฝึกทักษะการแปรง
ฟันให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น การเลือกขนม 
เครื่องดื่ม เพื่อให้เกิดสุขนิสัยด้านทันต-
สุขภาพท่ีด ี

 

2.โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบ
กรอบและเครื่องดื่มทีม่ีน้ าตาลเกิน 5% ไม่
ครอบคลมุทุกโรงเรียน  
 

ส ารวจข้อมลูทุกปีและน าเสนอโรงเรียน
และ สพป. 

ประสานความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.)/สพป.พัฒนาระบบก ากับตดิตาม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน โดย
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษา (สพป.) 

3.ผลงานบริการเคลือบหลมุร่องฟนัท าได้น้อย 
และมีปญัหาการยึดติด(Sealant retention) 
ในบางพื้นที่ 

เร่งรัดผลงานบริการเคลือบหลุมรอ่งฟัน
ในกลุ่มเสีย่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มคณุภาพ
การยึดติด (Sealant retention) 

 

4.คุณภาพข้อมลูระบบHDCในหลายพื้นท่ี 
รวมทั้งการน ามาใช้ประโยชน์น้อย   

บันทึกข้อมูลให้ครอบคลุมมากข้ึน 
(>50%) พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล
HDC มีการFeedbackข้อมูลแกห่น่วย
บริการ  รวมทั้งสนับสนุนใหม้ีการน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์  ซึ่งจะช่วย 

ร่วมกับกองบริหารสาธารณสุขและกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงานในการพฒันา 
43 แฟ้ม 



 

ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ปรับปรุงคณุภาพข้อมลูเพิ่มขึ้น 
 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
- ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการก ากับตดิตามการจัดการอาหารว่างและเครื่องดื่มในโรงเรียน 
- พัฒนาการสื่อสารเพื่อเสรมิสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนและผู้ปกครอง 
- พัฒนาโรงเรียนรอบรูด้้านสุขภาพ 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- ต าบลต้นแบบเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ : ต.แม่จัน, ต.ท่าสาย จังหวัดเชียงราย 
- โครงการฟันแท้อยู่ครบจบ ป. 6 อ.จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
- ฟันเหลือครบเมื่อจบป.6 จังหวัดสกลนคร 
- โรงเรียนฟันดี ไม่มีผุ (Cavity free school/ No caries school) เขต2 
- ขับเคลื่อน สังคมพนมไพร  ไร้ฟันผุ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
- สันทรายสายเหนือ ชวนกันฟันดี  จังหวัดเชียงใหม่ 

      
ผู้รายงาน นางสาวกันยา  บุญธรรม 

ต าแหน่ง ทพ.ช านาญการ 
9 / สิงหาคม / 2561 

โทร 0818028978 e-mail: kanya.b@anamai.mail.go.th 


