
ประเด็น กลุมแมและเด็กอายุ 0-2 ป  
   : กลุมเด็กอายุ 0-2 ป 

ตัวชี้วัด                2. รอยละของเด็กอายุ 0-2 ป ไดรับการใหบริการสงเสริมทันตสุขภาพ และทันตกรรมปองกัน  
แยกเปนตัวชี้วัดยอย 3 ตัวดังนี้ 
2.4 รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
2.5 รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ผูดูแลเด็กไดรับการฝึกทักษะการแปรงฟน 
2.6 รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปีที่ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช 

คํานิยาม เด็กอายุ 0-2 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี 11  เดือน 29 วัน  ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
การตรวจสุขภาพชองปาก หมายถึง การตรวจฟน, เหงือก และเนื้อเยื่อในชองปาก โดยทันตบุคลากร 
ผูดูแลเด็ก หมายถึง พอ แม หรือผูปกครองเด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี 11  เดือน 29 วัน 
การฝกทักษะการแปรงฟน หมายถึง ผูดูแลเด็กไดรับการฝึกทักษะการแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติจริง 
กับเด็ก เปนรายบุคคลหรือรายกลุม โดยทันตบุคลากรหรือเจาหนาที่สาธารณสุข 
 การทาฟลูออไรดวานิช หมายถึง การทาฟลูออไรดวานิชใหกับเด็กกลุมเสี่ยงท่ีจะเกิดฟนผุ เปนรายบุคคล  
 อยางนอย 1 ครั้งตอปี โดยทันตบุคลากรหรือเจาหนาที่สาธารณสุขท่ีผานการอบรม 

เกณฑเปาหมาย 2.4 รอยละ 70 ของเด็กอายุ 0-2 ปี ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
2.5 รอยละ 70 ของเด็กอายุ 0-2 ปี ผูดูแลเด็กไดรับการฝึกทักษะการแปรงฟน 
2.6 รอยละ 50 ของเด็กอายุ 0-2 ปีที่ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

เด็กอายุ 0-2 ปี ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ฐานขอมูล 43 แฟม ของ รพ.สต./ศสม./PCU/รพ. ที่สงใหจังหวัดทุกเดือน 

แหลงขอมูล ผลการจัดกิจกรรมสงเสริมและปองกันทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีหรือคลินิกทันตกรรมในหนวยบริการ
สาธารณสุขของรัฐทุกระดับ 

รายการขอมูล 1 2.4 A= จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปี ท่ีไดรับการตรวจชองปาก 
          (ตรวจและประเมินสภาพชองปากท้ังปาก+วางแผนการรักษา ท่ีบันทึกลงแฟม dental 
          Providertype = 02, 06, DTEETH = 1-20, DCARIES+DFILLING+DEXTRACT <= 20 
          และ DCARIES+DFILLING <= DTEETH) 

2.5 A= จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปี ท่ีผูดูแลเด็กไดรับการฝึกทักษะการแปรงฟน 
          (รหัสฝกทักษะการแปรงฟน 2338610, 2338611) 

2.6 A= จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปีที่ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช 
          (จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปี ในขอ 2.4 ท่ีมีรหัสทาฟลูออไรดวานิช 2377020, 2377021) 

รายการขอมูล 2 2.4, 2.5 B= จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปีท้ังหมด 
2.6 B= จ้านวนเด็กอายุ 0-2 ปีท่ีไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด 2.4, 2.5 และ 2.6 (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 5 เดือน (กุมภาพันธ 2563) และ 10 เดือน (กรกฎาคม 2563)   
โดย งานขอมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
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รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 2.4, 2.5 

Baseline 
Data 

หนวยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เด็กอายุ 0-2 ปี ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปาก 

รอยละ 75.94 68.98 70.79 

เด็กอายุ 0-2 ปี ผูดูแลเด็กไดรับการ
ฝึกทักษะการแปรงฟน 

รอยละ 79.13 72.87 78.19 

 
เกณฑการประเมิน  
2.4, 2.5 

 

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากวารอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 35 รอยละ 40 รอยละ 45 
10 เดือน ต่้ากวารอยละ 65 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 

. 
รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 2.6 

Baseline 
Data 

หนวยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปีที่ไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปาก ไดรับการ
ทาฟลูออไรดวานิช 

รอยละ - - 83.14 

 
เกณฑการประเมิน 2.6  

รอบ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เดือน ต่้ากวารอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 รอยละ 35 
10 เดือน ต่้ากวารอยละ 45 รอยละ 45 รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 60 

. 
วิธีประเมินผล/
แหลงขอมูล 

ประเมินผลลัพธการด้าเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็กอายุ 0-2 ปี/ ระบบรายงาน 43 แฟม 

เอกสารสนับสนุน - 
หนวยงานรับผิดชอบ กลุมงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่

ชื่อผูรับผิดชอบ 1. นางสาวณิดานาสิริ บ้ารุงศรี    เจาพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน    
    โทรศัพท : 08 1477 2240 
    E-mail: helloaida@yahoo.com 
2. นางสาวเพ็ญนภา พลอินทร    ทันตแพทยช้านาญการ 
    โทรศัพท: 08 5917 8092 
    E-mail: mameawpennapa@gmail.com 
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