
ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free) 
ชื่อหน่วยงาน ส ำนักทันตสำธำรณสุข 
ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอำยุ 12 ปี ปรำศจำกโรคฟันผุ (Caries free)  
หน่วยงานที่รับการประเมิน  ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 
ค านิยาม - เด็กอำยุ 12 ปี หมำยถึง เด็กอำยุ 12 ปี ถึง อำยุ 12 ปี 11 เดือน 29 วัน 

- ปรำศจำกโรคฟันผุ (Caries free) หมำยถึง ไม่มีรูฟันผุ ฟันถอน และอุด เน่ืองมำจำกโรคฟันผุ         
ในฟันถำวร 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ (Plus HL) ที่เข้ำสู่กระบวนกำร หมำยถึง โรงเรียนที่มีควำมพร้อมและสมัคร
ใจเข้ำสู่กระบวนกำรโรงเรียนสง่เสริมสุขภำพ (Plus HL) โดยลงทะเบียน (Register) ในโปรแกรม
ประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในโรงเรียน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 เป็นต้นไป 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ (Plus HL) ที่ได้มีกำรประเมินตนเอง หมำยถึง โรงเรียนที่เข้ำสู่กระบวนกำร 
และได้มีกำรประเมินตนเองในโปรแกรมประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนที่
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำต้ังแต่ปีงบประมำณ 2564 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล - รวบรวมข้อมูลสภำวะสุขภำพช่องปำกโดยกำรตรวจสุขภำพช่องปำกของทันตบุคลำกร 
- คีย์ข้อมูลเข้ำระบบ 43 แฟ้ม 
- รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลจำกโปรแกรมประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในโรงเรียน 

แหล่งข้อมูล - สถำนบริกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข   
- ข้อมูลในโปรแกรมประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในโรงเรียน 

รายการข้อมูล 
ล าดับที่ รายการข้อมูล สูตรค านวณตัวชี้วัด 
1.กำรตรวจสุขภำพช่องปำก และ
วำงแผนกำรรักษำในเด็กอำยุ 12 ปี 

A=จ ำนวนเด็กวัยเรียน อำยุ 12 ปี ท่ีได้รับกำรตรวจสุขภำพช่อง
ปำก และวำงแผนกำรรักษำ 
B=จ ำนวนเด็กวัยเรียน อำยุ 12 ปี ท้ังหมด 

(A/B) X 100 

2. ร้อยละเด็ก 12 ปี ปรำศจำก            
โรคฟันผุ (Caries free) 

A=จ ำนวนเด็กวัยเรียน อำยุ 12 ปี ท่ีปรำศจำกโรคฟันผุ  
B=จ ำนวนเด็กวัยเรียน อำยุ 12 ปี ในพ้ืนที่รับผิดชอบที่ได้รับกำร
ตรวจฟัน (ควำมครอบคลุมกำรตรวจ 50%) 

(A/B) X 100 

3.โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ (Plus 
HL) ท่ีเข้ำสู่กระบวนกำร 

 A = จ ำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ (Plus HL) ท่ีเข้ำสู่
กระบวนกำร 

A 

4.ร้อยละนักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภำพที่พึงประสงค์ (NuPETHS) 

A = จ ำนวนนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ 
(NuPETHS) 
C = จ ำนวนักเรียนที่ท ำแบบประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพใน
โรงเรียน 

(A/C) X 100 

5.ร้อยละนักเรียนมีควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพ (Super Hero NuPETHS) 

B = จ ำนวนนักเรียนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Super Hero 
NuPETHS) 
C = จ ำนวนนักเรียนที่ท ำแบบประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพใน
โรงเรียน 

(B/C) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลำคม 2564–กุมภำพันธ์ 2565) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนำคม–กรกฎำคม 2565) 



เกณฑ์การประเมิน :  
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 –กุมภาพันธ์ 2565)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแน
น 

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 
มีบทวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวช้ีวัด 
มีข้อมูล สำรสนเทศ และควำมรู้ที่น ำมำใช้ 
 

1 1.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวช้ีวัด และ
ควำมรู้ที่น ำมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ (0.5) 
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons)                   

กำรเปรียบเทียบ 
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม 
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลกำร

ด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
- ควำมรู้ที่น ำมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ 

1.2 ผลกำรวิเครำะห์ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด (0.25) 

- กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ควำมต้องกำร/ ควำมคำดหวัง 
- ควำมผูกพัน 
- ควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจ 
- ข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำร 

1.3 ท ำเนียบผู้รับบริกำร (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(SH) (0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  
มีกำรก ำหนดมำตรกำรและประเด็นควำมรู้ที่

ให้แก่ผู้รับบริกำร(C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(SH) เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัด 

1 2.1 ข้อมูลกำรขับเคลื่อนตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับ 
PIRAB (0.5) 

2.2 ประเด็นควำมรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริกำร(C)/       ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5) 

3 Management and Governance 
- มีแผน/ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด  
- กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
-  มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP) ของตัวชี้วัด 

1 3.1 มีแผน/ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด 
(0.25) 

  - ประชุมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพเด็ก
วัยเรียน  
   - กำรจัดท ำหลักสูตรรอบรู้สุขภำพตำมแนววิถีชีวิต
ใหม่ส ำหรับผู้พิทักษ์อนำมัยโรงเรียน  
  - กำรจัดท ำมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพแนวใหม่ 
(New HPS Plus HL)   
 



3.2 มีรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมค ำ
รับรองฯ ทุกเดือนและน ำข้ึนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  (0.5) 

3.3 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.25) 
4 Output ผลผลิต 

 
1 ผลผลิตตรงเป้าหมายที่ก าหนด 

1) มีผลผลิตตรงตำมเป้ำหมำยในแผนกำรด ำเนินงำน 
(0.5) 
2) โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ (Plus HL) ท่ีเข้ำสู่
กระบวนกำร 
จ ำนวน 2,000 แห่ง (0.5) 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
จ ำนวน 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 

 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
 

1 ผลลพัธต์รงเป้าหมายเป็นสดัส่วนตามระยะเวลา 
1) ร้อยละ 30 ของเด็กอำยุ 12 ปี ได้รับกำรตรวจ
สุขภำพช่องปำก และวำงแผนกำรรักษำ (1) 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

ร้อยละ 22 24 26 28 30 
 

 คะแนนรวม 5  

 
เกณฑ์การประเมิน :  
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแน
น 

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 
มีบทวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวช้ีวัด 
มีข้อมูล สำรสนเทศ และควำมรู้ที่น ำมำใช้ 
 

1 1.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวชี้วัด และควำมรู้
ที่น ำมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ (0.5) 
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) กำร
เปรียบเทียบ 
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม 
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level)   ของผลกำร
ด ำเนินกำรในปัจจุบัน 
- ควำมรู้ที่น ำมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห ์
1.2 ผลกำรวิเครำะห์ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) 
- กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ควำมต้องกำร/ ควำมคำดหวัง 
- ควำมผูกพัน 
- ควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจ 



- ข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำร 
1.3 ท ำเนียบผู้รับบริกำร (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(SH) (0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  
มีกำรก ำหนดมำตรกำรและประเด็นควำมรู้ที่

ให้แก่ผู้รับบริกำร(C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(SH) เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัด 

1 2.1 ข้อมูลกำรขับเคลื่อนตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับ 
PIRAB (0.5) 

2.2 ประเด็นควำมรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริกำร(C)/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (SH) (0.5) 

3 Management and Governance 
- มีแผน/ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด  
- กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
-  มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP) ของตัวชี้วัด 

1 3.1 มีแผน/ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด 
(0.25) 

  -  พัฒนำระบบข้อมูลสุขภำพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
และ Digital Platform 

 - ยกระดับกำรพัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียนในยุค
ดิจิทัล 

- ประเมินหลักสูตรผู้พิทักษ์อนำมัยโรงเรียนใน
กำรเฝ้ำระวังภัยคุกคำมสุขภำพและสร้ำง
เครือข่ำย  ผู้พิทักษ์อนำมัยโรงเรียนตำมแนววิถี
ชีวิตใหม่ 
 

3.2 มีรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมค ำ
รับรองฯ ทุกเดือนและน ำข้ึนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  (0.5) 

3.3 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.25) 
4 Output ผลผลิต 

 
1 ผลผลิตตรงเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ผลผลิตตรงเป้าหมายที่ก าหนด 
1) มีผลผลิตตรงตำมเป้ำหมำยในแผนกำรด ำเนินงำน 
(0.5) 
2) โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ (Plus HL) ท่ีเข้ำสู่
กระบวนกำร จ ำนวน 4,000 แห่ง (0.5) 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
จ ำนวน 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 

 



5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
 

1 ผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา 
1) เด็ก 12 ปี ปรำศจำกฟันผุร้อยละ 71 (1.0 )  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ร้อยละ 64 66 68 70 71 
 

 คะแนนรวม 5  
เง่ือนไข :  (ถ้ามี) 
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทำงกำรด ำเนินงำนทันตสำธำรณสุข ประจ ำปี 2565 

2. คู่มือแนวทำงกำรจัดบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในช่องปำก 
   ภำยใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal)  
3. คู่มือกำรด ำเนินงำนและประเมินเครือข่ำยโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 
4. สื่อ เอกสำร ควำมรู้ กำรด ำเนินงำนกิจกรรมส่งเสริมสขุภำพช่องปำกในเด็กวัยเรียน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

 2562  2563   2564  
1.กำรตรวจสุขภำพช่องปำก และ

วำงแผนกำรรักษำในเด็กวัยเรียน 12 ปี 

ร้อยละ 43.2 49.2 40.0 

2.ร้อยละเด็ก 12 ปี ปรำศจำกโรค

ฟันผุ (Caries  free) 

ร้อยละ 70.1 70.9 70.0 

                                                            ข้อมูล จำก HDC * ณ วันที่ 1/9/2563 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ  
1.  ทพญ. กรกมล นิยมศิลป์     ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 

โทรศัพท์ 0 2590 4204     E-mail:  kornkamol.n@anamai.mail.go.th    
2.  ทพญ.จิรำพร ขีดดี                  ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ      

           โทรศัพท์ 0 2590 4204      E-mail: chiraporn.k@anamai.mail.go.th 
     3 .    นำงสำวอรอุมำ โภคสมบัติ         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
            โทรศัพท์ 0 2590 4487     E-mail: indy131619@gmail.com 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  

1.  ทพญ.ภัทรำภรณ์ หัสดิเสวี         ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โทรศัพท์ 0 2590 4204           E-mail: pattraporn066@gmail.com  

ผู้รายงานตัวชี้วัด 
 

1. นำงสำวชนิกำ โรจน์สกุลพำนิช    นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร   

โทรศัพท์ 0 2590 4204            E-mail: chanika.r@anamai.mail.go.th  

2. นำงสำววีรยำ กัญหำรัตน์           นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ 0 2590 4204            E-mail: weraya.k@anamai.mail.go.th 
3. นำยเนต์ิ ภู่ประสม                  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ 0 2590 4495           E-mail: nae-chinafish@hotmail.com 
 

mailto:chiraporn.k@anamai.mail.go.th
mailto:pattraporn066@gmail.com
mailto:weraya.k@anamai.mail.go.th


*กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ใหเ้พิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5) 
รอบ 5 เดือน แรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 
 

หน่วยงาน 
ข้อมูลฐาน

การ
ค านวณ 

รอบการ
ประเมิน 

ค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5) ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)  

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

หน่วยงำนเจ้ำภำพ 26.3 5 เดือนแรก 
 

ร้อยละกำรตรวจสุขภำพช่องปำก และ
วำงแผนกำรรักษำในเด็กวัยเรียน (12 ปี) 
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 70.0 5 เดือนหลัง 
 

ร้อยละเด็ก 12 ปี ปรำศจำกฟันผุ 
(Caries  free)  
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ส ำนัก ส่งเสริมฯ 26.3 5 เดือนแรก 
 

ร้อยละกำรตรวจสุขภำพช่องปำก และ
วำงแผนกำรรักษำในเด็กวัยเรียน (12 ปี) 
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 70.0 5 เดือนหลัง 
 

ร้อยละเด็ก 12 ปี ปรำศจำกฟันผุ 
(Caries  free)  
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