กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
----------------------1. ความเป็ นมา
อนุ ส นธิ จากมูลนิ ธิ พอ.สว. ร่ วมกับกระทรวงสาธารณสุ ขได้ดาเนิ นงานกิ จกรรมรณรงค์ทางทันต
สาธารณสุ ขเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2529
จนถึ งปั จจุบนั สรุ ปผลได้ว่ากิ จกรรมนี้ ได้ช่วยลดอุบตั ิการณ์ โรคฟั นผุและโรคเหงือกอักเสบได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
และสามารถบรรเทาความทุ กข์ท รมานจากความเจ็บปวดอันเนื่ องมาจากโรคฟั นผุและโรคเหงื อกอักเสบให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารได้ตามพระราชประสงค์
แต่เนื่ องจากโรคฟั นผุและโรคเหงือกอักเสบเป็ นโรคที่ยงั มีความชุ กสู ง โดยเฉพาะโรคเหงือกอักเสบ
หากไม่ได้รับการรักษาจะลุกลามเป็ นโรคปริ ทนั ต์ต่อไป ทาให้ตอ้ งสู ญเสี ยฟันในที่สุดโรคเหล่านี้แม้มิใช่โรคร้ายแรง
ที่ เป็ นอันตรายถึ งแก่ ชีวิต แต่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพช่ องปากและสุ ขภาพทัว่ ไปทาให้ตอ้ งสู ญเสี ยเศรษฐกิ จของ
ประชาชนและของประเทศมากมายมหาศาล อีกทั้งยังเป็ นโรคที่ทราบสาเหตุที่แน่นอนและสามารถป้ องกันได้
มูลนิ ธิ พอ.สว. เห็ นสมควรดาเนิ นงานทันตกรรมป้ องกัน ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ใน 63 จังหวัด พอ.สว. โดยร่ วมมือกับกระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงศึกษาธิ การ
ดาเนิ นกิจกรรมรณรงค์ “ฟั นสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรี นคริ นทรา
บรมราชชนนี เนื่ องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี วันที่ 18 กรกฎาคม 2539 เป็ นครั้งแรก และสื บ
ต่อมาทุกปี จนถึงปั จจุบนั ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะกระตุน้ ให้เยาวชนมีความรู ้ ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ในการดูแลรักษาเหงือกและฟันของตนเอง เพื่อให้มีทนั ตสุ ขนิสัยที่ดี โดยการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของการแปรง
ฟั น ที่ ถู ก ต้อ งและสะอาด ซึ่ งเป็ นมาตรการขั้น พื้ น ฐานทางทัน ตกรรมป้ อ งกัน ด้ว ยการใช้ เม็ ด สี ย อ้ มฟั น เป็ น
องค์ประกอบในการประเมินประสิ ทธิภาพของการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาดได้
ผลการดาเนินงาน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ปรากฏว่า 8 จังหวัด พอ.สว. มีโรงเรี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรม 491 โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม 22,076 คน พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ยังคงมี
พฤติกรรมการแปรงฟั นไม่ถูกต้อง ประมาณร้อยละ 22.50 และจากการตอบแบบสอบถามพบว่านักเรี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจในการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาดมากขึ้น สามารถดูแลฟันของตนเองได้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผู ้
ประสานงานเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพช่องปากของนักเรี ยนสมควรให้จดั กิจกรรมนี้ ต่อไป
เพื่อเป็ นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณของสมเด็จพระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนี และน้อม
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ “พระมารดาแห่ งการทันตแพทย์ไทย” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มูลนิ ธิ พอ.สว.
ร่ วมกับ กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงศึกษาธิ การ จึงได้จดั กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
เป็ นปี ที่ 26 เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟันให้ถูกต้องและสะอาดในนั กเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ปี ละประมาณ 410,000 คน ทั้งนี้ เพื่อสื บทอดพระราชปณิ ธานในการจะช่วยให้ประชาชนมีทนั ตสุ ขภาพที่ดีต้ งั แต่
เยาว์วยั และมีทนั ตสุ ขนิสัยที่ดีสืบต่อไป
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ในวันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2565 มูลนิ ธิ พอ.สว. และกระทรวงสาธารณสุ ข จัดกิ จกรรมรณรงค์
“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ครั้งที่ 26
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่ องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช
ชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม
2.2 เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีทนั ตสุ ขนิสัยที่ดีโดยการเรี ยนรู ้วธิ ีการแปรงฟันที่
ถูกต้องและสะอาดตามเกณฑ์สากล เพื่อส่ งผลให้มี “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
2.3 รณรงค์ให้มี การสอนการแปรงฟั นที่ ถู กต้องและสะอาดอย่างง่ ายๆ โดยใช้เม็ดสี ยอ้ มฟั นเป็ น
องค์ประกอบในการตรวจสอบ
3. เป้ าหมาย
นั ก เรี ยน ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จ านวนประมาณ 410,000 คน ของโรงเรี ยนสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การ ใน 63 จังหวัด พอ.สว. ได้รับการย้อมสี ฟันและสอนวิธีการแปรงฟั นให้ถูกต้องและ
สะอาด
4. รู ปแบบการดาเนินงาน
4.1 ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ท้ งั ส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค เผยแพร่ ข่าวสารความรู ้ ในด้านโรค
เหงือกอักเสบโดยมีคาขวัญว่า “ฟั นสะอาด เหงือกแข็งแรง” ผ่านสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ในช่วงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม 2565
4.2 มูลนิ ธิ พอ.สว. กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงศึ กษาธิ การดาเนิ นงานกิ จกรรมรณรงค์
ทาให้เกิ ดกิ จกรรมการแปรงฟั นอย่างถู กต้องในเด็กนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในช่ วงวันที่
13 - 24 กรกฎาคม 2565 ตามความพร้อมของโรงเรี ยน
4.3 วิธีปฏิบตั ิกิจกรรมรณรงค์ฯ การย้อมสี ฟันในโรงเรี ยน
4.3.1 ให้นกั เรี ยนนาแปรงสี ฟัน ถ้วยน้ า และกระจกเงาบานเล็กมาจากบ้าน
4.3.2 ชมวีดีทศั น์ทบทวนองค์ความรู ้สาเหตุของการเกิดเหงือกอักเสบฟันผุและวิธีการแปรงฟัน
4.3.3 แปรงฟันให้สะอาดทัว่ ถึง
4.3.4 เคี้ยวเม็ดสี ยอ้ มฟันให้ละเอียด ใช้ ลนิ้ กวาดให้ ทวั่ ฟันทุกซี่ ทั้งด้านนอกและด้านใน
( ประมาณ 2 – 3 นาที ) แล้วบ้วนน้ าเพียงเล็กน้อย
4.3.5 ให้ตรวจดูความสะอาดหลังการแปรงฟันด้วยตนเองตามขั้นตอน ถ้าพบว่ามีสีติดโดยเฉพาะ
บริ เวณคอฟั นให้นบั เป็ นติดสี 1 ซี่ ถ้าทั้งปากมีฟันติดสี เกิ น 5 ซี่ แสดงว่านักเรี ยนแปรง
ฟันยังไม่ถูกต้องและไม่สะอาด ให้นบั จานวนฟั นที่ติดสี และบันทึกไว้ และต้องแปรงฟัน
บริ เวณนั้นอี กครั้งหนึ่ งจนสะอาดเพื่อเป็ นการฝึ กทันตสุ ขนิ สัยในการ แปรงฟั นให้ถูกวิธี
และสะอาด
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4.3.6 บัน ทึ ก ผลการตรวจความสะอาดหลัง การแปรงฟั น ด้ว ยตนเอง โดยให้ นั ก เรี ย นใส่
เครื่ องหมาย
ลงในช่ องที่ ถู กต้องตามผลการตรวจ และครู ช่ วยตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
4.3.7 หลังแปรงฟันได้ถูกวิธีแล้ว แต่ยงั มีสียอ้ มฟันตกค้างอยูอ่ ีก หรื อมองเห็นหิ นน้ าลายชัดเจน
แสดงว่ามีคราบจุลินทรี ยแ์ ละหิ นน้ าลายเกาะติดอยู่ ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อรับบริ การ
ขูดหิ นน้ าลายและรักษาเหงือกอักเสบ โดยลงบันทึกไว้ดว้ ย
5. งบประมาณ
มูลนิ ธิ พอ.สว. สนับสนุ น งบประมาณ ในเรื่ องเวชภัณฑ์ สื่ อเผยแพร่ เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการดาเนิ นกิ จกรรม ซึ่ งได้ต้ งั งบประมาณไว้ 1,685,000 บาท ( หนึ่ งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
รายละเอียดดังนี้
1. เม็ดสี ยอ้ มฟัน 18,000 ขวดๆละ 45 บาท 50 เม็ด/ขวด จานวน 900,000 เม็ด เป็ นเงิน 810,000 บาท
2. ยาสี ฟัน (40 กรัม) จานวน 63,000 หลอดๆละ 10 บาท
เป็ นเงิน 630,000 บาท
3. แบบพิมพ์ต่าง ๆ จานวน 3 รายการ ดังนี้
เป็ นเงิน 245,000 บาท
- แบบบันทึกผลการตรวจประสิ ทธิภาพการแปรงฟัน
- แบบวิธีการปฏิบตั ิและบันทึกผล
- แผ่นพับการแปรงฟันที่ถูกวิธี

6. วันปฏิบัติงาน
วันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2565
7. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
7.1 มูลนิธิ พอ.สว.
7.2 กระทรวงสาธารณสุ ข
7.3 กระทรวงศึกษาธิการ
8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
เด็ก นักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 มี ความรู ้ ความเข้าใจ สามารถแปรงฟั นได้ถูก ต้องและสะอาด
พร้อมทั้งมีทนั ตสุ ขนิสัยที่ดี เป็ นการป้ องกันโรคเหงือกอักเสบได้อย่างถูกต้อง ภายใต้แนวคิดที่วา่
“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” มีจานวนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 410,000 คน
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9. แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
กิจกรรม
1. พอ.สว. ส่งหนังสื อขอความร่ วมมือดาเนินงาน
กิจกรรมรณรงค์ฯ
1.1 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.3 ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
1.4 มูลนิธิ พอ.สว. ทาสาเนาหนังสื อ ข้อ 1.3
ส่งให้ นพ.สสจ.
1.5 อธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ
1.6 อธิบดีกรมอนามัย
2. สสจ. / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 63 จังหวัด
ประชุมปรึ กษาวางแผนจัดทากิจกรรมรณรงค์ฯ
3. ส่งรายชื่อโรงเรี ยน และจานวนนักเรี ยนที่เข้าร่ วม
กิจกรรมรณรงค์ฯ กลับมูลนิธิ พอ.สว.
4. ส่งสิ่ งสนับสนุน
4.1 เม็ดสี ยอ้ มฟัน
4.2 ยาสี ฟัน
5. ทันตบุคลากรวางแผนฝึ กอบรม ( ทพ., ทภ. ,ฝ่ าย
ส่งเสริ มสาธารณสุขจังหวัด , สาธารณสุขอาเภอ)
6. จัดอบรมครู ผปู ้ ฏิบตั ิงาน 2 คน / โรงเรี ยน ก่อนพิมพ์
7. โรงเรี ยนอบรมขยายผลการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
แก่ครู อีก 10 คน
8. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ฯ ทางโทรทัศน์ และ
สื่ ออื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
9. การเตรี ยมงาน ซักซ้อม
10. วันปฏิบตั ิงาน
11. สรุ ปรายงานผลกิจกรรมรณรงค์ฯ ส่งมูลนิธิ พอ.สว.
12. มูลนิธิ พอ.สว. ติดตามสรุ ปรายงานผลและ
ประเมินผล
13. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการดาเนินงาน

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.
ปฏิบัตงิ าน

18 ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

