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ความเป็นมาและความส าคัญของงานและปัญหาในการศึกษา/วิจัย 

โรคฟันผใุนเดก็วยัเรียนสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนัในด้านตา่งๆ(1) ได้แก่ การ

รับประทานอาหาร การไปโรงเรียน การรักษาสภาพอารมณ์และจิตใจ และความรู้สึกอายไมก่ล้าเข้าสงัคม 

รวมทัง้เกิดปัญหาสขุภาพ ในกลุม่ประเทศก าลงัพฒันามีเดก็วยัเรียนเป็นโรคฟันผรุ้อยละ 60-90 (2) ในปี

พ.ศ.2551-2552 เด็กอาย ุ 12ปีของประเทศไทย มีฟันแท้ผุร้อยละ 58.6 และ 57.4 ตามล าดบั (3) ในเขต

รับผิดชอบของโรงพยาบาลห้วยพล ู พบร้อยละ 40.74 และ 51.61 ซึง่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ งานสง่เสริมและ

ป้องกนัทางทนัตสขุภาพมีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งในการสร้างเสริมสขุภาพชอ่งปากท่ีดี โดยการร่วมมือเป็น

เครือข่ายระหว่างทนัตบคุลากรของโรงพยาบาล ครู และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล 

ก่อให้เกิดการพฒันารูปแบบ วิธีการ และมาตรการในระดบัสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือชว่ยสง่เสริมการ

แก้ปัญหาทนัตสขุภาพแก่เด็กวยัเรียน อยา่งได้ผลและมีประสิทธิภาพ ดีกวา่การใช้ทนัตกรรมรักษาเพียง

อยา่งเดียว 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา/วิจัย 

™  เพ่ือพฒันารูปแบบการด าเนินงานสง่เสริมป้องกนัทนัตสขุภาพในเดก็นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ท่ี

เหมาะสมกบับริบทของโรงพยาบาลห้วยพลู โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างก่อนและหลงัการน า

รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ไปด าเนินการ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เป็นวิจยัพฒันาเชิงทดลองแบบกลุม่เดียววดัผลก่อน-หลงัการทดลอง หลายครัง้ สิ่งท่ีใช้ในการ

ทดลองคือ รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ โดยมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ ในแตล่ะเทอม น าไปทดลองในโรงเรียนชัน้

ประถมศกึษาในพืน้ท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลห้วยพล ู ระหวา่งวนัท่ี 7 มิถนุายน พ.ศ.2553 ถึง 27 



กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2558 จ าแนกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลงัทดลอง ประชากรคือ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาในพืน้ท่ีรับผิดชอบจ านวน 23 โรงเรียน ในชว่งเวลาท่ีทดลอง รวมทัง้สิน้ 2,464 คน 

ใช้ประชากรทัง้หมดเป็นกลุม่ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมลู คือ แบบบนัทกึสภาวะชอ่งปากท่ีปรับปรุง

ใหม ่ (ทส.001, ทส.002, ทส.003) และกล้องถ่ายรูป น าข้อมลูท่ีผา่นการตรวจสอบความถกูต้องและความ

ครบถ้วนแล้ว มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS version 16 ใช้สถิตเิชิงพรรณนาด้วยจ านวน คา่ร้อยละ และ

การบรรยาย 

ผลการศึกษา 

พบวา่ เดก็อาย ุ12 ปีท่ีศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีฟันแท้ผลุดลงจากร้อยละ 66.67 ในพ.ศ.

2553 มาเป็นร้อยละ 41.51, 33.2, 26.8 และ 26.6 ในพ.ศ.2554-2557 ตามล าดบั รูปแบบท่ีพฒันาขึน้

ประกอบด้วยการอบรมครูประจ าชัน้ทกุคนเป็นกลุม่ยอ่ยในแตล่ะโรงเรียน กิจกรรมตอบค าถาม กระตุ้นให้

ครูเป็นแบบอย่างในการดแูลสขุภาพชอ่งปากท่ีดีแก่นกัเรียน ให้บริการตรวจรักษาครูท่ีมีปัญหาทนัสขุภาพ

ในโรงพยาบาลอย่างสม ่าเสมอ สอนตรวจฟันเดก็โดยเน้นตรวจหาฟันแท้ผแุละลงบนัทกึอย่างถกูต้องแก่ครู

ประจ าชัน้และเจ้าหน้าท่ีรพ.สต.โดยมีทนัตบคุลากรเป็นพ่ีเลีย้ง รับนกัเรียนมารับการเคลือบหลมุร่องฟันและ

รักษาตามความจ าเป็น สนบัสนนุให้ครูประสานงานกบัผู้ปกครองเพ่ือพาเดก็ท่ีมีปัญหาซบัซ้อนไปรับการ

รักษา สอนทนัตสขุศกึษาเด็กเป็นรายชัน้ สง่เสริมกิจกรรมการแปรงฟันหลงัอาหารกลางวนั สง่เสริมโรงเรียน

ปลอดขนมกรุบกรอบและน า้อดัลม และสง่เสริมการประกวดโรงเรียนสง่เสริมทนัตสขุภาพ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1. สามารถแก้ปัญหาการเกิดฟันแท้ผใุนเดก็ชัน้ประถมศกึษาในพืน้ท่ีรับผิดชอบได้ 

2. ได้ตวัอยา่งของการท างานประจ าสูง่านวิจยัท่ีดีและมีประสิทธิภาพ สามารถพฒันางานท่ีรับผิดชอบได้

ด้วยการระดมทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี เกิดประโยชน์ตอ่เด็กท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายตัง้แตเ่ร่ิมต้นท าวิจยั 

3.ได้น ากระบวนการพฒันารูปแบบและการน ารูปแบบไปด าเนินการท่ีใช้ในการวิจยันี ้ไปประยกุต์ขยายผล

และตอ่ยอดในงานประจ าของทัง้งานในและนอกโรงพยาบาล 

บทเรียนที่ได้รับ  



  การท างานทกุอยา่งไมไ่ด้มีความราบร่ืนเสมอไป ล้วนแตมี่ปัญหาให้เราได้แก้ไขเสมอ อยูท่ี่วา่ การ

แก้ไขปัญหานัน้จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ตามบริบทของพืน้ท่ีนัน้ๆ และการท างานเป็นทีมท่ีดีและสมบรูณ์

แบบท่ีสดุนัน้ คือ การท างานด้วยความรัก ความสามคัคี มองงานทกุงาน และคนทกุคนเป็นองค์รวม เป็น

เพ่ือนร่วมงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความส าคญัและมีศกัยภาพในการท างานเทา่เทียมกนัทกุคน  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ในการท างานเป็นภาคีเครือข่ายระหวา่งทนัตบคุลากรของโรงพยาบาล

ห้วยพล ูครู และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล  โดยการผลกัดนัเร่ืองของสขุภาพชอ่งปากเข้า

ไปรวมอยูใ่นการสง่เสริมสขุภาพแบบองค์รวม ก่อให้เกิดเป้าหมายร่วมกนัในการท างาน โดยใช้เดก็นกัเรียน

เป็นศนูย์กลาง อยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง ด้วยผู้ประสานการด าเนินงานท่ีเข้มแข็ง มุง่มั่น และท างานเป็นทีม 

ด้วยจิตสาธารณะ  

การสนับสนุนท่ีได้รับจากผู้บริหารหน่วงงาน/องค์กร  

 ผู้บริหารให้ความส าคญัและสนบัสนนุงบประมาณ ในการจดักิจกรรม การจดัเวทีวิชาการ การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ สนบัสนนุบคุลากรโดยให้โอกาสในการพฒันาและด าเนินการ อยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง

รวมทัง้ให้ค าแนะน า ทัง้ในโรงพยาบาลห้วยพลแูละในชมุชน 
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