
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 

2.ประเภท (/) Poster  presentation 

  2.3(/) (R2R)  

3.ประเภทหน่วยงาน   

3.1(/)ระดับปฐมภูมิ(รพ.สต/ศสม.) 

4.การเสนอผลงาน  

4.2(/)เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 

5.ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็กวัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนา
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การพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็กวัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทุ่งยางเปล ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

                            1.นางสาวสุคนฑา  ยิ่งด านุ่น  ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

                            2.นางสุดา  ไชยบุรินทร์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

บทคัดย่อ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสี่แยกไสยวน ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง     
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบจ านวน 2 แห่งคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุ่งยางเปล จากการส ารวจสภาวะช่องปาก ปีงบประมาณ 2562 พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง มี
อัตราการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 46.00 มีค่าเฉลี่ย ฟันผุ อุด ถอน (dmft) 2.44 ซี่/คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่ง
ยางเปล อัตราการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 87.71 มีค่าเฉลี่ย ฟันผุ อุด ถอน (dmft) 4.35 ซี่/คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยางเปลมีค่าเฉลี่ย ฟันผุ อุด ถอน (dmft)ที่สูงมาก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสี่แยกไสยวนเกิดความคิดที่จะพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่ง
ยางเปล ซึ่งการดูแลความสะอาดของฟันเด็กอายุระหว่าง2ปีครึ่งถึง 5 ปี ยังท าเองได้ไม่ดี  เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก
และข้อมือของเด็กยังไม่แข็งแรง จึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กจึงน าไปสู่การท า
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันเด็กวัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุ่งยางเปลต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 ซึ่งรูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันแบบเดิมที่บ้านผู้ปกครองให้เด็กแปรงฟันเอง ที่ศูนย์พัฒนา
แด็กคุณครูให้เด็กแปรงฟันตอนเที่ยงพร้อมกัน  จึงได้ระดมความคิดที่จะพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาด
ของฟันแบบใหม่ข้ึนมา โดยทันตบุคลากร ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กร่วมกันออกแบบกิจกรรมของรูปแบบการ
ดูแลฟันของเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล โดยทันตบุคลากรให้ความรู้ผู้ปกครองจ านวน 
18 คน ครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 2 คน และเด็กจ านวน 18 คน ในการดูแลความสะอาดของฟันสาธิตการแปรงฟัน
ที่ถูกวิธีและให้ทุกคนฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธี  หลังจากนั้นสอนวิธีการตรวจความสะอาดของฟันแก่ผู้ดูแล
เด็กและผู้ปกครองโดยใช้หลอดดูดน้ าตัดตามแนวทแยงน าหลอดดูดน้ าที่ตัดแล้วมาขูดท่ีคอฟัน แล้วตรวจสอบว่า
มีคราบจุลินทรีย์ สีเหลืองๆ (ขี้ฟัน) ติดอยู่หรือไม่ แล้วให้บันทึกคะแนนความสะอาดของฟันลงในสมุดบันทึก ฟ.
ฟัน สะอาดจัง โดยครูผู้ดูแลเด็กก ากับตอนเที่ยงหลังจากเด็กรับประทานอาหารเสร็จโดยให้ครูผู้ดูแลเด็กเปิด
VDO การ์ตูนเพลงแปรงฟันให้เด็กแปรงฟัน โดยครูก ากับดูแลจนแปรงฟันเสร็จและตรวจความสะอาดของฟัน
แล้วให้คะแนนความสะอาดของฟันหลังแปรงฟันเสร็จลงในคู่มือฟ. ฟัน สะอาดจัง เป็นจ านวนดาว 0 -3 ดวง 
ตามเกณฑ์ในคู่มือ ถ้าเด็กคนใดที่ได้ดาวตั้งแต่ 2 ดวงลงมาให้เด็กแปรงฟันซ้ าอีกครั้งโดยครูก ากับดูแลจนแปรง
ฟันเสร็จ ผู้ปกครองก ากับให้เด็กแปรงฟันตอนเช้าและก่อนนอน พร้อมตรวจและให้คะแนนความสะอาดของ
การแปรงฟันลงในคู่มือ ฟ. ฟัน สะอาดจัง บันทึกเป็นจ านวนดาว  0-3 ดวง ตามเกณฑ์ในคู่มือ ถ้าหากได้ดาว



ตั้งแต่ 2 ดวงลงมาให้ผู้ปกครองแปรงฟันซ้ าให้เด็กจนฟันสะอาด และทันตบุคลากรประเมินผลการตรวจความ
สะอาดของฟันโดยใช้แบบตรวจคราบจุลินทรีย์ (PlaqueIndex) จ านวน 3 ครั้ง ครั้งแรกในวันสาธิตและฝึก
ปฏิบัติการแปรงฟัน ครั้งที่สอง ห่างจากครั้งแรก 1 สัปดาห์ ครั้งที่สาม ห่างจากครั้งท่ีสอง 2 สัปดาห์ 

การพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันวันก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่ง
ยางเปล ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research)เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันในเด็กวัยก่อนเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยางเปล ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจ านวน 12 คน เป็นเพศชาย จ านวน 7 คน ร้อยละ 
58.30 เพศหญิง จ านวน 5 คน ร้อยละ 41.70 อยู่ในเขตรับรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสี่แยกไสยวน จ านวน 3 คน ร้อยละ 25.00  และอยู่นอกเขตรับรับผิดชอบ  จ านวน 9 คน ร้อยละ 75.00 
ผู้เลี้ยงดูหลักส่วนใหญ่เป็นบิดา,มารดา จ านวน 11 คน ร้อยละ 91.70  
 พฤติกรรมป้องกันป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนใช้รูปแบบการดูแลความสะอาด
ของฟันของเด็กวัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วม พบว่าส่วนใหญ่มีระดับ พฤติกรรมดีปานกลาง ร้อยละ 83.33 และ
หลังน ารูปแบบมาใช้พบว่ามีระดับพฤติกรรมดี  ร้อยละ 100 
 จาการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้กับการดูแลสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนของ
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กก่อนและหลังได้รับการอบรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ ระดับ .001 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของปริมาณคราบจุลินทรีย์ของเด็กก่อนวัยเรียน     
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปลระหว่างก่อนและหลังได้รับรูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็ก     
วัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วม  พบว่าปริมาณคราบจุลินทรีย์หลังได้รับรูปแบบต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงป้องกันการเกิดโรคฟันผุของ
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปลระหว่างก่อนและหลังได้รับรูปแบบ พบว่าการดูแลความ
สะอาดของฟันสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .002 

จากการใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็กวัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วม
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล จ านวน 12 คนระยะด าเนินการ 21 วัน แม้จะใช้ระยะเวลาน้อยแต่ก็พบว่า
การดูแลความสะอาดของฟันได้สะอาดมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่า .005 แสดงว่ารูปแบบที่
น ามาใช้สามารถท าให้เกิดความสะอาดของฟันได้มากขึ้นจริง ดังนั้นสามารถน ารูปแบบนี้ไปใช้ต่อเนื่องในกลุ่ม
เดิม ขยายผลไปในเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้าใหม่ รวมทั้งขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆได้ 
 

 



1.ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็กวัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทุ่งยางเปล ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

2.ชื่อผู้เขียน  1.นางสาวสุคนฑา  ยิ่งด านุ่น  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

 2.นางสุดา  ไชยบุรินทร์  ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสี่แยกไสยวน  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

 E-mail  pum-kap@hotmail.com เบอร์โทร 064-0429292 

3.บทน า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 2ปีครึ่ง ถึง 5 ปี ซึ่งเป็นขวบวัยแรกที่มีฟันน้ านมข้ึนครบ
20 ซี่ เด็กจะใช้ฟันน้ านมในการบดเคี้ยวอาหาร  ช่วยในการพูดออกเสียงและกันพ้ืนที่ให้ฟันแท้ขึ้นในอนาคต  
ถ้าฟันน้ านมผุหรือถูกถอนไปก่อนก าหนดจะท าให้มีปัญหาการเคี้ยวอาหารฟันซ้อนเกหรือขึ้นไม่เป็นระเบียบท า
ให้ต้องรักษาหรือจัดฟันซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง  

จากการส ารวจสุขภาวะช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 โดยกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุระยะเริ่มต้นร้อยละ 31.1 มีอัตราการเกิดโรคฟันผุร้อยละ 
52.9 มีค่าเฉลี่ย ฟันผุ อุด ถอน (dmft) 2.8 ซี่/คน พบมีคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ78.2  มีพฤติกรรมแปรงฟันเอง 
ร้อยละ 44.41 โดยภาคใต้มีอัตราการเกิดโรคฟันผุร้อยละ 57.0 มีค่าเฉลี่ย ฟันผุ อุด ถอน (dmft) 2.3 ซี่/คน 
พบมีคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ77.5 มีพฤติกรรมแปรงฟันเอง ร้อยละ 38.1และเขตสุขสภาพที่ 12 มีอัตราการเกิด
โรคฟันผุร้อยละ 50.7 มีค่าเฉลี่ย ฟันผุ อุด ถอน (dmft) 2.8 ซี่/คน พบมีคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ 98.3 มี
พฤติกรรมแปรงฟันเอง ร้อยละ 35.7  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสี่แยกไสยวน ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบจ านวน 2 แห่งคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุ่งยางเปล จากการส ารวจสภาวะช่องปาก ปีงบประมาณ 2562 พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง มี
อัตราการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 46.00 มีค่าเฉลี่ย ฟันผุ อุด ถอน (dmft) 2.44 ซี่/คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่ง
ยางเปล อัตราการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 87.71 มีค่าเฉลี่ย ฟันผุ อุด ถอน (dmft) 4.35 ซี่/คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยางเปลมีค่าเฉลี่ย ฟันผุ อุด ถอน (dmft) ที่สูงมาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสี่แยกไสยวนเกิดความคิดที่จะพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่ง
ยางเปล ซึ่งการดูแลความสะอาดของฟันเด็กอายุระหว่าง2ปีครึ่งถึง 5 ปี ยังท าเองได้ไม่ดี  เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก
และข้อมือของเด็กยังไม่แข็งแรง จึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก  จึงน าไปสู่การท า
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันเด็กวัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุ่งยางเปลต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
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4.วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็กก่อนวัยเรียนแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุ่งยางเปล  
 2.เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุ่งยางเปล 
5.วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research)แบ่งเป็นขั้น

การด าเนินการดังนี ้

ขั้นที่1 การวางแผน (Planning) 

 จากการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรมีอัตราการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 87.71 มีค่าเฉลี่ย 
ฟันผุ อุด ถอน (dmft) 4.35 ซี่/คน พบคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ100จากแบบสอบถามพฤติกรรมการแปรงฟัน 
พบเด็กแปรงฟันเอง ร้อยละ91.67เนื่องจากเด็กกลุ่มก่อนวัยเรียนนี้มีกล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรง ท าให้แปรงฟัน
ได้ไม่สะอาด ดังนั้นทันตบุคลากร ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กร่วมกันออกแบบกิจกรรมของรูปแบบการดูแลฟัน
ของเด็กก่อนวัยเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล 
ขั้นที่2  การปฏิบัติการ(Action) 

2.1 กิจกรรมของบุคลากรสาธารณสุข 
ขั้นเตรียมการ 

  1)จัดเตรียมเนื้อหาที่จะให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเรื่องสาเหตุและกระบวนการ
เกิดโรคฟันผุ,วิธีการป้องกันโรคฟันผุ,วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี,การจัดเตรียมและเลือกอาหารให้เด็ก 
  2)จัดเตรียมเนื้อหาที่จะให้ความรู้แก่เด็กเรื่องวิธีการแปรงฟันท่ีถูกวิธี,การเลือกบริโภคอาหารที่
ไม่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 
  3)เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจความสะอาดของฟัน  

4)จัดท าคู่มือ ฟ. ฟันสะอาดจัง 
  ขัน้ด าเนินการ 

ให้ความรู้ผู้ปกครองจ านวน 18 คน ครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 2 คน และเด็กจ านวน 18 คนในการดูแล
ความสะอาดของฟันสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีและให้ทุกคนฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธี 
 หลังจากนั้นสอนวิธีการตรวจความสะอาดของฟันแก่ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองโดยใช้หลอดดูดน้ าตัด
ตามแนวทแยงน าหลอดดูดน้ าที่ตัดแล้วมาขูดที่คอฟัน แล้วตรวจสอบว่ามีคราบจุลินทรีย์ สีเหลืองๆ (ขี้ฟัน) ติด
อยู่หรือไม่ แล้วให้บันทึกคะแนนความสะอาดของฟันลงในสมุดบันทึก ฟ.ฟัน สะอาดจังตามเกณฑ์ในคู่มือ และ
ทันตบุคลากรประเมินผลการตรวจความสะอาดของฟันโดยใช้แบบตรวจคราบจุลินทรีย์ (PlaqueIndex) 
จ านวน 3 ครั้ง ครั้งแรกในวันสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน ครั้งที่สอง ห่างจากครั้งแรก 1 สัปดาห์ ครั้งที่
สาม ห่างจากครั้งที่สอง 2 สัปดาห์ 



2.2 กิจกรรมของครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กก ากับตอนเที่ยงหลังจากเด็กรับประทานอาหารเสร็จ 
โดยให้ครูผู้ดูแลเด็กเปิดVDO การ์ตูนเพลงแปรงฟันให้เด็กแปรงฟัน โดยครูก ากับดูแลจนแปรงฟันเสร็จ 
และตรวจความสะอาดของฟันแล้วให้คะแนนความสะอาดของฟันหลังแปรงฟันเสร็จลงในคู่มือฟ. ฟัน สะอาด
จัง เป็นจ านวนดาว 0-3 ดวง ตามเกณฑ์ในคู่มือ ถ้าเด็กคนใดที่ได้ดาวตั้งแต่ 2 ดวงลงมาให้เด็กแปรงฟันซ้ าอีก
ครั้งโดยครูก ากับดูแลจนแปรงฟันเสร็จ 
 2.3 กิจกรรมของผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองก ากับให้เด็กแปรงฟันตอนเช้าและก่อนนอน พร้อมตรวจและให้คะแนนความ
สะอาดของการแปรงฟันลงในคู่มือ ฟ. ฟัน สะอาดจัง บันทึกเป็นจ านวนดาว  0-3 ดวง ตามเกณฑ์ในคู่มือ      
ถ้าหากได้ดาวตั้งแต่ 2 ดวงลงมาให้ผู้ปกครองแปรงฟันซ้ าให้เด็กจนฟันสะอาด 
ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์(Observation) 
 -ทันตบุคลากรประเมินความรู้คุณครูและผู้ปกครองก่อนและหลังให้ความรู้จากแบบทดสอบ  

-ทันตบุคลากรตรวจความสะอาดของฟัน โดยใช้แบบตรวจคราบจุลินทรีย์ (PlaqueIndex)  
 -ร่วมกันประเมินติดตามจากคู่มือ ฟ. ฟัน สะอาดจัง และซักถามพูดคุยกับผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 
เพ่ือประเมินผลหาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 -บันทึกสรุปผลการประเมินความสะอาดของฟัน จ านวน 3 ครั้ง ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ขั้นที่ 4 การสะท้อนผลการปฏิบัติ(Reflection) 
 สรุปผลการวิจัย ร่วมกันระหว่างบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กสิ่งที่เป็นปัญหาหรือ
ยังไม่ส าเร็จควรปรับปรุงแก้ไขโดยหาแนวทางแก้ไขร่วมกันสรุปการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้น ารูปแบบ
การพัฒนาไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อไป  
6.ผลการวิจัย/ศึกษา 
 รูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันแบบเดิมที่บ้านผู้ปกครองให้เด็กแปรงฟันเอง ที่ศูนย์พัฒนาแด็ก
คุณครูให้เด็กแปรงฟันตอนเที่ยงพร้อมกัน  จึงได้ระดมความคิดที่จะพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟัน
แบบใหม่ข้ึนมา โดยทันตบุคลากร ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กร่วมกันออกแบบกิจกรรมของรูปแบบการดูแลฟัน
ของเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล โดยทันตบุคลากรให้ความรู้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก 
และเด็ก ในการดูแลความสะอาดของฟันสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีและให้ทุกคนฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธี  
หลังจากนั้นสอนวิธีการตรวจความสะอาดของฟันแก่ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองโดยใช้หลอดดูดน้ าตัดตามแนว
ทแยงน าหลอดดูดน้ าที่ตัดแล้วมาขูดที่คอฟัน แล้วตรวจสอบว่ามีคราบจุลินทรีย์ สีเหลืองๆ (ข้ีฟัน) ติดอยู่หรือไม่ 
แล้วให้บันทึกคะแนนความสะอาดของฟันลงในสมุดบันทึก ฟ.ฟัน สะอาดจัง โดยครูผู้ดูแลเด็กก ากับตอนเที่ยง
หลังจากเด็กรับประทานอาหารเสร็จโดยให้ครูผู้ดูแลเด็กเปิดVDO การ์ตูนเพลงแปรงฟันให้เด็กแปรงฟัน โดยครู
ก ากับดูแลจนแปรงฟันเสร็จและตรวจความสะอาดของฟันแล้วให้คะแนนความสะอาดของฟันหลังแปรงฟัน
เสร็จลงในคู่มือฟ. ฟัน สะอาดจัง เป็นจ านวนดาว 0-3 ดวง ตามเกณฑ์ในคู่มือ ถ้าเด็กคนใดที่ได้ดาวตั้งแต่ 2 
ดวงลงมาให้เด็กแปรงฟันซ้ าอีกครั้งโดยครูก ากับดูแลจนแปรงฟันเสร็จ ผู้ปกครองก ากับให้เด็กแปรงฟันตอนเช้า
และก่อนนอน พร้อมตรวจและให้คะแนนความสะอาดของการแปรงฟันลงในคู่มือ ฟ. ฟัน สะอาดจัง บันทึกเป็น



จ านวนดาว 0-3 ดวง ตามเกณฑ์ในคู่มือ ถ้าหากได้ดาวตั้งแต่ 2 ดวงลงมาให้ผู้ปกครองแปรงฟันซ้ าให้เด็กจนฟัน
สะอาด และทันตบุคลากรประเมินผลการตรวจความสะอาดของฟันโดยใช้แบบตรวจคราบจุลินทรีย์ 
(PlaqueIndex) จ านวน 3 ครั้ง ครั้งแรกในวันสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน ครั้งที่สอง ห่างจากครั้งแรก    
1 สัปดาห์ ครั้งที่สาม ห่างจากครั้งท่ีสอง 2 สัปดาห ์

การพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันวันก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่ง
ยางเปล ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research)เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันในเด็กวัยก่อนเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยางเปล ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจ านวน 12 คน เป็นเพศชาย จ านวน 7 คน ร้อยละ 
58.30 เพศหญิง จ านวน 5 คน ร้อยละ 41.70 อยู่ในเขตรับรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสี่แยกไสยวน จ านวน 3 คน ร้อยละ 25.00  และอยู่นอกเขตรับรับผิดชอบ  จ านวน 9 คน ร้อยละ 75.00 
ผู้เลี้ยงดูหลักส่วนใหญ่เป็นบิดา,มารดา จ านวน 11 คน ร้อยละ 91.70 อาชีพผู้เลี้ยงดูหลักส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ ค้าขาย จ านวน 4 คน ร้อยละ 33.33 แม่บ้าน จ านวน 4 คน ร้อยละ 33.33 รายได้ส่วนใหญ่น้อยกว่า 
5,000 บาท จ านวน 4 คนร้อยละ 33.33 และรายได้15,000 -20,000 บาท จ านวน 4 คน ร้อยละ 33.33 
การศึกษาผู้เลี้ยงดูหลักส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษา จ านวน 4 คน ร้อยละ 33.33 ศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ จ านวน 11 คน ร้อยละ 97.10 
 ก่อนการอบรมความรู้ของผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก ความรู้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57.14 และหลังการ
อบรมความรู้ของผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้เพ่ิมขึ้น โดยความรู้เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 90 
 ก่อนการพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ฟันผุของเด็กที่ปฏิบัติได้ดีที่สุดร้อยละ 100 คือแปรงฟันโดยใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ และหลังด าเนินการ
พัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กที่
ปฏิบัติได้ดีที่สุดร้อยละ 100 เพ่ิมขึ้นมาเป็น 4 ข้อ คือ ดื่มน้ าตามหลังดื่มนม  แปรงฟันด้วยตนเองอย่างน้อยวัน
ละ 2 ครั้ง แปรงฟันโดยใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ และผู้ปกครองตัดหลอดเขี่ยข้ีฟัน 
 ระดับคะแนนก่อนได้รับความรู้ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ปานกลาง ร้อยละ 71.43 รองลงมาคือ ความรู้
ระดับดี ร้อยละ 14.29  และความรู้ระดับน้อย ร้อยละ 14.29  และหลังได้รับความรู้พบว่ามีระดับความรู้ดี 
ร้อยละ 100 
 พฤติกรรมป้องกันป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนใช้รูปแบบการดูแลความสะอาด
ของฟันของเด็กวัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วม พบว่าส่วนใหญ่มีระดับ พฤติกรรมดีปานกลาง ร้อยละ 83.33 
รองลงมาคือ ระดับพฤติกรรมดีมาก  ร้อยละ 16.67  และหลังน ารูปแบบมาใช้พบว่ามีระดับพฤติกรรมดี    
ร้อยละ 100 
 จาการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้กับการดูแลสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนของ
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กก่อนและหลังได้รับการอบรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ ระดับ .001 



 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของปริมาณคราบจุลินทรีย์ของเด็กก่อนวัยเรียน     
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปลระหว่างก่อนและหลังได้รับรูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็ก     
วัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วม  พบว่าปริมาณคราบจุลินทรีย์หลังได้รับรูปแบบต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงป้องกันการเกิดโรคฟันผุของ
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปลระหว่างก่อนและหลังได้รับรูปแบบ พบว่าการดูแลความ
สะอาดของฟันสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .002 
7.วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 การน ารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็กวัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วมมาใช้ผลที่ได้ก็ท าให้
เด็กมีฟันที่สะอาดมากขึ้น  แต่ก็เพ่ิมภาระหน้าที่ให้กับครูผู้ดูแลเด็กมากขึ้น  ส่วนผู้ปกครองก็ต้องใช้ความ
ตระหนักความเอาใจใส่เด็กในการดูแลสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และยังเป็นสร้างความรักความผูกพันภายใน
ครอบครัวอีกด้วย  กรณีเด็กนักเรียนที่เปลี่ยนที่เรียน(ขึ้นชั้นอนุบาล) ไม่ได้ใช้รูปแบบครบทั้งที่โรงเรียนและที่
บ้านแต่ก็ยังเกิดประโยชน์ถ้าได้ปฏิบัติตามรูปแบบต่อเนื่องที่บ้าน  ทันตบุคลากรควรมีการติดตามทุก 1 หรือ 2 
เดือน เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนเป็นระยะ 
8.สรุป 

จากการใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็กวัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วม
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล จ านวน 12 คนระยะด าเนินการ 21 วัน แม้จะใช้ระยะเวลาน้อยแต่ก็พบว่า
การดูแลความสะอาดของฟันได้สะอาดมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่า .005 แสดงว่ารูปแบบที่
น ามาใช้สามารถท าให้เกิดความสะอาดของฟันได้มากขึ้นจริง ดังนั้นสามารถน ารูปแบบนี้ไปใช้ต่อเนื่องในกลุ่ม
เดิม ขยายผลไปในเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้าใหม่ รวมทั้งขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆได้ 

 
9.กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคุณครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปลที่ให้ความร่วมมือและ
อ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ขอขอบคุณส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่สนับสนุนให้มีการด าเนินการวิจัยจนส าเร็จ และขอขอบคุณ ดร.กรรณิกา  
เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ วิทยาลัยสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ได้ให้
ค าแนะน าในการจัดท าวิจัย 
10.เอกสารอ้างอิง 

เกณฑ์การตรวจคราบจุลินทรีย์ (Modified Simplified Debris Index (DI-s) ปรับปรุงจาก (Stallard 
et. al.1969) 
 http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/main.php?filename=stat 
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