ประสิทธิภาพการส่งเสริ มพฤติกรรมการแปรงฟันเด็กต่อเด็กที่มีอายุ 6 เดือน -2 ปี ภายใต้การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค และการสื่อสารสังคมตามแนวการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 21 for FUN ใน
วิถี New normal กรณีศึกษา อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์1, สุรไชย เตียวอนันต์2, สุพรรณิการ์ ณ พิจิตร3, สุวิชาวี ภู่ประไพ4, ลัดดาวัลย์ ช่วยสุด5
,เกสรี จั น แดง 6, ศิริ รั ตน์ จั น ทร์ น้ อย 7, จันทิมา อินริส พงศ์ 8, สุ คนฑา ยิ่งดานุ่น 9, อภัยรัตน์ มุขตา 10,
แพรวผกา ศักดิ์ดี11 , สิริวิมล ชูเหล็ก12, สมฤทัย ย่อเซ่ง13, ภัททิยา ทองอ่อน14 ,ธนัชพร แดงแก้ว15
บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบสองกลุ่ม (Two group
Pretest - Posttest design)
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบผลของการส่งเสริมพฤติกรรมผู้ดูแลเด็กในวิธีที่แตกต่างกันต่อความสามารถ
ของผู้ดูแลเด็กในการทาความสะอาดช่องปาก โดยกิจกรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมในกรณี เปรียบเทียบ 3
กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการการฝึกแปรงฟันในเด็กจริง (Hands on) ร่วมกับการใช้สื่อโปสเตอร์ กลุ่มที่ 2
กลุ่มฝึกแปรงฟันในตุ๊กตาจาลองสอนแปรงฟันร่วมกับการใช้สื่อโปสเตอร์ และกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ได้รับการฝึกแปรง
ฟันในตุ๊กตาจาลองสอนแปรงฟันร่วมกับสื่อ 21 for FUN
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอายุ 6 เดือน-2ปีแล ะผู้เลี้ยงดูหลัก ในพื้นที่ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลที่มีทันตาภิบาลประจา ในปี พ.ศ.2562 จานวน 8 แห่ง เป็นการเลือกเจาะจง และมีการ
จัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่มโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถาม และการตรวจแผ่นคราบ
จุลินทรีย์ ผู้ตรวจมีจานวน 3 คน ผ่านการปรับมาตรฐาน ค่า Kappa มีความสอดคล้องในระดับดีมาก
ดาเนินการในช่วงเดือน ตุลาคม –ธันวาคม 2562 และมีการติดตามระยะเวลา 35-45 วัน การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ Chi-square test, t-test, Paired ttest , ANOVA
ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาในกลุ่มการใช้สื่อโปสเตอร์จานวน 108 คน โดยเป็นกลุ่มที่ 1จานวน
54 คน กลุ่มที่ 2 จานวน 53 คน และกลุ่มที่ 3 จานวน 102 คน เพศไม่มีความแตกต่างทางสถิติ พบแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ในอายุของเด็กและการศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลัก เมื่อเวลาผ่านไป 35-45วัน
ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ของทั้งสามกลุ่มมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยกลุ่มที่ 3 มี
ความรู้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ30 มีความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มที่ 1 และ2 (p<0.05)
ค่าเฉลี่ยของแผ่นคราบจุลินทรีย์ของทั้งสามกลุ่มมีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยกลุ่มที่ 1 มี
การลดลงของแผ่นคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ 60 กลุ่มที่ 2 มีการลดลง ร้อยละ 54.10 และกลุ่มที่ 3 ร้อยละ 49.25
และไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองทั้งสามกลุ่ม และเมื่อพิจารณาผลรวมของแผ่นคราบจุลินทรีย์
พบว่าผลรวมของแผ่นคราบจุลินทรีย์มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยกลุ่มที่ 1 มีการลดลง
ร้อยละ 50.54 กลุ่มที่ 2 มีการลดลง ร้อยละ 48.58 และกลุ่มที่ 3 ร้อยละ 41.50 และไม่พบความแตกต่างทาง
สถิติระหว่างกลุ่มทดลองทั้งสามกลุ่ม
บทสรุป: การศึกษาประสิทธิภาพการส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟันในเด็กเล็กทั้งสามรูปแบบมีประสิทธิภาพ
ในเพิ่มระดับความรู้และการลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ส่ งเสริมให้อนามัยในช่องปากดี การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
สามารถนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทบุคคลและพื้นที่ในยุควิถี new normal การศึกษานี้ใช้เวลาระยะสั้น
ดังนั้นควรมีการติดตามต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แท้จริง และควรมีขยาย
ผลเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุของเด็กปฐมวัยต่อไป
คาสาคัญ: พฤติกรรมการแปรงฟัน ระดับคราบจุลินทรีย์ ทฤษฎีแรงจูงใจ การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
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บทนา
จากการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 8 ประเทศไทยประจาปี 25601 พบว่าเด็กอายุ 3
ขวบในภาคใต้มีปัญหาฟันผุ อุด ถอนในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับระดับประเทศ โดยสาเหตุที่สัมพันธ์กับการเกิด
ฟันผุในช่วงอายุก่อน 3 ขวบโดยเฉพาะในช่วง 2 ขวบแรกที่สาคัญ คือ ระดับการมีแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สูง โดย
พฤติกรรมที่ได้รับ การยอมรั บ ในการแก้ปั ญหาการเกิดฟันผุ และการมี แผ่ นคราบจุลิ นทรีย์สูง ได้แก่ การที่
ผู้ปกครองแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ให้แก่เด็กเป็นประจา อย่างไรก็ตาม พบว่าในหลายของพื้นที่ของ
ภาคใต้ ยังประสบปัญหาร้อยละของการแปรงฟันให้ในกลุ่มเด็กเล็กยังอยู่ในระดับต่า และมีสภาวะช่องปากของ
เด็กเล็กที่ไม่สะอาดเนื่องจากขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการในบางพื้นที่ ทั้งในด้านการได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงการบริการรักษา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจากัดของสถานการณ์ความไม่
ปลอดภัยในชายแดนใต้ รวมถึงจานวนทันตบุคลากรมีจากัด2-9
ในการส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กสามารถแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ให้แก่เด็กเล็กตั้งแต่ซี่แรก
และแปรงฟันจนฟันสะอาดนั้น พบว่า มีหลายการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การนาทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค
(Protection motivation theory)10-14 ณะเดียวกันมีการส่งเสริมให้มีความเชื่อมั่นในการแปรงฟันผ่านการฝึก
ปฏิบัติการแปรงฟันให้กับผู้ปกครอง โดยฝึกปฏิบัติในเด็กจริง ส่งเสริมให้ผู้ปกครองสามารถแปรงฟันเด็กเล็กให้
สะอาดได้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการสื่อสารร่วมกับการฝึกแปรงฟันจริงในเด็กเล็กนั้น จาเป็นต้องใช้ทรัพ ยากร
ทั้งตัวทันตบุคลากรและเวลา เอื้อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ เห็นความจาเป็นในการแปรงฟัน ผ่านกระบวนการ
สื่อสารที่ให้ความสาคัญกับความรุนแรงของการเกิดโรคและการรับรู้โอกาสเป็นโรคของตนเองจากการตรวจ
ระดับ แผ่น คราบจุลิ นทรี ย์ ในขณะที่ขนาดของปัญหามีอยู่ในวงกว้าง ไม่สามารถดูแลได้ทันท่วงที จึงต้องมี
การศึกษา/หารูปแบบที่เอื้อต่อการให้ได้ทั้งความครอบคลุมและประสิทธิภาพ ทั้งนี้พบว่าในหลายพื้นที่ ได้มีการ
ประยุกต์นาตุ๊กตาจาลองมาใช้เพื่อสอนในการฝึกแปรงฟันให้กับผู้ปกครอง ทดแทนการฝึกปฏิบัติในเด็กจริง ซึ่ง
จะย่นระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ ได้ แต่ยังไม่ได้มีการศึกษาที่ชัดเจนว่ามีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการแปรงฟัน
ต่อเด็กว่าเพิ่มความสะอาดได้เพียงใด ในขณะเดียวกัน ในแง่ของการสื่อสารเพื่อสร้างความสนใจในการแปรงฟัน
ได้มีการหารูปแบบที่ใช้สื่อสังคมมาช่วยในการสื่อสารในวงกว้าง โดยในปี พ.ศ.2561 ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับพื้นที่ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานีได้ใช้สื่อสังคมในลักษณะ
line@ (line@funsuayplikthai) ให้ความรู้กับประชาชนในเขตภาคใต้ตอนล่างในกลุ่มผู้ปกครองของเด็กอายุ
0-3 ปี15 ซึ่งพบว่า เอื้อต่อการส่งเสริมให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งในพื้นที่นาร่องได้ แต่
ยังไม่ได้มีการศึกษาไปถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับความสะอาดจากการแปรงฟันดังกล่ าว รวมถึงการใช้
line@ มีข้อจากัดในแง่ช่วงเวลาที่เป็นสมาชิกจะมีผลต่อจานวนข้อมูลที่ได้รับ ถ้าหากเข้ามาเป็นสมาชิกภายหลัง
จะไม่ได้รับข้อมูลช่วงก่อนการเป็นสมาชิก
ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษานี้ จึ ง ผนวกการฝึ ก ทั ก ษะการแปรงฟั น เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม
ความสามารถในการทาความสะอาด ในขณะเดียวกัน จะมีการเพิ่มแนวคิดในการนาการจัดการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะ (Adaptive learning)16-17 เข้ากับการใช้สื่อสังคมบนแพลตฟอร์ม Facebook Messenger ซึ่งเป็นฐาน
ที่มีผู้ใช้งานจานวนสูงในประเทศไทย เพื่อให้การสื่อสารปรับให้เหมาะสมลักษณะบุคคลและไม่ขึ้นกับช่วงเวลาที่
เป็นสมาชิกได้ ซึ่งวิธีนี้มีการนาไปใช้ในบทเรียนทางเว็บไซต์ในเชิงสุขภาพในด้านอื่นๆ แต่ยังไม่ มีในการวงการ
ทันตสาธารณสุขที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อจะหารูปแบบที่เหมาะสมภายใต้บริบทที่หลากหลายของพื้นที่ การศึกษานี้
จึงได้นาแนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรม (Interventions)
ในแต่ละกลุ่มศึกษาในระดับพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจังหวัดพัทลุง โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและอาเภอ
ค ว น ข นุ น ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ แ ล ะ ร่ ว ม เ ป็ น พื้ น ที่ ศึ ก ษ า วิ จั ย ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพทั้งในแง่ความถี่ในการแปรง

ฟันให้เด็กเล็กด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์และระดับความสะอาดในช่องปาก โดยแบ่งเป็นเปรียบเทียบระหว่าง
3 กลุ่ม ได้แก่ หนึ่ง กลุ่มฝึกแปรงฟันในเด็กจริง ร่วมกับการใช้สื่อโปสเตอร์ สอง กลุ่มฝึกแปรงฟันในตุ๊กตา
ร่วมกับการใช้สื่อโปสเตอร์ และสาม กลุ่มที่ได้รับการฝึกแปรงฟันในตุ๊กตาร่วมกับสื่อ 21 for FUN และในช่วง
เดียวกันนั้น ได้มีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมในวงกว้างที่ไม่จาเพาะกลุ่ม โดยใช้การรณรงค์ในชื่อว่า “แปรงฟัน
ป้องกันอนาคตลูกผุ” เพื่อสร้างกระแสความสนใจในกลุ่มประชาชนทั่วไปต่อการสนับสนุนให้มีการแปรงฟันของ
ผู้ปกครองให้แก่เด็กเล็ก เพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลาน ซึ่งจะมีการนาการรับรู้ของสื่อสังคมวงกว้างนี้มาเป็นส่วน
หนึ่งของการพิจารณานามาพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากเพื่อเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการแปรงฟันของ
ผู้ดูแลเด็กในยุควิถี new normal ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไปได้

คาถามการวิจัย
1. วิธีการส่งเสริมพฤติกรรมผู้ดูแลเด็กที่แตกต่างกันมีผลต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กในการ
ดูแลช่องปากเด็กวัย 0-2 ปีหรือไม่
2. วิธีการส่งเสริมพฤติกรรมผู้ดูแลเด็กที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสะอาดของช่องปากเด็กวัย 0-2 ปี
หรือไม่

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อเปรียบเทียบผลของการส่งเสริมพฤติกรรมผู้ดูแลเด็กในวิธีที่แตกต่างกันต่อความสามารถของผู้ดูแล
เด็กในการทาความสะอาดช่องปากลูก
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ดูแลเด็กในการแปรงฟันให้เด็ก
2) เปรียบเทียบสัดส่วนเด็กที่แปรงสะอาดจากการตรวจ plaque ระหว่างกลุ่มที่ผู้ดูแลเด็กได้รับ
กิจกรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมในกรณี เปรียบเทียบ 3 กลุ่ม ดังนี้
3.1 กิจกรรมการการฝึกแปรงฟันในเด็กจริง (Hands on) ร่วมกับการใช้สื่อโปสเตอร์
3.2 กลุ่มฝึกแปรงฟันในตุ๊กตาจาลองสอนแปรงฟัน ร่วมกับการใช้สื่อโปสเตอร์ และ
3.3 กลุ่มที่ได้รับการฝึกแปรงฟันในตุ๊กตาจาลองสอนแปรงฟันร่วมกับสื่อ 21 for FUN

สมมติฐาน
สมมติฐานหลัก
H0: วิธีการปรับพฤติกรรมที่ต่างกันให้ผลไม่แตกต่างกันในการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กในด้านการแปรง
ฟันให้เด็ก
H0: วิธีการปรับพฤติกรรมที่ต่างกันให้ผลไม่แตกต่างกันต่อความสะอาดในช่องปากของเด็ก

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยกวน

ปัจจัยทดสอบ
ปั จยควบคุม

1. การฝึกแปรงฟันในเด็กจริง+ โปสเตอร์
2. การฝึกแปรงฟันในตุ๊กตา+ โปสเตอร์
3. การฝึกแปรงฟันในตุ๊กตา และสื่อ 21 for Fun

เพศ อายุ
ระดับการศึกษา
การได้รับความรู้จากสื่อต่าง ๆ

พฤติกรรมการทาความสะอาดช่องปาก
แม่แปรงฟันให้ลูก
ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

สภาวะสุขภาพช่องปากเด็ก
ปริมาณคราบจุลินทรีย์

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบ Two group Pretest Posttest design

ประชากรศึกษา
1. เด็กอายุ 6 เดือน- 2 ปี 6 เดือน และ
2. ผู้ดูแลหลัก ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่มีทันตาภิบาลประจา 8 แห่ง ในอาเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion criteria) ประชากรมีดังนี้
• ผู้ดูแลหลักและเด็ก 6 เดือน- 2ปี 6 เดือน ที่มารับบริการ (ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ) ที่สถานบริการ
• สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
• เด็กไม่มีความพิการ โรคประจาตัวร้ายแรง ที่ส่งต่อสุขภาพช่องปาก เช่น Cleft,Down’s syndromes
,มีความบกพร่องด้านสติปัญญา
• มีฟันขึ้นในช่องปากอย่างน้อย1 ซี่
• ผู้ดูแลหลักมี Smart phone ที่สามารถใช้งาน Internet ได้ตลอดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ประชากรมีดังนี้
• เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจฟัน
• ผู้เลี้ยงดูที่ไม่ได้อยู่ดูแลตลอดการศึกษาวิจัย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling technique)
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling technique) คือ
 ขั้น ตอนที่ 1 เป็ น การเลื อ กอาเภอและหน่ว ยบริก าร คื อ เลื อกแบบเจาะจง (purposive
sampling technique) โดยเลือกอาเภอที่มีหน่วยบริการที่มีความพร้อมและอาสาสมัคร มี
บุคลากรเพียงพอ มีความตั้งใจเรียนรู้งานวิจัย ได้แก่อาเภอควนขนุน และมีโรงพยาบาลควน
ขนุน เครือข่ายหลัก และในเครือข่าย มี รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลประจาจานวน 8 แห่ง เลือก
ทั้งหมด และ มีการคัดเลือกเข้ากลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple
random)
 ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโดยบังเอิญ (accidental sampling) กลุ่มตัวอย่างเด็ก
6 เดือน - 2 ปี และผู้ดูแลหลักทุกคน ที่มารับบริการที่หน่วยบริการนั้น ๆ ตั้งแต่วันที่ 15
กันยายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562 โดยหน่วยบริการส่งจดหมายเพื่อนัดหมายผู้ปกครอง
ของเด็กทุกคนที่อยู่ในความดูแลของ รพ.สต.
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ( Sample size )
-วัตถุประสงค์ที่ 1,2 และ 3 คานวณจากสูตร
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หมายเหตุ
n
คือ
จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กลุ่ม
g
คือ กลุ่มที่ทาการศึกษาจานวน 2 กลุ่ม
p0
คือ
สัดส่วนเด็กที่แปรงฟันสะอาดในกลุ่มควบคุม
p1
คือ สัดส่วนเด็กที่แปรงฟันสะอาดในกลุ่มทดลอง
สมมติฐานที่1 : อัตราส่วนการแปรงฟันหลังการทดลองแตกต่างกัน (n = 64 คนต่อกลุ่ม))
สมมติฐานที่2 : สัดส่วนเด็กที่แปรงสะอาดจากการตรวจ plaque หลังการศึกษาแตกต่างกัน (n=45
คนต่อกลุ่ม)
ชดเชย Dropout 9.6% ดังนั้นควรใช้กลุ่มตัวอย่าง 72 คนต่อกลุ่ม
อ้างอิงจากการศึกษาของ พวงทิพย์ ราชรักษ์ (การทดลองแบบสุ่มของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขต่อผู้ดูแลหลักของเด็กอายุ 6-12 เดือน
วิทยานิพนธ์ 2557)
สาหรับ จังหวัดพัทลุงเป็นหนึ่งในหกพื้นที่ศึกษา การกาหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าในการศึกษาต่อกลุ่ม
จังหวัดละ 72 คน แต่เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันไปตามขนาดพื้นที่ความรับผิดชอบ และ
พิจารณาข้อมูลพื้นฐานของเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี 6 เดือน มีประมาณ 30-50 คน ดังนั้นจึงมีการกาหนด
กลุ่มตัวอย่าง รพ.สต.ละ 30 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 240 คน เพื่อสามารถเป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ใน
ภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การฝึกแปรงฟันในเด็กจริง ร่วมกับการใช้โปสเตอร์ จานวน 60 คน
กลุ่มที่ 2 การฝึกแปรงฟันในตุ๊กตาจาลองสอนแปรงฟัน ร่วมกับการใช้โปสเตอร์ จานวน 60 คน
กลุ่มที่ 3 การฝึกแปรงฟันในตุ๊กตาจาลองสอนแปรงฟัน และสื่อ 21 for Fun จานวน 120 คน

นิยามเชิงปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลหลัก คือ ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการทาความสะอาดช่องปากของเด็กที่บ้าน
การฝึกแปรงฟันในเด็กจริง (Hands on) คือการที่ทันตบุคลากรสอนวิธีการแปรงฟัน ให้แก่ผู้ดูแลหลัก โดย
อธิบาย ท่าทางที่เหมาะสมในการแปรงฟันให้เด็ก การเลือกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน และปริมาณการบีบยาสีฟันที่
เหมาะสมกับเด็ก สอนแปรงฟันวิธีถูไปถูมาตามแนวนอน ขยับแปรงสั้นๆ ( Scrub technique) และให้ผู้ดูแล
หลักฝึกปฏิบัติการแปรงฟันจริงในเด็ก
การฝึกแปรงฟันในตุ๊กตา (Tooth brushing doll training) คือ คือการที่ทันตบุคลากรสอนวิธีการแปรงฟัน
ให้แก่ผู้ดูแลหลัก โดยอธิบาย ท่าทางที่เหมาะสมในการแปรงฟันให้เด็ก การเลือกแปรงสีฟัน ยาสี ฟัน และ
ปริมาณการบีบยาสีฟัน ที่เหมาะสมกับ เด็ก สอนแปรงฟันวิธีถูไปถู มาตามแนวนอน ขยับแปรงสั้ นๆ
(
Scrub technique) และให้ผู้ดูแลหลักฝึกปฏิบัติการแปรงฟันในตุ๊กตาที่มีขนาดตัวและขนาดช่องปากและฟัน
ใกล้เคียงกับเด็กอายุ 1-2 ปี
สื่อโปสเตอร์ คือ โปสเตอร์ขนาด A 3 จานวน 4 แผ่น โดยมีเนื้อหาอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการ
ป้องกันโรค ได้แก่ เรื่อง เหตุผลที่ต้องแปรงฟันให้แก่เด็กเมื่อฟันเริ่มงอกสู่ช่องปาก ท่าทางที่เหมาะสมในการ
แปรงฟันให้เด็กเล็ก เหตุผลที่ต้องแปรงฟันก่อนนอนและการตรวจและสังเกตฟันผุในฟันน้านม
สื่ อ 21 for
FUN
คื อ สื่ อ สั ง คมรู ป แบบใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาจากคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่บนแพลตฟอร์ม Facebook Messenger โดยใช้ชื่อ 21 for FUN มีการ
พัฒนาบนพื้นฐานทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคและการเรียนรู้แบบปรับเหมาะที่สามารถสื่อสารให้เนื้อหา
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนรู้แต่ละคน โดยสามารถใช้ได้ในผู้ที่มี Smart Phone
ที่สามารถจัดหาสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตได้ โดยมีการสื่อสาร ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับกลุ่มผู้สนใจ/ผู้ดูแลเด็ก อย่าง
น้อย 21 วันต่อเนื่องกัน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความสาคัญของฟันน้านม ความสาคัญและประโยชน์ของการ
ทาความสะอาดช่องปาก วิธีการตรวจสอบแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก วิธีการและเทคนิคในการทาความ
สะอาดช่องปาก ความสาคัญและประโยชน์ของการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ การลดอุปสรรคในการทาความ
สะอาดช่องปาก การรับรู้ต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็ก การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
ของเด็กเล็กและการดู แลที่เหมาะสมในเด็กแต่ละบุคคล โดยมีรูปแบบการส่งข้อมูลตามลักษณะพื้นฐานของ
ผู้สมัคร และมีกิจกรรมการถาม/ตอบคาถามให้ตรงตามลักษณะคาตอบของผู้ตอบ
การใช้งานสื่อ 21 for FUN คือ การร่วมกิจกรรมใน Facebook Messenger 21 for FUN ครอบคลุม
ประเด็น
o จานวนครั้งในการใช้: จานวนครั้งที่เข้าสู่ระบบอย่างน้อย 3 วินาทีขึ้นไป
o เนื้อหาที่เข้าถึง: ลักษณะของเนื้อหาที่ผู้ใช้งานเปิดดูอย่างน้อย 3 วินาที
o ระยะเวลาในการใช้: ระยะเวลานับตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ (Log in) หรือออกจากระบบ
(Log out) หรือปิดหน้าต่าง (Close window)
o จานวนครั้งในการตอบคาถาม: จานวนครั้งที่มีการตอบคาถาม ข้อความ เนื้อหาถึง
administrator
o จานวนครั้ งในการส่ งข้อความจากผู้รับข้อความ: จานวนครั้งที่มีการส่ งคาถาม
ข้อความ เนื้อหาถึงผู้บริหารจัดการสื่อ (administrator)
o จานวนครั้งในการเผยแพร่ (share): จานวนครั้งที่กดปุ่ม Share

เครื่องมือและการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย
1.
แบบสัมภาษณ์ก่อนการศึกษา :สร้างแบบสัมภาษณ์โดยการดัดแปลงจากการศึกษาที่ผ่านมา24มีทั้งหมด
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ ได้แก่ วันที่ตอบแบบสอบถาม เพศ ศาสนา อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา และ ความสัมพันธ์กับเด็กส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลพฤติกรรมทันตสุขภาพ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติ ในการทาความสะอาดช่องปาก การแปรงฟันให้เด็ก ประสบการณ์การได้รับสื่อความรู้การดูแล
ช่องปากเด็ก ทั้ง 2 ส่วน เป็นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check - list)
2.
แบบสัมภาษณ์ภายหลังการศึกษา: ประกอบด้วยข้อคาถามส่วนที่ 2 ของแบบสัมภาษณ์ก่อนการศึกษา
โดยเพิ่มเติมหัวข้อ การได้รับสื่อและประเมินความพึงพอใจต่อสื่อที่ได้รับ จาแนกตามกลุ่มศึกษา โดยสร้างแบบ
สัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรม มีทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลการเข้าถึงสื่อ จานวนครั้ง
เป็นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check - list) ส่วนที่ 2 เป็น ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อสื่อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อเป็นข้อคาถามแบบปลายเปิด
3.
ข้อมูลการใช้สื่อ 21 for FUN จากระบบโดยพิจารณาจากฐานข้อมูล Facebook Messenger 21 for
FUN พิจารณา จานวนครั้งในการเปิด/เข้าใช้ จานวนครั้งในการตอบคาถาม/ส่งข้อความ และจานวนครั้งในการ
ส่งต่อ (Share) ข้อความหรือเนื้อหา
4.
แบบบันทึกการตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์ : การตรวจคราบจุลินทรีย์จะตรวจเฉพาะด้านใกล้แก้ม
(Buccal) ของฟันทุกซี่ที่ขึ้นมาในช่องปาก ขึ้นสูงจากเหงือกอย่างน้อย 1 มม. และสามารถใช้หลอดตรวจได้ โดย
ใช้หลอดกาแฟสีเข้ม ตัดปลายมน เขี่ยจากด้าน Mesial ไปด้าน Distal หรือจากด้าน Distal มายังด้าน Mesial
ทีละ 1 ซี่ แล้วสังเกตว่ามีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ติดอยู่ที่หลอดหรือไม่ ถ้าไม่มี ให้คะแนน=0 ถ้ามี ให้
คะแนน =1
การควบคุมคุณภาพการตรวจ
ทันตบุคลากรผู้ตรวจ เป็นทันตแพทย์ จานวน 3 ท่าน ได้รับการปรับมาตรฐานในการตรวจเทียบ
กับผู้เชี่ยวชาญ (standardization) โดยการดูวีดีโอสาธิตการตรวจ และให้คะแนนแผ่นคราบจุลินทรีย์เทียบกับ
ผู้เชี่ยวชาญ และทาการปรับมาตรฐานภายในผู้ตรวจแต่ละคน (Intra examiner calibration) โดยดูจาก
ภาพถ่าย ให้คะแนน 2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อคานวณค่า Kappa ร่วมกับการฝึกตรวจแผ่นคราบ
จุลินทรีย์ในเด็กเล็กด้วยการใช้หลอด อย่างน้อย 5 คน ก่อนเริ่มปฏิบัติการตรวจในงานวิจัย โดยค่า Kappa
ของทันตแพทย์ทั้ง 3 คน มีความสอดคล้องในระดับดีมาก เป็นดังนี้
ทันตแพทย์ผู้ตรวจ
ทันตแพทย์ 1
ทันตแพทย์ 2
ทันตแพทย์ 3

ตรวจครั้งที่ 1
0.945
0.836
0.838

ตรวจครั้งที่ 2
0.945
0.718
0.838

Intra-examiner
calibration
0.890
0.778
1

สาหรับทันตบุคลากรผู้สัมภาษณ์ จะเป็นทันตาภิบาล มีการทาความเข้าใจข้อคาถาม และในการ
ถามจะใช้วิธีการสัมภาษณ์

การดาเนินการวิจัย การศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอนของการดาเนินงาน ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการเชิญชวน และลงนามให้เข้าร่วมการวิจัย และ
1. ผู้ดูแลหลักได้รับการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพฤติกรรมทันตสุขภาพ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติ ในการทาความสะอาดช่องปาก การแปรงฟันให้เด็ก ประสบการณ์การได้รับสื่อความรู้การ
ดูแลช่องปากเด็กใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
2. เด็กกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์ในฟันทุกซี่ที่ขึ้นในช่องปาก ด้วยหลอดตัดปลาย
มน โดยทันตบุคลากรที่ได้รับการฝึกตรวจมาแล้ว ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
3. ผู้ดูแลหลักได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติเรื่องการดูแลช่องปากของเด็กโดย
3.1) กลุ่ม Hands on+ Posters ได้รับการสอนแปรงฟันโดยใช้สื่อโปสเตอร์ 4 เรื่อง ร่วมกับ
การฝึกปฏิบัติการแปรงฟันในเด็กเล็กจริง ๆ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) โดยเด็กทุกคนจะได้รับการ
แจกแปรงสีฟันคนละ 1 อัน (ใช้เวลาโดยรวมทั้งการสอนแปรงฟัน และการให้ความรู้ผ่านโปสเตอร์
ประมาณ 20 นาที)
3.2 กลุ่ม Tooth Brushing doll+ Poster ได้รับการสอนแปรงฟันโดยใช้สื่อโปสเตอร์ 4
เรื่อง ร่วมกับการฝึกปฏิบัติการแปรงฟันในตุ๊กตาจาลองสอนแปรงฟัน (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) โดย
เด็กทุกคนจะได้รับการแจกแปรงสีฟันคนละ 1 อัน (ใช้เวลาโดยรวมทั้งการสอนแปรงฟัน และการให้
ความรู้ผ่านโปสเตอร์ ประมาณ 20 นาที)
3.3) กลุ่ม Tooth Brushing doll +21 for FUN ได้รับการสอนแปรงฟัน และฝึกปฏิบัติการ
แปรงฟันในตุ๊กตา (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ร่วมกับการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลทาความสะอาดช่องปากเด็กผ่านทาง Facebook Messenger เป็นเวลา 21 วันโดยเด็กทุกคนจะ
ได้รับการแจกแปรงสีฟันคนละ 1 อัน (ใช้เวลาโดยรวมในการสอนแปรงฟันในตุ๊กตาและแนะนาการใช้
21forFUN ประมาณ 15 นาที)
4. เก็บข้อมูลหลังการทดลอง 1 เดือนในผู้ดูแลหลัก ผู้ดูแลหลักได้รับการสมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการดู แล
ทาความสะอาดช่องปากเด็ก การได้รับสื่อ ความพึงพอใจต่อสื่อ และผลของสื่อต่อการดูแลทาความ
สะอาดช่องปากเด็ก ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในช่วง 35-45 วัน)
5. เก็บข้อมูลหลังการทดลอง 1 เดือน ของเด็ก ได้แก่ การตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์ในฟันทุกซี่ที่ขึ้นในช่อง
ปาก ด้วยหลอดตัดปลายมน โดยทันตบุคลากรที่ได้รับการฝึกตรวจมาแล้ว ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
เด็กทุกคนจะได้รับ แปรงสีฟัน 1 อัน ยาสีฟัน 1 หลอดเล็ก และหนังสือนิทาน 1 เล่ม

ขั้นตอนการทางาน
อาเภอควนขนุน

เลือกเจาะจง

รพ.สต. ที่มที ันตาภิบาลประจา จานวน 8 แห่ง

เลือกทั้งหมด

สุ่มอย่างง่าย

รพ.สต. 4 แห่ง (120 คน)
Tooth Brushing Hands on +Posters
กลุ่ม 1 (60 คน)
เก็บข้อมูล Base line
ฝึกแปรงฟันในเด็กจริง
ใช้โปสเตอร์ในการให้ความรู้

รพ.สต. 4 แห่ง (120 คน)
Tooth Brushing Hands on+21 for FUN )

กลุ่ม 2 (60 คน)
เก็บข้อมูล Base line
ฝึกแปรงฟันในตุ๊กตา
ใช้โปสเตอร์ในการให้ความรู้

เก็บข้อมูล Post test

35- 45 วัน

กลุ่ม 3 (120 คน)
เก็บข้อมูล Base line ฝึกแปรงฟันใน
ตุ๊กตา ได้รับสื่อ 21 for Fun ผ่าน

Facebook Messenger
เก็บข้อมูล Post test

การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติดังต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
2. สถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ Chi-square test, t-test, Paired t-test , ANOVA
จริยธรรมในการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมสาหรั บ การท าวิ จั ย ในคน คณะ
ทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ EC6208-031 วันที่ 9 กันยายน 2562
การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ ดาเนินการโดยยึดหลักการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลที่เข้าร่ว มโครงการทุกขั้นตอน
ผู้วิจัยคานึงถึงการปกป้องสิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัยตลอดระยะเวลาดาเนินการ ผู้วิจัยจะแนะนาตัวเอง และอธิบาย
รายละเอียดของโครงการวิจัย รวมถึงบทบาทของผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลทุกคนจะได้รับการอธิบายว่า
การเข้าร่วมโครงการหรือไม่เข้าร่วมเป็นไปโดยสมัครใจ ผู้วิจัยจะสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมวิจัยโดยการรักษา
ความลับอย่างเคร่งครัด และไม่มีการระบุชื่ อจริงของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เฉพาะผู้วิจัยเท่านั้นที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งข้อมูลจะถูกลบทาลายทันทีโดยผู้วิจัยหลังเสร็จสิ้นการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีโอกาสที่จะ
ซักถามคาถามต่างๆ หรือสิ่งที่กังวลเกี่ยวกับโครงการได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลทุกรายจะได้รับและ

เน้นย้าว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ไม่มีความเสี่ยงใดๆที่รุนแรง การรักษาความลับและการคานึงถึงความเป็น
ส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญที่คานึงถึงตลอดโครงการ เช่น ก่อนการสัมภาษณ์จะมีการนัดหมายผู้ให้
ข้อมูลล่วงหน้าทุกครั้ง ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งประมาณ 15-20
นาที และการตรวจช่องปากของเด็กใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที การทากิจกรรมในการสื่อสารและฝึกปฏิบัติ
แปรงฟัน ประมาณ 15-20 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิในการถอนตัวการ
เข้าร่วมโครงการวิจั ยได้ตลอดเวลา และมีสิทธิในการไม่ตอบคาถาม สาหรับในรายที่ต้องการความช่วยเหลือ
คณะผู้วิจัยจะดาเนินการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงการยินยอม
การเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทั้งการเซ็นในใบยินยอมหรือการยินยอมด้วยวาจา
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาในกลุ่มการใช้สื่อโปสเตอร์ จานวน 108 คน โดยเป็นกลุ่มที่ 1 มีการ
ฝึกปฏิบัติจริง(hand on) ในเด็ก จานวน 54 คน และกลุ่มที่ 2 มีการฝึกปฏิบัติจริง ในตุ๊กตาจาลองสอนแปรง
ฟันจานวน 53 คน และกลุ่มที่ 3 มีการใช้สื่อ 21 วันฟันดี จานวน 102 คน โดยการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ข้อจากัดในการเก็บข้อมูล ช่ว งดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝ น ฝนตกหนักทุกวัน ทาให้
กลุ่มเป้าหมายไม่ได้มารับบริการ เด็กบางคนป่วยไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ และมีเด็กส่วนหนึ่งที่อาศัยกับ
ย่ายายที่สูงอายุไม่สามารถพาเด็กมารับบริการในวันนัดได้
เพศของกลุ่มตัวอย่างศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกันมาก โดยกลุ่มที่ 1 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50
เพศหญิงร้อยละ50 กลุ่มที่ 2 เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.7 เพศหญิงร้อยละ45.3 และกลุ่มที่ 3 เป็นเพศชาย
ร้อยละ 46.1 เพศหญิงร้อยละ53.9 อายุของเด็กมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ 1 เด็กมีอายุน้อย เฉลี่ย
117.39±5.813 เดือน กลุ่มที่ 2 เด็กอายุเฉลี่ย 20.47±6.059 เดือน และกลุ่มที่ 3 เด็กอายุเฉลี่ย 19.84±6.264
เดือน ส่วนอายุของผู้เลี้ยงดูหลักทั้งสามกลุ่มอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(p<0.05) มีค่าเฉลี่ย
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 มีอายุ 37.02±13.77เดือน กลุ่มที่ 2 มีอายุ 40.33±13.81 เดือน และกลุ่มที่ 3 มีอายุ
36.03±13.67เดือน ระดับการศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลักมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ( p<0.05)
โดยกลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลหลักมีระดับการศึกษาเป็นชั้นประถมศึกษามากสุด รองลงมาคือมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 2 มี
ระดับการศึกษาเป็นชั้นอนุปริญญามากสุด รองลงมาคือ มัธยมศึกษา ส่วนกลุ่มที่ 3 มีระดับการศึกษาเป็นชั้น
มัธยมศึกษา และรองลงมา คือ อนุปริญญา
สาหรับผู้ ดูแลหลั กที่ดูแลเรื่องการแปรงฟัน ทั้งสามกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน ส่ว นใหญ่แม่ จะเป็น
ผู้ดูแลการแปรงฟัน (ร้อยละ 66.7,58.5 และ63.7 ตามลาดับ) และการทาความสะอาดช่องปากส่วนใหญ่ผู้เลี้ยง
ดูหลักจะเป็นผู้ทาความสะอาดช่องปากโดยการแปรงฟันให้ลูกของทั้งก่อนและหลังการทดลอง สาหรับกลุ่มที่
1 มีการทาความสะอาดด้วยผ้า (ร้อยละ2.1) ความถี่ในการแปรงฟันให้ลูก ส่วนใหญ่แปรงฟันทุกวัน 2 ครั้งขึ้น
ไป โดยก่อนการทดลองกลุ่มที่ 1 แปรงฟันร้อยละ 67.4 กลุ่มที่ 2 แปรงฟันร้อยละ 65.3 และกลุ่มที่ 3 แปรง
ฟันร้อยละ 63.2 และภายหลังการทดลอง พบว่า มีผู้ปกครองแปรงฟันให้ลูกมากทุกวัน 2 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ
80.4,91.7 และ75.3 ตามลาดับ

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างศึกษา

กลุ่มที่ 1
Hands-on
ในเด็ก N=54 คน
(ร้อยละ)

กลุ่มที่ 2
Hands-on
ในตุ๊กตาN=53 คน
(ร้อยละ)

สื่อ 21วันฟันดี
แพลตฟอร์ม FB
กลุ่มที่ 3
Hands-on
ในตุ๊กตาN=102 คน
(ร้อยละ)

หญิง
ชาย

50.0
50.0

45.3
54.7

53.9
46.1

0.590

อายุของเด็ก (เดือน)

17.39±5.813

20.47±6.059

19.84±6.264

0.019**

อายุของผู้ดูแลหลัก (ปี)

37.02±13.772

40.33±13.811

36.03±13.670

0.188

66.7
33.3

58.5
41.5

63.7
36.3

0.672

38.9
13.0
22.2
18.5
7.4

20.8
3.8
30.2
43.4
1.9

18.6
5.9
43.1
25.5
6.9

0.003**

5.6
7.4
1.9
85.2

0.0
1.9
3.8
94.2

1.0
9.8
4.9
84.3

0.151

0.0
2.1
0.0
97.9

0.0
0.0
0.0
100.0

1.1
0.0
2.1
96.8

0.415

10.9
21.7
67.4

12.2
22.4
65.3

13.8
23.0
63.2

0.989

6.5
13.0
80.4

4.2
4.2
91.7

12.9
11.8
75.3

0.166

สื่อโปสเตอร์
ตัวแปร

P-Value

เพศ

ผู้เลี้ยงดูหลักดูแลเรื่องการแปรงฟัน
แม่
อื่นๆ
ระดับการศึกษาของผู้ดูแล
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมศึกษา
อนุปริญญาขึ้นไป
อื่นๆ
การทาความสะอาดช่องปากเด็ก
(Pretest)
ยังไม่ได้ทาความสะอาด
เช็ดช่องปากโดยผ้า
เด็กแปรงฟันด้วยตัวเอง
ท่านแปรงให้เด็ก
การทาความสะอาดช่องปากเด็กหรือไม่
วิธีใดที่ทาบ่อยที่สุด (Post test)
ยังไม่ได้ทาความสะอาด
เช็ดช่องปากโดยผ้า
เด็กแปรงฟันด้วยตัวเอง
ท่านแปรงให้เด็ก
เด็กได้รับการแปรงฟันจากท่าน บ่อย
เพียงใด (Pretest)
แปรงไม่ทุกวัน
ทุกวัน 1 ครั้งขึ้นไป
ทุกวัน 2 ครั้งขึ้นไป
เด็กได้รับการแปรงฟันจากท่าน บ่อย
เพียงใด (Post test)
แปรงไม่ทุกวัน
ทุกวัน 1 ครั้งขึ้นไป
ทุกวัน 2 ครั้งขึ้นไป

2. ความรู้ของผู้เลี้ยงดูหลักในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากลูก
ผลการทดสอบคะแนนความรู้ภายหลังการเริ่มโปรแกรมการให้ความรู้เป็นเวลา 35 - 45 วัน เมื่อ
เปรียบเทียบก่อนเริ่มโปรแกรม พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ทั้งสามกลุ่มมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.01) โดยกลุ่มที่ 3 มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระหว่างกลุ่มที่ 1 และ2 (p<0.05)
จากการทดสอบความรู้ของผู้เลี้ยงดูหลักจานวน 23 ข้อคาถาม พบว่า มี 10 ข้อคาถามที่ผู้เลี้ยงดู
ตอบถูกจานวนน้อย (ตารางที่ 3) ได้แก่ 1)การทาความสะอาดฟันกรณีฟันขึ้น 2-3 ซี่ 2)การใช้ยาสีฟันในเด็กเล็ก
3)การสูญเสียฟันน้านมเร็ว ทาให้ฟันแท้ซ้อนเก 4)เด็กฟันผุมาก โอกาสทาให้ความฉลาดลดลง 5) คราบขาวๆที่
เกาะที่โ คนฟัน/คอฟัน ถือว่าฟันสะอาด 6)การให้ลู กดื่มน้าตามทุกครั้งหลังดื่มนมก็เพียงพอในการทาความ
สะอาดช่องปากให้ลูก 7)ถ้าแปรงฟันให้ลูกแล้วเลือดออก เราควรหยุดแปรง 8)ถ้าเด็กร้องตอนแปรงฟัน เรา
ควรหยุดแปรง 9)ท่านมั่นใจว่าตัวเองสามารถแปรงฟันเด็กให้สะอาดได้แน่นอน 10) ท่าที่ใช้ในการแปรงฟันให้
เด็กเล็กที่ได้ผล คือ ท่าที่ให้เด็กนอน และจากการวิเคราะห์คาตอบ พบว่า ข้อ คาถามที่ตอบถูกน้อยที่สุดทั้งก่อน
และหลังโปรแกรมคือ ถ้าฟันเด็กๆผุ มีโอกาสทาให้เด็กๆฉลาดน้อยลงได้ การทาความสะอาดฟันกรณีฟันขึ้น 23 ซี่ การถ้าแปรงฟันให้ลูกแล้วเลือดออก เราควรหยุดแปรง และ ความมั่นใจในตัวเองสามารถแปรงฟันเด็กให้
สะอาดได้แน่นอน
การวัดประสิทธิภาพการแปรงฟันให้ลูกได้สะอาดของผู้ปกครองโดยการตรวจคราบจุลินทรีย์
บริเวณด้านแก้มของฟันทุกซี่ก่อนและหลังโปรแกรมการให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติแปรงฟัน พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคราบจุลินทรีย์ทั้งสามกลุ่มมีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยกลุ่มที่ 1 มีการลดลงของ
คราบจุลินทรีย์ ร้อยละ 60 กลุ่มที่ 2 มีการลดลงของคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ 54.10 และกลุ่มที่ 3 ร้อยละ
49.25 และไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองทั้งสามกลุ่ม และเมื่อพิจารณาผลรวมของคะแนน
คราบจุลินทรีย์ พบว่าผลรวมของคราบจุลินทรีย์ มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยกลุ่มที่ 1 มี
การลดลงของคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ 50.54 กลุ่มที่ 2 มีการลดลงของคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ 48.58 และกลุ่ม
ที่ 3 ร้อยละ 41.50 และไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองทั้งสามกลุ่ม
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้ของผู้เลี้ยงดูหลักทั้ง 3 กลุ่ม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ยของความรู้
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
%ที่เพิ่มขึ้น
P-Value

กลุ่มที่ 1
(n=47)

กลุ่มที่ 2
(n=48)

กลุ่มที่ 3
(n=102)

15.27±3.347
19.04±3.042
24.68
< 0.001***

15.35±3.704
19.06±2.992
24.17
< 0.001***

15.43±3.407
20.07±2.634
30.07
< 0.001***

P-Value
0.975
0.048**

ตารางที่ 3 ข้อคาถามที่ผู้เลี้ยงดูหลักส่วนใหญ่ตอบถูกต้องน้อยในก่อนการทดลอง

ข้อที่

หัวข้อ

1.

ถ้าฟันลูกขึ้นมาแค่ 2-3 ซี่ แค่เช็ดฟันให้ลูกก็
พอแล้ว
เราควรใช้ยาสีฟัน ก็ตอ่ เมื่อเด็กๆสามารถ
บ้วนปากได้แล้ว
ถ้าลูกสูญเสียฟันน้านมเร็ว ทาให้ฟนั แท้
ขึ้นมาซ้อนเกไม่สวย
ถ้าฟันเด็กๆผุ มีโอกาสทาให้เด็กๆฉลาด
น้อยลงได้
ถ้าเด็กมีคราบขาวๆทีโ่ คนฟัน/คอฟันก็ถือว่า
ฟันยังสะอาดอยู่ ต้องคราบเหลือง ถึง
เรียกว่าไม่สะอาด
การให้ลูกดื่มน้าตามทุกครั้งหลังดื่มนม ก็
เพียงพอในการทาความสะอาดช่องปากให้
ลูก
ถ้าแปรงฟันให้ลูกแล้วเลือดออก เราควร
หยุดแปรง
ถ้าเด็กร้องตอนแปรงฟัน เราควรหยุดแปรง
ท่านมั่นใจว่าตัวเองสามารถแปรงฟันเด็กให้
สะอาดได้แน่นอน
ท่าที่ใช้ในการแปรงฟันให้เด็กเล็กที่ได้ผล คือ
ท่าที่ให้เด็กนอน

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก่อนทดลอง (Pre-test)
หลังทดลอง (Post-test)
(ร้อยละ ของการตอบถูก)
(ร้อยละ ของการตอบถูก)
กลุ่มที่ กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
1
N=102 N=53 N=47 N=95 N=48
N=54
35.2
33.3
32.1
72.3
75.8
75.0
53.7

40.2

54.7

85.1

78.9

72.9

59.3

51.0

64.2

70.2

75.8

59.3

22.2

20.8

28.8

57.4

68.4

58.3

57.4

70.6

54.7

68.1

86.3

77.1

59.3

72.5

77.4

85.1

94.7

72.9

35.2

44.6

32.1

63.8

80.0

72.9

68.5
51.9

81.4
46.1

69.8
37.7

87.2
68.1

96.8
61.1

89.6
47.9

74.1

54.9

64.2

97.9

94.7

91.7

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าคราบจุลินทรียต์ ัวบ่งชี้ความสะอาดของการแปรงฟัน ของผู้เลี้ยงดูหลักทั้ง 3 กลุ่ม ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง
ตัวแปร

กลุ่มที่ 1
(n=47)
ค่าเฉลี่ยของคราบจุลินทรีย์ (Plaque index)
ก่อนการทดลอง
0.60±0.351
หลังการทดลอง
0.24±0.278
(% reduction
60.0
P-Value
< 0.001***
ผลรวมของคะแนนคราบจุลินทรีย์
ก่อนการทดลอง
7.34±5.880
หลังการทดลอง
3.63±4.454
% reduction
50.54
P-Value
< 0.001***

กลุ่มที่ 2
(n=48)

กลุ่มที่ 3
(n=102)

P-Value

0.61±0.290
0.28±0.320

0.67±0.322
0.34±0.287

0.275
0.137

54.10
< 0.001***

49.25
< 0.001***

8.48±5.874
4.36±5.250
48.58
< 0.001***

8.57±5.603
5.00±4.669
41.5
< 0.001***

0.331
0.274

บทวิจารณ์
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ในอายุของเด็ก
และการศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลัก โดยในกลุ่มที่ 1 เป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่ากลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 และระดับ
การศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลักในกลุ่มที่ 1 มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีจานวนมากกว่าอีก 2 กลุ่ม ซึ่ง
แนวโน้มผู้เลี้ยงดูหลักจะเป็นกลุ่มย่ายาย
คะแนนความรู้ของผู้เลี้ยงดูหลักเมื่อเวลาผ่านไป 35-45วัน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ทั้ง
สามกลุ่มมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยกลุ่มที่ 3 มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มที่ 1 และ2 (p<0.05) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ได้รับความรู้
จากแพลตฟอร์ม 21 for FUN ใน Facebook messenger มีการรับทราบข้อมูลในช่วง 21 วัน และสามารถ
เข้าไปศึกษาข้อมูลผ่านระบบ Facebook messenger ในมือถือได้ตลอดเวลา มากกว่าการได้รับความรู้จากสื่อ
โปสเตอร์ซึ่งสอนโดยทันตบุคลากร 1 ครั้งและจัดเก็บไว้ที่หน่วยบริการ (รพ.สต.) แต่อย่างไรก็ตามในการสอน
ด้วยโปสเตอร์มีจุดเด่นคือเนื้อหาน่าสนใจ มีการจัดลาดับเนื้อหาก่อนหลังเป็นเหตุเป็นผลทาให้เข้าใจง่าย
เมื่อวิเคราะห์คะแนนความรู้ จากคาตอบ พบว่า ข้อคาถามที่ตอบถูกน้อยที่สุดทั้งก่อนและหลัง
โปรแกรมคือ ถ้าฟันเด็กๆ ผุ มีโอกาสทาให้เด็กๆฉลาดน้อยลงได้ การทาความสะอาดฟันกรณีฟันขึ้น 2-3 ซี่ การ
ถ้าแปรงฟันให้ลูกแล้วเลือดออก เราควรหยุดแปรง และ ความมั่นใจในตัวเองสามารถแปรงฟันเด็กให้สะอาดได้
แน่นอน ในประเด็นของโรคฟันผุทาให้ เด็กฉลาดน้อยลง ส่วนใหญ่ในการสื่อสารความรู้ของทันตบุคลากรจะ
มุ่งเน้นในประเด็นการแปรงฟันและการควบคุมการบริโภคเป็นหลัก ซึ่งจากข้อมูลของสานักทันตสาธารณสุข ปี
2556 ที่กล่าวถึงการศึกษาพบว่า เด็กที่มีฟันน้านมผุมีเส้นรอบวงสมองเล็ก มีภาวะแคระแกร็นกว่าเด็กที่ไม่มี
ปัญหา มีระดับสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้เมื่ออายุ 8 และ11 ปีน้อยกว่าปกติ20 ส่วนประเด็นการ
ทาความสะอาดฟันกรณีฟันขึ้น 2-3 ซี่ นั้น แสดงให้เห็นถึงผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนหนึ่งยังขาดความเข้าใจในการสื่อสารนโยบายสู่
21
การปฏิบัติในสื่อรณรงค์”ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก” ซึ่งจะต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ ตั้งแต่ฟันขึ้นซี่แรก ส่วน
ประเด็นการแปรงฟันแล้วเลือดออกควรหยุดแปรงฟัน เกิดจากผู้ปกครองไม่ทราบถึงกระบวนการอักเสบของ
เหงือกเมื่อเด็กไม่ได้แปรงฟันมาก่อน ทาให้กรดสารเคมีที่เกิดจากการสร้างของแบคทีเรียที่สะสมอยู่บริเวณขอบ
เหงือก ส่งผลให้เกิดภาวะเหงือกอักเสบเมื่อแปรงฟันจะมีเลือดออก ทาให้ผู้ปกครองตกใจเข้าใจว่าการแปรงฟัน
ทาให้เลือดออกนั่นเอง เมื่อแปรงฟันสม่าเสมอเหงือกจะแข็งแรงเลือดไม่ออก20 ส่วนประเด็นความมั่นใจในตัวเอง
สามารถแปรงฟันเด็กให้สะอาดได้นั้น ส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงดูบอกว่าลูกร้อง และไม่ยอมให้ความร่วมมือเลยไม่มีความ
มั่นใจ
จากการวัดประสิทธิภาพการแปรงฟันให้ลูกได้สะอาดของผู้ปกครองโดยการตรวจคราบจุลินทรีย์
บริเวณด้านแก้มของฟันทุกซี่ก่อนและหลังโปรแกรมการให้ความรู้ เมื่อเวลาผ่านไป 35-45 วัน พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคราบจุลินทรีย์ทั้งสามกลุ่มมีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยกลุ่มที่ 1 มีการลดลงของ
คราบจุลินทรีย์ ร้อยละ 60 กลุ่มที่ 2 มีการลดลงของคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ 54.10 และกลุ่มที่ 3 ร้อยละ
49.25 และไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองทั้งสามกลุ่ม และเมื่อพิจารณาผลรวมของคะแนน
คราบจุลินทรีย์ พบว่าผลรวมของคราบจุลินทรีย์มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยกลุ่มที่ 1 มี
การลดลงของคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ 50.54 กลุ่มที่ 2 มีการลดลงของคราบจุลินทรีย์ ร้อยละ 48.58 และกลุ่ม
ที่ 3 ร้ อ ยละ 41.50 และไม่ พ บความแตกต่ างทางสถิ ติ ระหว่ างกลุ่ ม ทดลองทั้ง สามกลุ่ ม จะเห็ น ได้ ว่ า
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสร้างเสริมทันตสุขภาพทั้งสามโปรแกรมมีประสิทธิภาพในการลดคราบจุลินทรีย์
ทาให้อนามัยในช่องปากดีขึ้น

สาหรับการให้ความรู้ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่ม 2 ผ่านการใช้โปสเตอร์ จานวน 4 เรื่องที่มีเนื้อหา
เข้าใจง่ายและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน ใช้เวลาในการให้ความรู้ 15 นาที แนวทางการให้ความรู้เน้นการคุยให้
เข้าใจ ทาให้เชื่อ สาธิตการแปรงฟัน ให้ผู้เลี้ยงดูหลักลองทา และชมให้กาลังใจผู้เลี้ยงดูและเด็ก โดยผู้ให้ความรู้
จะต้องมี ในการให้ความรู้จะเป็นการให้ตัวต่อตัวหรือจัดเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 คนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
เวลาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กเล็กที่ยังต้องพึ่งพิงผู้เลี้ยงดู และเด็กเล็ก ไม่ชอบอยู่กับที่ทาให้การ
ให้ความรู้แต่ละครั้งต้องบริหารจัดการเวลาและได้เนื้อหาสาระครบถ้วน ในขณะเดียวกันต้องสร้างบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ ข้อจากัดของการสอนแบบบรรยาย ผู้ให้ความรู้ทางานหนักในการ
เตรียมการสอนเตรียมความพร้อมให้ดี ถ้าผู้ สอนขาดศิลปะในการสอน ขาดความรู้ในวิชาที่สอน ทาให้ผู้เรียน
เกิดความเบื่อหน่ายได้ และ ผู้เรียนรู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในขณะที่กลุ่มที่ 3 มีการใช้สื่อออนไลน์ ที่เป็นสื่อสังคมบนแพลตฟอร์ม Facebook Messenger
ซึ่งเป็นฐานที่มีผู้ใช้งานจานวนสูงในประเทศไทย เพื่อให้การสื่อสารปรับให้เหมาะสมลักษณะบุคคลและไม่ขึ้นกับ
ช่วงเวลาที่เป็นสมาชิกได้ มีการให้ข้อมูลเป็นเวลา 21 วัน ซึ่งเป็นการปรับใช้ทฤษฎี 21 วัน18-19 ปลูกนิสัยสร้าง
ด้วยตนเอง มาจาก ดร.แม็กซ์เวลล์ มอลทซ์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่ตั้งข้อสังเกตว่า การกระทาจะกลายเป็นนิสัย
ได้ หากเราทาต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 21 วัน ดังนั้นในกลุ่มนี้จะต้องมีโทรศัพท์ที่มีอินเทอร์ เน็ตและรองรับ
Facebook Messenge โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแพลดฟอร์ม”21วันฟันดี” ที่
ถูกพัฒนาโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อดีของสื่อคือ ทันสมัยน่าติดตาม ความรู้
ที่ได้เปิ ดอ่านได้ตลอดเวลา มีการแนบสื่อวิดีโอ เนื้อหาสาระน่าสนใจ ข้อจากัด กลุ่มเป้าหมายที่มีโ ทรศัพท์
จะต้องมีอินเตอร์เน็ต และจะต้องเปิดทุกวันติดต่อกัน 21วัน กลุ่มผู้เลี้ยงดูหลักที่เป็นย่ายายส่วนใหญ่จะเข้าถึง
ข้อมูลได้ยาก
สาหรับการฝึกทักษะหรือการสอนแบบสาธิต(Hand on) ในกลุ่มที่ 1 ทันตบุคลากรมีการสาธิตฝึก
ปฏิบัติในการแปรงฟันในตัวเด็กจริงๆ และให้ผู้ปกครองได้แปรงฟันให้เด็กด้วย โดยทันตบุคลากรมีการแนะนา
อย่างใกล้ชิด ในการจับแปรงสีฟัน การวางแปรงแต่ละตาแหน่ง จนครบทุกด้าน ทาให้ผู้เลี้ยงดูหลักมีความมั่นใจ
สามารถสัมผัส รับรู้ และทาให้มีความเชื่อว่าทาได้ แต่อย่างไรก็ตามในการฝึกทักษะมีข้อจากัดคือผู้เลี้ยงดูส่วน
หนี่งขาดทักษะในการจัดการตัวเด็กเนื่องจากเด็กดิ้น และร้องไห้งอแง ดังนั้นในแต่ละวันจะนัดหมายเด็กเพื่อ
ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย แต่อย่างไรก็ตามการฝึกสอนแบบสาธิตในตัวเด็กมีข้อเสียคือ มีการสัมผัสทาให้เด็กมี
ความตื่นกลัวบุคคลแปลกหน้า และผู้ให้บริการจะต้องมีการจัดการเรื่องความสะอาดป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคเป็นอย่างดี
สาหรับกลุ่มที่ 2 และ 3 เป็นการสาธิตฝึกปฏิบัติการแปรงฟันในตุ๊กตาสอนแปรงฟัน ซึ่งเป็นตุ๊กตา
ที่มีแบบจาลองฟัน ฟันอยู่ ในช่องปาก มี ลักษณะเหมือนช่องปากของเด็กจริง ซึ่งเป็นลิขสิ ทธิ์ของ ผศ.ทพญ.
ขวั ญ ชนก อยู่ เ จริ ญ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และอนุ ญ าตให้ ค ณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนในการแปรงฟันในเด็กเล็ก
ข้อดีในการใช้ตุ๊กตาสอนแปรงฟัน โดยตุ๊กตาช่องปากที่คล้ายเด็กขยับไปมาอ้าปากได้ ไม่ต้องสัมผัสตัวเด็กทาให้
เด็กไม่กลัวเหมือนมีของเล่นอยู่ใกล้ตัว ในขณะเดียวกันผู้เลี้ยงดูหลักก็สามารถแปรงฟันให้เด็กในปกครองได้โดย
ทาตาม สาหรับการศึกษาวิจัยในการใช้สื่อตุ๊กตาสอนแปรงฟันยังไม่มีการศึกษาในเมืองไทย
สาหรับประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพทั้งสามกลุ่ม ส่งผลให้ผู้เลี้ยงดูหลักสามารถ
แปรงฟันให้เด็กได้สะอาดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องหลายการศึกษา อาทิ การศึกษาของ สุขนันท์สินี เพชรสุวรรณ
ปี 255923ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการแปรงฟันแบบฝึกปฏิบัติจริงสาหรับผู้ปกครอง ของเด็กก่อนวัย
เรียนช่วงอายุ 2-3 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
พบว่าพฤติกรรมการทาความสะอาดช่องปากกับหลังการทดลองผ่านไป 4 เด็กของผู้ปกครอง มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบก่อนการทดลองสัปดาห์เห็นได้ชัดจากเด็ก ได้รับการแปรงฟัน

เพิ่มขึ้น และฟันสะอาดขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของวุฒิกุล ธนากาญจนภักดี และชุติมา ไตรรัตน์วรกุล24
ปี 2553 ที่พบว่าหลั งจากให้ ความรู้ ติดตามผู้ ป กครองเด็กอายุ 9-18 เดือ น ผ่ านไป 1 ปี พฤติ กรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น มีการแปรงฟันเพิ่มขึ้นโดยผู้ปกครองในกลุ่มทดลองและเด็กมีฟันที่สะอาดขึ้น
และการศึกษาของ กษมา ปทุมสูติและคณะ ปี 256125 ศึกษาประสิทธิผลของสื่อเฉพาะบุคคลเพื่อการส่งเสริม
ทักษะ การแปรงฟันของผู้ ปกครองกลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี ในตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
การใช้สื่อเฉพาะบุคคล การฝึกปฏิบัติจริงในการแปรงฟัน และการเยี่ยมบ้าน ช่วยส่งเสริมให้ ทักษะการแปรง
ฟันของผู้ปกครองและอนามัยในช่องปากของเด็กดีขึ้น
สาหรับในปัจจุบันวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อยู่ทั่วโลก แม้ประเทศไทยจะมีการควบคุมการติดเชื้อได้ดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่แน่นอนในการแพร่ระบาดระลอก
สองต่อไปในอนาคตที่ยากคาดเดา ดังนั้ น แนวคิดการพึ่งพาตนเองและการดูแลตนเอง (selfcare) ของ
ประชาชนมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันระบบบริการทันตสาธารณสุขจาเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ระบบบริการสุขภาพช่องปากให้เท่าทันโรคติดเชื้อ ดังนั้นการส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟัน ในเด็กเล็กจึงมี
ความจาเป็นที่ป้องกันการเกิดโรคในช่องปากและลดความรุนแรงของโรคได้ การนาทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการ
10-14
ป้องกันโรค (Protection motivation theory)
เอื้อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ เห็นความจาเป็นในการ
แปรงฟัน ผ่านกระบวนการสื่อสารที่ให้ความสาคัญกับความรุนแรงของการเกิดโรคและการรับรู้โอกาสเป็นโรค
ของตนเองจากการตรวจระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์ ในขณะเดียวกันมีการส่งเสริมให้มีความเชื่อมั่นในการแปรง
ฟันผ่านการฝึกปฏิบัติการแปรงฟันให้กับผู้ปกครอง โดยฝึกปฏิบัติในเด็กจริง ส่งเสริมให้ผู้ปกครองสามารถแปรง
ฟันเด็กเล็กให้สะอาดได้ สาหรับการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive learning)16-17 เข้ากับการใช้สื่อ
สังคมบนแพลตฟอร์ม Facebook Messenger15 ซึ่งเป็นฐานที่มีผู้ใช้งานจานวนสูงในประเทศไทย เพื่อให้การ
สื่อสารปรับให้เหมาะสมลักษณะบุคคลและไม่ขึ้นกับช่วงเวลาที่เป็นสมาชิกได้ ซึ่งวิธีนี้มีการนาไปใช้ในบทเรียน
ทางเว็บไซต์ในเชิงสุขภาพในด้านอื่นๆ แต่ยังไม่มีในการวงการทันตสาธารณสุขที่ชัดเจน
บทสรุป
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการแปรงฟั น ในเด็ ก เล็ ก ทั้ ง สามรู ป แบบมี
ประสิทธิภาพในเพิ่มระดับความรู้และการลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ส่งเสริมให้อนามัยในช่องปากดี การเรียนรู้แบบ
ปรับเหมาะ(adaptive lerning) สามารถนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทบุคคลและพื้นที่ในยุควิ ถี new
normal ในปัจจุบันได้ เช่น 1) รูปแบบที่ 1 โดยการใช้โปสเตอร์ร่วมกับการฝึกทักษะการแปรงฟันโดยการ
ปฏิบัติจริงในเด็ก มุ่งเน้นใช้ในการจัดการเด็กกลุ่มเสี่ยงฟันผุ โดยการจัดทาโปสเตอร์ให้ง่ายต่อการสอน พกพา
สะดวก เน้นสอนตัวต่อตัวในการเยี่ยมบ้านหรือในสถานบริการก็ ได้ 2) รูปแบบที่ 2 การใช้โปสเตอร์ร่วมกับการ
ใช้ตุ๊กตาสอนแปรงฟัน โดยมุ่งในการสอนกลุ่ ม ผู้ เลี้ ยงดูห ลั กแบบกลุ่ ม ซึ่งไม่ควรเกิน 3-5 คนต่ อกลุ่ ม โดย
ทันตบุคลากรสาธิตในตุ๊กตาและผู้เลี้ยงดูหลักปฏิบัติตามในเด็ก สามารถทาได้ทั้งในสถานบริการและในชุมชน
3) รูปแบบที่ 3 การใช้สื่อออนไลน์ร่วมกับการสาธิตในตุ๊กตา เลี้ยงดูหลักปฏิบัติตามในเด็ก มุ่งเน้นกลุ่มผู้เลี้ยงดู
ยุ ค ใหม่ที่ อ ยู่ ใ นสั ง คมเมื อ ง ไม่ มีเ วลาในการมาใช้บ ริก ารทั นตสาธารณสุ ข อย่ างต่อ เนื่อ ง แต่เ นื่อ งจากการ
ศึกษาวิจั ย นี้ ใ ช้เวลาระยะสั้ น ดังนั้ น ควรมี การติดตามต่ อเนื่ องเพื่อเป็น การกระตุ้นให้ เกิ ดการปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมที่แท้จริง และควรขยายผลการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดโรค
ฟันผุของเด็กปฐมวัยต่อไป
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ผนวก
ตารางที่ 2 แสดงประเด็นความรู้ของผู้ปกครองเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 6 เดือน-2ปี
ข้อที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

หัวข้อ

ถ้าฟันลูกขึ้นมาแค่ 2-3 ซี่ แค่เช็ดฟันให้ลูก
ก็พอแล้ว
ถ้าลูกกินแค่นมหรือเครื่องดืม่ ต่างๆ ก็ยังไม่
ต้องแปรงฟันให้ลูกก็ได้
เราควรใช้ยาสีฟัน ก็ต่อเมื่อเด็กๆสามารถ
บ้วนปากได้แล้ว
ถ้าลูกอายุน้อยกว่า 2 ขวบ ยังไม่ตอ้ งใช้ยา
สีฟัน
ลูกของท่าน (คนนี้) ควรใช้ยาสีฟันแค่แตะ
บางๆ
ยาสีฟันที่ใช้กับลูกควรมีส่วนผสมของ
ฟลูออไรด์
เวลาแปรงฟันควรแปรงให้โดนทีโ่ คนฟัน/
คอฟันใกล้ๆเหงือกทุกซี่
ในเด็กที่ยังบ้วนปากไม่ได้ หลังจากแปรง
ฟันให้ลูกแล้ว ท่านควรเช็ดฟองด้วยผ้า
สะอาด
ถ้าลูกสูญเสียฟันน้านมเร็ว ทาให้ฟันแท้
ขึ้นมาซ้อนเกไม่สวย
ถ้าฟันเด็กๆผุ มีโอกาสทาให้เด็กๆฉลาด
น้อยลงได้
ถ้าฟันลูกผุเยอะจนเห็นเหงือกบวม จะทา
ให้เชื้อลุกลามไปที่อื่นได้ เช่น ตา คาง
เมื่อลูกฟันผุจะทาให้ทานอาหารได้น้อย
ร่างกายเติบโตช้า
สาหรับเด็กเล็กๆการแปรงฟันก่อนนอนไม่
จาเป็นมากนัก
ถ้าเด็กมีคราบขาวๆที่โคนฟัน/คอฟันก็ถือ
ว่าฟันยังสะอาดอยู่ ต้องคราบเหลือง ถึง
เรียกว่าไม่สะอาด
การให้ลูกดืม่ น้าตามทุกครั้งหลังดืม่ นม ก็
เพียงพอในการทาความสะอาดช่องปากให้
ลูก
ถ้าเด็กเล็กๆเริ่มแปรงเองได้ ให้เด็กแปรง

ก่อนทดลอง (Pre-test)
(ร้อยละ ของการตอบถูก)
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
N=54
N=102
N=53

หลังทดลอง (Post-test)
(ร้อยละ ของการตอบถูก)
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
N=47
N=95
N=48

35.2

33.3

32.1

72.3

75.8

75.0

72.2

73.5

79.2

83.0

96.8

91.7

53.7

40.2

54.7

85.1

78.9

72.9
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85.4
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70.6

79.2
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98.9

100.0
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84.9

97.9

96.8

100.0

96.3

92.2

94.3

95.7

97.9

93.8

59.3

51.0

64.2

70.2

75.8

72.9

22.2

20.8

28.8

57.4

68.4

58.3

83.3

73.5

75.5

93.6

88.4

77.1

72.2

77.5

77.4

76.6

88.4

87.5

72.2

80.4

77.4

89.1

90.5

87.5

57.4

70.6

54.7

68.1

86.3

77.1

59.3

72.5

77.4

85.1

94.7

72.9

63.0

80.2

83.0

84.8

91.6

91.7

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผู้ใหญ่ไม่ต้องช่วยแปรง
ถ้าแปรงฟันให้ลูกแล้วเลือดออก เราควร
หยุดแปรง
ถ้าเด็กร้องตอนแปรงฟัน เราควรหยุด
แปรง
ในเด็กเล็ก เราไม่จาเป็นต้องแปรงฟันให้
เด็กทุกวัน
ถ้าเห็นฟันมีสีขาวขุ่นๆที่แปรงไม่ออก
แสดงว่าเด็กเริ่มมีฟันผุแล้ว
การแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ป้องกัน
ฟันผุได้มากกว่าไม่ได้ใช้ฟลูออไรด์
ประมาณ 20-30 %
ท่านมั่นใจว่าตัวเองสามารถแปรงฟันเด็ก
ให้สะอาดได้แน่นอน
ท่าที่ใช้ในการแปรงฟันให้เด็กเล็กที่ได้ผล
คือ ท่าที่ให้เด็กนอน
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80.0

72.9
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69.6
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79.6

78.4
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78.7
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87.5
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46.1
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47.9
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ID: _ _ _ _ _ _ _

เครื่องมือวิจัย
แบบบันทึกการตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์บนฟันในเด็กก่อนวัยเรียน

Buccal
Buccal

51
55 54 53 52

61

62 63 64 65

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75
ใช้หลอดกาแฟสีเข้ม
ตัดปลายมน เขี่ยจาก
ด้านMesial ไปด้าน Distal หรือจากด้าน Distal มายังด้าน Mesial ทีละ 1 ซี่ แล้วสังเกตว่ามีปริมาณแผ่น
คราบจุลินทรีย์ติดอยู่ที่หลอดหรือไม่
Code 0 = ไม่มี plaque ที่ปลายหลอดกาแฟ
1 = มี plaque ที่ปลายหลอดกาแฟ
X = ฟันยังไม่ขึ้นสู่ช่องปาก

ID: 1_ _ _ _ _ _

ทาเมือ่ เริ่มเข้ าโครงการครัง้ แรก (Pre)

วันที่ทาแบบสอบถาม.........................................
แบบสัมภาษณ์ ความเข้าใจและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก
ก. ข้อมูลทั่วไป
1. หน่วยงานที่เก็บข้อมูล
จังหวัด สงขลา 2. ปัตตานี 3. พัทลุง 4. ตรัง 5. นครศรีธรรมราช 6. พังงา
ชื่อหน่วยงาน............................................................................... อาเภอ........................................
2. เพศของเด็ก
1 ) หญิง
( 2 ) ชาย
3. อายุเด็ก............ปี....................เดือน
4. ผู้เลี้ยงดูหลัก
1 ) แม่
2 ) ยาย
3 ) ย่า
4 ) อื่นๆระบุ................................
5. อายุของผู้เลี้ยงดูหลัก.......................................................ปี (ปัดลง)
6. ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เลี้ยงดูหลัก
( 1 ) ประถมศึกษา
( 2 ) มัธยมศึกษา
( 3 ) อนุปริญญา
( 4 ) ปริญญาตรี
( 5 ) สูงกว่าปริญญาตรี
7. ปัจจุบันท่านได้รับข้อมูลจากไลน์แอดฟันสวยพลิกไทย (line@funsuayplikthai) หรือไม่
1) ได้รับ
2) ไม่ได้/ไม่รู้จัก
ข. ข้อมูลด้านการปฏิบัติ: คาถามต่อไปนี้ จะถามสิ่งที่ท่านปฏิบัติ ท่านสามารถตอบได้ตามสบายๆตามที่ทา
อยู่ได้เลย (คาว่าเด็ก หมายถึง เด็กที่ร่วมในโครงการนี้)
8. สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการทาความสะอาดช่องปากเด็กหรือไม่ วิธีใดที่ทาบ่อยที่สุด
ยังไม่ทาความสะอาด (ข้ามไปข้อ ค
เช็ดช่องปากโดยผ้า (ข้ามไปข้อ ค.)
เด็กแปรงฟันด้วยตัวเอง (ข้ามไปข้อ
ท่านแปรงฟันให้เด็ก
เด็กแปรงเองและท่านแปรงซ้าอีกครั้ง
9. เด็กได้รับการแปรงฟันจากท่าน บ่อยเพียงใด
นานๆครั้ง (เดือนละ 2-3 ครั้ง)
-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์
-4 ครั้ง ต่อสัปดาห์
-6 ครั้ง ต่อสัปดาห์
ทุกวัน วันละครั้ง
ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง
10. ช่วงสัปดาห์นี้ เด็ก แปรงฟันเมื่อเวลาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เช้า
เที่ยง
เย็น
ก่อนนอน
เวลาอื่น ระบุ ...................
11. ในการแปรงฟันของเด็กนั้น มีการใช้ยาสีฟันหรือไม่
ไม่ได้ใช้ยาสีฟัน
ใช้ยาสีฟัน โปรดระบุยี่ห้อ……………..……..… (ผู้สัมภาษณ์ตีความว่ามีฟลูออไรด์หรือไม่)
มีฟลูออไรด์
ไม่มีฟลูออไรด์
ไม่ทราบ
12. ปริมาณยาสีฟันที่ใช้สาหรับเด็ก (ดูรูปประกอบ)
บางๆหรือขนาดเม็ดข้าว

เม็ดข้าวโพด(หน้าแปรงตามขวาง)
เต็มหน้าแปรง
ค. จากความคิดของท่าน ข้อความเหล่านี้ กล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้อง ตอบว่า ใช่
ถ้าไม่ถูกต้อง ตอบว่า ไม่ใช่ แต่หากไม่เคยทราบหรือไม่รู้มาก่อน ตอบว่า ไม่ทราบ/ไม่รู้
ข้อ
หัวข้อ
ใช่
1. ถ้าฟันลูกขึ้นมาแค่ 2-3 ซี่ แค่เช็ดฟันให้ลูกก็พอแล้ว
2. ถ้าลูกกินแค่นมหรือเครื่องดื่มต่างๆ ก็ยังไม่ต้องแปรงฟันให้ลูกก็ได้
3. การที่ท่านต้องแปรงฟันให้ลูกเองเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียเวลา
4. เราควรใช้ยาสีฟัน ก็ต่อเมื่อเด็กๆสามารถบ้วนปากได้แล้ว
5. ถ้าลูกอายุน้อยกว่า 2 ขวบ ยังไม่ต้องใช้ยาสีฟัน
6. ลูกของท่าน (คนนี้) ควรใช้ยาสีฟันแค่เม็ดข้าว
7. ยาสีฟันที่ใช้กับลูกควรมีส่วนผสมของฟลูออไรด์
8. เวลาแปรงฟันควรแปรงให้โดนที่โคนฟันใกล้ๆเหงือกทุกซี่
9. ท่านควรแปรงฟันให้ลูกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
10. ถ้าเด็กฟันสะอาดจะลดโอกาสฟันผุของลูก
11. ในเด็กที่ยังบ้วนปากไม่ได้ หลังจากแปรงฟันให้ลูกแล้ว ท่านควรเช็ด
ฟองด้วยผ้าสะอาด
12. ถ้าลูกสูญเสียฟันน้านมเร็ว ทาให้ฟันแท้ขึ้นมาซ้อนเกไม่สวย
13. ถ้าฟันเด็กๆผุ มีโอกาสทาให้เด็กๆฉลาดน้อยลงได้
14. ถ้าฟันลูกผุเยอะจนเห็นเหงือกบวม จะทาให้เชื้อลุกลามไปอวัยวะอื่นได้
เช่น ตา คาง
15. เมื่อลูกฟันผุจะทาให้ทานอาหารได้น้อย ร่างกายเติบโตช้า
ข้อ
หัวข้อ
ใช่
16. ฟันน้านมลูกผุควรปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องรักษา เพราะอีกไม่นานก็จะหลุด
และมีฟันแท้ขึ้นมาแทน
17. สาหรับเด็กเล็กๆการแปรงฟันก่อนนอนไม่จาเป็นมากนัก
18. ถ้าเด็กมีคราบขาวๆที่โคนฟัน ก็ถือว่าฟันยังสะอาดอยู่ ต้องคราบเหลือง
ถึงเรียกว่าไม่สะอาด
19. การให้ลูกดื่มน้าตามทุกครั้งหลังดื่มนม ก็เพียงพอในการทาความสะอาด
ช่องปากให้ลูก
20. ถ้าเด็กเล็กๆเริ่มแปรงเองได้ ก็ให้เขาแปรง ผู้ใหญ่ไม่ต้องช่วยแล้ว
21. ถ้าแปรงฟันให้ลูกแล้วเลือดออก เราก็ควรหยุดแปรง
22. ถ้าเด็กร้องตอนแปรงฟัน เราก็ควรหยุดแปรง
23. ในเด็กเล็ก เราไม่จาเป็นต้องแปรงฟันให้เด็กทุกวัน
24. ถ้าเห็นฟันมีสีขาวขุ่นๆที่แปรงไม่ออก แสดงว่าเด็กเริ่มมีฟันผุแล้ว

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

25. การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุได้มากกว่าไม่ได้ใช้
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ประมาณ 20-30 %
26. ท่านมั่นใจว่าตัวเองสามารถแปรงฟันเด็กให้สะอาดได้
27. ท่าที่ใช้ในการแปรงฟันให้เด็กเล็กที่ได้ผล คือ ท่าที่ให้เด็กนอน
ID: 2_ _ _

___

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
ทาเมือ่ เสร็จสิ้นกิจกรรม (Post)
(เป็ นคนเดิมทีต่ อบช่
วง Pre
นัดหมายการมาพบกั
นในครั
้งต่อนะจ้
ไป ะ)

วันที่ทาแบบสอบถาม...................................................
แบบสัมภาษณ์ ความเข้าใจและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก
ก. ข้อมูลทั่วไป
1. ใน 1-2 เดือนที่ผ่านมา ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับลูกผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 ) เมสเซ็นเจอร์ของเฟสบุค: 21for FUN
) Line@ ฟันสวยพลิกไทย
3 ) ช่องทางออนไลน์/อินเตอร์เน็ตอื่นๆ เช่น เฟสบุค ทวิตเตอร์ เวปไซต์ ยูทูป เป็นต้น
4 ) โปสเตอร์จากโรงพยาบาล
5 ) ทีวี
6 ) หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ
7 ) วิทยุ
8. )ทันตบุคลากร
9 ) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................
2. กรณีได้รับความรู้จาก 21 for FUN หลังจากวันสมัคร ท่านมีโอกาสได้ติดตาม/เปิดอ่าน บ่อยเพียงใด
1 ) ไม่ได้เปิดดูเลย
2 ) เปิดบ้าง ไม่บ่อย ไม่ถึง 10 ครั้ง
3 ) เปิดดูบ่อย เช่น วันเว้นวัน (ประมาณ10-15 ครั้ง)
4 ) เปิดแทบทุกวัน (ประมาณ 15-20 ครั้ง)
5 ) เปิดดูทุกครั้งเลย
3. กรณีได้รับความรู้จาก line@ฟันสวยพลิกไทย ท่านมีโอกาสได้ติดตาม/เปิดอ่าน บ่อยเพียงใด
1 ) ไม่ได้เปิดดูเลย
2 ) เปิดดูบ้างเดือนละ 2-3 หน
3 ) เปิดดูบ่อย ทุกอาทิตย์
4 ) เปิดดูทุกครั้งเลย
ข. ข้อมูลด้านการปฏิบัติ: คาถามต่อไปนี้ จะถามสิ่งที่ท่านปฏิบัติ ท่านสามารถตอบได้ตามสบายๆตามที่ทา
อยู่ได้เลย (คาว่าเด็ก หมายถึง เด็กที่ร่วมในโครงการนี้)
4. สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการทาความสะอาดช่องปากเด็กหรือไม่ วิธีใดที่ทาบ่อยที่สุด
ยังไม่ทาความสะอาด (ข้ามไปข้อ ค
เช็ดช่องปากโดยผ้า (ข้ามไปข้อ ค.)
เด็กแปรงฟันด้วยตัวเอง (ข้ามไปข้อ
ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก
เด็กแปรงเองและผู้ปกครองแปรงซ้าอีกครั้ง
5. เด็กได้รับการแปรงฟันจากผู้ปกครอง บ่อยเพียงใด
นานๆครั้ง (เดือนละ 2-3 ครั้ง)
-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์
-4 ครั้ง ต่อสัปดาห์
-6 ครั้ง ต่อสัปดาห์
ทุกวัน วันละครั้ง
ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง
6. ช่วงสัปดาห์นี้ เด็ก แปรงฟันเมื่อเวลาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เช้า
เที่ยง
เย็น
ก่อนนอน
เวลาอื่น ระบุ ...................
7. ในการแปรงฟันของเด็กนั้น มีการใช้ยาสีฟันหรือไม่

ไม่ได้ใช้ยาสีฟัน
ใช้ยาสีฟัน โปรดระบุยี่ห้อ……………..……..… (ผู้สัมภาษณ์ตีความว่ามีฟลูออไรด์หรือไม่)
มีฟลูออไรด์
ไม่มีฟลูออไรด์
ไม่ทราบ
8. ปริมาณยาสีฟันที่ใช้สาหรับเด็ก (ดูรูปประกอบ)
บางๆหรือขนาดเม็ดข้าว
เม็ดข้าวโพด(หน้าแปรงตามขวาง)
เต็มหน้าแปรง
ค. จากความคิดของท่าน ข้อความเหล่านี้ กล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้อง ตอบว่า ใช่
ถ้าไม่ถูกต้อง ตอบว่า ไม่ใช่ แต่หากไม่เคยทราบหรือไม่รู้มาก่อน ตอบว่า ไม่ทราบ/ไม่รู้
ข้อ
หัวข้อ
ใช่
1. ถ้าฟันลูกขึ้นมาแค่ 2-3 ซี่ แค่เช็ดฟันให้ลูกก็พอแล้ว
2. ถ้าลูกกินแค่นมหรือเครื่องดื่มต่างๆ ก็ยังไม่ต้องแปรงฟันให้ลูกก็ได้
3. การที่ท่านต้องแปรงฟันให้ลูกเองเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียเวลา
4. เราควรใช้ยาสีฟัน ก็ต่อเมื่อเด็กๆสามารถบ้วนปากได้แล้ว
5. ถ้าลูกอายุน้อยกว่า 2 ขวบ ยังไม่ต้องใช้ยาสีฟัน
6. ลูกของท่าน (คนนี้) ควรใช้ยาสีฟันแค่เม็ดข้าว
7. ยาสีฟันที่ใช้กับลูกควรมีส่วนผสมของฟลูออไรด์
8. เวลาแปรงฟันควรแปรงให้โดนที่โคนฟันใกล้ๆเหงือกทุกซี่
9. ท่านควรแปรงฟันให้ลูกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
10. ถ้าเด็กฟันสะอาดจะลดโอกาสฟันผุของลูก
ข้อ
หัวข้อ
ใช่
11. ในเด็กที่ยังบ้วนปากไม่ได้ หลังจากแปรงฟันให้ลูกแล้ว ท่านควรเช็ด
ฟองด้วยผ้าสะอาด
12. ถ้าลูกสูญเสียฟันน้านมเร็ว ทาให้ฟันแท้ขึ้นมาซ้อนเกไม่สวย
13. ถ้าฟันเด็กๆผุ มีโอกาสทาให้เด็กๆฉลาดน้อยลงได้
14. ถ้าฟันลูกผุเยอะจนเห็นเหงือกบวม จะทาให้เชื้อลุกลามไปอวัยวะอื่นได้
เช่น ตา คาง
15. เมื่อลูกฟันผุจะทาให้ทานอาหารได้น้อย ร่างกายเติบโตช้า
16. ฟันน้านมลูกผุควรปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องรักษา เพราะอีกไม่นานก็จะหลุด
และมีฟันแท้ขึ้นมาแทน
17. สาหรับเด็กเล็กๆการแปรงฟันก่อนนอนไม่จาเป็นมากนัก
18. ถ้าเด็กมีคราบขาวๆที่โคนฟัน ก็ถือว่าฟันยังสะอาดอยู่ ต้องคราบเหลือง
ถึงเรียกว่าไม่สะอาด

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

19. การให้ลูกดื่มน้าตามทุกครั้งหลังดื่มนม ก็เพียงพอในการทาความสะอาด
ช่องปากให้ลูก
20. ถ้าเด็กเล็กๆเริ่มแปรงเองได้ ก็ให้เขาแปรง ผู้ใหญ่ไม่ต้องช่วยแล้ว
21. ถ้าแปรงฟันให้ลูกแล้วเลือดออก เราก็ควรหยุดแปรง
22. ถ้าเด็กร้องตอนแปรงฟัน เราก็ควรหยุดแปรง
23. ในเด็กเล็ก เราไม่จาเป็นต้องแปรงฟันให้เด็กทุกวัน
24. ถ้าเห็นฟันมีสีขาวขุ่นๆที่แปรงไม่ออก แสดงว่าเด็กเริ่มมีฟันผุแล้ว
25. การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุได้มากกว่าไม่ได้ใช้
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ประมาณ 20-30 %
26. ท่านมั่นใจว่าตัวเองสามารถแปรงฟันเด็กให้สะอาดได้
27. ท่าที่ใช้ในการแปรงฟันให้เด็กเล็กที่ได้ผล คือ ท่าที่ให้เด็กนอน
ต่อไปจะเป็นการถาม เกี่ยวกับสื่อที่ได้รับจากโครงการ (แยกตามพื้นที่)

แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นและการใช้สื่อ (กลุ่มที่ 1) สาหรับพื้นที่ Hands on + Poster

ความคิดเห็นต่อประโยชน์ของโปสเตอร์

มาก มาก
ที่สุด

ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

1. ช่วยทาให้เห็นความสาคัญของการแปรงฟันให้เด็ก
2. ช่วยทาให้ท่านรู้จักลักษณะฟันผุระยะเริ่มแรก
3. ช่วยทาให้รู้วิธีแปรงฟันให้เด็กได้ถูกต้อง
4. ช่วยทาให้แปรงฟันให้เด็กก่อนนอนทุกคืน
5. ช่วยทาให้ท่านรู้วิธีตรวจความสะอาดของฟันเด็ก
ความน่าสนใจของโปสเตอร์โดยรวม
6. ลักษณะ เช่น รูปภาพ สี ขนาด น่าอ่าน สะดุดตา
7. เนื้อหา เช่น เข้าใจง่าย ตรงความสนใจ นาไปใช้ได้
8. โดยภาพรวม ท่านพึงพอใจสื่อโปสเตอร์เพียงใด

9. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อสื่อโปสเตอร์หรือวิธีใช้โปสเตอร์อย่างไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

A. จากการที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการ 1 - 2 เดือนนี้ ท่านได้รับสิ่งต่อไปนี้จากโครงการหรือไม่
ถ้าได้รับ สิ่งนั้นช่วยทาให้ท่านแปรงฟันให้ลูกได้เพิ่มขึ้นเพียงใด
สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

เพิ่มขึ้น
มาก

เพิ่มขึ้น
บ้าง

(3)

(2)

เพิ่มขึ้น
น้อย/
ไม่เพิ่ม
(1)

ไม่ได้รับ
(0)

A1. ได้ฝึกการแปรงฟันจริงกับลูกโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/ทันตบุคลากร
A2. ได้รับความรู้จากสื่อโปสเตอร์ที่ รพสต./
โรงพยาบาล
A3. ได้รับแจกแปรงสีฟัน
B. ความถี่ในการใช้ Facebook ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนี้
( )4 ทุกวัน
( )3 วันเว้นวัน
( )2 สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
( )1 นาน
ๆ ครั้ง
ช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมา
แทบ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ไม่ได้
ท่านได้เห็น/ได้ยินคาต่อไปนี้ บ่อยเพียงใดจาก
ทุกวัน 2-3 วัน
ยินเลย
Facebook, รายการทีวี
(3)
(2)
(1)
(0)
B1. ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก
B2. แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ
B3. 21 ฟ. ฟัน /21 for FUN
ถ้า ไม่เคยได้ยิน ข้อ B2 และ B3 ทั้งสองข้อ ยุติการสัมภาษณ์
C. หากท่านเคยเห็นสื่อดังกล่าว ท่านคิดว่า สื่อต้องการบอกหรืออยากให้ท่านทาอะไรบ้าง
(ให้ผู้ตอบ ตอบตามที่ตัวเองคิด)
สื่อบอก…………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
D. ในส่วนของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ “แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ” ช่วยให้ท่านแปรงฟัน
ให้ลูกเพิ่มขึ้นเพียงใด
3 เพิ่มขึ้นมาก
2 เพิ่มขึ้นบ้าง
1 เพิ่มขึ้นน้อย/ไม่เพิ่ม
ขอขอบคุณ /มอบของที่ระลึก แปรงสีฟัน 1 ด้าม ยาสีฟัน 1 หลอด และหนังสือนิทาน 1 เล่ม
แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นและการใช้สื่อ (กลุ่มที่ 2) สาหรับพื้นที่: ตุ๊กตา + 21 for FUN
1. ท่านได้ดูสื่อ 21 for FUN บ่อยเพียงใด

3 ดูทุกเรื่อง

󠄈 2 ดูเกือบทุกเรื่อง

1 ดูบ้างบางเรื่อง

0 ไม่ได้ดู

เลย
2. ท่านได้ร่วมกิจกรรมในการตอบคาถามกับสื่อ 21 for FUN บ่อยเพียงใด
�3 ทุกครั้ง

2 เกือบทุกครั้ง

�1 บางครั้ง

0 ไม่เคยเลย

3. ท่านได้ร่วมกิจกรรมกับสื่อ 21 for FUN อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 เปิดดูเนื้อหา

1 แปรงฟันตาม คลิปวิดีโอ

1 เล่นเกม

1 ตอบคาถาม

1 ถามคาถามกลับไป

1 ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลให้เพื่อน

4. ท่านชอบสื่อ 21 for FUN ในแง่ใดบ้าง
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. ท่านไม่ชอบสื่อ 21 for FUN ในแง่ใดบ้าง บอกได้เลย
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. ท่านได้นาความรู้จากสื่อ 21 for FUN ไปใช้ หรือไม่ อย่างไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อสื่อ 21 for FUN อย่างไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
8. ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อสื่อ 21 for FUN เพียงใด (ระดับจาก 0-10)
ระบุระดับ……….…
A. จากการที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการ 1 - 2 เดือนนี้ ท่านได้รับสิ่งต่อไปนี้จากโครงการหรือไม่ ถ้าได้รับ
สิ่งนั้นช่วยทาให้ท่านแปรงฟันให้ลูกได้เพิ่มขึ้นเพียงใด
สิ่งที่ได้รับจากโครงการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ได้รับ
มาก
บ้าง
น้อย/
(3)
(2)
ไม่เพิ่ม
(0)

(1)
A1. ได้ฝึกแปรงฟันกับตุ๊กตาสอนแปรงฟันโดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ทันตบุคลากร
A2. ได้รับความรู้จาก 21. for FUN ในมือถือ
A3. ได้รับแจกแปรงสีฟัน
B. ความถี่ในการใช้ Facebook ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนี้
( )4 ทุกวัน
( )3 วันเว้นวัน
( )2 สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
ๆ ครั้ง
ช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมา
แทบ
ท่านได้เห็น/ได้ยินคาต่อไปนี้ บ่อยเพียงใดจาก
ทุกวัน
Facebook, รายการทีวี
(3)
B1. ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก
B2. แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ
B3. 21 ฟ. ฟัน /21 for FUN
ถ้า ไม่เคยได้ยิน ข้อ B2 และ B3 ทั้งสองข้อ ยุติการสัมภาษณ์

( )1 นาน

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
2-3 วัน
(2)
(1)

ไม่ได้
ยินเลย
(0)

C. หากท่านเคยเห็นสื่อดังกล่าว ท่านคิดว่า สื่อต้องการบอกหรืออยากให้ท่านทาอะไรบ้าง
(ให้ผู้ตอบ ตอบตามที่ตัวเองคิด)
สื่อบอก…………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
D. ในส่วนของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ “แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ” ช่วยให้ท่านแปรงฟัน
ให้ลูกเพิ่มขึ้นเพียงใด
3 เพิม่ ขึ้นมาก
2 เพิ่มขึ้นบ้าง
1 เพิ่มขึ้นน้อย/ไม่เพิ่ม
ขอขอบคุณ และมอบของที่ระลึก แปรงสีฟัน 1 ด้าม ยาสีฟัน 1 หลอด และหนังสือนิทาน 1 เล่ม

แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นและการใช้สื่อ (กลุ่มที่ 3) สาหรับพื้นที่ Hands on

(ยะหริ่ง)

A. จากการที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการ 1 - 2 เดือนนี้ ท่านได้รับสิ่งต่อไปนี้จากโครงการหรือไม่
ถ้าได้รับ สิ่งนั้นช่วยทาให้ท่านแปรงฟันให้ลูกได้เพิ่มขึ้นเพียงใด
สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

เพิ่มขึ้น
มาก
(3)

เพิ่มขึ้น
บ้าง
(2)

เพิ่มขึ้น
น้อย/
ไม่เพิ่ม
(1)

ไม่ได้รับ
(0)

A1. ได้ฝึกการแปรงฟันจริงกับลูกโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/ทันตบุคลากร
A2. ได้รับแจกแปรงสีฟัน
B. ความถี่ในการใช้ Facebook ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนี้
( )4 ทุกวัน
( )3 วันเว้นวัน
( )2 สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
ๆ ครั้ง
ช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมา
แทบ
ท่านได้เห็น/ได้ยินคาต่อไปนี้ บ่อยเพียงใดจาก
ทุกวัน
Facebook, รายการทีวี
(3)
B1. ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก
B2. แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ
B3. 21 ฟ. ฟัน /21 for FUN
ถ้า ไม่เคยได้ยิน ข้อ B2 และ B3 ทั้งสองข้อ ยุติการสัมภาษณ์

( )1 นาน

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
2-3 วัน
(2)
(1)

ไม่ได้
ยินเลย
(0)

C. หากท่านเคยเห็นสื่อดังกล่าว ท่านคิดว่า สื่อต้องการบอกหรืออยากให้ท่านทาอะไรบ้าง
(ให้ผู้ตอบ ตอบตามที่ตัวเองคิด)
สื่อบอก…………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
D. ในส่วนของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ “แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ” ช่วยให้ท่านแปรงฟัน
ให้ลูกเพิ่มขึ้นเพียงใด
3 เพิ่มขึ้นมาก
2 เพิ่มขึ้นบ้าง
1 เพิ่มขึ้นน้อย/ไม่เพิ่ม
ขอขอบคุณ และมอบของที่ระลึก แปรงสีฟัน 1 ด้าม ยาสีฟัน 1 หลอด และหนังสือนิทาน 1 เล่ม

แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นและการใช้สื่อ (กลุ่มที่ 4) พื้นที่ Hands on + Poster+ line@ (ยะหริ่ง)

ความคิดเห็นต่อประโยชน์ของโปสเตอร์

มาก มาก
ที่สุด

ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

9. ช่วยทาให้เห็นความสาคัญของการแปรงฟันให้เด็ก
10. ช่วยทาให้ท่านรู้จักลักษณะฟันผุระยะเริ่มแรก
11. ช่วยทาให้รู้วิธีแปรงฟันให้เด็กได้ถูกต้อง
12. ช่วยทาให้แปรงฟันให้เด็กก่อนนอนทุกคืน
13. ช่วยทาให้ท่านรู้วิธีตรวจความสะอาดของฟันเด็ก
ความน่าสนใจของโปสเตอร์โดยรวม
14. ลักษณะ เช่น รูปภาพ สี ขนาด น่าอ่าน สะดุดตา
15. เนื้อหา เช่น เข้าใจง่าย ตรงความสนใจ นาไปใช้ได้
16. โดยภาพรวม ท่านพึงพอใจสื่อโปสเตอร์เพียงใด

9. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อสื่อโปสเตอร์หรือวิธีใช้โปสเตอร์อย่างไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

A. จากการที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการ 1 - 2 เดือนนี้ ท่านได้รับสิ่งต่อไปนี้จากโครงการหรือไม่
ถ้าได้รับ สิ่งนั้นช่วยทาให้ท่านแปรงฟันให้ลูกได้เพิ่มขึ้นเพียงใด
สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

เพิ่มขึ้น
มาก

เพิ่มขึ้น
บ้าง

(3)

(2)

เพิ่มขึ้น
น้อย/
ไม่เพิ่ม
(1)

ไม่ได้รับ
(0)

A1. ได้ฝึกการแปรงฟันจริงกับลูกโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/ทันตบุคลากร
A2. ได้รับความรู้จากสื่อโปสเตอร์ที่ รพสต./
โรงพยาบาล
A3. ได้รับแจกแปรงสีฟัน
B. ความถี่ในการใช้ Facebook ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนี้
( )4 ทุกวัน
( )3 วันเว้นวัน
( )2 สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
( )1 นาน
ๆ ครั้ง
ช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมา
แทบ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ไม่ได้
ท่านได้เห็น/ได้ยินคาต่อไปนี้ บ่อยเพียงใดจาก
ทุกวัน 2-3 วัน
ยินเลย
Facebook, รายการทีวี
(3)
(2)
(1)
(0)
B1. ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก
B2. แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ
B3. 21 ฟ. ฟัน /21 for FUN
ถ้า ไม่เคยได้ยิน ข้อ B2 และ B3 ทั้งสองข้อ ยุติการสัมภาษณ์
C. หากท่านเคยเห็นสื่อดังกล่าว ท่านคิดว่า สื่อต้องการบอกหรืออยากให้ท่านทาอะไรบ้าง
(ให้ผู้ตอบ ตอบตามที่ตัวเองคิด)
สื่อบอก…………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
D. ในส่วนของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ “แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ” ช่วยให้ท่านแปรงฟัน
ให้ลูกเพิ่มขึ้นเพียงใด
3 เพิ่มขึ้นมาก
2 เพิ่มขึ้นบ้าง
1 เพิ่มขึ้นน้อย/ไม่เพิ่ม
ขอขอบคุณ /มอบของที่ระลึก แปรงสีฟัน 1 ด้าม ยาสีฟัน 1 หลอด และหนังสือนิทาน 1 เล่ม
แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นและการใช้สื่อ (กลุ่มที่ 5) พื้นที่ Hands on+ 21 for FUN+ line@ (ยะ
หริ่ง)
1. ท่านได้ดูสื่อ 21 for FUN บ่อยเพียงใด

3 ดูทุกเรื่อง

󠄈 2 ดูเกือบทุกเรื่อง

1 ดูบ้างบางเรื่อง

0 ไม่ได้ดู

เลย
2. ท่านได้ร่วมกิจกรรมในการตอบคาถามกับสื่อ 21 for FUN บ่อยเพียงใด
�3 ทุกครั้ง

2 เกือบทุกครั้ง

0 ไม่เคยเลย

�1 บางครั้ง

3. ท่านได้ร่วมกิจกรรมกับสื่อ 21 for FUN อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 เปิดดูเนื้อหา

1 แปรงฟันตาม คลิปวิดีโอ

1 เล่นเกม

1 ตอบคาถาม

1 ถามคาถามกลับไป

1 ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลให้เพื่อน

4. ท่านชอบสื่อ 21 for FUN ในแง่ใดบ้าง
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. ท่านไม่ชอบสื่อ 21 for FUN ในแง่ใดบ้าง บอกได้เลย
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. ท่านได้นาความรู้จากสื่อ 21 for FUN ไปใช้ หรือไม่ อย่างไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อสื่อ 21 for FUN อย่างไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
8. ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อสื่อ 21 for FUN เพียงใด (ระดับจาก 0-10)
ระบุระดับ……….…
A. จากการที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการ 1 - 2 เดือนนี้ ท่านได้รับสิ่งต่อไปนี้จากโครงการหรือไม่ ถ้าได้รับ
สิ่งนั้นช่วยทาให้ท่านแปรงฟันให้ลูกได้เพิ่มขึ้นเพียงใด
สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

เพิ่มขึ้น
มาก

เพิ่มขึ้น
บ้าง

เพิ่มขึ้น
น้อย/

ไม่ได้รับ

(3)

(2)

ไม่เพิ่ม
(1)

(0)

A1. ได้ฝึกการแปรงฟันจริงกับลูกโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/ทันตบุคลากร
A2. ได้รับความรู้จาก 21. for FUN ในมือถือ
A3. ได้รับแจกแปรงสีฟัน
B. ความถี่ในการใช้ Facebook ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนี้
( )4 ทุกวัน
( )3 วันเว้นวัน
( )2 สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
ๆ ครั้ง
ช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมา
แทบ
ท่านได้เห็น/ได้ยินคาต่อไปนี้ บ่อยเพียงใดจาก
ทุกวัน
Facebook, รายการทีวี
(3)
B1. ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก
B2. แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ
B3. 21 ฟ. ฟัน /21 for FUN
ถ้า ไม่เคยได้ยิน ข้อ B2 และ B3 ทั้งสองข้อ ยุติการสัมภาษณ์

( )1 นาน

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
2-3 วัน
(2)
(1)

ไม่ได้
ยินเลย
(0)

C. หากท่านเคยเห็นสื่อดังกล่าว ท่านคิดว่า สื่อต้องการบอกหรืออยากให้ท่านทาอะไรบ้าง
(ให้ผู้ตอบ ตอบตามที่ตัวเองคิด)
สื่อบอก…………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
D. ในส่วนของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ “แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ” ช่วยให้ท่านแปรงฟัน
ให้ลูกเพิ่มขึ้นเพียงใด
3 เพิ่มขึ้นมาก
2 เพิ่มขึ้นบ้าง
1 เพิ่มขึ้นน้อย/ไม่เพิ่ม
ขอขอบคุณ และมอบของที่ระลึก แปรงสีฟัน 1 ด้าม ยาสีฟัน 1 หลอด และหนังสือนิทาน 1 เล่ม

