ชื่อเรื่อง
: การพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็กจังหวัดแพร่
เจ้าของผลงาน : นางทิพธิรา บุระตะ
ผู้นําเสนอผลงาน : นางทิพธิรา บุระตะ
หน่วยงาน
: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่
ปีดําเนินการ
: พ.ศ. 2554 - 2555
บทคัดย่อ
ความเป็นมาและแนวคิดในการพัฒนางาน
จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ จ.แพร่ ปี 2552 ,ปี 2553 ในกลุ่มเด็ก 3 ปี พบเด็กฟันผุในฟันน้ํานม
ร้อยละ 59.20 , 57.6 โดยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งการเกิดโรคฟันผุในวัยนี้เป็นตัวสะท้อนคุณภาพการจัดบริการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และในคลินิกเด็กดี ยังไม่ครอบคลุม ระบบการส่งต่อผู้รับบริการที่ไม่
ชัดเจน การทํางานยังถูกแยกส่วน และไม่มีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ประกอบกับเป็นงานที่ถูก
กําหนดไว้ในแผนงานทันตสาธารณสุขทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก จึงทําให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความสําคัญและไม่มีกิจกรรมและงบประมาณรองรับ ขาดการพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพใน
กลุ่มดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
และเด็กอายุ 0-5 ปี ในคลินิกเด็กดี ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพบริการใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายการทํางานด้านคุณภาพ ที่จะส่งผลต่อเนื่องถึงการลดโรคฟันผุในเด็กเล็กต่อไป
กิจกรรมที่ดําเนินการ
1.พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนติดตาม/ประเมินผล
2.พัฒนาศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้
3.สร้างเครือข่ายการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
4 มีการจัดระบบการสนับสนุนจาก CUP/จังหวัด
5.มีการกระตุ้นและเสริมแรงการทํางาน
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดรูปแบบบูรณาการทํางาน และการสร้างเครือข่ายเข้าไปกับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ส่งผลให้ CUP อ.สูงเม่น ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด CUP ดีเด่น ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากแม่
และเด็ก ปี 2554 และ CUP อ.เมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ปี 2555 อีกทั้ง CUP สูงเม่น ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศการจัดนิทรรศการโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนางานทันตสาธารณสุขและงานทันตกรรม ปี
2554 สําหรับทันตาภิบาลที่ประจําในรพ.สต.ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
เรื่องเล่า และรับการฝึกอบรมในการทําวิจัยสู่งานประจําครั้งนี้ ทําให้ได้สร้างผลงานเด่นด้านวิชาการ เผยแพร่
ผลงานทันตสาธารณสุขในการประชุมวิชาการสมาคมทันตภิบาลแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ Oral presentation
4 เรื่อง และ Poster Presentation 3 เรื่อง และ ผลการสํารวจ (Survey) การจัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพใน
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในปี 2554 , 2555, 2556 เป็นร้อยละ 87.3 , 92.0, 85.7และ Caries free ในกลุ่มเด็ก 3 ปี จาก
ร้อยละ 48.7 เป็น 54.4 , 56.20 มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้ทําให้ทันตบุคลากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกิดการเรียนรู้การทํางานจาก
บริบทของตนเอง ตลอดจนช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและองค์ความรู้จากการสร้างเครือข่าย ทําให้เกิดความรู้สึกและจิต
วิญญาณในการกระตือรือร้นที่จะทํางานร่วมกัน
การพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็กจังหวัดแพร่
ความเป็นมาและแนวคิดในการพัฒนางาน
จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ จ.แพร่ ปี 2552 ,ปี 2553 ในกลุ่มเด็ก 3 ปี พบเด็กฟันผุในฟันน้ํานม
ร้อยละ 59.2 , 57.6 โดยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งการเกิดโรคฟันผุในวัยนี้เป็นตัวสะท้อนคุณภาพการจัดบริการส่งเสริม
ทันตสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และในคลินิกเด็กดี ยังไม่ครอบคลุม ระบบการส่งต่อผู้รับบริการที่ไม่ชัดเจน การ
ทํางานยังถูกแยกส่วน และไม่มีการเชือ่ มโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ประกอบกับเป็นงานที่ถูกกําหนดไว้
ในแผนงานทันตสาธารณสุขทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก จึงทําให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความสําคัญและไม่มีกิจกรรมและงบประมาณรองรับ ขาดการพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพใน
กลุ่มดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
และเด็กอายุ 0-5 ปี ในคลินิกเด็กดี ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพบริการใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายการทํางานด้านคุณภาพ ที่จะส่งผลต่อเนื่องถึงการลดโรคฟันผุในเด็กเล็กต่อไป
กรอบแนวคิดการพัฒนา
จัดทํากรอบแนวคิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายและปัญหาอุปสรรคในการวางแผน
บริหารจัดการที่ผ่านมา
4.
CUP , 
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การวางแผนติดตาม/ประเมินผล

2.การพัฒนาศักยภาพ

3.สร้างเครือข่ายการทํางาน
5.

 

 
- เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้

กิจกรรมที่ดําเนินการ ปี 2554-2555

- ประกวดผลงานเด่น

- การจัดนิทรรศการ

1.พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนติดตาม/ประเมินผล
- นําข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ และจัดลําดับความสําคัญของการแก้ไขปัญหา
- จัดทําแผนงาน/โครงการสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ,CUP
- วางแผนการประเมินผลทั้งระบบตั้งแต่ context input process outcome
- จัดทําระบบรายงาน การสํารวจและนิเทศติดตามประเมินผล
2.พัฒนาศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนประเมินผลพบว่า การเกิดโรคฟันผุในเด็ก 3 ปี ยังคงสูง ซึ่งเป็น
ตัวสะท้อนคุณภาพการจัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และในคลินิกเด็กดี ยังไม่ครอบคลุม
ระบบการส่งต่อผู้รับบริการที่ไม่ชัดเจน การทํางานยังถูกแยกส่วน และไม่มีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็น
รูปธรรม ประกอบกับเป็นงานที่ถูกกําหนดไว้ในแผนงานทันตสาธารณสุขทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล แต่
ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก จึงทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความสําคัญ และไม่มีกิจกรรมและงบประมาณรองรับ
ส่งผลให้การพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มดังกล่าวให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงได้จัดทําแผนพัฒนา
ศักยภาพของทันตบุคลากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้รับรู้ เข้าใจ เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
กระตุ้นการทํางานเป็นรูปธรรมและบูรณาการการทํางานให้มากขึ้น โดยดําเนินการดังนี้
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขทั้งใน รพ./รพสต./เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้วยเรื่องเล่าจากผู้มีประสบการณ์ที่ดี ได้รับการยอมรับและรางวัล โดยใช้
กระบวนการ Appreative Inquiry 4 ขั้นตอน
1) Discovery - ค้นหา best practice การทํางานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็กร่วมค้นพบ
สิ่งที่ดีง าม แล้วชื่นขม เพื่อเป็นการเสริมพลัง การทํางานของผู้ปฏิบัติให้มีค วามภาคภูมิใจและเห็น
คุณค่าของงานที่ทํา อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยน tacit knowledge กระตุ้นการทํางานเพื่อพัฒนา
งานให้ดียิ่งขึ้น
2) Dream - ฝันถึงเป้าหมายการทํางาน ร่วมทอฝันอย่างสมศักดิ์ศรี
3) Design - ร่วมกันออกแบบกิจกรรม ร่วมออกแบบทํางานอย่างสุนทรีย์
4) Destiny - ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อสังคม
• พัฒนาศักยภาพ รพสต. ต้นแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก 8 แห่ง จับคู่เรียนรู้
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรพ.สต.
• รพ.สต ทุกแห่งที่มีทันตาภิบาลประจํา ได้รับการอบรม และเรียนรู้เรือ่ ง
- การทําวิจัยสู่งานประจํา เรื่อง “หลักการ R2R กับการพัฒนางานและการประเมินผล”
- การแก้ปัญหาโรคฟันผุในพื้นที่โดยใช้ Logic Model
3.สร้างเครือข่ายการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
มีการสร้างเครือข่ายการทํางานให้เกิดคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาโรค
ฟันผุในเด็กเล็ก และบูรณาการการทํางานร่วมกับสหวิชาชีพ เช่นร่วมกับพยาบาลวิชาชีพในรพ.สต.ดําเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และในคลินิกเด็กดี ส่งเสริมกิจกรรมการเยี่ยมบ้านโดยอาสาสมัครประจํา
หมู่บ้าน(อสม.) การส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์และในคลินิกเด็กดี ในพื้นที่ที่ไม่มีทันตาภิบาลประจํา
4 มีการจัดระบบการสนับสนุนจาก CUP/จังหวัด
CUP - การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การสนับสนุนงบประมาณทําโครงการและจ่ายตามผลงาน
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จังหวัด - การพัฒนาศักยภาพทีมพื้นที่
- ทีมพี่เลี้ยงช่วยเหลือด้านข้อมูล วิชาการ เชื่อมโยงการทํางานของพื้นที่ ออกติดตามงานและให้
กําลังใจ
• สนับสนุนและร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ(คปสอ.)
สูงเม่นและเตรียมความพร้อมการนําเสนอผลงานเด่น CUP.อําเภอสูงเม่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากแม่
และเด็ก เพื่อเข้าร่วมประกวดเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ดีเด่น ในปี 2554
• จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และคลินิกเด็กดี ประจําปี 2554
ร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมการนําเสนอผลงานเด่นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็กCUP.อําเภอเมือง
จํานวน 4 ครั้ง เพื่อเข้าร่วมประกวดเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ดีเด่น ในปี 2555
5.มีการกระตุ้นและเสริมแรงการทํางาน
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข การสร้างนวัตกรรม และนําเสนอผลงาน
เด่น การดําเนินงานอนามัยแม่และเด็กในระดับจังหวัด
• ส่งเสริมการจัดนิทรรศการ นวัตกรรม ผลงานเด่นในระดับจังหวัด
• ส่งตัวแทนเข้าร่วมเวทีนําเสนอผลงานระดับเขต/ระดับประเทศ ประกวดผลงานเด่นในระดับจังหวัด
และคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดระดับเขต
กิจกรรมที่ดําเนินการ (โครงการคู่หูการดําเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพแม่และเด็กต้นแบบ ประจําปีงบ 2556)
1.Cup.คัดเลือกรพสต. ต้นแบบ ในการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มแม่และเด็กจํานวน 8 แห่ง
2.เรียนรู้ใช้กระบวนการ Appreative Inquiry 4 ขั้นตอน
3.สร้างการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน
 จับคู่เรียนรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาลประจํา
4.กําหนดพันธกิจ มุ่งสู่เป้าหมาย
5.นําประสบการณ์จริงมาวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
6.สร้างกรอบการทํางานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ANC/WBC คุณภาพ
7.สร้างเครือข่ายการทํางานในระดับพื้นที่
8.จังหวัดสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้

9.การนิเทศติดตามความก้าวหน้างานทุก 6 เดือน และประเมินผล
10.จัดเวทีนําเสนอผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
11.คัดเลือกผลงานเด่นเข้าร่วมนําเสนอผลงานในระดับประเทศ
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดรูปแบบบูรณาการทํางาน และการสร้างเครือข่ายเข้าไปกับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ส่งผล
ให้ CUP อ.สูงเม่น ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด CUP ดีเด่น ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก
ปี 2554 และ CUP อ.เมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ปี 2555 อีกทั้ง CUP สูงเม่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการจัด
นิทรรศการโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนางานทันตสาธารณสุขและงานทันตกรรม ปี 2554 สําหรับทัน
ตาภิบาลที่ประจําในรพ.สต.ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเรื่องเล่า และรับการ
ฝึกอบรมในการทําวิจัยสู่งานประจําครั้งนี้ ทําให้ได้สร้างผลงานเด่นด้านวิชาการ เผยแพร่ผลงานทันตสาธารณสุขใน
การประชุมวิชาการสมาคมทันตภิบาลแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ Oral presentation 4 เรื่อง และ Poster
Presentation 3 เรื่อง และ ผลการสํารวจ (Survey) การจัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในปี
2554 , 2555, 2556 เป็นร้อยละ 87.3 , 92.0, 85.7และ Caries free ในกลุ่มเด็ก 3 ปี จากร้อยละ 48.7 เป็น
54.7 , 56.2 มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
สรุปการเรียนรู้
จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้ทําให้ทันตบุคลากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกิดการเรียนรู้การทํางานจาก
บริบทของตนเอง ตลอดจนช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและองค์ความรู้จากการสร้างเครือข่าย ทําให้เกิดความรู้สึกและจิต
วิญญาณในการกระตือรือร้นที่จะทํางานร่วมกัน

ชื่อเรื่อง
: ฟันเทียมพระราชทานสู่ชุมชน
เจ้าของผลงาน : นายกมลชัย โอดพิมพ์
ผู้นําเสนอผลงาน : นายกมลชัย โอดพิมพ์
หน่วยงาน
: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปีดําเนินการ
: พ.ศ. 2553 - 2556
บทคัดย่อ
การดําเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เครือข่าย
โรงพยาบาลขอนแก่นภายใต้โครงการฟันเทียมพระราชทานเชิงรุกสู่ชมชน ได้ดําเนินการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาโดย
มีหลักการพิจารณาในรพ.สต.ที่มีระยะทางห่างจากโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึง
บริการการใส่ฟันเทียมอย่างทั่วถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็น
แห่งหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่นําร่องในโครงการฟันเทียมพระราชทานเชิงรุกสู่ชมชน ด้วยระยะทางที่ห่างจาก
โรงพยาบาลขอนแก่น 25 กิโลเมตรซึ่งทําให้ผู้สูงอายุมีความลําบากในการเดินทาง
บทบาทของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการใส่ฟันเทียม คือเป็นผู้ประสานกับกลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดทีมงานทันตแพทย์ออกให้บริการทําฟันเทียมในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหว้า คัดกรองผู้สูงอายุที่ต้องการฟันเทียมมารับบริการด้านทันตกรรม เตรียมสภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุก่อนทีมทันตแพทย์ออกให้บริการ การติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล และส่งข้อมูลคืนกลับให้ทันตแพทย์ เพื่อดําเนินการต่อ
ผลการดําเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 2552 ต่อเนื่องมาถึงปี 2556 มีผู้สูงอายุมารับบริการ ทั้งหมด 56 ราย กลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการใส่ฟันเทียมร้อยละ 93.3 และได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านให้กําลังใจพร้อมประเมินผลการใส่ฟันเทียมทุกราย
ความต่อเนื่อง ยั่งยืน และขยายผล ทันตาภิบาลสามารถดําเนินการได้โดยการเป็นตัวกลางสื่อ
ประสานงานกับทันตแพทย์ การเตรียมสภาวะช่องปากของผู้สูงอายุในขอบเขตหน้าที่ของทันตาภิบาล เช่น
พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ การให้การรักษาด้านทันตกรรมที่เหมาะสม การติดตามเยี่ยมบ้าน
ให้กําลังใจ ซึ่งสามารถทําให้การใส่ฟันเทียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ฟันเทียมพระราชทานสู่ชุมชน
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การสูญเสียฟัน : เป็นปัญหาที่พบได้มากที่สุดในผู้สูงอายุ มักมีสาเหตุมาจากฟันผุและโรคปริทันต์ระดับ
รุนแรง การสูญเสียฟันส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตลดลง โดยเฉพาะด้านการกินและการพูด ในผู้สูงอายุจะให้
ความสําคัญกับการป้องกันโรคในช่องปากน้อยกว่าโรคทั่วไป จึงพบว่ามีปัญหาฟันผุและโรคปริทันต์ ที่ทําให้เกิด
การสูญเสียฟันจํานวนมาก จากการสํารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของประเทศครั้งล่าสุดในปี 2555 พบผู้สูงอายุมี
การสูญเสียฟันทั้งปากเฉลี่ยร้อยละ 7.2 และความต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปากเฉลี่ยร้อยละ 2.5 (พระราชทาน'ฟัน
เทียม'ผู้สูงวัย-4จว.ภาคใต้ : โดย...ทีมข่าวสาธารณสุข) ปัญหาการเข้าถึงการรับบริการด้านการทําฟันเทียมของ
ผู้สูงอายุเป็นไปด้ว ยความลําบาก เนื่องจากสถานพยาบาลแม่ข่ายอยู่ห่า งจากบ้านของผู้สูงอายุ อีกทั้งต้องให้
ลูกหลานผู้ดูแลพาไปรับบริการที่โรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีจํานวนผู้รับบริการมากอยู่แล้ว ทําให้เสียเวลาตลอดทั้งวัน
ลูกหลานหรือผู้ดูแลจําเป็นต้องหยุดงานเป็นเวลาเต็มวัน และการทําฟันเทียมต้องมารับบริการบ่อยครั้ง ทําให้
ผู้สูงอายุส่วนมากขาดโอกาสได้รับฟันเทียม ถึงแม้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษา แต่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับ
การรักษา ซึ่งอาจจะมากกว่าค่าทําฟันปลอมด้วยซ้ํา
ระยะทางจากโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ้ า นหว้ า อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ถึ ง
โรงพยาบาลขอนแก่น ประมาณ 25 กิโลเมตร ในการเดินทางเข้ารับบริการใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เจ้าพนักงาน
ทั น ตสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลเข้ า ใจถึ ง ปั ญ หานี้ จึ ง ได้ ข อความอนุ เ คราะห์ จากทาง
โรงพยาบาลแม่ข่ายให้จัดส่งทีมทันตแพทย์มาให้บริการทําฟันเทียมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเริ่มใน
ปีงบประมาณ 2552 ต่อเนื่องมาถึงปี 2556 มีผู้สูงอายุมารับบริการ ทั้งหมด 56 ราย เป็นอีกบทบาทหนึ่งของเจ้า
พนักงานทัน ตสาธารณสุขที่ส ร้า งศรัทธากับ ประชาชนในเขตรับ ผิด ชอบ และสุด ท้า ยผู้ ได้รับ ผลประโยชน์ คื อ
ประชาชนคนไทย ถือเป็นการในระบบสาธารณสุขอย่างหนึ่งที่ช่วยทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น และสามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก โดยการใส่ฟันเทียมที่เหมาะสม
2. เพื่อสร้างสุขนิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองให้กับผู้สูงอายุ
3. ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการทําฟันเทียมได้มากขึ้น
ปัญหา / สาเหตุ
ระบบบริการทันตกรรมเดิม ได้มีการดําเนินการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาสุขภาพช่องปากตาม
บทบาทหน้าที่ของทันตาภิบาล ซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่าการดําเนินงานดังกล่าวยังไม่ครบทุก
มิติ เนื่องจากขาดการดําเนินงานการฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก ซึ่งถ้าผู้สูงอายุต้องการทําฟันเทียม จะต้องเดินทางเข้า
รับบริการที่โรงพยาบาลแม่ข่าย เนื่องจากเกินขีดความสามารถของทันตาภิบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจึง
เป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงการบริการ นอกจากนี้พบว่ามีผู้สูงอายุบางคนทําฟันเทียมกับ

ช่างที่มาทําฟันตามบ้าน บางคนทําฟันเทียมติดแน่นที่ผิดวิธี เนื่องจากความสะดวก ทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
ตามมา และประเด็นที่สําคัญคือแม้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับการใส่ฟันเทียมไปแล้ว แต่การขาดการติดตามเยี่ยมบ้าน
อย่างใกล้ชิดทําให้ผู้สูงอายุหลายรายไม่สามารถใช้งานฟันเทียมได้
สถานที่ดําเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เห็นถึงปัญหาและสาเหตุ ด้าน
สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมใน รพ.สต. อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ม
ดําเนินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงปัจจุบัน
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1.ประสานงานกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลขอนแก่นโดยขอความอนุเคราะห์จัดทีมงานทันตแพทย์เพื่อ
ออกให้บริการทําฟันเทียมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหว้า
2.ชี้แจงกับอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อให้แจ้งผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของตนเองที่ต้องการฟันเทียม
มารับบริการด้านทันตกรรมเพื่อเตรียมสุขภาพช่องปาก
3. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เตรียมสภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม ถอนฟัน อุดฟัน ขูด
หินปูน โดยจะใช้เวลาก่อนทีมงานทันตแพทย์ออกให้บริการประมาณ 2 เดือน
4. ทีมงานทันตแพทย์ออกให้บริการทําฟันเทียม
5. การติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
6. ส่งข้อมูลคืนกลับให้ทันตแพทย์ เพื่อดําเนินการต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุในเขตตําบลดอนช้างและเขตตําบลบ้านหว้าที่มีฟันเหลือใช้งานน้อยกว่า 10 ซี่
ผลกระทบหรือผลดําเนินการ
จากผลการดําเนินงานกิจกรรมทําฟันเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหว้า
ต่อเนื่องตลอดมา 4 ปีที่ผ่านมาพบว่า
ปีงบ
จํานวน
ถอนฟัน
อุดฟัน ขูดหินปูน ฟันปลอม คิดเป็นร้อยละของ
ประมาณ ผู้สูงอายุ (คน) คน/ซี่
คน/ซี่
(คน)
ราย/ชิ้น
กลุ่มเป้าหมาย
2553
14
10/36
2/6
6
14/28
100
2554
16
13/45
3/8
7
14/32
87.5
2555
13
11/41
2/9
7
13/26
100
2556
15
12/43
4/14
10
14/28
93.3

1. ผู้สูงอายุมีความพอใจในการรับ บริการเนื่องจากการรับ บริการที่ ใกล้บ้า น ใกล้ ใจ และผู้สูงอายุ
สามารถเดิน ทางมารับ บริการด้วยตนเองไม่เ ป็น ภาระแก่ลูกหลานหรือผู้ดูแล และผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
เนื่องจากมีฟันเคี้ยวอาหาร
2. การติดตามเยี่ยมบ้าน การประเมินผลโดยเจ้าหน้า ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทําได้ง่า ย
เนื่องจากรู้สภาพในพื้นที่เป็นอย่างดี ผลจากการติดตามเยี่ยมบ้านพบว่ายังมีผู้สูงอายุหลายคนที่ยังใช้งานฟัน
ปลอมได้ไม่เต็มที่ เช่นฟันปลอมหลวม เจ็บเวลาเคี้ยวอาหาร ได้ให้คําแนะนําให้ไปพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขฟันเทียม
สําหรับบางคนที่ฟันปลอมหลวมมากเนื่องจากสันเหงือกแบนได้แนะนําให้เข้ารับคําปรึกษาจากทันตแพทย์เพื่อรับ
การรักษาโดยฝังรากฟันเทียม
3. เจ้าหน้าที่จะมีความคุ้นเคยกับผู้สูงอายุที่มาทําฟันเทียม เนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละคนจะมารับบริการ
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ครั้งสามารถต่อยอดเข้าไปทํางานด้านทันตสาธารณสุขและงานอื่นเป็นอย่างดี
4. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ที่รับผิดชอบงานมีความภาคภูมิใจที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับบริการ
ทันตกรรมครบทุกมิติ ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง
ข้อเสนอแนะหรือการปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
จากการดําเนินงาน พบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงดังนี้
1. การทําฟันเทียม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หลายคนคิดว่าเป็นงานของทันตแพทย์ และเกิน
ขีดความสามารถของตนเองจึงทําให้เกิดการละเลย ไม่ใส่ใจทําให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ขาดโอกาสที่จะได้ใส่ฟันเทียม แต่
ความจริงแล้วในบทบาทของทันตาภิบาลสามารถดําเนินการได้โดยการเป็นตัวกลางสื่อประสานงานกับทันตแพทย์
การเตรียมผู้สูงอายุในบทบาทที่ตนเองทําได้ไม่ว่าจะเป็นการ พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ การ
เตรียมช่องปากที่เหมาะสม การติดตามเยี่ยมบ้านให้กําลังใจ ซึ่งสามารถทําให้การใส่ฟันเทียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. การดําเนินกิจกรรมครั้งต่อไปจะมีการคัดกรองคนไข้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ความร่วมมือของคนใน
ชุมชนช่วยค้นหากลุ่มผู้สูงอายุที่ยังขาดโอกาสในการใส่ฟันเทียม เพื่อให้ได้ใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และ
มีความเห็นว่าน่าจะดําเนินการทุกปี เพราะจะมีผู้สูงอายุมาติดต่อเรื่องขอเข้าโครงการฟันเทียมพระราชทานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดําเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุข
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ชื่อเรื่อง

: นวัตกรรม”การใช้นโยบายอ่อนหวาน มีผลต่อการลดการบริโภคหวานและการดูแลอนามัย
ช่องปากของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

เจ้าของผลงาน : นางลัดดา เสนาบุตร
ผู้นําเสนอผลงาน : นางลัดดา เสนาบุตร
หน่วยงาน
: โรงพยาบาลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
ปีดําเนินการ
: พ.ศ. 2554 - 2556
นวัตกรรม”การใช้นโยบายอ่อนหวาน มีผลต่อการลดการบริโภคหวานและการดูแลอนามัยช่องปาก
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาฟันน้ํานมผุ กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นปัญหาเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และยังทําให้โรคในช่องปากที่เกิดขึ้นใหม่หรือโรคที่มีอยู่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งสาเหตุของ
การเกิดโรคฟันผุ คือ อาหารหวาน ขนมกรุบกรอบ ระยะเวลา และ เชื้อโรค นอกจากนี้พฤติกรรม ทันต
สุขภาพที่ ไม่ถูกต้อง เช่น การรับ ประทานอาหารที่มีโ ทษต่อฟัน การไม่แปรงฟัน ก่อนนอน การดูด ขวดนม
ความเชื่อเกี่ยวกับการดูแลฟันที่ผิด ๆ การเติมน้ําตาลลงในนมเด็กจะได้หลับสบาย ไม่งอแงเวลานอน รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของสื่อโฆษณาที่เข้ามาสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและร้านสะดวกซื้อ เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคใน
ช่องปากได้ทั้งนั้น การรณรงค์ลดหวาน มัน เค็ม ก็ยังเป็นนโยบาย ของงานสาธารณสุข ทุกๆปีและที่ผ่านมางาน
ทันตสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการเฝ้าระวังฟันน้ํานมผุจากการตรวจโดย ทันตบุคลากร และเพิ่ม
การทาฟลูออไรด์วานิชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ยังพบว่า ฟันน้ํานมยังมีการผุเพิ่มขึ้น
จากการสํารวจสภาวะช่องปากของกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอําเภอสบปราบ
ในปี 2554 พบว่า จํานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอสบปราบ 356 คน พบฟันน้ํานมผุ จํานวน 210 คน
คิดเป็นร้อยละ41.01 ปราศจากฟันผุ( Caries Free) ร้อยละ 58.98 และในปี 2555 จํานวนเด็ก 333 คนพบ
ฟันน้ํานมผุ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 48.95 ปราศจากฟันผุ( Caries Free) ร้อยละ 51.05 แสดงว่าปัญหาโรค
ฟันน้ํานมผุยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขให้ต่อเนื่องต่อไปซึ่งจะพบว่าอัตราฟันน้ํานมผุจะลดลงตั้งแต่ปี
2555 ซึ่งปีนั้นทางงานทันตกรรมโรงพยาบาลสบปราบได้ดําเนินโครงการศูนย์เด็กอ่อนหวานขึ้นโดยมีนโยบาย
อ่อนหวานประกอบด้วย10ข้อดังนี้1.เด็กได้รับการตรวจฟันโดยครู ผู้ปกครอง ก่อนเข้าศูนย์เด็ก 2.ไม่มีขนม
หวาน กรุบกรอบ น้ําหวาน น้ําอัดลม นมเปรี้ยวในศูนย์เด็ก 3.ผู้ปกครองได้รับการประชุมการส่งเสริมสุขภาพ
ทันตสุขภาพอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี4.มีการให้ความรู้ผู้ปกครอง จัดมุมผู้ปกครองโดยผู้ดูแลเด็ก 5.เด็กในศูนย์เด็ก
ได้รับการแปรงฟันหลังอาหารและก่อนนอนทุกวัน6.ชุมชนองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทันตสุขภาพ
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เด็ก 7.ศูนย์เด็กมีนโยบายสุขภาพในศูนย์เด็กร่วมกับชุมชน 8.เด็กในศูนย์เด็กมีผักผลไม้นมจืดรับประทานทุก
วัน 9.เด็กมีกิจกรรมออกกําลังกายประกอบเพลงทุกวัน10.เด็กได้รับบริการทันตกรรมอย่างคลอบคลุม โดย
นโยบายนี้มาจากการประชาคมและตกลงกันว่าจะใช้นโยบายอ่อนหวานเป็นแนวทางในการดําเนินงานศูนย์เด็ก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวานต้นแบบโดยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีนโยบาย
อ่อนหวานที่มีชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริมผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแกนนําในการสร้างครอบครัวอ่อนหวานเพื่อลดโรคเกิด
จากการกินหวาน มัน เค็ม และโรคฟันผุ
3. เพี่อส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมสร้างนโยบายสาธารณะ ปลอดขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ เน้น
เมนูอาหารว่างเด็กเป็นผลไม้ และลดการปรุงหวาน มัน เค็มในอาหาร
วิธีการ/กิจกรรม
1. ออกสํารวจชุมชนพฤติกรรมการบริโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กัวะตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมา
2. ประชุมอบรมผู้ดูแลเด็กเรื่องการเริ่มโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน
3. จัดประชุมผู้ปกครองแก้ไขปัญหาฟันน้ํานมผุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้กระบวนการประชาคม
ที่ศูนย์เด็กบ้านแม่กัวะตั้งแต่ปี2555
4. จัดประกวดกิจกรรมทันตส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ประกวดเรื่องเล่าจากภาพแปรงฟันก่อนนอนที่บ้านโดยผู้ปกครอง
6. มอบโล่ห์รางวัล /เกียรติบัตรศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวานศูนย์เด็กบ้าน
แม่กัวะ
7. ให้บริการทันตกรรมแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีปัญหาฟันน้ํานมผุโดยเปิดให้บริการใน
วันเสาร์/ สัปดาห์ที่คลินิกบริการทันตกรรมโรงพยาบาลสบปราบ
ผลการดําเนินงาน
นโยบายศูนย์เด็กอ่อนหวาน 10 ข้อได้เริ่มใช้ที่ศูนย์เด็กตําบลแม่กัวะตั้งแต่ปี2554 -2556 พบว่าการ
ใช้นโยบายเป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมส่งผลให้เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีอัตราร้อยละฟันน้ํานมผุลดลงดังนี้
ร้อยละ 81.40,53.76,40.04 ตามลําดับ นอกจากนี้องค์กรในชุมชน แกนนําอสม. ผู้นําชุมชน อบต.อปท.
ผู้ปกครองก็จะได้รับรู้การดูแลสุขภาพร่วมกับสุขภาพช่องปากของเด็กจากนโยบายที่ร่วมกันรับรู้และปฏิบัติ
ร่วมกันในแนวเดียวกันก็จะทําให้เด็กในศูนย์เด็กมีสุขภาพและสุขภาพช่องปากที่ดีและยั่งยืนตลอดไป
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ข้อเสนอแนะ
การใช้นโยบายอ่อนหวานน่าจะมีเกณฑ์ในการที่ทุกคนต้องดูแลสุขภาพช่องปากตนเองด้วยโดยการใช้
ข้อกําหนดเด็กคนไหนฟันผุเพิ่มผู้ปกครองจะต้องมีส่วนรับผิดชอบโดยการจ่ายค่าปรับให้กับฟันที่ผุโดยราคาที่
ปรับอาจจะ 50 บาท/ซี่เพราะผู้ปกครองและเด็กจะได้ระวังในการแปรงฟัน การรับประทานอาหารที่มีผลเสีย
ต่อสุขภาพและช่องปาก

: การพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคม (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต4 ขอนแก่น)
เจ้าของผลงาน : นายสมพงษ์ อุปนาศักดิ์
ผู้นําเสนอผลงาน : นายสมพงษ์ อุปนาศักดิ์
หน่วยงาน
: งานทันสาธารณสุข กลุม่ งานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
ปีดําเนินการ
: พ.ศ. 2552 - 2556

ชื่อเรื่อง

บทคัดย่อ
การพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น เป็น
การพัฒนางานที่ต่อเนื่องจากการดําเนินงานมาเป็นระยะเวลา 5ปี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านทันตสุขภาพของผู้ขาด
โอกาสทางสังคมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่นที่ถูกจํากัดในพื้นที่หรือถูกกักขังบริเวณซึ่งมี
เด็กและเยาวชนที่เข้ามาใหม่จํานวนมากและยังพบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาด้านทันตสุขภาพ ใน
การดําเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกหน่วย
รณรงค์ให้บริการทันตกรรม และอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านทันตสุขภาพ
เป็นประจําทุกปี แต่ยังพบว่าเด็กและเยาวชนมีปัญหาทันตสุขภาพอยู่จํานวนมาก
จากผลการดําเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น
ปี2556 เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านทันตสุขภาพ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จํานวน 215 คน ได้รับการ
รักษาด้วยการอุดฟัน 45/89 (คน/ซี่) ขูดหินน้ําลาย 80 คน ถอนฟัน จํานวน 70/84 (คน/ซี่) ได้รับการส่งต่อเพื่อ
รักษาผ่าตัดฟันคุด ที่กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลขอนแก่น จํานวน 5 คน ผลการประเมินความรู้ด้านทันต
สุขภาพ มีความรู้ด้านทันตสุขภาพก่อนการอบรมร้อยละ 45 และมีความรู้หลังการอบรมด้านทันตสุขภาพร้อยละ
76 ทดสอบการฝึกแปรงฟันทีถูกวิธีหลังการสอนแปรงฟันด้วยวิธีขยับปัด พบว่าแปรงได้ถูกวิธีร้อยละ 80
ความต่อเนื่อง ยั่งยืนและขยายผล มีวิชาชีพอื่นๆที่ได้ทราบถึงการดําเนินงานของงานทันตกรรม
ขอเข้ามาทํางานในการส่งเสริมสุขภาพของเด็กแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพที่ดีไม่เพียงแต่การมี
สุขภาพช่องปากที่ดีเท่านั้น ซึ่งหน่วยบริการพยาบาลในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น โดยทีม
พยาบาลได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ถึ ง ปั ญ หาด้ า นทั น ตสุ ข ภาพของเด็ ก และเยาวชนที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลจึ ง มี
แนวความคิดการสร้างทีมการดูแลทันตสุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ขึ้นโดยส่งตัวแทนเข้ามารับการ ฝึก
ทักษะในการให้ทันตสุขศึกษาและขอสนับสนุนสื่อการให้ทันตสุขศึกษาที่งานทันตสาธารณสุขกลุ่มงาน ทันตกรรม
โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

การพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น) ปี 2556
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
จากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทําให้มีประชาชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งรวมทั้งเด็กและเยาวชน
ซึ่ง ถูกจํา กัด ในพื้น ที่ห รือถูกกักขังบริเ วณ ซึ่งทํา ให้เ กิด ปัญ หาด้า นต่างๆตามมารวมทั้งปัญ หาด้า นสุขภาพด้ว ย
โดยเฉพาะปัญหาด้านทันตสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต4ขอนแก่น ที่ขาด
โอกาสทั้งการรักษาความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค รวมทั้งยังมีพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคในช่องปากเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการเลียนแบบกลุ่มที่ ไม่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการยอมรับ ในกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนที่รับเข้ามาใหม่
การดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต4ขอนแก่น โดยงานทัน ตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ได้
ดําเนินการตั้งแต่ปี2552 เป็นต้นมายังพบว่าปัญหาด้านทันตสุขภาพของเด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าวยังมีปัญหา
เพิ่ม ขึ้น ทุก ปีร วมทั้งกลุ่ม เดิ มและกลุ่ มที่เ ข้า มาใหม่ ซึ่ง การดํา เนิ น งานตามโครงการส่ งเสริม ทัน ตสุ ขภาพกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ของกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ได้มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดําเนินการหลาย
แห่งทําให้ขาดการต่อเนื่องในการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้
จากปัญหาดังกล่าว งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต4 ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาด้านทันตสุขภาพของเด็กและ
เยาวชนกลุ่มดังกล่าว ซึ่งนับวันจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ งานทันต
สาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนางานเพื่อแก้ไข
ปัญหาทันตสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต4ขอนแก่น โดยมุงเน้นในการให้
ความรู้ด้านทันตสุขภาพให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยบุคลลากรด้านสาธารณสุขภายในศูนย์ จัดให้มีการ
รณรงค์ให้บริการรักษาทางทันตกรรม และกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน และ
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการพยาบาลโดยทีมงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้มี
ทันตสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถดูแลทันตสุขภาพได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสุขนิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองให้เด็กกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพของเด็กกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลทันตสุขภาพของเด็กกลุ่มเป้าหมาย
4. เพื่อให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชน
5. เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้เด็กและเยาวชนเกิดความสํานึกที่ดีต่อรัฐที่มีความห่วงใยต่อสุขภาพ ไม่ทอดทิ้ง

สถานที่ดําเนินการ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น
กิจกรรม
งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ให้บริการส่งเสริมป้องกันทางทันต
สุขภาพในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต4ขอนแก่นปีละ1ครั้งโดยเริ่มดําเนินตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. ประสานงานกับหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ประชุมวางแผนงานการดําเนินการ
2. ตรวจประเมินสภาวะทันตสุขภาพเพื่อคัดกรองผู้ที่มีปัญหาด้านทันตสุขภาพเพื่อวางแผนการให้การรักษา
3. บริการรักษาทางทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินน้ําลาย ถอนฟัน และส่งต่อรายที่มีความรุนแรงของโรคในช่องปาก
4. ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ทดสอบความรู้ด้านทันตสุขภาพก่อนและหลังการให้ความรู้ อบรมให้
ความรู้ด้านทันตสุขภาพ กิจกรรมกลุ่ม ฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี
กลุ่มเป้าหมาย

เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต4ขอนแก่น

ผลกระทบหรือผลดําเนินการ
จากผลการดําเนินงานเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น ปี
2556 เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านทันสุขภาพได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจํานวน 215 คน ได้รับการรักษา
ด้วยการอุดฟัน 45/89 (คน/ซี่) ขูดหินน้ําลาย 80 คน ถอนฟัน จํานวน 75/84 (คน/ซี่) ได้รับการส่งต่อเพื่อรักษา
ผ่าตัดฟันคุด ที่กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลขอนแก่น จํานวน 5 คน
ประโยชน์ที่ได้รับหรือข้อเสนอแนะหรือการปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านทันตสุขภาพ ก่อนการให้ความรู้ร้อยละ 54 และหลังการให้ความรู้ร้อยละ
76
ทดสอบการฝึกแปรงฟันรายบุคคล หลังการสอนแปรงฟันด้วยวิธีขยับปัด แปรงได้ถูกวิธีร้อยละ80 เด็กมี
ทัศนคติที่ดีขึ้นในการดูแลสุขภาพช่องปาก จะเห็นได้จากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือใน
การรับการตรวจรักษา สิ่งที่ต้องพัฒนาคือ การหาแกนนําหรือตัวอย่างที่ดี เพื่อให้เกิดการสานต่อกิจกรรมการแปรง
ฟันในสถานฝึกอบรม ให้มีความต่อเนื่องและควรมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ หรือมีการเข้าไปทํากิจกรรม
กระตุ้นให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองต่อไป
ความต่อเนื่อง ยั่งยืน และขยายผล
มีวิช าชีพอื่น ๆที่ ได้ทราบถึงการดํา เนินงานของงานทันตกรรม ขอเข้า มาทํางานในการส่งเสริม
สุขภาพของเด็กแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพที่ดีไม่เพียงแต่การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเท่านั้น

ชื่อเรื่อง
: การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ บ้านตุงลอย
เจ้าของผลงาน : นายธวัชชัย จุ่มคํา
ผู้นําเสนอผลงาน : นายธวัชชัย จุ่มคํา
หน่วยงาน
: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านตุงลอย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ปีดําเนินการ
: พ.ศ. 2554 - 2555
บทคัดย่อ
กลุ่มวัยทํางานและกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่พบการสูญเสียฟันอย่างชัดเจน จากการสํารวจสภาวะทันต
สุขภาพในผู้สูงอายุบ้านตุงลอย พบร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ ร้อยละ 51.73 และ ร้อย
ละของผู้สูงอายุที่มีฟันใช้งานที่เหมาะสม(ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ)ร้อยละ 42.70 อัตราการสูญเสียฟันนี้จะเกิดขึ้นตลอด
ชีวิตจนถึงผู้สูงอายุ อาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุเกือบทุกคนมีปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร และการเข้ารับบริการทางทัน
ตกรรมของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมาทําการรักษาโดยการถอนฟัน และผู้สูงอายุก็ไม่มีความรู้ในเรื่องการดูแลรักษา
สุขภาพช่องปากด้วย ดังนั้นการมีสุขภาพช่องปากที่ดีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลาย
ได้สารอาหารครบถ้วนที่จะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย จากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมาจึงได้จัดทํา
โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับบริการทางทันตก
รรม 2.ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.ผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สูงอายุ ที่มีกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก 1 ชมรม
การดําเนินงานในครั้งนี้เริ่มจาก1.ประชุมผู้นําชุมชน/อสม./ตัวแทนผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เพื่อชี้แจงโครงการ 2. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 3. จัดอบรมแกนนําส่งเสริมทันตสุขภาพ
ผู้สูงอายุ จํานวน 26 คน ร่วมกับ อสม. 4. แกนนําส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ผสมผสานกับการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 5.นิเทศติดตามงานโดย
ทันตบุคลาการโดยการออกติดตามเป็นรายกลุ่มบ้าน 6.สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
จากการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นรายกลุ่มบ้าน 7 กลุ่มบ้าน จํานวน 288 คน มีผู้สูงอายุ
ได้รับบริการทางทันตกรรม 164 คน โดยได้รับบริการ ขูดหินน้ําลาย 164 คน ถอนฟันแท้ 29 คน 34 ซี่ อุดฟัน
แท้ 46 คน 52 ซี่ 54 ด้าน และจากการจัดอบรมแกนนําส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุจํานวน 26 คน ผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ร้อยละ 82 ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่ม
เป็นชมรม จํานวน 1 ชมรมและมีมติจากแกนนําส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมประกวด “สุขสันต์ผู้สูงอายุฟันดี”โดยจะมีการจัดประกวดผู้สูงอายุ ฟันดีใน
ชมรมปีละ 1 ครั้ง 2. แกนนําผู้สูงอายุจะมีการตรวจช่องปากแกผู้สูงอายุด้วยกันในแต่ล่ะกลุ่มบ้านร่วมกับ อสม.
โดยจะทําการตรวจช่องปากทุกๆ 3 เดือน
การดําเนินงานการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หากมีการบริหารจัดการโดยการใช้การขับเคลื่อน
เป็นทีม โดยไม่มงุ่ ที่จะพูดหรือแก้ไขเฉพาะเรื่องฟันเพียงอย่างเดียวสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของงานที่
สามารถตอบโจทย์การทํางานได้เช่นกัน

การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ บ้านตุงลอย
ความเป็นมาแนวคิด
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขเป็นชนกลุ่มน้อยเสมอในกลุ่มคนทํางานสาธารณสุข หากตั้งคําถามว่าขนาดมีผล
ต่อการดําเนินงานของกลุ่มงานมากแค่ไหน นับเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของกลุ่มงานเป็นอย่างยิ่งกลุ่มวัย
ทํางานและกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่พบการสูญเสียฟันอย่างชัดเจน เป้าหมายของประเทศปี ๒๕๖๓ กําหนดให้พบผู้
มีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ซี่ เท่ากับร้อยละ ๖๐ แต่จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ ปี ๒๕๕๐ ผู้สูงอายุมี
ฟันใช้งาน 20 ซี่เพียงร้อยละ 54.8 เท่านั้น ปัญหาหลักในผู้สูงอายุยังคงเป็นการสูญเสียฟัน และการการสูญเสีย
ยังคงเพิ่มต่อเนื่องตามอายุ และจากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ระดับประเทศ ในปี 2555 ค่า DMFT 15 ซี่/ คน ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน 20 ซี่ ร้อยละ57.8 มีฟันคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้น
ไป 43.3% มีร่องลึกปริทันต์ .20.7 % มีการแปรงฟันก่อนนอน 65.5% มีการทําความสะอาดโดยถอดฟันปลอม
ออกมาแปรงฟัน 67.8% และในภาคเหนือ ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน 20 ซี่ ร้อยละ64 มีฟันคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป
54.6% มีสภาวะปริทันต์อักเสบ 31.6 % มีการแปรงฟันก่อนนอน 69.5% มีการทําความสะอาดโดยถอดฟันปลอม
ออกมาแปรงฟัน 63.5%
จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพในผู้สูงอายุบ้านตุงลอย พบร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า 20 ซี่ ร้อยละ 51.73 และ ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันใช้งานที่เหมาะสม(ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ)ร้อยละ 42.70
และมีการแปรงฟันก่อนนอนร้อยละ 23.5 ผู้สูงอายุเกือบทุกคนมีปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร และการเข้ารับบริการ
ทางทันตกรรมของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมาทําการรักษาโดยการถอนฟัน บางครั้งผู้สูงอายุใช้เวลาเดินทางมารักษาที่
รพ.สต. เป็นเวลา ครึ่งวัน แต่กลับไม่ได้ทําการรักษาเพราะเครื่องมือทางทันตกรรมที่รพ.สต.ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บ ริการและผู้สูงอายุก็ไม่มีความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากด้ว ย ดังนั้นสุขภาพช่องปากจึงมี
ความสําคัญอย่างยิง่ กับสุขภาพโดยรวมของร่างกายโดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่สภาพร่างกายเริ่มทรุดโทรมจากการใช้
งาน การมีสุขภาพช่องปากที่ดีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายได้สารอาหารครบถ้วน
ที่จะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
จากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมาจึงได้จัดทําแก้ไขปัญหา โดยขอความร่วมมือจากชุมชนและจากองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1.ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับบริการทางทันตกรรม
2.ผู้สูงอายุกลุม่ เป้าหมายมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก 1 ชมรม
4. ชมรมผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก อย่างน้อย 1 ชมรม
วิธีดําเนินการ

1. ประชุมผู้นําชุมชน/อสม.จํานวนกลุ่มบ้านละ 2 คน/ตัวแทนผู้สูงอายุและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อชี้แจง
โครงการ
2. จัด ทําแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับ การสนับ สนุนจากกองทุน หลักประกัน สุขภาพในระดับ ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย หมวดการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
3. ออกตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษา กลุ่มเปาหมาย จํานวน 288 แยกตามรายหมู่บ้าน
จํานวน 7 กลุ่มบ้าน(กลุ่มเป้าหมายคิดตามสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน) พร้อมกับแจกถุง
Gift set ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ทําการตรวจสุขภาพช่องปาก
4. จัดอบรมแกนนําส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 26 คน ร่วมกับ อสม. จํานวน 14 คน พร้อมกับ
จัดให้มีกิจกรรม “สุขสันต์ผู้สูงอายุฟันดี”ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 2 จัดให้ผู้สูงอายุและ อสม.ตรวจสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุด้วยกัน
กิจกรรมที่ 3 ประกวดผู้สูงอายุฟันดีทั้ง 7 กลุ่มบ้านโดยให้ส่งตัวแทนเข้าประกวดกลุ่มบ้านละ
1 คน
กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเขตรับผิดชอบ รพ.สต. บ้านตุงลอย 1 ชมรม
5. แกนนําส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้แก่ประชาชน
ทั่วไป ผสมผสานกับการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
6. นิเทศติดตามงานโดยทันตบุคลาการ เพื่อให้การปรึกษาแนะนํา ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน โดยการออกติดตามเป็นรายกลุ่มบ้าน
7. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
1.
•
•
•
•

2.
3.
4.

ผลการดําเนินงาน
จากการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นรายกลุ่มบ้าน 7 กลุ่มบ้าน จํานวน 288 คน มีผู้สูงอายุ
ได้รับบริการทางทันตกรรม 164 คน โดยได้รับบริการ
ขูดหินน้ําลาย 164 คน
ถอนฟันแท้ 29 คน 34 ซี่
อุดฟันแท้ 46 คน 52 ซี่ 54 ด้าน
ได้รับการส่งต่อไปรับบริการใส่ฟันเทียม 24 คน
จากการจัดอบรมแกนนําส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุจํานวน 26 คน ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ร้อยละ 82
ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มเป็นชมรม จํานวน 1 ผู้
ชมรมผู้สูงอายุเขตรับผิดชอบบ้านตุงลอย มีกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก 2 กิจกรรม คือ
4.1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประกวด “สุขสันต์ผู้สูงอายุฟันดี”โดยจะมีการจัดประกวดผู้สูงอายุ
ฟันดีในชมรมปีละ 1 ครั้ง

4.2. กิจกรรมที่ 2 แกนนําผู้สูงอายุจะมีการตรวจช่องปากแกผู้สูงอายุด้วยกันในแต่ล่ะกลุ่มบ้าน
ร่วมกับ อสม. โดยจะทําการตรวจช่องปากทุกๆ 3 เดือน
สรุปการเรียนรู/้ ข้อเสนอแนะ
การดําเนินงานการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านตุงลอย ซึ่งเป็นการทํางานในพื้นที่สูงมีข้อจํากัดด้าน
บุคลากรและเรื่องภาษาเป็นปัญหาที่สําคัญและเป็นงานที่ดูเฉพาะเจาะจงเพียงเรื่องเดียวการดําเนินโครงการใน
ครั้งนี้อาจไม่ใช่การทํางานที่ประสบความสําเร็จหรือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่หากแต่เป็นก้าวแรกและก้าวสําคัญที่ทําให้
ได้ลองทํางานที่ไกลกว่าการพูดเรื่องในช่องปากเพียงอย่างเดียวและไกลจากห้องฟันเข้าถึงชุมชน เป็นเรื่องที่เรา
มองลึกกว่าคอหอยของกลุ่มเป้าหมาย แต่ถ้าหากมีการบริหารจัดการโดยการใช้การขับเคลื่อนเป็นทีม และการ
สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โดยไม่มุ่งที่จะพูดหรือแก้ไขเฉพาะเรื่องฟันเพียง
อย่างเดียว การทดลองทําเรื่องที่ไกลกว่าการพูดเรื่องในช่องปาก ไกลจากห้องฟันลงสู่ชุมชนทั้งอําเภอ มองไกล
กว่าคอหอยของกลุ่มเป้าหมายสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของงานที่สามารถตอบโจทย์การทํางานได้
เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงการทํางานจึงเป็นงานที่ท้าทายและรอให้เราพิสูจน์ต่อไป

ชื่อเรื่อง
: นวัตกรรมยิ้มสวยด้วยสื่อสร้างสรรค์
เจ้าของผลงาน : นางสาวเกศสุดา ปันคํา
ผู้นําเสนอผลงาน : นางสาวเกศสุดา ปันคํา
หน่วยงาน
: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเมืองวะ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปีดําเนินการ : พ.ศ. 2554 - 2555
บทคัดย่อ
พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวานในเด็ก 0-14 ปี โดยการสํารวจของแกนนํา
เยาวชน ตําบลเมืองเล็น พ.ศ.2554 พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 0-14 ปีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสหวานถึงร้อย
ละ 70 และมีฟันผุร้อยละ 71.43 ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นปัญหาด้านทันตสุขภาพ การแก้ปัญหาทันตสุขภาพ โดย
การให้ความรู้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้ มีความเข้าใจ และนําไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า การจัดทํานวัตกรรม “ยิ้มสวยด้วยสื่อสร้างสรรค์” จึงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งยังสามารถนําไปใช้กับงานสุขภาพด้านอื่นๆ จากการสรุปผลการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเมืองวะ ปี 2554
พบผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงในตําบลเมืองเล็นจํานวนทั้งหมด 353 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาและเกินเป้าหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นงานทัน ตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํา บลบ้า นเมืองวะ จึง ได้จัด ทํา
โครงการสองวัยสานสายใยหมู่บ้านอ่อนหวาน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองศ์ความรู้เรื่องทันตสุขภาพและ
พฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมด้านทันตสุขภาพและเพื่อให้เยาวชนนําไปถ่ายทอดความรู้เรื่องทันตสุขภาพและ
พฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมด้านทันตสุขภาพแก่ชุมชน มีวิธีดําเนินการจัดอบรมแกนนําเยาวชนและแกนนํา
อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาองศ์ความรู้แกนนําให้มีองค์ความรู้เรื่องทันตสุขภาพและพฤติกรรมบริโภคที่
เหมาะสม และได้ร่วมกันจัดทําแผนงานพัฒนางานด้านทันตกรรมในชุมชนโดยมีกิจกรรมการสร้างกระแสด้าน
ทันตสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคในชุมชนโดยแกนนําเยาวชนและแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขและจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานชุมชนอ่อนหวาน 5 หมู่บ้าน นําเสนอผลงานของแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 1 เรื่อง ซึ่งทําให้เกิดเป็นนวัตกรรม “ยิ้มสวยด้วยสื่อสร้างสรรค์” 5 เรื่องดังนี้ 1. 8 อาหารมหัศจรรย์เพื่อฟัน
สวย 2.เยาวชนตําบลเมืองเล็นฟันสวย 3.เมืองเล็นอ่อนหวาน 4.ฟ.ฟันสวยงาม 5.ฟันสวยรวยยิ้ม สื่อนี้สามารถ
ใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้ปกครองเด็กแรกเกิด-5 ปี กลุ่มครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มหญิง
ตั้ง ครรภ์ กลุ่ม เด็ก นั กเรี ย น กลุ่ มผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิต สู ง และกลุ่ ม ผู้สู ง อายุ จากการ
ประเมินผลการดําเนินงาน พบว่าแกนนําเยาวชนและแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขจํานวนทั้งหมด 30 คน มี
ความรู้ระดับสูงร้อยละ 54.75 ความรู้ระดับปานกลางร้อยละ 65 จากการที่แกนนําเยาวชนได้นําสื่อไปสอน
กลุ่มเป้าหมายผลการประเมินสื่อก่อนการให้ความรู้มีความรู้ความเข้าใจระดับสูงร้อยละ 10 หลังการใช้สื่อมี
ความรู้ค วามเข้ า ใจระดั บ สูง ร้อ ยละ 33.4 ส่ว นทัก ษะด้ า นการปฏิบั ติที่เ กิด จากการใช้สื่ อเป็ น ประเด็น ที่ ต้อ ง
ทําการศึกษาในเชิงลึกต่อไป และจากการทํากิจกรรมกลุ่ม ทําให้ได้แผนงานพัฒนางานด้านทันตกรรมในชุมชน
ในแต่ละหมู่บ้าน และบทเรียนที่ได้จากการทํานวัตกรรม “ยิ้มสวยด้วยสื่อสร้างสรรค์ เป็นการทํางานส่งเสริม
สุขภาพที่ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด ลงมือทําเองจะทําให้เกิดความยังยืน รูปแบบนวัตกรรมงานทันตก
รรมสามารถนําไปใช้เป็นสื่อในงานอื่นๆเช่น งานโรคไม่ติดต่อ งานผู้สูงอายุ และงานอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งงานทัน
ตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในงานดังกล่าวที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม

ชื่อเรื่อง

: ผลการติดตามการใช้”แถบวัดฟันสวย” ในการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มมารดาหลังคลอด
และผู้ดูแลเด็ก อายุ 0-2 ปี
เจ้าของผลงาน : นางฉวีวรรณ บุญเรศ, นางสาวเนตรอัมพร วรรณจํารูญ, นางสาวรัตนาพร บุญฑาทิพย์
ผู้นําเสนอผลงาน : นางฉวีวรรณ บุญเรศ
หน่วยงาน
: ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่แตง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปีดําเนินการ
: พ.ศ. 2556
บทคัดย่อ
ความเป็นมาแนวคิด การดูแลสุขภาพปากและฟันอย่างถูกต้องตั้งแต่เด็ก เป็นการลงทุนในสุขภาพ
ที่สามารถปันผลได้ในตลอดชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรค เพื่อให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่
ดี จะต้องเริ่มตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ จนกระทั่งหลังคลอด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับฟันซี่แรก เมื่อ
ลูกโตขึ้นแม่ก็ต้องดูแลฟันลูกเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการปรับตัวแม่และลูกในการทําความสะอาดช่องปาก ต้องฝึก
ความอดทน และใช้เวลาในการปรับตัวไปพร้อม ๆ กัน จึงได้จัดทําสื่อ “นวัตกรรมแถบวัดฟันสวย”ขึ้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลการใช้ “แถบวัดฟันสวย” ในการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มมารดา หลัง
คลอดและผู้ดูแลเด็ก อายุ 0-2 ปีในเขตรับผิดชอบของอําเภอแม่แตง กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน
วิ ธี ก ารศึ ก ษา : เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากการเยี่ ย มบ้ า นในกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จํานวน 20 คน (มารดาหลังคลอดบุตร จํานวน 10 คน และผู้ดูแลเด็ก อายุ 0-2 ปีจํานวน 10 คน) ที่ผ่านการ
สอนทันตสุขศึกษาและได้รับแจก “แถบวัดฟันสวย” ซึ่งเป็นแถบวัดส่วนสูงสําหรับเด็กพร้อมคําอธิบายในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ตามกลุ่มอายุ พร้อมเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความสูงสัมพันธ์กับอายุเด็ก ทําการ
ติดตามผลการใช้โดยวิธีการสัมภาษณ์ และประเมินระดับความพึงพอใจ เริ่มเก็บข้อมูล มีนาคม 2556 –
สิงหาคม 2556
ผลการศึกษา: จากการเยี่ยมบ้าน กลุ่มตัวอย่าง 20 คนพบว่า มารดาและผู้เลี้ยงดูเด็กมีการนํา แถบวัด
ฟันสวยมาใช้ 20 คน (ร้อยละ 100) มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากมากที่สุด 17 คน(ร้อยละ 85 )ระดับ
มาก 3 คน( ร้อยละ 15) การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย มากที่สุด 13 คน( ร้อยละ 65) ระดับมาก 7
คน( ร้อยละ 35) การใช้รูปภาพเหมาะสมน่าสนใจระดับ มากที่สุด 20 คน( ร้อยละ 100 ) สีสันน่า สนใจ
เหมาะสม 17 คน( ร้อยละ 85) ระดับมาก 3 คน( ร้อยละ 15) การที่มีเจ้าหน้าที่ออกไปเยี่ยมบ้าน ระดับมาก
ที่สุด 20 คน( ร้อยละ 100) ประโยชน์การนําไปใช้ระดับมากที่สุด 13 คน( ร้อยละ 65) ระดับมาก 7 คน (ร้อย
ละ 35) สภาวะการเจริญเติบโตทางด้านนําหนักตามเกณฑ์ 18 คน( ร้อยละ90 )มากกว่าเกณฑ์ 2 คน( ร้อยละ
10) ส่วนสูงตามเกณฑ์ 11 คน (ร้อยละ 55) ต่ํากว่าเกณฑ์ 9 คน( ร้อยละ45)
บทสรุป:แถบวัดฟันสวยอาจเป็นจุดกระตุ้นให้ผู้รับมีความต้องการอยากที่จะไปศึกษาต่อ จากการที่ติดไว้
มองเห็นทุกวัน
ข้อเสนอแนะ: สามารถนําไปใช้ได้ในทุกพื้นที่โดยไม่จํากัดสภาวะภูมิประเทศ แต่อาจถูกจํากัดในด้าน
ของภาษา อาจทําคู่มือประกอบให้เห็นรูปภาพการเช็ดช่องปากและการแปรงฟันเด็กเจ้าหน้าที่อาจต้องอธิบาย
ให้ผู้รับเข้าใจ พร้อมทั้งออกไปเยี่ยมบ้านบ่อย ๆ

ความเป็นมาแนวคิด
การดูแลสุขภาพปากและฟันอย่างถูกต้องตั้งแต่เด็กเป็นการลงทุนในสุขภาพที่สามารถปันผลได้ใน
ตลอดชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคเพื่อให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี จะต้องเริ่มตั้งแต่แม่
ตั้งครรภ์ จนกระทั่งหลังคลอด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับฟันซี่แรก เมื่อลูกโตขึ้นแม่ก็ต้องดูแล
ฟันลูกเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการปรับตัวแม่และลูกในการทําความสะอาดช่องปาก ต้องฝึกความอดทน และใช้เวลาใน
การปรับตัวไปพร้อม ๆ กัน จึงได้จัดทําสื่อ “นวัตกรรมแถบวัดฟันสวย”ขึ้น
วัตถุประสงค์ :
เพื่อศึกษาผลการใช้ “แถบวัดฟันสวย”ในการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มมารดาหลังคลอดและ
ผู้ดูแลเด็ก อายุ 0-2 ปีในเขตรับผิดชอบอําเภอแม่แตง กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน
วิธีการศึกษา :
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน ( มารดา
หลังคลอดบุตร /ผู้ดูแลเด็ก /20 คน ) ที่ผ่านการสอนทันตสุขศึกษาและได้รับแจก “แถบวัดฟันสวย” ซึ่งเป็น
แถบวัดส่วนสูงสําหรับเด็กพร้อมคําอธิบายในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ตามกลุ่มอายุ พร้อมเปรียบเทียบ
พัฒนาการด้านความสูงสัมพันธ์กับอายุเด็ก ทําการติดตามผลการใช้โดย
วิธีการสัมภาษณ์ และประเมินระดับความพึงพอใจ
ข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน พบว่าอายุมารดาเด็กส่วนใหญ่ จะมีอายุอยู่ในช่วง 21 – 29
ปี ร้อยละ 65 ซึ่งเป็นช่วงวัยทํางาน รองลงมามีช่วงอายุ 19 – 20 ปี ร้อยละ20 ช่วงอายุน้อยสุดมีอายุ 30 – 35
ปี ร้อยละ15อาชีพหลักของมารดามีอาชีพ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 40 ไม่ได้ทํางานร้อยละ 50 รับราชการ ร้อยละ
10 มีรายได้ของครอบครัว 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 65 รองลงมาร้อยละ 5,000 บาท ร้อยละ
15 น้อยที่สุดมีรายได้ 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 20มารดาจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ 65 จบปริญญาตรี ร้อยละ15 จบประถมปีที่ 6ร้อยละ 15 แม่และยายเป็นผู้เลี้ยงเด็กมีความรู้ ร้อยละ
65 แม่เป็นผู้เลี้ยงเด็กแม่มีความรู้ร้อยละ 20 แม่เป็นผู้เลี้ยงเด็กเองมีระดับการศึกษาน้อยร้อยละ 5 แม่และย่า
เป็นผู้เลี้ยงเด็กระดับการศึกษาน้อย ร้อยละ 5 ยายและยายทวดเป็นผู้เลี้ยงเด็กร้อยละ 5
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพเด็ก
พบว่า ผู้เลี้ยงดูเด็ก จะเป็นคุณยายและคุณตา การดูแลเช็ดช่องปากและแปรงฟันให้เด็กมารดาจะ
เป็นผู้ทําความสะอาดให้ ส่วนใหญ่ได้รับการแปรงฟันเฉพาะตอนเช้า ส่วนตอนกลางคืนไม่ได้แปรง ในการเตรียม
นมให้เด็กมารดาจะเป็นผู้เตรียมไว้ เด็กทุกคนยังต้องทานนมขวดอยู่ ผู้เลี้ยงดูเด็กจะมีความเข้าใจในเรื่องการ
ไม่ให้เด็กหลับคาขวดนมจากคําบอกเล่าของมารดาเด็ก ส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงดูเด็กจะยังไม่ซื้อขนมให้เด็กรับประทาน
อาหารที่ได้รับก็จะเป็น ข้าว 3 มื้อ

ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแสสุขภาพช่องปากบุตรหลาน
ผู้เลี้ยงดูเด็กจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของฟันน้ํานม มีความคิดว่าถึงเวลาฟันน้ํานมก็หลุดไปเอง
ปัจจุบันเด็กยังเล็กอยู่จะยังไม่พบปัญหาของการเกิดโรคฟันผุ
ผลจากการนําแถบวัดฟันสวยมาใช้
มารดาและผู้เลี้ยงดูเด็กมีการนําแถบวัดฟันสวยมาใช้ร้อยละ 100 มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากมากที่สุด ร้อยละ 85 ระดับ มาก ร้อยละ 15 การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย มากที่สุดร้อยละ 65
ระดับมากร้อยละ 35 การใช้รูปภาพเหมาะสมน่าสนใจระดับมากที่สุดร้อยละ 100 สีสันน่าสนใจเหมาะสม ร้อย
ละ 85ระดับมากร้อยละ 15 การที่มีเจ้าหน้าที่ออกไปเยี่ยมบ้าน ระดับมากที่สุดร้อยละ 100 ประโยชน์การ
นําไปใช้ ระดับมากที่สุดร้อยละ 65 ระดับมากร้อยละ 35
บทเรียนที่ได้รับเพิ่มเติมพบว่า
ระดับการศึกษาของมาดาและผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลในการดูแลสุขภาพช่องปากบุตร
หลานได้ดี ถึงแม้มารดาจะมีความรู้น้อยถ้ามีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของฟันน้ํานมก็สามารถดูและ
สุขภาพช่องปากของเด็กให้ดีได้
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
การติดตามเยี่ยมบ้านเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ผู้รับบริการมีความภาคภูมิใจที่มีเจ้าหน้าที่ออกมา
เยี่ยม แถบวัดฟันสวยที่ติดไว้ในทุกบ้านยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้เลี้ยงดูเด็กหันมาใส่ใจในการดู
และทันตสุขภาพของเด็กได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ:
แถบวัดฟันสวยสามารถนําไปใช้ได้ในทุกพื้นที่โดยไม่จํากัดสภาวะภูมิประเทศ แต่อาจถูกจํากัดในด้าน
ของภาษา อาจทําคู่มือประกอบให้เห็นรูปภาพการเช็ดช่องปากและการแปรงฟันเด็กเจ้าหน้าที่อาจต้องอธิบาย
ให้ผู้รับเข้าใจ พร้อมทั้งออกไปเยี่ยมบ้านบ่อย ๆ

รายชื่อมารดา/เด็กที่ได้รับความรู้ในการดูและสุขภาพช่องปาก
/และได้รับสื่อ”นวัตกรรม แถบวัดฟันสวย”
รายชื่อมารดา
อายุ
รายชื่อเด็ก
อายุ

ที่อยู่

นางเยาวลักษณ์ ธิพึง

26

ด.ญ.อิสราภรณ์ธิพึง

1.4 ปี 249 ม.9 ต.แม่หอพระ

นางเกศรา จันทร์แก้ว(ยาย)

58

ด.ญ.มณฑกานต์ อินตา

1.9 ปี ต.แม่หอพระ

น.ส.ภัทราภรณ์ เตชะ

21

ด.ช.ภัทรพล น้อยเภา

9ด

นางลําดวน ปราศรัย(ยาย)

48

ด.ญ.ปาฎิหารย์ ปราศรัย

1.3 ปี 43/1 ม.2 ต.ช่อแล

นางอรพิน อินเชียง

25

ด.ญ.ศุภกร ผองชนดี

1.6ปี

11/3 ม.2 ต.แม่ตะมาน

นางเสาวนีย์ ศรีวิชัย

21

ด.ญ.ภัคจีรา ศรีวิชัย

1.6ปี

22/1 ม.2 วังแดง ต.อินทขิล

นางพัชราภรณ์ มณีเวช

20

ด.ช.ภควัตร งามศักดิ์

1 ปี

168/1 ม.7 ต.สันมหาพน

นางกาเหม่ยแซ่หลี่

21

ด.ช.ณเดช ภักดี

9ด

151 ม.2 ต.ป่าเส้า อ.แม่แตง

นางพัชรินทร์ บูรณ

34

ด.ญ.พัฒนรี บูรณะ

9ด

101 ม.3 ต.สันมหาพน

นางยอ จะโล่

19

ด.ช.สันติภาพ จะหวะ

1.4ปี

99 ม.1 ต.แม่หอพระ

นางสาวิตรี อินตาพิทักษ์

23

ด.ช.ณัฐพงษ์ กาวิชัย

9ด

130 ม.3 ต.แม่หอพระ

นางชุติมนต์ ดวงคํา

27

ด.ญ.กนกพิชญ์ ดวงคํา

1 ปี

20 ม.6 ต.กึ๊ดช้าง

นางจิตติมา ปุกคํา

27

ด.ญ.จิรภิญญา ปุกคํา

1.6 ปี 43/3 ม.3 ต.กึตช้าง

น.ส.ธัญวรรณ ประหารวัตร

21

ด.ญ.ฑันทิมา ใสระวงศ์

9ด

นางนารีรัตน์ แซ่เตียว

21

ด.ช.ธนกฤษ ทองมณี

1.1 ปี 15/2 ม.6บ้านหนองกอก

นางมาลินี บุญเรือง

26

ด.ญ.เมธาพร ชูหน้า

1.6ปี

น.ส.วนิดา บังอรณ์

29

ด.ญ.พรหมพร พรมมาแบน 1.7 ปี 21 ม.2 บ.หัวป่าห้า อ.แม่แตง

นางชลิดา ยะบุญ

35

ด.ญ.พีรดา ยะบุญ

1.1 ปี ต.กึ๊ตช้าง

นางนาหวะ จะหมู่

25

ด.ช.ยอดชาย จะหมู่

9ด

บ้านหนองผึ้ง ม.1 อ.แม่แตง

น.ส.วิริยะ ชุ่มชูรัตน์

20

ด.ญ.วรรณนิภา แสนศรี

1ปี

ต.สันมหาพน

21 ปี 81 ม.3 ต.แม่หอพระ

59 ม.2 ต.สันมหาพน
44/1 ม.7 ต.สบเปิง

ผลการติดตาม
“ การใช้นวัตกรรมแถบวัดฟันสวย”
ในการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มมารดาหลังคลอดและ
ผู้ดูแลเด็ก อายุ 0-2 ปี

เริ่มเก็บข้อมูล มีนาคม 2556 – สิงหาคม 2556

เยี่ยมบ้านน้องน้ํามนต์

น้องน้ํามนต์ถูกเลี้ยงในกรอบไม้ไผ่ ป้องกันน้องปีน
ออกมา(เพราะบ้านอยูใ่ กล้ถนน)

แม่จะฝึกให้น้ํามนต์ใช้นิ้วถูฟันก่อนที่ฟันจะขึ้น

คุณยายจะเป็นคนเลี้ยงน้องเช้า/ตอนเย็นแม่จะเป็นผู้เลี้ยง

น้ํามนต์ยังทานนมจากขวด
เยี่ยมบ้านน้องน้ํามนต์
น้องน้ํามนต์ถูกเลี้ยงในกรอบไม้ไผ่ ป้องกันน้องปีนออกมา(เพราะบ้านอยูใ่ กล้ถนน)
แม่จะฝึกให้น้ํามนต์ใช้นิ้วถูฟันก่อนที่ฟันจะขึ้น
พอมีฟันขึ้นน้องก็จะคุน้ เคยชอบใช้แปรงๆ ฟัน
คุณแม่ติดรูปถ่ายน้องน้ํามนต์ด้วย
คุณยายจะเป็นคนเลี้ยงน้องเช้า/ตอนเย็นแม่จะเป็นผู้เลี้ยงน้อง
น้ํามนต์ยังทานนมจากขวด

ชื่อเรื่อง : การดําเนินกิจกรรม “ เด็กเล็ก อ่อนหวาน ” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา
เจ้าของผลงาน : นางสาวสิริลักษณ์ หนูเปี้ย
ผู้นําเสนอผลงาน : นางสาวสิริลักษณ์ หนูเปี้ย
หน่วยงาน
: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ปีดําเนินการ
: พ.ศ. 2556
บทคัดย่อ
ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลหนอง
ตองพัฒนาเนื่องจากผลการสํารวจสภาวะช่องปากในปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่าร้อยละของเด็กปฐมวัย ( 3-5 ปี)
มีปัญหาฟันน้ํานมผุร้อยละ 34.61 ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ทางผู้จัดจึงได้ร่วมศึกษาหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กโดยการ Focus Group และตอบคําถามของผู้ปกครองพบว่า เกิดจาก
พฤติกรรมการชอบรับประทานอาหารจําพวกขนมกรุบกรอบ น้ําหวาน น้ําอัดลม คิดเป็นร้อยละ 74.28 ขาด
ความรู้และทักษะในการทําความสะอาดช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 62.25 พฤติกรรมการเลียนแบบการกินตาม
สื่อโฆษณาต่างๆของเด็ก คิดเป็นร้อยละ 56.32 ผู้ปกครองขาดทักษะการปฏิเสธในการเลือกรับประทานอาหาร
ให้กับลูก คิดเป็นร้อยละ 54.12 ดังนั้นทางรพ.สต.บ้านบวกครกและเทศบาลตําบลหนองตองร่วมกับผู้ปกครอง
จึงได้จัดทําโครงการ“เด็กเล็ก อ่อนหวาน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ
นักเรียนในกลุ่มเด็กปฐมวัย ( 3-5 ปี) จํานวน 74 คน ให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่วัย
เยาว์และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปากและสุขภาพจิตใจที่ดีกันถ้วนหน้า
อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในด้านการรักษาพยาบาล โดยมีกิจกรรมในการดําเนินงานแบ่งออกเป็น
13 หมวดกิจกรรม ได้เริ่มดําเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556โดยมีกิจกรรมเด่น คือ
กิจกรรม “ cooking Day ” ( ของกิ๋นบ้านเฮาอร่อยล้ําแต้ๆ ) โดยให้เด็กนักเรียนประกอบอาหารพื้นเมืองจาก
พืช ผัก พื้ น บ้ า นร่ ว มกับ ผู้ ป กครอง วิ ทยากรท้อ งถิ่ น และคณะครู เดื อ นละ 2 ครั้ ง กิ จ กรรม “เมนู อ าหาร
อ่อนหวาน” มีการจัดเมนูอาหารอ่อนหวานและอาหารว่างที่ถูกหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม กิจกรรม “
สื่อสร้างสรรค์หนูน้อยฟันดี ”มีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่ช่วยให้ครูผู้สอนใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนความรู้ในการเรียนการสอนในเรื่องการดูแลสุขภาพช่อง
ปากและฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรม “หนูน้อย ยิ้มสวย ฟันดี” มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพฟัน ซึ่งเด็กนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้ง 13 หมวด
กิจกรรม จากผลการจัดกิจกรรม เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นโดยดูจากผลการสํารวจสภาวะช่องปาก
ในปี 2555-2556 จากร้อยละเด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ํานมผุจากร้อยละ 34.61 ลดลงเหลือ 28.75 เด็ก
นักเรียนมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจําพวกขนมกรุบกรอบ น้ําหวาน น้ําอัดลมลดลง คิดเป็นร้อย
ละ 42.21 จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามจากผู้ปกครอง เด็กมีความรู้และทักษะในการทําความ
สะอาดช่องปากมากขึ้น ร้อยละ 72.52 จากการประเมินทักษะของแต่ละบุคคล ผู้ปกครองมีทักษะในการเลือก
ปฏิเสธลูกมากขึ้นโดยที่เด็กไม่ร้อง ร้อยละ 58.40 เด็กสามารถแยกพฤติกรรมที่แสดงออกในสื่อ โฆษณาต่างๆ
ได้ ร้อยละ 56.28 จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามจากผู้ปกครอง ข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมใน
การส่งเสริมทัน ตสุข ภาพในเด็กจํา เป็น ต้องได้รั บ ความร่ว มมือจากทุกภาคส่ว น ครู ผู้ ป กครองควรมีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก

โครงการ “เด็กเล็ก อ่อนหวาน” ประจําปีงบประมาณ 2556
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลหนอง
ตองพัฒนาเนื่องจากผลการสํารวจสภาวะช่องปากในปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่าร้อยละของเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) มี
ปัญหาฟันน้ํานมผุร้อยละ 34.61 ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ทางผู้จัดจึงได้ร่วมศึกษาหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กโดยการ Focus Group และตอบคําถามของผู้ปกครองพบว่า เกิดจาก
พฤติกรรมการชอบรับประทานอาหารจําพวกขนมกรุบกรอบ น้ําหวาน น้ําอัดลม คิดเป็นร้อยละ 74.28 ขาด
ความรู้และทักษะในการทําความสะอาดช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 62.25 พฤติกรรมการเลียนแบบการกินตาม
สื่อโฆษณาต่างๆของเด็ก คิดเป็นร้อยละ 56.32 ผู้ปกครองขาดทักษะการปฏิเสธในการเลือกรับประทานอาหาร
ให้กับลูก คิดเป็นร้อยละ 54.12
ดังนั้นทางรพ.สต.บ้านบวกครกและเทศบาลตําบลหนองตองร่วมกับผู้ปกครอง จึงมีความประสงค์ที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนในกลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตั้งแต่วัยเยาว์และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปากและสุขภาพจิตใจ
ที่ดีกันถ้วนหน้า
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
2.2 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ ดี โดยเฉพาะสุ ข ภาพฟั น และน้ํ า หนั ก ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
2.3 เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในด้านค่ารักษาพยาบาล
3. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา จํานวน 74 คน
4. วิธีการดําเนินงาน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.วางแผนจัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2. เสนอโครงการ
3. ประชุมชี้แจงคณะครู
4. ดําเนินกิจกรรม
5. สรุปและประเมินผลโครงการ
กิจกรรมในการดําเนินงาน
1. กิจกรรม Cooking Day (ของกิ๋นบ้านเฮาอร่อยล้ําแต้ๆ)
− เด็กนักเรียนประกอบอาหารพื้นเมืองจากพืชผักพืน้ บ้าน เดือนละ ๒ ครั้ง

2. กิจกรรมขนมไทย อะไรเอ่ย ? (อ่อนหวาน)
− เด็กนักเรียนประกอบขนมไทยหวานน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง
3. กิจกรรมเมนูอาหารอ่อนหวาน
− จัดเมนูอาหารกลางวันและอาหารว่างที่ถูกหลักโภชนาการ ลดหวาน เค็ม มัน
4. กิจกรรมผักใส ไล่ส่ง นําพาชีวา ปลอดภัย
− นักเรียนปลูกพืชผักพืน้ บ้านที่สะอาดปลอดภัยมีคุณประโยชน์ต่อฟัน
5. กิจกรรมคลังนิทาน ฟ.ฟัน
− จัดหานิทานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้หลากหลาย
6. กิจกรรมลดขนมกรุบกรอบ
− จัดกิจกรรมดาวหนูน้อยฟันดีโดยให้ดาวเด็กนักเรียนที่ไม่นําลูกอม ขนมหวานม
รับประทาน
7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ลกู รักฟันดี
− จัดทําเอกสาร ป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันให้กับผู้ปกครอง
8. กิจกรรมรณรงค์รับประทานนมจืด
− จัดกิจกรรมดาวหนูน้อยฟันดีโดยให้ดาวเด็กนักเรียนที่รับประทานนมจืด
9. กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน โดยคุณครูและทันตบุคลากร
− จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันโดยครูทุกวัน
− จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันโดยทันตบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์หนูน้อยฟันดี
− จัดทําสื่อการสอนเกี่ยวกับฟัน
11. กิจกรรมประชุมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
− จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองการดูแลสุขภาพฟัน
12. กิจกรรม หนูน้อย ยิ้มสวย ฟันดี
− จัดกิจกรรม 6 หลักทีส่ อดคล้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟัน
13. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
- เชิญชวนให้นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
- จัดฉายวีดีทัศน์เรื่อง ฟ ฟัน สวยยิ้มใสให้นักเรียนชมในบางโอกาส
- เปิดเพลง เกี่ยวกับ การดูแลฟันและการแปรงฟัน ทุกวันในช่วงกิจกรรมเข้า
แถวเคารพธงชาติ
- นักเรียนแปรงฟัน ครูประจําชั้นตรวจการแปรงฟัน และบันทึกการแปรงฟัน

5.
6.
7.
8.

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิติพร วงค์อาณา ครูผู้ดูแลเด็ก
งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2556

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้มากขึ้น
9.2 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น และน้ําหนักไม่เกินเกณฑ์
9.3 ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายลดลง
ผลจากการดําเนินกิจกรรม
เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น จากผลการสํารวจสภาวะช่องปากในปี 2555-2556 จากร้อยละ
เด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ํานมผุจากร้อยละ 34.61 ลดลงเหลือ 28.75 เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมการเลือก
รับประทานอาหารจําพวกขนมกรุบกรอบ น้ําหวาน น้ําอัดลมลดลง คิดเป็นร้อยละ 42.21 จากการสัมภาษณ์
และตอบแบบสอบถามจากผู้ปกครอง เด็กมีความรู้และทักษะในการทําความสะอาดช่องปากมากขึ้น ร้อยละ
72.52 จากการประเมินทักษะของแต่ละบุคคล เด็กสามารถแยกพฤติกรรมที่แสดงออกในสื่อ โฆษณาต่างๆได้
ร้อยละ 56.28 ผู้ปกครองมีทักษะในการเลือกปฏิเสธลูกมากขึ้นโดยที่เด็กไม่ร้อง ร้อยละ 58.40 จากการ
สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามจากผู้ปกครอง
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น จากผลการสํารวจสภาวะช่องปากในปี 2555-2556 จากร้อยละ
เด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ํานมผุจากร้อยละ 34.61 ลดลงเหลือ 28.75 นักเรียนสามารถเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้มากขึ้น มีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยเฉพาะสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น และน้ําหนัก
ไม่เกินเกณฑ์ และที่สําคัญผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายลดลงจากการเลือกซื้อขนมให้กับลูกและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล
ข้อเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
ครู ผู้ปกครองควรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ภาพประกอบโครงการศูนย์เด็กเล็ก อ่อนหวาน

ภาพการจัดกิจกรรม
Cooking Day (ของกิ๋นบ้านเฮาอร่อยล้ําแต้ๆ)

ภาพการจัดกิจกรรม
Cooking Day (ของกิ๋นบ้านเฮาอร่อยล้ําแต้ๆ)

ภาพการจัดกิจกรรม
กิจกรรมขนมไทย อะไรเอ่ย ? (อ่อนหวาน)

ภาพการจัดกิจกรรม เมนูอาหารอ่อนหวาน

ภาพกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์หนูน้อยฟันดี

ภาพกิจกรรม หนูน้อย ยิ้มสวย ฟันดี

