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บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์: เพือ่ เปรียบเทียบความสะอาดช่องปากลูกก่อนวัยเรียน และความถีใ่ นการทำ�ความสะอาดช่องปาก
ให้ลูกของแม่หลังจากที่แม่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการทำ �ความสะอาดช่องปากลูกด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างกัน			
วัสดุและวิธีการ: เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง เลือกกลุ่มตัวอย่างจากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ควบคุม จำ�นวน 64 คน ทันตบุคลากรอบรมแม่ของเด็กด้านการทำ�ความสะอาดช่องปากเด็ก
เป็นกลุม่ ใหญ่ครัง้ เดียว กลุม่ ทดลอง จำ�นวน 80 คน ทันตบุคลากรอบรมครูผดู้ แู ลเด็กแล้ว ครูผดู้ แู ลเด็กไปจัดกิจกรรม
การทำ�ความสะอาดช่องปากเด็กกับแม่ของเด็กเป็นกลุม่ ย่อย 5-15 คน โดยเน้นเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
แบบโต้ตอบ และการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง เป็นระยะเวลา 3 เดือน
โดยตรวจปริมาณคราบจุลินทรีย์บนฟันของเด็ก และสัมภาษณ์แม่ด้านการทำ�ความสะอาดช่องปากเด็กโดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผลการศึกษา: พบว่า แม่ 60 คน ในกลุม่ ควบคุม และ 77 คน ในกลุม่ ทดลอง มีลกั ษณะทัว่ ไปด้านอายุ อาชีพ และ
ระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน หลังทดลอง แม่แปรงฟันให้เด็กในตอนเช้าและก่อนเข้านอนเพิม่ ขึน้ ปริมาณคราบ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2556
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รับต้นฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 รับลงตีพิมพ์วันที่ 30 กันยายน 2557
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วิธีการอบรมแม่ต่อความสะอาดช่องปากของเด็ก

วิลาวัลย์ มากประดิษฐ์ และ เสมอจิต พิธพรชัยกุล

จุลนิ ทรียใ์ นเด็กลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ งั้ สองกลุม่ จากก่อนการทดลอง (p<0.001) โดยค่าเฉลีย่ ปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ลดลงจาก 2.5±0.3 เป็น 1.8±0.3 และไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
สรุป: การอบรมแม่ทั้งสองรูปแบบในช่วง 3 เดือน ทำ�ให้แม่มีพฤติกรรมการทำ�ความสะอาดช่องปากเด็กได้ดีและมี
ความถี่เพิ่มขึ้น ความสะอาดช่องปากดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ทั้งสองกลุ่มและไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
คำ�สำ�คัญ: เด็กก่อนวัยเรียน, ทันตสุขภาพ, ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบ

Abstract:

Objective: To compare the oral hygiene of preschool children and frequency of oral care after their
mothers received different training methods.
Material and Method: This quasi-experimental study comprised of 2 groups of children from child care
centers. For 64 samples in control group, dental personnel trained the mothers in one large group. For
80 samples in intervention group, dental personnel trained care givers. Then care givers trained the mothers
in small groups of 5-15 using interactive workshops and sharing experience techniques. Data were
collected before and three months after intervention by examining the dental plaque of the child and
interviewing the child’s mother with a structured questionnaire.
Results: Sixty mothers in the control and 77 mothers in the intervention group were not different in
terms of age, occupation and education level. After the intervention the frequency of daily brushing by
mothers increased significantly (p<0.001), in addition plaque accumulation decreased significantly from
2.5±0.3 to 1.8±0.3. However, there was no difference between the two groups.
Conclusion: These two training methods could significantly increase the frequency of brushing by mothers
and oral cleanliness of preschool children, but there was no difference between the two groups.
Keywords: interactive workshop, oral health, preschool children

บทนำ�

โรคฟันผุในเด็กเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญ
ปัญหาหนึง่ ในหลายส่วนของโลก1 สำ�หรับประเทศไทยก็พบ
ปัญหาโรคฟันผุในเด็กเช่นกัน จากรายงานผลการสำ�รวจ
สภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครัง้ ที่ 7 ประเทศไทย
พ.ศ. 2555 เด็กไทยอายุ 3 ปี มีความชุกของโรคฟันผุ
ในฟันน้�ำ นมร้อยละ 51.7 และยังไม่ได้รบั การรักษาร้อยละ
50.6 มีการสูญเสียฟันร้อยละ 3.2 โดยภาคใต้มีความชุก
ของโรคฟันผุสูงที่สุดในระดับประเทศ คือ ร้อยละ 61.02
มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเกิดโรคฟันผุระหว่าง

ฟั น น้ำ� นมกั บ ฟั น แท้ พบว่ า เด็ ก ที่ มี ฟั น น้ำ� นมผุ สู ง จะมี
ฟันแท้ผุสูงด้วยเช่นกัน3-6 ผลกระทบที่เกิดจากโรคฟันผุ
ในเด็กก่อนวัยเรียน เด็กที่มีโรคฟันผุเรื้อรังจะรับประทาน
อาหารได้น้อยลง รบกวนการนอนหลับ มีน้ำ�หนักและ
ส่วนสูงต่ำ�กว่าเด็กปกติ7 ส่งผลต่อพัฒนาการในการพูด
การสื่อสารของเด็ก8,9 ผลเสียต่อโครงสร้างหน้าที่ของฟัน
เช่น การเคีย้ วไม่สะดวก1 ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ เด็ก
ต้องขาดเรียนเนื่องจากปวดฟันหรือไม่สบายเนื่องมาจาก
การมีฟนั ผุ10 นอกจากนีย้ งั ทำ�ให้สญ
ู เสียค่าใช้จา่ ยในการรักษา
11
และเสียเวลา โรคฟันผุมีปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญเกิดจาก
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อาหารและอนามัยช่องปาก ร่วมกับอิทธิพลของปัจจัย
ต่างๆ ทัง้ ปัจจัยทางพันธุกรรม กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ
สั ง คม 12 ซึ่ ง ปั จ จั ย เหล่ า นี้ จ ะถู ก กำ � หนดด้ ว ยลั ก ษณะ
สิ่ ง แวดล้ อ มและวั ฒ นธรรมที่ บุ ค คลนั้ น ๆ อาศั ย อยู่ 13
มีการศึกษาพบว่าเด็กทีม่ คี วามถีใ่ นการรับประทานอาหารว่าง
สูงแต่แปรงฟันสม่�ำ เสมอพบฟันผุนอ้ ยกว่าเด็กทีร่ บั ประทาน
อาหารว่างน้อยครัง้ แต่แปรงฟันได้ไม่สะอาด14 การแปรงฟัน
ด้วยยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์วนั ละ 2 ครัง้ จะช่วยลดโรคฟันผุ
ได้15,16 แต่เด็กก่อนวัยเรียนมีขอ้ จำ�กัดในการใช้กล้ามเนือ้ มือ
จึงต้องอาศัยแม่หรือผู้ใหญ่แปรงซ้�ำ ให้สะอาด13 ประเด็น
ปั ญ หาคื อ แม่ ไ ม่ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของฟั น น้ำ � นมและมี
ปัญหาในการแปรงฟันให้ลกู จึงปล่อยให้เด็กแปรงฟันเอง
จากการสัมภาษณ์เด็กอายุ 3 ปี พบว่าเด็กแปรงฟันเอง
ก่อนมาโรงเรียนตอนเช้าร้อยละ 52.4 เมื่อเด็กโตขึ้นอายุ
5 ปี พบว่าเด็กแปรงฟันเองร้อยละ 83.42 ซึง่ เด็กทีแ่ ปรงฟันเอง
พบปัญหาฟันผุรอ้ ยละ 67.9 และมีอนามัยช่องปากไม่สะอาด
ร้อยละ 45.217 ดังนั้นการดูแลอนามัยช่องปากของเด็ก
จึงยังเป็นปัญหา การอบรมเป็นการกระตุ้นแม่ให้เห็น
ความสำ�คัญของฟันน้�ำ นมและการทำ�ความสะอาดช่องปาก
เด็ก มีการศึกษาพบว่าการทีแ่ ม่ได้รบั การอบรมเป็นปัจจัย
ที่ช่วยให้แม่มีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดีและมีความถี่
ในการแปรงฟันเด็กเพิม่ ขึน้ 18,19 โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม
ที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติได้มาก ได้แก่
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบโต้ตอบ20 และการจัดกิจกรรม
การดู แ ลทั น ตสุ ข ภาพเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปรับปรุงอนามัยช่องปาก21 การดำ�เนินงานของ
ทันตบุคลากรโรงพยาบาลท่าแซะ อำ�เภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร ทีผ่ า่ นมา คือ การจัดอบรมแม่ของเด็กเป็นบางแห่ง
ซึ่งเป็นส่วนน้อยและจัดได้ไม่บ่อย ขาดความครอบคลุม
มีจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กเป็นบางปี แต่ไม่มีการติดตามผล
การดูแลช่องปากเด็ก เนื่องจากขาดทรัพยากรบุคคล
และงบประมาณ
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดปรับเปลี่ยน
วิ ธี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ กั บ แม่ รู ป แบบใหม่ โดยให้ ค รู
ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการอบรมจากทันตบุคลากรเป็นคนให้
ความรูด้ า้ นการทำ�ความสะอาดช่องปากเด็กแก่แม่ของเด็ก
เป็นกลุ่มเล็ก โดยเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
โต้ ต อบและเน้ น การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ข องแม่
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เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลช่ อ งปากแก่ ลู ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น และนำ�ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำ�เนินการควบคุมและป้องกันโรคฟันผุ
ในฟันแท้ของเด็กวัยประถมศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
ของปัญหาและสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่

วัสดุและวิธีการ

เป็ น งานวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง แบบ single blind
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่ ม ควบคุ ม ทั น ตบุ ค ลากรอบรมแม่ ข องเด็ ก
ด้ า นการทำ � ความสะอาดช่ อ งปากเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น
เป็นกลุ่มใหญ่ครั้งเดียว
กลุ่มทดลอง ทันตบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบโต้ตอบกับครูผู้ดูแลเด็กโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ด้ า นการดู แ ลช่ อ งปากเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น
จากนั้ น ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ที่ ผ่ า นการอบรมไปจั ด กิ จ กรรม
ในลักษณะเดียวกันโดยเน้นการทำ�ความสะอาดช่องปาก
เด็กก่อนวัยเรียนกับแม่ของเด็กเป็นกลุ่มย่อย 5-15 คน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชากร คือ เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในอำ�เภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำ�นวน 33 ศูนย์ โดยเลือกศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก แบบเจาะจง จากศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ขนาดกลาง (มีเด็กจำ�นวน 40-70 คน) เนื่องจากเป็น
ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีจำ�นวนมากที่สุด โดย
พิ จ ารณาให้ ทุ ก ศู น ย์ มี เ ศรษฐานะ ถิ่ น อาศั ยในชนบท
สิ่งแวดล้อม และครูผู้ดูแลเด็กให้ความร่วมมือในการทำ�
กิจกรรมกับโรงพยาบาลท่าแซะ ใกล้เคียงกันในการมาร่วม
ประชุมที่ทางโรงพยาบาลท่าแซะจัดขึ้น และเป็นศูนย์ที่
ทันตบุคลากรไม่เคยอบรมแม่ของเด็กด้านการทำ�ความ
สะอาดช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนมาก่อน คำ�นวณกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่าง 2 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน ใช้ค่าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ของเด็กที่ทำ�ความสะอาดช่องปากได้ดีขึ้น โดยประมาณ
จากการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน เทียบกับผลการศึกษา
ในกลุม่ นำ�ร่อง ได้ขนาดตัวอย่าง 59 คนต่อกลุม่ เนือ่ งจาก
อัตราการโยกย้ายในปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงถึงร้อยละ
25 จึงวางแผนเก็บตัวอย่างกลุ่มละ 80 คน เพื่อชดเชย
การโยกย้ายและไม่สามารถติดตามผลได้ในกลุ่มตัวอย่าง
11
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สุม่ อย่างง่ายเพือ่ เลือกศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเข้ากลุม่
ควบคุม จำ�นวน 2 ศูนย์ โดยแม่และเด็กทุกคนเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง แต่จะมีแม่จำ�นวนหนึ่งไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ในวั น อบรมให้ ค วามรู้ จึ ง จั ด เป็ น แม่ ก ลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ ข้ า ร่ ว ม
สุ่ ม อย่ า งง่ า ยเพื่ อ เลื อ กศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เข้ า กลุ่ ม
ทดลอง จำ�นวน 4 ศูนย์ โดยทำ�การสุ่มอย่างง่าย เลือก
แม่และเด็กมาศูนย์ละ 20 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น
จะมีแม่จำ�นวนหนึ่งที่ไม่ถูกสุ่มเลือกและจัดเป็นแม่กลุ่ม
ที่ไม่เข้าร่วม ทั้งนี้ทั้งสองกลุ่มตั้งอยู่คนละตำ�บล กลุ่ม
ควบคุม มีเด็กจำ�นวน 64 คน ในกลุ่มทดลอง มีเด็ก
จำ�นวน 80 คน โดยแม่ของเด็กทุกคนได้ยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจยั เป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมในการวิ จั ย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้
ผู้ วิ จั ยได้ ข อความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ง ด
จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่แม่ของเด็กด้านการทำ�ความสะอาด
ช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในช่วงเวลาที่ทำ�วิจัย

เด็ก

เครื่องมือและอุปกรณ์
1. แบบบันทึกปริมาณคราบจุลินทรีย์บนฟันของ

วิลาวัลย์ มากประดิษฐ์ และ เสมอจิต พิธพรชัยกุล

ด้านใกล้แก้ม ซี่ 51 และ 71 ด้านใกล้ริมฝีปาก ซี่ 75
และ 85 ด้านใกล้ลิ้น ในกรณีไม่มีฟันซี่ที่ระบุใช้ฟันซี่
ข้างเคียงแทน โดยใช้สยี อ้ มเพือ่ ให้เห็นแผ่นคราบจุลนิ ทรีย์
แบ่งระดับการสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์เป็น 4 ระดับ
คือ ระดับ 0 ไม่มีสีติดที่ผิวฟัน ระดับ 1 สีติดไม่เกิน
หนึ่งในสามของพื้นผิวฟัน ระดับ 2 สีติดมากกว่าหนึ่ง
ในสามแต่ไม่เกินสองในสามของพื้นผิวฟัน ระดับ 3 สีติด
มากกว่าสองในสามของพื้นผิวฟัน โดยทันตแพทย์ที่ผ่าน
การปรั บ มาตรฐานการตรวจกั บ อาจารย์ ภ าควิ ช า
ทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้ค่า Kappa ดังนี้ การปรับมาตรฐาน
กับผู้เชี่ยวชาญ (standardization) = 0.8 และการปรับ
มาตรฐานภายในตัวผูต้ รวจเอง (intra-examiner calibration) = 0.9 และทันตแพทย์คนเดียวตรวจตลอดงานวิจยั
ตรวจปริ ม าณคราบจุ ลิ น ทรี ย์ โ ดยให้ เ ด็ ก นอน
หนุนตักผู้ตรวจบนพื้น หันหน้าไปทางเดียวกัน ดูด้วย
ตาเปล่า ใช้ไม้ไอติมในการช่วยตรวจเพื่อดูการติดสีย้อม
ของคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน ใช้แสงสว่างธรรมชาติ โดย
ผู้สัมภาษณ์ทั้งสองคนและผู้ตรวจปริมาณคราบจุลินทรีย์
ไม่ทราบว่าเด็กและแม่อยูใ่ นกลุม่ ควบคุม หรือกลุม่ ทดลอง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ แ ม่ ข องเด็ ก
ทั้ ง สองกลุ่ ม ก่ อ นและหลั ง การทดลองโดยผู้ สั ม ภาษณ์
2 คนเดิมสัมภาษณ์ตลอดการวิจัย
ตรวจปริมาณคราบจุลินทรีย์บนฟันเด็กก่อนและ
หลังการทดลองทั้งสองกลุ่มในช่วงเช้า โดยประยุกต์ใช้
ดัชนีคราบจุลนิ ทรียข์ อง Stallard และคณะ22 ซึง่ ใช้ตรวจ
ในฟันแท้ แต่การศึกษาครั้งนี้นำ�มาใช้ในการตรวจฟัน
น้ำ�นม เป็นตัวแทนของช่องปาก 6 ซี่ คือ ซี่ 55 และ 65

กลุ่มควบคุม
		 ทั น ตบุ ค ลากรโรงพยาบาลท่ า แซะ อบรม
ให้ความรู้แก่แม่ของเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกลุ่ม
ใหญ่เพียงครัง้ เดียว ใช้เวลาครึง่ วัน โดยมีบอร์ดให้ความรู้
โมเดลฟัน และกิจกรรมการบรรยายด้านสถานการณ์
โรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน สาเหตุ ผลกระทบและ
การป้องกันโรคฟันผุ การทำ�ความสะอาดช่องปากเด็ก
ก่อนวัยเรียนที่ถูกวิธี โดยมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติแม่
แปรงฟันและตรวจความสะอาดให้ลกู จริง รวมทัง้ วิธเี ก็บ
และการดูแลอุปกรณ์การแปรงฟันให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
อยู่เสมอ หลังจากนั้น 3 เดือน จึงเก็บข้อมูลภายหลัง
การทดลอง
กลุ่มทดลอง แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
		 ขั้นตอนที่ 1 ทันตบุคลากรโรงพยาบาลท่าแซะ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบให้กับครูผู้ดูแลเด็ก
มี ก ารบรรยายถึ ง สถานการณ์ โ รคฟั น ผุ ข องเด็ ก ก่ อ น

12

ส§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·ร์àÇªสÒÃ »‚·Õè 33 ©ºÑº·Õè 1 ม.ค.-ก.พ. 2558

2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสัมภาษณ์แม่
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของแม่ ข้อมูลทั่วไปของเด็ก
และข้อมูลการปฏิบัติของแม่เกี่ยวกับการทำ�ความสะอาด
ช่องปากลูก ซึง่ แบบสัมภาษณ์ได้ผา่ นการตรวจความตรง
ตามเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้คา่ ดัชนีความเทีย่ ง
ตรงเชิงเนื้อหา (content validity index) เท่ากับ 0.9

Mother Trainings on Child Oral Cleanness

วัยเรียน ครูและทันตบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การดูแลช่องปากเด็ก ครูเรียนรู้เทคนิคการค้นหาปัญหา
ระดมความคิดในเรื่องโรคฟันผุเกิดจากอะไร มีวิธีป้องกัน
อย่างไร และใครคือคนสำ�คัญในการป้องกันและลดโรค
ฟันผุในเด็ก สรุปความคิดรวบยอด ทันตแพทย์บรรยาย
ประกอบสื่อ เกี่ ย วกับ สถานการณ์โรคฟันผุในเด็กก่อน
วัยเรียน สาเหตุ ผลกระทบ และการป้องกันโรคฟันผุ
ผูว้ จิ ยั สาธิตการย้อมคราบจุลนิ ทรีย์ การแปรงฟัน การตรวจ
ความสะอาดและตรวจฟันผุให้เด็ก ครูฝึกปฏิบัติย้อม
คราบจุ ลิ น ทรี ย์ บ นฟั นเด็ก ฝึกแปรงฟันและตรวจฟัน
ให้เด็ก เรียนรู้วิธีจัดการเด็กที่ไม่ยอมแปรงฟัน โดยมีทีม
ทันตบุคลากรดูแลให้ค�ำ แนะนำ�อย่างใกล้ชดิ ครูเขียนแผน
การจัดกิจกรรมการทำ�ความสะอาดช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
ให้กับแม่ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกันอภิปราย
โดยมีกจิ กรรมสันทนาการสลับกับกิจกรรมต่างๆ รับคูม่ อื
โปสเตอร์ และซีดีเกี่ยวกับการทำ�ความสะอาดช่องปาก
เด็กก่อนวัยเรียน
		 ขั้นตอนที่ 2 ครูผดู้ แู ลเด็กจัดกิจกรรมในลักษณะ
เดียวกันโดยเน้นการทำ�ความสะอาดช่องปากเด็กให้แก่
แม่ของเด็กเป็นกลุม่ ย่อย 5-15 คน ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เริ่มจากการอบรมแม่แกนนำ�จากนั้นให้แม่แกนนำ�มาช่วย
ครูผดู้ แู ลเด็กในการฝึกปฏิบตั ทิ �ำ ความสะอาดช่องปากเด็ก
ให้แก่แม่คนอื่นๆ แม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำ�ความ
สะอาดช่องปากเด็ก ครูให้ความรูป้ ระกอบสือ่ เช่น โปสเตอร์
แผ่นพลิก คอมพิวเตอร์ มีการสาธิตและฝึกแม่ปฏิบตั ยิ อ้ ม
คราบจุลนิ ทรีย์ ฝึกบีบยาสีฟนั และแปรงฟันให้ลกู รวมทัง้
ฝึกตรวจความสะอาดหลังเด็กแปรงฟันเสร็จ การจัดการ
เด็กที่ไม่ยอมแปรงฟัน การเก็บและตรวจสอบอุปกรณ์
การแปรงฟั นให้ อ ยู่ ใ นสภาพพร้ อ มใช้ อ ยู่ เ สมอ ผู้ วิ จั ย
ติดตามการดำ�เนินงานจากแบบบันทึกการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่แม่ของเด็กโดยครูผู้ดูแลเด็กทุก 1 เดือน
เป็นเวลา 3 เดือน จึงเก็บข้อมูลหลังการทดลอง
		 ข้อมูลทีไ่ ด้ผวู้ จิ ยั นำ�มาตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถ้ ว น จากนั้ น จึ ง ทำ � การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 2 ครัง้ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
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(validate duplicate file) วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาโดยใช้
สถิติ ดังนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และสถิตทิ ดสอบที (t-test และ paired t-test)
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ประมาณคราบจุลนิ ทรียร์ ะหว่างกลุม่
และก่อน-หลังการทดลองในกลุม่ เดียวกัน สถิตไิ คสแควร์
(chi-square) เปรียบเทียบสัดส่วนแม่ที่ทำ�ความสะอาด
ช่ อ งปากให้ ลู กในแต่ ล ะกลุ่ ม กำ � หนดค่ า ความเชื่ อ มั่ น
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ร้อยละ 95

ผลการศึกษา

เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีท้ �ำ การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
บางส่วนมาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จึงทำ�การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ข้ า ร่ ว มการศึ ก ษา
(respondent) และไม่เข้าร่วมการศึกษา (non-respondent)
พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันในด้านศาสนา ระดับการศึกษา
อาชี พ ของแม่ และอายุ เพศ ค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณคราบ
จุลนิ ทรียข์ องเด็ก ยกเว้นข้อมูลอายุของแม่ทไี่ ม่ได้เข้าร่วม
การศึกษาในกลุ่มทดลองต่างกับแม่ที่เข้าร่วมการศึกษา
อย่างมีนยั สำ�คัญที่ (p=0.05) คือ แม่ทเี่ ข้าร่วมการศึกษา
อายุเฉลีย่ 29.4±6.7 ปี ส่วนแม่ทไี่ ม่ได้เข้าร่วมการศึกษา
อายุเฉลี่ย 31.8±6.3 ปี (ตารางที่ 1 และ 2)
ลักษณะทัว่ ไปของแม่และเด็กทีเ่ ข้าร่วมการศึกษา
ทัง้ สิน้ 144 คน อยูใ่ นกลุม่ ควบคุม 64 คน และกลุม่ ทดลอง
80 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการกลุ่มควบคุมเหลือ 60 คน
เนือ่ งจากเด็กย้าย 4 คน ส่วนกลุม่ ทดลอง เหลือ 77 คน
เนื่องจากเด็กย้าย 2 คน และแม่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
1 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าลักษณะของแม่
ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันในด้านอายุ ศาสนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่วนลักษณะของเด็กพบว่า
เพศชายและเพศหญิงทั้งสองกลุ่มใกล้เคียงกัน มีอายุ
เฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ก่อนการ
ทดลองไม่ต่างกันคือ กลุ่มควบคุมอายุเฉลี่ย 3.4±0.6 ปี
มีคะแนนเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ 2.5±0.3 และกลุ่ม
ทดลองเด็กอายุเฉลี่ย 3.3±0.5 ปี คะแนนเฉลี่ยปริมาณ
คราบจุลินทรีย์ 2.5±0.3 (ตารางที่ 3)
13
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของแม่และเด็กระหว่างแม่ที่เข้าร่วมการศึกษากับไม่เข้าร่วมการศึกษาในกลุ่มควบคุม
			

กลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะ

แม่ที่เข้าร่วม
ทั้งหมด=64

แม่ที่ไม่เข้าร่วม
ทั้งหมด=14

แม่
อายุ (ปี) (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
28.4±5.8
27.1±5.3
		
ระดับการศึกษา จำ�นวน (ร้อยละ)
			 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำ�กว่า
33 (51.6)
6 (42.9)
			 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า
31 (48.1)
8 (57.1)
		
อาชีพ จำ�นวน (ร้อยละ)
		 รับจ้าง พนักงานบริษัท ข้าราชการ
22 (34.4)
6 (42.9)
		 เจ้าของสวนยางพารา รับจ้างกรีดยางพารา
26 (40.6)
3 (21.4)
		 ค้าขาย แม่บ้าน ว่างงาน
16 (25.0)
5 (35.7)
เด็ก
อายุ (ปี) (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
3.3±0.7
2.9±0.5
		
คะแนนปริมาณคราบจุลินทรีย์
2.5±0.3
2.4±0.2
			 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
		
เพศ จำ�นวน (ร้อยละ)			
		 ชาย
34 (53.1)
7 (50.0)
		 หญิง
30 (46.1)
7 (50.0)

p-value
0.434
0.555
0.395
0.061
0.446
0.832

ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของแม่และเด็กระหว่างแม่ที่เข้าร่วมการศึกษาและไม่เข้าร่วมการศึกษาในกลุ่ม ทดลอง
			

กลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะ

แม่ที่เข้าร่วม
ทั้งหมด=80

แม่ที่ไม่เข้าร่วม
ทั้งหมด=47

อายุ (ปี) (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
29.4±6.7
31.1±6.3
ระดับการศึกษา จำ�นวน (ร้อยละ)
		 ไม่ได้เข้าโรงเรียน
7 (8.8)
2 (4.3)
		 ประถมศึกษา
22 (27.5)
11 (23.4)
		 มัธยมศึกษาตอนต้น
3 (28.8)
10 (21.3)
		 มัธยมศึกษาตอนปลาย
21 (26.2)
11 (23.4)
		 ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า
2 (8.8)
13 (27.7)
		
อาชีพ จำ�นวน (ร้อยละ)
		 รับจ้างโรงงาน พนักงานบริษัท ข้าราชการ
4 (5.0)
2 (4.3)
		 รับจ้างทั่วไป
13 (16.2)
8 (17.0)
		 เจ้าของสวนยางพารา รับจ้างกรีดยางพารา
26 (32.5)
22 (46.8)
		 เจ้าของสวนอื่นๆ
16 (20.0)
8 (17.0)
		 ค้าขาย
8 (10.0)
6 (12.8)
		 แม่บ้าน ว่างงาน
13 (16.2)
1 (2.1)
เด็ก
อายุ (ปี) (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
3.3±0.6
3.2±0.5
		
คะแนนปริมาณคราบจุลินทรีย์
2.5±0.3
2.4±0.4
		
เพศ จำ�นวน (ร้อยละ)			
		 ชาย
38 (47.5)
30 (63.8)
		 หญิง
42 (52.5)
17 (36.2)
แม่
		

p-value
0.050*
0.075

0.196

0.192
0.557
0.075

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
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ตารางที่ 3 ลักษณะทั่วไปของแม่และเด็กที่เข้าร่วมการศึกษา
			

กลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะ

กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ทั้งหมด=60
ทั้งหมด=77
จำ�นวน (ร้อยละ) จำ�นวน (ร้อยละ)

แม่
อายุ (ปี) (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
28.4±5.9
29.6±6.7
		
ศาสนา 			
		 พุทธ
60 (100.0)
76 (98.7)
		 คริสต์
0 (0.0)
1 (1.3)
		
ระดับการศึกษา 			
			 ประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า
14 (23.3)
29 (37.7)
		 มัธยมศึกษา
33 (55.0)
41 (53.2)
		 ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า
13 (21.7)
7 (9.1)
		
อาชีพ 			
		 รับจ้างโรงงาน พนักงานบริษัท
4 (5.2)
10 (16.7)
		 รับจ้างทั่วไป
11 (14.3)
11 (18.3)
		 รับจ้างกรีดยางพารา
5 (6.5)
3 (5.0)
		 เจ้าของสวนยางพารา
21 (27.3)
13 (21.7)
		 เจ้าของสวนอื่นๆ
16 (20.8)
9 (15.0)
		 ค้าขาย
7 (9.1)
9 (15.0)
		 แม่บ้าน ว่างงาน
13 (16.9)
5 (8.3)
		
รายได้ครอบครัว			
		 มีเหลือเก็บ
16 (26.7)
20 (26.0)
		 เพียงพอ
28 (46.7)
34 (44.2)
		 เพียงพอบางครั้ง ไม่เพียงพอ
16 (26.7)
23 (29.9)
เด็ก
อายุ (ปี) (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
3.3±0.5
3.4±0.6
		
คะแนนปริมาณคราบจุลินทรีย์ก่อนการทดลอง
2.5±0.3
2.5±0.3
			 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
			
		
เพศ			
		 ชาย
36 (46.8)
30 (50.0)
		 หญิง
41 (53.2)
30 (50.0)

ด้ า นความสะอาดช่ อ งปากของเด็ ก ภายหลั ง
การทดลอง พบว่าคะแนนเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์
ลดลงแตกต่างจากก่อนเริ่มการศึกษาอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทั้งสองกลุ่ม (p<0.001) โดยคะแนนเฉลี่ยปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง คือ 1.8±0.4
และ 1.8±0.3 ตามลำ�ดับ นอกจากนี้พบว่าคะแนนเฉลี่ย
Songkla Med J Vol. 33 No. 1 Jan-Feb 2015

p-value
0.251
1.000
0.053

0.188

0.916
0.467
0.690
0.706

ปริมาณคราบจุลินทรีย์บนฟันหน้าน้อยกว่าฟันหลัง คือ
คะแนนเฉลี่ ย ปริ ม าณคราบจุ ลิ น ทรี ย์ ฟั น หน้ าในกลุ่ ม
ควบคุม เท่ากับ 0.9±0.6 กลุ่มทดลอง เท่ากับ 0.9±0.5
ส่วนฟันหลัง กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ปริมาณคราบจุลินทรีย์เท่ากันคือ 2.3±0.4 ซึ่งพบว่า
ไม่ มี ค วามแตกต่า งทางสถิ ติข องคะแนนเฉลี่ ย ปริ ม าณ
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คราบจุลินทรีย์หลังการศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่ ม ควบคุ ม ทั้ ง ฟั น หน้ า ฟั น หลั ง และภาพรวมของ
ช่องปากภายหลังการทดลอง (รูปที่ 1)
การปฏิบตั ขิ องแม่ดา้ นความถีใ่ นการทำ�ความสะอาด
ช่องปากให้ลูกก่อนวัยเรียนหลังการทดลอง พบว่าแม่
ในกลุม่ ควบคุมแปรงฟันให้ลกู ตอนเช้าร้อยละ 88.8 ตรวจ
ความสะอาดให้ร้อยละ 93.3 ก่อนนอนแปรงฟันให้ลูก
ร้อยละ 75.0 ตรวจความสะอาดให้ร้อยละ 83.3 ส่วน
กลุ่ ม ทดลองแม่ แ ปรงฟั นให้ ลู ก ตอนเช้ า ร้ อ ยละ 90.9
ตรวจความสะอาดให้ร้อยละ 88.3 ก่อนนอนแปรงฟัน
ให้ลูกร้อยละ 87.0 ตรวจความสะอาดให้ร้อยละ 81.8
ซึ่ งไม่ พ บความแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม แต่ แ ม่ ข องเด็ ก
ทัง้ สองกลุม่ มีความถีใ่ นการแปรงฟันและตรวจความสะอาด
ช่องปากให้ลูกเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (ตารางที่ 4)
		 งบประมาณ การใช้งบประมาณในกลุม่ ควบคุม
ซึ่งเป็นการอบรมแม่รูปแบบเดิม โดยทันตบุคลากรอบรม
แม่ เ ป็ น กลุ่ ม ใหญ่ ค รั้ ง เดี ย ว ณ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก

วิจารณ์

ในด้ า นความสะอาดช่ อ งปากของเด็ ก เริ่ ม ต้ น
คะแนนปริมาณคราบจุลินทรีย์ทั้งปากของเด็กในกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองไม่ต่างกัน ภายหลังการทดลอง
เด็ ก มี ค ะแนนเฉลี่ ย ปริ ม าณคราบจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นฟั น หน้ า
น้อยกว่าในฟันหลัง ทั้งนี้เป็นเพราะฟันหน้าเป็นฟันที่
แปรงได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนกว่าฟันหลัง23 ส่วน
คะแนนรวมปริมาณคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของเด็ก
ทั้ ง สองกลุ่ ม ภายหลั ง การทดลองไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่
ลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ทัง้ 2 กลุม่ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Martignon24
ที่ทำ�การศึกษาในกลุ่มทดลองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้แก่แม่และผู้ดูแลเด็กเป็นกลุ่มย่อย มีการให้

2.29 2.27

2.5
ค่าเฉลี่ยคะแนนคราบจุลินทรีย์

ใช้ ง บประมาณเฉลี่ ย ต่ อ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก 1 แห่ ง
เป็ น เงิ น 14,500 บาท ในขณะที่ ก ลุ่ ม ทดลองซึ่ ง เป็ น
การอบรมแม่แบบใหม่โดยครูผดู้ แู ลเด็กจัดกิจกรรมกับแม่
ของเด็กเป็นกลุ่มย่อย 5-15 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ใช้เงินในการจัดกิจกรรม 2,661 บาท

1.84 1.81

2
1.5
1

กลุ่มทดลอง

0.93 0.88

กลุ่มควบคุม

0.5
0

ฟันหน้า

ฟันหลัง

ทั้งปาก

ตำ�แหน่งฟันที่ตรวจ

รูปที่ 1 เปรียบเทียบความสะอาดฟันของเด็กภายหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละการปฏิบัติของแม่ในการทำ �ความสะอาดช่องปากลูกก่อนวัยเรียนก่อนและหลัง
การทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อน
การปฏิบัติของแม่

แปรงฟันให้เด็กตอนเช้า
ไม่แปรงฟัน		
แปรงฟันให้เด็กก่อนนอน
ไม่แปรงฟัน		
ตรวจความสะอาดให้เด็กตอนเช้า
ไม่ตรวจ		
ตรวจความสะอาดให้เด็กก่อนนอน
ไม่ตรวจ		

หลัง

กลุ่ม
ควบคุม
ทั้งหมด=60
จำ�นวน
(ร้อยละ)

กลุ่ม
ทดลอง
ทั้งหมด=77
จำ�นวน
(ร้อยละ)

41
19
29
31
39
21
33
27

52
25
41
36
47
30
37
40

(68.3)
(31.7)
(48.3)
(51.7)
(65.0)
(35.0)
(55.0)
(45.0)

p-value

(67.5)
0.921
(32.5)		
(53.2)
0.568
(46.8)		
(61.0)
0.634
(39.0)		
(48.1)
0.420
(51.9)		

หมายเหตุ: แปรงฟัน หมายถึง แปรงฟัน ≥ 4 วัน/สัปดาห์
ตรวจความสะอาด หมายถึง ตรวจความสะอาดฟัน

ความรู้เรื่องโรคฟันผุ สาธิตการแปรงฟัน และการย้อม
คราบจุลินทรีย์ ส่วนในกลุ่มควบคุมไม่มีกิจกรรมใดๆ
ประเมินผลที่ 1 และ 6 เดือน พบว่าเด็กในกลุ่มทดลอง
มีปริมาณคราบจุลนิ ทรียต์ �่ำ กว่าในกลุม่ ควบคุม และต่�ำ กว่า
ก่อนการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งนี้เนื่องมาจากการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาจัดกิจกรรมโดยทันตบุคลากรซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้
ความชำ�นาญด้านการดูแลช่องปากมากกว่าครูผดู้ แู ลเด็ก
และกลุ่มควบคุมไม่ได้รับกิจกรรมใดๆ เลย
การปฏิบตั ขิ องแม่ดา้ นความถีใ่ นการทำ�ความสะอาด
ช่ อ งปากให้ ลู ก ก่ อ นวั ย เรี ย นซึ่ ง พบว่ า ก่ อ นการทดลอง
แม่แปรงฟันและตรวจความสะอาดให้ลูกไม่ต่างกันทั้ง
2 กลุ่ม แต่ภายหลังการทดลองแม่มีการปฏิบัติในด้าน
การทำ � ความสะอาดช่ อ งปากให้ เ ด็ ก เพิ่ ม ขึ้ น กว่ า ก่ อ น
การทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตแิ ต่ไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ ซึง่ สอดคล้องกับหลายการศึกษา24-26 ทีพ่ บว่า
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χ2-test

≥

กลุ่ม
ควบคุม
ทั้งหมด=60
จำ�นวน
(ร้อยละ)

กลุ่ม
ทดลอง
χ2-test
ทั้งหมด=77
p-value
จำ�นวน
(ร้อยละ)

53
7
45
15
56
4
50
10

70
7
67
10
68
9
63
14

(88.8)
(11.7)
(75.0)
(25.0)
(93.3)
(6.7)
(83.3)
(16.7)

(90.9)
(9.1)
(87.0)
(13.0)
(88.3)
(11.7)
(81.8)
(18.2)

0.621
0.071
0.320
0.817

4 วัน/สัปดาห์

หากแม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการดูแลช่องปากเด็กทำ �ให้
แม่มกี ารปฏิบตั ใิ นการดูแลช่องปากเด็กสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม โดยผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าภายหลังการทดลอง
ตอนเช้ า แม่ ข องเด็ กในกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลอง
แปรงฟันให้เด็กร้อยละ 88.8 และ 90.9 ตามลำ�ดับ ซึ่ง
พบว่าสูงกว่าการศึกษาของ Mattila27 ที่ทำ�การศึกษา
ในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งพบว่าแม่หรือผู้ปกครองช่วย
แปรงฟันให้เด็กร้อยละ 62 เท่านั้น และสูงกว่ารายงาน
ผลการสำ � รวจสภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปากระดั บ ประเทศ
ครัง้ ที่ 7 ประเทศไทย ทีพ่ บว่าแม่หรือผูป้ กครองแปรงฟัน
ให้เด็กอายุ 3 ปี ในตอนเช้าร้อยละ 44.2 แต่เมื่อเด็ก
อายุ 5 ปี มีแม่หรือผู้ปกครองแปรงฟันให้เพียงร้อยละ
11.6 ซึ่งมีแนวโน้มว่าแม่จะแปรงฟันให้เด็กลดลงมาก
เมือ่ เด็กโตขึน้ ดังนัน้ จึงควรให้ความรูแ้ ละทำ�ความเข้าใจกับ
แม่ ห รื อ ผู้ ป กครองของเด็ กในเรื่ อ งข้ อ จำ � กั ด ของเด็ ก
17

วิธีการอบรมแม่ต่อความสะอาดช่องปากของเด็ก

วิลาวัลย์ มากประดิษฐ์ และ เสมอจิต พิธพรชัยกุล

ในการทำ�ความสะอาดช่องปากด้วยตนเอง อายุของเด็ก
ทีจ่ ะสามารถแปรงฟันได้สะอาดด้วยตนเอง และความจำ�เป็น
ในการให้แม่หรือผู้ปกครองช่วยเด็กแปรงฟันซ้ำ� เพื่อ
ป้องกันโรคฟันผุในฟันแท้ต่อไป
วิธกี ารในการอบรม สำ�หรับกิจกรรมทีท่ นั ตบุคลากร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบด้านการทำ�ความ
สะอาดช่ อ งปากเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นให้ กั บ ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก
เป็นวิธีการเพิ่มขีดความสามารถให้ครูผู้ดูแลเด็กให้ได้รับ
ความรูแ้ ละทักษะต่างๆ ในการทำ�ความสะอาดช่องปากเด็ก
ร่วมกับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดและอภิปรายได้อย่าง
อิสระ มีการฝึกครูผู้ดูแลเด็กให้ค้นหาปัญหา สาเหตุของ
โรคฟันผุ และใครคือคนสำ�คัญในการป้องกันโรคฟันผุ
ซึ่ ง กิ จ กรรมนี้ ทำ �ให้ ค รู ไ ด้ ฝึ ก คิ ด เชื่ อ มโยงปั ญ หาต่ า งๆ
ในการหาแนวทางป้องกันโรคฟันผุในเด็กร่วมกัน โดย
พยายามให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับตัวของเด็กเข้ามา
มีส่วนร่วมช่วยทำ�ให้เด็กได้รับการดูแลช่องปากที่ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ส่วนกิจกรรมการบรรยายสถานการณ์
โรคฟันผุ สาเหตุ ผลกระทบและการป้องกันโรคฟันผุ
ในเด็ก ยังทำ�ให้ครูผู้ดูแลเด็กได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง
ถึงสาเหตุและความจำ�เป็นที่ต้องมีการจัดกิจกรรมการทำ�
ความสะอาดช่องปากเด็กในครัง้ นีข้ นึ้ รวมทัง้ เป็นการสร้าง
ความตระหนักให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กด้วย จึงทำ�ให้ครูผู้ดูแล
เด็ ก สามารถนำ �ไปใช้ จัด กิ จ กรรมการทำ � ความสะอาด
ช่องปากกับแม่ของเด็กได้ผลดีใกล้เคียงกับทันตบุคลากร
จัดอบรม สอดคล้องกับการศึกษาของ Forsetlund20 และ
Martignon24 ทีพ่ บว่าการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบโต้ตอบ
มีประสิทธิภาพทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ
ได้มาก โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
นอกจากนีก้ ารทีค่ รูจดั กิจกรรมการทำ�ความสะอาด
ช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนกับแม่ของเด็กเป็นกลุ่มย่อย
5-15 คน ในกลุ่ ม ทดลอง โดยเปิ ดโอกาสให้ แ ม่ ไ ด้
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ก ารทำ � ความสะอาด
ช่องปากเด็ก สอนและสาธิตแม่ของเด็กให้ฝึกย้อมคราบ
จุลนิ ทรียใ์ ห้กบั ลูกตนเอง ทำ�ให้แม่เห็นบริเวณทีฟ่ นั ของลูก
ไม่สะอาดติดสีแดงชัดเจน ซึ่งมักเป็นบริเวณที่แปรงยาก

จึงทำ�ให้การสอนแปรงฟันทำ�ได้งา่ ยขึน้ โดยมุง่ เน้นบริเวณ
ที่ฟันติดสี ส่วนครูผู้ดูแลเด็กเห็นการปฏิบัติของแม่ที่
ไม่ถูกต้องได้ชัดเจน สามารถให้คำ�แนะนำ�รายบุคคล
ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ Thatreenaranon28 ที่
ศึ ก ษาโดยให้ ทั น ตสุ ข ศึ ก ษาและสอนแปรงฟั น ร่ ว มกั บ
การย้ อ มคราบจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชที่ จิ ต สงบแล้ ว
เป็นกลุ่มย่อย พบว่าการสอนเป็นกลุ่มย่อยทำ �ให้เห็น
ความผิ ด พลาดในการฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ปรงฟั นได้ ชั ด และ
แนะนำ�เป็นรายบุคคลได้ ทำ�ให้ผู้ป่วยมีการปฏิบัติด้าน
การทำ � ความสะอาดช่ อ งปากได้ ดี ขึ้ น ปริ ม าณคราบ
จุลินทรีย์ลดลงจากก่อนการทดลอง และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่าการที่ผู้ปกครองได้เข้าร่วม
กิ จ กรรมกลุ่ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ
ช่ อ งปากเด็ ก ทำ �ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ
ช่องปากเด็กเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิต26,28
ิ รวมทัง้
มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงอนามัยช่องปาก21
จากการศึ ก ษาพบว่ า ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ที่ ผ่ า น
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบจากทันตบุคลากร
มาแล้ว สามารถจัดกิจกรรมการทำ�ความสะอาดช่องปาก
เด็กก่อนวัยเรียนกับแม่ของเด็กเป็นกลุ่มย่อยแล้วได้ผลดี
ใกล้ เ คี ย งกั บ ทั น ตบุ ค ลากรเพราะสามารถจั ด กิ จ กรรม
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ครอบคลุมและสื่อสารกับแม่เด็ก
ได้ ดี ก ว่ า ทั น ตบุ ค ลากร กระตุ้ นให้ แ ม่ ทำ � ความสะอาด
ช่องปากเด็กเพิ่มขึ้น และปริมาณคราบจุลินทรีย์ลดลง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่จำ�เป็นต้องได้รับความรู้
หรือฝึกปฏิบัติจากทันตบุคลากรเท่านั้น ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Raj29 และ John30 ดังนั้นครูผู้ดูแล
เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพมาแล้ ว จึ ง เป็ น บุ ค คล
ที่ มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ทั น ตสุ ข ภาพได้ ดี
สอดคล้องกับการศึกษาของ John30 กับ Thaingam และ
Chanapal31 ส่วนทันตบุคลากรควรปรับเปลี่ยนบทบาท
เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล คำ�แนะนำ� กระตุน้ ช่วยเหลือและสนับสนุน
ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการแก่ ค รู เ พื่ อให้ ชุ ม ชนสามารถพึ่ ง พา
ตนเองได้32 นอกจากนี้การจัดกิจกรรมโดยครูผู้ดูแลเด็ก
ยังใช้งบประมาณที่น้อยกว่าทันตบุคลากรเพราะใช้เวลา
ช่วงรับ-ส่งเด็กมาเรียนประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้อง
จ่ายค่าเดินทางให้แก่แม่
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ข้อจำ�กัดของการศึกษาครัง้ นีค้ อื ระยะเวลาในการ
ติดตามค่อนข้างสั้นเพียงแค่ 3 เดือน การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอาจเกิดจากการถูกกระตุน้ ไม่สามารถยืนยันว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและขนาดตัวอย่างที่เล็ก
ทำ �ให้ ไ ม่ เ ห็ น ความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
ระหว่างกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามข้อดีของการศึกษาครั้งนี้
คือ การศึกษาครั้งนี้มีอคติจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
(selection bias) ค่อนข้างน้อย เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างที่
เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมการศึกษามีคณ
ุ ลักษณะใกล้เคียงกัน
นอกจากนีอ้ ตั ราการออกจากงานวิจยั (drop out) ของแม่
ทั้ง 2 กลุ่ม ในการศึกษาครั้งนี้มีเพียงร้อยละ 4.9 โดย
เกิดขึ้นในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเป็นร้อยละ 6.3
และ 3.4 ตามลำ�ดับ

สรุป

จากการศึกษาพบว่าการอบรมแม่ทัง้ 2 รูปแบบ
ในช่วง 3 เดือน ส่งผลให้แม่มีความถี่ในการทำ�ความ
สะอาดช่องปากเด็กเพิ่มขึ้น ปริมาณคราบจุลินทรีย์
บนฟันของเด็กลดลงกว่าก่อนเข้ารว่ มอบรม แต่ไม่พบ
ความแตกต่างระหว่างกลุม่ การที่ครูผดู้ แู ลเด็กได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบโต้ ต อบและจั ด กิ จ กรรมกับแม่ เป็ น กลุ่ ม ย่ อ ย
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแม่
สามารถทำ�ให้ผลที่ได้ดี ใกล้เคียงกับการจั ดอบรม
โดยทันตบุ คลา กร และใช้ งบปร ะมาณน้ อ ยกว่ า
ทันตบุคลากรจัดอบรม
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