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บทคัดยอ
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากของเด็ ก อายุ 0-2 ป โ ดยผู ดู แ ลเด็ ก และ
เปรียบเทียบอนามัยชองปากของเด็กอายุ 0-2 ป กอนและหลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เขาเยี่ยม
บานโดยใชชุดดูแลสุขภาพชองปาก
วัสดุและวิธีการ กลุมตัวอยางไดแก ผูดูแลเด็กและเด็กจํานวน 32 คน ที่อาศัยอยูในหมูบานเจดียแมครัว อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม และ อสม. จํานวน 16 คน ที่ไดรับการอบรมทันตสุขศึกษา สาธิตและฝกการทําความสะอาดชอง
ปากใหแกเด็กโดยใชชุดอุปกรณดูแลสุขภาพชองปากในการเยี่ยมบาน เก็บขอมูลจํานวน 4 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 1 เดือน
ระหวางเดือนมีนาคม 2556 ถึง มิถุนายน 2556 โดย อสม. เขาเยี่ยมบานโดยใชชุดอุปกรณดูแลสุขภาพชองปากสําหรับเด็ก
0-2 ปในการใหความรูทันตสุขศึกษารวมกับการสาธิตและฝกทักษะการแปรงฟนใหแกผูดูแลเด็กจํานวน 1 ครั้งหลังการ
เก็บขอมูลครั้งที่ 2 การเก็บขอมูลแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กจากการใช
แบบสอบถามในผูดูแลเด็ก และสวนที่ 2 การตรวจอนามัยชองปากในเด็กจากการใชดัชนีคราบจุลินทรีย ขอมูลที่ไดถูกนํา
ขอมูลมาวิเคราะห แยกเปนขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบขอมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
โดยใชสถิติการทดสอบคอครานคิว และเปรียบเทียบขอมูลดัชนีคราบจุลินทรียโดยใชสถิติการทดสอบฟรีดแมน และการ
ทดสอบวิลค็อกซันไซดแรงก
ผลการศึกษา การที่ อสม. เขาเยี่ยมบานโดยใชชุดอุปกรณดูแลสุขภาพชองปากสําหรับเด็ก 0-2 ปในการใหความ
รูทันตสุขศึกษารวมกับการสาธิต และฝกทักษะการแปรงฟนใหแกผูดูแลเด็กมีประสิทธิผลทั้งตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ชองปากของเด็กโดยผูดูแลเด็กและอนามัยชองปากของเด็ก โดยพบวา มีการลดพฤติกรรมการเคี้ยวหรืออมอาหารกอน

ปอนแกเด็ก มีการแปรงฟนใหแกเด็กเพิ่มมากขึ้น มีการใชยาสีฟนในการแปรงฟนใหแกเด็กที่มีฟนขึ้นสูชองปาก ตลอดจนมี
ความรู ที่ถู กตอ งเรื่อ งเชื้ อก อโรคฟ นผุ นั้น สามารถถ ายทอดจากผูดู แลเด็ กสูเด็ก ได ผานทางน้ํ าลายเพิ่ม มากขึ้น อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) นอกจากนั้น ยังพบวา ดัชนีคราบจุลินทรียของเด็กพบวามีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.01) แตอยางไรก็ตาม ยังมีพฤติกรรมบางสวนที่ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนไดในชวงเวลาที่ศึกษา
ไดแก การบริโภคขนมที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
บทสรุป อสม. เปนบุคลากรที่สําคัญกลุมหนึ่งที่สามารถชวยในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กอายุ 0-2 ปได
และนาจะมีการขยายผลโดยการพัฒนาเชิงระบบตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน, ชุดดูแลสุขภาพชองปาก, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของเด็ก,
อนามัยชองปากของเด็ก
ABSTRACT
Objective: To compare child oral care behavior by the children’s caregivers before and after home visits
with the use of a dental care kit by village health volunteers (VHVs). The oral hygiene of the participating children
before and after home visits was also compared.
Material and methods: All 16 VHVs were trained in oral health and in the use of dental care kits for
children at home visits. Caregivers of 32 participating children (aged 0-2 years old) in Sansai District, Chiang Mai
Province were instructed once by VHVs in the use of the dental care kits. Data from 32 pairs of participating children
and caregivers were collected monthly during the months of March to June 2013. Data on child oral health care
behaviors by caregivers were collected by using questionnaires. Oral hygiene determined by plaque index was
recorded after oral examination. Data were analyzed using descriptive statistics, the Cochran Q test, the Friedman
test and the Wilcoxon Signed-Rank test.
Results: This study revealed that the use of dental care kits at home visits by VHVs affected the child oral
care behavior of their caregivers and also their oral hygiene. Significant changes of caregivers’ oral care behavior
after home visits included decreased pre-chewing and pre-tasting of food, increased use of toothbrush and
toothpaste in dentate children, and improved caregivers’ knowledge of vertical transmission (p-value < 0.05).
Moreover, the plaque index at the end of the study decreased significantly (p-value < 0.01). Unfortunately, although
there was improvement in caregivers’ knowledge about the negative consequences of frequent intake of snacks, the
snack consumption increased significantly after intervention (p-value < 0.05).
Conclusions: VHVs are community residents who assist with educating people about proper oral health care
to the local community. The use of dental care kits for home visits by them has been shown to be a practical and
effective method for improving the oral hygiene of children at ages 0-2 years. This intervention should be further
expanded to the national oral health system
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