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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสบการณ์การด�ำเนินงาน
ทันตกรรมป้องกันในเด็ก 0-5 ปีของทันตาภิบาลไทย
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: การศึกษานี้เป็นการศึกษา
เชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ถูกเลือกแบบเจาะจง เป็นทันตาภิบาลที่ได้รับ
รางวั ล ทั น ตาภิ บ าลดี เ ด่ น ระดั บ ประเทศตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ.
2553 ถึงปี พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 19 คน เก็บข้อมูลผ่าน
การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แนวค�ำถาม ได้แก่ ประสบการณ์
การท�ำงานและบทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน ประสบการณ์การ
ท�ำงานและบทบาทหน้าที่ในงานทันตกรรมป้องกันในเด็ก
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Abstract
Objective: To study experience of Thai dental
therapists in oral health prevention for 0-5 year-old
children.
Materials and method: In-depth interviews
were conducted with nineteen dental therapists
who were selected by purposive sampling of
national award winning dental therapist from 2010
to 2016.
The questions include role and experience in
the job especially in oral health prevention for 0-5
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0-5 ปี และการแสวงหาความรู้ประกอบการท�ำงานทันต
กรรมป้องกันในเด็ก 0-5 ปี เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์แก่น
สาระ
ผลการศึกษา: ทันตาภิบาลทั้งหมดมีประสบการณ์ที่
แตกต่างกันในงานทันตกรรมป้องกันในเด็ก 0-5 ปี ทั้งการ
ประเมินความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุ การนัดพบผูป้ ว่ ยเป็น
ระยะหรือการเรียกผู้ป่วยมาตรวจสุขภาพช่องปากซ�้ำ การ
ให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพช่องปาก การให้ค�ำแนะน�ำ
เรื่องการบริโภคอาหาร การให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ และการ
เคลือบหลุมร่องฟันในฟันน�้ำนม โดยการจัดการทางทันต
กรรมป้องกันดังกล่าวนีส้ ว่ นใหญ่ไม่ได้ดำ� เนินการตามระดับ
ความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุในแต่ละบุคคล แต่เป็นการ
ด�ำเนินการในภาพรวมและเป็นไปตามข้อตกลงของหน่วย
งาน รวมทั้งยึดตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขเป็น
หลัก อย่างไรก็ตามพบว่าการด�ำเนินงานที่มีประสบการณ์
มากคือ การให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพช่องปาก ใน
ขณะที่การเคลือบหลุมร่องฟันในฟันน�้ำนมมีการด�ำเนินงาน
น้อย อีกทัง้ ยังพบว่า ทันตาภิบาลมีความรูแ้ ละประสบการณ์
เกีย่ วกับการให้ฟลูออไรด์เฉพาะทีไ่ ม่ถกู ต้องนัก ทัง้ การเลือก
ให้เหมาะสมกับความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุ ข้อบ่งชี้ รวม
ถึงวิธีการใช้
บทสรุป: การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประสบการณ์
ของทันตาภิบาลไทยในงานทันตกรรมป้องกันในเด็ก 0-5
ปียงั ต้องการการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการทันต
กรรมป้องกันในระดับบุคคลทีเ่ หมาะสมกับระดับความเสีย่ ง
ในการเกิดโรคฟันผุของแต่ละบุคคล อันจะส่งผลให้ทนั ตาภิ
บาลมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานทันตกรรมป้องกันใน
เด็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

year-old children and how to update new know-

ค�ำส�ำคัญ: ทันตาภิบาล ทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรม
ป้องกันส�ำหรับเด็ก เด็กอายุ 0-5 ปี

Keywords: dental therapist, oral health preven-

ledge in this specific field. All data was collected as
qualitative data during October 2017 to February
2018. Then content analysis and thematic analysis
were performed to categorize, analyze and summarize the data.
Results: The study revealed that 19 dental therapists have vary levels of experience in
oral health prevention of 0-5 year-old children
including caries risk assessment, periodicity of
examination or recall, oral hygiene instruction,
dietary advice, professional topical fluoride application and primary teeth’s sealant. The mentioned
interventions are not base on the individual caries
risk level but depend on agreement of each of
individual workplace and have to comply to policy
indicators of ministry of public health. The most
frequently practiced intervention is oral hygiene
instruction, while primary teeth’s sealant is not
widely practiced. In addition, there are misconception in professional topical fluoride indication,
case selection and application.
Conclusions: This study indicates that in
order to provide an effective oral health prevention for 0-5 year-old children, experience of dental
therapist should be calibrated and priorited in
the intervention selection for each patients with
different levels of caries risk.

tion, oral health prevention for children, children
0-5 years
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โรคฟันผุเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในเด็กก่อน
วัยเรียน(1-3) เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพช่อง
ปากที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวม(4,5) และจากผลการ
ส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2560 ยัง
คงพบพฤติกรรมการปล่อยให้เด็กอายุ 3 ปีและ 5 ปีแปรงฟัน
ด้วยตนเอง การปล่อยให้เด็กดื่มนมหวานและนมเปรี้ยว รวม
ทั้งการใช้ขวดนมเมื่ออยู่ที่บ้าน ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ท�ำให้เกิดโรคฟันผุทั้งสิ้น(6,7)
โรคฟันผุเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้(1) งานทันตกรรม
ป้องกันในเด็กจึงมีบทบาทอย่างมากในการลดอุบัติการณ์
การเกิดโรคฟันผุและเป็นสิ่งที่ทันตบุคลากรรวมทั้งประชาชน
ทั่วไปควรให้ความส�ำคัญ โดยผู้ที่มีบทบาทในงานทันตกรรม
ป้องกันที่ใกล้ตัวเด็กและส�ำคัญที่สุด คือ ผู้ปกครอง(1,2,8)
แต่จากการศึกษาพบว่าการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กโดยผู้
ปกครองเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ(9,10) และจ�ำเป็น
ต้องมีบคุ ลากรอืน่ เข้ามามีบทบาทมากขึน้ นัน่ คือทันตบุคลากร
ซึ่งนอกจากทันตแพทย์แล้ว ในประเทศไทยยังมีทันตาภิบาล
หรือเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(11) ที่ได้รับแนวคิดการ
ท�ำงานซึ่งผลิตเพื่อดูแลเด็กในกลุ่มก่อนวัยเรียนและกลุ่มวัย
เรียนจากประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าเดนทัลเนิร์ส (dental nurse)(12) และได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น เดนทัล
เทอราพี (dental therapy) หรือเดนทัล เทอราพิสต์ (dental
(11,12)
therapist) ในภายหลัง
ในอีกหลายประเทศก็มีบุคลากรที่มีบทบาทในงานทันต
สาธารณสุขเช่นกัน แต่มีชื่อเรียกและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่าง
กัน เช่น เดนทัล เนิร์ส หรือเดนทัล เทอราพิสต์ ที่มีบทบาท
เด่นในด้านการรักษา และเน้นให้การรักษาในกลุ่มเด็กที่รับ
บริการทางทันตกรรมในโรงเรียน เดนทัล ไฮจินิสต์ (dental
hygienist) จะเน้นที่การส่งเสริมป้องกันในเด็กและผู้ ใหญ่
ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนและออรัล เฮลท์ เทอราพิสต์
(oral health therapist) เป็นการพัฒนาศักยภาพการท�ำงาน
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยการรวมทั้งบทบาทของเดนทัล
เทอราพิสต์และเดนทัล ไฮจินิสต์เข้าด้วยกัน(11)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบางประเทศจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษ
เดียวกัน แต่บทบาทหน้าที่อาจจะแตกต่างกันออกไป ไม่ได้
มีรูปแบบที่ตายตัวว่าหากเรียกชื่อเดียวกันจะมีบทบาทหน้าที่
ที่เหมือนกัน(11) การศึกษานี้จึงใช้ชื่อเรียกทันตาภิบาลใน
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ภาษาอังกฤษว่า เดนทัล เทอราพิสต์ ตามชื่อการศึกษาของ
(11)
Agrasuta ในปี 2015
ส�ำหรับทันตาภิบาลในประเทศไทยนั้นมีบทบาทเด่นด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(13,14) รวมทั้งด้านการ
รักษาทางทันตกรรมที่ไม่ซับซ้อน(14) ดังที่ได้ก�ำหนดไว้ ใน
ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข(15,16) ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุข(17,18) สมรรถนะที่ก�ำหนดโดยทันต
แพทยสภา(19,20) รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนของทัน
ตาภิบาล(21-26) ท�ำให้ทันตาภิบาลเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนบริการด้านทันตสาธารณสุข โดยเฉพาะการเข้าถึง
บริการของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล(13)
หลายการศึกษาในต่างประเทศได้ศกึ ษาเกีย่ วกับงานทันต
กรรมป้องกันของทันตาภิบาลรวมทัง้ บุคลากรทีม่ บี ทบาทใกล้
เคียงกับทันตาภิบาล และให้ข้อสรุปว่าทันตบุคลากรเหล่านั้น
ยังต้องการการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะทางทันตกรรมป้องกัน
อยู(27-31)
่
ส่วนในประเทศไทย พบเพียงการศึกษาของ Nen(31)
thong และ Duangsong ที่มีการประเมินปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับการเคลือบหลุมร่องฟันโดยทันตาภิบาลและเสนอ
แนะให้มีการเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเคลือบ
หลุมร่องฟันให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นประจ�ำเพื่อให้มีการปฏิบัติ
งานอย่างถูกต้องและมั่นใจ แต่ยังไม่พบการศึกษาใดที่ศึกษา
ถึงประสบการณ์การท�ำงานของทันตาภิบาลไทยเกี่ยวกับงาน
ทันตกรรมป้องกันในเด็กที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องการประเมิน
ความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุ การนัดพบผูป้ ว่ ยเป็นระยะหรือ
เรียกผูป้ ว่ ยมาตรวจสุขภาพช่องปากซ�ำ้ การให้คำ� แนะน�ำในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก การให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการบริโภคอาหาร
การให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ รวมถึงการเคลือบหลุมร่องฟันใน
ฟันน�้ำนม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าประสบการณ์เหล่านี้นับเป็นข้อมูล
พื้นฐานส�ำคัญที่ทันตบุคลากรจะใช้ ในการมอบหมายงานหรือ
วางแผนการท�ำงานร่วมกับทันตาภิบาล รวมทัง้ ยังสามารถช่วย
เติมเต็มสิ่งที่ทันตาภิบาลยังขาดอยู่ ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาส
ที่ทันตาภิบาลจะได้พัฒนาตนเองแล้ว ยังช่วยให้ทันตาภิบาล
ได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่อีกด้วย อันจะส่ง
ผลให้งานทันตกรรมป้องกันในเด็กสามารถขับเคลื่อนไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
การศึกษานี้จึงให้ความสนใจในกลยุทธ์การป้องกันโรค
ฟันผุที่ท�ำโดยทันตาภิบาล ว่าทันตาภิบาลไทยมีประสบการณ์
การด�ำเนินงานทันตกรรมป้องกันในเด็ก 0-5 ปีเป็นอย่างไร
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การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกแบบเจาะจง
เป็นทันตาภิบาลทีไ่ ด้รบั รางวัลทันตาภิบาลดีเด่นระดับประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 19 คน ซึ่งมี
ประสบการณ์และมีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านทันต
กรรมป้องกันทั้งในกลุ่มเด็ก 0-5 ปีและในภาพรวมงานทันต
กรรม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แนวค�ำถาม
ได้แก่ ประสบการณ์การท�ำงานและบทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน
ประสบการณ์การท�ำงานและบทบาทหน้าที่ในงานทันตกรรม
ป้องกันในเด็ก 0-5 ปี และการแสวงหาความรู้ประกอบ
การท�ำงานทันตกรรมป้องกันในเด็ก 0-5 ปี รูปแบบการ
สัมภาษณ์มีทั้งการสัมภาษณ์แบบบุคคลต่อบุคคล สัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ และสัมภาษณ์โดยการโทรผ่านแอปพลิเคชัน
ไลน์ (LINE) ขึ้นอยู่กับความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างเป็น
หลัก ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารตรวจสอบความตรงของแบบสัมภาษณ์โดย
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา โดยค่าสถิตทิ ใี่ ช้ คือ ค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา และ
น�ำไปทดลองใช้ ในกลุ่มน�ำร่องซึ่งเป็นทันตาภิบาลที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้า ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค�ำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนือ้ หา เท่ากับ 1.0 และตรวจสอบ
ความเทีย่ งของข้อมูลด้วยวิธกี ารต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่ การถาม
ซ�ำ้ ระหว่างการสัมภาษณ์ สรุปข้อมูลทีไ่ ด้ระหว่างสัมภาษณ์เป็น
ระยะ น�ำข้อมูลที่ได้มาเทียบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ และการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลจากบุคคลที่สาม
การศึกษานีเ้ ก็บข้อมูลในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์แก่นสาระโดยผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย
ของผู้ถูกวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เลขที่ 01/2561)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ให้สัมภาษณ์
ผู้ ให้สัมภาษณ์มีอายุตั้งแต่ 31 ปีถึง 59 ปี ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีประสบการณ์ ในการท�ำงานตั้งแต่ 9 ปีถึง 39 ปี
ต�ำแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จบ
การศึกษาทันตาภิบาลจากวิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรี 9 คน จังหวัดขอนแก่น 6 คน จังหวัดพิษณุโลก 2 คน
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คน และจังหวัดตรัง 1 คน และศึกษา
ต่อด้านสาธารณสุข 18 คน มีผเู้ ปลีย่ นสายงานเป็นนักวิชาการ
สาธารณสุขโดยไม่ได้ท�ำงานทางทันตกรรมแล้ว 1 คน ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ ใช้ข้อมูลเฉพาะส่วนของประสบการณ์ ในขณะที่เคย
ปฏิบัติงานทางด้านทันตกรรมอยู่เท่านั้น สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักของผู้ ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) 10 คน โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 6 คน
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 2 คน และโรงพยาบาล
ศูนย์ 1 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ สสจ. เคยปฏิบัติงานอยู่
ที่ รพ.สต.หรือ รพช.ในขณะที่ได้รับรางวัลทันตาภิบาลดีเด่น
ผู้ ให้สัมภาษณ์ปฏิบัติงานตามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่
ภาคเหนือ 6 คน ภาคกลาง 4 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7
คน และภาคใต้ 2 คนโดยมีรูปแบบการสัมภาษณ์ ได้แก่ การ
สัมภาษณ์แบบบุคคลต่อบุคคล 3 คน โทรผ่านแอปพลิเคชัน
ไลน์ 12 คน โทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์ร่วมกับโทรศัพท์ 3 คน
และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 1 คน (ตารางที่ 1)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ประสบการณ์และบทบาทหน้าที่โดยรวม
มีรปู แบบการท�ำงานค่อนข้างหลากหลายขึน้ อยูก่ บั หลาย
ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นระดับของสถานบริการ จ�ำนวนประชากร
จ�ำนวนทันตาภิบาลในสถานบริการ การมอบหมายงานจาก
หัวหน้าหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดไว้
รวมทัง้ ปัจจัยอืน่ ๆ ของแต่ละพืน้ ที่ บางคนรับผิดชอบงานทันต
กรรมในบางกลุ่มอายุ บางคนรับผิดชอบในทุกกลุ่มอายุและ
อาจรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานทันตกรรมด้วย
ทันตาภิบาลจ�ำนวน 11 คนรับผิดชอบทั้งงานด้านทันตกรรม
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป และงานอื่นๆ ของสถานบริการ
“กรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้าศูนย์ข้อมูล แล้ว
ของผู้ ให้สมั ภาษณ์ และส่วนที่ 2 ข้อมูลการสัมภาษณ์และการ
ก็เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช�ำนาญงานนีแ่ หละครับจ๊อบผม
วิเคราะห์ข้อมูล
สามจ๊อบ” (L- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)
“มันจะแบ่งเป็น 3 ส่วนค่ะหมอ ในเรื่องของคลินิกก็ช่วย
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ให้สัมภาษณ์
Table 1

General information of interviewees

นาม อายุ
สมมติ (ปี)

เพศ

50
39
54
55
55
43
41
59
37
52
42
40
31
37
52
42
40
54
46

หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

สถานที่
ปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน
รพช.
รพ.สต.
รพศ.
รพช.
รพช.
รพ.สต.
สสจ.
รพช.
รพ.สต.
รพช.
สสจ.
รพช.
รพ.สต.
รพ.สต.
รพ.สต.
รพ.สต.
รพ.สต.
รพ.สต.
รพ.สต.

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์
การท�ำงาน (ปี)

วสส.ที่เรียนจบ

การศึกษาต่อเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วันที่สัมภาษณ์

จพง.ทันตสาธารณสุข
นวก.สาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
นวก.สาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
นวก.สาธารณสุข
นวก.สาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข
จพง.ทันตสาธารณสุข

33
17
33
34
34
24
21
39
16
13
22
15
9
16
29
20
20
16
26

ชลบุรี
พิษณุโลก
ขอนแก่น
ชลบุรี
ชลบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ชลบุรี
ขอนแก่น
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
พิษณุโลก
อุบลราชธานี
ตรัง
ชลบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ชลบุรี

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

6 ตุลาคม 2560
20 มกราคม 2561
28 มกราคม 2561
10 กุมภาพันธ์ 2561
22 มกราคม 2561
10 กุมภาพันธ์ 2561
26 มกราคม 2561
9 กุมภาพันธ์ 2561
25 มกราคม 2561
9 กุมภาพันธ์ 2561
6 ตุลาคม 2560
10 กุมภาพันธ์ 2561
6 ตุลาคม 2560
21 กุมภาพันธ์ 2561
21 มกราคม 2561
17 กุมภาพันธ์ 2561
27 มกราคม 2561
22 มกราคม 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ		 รพศ. ย่อมาจาก โรงพยาบาลศูนย์
จพง. ย่อมาจาก เจ้าพนักงาน
รพช. ย่อมาจาก โรงพยาบาลชุมชน
			 นวก. ย่อมาจาก นักวิชาการ
รพ.สต. ย่อมาจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
			 วสส. ย่อมาจาก วิทยาลัยการสาธารณสุข สสจ. ย่อมาจาก ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

คุณหมอท�ำเคสทุกกลุ่มอายุค่ะ ก็ขูดอุดถอนค่ะ แล้วก็ในส่วน
ของงานส่งเสริมป้องกันทั้งหมดค่ะ เราก็รับหมดเลยทุกกลุ่ม
อายุ แล้วก็ ในส่วนของงานบริหารค่ะ ก็จะได้ช่วยหมอท�ำ”
(G - สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561)
ทันตาภิบาลจ�ำนวน 8 คน รับผิดชอบงานเฉพาะงาน
ทันตกรรม
“พีจ่ ะรับผิดชอบทุกกลุม่ วัย ตัง้ แต่ ANC (หญิงตัง้ ครรภ์)
0-3 ปี แล้วก็เด็กนักเรียนประถม 6-12 ปี แล้วก็กลุ่มผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้สูงอายุค่ะ” (J - สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561)
“ส่วนใหญ่แล้วในบริบทของแต่ละพื้นที่เค้าจะแยกผู้รับ
ผิดชอบเป็นกลุ่มวัย หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยเนาะ แล้ว
ก็วัยเรียน แต่กลุ่มวัยของพี่เนี่ยเค้าจะแยกสองคนในเด็กปฐม
วัยเนี่ย ก็คือ 0-3 (ปี) ละก็ 3-5 ก็เป็นศูนย์เด็กเล็ก แล้วก็ศูนย์
เด็กเล็กกับชัน้ อนุบาลจะอยูก่ บั คนนี้ พีจ่ ะเป็นแค่ ANC กับแค่

Well Baby (Well Baby Clinic)” (K- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6

ตุลาคม 2560)
อย่างไรก็ตาม ทันตาภิบาลทุกคนปฏิบัติงานทันตกรรม
ป้องกันในเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งสิ้น
2.2 ประสบการณ์และบทบาทหน้าที่ ในงานทันตกรรม
ป้องกันในเด็ก 0-5 ปี
เด็กกลุม่ อายุ 0-3 ปี ในสถานบริการจะมีคลินกิ เด็กดีหรือ
ที่เรียกว่า Well Baby Clinic (WBC) หรือ Well Child
Clinic (WCC) ซึง่ บุคลากรทางการแพทย์ ในสาขาวิชาชีพอืน
่
มีการนัดพบเด็กเพื่อประเมินพัฒนาการและรับการฉีดวัคซีน
และส่วนใหญ่แล้วจะมีการด�ำเนินงานทางทันตกรรมไปพร้อมๆ
กันขึน้ อยูก่ บั ข้อตกลงของทันตแพทย์และทันตาภิบาล รวมทัง้
บุคลากรทางการแพทย์ ในแต่ละสถานบริการ โดยทันตาภิบาล
จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก ส�ำรวจพฤติกรรมการดูแล
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สุขภาพช่องปากรวมทั้งพฤติกรรมการดูดนม ให้ค�ำแนะน�ำใน
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก การบริโภคอาหารและการดูด
นม รวมทั้งทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ในเด็กที่มีฟันน�้ำนมขึ้นแล้ว
และนัดพบตามรอบวัคซีนครั้งถัดไป หรือก�ำหนดระยะเวลา
การนัดพบนอกเหนือจากรอบวัคซีนตามความเหมาะสม
“ในคลินิก Well Baby ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี เลยค่ะ
เด็กทีม่ าฉีดวัคซีนกับเราแรกเกิดถึง 9 เดือนนีม้ าตามพยาบาล
เขานัดค่ะ แล้วเราก็จะเข้าไปร่วมประมาณว่าเด็ก 9 เดือนแรก
เราก็จะมีแปรงสีฟนั ให้นอ้ งเขา บางคนทีม่ ฟี นั เราจะให้แปรงอัน
แรกของน้องหนู และกรณีทนี่ มผสมบางคนนมไม่พอให้ลกู ดืม่
จากเต้าอยู่แต่ว่าบางคนให้นมอย่างเดียวที่เป็นนมผง เราก็จะ
แนะน�ำในกลุม่ นีใ้ ห้กบั ผูป้ กครองเขาค่ะ แล้วก็เด็กทีส่ งู กว่านีก้ ็
ปีครึง่ ทีม่ าเราจะนับฟันว่ามีกซี่ แี่ ล้วและแนะน�ำให้ความรู้ ให้เขา
ดูแลเรื่องดื่มนมจากแก้ว อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในช่อง
ปากค่ะ ก็ดูแลเรื่องลิ้นเรื่องกระพุ้งแก้ม” (H- สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
“พี่ก็จะเข้าไป Well Baby ตอนประมาณ 6 เดือน เขาจะ
ได้รบั การตรวจช่องปาก ฝึกผูป้ กครองในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากโดยใช้วิธี hand-on แจกแปรงสีฟันให้ตอน 9 เดือน ก็ทา
ฟลูออไรด์วานิชให้ พร้อมให้ค�ำแนะน�ำตามช่วงวัย และเวลา
นัดจะตามรอบของ Well Baby” (D- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2561)
เด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปี การให้บริการส่วนใหญ่แล้วจะมี
การออกตรวจสุขภาพช่องปากเชิงรุกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และมีลักษณะการด�ำเนินงานทางทันตกรรมป้องกันโดยรวม
คล้ายคลึงกับในเด็กอายุ 0-3 ปี
“เด็กพอสามปีเสร็จแล้วก็จะ move เข้าศพด. (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ถูกไหมคะหมอ เข้าศพด.เสร็จแล้วสมมติว่า
เด็กหญิง ก.ไก่ เขามีพฤติกรรมเขามี risk สูงมากในอัตรา
การเกิดฟันผุพี่ก็จะ move ไปศพด.ที่เขาเรียนด้วย เราจะลง
ไปพูดคุยกับคุณครูที่อยู่ในศพด.นั้นว่า หนึ่งเราจะไปดูเรื่อง
พฤติกรรมการกินขนมทีศ่ นู ย์ พฤติกรรมการแปรงฟันของเด็ก
แล้วเราก็จะเน้นกับคุณครูให้เหมือนกับว่า ให้เขาดูแลเด็กเป็น
พิเศษอย่างนัน้ หนะค่ะหมอ แล้วก็จะมีระบบส่งต่อ เราจะคุยกับ
ผูป้ กครอง แล้วก็จะส่งเข้ามาในโรงพยาบาลให้หมอเด็กจัดการ
เคลียร์ช่องปากของเขาหนะค่ะหมอคะ” (J- สัมภาษณ์เมื่อวัน
ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
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2.2.1 การประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ
ทันตาภิบาลทุกคนไม่ได้กล่าวถึงการด�ำเนินงานนีอ้ ย่างชัดเจน
รวมทั้งไม่มีรูปแบบการประเมินและแบบฟอร์มการประเมิน
ความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง
แบบฟอร์มที่ใช้นั้นใช้เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากมากกว่าใช้
เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุและส่วนใหญ่จะมี
การตรวจดูสภาวะในช่องปากเด็ก เช่น ตรวจลิ้นและเนื้อเยื่อ
ต่างๆ จ�ำนวนซี่ฟัน จ�ำนวนฟันผุ คราบจุลินทรีย์ สอบถาม
ถึงพฤติกรรมการท�ำความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหาร
และการดูดนมของเด็ก แต่มกั ไม่ได้สอบถามลึกลงไปถึงปัจจัย
อื่นๆ อย่างครบถ้วน เช่น ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจอื่นๆ
สภาวะช่องปากของผู้ดูแล เป็นต้น และในผู้ที่มีการประเมิน
ความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุโดยส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาให้
เด็กทีม่ ฟี นั ผุและ/หรือมีพฤติกรรมการท�ำความสะอาดช่องปาก
ทีไ่ ม่เหมาะสมอยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง ซึง่ มักไม่ได้แบ่งความเสีย่ งเป็น
ระดับสูง ปานกลางหรือต�่ำ แต่แบ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงกับกลุ่มที่
ไม่เสี่ยงมากกว่า โดยในกลุ่มเสี่ยงนี้จะมีการให้ค�ำแนะน�ำการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก ปรับเปลีย่ นระยะเวลานัดพบให้ถขี่ นึ้ รวม
ทั้งมีการจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละราย
“ประเมินนีพ่ ดี่ แู ค่ฟนั ผุทเี่ ขามาหาเราอ่ะเนอะ ทีว่ า่ เริม่ ต้น
เป็นจุดขาวๆ ก็จะสอนเขาดูจุดขาวให้แค่นี้ ไม่ได้ลงลึกมาก
หนะค่ะ กับดูว่าเขายังติดขวดหรือดูดนิ้วไหม การอมข้าว”
(Q- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561)
“เราจะมีแบบฟอร์มการตรวจฟันค่ะว่าเด็กตรวจฟันมี
พฤติกรรมการกินยังไง อะไรยังไง ซึ่งแบบฟอร์มอันนี้นี่เราก็
มีการอัพเดทของกระทรวงค่ะหมอ ถ้าใครที่มัน risk มากๆ
เราก็จะลงไปตรวจซ�ำ้ พฤติกรรมการบริโภคของเขา การแปรง
ฟันของผู้ปกครอง เราจะท�ำตั้งแต่ศูนย์ถึงสามปีนะคะหมอ”
(J- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
2.2.2 การนัดพบผูป้ ว่ ยเป็นระยะหรือเรียกผูป้ ว่ ยมาตรวจ
สุขภาพช่องปากซ�้ำ
ในกลุ่มเด็กอายุ 0-3 ปีจะมีการนัดพบตามรอบของการ
ฉีดวัคซีนซึง่ ขึน้ อยูก่ บั สถานบริการเป็นหลัก ในขณะทีก่ ลุม่ เด็ก
อายุ 3-5 ปีมักจะมีการนัดพบหรือมีทันตาภิบาลออกไปตรวจ
สุขภาพช่องปากเด็กตามศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหรือโรงเรียนทุกๆ
6 เดือนโดยยึดตามตัวชีว้ ดั ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก
แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีทนั ตาภิบาลทีน่ ดั พบเด็กเพิม่ เติม ซึง่
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จะมีการก�ำหนดระยะเวลาตามประสบการณ์ของทันตาภิบาล
แต่ละคน และการนัดพบนี้มีทั้งการนัดพบในเด็กทุกรายและ
การนัดพบเฉพาะเด็กที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ
“ถ้าไม่เสี่ยงจะนัดตามวัคซีนนะคะ แต่ถ้าเสี่ยงก็จะบอก
เลยว่า อันนี้เสี่ยงแล้วนะคะ เริ่มมีสีน�้ำตาลแล้วนะคะ ก็จะนัด
ถี่ขึ้น จะนัดสามเดือนค่ะคุณหมอ” (C- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2561)
“Well Baby เวลาพอหลุดขวบครึ่งไปแล้วเนี่ย เค้าก็จะ
นัดห่างละ ทีนเี้ ป็นหน้าทีข่ องเราเอง เราจะนัดเอง หลังจากนัน้
ส่วนใหญ่จะนัดทุกสองเดือนค่ะ ถึงขวบครึง่ แล้วเป็นเรานัดเอง
ช่วงอายุ 6 เดือน 9 เดือน แล้วก็ขวบครึง่ มาตามนัดรอบวัคซีน
ก่อนเพราะพอขวบครึง่ แล้วเด็กอายุ 18 เดือนฟันจะผุนอ้ ยมาก
แต่จะเริม่ มากตอนอายุประมาณ 2 ขวบกว่าเพราะมีการกินมาก
ขึ้น” (F- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)
“ปกติถ้าวางแผนเนี่ยก็คือตามตัวชี้วัดก่อนล่ะว่าอย่าง
น้อย กลุ่มนี้ (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการตรวจปีละสองครั้งเป็น
เกณฑ์ตัวหลักก่อน”(O- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 มกราคม
2561)
2.2.3 การให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ทันตาภิบาลทุกคนมีการให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็กอายุ 0-5 ปีแก่ผู้ปกครอง คุณครูหรือสอนเด็ก
โดยตรงโดยมั ก ท� ำ ควบคู ่ ไ ปกั บ การให้ ค� ำ แนะน� ำ เรื่ อ งการ
บริ โ ภคอาหาร ซึ่ง ในเด็ก ที่ฟันน�้ำนมยัง ไม่ขึ้นจะสอนการ
ท�ำความสะอาดช่องปาก ส่วนเด็กที่มีฟันน�้ำนมขึ้นแล้วจะสอน
ทักษะการแปรงฟัน แต่มสี ว่ นน้อยมากทีส่ อนการใช้ไหมขัดฟัน
และไม่ได้สอนอย่างเข้มงวดมากนัก และในการให้ค�ำแนะน�ำ
การดูแลสุขภาพช่องปากนั้นทันตาภิบาลแต่ละคนก็มีรูปแบบ
การให้ที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคนิคใน
การสอนที่แตกต่างกันออกไปเช่นกัน
“เด็กเล็กที่พี่ไปรับรางวัลมาอีกล่าสุดจะเป็นเรื่องของ
การออกแบบคู่มืออะค่ะหมอ เป็นภาพสีๆ เลยค่ะ ใน Well
Baby Clinic ที่พี่ท�ำอยู่ จะเป็นเน้นภาพ หมายถึงว่าจะไม่มี
ตัวหนังสือที่อ่านจนน่าเบื่อค่ะ ว่าฟันผุในเด็กภาพเป็นอย่างนี้
และระดับนี้ท�ำอะไรได้บ้าง จะต้องเลิกนมตอนอายุประมาณ
เท่าไหร่ ผู้ปกครองที่มาทุกเคสจะต้องได้รับแต่เราก็จะนั่งคุย
ทุกเคสนะคะ แนะน�ำวิธกี ารใช้ถงุ นิว้ ให้ดว้ ยว่าใช้ยงั ไง ท�ำความ
สะอาดยังไง คือคุยตัวต่อตัวเลยค่ะหมอ” (S- สัมภาษณ์เมือ่ วัน
ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
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“เอาผู้ปกครองมานั่งตรวจด้วยกันเลยค่ะ ถ้าวันนี้นัด
ตรวจช่องปากเด็กอ่ะค่ะ บอกครูทศี่ นู ย์ไว้เลยว่าเชิญผูป้ กครอง
อยูด่ ว้ ยวันนีท้ งั้ วัน เดีย๋ วหมอไปตรวจ แต่จะเอาเด็กเป็น model
ให้พ่อแม่ ดูเลยว่านี่ไงๆ ฟันในช่องปากลูกคุณเป็นยังไง แล้ว
ก็สอน hand-on เลยค่ะ แบบแปรงแห้งเลยอะค่ะ ก็เอา
เทคนิคหลายอย่างมารวมกัน แล้วก็ตอนเช้าพยายาม deal กับ
ผู้ปกครองว่าขอให้แปรงให้ลูก อย่างน้อยไม่มีเวลาจริงๆ ขอ
วันละครัง้ จะเป็นเวลาไหนก็ได้ หมอไม่ได้เลือกว่าเช้า กลางวัน
เย็น แต่ขอวันละครัง้ ถ้าไม่มเี วลาจริงๆ ขอวันละครัง้ เลยอะไร
อย่างเนี้ย ก็จะคุยกัน” (R- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2561)
2.2.4 การให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการบริโภคอาหาร
ในที่นี้หมายรวมถึงการให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการดูดนมและ
การดื่มนมด้วย ทันตาภิบาลทุกคนได้ ให้ค�ำแนะน�ำควบคู่ไป
กับการให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยจะมีการ
ส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารและนมของเด็ก ให้ค�ำ
แนะน�ำ รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการทีเ่ ข้มงวดเกีย่ วกับการบริโภค
และการดื่มนมในสถานศึกษาด้วย
“มีการถาม ติดตามเรื่องเดิม เป็นไงบ้าง ช่วงนี้มีขนม
ครูเขาจะบอก คนนี้มี คนนั้นไม่มี บอกเขาแล้ว เขาไม่ฟัง ครู
เขาจะบอกประเภทนี้” (O- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 มกราคม
2561)
“มีการควบคุมอาหารในศูนย์เด็กเล็กให้เป็นผลไม้ ไม่มี
ขนมกรุบกรอบในศูนย์เด็กเล็ก” (D- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2561)
2.2.5 การให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่
ทันตาภิบาลส่วนใหญ่ให้ฟลูออไรด์รูปแบบวานิช (fluoride varnish) ในเด็กอายุ 0-5 ปี แต่มีบางส่วนที่ให้ฟลูออไรด์เจลซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้และวิธีการ ส่วนซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์ (silver diamine fluoride) นั้นพบว่า
ทันตาภิบาลส่วนใหญ่รู้จักฟลูออไรด์รูปแบบนี้จากการอบรม
แต่ยังไม่มีประสบการณ์ ในการน�ำมาใช้
“ส่วนตัวเเล้วไม่ค่อยเอาวานิชมา เพราะว่ามันมีปัญหาที่
ผูป้ กครองไม่เข้าใจเเล้วมันมีสเี หลืองติดฟัน ป้าก็เลยใช้ฟลูออไรด์เจลหนะค่ะหมอ ก็เช็ดให้แห้ง แล้วเอาฟลูออไรด์เจลชุบ
ส�ำลีก้อนเล็กๆ อย่างเงี้ยค่ะ มันอาจจะกันน�้ำลายได้ไม่เยอะ
มากแต่กด็ กี ว่าวานิชในส่วนของป้าอ่ะนะคะ บางทีวานิชมัน..มัน
ต้องบอกว่าเราก็ไม่เชี่ยวชาญในเรื่องปริมาณวานิชสักเท่าไหร่
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ต้องบอกอย่างนี”้ (R- สัมภาษณ์เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2561)
“เราก็อยากรู้ว่าซิลเวอร์ฟลูออไรด์เป็นยังไง ในขณะที่
อาจารย์เคยอบรมให้เรา แต่เรายังไม่เคยเห็นตัวจริงเลย อะไร
ประมาณนี้ เพราะว่าโรงพยาบาลเราไม่ใช้ เขาไม่ซื้อให้เรา
เราก็ไม่ได้ ใช้ เราก็อยากใช้อยู่ แต่ไม่มีของ (หัวเราะ)” (Cสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561)
ความถี่ในการให้อยู่ที่ระยะเวลา 3-6 เดือนซึ่งมีทั้งการ
ก�ำหนดระยะเวลาจากความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุและการ
ก�ำหนดตามการนัดหมายของสถานบริการ ทั้งนี้การเลือก
เคสในการให้ฟลูออไรด์เฉพาะทีน่ กี้ ม็ ที งั้ การให้ตามความเสีย่ ง
ในการเกิดโรคฟันผุ การให้ ในเด็กทุกราย และการให้ตามข้อ
ก�ำหนดของหน่วยงาน ซึ่งในตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้มีการก�ำหนดให้เด็กได้รับการให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ตาม
เป้าหมายด้วย
“เราก็จะคุยกับทางโรงพยาบาลแล้วความถีใ่ นการทาเนีย่
เท่าไหร่ มันจะมี 3 เดือน 6 เดือน ถ้ากรณีเราเห็นว่าช่องปากนี่
โอโห ท่าทางจะย�ำ่ แย่หนักเลยอะไรอย่างนี้ หมอเขาก็จะแนะน�ำ
ว่าเป็น 3 เดือน กรณีที่โอเคมากเลยค่ะ ฟันดีมาก ก็จะเป็นที่
6 เดือน” (S- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
2.2.6 การเคลือบหลุมร่องฟันในฟันน�้ำนม
มีเพียงส่วนน้อยที่เคลือบหลุมร่องฟันเด็กในระยะฟัน
น�้ำนม เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการ
พฤติกรรมเด็กและความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ รวม
ทั้งไม่มีตัวชี้วัดก�ำหนดเป้าหมายของการเคลือบหลุมร่องฟัน
ในเด็กอายุต�่ำกว่า 6 ปี จึงพบว่ามีการเคลือบหลุมร่องฟันใน
ฟันแท้มากกว่า แต่แม้ว่าจะไม่ได้เคลือบหลุมร่องฟันในฟัน
น�้ำนม ทันตาภิบาลก็ได้ ให้น�้ำหนักกับงานทันตกรรมป้องกัน
อืน่ ๆ แทน เช่น การแปรงฟัน การให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เป็นต้น
“พอ screen ว่าเด็กอนุบาลสองจะเข้าป.1 ถ้าฟันแท้ขึ้น
ก็จะ sealant เป็นปกติอยู่แล้วค่ะ แต่การชี้วัดที่มาเก็บใหม่จะ
ท�ำกับเด็ก 6 ขวบแทน 7 ขวบค่ะ” (E- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2561)
“Sealant ในเด็กนี่พี่ยังไม่ได้ท�ำในกลุ่มนี้ แต่จะท�ำใน
กลุ่มประถมนี่เน้นให้ฟลูออไรด์กับให้ความรู้ไปก่อนเพราะว่า
กลุ่มนี้จะค่อนข้างงอแงเวลาท�ำฟันหนะ เราก็ยังไม่พร้อมที่จะ
ให้เหมือนกัน” (Q- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561)

CM Dent J Vol. 41 No. 2 May-August 2020

2.3 การแสวงหาความรู้ประกอบการท�ำงานทันตกรรม
ป้องกันในเด็ก 0-5 ปี
ทันตาภิบาลแต่ละคนต่างมีวิธีการแสวงหาความรู้จาก
หลายแหล่งประกอบกัน โดยที่ความรู้จากหลักสูตรการเรียน
การสอนในวิทยาลัยการสาธารณสุขนัน้ ยังไม่เพียงพอ ยังต้อง
อาศัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ
การเข้าร่วมประชุมหรืออบรมต่างๆ ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจาก
ทันตแพทย์ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จากสือ่ สังคมออนไลน์ รวม
ทั้งการน�ำประสบการณ์ของตนมาใช้ร่วมด้วย
“คุณหมอ ถ้าถามบอกตรงๆ มันเป็นวิชาการ เราก็ได้
แค่วิชาการ แต่เชิงปฏิบัติจริงๆ หงะ เราต้องมาดูที่หน้างาน
ว่าเราควรจะมีกระบวนการหรือมีเทคนิคอะไรที่จะสื่อสารให้
คนไข้เข้าใจเรา บางอย่างในวสส. มันก็ไม่ได้มีทั้งหมด มันก็
ต้องมาเรียนรู้เอา เรียนรู้เองอย่างงี้” (C- สัมภาษณ์เมื่อวันที่
6 ตุลาคม 2560)
“เราก็ศึกษา ศึกษาจากประสบการณ์ ลองผิดลองถูก
ศึกษาในต�ำรามั่ง เวลาเค้ามีหนังสืออะไรมา เราก็ศึกษาใน
ต�ำรา เวลาคนไข้เป็นโรคอะไรเค้าก็จะส่งมาเนาะ ทันตะภูธร
มั่ง ทันตาภิบาลก็จะมีวารสารส่งมาตลอด ตอนนั้นมาตลอด
เราก็จะศึกษา” (A- สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560)
โดยสรุปแล้ว การศึกษานี้ท�ำให้ได้ทราบถึงบทบาทการ
ท�ำงานของทันตาภิบาลผู้ ให้สมั ภาษณ์เองรวมทัง้ การท�ำงานใน
ภาพรวมของทันตาภิบาลไทย ซึง่ มุง่ ประเด็นไปทีป่ ระสบการณ์
การท�ำงานทันตกรรมป้องกันในเด็ก 0-5 ปีของทันตาภิบาลผู้
ให้สัมภาษณ์ทั้ง 6 การด�ำเนินงานหลักที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
กล่าวคือ (1) การประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ ได้
ทราบถึงรูปแบบการตรวจและประเมินสุขภาพช่องปากรวมถึง
แบบฟอร์มทีใ่ ช้ตรวจประเมิน รูปแบบการจัดกลุม่ เสีย่ งในการ
เกิดโรคฟันผุ และการจัดการเมื่อพบว่าเด็กมีความเสี่ยง (2)
การนัดพบผู้ป่วยเป็นระยะหรือนัดพบเพื่อตรวจสุขภาพช่อง
ปากซ�ำ้ ได้ทราบถึงการก�ำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์ ในการ
นัดพบเด็กในแต่ละครัง้ (3) การให้คำ� แนะน�ำในการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก ได้ทราบถึงข้อมูลทีท่ นั ตาภิบาลให้แก่ผรู้ บั บริการและ
รูปแบบของการให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพช่องปาก (4)
การให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการบริโภคอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูล
หลักๆ ที่ทันตาภิบาลให้แก่ผู้รับบริการและรูปแบบของการ
ให้ขอ้ มูลนัน้ (5) การให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ได้ทราบถึงรูปแบบ
ของฟลูออไรด์ที่ให้ ความถี่ในการให้ฟลูออไรด์ รวมทั้งการ
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เลือกเคสของทันตาภิบาลในการให้ฟลูออไรด์ (6) การเคลือบ
หลุมร่องฟันในฟันน�้ำนม ได้ทราบถึงข้อบ่งชี้ของทันตาภิบาล
ในการเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น ในฟั น น�้ ำ นมและข้ อ จ� ำ กั ด ของ
ทันตาภิบาลในการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันน�้ำนม นอกจาก
นีย้ งั ทราบถึงการแสวงหาความรูท้ างทันตกรรมป้องกันในเด็ก
0-5 ปีที่ทันตาภิบาลใช้ประกอบการท�ำงานด้วย

บทวิจารณ์

ทันตาภิบาลส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ ในการน�ำ
หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคฟันผุมาพิจารณาใน
การประเมินความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุในเด็ก 0-5 ปี อาจ
เนื่องมาจากเหตุผลต่างๆ ได้แก่
1) ภาระงานของทันตาภิบาลที่มีมากมายภายใต้ข้อ
จ�ำกัดด้านจ�ำนวนบุคลากรและเวลาที่มีอยู่ ท�ำให้ไม่สามารถ
น�ำปัจจัยต่างๆมาประเมินได้ทั้งหมด สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Chaiprasitti และ Tangjikongpittaya(13) ที่ทัน
ตาภิบาลส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาระงานของตนมีมากและ
ขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่อง 2) ข้อจ�ำกัดด้านความรู้และการ
ฝึกทักษะการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุในการ
เรียนการสอนที่ยังไม่เพียงพอต่อการน�ำไปปฏิบัติจริงหลังจบ
หลักสูตร ดังที่ทันตาภิบาลบางคนให้ข้อมูลว่าไม่มีการเรียน
การสอนเรื่องการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุใน
หลักสูตรของตน และสอดคล้องกับการศึกษาของ Chai(13)
prasitti และ Tangjikongpittaya
ที่ได้ ให้ข้อเสนอแนะ
ว่าควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของทันตาภิบาลให้สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริงหลังจบการศึกษาอีก
ทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Francisco และคณะ(28)
ที่พบว่าทันตาภิบาลยังต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะ
ในการจัดการกับโรคฟันผุ รวมทั้งต้องให้ความส�ำคัญกับการ
ใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุด้วย อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าหลักสูตรการเรียนการสอน
ของทันตาภิบาลนั้นขาดการให้ความรู้และการฝึกทักษะใน
เรือ่ งการประเมินความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุในเด็กหรือไม่
เนื่องจากไม่ปรากฏรายละเอียดเรื่องนี้ในโครงสร้างหลักสูตร
การเรียนการสอนของทันตาภิบาลไทย(21-26) ซึง่ อาจต้องการ
การศึกษาเพิม่ เติมหรือทดสอบความรูข้ องทันตาภิบาลในเรือ่ ง
การประเมินความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุในเด็กของทันตาภิ
บาลไทยในเชิงลึกต่อไป 3) แม้จะมีการเผยแพร่แบบฟอร์มการ
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ประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดโรคฟันผุโดยทันตแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยและกรมอนามัยขึ้นมาในปีพ.ศ. 2561(32,33)
แล้วนั้น ยังพบว่าหลายแห่งยังไม่ได้น�ำแบบฟอร์มดังกล่าว
หรือแบบฟอร์มจากแหล่งอื่นมาใช้อย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
หรือมีแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งช่วงเวลาใน
การด�ำเนินงานวิจัยนี้ยังคาบเกี่ยวกับช่วงที่มีการเผยแพร่แบบ
ฟอร์มการประเมินนี้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นไปได้
ว่ายังไม่มกี ารแสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั หรือยังไม่มขี อ้ ตกลง
เรือ่ งการใช้แบบฟอร์มเหล่านีอ้ ย่างเป็นทางการ ซึง่ ข้อมูลเหล่า
นี้เป็นข้อมูลที่ทันตาภิบาลควรมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อน�ำมาประยุกต์ ใช้อย่างมีหลักการต่อไป
การนัดพบผู้ป่วยที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ก�ำหนดระยะ
เวลาการนัดพบตามความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุของเด็ก
แต่ละคน อาจเนื่องมาจาก 1) ประสบการณ์ ในการประเมิน
ความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุที่ยังมีจ�ำกัด ซึ่งตามมาตรการ
จั ด การกั บ ฟั น ผุ ข องสมาคมทั น ตแพทย์ ส� ำ หรั บ เด็ ก แห่ ง
สหรัฐอเมริกา(34) นั้นได้ก�ำหนดระยะเวลาที่ควรนัดพบผู้ป่วย
เป็นระยะ โดยขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ต้องน�ำ
มาพิจารณาก็คือผลการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค
ฟันผุนั่นเอง 2) การค�ำนึงถึงข้อตกลงของหน่วยงานและตัว
ชี้วัดมากกว่าค�ำนึงถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุของเด็ก
แต่ละราย ซึ่งไม่ปรากฏตัวชี้วัดที่ก�ำหนดให้ ใช้แบบประเมิน
ความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุรวมทัง้ การนัดพบเด็กตามความ
เสีย่ ง(17,18) ท�ำให้ไม่ได้มกี ารนัดพบเด็กอย่างเข้มงวดเท่าทีค่ วร
และแม้ว่าจะมีบางส่วนที่นัดพบเด็กเพิ่มเติมแต่ก็ยังก�ำหนด
ระยะเวลาการนัดพบตามประสบการณ์ของแต่ละคนและไม่ได้
มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควร
มีการนัดพบเด็กตามระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ ซึ่ง
ในเด็กทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุสงู ย่อมต้องได้รบั การ
เฝ้าระวังการเกิดโรคฟันผุที่มากกว่าเด็กที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดโรคฟันผุต�่ำกว่า ซึ่งจะมีระยะเวลานัดพบที่สั้นกว่าการนัด
ตามรอบวัคซีนหรือการนัดพบทุก 6 เดือน ดังการศึกษาของ
(35)
Soongswang และคณะ
ที่พบว่าการป้องกันฟันผุที่มีการ
ติดตามต่อเนื่องทุก 3 เดือนนั้นให้ผลในการป้องกันฟันผุที่มา
กกว่าบริการตามรอบวัคซีนร่วมกับการเยี่ยมบ้านทุก 6 เดือน
แม้จะพบว่าทันตาภิบาลทั้งหมดได้ ให้ค�ำแนะน�ำในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก แต่มที นั ตาภิบาลเพียงส่วนน้อยทีใ่ ห้
ความรู้ ในเรือ่ งการใช้ไหมขัดฟันให้เด็ก และมีอปุ สรรคในเรือ่ ง
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ความร่วมมือของเด็กและผูป้ กครองขณะให้ความรูแ้ ละการน�ำ
ไปปฏิบัติจริง ดังนั้นการเน้นย�้ำเรื่องความส�ำคัญของการใช้
ไหมขัดฟันและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ทันตาภิบาลในเรื่องนี้จึง
เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ดังที่สมาคมทันตแพทย์ส�ำหรับเด็ก
แห่งสหรัฐอเมริกาได้ ให้คำ� แนะน�ำการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
เพือ่ ป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยว่าการใช้ไหมขัดฟันให้เด็ก
โดยผู้ปกครองเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยก�ำจัดเศษอาหารและลด
การสะสมของแบคทีเรีย(36)
การให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการบริโภคอาหารที่พบว่าความ
รู้ที่ทันตาภิบาลให้แก่ผู้ปกครองเด็กโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
พฤติกรรมการดูดขวดนม ประเภทของนมที่ควรให้แก่เด็ก
และประเภทของอาหารที่เด็กควรได้รับ แต่มีทันตาภิบาลบาง
ส่วนที่ไม่สามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน เนื่องจาก
ข้อจ�ำกัดด้านภาระงานของทันตาภิบาลต่อจ�ำนวนผู้มารับ
บริการในแต่ละครั้ง ซึ่งทันตาภิบาลเองต้องเป็นผู้ ให้ข้อมูล
เหล่านี้เพียงผู้เดียว นอกจากนี้แล้วการที่ทันตาภิบาลออกไป
พบเด็กตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือในโรงเรียนนั้น ย่อมเป็น
ไปได้ยากที่จะได้พบปะกับผู้ปกครองเด็กโดยตรงและมิอาจ
ส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคของเด็กพร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ
ได้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีบางส่วนคล้ายคลึงกับการศึกษา
ของ Hayes, Wallace และ Coxon(37) ที่ศึกษาถึงการรับรู้
และเข้าใจของทันตาภิบาลเกี่ยวกับการให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการ
บริโภคอาหารและพบว่าทันตาภิบาลส่วนใหญ่เห็นความส�ำคัญ
ของการให้คำ� แนะน�ำดังกล่าวแต่มอี ปุ สรรคทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถ
กระท�ำได้อย่างสม�่ำเสมอในผู้ป่วยทุกราย ได้แก่ เวลาที่จ�ำกัด
ความร่วมมือและพื้นฐานความรู้ของผู้ป่วย รวมทั้งทักษะและ
ความรู้ของผู้ ให้ค�ำแนะน�ำด้วย
ทันตาภิบาลบางส่วนเลือกใช้ฟลูออไรด์รปู แบบเจลในเด็ก
อายุ 0-5 ปี ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ที่ควรใช้ ในเด็กที่อายุ 6
ปีขึ้นไปและสามารถควบคุมการกลืนได้(1,38) รวมทั้งมีวิธีการ
ให้ที่ไม่ถูกต้อง โดยให้เหตุผลในการไม่เลือกใช้ฟลูออไรด์
วานิชว่า ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจและไม่พึงพอใจที่หลังการทา
ฟลูออไรด์วานิชแล้วฟันจะติดสีเหลืองในระยะเวลาหนึ่ง รวม
ทั้งไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำหลังการทา ท�ำให้ทันตาภิบาลหัน
ไปเลือกใช้ฟลูออไรด์เจลแทน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Promma และ Leelasithorn(39) ที่พบว่า
ปัญหาหนึ่งในการน�ำฟลูออไรด์วานิชไปใช้คือความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องของผู้ปกครองบางคนเกี่ยวกับการใช้ฟลูออไรด์วานิช
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และไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำหลังทา จากข้อค้นพบนี้ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมและทบทวนความรู้ที่
เป็นปัจจุบนั ในเรือ่ งการให้ฟลูออไรด์เฉพาะทีโ่ ดยทันตบุคลากร
เพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องข้อบ่งชี้และวิธีการ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการท�ำงานทันตกรรมป้องกันในเด็กต่อไป
มีทันตาภิบาลเพียงส่วนน้อยที่เคลือบหลุมร่องฟันในฟัน
น�้ำนม โดยมักเลือกท�ำในซี่ที่มีหลุมร่องฟันลึกและสามารถ
จัดการพฤติกรรมเด็กได้ นอกจากนี้การที่มีตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
เกณฑ์เป้าหมายให้เด็กอายุ 6 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
และก�ำหนดให้หน่วยบริการปฐมภูมจิ ดั บริการเคลือบหลุมร่อง
ฟันในฟันกรามแท้ซที่ หี่ นึง่ หรือเด็กอายุ 6 ปีและแม้จะระบุไว้ ใน
รายละเอียดว่าให้มีการเคลือบหลุมร่องฟันในผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคฟันผุสูง(18,40) แต่พบว่าในทางปฏิบัติมีเพียง
ส่วนน้อยที่เคลือบหลุมร่องฟันในฟันน�้ำนม โดยให้ข้อมูลว่า
ไม่มีเกณฑ์เป้าหมายที่ก�ำหนดให้มีการเคลือบหลุมร่องฟันใน
เด็กอายุตำ�่ กว่า 6 ปีหรือในฟันน�ำ้ นม อย่างไรก็ตาม การศึกษา
ของ Nenthong และ Duangsong(31) พบว่า ปัจจัยด้านความ
รูเ้ รือ่ งการเคลือบหลุมร่องฟันไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิ
งานเคลือบหลุมร่องฟัน แต่กลับพบความสัมพันธ์ระหว่างระยะ
เวลาทีป่ ฏิบตั งิ านและอายุของทันตาภิบาลกับประสบการณ์ ใน
การเคลือบหลุมร่องฟัน แสดงว่าการเลือกด�ำเนินงานเคลือบ
หลุมร่องฟันในฟันน�ำ้ นมนัน้ อาจไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ความรูท้ มี่ เี ป็น
หลัก แต่ขึ้นอยู่กับทักษะการท�ำงานและประสบการณ์ของทัน
ตาภิบาลมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การศึกษาของ Nenthong
และ Duangsong(31) เป็นการศึกษาการเคลือบหลุมร่องฟัน
ในฟันแท้ที่สอบถามเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเคลือบหลุมร่อง
ฟันด้วยและเป็นเพียงการศึกษาภายในจังหวัดเท่านั้น จึงไม่
สามารถเปรียบเทียบและให้ข้อสรุปได้อย่างชัดเจน
ภาพรวมของประสบการณ์ทางทันตกรรมป้องกันของทัน
ตาภิบาลไทย ที่พบว่า เมื่อทันตาภิบาลพบเด็กและผู้ปกครอง
ในแต่ละครั้งมักมีการให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากที่ควบคู่ไปกับการให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการบริโภคอาหาร
และให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุขในปีพ.ศ. 2560(18,40) ทีไ่ ด้กำ� หนดเกณฑ์เป้าหมาย
ในการให้เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันโดยลงมือปฏิบัติ เด็กได้รับ
การเคลือบหรือทาฟลูออไรด์เฉพาะทีแ่ ละให้โรงเรียนปลอดน�ำ้
อัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
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น�้ำตาลเกินร้อยละ 5 ตามร้อยละที่ก�ำหนดในแต่ละปี แต่แตก
ต่างจากการศึกษาของ Francisco และคณะ(28) ที่พบว่าทัน
ตาภิบาลในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มีการประเมินความเสี่ยง
ในการเกิดโรคฟันผุในผูป้ ว่ ยทุกกลุม่ อายุ และมีการจัดการโรค
ฟันผุด้วยวิธีการต่างๆ โดยที่วิธีการที่ใช้มากที่สุดสามอันดับ
แรก ได้แก่ การให้คำ� แนะน�ำในการดูแลสุขภาพช่องปากเฉพาะ
บุคคล การใช้ยาสีฟนั ทีม่ ฟี ลูออไรด์ และการนัดมาติดตามดูแล
เป็นระยะๆ ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการด�ำเนินงาน
ทางทันตกรรมป้องกันในเด็ก 0-5 ปีของทันตาภิบาลไทยทีไ่ ด้
ปฏิบตั จิ ริงในภาพรวมนัน้ ยังไม่มกี ารด�ำเนินงานในระดับบุคคล
อย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค
ฟันผุที่ทันตาภิบาลส่วนใหญ่ด�ำเนินการในลักษณะของการ
ตรวจสุขภาพช่องปากมากกว่าการมุ่งหวังเพื่อประเมินระดับ
ความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุในเด็กแต่ละคน ซึง่ เมือ่ ไม่มกี าร
ประเมินความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุในเด็กแต่ละคนแล้ว จึง
ไม่เกิดการจัดการทางทันตกรรมป้องกันอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ
ระดับความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุของเด็ก รวมทัง้ ไม่มรี ะยะ
เวลาการติดตามเด็กแต่ละคนอย่างเหมาะสมกับระดับความ
เสี่ยงนั้นๆ การศึกษานี้จึงพบว่าทันตาภิบาลส่วนใหญ่มีการ
ด�ำเนินงานทางทันตกรรมป้องกันต่างๆ ทีเ่ ป็นลักษณะเดียวกัน
ในเด็กทุกคน รวมทัง้ มีระยะเวลาการนัดหมายหรือติดตามเด็ก
ทุกคนพร้อมๆ กัน การด�ำเนินงานในลักษณะนี้จึงอาจจะไม่
เกิดผลส�ำเร็จในการป้องกันโรคฟันผุในระดับบุคคลได้อย่าง
แท้จริง และไม่สามารถแก้ปัญหาโรคฟันผุของเด็กแต่ละคน
ได้อย่างตรงจุด ซึ่งตามหลักของงานทันตกรรมป้องกันระดับ
บุคคลในเด็กนั้น จุดเริ่มต้นของงานทันตกรรมป้องกันในเด็ก
ทีค่ วรมีการค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือการประเมินความเสีย่ ง
ในการเกิดโรคฟันผุในเด็กแต่ละคน เพื่อที่จะได้พิจารณาการ
จัดการทางทันตกรรมป้องกันอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมกับระดับความ
เสีย่ งนัน้ รวมไปถึงการมีระยะเวลาการติดตามทีเ่ หมาะสมเพือ่
ที่จะสามารถเฝ้าระวังและเห็นการเปลี่ยนแปลงในเด็กแต่ละ
คนในแต่ละระดับความเสี่ยงได้ และแม้ว่าผลการศึกษานี้จะ
พบทันตาภิบาลที่ท�ำงานทันตกรรมป้องกันในระดับบุคคลอยู่
บ้างแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างชัดเจนเท่าใดนัก ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ข้อมูลทั้งในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนและบทบาท
หน้าที่ รวมทั้งบริบทการท�ำงานของทันตาภิบาลแต่ละคนจาก
การศึกษานี้ ท�ำให้ผู้วิจัยพบว่าการท�ำงานของทันตาภิบาลนั้น
มีข้อจ�ำกัดและอุปสรรคหลายด้านที่ท�ำให้ทันตาภิบาลหนึ่งคน
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ไม่สามารถด�ำเนินงานทันตกรรมป้องกันระดับบุคคลในเด็ก
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่วา่ จะเป็นข้อจ�ำกัดทางด้านความรูแ้ ละ
การฝึกปฏิบัติในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยังไม่เพียงพอ
ต่อการน�ำมาปฏิบัติจริง ประสบการณ์การท�ำงานและบทบาท
หน้าทีท่ ไี่ ม่ได้มเี ฉพาะในเด็ก แต่ตอ้ งรับผิดชอบงานทันตกรรม
ในทุกกลุ่มอายุหรือรับผิดชอบงานในหลายพื้นที่ รวมทั้งรับ
ผิดชอบงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานทันตกรรม บริบทการ
ท�ำงานและสภาพการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดการมุง่ เน้นกลยุทธ์ทางทันต
กรรมป้องกันในระดับชุมชนมากกว่าระดับบุคคล อีกทั้งการ
ท�ำงานภายใต้ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขที่ก�ำหนดไว้
ในแต่ละปี ด้วยข้อจ�ำกัดเหล่านี้อาจท�ำให้บทบาทของทันตาภิ
บาลนัน้ เอือ้ ต่อการด�ำเนินงานในประชากรทัง้ กลุม่ มากกว่าการ
ด�ำเนินงานในระดับบุคคล
ภายใต้ข้อจ�ำกัดดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่างานทันต
กรรมป้องกันระดับบุคคลในเด็กจะเป็นไปได้มากขึ้นหากทัน
ตาภิบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องค�ำนึงถึงการประเมินความ
เสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุมากขึ้น เพื่อให้ทันตาภิบาลสามารถ
พิจารณาการจัดการทางทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสมโดย
เน้นการด�ำเนินงานในระดับบุคคลเฉพาะกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ซึง่ ต้องการการเฝ้าระวังและมีการจัดการทางทันตกรรมทีม่ าก
กว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่น้อย
กว่านี้อาจพิจารณาใช้การจัดการทางทันตกรรมที่ด�ำเนินการ
ในภาพรวมภายใต้ข้อจ�ำกัดที่มีอยู่ นอกจากนี้แล้ว ระบบทันต
สาธารณสุขของประเทศไทยอาจต้องร่วมกันหาวิธกี ารเพือ่ ช่วย
ลดข้อจ�ำกัดต่างๆ เพือ่ ให้ทนั ตาภิบาลสามารถด�ำเนินงานทันต
กรรมป้องกันในระดับบุคคลได้มากขึ้น โดยพิจารณากรอบ
การท�ำงานของทันตาภิบาลให้สามารถด�ำเนินงานได้ตรงกับ
สมรรถนะและบทบาทที่ควรจะเป็นมากขึ้น มีการเสริมสร้าง
องค์ความรู้เรื่องงานทันตกรรมป้องกันในระดับบุคคล รวม
ทัง้ การมุง่ ให้ความสนใจในกลยุทธ์ทางทันตกรรมป้องกันระดับ
บุคคลมากขึ้น นอกจากนี้ อาจจะต้องมีการพัฒนาระบบการ
เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะการท�ำงานให้แก่ทนั ตาภิบาลหลังจบ
การศึกษามาแล้ว ซึง่ เป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยลดข้อจ�ำกัด
ทางด้านความรูแ้ ละทักษะของทันตาภิบาล และช่วยให้ทนั ตาภิบาลได้สัมผัสกับงานทันตกรรมป้องกันในระดับบุคคลมาก
ขึ้น
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ยังมีข้อจ�ำกัดอยู่ อันได้แก่ 1)
ไม่สามารถสัมภาษณ์เชิงลึกในลักษณะของบุคคลต่อบุคคลได้
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ทัง้ หมด จึงอาจมีขอ้ จ�ำกัดด้านการรับข้อมูลจากการสังเกตและ
การสร้างสัมพันธภาพ ผู้วิจัยจึงพยายามลดช่องว่างของความ
สัมพันธ์โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและหาบุคคล
ที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ ให้สัมภาษณ์
ซึ่งพบว่าผู้ ให้สัมภาษณ์ต่างก็ยินดีที่จะให้ข้อมูล และมีการ
สื่อสารทั้งสองทางอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพร้อมให้ข้อมูลอื่นๆ
เพิ่มเติมในภายหลังด้วย 2) ผู้วิจัยเป็นทันตบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานในลักษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง ท�ำให้อาจมีอคติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์ของตนเองร่วมด้วย จึง
ได้มีการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของข้อมูลด้วย
วิธีการต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและสามารถ
น�ำไปวิเคราะห์อย่างเป็นกลางให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ได้แก่ 1) ในอนาคต
เป็นไปได้วา่ จะมีทนั ตาภิบาลทีจ่ บการศึกษาจากหลักสูตรใหม่
ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น รวมทั้งมีการ
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อเสนอของทันตแพทยสภา
ที่ยื่นเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการปรับบทบาท
หน้าทีข่ องทันตาภิบาล ดังนัน้ การศึกษาเกีย่ วกับประสบการณ์
และ/หรือความรูข้ องทันตาภิบาลไทยในอนาคตอาจต้องมีการ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็น
ปัจจุบันร่วมกับการพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนที่
ผ่านมา ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสามารถที่พึง
ประสงค์ของทันตาภิบาลตามข้อเสนอของทันตแพทยสภา
รวมทั้งตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละปีด้วย เพื่อ
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อบทบาทการท�ำงานของ
ทันตาภิบาลที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 2) ในอนาคตอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงานในเรื่องการประเมินความเสี่ยงใน
การเกิดโรคฟันผุในประเทศไทยมากขึน้ ซึง่ หากทันตบุคลากร
ให้ความส�ำคัญกับการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ
ก็จะส่งผลดีต่องานทันตกรรมป้องกันอื่นๆ และท�ำให้เกิดการ
ป้องกันโรคฟันผุในเด็กได้มากขึน้ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ติดตามและ
มีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป 3) การศึกษานี้ศึกษาถึง
ประสบการณ์ของทันตาภิบาลเฉพาะเรื่องที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็น
งานทีท่ นั ตาภิบาลส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์และเป็นการด�ำเนิน
งานส�ำคัญทางทันตกรรมป้องกันส�ำหรับเด็ก แต่ยงั มีงานทันต
กรรมป้องกันอื่นๆ ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทและถูกกล่าวถึงมาก
ขึ้น เช่น การบูรณะฟันด้วย SMART technique เป็นต้น
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรมีการศึกษาในอนาคต 4) การ
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ศึกษานี้ศึกษาถึงประสบการณ์ทางทันตกรรมป้องกันส�ำหรับ
เด็กใน 6 การด�ำเนินงานซึ่งท�ำให้ทราบถึงประสบการณ์ ใน
ภาพรวมและในประเด็นหลักๆที่ต้องการศึกษา จึงไม่ได้ลง
รายละเอียดถึงเรือ่ งขัน้ ตอนหรือวิธกี ารด�ำเนินงาน ดังนัน้ การ
ศึกษาครั้งต่อไปอาจพิจารณาท�ำการศึกษาเฉพาะเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
อีกทั้งในประเทศไทยยังมีการศึกษาเกี่ยวกับงานทันตกรรม
ป้องกันในเด็กค่อนข้างน้อย ซึง่ เป็นเรือ่ งทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นว่าควรให้
ความส�ำคัญและมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

บทสรุป

ทั น ตาภิ บ าลไทยยั ง ต้ อ งการการพั ฒ นาทั ก ษะและ
ประสบการณ์ทางทันตกรรมป้องกันในเด็กมากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการทันตกรรมป้องกันในระดับบุคคลที่เหมาะ
สมกับระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุของแต่ละบุคคล
รวมทัง้ ต้องการระบบการเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะการท�ำงาน
ให้แก่ทนั ตาภิบาลหลังจบการศึกษามาแล้ว อันจะท�ำให้ทนั ตาภิบาลมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานทันตกรรมป้องกันใน
เด็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

การศึ ก ษานี้ ส ามารถส� ำ เร็ จ ได้ โ ดยได้ รั บ ความร่ ว ม
มื อ จากทั น ตาภิ บ าลทุ ก ท่ า นที่ เ ข้ า ร่ ว มการศึ ก ษารวมทั้ ง
ทันตแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือใน
การประสานงานและให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงคณาจารย์คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นที่ปรึกษาและ
เอือ้ อ�ำนวยให้ดำ� เนินการได้ประสบผลส�ำเร็จและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทใี่ ห้ทนุ สนับสนุนการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั จึง
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
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