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โครงการอสม.ยุคใหมIใสIใจสุขภาพชIองปาก 
หลักการและเหตุผล

จากการสำรวจป)ญหาสุขภาพช1องปากของเด็กปฐมวัยในศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บGาน
โนนโพธ์ิคร้ังล1าสุด พบว1า เด็กมีป)ญหาโรคฟ)นผุโดยมีค1าเฉล่ียฟ)นผุถอนอุด 1.42 ซ่ี/คน ซ่ึงแมGว1าจะมีค1า
ต่ำกว1าค1าเฉล่ียระดับประเทศ แต1ก็แสดงถึงแนวโนGมท่ีอาจเกิดฟ)นผุมากขึ้นไดGในอนาคต เพราะจากการ
สำรวจป)จจัยท่ีส1งผลต1อโรคฟ)นผุของเด็กปฐมวัย โดยการสัมภาษณ?คุณครู สำรวจส่ิงแวดลGอม การเยี่ยม
บGาน การทำแบบสอบถามจากผูGปกครอง สัมภาษณ?บุคลากรในอบต. รวมถึงระดมความคิดร1วมกับผูGนำ
ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู1บGาน (อสม.)

ป)ญหาฟ)นผุท่ีสำรวจพบมีสาเหตุมาจากหลายดGาน ซ่ึงมีความสัมพันธ?โดยตรงกับการเล้ียงดูของ
ผูGปกครอง การปaองกันฟ)นผุในเด็กปฐมวัยจึงตGองอาศัยความร1วมมือของผูGปกครองเปcนหลัก และเพ่ือใหG
มีความต1อเนื่องและยั่งยืน ทุกฝeายมีความเห็นตรงกันว1าอสม.มีความเหมาะสมท่ีจะเขGามาร1วมแกGป)ญหานี้ 
แต1จากการสัมภาษณ?พบว1าอสม.ยังขาดความรูGและทักษะดGานทันตสุขภาพ

ดังนั้นทางคณะผูGจัดทำโครงการ ผูGนำชุมชน อบต. รวมถึงอสม.เองเห็นว1า ควรเพ่ิมศักยภาพ
ของอสม. เพ่ือใหGอสม.สามารถเขGาไปดูแลใหGคำแนะนำแก1ผูGปกครอง รวมถึงติดตามสภาวะช1องปากของ
เด็กปฐมวัยในชุมชนต1อไปไดG
วัตถุประสงคY

เพ่ือใหGอสม.มีศักยภาพในการจัดทำโครงการดูแลสุขภาพช1องปากสำหรับเด็กในศูนย?พัฒนา
เด็กเล็กบGานโนนโพธ์ิร1วมกับนักศึกษาทันตแพทย?
เปZาหมาย
1. จำนวนอสม.ท่ีเขGาร1วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ≥ 80%
2. อสม.ท่ีเขGาร1วมกิจกรรมทุกคนสามารถทำ Post-test ดGานความรูGและทัศนคติมากกว1า Pre-test และ
ถูกตGอง ≥ 80%
3. อสม.ทุกคนท่ีเขGาร1วมกิจกรรมสามารถทำแบบทดสอบดGานการตรวจฟ)นผุไดGถูกตGอง ≥ 80%
4. อสม.ท่ีเขGาร1วมกิจกรรม 100% สามารถแปรงฟ)นสำหรับเด็กปฐมวัยไดGถูกตGองทุกดGาน
กลุIมเปZาหมาย
อสม.ประจำหมู1 5 หมู1 6 และ หมู1 14 จำนวน 32 คน
การดำเนินการ
ครั้งท่ี 1
1) ใหGอสม.ทำแบบทดสอบก1อนเรียน
2) เขGารับการอบรมใน 3 หัวขGอหลักไดGแก1 ฟ)นน้ำนมสำคัญอย1างไร และวิธีการปaองกัน
โรคฟ)นผุและเหงือกอักเสบท่ีควรทราบ และการตรวจโรคฟ)นผุเบื้องตGน
3) ใหGอสม.ทำแบบทดสอบการตรวจโรคฟ)นผุเบื้องตGน
4) สอนการแปรงฟ)นและใชGไหมขัดฟ)นอย1างถูกวิธี โดยสอนท้ังวิธีขยับป)ดสำหรับผูGใหญ1และวิธีถูไปมา
สำหรับเด็ก
5) ประเมินการแปรงฟ)นวิธีถูไปมาสำหรับเด็ก
6) ทำแบบทดสอบหลังเรียน
7) ร1วมกันเฉลยแบบทดสอบและทำกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
ครั้งท่ี 2
1) สอนและประเมินผลซ้ำสำหรับอสม.ท่ีทำแบบตรวจฟ)นผุเบื้องตGนไม1ผ1านเกณฑ?
2) บรรยายเนื้อหาซ้ำและซักซGอมแก1อาสาสมัครท่ีจะเปcนวิทยากร
3) ประชาสัมพันธ?ใหGอสม.ทุกท1านทบทวนความรูGเพ่ือช1วยกันร1วมดำเนินกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผูGปกครอง
ผลการดำเนินการ
1. อสม.เขGาร1วมกิจกรรมท้ังหมด 28 คน คิดเปcน 87.5 %
2. การทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ดGานความรูGและทัศนคติ
- ผูGเขGาร1วมกิจกรรมทำ Post-test ไดGมากกว1า Pre-test จำนวน 28 คน คิดเปcน 100%
- ผูGร1วมกิจกรรมมีคะแนน Post-test ≥ 80% จำนวน 26 คน คิดเปcน 92.8%

3. การทดสอบตรวจโรคฟ)นผุ
- ผูGเขGาร1วมกิจกรรมทำแบบทดสอบไดGคะแนน ≥80%
จำนวน 24 คน คิดเปcน 85.7%
4. การทดสอบการแปรงฟ)นสำหรับเด็กปฐมวัย
- ผูGเขGาร1วมกิจกรรมแปรงฟ)นถูกทุกดGาน 
จำนวน 23 คน คิดเปcน 82.1%

แผนภูมิ แสดงรGอยละของอสม.
ที่ไดGคะแนน Post-test มากกว1า Pre-test

แผนภูมิ แสดงรGอยละของอสม.ที่ไดGคะแนน Post-test ≥ 80%

โครงการคอนสวรรคYฟeนสวย ดfวยมือเรา
หลักการและเหตุผล

จากการใหGอสม. ร1วมระดมความคิด และแสดงความคิดเห็นในหัวขGอป)ญหาทันตสุขภาพของ
เด็กในศพด.บGานโนนโพธ์ิ พบว1า การท่ีเด็กจะมีสุขภาพช1องปากท่ีดีไดGนั้น ผูGปกครอง และครูในศพด. 
ซ่ึงมีความใกลGชิดกับเด็กโดยตรง จะตGองมีความรูGและมีทักษะการดูแลสุขภาพช1องปากเช1นกัน

คณะผูGดำเนินการจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือใหGผูGปกครองไดGรับความรูGท่ีถูกตGองในการดูแล
สุขภาพช1องปากของเด็ก และเปcนการเร่ิมตGนทำงานดGานส1งเสริมทันตสุขภาพของอสม. ในการท่ีจะเขGา
ไปใหGทันตสุขศึกษาในชุมชน สรGางความเช่ือมั่นใหGกับคนในชุมชนว1าไดGรับขGอมูลทันตสุขภาพท่ีถูกตGอง 
รวมถึงเปcนการกระตุGนใหGทุกคนในชุมชนเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพช1องปากใหGเด็ก เพ่ือใน
อนาคตเด็กจะมีฟ)นดีห1างไกลโรคฟ)นผุอย1างยั่งยืนต1อไป
วัตถุประสงคY
1. เพ่ือใหGผูGปกครองมีความรูGในการดูแลสุขภาพช1องปากสำหรับเด็กในศพด.บGานโนนโพธ์ิ
2. เพ่ือใหGอสม.สามารถถ1ายทอดความรูGในการดูแลสุขภาพช1องปากแก1คนในชุมชนไดGอย1างถูกตGอง
เปZาหมาย
1. จำนวนผูGปกครองท่ีเขGาร1วมกิจกรรม ≥ 80%
2. ผูGปกครองท่ีเขGาร1วมกิจกรรมทุกคนสามารถทำ Post-test ดGานความรูGและทัศนคติมากกว1า 
Pre-test และถูกตGอง ≥ 80%
3. ผูGปกครองท่ีเขGาร1วมกิจกรรม 100% สามารถแปรงฟ)นสำหรับเด็กปฐมวัยไดGถูกตGองทุกดGาน
4. อสม.ท่ีไดGรับมอบหมายในการสอนผูGปกครองทุกคน สามารถใหGความรูGไดGอย1างถูกตGอง ≥ 80%
5. อสม.ท่ีเขGาร1วมกิจกรรม 100% สามารถสอนผูGปกครองแปรงฟ)นสำหรับเด็กปฐมวัยถูกตGองทุกดGาน
กลุIมเปZาหมาย
1. ผูGปกครองของเด็กในศพด.บGานโนนโพธ์ิ
2. อสม. หมู1 5 6 และ 14 ตำบลคอนสวรรค?
การดำเนินการ
1. นักศึกษาทันตแพทย?ดำเนินกิจกรรมคืนขGอมูลใหGชุมชน
2. ผูGปกครองทำแบบทดสอบก1อนการอบรม
3. อสม.และนักศึกษาทันตแพทย?ร1วมกันใหGความรูGเกี่ยวกับความรูGท่ัวไปและการปaองกัน โรคฟ)นผุ โรค
เหงือกอักเสบ โรคปริทันต? การตรวจโรคฟ)นผุอย1างง1าย และการดูแลสุขภาพช1องปากใหGบุตรหลาน
4. อสม.และนักศึกษาทันตแพทย?สอนวิธีการแปรงฟ)นท่ีถูกตGองใหGแก1ผูGปกครอง
5. อสม.ประเมินวิธีการแปรงฟ)นสำหรับเด็กของผูGปกครอง โดยมีนักศึกษาทันตแพทย?ตรวจสอบอีกคร้ัง
6. กิจกรรมพูดคุย แลกเปล่ียนวิธีการเลิกขวดนมระหว1างผูGปกครอง
7. ผูGปกครองทำแบบทดสอบหลังการอบรม
8. นักศึกษาทันตแพทย?และอสม. ร1วมกันเฉลยแบบทดสอบแก1ผูGปกครอง และแจกรางวัล
ผลการดำเนินการ
1. ผูGปกครองเขGาร1วมกิจกรรมท้ังหมด 21 คน คิดเปcน 80.8%
2. การทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ดGานความรูGและทัศนคติ
- ผูGเขGาร1วมกิจกรรมทำ Post-test ไดGมากกว1า Pre-test จำนวน 21 คน คิดเปcน 100%
- ผูGร1วมกิจกรรมมีคะแนน Post-test ≥ 80% จำนวน 21 คน คิดเปcน 100%
3. ผูGปกครองสามารถแปรงฟ)นสำหรับเด็กปฐมวัย
ไดGถูกตGองทุกดGาน จำนวน 16 คน คิดเปcน 76.2%
4. อสม.ท่ีไดGรับมอบหมาย สามารถใหGความรูGไดGอย1าง
ถูกตGอง ≥ 80% จำนวน 12 คน คิดเปcน 100%
5. อสม.ท่ีเขGาร1วมกิจกรรมสามารถสอนผูGปกครอง
แปรงฟ)นสำหรับเด็กปฐมวัยไดGถูกตGองทุกดGาน
จำนวน 26 คน คิดเปcน 100%

สิ่งท่ีเปhนประโยชนYตIอพื้นท่ี
1. อสม. มีการตรวจบันทึกสุขภาพช1องปากในเด็กเมื่อออกเยี่ยมบGาน และสามารถจัดกิจกรรมใหG

ชุมชนตนเองไดG
2. ผูGปกครองมีความเขGาใจ และสามารถดูแลสุขภาพช1องปากใหGบุตรหลานไดG
3. คุณครูสามารถจัดกิจกรรมส1งเสริมการดูแลสุขภาพช1องปากไดG
สรุปบทเรียนท่ีไดfเรียนรูf
1. เมื่อมีการคืนขGอมูลใหGกับอบต. ผูGนำชุมชนและอสม. ทำใหGชุมชนมีความตระหนักถึงป)ญหาและ

ตGองการมีส1วนร1วมในการแกGป)ญหาอย1างยั่งยืน
2. การจัดใหGมีการระดมความคิดของอสม.ร1วมกับทันตบุคลากร ทำใหGทันตบุคลากรเขGาใจชุมชน

มากขึ้น และอสม.ไดGมีส1วนร1วมในการหาวิธีแกGไขป)ญหา
3. การแบ1งกลุ1มย1อยในการทำกิจกรรม ช1วยใหGผูGร1วมกิจกรรมทุกคนมีส1วนร1วม เขGาถึงการสอน และมี

โอกาสไดGซักถามขGอสงสัยไดGง1าย
4. การใชGเทคโนโลยีเขGามามีส1วนช1วยในการนัดหมาย ประสานงาน และกระจายข1าวสารแก1ชุมชนไดG

สะดวกและต1อเนื่องมากขึ้น
คณะทันตแพทยศาสตร? มหาวิทยาลัยขอนแก1น
โทร. 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก1น 40002
โทร. 0-4300-9700  โทรสาร. 0-4320-2862
http://www.dentistry.kku.ac.th
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ชื่อผูfจัดทำ 

แผนภูมิ แสดงรGอยละ ผูGปกครองสามารถแปรงฟ)น
สำหรับเด็กปฐมวัยไดGถูกตGองทุกดGาน


