
   โครงการ “นักเรียนสูงวัย ใส่ใจฟันปลอม” 
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี

แ 

กลุ่มเป้าหมาย 

  นักเรียนผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ปีการศึกษา 2563  

แ 

หลักการและเหตุผล 

   สุขภาพปากและฟันมีความส าคัญที่สุดในการบดเคี้ยวอาหาร โดยเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการสูญเสียฟันไปจ านวนมาก
จากโรคฟันผุหรือโรคปริทันต์ ท าให้ไม่สามารถรับประทานอาหารหรือพูดออกเสียงได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจโดยรวม  

    จากผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2560)ในระดับประเทศ พบว่าจ านวนผู้สูงอายุ ช่วงอายุ     
60-74 ปี ที่มีฟันอย่างน้อย 20 ซี่และมีคู่สบฟันหลัง 4 คู่สบ มีเพียงร้อยละ 39.4 ในขณะที่จ านวนผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันทั้งปาก คิดเป็นร้อยละ 
8.7 ส่วนจ านวนผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-85 ปี ที่มีฟันอย่างน้อย 20 ซี่ และมีคู่สบฟันหลัง 4 คู่สบ มีเพียงร้อยละ 11.3 ในขณะที่ผู้สูงอายุที่
ไม่มีฟันทั้งปาก คิดเป็นร้อยละ 31.0 ซึ่งการใส่ฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันท่ีสูญเสียไป จะช่วยท าให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการ
รับประทานอาหารมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น 

   จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มนักเรียนผู้สูงวัยโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลพิบูลมังสาหารฯ ส่วนใหญ่มีปัญหาการสูญเสีย
ฟันท าให้ความสามารถในการรับประทานอาหารลดลงและมีความสนใจเรื่องการท าฟันเทียม แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับขั้นตอนการท าฟันเทียมรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ โดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าระยะเวลาในการท าฟันเทียมใช้เวลานานเกินไป คือ 
ประมาณ 7-8 เดือน ท าให้ไม่อยากท าฟันเทียมกับทันตแพทย์ และไม่ทราบว่าต้องได้รับการเตรียมช่องปากก่อนการท าฟันเทียมอย่างไร  

   ทางกลุ่มจึงได้จัดท าโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าฟันเทียมเพื่อให้กลุ่มนักเรียนผู้สูงวัยได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และจัด
กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อแจ้งให้กลุ่มนักเรียนผู้สูงวัยทราบถึงการรักษาทางทันตกรรมที่จ าเป็นต้องได้รับในขั้นตอนการเตรียม
ช่องปากเป็นรายบุคคล  

แ 

กิจกรรม อบรมเรื่องชนิด ขั้นตอนการท า และการดูแลรักษาฟันปลอม 

แ 

17 มีนาคม 2564                     ห้องประชุมบ ารุงราษฎร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
23 มีนาคม 2564                ห้องประชุมสาธารณสุขอ าเภอพิบูลมังสาหาร 

แ 

แ 

วัตถุประสงค ์

   1. เพื่อให้กลุ่มนักเรียนผู้สูงวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชนิดของฟันเทียม  
และขั้นตอนการท าฟันเทียม 

   2. เพื่อให้กลุ่มนักเรียนผู้สูงวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีฟันเทียมมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันเทียม 

   3. เพื่อให้กลุ่มนักเรียนผู้สูงวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการตรวจช่องปากเพื่อส่งต่อการรักษาไปยัง
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตามความเหมาะสม 

แ 

c 

    มีนักเรียนผู้สูงวัยที่ตอบแบบสอบถาม 33 คน จากทั้งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

สรุปผลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย 
 

1. กลุ่มนักเรียนผู้สูงวัยมากกว่าร้อยละ 75 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตอบแบบประเมินความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับชนดิ
ของฟันปลอม และขั้นตอนการท าฟันปลอมได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนค าถามทั้งหมด (N = 33คน) 
   - ด้านความรู้:  จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87.88 (ส าเร็จตามเป้าหมาย) 
  - ด้านทัศนคติ:  จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.73 (ไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย) 

 

2. กลุ่มนักเรียนผู้สูงวัยมากกว่าร้อยละ 75 ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีฟันปลอมสามารถตอบแบบประเมินความรู้ ทัศนคต ิ
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันปลอมได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนค าถามทั้งหมด (N = 12 คน) 
  - ด้านความรู้:  จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 91.67 (ส าเร็จตามเป้าหมาย) 
  - ด้านทัศนคติ:  จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83.33 (ส าเร็จตามเป้าหมาย) 
  - ด้านปฏิบัต:ิ  จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 91.67 (ส าเร็จตามเป้าหมาย) 

แ 

กิจกรรม การตรวจฟันและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการท าฟันปลอมเพื่อ 
ท าการส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

แ 

c 

    มีนักเรียนผู้สูงวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจช่องปากเพื่อส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
จ านวน 28 คน 

สรุปผลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย 
 

  1. กลุ่มนักเรียนผู้สูงวัยมากกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจช่องปากเพื่อส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาล
พิบูลมังสาหารตามความเหมาะสม 
  นักเรียนผู้สูงวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจช่องปากเพื่อส่งต่อการรักษา ร้อยละ 100 (ส าเร็จตามเป้าหมาย) 

แ 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. นักเรียนผู้สูงวัยสามารถมารวมตัวได้เฉพาะวันอังคารช่วง
เช้า ท าให้จ านวนครั้งในการเก็บข้อมูลและท าโครงการมีจ ากัด 

รวบกิจกรรมให้มีความกระชับ ท าได้ภายในเวลาที่จ ากัด โดยเก็บ
ข้อมูลก่อนและหลังท าโครงการภายในวันเดียวกัน 

2. เกิดความผิดพลาดในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ท าให้หนังสือราชการที่ท าขึ้นมาไม่ถูกส่งไปยังโรงเรียนผู้สูงวัย 

สอบถามเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจระบบการ
ประสานงานได้อย่างถูกต้อง ติดตามงานหรือเอกสารต่างๆที่
ด าเนินการไว้อย่างต่อเนื่อง 

3. วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนถูกสั่งหยุดกะทันหัน
เนื่องจากจะใช้เป็นสถานที่จัดเลือกตั้งท้องถิ่น 

เลื่อนโครงการเป็นวันที่ 17 มีนาคม 2564 และติดต่อกับ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพิบูลมังสาหารเพื่อติดต่อกับ
นักเรียนผู้สูงวัยทางโทรศัพท์โดยตรง 

4. จ านวนนักเรียนผู้สูงวัยที่มาเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่
คาดการณ์เนื่องจากเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่กะทันหัน 

ติดต่อกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพิบูลมังสาหาร และท าการ
ติดต่อกับนักเรียนผู้สูงวัยทางโทรศัพท์โดยตรง เพื่อรวบรวม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

5. โครงการครั้งที่ 1 จัดที่ห้องประชุมบ ารุงราษฎร์ ชั้น 3 
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ท าให้นักเรียนผู้สูงวัยเดินขึ้นมาไม่
สะดวก 

ย้ายสถานที่จัดโครงการครั้งที่ 2 เป็นห้องประชุมที่ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว 

6. เวลาในการเริ่มงานล่าช้าเนื่องจากนักเรียนผู้สูงวัยบางส่วน
มาไม่ทันเวลา 8:00 น.  

เลื่อนเวลาเปิดงานเป็น 9:00 น. และหากิจกรรมให้ผู้ที่มาถึงได้ท า
ก่อน เช่น ออกก าลังกาย พูดคุย ตอบค าถามวิชาการ เป็นต้น 

สมาชิก 
1. นทพ. ธัญชนิต  กิจรังสิกุล   รหัส  583130013-0 

2. นทพ. กุลฤดี   สังสุทธิวงศา   รหัส  583130043-1 

3. นทพ. ณัฎฐณิชา  ฐิติสัจจะวงศ์   รหัส 583130045-7 

4. นทพ. สมินทรา ฟูตระกูล   รหัส 583130057-0 

แ 

   1. นักเรียนผู้สูงวัยได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันปลอม รวมถึงตระหนักว่าการมีสุขภาพ

ช่องปากที่ดี น าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี  

   2. นักเรียนผู้สูงวัยได้รับการตรวจช่องปากและทราบถึงปัญหาสุขภาพช่องปาก น าไปสู่การรักษาทาง 

ทันตกรรมที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล  

   3. นักเรียนผู้สูงวัยส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน การได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับทาง

ทันตกรรม ท าให้สามารถน าความรู้ที่ถูกต้องไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้ ส่งผลให้ชุมชนมีความรู้ที่ถูกต้อง      

มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

   4. มีการส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ท าให้เกิดโครงการต่อเนื่องในการท าฟันปลอม 

และต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อโครงการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันได้ในอนาคต 

แ 

   1. ได้เรียนรู้ระบบการท างานของราชการ การท าหนังสือราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ราชการอื่นๆ เช่น เทศบาล ส านักงานพัฒนาชุมชน สสอ. สสจ. สอน. เป็นต้น 

   2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเพื่อนร่วมวิชาชีพ เช่น ทันตาภิบาล รวมถึงได้เรียนรู้การท างานร่วมกันกับ 

ทันตาภิบาลและทันตแพทย์ท่านอื่น 

   3. เรียนรู้ในการติดตามงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยควรมีการยืนยันจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอีก

ครั้งเสมอเพื่อลดปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

   4. การท างานมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนร่วมงาน รวมถึงปัจจัยส่ิงแวดล้อม

ต่างๆ ท าให้ในบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

แ 

วันที่ด าเนินโครงการ และสถานที่ 

แ 

ประโยชนต์่อพื้นที่ 

แ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏบิัติงาน 

อาจารย์ที่ปรึกษา   ทพ.อนันต์ พีระนันท์รังษ ี


