
 

 

แบบฟอร์ม 

การน าเสนอผลงาน Best  practice Service Plan 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) 

ครั้งที่ 5/2561 

ส่วนที่ 1 

 ชื่อผลงาน การส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัย 2-5 ปี ด้วยการบูรณะฟันเทคนิค SMART  

ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ 

  ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ชื่อผู้ส่งผลงาน  

ชื่อผู้น าเสนอ นางสาวญาณัจฉรา สีค า ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางบุศรินทร์  ตันภิบาล ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ 
หน่วยงาน/สังกัด กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย   เขตสุขภาพที่ 1 
โทรศัพท์ 053-603100 ต่อ 116    มือถือ 065-1093980      

E-mail : yanajchara.srikham@gmail.com 

ปีที่ด าเนินการ 2559 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 

บทคัดย่อ 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  จากผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ ปี 2559 ในเด็กอายุ 3 ปี อ าเภอแม่ลาว มีอัตราการเกิด 
ฟันน  านมผุร้อยละ 43.23   การเข้าถึงบริการทันตกรรมในเด็กอายุ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.11  จากการได้รับ
บริการตรวจสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบริการทาฟลูออไรด์วาร์นิช   เด็กที่มีปัญหาโรคฟันผุ 
ผู้ปกครองพาเด็กไปรับบริการทันตกรรมตามค าแนะน าหลังการตรวจฟัน เพียงร้อยละ 2.4  ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับ
การรักษาตั งแต่เริ่มแรก ท าให้โรคฟันผุลุกลามอย่างรวดเร็ว  ผุลึกถึงโพรงประสาทฟัน ก่อให้เกิดความเจ็บปวด 
สุดท้ายต้องถอน เกิดปัญหาในการบดเคี ยว ส่งผลต่อการเจริญของขากรรไกรและการขึ นของฟันแท้  มีผลต่อ
น  าหนักและการเจริญเติบโตของเด็กตามมา  รวมถึงผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นปู่ย่าตายาย ไม่สามารถพาเด็กมารับ
บริการที่โรงพยาบาลอ าเภอซ่ึงมีที่ตั งโรงพยาบาลอยู่ไกลชุมชน  ดังนั นเพ่ือให้เด็กกลุ่มนี ได้รับการรักษาโรคฟันผุ
ทันท่วงท ีจึงได้จัดบริการทันตกรรมบูรณะฟันเชิงรุกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

SMART หรือ Simplified Modified Atraumatic Restorative Treatment คือ เทคนิคการบูรณะ
ฟันโดยก าจัดเนื อฟันผุออก โดยสูญเสียเนื อฟันน้อยที่สุด ใช้เครื่องมืออุปกรณ์น้อยชิ น ไม่ใช้เครื่องกรอฟัน ท า
การบูรณะโพรงฟันด้วยวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์  ซึ่งมีฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบ เพ่ือยับยั งการลุกลามของฟันผุ 
และการส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุของเนื อฟัน ใช้รักษาและป้องกันฟันผุในฟันน  านม  จึงได้น าเทคนิคการ
บูรณะฟันนี ใช้ในการออกหน่วยบริการทันตกรรมเชิงรุกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ไกลจากที่ตั งโรงพยาบาล 
จ านวน 11 แห่ง   

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการทันตกรรมในเด็กเล็กที่มีโรคฟันผุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการอุดฟันด้วยวิธี SMART  
 

วิธีด าเนินการ 
 การศึกษานี เป็นการศึกษาวิจัยแบบ R2R ในเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในอ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย จ านวน 11 แห่ง และเด็กได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง ก่อนให้การรักษา 

1.ตรวจคัดกรองเด็กเพ่ือบูรณะฟันน  านมที่ผุด้วยวิธี SMART มีข้อบ่งชี ดังนี  
- ประวัติทางการแพทย์ ไม่มีโรคประจ าตัว 
- รอยผุมีลักษณะเป็นโพรงฟัน ผุไม่ลึกไม่มีอาการปวดมาก่อน และผุไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน 
- อายุเด็ก 2-4 ปี  

 
 
 



 

 

        2.ขั นตอนการบูรณะฟัน 
  -ใช้เครื่องมือตักเนื อฟันผุออกบางส่วน แล้วอุดฟันด้วยวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ ที่มีการปล่อยฟลูออไรด์ 
เพ่ือยับยั งการลุกลามโรคฟันผุ 
 -ผู้ให้บริการสังเกตประเมินพฤติกรรมการรับบริการของเด็ก ลงบันทึกในแบบการรักษา 
         3.การติดตามประเมินผล ครั งที่ 1 ติดตามผล 3 เดือน ครั งที่ 2 ติดตามผลอีก 6 เดือนหลังจากครั งที่ 1   
 
ผลการด าเนินการ 
 ตารางท่ี 1 การประเมินโรคฟันผุเพิ่ม 

ผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

เด็กอายุ 2-4 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กทั งหมด  273 คน 273 คน 

เด็กอายุ 2-4 ปี ได้รับการตรวจฟันคัดกรอง 134 คน 134 คน 

เด็กอายุ 2-4 ปี ฟันผุ(คน/ซ่ี)  82 คน 96 ซ่ี 37 คน 59 ซ่ี 

เด็กอายุ 2-4 ปี ได้รับการบูรณะฟันด้วยวิธี SMART (คน/ซ่ี) 51 คน 68 ซ่ี 7 คน 8 ซ่ี 

 
 
    ตารางท่ี 2 แสดงผลการติดตามการคงอยู่ของวัสดุบูรณะฟันหลังการรักษา 

        การคงอยู่ของวัสดุบูรณะฟัน  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
จน. คน/ซี่ ร้อยละ จน.คน/ซี ่ ร้อยละ 

วัสดุอยู่ในสภาพดี 38 คน 51 ซ่ี 74.51 33 คน 41 ซ่ี 84.61 
วัสดุอยู่ในสภาพไม่ดี 13 คน 17 ซ่ี 25.49 6 คน 6ซ่ี 15.38 
- วัสดุอุดหลุดทั้งหมดหรือหลุดไปบางส่วน 7 คน 8 ซ่ี 13.72 5 คน 5 ซ่ี 12.82 
- มีการผุต่อ จนทะลุโพรงประสาทฟัน 6 คน 9 ซ่ี 11.76 1 คน 1ซ่ี 2.56 
ได้รับการบูรณะใหม่  7 คน 8 ซ่ี 13.72 - - 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษานี  พบว่าการบูรณะฟันด้วยวิธี SMART ในฟันน  านมมีอัตราความส าเร็จสูงประเมินจาก
การไม่มีฟันผุเพ่ิมลดลง  และ การคงอยู่ของวัสดุอุดฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ที่ใช้บูรณะฟันส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพดี     ในกลุ่มเด็กท่ีอุดฟันแล้วมีฟันผุต่อจนทะลุโพรงประสาทฟัน สาเหตุจากการเลือกซ่ีฟันที่จะท าการ
บูรณะผิดพลาด  จึงควรปรับมาตรฐานผู้ตรวจคัดกรองในครั งต่อไป   นอกจากการประเมินผลความส าเร็จจาก
การคงอยู่ของวัสดุแล้ว ควรประเมินการสึกของวัสดุอุด สีของวัสดุอุด ชนิดการบูรณะโพรงฟัน ควรมีการติดตาม
ระยะยาว  ประเมินผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของเด็ก ความพึงพอใจของผู้ปกครอง มิติคุณภาพ
ชีวิตเด็กทีเ่ชื่อมโยงกับสุขภาพช่องปาก อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีบทบทาทในการแปรงฟันให้
บุตรหลาน การเลือกอาหารและของว่างที่ดีมีประโยชน์ให้เด็ก เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพช่อง
ปากท่ีดี ฟันไม่ผุต่อไป  



 

 

 
ความภาคภูมิใจ 
 มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการน าวิธีบูรณะฟันเทคนิค SMART มาประยุกต์ใช้ในการท างาน
หลังจากได้รับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ที่จัดโดยสาขาพัฒนาบริการทันตกรรมของจังหวัดเชียงราย  ช่วยให้เด็ก
เล็กในอ าเภอแม่ลาวได้รับการรักษาทางทันตกรรมรวดเร็วมากขึ น เข้าถึงบริการเพิ่มขึ น เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ นในการบดเคี ยว สร้างความสามัคคีในเครือข่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเห็นความส าคัญในการดูแลช่องปาก 
มากขึ น 
  
  
  
  
 
 

 


