การส่ งผลงานเข้ าประกวด ประเภท CQI
ชื่ อผลงาน
แปรงแห้ง เท่ากับ เคลือบฟลูออไรด์
ชื่ อเจ้ าของผลงาน
นางกชกมล สมจิต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ รพ.สต.บ้านห้วยขอน
ที่มาและความสาคัญ โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยยังเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่พบได้ในเด็กกลุ่มก่อนวัยเรี ยน สาเหตุหนึ่ ง
มาจากพฤติกรรมสุ ขภาพ ทั้งพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและพฤติกรรมการดูแลความสะอาดช่องปาก การดูแล
ความสะอาดช่องปากด้วยการแปรงฟั นมีผลช่วยลดฟันผุเนื่องจากช่วยป้องกันการก่อตัวของเชื้อ อีกทั้งสามารถหยุด
และชะลอการเกิดฟั นผุในระยะเริ่ มแรกได้ จากการสารวจสภาวะทันตสุ ขภาพของ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลบ้านห้วยขอน ซึ่ งได้ดาเนิ นการตรวจฟั นของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก บ้านป่ าคา ในปี พ.ศ.2560 - 2562 พบว่า เด็ก
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก บ้านป่ าคา มีอตั ราฟั นน้ านมผุเฉลี่ย 40.3, 35.82 , 30.22 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าอัตราการเกิด
โรคฟั นผุลดลง ใน 3 ปี ย้อนหลังที่ผ่านมา เนื่ องจากได้มีการรณรงค์การแปรงฟั นแบบแห้ง แทนการแปรงฟั นแบบ
เปี ยก การให้สุขศึกษาเรื่ องการบริ โภคอาหาร จากการสารวจพฤติกรรมทางทันตสุ ขภาพของเด็กในศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ปั จจัยหลักของการเกิดโรคในช่องปาก คือ พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การดูแลรักษาความสะอาดช่องปากไม่
ถู กวิธี เด็กแปรงฟั นไม่ครบ 2 นาที การแปรงฟั นแบบเปี ยกน้ าทาให้เกิดฟองฟู่ และเด็กบ้วนปากออกทันที ทาให้
ฟลูออไรด์เจือจาง ผลการป้องกันฟันผุลดลง ทั้งนี้ ศ. ทพญ. ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ อาจารย์แพทย์จากภาควิชาทัน
ตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย ได้เผยผลการวิจยั ที่บ่งชี้ว่า การกลืนยาสี ฟันลงไป
พร้อมน้ าลายในกรณี ที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับร่ างกาย จะต้องกินยาสี ฟันปริ มาณที่มากถึง 3 กิโลกรัมถึงจะส่ งผล
เสี ยต่อสุ ขภาพได้ ดังนั้นการแปรงฟั นแบบไม่บว้ นน้ าก็ไม่ถือว่าเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และถ้าเราสามารถควบคุม
การเกิดโรคฟันผุได้ท้งั การควบคุมการบริ โภคอาหาร การเลือกกินอาหาร การแปรงฟัน โดยเฉพาะวิธีการแปรงแห้ง
ก็จะดีที่สุด โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านห้วยขอน จึงได้เห็นความสาคัญและข้อดีของการแปรงฟั นแบบ
แห้ง จึงได้จดั ทาโครงการ “การแปรงฟั นแบบแห้งนาน 2 นาทีในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านป่ าคา” เพื่อส่ งเสริ มทันต
สุขภาพในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขึ้น เพือ่ ส่งเสริ มให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดีต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ ตค.61-กย.62
เป้ าหมาย
1. เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านป่ าคามีฟันผุไม่เกินร้อยละ 30
2. เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านป่ าคาแปรงฟันแห้งแบบถูกวิธี มากกว่าร้อยละ 90
3. เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้รับการรักษาและส่งเสริ มป้องกันทางทันตสุขภาพ ร้อยละ 50
กิจกรรม
1. ตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เก็บรวมรวมข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กจากผูป้ กครอง และ ผูด้ ูแลเด็ก สรุ ปและวิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการตรวจและการ
สารวจ
2. จัดกิจกรรมแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี ดังนี้ การแปรงแห้งคือ วิธีการแปรงที่แห้งทั้งตอนเริ่ มแปรง
และแห้งเมื่อแปรงเสร็จ มีงานวิจยั ในปี ค.ศ.1992 ในเมืองนอตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เขาพบว่า เด็กที่แปรงฟันแล้ว
บ้วนปากโดยเอาปากไปจ่อกับก๊อกน้ า มีฟันผุน้อยกว่าเด็กที่บว้ นปากจากแก้วน้ า (เด็กตั้งใจบ้วน) หลังจากนั้นก็มี
งานวิจยั อื่นๆ ตามมาจานวนมากเพือ่ ตรวจสอบและยืนยันในสิ่งเดียวกัน จนทันตแพทย์สมาคมแห่ งประเทศอังกฤษ
สรุ ปออกมาเป็ นคาแนะนาว่า “ไม่ตอ้ งบ้วนน้ าหลังแปรงฟัน” ประโยชน์ของการแปรงฟันแบบแห้ง สามารถอธิบาย

ได้จากปริ มาณฟลูออไรด์ในช่องปากหากไม่บว้ นน้ า ฟลูออไรด์จะเข้มข้นมากในช่วงเวลาครึ่ งชัว่ โมงแรกหลังแปรง
ฟั น ซึ่ งปริ มาณฟลู อ อไรด์ที่เข้มข้นมากนี้ จะมี ประสิ ทธิ ภาพอย่างมากในการซ่ อ มแซมผิวฟั น ในขณะที่บว้ นน้ า
ตามปกติ จะเจือจางฟลูออไรด์ไปทันที บ้วนน้ า 1 ครั้ง ฟลูออไรด์ที่คงอยูใ่ นปากลดลง 1-2 เท่า, บ้วนปาก 2 ครั้งลดลง
4-5 เท่า เมื่อเทียบกับการไม่บว้ นน้ าเลย ฉะนั้นไม่บว้ นน้ าเลยจะดีที่สุด
2.1) ก่อนเริ่ มแปรงฟัน ถ้ามีเศษอาหารตกค้างให้จากัดออกก่อน (บ้านน้ าแรงๆ หรื อเขี่ยออก)
2.2) เลือกยาสี ฟันที่ผสมฟลูออไรด์ 1000 ppm แปรงนาน 2 นาที ไม่ตอ้ งจุ่มน้ าก่อนแปรง(แปรง
แห้ง) ค่อยเริ่ มกระบวนการแปรงฟั น(แปรงให้โดนคอฟัน ไล่ไปเรื่ อยๆ ทั้งด้านนอกและด้านในให้ทวั่ ทุกซี่ ) แล้วจะ
พบว่าแปรงได้นาน ไม่ไหลย้อย อมยาสีฟันไว้ได้นาน ซึ่งหมายถึงว่าฟลูออไรด์จะซึมซาบเข้าสู่ผวิ ฟันได้ดี
2.3) บ้วนฟองออก ไม่ตอ้ งบ้วนล้างน้ า หรื อบ้วนน้ าแค่ครั้งเดียว
2.4) ไม่กิน - ดื่มหลังแปรงฟันอย่างน้อย 30 นาที เพือ่ เก็บฟลูออไรด์ไว้ในปาก
3. อบรมผูป้ กครองเรื่ องการแปรงฟั นที่ถูกวิธีโดยการแปรงแห้ง และการเลือกบริ โภคอาหารที่มี
ประโยชน์ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ เพือ่ ให้ผปู ้ กครองสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิกบั บุตรหลานเมื่ออยูท่ ี่บา้ น
4. ตรวจและประเมินผล ส่ งเสริ มให้เด็กแปรงฟั นแบบแห้งต่อเนื่ องวันละ 2 ครั้งที่บา้ น และแปรง
แห้งที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กด้วย
5. นาเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากที่ตอ้ งได้รับการบริ การทางทัตกรรมให้มา
รับบริ การทางทันตกรรมที่ รพ.สต. (ในรายที่สมัครใจ)
ผลลัพธ์
1. จากการตรวจสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก พบว่า เด็กมีฟันผุลดน้อยลงจาก
เดิม ปี 2560 ร้อยละ 40.12 เป็ นร้อยละ 30.22 ในปี 2562 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจึงได้นามาเป็ นนโยบายการส่ งเสริ มการ
แปรงฟันแห้ง เพือ่ ส่งเสริ มให้เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี ปราศจากฟันผุต่อไป
2. เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้รับการแปรงฟั นแบบแห้งทุกคนทุกวันหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน ร้อยละ 100 (จากแบบสารวจโดยผูด้ ูแลเด็กเป็ นผูบ้ นั ทึก)
3. เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้รับการรักษาทางทันตกรรมทั้งอุดฟัน และ ถอนฟัน ร้อยละ 52.37
4. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้เข้าร่ วมโครงการ “ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กต้นแบบ เด็กสุ ขภาพฟั นดี สู งดีสม
ส่ วน และปลอดโรค” ในปี 2562 ซึ่ งจัดโดย สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และได้รับรางวัล ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ต้นแบบ ระดับดีเยีย่ ม ระดับคะแนน 99/100
โอกาสพัฒนา ขยายกลุ่ ม เป้ าหมายการแปรงฟั นแบบแห้งอย่างถู กวิธีในโรงเรี ยนประถมศึกษา และ โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา เพื่อสร้างกระแสการแปรงฟั นแบบแห้ง ได้ประโยชน์กว่าการแปรงฟั นแบบเปี ยก เพราะการแปรงฟัน
แห้งที่จะช่วยให้ฟลูออไรด์จากยาสีฟันมีเวลาเคลือบผิวฟันของเรามากยิง่ ขึ้น และหากเราเคลือบผิวฟันด้วยฟลูออไรด์
จากการแปรงฟั นแห้งทุกวัน ๆ ก็เท่ากับเราได้เสริ มความแข็งแรงให้โครงสร้างฟั นโดยที่ไม่จาเป็ นต้องไปเคลื อ บ
ฟลูออไรด์กบั ทันตแพทย์ให้เสียทั้งเงินและเวลาเลย

