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ชื่อเรื่อง   การประเมิน Application การสร้างความรอบรู้สุขภาพช่องปากในวัยท างานโดยทันตบุคลากร   
ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน  ทพญ.ธัญญาภรณ์   ใหญ่เจริญ    
                                     งานทันตกรรม  โรงพยาบาลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
         E-mail  tun_dent@yahoo.co.th 
                                     Tel.  089-6441820 

1. ประเด็นปัญหา แนวคิดการพัฒนา 
 เนื่องจากปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาของคนในทุกช่วงวัย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้การรักษา 
ส่งเสริม ป้องกันและพ้ืนฟูสุขภาพ ปัญหาโรคฟันผุ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย และเป็นปัญหาสาธารณสุขมานาน 
จากการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 ในปี พ.ศ.25601 พบว่า ปัญหาหลักท่ีพบคือการสูญเสีย
ฟันในกลุ่มวัยท างาน ร้อยละ 85.3 มีการสูญเสียฟันโดยเฉลี่ย 3.6 ซี่/คน โดยมีผู้ที่มีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา
ร้อยละ 43.3 มีปัญหาสภาวะเหงือกอักเสบและสภาวะปริทันต์ พบเหงือกอักเสบร้อยละ 62.4 และมีร่องลึกปริ
ทันต์ ร้อยละ 25.9 มีรากฟันเผยผึ่งร้อยละ 57.1 และมีฟันสึกร้อยละ 49.7 สถานการณ์ด้านสุขภาพช่องปาก
ของวัยท างานในเขตสุขภาพท่ี 3 พบว่า ในปี 25632 พบว่ามีฟันแท้ใช้งาน 20 ซี่/ 4 คู่สบ คิดเป็น ร้อยละ 44.85  
แต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  ลดลงเหลือร้อยละ 33.60  และร้อยละผู้มีอายุ 15-59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม อยู่ที่ 
12.54 จังหวัดพิจิตรพบว่าวัยท างาน มีฟันแท้ใช้งาน 20 ซ่ี/4คู่สบ ร้อยละ 47.83 แต่เข้าวัยผู้สูงอายุ ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 40.29  ในส่วนอ าเภอโพทะเลพบว่าวัยท างาน มีฟันแท้ใช้งาน   20 ซี่/ 4คู่สบ  ร้อยละ 52.21 แต่เข้า
วัยผู้สูงอายุ  ลดลงเหลือ ร้อยละ 37.85  สภาพปัญหาที่พบว่ามีการสูญเสียฟันจากวัยท างานสู่วัยผู้สูงอายุ ถึง
ร้อยละ  14.36  โดยปัญหาดังกล่าว จะแสดงอาการที่รุนแรงจนเกิดความเจ็บปวดและการสูญเสียฟันในช่วง
อายุต่อไป ถ้าไม่ได้รับการดูแล ป้องกัน รักษาที่ เหมาะสมทันเวลา  และส านักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีโครงการพัฒนาApplication การสร้างความรอบรู้สุขภาพช่องปากในวัยท างาน โดย
น า Ottawa Charter ที่ม ี5 กลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ3 ได้แก่ 1.การสร้างนโยบายสาธารณะ 2.การสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 3.การเพ่ิมความสามารถของชุมชน 4.การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลใน
การดูแลสุขภาพ  5.การปรับระบบบริการสุขภาพมาปรับใช้ ซึ่งการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล  เป็นกลยุทธ์ที่
สามารถน ามาปรับใช้กับกลุ่มวัยท างาน เนื่องจากมีความรู้  สามารถน าความรู้ไปแนะน า บอกต่อผู้อ่ืนได้ แต่
อาจจะไม่มีเวลามาก เพราะต้องท างานประกอบอาชีพ  ซึ่งการน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่สามารถดู
ได้จากมือถือมาใช้  จะสามารถท าให้กลุ่มวัยท างาน มีการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความรู้
เพ่ือการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองไดน้อกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมเพ่ิมขึ้น
ด้วย ท าให้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 - ประเมินผลการใช้แอพพลิเคชั่นการสร้างความรอบรู้สุขภาพช่องปากด้วยตนเองของผู้ให้บริการ 
ได้แก่ ทันตบุคลากร  อสม. 
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3. วิธีด าเนินการ 

- จัดท าแผนงานโครงการ -โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในทุกกลุ่ม
วัย  อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  กลุ่มเป้าหมายคือ  อสม.ในเขตอ าเภอโพทะเล 97 หมู่ หมู่ละ 2 คน  จ านวน  
194 คน  เจ้าหน้าที่ รพสต.แห่งละ 1 คน จ านวน 10 คน  เจ้าหน้าที่ รพ จ านวน 5 คน จัดกิจกรรมเป็น 3 โซน 
จัดกิจกรรมเป็นฐานตามกลุ่มวัยตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์  WBC ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กประถมศึกษา  วัยท างาน   
ผู้สูงอายุ  และโรคเรื้อรัง  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ท าให้ต้องเลื่อนโครงการไป 

- ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์  เชิญชวนให้เข้าร่วมใช้งานแอปพลิเคชั่น แก่ทันตบุคลากร  เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของ Application  รวมทั้งประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการ
จัดท า Application กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ทันตบุคลากร  อ าเภอโพทะเล  จ านวน  13 คน   
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก จังหวัดพิจิตร  จ านวน 15   คน  และคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพช่องปาก  เขตสุขภาพท่ี 3  จ านวน 30  คน     รวมทั้งหมด 58  คน 

-ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้ Google Form  หลังจากแนะน าการใช้แอพพลิเคชั่น 1 สัปดาห์ 
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One Page ประชาสัมพันธ์ Application วัยท างาน4 
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4. ผลการด าเนินการ  

จากการวิเคราะห์แบบประเมินการใช้ Application เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากของวัย
ท างานผ่าน Google Form   มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  44 คน  คิดเป็น 75.86%  โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 58.8  รองลงมาคืออายุ 21-30 ปี ร้อยละ 23.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
64.7  สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 29.4   อาชีพ รับราชการทั้งหมด    แบบประเมินได้แบ่งช่วงมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale)  5 ค่าตามมาตราลิเคิร์ท ได้แก่ ความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน 5 ความพึง
พอใจมาก ระดับคะแนน 4 ความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน 3 ความพึงพอใจน้อยระดับคะแนน 2 และ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับคะแนน 1  ใช้เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนเฉลี่ย  แบ่งช่วงคะแนนตามเกณฑ์5  

ดังนี้คือ ระดับดีมากหรือพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนอยู่ในช่วง 4.21 – 5.00 คะแนน ระดับดีหรือพึงพอใจมาก 
มีคะแนนอยู่ในช่วง 3.41 – 4.20 คะแนน ระดับปานกลางหรือพึงพอใจปานกลาง มีคะแนนอยู่ในช่วง 2.61 – 
3.40 คะแนน ระดับแย่หรือพึงพอใจน้อย มีคะแนนอยู่ในช่วง 1.81 – 2.60 คะแนน และระดับแย่มากหรือพึง
พอใจน้อยที่สุด มีคะแนนอยู่ในช่วง 1.00 – 1.80 คะแนน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อ ดังนี้ 

ข้อ ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

แอพพลิเคชั่นฟันดี 
1. แอพพลิเคชั่นการใช้งานง่าย  ไม่ซับซ้อน 3.82 0.636 มาก 
2. แอพพลิเคชั่นมีความทันสมัย  น่าสนใจ 3.82 0.636 มาก 
3. แอพพลิเคชั่นมีการแสดงเนื้อหา/ข้อมูลชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย 4.00 0.000 มาก 
4. สื่อ ภาพ และสีสวยงาม อ่านง่าย สบายตา 3.94 0.556 มาก 
5. มีการจัดวางข้อมูลหน้าจออย่างเหมาะสม 3.82 0.529 มาก 
6. ภายหลังการใช้แอพพลิเคชั่นท่านได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ของปากอย่างเหมาะสม 
3,94 0.659 มาก 

7. ภายหลังการใช้แอพพลิเคชั่นท่านสามารถประเมินความเสี่ยงของ
สุขภาพช่องปากได้ 

3.88 0.781 มาก 

แอพพลิเคชั่น Food Choice 
1. แอพพลิเคชั่นการใช้งานง่าย  ไม่ซับซ้อน 3.82 0.728 มาก 
2. แอพพลิเคชั่นมีความทันสมัย  น่าสนใจ 3.88 0.600 มาก 
3. แอพพลิเคชั่นมีการแสดงเนื้อหา/ข้อมูลชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย 4.00 0.000 มาก 
4. สื่อ ภาพ และสีสวยงาม อ่านง่าย สบายตา 3.88 0.600 มาก 
5. มีการจัดวางข้อมูลหน้าจออย่างเหมาะสม 4.00 0.000 มาก 
6. ภายหลังการใช้แอพพลิเคชั่นท่านเข้าใจข้อมูลโภชนาการบน

ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 
3.88 0.600 มาก 

7. ภายหลังการใช้แอพพลิเคชั่นท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อ
สุขภาพ 

3.88 0.600 มาก 
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ข้อ ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

แอพพลิเคชั่น H4U 

1. แอพพลิเคชั่นการใช้งานง่าย  ไม่ซับซ้อน 3.65 0.606 มาก 

2. แอพพลิเคชั่นมีความทันสมัย  น่าสนใจ 3.65 0.606 มาก 
3. แอพพลิเคชั่นมีการแสดงเนื้อหา/ข้อมูลชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย 3.47 0.514 มาก 
4. สื่อ ภาพ และสีสวยงาม อ่านง่าย สบายตา 3.82 0.529 มาก 
5. มีการจัดวางข้อมูลหน้าจออย่างเหมาะสม 3.88 0.600 มาก 
6. ภายหลังการใช้แอพพลิเคชั่นท่านสามารถประเมินพฤติกรรม

เสี่ยงด้านสุขภาพของตนเองได้ 
3.94 0.556 มาก 

-ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแต่ละแอพพลิเคชั่น 
 -แอพพลิเคชั่นฟันดี   ควรมีของรางวัล สะสมแต้มการแปรงฟัน   เพ่ิมพ้ืนที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพช่องปากท่ีได้มาตราฐาน 

-แอพพลิเคชั่น Food Choice   ควรมีผลิภัณฑ์ที่หลากหลายมากข้ึน   
-แอพพลิเคชั่น H4U  ควรมีข้อเสนอแนะสั้นๆ ปฏิบัติได้จริง  เข้าใจง่าย 

การวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
 -ขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน  คือ  เด็กมัธยมศึกษา  อสม.   เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ในอ าเภอ
โพทะเล  หรือโรงพยาบาลอ่ืนๆในจังหวัดพิจิตร 
 -บูรณาการร่วมกับงานอ่ืนๆ ในการใช้แอพพลิเคชั่น เป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
เช่นการใช้ Application Food Choice กับโครงการโรงเรียนอ่อนหวานหรือโครงการสูงดี สมส่วน  การใช้ 
Application H4U กับคลินิกโรคเรื้อรัง   หรือ Application Fun Dee  กับโครงการในวัยท างานในสถาน
ประกอบการ หรือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น 
 -คืนข้อมูลการประเมินการใช้แอพพลิเคชั่นให้ส านักทันตสาธารณสุขเพ่ือพัฒนารูปแบบให้น่าสนใจ
ต่อไป 
 -วิธีการในการประเมินความรอบรู้ หลังจากการใช้ Application คือมีแบบประเมินความรู้ก่อนและ
หลัง การใช้Application Food Choice ,Application Fun Dee และ Application H4U  ตาม
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 -สร้างความรอบรู้  ความเข้าใจ  สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากและมีการเข้าถึงข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือของวัยท างาน 
 -วัยท างานสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้และบอกต่อข้อมูลแก่ผู้อ่ืน  
 -กลุ่มวัยท างานสามารถคัดกรองสุขภาพช่องปากตนเองได้  สามารถเข้ารับบริการทันตกรรมที่
เหมาะสม 
 -ทันตบุคลากร สามารถน า Application เป็นตัวช่วยเสริมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 -การใช้ Social Media มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย 
 -การไม่หยุดเรียนรู้  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 -การปรับเปลี่ยนวางแผนการด าเนินงานตามสถานการณ์ 
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2. กระทรวงสาธารณสุข . [ออนไลน์]. ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ ; 2563  [วันที่อ้างอิงถึง  25 ก.ค. 2564 ] ที่มา : 
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php 
3. World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. First International 
Conference on Health Promotion,Ottawa,21 November 1986. [cited 2021 Jul 25]. Available 
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