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ประสิ ทธิผลของการเคลือบหลุมร่ องฟันในโรงเรี ยนในจังหวัดสงขลาที่ระยะเวลา 5 ปี และ
ความคิดเห็นเรื่ องสาเหตุที่ส่งผลต่ อความล้มเหลวของการเคลือบหลุมร่ องฟันที่พบได้ บ่อย
สุกัญญา เธียรวิวฒ
ั น์ *, บานเย็น ศิริสกุลเวโรจน์ **, ชุติกาญจน์ จรั ลพงศ์ ***, ฐิ ติพร ดุกสุขแก้ ว***, นา้ ทิ พย์ ปติโนธรรม***,
ฟิ รฮานา อาแซ***,โศรณะ เดชหนู***

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของการเคลือบหลุมร่ องฟั นในระยะเวลา 5 ปี ในเด็กชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับ
การเคลือบหลุมร่ องฟั นเมื่ออยู่ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และศึกษาความคิ ดเห็นต่ อสาเหตุของความล้ มเหลวที่พบได้ บ่อยของการเคลือบหลุมร่ อง
ฟั นในกลุ่มทันตแพทย์ และทันตาภิบาลในจังหวัดสงขลา การดาเนิ นงานวิจัยแยกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกคื อ การศึ กษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลของการ
เคลือบหลุมร่ องฟั นในระยะเวลา 5 ปี ศึกษาในกลุ่มตัวอย่ างเด็กชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เคยได้ รับการเคลือบหลุมร่ องฟั นขณะกาลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ใน 6 อาเภอของจังหวัดสงขลา จานวนทั้งหมด 485 คน พบว่ า จานวนนักเรี ยนที่ได้ รับการตรวจมีทั้งหมด 411 คน คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 84.7 จานวนนักเรี ยนที่ไม่ ได้ เข้ ารั บการตรวจ 74 คน มีจานวนฟั นที่ได้ รับการเคลือบหลุมร่ องฟั นทั้งหมด 870 ซี่ ค่ าเฉลี่ยการได้ รับบริ การ
เคลือบหลุมร่ องฟั น 2.12 ซี่ /คน ค่ าเฉลี่ยผุ ถอน อุด (DMFT) 1.74 ซี่ /คน มีการยึดอยู่ของสารเคลือบหลุ มร่ องฟั นอย่ างสมบูรณ์ ทั้งหมด 13 ซี่ คิ ด
เป็ นร้ อยละ 1.5 มีการยึดอยู่บางส่ วน 417 ซี่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.9 และมีสารเคลือบหลุมร่ องฟั นหลุดออกทั้งหมด 440 ซี่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.6 และ
พบการเกิดฟั นผุบนด้ านที่ได้ รับการเคลือบหลุมร่ องฟั น 456 ซี่ คิดเป็ นร้ อยละ 52.4 ส่ วนที่ 2 เป็ นการศึกษาความคิ ดเห็นเรื่ องสาเหตุที่ส่งผลต่ อ
ความล้ มเหลวของการเคลือบหลุมร่ องฟั นที่พบได้ บ่อยโดยใช้ แบบสอบถามพบว่ า ทันตแพทย์ และทันตาภิบาลในจังหวัดสงขลาจานวน 151 คน
จาก 188 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 80.3 ทันตแพทย์ และทันตาภิบาลส่ วนใหญ่ คิดว่ าความล้ มเหลวของการเคลือบหลุ มร่ องฟั นที่พบได้ บ่อยได้ แก่ การ
หลุดของสารเคลื อบหลุมร่ องฟั นและพบฟั นผุในบริ เวณที่เขี่ยสะดุด มีสาเหตุมาจากมีการปนเปื ้ อนในระหว่ างขั้นตอนการเคลือบหลุมร่ องฟั น
การหลุดของสารเคลือบหลุมร่ องฟั นในบริ เวณที่อนามัยช่ องปากไม่ ดี มีสาเหตุมาจากการทาความสะอาดผิวฟั นก่ อนการเคลื อบหลุมร่ องฟั นได้
ไม่ ดี ความล้ มเหลวการหลุดของสารเคลือบหลุมร่ องฟั นด้ านใกล้ แก้ มบริ เวณคอฟั นในฟั นกรามแท้ ล่างซี่ที่ 1 และความล้ มเหลวการหลุดของสาร
เคลือบหลุมร่ องฟั นด้ านไกลกลางบริ เวณด้ านบดเคีย้ วของฟั นกรามล่ างมีสาเหตุมาจากมีการปนเปื ้ อนในระหว่ างขั้นตอนการเคลือบหลุมร่ องฟั น
โดยสรุ ป ประสิ ทธิ ผลของการเคลื อบหลุมร่ องฟั นในโรงเรี ยนที่ระยะเวลา 5 ปี มีค่าตา่ และ ทันตบุคลากรมีความคิ ดเห็นต่ อสาเหตุของความ
ล้ มเหลวที่พบบ่ อยทุกประเภทคือการปนเปื ้ อนขณะทา ซึ่ งไม่ เจาะจงกับลักษณะของความล้ มเหลวที่พบบ่ อย
คำสำคัญ การเคลือบหลุมร่ องฟั น, ฟั นผุ, ประสิ ทธิ ผล, ความล้ มเหลว
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และมีก ารติดตามนานสุ ดที่ 20 ปี ในขณะที่ประเทศ

บทนา
จากรายงานผลการสารวจสภาวะสุ ขภาพช่อง

ไทยมีการศึกษาการยึดอยู่ของสารเคลือบหลุมร่ องฟั น

ปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2555 ของกรมอนามัย

เพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้น คือภายในช่วงระยะเวลา 1-3

กระทรวงสาธารณสุ ขพบว่าสภาวะโรคฟั นผุในฟันแท้

ปี เท่ า นั้น นอกจากนี้ ผ ลการดาเนิ นโครงการเคลื อ บ

ในเด็กอายุ 12 ปี มีประสบการณ์โรคฟันผุ ร้อยละ 52.3

หลุ มร่ องฟั นในประเทศไทย พบว่าประสิ ทธิ ผลของ

มีค่าเฉลี่ยฟั นผุถอนอุด (DMFT) เท่ากับ 1.3 ซี่ /คน เป็ น

ก า ร เ ค ลื อ บ ห ลุ ม ร่ อ ง ฟั น มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั บ

ฟั นผุที่ยงั ไม่ได้รับการรักษาร้ อยละ 29.11 ฟันผุในเด็ก

ต่างประเทศอยู่ค่อนข้างมาก3-5 โดยพบการยึดอยูอ่ ย่าง

ปฐมวัย ส่ งผลกระทบต่ อ เด็ ก หลายประการ เช่ น

สมบูรณ์ในประเทศไทย ร้อยละ 20-68 ที่เวลา 1 ปี ร้อย

กระทบต่ อสุ ข ภาพโดยรวมของเด็ก และตามมาด้วย

ละ 9-42 ที่เวลา 2 ปี และร้อยละ 0-52 ที่ระยะเวลา 3 ปี

การสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้นสู งรวมไปถึ ง

ซึ่ ง แตกต่ า งกับ ในต่ า งประเทศที่ พ บการยึด อยู่อ ย่า ง

ผลกระทบต่อผูป้ กครองที่ อาจจะต้องลางานเพื่อดู แล

สมบูรณ์ร้อยละ 87-91 ที่เวลา 1 ปี ร้อยละ 75-85 ที่เวลา

เด็กที่บา้ นหรื อต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากขึ้น วิธีการป้ องกัน

2 ปี และร้อยละ 62-81 ที่เวลา 3 ปี และนอกจากนี้ พบ

หรื อลดอัตราการเกิดฟั นผุที่มีประสิ ทธิ ภาพมีหลายวิธี2

การเกิดฟั นผุในฟั นที่ได้รับการเคลื อบหลุ มร่ องฟั นใน

เช่ นการใช้ฟลูออไรด์ การเคลื อบหลุ มร่ องฟั นเป็ นต้น

ประเทศไทย ร้อยละ 24

การเคลื อบหลุ ม ร่ องฟั นเป็ นวิธี ก ารป้ องกันฟั นผุที่ มี

ที่เวลา 1 ปี ร้อยละ 15-33 ที่เวลา 2 ปี และร้อย

ประสิ ทธิ ภาพและประเทศไทยได้ดาเนิ นการเคลื อบ

ละ 22-26 ที่ เวลา 3 ปี และในต่างประเทศพบการเกิ ด

หลุ มร่ องฟั นในเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการที่ มีชื่อว่า

ฟันผุร้อยละ 0-11 ที่เวลา 1 ปี เกิดฟันผุร้อยละ 1 ที่เวลา

‘ยิ้มสดใส เด็กไทยฟั นดี ’ โครงการดังกล่าวจัดบริ การ

2 ปี และที่น่าสนใจคือการรายงานผลที่ 20 ปี พบการ

เคลื อบหลุ ม ร่ องฟั นให้แก่ เด็ กชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1

ยึดอยู่ร้อยละ 65 และพบการฟั นผุร้อยละ 13 ซึ่ งปั จจัย

โดยทันตบุ ค ลากร ทั้ง ที่ จดั ในโรงพยาบาลและนอก

ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการเคลือบหลุมร่ องฟั นใน

โรงพยาบาล โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อป้ องกันฟั นแท้

ประเทศไทยได้แก่ 4,6-7 การควบคุ ม ความชื้ น ได้ไ ม่ ดี

ไม่ให้ผุ โดยเน้นฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งและสร้างความมี

การไม่ มี ผู ้ช่ ว ยทัน ตแพทย์ช่ ว ยข้า งเก้ า อี้ เครื่ อ งดู ด

ส่ วนร่ วมของทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องในการส่ งเสริ มทันต

น้ าลายไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ความเข้มของเครื่ องฉายแสง
ไม่เหมาะสม แสงสว่างไม่เพียงพอ และประสิ ทธิ ภาพ

สุ ขภาพและป้ องกันโรคของเด็ก
การศึกษาประสิ ทธิ ผลการยึดอยูอ่ ย่างสมบูรณ์

การทางานของทันตบุคลากรในการให้บริ การเคลือบ

ของสารเคลื อบหลุ มร่ องฟั นในต่างประเทศพบว่า มี

หลุ ม ร่ องฟั นที่ ยงั ต้องมี ก ารปรั บปรุ ง การรายงานใน

การติ ดตามผลหลัง ให้ก ารรั กษาที่ ระยะเวลา 1-5 ปี

ประเทศไทยถึงลักษณะความล้มเหลวของการเคลือบ
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หลุมร่ องฟันที่พบได้บ่อย ซึ่ งเป็ นการให้บริ การเคลือบ

ด้ ว ย แ ส ง (Concise, 3M)โ ด ย ทั น ต าภิ บ า ล เ มื่ อ ปี

หลุ ม ร่ องฟั นทั้ง ในโรงเรี ย นและโรงพยาบาล ความ

การศึกษา 2553 จานวน 1703 คน การคานวณขนาด

ล้ม เหลวที่ พ บได้บ่ อย มี 4 ลักษณะ 5 ได้แก่ การหลุ ด

ตัวอย่างได้จานวน 483 คน โดยใช้สูตร8

ของสารเคลือบหลุ มร่ องฟั นบางส่ วนและพบฟั นผุใน
บริ เวณที่ เขี่ยสะดุ ด การหลุ ดของสารเคลื อบหลุ มร่ อง

𝑧 2 𝑝𝑞
𝑛= 2
𝑑

ฟันในบริ เวณที่อนามัยช่องปากไม่ดี การหลุดของสาร

โดยที่ p =สั ด ส่ ว นของประชากรที่ มี ก ารผุ เ กิ ด ขึ้ น

เคลือบหลุ มร่ องฟั นด้านใกล้แก้มบริ เวณคอฟั นในฟั น

หลัง ท าการเคลื อ บหลุ ม ร่ องฟั น = 0.134 q = สั ด ส่ ว น

กรามแท้ล่างซี่ ที่ 1 และการหลุ ดของสารเคลือบหลุ ม

ของประชากรที่ ไ ม่มีการผุเกิ ดขึ้ นหลังทาการเคลื อบ

ร่ อ งฟั น ด้า นไกลกลางบริ เ วณด้า นบดเคี้ ย วของฟั น

หลุ มร่ องฟั น = 0.874 z = ระดับ นัย สาคัญที่ 95%มี ค่ า

กรามล่าง

1.96 d = สัดส่ วนของความคลาดเคลื่ อนที่ จะยอมรั บ
ให้เกิ ดขึ้นได้ = 20%ของค่าสัดส่ วนที่ตอ้ งการหา การ

เนื่ อ งจากในปั จจุ บ นั ประเทศไทยมี รายงาน

สุ่ มกลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ ี Multistage sampling

การศึกษาประสิ ทธิ ผลของการเคลื อบหลุ มร่ องฟั นใน
ระยะสั้น และพบรายงานการศึกษาเรื่ องความล้มเหลว

เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ต รวจประสิ ทธิ ผ ลของการ

ที่ พ บได้บ่ อ ยในการเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น แต่ ย งั ไม่ มี

เคลื อบหลุ ม ร่ อ งฟั น คื อ ชุ ดตรวจ ประกอบด้วย ชุ ด

การศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความล้ ม เหลว

ตรวจ และ เครื่ องมือตรวจร่ องลึกปริ ทนั ต์ (periodontal

เหล่ า นั้น การศึ ก ษานี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา

probe) โดยตรวจการยึดอยูข่ องการเคลือบหลุมร่ องฟั น

ประสิ ทธิ ผลของการเคลือบหลุมร่ องฟันในระยะยาวที่

9

ระยะเวลา 5 ปี และปั จ จัย ความคิ ด เห็ น ต่ อ สาเหตุ ที่

แยกเป็ น การยึดอยูอ่ ย่างสมบูรณ์คือมีสารเคลือบหลุม

ร่ องฟั น ครอบคลุ ม ร่ องฟั นด้า นบดเคี้ ย วทั้ง หมดสาร

ส่ งผลต่อความล้มเหลวของการเคลือบหลุมร่ องฟั นใน

เคลือบหลุมร่ องฟั นอาจสึ กบริ เวณขอบแต่ไม่มีการเขี่ย

โรงเรี ยนที่พบได้บ่อย ในจังหวัดสงขลา

สะดุด การยึดอยู่บางส่ วนคือมีการสู ญเสี ยสารเคลือบ
หลุมร่ องฟั นบางส่ วนเผยให้เห็ นหลุมและร่ องฟั นและ

วัสดุและวิธีการ

มีการเขี่ยสะดุ ด การหลุ ดทั้งหมดคือเมื่อใช้เครื่ องมือ

แบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่

ตรวจสอบแล้วไม่พบการมีอยูข่ องสารเคลือบหลุมร่ อง

1.ประสิ ทธิผลของการเคลือบหลุมร่ องฟัน

ฟั น สภาวะฟั นผุ หลักเกณฑ์การตรวจฟั นผุ ใช้เกณฑ์

ป ร ะ ช า ก ร ที่ ศึ ก ษ า เ ป็ น นั ก เ รี ย น ชั้ น

การตรวจขององค์การอนามัยโลก 10 และอนามัยช่ อง

ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในจัง หวัด สงขลา จ านวน 12

ปาก 11 ใช้เ กณฑ์ 0-3 เมื่ อ 0 คื อ ไม่ มี สิ่ ง สกปรกหรื อ

อาเภอ ที่เคยได้รับการเคลือบหลุมร่ องฟั นชนิ ดแข็งตัว

คราบสี ติด 1 คือ มีสิ่งสกปรกนิ่ มครอบคลุ มน้อยกว่า1
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ใน 3 ของพื้ น ผิวฟั น หรื อ มี ค ราบสี ติด โดยที่ ไ ม่ มี สิ่ ง

ปรับปรุ งตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญแนะนา การตรวจสอบความ

สกปรกนิ่ มร่ วมด้วย 2 คือมี สิ่งสกปรกนิ่ มครอบคลุ ม

ส อด คล้ อ ง ภา ย ใ น( Internal consistency) โด ย ใ ช้

มากกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่ถึง 2 ใน 3 ของพื้นผิวฟั น และ3

แบบสอบถามทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน

คื อ มี สิ่ ง สกปรกนิ่ ม ครอบคลุ ม มากกว่า 2 ใน 3 ของ

ได้ค่าครอนบาค อัลฟ่ า 0.73

พื้นผิวฟัน

ความล้ม เหลวที่ พ บได้บ่อย 4 ประเภทได้แก่ 5 1. การ

ก่อนการตรวจมีการปรับมาตรฐานผูต้ รวจ 2

หลุดของสารเคลือบหลุมร่ องฟั นบางส่ วนและพบฟั น

คนกั บ ผู ้เ ชี่ ย วชาญ ได้ ค่ า การปรั บ มาตรฐานกั บ

ผุใ นบริ เวณที่ เขี่ ย สะดุ ด 2. การหลุ ดของสารเคลื อ บ

ผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Standardization) เท่ า กับ 0.76 และ 0.78

หลุ มร่ องฟั นในบริ เวณที่ อนามัยช่ องปากไม่ดี 3. การ

ตามล าดั บ ค่ า ความเที่ ย งระหว่ า งผู ้ต รวจ (Inter-

หลุดของสารเคลื อบหลุมร่ องฟั นด้านใกล้แก้มบริ เวณ

examiner calibration) ระหว่ า งผู ้ ต รวจคนที่ 1 และ

คอฟั นในฟั นกรามแท้ล่า งซี่ ที่ 1 และ 4.การหลุ ดของ

ผูต้ รวจคนที่ 2 เท่ ากับ 0.80 และค่าความเที่ ยงภายใน

สารเคลื อบหลุ มร่ องฟั นด้านไกลกลางบริ เวณด้านบด

ผูต้ รวจคนเดี ย วกัน (Intra-examiner calibration) ของ

เคี้ยวของฟันกรามล่าง

ผูต้ รวจคนที่ 1 และ 2 มีค่าเท่ากับ 0.72 เท่ากัน ดังนั้น

จากนั้นส่ ง แบบสอบถามความคิ ดเห็ น เรื่ อ ง

เมื่อนามาแปลผลพบว่าการวัดมาตรฐานในการตรวจ
อยูใ่ นช่วงที่ยอมรับได้ (Substantial agreement)

สาเหตุที่ส่งผลต่อความล้มเหลวของการเคลื อบหลุ ม

12

ร่ องฟั นที่ พบได้บ่อยไปยังหน่ วยงานต่างๆในจังหวัด

2. สาเหตุความล้ มเหลวของการเคลือบหลุมร่ องฟั นที่

สงขลา ให้ ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ง แบบสอบถาม

พบได้ บ่อย

กลับ มายัง คณะผู ้วิ จ ัย โดยคณะผู ้วิ จ ัย ได้แ นบซอง
จดหมายที่ได้จ่าหน้าซองถึงคณะผูว้ จิ ยั

ประชากรที่ศึกษาเป็ นทันตแพทย์และทันตาภิ
บาลทุ ก คนที่ ท างานเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น ในจัง หวัด

วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ต ร ว จ

สงขลา(จ านวน 188 คน) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ

ประสิ ทธิ ผลของสารเคลื อบหลุ มร่ องฟั นและ

ข้อ มู ล คื อ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เรื่ อ งสาเหตุ ที่

แบบสอบถามความล้มเหลวจากการเคลื อบหลุ มร่ อง

ส่ งผลต่อความล้มเหลวของการเคลื อบหลุ มร่ องฟั นที่

ฟั นที่ พบได้บ่อยโดยใช้โปรแกรม SPSS ค่าสถิ ติที่ใช้

พบได้บ่อย ซึ่ งผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา

คือสถิติพรรณนา และ สถิติchi-square

(Content validity) โดยการให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3

ผลการศึกษา

ท่าน ตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถาม การประเมิน

ส่ วนที่ 1 พบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

ความตรงของเนื้ อหา ได้ค่าต่ากว่า 0.5 (Index of Item-

ที่ได้รับการตรวจประสิ ทธิ ผลของการเคลือบหลุมร่ อง

Objective Congruence; IOC) จ านวน 3 ข้ อ และได้
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ฟั นในฟั นกรามแท้ซี่ที่หนึ่ ง มีจานวนทั้งหมด 411 คน

สารเคลื อบหลุ ม ร่ องฟั นอย่า งสมบู รณ์ 13 ซี่ คิ ดเป็ น

870 ซี่ จากจ านวนนัก เรี ย น 485 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ

ร้ อยละ1.49 ซึ่ ง ในฟั นที่ มี ก ารยึดอยู่ข องสารเคลื อบ

84.74แสดงค่าสถิ ติข ้อมู ลทัว่ ไปของนักเรี ยนที่ ได้รับ

หลุ มร่ องฟั นอย่างสมบู รณ์ เหล่ านี้ ไม่พบการเกิ ดฟั นผุ

การตรวจในตารางที่ 1 พบว่ามี ก ารกระจายของการ

บริ เวณด้านที่ได้รับการเคลื อบหลุมร่ องฟั น ในฟั นที่มี

ได้ รั บ บริ การเคลื อ บหลุ ม ร่ องฟั น ในเด็ ก ชายและ

การหลุ ดบางส่ วนของสารเคลื อบหลุ มร่ องฟั น 417 ซี่

เด็กหญิงใกล้เคียงกัน ฟั นล่างได้รับบริ การมากกว่าฟั น

คิดเป็ นร้ อยละ 47.93 พบการเกิ ดฟั นผุบริ เวณด้า นที่

บนเล็กน้อย ร้อยละ 96 ของเด็กมีอนามัยช่องปากของ

ได้รับการเคลื อบหลุ มร่ องฟั น 195 ซี่ มีการหลุดออก

ฟั น ซี่ ที่ ไ ด้รั บ การเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น ดี จากผลการ

ทั้ง หมดของสารเคลื อบหลุ ม ร่ องฟั น 440 ซี่ คิ ดเป็ น

ตรวจพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของจ านวนซี่ ฟั น ที่ ไ ด้ รั บ การ

ร้อยละ 50.57 พบการเกิดฟั นผุบริ เวณด้านที่ได้รับการ

เคลือบหลุมร่ องฟั นประมาณ 2 ซี่ และมีการยึดอยูข่ อง

เคลือบหลุมร่ องฟันร้อยละ 47.6

ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรียนและซี่ฟันทีไ่ ด้ รับการเคลือบหลุมร่ องฟั น
Table 1 General characteristics of sealed students and teeth
Characteristics
Gender**
Girl
Boy
DMFT*
Average sealed teeth per child*
Position of sealed teeth**
16
26
36
46
Oral hygiene (teeth)**
0
1
2
3
Retention (teeth)**
Full
Partial loss
Total Loss
Caries on sealed teeth (ซี่)**
Yes
No
*Mean±SD
**Percent

Statistics
195 (47.45)
216 (52.55)
1.74 ± 1.94
2.12 ± 1.04
200 (22.99)
205 (23.56)
226 (25.98)
239 (27.47)
4 (0.50)
829 (95.29)
26 (2.99)
11 (1.26)
13 (1.49)
417 (47.93)
440 (50.57)
414 (47.59)
456 (52.41)
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ตารางที่ 2 แสดงการยึดอยูจ่ าแนกตามฟันผุ พบว่าฟั นที่สารเคลือบหลุมร่ องฟั นหลุดทั้งหมดมีสัดส่ วนการผุ
สู งกว่าฟันที่สารเคลือบหลุมร่ องฟันหลุดบางส่ วน
ตารางที่ 2 การยึดอยู่และการเกิดฟันผุในฟันทีไ่ ด้ รับการเคลือบหลุมร่ องฟัน
Table 2 Sealant retention and caries on sealed surfaces
Retention
Caries on seal surface

Total (%)

Yes (%)

No (%)

0 (0)

13 (100)

13

Partial loss

222 (46.76)

195 (53.24)

417

Total loss

179 (59.31)

261 (40.68)

440

414

456

870

Full

Total

* Chi-square test did not performed due to the expected frequency less than 5

ตารางที่ 3 แสดงการยึดอยูจ่ าแนกตามอนามัยช่อง

ของสารเคลื อบหลุ มร่ องฟั นมีอนามัยช่ องปากที่ดี 13

ปาก จากการเก็บข้อมูลพบว่านักเรี ยนที่มีอนามัยช่ อง

ซี่ มี อ นามัย ช่ อ งปากที่ ไ ม่ ดี 1 ซี่ ฟั น ที่ มี ก ารยึ ด อยู่

ปากเท่ า กั บ 0 และ 3 มี จ านวนน้ อ ย ดั ง นั้ นทาง

บางส่ วนของสารเคลือบหลุมร่ องฟั นมีอนามัยช่องปาก

คณะผูว้ ิจยั จึงขอรวมนักเรี ยนที่มีค่าอนามัยช่ องปาก 0

ที่ดี 402 ซี่ คิดเป็ นร้อยละ 96.40 มีอนามัยช่องปากที่ไม่

และ 1 ถื อเป็ นอนามัย ช่ องปากดี และค่ าอนามัย ช่ อง

ดี 15 ซี่ คิดเป็ นร้อยละ 3.60 ฟั นที่มีการหลุ ดหมดของ

ปาก 2 และ 3 ถื อเป็ นอนามั ย ช่ องปากที่ ไ ม่ ดี

สารเคลื อบหลุ มร่ องฟั นมี อนามัย ช่ องปากที่ ดี 419 ซี่

ความสัมพันธ์ของการยึดอยู่ของสารเคลื อบหลุ มร่ อง

คิดเป็ นร้ อยละ 95.23 มี อนามัย ช่ องปากที่ ไ ม่ ดี 21 ซี่

ฟันกับอนามัยช่องปาก พบว่าฟันที่มีการยึดอยูส่ มบูรณ์

คิดเป็ นร้อยละ 4.77

ตารางที่ 3 การกระจายของการยึดอยู่ของสารเคลือบหลุมร่ องฟันจาแนกตามอนามัยช่ องปาก
Table 3 Distribution of dental sealant retention by oral hygiene
Retention
Oral Hygiene

Full
Partial loss
Total loss
Total

Good (%)

Poor (%)

12 (92.31)
402 (96.40)
419 (95.23)
833

1 (7.69)
15 (3.60)
21 (4.77)
37

Total

13
417
440
870

* Chi-square test did not performed due to the expected frequency less than 5
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ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็ นเรื่ องสาเหตุที่ส่งผลต่อ

จากทั้งหมด188 คนคิดเป็ นร้อยละ 80.32 ข้อมูลทัว่ ไป

ความล้ม เหลวของการเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น ที่ พ บได้

ของผูต้ อบแสดงในตารางที่ 4 ผูต้ อบแบบสอบถาม

บ่ อ ยโดยการใช้ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น ความ

ส่ วนใหญ่เป็ นทันตาภิบาล ทางานในโรงพยาบาล และ

ล้มเหลวที่พบได้บ่อยของการเคลือบหลุมร่ องฟั น โดย

มี ป ระสบการณ์ ท างานนานกว่ า 10 ปี รู ป แบบการ

ในการตอบ สามารถตอบได้ ม ากกว่ า 1 สาเหตุ

ให้บริ การเป็ นแบบผสมระหว่างการให้บริ การในและ

แบบสอบถามซึ่ งเป็ นทันตแพทย์และทันตาภิบาลใน

นอกโรงพยาบาล และเคยได้รับการอบรมเรื่ องการ

จัง หวัดสงขลาจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 151 คน

เคลือบหลุมร่ องฟันในระยะเวลาสามปี

ตารางที่ 4 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
Table 4 General characteristics of respondents
Characteristics
Status (n=151)
Dentist
Dental nurse
Workplace
Hospital
Sub-district health promoting hospital
Not answer
Sealant Type
Concise (3M ESPE)
Clinpro (3M ESPE)
Experience to sealant application
1-5 Years
6-10 Years
More than 10 years
Setting
Hospital-based
School-based
Both
Experience to sealant training within 3 years
Yes
No

Frequency (%)
59 (39.07)
92 (60.93)
123 (81.46 )
23 (15.23 )
5 (3.31)
143 (86.01 )
123 (13.99 )
57 (37.75)
27 (17.88)
67 (44.37)
48 (31.79 )
16 (10.60 )
87 (57.61 )
84 (55.63 )
67 (44.37 )

ความคิ ดเห็ นต่ อสาเหตุ ข องความล้ม เหลวที่

แสดงความถี่ ของการพบและความคิดเห็ นต่อสาเหตุ

พบได้บ่อยของการเคลื อบหลุ มร่ องฟั น ดังตารางที่ 5

ของการหลุดของสารเคลือบหลุมร่ องฟันที่พบได้บ่อย
33
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จากการส ารวจพบว่ า ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารเคยพบเห็ น ความ

กรามแท้ล่ า งซี่ ที่ 1) และความคิ ด เห็ น ต่ อ สาเหตุ 3

ล้มเหลวทั้ง 4 สถานการณ์น้ ี ร้อยละ 72.8-94.0 โดยพบ

ลาดับ แรก พบว่า การปนเปื้ อนเป็ นสาเหตุ ข องความ

ความล้มเหลวในแบบที่ 3 มากที่สุด (การหลุดของสาร

ล้มเหลวทุ ก ประเภท ตามมาด้วยเทคนิ คการทา เช่ น

เคลือบหลุ มร่ องฟั นด้านใกล้แก้มบริ เวณคอฟั นในฟั น

การเตรี ยมสภาพผิวฟัน ขั้นตอนการตรวจสอบหลังทา

ตารางที่ 5 ความถี่ของการพบเห็นความล้ มเหลวและความคิดเห็นสามลาดับแรกต่ อสาเหตุของความล้ มเหลว
Table 5 Frequency of experience to most common failures and opinion towards causes of these
failures
Variables
Experience to most common failure
Type 1 partial retention and caries
Type 2 loss of retention related to poor oral hygiene
Type 3 loss of sealant at buccal cervical area of lower molars
Type 4 loss of sealant at the distal groove of the occlusal
surfaces
Three leading causes of type 1 common failure
Contamination
Application of sealant not cover all groove
Improper checking procedure (void)
Three leading causes of type 2 common failure
Improper prophylaxis before application
Partial eruption when sealing
Contamination
Three leading causes of type 3 common failure
Contamination
Improper prophylaxis before application
Partial eruption when sealing
Three leading causes of type 4 common failure
Contamination
Application of sealant not cover all groove
Partial eruption when sealing

Frequency (%)
136 (90.07)
110 (72.84)
142 (94.04)
126 (83.44)
63 (41.72)
43 (28.48)
33 (21.85)
87 (57.62)
50 (33.60)
49 (32.45)
79 (52.32)
53 (35.10)
43 (28.48)
56 (37.09)
46 (30.46)
28 (18.54)

ต่ อ สาเหตุ ข องความล้ม เหลวที่ พ บได้บ่ อ ยของการ

บทวิจารณ์

เคลื อ บหลุ ม ร่ องฟั นในกลุ่ ม ทัน ตแพทย์และทันตาภิ

การนาเสนอบทวิจารณ์ขอนาเสนอแยกเป็ น 2

บาล

ส่ วนตามวัตถุ ประสงค์ของการศึกษา คือประสิ ทธิ ผล
ของการเคลือบหลุมร่ องฟันที่ระยะเวลา 5 ปี ในเด็กชั้น

การประเมินประสิ ทธิ ผลของการเคลือบหลุม

ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ซึ่ งได้รับการเคลื อบหลุ มร่ องฟั น

ร่ องฟั นในฟั นกรามแท้ซี่ที่หนึ่ งที่ระยะเวลา 5 ปี พบว่า

เมื่ออยู่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 และศึกษาความคิดเห็ น

มี อ ัต ราการยึด อยู่ข องสารเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น อย่า ง
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สมบูรณ์ร้อยละ 1.5 ซึ่ งต่ากว่างานวิจยั ต่างๆ โดยพบว่า

อยูอ่ ย่างสมบูรณ์ในประเทศไทย ร้อยละ 20-68 ที่เวลา

มีค่าต่ากว่างานวิจยั ในประเทศไทยที่พบการยึดติดของ

1 ปี 4 และผลการศึกษาที่ระยะเวลา 6 เดือน (short term

สารเคลื อบหลุ มร่ องฟั นอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา 5

retention) แสดงให้ เ ห็ น ว่า ความล้ม เหลวที่ เ กิ ด ขึ้ น มี

ปี ร้ อยละ 11.11 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ยนชั้ น

ความสัมพันธ์ กบั เทคนิ คการทาเป็ นหลัก 4 ได้แก่ การ

ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา 13

ควบคุมความชื้นขณะให้บริ การ

และต่ากว่างานวิจยั ในต่างประเทศที่พบการยึดอยูข่ อง

การยึดอยูข่ องสารเคลือบหลุมร่ องฟัน พบการ

14

สารเคลือบหลุมร่ องฟันอย่างสมบูรณ์ร้อยละ 69 ส่ วน

ยึดอยูอ่ ย่างสมบูรณ์น้อย ส่ วนใหญ่พบว่าเป็ นการหลุ ด

ผลการเกิดฟันผุ พบว่ามีอตั ราการเกิดฟั นผุร้อยละ 52.4

ออกบางส่ วนและการหลุดออกทั้งหมดของสารเคลือบ

เมื่อเปรี ยบเทียบผลกับงานวิจยั ต่างๆ พบว่ามีค่าสู งกว่า

หลุ ม ร่ อ งฟั น ซึ่ งสารเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น ที่ มี ยึ ด อยู่

งานวิจ ัย ในประเทศไทยที่ พ บอัต ราการเกิ ด ฟั น ผุใ น

อย่ า งไม่ ส มบู ร ณ์ น้ ี ในรายงานต่ า งประเทศยัง มี ข ้อ

15

ระยะเวลา 5 ปี ร้ อยละ 13.4 และสู งกว่างานวิจยั ใน

ถกเถียงกันอยูว่ า่ มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการเกิด

14

ต่างประเทศที่พบอัตราการเกิ ดฟั นผุร้อยละ 8 การที่

ฟันผุหรื อไม่ อย่างไรก็ตามในบริ บทของประเทศไทย

ผลงานวิ จยั มี ค วามแตกต่ า งกับ งานวิจ ัย ในไทยและ

ซึ่ งมี ปัญหาเรื่ องการควบคุ มน้ าลายขณะให้บริ การ มี

ต่ า งประเทศ อาจเนื่ อ งมาจากมี บ ริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกัน

รายงานฟั นที่มีการหลุ ดบางส่ วนของสารเคลือบหลุ ม

เช่ น งานวิจยั ในไทยดัง กล่ า วติ ดตามผลในเขตเมื อง

ร่ องฟั น ไม่ พ บประสิ ทธิ ผ ลในการป้ อ งกั น ฟั น ผุ 4

แตกต่างกับการศึ กษาในงานวิจยั นี้ ที่เป็ นการติ ดตาม

สอดคล้องกับ ผลการตรวจฟั นผุในการศึกษานี้ ซึ่ งพบ

ผลในเขตชนบทซึ่ งอัตราการเกิดฟั นผุในเขตเมืองมีค่า

ค่ า เฉลี่ ย ผุ ถ อนอุ ด ที่ ไ ด้ คื อ 1.74 ซี่ และพบว่ า เป็ น

1

น้อยกว่า ในเขตชนบท และสถานที่ที่ ทาการเคลื อบ

ค่าเฉลี่ยผุถอนอุดในฟั นกรามแท้ซี่ที่หนึ่ ง เท่ากับ 1.29

หลุ มร่ องฟั นในงานวิ จ ั ย ดั ง กล่ า วอาจจะเป็ นที่

ซี่ โดยเป็ นค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งที่

โรงพยาบาล (เนื่องจากไม่ระบุสถานที่ทาในบทความ)

ได้รับการเคลือบหลุมร่ องฟัน เท่ากับ 0.52 ซี่

ส่ ว นงานวิ จ ัย นี้ ท าการเคลื อ บหลุ ม ร่ องฟั น ทั้ ง ใน
โรงเรี ยนและในโรงพยาบาล เป็ นต้น

งานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นงานวิจยั ที่ ของการเคลื อบ

ได้เ คยมี

หลุ มร่ องฟั นที่ ระยะเวลา 5 ปี ซึ่ งเป็ นงานที่แสดงผล

รายงานการศึ ก ษาผลการติ ด อยู่ที่ ระยะเวลา 6 เดื อ น

ของเวลานานที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั อื่นๆใน

ของประชากรกลุ่ มนี้ พบว่ามีการติ ดอยู่อย่างสมบูรณ์

ประเทศไทยที่ ผ่ า นมา ซึ่ งเป็ นการติ ด ตามผลที่

ร้อยละ 40.33 ซึ่งต่ามากเมื่อเทียบเคียงกับการศึกษาใน

ระยะเวลา 1 ปี 2 ปี และมากที่สุด 3 ปี อีกทั้งวิธีการวิจยั

ต่างประเทศที่มีการติดอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงร้อยละ 87-

ครั้งนี้ มีวิธีการตรวจที่สอดคล้องกับงานวิจยั อื่นๆก่อน

91 ที่ เวลา 1 ปี แต่ เมื่ อเที ย บเคี ย งกับในประเทศไทย

หน้านี้ ทาให้ขอ้ มูลที่ได้สามารถนามาเปรี ยบเทียบผล

พบว่ามีค่าใกล้เคี ยงกับการศึกษาอื่ นๆ โดยพบการยึด
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กับงานวิจยั อื่นๆได้ถึงอัตราการยึดอยู่ของสารเคลื อบ

ป้ องกันฟั นผุในเด็กชั้นประถมศึ กษาด้วยการเคลื อบ

หลุ ม ร่ องฟั น และอัต ราการเกิ ด ฟั น ผุ แต่ ใ นระหว่า ง

หลุมร่ องฟั นจึงควรที่จะมีการติดตามผลโครงการเป็ น

ขั้นตอนการตรวจเพื่อเก็ บข้อมู ลในงานวิจยั พบว่า มี

ระ ย ะ โ ด ย ติ ด ต า มผ ล ค รั้ ง แ ร ก เป็ น ก าร ต ร ว จ

ปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุ มให้คงที่ได้ในการตรวจแต่

ประสิ ทธิ ผลที่ ระยะเวลาสั้น (short-term retention)ไม่

ละครั้ ง เช่ น แสงสว่า งในการตรวจ สถานที่ ใ นการ

ควรเกิ น เวลาประมาณ 6 เดื อ น ซึ่ งเป็ นเวลาที่ จ ะ

ตรวจ ส่ งผลให้ยากต่อการตรวจหรื อเกิ ดความอ่อนล้า

สามารถเกิ ดฟั นผุใหม่ข้ ึนมาได้ และสามารถเติมหรื อ

ในการทางานของผูต้ รวจอีกทั้งในระหว่างขั้นตอนการ

เคลื อบหลุ ม ร่ องฟั นใหม่ ใ นบริ เวณที่ มี ก ารหลุ ดของ

เก็ บ ข้อมู ล มี ก ลุ่ มตัวอย่างที่ ไ ม่ ได้เข้า รั บ การตรวจอยู่

สารเคลื อบหลุ ม ร่ องฟั น เพื่อให้สารเคลื อบหลุ มร่ อง

จานวนหนึ่ งเนื่ องจากการย้า ยถิ่ นฐานตามผูป้ กครอง

ฟันมีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันฟันผุได้อย่างแท้จริ ง

การขาดโรงเรี ยนในวันที่ ตรวจ ทาให้กลุ่ มตัวอย่างที่

นอกจากการเคลื อบหลุ มร่ องฟั นแล้วควรมี โครงการ

ได้รับการตรวจมี ค่าน้อยกว่าขนาดกลุ่ มตัวอย่างที่ ได้

อื่นๆควบคู่ในการลดอัตราการเกิดฟันผุในนักเรี ยนชั้น

จากการคานวณ ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่าในส่ วน

ประถมศึกษา เช่น โครงการแปรงฟั นหลังรับประทาน

ของข้อมู ลที่ ขาดหายไปน่ าจะมี ความใกล้เคี ยงไปใน

อาหารกลางวัน โครงการลดการรับประทานอาหาร

ทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ไ ด้รั บ การตรวจ

หวานอันเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดฟันผุ เป็ นต้น

เนื่ อ งจากมี ก ารกระจายของนั ก เรี ยนไปในแต่ ล ะ

ส่ วนความคิ ดเห็ นในเรื่ องความล้ม เหลวที่ เกิ ดขึ้ นได้

โรงเรี ย น การกระจายของซี่ ฟั น ที่ ไ ด้รั บ การเคลื อ บ

บ่อยของการเคลื อบหลุ มร่ องฟั นขอนาเสนอแยกตาม

หลุมร่ องฟันใกล้เคียงกับกลุ่มที่ได้รับการตรวจ

ลักษณะของความล้มเหลวที่พบได้บ่อยเป็ น 4 ลักษณะ

จากข้อดี และข้อเสี ยของงานวิจยั ที่ ได้กล่าวนี้

ดังนี้ การหลุ ดของสารเคลือบหลุมร่ องฟั นและพบฟั น

จึงถือได้วา่ งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษา

ผุในบริ เวณที่เขี่ยสะดุด ความคิดเห็นส่ วนใหญ่คิดว่ามี

ผลที่ ระยะยาวของประสิ ท ธิ ผลของการเคลื อบหลุ ม

สาเหตุ ม าจากการปนเปื้ อนระหว่ า งขั้น ตอนการ

ร่ อ ง ฟั น เ พื่ อ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ปฏิบตั ิงาน ได้แก่ การปนเปื้ อนเลือด น้ าลาย น้ าเหลือง

ประสิ ทธิ ภาพของการเคลือบหลุมร่ องฟันเพื่อให้มีการ

เหงือก การหลุ ดของสารเคลื อบหลุมร่ องฟั นบริ เวณที่

ยึดติดที่มากยิง่ ขึ้น มีประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันฟันผุที่

อนามัยช่องปากไม่ดี ทันตแพทย์และทันตาภิบาลส่ วน

ดีข้ ึน และจากงานวิจยั ครั้งนี้ พบว่าที่ระยะเวลา 5 ปี พบ

ใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า มี ส าเหตุ ม าจากการท าความ

อัตราการยึดอยู่ของสารเคลื อบหลุ มร่ องฟั นเพียงร้ อย

สะอาดผิวฟั นก่อนการเคลื อบหลุ มร่ องฟั นได้ไม่ดีพอ

ละ 1.4 และอัตราการเกิ ดฟั นผุใ นด้านที่ มีก ารเคลื อบ

ความล้มเหลวของการหลุ ดของสารเคลื อบหลุ มร่ อง

หลุ ม ร่ องฟั นมากถึ ง ร้ อยละ 52.4 ดัง นั้นในโครงการ

ฟั นด้านใกล้แก้มบริ เวณคอฟั นในกรามแท้ล่างซี่ ที่ 1
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ความคิ ด เห็ น ส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ า มี ส าเหตุ ม าจากการ

ได้ง่ายและไม่มีขอ้ จากัดต่อการแสดงความคิดเห็น แต่

ปนเปื้ อนในระหว่างขั้นตอนการเคลื อบหลุ มร่ องฟั น

การเก็ บข้อมู ล ในรู ป แบบสอบถามมี ข ้อเสี ยคื ออาจมี

และการหลุ ด ของสารเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น ด้า นใกล้

การไม่ได้รับข้อมู ลที่ ตอ้ งการครบถ้วน เนื่ องจากเป็ น

กลางบริ เ วณด้า นบดเคี้ ย วของฟั น กรามล่ า ง ความ

แบบสอบถามปลายเปิ ดและมีจานวนมากทาให้ผตู ้ อบ

คิดเห็ นส่ วนใหญ่คิดว่ามีสาเหตุมาจากมีการปนเปื้ อน

แบบสอบถาม อาจไม่ ไ ด้ใ ส่ ใ จในรายละเอี ย ด หรื อ

ในระหว่างขั้นตอนการเคลือบหลุมร่ องฟัน

รู ปภาพ แบบสอบถามบางข้ออาจทาให้ผูต้ อบตีความ
ของคาถามต่างออกไปจากสิ่ งที่ผูว้ ิจยั ต้องการสื่ อสาร

ทางคณะผูว้ ิจยั มี ค วามคิ ดเห็ นว่า ทันตแพทย์

หากมี ก ารท าการศึ ก ษาต่ อในเรื่ องนี้ ค วรมี การแก้ไ ข

และทัน ตาภิ บ าลส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ

ตามสาเหตุที่พบได้บ่อยในการเคลือบหลุมร่ องฟั นซึ่ ง

สาเหตุโดยภาพรวมของความล้มเหลวของการเคลือบ

น่ าจะสามารถช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการยึดอยู่ของ

หลุ มร่ องฟั นที่ พบได้บ่อยว่าเกิ ดจากการปนเปื้ อนใน

สารเคลือบหลุมร่ องฟันได้

ระหว่ า งขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านและการท าความ
สะอาดผิดฟั นได้ไ ม่ดีพ อ แต่ ไ ม่ ได้ค านึ ง ถึ ง สาเหตุ ที่

บทสรุ ป

เฉพาะเจาะจงต่อความล้มเหลวชนิ ดต่างๆ เช่ น ความ

การติ ด ตามผลประสิ ทธิ ผ ลของการเคลื อ บ

ล้มเหลวของการหลุดของสารเคลือบหลุมร่ องฟันด้าน

หลุมร่ องฟั นในระยะยาว 5 ปี ของเด็กชั้นประถมศึกษา

ใกล้แก้มบริ เวณคอฟั นในกรามแท้ล่างซี่ ที่ 1 เกิ ดจาก

ปี ที่ 6 ที่เคยได้รับการเคลื อบหลุ มร่ องฟั นเมื่อเรี ยนอยู่

การเคลื อบหลุ มร่ องฟั นในขณะที่ ฟั นยัง ขึ้ นไม่ เต็ม ซี่

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่ามีการยึดอยูอ่ ย่างสมบูรณ์

เป็ นต้น การที่ผูใ้ ห้บริ การทราบถึงสาเหตุที่เป็ นไปได้

น้อยมากเพียงร้อยละ 1.49 และพบฟั นผุในด้านที่เคย

ของความล้ม เหลวแต่ล ะชนิ ดจะท าให้ผูใ้ ห้บริ ก ารมี

เคลือบหลุมร่ องฟันสู งร้อยละ 52.41

ความระมัดระวัง ในระหว่า งขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง าน
มากยิ่ ง ขึ้ น ดัง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารจัด อบรมให้ ค วามรู ้

การศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อความล้มเหลวของ

เพื่อให้ผูใ้ ห้บริ การทราบถึงถึงสาเหตุที่เป็ นไปได้ของ

การเคลื อบหลุ ม ร่ อ งฟั นที่ พ บได้บ่ อ ยในทัน ตแพทย์

แต่ละความล้มเหลว

และทัน ตาภิ บ าลภายในจัง หวัด สงขลาพบว่ า ทัน ต
แพทย์และทันตาภิบาลส่ วนใหญ่คิดว่าความล้มเหลว

งานวิจยั ส่ วนนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลในรู ปแบบสอบถาม

ของการเคลื อบหลุ ม ร่ องฟั นที่ พ บได้บ่ อยได้แก่ การ

ทาให้มี ขอ้ ดี คื อข้อมู ล ที่ ได้เป็ นข้อมู ล ที่ ค่อนข้า งที่ จะ

หลุ ด ของสารเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น และพบฟั น ผุ ใ น

ตรงกับความเป็ นจริ ง ผูต้ อบแบบสอบแบบสอบถาม

บริ เวณที่ เขี่ ยสะดุ ดการหลุ ดของสารเคลื อบหลุ มร่ อง

กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น คาถามถึงสาเหตุของการ

ฟันด้านใกล้แก้มบริ เวณคอฟั นในฟั นกรามแท้ล่างซี่ ที่

เกิดความล้มเหลวเป็ นคาถามปลายเปิ ด สามารถเข้าใจ

1 และการหลุ ดของสารเคลื อบหลุ มร่ องฟั นด้านไกล
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Effectiveness of 5 - year school-based dental sealant program in Songkhla
province and opinions toward causes related to most common sealant failures
Sukanya Tianviwat*, Banyen Sirisakulveroj**, Chutikarn Jaralpong*, Thitiporn Duksukkaew*,
Namthip Patinotham*, Firhana Arsae*, Sorana Dechnu*

Abstract
This article aims to evaluate 5-year effectiveness of a school sealant program in Songkhla and to study the
opinions of dentists and dental nurses in Songkhla toward causes related to most common sealant failures. This
project divided into 2 parts, the first part was the evaluation of 5-year effectiveness of the school sealant
program in 6 districts in Songkhla. The evaluation included sealant retention and caries status on sealed
surface. There was 411 from 485 students (84.7%) with 870 teeth were examined. The average sealant per child
was 2.12 teeth. The percentage of full retention, partial loss and total missing were 1.5 (13 teeth), 47.9
(417teeth) and 50.6 (440 teeth) respectively. Caries on sealed surfaces teeth was 456 (52.4%). The second part
of this study was the opinions toward causes related to most common sealant failure by using self-administered
questionnaire. The response rate was 151 people from 188 people (80.3%). The sealing process was similar
among dentist and dental nurses. The opinions toward cause related to common sealant failures were described
by scenarios; partial retention with ledge and caries presented caused by contamination during procedure, loss
of sealant at poor oral hygiene caused by improper cleaning tooth surface before apply sealant, loss of sealant
at cervical part of buccal groove among lower first permanent molars and loss of sealant at distal groove of
occlusal surface of lower molars caused by contamination during sealing procedure. In conclusion, Five-year
sealant effectiveness was low. The opinions toward major causes related to most common sealant failure was
contamination during procedure which was not specific to types of most common sealant failures.
Key words: sealant, caries, effectiveness, failure
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