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Abstract
Objectives: The objectives of this qualitative study related to perception
and resolution towards oral health promotion scheme among teachers and
students of Border Patrol Police.
Material and methods: Teachers and students of 187 Border Patrol
Police Schools, overall 553 subjects which comprised 177 teachers and
376 students answered the open-end questionnaires related to oral health
promotion scheme. For teachers, the question was how to improve students’
oral health and how to create active involvement concerning oral health care
from communities. For students the question was what would they do after
becoming Youth Tooth Ambassador. Both groups had to answer 3 domains
1. What type of activities 2. Who should take parts 3. Support needed.
Results: Answers from teachers were as follows. 1. Tooth brushing after
lunch system 62.6% 2. Control of sweet deserts and drinks in schools
cooperative unit 69.3% 3. Oral health campaign 65.9% 4. Teaching parents
26.1%. Answers from students were mostly related to peer persuasion.
1. Tooth brushing after lunch 41.8%. 2. Fruits and vegetables 67%
3. Teaching friends how to brush their teeth 60.1% 4. Eating healthy food
rather than sweet 67.0 % 5. Assisting teachers in dental health campaign
6. Suggesting friends to have good oral health 40.6%
Conclusion: Positive perception and resolution of both teachers and
students were satisfactorily high. Generally, the strategic plan were in
agreement. The emphasis was on tooth brushing after lunch, control of sweet
deserts and drinks in schools and dental health education in curriculum.
Participation in strategic planning would bring sustainable development in
dental health promotion.
Keyword: Youth Tooth Ambassador, Border Patrol Police schools, Oral health
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การสำรวจความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน
ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ยุวทูตฟันดี โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษา การรับรู้และความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
และฟันของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: รวบรวมข้อมูลจากครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ยุว
ทูตฟันดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 187 แห่งทั่วประเทศ มีจำนวนผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งสิ้น 553 คน เป็นครูจำนวน 177 คน นักเรียนจำนวน 376 คน เครื่องมือที่ ใช้ ใน
การศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน
สำหรั บ ครู ส อบถามถึ ง แนวทางการพั ฒ นา ที่ จ ะสามารถผลั ก ดั น ให้ สุ ข ภาพช่ อ งปากเด็ ก
นักเรียนดีขึ้น และเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของชุมชน สำหรับนักเรียน
สอบถามถึ ง กิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย นจะทำหลั ง จากเป็ น ยุ ว ทู ต ฟั น ดี ฯ และทำอย่ า งไร คำถามนี้
ย่ อ ยมี 3 ส่ ว นคื อ 1. กิ จ กรรมควรทำอย่ า งไร 2. ใครควรมี ส่ ว นร่ ว มบ้ า ง และ 3. การ
สนับสนุนที่ต้องการ
ผลการศึ ก ษา: สำหรั บ ครู ให้ ค วามสำคั ญ มากที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ 1. ระบบการแปรงฟั น หลั ง
อาหารกลางวันในโรงเรียน 62.6% 2. ควบคุมการบริ โภคขนม น้ำหวาน น้ำอัดลม ของว่าง
โดยการควบคุมนโยบายการขายของในสหกรณ์ โรงเรียน 69.3% 3. บรรจุเรื่องการป้องกัน
ฟั น ผุ ใ นวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาโดยสอนเพิ่มเติมให้นักเรียน 41.4% 4. จัดรณรงค์ทันตสุขภาพในวัน
ทันตสาธารณสุข 65.9% และ 5. อื่นๆ ให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียน 26.1% 
สำหรับนักเรียนให้ความสำคัญกับ 1. การชวนเพื่อนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียน
41.8% 2. การชวนเพื่ อ นๆทานของมี ป ระโยชน์ บริ โ ภค ผั ก ผลไม้ ในโรงเรี ย น 67% 3.
ช่ ว ยสอนแปรงฟั น ให้ เ พื่ อ น 60.1% 4. ชั ก ชวนให้ เ พื่ อ นรั บ ประทานอาหารประเภทอื่ น ที่ มี
ประโยชน์กว่าอาหารหวานและน้ำหวาน 67.0 % 5. อื่นๆ อยากแนะนำให้เพื่อนๆมีสุขภาพ
ฟันดี 40.6% 
บทสรุป: ครูและนักเรียนมีการรับรู้จุดประสงค์ของการจัดโครงการ ยุวทูตฟันดี โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนในระดั บ ที่ ดี ม าก มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ส อดคล้ อ งกั น ในการวางแผน
แนวทางการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากและฟั น ครู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย นตำรวจตระเวน
ชายแดน ให้ความสำคัญ กับการ การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียน การควบคุม
การบริ โภคขนม น้ำหวาน น้ำอัดลม ของว่าง และการเรียนการสอนทันตสุขศึกษา การมี
ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนของครู แ ละนั ก เรี ย นจะนำมาซึ่ ง การพั ฒ นางานทั น ตสุ ข ภาพอย่ า ง
ยั่งยืนต่อไป
รหั ส คำ: ยุ ว ทู ต ฟั น ดี โรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดน ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากและฟั น
เพื่อนสอนเพื่อน การมีส่วนร่วมการวางแผนกลยุทธ์
วิธีอ้างอิงบทความนี้: พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์, ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร, ฉันท์หทัย อาจอ่ำ, จินดา
พรหมทา, หทัยรัตน์ แก้วศรีงาม, นิตา วิวัฒนทีปะ. การสำรวจความคิดเห็นแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ยุวทูตฟันดี โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน. ว ทันต มหิดล 2559; 36: 219-240.
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บทนำ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม
ราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้แก่ โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนที่ อ ยู่ ในหมู่บ้านในเขตบริการการศึ ก ษา
และเด็ ก นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น ตชด. 1 ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.
2523 โดยมีครู และตำรวจตระเวนชายแดนเป็นแกน
ในการถ่ายทอดความรู้ มีบทบาทดูแล นักเรียน และ
ชุ ม ชนด้ า นโภชนาการและสุ ข ภาพอนามั ย ด้ า นการ
ศึ ก ษา ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
โรงเรี ย นและชุ ม ชน และด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ป
วัฒนธรรมจารีต พันธกิจหลักของโรงเรียน ตชด.ใน
ด้านสุขภาพมีการใช้แนวคิดองค์รวมสู่การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม (Holistic Care) ให้ความสำคัญกับ 1)
บริ บ ทสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ นั ก เรี ย น ตั้ ง แต่
นักเรียน ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 2) การ
ทำงานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง 3) ทักษะในการ
สื่ อ สาร 4) ความใส่ ใจในความเป็ น มนุ ษ ย์ 5) การ
รักษาฟื้นฟู 6) การป้องกัน และ 7) การสร้างเสริม
สุขภาพ2
ปัจจุบัน โรงเรียน ตชด. ทำงานป้องกันและงาน
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพร่ ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข เช่ น
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบล (รพสต.) หรื อ
โรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลประจำ
จังหวัด เป็นผู้ ให้บริการ ออกหน่วยทำฟันและให้ความ
รู้ เ รื่ อ งสุ ข ภาพฟั น ปี ล ะ 2 ครั้ ง โดยมี ค รู พ ยาบาล
ทันตแพทย์ หรือทันตาภิบาล เป็นผู้สอนความรู้และ
ดูแลนักเรียน (Staff-led teaching) อย่างไรก็ตาม
การขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรของกระทรวง
สาธารณสุข และของโรงเรียน ตชด. ทำให้เกิดภาระ
งานที่หนัก ดังนั้นหน่วยงานมหาวิทยาลัยหลายแห่งจึง
เข้ามามีส่วนให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงาน
ในการพัฒนางานสุขภาพเด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.
อาทิ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จั ด โครงการ”พั ฒ นา

ศั ก ยภาพแกนนำต้ น แบบด้ า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ โรงเรี ย นตำรวจตระเวน
ชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
อุบลราชธานี” ในปี 2555 เพื่อส่งเสริมสุขภาพในเรื่อง
อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี3
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ฐานะหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารหลั ก ของโครงการหน่ ว ย
ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ของ
“เป้าหมายแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ของประชาชน
ในเขตชายแดน นอกเหนือจากการให้บริการการรักษา
แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมานาน
กว่ า 20 ปี คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหิ ด ล มี แ นวคิ ด การใช้ “ เพื่ อ นผู้ ช่ ว ยสอน”(peer assisted teaching) และแนวคิดองค์รวมสู่การดูแล
สุขภาพ มาใช้ ในงานทันตสุขศึกษา ในรูปแบบของการ
จัดกิจกรรม ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพฟัน และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม จึง ได้ทำโครงการ “ยุวทูต ฟันดี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” เพื่อร่วมงานเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒
เมษายน ๒๕๕๘” ระหว่ า งวั น ที่ ๒๓-๒๖ มี น าคม
๒๕๕๘ เพื่ อ สนองพระราชปณิ ธ านอั น แน่ ว แน่ ข อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารห่าง
ไกลทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียน
โรงเรียน ตชด. ให้มีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพฟันรวมไปถึงการโภชนาการที่ดีและเหมาะสม4
งานโครงการนี้มีหลายระยะประกอบด้วย ระยะ 1.
การสร้างนวัตกรรม รูปแบบค่ายกิจกรรม ยุวทูตฟันดี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และค่ายกิจกรรมฝึก
ทั ก ษะการเป็ น ผู้ น ำสุ ข ภาพฟั น แก่ นั ก เรี ย น และครู
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะ 2. การสร้าง
ภาคีเครือข่ายผ่าน ระบบ social media และพัฒนา
ศั ก ยภาพ (Empowerment) การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์
คู่มือ/เอกสารวิชาการในการดำเนินงาน และระยะ 3.
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ติ ด ตามการดำเนิ น งานโรงเรี ย นตำรวจตระเวน
ชายแดน 
ที่ ผ่ า นมา งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ งานทั น ต
สุขศึกษาจะมีครูพยาบาล ทันตพทย์ หรือทันตาภิบาล
เป็ น ผู้ ส อนความรู้ แ ละดู แ ลนั ก เรี ย น (Staff-led
teaching) โครงการยุ ว ทู ต ฟั น ดี ต้ อ งการนำเสนอ
แนวคิดใหม่มาใช้ ในงานสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งการใช้
วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ ที่จะช่วย
กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ อยากเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรม รวมทั้ ง พั ฒ นาผู้ น ำนั ก เรี ย นประถมใน
โรงเรียน ตชด. โมเดลยุวทูตฟันดีนี้ ใช้แนวคิด “การ
สอนโดยเพื่ อ น” (Peer Education) หรื อ แนวคิ ด
“เพื่อนผู้ช่วยสอน” (peer -assisted teaching) ซึ่ง
เป็ น แนวคิ ด ทางสั ง คมศาสตร์ ที่ ให้ ค นในชุ ม ชนซึ่ ง มี
สถานะทางสังคมและพื้นฐานความรู้ ใกล้เคียงกัน มี
ส่วนในการสอน แบ่งปันความรู้ข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อ
ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเพื่อนในชุมชน5-6 และ
การสร้ า งแรงจู ง ใจผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ กระตุ้ น
ความสนใจเด็ ก นั ก เรี ย นในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 7
ปัจจุบันมีงานตีพิมพ์ที่ศึกษาประสิทธิผลของการดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ / ทันตสุขศึกษา จำนวน
ไม่มากนัก8-10 ดังนั้นจึงเกิดคำถามวิจัย ถึงความเป็นไป
ได้ ในการสร้ า งนั ก เรี ย นประถม ตชด. ให้ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ย
บุคลากรสุขภาพ เพื่อแบ่งเบาภาระกิจของ ครูโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนและหวังผลการเป็นผู้เผยแพร่
ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปด้วย
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาระยะ ที่ 1 โดย
โครงการยุวทูตฟันดี ได้จัดฐานกิจกรรมดูแลสุขภาพ
ช่องปากและฟันและสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย
เน้น แนวคิดองค์รวมสู่การดูแลสุขภาพ การมีส่วนร่วม
ของนั ก เรี ย น และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การ
ประเมินความสำเร็จของโครงการระยะ 1 มีหลายส่วน4
แต่สำหรับบทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผล
การสำรวจความคิ ด เห็ น การพั ฒ นาแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ของครูและนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ ยุวทูตฟันดี โรงเรียนตำรวจตระเวน
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิด
แนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในการทำงาน มี ค วาม
สำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันโครงการสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน Cohen and Uphoff11
กล่าวถึงกรอบในการพิจารณาเรื่องของการมีส่วนร่วม
ว่า มี โครงสร้างพื้นฐานจำแนกเป็น 3 มิติ ได้แก่
1. มิ ติ ที่ 1: มี ส่ ว นร่ ว มในเรื่ อ งอะไร (what
participation are we concerned with?) หรือเรียก
อีกอย่างว่า ประเภทหรือลักษณะของการมีส่วนร่วม
พื้นฐานของการมีส่วนร่วมประกอบด้วยประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1.1 การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ (participation
in decision making)
1.2 การมี ส่ ว นร่ ว มในการดำเนิ น กิ จ กรรม 

(participation in implementation)
1.3 การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ 

(participation in benefits)
1.4 การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล (participation in evaluation) 
2. มิ ติ ที่ 2: ใครที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม (whose
participation are we concerned with?) ในส่วนนี้ มี
คำที่ ใช้ ในความหมายว่า “การมีสว่ นร่วมของประชาชน”
(popular participation) โดยอาจจำแนกเป็ น กลุ่ ม
บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
3. มิ ติ ที่ 3: การมี ส่ ว นร่ ว มนั้ น เกิ ด ขึ้ น อย่ า งไร 

(how is participation occurring with in the
project?) หรือกิจกรรมนั้นทำอย่างไร
ตอนที่ 1. การสร้างต้นแบบ ( model) กิจกรรมยุว
ทูตฟันดี
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย
บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขต
ร้ อ น คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
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รวม 41 คน ระดมสมอง สร้ า งต้ น แบบ (model)
กิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับโครงการยุวทูตฟันดี ได้
ผลลัพธ์เป็นฐานกิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
และสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ฐานการ
ให้ความรู้ การดูแลรักษา การฝึกปฏิบัติจริงจำนวน 8
ฐาน อันประกอบด้วย
1) “รู้จักและรักฟัน”
2) “ขนม ๓ สี”
3) “แปรงฟันมุ้งมิ้ง ส่องกล้องฟรุ้งฟริ้ง”
4) “มารู้จักฟันผุและโรคปริทันต์กันเถอะ”
5) “โภชนาการดีเกิดจากความสมดุล”
6) “พลังเด็กตัวนิด พิชิตยุงลาย”
7) “เด็ก(ผม)ดี ไม่มีเหา”
8) “เด็ก(สุขภาพ)ดี ไม่มีพยาธิ”4
นอกจากนี้ยังมีฐานสันทนาการ และ ทัศนศึกษา
เพื่อฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และความเป็นผู้นำ รวม
ทั้ ง มี ก ารแจกอุ ป กรณ์ ทั น ตสุ ข ศึ ก ษาให้ แ ก่ โรงเรี ย น
โดยฐานกิจกรรมนี้จักเป็นโมเดลต้นแบบเพื่อการพัฒนา
บุคลากร ในระดับนักเรียนประถมของโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน ให้เป็น “เพื่อนผู้ช่วยสอน” (peer assisted teaching) สำหรับงานสุขศึกษา และทันต
สุขศึกษา โดยเน้น แนวคิดองค์รวมสู่การดูแลสุขภาพ
การมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก เรี ย น และการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม
ตอนที่ 2. การสำรวจความคิดเห็น การรับรู้และ
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล
จากครูและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
จากทุ ก โรงเ รี ย นทั่ ว ประเทศ จำนวน 187 แห่ ง
ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมยุ ว ทู ต ฟั น ดี ณ. คณะทั น ต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชากรและกลุ่ม
ตั ว อย่ า งคื อ ครู พ ยาบาล โรงเรี ย นละ 1 คน และ
ตั ว แทนนั ก เรี ย นยุ ว ทู ต ฟั น ดี โรงเรี ย นละ 2 คน

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้ ใช้แบบสอบถาม (ตารางที่ 1) ที่
ถู ก ออกแบบตามกรอบแนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ทำงาน11 เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยมีผุ้ทรง
คุ ณ วุ ฒิ จ าก สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น ผู้ ต รวจความเหมาะสม
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม: ได้แก่ 1. สถานะครู /
นักเรียน 2. เพศ 3. อายุ 4. จังหวัด 5. กองกำกับ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยว
กับการพัฒนาสุขภาพช่องปากและฟัน โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน เป็นคำถามปลายเปิด (Open Ended
Question) โดยออกแบบพิ เ ศษเป็ น ตาราง เพื่ อ
สามารถทำการวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบข้อมูล 

(Constant Comparison) หรือเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูล
คำถามประกอบด้วย 1. กิจกรรมควรทำอย่างไร
2. ใครควรมีส่วนร่วมบ้าง และ 3. การสนับสนุนที่
ต้องการ ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 1 แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 2 ฉบับ ฉบับครู และ ฉบับนักเรียน โดย
มีคำถามจำแนกเป็น หลายด้าน ดังนี้
แบบสอบถามฉบับครู: คำถามประกอบด้วย 5
ด้านคือ
1. ระบบการแปรงฟัน
2. การควบคุ ม การบริ โ ภคขนม น้ ำ หวาน
น้ำอัดลม ของว่าง
3. การมีส่วนร่วมในวิชาทันตสุขศึกษา
4. การจัดรณรงค์วันทันตสาธารณสุข
5. อื่นๆ
แบบสอบถามฉบับนักเรียน
คำถามหลักสอบถามนักเรียนว่าจะทำอะไรต่อ
ไป หลังจากเป็น ยุวทูต สุขภาพฟันดี รร.ตชด. เพื่อ
การพัฒนาสุขภาพช่องปากและฟัน โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน คำถามประกอบด้วย 5 ด้านคือ
1. ระบบการแปรงฟัน 
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2. การบริโภค ผัก ผลไม้ 
3. การบริโภคขนม น้ำหวาน น้ำอัดลม ของว่าง 
4. การมีส่วนร่วมในวิชาทันตสุขศึกษา
5. อื่นๆ
กระบวนการตอบแบบสอบถาม
ในคาบสุดท้าย ครูและนักเรียนทั้งหมด มารวม
กลุ่มกันในห้องประชุมใหญ่ โดยมีวิทยากรกระบวนการ
จำนวน 3 คน นำนักเรียนและครูเล่นกิจกรรมด้วยกัน
เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย กล่าวแสดงความรู้สึก
ตามด้วยการทบทวนประสบการณ์ที่ ได้รับ ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมยุวทูตฟันดี เปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียน
และครู และการนั่งสมาธิ 3 นาที จากนั้นจึงทำการ
แจกแบบสอบถามโดยให้เวลาในการตอบ 20 นาที

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Research
survey)
สถานะครู / นั ก เรี ย น ระดั บ การศึ ก ษาของ
นักเรียน จังหวัด กองกำกับ รายงานเป็นความถี่ และ
ร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากแบบสอบถาม: ทำการจำแนกประเภทข้อมูล
(typological analysis) โดยจำแนกชนิดของกลุ่มคำ
ตอบ และการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล คำตอบ จากนั้ น
กำหนดรหั ส (Code) ของกลุ่ ม คำตอบและบั น ทึ ก
ความถี่คำตอบ

Table 1 Questionnaire for teacher
Questionnaire for teacher: Border Patrol Police School
Name of school ………………………………….…………Province…………………………………….
Sub-Division …………………………………Gender ………………… Age ………..……..
Questions: How do you think your school should develop or do anything to provide better oral health
for students, to create learning and participation of all sectors of the community.
Activities
Who should participate
Support needed
How
1. Tooth brushing system
2. Desserts, sweet juice, soda,
refreshment in school
3. Dental health education
4. Dental Public Health Campaign
5. Others
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ทำการวิเคราะห์กลุ่มคำตอบจากแบบสอบถาม
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS V. 16 โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา(descriptive statistic) ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้ อ ยละ จากนั้ น นำข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการทำ
แบบสอบถาม และการสั ง เกตมาวิ เ คราะห์ ส รุ ป ผล

ผลการศึกษา
การศึกษานี้ ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตารางที่ 2 ที่
ได้ จ ากครู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย น ตชด. ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ ยุวทูตฟันดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
จำนวน 187 แห่งทั่วประเทศ รวม 597 คน เป็นครู
จำนวน 191 คน (ชาย 85: หญิง 106) ครู 53.4% อยู่

ในช่วงอายุ 18-30 ปี และ 46.59% อยู่ ในช่วงอายุ 30
-50 ปี 
กลุ่มนักเรียนจำนวน 381 คน (ชาย 169: หญิง
212) นักเรียนส่วนใหญ่ 90.8% เป็นนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่ 3-5 ที่เหลือ 9.2% เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา
หรื อ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่
84.78% มีอายุช่วง 8-12 ปี 14.4% มีอายุช่วง 13-18
ปี และ 0.78% มีอายุช่วง 7 ปี
มี จ ำนวนผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง สิ้ น 553 คน
โดยแบ่ ง เป็ น ครู จ ำนวน 177 คน (92%) นั ก เรี ย น
จำนวน 376 คน (98%) ตารางที่ 2 แสดง ข้อมูล
พื้นฐานกองกำกับ จังหวัด จำนวนโรงเรียน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา

Table 2 Fundamental data in frequency number and percentage, classified
by status, gender, age group and class group
Group
Frequency
Percentage
Numbers
Status
Teacher
191
31.99
Student
381
63.82
Gender of Teacher
Male
85
22.30
Female
106
27.82
Age Group of Teacher
18-30 years old
102
53.40
31-50 years old
89
46.59
Gender of Student
Male
169
44.35
Female
212
55.64
Age Group of Students
7 years old
3
0.78
8-12 years old
323
84.77
13-18 years old
55
14.43
Student’s Class Level
Grade 1
3
0.78
Grade 3-5
346
90.81
High School
32
8.39
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ผลการ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม: อย่างมีมาตรฐาน มีอ่างแปรงฟันและกระจก รวมไปถึง
สนับสนุนอุปกรณ์แปรงฟัน ได้แก่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
มีดังนี้
และแก้วน้ำ ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ ได้จากครูและนักเรียน
เกี่ยวกับการส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
1. การแปรงฟันของนักเรียน
1.1		วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การแปรงฟั น และผู้ มี คือ ให้มีการจัดอบรมวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่าง
ส่วนร่วมต่อการส่งเสริมการแปรงฟัน จากข้อมูล น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ให้นักเรียนรุ่นพี่สอนและดูแล
การศึ ก ษา พบว่ า นั ก เรี ย น ตชด. ร้ อ ยละ 41.8 นักเรียนรุ่นน้องถึงวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้นักเรียน
ต้ อ งการชั ก ชวนเพื่ อ นและบอกต่ อ ให้ แ ปรงฟั น หลั ง ชวนกันแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน บันทึกการแปรง
อาหารกลางวัน (รูปที่ 1) ร้อยละ 39.8 ต้องการให้ ฟั น หลั ง อาหารกลางวั น ทุ ก ครั้ ง และจั ด ประกวด
ความรู้ โดยช่วยสอนเพื่อนๆ และร้อยละ 18.4 ให้ความ สุ ข ภาพฟั น ดี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การแปรงฟั น หลั ง อาหาร
สำคัญกับการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันนอกจากนั้น กลางวัน
ครูโรงเรียน ตชด. มากกว่าครึ่งหนึ่งจะหาวิธีส่งเสริม
การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันให้นักเรียน รองลงมา 2. การส่งเสริมการบริ โภคผัก ผลไม้
จากการสอบถามนักเรียนเรื่องการบริ โภคผัก
จะแนะนำวิธีแปรงฟันให้ถูกวิธี สร้างแรงจูงใจที่ดีต่อ
การดูแลสุขภาพปากและฟัน ควบคุมการแปรงฟันหลัง ผลไม้ ในโรงเรี ย น พบว่ า 94.1 ของนั ก เรี ย น ตชด.
อาหารของนักเรียนเป็นประจำ และแจกอุปกรณ์แปรง ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ และต้ อ งการส่ ง เสริ ม การ
บริ โภคผัก ผลไม้ ในโรงเรียน ต้องการบอกเพื่อนถึง
ฟันให้นักเรียน (รูปที่ 2)
ผู้มีส่วนร่วมในการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ประโยชน์ (ร้อยละ 58.2) ของการรับประทานผักและ
ทั้ ง นั ก เรี ย นและครู ต่ า งก็ ร ะบุ ใ ห้ นั ก เรี ย น ครู และ ผลไม้ ชักชวนเพื่อน (ร้อยละ 35.9) นักเรียน ตชด. ได้
ทันตแพทย์ เป็นผู้มีส่วนร่วมกับระบบการแปรงฟันหลัง นำเสนอวิธี ในการให้ความรู้การบริ โภคผักและผลไม้
อาหารกลางวั น ในโรงเรี ย น และมี ค วามต้ อ งการให้ คือ ให้เปิดเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ของผัก
สนั บ สนุ น การแปรงฟั น หลั ง อาหารกลางวั น ของ และผลไม้ ให้นักเรียนจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เรื่อง
นักเรียน ตชด. คือ ให้จัดสถานที่สำหรับการแปรงฟัน ประโยชน์จากผักและผลไม้ เป็นต้น (รูปที่ 3)

Figure 1 Percentage of students: classified by promotion methods for
tooth brushing after meals
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Figure 2 Percentage of teachers: classified by method of promotion of tooth brushing

Figure 3 Percentage of students: classified by method of promotion for vegetable and
fruits taking

Perception and resolution towards oral health promotion scheme among teachers and students of Border Patrol Police School who attended Tooth Ambassador Youth Camp
Passiri Nisalak, Theeralaksna Suddhasthira, Chanhathai Ard-am, Jinda Promtha, Hathairat Kaewsringam, Nita Viwattanatipa

227

M Dent J Volume 36 Number 2 May-August 2016

3. การควบคุมการบริโภคขนม น้ำหวาน น้ำอัดลม
ของว่างในโรงเรียน
จากการสอบถามนักเรียนเรื่องการการบริ โภค
ขนม น้ ำ หวาน น้ ำ อั ด ลม ของว่ า งในโรงเรี ย น โดย
เฉพาะวิ ธี ที่ จ ะสอนเพื่ อ นไม่ ให้ รั บ ประทานขนม น้ ำ
หวาน น้ำอัดลม และของว่างในโรงเรียน นักเรียน ตชด
. ร้อยละ 67.0 จะชักชวนให้เพื่อนรับประทานอาหาร
ประเภทอื่นที่มีประโยชน์กว่าอาหารหวานและน้ำหวาน
และร้อยละ 23.3 จะพูดถึงโทษของการรับประทาน
ของหวานและน้ำหวานด้วย อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 6
ของนั ก เรี ย นกล่ า วว่ า หากจะต้ อ งรั บ ประทานขนม
หวานหรื อ น้ ำ หวานก็ ต้ อ งแปรงฟั น หลั ง รั บ ประทาน
เสร็จนอกจากนี้ (รูปที่ 4)
สำหรับครู พบว่า ร้อยละ 70 ของครูโรงเรียน
ตชด. จะใช้ วิ ธี ค วบคุ ม การบริ โ ภคขนม น้ ำ หวาน
น้ำอัดลม และของว่างในโรงเรียนโดยกำหนดนโยบาย
การขายของขึ้นในสหกรณ์ โรงเรียน รองลงมา จะใช้วิธี
ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการรั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์
ส่ ง เสริ ม การรั บ ประทานผั ก และผลไม้ และจะใช้ วิ ธี
ควบคุ ม คุ ณ ภาพขนมหวานและของว่ า งในโรงเรี ย น

ทั้งนี้ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
ช่ ว ยควบคุ ม การบริ โ ภคขนม น้ ำ หวาน น้ ำ อั ด ลม
ของว่างในโรงเรียนตชด. (รูปที่ 5)
การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมบริ โภคผักและผล
ไม้ ในนักเรียน ได้แก่ จัดให้มีผักและผลไม้ ในมื้ออาหาร
กลางวันทุกวันและให้เป็นเมนูผักที่มีความหลากหลาย
ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อในการบริ โภคผัก กิจกรรม
การให้ความรู้เรื่องผักและผลไม้เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่
สามารถสอดแทรกในวิชาเรียนได้ นอกจากนี้ โรงเรียน
ตชด. มีแปลงเกษตรซึ่งครูผู้ตอบแบบประเมินให้ข้อ
เสนอแนะให้ ป ลู ก ผั ก ผลไม้ ในแปลงผั ก เพื่ อ นำมาเป็ น
อาหารกลางวั น ในโรงเรี ย น ตชด. ได้ และการ
สนั บ สนุ น หลั ก ที่ ต้ อ งการ คื อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ที่
หลากหลาย เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่
ความรู้ ในรูปแบบวีดี โอเป็นต้น โดยการควบคุมการ
บริโภคอาหารว่าง ขนมหวาน ควรได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงครูและผู้ปกครองที่จะ
ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนควบคุมการบริโภค
ขนมหวานและให้ความสำคัญกับการบริโภคผักและผลไม้

Figure 4 Percentage of students: classified by method to control sweet desserts,
drinks and soda in school
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4. วิชาทันตสุขศึกษา
จากความคิดเห็นต่อการบรรจุเรื่องป้องกันฟันผุ
ไว้ ในวิชาสุขศึกษา วิธีการที่มีการให้ข้อเสนอแนะมาก
ที่สุดในครูโรงเรียน ตชด. คือ ร้อยละ 41.4 ให้สอน
เพิ่มเติมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแก่นักเรียน
โรงเรียน ตชด. โดยสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นไป
และสอดแทรกเนื้อหาการป้องกันฟันผุในวิชาสุขศึกษา
รองลงมาร้อยละ 28.3 คือ การจัดทำหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้น่าสนใจ ให้มีอุปกรณ์ประกอบการ

สอนที่ดึงดูด เช่น มี โมเดลฟันให้นักเรียนได้เห็นขณะ
สอนวิธีการแปรงฟัน หรือเชิญทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมาให้ความรู้แก่นักเรียน ตชด. โดยตรง
อย่ า งไรก็ ต าม มี ร้ อ ยละ 14.1 ของครู ผู้ ต อบแบบ
ประเมินกล่าวว่า โดยปกติได้สอนเรื่องการป้องกันฟันผุ
ในวิชาสุขศึกษา และอีกร้อยละ 11 ของครูผู้ตอบให้
ความเห็นว่าต้องอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เพื่อน
ครูเพื่อให้เห็นความสำคัญของการแปรงฟัน (รูปที่ 6)
ในขณะที่ นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 60.1 จะเป็ น ผู้ ส อนเพื่ อ น

Figure 5 Percentage of teachers: classified by method to control desserts, sweet drink
and soda in school

Figure 6 Percentage of teachers: classified by participation method of dental education
class
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แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และมากกว่า 1 ใน 4
เล็กน้อยจะชวนเพื่อนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วย
กัน และอีกร้อยละ 12.5 จะบอกถึงประโยชน์ของการ
แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน (รูปที่ 7)
เนื่องจากเป็นเรื่องการเรียนการสอน ดังนั้นจึง
พบว่าข้อมูลผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการ
สอนเรื่ อ งการป้ อ งกั น ฟั น ผุ จึ ง มี ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
นักเรียน ครู และทันตแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ส่ ว นการสนั บ สนุ น ที่ ต้ อ งการ คื อ สื่ อ และอุ ป กรณ์
ประกอบการเรียนการสอน เช่น ทีวี เครื่องฉายวีดี
ทั ศ น์ ไมโครโฟน และลำโพง ที่ ส ำคั ญ คื อ มี ค วาม
ต้องการบุคลากรเพิ่มเติมในการสอนเรื่องการป้องกัน
ฟันผุจากการถามนักเรียนว่าจะช่วยคุณครูสอนเพื่อนใน
การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

ทันตสาธารณสุข พบว่า อันดับ 1 ครูให้ความเห็นว่า
ควรเป็ น กิ จ กรรมที่ ให้ ค วามรู้ ในการดู แ ลสุ ข ภาพฟั น
รองลงมา ร้อยละ 15 ของครูผู้ตอบให้ความเห็นว่า
ควรเป็ น กิ จ กรรมรณรงค์ ที่ ให้ ผู้ ป กครอง ผู้ น ำชุ ม ชน
และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ ข้ า ร่ ว มการจั ด กิ จ กรรมวั น ทั น ต
สาธารณสุข ครูผู้ตอบมีการกล่าวถึงการจัดกิจกรรม
ฟันสวย ยิ้มสดใส รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นควรเป็นรูป
แบบสนุกสนาน เพื่อให้เกิดความดึงดูดและน่าสนใจต่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (รูปที่ 8) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนในการจัดนิทรรศการวันทันตสาธารณสุขโดย
และจะเชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมงาน ดังนั้น
นักเรียน ครู ทันตแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และผู้ปกครองจึงถูกเลือกให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมรณรงค์วันทันตสาธารณสุขและการสนับสนุน
ที่ ต้ อ งการในการจั ด รณรงค์ ทั น ตสุ ข ภาพในวั น ทั น ต
5. การจัดรณรงค์ทนั ตสุขภาพในวันทันตสาธารณสุข สาธารณสุข คือ บุคลากรที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมและ
จากการสอบถามรูปแบบการจัดกิจกรรมในวัน ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Figure 7 Percentage of students: classified by methods to prevent dental caries
and gingivitis in health education class
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6. อื่นๆ ที่อยากทำ
ร้อยละ 40 ของนักเรียนอยากทำกิจกรรมเพื่อ
ให้เพื่อนมีฟันดี รองลงมาคือการแนะนำและช่วยครู
สอนเพื่อนๆ (รูปที่ 9) มากกว่า 1 ใน 4 ของครูผู้ตอบ
อยากให้ความรู้ ในการพัฒนาสุขภาพช่องปากและฟัน
ให้ดีขึ้นให้ทั้งแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รองลงมาพบ
ว่า อีกร้อยละ 22 ของครูผู้ตอบ ต้องการทำกิจกรรม
ใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพช่องปากและฟัน
อีกร้อยละ 13 อยากให้นักเรียนมีการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและฟันเป็นประจำ และมีครูจำนวนหนึ่งต้องการ
ให้ มี โ รงเรี ย นเครื อ ข่ า ยทั น ตกรรม โรงเรี ย นควรมี
สถานที่ แ ปรงฟั น ที่ ได้ ม าตรฐาน มี ค ลิ นิ ก ฟั น ดี และ
นักเรียนที่เป็นยุวทูตสามารถสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี
ให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไปได้ นอกจากนี้ อยากขอความ
ร่วมมือผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปากและฟันเด็กที่ ให้การดูแล (รูปที่ 10)
นักเรียนและครูตระหนักถึงการทำงานส่งเสริม
ป้ อ งกั น แบบเป็ น ที ม โดยให้ ค วามเห็ น ว่ า ผู้ ค วรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ
ฟัน ประกอบด้วย นักเรียนครู ทั น ตแพทย์ / เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขผู้ปกครอง (ตารางที่ 4) สำหรับความ

ต้องการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากและฟัน ดังแสดงในตารางที่ 5

บทวิจารณ์
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการส่ ง เสริ ม การดู แ ล
สุขภาพช่องปากและฟันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งกระจาย
อยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทย อยู่ห่างไกลการ
คมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศ ว่ามีความสำคัญยิ่ง
เพราะเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพและให้ความรู้ที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานในการดูแล
สุขภาพปากและฟันในเด็กอันจะเป็นการช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก ดังนั้น ในปี พศ.2558
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดทำ
โครงการ ยุวทูตฟันดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โดยให้ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพ และ
การมีส่วนร่วมของนักเรียน และครูตชด. โดยจัดค่าย
กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้นักเรียน
และครู จากโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ตั ว แ ท น จ า ก ทุ ก โ ร ง เ รี ย น

Figure 8 Percentage of teachers: classified by method of dental health education
promotion on dental public health day
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Figure 9 Percentage of students: classified by other activities related to oral health that
students wish to do

Figure 10 Percentage of teachers: classified by other activities related to oral health
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Table 3 Demographic data of Sub-Division, number of provinces, border patrol police schools, students, teachers
classified by Sub-Division
Numbers of
Numbers of
Sub-Division
Numbers of
Numbers of
Border
Patrol
Police
teachers
Provinces
Students
Schools
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total

2
2
2
3
2
4
4
3
3
3
2
1
2
1
4
3
41

9
11
14
10
9
10
9
15
7
11
24
20
11
1
15
11
187

Table 4 Stake holders in oral health promotion scheme
Topic Questions
Students

15
23
28
20
18
21
21
31
14
24
47
41
22
2
27
22
376

Instructor

8
9
13
9
8
11
10
12
7
10
24
19
10
1
15
11
177

1. Tooth brushing system after lunch in
school





Dentist/
Public Health Personnel


Parents

2. Supervision of desserts, sweet juice,
soda, refreshment in school









3. Inclusion of dental caries prevention
in health education







4. Dental Public Health Campaign









5. Others
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ประกอบด้วยครูพยาบาล 1 คน และนักเรียน จำนวน
2 คน ซึ่ ง คั ด เลื อ กโดยโรงเรี ย น ในค่ า ยมี ก ารจั ด
กิจกรรมฐานความรู้ วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและ
ฟัน รวมทั้งสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม แนวคิด
ของโครงการนี้เริ่มจากการสร้างเสริมศักยภาพกลุ่ม
นักเรียน โดยจะมีการหล่อหลอมให้มีคุณสมบัติเป็น
ผู้นำ มีจิตอาสา มีทักษะความรู้ ด้านทันตสุขศึกษาและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยคาดหวังให้เยาวชน
เหล่ า นี้ สามารถกลั บ ไปช่ ว ยให้ ค วามรู้ แ ก่ เ พื่ อ นๆใน
โรงเรียน อันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระกิจของครู
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
การศึกษาครั้งนี้ มีการสอบถามนักเรียนและครู
ที่เข้าร่วมค่ายกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามแบบปลาย
เปิด ที่ออกแบบพิเศษเป็นตาราง ซึ่งสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลคำตอบ ทำการจำแนกประเภท

ข้อมูล (typological analysis) และรายงานผลเชิง
ปริ ม าณแบบร้ อ ยละ จากผลการประเมิ น ในแต่ ล ะ
ประเด็น พบว่า นักเรียนมีศักยภาพ มีความรู้ ตระหนัก
และอยากมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
และฟัน นักเรียนสามารถมีบทบาทต่อเพื่อนนักเรียน
ด้วยกันในการให้ความรู้เบื้องต้นแก่เพื่อนๆ ชักชวนกัน
แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน การสอนเพื่อนถึงวิธีการ
แปรงฟั น ที่ ถู ก วิ ธี แนะนำเพื่ อ นถึ ง ประโยชน์ ข องการ
รับประทานผัก ผลไม้ ผลเสียจากการบริโภคขนม น้ำ
หวาน น้ ำ อั ด ลม ของว่ า ง วิ ธี ก ารเหล่ า นี้ เ ป็ น ข้ อ
เสนอแนะที่ ได้จากนักเรียนโรงเรียน ตชด. เป็นส่วน
ใหญ่ ดังนั้น การใช้แนวคิดแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จึง
น่ า เหมาะสมกั บ โรงเรี ย น ตชด. ที่ นั ก เรี ย นที่ มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีมาช่วย
เพื่อนนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแปรงฟันและ

Table 5 Need of support for oral health promotion scheme
Need of support

Tooth
brushing
devices





Various
public
relation
medias

Cooperation
with agencies
and personnel
involved

Supervision of desserts,
sweet juice, soda,
refreshment in school





Inclusion of dental caries
prevention in health
education



Tooth brushing system
after lunch in school
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Place
for tooth
brushing

Personnels

Vegetable
seeds and
devices
to grow
vegetables

Budget







Dental Public Health
Campaign





Others
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การบริ โ ภคอาหารให้ ดี ขึ้ น และแนวคิ ด “เพื่ อ นช่ ว ย
เพื่อน” ยังช่วยแบ่งเบาหน้าที่ ในการส่งเสริมสุขภาพ
ช่อ งปากและฟั นจากครู ทันตแพทย์ และเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข ได้อีกด้วย นอกจากนี้ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
ยั ง สามารถขยายต่ อ ความรู้ ในการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ ง
ปากและฟันต่อไปยังครอบครัวได้เช่นกัน8-10
การจัดกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มี
โอกาสแสดงผลจากการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
เช่น การประกวดฟันสวย ก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้
สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและเป็นตัวอย่างให้นักเรียน
คนอืน่ อยากดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน อย่างไรก็ตาม
รางวัลก็ยังเป็นสิ่งกระตุ้นหรือสนับสนุนให้นักเรียนให้
ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หรือการแจกอุปกรณ์
การแปรงฟันก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องการ
อนึ่งการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กใน
เขตชนบทยังเป็นปัญหาสำคัญ ผลกระทบจากการมี
ปัญหาสุขภาพในช่องปากเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่อง
ปากต่ า งๆ โดยเฉพาะโรคฟั น ผุ ใ นเด็ ก เล็ ก จากการ
สำรวจสภาวะทั น ตสุ ข ภาพในเด็ ก12-13 พบว่ า อั ต รา
ฟันน้ำนมผุเฉลี่ยร้อยละ 67.9% ในปี พศ. 2544 เพิ่ม
เป็นร้อยละ 72 ในปี พศ. 2545 แต่เป็นที่น่ายินดีว่า
โดยรวมในระดับประเทศ ความชุกสภาวะโรคฟันผุใน
ฟันน้ำนม ในเด็กอายุ 5 ปี นับตั้งแต่ ปี 2543 ถึง ปี
2555 มี แ นวโน้ ม ที่ ล ดลงตามลำดั บ แต่ ท ว่ า ในเขต
ชนบทยังมีอัตราการเกิดโรคฟันผุสูง กว่า กทม. และ
เขตเมือง โดยพบว่าภาคใต้ มีอัตราสูงกว่าภาคกลาง
และภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือมีอัตราโรคฟันผุใน
ฟันน้ำนมต่ำสุด เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (ซี่
ต่อคน) ในฟันน้ำนม ในเด็กอายุ 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2543
ถึง ปี 2555 ในเขตชนบท ก็มีอัตราสูงกว่า กทม. และ
เขตเมือง สำหรับเด็กอายุ 12 ปี จากที่เคยพบว่าอัตรา
ของเด็กที่มีฟันถาวรผุและค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ใน
เขตชนบท ต่ำกว่า กทม. และเขตเมืองใน ปี 2543
แต่ทว่านับตั้งแต่ ปี 2550 ถึง ปี 2555 ร้อยละของ
เด็กที่มีฟันถาวรผุ และค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ในเขต
ชนบท กลับพบว่าสูงขึ้นกว่า กทม. และเขตเมืองทั้งนี้

เด็กที่อาศัยในพื้นที่ชนบทโดยเฉพาะ โรงเรียน ตชด.
ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ในถิ่ น ที่ ทุ ร กั น ดารและห่ า งไกล การได้ รั บ
บริการสุขภาพย่อมเป็นไปได้ลำบากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่
ในเขตเมือง ที่ผ่านมายังไม่พบรายงานการตีพิมพ์การ
สำรวจสภาวะทันตสุขภาพในเด็กอนุบาลและประถม
โรงเรียน ตชด. แต่อาจอนุมานได้ว่า ปัญหาความชุก
สภาวะโรคฟันผุอาจมีความรุนแรงกว่าเด็กที่อาศัยใน
เขตชนบท เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐานะ การ
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ การขาดความรู้ที่ถูกต้องใน
การดูแลสุขภาพผู้ปกครองและคนในครอบครัว รวมทั้ง
การขาดแคลนยาสีฟัน แปรงสีฟัน และน้ำ
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเกิ ด ฟั น ผุ ข องเด็ ก เล็ ก
ได้แก่ อนามัยช่องปากและพฤติกรรมทำความสะอาด
ช่องปาก การบริ โภคขนมที่เสี่ยงสูง นมที่เติมน้ำตาล
การดูดนมหลับคาขวด พฤติกรรมการอมข้าวและการ
ไม่บริโภคผัก14 การที่เด็กไทยอายุ 12 ปี ในเขตชนบท
นับตั้งแต่ ปี 2543 ถึง ปี 2555 มีแนวโน้มเป็นโรคฟัน
ผุ และมีค่าเฉลี่ยฟันผุ อุด ถอน เพิ่มมากขึ้น น่าจะมี
พฤติกรรมจากการกินขนมมากขึ้น ในขณะที่กินอาหาร
ที่มีเส้นใยน้อยลงโดยเด็กกินขนมวันละ 3 – 5 ครั้ง
และพบว่ า นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาได้ รั บ บริ ก าร
ทันตกรรมลดลง จากการประเมินผลการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากตามสิทธิประโยชน์ทันตกรรมภายใต้
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2547 พบว่า
เด็กได้รับบริการทันตกรรมลดลงจากร้อยละ 20.3 ใน
ปี 2537 เป็นร้อยละ 16.5 ในปี 2546 ซึ่งก่อให้เกิด
ความรุนแรงของโรคฟันผุและเหงือกอักเสบในรายที่
ต้องการรักษาเร่งด่วน นอกจากนี้เด็กยังเริ่มมีฟันผุใน
ช่วงอายุน้อยลง พบว่าการลุกลามของโรคฟันผุเกิดขึ้น
เร็วและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น15
การป้องกันฟันผุและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยหลายปัจจัย อาทิ
การได้ รั บ คำแนะนำและสาธิ ต การแปรงฟั น การใช้
ฟลูออไรด์ คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
การหลีกเลี่ยงอาหารมื้อดึกและขนมหวาน การตรวจ
ฟั น สม่ ำ เสมอกั บ บุ ค ลากรทั น ตแพทย์ และอื่ น ๆ 16-17
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อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสังคมศาสตร์ก็น่าจะเป็นอีก
อย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และต่ อ งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การมี ส่ ว นร่ ว มร่ ว มกั น
ระหว่างโรงเรียน โรงพยาบาล ครอบครัว และเพื่อน
มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพ
ช่องปากและฟัน โดยที่ครู ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ความรู้
ที่ถูกต้องแก่นักเรียน ส่วนครู ตชด. มีความใกล้ชิดกับ
นักเรียนและเป็นตัวอย่างที่ดีที่นักเรียนให้ความเคารพ
และปฏิบัติตาม ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นควรมี
ครู เ ข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มด้ ว ย ซึ่ ง กิ จ กรรมที่ ค รู มี บ ทบาท
ได้แก่ การสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี สอดแทรกการ
ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในวิชาสุขศึกษา และเป็นผู้
ขับเคลื่อนหลักในด้านนโยบายโรงเรียนเช่น การจัดให้มี
การแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการรณรงค์การดูแลสุขภาพช่องปากและ
ฟัน 
นอกจากครู ตชด. มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพฟั น ในโรงเรี ย นแล้ ว ครู ตชด.ยั ง มี บ ทบาท
สำคั ญ ยิ่ ง ในการดู แ ลภาวะโภชนาการ อั น จะช่ ว ย
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน อาทิ ในการส่งเสริม
การปลู ก ผั ก ผลไม้ ในโรงเรี ย น การลดของหวาน
น้ ำ อั ด ลม และให้ ค วามสำคั ญ กั บ การรั บ ประทาน
อาหารประเภทผักและผลไม้ ให้มากขึ้น โดยทั่วไป ร้าน
ขายขนมอาจพบทั้ ง ในโรงเรี ย นและหน้ า โรงเรี ย น
นักเรียนสามารถหาซื้อได้ง่าย ดังนั้น การมีนโยบาย
ควบคุ ม การขายขนมหวาน น้ ำ หวาน น้ ำ อั ด ลมใน
สหกรณ์ โรงเรี ย นจึ ง เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ จ ำกั ด ช่ อ ง
ทางการเข้าถึงอาหารหวานของนักเรียนได้
ภาระกิจของครู ตชด.ในการตรวจเยี่ยมชุมชน
ถือเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้ อาทิ การตรวจเยี่ยม
ดูแลอนามัยแม่และเด็ก ครู ตชด. สามารถบรรจุการ
ให้ความรู้แม่หลังคลอดในการดูแลทำความสะอาดช่อง
ปากตั้งแต่ระยะทารก รวมทั้งครู ตชด. สามารถให้
ความรู้แก่ร้านค้า และช่วยควบคุมการขายขนมหวาน
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น้ำอัดลม นอกโรงเรียนแก่เด็ก นอกจากนี้หากโรงเรียน
มีการจัดงานรณรงค์แก่ชุมชนในวันทันตสาธารณสุข ก็
จะช่วยให้ความรู้เรื่องการบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์
โทษของการรับประทานขนมหวานมากเกินไป ก็เป็นอีก
หนึ่งวิธีการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและฟันให้ดีแก่
ชุมชนด้วย
โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดนสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ปั จ จุ บั น คงมี
โรงเรียนในสังกัดจำนวน 196 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับ
ประถมศึ ก ษา 194 โรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา 2
โรงเรียน และมีศูนย์การเรียนรู้ ตชด.อีก 33 แห่ง ส่วน
ใหญ่ยังอยู่ ในถิ่นทุรกันดารและขาดโอกาสซึ่ง นักเรียน
ส่ ว นใหญ่ มี ห ลากหลายเชื้ อ ชาติ อ าทิ ไทยพุ ท ธ ไทย
มุสลิม ไทยใหญ่ ไทยภูเขา กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ จีนฮ่อ
อี ก้ อ เป็ น ต้ น 1 ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งทางเชื้ อ ชาติ
วัฒนธรรม ภาษา สิ่งแวดล้อม อย่างมาก
ข้ อ จำกั ด ของการศึ ก ษานี้ น่ า จะเป็ น เรื่ อ งของ
เวลาในการตอบแบบสอบถามที่ จ ำกั ด ไม่ ส ามารถ
ทำการระดมสมองแบบกลุ่มเพื่อการวางแผน นอกจาก
นี้ นักเรียน ตชด. บางคน ยังมีความจำกัดในการเขียน
ภาษาไทย รวมทั้งการเดินทางไกลมากรุงเทพและค่าย
กิจกรรมที่ต่อเนื่องหลายวันอาจทำให้ครูและนักเรียนมี
ความเหนื่ อ ยล้ า ในการตอบแบบสอบถามครั้ ง นี้ ซึ่ ง
สังเกตได้จากการตอบคำถามในส่วนที่ถามว่า ใครควร
มีส่วนร่วม และ การสนับสนุนที่ต้องการ มีจำนวนน้อย
ข้อแนะนำสำหรับการศึกษาในลำดับถัดไป ควร
มีการติดตามศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในวิธี
การดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากและฟั น ในโรงเรี ย น ตชด.
การมีส่วนร่วมของนักเรียนและครูที่ผ่านค่ายกิจกรรม
โครงการยุวทูตฟันดีควรทำการศึกษาระยะยาว เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และวิธีการดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์ ในการพัฒนา
งานส่งเสริมสุขภาพของ โรงเรียน ตชด. ต่อไป
ปั จ จั ย ที่ จ ะทำให้ เ กิ ด การดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปาก
และฟันให้ดี มีความเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ตั้งแต่ตัว
นักเรียนเองที่จะต้องรู้ความสำคัญและเข้าใจว่าสุขภาพ
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ปากและฟันที่ดีจะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร
ครู ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้องเป็น
แบบอย่ า งและให้ ค วามรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งรวมทั้ ง สนั บ สนุ น
นั ก เรี ย นให้ เ ห็ น ความสำคั ญ ของการดู แ ลสุ ข ภาพ
มากกว่ า การปล่ อ ยให้ เ ป็ น โรคแล้ ว จึ ง มารั ก ษา
ครอบครัวและโรงเรียนต้องไม่มองข้ามเรื่องสุขภาพ
ปากและฟัน รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมใน
การสร้ า งวิ นั ย ในการแปรงฟั น โรงเรี ย นก็ ส ามารถ
ควบคุ ม และกำหนดนโยบายที่ ส นั บ สนุ น การดู แ ล
สุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนได้ ดังนั้นการให้การ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งใน
บริบทของโรงเรียน ตชด.
สุ ด ท้ า ยคณะผู้ วิ จั ย ทำการวิ เ คราะห์ ภ าพรวม
ตามแนวคิดของกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วม18-19
โดยการเรี ย นรู้ แ ละการสะท้ อ นกลั บ ของครู แ ละ
นักเรียน ที่ผ่านการทำกิจกรรมกระบวนการโครงการ
ยุวทูตฟันดี โรงเรียนตำรวจตระเวน สามารถสรุป ได้
ตามรูปที่ 12 ดังนี้คือ
1) การได้รับประสบการณ์ (Experiencing)
การที่ครูและนักเรียน ได้รับประสบการณ์จริง
จากการเข้าค่าย โครงการ ยุวทูตฟันดีฯ จัดเป็นหัวใจ
สำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้น ของการเรียนรู้และเป็นขั้น
ตอนแรกของกระบวนการสะท้อนกลับ 
2) การระบุประสบการณ์ (Naming Experience)
ขั้นที่ 2 ของการเรียนรู้ คือการที่ครูและนักเรียน
สามารถอธิบายเหตุการณ์ว่าได้เข้าร่วมฐานกิจกรรม
อะไร ได้ทำอะไรบ้าง เกิดอะไรขึ้น มีความรู้สึกอย่างไร
การระบุประสบการณ์ ได้จะช่วยในการเชื่อมโยงความ
รู้ที่ ได้รับ
3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of
An Experience)
การวิเคราะห์ประสบการณ์ ในขั้นตอนการตอบ
แบบสอบถาม โดยการเชื่อมโยงความรู้ที่ ได้รับ เป็นขั้น
ตอนที่พยายามทำความเข้าใจกับประสบการณ์อย่าง
ลึกซึ้งโดยละเอียด 

4) การวางแผน (Planning)
การวางแผนเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง
การตอบแบบสอบถาม จะเหนี่ยวนำให้เกิดการกำหนด
กลยุทธ์สำหรับสิ่งที่เขาต้องการกระทำ ซึ่งอาจนำไปสู่
การปฏิบัติ ดังนั้นในขั้นของการพัฒนากลยุทธ์ที่จะนำ
ไปสู่การปฏิบัตินั้น ผู้วางแผนกิจกรรมจะต้องกระตุ้นให้
เกิดคำถามว่า อะไรคือสิ่งที่ครูและนักเรียน ต้องการ
จะดำเนินการปฏิบัติ และจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
ต้องการสิ่งใดเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติ
5) การปฏิบัติ (Doing)
การลงมือปฏิบัติจะเป็นขั้นตอนต่อไป หลังจาก
ค่ายกิจกรรมนี้ ซึ่งต้องอาศัยการติดตามอย่างต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุปกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
การเข้าค่าย โครงการ ยุวทูตฟันดี โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน การมีส่วนร่วมในการวางแผน จะ
ช่วยทำให้เกิดการพัฒนางานทันตสุขภาพในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป อัน
จะทำให้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า ง
แท้จริง
สรุป ได้ว่า ผลการประเมินโครงการยุวทูตฟันดี
พบว่ า ครู และ นั ก เรี ย น มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งดี ถึ ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ค่ า ยกิ จ กรรม มี ทั ศ นคติ ใ นทาง
บวกต่ อ งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพฟั น ส่ ว นใหญ่ ให้ ค วาม
สำคัญกับกิจกรรมการส่งเสริมและรณรงค์การแปรง
ฟันหลังอาหารกลางวัน การควบคุมการบริ โภคขนม
น้ำหวาน และน้ำอัดลม การแปรงฟันให้ถูกวิธี อยากให้
มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์แปรงฟันและยาสีฟัน รวม
ทั้งสถานที่สำหรับการแปรงฟัน การสร้างแรงจูงใจใน
การดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากและฟั น คื อ ให้ มี ก ารจั ด
กิจกรรม เช่น การประกวดสุขภาพฟันดี ก็จะเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนดูแลสุขภาพได้มากขึ้น
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Figure 11 Activities in project of Youth Tooth Ambassador, Border patrol
police

Figure 12 Preliminary process to empower students and teacher to participate in school’s oral health
promotion via project of Youth Tooth Ambassador, Border patrol police school
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