
ผลของแนวทางการวางแผนการรักษาพร้อมท้ังติดตามสุขภาวช่องปากในมารดาต้ังครรภ์ 

 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

บทท่ี 1 บทน า 

1. ที่มาและความส าคัญ 

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเริ่มต้นวางแผนอนาคตของบุตรในครรภ์ให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ ซึ่งการดูแลสุขภาพของมารดาขณะต้ังครรภ์เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของบุตร 
มารดาจึงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพ รวมทั้งสุขภาพช่องปากของตนเองและเข้าถึงบริการทางทัน
ตกรรมท่ีเหมาะสมในระหว่างต้ังครรภ์ เพื่อท่ีจะลดความจ าเป็นท่ีจะต้องรับการรักษาทางทันตกรรมท่ียุ่งยาก
ซับซ้อนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการปวด อักเสบ หรือติดเช้ือ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ขณะต้ังครรภ์ หากได้รับ
การรักษาท่ีจ าเป็นช้าจนเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมารดาและส่งผลกระทบต่อบุตรในครรภ์ได้ 

ในปงีบประมาณ 2561 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา มีมารดามาฝากครรภ์ท้ังหมด 124 คน แต่มีมารดาท่ี
ได้มารับการตรวจสุขภาพช่องปากเพียง 60 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39 ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและ
ได้รับการสอนดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี นอกจากนี้พบว่ามีมารดาเพียงไม่กี่รายท่ีได้เข้ารับการรักษา
ตามท่ีทันตแพทย์นัดหมายไว้ จึงเป็นเหตุท่ีให้พบปัญหาตามมา เช่น การปวดและติดเช้ือบริเวณฟันคุดขณะ
ต้ังครรภ์ในอายุครรภ์ท่ีไม่เหมาะสมแก่การให้การรักษา ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการรักษา เช่น ความอึดอัด ไม่
สบายขณะรับการรักษา รวมทั้งมีความเส่ียงในการพบอาการปวดและติดเช้ือตามมาได้ นอกจากนี้ยังพบมารดา
ท่ีเป็นโรคปริทันต์ได้บ่อยครั้ง ซึ่งมีงานวิจัยแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างโรคปริทันต์อักเสบในหญิงต้ังครรภ์กับ
ภาวะครรภ์เป็นพิษ คลอดก่อนก าหนด และทารกน้ าหนักน้อย 

เมื่อน าปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าท่ีผ่านมาเมื่อมารดามาเข้ารับการฝากครรภ์ท่ีหน่วย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit; PCU) เจ้าหน้าท่ีมีการแนะน ามารดาให้มารับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
แต่ยังไม่มีแนวทางการส่งต่อมารดาจากหน่วยบริการปฐมภูมิมาตรวจท่ีห้องทันตกรรมอย่างเป็นแบบแผน จึงท า
ให้มารดาท่ีมาฝากครรภ์บางรายไม่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก นอกจากนี้พบว่ายังไม่มีการวางแผนการ
รักษาและติดตามนัดการรักษามารดาต้ังครรภ์ท่ีชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วย
บริการปฐมภูมิมาเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากท่ีห้องทันตกรรมพร้อมท้ังวางแผนการรักษาตลอดจนติดตาม
การรักษา 

 
 
 
 

 



2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งต่อมารดาท่ีมารับการฝากครรภ์จากหน่วยบริการ
ปฐมภูมิมาเข้ารับตรวจสุขภาพช่องปากท่ีห้องทันตกรรม พร้อมท้ังวางแผนการรกัษาตลอดจนติดตามการรักษา
อย่างเป็นแบบแผนชัดเจน ซึ่งการมารดาได้เข้าถึงบริการทางทันตกรรมจะสามารถลดความจ าเป็นท่ีจะต้องรับ
การรักษาทางทันตกรรมท่ียุ่งยากซับซ้อนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 

 
3. ขอบเขตงานวิจัย 

3.1 ขอบเขตของสถานที่ท าการศึกษา 

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

3.2 ขอบเขตของประชากรที่ศึกษา  

มารดาทุกรายท่ีมารับการฝากครรภ์จากหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

 3.3 ขอบเขตของเนือ้หาสาระท่ีศึกษา 

ผู้วิจัยต้องการทราบว่าผลของการพัฒนาแนวทางการวางแผนการรักษาพร้อมท้ังติดตามสุขภาวช่องปาก
ในมารดาเกิดผลอย่างไรดังหัวข้อต่อไปนี้ 
1. จ านวนมารดาท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและเรียนรู้วธิีการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองอย่าง

ถูกต้อง 

2. จ านวนมารดาท่ีมารับการรักษาทางทันตกรรมตามนัดหมายและสามารถติดตามการนัดหมายได้อย่างน้อย 1 

ครั้ง เป็นต้นไป 

3. จ านวนมารดาท่ีได้รับการขูดหินน้ าลาย 

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะได้รับ 

4.1 มารดาทุกรายท่ีมารับการฝากครรภ์จากหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและ

เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองอย่างถูกต้อง 

4.2 มารดาทุกรายได้รับการวางแผนการรรักษาทางทันตกรรมพร้อมท้ังติดตามการนัดหมาย 

4.3 มารดาได้เข้าถึงบริการทางทันตกรรมในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมระหว่างต้ังครรภ์ 

4.4 ลดความจ าเป็นท่ีมารดาจะต้องรับการรักษาทางทันตกรรมท่ียุ่งยากซับซ้อนหรอืเกิดภาวะแทรกซ้อน

ระหว่างต้ังครรภ ์

 



บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิด 

2. ทฤษฎี 

- ความเปล่ียนแปลงของสภาพช่องปากในหญิงต้ังครรภ์ 

- ความสัมพัธ์ของโรคปริทันต์และการตั้งครรภ์ 

- การดูแลช่องปากในหญิงต้ังครรภ์ 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงต้ังครรภ์ (อื่นๆ) 

- สถิติสุขภาพช่องปากหญิงต้ังครรภ์ในประเทศไทย 

4. กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 สถานที่ท าการศึกษา 

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

3.2 ประชากรในการศึกษา  

มารดาทุกรายท่ีมารับการฝากครรภ์จากหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

3.3 วิธีด าเนินการทดลอง 

1. ผู้วิจัยติดต่อและแจ้งรายละเอียดงานวิจัยกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยใหม้ารดาทุกรายท่ีมา

รับการฝากครรภ์จากหน่วยบริการปฐมภูมิ เจ้าหน้าท่ีมีการส่งต่อรายช่ือมาทางห้องทันตกรรมเพื่อให้

ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

2. ทันตบุคลากรให้การบริการดังนี้ 

2.1 ตรวจสุขภาพช่องปากมารดา วางแผนการรักษาสุขภาพช่องปาก พร้อมท้ังบันทึกลงในแบบบันทึก

วางแผนการรักษา (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 

2.2 ให้ความรู้และช้ีให้เห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากขณะต้ังครรภ์  

2.3 ออกใบนัดหมายระบุวันท่ีมารดามารับการรักษา เพื่อมารดาได้รับการรักษาในช่วงเวลาอายุครรภ์

ท่ีเหมาะสม ผู้ช่วยทันตแพทย์จดรายช่ือมาดา พร้อมท้ังวันท่ีนัดหมายในแบบบันทึกรายช่ือ  

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 

3. มารดาท่ีได้รับการตรวจพร้อมออกใบนัดหมายแล้ว ทันตบุคลากรจะติดสต๊ิกเกอร์ลงบนหน้าปกสมุด

บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก สติกเกอร์ท่ีติดบนหน้าปกสมุดจะบ่งบอกถึง 

3.1 สติกเกอร์มีเลขประจ าตัวมารดาท่ีมารับบริการทางทันตกรรม 

3.2 สติกเกอร์เป็นสัญลักษณ์ว่ามารดาผู้นั้นได้มารับการตรวจสุขภาพช่องปากแล้ว ในกรณีมารดาไป

รับการฝากครรภ์จากหน่วยบริการปฐมภูมิ ถ้าเจ้าหน้าท่ีสังเกตไม่พบสติกเกอร์ท่ีติดบนหน้าปก

สมุดให้ส่งมารดามาตรวจท่ีห้องฟัน เพื่อให้มารดาทุกรายได้เข้าถึงบริการทางทันตกรรม 

4. จัดสัปดาห์มารดาต้ังครรภ์ ก าหนดเป็นสัปดาห์ท่ี 2 ของทุกเดือน โดยมีการโทรติดต่อมารดาตาม

รายช่ือท่ีนัดหมายในเดือนนั้นๆ โดยโทรติดต่อวันจันทร์ในสัปดาห์ท่ี 2 ของทุกเดือน เพื่อให้มารดามา

รับการรักษาในอังงคารถึงศุกร์ ตามก าหนดการในแผนภาพท่ี 2  

5. เมื่อมารดาได้รับการรักษาแล้ว ให้เซ็นต์ในแบบบันทึกวางแผนการรักษาท่ีกล่าวไปในข้างต้น พร้อม

ออกใบนัดครั้งต่อไปให้มารดา 

 



กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

6.  

7.  

8.  

 

9.  

 

 

แผนภาพที่ 1 กระบวนการด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันโทรติดต่อ   ช่องสัปดาห์ท่ีให้บริการทางทันตกรรมแก่มารดาต้ังครรภ์ 

แผนภาพที่ 2 ก าหนดการสัปดาห์ให้บริการมารดาต้ังครรภ์ในปี 2562 

มารดาฝากครรภ์ที่ 

PCU ส่งมาตรวจฟัน

ที่ห้องทนัตกรรม 

มารดาได้รับการ

ตรวจสุขภาพช่อง

ปากและวาง

แผนการรักษา 

ทันตบุคลากร ให้

ความรู้ พร้อมทั้ง

ออกใบนัดหมาย  

ทันตบุคลากร โทร

แจ้งมารดาให้มารับ

บริการตามวันนัด

หมาย 



3.4 การวัดตัวแปรและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตัวแปรต้น คือ แนวทางการวางแผนการรักษาพร้อมท้ังติดตามสุขภาวช่องปากในมารดาต้ังครรภ์ 

ตัวแปรตาม คือ จ านวนมารดาท่ีเข้ารับการตรวจและรักษาทางทันตกรรม 

โดยการเก็บข้อมูลเก็บจากแบบบันทึกวางแผนการรักษา (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) และแบบบันทึก

รายช่ือ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) โดยข้อมูลท่ีผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูล ได้แก่ 

3.5  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรท่ีศึกษา 

ข้อมูล Scale of measurement Statistical analysis 

1. จ านวนมารดาที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

และเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากของ

ตนเองอย่างถูกต้อง 

Categorical ร้อยละ 

2. จ านวนมารดาที่มารับการรักษาทางทันตกรรม

ตามนัดหมายและสามารถติดตามการนัดหมาย

ได้(อย่างน้อย 1 ครั้งเป็นต้นไป) 

Categorical ร้อยละ 

3. จ านวนมารดาที่ได้รับการการขูดหินน้ าลาย Continuous ร้อยละ 

 

หลังจากได้ข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว ผู้วิจัยจะท าการอภิปายและสรุปผลการศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

การวางแผนการรักษามารดาต้ังครรภ์ 

ชื่อผู้ป่วย_______________________อาย_ุ_____HN_____________ 

เบอร์โทรติดต่อ____________สถานท่ี   นอกเขต / ในเขต 

อายุครรภ์______สัปดาห์ ไตรมาสท่ี________ 

วันท่ีได้รับการตรวจวันแรก_______________ 

วันนัดเริ่มรักษา_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visit วันนัด การวางแผนการรักษา วันที่ได้รับการรักษา/ 
เซ็นต์ชื่อผู้ได้รับการรักษา 

1  ขูดหินน้ าลาย  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 ฟันแท ้

จ านวนฟันแท้   _______ซี่ 

จ านวนฟันท่ีต้องได้รับการอุด _______ซี่ 

จ านวนฟันท่ีอุดไปแล้ว  _______ซี่ 

จ านวนฟันท่ีถูกถอนไป  _______ซี่ 

สภาวะปริทันต์ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 การวางรักษา 

ขูดหินปูน  จ าเป็นต้องขูด         ไม่จ าเป็นต้องขูด 

อุดฟัน   _____ซี่ ระบุซี_่____________ 

ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด _____ซี่ ระบุซี_่____________ 

รักษาราก           _____ซี่ ระบุซี_่____________ 

 

No. 

 Oral Hygiene Instruction 

แปรงฟัน 

ไหมขัดฟัน 

อื่นๆ โปรดระบุ_____________________ 



ภาคผนวก ข 

มารดาต้ังครรภ์(ANC)ที่ต้องได้รับการรักษาในเดือน__________________ 

ล าดับท่ี เลขประจ าตัว ANC ชื่อ- สกุล เบอร์โทรติดต่อ สถานะการนัดหมาย 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 


