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 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรกัษาทนัตกรรมเด็ก 

โดยเปรียบเทียบระหว่างการทาํการรกัษาเด็กโดยไม่ใชต้วั

ช่วยใด ใหเ้ด็กดกูารต์นูและการเลน่เกมจากแทบ๊เลท 
 เพ่ือสรุปผลจากการเปรียบเทียบและนาํไปปรบัใชก้บัการ

ทาํงานในการรกัษาทนัตกรรมเด็ก 
 

วตัถุประสงค์ 



 สาํหรบัเด็ก การรกัษาทนัตกรรมหรือการทาํฟัน ถือว่าเป็น

เรื่องยาก เด็กหลายคนกลวัการทาํฟัน จงึทาํใหก้ารรกัษา

ทนัตกรรมในเด็กมีความยากในการทาํงาน และทาํได้

ลา่ชา้ ใชเ้วลามากกว่าผูใ้หญ ่

 
 

ปัญหาและสาเหตุ 



 เพ่ือสรุปผลจากการเปรียบเทียบและนาํวิธีท่ีเกิดผลไป

ปรบัใชก้บัการทาํงานในการรกัษาทนัตกรรมเดก็ 

เป้าหมาย 



กิจกรรมการพฒันา 

Dental procedure 



กิจกรรมการพฒันา 

 



กิจกรรมการพฒันา 



กิจกรรมการพฒันา 

Behavior 
assessment  



กิจกรรมการพฒันา 

 



กิจกรรมการพฒันา 



 

กิจกรรมการพฒันา 



 

กิจกรรมการพฒันา 



ผลการดาํเนินงาน 

General characteristic 

Presenter
Presentation Notes
-มีจำนวนเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันทางสถิติ-กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยที่  85.4 เดือน หรือ 7 ปี 1 เดือน ค่ะ โดยทั้งสองกลุ่มมีอายุเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นกันค่ะ -เวลาที่ใช้ในการรักษา มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 29.31 นาที  ตำแหน่งที่ให้การรักษา โดยรวมมีการรักษาทั้งในขากรรไกรบนและล่างใกล้เคียงกันคือ ขากรรไกรบน 47.22% และ กรรไกรล่าง 52.78% ชนิดของการรักษา โดยรวมการอุดจะค่อนข้างเยอะที่สุดเนื่องจากคนไข้ส่วนมากมักจะไม่ทำครอบฟันเด็ก เพราะมีปัญหาค่าใช้จ่าย , รองลงมาคือ การรักษาราก และ ครอบฟันเด็ก โดยทั้งสามหัวข้อเมื่อเปรียบเทียบทั้งสามกลุ่มก็ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 



General characteristic 

ผลการดาํเนินงาน 
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Presentation Notes
-มีจำนวนเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันทางสถิติ-กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยที่  85.4 เดือน หรือ 7 ปี 1 เดือน ค่ะ โดยทั้งสองกลุ่มมีอายุเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นกันค่ะ -เวลาที่ใช้ในการรักษา มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 29.31 นาที  ตำแหน่งที่ให้การรักษา โดยรวมมีการรักษาทั้งในขากรรไกรบนและล่างใกล้เคียงกันคือ ขากรรไกรบน 47.22% และ กรรไกรล่าง 52.78% ชนิดของการรักษา โดยรวมการอุดจะค่อนข้างเยอะที่สุดเนื่องจากคนไข้ส่วนมากมักจะไม่ทำครอบฟันเด็ก เพราะมีปัญหาค่าใช้จ่าย , รองลงมาคือ การรักษาราก และ ครอบฟันเด็ก โดยทั้งสามหัวข้อเมื่อเปรียบเทียบทั้งสามกลุ่มก็ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 



ผลการดาํเนินงาน 
Child pain assessment 

Presenter
Presentation Notes
- จากผลการทดลองเรื่องการประเมิน Child pain โดยรวมทั้ง 3 กลุ่ม ก็จะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่จะให้คะแนน pain score 2 หรือ hurt little bit มากที่สุดรองลงมาคือ pain score 4 และ 0 จะใกล้เคียงกันและ คะแนน pain score 6 8 10 จะมีค่อนข้างน้อยที่สุด - โดยเมื่อมาดูในแต่ละขั้นตอนการรักษา ในขั้นตอนการฉีดยาชา เป็นขั้นตอนที่เจ็บมากสุดก็จะเห็นว่าจำนวนเด็กที่ให้pain score สูงๆคะแนน 8 กับ 10 มีมากที่สุด รองลงมาคือขั้นการรื้อฟันผุ มีscore 10 หนึ่งคนซึ่งอยู่ในกลุ่ม การรักษาปกติ และเจ็บน้อยสุด คือขั้นการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย ซึ่งไม่มีคะแนน 10 เลยและคะแนน 0&2 มากที่สุด 



ผลการดาํเนินงาน 
Behavior assessment 

Presenter
Presentation Notes
- พบว่า Behavior score ของทั้งสามกลุ่มมีความแตกต่างกันในทางสถิติ เฉพาะในขั้นตอนฉีดยาชาเท่านั้น  คู่ที่ต่างก็พบว่ามีคู่ต่าง2คู่ คือ การเล่นเกม กับ การรักษาแบบปกติ และ การเล่นเกม กับ ดูการ์ตูน- เมื่อคิดค่าสถิติของ Behavior score แยกกลุ่ม A และB  ก็พบว่า ทั้งสองกลุ่มนี้ก็คือให้ผลการทดสอบทางสถิติเหมือนกัน คือ แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ ในขั้นตอนการฉีดยาชาเหมือนกันและขั้นตอนอื่นไม่ significant เหมือนกัน ซึ่งก็แสดงว่าไม่มี carried over effect เช่นกันค่ะ - และเมื่อมาพิจารณาแยกในแต่ละประเภท ของbehavior ที่ประเมินดู leg, activity, cry and consolability พบว่า categoryที่ทำให้มีความแตกต่างทางสถิติของbehavior score ก็คือ activity ซึ่งก็คือการดูการเคลื่อนไหวในส่วนลำตัว เช่นการเกร็ง ตัวงอ หรือสั่น - พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจของทั้งสามกลุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิติ ในขั้นตอนฉีดยาชาและรื้อฟันผุ 



ผลการดาํเนินงาน 

Recorded heart rate 



 เม่ือกล่าวสรุปโดยภาพรวมแลว้จะพบวา่การใหผู้ป่้วยเด็กเล่นเกมจาก

แท็บเลทน้ันช่วยเพ่ือความร่วมมือและเบ่ียงเบนความสนใจของเด็กได้

ดีท่ีสุดในสามวธีิ 

 เมื่อเทียบผลระหวา่งการใหเ้ด็กเล่นเกมจะส่งผลดีกวา่การดูการต์ูนใน

แง่ของดา้นพฤติกรรมเท่าน้ัน 
 

สรุป 
 



 

 1.ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเขา้สู่การวจิยั ตอ้งใชเ้วลาในการอธิบายถึง

ขอ้ดีขอ้เสียในการเขา้รว่ม และเมื่อผูป้กครองตกลงก็ตอ้งจดช่ือและเบอรโทร

ติดต่อกลบัเอาไว ้
 2.ผูป่้วยมาไมต่รงเวลา เมื่อมาก็จาํเป็นตอ้งรอคนท่ีมาตรงเวลาเพื่อทาํก่อน 

ปัญหาและอุปสรรค 
 



ขอ้เสนอแนะ 

Presenter
Presentation Notes
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้โทรัพท์มือถือsmart phone และ tablet มาเป็นอุปกรณ์ในการdistraction  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ใช้ง่าย พกพาง่าย และมีกันเกือบทุกคน ซึ่งค่อนข้างจะpracticalกว่าการใช้อุปกร์ distractionอื่นๆ เช่น AV eyeglasses or VR glasses อีกทั้งยังเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและมี cost-effectiveที่ดี



0 

 อนาคตจะนําผลการเปรียบเทียบการเบ่ียงเบนความสนใจในเด็กน้ีไปใชใ้น

เด็กบางกลุ่มท่ีไดร้บัการรกัษาท่ีตอ้งใชเ้วลา เชน่ การรกัษารากฟันเด็ก 

ครอบฟันเด็ก หรืออุดฟันใหญ่ๆ เพือ่ชว่ยในการเบ่ียงเบนความสนใจของเด็ก

เพื่อชว่ยในการรกัษาทนัตกรรมเด็กราบร่ืนขึ้ น 

 
 

ขอ้เสนอแนะ 
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