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ผลของการใช้ สื่ อ การสอนโปรแกรมประยุก ต์
เพรพลุค เกอร์ ต่ อ การดูส่ ว นคอด และมุม ลู่ เ ข้ า ในฟั น
ที่ก รอแต่ ง สาหรั บ ครอบฟั น ของนัก ศึ ก ษาทัน ตแพทย์
ชั้ นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
สุวดี เอื อ้ อรั ญโชติ* ธนัฏฐา สงแพง** รติ รัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล***
นวลปราง บุญผ่ องเสถียร**** กานดา รุ ณนะพงศา สายแก้ ว***** ประวิทย์ บัวใหญ่ ******

บทคัดย่ อ
ส่ วนคอดและมุมลู่เข้ าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่ อการยึดอยู่และการต้ านการหลุดของครอบฟั น นักศึ กษาทันตแพทย์ ที่ขาดประสบการณ์ ในการ
ประเมินส่ วนคอดและมุมลู่เข้ าที่เหมาะสม ส่ งผลให้ เกิดข้ อผิดพลาดในการกรอแต่ งฟั นเพื่อทาครอบฟั น วัตถุประสงค์ ของการศึกษานี ้เพื่อเปรี ยบเทียบ
ค่ าเฉลี่ยของคะแนนการทาแบบทดสอบการประเมินส่ วนคอดและมุมลู่เข้ าในฟั นที่กรอแต่ งสาหรั บครอบฟั นของนักศึ กษาทันตแพทย์ ชั้นปี ที่ 4 ก่ อน
และหลังการใช้ โปรแกรมประยุกต์ เพรพลุคเกอร์ วิธีการวิจัยทาในฟั นพลาสติกซึ่ งได้ รับการกรอแต่ งให้ มีมมุ ลู่เข้ า 0-20 องศา มากกว่ า 20 องศา มีส่วน
คอดและไม่ มีส่วนคอด เพื่อเป็ นแบบทดสอบจานวน 10 ข้ อ โดยโปรแกรมประยุกต์ ที่ใช้ ผ่านการวัดความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน และ
วัดความน่ าเชื่ อถือโดยอาสาสมัครซึ่ งเป็ นนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี ที่ 6 จานวน 6 คน กลุ่มตัวอย่ างคื อนักศึ กษาทันตแพทย์ชั้นปี ที่ 4 จานวน 72 คนซึ่ ง
ผ่ านการเรี ยนภาคบรรยายหั วข้ อหลักการกรอแต่ งฟั น จากนั้นทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน ฝึ กการใช้ โปรแกรมประยุกต์ 2 ครั้ ง ครั้ งละ 60 นาที และทา
แบบทดสอบหลังจากฝึ กใช้ โปรแกรมประยุกต์ ทาการเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนนการทาแบบทดสอบการดูส่วนคอดและมุมลู่เข้ าในฟั นที่กรอ
แต่ งสาหรั บครอบฟั นก่ อนและหลังฝึ กใช้ โปรแกรมประยุกต์ เพรพลุคเกอร์ ด้ วยสถิติการทดสอบความแตกต่ างของค่ ากลางของสองประชากรไม่ อิสระ
(Paired T-test, 𝛼= 0.05) พบว่ า ค่ าเฉลี่ยของคะแนนการทาแบบทดสอบเพิ่มขึน้ อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.001) ผลการศึ กษานีแ้ สดงให้ เห็นว่ า
โปรแกรมประยุกต์ มีส่วนช่ วยให้ นักศึ กษาทันตแพทย์ ชั้นปี ที่ 4 สามารถดูมุมลู่เข้ าและส่ วนคอดได้ โดยมีจานวนนักศึ กษาที่ได้ คะแนนเพิ่มขึน้ คิดเป็ น
ร้ อยละ 66.67 โดยโปรแกรมประยุกต์ นีเ้ ป็ นสื่ อการสอนที่มีส่วนช่ วยเสริ มสร้ างความเข้ าใจในการเรี ยนการสอนให้ นักศึ กษาได้ เรี ยนรู้ ได้ ดีขึน้ ร่ วมกับ
การเรี ยนภาคบรรยายในชั้นเรี ยนปกติ
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บทนา
สาเหตุที่ทาให้เกิ ดความล้มเหลวในการบูรณะฟั น
เป็ นสิ่ งสาคัญที่ ทนั ตแพทย์จะต้องตระหนักถึ งในการบูรณะ
ฟัน จากการศึกษาของ Pawar S (2011) เรื่ อง ความล้มเหลวใน
งานครอบฟันและฟันเทียมบางส่วนติดแน่น พบว่าการสูญเสี ย
การติดอยู่เกิ ดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การกรอแต่งฟั นหลัก
(Abutment) ที่ มี ค วามสอบของผนัง ด้า นประชิ ด (Proximal
wall) มากเกิ น ไป ผนัง ของด้า นประชิ ด สั้น เกิ น ไปและขาด
รู ปทรงต้านการหลุด (Resistance form) การยึดติดซี เมนต์ทาง

ทัน ตกรรม (Cementation) ที่ ไ ม่ เ หมาะสมและขาดการปรั บ
การสบฟั น (Occlusal adjustment) ขณะเคลื่ อ นที่ ขากรรไกร
นอกศูนย์ (Eccentric)1
จากการสอบถามนักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4 และ
5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา
2557 ด้วยแบบสอบถาม เรื่ อง ปั ญหาในการฝึ กกรอแต่งฟั น
ส าหรั บ ครอบฟั น ในการเรี ยนวิ ช าปฏิ บัติ ก ารทัน ตกรรม
ประดิ ษฐ์ชนิ ดติ ดแน่ น พบว่านักศึ กษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4

* สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
** ฝ่ ายทันตกรรม โรงพยาบาลนิคมคาสร้ อย อาเภอนิคมคาสร้ อย จังหวัดมุกดาหาร
*** คลินิกเอกชน
**** ฝ่ ายทันตกรรม โรงพยาบาลชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่ น
***** ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
****** ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยามานาชิ , โคฟุ 400-0015, ญี่ปุ่น
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และ 5 พบปั ญ หาในการฝึ กปฏิ บัติ ก รอแต่ ง ฟั น ส าหรั บ ท า
ครอบฟั น หลายประการ ได้แ ก่ การกรอแต่ ง ฟั น มี มุ ม ลู่ เ ข้า
(Convergence angle) มากเกินไป เกิดส่วนคอด (Undercut) ใน
ฟั นที่ กรอแต่ง และสู ญเสี ยเนื้ อฟั นมากเกิ นความจ าเป็ น ซึ่ ง
นักศึ กษาคิ ดว่าสาเหตุของปั ญหานอกเหนื อจากปั ญหาด้า น
ทักษะการกรอแต่งฟัน คือ ทิศทางการมองเห็นและการเข้าถึง
ค่ อ นข้า งยาก ท าให้ ก รอแต่ ง ฟั น ได้ไ ม่ ถู ก ต้อ ง นอกจากนี้
นักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4 และ 5 ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า
การกรอแต่งฟันให้ดีตอ้ งอาศัยความสามารถในการตรวจสอบ
และสังเกตมุมลู่เข้าและส่ วนคอดของฟันร่ วมกับทักษะในการ
กรอแต่ ง ฟั น ด้ว ย หากมี สื่ อ การสอนที่ ช่ ว ยในการสอนให้
นั ก ศึ ก ษาฝึ กสั ง เกตมุ ม ลู่ เ ข้า และส่ ว นคอด จนสามารถ
ตรวจสอบมุมลู่เข้าและดูส่วนคอดได้ถูกต้องด้วยตนเองแล้ว
นักศึ กษาจะสามารถประเมินการกรอแต่งฟั น เพื่อให้ได้ตาม
ลักษณะที่ เ หมาะสม ถู กต้อ งและสามารถตรวจสอบความ
ผิดพลาดจากการกรอฟั นที่เกิ ดขึ้นได้ดว้ ยตนเองเพื่อทราบว่า
ส่วนใดที่ควรกรอแต่งฟันเพิ่มเติม ทาให้ลดความผิดพลาดและ
ลดเวลาในการฝึ กกรอแต่งฟันได้2
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนการทาแบบทดสอบการดูส่วนคอดและมุมลู่เข้า
ในฟั นที่ กรอแต่งสาหรั บครอบฟั นของนักศึ กษาทันตแพทย์
ชั้น ปี ที่ 4 ก่ อ นและหลัง การใช้โ ปรแกรมประยุก ต์เพรพลุค
เกอร์ ซึ่ ง เป็ นโปรแกรมที่ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้เ ป็ นสื่ อ การสอน
ประกอบการฝึ กดูส่วนคอดมุมลู่เข้า
โดยโปรแกรมประยุก ต์น้ ี จะก าหนดให้มุ มลู่เข้าที่
เหมาะสม ไม่ควรมีค่าเกิน 20 องศา3-7 ซึ่งจะทาการวัดจากด้าน
แก้ม โดยใช้หลักการวัดมุมที่ เกิ ดจากการลากเส้นสมมติ จาก
ตาแหน่ งขอบด้านในของแนวขอบครอบฟั นและตาแหน่ งที่
อยู่ถดั สู งขึ้นมาของผนังฟันหลักที่เป็ นแนวตรง ของด้านใกล้
กลางและด้านไกลกลางมาบรรจบกัน3-12 ส่ วนการดูส่วนคอด
จะวัดจากทางด้านบดเคี้ยว โดยการประเมินเส้นบริ เวณรอยต่อ
ของผนัง ตามแกนกับ ขอบบริ เ วณคอฟั น และเส้ น บริ เ วณ
รอยต่อของผนังตามแกนกับด้านบดเคี้ยว โดยหากเส้นทั้งสอง
มีส่วนที่ทบั กัน แสดงว่าบริ เวณนั้นมีส่วนคอด13

วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีการ
โครงการวิจยั นี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ.
2558 เลขที่โครงการ HE582132
ประชากรที่ศึกษา นักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4 ภาค
เรี ยนที่1 ปี การศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่ น จ านวน 72 คน ที่ ไ ม่ มี ปั ญ หาด้า นสายตาและการ
มองเห็นขณะทาการวิจยั
การเตรียมฟันเพื่อใช้ เป็ นแบบทดสอบ ฟันที่นามาใช้
ในการทดสอบเป็ นฟั น พลาสติ กยี่ห้อ ฟราสซาโก (Frasaco
Dentoform) จานวน 12 ซี่ ซ่ ึ งสุ่ มให้เป็ นตัวแทนของฟั นหน้า
และฟั นหลังในแต่ละเซกซ์แทนต์ (Sextant) เพื่อกรอแต่งฟัน
สาหรับครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน โดยมีลกั ษณะในการ
กรอแต่งแต่ละซี่ ได้แก่ กรอแต่งให้มีมุมลู่เข้ามากกว่า 20 องศา
กรอแต่งให้มีมุมลู่เข้าน้อยกว่า 20 องศา กรอแต่งให้มีส่วนคอด
และกรอแต่งให้ไม่มีส่วนคอด จากนั้นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านทันตกรรม
ประดิ ษฐ์ จ านวน 3 ท่ า นจะท าการคัด เลื อ กฟั น ที่ มี ล ัก ษณะ
เหมาะสมจานวน 10 ซี่ เพื่อนามาเป็ นแบบทดสอบ
โปรแกรมประยุ ก ต์ เพรพลุ ค เกอร์ และการวั ด
ประสิ ทธิผลของโปรแกรม โปรแกรมประยุกต์เพรพลุคเกอร์
เป็ นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยในการดูความสอบและความ
คอดในการกรอแต่งฟันสาหรับทาครอบฟัน โดยมีข้ นั ตอนการ
ดู ความสอบ คื อ กดเลื อกด้านแก้ม (Buccal) แล้วถ่ายรู ปด้าน
แก้มของฟั นที่ ตอ้ งการตรวจสอบ หรื อเลือกไฟล์รูปถ่ายของ
ฟันซี่ น้ นั ในโทรศัพท์มือถือ จากนั้นปรับรู ปให้ได้แนวถอดใส่
ที่เหมาะสมแล้วลากเส้นขนานกับแนวถอดใส่ (สี น้ าเงิน) และ
เส้นขนานกับผิวฟันที่กรอแต่ง (สี แดง) โปรแกรมจะแสดงผล
ค่ามุมและประเมินความสอบของครอบฟันที่กรอแต่ง
ขั้นตอนการดู ความคอด คื อ กดเลื อกด้านบดเคี้ยว
(Occlusal) แล้วถ่ายรู ปด้านแก้มของฟั นที่ ตอ้ งการตรวจสอบ
หรื อเลือกไฟล์รูปถ่ายของฟันซี่ น้ นั ในโทรศัพท์มือถือ จากนั้น
ลากเส้นบริ เวณผิวฟันด้านบดเคี้ยวของฟั นที่ถูกกรอแต่งแล้ว
โดยรอบด้วยสี แดง และขอบ (Margin) ของผิวฟันด้านคอฟัน
ด้ ว ยสี น้ าเงิ น ถ้า มี บ ริ เวณใดซ้ อ นทั บ กั น โปรแกรมก็ จ ะ
แสดงผลว่ามีความคอดเกิดขึ้น (รู ปที่ 1)
การวั ด ความเที่ ย งตรงและความเชื่ อมั่ น ของ
โปรแกรม วัดความเที่ ยงตรงโดยนาฟั นที่ได้รับการกรอแต่ง
สาหรับทาครอบฟั นโลหะเคลือบพอร์ ซเลนจากขั้นตอนการ
เตรี ย มฟั น ให้อ าจารย์ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นทัน ตกรรมประดิ ษ ฐ์
จานวน 3ท่าน ซึ่ งมีประสบการทางานมามากกว่า 10 ปี เป็ นผู ้
ตรวจสอบและประเมินว่าฟันดังกล่าวมีส่วนคอดหรื อไม่ หรื อ
มี มุ ม ลู่ เ ข้ า ยอมรั บ ได้ ห รื อไม่ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงใน
กระดาษคาตอบสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นทาการตรวจสอบ
และประเมินซ้ าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพรพลุคเกอร์ และ
บันทึกข้อมูลลงในกระดาษคาตอบสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญจากนั้น
นาข้อมูลที่ ได้มาคานวณได้ค่า สถิ ติ แคปปา (Kappa) เท่ ากับ
0.7167 ซึ่งถือว่ามีความเที่ยงตรงอยูใ่ นระดับดี (Good)14
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วัดความเชื่ อมัน่ โดยใช้ฟันชุ ดเดิ ม ทาการทดสอบ
ในอาสาสมัค รจ านวน 6 คน วัด 2 ครั้ ง โดยบัน ทึ ก ลงใน
กระดาษคาตอบสาหรั บผูท้ ดสอบ จากนั้นนาข้อมูลที่ ได้ม า
ทดสอบค่าความน่าเชื่อถือโดยใช้สถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ภายในชั้น (Intraclass Correlation Coefficiency: ICC) พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.668 ซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่อถือปานกลาง15
การเรี ยนรู้ และฝึ กใช้ งานโปรแกรมประยุกต์ เพรพ
ลุคเกอร์ กาหนดให้นักศึ กษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4 ที่ ผ่านการ
เรี ยนภาคบรรยายหัวข้อหลักการกรอแต่งฟั นทาแบบทดสอบ
ปรนัยเรื่ องการดู ส่วนคอดและมุมลู่เข้า โดยการดู ส่วนคอด
และมุมลู่เข้าของฟั นพลาสติกที่ผ่านการกรอแต่งแล้วจานวน
10 ข้อ และให้เวลาในการทาแบบทดสอบข้อละ 3 นาที
หลังจากทาแบบทดสอบแล้ว นักศึ กษาทันตแพทย์
ชั้นปี ที่ 4 ถูกแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยเพื่อทาการเรี ยนรู ้และฝึ กใช้
งานโปรแกรมประยุกต์เพรพลุคเกอร์ (รู ปที่ 1A) โดยฝึ กดูมุมลู่
เข้า (รู ปที่ 1B) และส่วนคอด (รู ปที่ 1C) ในฟันพลาสติกที่ผา่ น
การกรอแต่ง ทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ครั้งที่ 1 ฝึ กดูมุมลู่
เข้า และครั้งที่ 2 ฝึ กดูส่วนคอดและสามารถสอบถามเพิ่มเติม
ได้เ พี ย งวิธี ก ารใช้ง านของโปรแกรมประยุกต์เท่ า นั้น ขณะ
ถ่ายภาพควรวางกล้องให้ขนานกับฐานเด็นโตฟอร์ ม หากไม่

A

B

สามารถวางกล้องได้ขนาน โปรแกรมประยุกต์สามารถแก้ไข
การบิดเบือนได้
เมื่อผ่านการเรี ยนรู ้และฝึ กใช้งานโปรแกรมประยุกต์
เพรพลุคเกอร์ท้ งั หมด 2 ครั้ง นักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4 ทา
แบบทดสอบทาแบบทดสอบปรนัย เรื่ อง การดูส่วนคอดและ
มุ ม ลู่ เ ข้า หลัง จากผ่า นการเรี ย นรู ้ แ ละฝึ กใช้ง านโปรแกรม
ประยุกต์เพรพลุคเกอร์ (Post test)โดยการดูส่วนคอดและมุมลู่
เข้า ของฟั นพลาสติ ก ที่ ผ่า นการกรอแต่ งแล้ว จานวน 10 ข้อ
และให้ เ วลาในการท าแบบทดสอบข้อ ละ 3 นาที โ ดยเป็ น
ข้อสอบชุดเดิมซึ่ งได้รับการสลับข้อแบบสุ่ มและนาคะแนนที่
ได้มาคานวณค่าเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบก่อนการเรี ยนรู ้
การใช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ เ พรพลุ ค เกอร์ และการท า
แบบทดสอบหลัง จากการเรี ยนรู ้ การใช้โปรแกรมประยุกต์
เพรพลุคเกอร์
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการทาแบบทดสอบการดูส่วนคอดและมุมลู่เข้าในฟัน
ที่ กรอแต่งสาหรับครอบฟั นแตกต่างกับก่อนฝึ กใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพรพลุคเกอร์ ด้วยสถิ ติการทดสอบความแตกต่าง
ของค่ากลางของสองประชากรไม่อิสระ (Paired T-test) ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ α=0.05

C

หน้าหลักของโปรแกรมประยุกต์เพรพลุคเกอร์ (A) การใช้โปรแกรมประยุกต์เพรพลุคเกอร์ ในการฝึ กดูมุมลู่เข้า (B) และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพรพลุคเกอร์ ในการฝึ กดูส่วนคอด (C)
Figure 1 Home of the application “PrepLooker” (A), using application “PrepLooker” to learn and practice skill, observing convergence angle (B)
and using application “PrepLooker” to learn and practice skill, observing undercut (C)
รูปที่ 1
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ผล
จากการเปรี ยบเทียบคะแนนผลการทาแบบทดสอบ
ก่ อ นและหลัง ใช้โ ปรแกรมประยุก ต์ เพรพลุ ค เกอร์ พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทาแบบทดสอบการดูส่วนคอดและ
มุ ม ลู่ เ ข้า ในฟั น ที่ ก รอแต่ ง ส าหรั บ ท าครอบฟั น ในนัก ศึ ก ษา
ทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4 หลังฝึ กใช้โปรแกรมประยุกต์มีค่า 13.194
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 2.701 มากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
การทาแบบทดสอบก่ อนใช้โปรแกรมประยุกต์ มี ค่า 11.333
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 2.245 อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.001) (ตารางที่ 1) โดยมีนกั ศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จ านวน 48 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ66.67 มี นักศึ กษาได้ค ะแนน
เฉลี่ยคงที่จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ11.11 และมีนกั ศึกษาได้
คะแนนเฉลี่ยลดลงจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.22

สนใจและข้อ จ ากัด ของโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ อาทิ เ ช่ น ความ
ละเอี ย ดของกล้อ ง ซึ่ ง อาจมี ผ ลต่ อการเรี ยนรู ้ เ นื่ อ งจากหาก
ความละเอียดของกล้องไม่สูงพอจะทาให้ภาพที่ได้ไม่ชดั เจน
ส่ งผลให้การลากเส้นผิดพลาด และผลที่ โปรแกรมประยุกต์
แสดงอาจคลาดเคลื่ อ นได้ รวมถึ ง ข้อ จ ากั ด ในเรื่ องของ
ระบบปฏิ บตั ิการซึ่ งสามารถใช้งานได้เพียงระบบปฏิ บตั ิการ
แอนดรอยด์เท่านั้น ทาให้โทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
สาหรับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์น้ นั มีจานวนจากัด ทาง
กลุ่มวิจยั จึงมีความเห็นว่า ในอนาคตควรมีการพัฒนาโปรแกรม
ประยุ ก ต์ ใ ห้ ใ ช้ ง านได้ ส ะดวกมากขึ้ น ได้ แ ก่ การพัฒ นา
โปรแกรมประยุกต์ให้สามารถใช้งานกับระบบปฏิ บัติการได้
หลากหลายมากขึ้ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบัติ ของโปรแกรม
ประยุกต์ให้สามารถตรวจสอบเส้นเมื่อมองจากด้านบดเคี้ยว
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าต่ าสุ ดและค่ าสู งสุ ด ของ ได้แบบอัต โนมัติ โดยที่ ผูใ้ ช้ง านไม่ ต อ้ งลากเส้น เอง รวมถึ ง
คะแนนการท าแบบทดสอบก่ อ นและหลัง ใช้ โ ปรแกรม
ความละเอียดของกล้องที่ ใช้ในการทาการศึ กษาควรมี ความ
ประยุกต์
Table 1 Mean, Standard deviation, minimum and maximum score of ละเอียดอย่างน้อย 8 ล้านพิกเซล และหากเป็ นไปได้อาจใช้งาน
before and after using application
โปรแกรมประยุกต์ร่วมกับกล้องถ่ายรู ปในช่องปากที่มีความ
ละเอี ยดสู ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริ งในช่ องปากต่อไป
Pre test
Post test
Post-Pre
สาหรั บการประเมิ นการกรอแต่งฟั นในคลิ นิกและสามารถ
Mean
11.333
13.194
1.722
แก้ไ ขการกรอฟั น ได้ใ นทัน ที โ ดยไม่ จ าเป็ นต้อ งพิ ม พ์ป าก
SD
2.245
2.701
3.242
Min
5
6
ออกมาเทแบบเพื่อประเมินนอกช่องปากในภายหลังโดยใช้
Max
17
17
อุปกรณ์ที่มีราคาถูกและใช้งานได้ง่าย16-19
Pretest: คะแนนการทาแบบทดสอบก่อนใช้โปรแกรมประยุกต์
การออกแบบการวิ จัย นี้ เป็ นการวิ จัย กึ่ งทดลอง
Posttest: คะแนนการทาแบบทดสอบหลังใช้โปรแกรมประยุกต์
Post-Pre: ผลต่างของคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนใช้โปรแกรมประยุกต์กบั
ทดสอบก่อนหลังในกลุ่มเดียวกัน (One group pretest posttest
คะแนนการทาแบบทดสอบหลังใช้โปรแกรมประยุกต์
design) คะแนนที่เพิ่มขึ้นหลังการใช้โปรแกรมอาจไม่สามารถ
สรุ ปได้อย่างเต็มที่วา่ เกิดจากโปรแกรมประยุกต์ เนื่ องจากอาจ
บทวิจารณ์
มีปัจจัยเรื่ องประสบการณ์ของกลุ่มทดลองที่มีเพิ่มขึ้นจากการ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ท าข้อ สอบก่ อ นใช้โปรแกรมด้ว ย อย่า งไรก็ ต ามโปรแกรม
ของคะแนนการทาแบบทดสอบการดูส่วนคอดและมุมลู่เข้า ประยุกต์น้ ี ถือเป็ นสื่ อการสอนรู ปแบบใหม่ที่ช่วยเสริ มสร้ าง
ในฟันที่กรอแต่งสาหรับครอบฟันในนักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ความเข้าใจให้นักศึ กษาเรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยตนเองผ่านโปรแกรม
ปี ที่ 4 ก่อนและหลังการฝึ กใช้โปรแกรมประยุกต์เพรพลุคเกอร์ ประยุกต์ที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกบนโทรศัพท์มือถือที่แทบ
โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหลังจากอาสาสมัครได้ฝึกใช้ ทุ กคนมี ติดตัวเพิ่มเติ มจากการเรี ยนภาคบรรยายเพียงอย่า ง
โปรแกรมประยุกต์เพรพลุคเกอร์ แล้ว อาสาสมัครมี ผลการ เดียวแบบดั้งเดิม ซึ่งการเรี ยนการสอนแบบดั้งเดิมนั้นนักศึกษา
ทดสอบการดูส่วนคอดและมุมลู่เข้ามากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ อาจจะเข้าใจและสามารถประเมินชิ้นงานได้เมื่อลงปฏิบตั ิงาน
ทางสถิติ (p<0.001) จึงอาจสรุ ปได้วา่ โปรแกรมประยุกต์เพรพ ในห้อ งปฏิ บัติ การและได้รั บ ค าแนะน าจากอาจารย์ผู ้ส อน
ลุคเกอร์ เป็ นสื่ อการสอนที่มีส่วนช่วยเสริ มสร้างให้นักศึ กษา โดยตรงผ่า นการประเมิ น ชิ้ น งานของนัก ศึ ก ษา หากความ
เกิ ดความเข้าใจเกี่ ยวกับการดูส่วนคอดและมุมลู่เข้าเพิ่มเติม เข้าใจของนักศึกษาที่เรี ยนรู ้โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เกิดขึ้น
จากการเรี ย นภาคบรรยาย อย่า งไรก็ ต ามยัง มี อ าสาสมัค ร ได้โดยการฝึ กใช้งานหลายครั้ง จะช่วยให้นกั ศึกษาคุน้ เคยกับ
บางส่ วนที่ได้คะแนนคงที่หรื อน้อยลง อาจเนื่ องมาจากความ รู ป ร่ า งฟั น ที่ เ หมาะสม และสามารถพิ จ ารณาชิ้ น งานของ
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ตนเองได้ในการปฏิบตั ิการกรอแต่งฟันในห้องปฏิบตั ิการโดย
ไม่จาเป็ นต้องส่ งงานอาจารย์ซ้ าหลายครั้งเพื่อขอคาแนะนาใน
การแก้ไขปรับปรุ ง

บทสรุป
โปรแกรมประยุกต์เพรพลุคเกอร์ เป็ นสื่ อการสอนที่
มี ส่วนช่ วยในการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความเข้าใจใน
การดูส่วนคอดและมุมลู่เข้าในฟันที่กรอแต่งสาหรับทาครอบ
ฟัน ในนักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4 ที่เริ่ มต้นเรี ยนรู ้เรื่ องการ
กรอแต่งฟันสาหรับครอบฟันได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ดร.สุ ค นธ์ ทิ พ ย์ อาวัชนาการ
ผศ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ และ ผศ.วัชริ นทร์ หอวิจิตร ซึ่ง
เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการวัดประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมประยุกต์
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Effect of Using Application “PrepLooker” as an
Educational Media in Undercut & Convergence Angle
of Crown Preparation of 4th Year Dental Student KKU
Aerarunchot S* Songphaeng T** Chotipanvidhayakul R***
Boonpongsathian N**** Runapongsa Saikaew K***** Buayai P******

Abstract
Undercut and convergence angle affect retention and resistance of fixed prosthesis. For inexperienced dental students, it is difficult
to determine the proper undercut and convergence angle by using their visual estimation. Therefore, the failures of the tooth preparation occurs
during clinical practice. The objective of this study was to compare the average scores of visual estimation evaluation of the subject before and
after using the PrepLooker learning application. This application was developed for promoting the abilities of 4th year dental student to
evaluation the convergence angle and undercut. This study was conducted in 72 fourth year dental students. They were asked for undertaken
the test of evaluating the convergence angle and undercut in 10 artificial teeth prepared to be the abutments for the crowns, with convergence
angle in range of 0 to 20 degrees and more than 20 degrees and with and without undercut tooth abutments. All of the abutment teeth were
checked for the validity by 3 experts and checked for reliability by 6 sixth year dental students. After that, the dental students studied how to
determine and estimate undercut and convergence by using the application for 2 times, 60 minutes per time. Then the 4th year dental students
did the post-test after using the application. The average scores before and after using application were compared with Paired T-test (𝛼=
0.05). The average scores were significantly increased (P<0.001). The average scores after using the application were increased significantly
by 66.67%. In conclusion, the PrepLooker application could assist the 4th year dental students to understand undercut and convergence angles
of the crown preparation. In the future, the application would be developed for actual usage in clinical situations.
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