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บทคัดยอ
ปญหาฟนนํา้ นมผุเปนปญหาสุขภาพชองปากทีส่ าํ คัญในเด็กกอนวัยเรียน ผูป กครองเปนผูม บี ทบาท
สําคัญในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กในวัยนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวะฟนนํ้านมผุ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและความสัมพันธของสภาวะฟนนํา้ นมผุกบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ชองปากเด็กของผูปกครอง กลุมตัวอยาง คือ เด็กกอนวัยเรียนและผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี 183 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวยแบบสํารวจสภาวะฟนนํา้ นมผุ แบบ
สัมภาษณพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิตเิ ชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาสภาวะฟนนํ้านมผุ พบวาเด็กกอนวัยเรียน มีคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด (dmft) เทากับ 5.21
ซีต่ อ คน ดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก พบวา ผูป กครองเพียงรอยละ 24.1 ตรวจดูความสะอาด
เปนประจําหลังใหเด็กแปรงฟนเอง ผูปกครองรอยละ 66.1 แปรงฟนใหเด็กทุกวัน ผูปกครองรอยละ 68.3
ไมเคยเช็ดทําความสะอาดชองปากหลังเด็กดื่มนม นอกจากนี้ยังพบวา เด็กสวนใหญบริโภคอาหารที่ไมมี
ประโยชนและอาจสงผลใหเกิดฟนผุเชน ขนมถุง ปโปและนมเปรี้ยว เปนประจํารอยละ 73.2, 64 และ 56.3
ตามลําดับ จากการศึกษาความสัมพันธพบวาสภาวะฟนนํ้านมผุกับพฤติกรรมดานการทําความสะอาดชอง
ปากเด็กของผูปกครองมีความสัมพันธกันทางลบอยูในระดับตํ่า (r=-0.26, p-value<0.01) สภาวะฟนนํ้านม
ผุไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการบริโภคอาหารของเด็ก (r=-0.10, p-value=0.186)
จากผลการวิจัยควรมีการสงเสริมใหผูปกครองตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการเกิด
สภาวะฟนนํา้ นมผุในเด็กกอนวัยเรียน เนนบทบาทผูป กครองในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กใหหนั มาใสใจ
และลงมือปฏิบัติในการแปรงฟนใหเด็กอยางจริงจังเพื่อปองกันการเกิดโรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน
* โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีสุข ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค จ.สุรินทร
** ฝายทันตกรรม โรงพยาบาลกันตังอ.กันตัง จ.ตรัง
*** วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน
**** ฝายทันตสาธารณสุข อ.แกงคอย จ.สระบุรี
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Abstract
The most common oral disease in preschool children today is tooth decay and parents play a key
role in the welfare of their children’s oral health. This cross-sectional study aimed to explore the state of
the oral wellbeing and study the relationships between parents’ oral health care habits and their children’s
dental caries. Data were collected at child development centers in Kaengkhoi district, Saraburi province.
The samples taken consisted of 183 preschool children and their parents. Data were obtained by oral
examinations and interviewing questionnaires regarding oral health care of parents. Data were analyzed
using descriptive statistics such as percentages, means and standard deviations. Pearson Correlation Coefficients were analyzed.
The result showed that the children had an average mean dmft accounted for 5.21 (teeth/person).
Parents regularly brushed their children’s teeth accounted for 66.1 percent. The percentages of parents
who checked the cleanliness of children’s mouth after brushing and those who had never cleaned their
children’s mouth were 24.1 and 68.3 respectively. The percentages of children who took snack, yogurt and
sweetened milk were 73.2, 56.3 and 48.1 respectively. Oral cleansing habits was significantly associated
with oral health status (dmft) (r=-0.26, p-value<0.01). No significant correlation between consumption
and number of tooth decayed (r=-0.10, p-value=0.186). To encourage parents to beware and brush their
children’ teeth regularly may be the solution to prevent dental caries in preschool children.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคและความผิดปกติในชองปากของเด็กมี
หลายประการ แตปญหาที่พบบอยที่สุดคือ โรคฟน
นํ้านมผุ มีการสํารวจพบวาสวนใหญเด็กเปนโรค
ฟนผุตงั้ แตกอ นอายุ 1 ป และเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วใน
ชวงอายุ 3-5 ป (จันทนา อึ้งชูศักดิ์, 2551) โรคฟนผุ
สงผลกระทบตอเด็กหลายประการ เชน เด็กมีความ
เจ็บปวดทําใหรบั ประทานอาหารไดนอ ยลง รบกวน
การนอนหลับของเด็ก ซึ่งสงผลตอนํ้าหนักตัว การ
เจริญเติบโตและคุณภาพชีวิตของเด็ก (Sheiham A.,
2006) เด็กทีม่ ฟี น ผุรนุ แรงจะขาดอาหารเรือ้ รังทําให
มีนํ้าหนักและสวนสูงตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานรวม
ทั้งอาจมีผลกระทบตอพัฒนาการและสติ ปญญา
ของเด็กได (Aynan H. et al., 1996) จากการสํารวจ
สภาวะทันตสุขภาพระดับประเทศครั้งที่ 7 (สํานัก
ทันตสาธารณสุข, 2555) พบวาเด็กอายุ 3 ป รอยละ
48.3 ปราศจากฟนนํ้านมผุสูงกวาคาเปาหมายของ
ประเทศที่กําหนดไวเพียงเล็กนอยคือ รอยละ 47 ใน
ป 2558 ปญหาสําคัญที่ยังตองการการดูแลเพิ่มเติม
คือ เรือ่ งการแปรงฟนใหเด็กโดยผูป กครองสวนใหญ
มีความเขาใจผิดวา การเริ่มตนแปรงฟนใหเด็กควร
จะเริ่มจากเวลาที่เด็กมีฟนนํ้านมขึ้นครบเพราะเกรง
วาจะแปรงโดนเหงือกทําใหเด็กเจ็บ (ทรงวุฒิ ตวง
รัตนพันธ, 2549) ผูปกครองที่มีบุตรอายุ 3 ป รอย
ละ 55.8 ยังปลอยใหเด็กแปรงฟนดวยตนเองและไม
ไดมกี ารตรวจดูความสะอาดหรือแปรงฟนซํา้ ใหเด็ก
อีกครั้ง
นอกจากนี้การดื่มนมรสหวานยังเปนปจจัย
สําคัญอีกประการหนึง่ ทีม่ ผี ลตอการเกิดโรคฟนผุใน
เด็กกลุมนี้ แมวาโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะ
จัดนมจืดใหแกเด็กแลวก็ตาม แตกพ็ บวาเด็กเล็กอายุ
3 ป ยังดืม่ นมหวานและนมเปรีย้ วเมือ่ อยูท บี่ า นสูงถึง
รอยละ 48.9 และรอยละ 49.9 ตามลําดับ รวมทัง้ ยังมี
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การใชขวดนมอยูถ งึ รอยละ 39.4 ซึง่ ปญหาการดูดนม
ขวดนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุแลว
ยังทําใหมโี อกาสเกิดความผิดปกติของการสบฟนใน
อนาคตอีกดวย (สํานักทันตสาธารณสุข, 2555) โดย
ผูป กครองมีความเชือ่ วาการใหเด็กดูดนมจากขวดจะ
ทําใหเด็กรับประทานนมไดมากกวาการดื่มนมจาก
แกวและมีความเชื่อวาการดูดขวดนมเปนชวงเวลา
ที่มีความสุขของเด็ก จึงยังไมอยากบังคับใหลูกเลิก
นมขวด (ปยะนารถ จาติเกต, 2549) จากสถานการณ
การเกิดโรคฟนผุในฟนนํ้านมที่อยูในระดับสูงนั้น
มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของ
ผูปกครองดังกลาวขางตน เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังไม
สามารถชวยเหลือตนเองไดเทาที่ควร โดยเฉพาะใน
การดูแลสุขภาพชองปากจึงยังตองอาศัยการดูแลจาก
ผูป กครองซึง่ เปนผูม บี ทบาทสําคัญในการจัดอาหาร
ที่มีประโยชนใหเด็กรับประทาน หลีกเลี่ยงอาหาร
ที่อาจสงผลใหเกิดฟนผุ การดูแลทําความสะอาด
ชองปากและการพาเด็กไปพบทันตแพทยเพื่อตรวจ
สุขภาพชองปากเปนประจํา ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของ
ผูป กครองและความสัมพันธของสภาวะฟนผุในฟน
นํ้านมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
ของผูปกครอง

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาวะฟนผุในเด็กกอนวัย
เรียนและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
ของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธของสภาวะฟน
ผุกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผู
ปกครอง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษา
วิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Descriptive
Cross-Sectional Study)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
เด็กกอนวัยเรียน อายุระหวาง 2 ½ - 4 ป และผู
ปกครองของเด็กกอนวัยเรียน ในอําเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี
กลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้คือเด็ก
กอนวัยเรียนอายุระหวาง 2 ½ - 4 ป และผูปกครอง
ของเด็กกอนวัยเรียน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
ใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางในกรณีประมาณคา
เฉลี่ยที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนชัด
2
n = Z α/2 σ2
จากสูตร

e2

n
คือ จํานวนขนาดตัวอยาง
Z
คือ คาปกติมาตรฐาน
2
Z α/2 คือ คา Z ที่ระดับ α = 0.05 = Z (0.025) =
1.96
e
คือ คาความคลาดเคลื่อน = 0.3
2
σ
คือ คาความแปรปรวนของคาเฉลี่ยระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของ
ผู  ป กครองจากการศึ ก ษาของ Nonglak
Pacharuniti และคณะ 2004 = 2.04
แทนคาในสูตร 2
2
n = Z α/22 σ

e

2
2
= (1.96) * (2.04)
(0.3)2
= 15.97
0.09

= 177.44

จากการทดลองคํานวณขนาดตัวอยาง ซึง่ ได
ขนาดตัวอยาง เทากับ 178 คน
การสุมตัวอยาง
เริ่มจากผูวิจัยทําการสุม 1 ตําบลโดยการจับ
ฉลาก จากจํานวนทัง้ สิน้ 14 ตําบลในอําเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี ไดตําบลตาลเดี่ยว จากนั้นทําการสุม
ตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนจากศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในตําบลตาลเดี่ยว จํานวนทั้งหมด 4 แหง
โดยการสุมแบบเปนระบบ (Systematic Random
Sampling) โดยจัดเรียงรายชื่อของเด็กตามทะเบียน
รายชื่อเรียงตามลําดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามตัว
อักษรและทําการสุมอยางงายเพื่อหาตําแหนงเริ่ม
ตนของตัวอยางแรก (Randomstart = r) ระหวาง
ตําแหนงที่ 1 ถึงตําแหนงที่ 3 นับเปนตัวอยางที่ 1
จากนั้นเลือกตัวอยางในลําดับถัดไป (3,6,9...n+3 )
สุมตัวอยางแบบเปนระบบตอเนื่องจากตําแหนงที่
1 โดยเลือกกลุมตัวอยางอีกทุก ๆ ตําแหนงที่ 3 ไป
เรื่อย ๆ จนไดขนาดตัวอยางครบ 178 ตัวอยาง และ
ผูว จิ ยั ไดทาํ การสุม ตัวอยางเพิม่ รอยละ 5 โดยใชหลัก
การเดียวกัน เผือ่ กรณีมตี วั อยางลาออกจากการศึกษา
วิจัยไดตัวอยางจํานวนทั้งสิ้นเทากับ 183 คน
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
ผูวิจัยสงโครงรางวิทยานิพนธเขารับการ
พิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแกน (ST57-060) เมื่อผานการอนุมัติ
ผูว จิ ยั ไดทาํ การพิทกั ษสทิ ธิข์ องกลุม ตัวอยางโดยการ
ชีแ้ จงใหผเู ขารวมการวิจยั ทราบวัตถุประสงคและขัน้
ตอนการวิจัย ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล พรอมทั้งใหผูปกครองลงนามยินยอม กลุม
ตัวอยางมีสทิ ธิใ์ นการปฏิเสธทีจ่ ะไมเขารวมการวิจยั
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ในครั้งนี้ได โดยไมมีผลกระทบตอการบริการใดๆ ที่
จะไดรบั สําหรับขอมูลทีไ่ ดจากการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเก็บ
เปนความลับ โดยปกปดและไมมีการเปดเผยขอมูล
รายบุคคลที่ทําใหเกิดความเสียหายแกกลุมตัวอยาง
โดยผูวิจัยเสนอผลการวิจัยในภาพรวมและนํามาใช
ประโยชนในการศึกษาเทานั้น

กรณีปฏิบัติ
ถูกตอง
ทําเปนประจํา
3 คะแนน
ทําเปนบางครั้ง 2 คะแนน
ไมเคย
1 คะแนน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย
1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของเด็กและ
ผูปกครอง เชน เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา
มีลักษณะเปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบและมี
คําถามปลายเปดใหตอบสั้นๆ
2) แบบประเมินสภาวะฟนผุ ดัดแปลง
จากแบบสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติครั้งที่
7 (สํานักทันตสาธารณสุข, 2555)
3) แบบสั ม ภาษณ พ ฤติ ก รรมการดู แ ล
สุขภาพชองปากเด็กของผูปกครอง จํานวน 33 ขอ
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ
3.1) ความถี่ในการบริโภคอาหารที่อาจ
สงผลใหเกิดฟนผุ
3.2) การทําความสะอาดชองปาก
3.3) การพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปาก
ในการประเมินความถีใ่ นการบริโภคอาหารและการ
ทําความสะอาดปากและฟนมีตัวเลือก 3 ระดับ คือ
ทําเปนประจํา หมายถึง เมื่อผูตอบปฏิบัติ
ทุกวัน หรือปฏิบัติ 5-7 วันในสัปดาห
ทําเปนบางครั้ง หมายถึง เมื่อผูตอบปฏิบัติ
ไมทุกวัน หรือปฏิบัติ 2-4 วัน ในสัปดาห
ไมเคย
หมายถึง เมื่อผูตอบปฏิบัติ
นอยกวา 2 วัน หรือไมเคยปฏิบัติเลย
มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) แบบประเมินสภาวะฟนผุ มีการหาคา
Standardization ของการสํารวจประสบการณฟน
ผุโดยการทํา Intra Examiner Reliability สําหรับ
ผูตรวจคนเดียวโดยการตรวจสภาวะฟนผุ อายุ 2
ขวบครึ่งถึง 4 ขวบ จํานวน 5 คน ทดสอบกับกลุม
ตัวอยางเดียวกัน 2 ครั้ง ในชวงเวลาที่หางกันแลวหา
คา Kappa Standardization ซึ่งคา Kappa ของดัชนี
ผุ อุด ถอน dmft มีคาเทากับ 0.84
2) แบบสั ม ภาษณ พ ฤติ ก รรมการดู แ ล
สุขภาพชองปากเด็กของผูปกครอง ทําการตรวจ
สอบคุณภาพเครื่องมือโดยการ
2.1 การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
(Content Validity) โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่
สรางขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม เสนอผู
เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ในการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม คาความตรงเชิง
เนื้อหาที่ไดเทากับ 0.92 จากนั้นมีการปรับปรุงแกไข
ตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนําแลว นําแบบสัมภาษณไป
หาความเที่ยงของเครื่องมือ
2.2 การตรวจสอบความเทีย่ งหรือความ
เชือ่ ถือไดของเครือ่ งมือ (Reliability) โดยการนําแบบ
สัมภาษณที่ไดรับการตรวจสอบดานความตรงและ
ไดรับการปรับปรุงแลว นําไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางทีม่ ลี กั ษณะคลายกลุม ประชากรของการวิจยั
ครัง้ นี้ โดยนําไปทดลองใชกบั ผูป กครองเด็กในอําเภอ
ขางเคียง จํานวน 30 คนและคํานวณหาความเชือ่ มัน่

การใหคะแนน

กรณีปฏิบัติ
ไมถูกตอง
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
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ของแบบสัมภาษณโดยใชคา สัมประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคา
ความเที่ยงของแบบสัมภาษณทั้งฉบับเทากับ 0.75
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต เดือนธันวาคม
ถึง มกราคม 2558 โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. ทําหนังสือราชการแจงผูบ ริหารองคการ
บริหารสวนตําบล ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
และนัดเวลาทีจ่ ะไปเก็บขอมูล พรอมแจงใหทางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทําการนัดหมายเด็ก ผูป กครองไวลว ง
หนา
2. สัมภาษณผูปกครองของเด็กกอนวัย
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตาลเดี่ยว อําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรีตามวันเวลาที่นัดไว ใชเวลา
ในการสัมภาษณตอคนประมาณ 10-15 นาที
3. ตรวจสภาวะฟนผุของเด็กกอนวัยเรียน
จํานวน 183 คน ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลตาลเดีย่ ว
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยผูวิจัยดําเนินการ
ดวยตนเอง 1 ทาน และมีผูชวยจดบันทึก 1 ทาน
4. นําขอมูลทีไ่ ดจากการทําแบบสัมภาษณ
มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว และนําไป

วิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาเพื่ อ คํ า นวณหาค า
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช Pearson correlation เพื่อหาความสัมพันธของ
ตัวแปร

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบงการนําเสนอผลการวิจัย
ออกเปน 4 ตอนไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สภาวะฟนผุของเด็กกอนวัยเรียน
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
เด็กของผูปกครอง
ตอนที่ 4 ความสัมพันธของสภาวะฟนผุ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผู
ปกครอง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
กลุม ตัวอยางเปนผูป กครองเด็กวัยกอนเรียน
จํานวน 183 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ
72.1 อายุเฉลี่ย 35.99 ป (+11.83) รายละเอียดขอมูล
ทั่วไปดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูปกครองจําแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคล (N =183)
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รายไดตอเดือน
ไมมีรายได
มีรายไดตํ่ากวา 3000 บาท
3,001-6,500 บาท

จํานวน (รอยละ)
132 (72.1)
51 (27.9 )
12 (6.6)
16 (8.7)
26 (14.2)
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ขอมูลทั่วไป
6,501-10,000 บาท
สูงกวา 10,000 บาท
ความสัมพันธกับเด็ก
บิดา-มารดา
ปู-ยา/ตา-ยาย
ลุง-ปา/นา-อา
อื่นๆ เชน พี่ชาย
สถานภาพสมรส
โสด
คู/สมรส
หยา/แยก
หมาย
การศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีขึ้นไป

11

จํานวน (รอยละ)
47 (25.7)
82 (44.8)
122 (66.7)
46 (25.1)
12 (6.6)
3 (1.6)
12 (6.6)
150 (81.9)
13 (701)
8 (4.4)
4 (2.2)
68 (37.2)
44 (24)
43 (23.5)
10 (5.5)
14 (7.6)

ตอนที่ 2 สภาวะฟนผุของเด็กกอนวัยเรียน (คาเฉลีย่
ถอน คิดเปนรอยละ 4.4 และฟนทีอ่ ดุ แลวคิดเปนรอย
dmft)
ละ 1.6 (ตารางที่ 2)
เด็กกอนวัยเรียนทีศ่ กึ ษามีคา เฉลีย่ dmft 5.21
ซี่ตอคน พบวามีฟนผุ คิดเปนรอยละ 79.2 ฟนที่ถูก
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของสภาวะฟนผุของเด็กกอนวัยเรียน (N =183)
สภาวะสุขภาพชองปาก
ฟนผุ
ฟนที่ถูกถอน
ฟนที่อุดแลว
คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 5.21 ซี่ตอคน

จํานวน (คน)
145
8
3

รอยละ
79.2
4.4
1.6
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
ของผูปกครอง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของ
ผูปกครอง ประกอบดวย 2 ดานดังนี้
3.1) ความถี่ในการบริโภคอาหารที่อาจ
สงผลใหเกิดฟนผุของเด็ก
3.2) การทําความสะอาดชองปาก

3.3) การพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปาก
จากการสัมภาษณผูปกครองดานความถี่ใน
การบริโภคอาหารของเด็กวัยกอนเรียนที่อาจสงผล
ใหเกิดฟนผุ พบวา อาหารสวนใหญที่เด็กกอนวัย
เรียนบริโภคเปนประจํา ไดแก ขนมถุง ปโปและนม
เปรี้ยว คิดเปน รอยละ 73.2, 66 และ 56.3 ตามลําดับ
(รายละเอียดดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของความถี่ในการบริโภคอาหารที่อาจสงผลใหเกิดฟนผุเด็กกอนวัยเรียนใน
1 สัปดาห (N = 183)
ชนิดอาหาร
นมอัดเม็ด
ลูกอม
ช็อกโกแลต
ขนมถุง
คุกกี้/ขนมเคก
ขนมปงนิ่ม
นมรสหวาน
นมเปรี้ยว
นํ้าหวาน
นํ้าอัดลม
เจเลไลด/ปโป
ไอศกรีม
ด า นพฤติ ก รรมการทํ า ความสะอาดช อ ง
ปากเด็กของผูปกครองในรอบ 6 เดือนที่ผานมาพบ
วา ผูปกครองที่แปรงฟนใหเด็กทุกวันมีเพียงรอย
ละ 66.1 มีผูปกครองที่ไมเคยตรวจความสะอาดชอง
ปากหลังจากใหเด็กแปรงฟนเองสูงถึงรอยละ 48.6
มีผูปกครองที่ไมเคยเช็ดทําความสะอาดชองปากให

ประจํา
29 (15.8)
45 (24.6)
79 (43.2)
134 (73.2)
72 (39.3)
60 (32.8)
88 (48.1)
103 (56.3)
68 (37.2)
83 (45.4)
35 (64)
81 (44.3)

จํานวน (รอยละ)
บางครั้ง
96 (52.5)
104 (56.8)
89 (48.6)
44 (24.0)
86 (47.0)
86 (47.0)
53 (29.0)
61 (33.3)
79 (43.2)
75 (41.0)
91 (49.7)
86 (47.0)

ไมเคยเลย
58 (31.7)
34 (18.6)
15 (8.2)
4 (2.2)
24 (13.1)
36 (19.7)
42 (23.0)
19 (10.4)
36 (19.7)
25 (13.7)
28 (15.3)
16 (8.7)

เด็กหลังเด็กดืม่ นมคิดเปนรอยละ 68.3 นอกจากนีย้ งั
พบวามีเด็กทีแ่ ปรงฟนกอนนอนแลวยังรับประทาน
ขนมหรือดื่มนมอีกเปนประจํารอยละ 41.3 โดยที่ผู
ปกครองไมไดมีการทําความสะอาดชองปากซํ้าให
อีกครั้ง (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของการทําความสะอาดชองปากและการพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปาก
พฤติกรรมของผูปกครอง
การแปรงฟน
ไมเคยแปรงฟนใหเด็กเลย
แปรงฟนใหเด็กบางวัน
แปรงฟนใหเด็กทุกวัน
จํานวนครั้งในการแปรงฟนใหเด็ก/วัน
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
ใครแปรงฟนใหเด็ก
เด็กแปรงฟนเองทั้งหมด
ผูปกครองแปรงฟนใหเด็กทั้งหมด
เด็กแปรงฟนเองแลวผูปกครองแปรงฟนใหเด็กซํ้าอีกครั้ง
ระยะเวลาในการแปรงฟนใหเด็ก
นอยกวา 1 นาที
1-3 นาที
มากกวา 3 นาที
การตรวจความสะอาดหลังจากที่เด็กแปรงฟนเอง
ไมเคยทําเลย
ทําบางครั้ง
ทําเปนประจํา
หลังจากแปรงฟนกอนนอนแลวเด็กดื่มนม/รับประทานขนมอีก
ไมเคยทําเลย
ทําบางครั้ง
ทําเปนประจํา
หลังเด็กดื่มนมไดเช็ดทําความสะอาดฟนใหเด็ก
ไมเคยทําเลย
ทําบางครั้ง

จํานวน (รอยละ)
0
62 (33.9)
121 (66.1 )
30 (16.4)
115 (62.8)
38 (20.8)
26 (14.2)
38 (20.8)
119 (65)
68 (37.2)
95 (51.9)
20 (10.9)
89 (48.6)
50 (27.3)
44 (24.1)
57 (31.1)
51 (27.9)
75 (41.0)
125 (68.3)
33 (18.0)
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ดานการพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปาก พบ
วา ผูป กครองเคยพาเด็กไปพบทันตบุคลากร รอยละ
41.0 ซึ่งสาเหตุที่พาเด็กไปหาทันตแพทยเนื่องจาก
เด็กฟนผุและมีอาการปวดฟนรอยละ 72.0 และผู
ปกครองจะพาเด็กมารับบริการทางทันตกรรมสวน
ใหญคือ การเคลือบฟลูออไรด รอยละ 76.0 รอง

ลงมาคืออุดฟนเพียงรอยละ 8.0 โดยสถานที่ที่ผู
ปกครองจะพาเด็กไปพบทันตบุคลากรมากที่สุดคือ
ทีโ่ รงพยาบาล รองลงมาคือสถานีอนามัย คิดเปนรอย
ละ 61.3 และรอยละ 23.3 ตามลําดับ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูปกครองในการพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปากในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
พฤติกรรมของผูปกครอง
การพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปาก (ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา)
ไมเคย
เคย
สาเหตุที่พาเด็กไปพบทันตบุคลากร
เด็กฟนผุ แตไมปวดฟน
เด็กฟนผุ และปวดฟน
พาเด็กไปตรวจฟน
การรับการรักษาทางทันตกรรม
เคยอุดฟน
เคยถอนฟน
เคยเคลือบฟลูออไรด
ตอนที่ 4 ความสั ม พั น ธ ข องสภาวะฟ น ผุ ใ นเด็ ก
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผู
ปกครอง
จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
สภาวะฟนผุของเด็ก (คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด) กับ
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากเด็ ก ของผู 
ปกครอง พบวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก

จํานวน (รอยละ)
108 (59.0)
75 (41.0)
10 (13.3)
54 (72.0)
11 (14.7)
6 (8.0)
7 (9.3)
57 (76.0)

เด็กโดยรวมทุกดานไมมีความสัมพันธกับสภาวะ
ฟนผุของเด็ก (r = -0.027, p >0.05) แตเมื่อพิจารณา
รายดานพบวาการทําความสะอาดฟนใหเด็กมีความ
สัมพันธทางลบอยูในระดับตํ่ากับสภาวะฟนผุของ
เด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -0.260, p <0.05)
(รายละเอียดดังตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูปกครองกับสภาวะฟนผุของเด็ก
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากรวมทุกดาน
-0.027
การบริโภคอาหารและความถี่ในการบริโภคอาหาร
-0.10
การทําความสะอาดฟนใหเด็ก
-0.260*
การพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปาก
-0.130

อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีผลการศึกษาที่นาสนใจซึ่ง
สามารถนํามาอภิปรายแยกเปน 3 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 สภาวะฟนนํ้านมผุในเด็กกอนวัยเรียน
จากผลการศึกษาสภาวะฟนผุของเด็กกอน
วัยเรียน ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอเกงคอย จังหวัด
สระบุรี ในงานวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา เด็กกอนวัยเรียนมีคา
เฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด (dmft) เทากับ 5.21 ซี่ตอคน ซึ่ง
มีคามากกวาคาเฉลี่ยฟนนํ้านมผุ ถอน อุด ที่สํารวจ
ในระดับประเทศเมื่อครั้งลาสุดป 2555 คือ 4.4 ซี่ตอ
คน สอดคลองกับอัตราการเกิดฟนผุและคาเฉลี่ย
ฟนผุ ถอน อุด แยกรายภาค ซึ่งภาคกลางจะพบเด็ก
ที่มีฟนผุสูงกวาภาคอื่นๆ ยกเวนภาคใต (สํานักทันต
สาธารณสุข, 2555) จากงานวิจยั ในอดีตพบวาสาเหตุ
สําคัญของการเกิดโรคฟนผุในเด็กวัยกอนเรียนมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการรับ
ประทานอาหารทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคฟนผุ เชน ขนม
กรุบกรอบ (Kawashita et al, 2011) และพฤติกรรม
การเลีย้ งดูเด็กของผูป กครอง (ลักขณา อุย จิรากุลและ
คณะ, 2556) ผูปกครองจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การดูแลสุขภาพชองปากเด็ก เพราะเด็กวัยกอนเรียน
ยังไมสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ลดโอกาส
เสีย่ งตอการเกิดฟนผุและดูแลความสะอาดชองปาก
ไดดวยตัวเอง ยังตองอยูในความดูแลของผูปกครอง

p-value
0.717
0.186
<0.001
0.090

ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
ของผูปกครอง
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ ฤติ ก รรมการดู แ ล
สุขภาพชองปากเด็ก ประกอบไปดวย ความถีใ่ นการ
บริโภค
อาหารที่ อ าจส ง ผลให เ กิ ด ฟ น ผุ พฤติ ก รรมการ
ทําความสะอาดชองปากและการพาเด็กไปตรวจ
สุขภาพชองปาก จากการศึกษาพบวา เด็กสวนใหญ
บริโภคอาหารที่ไมมีประโยชนและอาจสงผลใหเกิด
ฟนผุ เชน ขนมถุง ปโป และนมเปรี้ยว เปนประจํา
รอยละ 73.2, 64 และ 56.3 ตามลําดับ ผูปกครองรอย
ละ 66.1 แปรงฟนใหเด็กทุกวัน มีผปู กครองเพียงรอย
ละ 24.1 ตรวจดูความสะอาดซํา้ หลังจากใหเด็กแปรง
ฟน ผูป กครองรอยละ 68.3 ไมเคยเช็ดทําความสะอาด
ชองปากเด็กหลังเด็กดื่มนม ผูปกครองที่เคยพาเด็ก
ไปพบทันตบุคลากรในรอบ 6 เดือนที่ผานมามีเพียง
รอยละ 41.0 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาเด็กกอนวัย
เรียนสวนใหญรบั ประทานอาหารทีเ่ สีย่ งตอการเกิด
โรคฟนผุ ในขณะเดียวกันมีผปู กครองจํานวนนอยที่
ตรวจดูความสะอาดชองปากหลังใหเด็กแปรงฟนเอง
หรือทําความสะอาดชองปากใหเด็กหลังเด็กดื่มนม
ทําใหเด็กเสี่ยงตอการเกิดฟนผุ โดยพบวาผูปกครอง
ที่ทําความสะอาดชองปากใหเด็กเปนประจํา จะ
ทําใหเด็กมีฟนผุนอยกวาผูปกครองที่ไมไดทําความ
สะอาดชองปากใหเด็ก (นันทิยา รัมยณีรัตนากุล,
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2550) ผูปกครองที่ตรวจความสะอาดชองปากเด็ก
เปนประจําหลังแปรงฟนทําใหเด็กเสีย่ งตอการมีฟน
นํ้านมผุนอยลง (ลักขณา อุยจิรากุลและคณะ, 2556)
ประเด็ น ที่ 3 ความสั ม พั น ธ ข องสภาวะฟ น ผุ กั บ
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากเด็ ก ของผู 
ปกครอง
จากการศึกษาความสัมพันธพบวา สภาวะ
ฟนผุของเด็กกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
เด็กของผูปกครองในภาพรวมไมมีความสัมพันธ
กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลิมวิทย หาชื่น
(2553) ที่ไดศึกษาการรับรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและ
การดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูปกครองในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ พบ
วา การดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูปกครองไมมี
ความสัมพันธกบั คาเฉลีย่ ผุ ถอน อุด แตเมือ่ พิจารณา
รายดานพบวา ผูปกครองที่มีพฤติกรรมดานการ
ทําความสะอาดชองปากดีกวา เด็กจะมีฟนนํ้านมผุ
นอยกวาแมวาความสัมพันธดังกลาวจะอยูในระดับ
ตํ่าก็ตาม (r = -0.26, p-value<0.01) ผลการศึกษานี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิยา รัมยณีรัตนากุล
(2550) ทีไ่ ดศกึ ษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการผุของฟนนํา้ นม
ของเด็กที่มีอยูในความดูแลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ที่พบวา ผูปกครอง
ที่มีการทําความสะอาดชองปากใหเด็กจะพบวาเด็ก
มีฟนผุนอยกวาผูปกครองที่ไมไดทําความสะอาด
ชองปากให และจากการศึกษาของลักขณา อุยจิรา
กุลและคณะ (2556) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการเลีย้ งดูและการเกิดโรคฟนผุในเด็กเล็ก
ในจังหวัดสระแกว พบวา ผูปกครองที่ตรวจดูฟนผุ
หรือดูความสะอาดชองปากเด็กเปนประจํา เด็กจะ
มีฟนผุนอยกวาเด็กที่ผูปกครองไมไดตรวจดูความ
สะอาดชองปากหลังแปรงฟน

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครัง้ นีไ้ มพบความ
สัมพันธของสภาวะฟนนํ้านมผุกับความถี่ในการ
บริโภคอาหาร ซึ่งตรงกันขามกับงานวิจัยของวิลา
วัลย วีระอาชากุล และคณะ (2551) ทีไ่ ดศกึ ษาปจจัยที่
มีความสัมพันธกบั การเกิดโรคฟนนํา้ นมผุในเด็กอายุ
6-30 เดือนในคลินิกเด็กดี โรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา
เด็กที่รับประทานขนมขบเคี้ยว/กรุบกรอบและดื่ม
นํ้าหวานเปนประจํา จะทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคฟนนํ้านมผุเปน 7.4 เทา (95% CI=1.8-29.4)
และ 6.2 เทา (95% CI=2.3-16.5) ตามลําดับของเด็ก
ที่ไมรับประทานอาหารดังกลาว ซึ่งการที่งานวิจัย
ครั้งนี้ไมพบความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวอาจ
เนื่องมาจากการวิธีการวิเคราะหขอมูลที่แตกตาง
กัน โดยงานวิจยั ครัง้ นีไ้ ดวเิ คราะหความสัมพันธของ
ความถี่ในการบริโภคอาหารที่อาจทําใหเกิดฟนผุใน
ภาพรวม โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ไมไดแยก
จําเพาะเฉพาะการดื่มนํ้าหวาน นมเปรี้ยวหรือขนม
กรุบกรอบ

ขอเสนอแนะ
1. เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ควรมี ก ารจั ด
กิจกรรมสงเสริมใหผูปกครองตระหนักถึงความ
สําคัญของการปองกันการเกิดสภาวะฟนนํา้ นมผุใน
เด็กกอนวัยเรียน เนนบทบาทผูปกครองในการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กใหหนั มาใสใจและลงมือปฏิบตั ิ
ในการแปรงฟนใหเด็กอยางจริงจัง มีการตรวจความ
สะอาดหลังจากเด็กแปรงฟนเองเปนประจําและมี
การแปรงฟนซํ้าใหเด็กหลักจากฝกแปรงฟนใหเด็ก
ดวยตัวเอง นอกจากนี้ควรนําเด็กไปตรวจสุขภาพ
ชองปากเปนประจําทุก 6 เดือน เพื่อปองกันการเกิด
โรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบศึกษาไปขาง
หนา (Prospective) เพื่ออธิบายปจจัยความสัมพันธ
เชิ ง สาเหตุ แ ละเลื อ กใช ส ถิ ติ ที่ เ หมาะสมในการ
คนหาปจจัยเชิงสาเหตุในการเกิดฟนนํ้านมผุในเด็ก
กอนวัยเรียนเพื่อหาทางปองกันอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพปญหา
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