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บทคัดยอ
 ปญหาฟนนํา้นมผุเปนปญหาสุขภาพชองปากท่ีสาํคญัในเด็กกอนวัยเรียน ผูปกครองเปนผูมบีทบาท

สําคัญในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กในวัยนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาวะฟนนํ้านมผุ 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและความสัมพันธของสภาวะฟนนํา้นมผุกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ชองปากเด็กของผูปกครอง กลุมตัวอยาง คือ เด็กกอนวัยเรียนและผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อําเภอ

แกงคอย  จงัหวัดสระบุร ี183 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยัประกอบดวยแบบสํารวจสภาวะฟนนํา้นมผุ แบบ

สัมภาษณพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก วิเคราะหขอมูลโดย

ใชสถิตเิชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)

 ผลการศึกษาสภาวะฟนนํ้านมผุ พบวาเด็กกอนวัยเรียน มีคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด (dmft) เทากับ 5.21 

ซีต่อคน ดานพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพชองปากเดก็ พบวา ผูปกครองเพยีงรอยละ 24.1 ตรวจดคูวามสะอาด

เปนประจําหลังใหเด็กแปรงฟนเอง ผูปกครองรอยละ 66.1 แปรงฟนใหเด็กทุกวัน ผูปกครองรอยละ 68.3  

ไมเคยเช็ดทําความสะอาดชองปากหลังเด็กดื่มนม นอกจากนี้ยังพบวา เด็กสวนใหญบริโภคอาหารที่ไมมี

ประโยชนและอาจสงผลใหเกิดฟนผุเชน ขนมถุง ปโปและนมเปร้ียว 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

สภาวะฟนนํา้นมผใุนเดก็กอนวยัเรยีน เนนบทบาทผูปกครองในการดแูลสขุภาพชองปากเดก็ใหหนัมาใสใจ
และลงมือปฏิบัติในการแปรงฟนใหเด็กอยางจริงจังเพื่อปองกันการเกิดโรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน
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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 Co-

effi cients 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 signifi cantly associated 

with oral health status (dmft)  (r=-0.26, p-value<0.01).  No signifi cant 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
ฟนผุตัง้แตกอนอายุ 1 ป และเพ่ิมขึน้อยางรวดเร็วใน
ชวงอายุ 3-5 ป (จันทนา อึ้งชูศักดิ์, 2551)  โรคฟนผุ
สงผลกระทบตอเด็กหลายประการ เชน เด็กมีความ
เจบ็ปวดทําใหรบัประทานอาหารไดนอยลง รบกวน
การนอนหลับของเด็ก ซึ่งสงผลตอนํ้าหนักตัว การ
เจริญเติบโตและคุณภาพชีวิตของเด็ก (Sheiham A., 
2006)  เดก็ทีม่ฟีนผรุนุแรงจะขาดอาหารเร้ือรงัทาํให
มีนํ้าหนักและสวนสูงตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานรวม
ทั้งอาจมีผลกระทบตอพัฒนาการและสติ ปญญา
ของเด็กได (Aynan H. et al., 1996) จากการสํารวจ
สภาวะทันตสุขภาพระดับประเทศคร้ังท่ี 7 (สํานัก
ทันตสาธารณสุข, 2555) พบวาเด็กอายุ 3 ป รอยละ 
48.3 ปราศจากฟนนํ้านมผุสูงกวาคาเปาหมายของ
ประเทศที่กําหนดไวเพียงเล็กนอยคือ รอยละ 47 ใน
ป 2558 ปญหาสําคัญที่ยังตองการการดูแลเพิ่มเติม 
คอื เรือ่งการแปรงฟนใหเดก็โดยผูปกครองสวนใหญ
มีความเขาใจผิดวา การเริ่มตนแปรงฟนใหเด็กควร
จะเริ่มจากเวลาที่เด็กมีฟนนํ้านมขึ้นครบเพราะเกรง
วาจะแปรงโดนเหงือกทําใหเด็กเจ็บ (ทรงวุฒิ ตวง
รัตนพันธ, 2549) ผูปกครองท่ีมีบุตรอายุ 3 ป รอย
ละ 55.8 ยังปลอยใหเด็กแปรงฟนดวยตนเองและไม
ไดมกีารตรวจดูความสะอาดหรือแปรงฟนซํา้ใหเดก็
อีกครั้ง 
 นอกจากน้ีการด่ืมนมรสหวานยังเปนปจจัย
สาํคญัอีกประการหนึง่ทีม่ผีลตอการเกดิโรคฟนผุใน
เด็กกลุมนี้ แมวาโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะ
จดันมจดืใหแกเดก็แลวกต็าม แตกพ็บวาเดก็เลก็อายุ 
3 ป  ยงัดืม่นมหวานและนมเปรีย้วเมือ่อยูทีบ่านสงูถงึ
รอยละ 48.9 และรอยละ 49.9 ตามลาํดบั รวมท้ังยงัมี

การใชขวดนมอยูถงึรอยละ 39.4 ซึง่ปญหาการดูดนม
ขวดนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุแลว
ยงัทําใหมโีอกาสเกดิความผดิปกตขิองการสบฟนใน
อนาคตอีกดวย (สํานักทันตสาธารณสุข, 2555) โดย
ผูปกครองมคีวามเชือ่วาการใหเดก็ดดูนมจากขวดจะ
ทําใหเด็กรับประทานนมไดมากกวาการดื่มนมจาก
แกวและมีความเชื่อวาการดูดขวดนมเปนชวงเวลา
ที่มีความสุขของเด็ก จึงยังไมอยากบังคับใหลูกเลิก
นมขวด (ปยะนารถ จาตเิกต, 2549) จากสถานการณ
การเกิดโรคฟนผุในฟนนํ้านมท่ีอยูในระดับสูงนั้น
มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการเล้ียงดูบุตรของ
ผูปกครองดังกลาวขางตน  เนื่องจากเด็กวัยน้ียังไม
สามารถชวยเหลือตนเองไดเทาท่ีควร โดยเฉพาะใน
การดูแลสขุภาพชองปากจงึยงัตองอาศยัการดแูลจาก
ผูปกครองซ่ึงเปนผูมบีทบาทสําคญัในการจัดอาหาร
ที่มีประโยชนใหเด็กรับประทาน หลีกเลี่ยงอาหาร
ที่อาจสงผลใหเกิดฟนผุ การดูแลทําความสะอาด
ชองปากและการพาเด็กไปพบทันตแพทยเพื่อตรวจ
สุขภาพชองปากเปนประจํา ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพชองปากเดก็ของ
ผูปกครองและความสมัพนัธของสภาวะฟนผใุนฟน
นํ้านมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
ของผูปกครอง

วัตถุประสงคของงานวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาสภาวะฟนผุในเด็กกอนวัย
เรียนและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
ของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน 
 2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธของสภาวะฟน
ผุกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผู
ปกครอง
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วิธีดําเนินการวิจัย
 การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา
วิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Descriptive 
Cross-Sectional Study)
 ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
เด็กกอนวัยเรียน อายุระหวาง 2 ½ - 4 ป และผู
ปกครองของเด็กกอนวัยเรียน ในอําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี  
 กลุมตัวอยางในการศึกษาในคร้ังนี้คือเด็ก
กอนวัยเรียนอายุระหวาง 2 ½ - 4 ป และผูปกครอง
ของเด็กกอนวัยเรยีน อาํเภอแกงคอย จงัหวดัสระบรุี 
ใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางในกรณีประมาณคา
เฉลี่ยที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนชัด
จากสูตร   
           
n       คือ  จํานวนขนาดตัวอยาง 
Z       คือ  คาปกติมาตรฐาน        
 คือ  คา Z  ที่ระดับ  α = 0.05   = Z (0.025)  =
             1.96
e       คือ คาความคลาดเคลื่อน = 0.3
σ2     คือ  คาความแปรปรวนของคาเฉลี่ยระดับ
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของ
 ผู ปกครองจากการศึกษาของ Nonglak 
 Pacharuniti และคณะ 2004  = 2.04
แทนคาในสูตร             
  n =          
  
  =      

  =
 
  =    177.44

 จากการทดลองคํานวณขนาดตัวอยาง ซึง่ได
ขนาดตัวอยาง เทากับ 178 คน
 
 การสุมตัวอยาง
 เริ่มจากผูวิจัยทําการสุม 1 ตําบลโดยการจับ
ฉลาก จากจํานวนท้ังส้ิน 14 ตาํบลในอําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี ไดตําบลตาลเดี่ยว จากนั้นทําการสุม
ตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนจากศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในตําบลตาลเดี่ยว จํานวนทั้งหมด 4 แหง 
โดยการสุมแบบเปนระบบ (Systematic Random 
Sampling) โดยจัดเรียงรายช่ือของเด็กตามทะเบียน
รายชื่อเรียงตามลําดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามตัว
อักษรและทําการสุมอยางงายเพื่อหาตําแหนงเริ่ม
ตนของตัวอยางแรก (Randomstart = r) ระหวาง
ตําแหนงที่ 1 ถึงตําแหนงที่ 3 นับเปนตัวอยางท่ี 1 
จากน้ันเลือกตัวอยางในลําดับถัดไป (3,6,9...n+3 ) 
สุมตัวอยางแบบเปนระบบตอเนื่องจากตําแหนงที่ 
1 โดยเลือกกลุมตัวอยางอีกทุก ๆ ตําแหนงที่ 3 ไป
เรื่อย ๆ จนไดขนาดตัวอยางครบ 178 ตัวอยาง และ
ผูวจิยัไดทาํการสุมตัวอยางเพิม่ รอยละ 5 โดยใชหลัก
การเดียวกัน เผือ่กรณีมตีวัอยางลาออกจากการศึกษา
วิจัยไดตัวอยางจํานวนทั้งส้ินเทากับ 183 คน

 การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
 ผูวิจัยสงโครงรางวิทยานิพนธเขารับการ
พิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแกน (ST57-060)  เมื่อผานการอนุมัติ 
ผูวจิยัไดทาํการพิทกัษสทิธิข์องกลุมตวัอยางโดยการ
ชีแ้จงใหผูเขารวมการวจิยัทราบวตัถปุระสงคและขัน้
ตอนการวิจัย ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล พรอมท้ังใหผูปกครองลงนามยินยอม กลุม
ตวัอยางมสีทิธิใ์นการปฏิเสธท่ีจะไมเขารวมการวจิยั

 Z2 α/2

 Z2  σ2 α/2
e2

n =

 Z2  σ2 α/2
e2

(1.96)2 * (2.04)2

(0.3)2 

15.97
0.09
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ในครั้งนี้ได โดยไมมีผลกระทบตอการบริการใดๆ ที่
จะไดรบั สาํหรับขอมลูทีไ่ดจากการวิจยัคร้ังนีจ้ะเก็บ
เปนความลับ โดยปกปดและไมมีการเปดเผยขอมูล
รายบุคคลที่ทําใหเกิดความเสียหายแกกลุมตัวอยาง 
โดยผูวิจัยเสนอผลการวิจัยในภาพรวมและนํามาใช
ประโยชนในการศกึษาเทานั้น

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 ประกอบดวย 
 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของเด็กและ
ผูปกครอง เชน เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา 
มีลักษณะเปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบและมี
คําถามปลายเปดใหตอบสั้นๆ
 2) แบบประเมินสภาวะฟนผุ  ดัดแปลง
จากแบบสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติคร้ังท่ี 
7 (สํานักทันตสาธารณสุข, 2555)
 3) แบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กของผูปกครอง จํานวน 33 ขอ
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ
  3.1) ความถ่ีในการบริโภคอาหารท่ีอาจ
สงผลใหเกิดฟนผุ 
  3.2) การทําความสะอาดชองปาก 
  3.3) การพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปาก
 ในการประเมนิความถีใ่นการบรโิภคอาหารและการ
ทําความสะอาดปากและฟนมีตัวเลือก 3 ระดับ คือ
 ทําเปนประจํา   หมายถึง เมื่อผูตอบปฏิบัติ
ทุกวัน หรอืปฏิบัติ 5-7 วันในสัปดาห
 ทําเปนบางครั้ง หมายถึง เมื่อผูตอบปฏิบัติ
ไมทุกวัน หรือปฏิบัติ 2-4 วัน ในสัปดาห
 ไมเคย              หมายถึง  เมื่อผูตอบปฏิบัติ
นอยกวา 2 วัน หรือไมเคยปฏิบัติเลย   
มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

การใหคะแนน กรณีปฏิบัติ

ถูกตอง

กรณีปฏิบัติ

ไมถูกตอง

ทําเปนประจํา 3 คะแนน 1 คะแนน

ทําเปนบางครั้ง 2 คะแนน 2 คะแนน

ไมเคย 1 คะแนน 3 คะแนน

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
 1) แบบประเมินสภาวะฟนผุ  มีการหาคา 
Standardization ของการสํารวจประสบการณฟน
ผุโดยการทํา Intra Examiner Reliability สําหรับ
ผูตรวจคนเดียวโดยการตรวจสภาวะฟนผุ อายุ 2 
ขวบคร่ึงถึง 4 ขวบ จํานวน 5 คน  ทดสอบกับกลุม
ตัวอยางเดียวกัน 2 ครั้ง ในชวงเวลาท่ีหางกันแลวหา
คา Kappa Standardization ซึ่งคา  Kappa ของดัชนี 
ผุ อุด ถอน dmft มีคาเทากับ 0.84
 2) แบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กของผูปกครอง ทําการตรวจ
สอบคุณภาพเครื่องมือโดยการ
  2.1 การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา 
(Content Validity) โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่
สรางข้ึนเองจากการทบทวนวรรณกรรม เสนอผู
เช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ในการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม คาความตรงเชิง
เนื้อหาที่ไดเทากับ 0.92 จากนั้นมีการปรับปรุงแกไข
ตามที่ผูเช่ียวชาญแนะนําแลว นําแบบสัมภาษณไป
หาความเที่ยงของเครื่องมือ 
  2.2 การตรวจสอบความเทีย่งหรอืความ
เช่ือถือไดของเครือ่งมอื (Reliability) โดยการนาํแบบ
สัมภาษณที่ไดรับการตรวจสอบดานความตรงและ
ไดรับการปรับปรุงแลว   นําไปทดลองใชกับกลุม
ตวัอยางทีม่ลีกัษณะคลายกลุมประชากรของการวิจยั
ครัง้นี ้โดยนาํไปทดลองใชกบัผูปกครองเดก็ในอาํเภอ
ขางเคียง จาํนวน 30 คนและคาํนวณหาความเชือ่มัน่
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูปกครองจําแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคล (N =183)

ของแบบสมัภาษณโดยใชคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของ
ครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคา
ความเที่ยงของแบบสัมภาษณทั้งฉบับเทากับ 0.75
  
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต เดือนธันวาคม 
ถึง มกราคม 2558 โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการดังนี้
 1. ทาํหนงัสอืราชการแจงผูบรหิารองคการ
บริหารสวนตําบล ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
และนดัเวลาทีจ่ะไปเกบ็ขอมลู พรอมแจงใหทางศนูย
พฒันาเดก็เลก็ทาํการนดัหมายเดก็ ผูปกครองไวลวง
หนา
 2. สัมภาษณผู ปกครองของเด็กกอนวัย
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตาลเดี่ยว อําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรีตามวันเวลาท่ีนัดไว ใชเวลา
ในการสัมภาษณตอคนประมาณ 10-15 นาที
 3. ตรวจสภาวะฟนผุของเด็กกอนวัยเรียน 
จาํนวน 183 คน ในศนูยพฒันาเดก็เลก็ตาํบลตาลเด่ียว 
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยผูวิจัยดําเนินการ
ดวยตนเอง 1 ทาน และมีผูชวยจดบันทึก 1 ทาน
 4. นาํขอมลูทีไ่ดจากการทําแบบสัมภาษณ
มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว และนําไป

วิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป

 การวิเคราะหขอมูล
 ใช สถิติ เชิงพรรณนาเพื่อคํานวณหาคา
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช Pearson correlation เพื่อหาความสัมพันธของ
ตัวแปร
ผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้แบงการนําเสนอผลการวิจัย
ออกเปน 4 ตอนไดแก
 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป
 ตอนที่ 2 สภาวะฟนผุของเด็กกอนวัยเรียน
 ตอนที ่3 พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพชองปาก
เด็กของผูปกครอง
 ตอนท่ี 4 ความสัมพันธของสภาวะฟนผุ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผู
ปกครอง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
 กลุมตวัอยางเปนผูปกครองเด็กวยักอนเรียน 
จาํนวน 183 คน สวนใหญเปนเพศชาย คดิเปนรอยละ 
72.1 อายุเฉลี่ย 35.99 ป (+11.83) รายละเอียดขอมูล
ทั่วไปดังตารางที่ 1

ขอมูลทั่วไป จํานวน (รอยละ)

เพศ

    ชาย 132 (72.1)

    หญิง 51 (27.9 )

รายไดตอเดือน

   ไมมีรายได 12 (6.6)

   มีรายไดตํ่ากวา 3000 บาท 16 (8.7)

   3,001-6,500 บาท 26 (14.2)
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ขอมูลทั่วไป จํานวน (รอยละ)

   6,501-10,000 บาท 47 (25.7)

   สูงกวา 10,000 บาท 82 (44.8)

ความสัมพันธกับเด็ก

     บิดา-มารดา 122 (66.7)

     ปู-ยา/ตา-ยาย 46 (25.1)

     ลุง-ปา/นา-อา 12 (6.6)

     อื่นๆ เชน พี่ชาย 3 (1.6)

สถานภาพสมรส

    โสด 12 (6.6)

    คู/สมรส 150 (81.9)

    หยา/แยก 13 (701)

    หมาย 8 (4.4)

การศึกษา

    ไมไดเรียน 4 (2.2)

    ประถมศึกษา 68 (37.2)

    มัธยมศึกษาตอนตน 44 (24)

    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 43 (23.5)

    อนุปริญญา/ปวส. 10 (5.5)

    ปริญญาตรีขึ้นไป 14 (7.6)

ตอนที ่2 สภาวะฟนผขุองเดก็กอนวยัเรยีน (คาเฉลีย่ 
dmft)  
 เดก็กอนวยัเรยีนทีศ่กึษามคีาเฉล่ีย dmft 5.21 
ซี่ตอคน พบวามีฟนผุ คิดเปนรอยละ 79.2 ฟนที่ถูก

ถอน คดิเปนรอยละ 4.4 และฟนท่ีอดุแลวคดิเปนรอย
ละ 1.6  (ตารางท่ี 2)

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของสภาวะฟนผุของเด็กกอนวัยเรียน (N =183)

สภาวะสุขภาพชองปาก จํานวน (คน) รอยละ

ฟนผุ 145 79.2

ฟนที่ถูกถอน 8 4.4

ฟนที่อุดแลว 3 1.6

คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 5.21 ซี่ตอคน
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
ของผูปกครอง
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของ
ผูปกครอง ประกอบดวย 2 ดานดังนี้
  3.1)  ความถ่ีในการบริโภคอาหารท่ีอาจ
สงผลใหเกิดฟนผุของเด็ก
  3.2) การทําความสะอาดชองปาก

  3.3) การพาเดก็ไปตรวจสุขภาพชองปาก 
 จากการสัมภาษณผูปกครองดานความถี่ใน
การบริโภคอาหารของเด็กวัยกอนเรียนท่ีอาจสงผล
ใหเกิดฟนผุ พบวา อาหารสวนใหญที่เด็กกอนวัย
เรียนบริโภคเปนประจํา ไดแก ขนมถุง ปโปและนม
เปรี้ยว คิดเปน รอยละ 73.2, 66 และ 56.3 ตามลําดับ 
(รายละเอียดดังตารางท่ี 3)

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีอาจสงผลใหเกิดฟนผุเด็กกอนวัยเรียนใน               

1 สัปดาห (N = 183)

ชนิดอาหาร จํานวน (รอยละ)

ประจํา บางครั้ง ไมเคยเลย

นมอัดเม็ด 29 (15.8) 96 (52.5) 58 (31.7)

ลูกอม 45 (24.6) 104 (56.8) 34 (18.6)

ช็อกโกแลต 79 (43.2) 89 (48.6) 15 (8.2)

ขนมถุง 134 (73.2) 44 (24.0) 4 (2.2)

คุกกี้/ขนมเคก 72 (39.3) 86 (47.0) 24 (13.1)

ขนมปงนิ่ม 60 (32.8) 86 (47.0) 36 (19.7)

นมรสหวาน 88 (48.1) 53 (29.0) 42 (23.0)

นมเปรี้ยว 103 (56.3) 61 (33.3) 19 (10.4)

นํ้าหวาน 68 (37.2) 79 (43.2) 36 (19.7)

นํ้าอัดลม 83 (45.4) 75 (41.0) 25 (13.7)

เจเลไลด/ปโป 35 (64) 91 (49.7) 28 (15.3)

ไอศกรีม 81 (44.3) 86 (47.0) 16 (8.7)

 ดานพฤติกรรมการทําความสะอาดชอง
ปากเด็กของผูปกครองในรอบ 6 เดือนที่ผานมาพบ
วา ผูปกครองท่ีแปรงฟนใหเด็กทุกวันมีเพียงรอย
ละ 66.1 มีผูปกครองที่ไมเคยตรวจความสะอาดชอง
ปากหลังจากใหเด็กแปรงฟนเองสูงถึงรอยละ 48.6  
มีผูปกครองท่ีไมเคยเช็ดทําความสะอาดชองปากให

เดก็หลงัเดก็ดืม่นมคดิเปนรอยละ 68.3 นอกจากนีย้งั
พบวามเีดก็ท่ีแปรงฟนกอนนอนแลวยังรบัประทาน
ขนมหรือดื่มนมอีกเปนประจํารอยละ 41.3 โดยที่ผู
ปกครองไมไดมีการทําความสะอาดชองปากซํ้าให
อีกครั้ง (ตารางท่ี 4)
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของการทําความสะอาดชองปากและการพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปาก

พฤติกรรมของผูปกครอง จํานวน (รอยละ)

การแปรงฟน

     ไมเคยแปรงฟนใหเด็กเลย 0

      แปรงฟนใหเด็กบางวัน 62 (33.9)

      แปรงฟนใหเด็กทุกวัน 121 (66.1 )

จํานวนครั้งในการแปรงฟนใหเด็ก/วัน

     1 ครั้ง 30 (16.4)

     2 ครั้ง 115 (62.8)

     3 ครั้ง 38 (20.8)

ใครแปรงฟนใหเด็ก

     เด็กแปรงฟนเองทั้งหมด 26 (14.2)

     ผูปกครองแปรงฟนใหเด็กทั้งหมด 38 (20.8)

     เด็กแปรงฟนเองแลวผูปกครองแปรงฟนใหเด็กซํ้าอีกคร้ัง 119 (65)

ระยะเวลาในการแปรงฟนใหเด็ก

   นอยกวา 1 นาที 68 (37.2)

   1-3 นาที 95 (51.9)

   มากกวา 3 นาที 20 (10.9)

การตรวจความสะอาดหลังจากท่ีเด็กแปรงฟนเอง

     ไมเคยทําเลย 89 (48.6)

     ทําบางครั้ง 50 (27.3)

     ทําเปนประจํา 44 (24.1)

หลังจากแปรงฟนกอนนอนแลวเด็กด่ืมนม/รับประทานขนมอีก

    ไมเคยทําเลย 57 (31.1)

    ทําบางครั้ง 51 (27.9)

    ทําเปนประจํา   75 (41.0)

หลังเด็กดื่มนมไดเช็ดทําความสะอาดฟนใหเด็ก

   ไมเคยทําเลย 125 (68.3)

    ทําบางครั้ง 33 (18.0)           
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 ดานการพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปาก พบ
วา ผูปกครองเคยพาเดก็ไปพบทนัตบคุลากร รอยละ 
41.0 ซึ่งสาเหตุที่พาเด็กไปหาทันตแพทยเนื่องจาก
เด็กฟนผุและมีอาการปวดฟนรอยละ 72.0 และผู
ปกครองจะพาเด็กมารับบริการทางทันตกรรมสวน
ใหญคือ การเคลือบฟลูออไรด รอยละ 76.0  รอง

ลงมาคืออุดฟนเพียงรอยละ 8.0  โดยสถานที่ที่ผู 
ปกครองจะพาเด็กไปพบทันตบุคลากรมากที่สุดคือ 
ทีโ่รงพยาบาล รองลงมาคอืสถานอีนามยั คดิเปนรอย
ละ 61.3 และรอยละ 23.3 ตามลําดับ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูปกครองในการพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปากในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

พฤติกรรมของผูปกครอง จํานวน (รอยละ)

การพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปาก (ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา)

 ไมเคย 108 (59.0)

 เคย 75 (41.0)

สาเหตุที่พาเด็กไปพบทันตบุคลากร

 เด็กฟนผุ แตไมปวดฟน 10 (13.3)

 เด็กฟนผุ และปวดฟน 54 (72.0)

 พาเด็กไปตรวจฟน 11 (14.7)

การรับการรักษาทางทันตกรรม

เคยอุดฟน             6 (8.0)

เคยถอนฟน   7 (9.3)

เคยเคลือบฟลูออไรด 57 (76.0)

ตอนที่ 4 ความสัมพันธของสภาวะฟนผุในเด็ก
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผู
ปกครอง
 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
สภาวะฟนผุของเด็ก (คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด)  กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผู 
ปกครอง พบวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก

เด็กโดยรวมทุกดานไมมีความสัมพันธกับสภาวะ
ฟนผุของเด็ก (r = -0.027, p >0.05) แตเมื่อพิจารณา
รายดานพบวาการทําความสะอาดฟนใหเดก็มคีวาม
สัมพันธทางลบอยูในระดับตํ่ากับสภาวะฟนผุของ
เด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (r = -0.260, p <0.05)  
(รายละเอียดดังตารางที่ 6)



15The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 22  No. 1  January - June 2016

ตารางที่ 6 ความสัมพันธของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูปกครองกับสภาวะฟนผุของเด็ก 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน p-value

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากรวมทุกดาน -0.027 0.717

การบริโภคอาหารและความถี่ในการบริโภคอาหาร -0.10 0.186

การทําความสะอาดฟนใหเด็ก -0.260* <0.001

การพาเด็กไปตรวจสุขภาพชองปาก -0.130 0.090

อภิปรายผลการวิจัย
 งานวิจัยครั้งนี้มีผลการศึกษาที่นาสนใจซึ่ง
สามารถนํามาอภิปรายแยกเปน 3 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 สภาวะฟนนํ้านมผุในเด็กกอนวัยเรียน
 จากผลการศึกษาสภาวะฟนผุของเด็กกอน
วัยเรียน ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอเกงคอย จังหวัด
สระบรุ ีในงานวจิยัครัง้นีพ้บวา เด็กกอนวยัเรยีนมคีา
เฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด (dmft) เทากับ 5.21 ซี่ตอคน ซึ่ง
มีคามากกวาคาเฉล่ียฟนนํ้านมผุ ถอน อุด ที่สํารวจ
ในระดับประเทศเม่ือครั้งลาสุดป 2555 คือ 4.4 ซี่ตอ
คน สอดคลองกับอัตราการเกิดฟนผุและคาเฉล่ีย
ฟนผุ ถอน อุด แยกรายภาค ซึ่งภาคกลางจะพบเด็ก
ที่มีฟนผุสูงกวาภาคอื่นๆ ยกเวนภาคใต (สํานักทนัต
สาธารณสขุ, 2555) จากงานวจิยัในอดตีพบวาสาเหตุ
สําคัญของการเกิดโรคฟนผุในเด็กวัยกอนเรียนมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการรับ
ประทานอาหารท่ีเสีย่งตอการเกิดโรคฟนผ ุเชน ขนม
กรุบกรอบ (Kawashita et al, 2011) และพฤติกรรม
การเล้ียงดูเดก็ของผูปกครอง (ลกัขณา อุยจริากุลและ
คณะ, 2556)  ผูปกครองจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การดแูลสขุภาพชองปากเดก็ เพราะเดก็วยักอนเรยีน
ยังไมสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ลดโอกาส
เสีย่งตอการเกดิฟนผแุละดแูลความสะอาดชองปาก
ไดดวยตัวเอง ยังตองอยูในความดูแลของผูปกครอง

ประเดน็ที ่2 พฤตกิรรมการดแูลสุขภาพชองปากเดก็
ของผูปกครอง
 ในการศึกษาครั้งนี้พฤติกรรมการดูแล
สขุภาพชองปากเด็ก ประกอบไปดวย ความถ่ีในการ
บริโภค
อาหารท่ีอาจสงผลใหเกิดฟนผุ พฤติกรรมการ
ทําความสะอาดชองปากและการพาเด็กไปตรวจ
สุขภาพชองปาก จากการศึกษาพบวา เด็กสวนใหญ
บริโภคอาหารท่ีไมมีประโยชนและอาจสงผลใหเกิด
ฟนผุ เชน ขนมถุง ปโป และนมเปร้ียว เปนประจํา
รอยละ 73.2, 64 และ 56.3 ตามลําดับ ผูปกครองรอย
ละ 66.1 แปรงฟนใหเดก็ทุกวนั มผีูปกครองเพยีงรอย
ละ 24.1 ตรวจดูความสะอาดซ้ําหลงัจากใหเดก็แปรง
ฟน ผูปกครองรอยละ 68.3 ไมเคยเชด็ทําความสะอาด
ชองปากเด็กหลังเด็กดื่มนม ผูปกครองท่ีเคยพาเด็ก
ไปพบทันตบุคลากรในรอบ 6 เดือนที่ผานมามีเพียง
รอยละ 41.0 จากขอมลูดังกลาวจะเห็นวาเด็กกอนวัย
เรยีนสวนใหญรบัประทานอาหารท่ีเสีย่งตอการเกิด
โรคฟนผ ุในขณะเดียวกันมผีูปกครองจํานวนนอยท่ี
ตรวจดคูวามสะอาดชองปากหลังใหเดก็แปรงฟนเอง
หรือทําความสะอาดชองปากใหเด็กหลังเด็กดื่มนม 
ทําใหเด็กเสี่ยงตอการเกิดฟนผุ โดยพบวาผูปกครอง
ที่ทําความสะอาดชองปากใหเด็กเปนประจํา จะ
ทําใหเด็กมีฟนผุนอยกวาผูปกครองที่ไมไดทําความ
สะอาดชองปากใหเด็ก (นันทิยา รัมยณีรัตนากุล, 
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2550) ผูปกครองท่ีตรวจความสะอาดชองปากเด็ก
เปนประจาํหลงัแปรงฟนทาํใหเดก็เสีย่งตอการมฟีน
นํ้านมผุนอยลง (ลักขณา อุยจิรากุลและคณะ, 2556)  

ประเด็นที่ 3 ความสัมพันธของสภาวะฟนผุกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผู 
ปกครอง
 จากการศึกษาความสัมพันธพบวา สภาวะ
ฟนผขุองเดก็กบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพชองปาก
เด็กของผูปกครองในภาพรวมไมมีความสัมพันธ
กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลิมวิทย หาช่ืน 
(2553)  ที่ไดศึกษาการรับรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและ
การดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูปกครองในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ พบ
วา การดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูปกครองไมมี
ความสมัพันธกบัคาเฉลีย่ผ ุถอน อดุ  แตเม่ือพจิารณา
รายดานพบวา ผูปกครองที่มีพฤติกรรมดานการ
ทําความสะอาดชองปากดีกวา เด็กจะมีฟนนํ้านมผุ
นอยกวาแมวาความสัมพันธดังกลาวจะอยูในระดับ
ตํ่าก็ตาม (r = -0.26, p-value<0.01) ผลการศึกษานี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิยา รัมยณีรัตนากุล 
(2550) ทีไ่ดศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอการผุของฟนน้ํานม
ของเด็กที่มีอยูในความดูแลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ที่พบวา ผูปกครอง
ที่มีการทําความสะอาดชองปากใหเด็กจะพบวาเด็ก
มีฟนผุนอยกวาผูปกครองที่ไมไดทําความสะอาด
ชองปากให  และจากการศึกษาของลักขณา อุยจิรา
กุลและคณะ (2556) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤตกิรรมการเล้ียงดแูละการเกิดโรคฟนผใุนเดก็เล็ก
ในจังหวัดสระแกว พบวา ผูปกครองที่ตรวจดูฟนผุ
หรือดูความสะอาดชองปากเด็กเปนประจํา เด็กจะ
มีฟนผุนอยกวาเด็กที่ผูปกครองไมไดตรวจดูความ
สะอาดชองปากหลังแปรงฟน

  อยางไรกต็าม ในการศกึษาครัง้นีไ้มพบความ
สัมพันธของสภาวะฟนนํ้านมผุกับความถี่ในการ
บริโภคอาหาร ซึ่งตรงกันขามกับงานวิจัยของวิลา
วลัย วรีะอาชากลุ และคณะ (2551) ทีไ่ดศกึษาปจจยัที่
มคีวามสัมพนัธกบัการเกดิโรคฟนนํา้นมผใุนเดก็อายุ 
6-30 เดือนในคลินิกเด็กดี โรงพยาบาลศรีนครินทร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา 
เด็กที่รับประทานขนมขบเค้ียว/กรุบกรอบและด่ืม
นํ้าหวานเปนประจํา  จะทําใหมีโอกาสเส่ียงตอการ
เกิดโรคฟนนํ้านมผุเปน 7.4 เทา (95% CI=1.8-29.4) 
และ 6.2 เทา (95% CI=2.3-16.5) ตามลําดับของเด็ก
ที่ไมรับประทานอาหารดังกลาว ซึ่งการท่ีงานวิจัย
ครั้งนี้ไมพบความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวอาจ
เนื่องมาจากการวิธีการวิเคราะหขอมูลที่แตกตาง
กนั โดยงานวิจยัครัง้นีไ้ดวเิคราะหความสัมพนัธของ
ความถี่ในการบริโภคอาหารที่อาจทําใหเกิดฟนผุใน
ภาพรวม โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ไมไดแยก
จําเพาะเฉพาะการดื่มนํ้าหวาน นมเปรี้ยวหรือขนม
กรุบกรอบ 

ขอเสนอแนะ
 1. เจ าหนาที่สาธารณสุขควรมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมใหผู ปกครองตระหนักถึงความ
สาํคญัของการปองกันการเกิดสภาวะฟนนํา้นมผุใน
เด็กกอนวัยเรียน เนนบทบาทผูปกครองในการดูแล
สขุภาพชองปากเดก็ใหหนัมาใสใจและลงมอืปฏบิตัิ
ในการแปรงฟนใหเดก็อยางจรงิจงั มกีารตรวจความ
สะอาดหลังจากเด็กแปรงฟนเองเปนประจําและมี
การแปรงฟนซ้ําใหเด็กหลักจากฝกแปรงฟนใหเด็ก
ดวยตัวเอง นอกจากนี้ควรนําเด็กไปตรวจสุขภาพ
ชองปากเปนประจําทุก 6 เดือน เพื่อปองกันการเกิด
โรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน
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