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บทคัดยอ
การศึกษานีเ้ ปนการวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา (1) สภาวะทันตสุขภาพ
ของเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (2) ปจจัยเอื้อในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก สภาพแวดลอมของ
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก การจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพ การไดรบั การสนับสนุนอุปกรณในการทําความสะอาด
ชองปาก การจัดกิจกรรมอบรมทางทันตสุขภาพ (3) ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมทางทันตสุขภาพของ
ผูดูแลเด็กในการดูแลทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (4) ศึกษาเปรียบเทียบสภาวะ
ทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนจําแนกตามปจจัยเอื้อ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูดูแลเด็ก
ประชากรที่ศึกษาเก็บทุกหนวยประชากร มี 2 กลุมไดแก ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
72 คน และเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก จํานวน 1,162 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม
ที่มีความเที่ยงเทากับ 0.725 และแบบบันทึกสภาวะโรคฟนผุ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหาคาความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา (1) รอยละ 58.11 ของเด็กกอนวัยเรียนมีฟนผุ (2) ปจจัยเอื้ออยูในระดับปานกลางถึง
ระดับดีทาํ ใหสภาวะทันตสุขภาพไมดี (3) ความรูข องผูด แู ลเด็กอยูใ นระดับดี ทัศนคติของผูด แู ลเด็กอยูใ นระดับดี
ที่สุด พฤติกรรมของผูดูแลเด็กอยูในระดับดี (4) ผลการเปรียบเทียบสภาวะทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียน
จําแนกตามปจจัยเอื้อ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูดูแลเด็ก พบวา ปจจัยเอื้ออยูในระดับปานกลางถึง
ระดับดีทําใหสภาวะทันตสุขภาพไมดี ความรูของผูดูแลเด็กอยูในระดับดีทําใหสภาวะทันตสุขภาพดี ทัศนคติ
ของผูดูแลเด็กอยูในระดับดีที่สุดและพฤติกรรมของผูดูแลเด็กอยูในระดับดีทําใหสภาวะทันตสุขภาพไมดี
พบวา อายุ ระดับการศึกษา ความรูของผูดูแลเด็กที่แตกตางกัน สภาวะทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อายุที่มากขึ้น ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และความรูที่ดีของ
ผูดูแลเด็กทําใหสภาวะทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนดี
คําสําคัญ: สภาวะทันตสุขภาพ, ผูดูแลเด็ก, เด็กกอนวัยเรียน
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Abstract
This study was aimed at (1) studying oral health status of pre-school children at day care
centers; (2) facilitating factors at day care centers; The behaviors of caregivers (4) To compare
the oral health status of pre-school children by factors contributing to knowledge, attitude and
behaviors of caregivers.
A population study was conducted for 72 caregivers and 1,162 pre-school children. The
instruments used in the study were a questionnaire with a reliability value of 0.725 and a dental
caries record. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation T-test
and One way ANOVA.
The research found that Pre-school children had a decay rate of 58.11 percent. The facilitating
factor is the medium to good level of day care centers. The knowledge of the caregivers is
a good level. The attitude of the caregiver is the best level and the behavior of the caregiver is
a good level. It was also found that the age, education and knowledge of caregivers had
a statistically significant eﬀect on oral health status of pre-school children.
Results may be used to supplement the lack of knowledge of caregivers. And may be used
to plan dental health promotion operations. It may also serve as a requirement for the caregiver’s
qualifications at day care center.
Keywords: oral health status, caregiver, pre-school children

ความสําคัญของปญหา
ปญหาสําคัญของระบบทันตสาธารณสุขไทย คือ การเกิดโรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน จากการสํารวจ
สภาวะทันตสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2555 (กองทันตสาธารณสุข, 2555) พบวาเด็กไทยอายุ 3 ป มีอัตรา
การเกิดฟนผุในฟนน้ํานมสูงถึงรอยละ 51.8 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด (dmft) 2.7 ซี่ตอคน และจากการสํารวจ
สภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดเพชรบูรณ พบวาเด็ก 3 ป มีอัตราฟนน้ํานมผุรอยละ 64.8 คาเฉลี่ยฟนผุ
ถอน อุด 3.98 ซี่ตอคน และจากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของอําเภอวิเชียรบุรี พบอัตราฟนผุในเด็ก 3 ป
รอยละ 75.6 คาเฉลีย่ ฟนผุ ถอน อุด 7.42 ซีต่ อ คน ซึง่ เปนอัตราฟนผุทสี่ งู กวาทัง้ ระดับประเทศและระดับจังหวัด
(กลุมงานทันตสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ, 2559) ไดมีการศึกษาในผูดูแลเด็ก พบวาการตรวจฟนเด็กและ
การแปรงฟนมีผลดีตอสุขภาพชองปาก (จุฑามาศ เรียบรอย, 2538) นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยทางผูดูแลเด็ก
อันไดแก ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติของผูดูแลเด็ก รวมถึงการจัดกิจกรรมการแปรงฟนหลังอาหาร
กลางวันของเด็กกอนวัยเรียน อยูในเกณฑดี แตพบวาความชุกของโรคฟนผุเทากับรอยละ 91.39 (วศิน เทียน
กิ่งแกว, 2539) จากการศึกษาในอดีตพบวาปจจัยที่มีผลตอสภาวะทันตสุขภาพในเด็กกอนวัยเรียน ไดแก
ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติของผูดูแลเด็ก การจัดการอบรม การสนับสนุนอุปกรณในการทําความสะอาด
ชองปาก รวมถึงการนิเทศติดตามและการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพตางๆ ของผูเ กีย่ วของ ซึง่ เปน
ปจจัยที่สามารถทําใหเกิดการมีสุขภาพชองปากที่ดีของเด็กกอนวัยเรียนได การวิจัยนี้เพื่อศึกษาปจจัยของ
ผูด แู ลเด็กทีม่ คี วามสัมพันธตอ สภาวะทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก อําเภอวิเชียรบุรี

CRRU
RU
R
U

วารสารการวิจัย กาสะลองคํา

13

จังหวัดเพชรบูรณ เนื่องจากพบวาอัตราการเกิดฟนผุในเด็ก 3 ปของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังอยูในเกณฑ
ที่สูง คือรอยละ 75.6 และคาเฉลี่ยผุ ถอน อุด 7.42 ซี่ตอคน และเพื่อนําขอมูลการวิจัยมาเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาวะทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเขตอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั สภาวะทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
เขตอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั สภาวะทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เขตอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ซึง่ เปนการวิจยั เชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง (Analytic
Cross-Sectional Study) โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร การวิจัยครั้งนี้จํากัดขอบเขตเฉพาะในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ ซึง่ ทําการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณสอบถามผูด แู ลเด็ก จํานวน 72 คน และตรวจสภาวะ
ทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,162 คน โดยเก็บขอมูลทุกหนวยประชากร
ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสภาวะทันตสุขภาพในกลุมเด็กกอนวัยเรียน
ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก เขตอําเภอวิเชียรบุรี โดยวัดจากจํานวนฟนผุและศึกษาปจจัยเอือ้ ของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูดูแลเด็ก
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ปจจัยเอื้อ
- สภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- การจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- การไดรับการสนับสนุนอุปกรณในการทําความสะอาดชองปาก
- การจัดกิจกรรมอบรมทางทันตสุขภาพ
- การนิเทศติดตาม
ความรูของผูดูแลเด็ก
ทัศนคติของผูดูแลเด็ก
พฤติกรรมของผูดูแลเด็ก

สภาวะทันตสุขภาพ
ของเด็กกอนวัยเรียน
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นิยามตัวแปร
1. สภาพแวดลอมของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก หมายถึง สภาพตางๆ ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กทีก่ ระตุน ใหเกิด
การเรียนรู ความสะดวกสบายสําหรับเด็ก
2. การจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมที่เอื้อตอการมีทันตสุขภาพที่ดี ไดแก
การแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน การจัดหาสถานที่ที่เอื้อตอการแปรงฟน การจัดหาอุปกรณในการแปรงฟน
การนิเทศติดตามงานทันตสุขภาพ
3. การไดรบั ความสนับสนุนอุปกรณในการทําความสะอาดชองปาก หมายถึง การทีศ่ นู ยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ไดรับการสนับสนุนอุปกรณการแปรงฟน เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ํา จากโครงการหรือจากหนวยงาน
ตางๆ
4. ความรูทางดานทันตสุขภาพของผูดูแลเด็ก หมายถึง การที่ผูดูแลเด็กตอบคําถามเกี่ยวกับความ
สําคัญของฟนน้ํานมและฟนแท ปจจัยและขบวนการเกิดโรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน ผลกระทบของโรคฟนผุ
หลักการปองกันโรคฟนผุ ลักษณะของอาหารที่มีผลตอโรคฟนผุ วิธีการทําความสะอาดชองปากไดโดยใช
ขอคําถามแบบถูก/ผิด
5. ทัศนคติทางดานทันตสุขภาพของผูดูแลเด็ก หมายถึง ความเชื่อความรูสึก ความคิดเห็นของ
ผูดูแลเด็กตอการดูแลทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียน
6. พฤติกรรมดานทันตสุขภาพของผูดูแลเด็ก หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติทางทันตสุขภาพ
ของผูดูแลเด็กที่มีผลตอการดูแลทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน
7. สภาวะทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียน หมายถึง จํานวนฟนผุของเด็กกอนวัยเรียน โดยวัดจาก
แบบการตรวจสุขภาพชองปาก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบตรวจสภาวะทันตสุขภาพในเด็กกอนวัยเรียน มีการเก็บขอมูลจํานวนฟนผุ และคาเฉลีย่ ฟน
ผุ ถอน อุด ในการตรวจตลอดการศึกษาวิจัยนี้ใชผูตรวจ 1 คน ที่ผานการฝกทักษะและปรับมาตรฐานแลว และ
ผูจดบันทึก 1 คน เพื่อใชเปนแบบเก็บขอมูลการสํารวจดูแลสถานการณโรคฟนผุในฟนน้ํานมของเด็ก โดยใช
แบบบันทึกสภาวะโรคฟนผุของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ
ชุดที่ 2 แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
มาเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
1. วิเคราะหสภาวะทันตสุขภาพ (ฟนผุ) ขอมูลทั่วไปของผูดูแลเด็ก สภาพแวดลอมของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก การจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูด แู ลเด็ก ใชสถิตเิ ชิงพรรณนา
เปนความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย
2. วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยฟนผุ ดวยสถิติ t-test
3. วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บป จ จั ย ผู ดู แ ลเด็ ก กั บ สภาวะทั น ตสุ ข ภาพของเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น ใช ส ถิ ติ
การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA = Analysis of variance) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
เปนรายคูดวยเซฟเฟ (S´cheﬀe) โดยกําหนดใหระดับนัยสําคัญทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ที่ระดับ 0.05

C
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ผลการวิจัย

สภาวะทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียน มีอัตราฟนผุรอยละ 58.11

ตารางที่ 1 ขอมูลสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพ

1.

2.
3.
4.
5.

ขอมูลสภาพแวดลอม
และการจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการสนับสนุนอุปกรณการแปรงฟน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูดูแลเด็กไดรับการอบรมทันตสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ทันตบุคลากรมานิเทศในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางสม่ําเสมอ
อบต./เทศบาลมาเยี่ยมรับฟงปญหาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่แปรงฟนที่เหมาะสมเพียงพอ

คาเฉลี่ย

SD

ระดับ

0.90

0.298

ดี

0.85
0.88
0.79
0.75

0.362
0.333
0.409
0.436

ดี
ดี
ดี
ปานกลาง

ตารางที่ 2 ความรูเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ
ขอคําถาม
1. อาหารที่เปนสาเหตุของโรคฟนผุ
2. ลักษณะของฟนผุ
3. สาเหตุของการเกิดฟนผุ
4. วิธีการแปรงฟนที่ถูกวิธีในเด็กเล็ก

จํานวนที่ตอบถูก
67
58
48
22

รอยละ
93.1
80.6
66.7
30.6

ระดับ
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

ตารางที่ 3 ทัศนคติในการดูแลทันตสุขภาพของกลุมตัวอยาง
ทานมีทัศนคติอยางไร
1. ควรใหเด็กแปรงฟนทุกครั้งหลังอาหาร
2. ควรตรวจฟนทุกครั้งหลังการแปรงฟน
3. ฟนน้ํานมไมตองดูแลเดี๋ยวก็หลุด (Neg)
4. ฟนผุเกิดจากแมงกินฟน (Neg)
5. หนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนสําคัญในการทําใหเด็กฟนดี
6. ขนมกรุบกรอบทําใหฟนผุ
7. พอแมผูปกครองควรมีสวนรวมในการแปรงฟนใหเด็ก
8. เด็กไมตองพบทันตบุคลากรเพราะเด็กจะกลัว (Neg)
9. ผูดูแลเด็กมีสวนสําคัญทําใหเด็กฟนไมผุ
10. การดูแลชองปากใหสะอาดอยูเสมอปองกันฟนผุได
11. ฟนน้ํานมผุไมตองดูแลสุขภาพฟน (Neg)
12. สุขภาพชองปากที่ดีทําใหสุขภาพกายดี
13. ผูดูแลเด็กมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็ก
รวม

Mean
4.78
4.31
4.18
3.19
4.24
4.49
4.63
4.14
3.72
4.50
4.13
4.56
4.25
4.24

SD
0.42
0.68
0.88
1.23
0.70
0.79
0.57
1.03
0.98
0.87
0.87
0.50
0.69
0.38

ระดับทัศนคติ
ดีที่สุด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
ดีที่สุด
ดีที่สุด
ดีที่สุด
ดีที่สุด
ดี
ดีที่สุด
ดี
ดีที่สุด
ดีที่สุด
ดีที่สุด

เกณฑการแบงคะแนน 1.0-1.80 = แยที่สุด: 1.81-2.60 = แย: 2.61-3.40 = ปานกลาง: 3.41-4.20 = ดี: 4.21-5.00 = ดีที่สุด
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ตารางที่ 4 การสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพ
กิจกรรมการปฏิบัติ
1. ใหเด็กแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวัน
2. ตรวจความสะอาดชองปากเด็กทุกครัง้ หลังแปรงฟน
3. ใหเด็กใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดทุกครั้งที่แปรงฟน
4. จัดผลไมเปนอาหารวาง 3 ใน 5 วัน
5. จัดนมรสจืดใหเด็กดื่มทุกวัน
6. หลังตรวจชองปากพบฟนผุแจงผูปกครองทุกครั้ง
7. ชมเชยเด็กเมื่อไมพบฟนผุ
8. ทันตบุคลากรมาตรวจชองปากใหเด็ก
9. ผูดูแลเด็กเขาอบรมงานทันตสุขภาพ
10. เมื่อพบฟนผุในเด็ก นําเด็กไปพบทันตบุคลากร

ปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ
ระดับ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ดี
68
94.4
4
5.6
28
38.9 ปานกลาง
44
61.1
5.6
ดี
68
94.4
4
52
72.2
20
27.8 ปานกลาง
97.2
2
2.8
ดี
70
8.3
ดี
66
91.7
6
93.1
5
6.9
ดี
67
19.4
ดี
58
80.6
14
55
76.4
17
23.6 ปานกลาง
36
50.0
นอย
36
50.0

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยอัตราการเกิดฟนผุในเด็กระหวางกลุมผูดูแลเด็กตามปจจัยพื้นฐาน
คุณลักษณะทั่วไป

Mean

SD

75.20
62.19
57.80

20.96
21.74
16.99

อายุ (ป)
20-30
31-40
41-50
การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
77.73
ปริญญาตรีขึ้นไป
61.45
สถานภาพสมรส
โสด
66.36
สมรส
63.63
หยาราง
59.52
ประสบการณการทํางานเปนผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
นอยกวาหรือเทากับ 10 ป
67.58
มากกวา 10 ป
58.11

คา t/F
3.86

p-value
0.026*

2.54

0.013*

0.28

0.758

1.86

0.067

15.91
21.03
22.75
20.47
21.49
21.06
20.09
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ อัตราการเกิดฟนผุในเด็กระหวางกลุม ผูด แู ลเด็กจําแนกตามความรู ทัศนคติ
และการปฏิบัติ
คุณลักษณะทั่วไป
ความรูจากการประเมินจากคะแนนเต็ม
ไมใช
ใช
ระดับทัศนคติ
ดี
ดีที่สุด
การปฏิบัติทุกครั้งใน 10 กิจกรรม
ไมใช
ใช

Mean

SD

67.38
52.91

20.37
20.17

65.62
63.18
63.42
66.25

คา t
t = 2.51

p-value
0.014*

t = 0.48

0.632

t = 0.50

0.619

24.38
18.77
19.73
24.92

ตารางที่ 7 เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย อั ต ราการเกิ ด ฟ น ผุ ใ นเด็ ก ระหว า งกลุ ม ผู ดู แ ลเด็ ก จํ า แนกตามป จ จั ย
ดานการไดรับการสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม
คุณลักษณะทั่วไป
ดานสิ่งแวดลอมมีครบทั้ง 5 องคประกอบ
ไมใช
ใช

Mean

SD

60.39
67.36

20.20
21.53

คา t
t = 1.41

p-value
0.164

สรุป อภิปรายผล
จากการศึกษาพบวา เด็กกอนวัยเรียนของอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ มีฟน ผุคดิ เปนรอยละ 58.11
จากตารางที่ 1 พบวา สภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กและการจัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพ
สวนใหญอยูในระดับดี ยกเวนในเรื่องของสถานที่การแปรงฟนที่เหมาะสมและเพียงพออยูในระดับปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบวา ผูด แู ลเด็กมีความรูอ ยูใ นระดับสูงในเรือ่ งอาหารทีเ่ ปนสาเหตุของโรคฟนผุมากทีส่ ดุ
คิดเปนรอยละ 93.1 และลักษณะของฟนผุ คิดเปนรอยละ 80.6 มีความรูอ ยูใ นระดับปานกลางในเรือ่ งของสาเหตุ
ของการเกิดฟนผุ คิดเปนรอยละ 66.7 และมีความรูอ ยูใ นระดับต่าํ ในเรือ่ งของวิธกี ารแปรงฟนทีถ่ กู วิธใี นเด็กเล็ก
คิดเปนรอยละ 30.6
จากตารางที่ 3 พบวา ทัศนคติในการดูแลทันตสุขภาพของกลุมตัวอยางอยูในระดับดีและดีที่สุด
โดยที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติดีที่สุดในเรื่องควรใหเด็กแปรงฟนทุกครั้งหลังอาหาร และควรใหพอแมผูปกครอง
มีสวนรวมในการแปรงฟนใหเด็ก โดยระดับคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.78 และ 4.63 ตามลําดับ แตกลุมตัวอยาง
ยังมีทัศนคติเกี่ยวกับฟนผุเกิดจากแมงกินฟนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนนเทากับ 3.19 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางไดมีการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพอยูในเกณฑที่สูง โดยกลุม
ตัวอยางจัดนมรสจืดใหเด็กดื่มทุกวัน คิดเปนรอยละ 97.2 รองลงมาคือการใหเด็กแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน
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ทุกวันและใหเด็กใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดทุกครั้งที่แปรงฟน คิดเปนรอยละ 94.4 เทากัน นอกจากนี้พบวา
ปฏิบตั ติ รวจความสะอาดชองปากเด็กทุกครัง้ หลังแปรงฟนอยูใ นเกณฑปานกลาง และพบวาเมือ่ พบฟนผุในเด็ก
แลวนําเด็กไปพบทันตบุคลากรยังอยูในเกณฑนอย คิดเปนรอยละ 50 และจะพบวากลุมตัวอยางปฏิบัติได
ทุกครั้งทั้ง 10 ขอ คิดเปนรอยละ 26.4
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบอัตราฟนผุของเด็กกอนวัยเรียนกับปจจัยพื้นฐานของผูดูแลเด็กพบวา ปจจัย
ดานอายุและปจจัยดานการศึกษาของผูดูแลเด็กมีความสัมพันธกับอัตราฟนผุ โดยพบวาผูดูแลเด็กที่มีอายุ
เพิ่มขึ้น อัตราฟนผุของเด็กกอนวัยเรียนมีอัตราฟนผุลดลง โดยในกลุมผูดูแลที่อายุ 20-30 ป, 31-40 ป และ
41-50 ป เด็กในความดูแลมีคาเฉลี่ยฟนผุ 75.20 ± 20.96, 62.19 ± 21.74 และ 57.80 ± 16.99% ตามลําดับ
นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดานการศึกษาพบวา กลุมผูดูแลเด็กที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
เด็กในความดูแลมีคาเฉลี่ยฟนผุ 61.45 ± 21.03% ต่ํากวาเด็กที่ผูดูแลมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
ซึ่งพบวาเด็กในความดูแลมีคาเฉลี่ยฟนผุ 77.73 ± 15.91% ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีคา
p = 0.013
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบอัตราฟนผุในเด็กกับปจจัยทางดานความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติพบวา
ผูดูแลเด็กที่มีคะแนนความรูเต็ม เด็กในความดูแลมีอัตราฟนผุต่ํา โดยมีคาเฉลี่ยฟนผุ 52.91 ± 20.17%
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบอัตราการเกิดฟนผุกับปจจัยดานการสนับสนุนดานสิ่งแวดลอมพบวา ปจจัย
ดังกลาวไมมีความสัมพันธกับอัตราฟนผุของเด็กวัยกอนเรียน
จากผลการวิจยั พบวา อัตราการเกิดฟนผุในเด็กกอนวัยเรียนอยูท รี่ อ ยละ 58.11 ซึง่ สูงกวาในระดับประเทศ
ที่อยูรอยละ 51.8 ที่ทําการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2555
จากการศึกษาพบวา อายุและการศึกษาของผูดูแลเด็กมีความสัมพันธกับอัตราฟนผุของเด็กอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ ขัดแยงกับการศึกษาของภาวินี ดวงศรี (2552) ทีพ่ บวาอายุและการศึกษาไมสมั พันธกบั
การดูแลทันตสุขภาพ นอกจากนี้พบวาปจจัยดานความรูของผูดูแลเด็กมีความสัมพันธกับอัตราฟนผุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของภาวินี ดวงศรี (2552) และการศึกษาของพัทธนันท ศิรพิ รวิวฒ
ั น
(2552) ที่พบวาความรูทางทันตสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ และสอดคลองกับ
การศึกษาของนฤชิต ทองรุงเรืองชัย (2556) พบวาการมีความรูสูงทําใหสามารถดูแลทันตสุขภาพของเด็ก
ในความดูแลได ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของวศิน เทียนกิ่งแกว (2539) ที่พบวาความรูของผูดูแลเด็กอยูใน
เกณฑดีแตฟนผุสูง และขัดแยงกับการศึกษาของพัชรี เรืองงาม (2556) ที่พบวาระดับความรูทางทันตสุขภาพ
ไมสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุ จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ความรู อายุ และระดับการศึกษาของผูดูแลเด็ก
มีความสัมพันธกับอัตราฟนผุในเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขตอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวา ความรูของผูดูแลเด็กมีความสัมพันธกับสภาวะทันตสุขภาพ (ฟนผุ) ดังนั้น
ผูเ กีย่ วของควรใหความรูใ นผูด แู ลเด็กในเรือ่ งของทันตสุขภาพเพือ่ ใหสามารถนําไปพัฒนาแนวทางการสงเสริม
ทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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2. จากผลการวิจยั พบวา อายุและการศึกษาของผูด แู ลเด็กมีความสัมพันธกบั สภาวะทันตสุขภาพ (ฟนผุ)
ดังนัน้ การพิจารณาเรือ่ งอายุและการศึกษาของผูด แู ลเด็ก เพือ่ ใหสามารถดําเนินงานทันตสุขภาพไดเปนอยางดี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาในกลุมประชากรอื่นที่มีบทบาทตอการดูแลสภาวะทันตสุขภาพ (ฟนผุ) ของเด็ก
2. ควรศึกษาปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการดูแลสภาวะทันตสุขภาพในเด็กกอนวัยเรียน เชนการควบคุม
อาหารที่มีผลตอการเกิดฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน
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