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ประเภท     [] วิจัย       [  ] R2R         [  ] CQI (Clinic)       [ ] CQI (Non Clinic)     [ ] HNA 
รองรับ Excellence [ ] PP Excellence   [  ] Service Excellence   [  ] People Excellence    

                [  ] GV Excellence  [ ] เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ..........................   
ผลงานในสาขา   [  ]  แพทย์   [  ]  ทันตแพทย์  [  ]  เภสัชกรรม    [  ]  พยาบาล  [  ]  คุ้มครองผู้บริโภค        

          [  ]  วิทยาศาสตร์การแพทย์     [  ]  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
          [  ]  บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทั่วไป    [  ]  การแพทย์แผนไทย   
          []  ป้องกันและควบคุมโรค     [  ]  อ่ืนๆ 

การเสนอผลงาน [] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    [  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
                        [  ] ผลอันดับรางวลัที่ได้รับระดับจังหวัด 

                  [  ]  ชนะเลิศ       [  ]     รองฯ ๑       [  ] รองฯ ๒      [  ]  ชมเชย    
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลหานโพธิ์  

อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัย
สน จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกของโรคฟันผุ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ  และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน จ านวนi162iคน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบสอบถามผู้ปกครอง ครูผู้แลเด็ก และแบบบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปาก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติไค - สแควร์  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 46.3) ทัศนคติอยู่ใน
ระดับสูง (ร้อยละ 81.5) พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 60.5) การรับบริการสุขภาพช่องปาก พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นบัตรทอง(ร้อยละ 93.2) เคยได้รับบริการ 1 ครั้งใน1ปีที่ผ่านมาและเป็นทีโ่รงเรียน และเมื่อมีปัญหา
สุขภาพช่องปาก และไม่ได้เข้ารับบริการ ข้อจ ากัดของผู้รับบริการส่วนใหญ่ ไม่มีเวลาไปรับบริการ (ร้อยละ 
21.6) และข้อจ ากัดของระบบบริการส่วนใหญ่ คิวยาว ต้องรอนาน (ร้อยละ 9.9) ข้อมูลของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน ส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์การได้รับอบรม
หลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย (ร้อยละ 62.5, 100.0 ตามล าดับ) มีความรู้อยู่ใน
ระดับต่ า(ร้อยละ 62.5) และปานกลาง(ร้อยละ 60.0) ตามล าดับ  มีทัศนคติอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 100.0, 100.0 
ตามล าดับ) และมีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 100.0, 100.0ตามล าดับ) ข้อมูลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัย
เรียน ส่วนใหญ่มีฟันน้ านมผุ (ร้อยละ67.9) จ านวนฟันน้ านมผุถอนอุด (ซี่/คน) ส่วนใหญ่ผุ 6 - 10 ซ่ี (ร้อยละ 
28.4) และมีค่าเฉลี่ยฟันผุต่อคน 5.48 ± 5.29  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความสัมพันธ์กับเด็ก ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพหลักของ
ผู้ปกครอง และความรู้ด้านทันตสุขภาพของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  

 



ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
 

๑. ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลหานโพธิ์  
              อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

๒. ผู้จัดท าผลงาน  
      ผู้จัดท าผลงาน: นางสาวอัสมา หวดด้าหละ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
                         หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหานโพธิ์ 

๓. บทน า 

 โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยนับเป็นปัญหาด้านสุขภาพช่องปากที่พบได้บ่อย ความชุกของการเกิดโรคฟันผุในเด็ก
ปฐมวัย มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุก่อนวัยเรียนหากปล่อยไว้ไม่ท าการรักษา เมื่อมีการผุลุกลามมากขึ้นจะส่งผลให้เด็ก
มีอาการปวดฟัน มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก รวมไปถึงการพูด การออกเสียงที่ผิดปกติ มีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยว สูญเสีย
ความมั่นใจ สูญเสียฟันไปก่อนก าหนดและมีผลต่อชุดฟันแท้  

 จากข้อมูลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก โดยเขตอ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พบเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี 
มีฟันผุในฟันน้ านม ร้อยละ 56.35 และในเขตต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พบเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี
มีฟันผุในฟันน้ านม ร้อยละ 70.59 

 สาเหตุของการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุในช่องปาก ปัจจัย
จากตัวบุคคลเอง ได้แก่ ฟันและน้ าลาย และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยทั่วไป ปัจจัยเฉพาะที่ และปัจจัยทาง
สังคมการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปถึง พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก เนื่องจากเด็กเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยการพึ่งพิงผู้ อ่ืน
โดยเฉพาะจากผู้ปกครองเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ และหรือผู้ปกครอง พฤติกรรมการเลี้ยงดูจะถูกส่งผ่าน
ทัศนคติ ความรู้และทักษะต่างๆจากผู้ปกครองสู่เด็ก  

ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์โรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงทั้งนี้
เพ่ือน าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในการดูแลทันตสุขภาพ
เด็กก่อนวัยเรียน และยังสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปประกอบการวางแผนแก้ปัญหาโรคฟันผุในเด็กที่อยู่เขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหานโพธิ์ ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงได้อีกด้วย  

4. วัตถุประสงค์  
4.1 เพ่ือศึกษาความชุกของโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหานโพธิ์ 

อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
4.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

หานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
4.3 เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

๕. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/ การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยครั้งนี้จึงได้มีการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องต่างๆ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 
ทัศนคติ พฤติกรรม และได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบ ค านิยาม การวินิจฉัยโรคฟันผุใน
เด็กปฐมวัย สาเหตุในการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ตลอดจนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  



๖. วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ในประชากร คือ ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอายุ  
2 – 6 ปีที่เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2562 เด็กก่อนวัยเรียนจ านวน 168 คน ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนจ านวน 
168 คน และครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนจ านวน 13 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ได้แก่ 
แบบสอบถามของผู้ปกครองแบบสอบถามของครูผู้ดูแล และแบบบันทึกการตรวจโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน  

แบบสอบถาม  
ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้านความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัดในสิ่งที่ต้องการศึกษา และน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการเก็บข้อมูล
โดยแจกแบบสอบถามและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถามให้กับผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก  

รายละเอียดแบบสอบถามของผู้ปกครอง ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ได้แก่ เพศ 
อายุความสัมพันธ์กับเด็ก ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ของครอบครัว  ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ
สุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครองข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านทันตสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทัศนคติด้านทันตสุขภาพ และข้อมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง ของครูผู้ดูแลเด็ก 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านทันตสุขภาพ  ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ
ด้านทันตสุขภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ 

แบบบันทึกการตรวจโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน  
การตรวจสุขภาพช่องปากใช้แบบบันทึกการตรวจในช่องปากที่ดัดแปลงมาจากแบบตรวจตาม

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และตรวจฟันโดยใช้ดัชนี ฟันผุ ถอน อุด (decayed, missingand filled 
teeth index: dmft) การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเพ่ือดูลักษณะของฟันทั้งหมดในช่องปากโดยการตรวจโรค
ฟันผุจะใช้ Explorer, Mouth Mirror โดยใช่ไฟธรรมชาติและไฟฉาย 

เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากผู้ปกครองเด็ก และแบบบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากจ านวน 
162 ชุด และจากครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 13 ชุด และน ามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของค าตอบทุกข้อ
ในแบบสอบถามเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ดังนี้ 

แบบสอบถามส่วนของผู้ปกครองด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของเด็ก ทัศนคติด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก และพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็กส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก ด้านข้อมูลทั่วไป ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ทัศนคติด้าน
การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก และผลการตรวจสุขภาพช่อง
ปากวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามประเภทตัวแปร  

การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ทัศนคติด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของเด็ก และพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ส่วนของครูผู้ดู แลเด็ก ด้านข้อมูลทั่วไป 
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ทัศนคติด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากของเด็ก ผู้วิจัยจะท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติไค - สแควร์ (Chi-square) 

7. ผลการศึกษา  
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง 

ข้อมูลทั่วไป 
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียน พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 135 ราย (ร้อยละ 83.3) มีอายุ 31 - 39 ปี (ร้อยละ 38.9) ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เป็นพ่อ แม่ของ
เด็ก (ร้อยละ 80.2) จบการศึกษาขั้นสูงสุดคือมัธยมศึกษา หรือ ปวช. (ร้อยละ 40.7) อาชีพหลักส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 40.1) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ 66.7) 



 

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน 
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครอง 

พบว่า สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของเด็กก่อนวัยเรียนส่วนใหญ่เป็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) 
จ านวน 151 ราย (ร้อยละ 93.2) การรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมาของเด็กก่อนวัยเรียน
ส่วนใหญ่เคยได้รับบริการ 1 ครั้งจ านวน 108 ราย (ร้อยละ 66.7) สถานที่รับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย
ของเด็กก่อนวัยเรียนส่วนใหญ่ที่โรงเรียน จ านวน 115 ราย (ร้อยละ 71.0) และเมื่อเด็กก่อนวัยเรียนมีปัญหา
สุขภาพช่องปาก และต้องการเข้ารับบริการระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา และไม่ได้เข้ารับบริการ  ข้อจ ากัดของ
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ พบว่า ไม่มีเวลาไปรับบริการ จ านวน 35 ราย (ร้อยละ 21.6) และข้อจ ากัดของระบบ
บริการส่วนใหญ่ พบว่า คิวยาว ต้องรอนาน จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 9.9) 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านทันตสุขภาพของผู้ปกครอง 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านทันตสุขภาพของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความรู้อยู่

ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 46.3) ข้อค าถามที่ตอบถูกมากที่สุด ได้แก่ อาหารที่เหนียวติดฟัน จะท าให้อาหาร
นั้นติดค้างอยู่บนตัวฟัน มีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่าย ตอบถูกร้อยละ 98.8 รองลงมา ได้แก่ เด็กดื่มนมกับขวดนม
แล้วหลับคาขวดนมมีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ ตอบถูกร้อยละ 82.1  

ส าหรับข้อที่ตอบผิดมากที่สุด ได้แก่ การเคี้ยวอาหาร เป่าอาหาร อมอาหารแล้วให้เด็กรับประทาน
เป็นการแพร่เชื้อโรคฟันผุจากแม่สู่ลูกได้  ตอบผิดร้อยละ 69.8 รองลงมา ได้แก่ น้ าลายมีบทบาทส าคัญช่วยชะ
ล้างอาหารเพื่อป้องกันโรคฟันผุ ตอบผิดร้อยละ 52.5 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านทันตสุขภาพของผู้ปกครอง 
ผลการศึกษาระดับทัศนคติด้านทันตสุขภาพของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ใน

ระดับสูง (ร้อยละ 81.5) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมรายข้ออยู่ในระดับสูง (  = 2.81, S.D. = 0.390) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ การฝึกให้เด็กแปรงฟันหลังตื่นนอน
และก่อนเข้านอนเป็นสิ่งที่ควรท า การพาเด็กไปให้หมอฟันตรวจฟันตั้งแต่เด็กๆ เป็นสิ่งที่ควรท า และท่านคิดว่าฟัน
ผุป้องกันได้โดยการกินผักผลไม้ และการแปรงฟัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 2.91 และ 2.89 ตามล าดับ 

 

ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง 
ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 60.5)  มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง  
(  = 2.24, S.D. = 0.18) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ แปรงสีฟันที่เด็กใช้ในปัจจุบันมีลักษณะขนแปรงแบบนุ่ม ท่านให้เด็กดื่มนมรสจืด และท่านให้เด็กแปรงฟัน
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 2.78 และ 2.61 ตามล าดับ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก 
ข้อมูลทั่วไป 
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของครูผู้ดูแลเด็ก พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ ไม่มีครูผู้ดูแลเด็กท่ี

เป็นเพศชาย ครูผู้ดูแลเด็กท่ีเป็นเพศหญิง จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 100.0) ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 39 ปี จ านวน 
5 ราย (ร้อยละ 62.5) ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาตรี จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 87.5) ไม่มีประสบการณ์
การได้รับอบรมหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 62.5) 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มากกว่า 5 ปี จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 50.0) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแหลมดิน ครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นเพศชายจ านวน 1 ราย (ร้อยละ 20.0) ครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 80.0) ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 40.0) และ
อายุ 31 - 39 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 40.0) ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาตรี จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 



80.0) ไม่มีประสบการณ์การได้รับอบรมหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย จ านวน 
5 ราย (ร้อยละ 100.0) และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อยกว่า 2 ปี จ านวน 2 ราย 
(ร้อยละ 40.0) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากกว่า 5 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 40.0) 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐมีเด็ก

นักเรียน จ านวน 112 ราย ไม่มีเด็กที่ไม่สามารถแปรงฟันได้สม่ าเสมอ/ทุกวัน เด็กที่ไม่สามารถแปรงฟันได้
สม่ าเสมอ/ทุกวัน เด็กท่ีน านมเปรี้ยว/หวานมาที่ศูนย์ฯ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 5.4) เด็กท่ีน าขวดนมมาที่ศูนย์ฯ 
จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 17.0) และเด็กท่ีน าขนมมาที่ศูนย์ฯ จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 23.2) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแหลมดินมีเด็กนักเรียน จ านวน 56 ราย มีเด็กที่ไม่สามารถแปรงฟันได้สม่ าเสมอ/ทุกวันจ านวน 16 ราย 
(ร้อยละ 28.6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน จ านวน 56 ราย ไม่มีเด็กท่ีไม่สามารถแปรงฟันได้สม่ าเสมอ/
ทุกวัน ไม่มีเด็กที่น านมเปรี้ยว/หวานมาที่ และไม่มีเด็กที่น าขวดนมมาที่ศูนย์ฯ และเด็กที่น าขนมมาที่ศูนย์ฯ 

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านทันตสุขภาพของครูผู้ดูแลเด็ก 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านทันตสุขภาพของครูผู้ดูแลเด็ก พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านไทยรัฐ ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 62.5) ข้อค าถามที่ตอบถูกมากที่สุดของครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ ได้แก่ ช่วงที่เด็กนอนหลับหากมีน้ าตาลตกค้างในช่องปากจะท าให้มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดฟันผุสูงขึ้น อาหารที่เหนียวติดฟันจะท าให้อาหารนั้นติดค้างอยู่บนตัวฟันมีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่าย เด็ก
ดื่มนมกับขวดนมแล้วหลับคาขวดนมมีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ และฟันผุในระยะเริ่มแรกจะมีจุดด าหรือขาวที่ตัว
ฟัน ตอบถูกร้อยละ 100.0 ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 60.0) ข้อค าถามท่ีตอบถูกมากที่สุด ได้แก่ โรคฟันผุเป็นโรคที่ไม่สามารถส่งผ่านจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่งได้ ช่วงที่เด็กนอนหลับหากมีน้ าตาลตกค้างในช่องปากจะท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูงขึ้น 
อาหารที่เหนียวติดฟัน จะท าให้อาหารนั้นติดค้างอยู่บนตัวฟัน มีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่าย ควรพาเด็กไปพบหมอ
ฟันเมื่อเด็กปวดฟันเท่านั้น เด็กดื่มนมกับขวดนมแล้วหลับคาขวดนมมีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ ฟันน้ านม มี
ทั้งหมด 20 ซี่ ฟันแท้ซี่แรกจะขึ้นเมื่ออายุประมาณ  6-7 ปี ฟันคนเรามี 3 ชุด คือฟันน้ านม ฟันแท้ ฟันปลอม 
และฟันผุในระยะเริ่มแรกจะมีจุดด าหรือขาวที่ตัวฟัน ตอบถูกร้อยละ 100.0  
 ส าหรับข้อที่ตอบผิดมากที่สุดของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ ได้แก่ ช่วงที่เด็ก
นอนหลับจะมีอัตราไหลของน้ าลายมากขึ้น กรรมพันธุ์มีผลต่อโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ ตอบผิดร้อยละ 
87.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน ได้แก่ ช่วงที่เด็กนอนหลับจะมีอัตราไหลของน้ าลายมากขึ้น กรรมพันธุ์
มีผลต่อโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ ตอบผิดร้อยละ 80.0  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านทันตสุขภาพของครูผู้ดูแลเด็ก 
ผลการศึกษาระดับทัศนคติด้านทันตสุขภาพของครูผู้ดูแลเด็ก พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านไทยรัฐ มีทัศนคติอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 100.0 มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมรายข้ออยู่ในระดับสูง (  = 2.79, 
S.D. = 0.18) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุด ได้แก่ ท่านคิดว่าฟันน้ านมผุไม่
เป็นไรเพราะจะมีฟันแท้ข้ึนมาแทนทีหลัง ท่านคิดว่าควรเช็ดท าความสะอาดช่องปากให้เด็กตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้น ท่าน
คิดว่าการบ้วนปากเพียงอย่างเดียวก็เป็นการท าความสะอาดฟันที่เพียงพอ เมื่อเด็กมีอาการปวดฟันไม่ต้องพาไปหา
หมอฟันปล่อยทิ้งไว้ให้อาการปวดฟันหายเอง การฝึกให้เด็กแปรงฟันหลังอาหารกลางวันเป็นสิ่งที่ควรท า การพา
เด็กไปให้หมอฟันตรวจฟันตั้งแต่เด็กๆ เป็นสิ่งที่ควรท า การท าความสะอาดฟันน้ านมไม่จ าเป็นเท่ากับการท าความ
สะอาดฟันแท้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ± 0.00 และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน มีทัศนคติอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 100.0 มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมรายข้ออยู่ในระดับสูง (  = 2.89, S.D. = 0.11) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุด ได้แก่ ท่านคิดว่าฟันน้ านมผุไม่เป็นไรเพราะจะมีฟันแท้
ขึ้นมาแทนทีหลัง ท่านคิดว่ายิ่งใช้ยาสีฟันเยอะจะยิ่งป้องกันฟันผุได้มาก ท่านคิดว่าโรคฟันผุเป็นโรคที่ไม่สามารถ



รักษาให้หายได้ การลืมแปรงฟันบางวันไม่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ ท่านคิดว่าการบ้วนปากเพียงอย่างเดียวก็เป็น
การท าความสะอาดฟันที่เพียงพอ เมื่อเด็กมีอาการปวดฟันไม่ต้องพาไปหาหมอฟันปล่อยทิ้งไว้ให้อาการปวดฟันหาย
เอง การฝึกให้เด็กแปรงฟันหลังอาหารกลางวันเป็นสิ่งที่ควรท า การพาเด็กไปให้หมอฟันตรวจฟันตั้งแต่เด็กๆเป็นสิ่งที่
ควรท า การท าความสะอาดฟันน้ านมไม่จ าเป็นเท่ากับการท าความสะอาดฟันแท้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ± 0.00  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของครูผู้ดูแลเด็ก 
ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของครูผู้ดูแลเด็ก  พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ มีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 100.0 มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมรายข้ออยู่ใน
ระดับสูง (  = 2.89, S.D. = 0.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านให้เด็กแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันทุกวัน การเก็บแปรงสีฟันของเด็กท่านได้เก็บแยกรายบุคคล ท่านได้ใช้ยาสีฟันส าหรับเด็กเมื่อให้เด็ก
แปรงฟัน ท่านได้ใช้ยาสีฟันชนิดมีฟลูออไรด์เมื่อให้เด็กแปรงฟัน เด็กที่มีฟันผุท่านได้แนะน าผู้ปกครองให้พาเด็กไป
รักษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ± 0.00 และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน มีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 100.0 มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมรายข้ออยู่ในระดับสูง (  = 2.76, S.D. = 0.11) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุด ได้แก่ การเก็บแปรงสีฟันของเด็กท่านได้เก็บแยก
รายบุคคล ท่านได้ใช้ยาสีฟันส าหรับเด็กเมื่อให้เด็กแปรงฟัน ท่านได้ใช้ยาสีฟันชนิดมีฟลูออไรด์เมื่อให้เด็กแปรงฟัน 
เด็กได้รับการเปลี่ยนแปรงสีฟันเทอมละ 2 ครั้ง ท่านมีข้อตกลงกับผู้ปกครองเรื่องการห้ามเด็กน าขนมถุงกรุบ
กรอบ นมหวาน / นมเปรี้ยวมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กที่มีฟันผุท่านได้แนะน าผู้ปกครองให้พาเด็กไปรักษา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ± 0.00 9 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อทันตสุขภาพเด็ก 

สภาพแวดล้อมของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.บ้านไทยรัฐ  ศพด.บ้านแหลมดิน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการขายขนมถุง
ส าเรจ็รูป / น้ าหวาน / น้ าอัดลมหรือไม่ 

มีรอบๆใกล้ๆ  
บริเวณของศูนย ์

ไม่มีขาย 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีน้ าใช้พอเพียง
ส าหรับเด็กแปรงฟันตลอดปีหรือไม่ 

มีเพียงพอ มไีมเ่พียงพอ 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสถานท่ีแปรงฟัน
เป็นการถาวรหรือไม ่

มี ขนาดเหมาะกับเด็ก 
และใช้ได ้

มี ขนาดไมเ่หมาะกับเด็ก และใช้ไม่ได ้

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเมนูอาหารวา่ง
หรือไม่ (ยกเว้นนม) 

ไม่ม ี ไม่ม ี

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการก าหนดให้เด็ก
ได้รับประทานผลไม้เป็นประจ าใน
ช่วงเวลาใด 

ก าหนดเป็นประจ า ในมื้ออาหารกลางวัน  
สัปดาหล์ะ 3 วัน     

ก าหนดเป็นประจ า ในมื้ออาหารกลางวัน  
สัปดาหล์ะ 5 วัน     

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการตรวจฟันผุ
เด็กอย่างไร  

- ตรวจสม่ าเสมอโดยเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุข /ทันตสาธารณสุข 
เทอมละ 1 ครั้ง 

- ตรวจสม่ าเสมอโดยครูผู้ดูแลเด็ก ปลีะครั้ง 
- ตรวจสม่ าเสมอโดยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข / 

ทันตสาธารณสุข เทอมละ 1 ครั้ง 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีวิธีการดูแลเด็กที่
ฟันผุอย่างไร  

- แนะน าผู้ปกครองให้พาเด็กไปรักษา 
- บอกเด็กให้ไปบอก ผู้ปกครองให้พา

เด็กไปรักษา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

มาให้บริการรักษา 

- แนะน าผู้ปกครองให้พาเด็กไปรักษา 
- บอกเด็กให้ไปบอกผู้ปกครองให้พาเด็กไป

รักษา 



 

การสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก 
การสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริม

สุขภาพช่องปากเด็ก 
ศพด.บ้านไทยรัฐ  ศพด.บ้านแหลมดิน 

1. เงินจากผู้ปกครอง - แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน - แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน 

2. อบต. / เทศบาล - สร้างสถานท่ีแปรงฟัน 

- งบประมาณ 

- สร้างสถานท่ีแปรงฟัน 

3. ทันตบุคลากร /เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข - แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน / การอบรม - 
 

ข้อมูลทั่วไปของเด็กก่อนวัยเรียน 
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 

ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 96 ราย (ร้อยละ 59.3) เพศหญิงจ านวน 
66 ราย (ร้อยละ 40.7) มีอายุ 4 ปี (ร้อยละ 29.0) น้ าหนักตัวของเด็กเฉลี่ย 17.27 ± 4.72 และส่วนสูงของเด็ก
เฉลี่ย 104.67 ± 8.82 

 

ข้อมูลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน  
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(N = 162) 
ร้อยละ 

จ านวนฟันน  านมผุถอนอุด (ซ่ี/คน)   
ไม่มีฟันน้ านมผ ุ 52 32.1 
ผุ 1-5 ซี ่ 33 20.4 
ผุ 6-10 ซี ่ 46 28.4 
ผุ 11-15 ซี ่ 25 15.4 

ผุ 16-20 ซี ่ 6 3.7 

ผุรวม 110 67.9 

ค่าเฉลี่ยฟันผุต่อคน (dmft) (mean ± SD)                                   5.48 ± 5.29 
(ค่าต่ าสดุ:สูงสดุ)                                                                      (0:20) 

ผลการศึกษาข้อมูลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียน ส่วนใหญ่มีฟันน้ านมผุจ านวน 
110 ราย คิดเป็นร้อยละ67.9 จ านวนฟันน้ านมผุถอนอุด (ซี่/คน) ส่วนใหญ่ผุ 6 - 10 ซี่ จ านวน 46 ราย คิด
เป็นร้อยละ 28.4 และมีค่าเฉลี่ยฟันผุต่อคน (dmft) 5.48 ± 5.29 
 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน 
 

ตัวแปร 
การเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน 


2 df P-value ไม่มีฟันผุ ผุ 1-5 ซ่ี ผุ 6-10 ซ่ี ผุ 11-15 ซ่ี ผุ 16-20 ซ่ี 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ความสัมพันธ ์      

21.806 12 0.04 
พ่อ แม่ 48(29.6) 23(14.2) 32(19.8) 23(14.2) 4(2.5) 
ปู่ ย่า ตา ยาย 4(2.5) 5(3.1) 11(6.8) 2(1.2) 2(1.2) 

  ลุง ป้า น้า อา และอื่นๆ 0(0.0) 5(3.1) 3(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง      

50.908 16 0.000 
ประถมศึกษา 12(7.4) 11(6.8) 20(12.3) 2(1.2) 2(1.2) 



  มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 11(6.8) 13(8.0) 18(11.1) 21(13.0) 3(1.9) 
  อนุปริญญา หรือ ปวส. 9(5.6) 6(3.7) 1(0.6) 1(0.6) 0(0.0) 

ปริญญาตรี และสูงกว่า  20(12.3) 3(1.9) 7(4.3) 1(0.6) 1(0.6) 
    ปริญญาตร ี      
อาชีพหลักของผู้ปกครอง      

49.105 16 0.000 

เกษตรกรรม 10(6.2) 13(8.0) 20(12.3) 11(6.8) 3(1.9) 
รับจ้าง 23(14.2) 11(6.8) 21(13.0) 10(6.2) 0(0.0) 
ค้าขาย 2(1.2) 8(4.9) 3(1.9) 1(0.6) 3(1.9) 

  ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 4(2.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
อื่นๆ 13(8.0) 1(0.6) 2(1.2) 3(1.9) 0(0.0) 

ความรู้ของผู้ปกครอง      

26.110 8 0.001 
สูง (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 16(9.9) 6(3.7) 8(4.9) 15(9.3) 4(2.5) 
ปานกลาง (ร้อยละ 60 – 79) 27(16.7) 18(11.1) 20(12.3) 8(4.9) 2(1.2) 
ต่ า (น้อยกว่าร้อยละ 60) 9(5.6) 9(5.6) 18(11.1) 2(1.2) 0(0.0) 

 

8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/ การวิจารณ์/ ข้อเสนอแนะ/ แนวคิดเพื่อการพัฒนา/ ข้อจ ากัด  

     จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า มีหลายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ได้แก่ ความสัมพันธ์ ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง อาชีพหลักของผู้ปกครอง และความรู้ของผู้ปกครอง  

 ความสัมพันธ์กับเด็กมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กล่าวคือ เด็กที่พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูส่วนใหญ่จะไม่มีฟันผุ ซึ่งพ่อแม่
จะเอาใจใส่ ดูแลสุขภาพลูกและไม่ตามใจ ซึ่งต่างจากเด็กๆที่เลี้ยงดูโดยปู่ ย่า ตา ยาย หรือ ลุง ป้า น้า อา  
ส่วนใหญ่จะมีฟันผุ เพราะปู่ ย่า ตา ยายมักจะตามใจหลาน มากกว่าพ่อแม่ 

 ระดับการศึกษาของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กล่าวคือ ผู้ปกครองที่จบระดับการศึกษาสูงสุดที่
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือ ปวช. การเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนส่วนใหญ่มีฟันผุ 6 - 10 ซี่ 
และ 11 - 15 ซี่ ผู้ปกครองที่จบระดับการศึกษาสูงสุดที่อนุปริญญา หรือ ปวส. ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรี การเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนส่วนใหญ่ไม่มีฟันผุ ซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับการศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา หรือ ปวช.มีการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนสูงกว่าในระดับอ่ืน ๆ ดังนั้นการศึกษามีผลต่อการ
พัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของบุคคลนั้น ส่งผลให้มีการด าเนินชีวิต และมีพฤติกรรมทางทันต
สุขภาพที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักขณา อุ้ยจิรากุล และคณะ (2556)  

 อาชีพหลักของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กล่าวคือ เด็กในครอบครัวที่ผู้ปกครองมีสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวอยู่ในระดับต่ า ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาจใช้เวลาท างานประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ส าหรับใช้จ่ายใน
ครอบครัว อาจไม่มีเวลาว่างส าหรับดูแลสุขภาพช่องปากลูกๆ ท าให้อัตราการเกิดฟันผุสูง ในขณะที่ผู้ปกครองมี
สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในระดับสูง อาจมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากเล็ก และสามารถ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กได้ดี ท าให้อัตราการเกิดฟันต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียา อรรถวานิช 
และและคณะ (2551) 

 ความรู้ด้านทันตสุขภาพของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนใน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กล่าวคือ ผู้ปกครองที่มีความรู้ด้านทันต



สุขภาพอยู่ในระดับสูง การเกิดโรคฟันผุของเด็กส่วนใหญ่ไม่มีฟันผุ และผู้ปกครองที่มีความรู้ด้านทันตสุขภาพอยู่
ในระดับต่ า การเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนส่วนใหญ่ผุ 6-10 ซี่ ซึ่งผู้ปกครองที่มีความระดับสูงอาจมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องเด็ก ส่งผลให้มีการด าเนินชีวิต และมีพฤติกรรมทางทันตสุขภาพที่ดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรียา อรรถวานิช และและคณะ (2551) 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับได้แก่ การเคี้ยวอาหาร เป่าอาหาร อมอาหาร
แล้วให้เด็กรับประทานเป็นการแพร่เชื้อโรคฟันผุจากแม่สู่ลูกได้ น้ าลายมีบทบาทส าคัญช่วยชะล้างอาหารเพ่ือ
ป้องกันโรคฟันผุ และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กท่ีที่อยู่ในระดับต่ า ได้แก่ ท่านให้เด็กแปรงฟันด้วย
ตนเอง และท่านพาเด็กไปพบหมอฟันทุก ๆ 6 เดือน จึงควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ิมทักษะการฝึกปฏิบัติการแปรงฟันจริงในตัวเด็ก ติดตามการตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน  เสริมแรง
ทางบวก เช่นค าชมเชย หรือมอบของรางวัลแก่เด็กและผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีพฤติกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป ในส่วนของครูผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ยังมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องเก่ียวกับได้แก่ โรคฟันผุสามารถถ่ายทอดโรคฟันผุ
ไปสู่เด็กได้โดยทางน้ าลาย ช่วงที่เด็กนอนหลับจะมีอัตราไหลของน้ าลายมากขึ้น กรรมพันธุ์มีผลต่อโรคฟันผุและ
โรคเหงือกอักเสบ การเคี้ยวอาหาร เป่าอาหาร อมอาหารแล้วให้เด็กรับประทานเป็นการแพร่เชื้อโรคฟันผุจาก
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งได้ จึงควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ในส่วนนี้ และในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมี
เด็กที่ไม่สามารถแปรงฟันได้สม่ าเสมอ/ทุกวัน น านมเปรี้ยว/หวานมาที่ศูนย์ฯ น าขวดนมมาที่ศูนย์ฯ และน าขนม
มาท่ีศูนย์ฯ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีนโยบายในการแก้ปัญหาในส่วนนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั งต่อไป 
 ควรท าวิจัยทดลองจัดโปรแกรมส่งเสริม ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพในช่องปากให้
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก โดยประยุกต์ให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้
ผู้ปกครองมีความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น และควรขยายขอบเขตในการศึกษาครั้งต่อไป
ให้กว้างขึ้นทั่วทั้งอ าเภอ หรือจังหวัด เพื่อเกิดความครอบคลุมและเป็นแนวทางในการส่งเสริมการให้ความรู้ และ
ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของเด็กต่อไป 
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