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บทคัดย�อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก�อนวัยเรียนของ
ผู-ปกครองในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปุญญนิมิต ตําบลห-วย อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ เป3น
การศึกษาเชิงพรรณนา โดยประชากร คือ ผู-ปกครองเด็กก�อนวัยเรียนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปุญญนิมิต 
สังกัดเทศบาลตําบลห-วย  อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ  จํานวน 30 คน เก็บข-อมูลโดยใช-แบบ
สัมภาษณ�ในระหว�างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 วิเคราะห�ข-อมูลโดยใช-โปรแกรมคอมพิวเตอร�
สําเร็จรูป สถิติท่ีใช-ในการศึกษา ได-แก� สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด-วย การแจกแจงความถ่ี ร-อยละ ค�าเฉลี่ย 
ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค�าสูงสุด และค�าตํ่าสุด ผลการวิจัย พบว�า 

 ผู-ปกครองเด็กก�อนวัยเรียนส�วนใหญ�เป3นเพศหญิง ร-อยละ 63.33 มีความสัมพันธ�กับเด็ก คือ พ�อ แม� 
ร-อยละ 70 ผู-ปกครองมีอายุเฉลี่ย 36.67 ปA ผู-ปกครองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร-อยละ 50 ผู-ปกครอง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร-อยละ 70 ผู-ปกครองมีรายได-/เดือน คือ ระหว�าง 5,001 – 10,000 บาท ร-อยละ 
66.67 พบเด็กก�อนวัยเรียนมีฟGนผุ ร-อยละ 53.33  ด-านความรู- พบว�า ผู-ปกครองส�วนใหญ�มีความรู-เก่ียวกับการ
ดูแลทันตสุขภาพ อยู�ในระดับสูง ร-อยละ 60  ด-านทัศนติ พบว�า ผู-ปกครองส�วนใหญ�มีทัศนคติเก่ียวกับการดูแล
ทันตสุขภาพ อยู�ในระดับดี ร-อยละ 50   และด-านการปฏิบัติตน พบว�า ผู-ปกครองส�วนใหญ�มีการปฏิบัติตน
เก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ อยู�ในระดับปานกลาง ร-อยละ 53.33 ดังนั้น เพ่ือใช-เป3นข-อมูลในการปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานสร-างเสริมสุขภาพสภาวะทันตสุขภาพของเด็กก�อนวัยเรียน โดยการมีส�วนร�วม
ของครูผู-ดูแลเด็ก และผู-ปกครองเด็กก�อนวัยเรียน ท่ีจะส�งผลต�อคุณภาพนักเรียนและความเข-มแข็งของครูและ
นักเรียนในการจัดการด-านทันตสุขภาพต�อไป 

คําสําคัญ ทันตสุขภาพ โรคฟGนน้ํานมผุในเด็กก�อนวัยเรียน 
 
 
 
 
บทนํา 

 ในปGจจุบันโรคฟGนผุเป3นปGญหาท่ีสําคัญท่ีพบมากท่ีสุดในเด็กไทยและมีแนวโน-มสูงข้ึนเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป3นอยู�ของคนในสังคมทําให-รูปแบบการบริโภคเปลี่ยนไปส�งผลให-เด็กเกิดโรคฟGนผุ
เพ่ิมข้ึน จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแห�งชาติ ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2555   พบว�าเด็กไทยอายุ 3 ปA มีอัตราการ
เกิดโรคฟGนผุในฟGนน้ํานมสูง มีอัตราฟGนน้ํานมผุ ร-อยละ 51.7 และปGญหาท่ีสําคัญท่ีควรดูแลเพ่ิมเติมคือ 
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ผู-ปกครองยังปล�อยให-เด็กแปรงฟGนด-วยตนเอง ร-อยละ 55.8 การให-เด็กรับประทานขนมหวานและด่ืมนมท่ีมีรส
หวานเม่ืออยู�ท่ีบ-าน ร-อยละ 48.9 และยังมีการใช-ขวดนมอยู� ร-อยละ 39.4 ซ่ึงนอกจากจะเพ่ิมความเสี่ยงต�อการ
เกิดโรคฟGนผุแล-ว ยังมีโอกาสเกิดความผิดปกติของการสบฟGนในอนาคต (รายงานผลการสํารวจสภาวะสุขภาพ
ช�องปากระดับประเทศ ครั้งท่ี 7 ประเทศไทย.2555)  
 โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง  จากผลการดําเนินงานในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปุญญ
นิมิตท่ีผ�านมาในปA พ.ศ. 2556-2558  พบว�า เด็กเด็กก�อนวัยเรียนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีอัตราการเกิดโรคฟGน
น้ํานมผุร-อยละ 40.62 , 47 , 47.05  (ผลการดําเนินงานทันตสุขภาพ.2559) ซ่ึงจะเห็นได-ว�าการเกิดโรคฟGน
น้ํานมผุมีแนวโน-มสูงข้ึนตามลําดับและยังคงสูงกว�าเกณฑ�มาตรฐานท่ีต้ังไว-ว�าอัตราการเกิดโรคฟGนน้ําผุจะต-องไม�
เกิน ร-อยละ 20 และมีแนวโน-มเพ่ิมสูงข้ึนจึงถือว�ายังเป3นปGญหาท่ีต-องได-รับการแก-ไขจึงจําเป3นจะต-องมีการ
ควบคุมและปPองกันการเกิดโรคฟGนน้ํานมผุ  และส�งเสริมทันตสุขภาพในเด็กวัยนี้ให-มีสุขอนามัยท่ีสมบูรณ�
ปราศจากโรค   ดังนั้นผู-วิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก�อนวัยเรียนของผู-ปกครองในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปุญญนิมิต ตําบลห-วย อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ   เพ่ือให-เกิดความร�วมมือ
กันในการแก-ไขปGญหาโรคฟGนน้ํานมผุ เพราะจะทําให-มีผลกระทบต�อการพัฒนาการและการเจริญเติบโตช-า
รวมถึงปGญหาในการเรียนรู-ของเด็กไทยในระยะยาว และผลการศึกษาท่ีและเป3นแนวทางในการปรับปรุงระบบ
บริการด-านการส�งเสริม ปPองกันทันตสุขภาพในเด็กก�อนวัยเรียนให-มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

วัตถุประสงค"การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก�อนวัยเรียนของผู-ปกครองในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีปุญญนิมิต ตําบลห-วย อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ    
 

รูปแบบการวิจัย  เป3นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
 

ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย เด็กก�อนวัยเรียน และผู-ปกครองในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปุญญนิมิต สังกัด
เทศบาลตําบลห-วย อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ   จํานวน 30 คน ทําการศึกษาช�วงธันวาคม 
2559 – มีนาคม 2560 
 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ใช-แบบสัมภาษณ� ท่ีผู-วิจัยปรับปรุงมาจาก เป3นเครื่องมือท่ีใช-ในการวิจัยในครั้งนี้ เป3น
แบบสัมภาษณ�ท่ีผู-ศึกษาปรับปรุงมาจาก (กันทิมา  เหมพรมราช.2557:62-65)  ประกอบด-วย 4 ส�วน คือ 
 ส�วนท่ี 1 ข-อมูลส�วนบุคคล ได-แก� เพศ คามสัมพันธ�เก่ียวข-องกับเด็กก�อนวัยเรียน อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได-/เดือน สภาวะทันตะสุภาพเด็ก จํานวนท้ังหมด 7 ข-อ 
 ส�วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ�ความรู-ด-านทันตสุขภาพของผู-ปกครอง จํานวน 8 ข-อ มีตัวเลือก 2 ตัวเลือกให-
เลือกตอบ  การให-คะแนน คือ ตอบถูกได- 1 คะแนน ตอบผิดได- 0 คะแนน และใช-เกณฑ�การให-คะแนนระดับ
ความรู-ของ วรพจน� พรหมสัตยพรต และสุมัทนา กลางคาร (2553 : 98-100) ซ่ึงคํานวณค�าร-อยละและแบ�ง
คะแนนเป3น 3 ระดับ คือ 
 ระดับสูง  หมายถึง  ได-คะแนนร-อยละ 80 ข้ึนไป (6-8 คะแนน)  
 ระดับปานกลาง หมายถึง   ได-คะแนนร-อยละ 60-79 (3-5คะแนน) 
 ระดับตํ่า  หมายถึง  ได-คะแนนร-อยละ 60 ลงมา (0-2 คะแนน) 
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          ส�วนท่ี 3 แบบสัมภาษณ�ด-านทัศนคติเก่ียวกับทันตสุขภาพของผู-ปกครอง จํานวน 10 ข-อ แบบ
สัมภาษณ�เป3นมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ เห็นด-วย ไม�แน�ใจ ไม�เห็นด-วย 
ประกอบด-วย คําถามเชิงนิมาน (เชิงบวก 6 ข-อ คือ ข-อ 1,3,5,8,9,10) และเชิงนิเสธ (เชิงลบ 4 ข-อ คือ ข-อ 
2,4,6,7) ผู-ตอบแบบสัมภาษณ�จะเลือกตอบด-วยการตัดสินใจเพียงคําตอบเดียว มีรายละเอียดดังนี้  

 เห็นด-วย   หมายถึง  ท�านเห็นด-วยกับข-อความนั้น 
 ไม�แน�ใจ   หมายถึง  ท�านไม�แน�ใจในข-อความนั้น 
 ไม�เห็นด-วย  หมายถึง  ท�านไม�เห็นด-วยกับข-อความนั้น 

 โดยมีเกณฑ�การให-คะแนน กําหนดการให-คะแนน ดังนี้ 

 ข-อความเชิงนิมาน (บวก) คะแนน  ข-อความเชิงนิเสธ (ลบ) คะแนน 
 เห็นด-วย      3  เห็นด-วย       1 
 ไม�แน�ใจ      2  เห็นด-วย       2 
 ไม�เห็นด-วย              1  ไม�เห็นด-วย      3 

 การแปลความหมายระดับทัศนคติเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับทันตสุขภาพของผู-ปกครอง โดยพิจารณา
จากคะแนนท่ีได-จากการตอบแบบสัมภาษณ� โดยคิดคะแนนจาก (คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด)/จํานวนชั้น 
(Best 1997 : 174 : Daniel 1995 : 19 อ-างอิงมาจาก วรพจน� พรหมสัตยพรต และสุมัทนา กลางคาร (2553 
: 98-100) ซ่ึงสรุปผลออกมาเป3น 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับไม�ดี ดังนี้ 

 ระดับดี  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  
 ระดับปานกลาง หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 
 ระดับไม�ดี หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 

 ส�วนท่ี 4 การปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพของผู-ปกครอง จํานวนท้ังหมด 10 ข-อ แบบ
สัมภาษณ�เป3นมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป3นประจํา ปฏิบัติบางครั้ง ไม�เคย
ปฏิบัติ ประกอบด-วย คําถามเชิงนิมาน (เชิงบวก 7 ข-อ คือ ข-อ 1,2,3,5,6,7,10) และเชิงนิเสธ (เชิงลบ 3 ข-อ  
คือ ข-อ 4,8,9)  ผู-ตอบแบบสัมภาษณ�จะเลือกตอบด-วยการตัดสินใจเพียงคําตอบเดียว 

มีรายละเอียดดังนี้  
 ปฏิบัติเป3นประจํา หมายถึง  ท�านปฏิบัติในเรื่องนั้นๆประจําและสมํ่าเสมอ 
 ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง  ท�านปฏิบัติในเรื่องนั้นๆบางครั้งไม�สมํ่าเสมอ 
 ไม�เคยปฏิบัติ หมายถึง  ท�านไม�เคยปฏิบัติ 

โดยมีเกณฑ�การให-คะแนน กําหนดการให-คะแนน ดังนี้ 
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 ข-อความเชิงนิมาน (บวก) คะแนน  ข-อความเชิงนิเสธ (ลบ) คะแนน 
 ปฏิบัติเป3นประจํา     3  ปฏิบัติเป3นประจํา   1 
 ปฏิบัติบางครั้ง     2  ปฏิบัติบางครั้ง    2 
 ไม�เคยปฏิบัติ     1  ไม�เคยปฏิบัติ         3 

 การแปลความหมายระดับการปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพของผู-ปกครอง โดยพิจารณา
จากคะแนนท่ีได-จากการตอบแบบสัมภาษณ� โดยคิดคะแนนจาก (คะแนนสูงสุด- คะแนนตํ่าสุด)/จํานวนชั้น 
(Best 1997 : 174 : Daniel 1995 : 19 อ-างอิงมาจาก วรพจน� พรหมสัตยพรต และสุมัทนา กลางคาร (2553 
: 98-100) ซ่ึงสรุปผลออกมาเป3น 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับไม�ดี ดังนี้ 

 ระดับดี  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  
 ระดับปานกลาง หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 
 ระดับไม�ดี  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Vaidity) โดย
อาจารย�ท่ีปรึกษาและผู-ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท�าน ตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยนําแบบสัมภาษณ� 
ไปทดลองใช- (Try Out) กับผู-ปกครองเด็กก�อนวัยเรียนในเขตตําบลนาปmาแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อํานาจเจริญ  จํานวน 30 คน ได-ค�า Cronbach’s Coefficient เท�ากับ  0.86 
 

การเก็บรวบรวมข�อมูล 
     ข้ันตอนเตรียมการ  
   1) ผู-ศึกษาทําหนังสือขอความอนุเคราะห�ไปยังหัวหน-าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและผู-ปกครอง เพ่ือขอความ
อนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข-อมูล    
   2)  สร-างแบบบันทึกข-อมูลและคู�มือการลงรหัส  
     ข้ันตอนการเก็บข-อมูล  
   1) ผู-ศึกษานําแบบสัมภาษณ�ไปสัมภาษณ�ผู-ปกครองของเด็กก�อนวัยเรียนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเก็บ
ข-อมูล โดยติดต�อผ�านครูผู-ดูแลเด็ก ท้ังนี้การให-ข-อมูลข้ึนอยู�กับความสมัครใจและความยินยอมจากผู-ปกครอง
เท�านั้น  
   2) ดําเนินการตรวจสอบความครบถ-วนของแบบสัมภาษณ� กรณีพบว�าข-อมูลบางชุดมีคําตอบท่ีไม�ได-
ตอบ ได-ดําเนินการขอข-อมูลเพ่ิมเติมจากกลุ�มผู-ปกครองทันที  
  3) เม่ือเก็บข-อมูลครบถ-วนตามกําหนดแล-ว ผู-ศึกษาทําการตรวจสอบความถูกต-องของข-อมูลอีกครั้ง 
และบันทึกรหัสลงตามคู�มือการลงรหัสท่ีสร-างข้ึน เพ่ือความสะดวกในการบันทึกข-อมูลลงในคอมพิวเตอร�  
 
การวิเคราะห"ข�อมูล  
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช-ในการวิเคราะห�ข-อมูล ได-แก� การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ร-อยละ (Percentage) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค�าสูงสุด (Maximum) 
และค�าตํ่าสุด (Minimum) 
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ผลการวิจัย 
 1. ข�อมูลด�านป2จจัยส�วนบุคคล พบว�า ผู-ปกครองเด็กก�อนวัยเรียนส�วนใหญ�เป3นเพศหญิงร-อยละ 
63.33 มีความสัมพันธ�กับเด็ก คือ พ�อ แม� ร-อยละ 70 ผู-ปกครองมีอายุเฉลี่ย 36.67 ปA (S.D.=7.92) ผู-ปกครอง
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร-อยละ 50 ผู-ปกครองประกอบอาชีพ ร-อยละ 70 ผู-ปกครองมีรายได-/เดือน คือ 
ระหว�าง 5,001 – 10,000 บาท ร-อยละ 66.67 พบเด็กก�อนวัยเรียนมีฟGนผุ ร-อยละ 53.33 ดังรายละเอียด
ตาราง 1  

 

 

 

ตาราง 1 จํานวน ร-อยละของประชากร จําแนกตามข-อมูลด-านปGจจัยส�วนบุคคล (N=30) 

ลักษณะประชากร จํานวน  ร�อยละ 

เพศ   

    ชาย  11 36.67 

    หญิง 19 63.33 

ความสัมพันธ"เก่ียวข�องกับเด็กก�อนวัยเรียน   

    พ�อ 7 23.33 

    แม� 14 46.67 

    ตา 1 3.33 

   ยาย 1 3.33 

    ลุง 3 10 

    ปPา 4 13.34 

อายุ (ป6)   

     21-30  3 10 
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     31-40 19 63.33 

     41-50 6 20 

    50ปAข้ึนไป 2 6.67 

Mean = 36.67 SD = 7.90 Min = 22 Max = 53   

   

ตาราง 1 จํานวน ร-อยละของประชากร จําแนกตามข-อมูลด-านปGจจัยส�วนบุคคล (N=30) ต�อ 

ลักษณะประชากร จํานวน ร�อยละ 

อาชีพ   

     เกษตรกรรม        21 70 

     รับราชการ       2 6.67 

     ลูกจ-าง 7 23.33 

รายได�/เดือน (บาท)   

    0 – 5,000      8 26.67 

     5,001 – 10,000        20 66.67 

     10,000 – 15,000    2 6.66 

Mean = 6,717.33  SD = 2,856.24  Min = 1,400  Max = 15,000 

สภาวะทันตสุขภาพเด็ก   

    ไม�มีฟGนผุ  14 46.67 

    มีฟGนผุ 16 53.33 
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 2. ด�านความรู�เก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ พบว�า ด-านความรู-เก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ 
ข-อความรู- 8 ข-อ ผู-ปกครองมีความรู-ระดับสูงเก่ียวกับเรื่องยาสีฟGนท่ีเหมาะสําหรับเด็ก คือ ชนิดเป3นครีมสําหรับ
เด็ก เช�น ยาสีฟGนโคโดโมะ ร-อยละ 100 รองลงมา คือ อาหารท่ีทําให-ฟGนผุได-ง�าย คือ ขนมหวาน ความหมาย
ของอาหาร และการกระทําท่ีทําให-เด็กเป3นโรคฟGนผุ คือ การปล�อยให-เด็กหลับคาขวดนม ร-อยละ  93.33 และ
พบว�าผู-ปกครองยังขาดความรู- เก่ียวกับอาหารท่ีควรส�งเสริมให-เด็กรับประทานเพ่ือเสริมสร-างฟGน คือ อาหาร
จําพวกนม ไข� 32.4 ดังรายละเอียดตาราง 2  

ตาราง 2 จํานวน และร-อยละความรู-เก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ (N=30) 

ข�อ ความรู�เก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ   จํานวน  ร�อยละ 

1. ยาสีฟGนท่ีเหมาะสําหรับเด็ก คือ ชนิดเป3นครีมสําหรับเด็ก เช�น ยาสีฟGนโค
โดโมะ 

30 100 

2. อาหารท่ีทําให-ฟGนผุได-ง�าย คือ ขนมหวาน 28 93.33 

3. การกระทําท่ีทําให-เด็กเป3นโรคฟGนผุ คือ การปล�อยให-เด็กหลับคาขวดนม 28 93.33 

4. ผู-ปกครองควรเริ่มดูแลรักษาความสะอาดฟGนลูกต้ังแต�ฟGนน้ํานมซ่ีแรกข้ึน
ในช�องปาก 

26 86.67 

5. ลักษณะเริ่มแรกของฟGนผุ คือ ฟGนเปลี่ยนสีเป3นขาวขุ�น 25 83.33 

6. โรคฟGนผุมีสาเหตุมาจากเชื้อโรคในช�องปาก 17 47.1 

7 ในแต�ละวันเด็กควรแปรงฟGน 3 เวลา คือ หลังอาหารทุกม้ือ 15 33.8 

8. อาหารท่ีควรส�งเสริมให-เด็กรับประทานเพ่ือเสริมสร-างฟGน คือ อาหาร
จําพวกนม ไข� 

14 32.4 

 เม่ือพิจารณา พบว�าผู-ปกครองส�วนใหญ�มีความรู-ในระดับสูง ร-อยละ 60 รองลงมา และมีความรู-ระดับ
ปานกลาง ร-อยละ 40 โดยนักเรียนตอบแบบสัมภาษณ�ได-คะแนนสูงสุด 8 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 3 คะแนน 
คะแนนความรู-เฉลี่ย 5.9 คะแนน (S.D.= 1.24) ดังรายละเอียดตาราง 3 
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ตาราง 3 จํานวนและร-อยละ ความรู-เก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ จําแนกตามรายกลุ�ม (N=30) 

ระดับความรู� จํานวน  ร�อยละ 

     ระดับสูง (6-8 คะแนน)  18 60 

     ระดับปานกลาง (3-5 คะแนน) 12 40 

    ระดับตํ่า (0-2 คะแนน) 0 o 

           X = 5.9  S.D. = 1.24  Min = 3  Max = 8   
 

 3. ด�านทัศนคติเก่ียวกับเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ พบว�า ผู-ปกครองมีทัศนคติเก่ียวกับการดูแล
ทันตสุขภาพ อยู�ในระดับดี เก่ียวกับเรื่องสุขภาพช�องปากเด็กเป3นสิ่งสําคัญ ผู-ปกครองควรให-ความสนใจ ร-อยละ 
93.33  รองลงมา คือ การให-เด็กรับประทานขนมขบเค้ียวกรุบกรอบ ทําให-ฟGนผุได- และการกระทําท่ีทําให-เด็ก
เป3นโรคฟGนผุ คือ การปล�อยให-เด็กหลับคาขวดนม ร-อยละ 76.67 และพบว�าผู-ปกครองยังมีทัศนคติท่ีไม�ดี 
เก่ียวกับฟGนน้ํานมไม�จําเป3นต-องรักษาเพราะอีกไม�นานก็หลุด ร-อยละ 40 เม่ือพิจารณาพบว�าผู-ปกครองส�วนใหญ�
มีทัศนคติอยู�ในระดับดี ร-อยละ 50 รองลงมา มีทัศนคติระดับปานกลาง ร-อยละ 36.67 และน-อยท่ีสุดมีทัศนคติ
ระดับไม�ดี  ร-อยละ 13.33 ค�าเฉลี่ยทัศนคติ เท�ากับ 2.37  (S.D.= 0.72) ดังรายละเอียดตาราง 4 

ตาราง 4 จํานวน ร-อยละ ทัศนคติ เก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ จําแนกตามรายกลุ�ม (N=30) 

ระดับทัศนคติ จํานวน ร�อยละ 

     ระดับดี (2.34 – 3.00 คะแนน) 15 50 

     ระดับปานกลาง (1.67 – 2.33 คะแนน) 11 36.67 

 ระดับไม�ดี (1.00 – 1.66 คะแนน) 4 13.33 

            X = 2.37  S.D. = 0.72      
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 4. ด�านการปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ    พบว�า ผ-yปกครองส�วนใหญ�ยังซ้ือขนมหวานให-
เด็กกินเป3นบางครั้ง ร-อยละ 73.33 ไม�ได-แปรงฟGนให-เด็กหลังรับประทาน ร-อยละ 53.33 และไม�พาเด็กไปรับ
บริการตรวจฟGนอย�างสมํ่าเสมอ ร-อยละ 36.67 ซ่ึงเป3นพฤติกรรมท่ีส�งเสริมให-เกิดฟGนผุท้ังสิ้น เม่ือพิจารณา
พบว�าผู-ปกครองส�วนใหญ�มีการปฏิบัติตนเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินอยู�ในระดับปานกลาง ร-อยละ 53.33 
รองลงมา มีการปฏิบัติตนระดับดี ร-อยละ 33.34 และน-อยท่ีสุดมีการปฏิบัติตนระดับไม�ดี ร-อยละ 13.33 
ค�าเฉลี่ยการปฏิบัติตน เท�ากับ 2.20 (S.D.= 0.67) ดังรายละเอียดตาราง 5 

ตาราง 5 จํานวนและร-อยละการปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพจําแนกตามรายกลุ�ม (N=30) 

ระดับการปฏิบัติตน จํานวน ร�อยละ 

     ระดับดี (2.34 – 3.00 คะแนน) 10 33.34 

     ระดับปานกลาง (1.67 – 2.33 คะแนน) 16 53.33 

 ระดับไม�ดี (1.00 – 1.66 คะแนน) 4 13.33 

            X = 2.20  S.D. = 0.67      

 

อภิปรายผล 
  (1) ด�านความรู�เก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ พบว�า ผู-ปกครองส�วนใหญ�มีความรู-เก่ียวกับ
การดูแลทันตสุขภาพในระดับสูง ร-อยละ 60 ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคล-องกับ กันทิมา  เหมพรหมราช (2557) 
ศึกษา พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก�อนวัยเรียนของผู-ปกครองในเขตนครชัยบุรินทร� (2557)           
ผลการศึกษาพบว�า ความรู-ด-านทันตสุขภาพของผ-yปกครองอย�yในระดับดี ร-อยละ 61.3 

  (2) ด�านทัศนคติเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ พบว�า ผู-ปกครองส�วนใหญ�มีทัศนคติเก่ียวกับ
การดูแลทันตสุขภาพในระดับดี ร-อยละ 50  ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคล-องกับ กันทิมา  เหมพรหมราช (2557) 
ศึกษา พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก�อนวัยเรียนของผู-ปกครองในเขตนครชัยบุรินทร�(2557)  ผล
การศึกษาพบว�า ผู-ปกครองมีทัศนคติอยู�ในระดับดีเป3นส�วนใหญ� ร-อยละ 74.8 

  (3) ด�านการปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพ พบว�า ผู-ปกครองส�วนใหญ�มีการปฏิบัติ
ตนในการดูแลทันตสุขภาพในระดับปานกลาง ร-อยละ 53.33 ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคล-องกับ กันทิมา เหม
พรหมราช (2557) ศึกษา พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก�อนวัยเรียนของผู-ปกครองในเขตนครชัยบุรินทร� 
(2557) ผลการศึกษาพบว�า การปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพเด็กของผู-ปกครอง ส�วนใหญ�อย�yในระดับปาน
กลาง ร-อยละ 50.7 

ข�อยุติ 
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 สรุปได-ว�า พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก�อนวัยเรียนของผู-ปกครองในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีปุญญนิมิต ตําบลห-วย อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ผู-ปกครองเด็กก�อนวัยเรียนส�วนใหญ�มี
ระดับความรู- และทัศนคติเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพอยู�ในระดับดี และผู-ปกครองส�วนใหญ�มีการปฏิบัติตน
ในการดูแลทันตสุขภาพในระดับปานกลาง ซ่ึงพฤติกรรมเหล�านี้ล-วนมีผลต�อการเกิดฟGนผุในเด็กก�อนวัยเรียน 

ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
 1) ด-านความรู- จากการศึกษา พบว�า ผู-ปกครองส�วนใหญ�มีความรู-เก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพใน
ระดับดี เพ่ือส�งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กวัยก�อนเรียนให- ถูกต-องเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังนั้น ด-านสถานศึกษา ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือให-ความรู-เก่ียวกับ
ภาวะน้ําหนักเกินแก�นักเรียน ด-านหน�วยงานสาธารณสุข โดยมีเจ-าหน-าท่ีสาธารณสุขควรจัดกิจกรรมรณรงค�ให-
เด็กและผู-ปกครองได-รับรู-ปGญหาของโรคฟGนน้ํานมผุ เช�น การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อต�าง ๆ เช�น วิทยุ  
วารสารแผ�นพับ โปสเตอร� เป3นต-น เพ่ือให-รับทราบและตระหนักถึงปGญหาความสําคัญของด-านทันตสุขภาพเด็ก
ก�อนวัยเรียน 

 2) ด-านทัศนคติ จากการศึกษา พบว�า ผู-ปกครองส�วนใหญ�ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพใน
ระดับดี ดังนั้น ควรมีการรณรงค�ในการลดปGจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข-องกับการเกิดโรคฟGนน้ํานมผุ เช�น โดยมีการ
ประสานงานร�วมมือกันระหว�างสถาบันการศึกษาหน�วยงานสาธารณสุข และด-านครอบครัว ซ่ึงประกอบด-วยครู
ผู-ดูแลเด็ก เจ-าหน-าท่ีสาธารณสุข และผู-ปกครองซ่ึงทําให-การเรียนรู-ของผู-ปกครองเชื่อมต�อกับปGจจัยสิ่งแวดล-อม
อ่ืนๆ เพ่ือให-เกิดค�านิยมในการบริโภคอาหารท่ีถูกต-อง และทัศนคติท่ีดีต�อการบริโภคอาหาร และการดูแลด-าน
ทันตสุขภาพ 

    3) ด-านการปฏิบัติตน จากการศึกษา พบว�า ผู-ปกครองเด็กก�อนวัยเรียนส�วนใหญ�มีการปฏิบัติตน
เก่ียวกับการดูแลด-านทันตสุขภาพอยู�ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการรณรงค�ในการลดปGจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข-องกับการเกิดฟGนผุ  โดยมีการประสานงานร�วมมือกันระหว�างสถาบันการศึกษา หน�วยงานสาธารณสุข 
และด-านครอบครัว ซ่ึงประกอบด-วยครูผู-ดูแลเด็ก เจ-าหน-าท่ีสาธารณสุข และผู-ปกครองควรมีการรณรงค�ให-มี
โครงการส�งเสริมสุขภาพศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เช�น โครงการควบคุมปPองกันโรคฟGนผุในเด็กก�อนวัยเรียน โดยเน-น
ท่ีการมีส�วนร�วมในการจัดหากิจกรรมท่ีและมีประสิทธิภาพการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสร-างเสริม
สุขภาพสภาวะทันตสุขภาพของเด็กก�อนวัยเรียน โดยการมีส�วนร�วมของครูผู-ดูแลเด็ก และผู-ปกครองเด็กก�อนวัย
เรียน ท่ีจะส�งผลต�อคุณภาพนักเรียนและความเข-มแข็งของครูและนักเรียนในการจัดการด-านทันตสุขภาพต�อไป 

ข-อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต�อไป 
  1) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก�อนวัยเรียน
ของผู-ปกครองในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดทําโปรแกรมหรือรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมด-านทันตสุขภาพ
ท่ีเหมาะสมในเด็กก�อนวัยเรียน โดยการมีส�วนร�วมของครูผู-ดูแลเด็ก และผู-ปกครองเด็กก�อนวัยเรียน ต�อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ อ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ� และผู-ทรงคุณวุฒิ ท่ีให- คําแนะนําเป3นอย�างดียิ่ง 
ขอขอบคุณ  ผู-อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง หัวหน-าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปุญญนิมิต 
ตําบลห-วย อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ท่ีกรุณาให-ความสะดวก รวมถึงผู-ปกครองของเด็กก�อนวัย
เรียนทุกท�านท่ีให-ความร�วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ� และช�วยในการเก็บรวบรวมข-อมูลเป3นอย�างดี 
 
สถานะองค"ความรู� 
 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก�อนวัยเรียนของผู-ปกครองในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีปุญญนิมิต ตําบลห-วย อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ เป3นการศึกษาเพ่ือใช-เป3นข-อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสร-างเสริมสุขภาพสภาวะทันตสุขภาพของเด็กก�อนวัยเรียน โดยการมี
ส�วนร�วมของครูผู-ดูแลเด็ก และผู-ปกครองเด็กก�อนวัยเรียน ท่ีจะส�งผลต�อคุณภาพนักเรียนและความเข-มแข็งของ
ครูและนักเรียนในการจัดการด-านทันตสุขภาพต�อไป 
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