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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางน้ี มี วัตถุประสงค เ พ่ือศึกษาสถานการณและปจจัยที่ มี

ความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางคือเด็กปฐมวัย จํานวน 136 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามผลการวิจัยพบวา 

พบฟนผุในเด็กปฐมวัยรอยละ 64.7,ผูปกครองมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดานทันตสุขภาพอยูในระดับ

นอย และปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยไดแก ปจจัยดานการเลิกด่ืมนมจากขวด 
คําสําคัญ :เด็กปฐมวัย / ผูปกครอง / โรคฟนผุ / การเลิกดื่มนมจากขวด 

 

ABTRACT 
 This cross-sectional survey research aimed to study the situationand factors to dental 

caries in early childhood in child care center, Puranavas school, Taweewattana,Bangkok.The 

sample included early childhood (136 people).The data were collected throughquestionnaire. The 

results showed that 64.7 percent of thedental caries in early childhood, Parenthave less knowledge, 

attitude and practice about dental health. Relating factor todental cariesisQuit drinking milk from a 

bottle 

 

Keywords: Early childhood /Parent/ Dental caries / Quit drinking milk from a bottle 
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บทนํา  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปญหาสุขภาพเปนปญหาสําคัญหน่ึงที่พบมากในคนไทยโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย ซ่ึงถือวาเด็กวัยน้ี

เปนอนาคตของชาติท่ีสําคัญ ปญหาสุขภาพเด็กในวัยนี้มีมากมาย ซ่ึงจะสงผลตอพัฒนาการตางๆตามมาหาก

ไมไดรับการสงเสริมปองกันท่ีเหมาะสม  ปญหาสุขภาพที่สําคัญอยางหน่ึงของเด็กในชวงวัยน้ีก็คือ ปญหา

สุขภาพในชองปาก เพราะถือวาเปนวัยที่ไมสามารถดูแลสุขภาพชองปากตัวเองไดดี และในชวงปฐมวัยน้ีเอง

เปนชวงวัยท่ีเด็กมีฟนนํ้านมครบท้ัง 20 ซ่ี และฟนนํ้านมถือเปนเปนชุดฟนที่มีความสําคัญมาก เพราะฟนนํ้านม

มีหนาที่ในการบดเค้ียวอาหาร รวมไปถึงกันท่ีสําหรับฟนแทท่ีจะข้ึนในอนาคต หากเด็กเกิดโรคฟนผุในฟนนํ้านม

ก็จะสงผลตางๆตามมามากมาย เชน ผลโดยตรงตอตัวเด็กทําใหเกิดความเจ็บปวด ทรมาน เร้ือรัง หรือสงผล

ตอเนื่องตอพัฒนาการของเด็กในชวงวัยนี้ดวย 

โรคในชองปากที่พบมากในเด็กปฐมวัย คือ โรคฟนผุ จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของประชาชน

ไทยแหงชาติ คร้ังที่ 7พ.ศ. 2550 – 2555พบวาในเด็กอายุ 3 ป มีสถาวะฟนนํ้านมผุทั้งหมด รอยละ 56.7  

คาเฉล่ียฟนผุ ถอน อุด (ซ่ีตอคน) ในฟนน้ํานมอายุ 3 ป เทากับ 2.7 คนตอซ่ี (1)  ซ่ึงสาเหตุการเกิดโรคฟนผุสวน

ใหญในเด็กปฐมวัยเกิดจากการเล้ียงดูของผูปกครอง เน่ืองจากเด็กในวัยนี้ไมสามารถดูสุขภาพชองปากตัวเอง

ไดถูกตอง และการรักษาโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยก็ทําไดยากเพราะเด็กใหความรวมมือนอย (2) 

แนวทางที่เหมาะสมสําหรับเด็กกลุมน้ีควรจะเนนไปท่ีการปองกันการเกิดฟนผุต้ังแตฟนเร่ิมข้ึนซ่ึง

สามารถปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพหากไดรับการดูแลอยางถูกวิธี ในการพัฒนาใดๆก็ตาม เด็กวัยนี้ตองการ

ความชวยเหลือสนับสนุนอยางมากจากพอแม ผูปกครองในการดูแลเอาใจใสและสรางเสริมพฤติกรรมที่ถูกตอง

ใหแกเด็กคลินิกทันตกรรมของสํานักอนามัยมีแนวทางการปฏิบัติงานสงเสริมและปองกันโรคในชองปากเด็ก 3 

ป ข้ึนไป  โดยทันตแพทยแนะนําเปนรายบุคคล และรายกลุมใหเด็กแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดวันละ 2 

คร้ัง เชาและกอนนอน ผูปกครองควรเปนผูบีบยาสีฟนให (นอยกวา 5 มิลลิเมตร)  โดยใชแปรงสีฟนขนนุม  มี

ความยาวแปรงคลุมฟน 1-2 ซ่ี และชวยแปรงซ้ําให สะอาดหลังเด็กแปรงฟนในแนวขวาง (scrub technique)  

ผูปกครองควรใชไหมขัดฟนทําความสะอาดซอกฟนวนั ละ 1 คร้ังกอนนอน และพาเด็กไปพบทันตแพทยทุกก 6 

เดือน เพื่อรับการดูแลทางทันตกรรมปองกัน ครูพ่ีเล้ียงใน สถานรับเล้ียงเด็กกลางวันดูแลใหเด็กแปรงฟนหลัง

อาหารกลางวัน 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสถานการณและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการปองกันโรคฟนผุในเด็ก

ปฐมวัย เพ่ือเปนการดูแนวโนมสถานการณของโรค และเพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูปกครองหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในการวางแผนสงเสริมทันตสุขภาพใหวัยนี้ ตลอดจนเพื่อสรางความตะหนักใหกับผูปกครองในการ

ดูแลสุขภาพชองปากของบุตรหลาน และมีความรูที่ถูกตองเพื่อการมีสุขภาวะท่ีดีของเด็กในวัยนี้ตอไป 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสถานการณโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดานการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยของผูปกครองใน

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดานการดูแลทันตสุขภาพเด็ก

ปฐมวัยของผูปกครองในเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิด และทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษา สถานการณและปจจัยที่มีความสัมพันธโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยใน

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครไดทําการศึกษา คนควา 

แนวคิด และทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของมานําเสนอ เปนหัวขอดังตอไปน้ี คือ 

2.1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสุขภาพชองปาก 

2.1.1โครงสรางและหนาที่ของฟน 

2.1.2โรคในชองปาก 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับความรู 

2.4  แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ทรงชัย  ฐิตโสมกุล (4) พบวาเด็กที่หลับคาขวดนมแลวจะมีฟนผุสูง แตเมื่อมีการด่ืมนมบอยคร้ัง 

ประกอบกับการทําความสะอาดชองปากท่ีไมดียอมสงผลกระทบตอ การเกิดโรคฟนผุสูงในเวลาตอมา และยัง

พบวาผูปกครองมากกวา1 ใน 3 ท่ีไมเคยทําความสะอาดฟนเด็ก เมื่ออายุ 9 เดือนเลย ผลที่ตามมาก็คือ เด็กท่ี

แมดูแลเอาใจใสในการทําความสะอาดมากกวา จะมีจํานวน ฟนผุนอยกวาอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยัง

พบวาเด็กท่ีเกิดจากมารดาที่มีสุขภาพชองปากไมดีคือมีฟน ผุในขณะต้ังครรภมากกวา 10 ซ่ีจะพบวาเด็กมีฟนผุ

สูงกวาอยางชัดเจน และหากเด็กอยูในการดูแลของ ผูดูแลเด็กที่รับราชการ และมีการศึกษาสูงกวาระดับ

ประถมศึกษามีจํานวนฟนผุนอยกวา ซ่ึงบงช้ีวาการมีความรูท่ีดี การปฏิบัติ และการเอาใจใสท่ีดี ในดานสุขภาพ

ชองปากอยางสม่ําเสมอในเด็กวัยน้ีสงผลตอสุขภาพชองปากเด็กปฐมวัย 
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โรคฟนผุในเด็กปฐมวัย 

 ฉลองชัย สกลวสันต(5) พบวาเด็กกอนวัยเรียนรอยละ 97.9 ไดรับการดูแลสุขภาพชองปากดวยการแปรง

ฟน แตสวนใหญเด็กแปรงฟนดวยตนเอง มีเพียงรอยละ 15.0 ท่ีไดรับการแปรงซํ้าจากผูปกครอง สําหรับความถี่

ในการแปรงฟน รอยละ 90.9 แปรงวันละ 1คร้ัง โดยเปนการแปรงหลังต่ืนนอนในตอนเชา รอยละ 91.3 มีเพียง

รอยละ38.9 ที่แปรงฟนกอนนอน 

พรรณราย ทัพนันตกุล(6)พบวาเมื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป 

ผลการศึกษาพบวา อายุบุตร มีความสัมพันธกับโรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน เพศบุตร,การด่ืมนม

ขวด,อายุที่เลิกนมขวด, การรับประทานขนมหวานเหนียวติดฟน, การแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง, ระดับ

ความรู, ระดับเจตคติ ไมมีความสัมพันธกับโรคฟนผุ 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ความรูดานทันสุขภาพของผูปกครอง 

ทัศนคติดานทันตสุขภาพของผูปกครอง 

อาชีพของผูปกครอง 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

รายไดของผูปกครอง 

อายุของของผูปกครอง 

อายขุองเด็กปฐมวัย 

เพศของเด็กปฐมวัย 

การเลิกขวดนม 

 

การปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย

ของผูปกครอง 

การไดรับบริการตรวจฟนจากทันตบุคลากร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรท่ีศึกษา คือผูปกครองเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 คนท้ังหมด 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยผูสรางขึ้น โดยการศึกษาจากตํารา เอกสาร 

งานวิจัย คูมือการสอนทันตสุขศึกษา เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวน 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูปกครองเด็ก และตัวเด็ก รวมท้ังหมด 12 ขอ 

สวนท่ี 2 ความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 10ขอ 

สวนท่ี 3 ทัศนคติของผูปกครองเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 10ขอ 

สวนท่ี 4 การปฎิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยจํานวน 10ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปมีการใช

สถิติดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. จัดระดับคะแนนความรู เจตคติ และการปฏิบัติโดยการอิงกลุมดังนี้ 

คะแนนระดับตํ่า  ไดแก คะแนนตํ่ากวา   - ½ SD 

คะแนนระดับปานกลาง  ไดแก คะแนนต้ังแต    - ½ SD ถึง + ½ SD 

คะแนนระดับสูง  ไดแกคะแนนมากกวา+ ½ SD 

3. พิสูจนสมมุติฐานดวย Chi Square Test  
 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาพบวาผูปกครองเด็กเปนเพศหญิงรอยละ 58.1 เปนเปนเพศชายรอยละ 41.9 ชวงอายุท่ี

มากท่ีสุดคือ 31-40 ป รอยละ 47.1 ระดับการศึกษาท่ีมากท่ีสุดไดแกมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. รอยละ 

27.9 และรองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตนหรือ เทียบเทา รอยละ 24.3 ตามลําดับ รายไดเพียงพอและมีเหลือ

เก็บ รอยละ 33.8 ผูปกครองเปนบิดารอยละ49.3 มารดารอยละ 41.9 สวนขอมูลท่ัวไปของเด็กปฐมวัย เปนเพศ

ชาย รอยละ63.2 เพศหญิงรอยละ 36.8 ยังมีเด็กด่ืมนมจากขวด รอยละ 43.4 และเลิกขวดน้ํานมมากท่ีสุดตอน

อายุ 3 ปขึ้นไปรอยละ 69.9 เด็กยังกินขนมหวานเหนียวติดฟน 1-2 วันตอสัปดาหรอยละ 44.9 รองลงมาคือ 3-4 

วันตอสัปดาห รอยละ 36.8 และผูปกครองแปรงฟนใหเด็ก มากท่ีสุดคือวันละ 2 คร้ังรอยละ60.3 และแปรงวัน

ละ 1 คร้ัง รอยละ 32.4 ตามลําดับ 

ความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กปฐมวัยพบวาผูปกครองมีความรูสวนใหญอยูในระดับ

นอยรอยละ 47.8 ระดับปานกลางรอยละ 40.4 และระดับมากรอยละ 11.8 ทัศนคติของผูปกครองเกี่ยวกับการ
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ดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยพบวา ผูปกครองสวนใหญมีทัศนคติในระดับนอย รอยละ 97.0 และ ระดับกลาง

รอยละ 2.0 ระดับนอย 1.0 ตามลําดับ การปฎิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยของผูปกครองพบวา

ผูปกครองมีมีการปฏิบัติท่ีถูกตองอยูในระดับนอยรอยละ 80.0 ระดับปานกลางรอยละ 20.0 และระดับมากรอย

ละ 0 และพบวาเด็กปฐมวัยสวนใหญไดรับการตรวจสุขภาพชองปากจากทันตบุคลากร รอยละ 94.9 
 เด็กปฐมวัยมีการเกิดโรคฟนผุทั้งหมด 88 คน คิดเปนรอยละ 64.7  และจากการตรวจชองปากไมพบ

ปญหาโรคเหงือกอักเสบผลการทดสอบดวยสถิติ  Chi  square  test  พบวา การเลิกขวดนมมีความสําพันธกับ

โรคฟนฟนผุในเด็ปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ( p – value < 0.05) สวนความรู ทัศนคติของผูปกครอง 

การศึกษา รายได อายุเด็ก อายุผูปกครอง หรือแมแตเพศของเด็กไมมีความสัมพันธกับโรคฟนผุ ในเด็กปฐมวัย ( 

p – value > 0.05)การปฏิบัติตัวดานทันตสุขภาพของผูปกครองไมมีความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็กปฐมวัย ( 

p – value > 0.05) และ การไดรับบริการตรวจฟนจากทันตบุคคลากรไมมีความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็ก

ปฐมวัย ( p – value > 0.05) 

 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยมีการเกิดโรคฟนผุทั้งหมด 88 คน คิดเปนรอยละ 64.7  และจาก

การตรวจชองปากไมพบปญหาโรคเหงือกอักเสบซ่ึงถือวาเด็กปฐมวัยเกินคร่ึงมีภาวะโรคฟนผุ สอดคลองกับ

ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติของผูปกครองท่ีอยูในระดับนอย และยังพบวาผูปกครองมีการแปรงใหเด็ก

ปฐมวัยนอยกวาวันละ 2 คร้ัง ถึงรอยละ 39.8 สอดคลองกับการศึกษาของ ฉลองชัย สกลวสันต(5)ที่พบวาเด็ก

กอนวัยเรียนรอยละ 97.9 ไดรับการดูแลสุขภาพชองปากดวยการแปรงฟน แตสวนใหญเด็กแปรงฟนดวยตนเอง 

มีเพียงรอยละ 15.0 ที่ไดรับการแปรงซํ้าจากผูปกครอง สําหรับความถี่ในการแปรงฟน รอยละ 90.9 แปรงวันละ 

1คร้ัง 

 นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยของการศึกษา

คร้ังนี้คือ ปจจัยดานการเลิกขวดนม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ4. ทรงชัย  ฐิตโสมกุล (4)พบวาเด็กท่ีหลับคา

ขวดนมแลวจะมีฟนผุสูง แตเม่ือมีการด่ืมนมบอยคร้ัง ประกอบกับการทําความสะอาดชองปากที่ไมดียอมสงผล

กระทบตอ การเกิดโรคฟนผุสูงในเวลาตอมา และยังพบวาผูปกครองมากกวา1 ใน 3 ที่ไมเคยทําความสะอาด

ฟนเด็ก เม่ืออายุ 9 เดือนเลย และการศึกษา 6. พรรณราย ทัพนันตกุล(6)ท่ีพบวาเม่ือวิเคราะหปจจัยที่มี

ความสัมพันธโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป ไดแก ปจจัยดานการเลิกขวดนม เปนตน 

 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
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1. หนวยงานที่เก่ียวของกับการสงเสริมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ควรเพิ่มแนวทางการตรวจคัด

กรองโรคฟนผุและวางแผนการรักษาในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน เพ่ือลดอัตราโรคฟนผุ และอาจมีการให

ความรูครูผูดูแลเด็กและผูปกครองเก่ียวกับความรุนแรง และการปองกันโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยดวย 

2. จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการเลิกด่ืมนมจากขวดมีความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็ก

ปฐมวัย  ดังน้ัน หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการรณรงคการเลิกด่ืมจากขวดในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนโดย

เปล่ียนเปนการด่ืมจากแกวหรือกลองแทน และมีการใหความรูเกี่ยวกับเลิกด่ืมนมจากขวดแกครูผูดูแลเดกและ

ผูปกครองดวย 

3. ผลการศึกษายังพบวาผูปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติสวนตัวเกี่ยวกับ

ดานทันตสุขภาพยังไมดีเทา ควรมีการสงเสริมใหความรูผูปกครองในการดูแลสุขภาพชองปากตัวเองที่ดีเพิ่ม

ดวยเพื่อเปนตัวอยางใหกับเด็กปฐมวัยตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรขยายการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงสถานการณโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยใน

พ้ืนท่ีตางๆ วามีความสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร เพ่ือเปนแนวทางในการนําปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

เหลานั้น มาจัดทําแผนในการสงเสริมการปองกันโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยตอไปที่เหมาะสมตอไป 

2.  ควรมีศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน ชนิดของนมท่ีด่ืม การบริโภคอาหารในแตละวัน หรือ

กิจกรรมการดูแลเด็กของครูผูดูแลเด็ก เปนตน เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการสงเสริมปองกันโรคฟนผุใน

เด็กปฐมวัยตอไป 
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