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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณและปจจัยที่มีความสัมพันธ

กับโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กลุมตัวอยางคือเด็กปฐมวัย จํานวน 136 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบวา พบฟนผุในเด็กปฐมวัยรอยละ 64.7ผูปกครองมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดาน

ทันตสุขภาพอยูในระดับนอย และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ไดแก การด่ืมนมจากขวด (P Value<0.05 ) 

คําสําคัญ :เด็กปฐมวัย / ผูปกครอง / โรคฟนผ ุ/ การดื่มนมจากขวด 

ABTRACT 

 This cross-sectional survey research aimed to study the situationand factors related of 

dental caries in early childhood in child care center, Puranavasschool, Taweewattana,Bangkok. 

Totally, Onehundred and thirty six childrenin early childhood were sampled in the study.The data 

were collected using the questionnaire. The results showed that 64.7 percent of thedental 

carieswere found in early childhood, Parentshad less knowledge, attitude and practice concerning 

with dental health. Factors significantly related todental cariesin early childhoodwere the stop of 

bottle milk feeding(P Value<0.05). 

KEY WORDS:Early childhood /Parent/ Dental caries / Bottle milk feeding 
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บทนํา  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปญหาสุขภาพเปนปญหาสําคัญหน่ึงที่พบมากในคนไทยโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย ซึ่งถือวาเด็กวัยน้ีเปน

อนาคตของชาติที่สําคัญ ปญหาสุขภาพเด็กในวัยนี้มีมากมาย ซึ่งจะสงผลตอพัฒนาการตางๆตามมาหากไมไดรับ

การสงเสริมปองกันท่ีเหมาะสม  ปญหาสุขภาพที่สําคัญอยางหน่ึงของเด็กในชวงวัยน้ีก็คือ ปญหาสุขภาพในชอง

ปาก เพราะถือวาเปนวัยท่ีไมสามารถดูแลสุขภาพชองปากตัวเองไดดี และในชวงปฐมวัยน้ีเองเปนชวงวัยท่ีเด็กมี

ฟนนํ้านมครบทั้ง 20 ซี่ และฟนน้ํานมถือเปนเปนชุดฟนที่มีความสําคัญมาก เพราะฟนนํ้านมมีหนาที่ในการบด

เค้ียวอาหาร รวมไปถึงกันท่ีสําหรับฟนแทท่ีจะข้ึนในอนาคต หากเด็กเกิดโรคฟนผุในฟนนํ้านมก็จะสงผลตางๆ

ตามมามากมาย เชน ผลโดยตรงตอตัวเด็กทําใหเกิดความเจ็บปวด ทรมาน เร้ือรัง หรือสงผลตอเน่ืองตอ

พัฒนาการของเด็กในชวงวัยน้ีดวย 

โรคในชองปากที่พบมากในเด็กปฐมวัย คือ โรคฟนผุ จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของประชาชน

ไทยแหงชาติ คร้ังท่ี 7พ.ศ. 2550 – 2555พบวาในเด็กอายุ 3 ป มีสภาวะฟนนํ้านมผุท้ังหมด รอยละ 56.7  คาเฉล่ีย

ฟนผุ ถอน อุด (ซี่ตอคน) ในฟนนํ้านมอายุ 3 ป เทากับ 2.7 คนตอซี่ (1)  ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคฟนผุสวนใหญในเด็ก

ปฐมวัยเกิดจากการเล้ียงดูของผูปกครอง เน่ืองจากเด็กในวัยน้ีไมสามารถดูสุขภาพชองปากตัวเองไดถูกตอง และ

การรักษาโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยก็ทําไดยากเพราะเด็กใหความรวมมือนอย (2) 

แนวทางที่เหมาะสมสําหรับเด็กกลุมนี้ควรจะเนนไปท่ีการปองกันการเกิดฟนผุต้ังแตฟนเร่ิมข้ึนซึ่ง

สามารถปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพหากไดรับการดูแลอยางถูกวิธี ในการพัฒนาใดๆก็ตาม เด็กวัยนี้ตองการ

ความชวยเหลือสนับสนุนอยางมากจากพอแม ผูปกครองในการดูแลเอาใจใสและสรางเสริมพฤติกรรมที่ถูกตอง

ใหแกเด็กคลินิกทันตกรรมของสํานักอนามัยมีแนวทางการปฏิบัติงานสงเสริมและปองกันโรคในชองปากเด็ก 3 

ป ข้ึนไป  โดยทันตแพทยแนะนําเปนรายบุคคล และรายกลุมใหเด็กแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดวันละ 2 

คร้ัง เชาและกอนนอน ผูปกครองควรเปนผูบีบยาสีฟนให (นอยกวา 5 มิลลิเมตร)  โดยใชแปรงสีฟนขนนุม  มี

ความยาวแปรงคลุมฟน 1-2 ซี่ และชวยแปรงซํ้าให สะอาดหลังเด็กแปรงฟนในแนวขวาง (scrub technique)  

ผูปกครองควรใชไหมขัดฟนทําความสะอาดซอกฟนวนั ละ 1 คร้ังกอนนอน และพาเด็กไปพบทันตแพทยทุกก 6 

เดือน เพื่อรับการดูแลทางทันตกรรมปองกัน ครูพี่เล้ียงใน สถานรับเล้ียงเด็กกลางวันดูแลใหเด็กแปรงฟนหลัง

อาหารกลางวัน 
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 ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสถานการณและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการปองกันโรคฟนผุใน

เด็กปฐมวัย เพ่ือเปนการดูแนวโนมสถานการณของโรค และเปนแนวทางสําหรับผูปกครองหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการวางแผนสงเสริมทันตสุขภาพใหวัยน้ี ตลอดจนเพื่อสรางความตระหนักใหกับผูปกครองในการ

ดูแลสุขภาพชองปากของบุตรหลาน และมีความรูท่ีถูกตองเพ่ือการมีสุขภาวะท่ีดีของเด็กในวัยนี้ตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสถานการณโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขต

ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดานการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยของผูปกครองในศูนย

พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดานการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย

ของผูปกครองในเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

แนวคิด และทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษา สถานการณและปจจัยท่ีมีความสัมพันธโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยใน

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครไดทําการศึกษา คนควา แนวคิด 

และทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวของมานําเสนอ เปนหัวขอดังตอไปน้ี คือ 

2.1  ความรูทั่วไปเก่ียวกับสุขภาพชองปาก 

2.1.1โครงสรางและหนาท่ีของฟน 

ฟน เปนอวัยวะท่ีสําคัญอยางหนึ่งของรางกายและเปนอวัยวะท่ีแข็งแรงที่สุด ฟนนอกจากจะใชบดเค้ียว

อาหารแลวยังเปนอวัยวะท่ีชวยในการออกเสียงชวยรักษารูปใบหนาถาสุขภาพฟนดีจะชวยเสริมบุคลิกใหบุคคล

ดวยสวนเหงือกเปนหนาดานในการปองกันอันตรายจากภายนอกใหแกกระดูกและรากฟนได  

 

2.1.2โรคในชองปาก 

โรคฟนผุเกิดจากแบคทีเรียท่ีอาศัยอยูในชองปากรวมตัวกับเศษอาหารและนํ้าลายสะสมกันจนเปนคราบ

เหนียวที่เรียกวา คราบฟน หรือคราบแบคทีเรีย ซึ่งจะเกาะอยูบนผิวของฟนแบคทีเรียเหลาน้ีจะเปล่ียนสภาพ
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นํ้าตาลและแปงใหเปนกรด มีฤทธ์ิทําลายแรธาตุท่ีผิวฟน จนกอใหเกิดเปนรู โดยเร่ิมจากขนาดเล็กมากๆ ลุกลาม

ใหญข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเปนโรคฟนผุ 

โรคเหงือกอักเสบโดยมากมักจะเปนเร้ือรัง มีสาเหตุมาจากคราบจุลินทรียและระยะเวลาที่เปนและ

อาการจะคอยเปนคอยไป ไมมีอาการเจ็บปวด ปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดโรค แผนคราบฟน เปนสาเหตุโดยตรงของ

โรค โดยเช้ือจุลินทรียในแผนคราบฟนจะผลิตสารพิษข้ึนมาทําใหเหงือกอักเสบ 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 

พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมตาง ๆของอินทรียที่แสดงออกมาโดยสังเกตไดดวยบุคคลอ่ืน ๆ เชน การ

พูด การนิ่งการหัวเราะ ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ีสังเกตไดดวยประสารทรับความรูสึกท้ังหานอกจากน้ีกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนภายใน เชน การคิด จินตนาการ ความเช่ือ ฯลฯก็เปนพฤติกรรม 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับความรู 

ความหมายของความรูกลาววา ความรูหมายถึง ขอเท็จจริง ความจริง กฎเกณฑ และขอมูลตาง ๆ ท่ี

มนุษยไดรับและสะสมรวบรวมเอาไวความรูหมายถึงบรรดาขอเท็จจริงรายละเอียดของเร่ืองราวและการกระทํา

ใดๆ ของบุคคลท่ีมนุษยไดสะสมและถายทอดตอๆกันมาตั้งแตในอดีตและเราสามารถรับทราบ และสะสมไวใน

รูปของการจํา สิ่งเหลาน้ันไดเปนการแสดงออกของสมรรถภาพของสมองดานความจําเปนพฤติกรรมข้ันตนท่ี

บุคคลสามารถจําไดโดยไดมาจากการศึกษาการไดยินการสังเกตและประสบการณซึ่งสะสมและถายทอด

ตลอดเวลา 

2.4  แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 

เปนเร่ืองของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิดและความโนมเอียงของบุคคล ท่ีมีตอขอมูลขาวสาร และการ

เปดรับ รายการกรองสถานการณที่ไดรับมา ซึ่งเปนไปไดทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลใหมีการแสดง 

พฤติกรรมออกมา จะเห็นไดวา ทัศนคติ ประกอบดวย ความคิดท่ีมีผลตออารมณ และความรูสึกนั้นออกมาโดย

ทางพฤติกรรม  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ทรงชัย  ฐิตโสมกุล (4) พบวาเด็กท่ีหลับคาขวดนมแลวจะมีฟนผุสูง แตเม่ือมีการดื่มนมบอยคร้ัง ประกอบ

กับการทําความสะอาดชองปากที่ไมดียอมสงผลกระทบตอ การเกิดโรคฟนผุสูงในเวลาตอมา และยังพบวา
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ผูปกครองมากกวา1 ใน 3 ท่ีไมเคยทําความสะอาดฟนเด็ก เม่ืออายุ 9 เดือนเลย ผลที่ตามมาก็คือ เด็กท่ีแมดูแลเอา

ใจใสในการทําความสะอาดมากกวา จะมีจํานวน ฟนผุนอยกวาอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ียังพบวาเด็กท่ีเกิดจาก

มารดาท่ีมีสุขภาพชองปากไมดีคือมีฟน ผุในขณะตั้งครรภมากกวา 10 ซี่จะพบวาเด็กมีฟนผุสูงกวาอยางชัดเจน 

และหากเด็กอยูในการดูแลของ ผูดูแลเด็กที่รับราชการ และมีการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษามีจํานวนฟนผุ

นอยกวา ซึ่งบงช้ีวาการมีความรูท่ีดี การปฏิบัติ และการเอาใจใสที่ดี ในดานสุขภาพชองปากอยางสมํ่าเสมอใน

เด็กวัยนี้สงผลตอสุขภาพชองปากเด็กปฐมวัย 

 ฉลองชัย สกลวสันต(5) พบวาเด็กกอนวัยเรียนรอยละ 97.9 ไดรับการดูแลสุขภาพชองปากดวยการแปรง

ฟน แตสวนใหญเด็กแปรงฟนดวยตนเอง มีเพียงรอยละ 15.0 ท่ีไดรับการแปรงซ้ําจากผูปกครอง สําหรับความถ่ี

ในการแปรงฟน รอยละ 90.9 แปรงวันละ 1คร้ัง โดยเปนการแปรงหลังตื่นนอนในตอนเชา รอยละ 91.3 มีเพียง

รอยละ38.9 ท่ีแปรงฟนกอนนอน 

พรรณราย ทัพนันตกุล(6)พบวาเม่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป ผล

การศึกษาพบวา อายุบุตร มีความสัมพันธกับโรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน เพศบุตร,การดื่มนมขวด,

อายุที่เลิกนมขวด, การรับประทานขนมหวานเหนียวติดฟนการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง, ระดับความรู, 

ระดับเจตคติ ไมมีความสัมพันธกับโรคฟนผุ 

  

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

ความรูดานทันสุขภาพของผูปกครอง 

ทัศนคติดานทันตสุขภาพของผูปกครอง 

อาชีพของผูปกครอง 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

รายไดของผูปกครอง 

อายุของของผูปกครอง 

อายขุองเด็กปฐมวัย 

เพศของเด็กปฐมวัย 

การเลิกขวดนม 
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โรคฟนผุในเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย

การไดรับบริการตรวจฟนจากทันตบุคลากร 
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ประชากรที่ศึกษา คือผูปกครองเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 คนท้ังหมด 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยผูสรางข้ึน โดยการศึกษาจากตํารา เอกสาร งานวิจัย 

คูมือการสอนทันตสุขศึกษา เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูปกครองเด็ก และตัวเด็ก รวมทั้งหมด 12 ขอ 

สวนท่ี 2 ความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 10ขอ 

สวนท่ี 3 ทัศนคติของผูปกครองเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 10ขอ 

สวนท่ี 4 การปฎิบัติเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 10ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปมีการใช

สถิติดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. จัดระดับคะแนนความรู เจตคติ และการปฏิบัติโดยการอิงกลุมดังนี้ 

คะแนนระดับต่ํา  ไดแก คะแนนตํ่ากวา   - ½ SD 

คะแนนระดับปานกลาง  ไดแก คะแนนต้ังแต    - ½ SD ถึง  + ½ SD 

คะแนนระดับสูง  ไดแกคะแนนมากกวา+ ½ SD 

3. วิเคราะหความสัมพันธืปจจัยChi Square Test  

 

 

ผลการวิจัย 
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 ผลการศึกษาพบวาผูปกครองเด็กเปนเพศหญิงรอยละ 58.1 เปนเปนเพศชายรอยละ 41.9 ชวงอายุท่ีมาก

ท่ีสุดคือ 31-40 ป รอยละ 47.1 ระดับการศึกษาท่ีมากท่ีสุดไดแกมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. รอยละ 27.9 

และรองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตนหรือ เทียบเทา รอยละ 24.3 ตามลําดับ รายไดเพียงพอและมีเหลือเก็บ รอย

ละ 33.8 ผูปกครองเปนบิดารอยละ49.3 มารดารอยละ 41.9 สวนขอมูลทั่วไปของเด็กปฐมวัย เปนเพศชาย รอยละ

63.2 เพศหญิงรอยละ 36.8 ยังมีเด็กดื่มนมจากขวด รอยละ 43.4 และเลิกขวดนํ้านมมากท่ีสุดตอนอายุ 3 ปข้ึนไป

รอยละ 69.9 เด็กยังกินขนมหวานเหนียวติดฟน 1-2 วันตอสัปดาหรอยละ 44.9 รองลงมาคือ 3-4 วันตอสัปดาห 

รอยละ 36.8 และผูปกครองแปรงฟนใหเด็ก มากที่สุดคือวันละ 2 คร้ังรอยละ60.3 และแปรงวันละ 1 คร้ัง รอยละ 

32.4 ตามลําดับ 

ความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กปฐมวัยพบวาผูปกครองมีความรูสวนใหญอยูในระดับ

นอยรอยละ 47.8 ระดับปานกลางรอยละ 40.4 และระดับมากรอยละ 11.8 ทัศนคติของผูปกครองเก่ียวกับการ

ดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยพบวา ผูปกครองสวนใหญมีทัศนคติในระดับนอย รอยละ 97.0 และ ระดับกลางรอย

ละ 2.0 ระดับนอย 1.0 ตามลําดับ การปฎิบัติเก่ียวกับการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยของผูปกครองพบวา

ผูปกครองมีมีการปฏิบัติที่ถูกตองอยูในระดับนอยรอยละ 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 



9 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
 

 จากการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยมีการเกิดโรคฟนผุท้ังหมด 88 คน คิดเปนรอยละ 64.7  และจาก

การตรวจชองปากไมพบปญหาโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งถือวาเด็กปฐมวัยเกินคร่ึงมีภาวะโรคฟนผุ สอดคลองกับ

ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติของผูปกครองท่ีอยูในระดับนอย และยังพบวาผูปกครองมีการแปรงใหเด็ก

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

วัยเรียนรอยละ 97.9 ไดรับการดูแลสุขภาพชองปากดวยการแปรงฟน แตสวนใหญเด็กแปรงฟนดวยตนเอง มี

เพียงรอยละ 15.0 ที่ไดรับการแปรงซ้ําจากผูปกครอง สําหรับความถ่ีในการแปรงฟน รอยละ 90.9 แปรงวันละ 1

คร้ัง 

 นอกจากน้ียังพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยของการศึกษาคร้ัง

น้ีคือ ปจจัยดานการเลิกขวดนม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทรงชัย  ฐิตโสมกุล (4)พบวาเด็กที่หลับคาขวดนม

แลวจะมีฟนผุสูง แตเม่ือมีการดื่มนมบอยคร้ัง ประกอบกับการทําความสะอาดชองปากท่ีไมดียอมสงผลกระทบ

ตอ การเกิดโรคฟนผุสูงในเวลาตอมา และยังพบวาผูปกครองมากกวา1 ใน 3 ที่ไมเคยทําความสะอาดฟนเด็ก เม่ือ

อายุ 9 เดือนเลย และการศึกษาของพรรณราย ทัพนันตกุล(6)พบวาเม่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธโรคฟนผุ

ในเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป ไดแก ปจจัยดานการเลิกขวดนม เปนตน 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ควรเพ่ิมแนวทางการตรวจคัด

กรองโรคฟนผุและวางแผนการรักษาในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน เพื่อลดอัตราโรคฟนผุ และอาจมีการให

ความรูครูผูดูแลเด็กและผูปกครองเก่ียวกับความรุนแรง และการปองกันโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยดวย 

2. จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการเลิกด่ืมนมจากขวดมีความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็กปฐมวัย  

ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการรณรงคการเลิกดื่มจากขวดในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนโดยเปล่ียนเปน

การดื่มจากแกวหรือกลองแทน และมีการใหความรูเก่ียวกับเลิกดื่มนมจากขวดแกครูผูดูแลเด็กและผูปกครองดวย 

3. ผลการศึกษายังพบวาผูปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติสวนตัวเก่ียวกับดาน

ทันตสุขภาพยังไมดีเทา ควรมีการสงเสริมใหความรูผูปกครองในการดูแลสุขภาพชองปากตัวเองท่ีดีเพ่ิมดวยเพ่ือ

เปนตัวอยางใหกับเด็กปฐมวัยตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
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1. ควรขยายการศึกษาในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อที่จะไดทราบถึงสถานการณโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยใน

พ้ืนท่ีตางๆ วามีความสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร เพ่ือเปนแนวทางในการนําปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

เหลานั้น มาจดัทําแผนในการสงเสริมการปองกันโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมตอไป 

2.  ควรมีศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน ชนิดของนมท่ีดื่ม การบริโภคอาหารในแตละวัน หรือ

กิจกรรมการดูแลเด็กของครูผูดูแลเด็ก เปนตน เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการสงเสริมปองกันโรคฟนผุใน

เด็กปฐมวัยตอไป 
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