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โรคฟันผุ เป็นปัญหาทันตสาธารณสุขที่ส าคัญอีกเร่ืองที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสขุภาพอนามัยโดยรวม
ของประชาชนและกลุ่มที่ส าคัญไม่แพ้กันคือกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จาก
ผู้ปกครอง การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียนของ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองเด็ก
ก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาเจริญ ทั้งหมด 48 คน 
ด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ปัญหา ขั้นตอนที่ 2 คืนข้อมูลแก่ผู้ปกครอง 
ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 จัดเวทีคืนข้อมูลแก่ผู้ปกครองอีกคร้ัง เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 52.1 ด้าน
ทัศนคติเกี่ยวทันตสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.3 และด้านพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อน
วัยเรียนของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ร้อยละ 89.6  ปัญหาในการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อน
วัยเรียน ได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรมการดูแลช่องปากไม่ถูกต้องของผู้เลี้ยงดู ปัญหาการรับประทานขนมหวาน
และปัญหาการเลี้ยงดูด้วยขวดนม แนวทางการแก้ปัญหาทันสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง  ครอบครัว
ควรเน้นการเสริมแรงจูงใจการใช้เบี่ยงเบนความสนใจเด็ก เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างครูและผู้ปกครอง 
การจัดท าสื่อการสอน ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและการประกาศนโยบายศูนย์ปลอดขวดนม  
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บทน า 
โรคฟันผุเป็นโรคในช่องปากที่แพร่หลายโรคหน่ึงของประชาชนทั่วโลก โรคน้ีจะเกิดขึ้นได้ทุกสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจและทุกช่วงอายุ แต่ในในเด็กก่อนวัยเรียนจะมีโอกาสเป็นโรคน้ีมากกว่ากลุ่มวัยอื่น โรคฟันผุเป็น
โรคที่มีการด าเนินโรคไปอย่างช้าๆ และต่อเน่ือง ถ้าไม่ได้รับรับการตรวจและการรักษาในระยะแรกๆแล้ว โรคก็
จะลุกลามต่อไปจนถึงจุดที่เกิดพยาธิสภาพขึ้นกับเน้ือเยื่อปลายรากฟันและรอบปลายรากฟัน ซึ่งมีความยุ่งยาก
ในการรักษาเพื่อจะอนุรักษ์ฟันน้ันไว้ และส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับการรักษาด้วยการถอนในที่สุด เด็กก่อนวัยเรียน 
เป็นวัยที่ฟันน้ านมขึ้นมาครบทุกซี่ในช่องปาก ปัญหาที่พบของวัย น้ีคือ โรคฟันผุ ให้สูญเสียฟันน้ านมก่อน
ก าหนด มีผลต่อการบดเคี้ยวอาหารการพัฒนาการของขากรรไกร ตลอดจนการเรียงตัวของฟันถาวรที่จะขึ้นมา
แทนที่ฟันน้ านม ดังน้ันการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสิ่งส าคัญ ควรเร่ิมต้นตั้งแต่เด็ก เพื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีทันตสุขภาพที่ดีต่อไป (กองทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข 62) 
 จากผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติคร้ังที่ 8 ปี 2560 พบว่าโรคฟันผุในฟันน้ านมมี
ความชุกและความรุนแรงค่อนข้างสูง ในกลุ่มเด็ก 3 ปี เด็กเป็นโรคฟันผุ ร้อยละ 52.9 โดยเฉลี่ยผุ อุด ถอน 
2.8 ซี่ต่อคน ในกลุ่มเด็ก 5 ปีพบเป็นโรคฟันผุ ร้อยละ 75.6 มีค่าเฉลี่ยผุ อุด ถอน 4.5 ซี่ต่อคน ฟันที่ผุไม่ได้
รับการรักษาเกือบทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการส ารวจอ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562
พบว่า เด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุร้อยละ 32.4  (โรงพยาบาลเสนางคนิคม ,2562) จากการส ารวจสภาวะสุขภาพ
ช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ปี 2562 พบว่าเด็กก่อนวัยเรียน ปราศจากฟันผุเพียงร้อยละ 
28.2 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทอง,2562) ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับประเทศที่
ก าหนดให้เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นปัญหาการเกิดโรคฟัน
น้ านมผุในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนมีความชุกและแนวโน้มการเกิดโรคอยู่ในระดับสูง ซึ่งสภาวะฟันผุในเด็กเป็น
สาเหตุหน่ึงในการเกิดภาวะทุพโภชนาการและต้องสูญเสียฟันน้ านมก่อนเวลา และจากการศึกษ าวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับโรคฟันน้ านมผุในเด็กที่ผ่านมา พบว่า จะเน้นเชิงระบาดวิทยามุ่งเน้นความสนใจที่ปัจจัยของการ
เกิดโรคฟันผุเป็นหลัก เช่น วิลาวัลย์ วีระอาชากุลและวิบูลย์ วีระอาชากุล,2546  ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดโรคฟันน้ านมผุในเด็กอายุ 6 – 30 เดือนในคลินิกเด็กดี พรรณราย ทัพนันตกุล ,2560 ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยอายุ 3  -6 ปี การศึกษาพฤตกรรมของผู้ปกครองเด็กก่อนวัย เรียนจึง
ส าคัญและสามรถน าไปพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน อีกทั้ง
สามารถน าไปสร้างโปรแกรมด้านทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลทันต
สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนที่เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง  
อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาเจริญ 
ระเบียบการวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action research) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง อ าเภอ 



เสนางคนิคม จังหวัดอ านาเจริญ โดยเป็นผู้ปกครองที่มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในต าบลโพนทอง ที่มีส่วนร่วมใน
การดูแลทันตสุขภาพช่องปากและฟัน คือ ผู้ปกครองเด็ก (พ่อ, แม่),ผู้ดูแลร่วม (ปู่ ย่า ตา ยาย),(ลุง,ป้า,น้า,อา) 
ทั้งหมด 48 คน  

ข้ันตอนการด าเนินการ 
         การด าเนินงาน การส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียนโดยมีผู้ปกครองเป็นส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ มี 4 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ และการตรวจสภาวะ ช่องปาก
เด็ก ประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้ปกครอง ก่อนท ากิจกรรม 
 ขั้นที่ 2 การคืนข้อมูลผลตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 
 ขั้นที่ 3 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ค้นหาปัญหาที่แท้จริงและหาแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสมกับบริบทโดยผู้ปกครองยินยอมเข้าร่วมกิจกรรม อธิบายกิจกรรมการด าเนินงาน การติดตาม การ
ประเมินผล จัดรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลทันต
สุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ ตามประเด็นหลักๆ 3 ประเด็น คือ การแปรงฟัน การรับประทานขนมหวาน 
การดูดขวดนม จากการระดมความคิดเห็นผู้ปกครอง และน าเสนอผลของแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้
ผู้ปกครองได้รู้วิธีการจัดการปัญหา 
 ขั้นที่ 4 จัดเวทีคืนข้อมูล แนวทางการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง น าข้อมูลที่ได้
มอบแก่ผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กโดยทันตภิบาล  
2. แบบสอบถาม เพื่อประเมินพฤติกกกรรมการดูแลทันตสุขภาพและปัจจัยทีม่ีผลต่อการดูแลทันสุขภาพ 

เด็กก่อนวัยเรียน เคร่ืองมือที่ผู้วิจัยน ามาใช้ จากการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากในเด็กเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่  
(2558) 

3. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในการท า 
กิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และซักถามเพิ่มเติมจากครูเด็กเล็ก และการสังเกตการณ์ติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก  แบบสัมภาษณ์แบะเจาะลึกรายบุคคลและสนม
นากลุ่ม  แบบสอบถามที่ใชใ้นการศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กของผู้ปกครอง 
ดังน้ี   

1. วัดความรู้โดยการสอบถามตามแบบสอบถาม จ านวน 13 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนนตอบผิด ให้ 
0  

คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน ช่วงคะแนนความรู้อยู่ระหว่าง 0-13 คะแนน แบ่งกลุ่มโดยวิธกีารก าหนดเกณฑ์
ตามช่วงคะแนนตามแนวคิด Bloom (Bloom,1968 อ้างใน นิพา โพชนะ,2551 ) แบ่งระดับคะแนนความรู้ 
ดังน้ี 
      ความรู้ระดับต่ า                        น้อยกว่าร้อยละ 60  
      ความรู้ระดับปานกลาง               ร้อยละ 60-79 



      ความรู้ระดับสูง                        ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
         2. วัดทัศนคติด้านทันตสุขภาพเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ ซึ่งมีให้เลือก 5 ตัวเลือก 
จ านวน 14 ข้อ ค าถามเชิงลบและค าถามเชิงบวก ลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า ของ (ลิเคอร์ท) 5 ระดับ  
การให้คะแนนมีเกณฑ์ดังน้ีจัดกลุ่มโดยวิธีการก าหนดเกณฑ์ตามช่วงคะแนน โดยใช้คะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนน
ต่ าสุดและน ามาหารด้วยระดับการวัดที่ต้องการ ช่วงคะแนนดังน้ี 

ทัศนติระดับสูง                      ค่าระดับคะแนน 3.8-5.00 
ทัศนคติระดับปานกลาง            ค่าระดับคะแนน 2.4-3.7 
ทัศนคติระดับต่ า                     ค่าระดับคะแนน 1.0-2.3 
 

         3.  วัดพฤติกรรมเกี่ยวกับทันตสุขภาพ โดยการสัมภาษณ์การปฏิบตัิของผู้ปกครองในการดูแลและ
ป้องกันโรคฟันผุ มีให้เลือก 3 ตัวเลือก จ านวน 12 ข้อ จัดกลุ่มโดยวิธีก าหนดเกณฑ์ตามช่วงคะแนน ตาม
แนวคิดของเบสท์(Best,1989)โดยใช้คะแนนสูงสดุลบกด้วยคะแนนต่ าสุดและน ามาหารด้วยการวัดที่ต้องการ 
แบ่งระดับคะแนน ดังน้ี 
     การปฏิบัติระดับสูง                คะแนนเฉลี่ย 2.6-3.0 
              การปฏิบัติระดับปานกลาง       คะแนนเฉลี่ย 1.8-2.5 
              การปฏิบัติระดับต่ า                คะแนนเฉลี่ย 1.0-1.7 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอ านาจเจริญ มีการด าเนินตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่   รับบริหารตรวจฟันและเคลือบ
ฟลูออไรด์โดยเจ้าหน้าที่ทันตาภิบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทอง อย่างต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ และผลการศึกษาพบว่า มีเด็กเข้าศึกษาประจ าปีงบประมาณ2563  จ านวน 48 คน ผลการตรวจ
สภาวะช่องปากเด็กมีอัตราการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 28.2 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.3 มีอายุเฉลี่ย 30 ปี มีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ ร้อยละ 92.7 ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 57.5 และประกอบอาชีพเกษตรกร 62.5 มีรายได้ 15 ,000บาท/
เดือน ร้อยละ 48.6  

 
 
 
 
 



2. ด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ เด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง 
ตาราง 1 ระดับความรู้ด้านทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง 
 
ระดับความรู้                          จ านวน (n=48)                                             ร้อยละ                              
ระดับควรปรับปรุง                                  6                                                12.5                                                                                      
ระดับปานกลาง                                    17                                                35.4                                        
ระดับสูง                                             25                                                52.1                                                                           
จากตาราง 1 พบว่าความรู้ด้านทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง อยู่ในระดับสูง จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 17 คิดเป็นร้อยละ 35.4 ข้อที่ตอบถูกมากที่สุดคือ 
ชุดฟันที่ขึ้นตามธรรมชาติของคนเรามี 2 ชุด ร้อนละ 81.4 ทราบว่าอาหารท าให้ฟันผุได้ง่ายคือขนมหวานร้อย
ละ 88.2 รองลงมา หน่ึงวันเด็กควรแปรงฟันอย่างน้อย ตอนเช้าและก่อนนอน ร้อยละ 85.3  
 
3. ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ เด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง 
ตาราง 2  ทัศนคติด้านทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง 
 
ระดับทัศคติ                                     จ านวน (n=48)                              ร้อยละ                                      
ระดับควรปรับปรุง                                       7                                      14.6                                                   
ระดับปานกลาง                                          28                                    58.3                                                   
ระดับสูง                                                   23                                    27.1                                                 
จากตาราง 2 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  28 คน ร้อยละ  56.3 โดยผู้ปกครองเด็กเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งว่าการแปรงฟันให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคฟันผุ ร้อยละ 51.2 รองลงมาก 
คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง สุขภาพช่องปากเด็กเป็นสิ่งที่ส าคัญควรให้ความสนใจ ร้อยละ 38.6 ส่วนข้อที่ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า การให้เด็กหลับโดยมีขวดนมคาอยู่ในปากไม่เกี่ยวข้องกักบการเกิดโรคฟันผุ 
ร้อยละ 10.2  
 
4.  ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ เด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง 
ตาราง  3  การปฏิบัติในการดูแลและป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง 
 
ระดับการปฏิบัติ                                   จ านวน (n=48)                             ร้อยละ                          
ระดับปานกลาง                                          43                                       89.6                                                
ระดับสูง                                                     5                                       10.4                                                

จากตาราง 3 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีระดับการปฏิบัติตนอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 89.6 มีเพียงร้อย
ละ 10.4 มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับสูง  โดยมีข้อปฏิบัติมากที่สุด คือเด็กใช้ยาสีฟันในการแปรงฟันทุกคร้ัง 
ร้อยละ 77.4  รองลงมา คือผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลให้เด็กแปรงฟันทุกวัน ร้อยละ 42.6 และมีผู้ปกครองเป็น



ผู้ดูแลให้เด็กบีบยาสีฟันใส่แปรงให้เด็กทุกคร้ัง ร้อยละ 40.3 ทั้งน้ีไม่มีผู้ปกครองคนใดที่ไม่ได้ดูแลด้านทันต
สุขภาพแก่เด็กก่อนวัยเรียน 
 
ปัญหาการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง 
           1. การปฏิบัติตนไม่ถูกต้องของผู้เลี้ยงดู   ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่า พฤติกรรมการ
แปรงฟันของเด็กมีปัญหาหลายอย่าง เช่น ปล่อยให้เด็กแปรงฟันเอง เด็กไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ปกครองตามใจ 
ใจอ่อน สงสารลูก ไม่ได้แปรงฟันก่อนนอนให้เด็ก  ไม่ได้ตรวจความสะอาดฟันให้เด็ก 
           2. ปัญหาการรับประทานขนมหวานของเด็กก่อนวัย เรียน  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 
พฤติกรรมการรับประทานขนมหวานของเด็ก มีปัญหาเร่ือง การซื้อขนม น้ าหวาน ของกรุบกรอบ ลูกอม ให้เด็ก
ทานบ่อย ทานไม่เป็นเวลา เด็กไม่ชอบทานผักและผลไม้ ชอบรับประทานขนมหวานเดิมๆทุกวัน 
           3. ปัญหาการให้นมด้วยขวดนมของผู้ปกครอง   ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า  พฤติกรรม
การเลี้ยงดูด้วยขวดนม มีปัญหาดังน้ี   เด็กยังดูดนมจากขวดในเวลากลางคืน นอนหลับคาขวดนม เด็กไม่ยอม
เลิกดื่มนมขวด ดื่มนมหวาน เด็กร้องไม่ยอมนอนในเวลากลางคืนถ้าไม่ได้กินนมจากขวด 
   
แนวทางการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง 
           1. การเสริมแรงจูงใจ    ให้ค าชม ให้เด็กเลือกแปรงสีฟันที่ชอบ กระตุ้นให้ลูกอยากแปรงฟัน เช่น การ
เล่านิทาน ร้องเพลง ใช้ภาพประกอบเพลง นอกจากน้ียังให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมร่วมกัน และแปรงฟัน
ให้เด็กซ้ าหลังเด็กแปรงเอง 
           2. พฤติกรรมการติดขวดนม การใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก โดยฝึกให้เด็กดื่มนมกล่องกับแก้ว 
การก าจัดการรับประทานขนมหวาน ลดปริมานน้อยลง เน้นรับประมานผลไม้ เป็นอาหารว่าง และท าความ
สะอาดฟันทันทีเมื่อรับประทานอาหารหวานของเหนียวติดฟัน 
 
การอภิปรายผล 
           จากผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า พฤติกรรมการดูทัตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งน้ีอาจมาจากสภาพการด ารงชีวิตของผู้ปกครอง ซึ้งจะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรและรับจ้าง ต้องออกจากบ้านไปท างานแต่เช้าจนถึงเย็น เมื่อกลับมาถึงบ้านต้องท างานบ้านกว่าจะ
เสร็จก็ใกล้ค่ าแล้ว ท าให้มีเวลาดูแลเด็กก่อนวัยเรียนน้อยลง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ดูแลเด็กได้ไม่ดี  
              1.พฤติกรรมการดูทัตสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียนของผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับการศึกษา เร่ือง พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ กก่อนวัย เรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร พบว่า พฤติกรรมของผู้ปกครอง
ในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปรงสีฟันมีการฟู กระจาย บานไม่เป็นพุ่ม หรือเสื่อมประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา มีการแปรงฟันให้เด็กหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 2 คร้ัง/วันอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในรดับมัธยมศึกษา รวมถึงเป็นพ่อแม่เด็กส่วนใหญ่  สอดคล้องกับ



การศึกษาที่พบว่า พฤติกรรมการดูทัตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองซึ่งพ่อแม่เป็นท าความสะอาดช่อง
ปากให้เด็ก ร้อยละ 53.7 
              2. พฤติกรรม การดูทัตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง พบว่า มีความรู้อยูในระดับสูง ร้อย
ละ 52.1 ด้านทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.3 และด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ 
เด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองอยูใ่นระดับปานกลางเช่นกันที่ ร้อยละ 89.6  แสงดว่าผู้ปกครองมีพฤติกรรมใน
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กได้อย่างเหมาะสม แต่เมื่อน าผลข้อมูลการตรวจสภาวะทันตสุขภาพมา
เปรียบเทียบกลับพบว่า ปัญหาโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนมีอัตราการเกิดโรคสูง เมื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
ทันตสุขาภาพประเทศไทยคร้ังที่ 7 ในปี 2560 (ส านักงานทันสาธารณสุข ,2560) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สุนิภา 
ชินวุฒิ ,2558) พบว่า ความรู้ผู้ปกครองอยู่ในระดับสูง ร้อยละ59.99 ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง  และ
พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก อยู่ในระดับปานกลาง  ความรู้ทัศนคติผู้ปกครองใน
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็ก  
 
สรุปผล  
         ผลการศึกษา พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โพนทองอ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาเจริญ คร้ังน้ี เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการด าเนินงาน มาเป็นข้อมูล
ประกอบการให้ทันตสุขศึกษา ให้สอดคล้องกบัปญัหาทันตสุขภาพเด็กก่อยวันเรียนของผู้ปกครองซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการน าไปสู่การเพิ่มหรือลดปัญหาทันตสุขภาพในอนาคต โดยเฉพาะฟันน้ านม การขากการเอาใจใส่ใน
ฟันชุดแรกจากผู้ปกครองตั้งงแต่แรกเกิด การสร้างทัศนคติในเร่ืองการดูแลทันตสุขภาพและปรับรูปแบบการ
ปฏิบัติรวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงจะน าไปสู่ปัญหาการเกิดโรคฟันผุ ดังน้ันการให้ความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง จะช่วยให้ผู้ปกครองเกดิทัศนคติทีด่ีต่อการส่งเสริมทันตสุขภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดี
ในที่สุดภายใต้ความต้องการที่แท้จริงของผู้ปกครอง บริบทครอบครัว และชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง แต่ยังมีผู้ปกครองบางส่วนที่ปฏบิัตไิม่ถูกตอ้งและควรแก้ไข ดังน้ันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีขึ้นอันจะส่งผลให้เด็กมีทันตสุขภาพช่อง
ปากที่ดีต่อไป 

2. จากการวิจัย เจ้าหน้าที่สามารถคืนข้อมูลปัญหาโรคและปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค ในการเรียนรู้แก่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในเวทีของชุมชนและบูรณาการงานเข้าร่วมกับงานกองการศึกษาของหน่วยงาน เพื่อ
สะดวกในการด าเนินงานจะส่งผลให้การนัดผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย  

3. จากการวิจัย การติดตามผลกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยผู้ทีเ่ก็บขอ้มูล ผู้จดบันทึก  และผู้ใหข้้อมูล ผู้ศึกษาควรเตรียมข้อ
สัมภาษณ์ อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบ พร้อมในการเยี่ยมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า การสัมภาษณ์



จะไม่โทรประสานล่วงหน้า เพื่อเก็บข้อมูลจากสถานการณ์จริงและสิ่งแวดล้อมนอกบ้านและในบ้าน
ประกอบการให้ข้อมูล 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยคร้ังน้ี ท าการศึกษาภายใต้สภาพการด ารงชีวิต ปัจจุบันได้เน้นปัจจัยทางด้านสังคมที่
ก าหนดวิธีการดูแลสุขภาพของชุมชน และครอบครัวในหมู่บ้านน้ันๆ การวิจัยคร้ังต่อไปน่าจะท าการศึกษาโดย
ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้เข้าใจสังคม วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลทันสุขภาพของชุมชน
ได้มากขึ้น อันจะเป็นผลต่อการส่งเสริมทันตสุขภาพให้สอดคล้องกับวิธีชีวิตของชุมชน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยในเร่ือง พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโพนทองอ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาเจริญ ส าเร็จลุล่วงได้ เพราะได้รับการอนุเคราะห์จากบุคคล 
ต่างๆ ที่ได้สละเวลาในการ ให้ค าปรึกษา ค าแนะนะความคิดเห็น ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องที่ เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย ดังน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ที่ให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก
ตลอดเวลาในการท างานวิจัยน้ี ขาดตกบกพร่อง หรือมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมาก 
ณ ที่น้ี ด้วยและ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัย ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาต่อไป  
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