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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัเชิงพรรณนาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ความรู้ ทศันคติ พฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพและ
สภาวะสุขภาพช่องปาก (2) ความรู้ ทศันคติพฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพต่อสภาวะช่องปากและ(3) ตวัแปรทาํนาย
สภาวะสุขภาพช่องปากของนกัเรียนป. 6   
 ประชากรท่ีศึกษา คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 430 คนในอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย จาํนวน 206 คน เป็นเพศชาย 105 คน และเพศหญิง 101 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ 
แบบสอบถามความรู้ดา้นทนัตสุขภาพ (ค่าความเท่ียง 0.82) แบบสอบถามทศันคติดา้นทนัตสุขภาพ(ค่าความเท่ียง 
0.80) แบบสอบถามพฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพ และแบบตรวจสภาวะสุขภาพช่องปากคือ การมีฟันผุและการมี
เหงือกอกัเสบ ซ่ึงมีค่าความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 ทนัตแพทยแ์ละผูช่้วยทนัตแพทยท์าํหนา้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวเิคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกแบบตวัแปรสองรายการ  

ผลการวิจยัพบว่า (1) นกัเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ท่ีถูกตอ้งดา้นทนัตสุขภาพอยูใ่นระดบัตํ่า มีทศันคติ
ทางบวกดา้นทนัตสุขภาพโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง นกัเรียนส่วนใหญ่มีทศันคติทางลบโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัตํ่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการทาํความสะอาดช่องปากท่ีเหมาะสมในเร่ืองการแปรงฟันและการใช้
ไหมขดัฟัน และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประมาณคร่ึงหน่ึงของนกัเรียนชายและนกัเรียน
หญิงมีพฤติกรรมการไปรับบริการทนัตสุขภาพ  (2) นกัเรียนส่วนใหญ่มีฟันผุ และคร่ึงหน่ึงของนกัเรียนมีเหงือก
อกัเสบ(ร้อยละ 51.0) นกัเรียนมีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียฟันผ ุอุด ถอน เท่ากบั 3.17 ซ่ี และ (3) ตวัแปรทาํนายการไม่มีฟันผ ุ
คือระยะเวลาการแปรงฟันนานมากกวา่ 2 นาที ตวัแปรทาํนายการไม่มีเหงือกอกัเสบ คือ การแปรงฟันทุกวนั การ
แปรงฟันอยา่งถกูวธีิ การไปหาหมอฟันเม่ือปวดฟัน และการไปรับการรักษาสุขภาพช่องปากท่ีโรงพยาบาล  
 
 
 
 
คาํสําคญั  ความรู้ ทศันคติ พฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพ  สภาวะสุขภาพช่องปากของนกัเรียน
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Abstract 
 

 The objectives of this descriptive research were to study: (1) knowledge, attitude, dental 
health behaviors, oral health status; (2) relationship to knowledge, attitude, dental  health behaviors,oral 
health status; and (3) predicting factors of oral health status among the sixth grade student. 

The studied population was 430 sixth grade students in Donsak District, Suratthanee province. 
A total of 206 students, 105 male and 101 female, were randomized with simple sampling.The research 
tools were  questionnaires of dental health knowledge (reliability value of 0.82),dental health attitude 
(reliability value of 0.80), dental health behaviors, as well as oral health examination of   dental caries 
and gingivitis (concordance value of 1.00). The data were collected by dentists and dental assistants 
and analyzed as frequency, percentage,  
mean, standard deviation, Chi-square test, and binary logistics. 

The results showed that: (1) most of the students had correct dental health knowledge at the 
low level and positive total dental health attitude at the moderate level. Most of the students had 
negative total dental health attitude at the low level. Most of the students had appropriate oral cleaning 
behavior in terms of tooth brushing, dental flossing, and consumption behaviors affecting health. Most 
of the male and students had  behavior of attending dental health service; (2) Most of the students had 
dental caries and half of them had gingivitis (51.0%). Most of the students had average dental caries, 
filling, missing 3.17 teeth; and (3) predicting factor of non-caries was tooth brushing duration more 
than 2 minutes and predicting factor of non-gingivitis was daily tooth brushing, correct tooth brushing, 
visiting dentists while having toothache, and attending dental health at the hospitals.    
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บทนํา 
 
 ปัญหาสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะโรคฟันผุและเหงือกอกัเสบเป็นปัญหาทางทนัตสุขภาพของประชากร
ทุกกลุ่มอายขุองประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคฟันผ ุ(Caries) (Yaseen,  Naik, and Uloopi, 2011)  เดก็นกัเรียนวยั
ประถมศึกษาเป็นวยัท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผสูุง  เน่ืองจากเป็นวยัท่ีฟันแท ้(permanent teeth) ทยอยโผล่
ข้ึนมาในช่องปาก  ฟันแทท่ี้เพ่ิงข้ึนจะยงัไม่แขง็แรงเท่าท่ีควร  ตอ้งมีการสะสมของแร่ธาตุอีกไม่ตํ่ากวา่ 2 ปี   ทาํให้
ช่วง 2 ปีแรกน้ีเป็นช่วงท่ีเส่ียงต่อการเกิดฟันผุ  ซ่ึงเม่ือฟันผุแลว้จะมีการลุกลามอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัท่ีฟันเพ่ิง
ข้ึนยงัไม่เกิดการสึกจากการใชง้าน ทาํใหห้ลุมและร่องท่ีลึกเป็นท่ีสะสมของคราบจุลินทรีย ์ จึงมกัจะตรวจพบฟันผุ
ในบริเวณน้ีเป็นส่วนใหญ่  นอกจากฟันผุในฟันแทแ้ลว้ยงัมีปัญหาเหงือกอกัเสบ (Gingivitis) ร่วมดว้ย เพราะมี
ปัญหาในการไม่แปรงฟัน  หรือขาดทกัษะในการแปรงฟัน แต่ไม่วา่จะเป็นโรคฟันผุหรือเหงือกอกัเสบเม่ือท้ิงไว้
นานจนเกิดการทาํลายของเน้ือเยื่อข้ึนแลว้  เช่น  ฟันเป็นรู หรือเหงือกร่น จะเป็นการทาํลายท่ีถาวรไม่สามารถให้
กลบัคืนมาในสภาพเดิมได ้ ปัจจุบนัพบวา่เด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ยงัพฤติกรรมการดูแลอนามยัช่อง
ปากท่ีไม่ดีนกั โดยมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม และมีพฤติกรรมการทาํความสะอาดช่องปากท่ีไม่ดีนกั 

(กองทนัตสาธารณสุข  กรมอนามยั, 2556)  ปัญหาสุขภาพช่องปากเหล่าน้ีจะส่งผลใหเ้ดก็นกัเรียนปวดฟันจนไม่
สามารถไปโรงเรียนได ้ รายงานการสาํรวจสภาวะทนัตสุขภาพแห่งชาติท่ีทาํการสาํรวจทุก 5 ปี คร้ังล่าสุด เม่ือ 
พ.ศ. 2555 พบวา่สถานการณ์ปัญหาฟันผใุนกลุ่มเดก็นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ร้อยละ 52.3 ของเดก็มี
ประสบการณ์การเป็นโรคฟันผ ุ และมีค่าเฉล่ียฟันผ ุถอน อุด (DMFT) เท่ากบั 1.3 ซ่ีต่อคน (กองทนัตสาธารณสุข  
กรมอนามยั, 2556)  ฝ่ายทนัตสาธารณสุข โรงพยาบาลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานีไดท้าํการ
สาํรวจสภาวะทนัตสุขภาพในเดก็นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่  มีค่าเฉล่ียฟันผ ุ ถอน  อุด (DMFT) เท่ากบั 
3.15  ซ่ีต่อคน  มีฟันแทผุ้ ร้อยละ 33.51 มีสภาวะเหงือกอกัเสบ ร้อยละ 35  (ฝ่ายทนัตสาธารณสุข, 2555)  จาก
ขอ้มูลน้ีจะเห็นไดว้่า แมว้่าอตัราการเกิดโรคฟันผุ จะมีค่าตํ่ากว่าในระดบัประเทศ  แต่ก็พบว่าเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยงัคงมีโรคในช่องปากทั้งโรคฟันผแุละโรคเหงือกอกัเสบอยูเ่ป็นจาํนวนมาก จากการทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ปัจจยัจากแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ เจต
คติ และการปฏิบติั (KAP) ทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health BeliefModel) ของเบกเกอร์ (Becker, 
1975) และแนวคิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาสังคม (Social Cognitive 
LearningTheory) ของแบนดูรา (Bandura, 1977) นอกจากน้ี Fisher-Owens, Gansky, Platt et al., (2007) ไดเ้สนอ
ตวัแบบแนวคิดแสดงปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพช่องปากของเดก็ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ดูแลอนามยัช่องปาก โดยจากการทบทวนงานวิจยัในอดีตทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบวา่ ความรู้ เจตคติ มี
ผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามยัช่องปากในหลายการศึกษา ดงัการศึกษาของคาสเซมและคณะ(Kassem et al., 
2003) แบคแมนและคณะ(Backman et al., 2002) และการศึกษา กฤษณา วฒิุสินธ์ (2546) ซ่ึงต่างพบวา่ ความรู้และ
เจตคติมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามยัช่องปาก นอกจากน้ีมีการยอมรับในทางวิชาการวา่ การ
ป้องกนัโรคฟันผุและโรคเหงือกอกัเสบท่ีมีประสิทธิภาพนั้น คือ การดูแลอนามยัช่องปากของตนเอง  (เพญ็แข  
ลาภยิง่, 2552)  หรืออาจกล่าวไดว้า่ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมทนัตสุขภาพท่ีดียอ่มมีสภาวะช่องปากท่ีดีและมีโรคในช่อง
ปากนอ้ย ซ่ึงพฤติกรรมทนัตสุขภาพจะส่งผลต่อสภาวะช่องปาก   
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ดังนั้ นการศึกษา“ปัจจัยระดับบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับสภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” มีความมุ่งหมายเพ่ือระบุปัจจยัระดบับุคคลของ
นักเรียน ไดแ้ก่ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพ เพ่ืออธิบายสภาวะการมีหรือไม่มีฟันผุ และ
สภาวะการมีหรือไม่มีเหงือกอกัเสบในนกัเรียน ทั้งน้ี เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลข่าวสารสาํหรับทนัตแพทย ์ ทนัตบุคลากร 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในการจดัทาํกลวิธีท่ีมีประสิทธิผลในการเสริมความเขม้แขง็ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของนกัเรียน อนัจะส่งผลกระทบต่อการลดความรุนแรงของโรคในช่องปาก และลดภาระของใชจ่้ายดา้นทนัต
สุขภาพในระดบับุคคลและภาพรวมของระดบัประเทศ   
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

 การวจิยัเชิงพรรณนาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 
1. ความรู้ ทศันคติ พฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพ และสภาวะช่องปาก ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ในอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2. ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพต่อสภาวะช่องปากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ในอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
3. ตวัแปรทาํนายสภาวะสุขภาพช่องปากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในอาํเภอดอนสัก   จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี 
 
กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

ความรู้ด้านทันตสุขภาพของนักเรียน    

1. สาเหตุและการป้องกนัปัญหาสุขภาพช่องปาก    
2. การทาํความสะอาดช่องปาก    

3. การบริโภคอาหารท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ    

    ช่องปาก    
4. การไปรับบริการทนัตสุขภาพ    

    
    

ทศันคตด้ิานทันตสุขภาพของนักเรียน   สภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียน 
1. ผลกระทบของปัญหาสุขภาพช่องปาก   1. สุขภาพฟัน 
2. การทาํความสะอาดช่องปาก   การมีฟันผ,ุ การไม่มีฟันผ ุ
3. การบริโภคอาหารท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ   2. สุขภาพเหงอืก 
    ช่องปาก   การมีเหงือกอกัเสบ, การไม่มีเหงือกอกัเสบ 
4. การไปรับบริการทนัตสุขภาพ    
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พฤตกิรรมด้านทนัตสุขภาพของนักเรียน    

1. พฤติกรรมการทาํความสะอาดช่องปาก    

2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีส่งผลกระทบ    

    ต่อสุขภาพช่องปาก    
3. พฤติกรรมการไปรับบริการทนัตสุขภาพ    
 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

รูปแบบในการวจิัย  การวจิยัใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงพรรณนา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  ประชากรท่ีศึกษา  คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอาํเภอ

ดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  จาํนวน 430 คน  คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางการสุ่มขนาดตวัอยา่งของ
เครจซ่ีและมอร์แกน  กาํหนดใหส้ัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับไดเ้ท่ากบัร้อยละ 5 และระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ไดข้นาดตวัอยา่งของนกัเรียนท่ีทาํการศึกษาจาํนวน 
206 คน  เป็นเพศชาย 105 คน และเพศหญิง 101 คน    

เคร่ืองมือในการวิจัย  เคร่ืองมือการวิจยัแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ (1) แบบสอบถามความรู้ดา้นทนัตสุขภาพ 
ไดแ้ก่ความรู้เก่ียวกบัการทาํความสะอาดช่องปาก  ความรู้เก่ียวกบัการมารับบริการทางทนัตกรรม  ความรู้เก่ียวกบั
การบริโภคอาหาร (2) แบบสอบถามทศันคติดา้นทนัตสุขภาพ ไดแ้ก่ ทศันคติเก่ียวกบัการทาํความสะอาดช่องปาก  
ทศันคติเก่ียวกบัการมารับบริการทางทนัตกรรม  ทศันคติเก่ียวกบัการบริโภคอาหาร (3) แบบสอบถามพฤติกรรม
ดา้นทนัตสุขภาพ ไดแ้ก่ พฤติกรรมเก่ียวกบัการทาํความสะอาดช่องปาก  พฤติกรรมเก่ียวกบัการมารับบริการทาง
ทนัตกรรม  พฤติกรรมเก่ียวกบัการบริโภคอาหารและ (4) แบบตรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก คือ การมีฟันผุและ
การมีเหงือกอกัเสบ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณ์จาํนวน 3 ท่าน การหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม โดยการทดลองใชใ้นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอาํเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี จาํนวน 30 คน นาํแบบสอบถามส่วนความรู้และ
ทศันคติดา้นทนัตสุขภาพ (แบบสอบถามพฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพมีสเกลไม่เหมือนกนัทุกขอ้ จึงไม่ไดน้าํไป
ทดสอบหาค่าความเท่ียง) ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแลว้มาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ย
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบวา่ แบบสอบถามความรู้ดา้นทนัตสุขภาพ และทศันคติดา้นทนัตสุขภาพ  มี
ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.821 และ 0.804  ตามลาํดบั  การหาค่าความเท่ียงของแบบตรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
โดยการจดัทาํคู่มือการตรวจสภาวะในช่องปากทุกดชันี และการปรับมาตรฐานภายในผูต้รวจและหาค่าความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาของโคเฮนได ้เท่ากบั 1.00   

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชถึงผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนต่างๆ ในอาํเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฏร์ธานี เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจัย โดยผ่าน
คณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลดอนสัก  การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยทนัตแพทยแ์ละผูช่้วยทนัตแพทยท์าํ
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การเกบ็ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม-31พฤษภาคม  พ.ศ.2557 จากนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน 16 โรงเรียน 
โดยวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย  

การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาแสดง ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยโลจิสติกแบบตวัแปรสองรายการ  
 
ผลการวจิัย 
 
 ผลการวิจัยความรู้ด้านทันตสุขภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความรู้ท่ีถูกตอ้งดา้นทนัตสุขภาพอยูใ่นระดบัตํ่า (ตํ่ากวา่ร้อยละ 61) ร้อยละ 59.2  รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง 
(ร้อยละ 61 ถึงร้อยละ 75) ร้อยละ 34.0 และระดบัสูง (ร้อยละ 76 ข้ึนไป) ร้อยละ 6.8  ดงัแสดงในตารางท่ี 1ความรู้
ดา้นทนัตสุขภาพขอ้ท่ีตอบผดิมากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เม่ือพิจารณาทั้ง 4 ประเดน็ คือ 

1. สาเหตุและการป้องกนัปัญหาสุขภาพช่องปาก  คือ โรคฟันผแุละเหงือกอกัเสบสามารถหายไดเ้อง ไม่
ตอ้งรักษาโดยทนัตแพทย ์ตอบผิดร้อยละ 95.1 โรคเหงือกอกัเสบป้องกนัไดโ้ดยการบว้นนํ้ ายาบว้นปาก ตอบผิด
ร้อยละ 72.8 การอมนํ้าเกลือสามารถรักษาโรคฟันผแุละโรคเหงือกอกัเสบได ้ตอบผดิร้อยละ 54.4 

2.   การทาํความสะอาดช่องปาก คือ ไหมขดัฟันเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการป้องกนัโรคฟันผ ุ ตอบผดิ
ร้อยละ  78.6 การแปรงฟันอยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง และแปรงคร้ังละ 2 นาที ช่วยป้องกนัโรคฟันผ ุ ตอบผดิร้อยละ 
33.5 

3.   การบริโภคอาหารท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก คือ การด่ืมนํ้าอดัลม นํ้าหวาน บ่อยๆ ไม่ทาํให้
เกิดโรคฟันผ ุ ตอบผดิร้อยละ 89.3  อาหารท่ีมีลกัษณะเหนียว ติดฟัน เช่น ตงัเม จะไม่ทาํใหเ้กิดโรคฟันผ ุ ตอบผดิ
ร้อยละ 85.4 การทาอาหารรสเคม็จดัทาํใหเ้กิด โรคฟันผ ุตอบผดิร้อยละ 78.6 การทานอาหารระหวา่งม้ือบ่อยคร้ัง 
หรือตลอดทั้งวนัทาํใหเ้กิดโรคฟันผ ุตอบผดิร้อยละ 59.6   

4.   ไปรับบริการทนัตสุขภาพ คือ การไปพบทนัตแพทยปี์ละ 2 คร้ังสามารถป้องกนัการเกิดโรคฟันผไุด ้
ตอบผดิร้อยละ 40.8 
ตารางท่ี 1  ระดบัความรู้ท่ีถกูตอ้งดา้นทนัตสุขภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  

ระดบัความรู้ทีถู่กต้องด้านทนัตสุขภาพ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 รวม 
(ร้อยละ) ชาย(ร้อยละ) หญงิ(ร้อยละ) 

รวม 101 (49.0) 105 (51.0) 206 (100.0) 

ระดบัตํ่า (คะแนนรวมตํ่ากวา่ร้อยละ 61) 62 (61.4) 60 (57.1) 122 (59.2) 
ระดบัปานกลาง (คะแนนรวมร้อยละ 61 ถึงร้อยละ 75) 31 (30.7) 70 (37.1) 70 (34.0) 

ระดบัสูง (คะแนนรวมร้อยละ 76 ข้ึนไป) 8 (7.9) 6 (5.7) 14 (6.8) 

 ผลการวิจัยทัศนคติด้านทันตสุขภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี
ทศันคติทางบวกดา้นทนัตสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง  ร้อยละ 62.6  รองลงมาคือ ระดบัสูง ร้อยละ 31.1 ดงั
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แสดงในตารางท่ี 2 โดยนกัเรียนส่วนใหญ่มีทศันคติทางบวกในระดบัสูงตามระดบัค่าเฉล่ียต่อ การรับประทาน
เน้ือสัตว ์นม ไข่ ผกัสด และผลไมเ้พ่ือทาํใหฟั้นแขง็แรง  ปัญหาการปวดฟันมีผลกระตุน้ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากไปในทิศทางท่ีดี  และการเอาเศษอาหารท่ีติดตามซอกฟันออกเพ่ือไม่ใหฟั้นผ ุ  นกัเรียนมี
ทศันคติทางบวกในระดบัปานกลางตามระดบัค่าเฉล่ียต่อ ปัญหาการปวดฟันมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพฟัน
ของนกัเรียน  การใชน้ํ้ายาบว้นปากผสมฟลูออไรดร่์วมกบัการแปรงฟันเพ่ือทาํใหฟั้นไม่ผ ุ ปัญหาการปวดฟันมีผล
ต่อการเรียนของนกัเรียน  และนกัเรียนไม่ควรรับประทานอาหารระหวา่งม้ือบ่อยๆ เพราะจะทาํใหเ้กิดโรคฟันผไุด้
มากข้ึน   นกัเรียนมีทศันคติทางบวกในระดบัตํ่าต่อ ปัญหาการปวดฟันมีผลต่อพฤติกรรมการไปพบทนัตแพทย์
ของนกัเรียน 
ตารางท่ี 2  ระดบัทศันคติทางบวกดา้นทนัตสุขภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ในอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  

ระดบัทศันคติทางบวกด้านทนัตสุขภาพ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 รวม 
(ร้อยละ) ชาย(ร้อยละ) หญงิ(ร้อยละ) 

รวม 101 (49.0) 105 (51.0) 206 (100.0) 

ระดบัตํ่า (ค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.33) 10 (9.9) 3 (2.9) 13 (6.3) 
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.67) 64 (63.4) 65 (61.9) 129 (62.6) 

ระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย 3.68 – 5.00) 27 (26.7) 37 (35.2) 64 (31.1) 

   
 ทศันคติทางลบดา้นทนัตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัตํ่า  ร้อยละ 
85.4  รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง ร้อยละ 14.6 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 จากการวิเคราะห์พบวา่นกัเรียนมีทศันคติ
ทางลบในระดบัปานกลางต่อ  นกัเรียนควรไปพบทนัตแพทยเ์ม่ือมีอาการปวดฟันเท่านั้น  นกัเรียนมีทศันคติทาง
ลบในระดบัตํ่าตามระดบัค่าเฉล่ียต่อ นกัเรียนแปรงฟันอยา่งไรฟันก็ยงัพบวา่มีผุอยูดี่ดงันั้นไม่จาํเป็นตอ้งแปรงฟัน   
นักเรียนควรแปรงฟันเฉพาะฟันหน้าเพราะเป็นบริเวณท่ีมองเห็นเท่านั้น นักเรียนควรแปรงฟันก่อนท่ีจะไป
โรงเรียนเท่านั้น  นกัเรียนคิดวา่นํ้ าอดัลม เช่น แฟนตา้ โค๊ก สไปรท ์แป๊บซ่ี  ไม่สามารถทาํใหฟั้นผไุด ้ นกัเรียนไม่
ควรไปพบทนัตแพทยบ่์อยๆเพราะเป็นการเสียเงินโดยไม่มีประโยชน์  นกัเรียนคิดวา่อาหารท่ีเหนียวติดฟันไม่
สามารถจะทาํใหเ้กิดโรคฟันผไุด ้ นกัเรียนควรใชไ้มจ้ิ้มฟันทาํความสะอาดซอกฟันเพราะทาํความสะอาดไดดี้กวา่
ไหมขดัฟัน  นกัเรียนควรอมลกูอมบ่อยๆ เพราะจะทาํใหไ้ม่มีกล่ินปาก  และนกัเรียนไม่ควรใชไ้หมขดัฟันเพราะจะ
ทาํใหฟั้นห่าง 
ตารางท่ี 3  ระดบัทศันคติทางลบดา้นทนัตสุขภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี  
ระดบัทศันคติทางลบด้านทนัตสุขภาพ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 รวม 

(ร้อยละ) ชาย(ร้อยละ) หญงิ(ร้อยละ) 

จํานวนทั้งหมด 101 (49.0) 105 (51.0) 206 (100.0) 

ระดบัตํ่า (ค่าเฉล่ีย 3.68 – 5.00) 81 (80.2) 95 (90.5) 176 (85.4) 
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.67) 20 (19.8) 10 (9.5) 30 (14.6) 
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 ผลการวจิัยพฤติกรรมการทาํความสะอาดช่องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6  พบว่า นกัเรียน
ส่วนใหญ่แปรงฟันทุกวนั ร้อยละ 81.1 นกัเรียนส่วนใหญ่แปรงฟันนานมากกวา่ 2 นาที ร้อยละ 64.6  นกัเรียนส่วน
ใหญ่แปรงฟันถูกวธีิ ร้อยละ 64.1 นกัเรียนส่วนใหญ่ใชแ้ปรงสีฟันขนนุ่ม ร้อยละ 86.8  นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่บว้น
ปากดว้ยนํ้าสะอาดหลงัรับประทานอาหาร (ร้อยละ 52.9) นกัเรียนส่วนใหญ่ใชไ้หมขดัฟันควบคู่ไปกบัการแปรง
ฟันหลงัจากรับประทานอาหารเป็นประจาํ (ร้อยละ 94.7)  นกัเรียนส่วนใหญ่ใชไ้มจ้ิ้มฟันควบคู่ไปกบัการแปรงฟัน
หลงัจากรับประทานอาหารเป็นประจาํ (ร้อยละ 91.3)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  พฤติกรรมการทาํความสะอาดช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอาํเภอดอนสัก 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 
พฤติกรรมการทาํความสะอาดช่องปาก 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 รวม 

ชาย หญงิ 

จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ) 

จํานวนทั้งหมด 101 (49.0) 105 (51.0) 206 (100.0) 

1. ความถี่ของการแปรงฟันใน 1 สัปดาห์    
    ไม่ไดแ้ปรงฟันทุกวนั 29 (28.7) 10 (9.5) 39 (18.9) 
    แปรงฟันทุกวนั 72 (71.3) 95 (90.5) 167 (81.1) 
2. ระยะเวลาโดยเฉลีย่ของการแปรงฟัน    
    ไม่เกิน 2 นาที 29 (28.7) 44 (41.9) 73 (35.4) 
    มากกวา่ 2 นาที 72 (71.3) 61 (58.1) 133 (64.6) 
3. วธีิการแปรงฟัน    
    ไม่ถูกวธีิ 35 (34.7) 39 (37.1) 74 (35.9) 
    ถูกวธีิ 66 (65.3) 66 (62.9) 132 (64.1) 
4. ลกัษณะของแปรงสีฟัน 
    แปรงขนแขง็ 
    แปรงขนนุ่ม 

 
20(19.8) 
81(80.2) 

 
8(7.6) 

97(92.4) 

 
28(13.6) 

178(86.8) 
5. บ้วนปากด้วยนํา้สะอาดหลงัรับประทานอาหาร 
   ไม่ทาํ 
   ทาํ 

 
42(41.6) 
59(58.4) 

 
67(63.8) 
38(36.2) 

 
109(52.9) 
97(47.1) 

6. ใช้ไหมขดัฟันควบคู่ไปกบัการแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร 
   ไม่ใชเ้ป็นประจาํ 
   ใชเ้ป็นประจาํ 

 
5(5.0) 

96(95.0) 

 
6(5.7) 

99(94.3) 

 
11(5.3) 

195(94.7) 

7. ใช้ไม้จิม้ฟันควบคู่ไปกบัการแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร 
   ใชเ้ป็นประจาํ 
   ไม่ใชเ้ป็นประจาํ 

 
99(92.1) 
8(7.9) 

 
95(90.5) 
10(9.5) 

 
188(91.3) 
18(8.7) 

ผลการวจิยัพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6  พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ชอบรสชาติอาหารอ่ืนๆ ร้อยละ 79.1 ชอบอาหารรสหวาน ร้อยละ 20.9  นกัเรียน
ส่วนใหญ่รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งม้ืออาหารมากกวา่ 2 คร้ัง ร้อยละ 87.9 นกัเรียนส่วนใหญ่กิน
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ขนม/ขนมหวาน/ลูกอมหลงัจากแปรงฟันแลว้หลงัอาหารเยน็เป็นบางวนั ร้อยละ 70.9 และกินเกือบทุกวนั ร้อยละ 
29.1  ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5  พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน

อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 รวม 

ชาย หญงิ 

จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ) 

จํานวนทั้งหมด 101 (49.0) 105 (51.0) 206 (100.0) 

1. รสชาตอิาหารทีนั่กเรียนชอบ    
    รสชาติอ่ืนๆ 80 (79.2) 83 (79.0) 163 (79.1) 
    รสหวาน 21 (20.8) 22 (21.0) 43 (20.9) 
2. จํานวนคร้ังของการรับประทานอาหาร    และเคร่ืองดืม่ระหว่างมือ้อาหาร    
    ไม่เกิน 2 คร้ัง 13 (12.9) 12 (11.4) 25 (12.1) 
    มากกวา่ 2 คร้ัง 88 (87.1) 93 (88.6) 181 (87.9) 
3. ความบ่อยของการกนิขนม/ขนมหวาน/   ลูกอมหลงัจากแปรงฟันแล้วหลงั    
    อาหารเยน็(1)    
    ทานเป็นบางวนั 67 (72.0) 67 (69.8) 134 (70.9) 
    ทานเกือบทุกวนั 26 (28.0) 29 (30.2) 55 (29.1) 

รวม 93 (49.2) 96 (50.8) 189 (100.0) 

หมายเหตุ (1)  ไม่ไดน้าํจาํนวนนกัเรียนท่ีไม่เคยทานเลย จาํนวน 17 คน (ร้อยละ 8.3) มาวเิคราะห์ดว้ย 

 
ผลการวิจัยพฤติกรรมการไปรับบริการทันตสุขภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่นกัเรียน

ไปหาหมอฟันเม่ือปวดฟัน  ร้อยละ 52.5 และทาํส่ิงอ่ืนๆ เช่นซ้ือยากินเอง แปรงฟันบ่อยๆ และไม่ไดท้าํอะไร ร้อยละ 
47.5 นกัเรียนท่ีไปพบหมอฟันตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป ร้อยละ 50.7 และไม่เกิน 1 คร้ัง ร้อยละ 49.3 นกัเรียนส่วนใหญ่
ไปรับการรักษาโรคฟันและเหงือกท่ีโรงพยาบาล ร้อยละ 66.7 และกบัหมอฟันท่ีมาท่ีโรงเรียน ร้อยละ 33.3 ดงั
แสดงในตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6  พฤติกรรมการไปรับบริการทนัตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ในอาํเภอดอนสัก
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 
พฤติกรรมการไปรับบริการทนัตสุขภาพ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 รวม 

ชาย หญงิ 

จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ) 

จํานวนทั้งหมด 101 (49.0) 105 (51.0) 206 (100.0) 

1. การปฏิบตัิเมือ่นักเรียนปวดฟัน(1)    
    ทาํส่ิงอ่ืนๆ (ซ้ือยากินเอง แปรงฟันบ่อยๆไม่ไดท้าํอะไร) 39 (49.4) 36 (45.6) 75 (47.5) 
    ไปหาหมอฟัน 40 (50.6) 43 (54.4) 83 (52.5) 
2. จํานวนคร้ังของการไปพบหมอฟัน(2)    
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    ไม่เกิน 1 คร้ัง 34 (47.2) 39 (51.3) 73 (49.3) 
    ตั้งแต่ 2 คร้ัง ข้ึนไป 38 (52.8) 37 (48.7) 75 (50.7) 
3. สถานทีรั่บการรักษาโรคฟันและเหงอืก(3)     
    หมอฟันมาท่ีโรงเรียน 29 (37.2) 24 (29.6) 53 (33.3) 
    ท่ีโรงพยาบาล 49 (62.8) 57 (70.4) 106 (66.7) 
หมายเหตุ (1)  ไม่ไดน้าํจาํนวนนกัเรียนท่ีไม่เคยปวดฟัน จาํนวน 48 คน (ร้อยละ 23.3) มาวิเคราะห์ดว้ย 
                 (2)   ไม่ไดน้าํจาํนวนนกัเรียนท่ีจาํไม่ได ้จาํนวน 58 คน (ร้อยละ 28.2) มาวิเคราะห์ดว้ย 
                 (3)   ไม่ไดน้าํจาํนวนนกัเรียนท่ีไม่เคยเป็นโรคเหงือกและฟัน จาํนวน 47 คน (ร้อยละ 22.9) มาวิเคราะห์ดว้ย 

 
ผลการวจิัยสภาวะสุขภาพช่องปากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สภาวะโรคฟันผ ุพบวา่นกัเรียนท่ี

ไม่มีฟันผุ  จาํนวน 47  คน (ร้อยละ 22.8)  นักเรียนมีค่าเฉล่ียฟันผุ อุด ถอน เท่ากบั 3.17 ซ่ี/คน(ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.59 ซ่ี/คน ) มีค่าเฉล่ียฟันผุ เท่ากบั 2.44 ซ่ี/คน(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.29 ซ่ี/คน ) มี
ค่าเฉล่ียฟันถอน เท่ากบั 0.05 ซ่ี/คน (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28 ซ่ี/คน ) มีค่าเฉล่ียฟันอุด เท่ากบั 0.67 ซ่ี/คน 
(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.20 ซ่ี/คน )  แสดงดงัตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 7  ขอ้มูลสภาวะโรคฟันผขุองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ในอาํเภอดอนสัก  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  

ข้อมูลสภาวะทนัตสุขภาพ   จํานวน(คน) ร้อยละ x̅ (SD) 

รวมทั้งหมด 206 100.0  

ฟันไม่ผ ุ
ฟันผ ุ

47 
159 

22.8 
77.2 

21.33±3.58 
2.44±2.29 

ฟันถอน 8 3.9 0.05±0.28 
ฟันอุด 65 31.6 0.67±1.20 
ฟันผ ุ ถอน อุด 172 83.5 3.17±2.59 

 
สภาวะโรคปริทนัต ์พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีสภาวะโรคปริทนัตคื์อ นกัเรียนมีเหงือกปกติ 101  คนหรือ

ร้อยละ49.0 ( x ̅= 4.99 ซ่ี/คน)  นกัเรียนมีหินนํ้าลาย(เหงือกอกัเสบ) 105  คนหรือร้อยละ 51.0 ( x ̅= 1.00 ซ่ี/คน)  
แสดงดงัตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 8  ขอ้มูลสภาวะโรคปริทนัต ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ในอาํเภอดอนสัก  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  

ข้อมูลสภาวะทนัตสุขภาพ   จํานวน(คน) ร้อยละ x̅ (SD) 

รวมทั้งหมด 206 100.0  
เหงือกปกติ 101 49.0 4.99±1.27 
มีหินนํ้าลาย(เหงือกอกัเสบ) 105 51.0 1.00±1.28 

 
การวเิคราะห์หาปัจจัยระดบับุคคลทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัสภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียน ดงัน้ี 
1. ผลการวเิคราะห์ถดถอยโลจสิตกิเพือ่หาปัจจัยทาํนาย (ทีม่อีทิธิพลต่อ) สุขภาพฟัน (มฟัีนผุ, ไม่มฟัีนผุ) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูยนืยนัวา่มีความถกูตอ้งในการทาํนายโอกาสของการไม่มีฟันผใุนคนทัว่ไป ร้อยละ 78  ผล
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การทดสอบสมการท่ีมีเพียงค่าคงท่ีพบวา่ มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงบ่งช้ีวา่ ตวัแปรทาํนาย สามารถทาํใหเ้ห็นความ
แตกต่างระหวา่งนกัเรียนมีฟันผ ุ และนกัเรียนไม่มีฟันผ ุ (Wald’s X2 = 22.606, df = 1, p < .001)  จากการวเิคราะห์
ขอ้มูลจะเห็นไดว้า่ ความสาํเร็จของการทาํนายโดยรวมเท่ากบั 80.5% (98.4% สาํหรับนกัเรียนท่ีมีฟันผ ุและ 16.7% 
สาํหรับนกัเรียนท่ีไม่มีฟันผ)ุ พบวา่ค่าสถิติไค-สแควร์ของวอลด ์(Wald’s X2) แสดงใหเ้ห็นถึงตวัแปรท่ีมีส่วน
สาํคญัในการทาํนายสุขภาพฟัน (มีค่านยัสาํคญัทางสถิติตํ่ากวา่ .05) และตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่มีส่วนสาํคญัในการ
ทาํนาย (มีค่านยัสาํคญัทางสถิติมากกวา่ .05) สาํหรับผลการวิเคราะห์น้ี ผูว้จิยัพิจารณาวา่ ระยะเวลาแปรงฟันนาน
มากกวา่ 2 นาที (p = .054)  มีส่วนส่งเสริมต่อการทาํนายการไม่มีฟันผใุนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ซ่ึงสรุปไดว้่า ผลการวิเคราะห์โลจิสติกถดถอยแบบตวัแปรสองรายการเพ่ือทาํนายสุขภาพฟันนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 206 คน ในอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการใชชุ้ดของตวัแปร 3 ชุด 
จาํนวน 16 ตวัแปร เป็นตวัแปรทาํนาย  การทดสอบสมการเตม็รูปเปรียบเทียบกบัสมการท่ีมีค่าคงท่ีเพียงตวัเดียว 
พบว่า มีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงบ่งบอกว่า ตวัแปรทาํนายเป็นชุดของของตวัแปรท่ีทาํให้เห็นความแตกต่างอย่าง
เช่ือมัน่ไดร้ะหวา่งการมีฟันผกุบัการไม่มีฟันผขุองนกัเรียน (X2 = 38.195, p = .001, df = 16) สัมประสิทธ์ิการ
ทาํนายของเนเกลเกอเก ้เท่ากบั .198  แสดงถึงความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าระหวา่งการทาํนายกบัการจดักลุ่มสภาวะการ
มีฟันผ ุ ความสาํเร็จของการทาํนายโดยภาพรวม เท่ากบั ร้อยละ 75.6 (ร้อยละ 73.9 สาํหรับการมีฟันผ ุและร้อยละ 
77.8 สําหรับการไม่มีฟันผุ) ค่าไคสแควร์ของวอลดแ์สดงให้เห็นเพียงว่า ระยะเวลาการแปรงฟันนานมากกว่า 2 
นาที มีส่วนส่งเสริมอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการไม่มีฟันผ ุ(p = .054)  ค่าอตัราส่วนออดแสดงวา่ เม่ือนกัเรียน (แปรงฟัน
นานมากกวา่ 2 นาที) แปรงฟันนานเพ่ิมข้ึน 1 นาที นกัเรียนจะมีโอกาสเป็น 3.3 เท่ามากกวา่นกัเรียนท่ีแปรงฟันไม่
เกิน 2 นาที ท่ีจะไม่มีฟันผ ุ

ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีส่วนสาํคญัในการทาํนายสภาวะฟันผอุยา่งมีนยัสาํคญัในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ไดแ้ก่ ระดบัความรู้ ทศันคติทางลบดา้นสุขภาพ ทศันคติทางบวกดา้นสุขภาพ ความถ่ีของการแปรงฟันทุกวนั 
วิธีการแปรงฟัน ลกัษณะของแปรงสีฟัน บว้นปากดว้ยนํ้ าสะอาดหลงัรับประทานอาหาร ใชไ้หมขดัฟันควบคู่ไป
กบัการแปรงฟันหลงัจากรับประทานอาหาร ใชไ้มจ้ิ้มฟันควบคู่ไปกบัการแปรงฟันหลงัจากรับประทานอาหาร 
รสชาติอาหารท่ีนกัเรียนชอบ   จาํนวนคร้ังของการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งม้ืออาหาร ความ
บ่อยคร้ังของการกินขนม/ขนมหวาน/ลูกอมหลงัจากแปรงฟันแลว้หลงัอาหารเยน็ การปฏิบติัเม่ือนกัเรียนปวดฟัน
จาํนวนคร้ังของการไปพบหมอฟัน  และสถานท่ีรับการรักษาโรคเหงือกและฟัน  

2. ผลการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติกเพือ่หาปัจจัยทาํนาย (ที่มอีทิธิพลต่อ) สุขภาพเหงอืก  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเห็นไดว้่า ความสําเร็จของการทาํนายโดยรวมเท่ากบั 75.6% (73.9% 

สําหรับนักเรียนท่ีมีเหงือกอกัเสบ และ 77.8% สําหรับนักเรียนท่ีมีเหงือกปกติ) ค่าสถิติไค-สแควร์ของวอลด ์
(Wald’s X2) แสดงใหเ้ห็นถึงตวัแปรท่ีมีส่วนสาํคญัในการทาํนาย (มีค่านยัสาํคญัทางสถิติตํ่ากวา่ .05) และตวัแปร
อ่ืนๆ ท่ีไม่มีส่วนสําคญัในการทาํนาย (มีค่านัยสําคญัทางสถิติมากกว่า .05) สําหรับผลการวิเคราะห์น้ี ผูว้ิจยั
พิจารณาวา่ตวัแปรท่ีมีส่วนสาํคญัในการทาํนายการไม่มีเหงือกอกัเสบในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีจาํนวน 
4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความถ่ีของการแปรงฟันใน 1 สัปดาห์แบบแปรงทุกวนั  (p = .008)  วิธีการแปรงฟันอยา่งถูกวิธี (p 
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= .046)  การไปหาหมอฟันเม่ือนกัเรียนปวดฟัน (p = .048) และ การไปรับการรักษาโรคฟันและเหงือกท่ี
โรงพยาบาล (p = .027) 

ซ่ึงสรุปไดว้่า  ผลการวิเคราะห์โลจิสติกถดถอยแบบตวัแปรสองรายการเพ่ือทาํนายสุขภาพเหงือกใน
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 206 คน ในอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการใชชุ้ดของตวัแปร 3 
ชุด จาํนวน 16 ตวัแปร เป็นตวัแปรทาํนาย  การทดสอบสมการเตม็รูปเปรียบเทียบกบัสมการท่ีมีค่าคงท่ีเพียงตวั
เดียว พบว่า มีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงบ่งบอกว่า ตวัแปรทาํนายเป็นชุดของของตวัแปรท่ีทาํให้เห็นความแตกต่าง
อยา่งเช่ือมัน่ไดร้ะหวา่งการมีเหงือกอกัเสบ กบัการมีเหงือกปกติของนกัเรียน (X2 = 38.195, p = .001, df = 16) 
สัมประสิทธ์ิการทาํนายของเนเกลเกอเก ้เท่ากบั .499  แสดงถึงความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางระหว่างการทาํนาย
กบัการจดักลุ่มสุขภาพเหงือก  ความสาํเร็จของการทาํนายโดยภาพรวม เท่ากบั ร้อยละ 75.6 (ร้อยละ 73.9 สาํหรับ
การมีเหงือกอกัเสบ และร้อยละ 77.8 สาํหรับการมีเหงือกปกติ) ค่าไคสแควร์ของวอลดแ์สดงใหเ้ห็นวา่  

1) ความถ่ีของการแปรงฟันใน 1 สัปดาห์แบบแปรงทุกวนั (p = .008)  มีส่วนส่งเสริมต่อการทาํนายการ
ไม่มีเหงือกอกัเสบในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และเม่ือความถ่ีของการแปรงฟันเพ่ิมข้ึนทุก 1 คร้ัง อตัราส่วน
ออดจะเท่ากบั .014 เท่า นัน่คือ นกัเรียนท่ีแปรงฟันเพ่ิมข้ึน 1 คร้ัง ใน 1 สัปดาห์ จะมีโอกาสประมาณ 1/10 เท่า 
มากกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดแ้ปรงฟันทุกวนั ท่ีจะไม่มีเหงือกอกัเสบ 

2) วิธีการแปรงฟันอยา่งถูกวิธี (p = .046) มีส่วนส่งเสริมต่อการทาํนายการไม่มีเหงือกอกัเสบใน
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และเม่ือนกัเรียนแปรงฟันถูกวิธีเพ่ิมข้ึนทุก 1 คร้ัง อตัราส่วนออดจะเท่ากบั .218 
เท่า นัน่คือ นกัเรียนท่ีแปรงฟันถูกวิธีเพ่ิมข้ึนทุก 1 คร้ัง จะมีโอกาสประมาณ 1/4 เท่า มากกวา่นกัเรียนท่ีแปรงฟัน
ไม่ถกูวธีิ ท่ีจะไม่มีเหงือกอกัเสบ 

3) การไปหาหมอฟันเม่ือนกัเรียนปวดฟัน(p = .048) มีส่วนส่งเสริมต่อการทาํนายการไม่มีเหงือกอกัเสบ
ในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และเม่ือนกัเรียนไปหาหมอฟันเม่ือปวดฟันเพ่ิมข้ึนทุก 1 คร้ังท่ีปวด อตัราส่วน
ออดจะเท่ากบั 4.662 เท่า นัน่คือ นกัเรียนไปหาหมอฟันเม่ือปวดฟันเพ่ิมข้ึนทุก 1 คร้ังท่ีปวด จะมีโอกาสประมาณ 
4.6 เท่า มากกวา่นกัเรียนท่ีทาํส่ิงอ่ืนๆ เม่ือปวดฟัน  ท่ีจะไม่มีเหงือกอกัเสบ 

4) การไปรับการรักษาโรคฟันและเหงือกท่ีโรงพยาบาล (p = .027) มีส่วนส่งเสริมต่อการทาํนายการไม่
มีเหงือกอกัเสบในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และเม่ือนักเรียนไปรักษาโรคฟันและเหงือกท่ีโรงพยาบาล
เพ่ิมข้ึน 1 คร้ัง อตัราส่วนออดจะเท่ากบั .180 เท่า นั่นคือ นักเรียนท่ีไปรักษาโรคฟันและเหงือกท่ีโรงพยาบาล
เพ่ิมข้ึน 1 คร้ัง จะมีโอกาสประมาณ 1/5 เท่า มากกวา่นกัเรียนท่ีรักษากบัหมอฟันท่ีโรงเรียน ท่ีจะไม่มีเหงือกอกัเสบ 

ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีส่วนสําคญัในการทาํนายสุขภาพเหงือกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดแ้ก่ 
ระดบัความรู้ ทศันคติทางลบดา้นสุขภาพ ทศันคติทางบวกดา้นสุขภาพ ลกัษณะของแปรงสีฟัน บว้นปากดว้ยนํ้ า
สะอาดหลงัรับประทานอาหาร ใชไ้หมขดัฟันควบคู่ไปกบัการแปรงฟันหลงัจากรับประทานอาหาร ใชไ้มจ้ิ้มฟัน
ควบคู่ไปกบัการแปรงฟันหลงัจากรับประทานอาหาร รสชาติอาหารท่ีนักเรียนชอบ  จาํนวนคร้ังของการ
รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่างม้ืออาหาร  ความบ่อยคร้ังของการกินขนม/ขนมหวาน/ลูกอมหลงัจาก
แปรงฟันแลว้หลงัอาหารเยน็ และจาํนวนคร้ังของการไปพบหมอฟัน   
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อภิปรายผลการวจิัย 
 
 ความรู้ด้านทันตสุขภาพของนักเรียน  

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่ทั้งชายและหญิงมีความรู้ท่ีถูกตอ้งดา้นทนัตสุขภาพในระดบัตํ่า 
และส่วนใหญ่มีความรู้ไม่ถูกตอ้งในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัสาเหตุและการป้องกนัโรคฟันผุและโรคเหงือกอกัเสบ 
การใชไ้หมขดัฟันทาํความสะอาดฟัน และเร่ืองเก่ียวกบัการบริโภคนํ้ าอดัลม นํ้ าหวานบ่อยๆ การบริโภคอาหาร
เหนียวติดฟัน และการทานอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งม้ืออาหารบ่อยคร้ัง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อโรคฟันและโรค
เหงือกของนักเรียน และยงัมีนักเรียนจาํนวนมากท่ีมีความรู้ไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการไปพบทนัตแพทยปี์ละ 2 คร้ัง  
ขอ้คน้พบเก่ียวกบัความรู้ดา้นทนัตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอาํเภอดอนสัก สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ดาํรงเกียรติ  เกรียงพิชิตชยั (2550) ซ่ึงพบว่านกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ในอาํเภอบางสะพาน มี
ความรู้ดา้นทนัตสุขภาพในระดบัปานกลางและระดบัตํ่า การดาํเนินการในการเพิ่มพนูความรู้ดา้นทนัตสุขภาพของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอาํเภอดอนสักเป็นประเด็นสําคญั ซ่ึงคงตอ้งทาํอย่างต่อเน่ืองมาตั้ งแต่เม่ือ
นกัเรียนอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือยมาและควรมีการใหค้วามรู้ซํ้ าๆ เป็นช่วงเวลาสมํ่าเสมอ  ซ่ึงส่งผลต่อความรู้
ท่ีถกูตอ้งดา้นทนัตสุขภาพ  เพ่ือใหเ้กิดการปลกูฝังนิสัยการดูแลฟันของตนเองเม่ือนกัเรียนเติบโตข้ึน 

ทศันคตด้ิานทนัตสุขภาพของนักเรียน  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชายและหญิงโดยภาพรวมมีทศันคติทางบวกดา้นทนัตสุขภาพในระดบั

ปานกลาง และไม่แตกต่างกนั ทศันคติต่อพฤติกรรมการดุแลสุขภาพช่องปากหลายเร่ืองท่ีสําคญัต่อสุขภาพช่อง
ปากท่ีควรจะอยูใ่นระดบัสูงก็พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในนกัเรียนชาย และระดบัทศันคติใน
ระดบัตํ่าในเร่ือง “ปัญหาการปวดฟันมีผลต่อพฤติกรรมการไปพบทนัตแพทยข์องนกัเรียน” นั้น อาจบอกเป็นนยั
ให้ทราบว่า แมน้กัเรียนจะมีอาการปวดฟัน แต่ก็ไม่ไปพบทนัตแพทย ์ซ่ึงผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาคือการสะสมของ
ปัญหาสุขภาพฟันและเหงือกของนักเรียน  ข้อค้นพบเก่ียวกับทัศนคติด้านทันตสุขภาพของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอาํเภอดอนสัก อาจกล่าวไดว้า่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดาํรงเกียรติ  เกรียงพิชิตชยั (2550) 
ซ่ึงพบวา่นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ในอาํเภอบางสะพาน มีทศันคติดา้นทนัตสุขภาพในระดบัดีและระดบัปาน
กลาง การดาํเนินการปรับเปล่ียนทศันคติทางบวกดา้นทนัตสุขภาพตอ้งทาํควบคู่ไปกบัการดาํเนินการเพ่ิมพูน
ความรู้ดา้นทนัตสุขภาพ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชายและหญิงโดยภาพรวมมีทศันคติทางลบดา้นทนัตสุขภาพในระดบัตํ่า 
ซ่ึงเกือบทุกขอ้เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนไม่เห็นดว้ยในระดบัมากถึงมากท่ีสุด อนันบัเป็นเร่ืองท่ีดีมาก แต่ขอ้ท่ีนกัเรียน
ควรไม่เห็นดว้ยในระดบัมากถึงมากท่ีสุด แต่พบว่านักเรียนเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง คือ “นักเรียนควรไปพบ
แพทยเ์ม่ือมีอาการปวดฟันเท่านั้น” อาจบอกเป็นนยัใหท้ราบวา่ นกัเรียนจะไม่ไปพบทนัตแพทยถ์า้ไม่มีอาการปวด
ฟันมาก ซ่ึงผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาคือการไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพฟันและเหงือกจากทนัตแพทยข์องนกัเรียน และ
ความผิดปกติอาจสะสมไวม้ากจนเกิดปัญหาฟันผุและเหงือกอกัเสบได ้ดงันั้น การดาํเนินการปรับเปล่ียนทศันคติ
ทางลบดา้นทนัตสุขภาพตอ้งทาํควบคู่ไปกบัการดาํเนินการเพิ่มพนูความรู้ดา้นทนัตสุขภาพ 
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พฤตกิรรมด้านทนัตสุขภาพของนักเรียน  
1) พฤติกรรมการทาํความสะอาดช่องปากของนกัเรียน สาํหรับนกัเรียนชายพบวา่ ร้อยละ 28.7 ของ

นกัเรียนชาย ซ่ึงไม่ไดแ้ปรงฟันทุกวนัและแปรงฟันไม่เกิน 2 นาที  ร้อยละ 34.7 ของนกัเรียนชาย ซ่ึงแปรงฟันไม่
ถูกวิธี และร้อยละ 41.6ไม่ไดบ้ว้นปากดว้ยนํ้ าสะอาดหลงัรับประทานอาหาร ยงัมีนกัเรียนชายร้อยละ 19.8 ซ่ึงใช้
แปรงสีฟันขนแขง็  สาํหรับนกัเรียนหญิง พบวา่ ร้อยละ 41.9 ของนกัเรียนหญิง แปรงฟันไม่เกิน 2 นาที และ ร้อยละ 
37.1 แปรงฟันไม่ถูกวิธี ร้อยละ 9.5 ของนกัเรียนหญิงไม่ไดแ้ปรงฟันทุกวนั ร้อยละ 7.6 ใชแ้ปรงสีฟันขนแขง็  และ
ยงัมีประมาณร้อยละ 63.8ของนกัเรียนหญิง ซ่ึงไม่ไดบ้ว้นปากดว้ยนํ้ าสะอาดหลงัรับประทานอาหาร  สาํหรับทั้ง
นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมากกว่าร้อยละ 90 ใชไ้มจ้ิ้มฟันเป็นประจาํควบคู่ไปกบัการแปรงฟันหลงัจาก
รับประทานอาหาร ขอ้คน้พบเก่ียวกบัพฤติกรรมการทาํความสะอาดช่องปากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ในอาํเภอดอนสัก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดาํรงเกียรติ  เกรียงพิชิตชยั (2550) ซ่ึงพบวา่นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 
4-6 ในอาํเภอบางสะพาน มีพฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพในระดบัดีและระดบัปานกลาง  และงานวิจยัของบงัอร 
กลํ่าสุวรรณ์ และปิยะนุช  เอกกา้นตรง (2552) ซ่ึงพบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ในโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพส่วนใหญ่ทาํพฤติกรรมการทาํความสะอาดช่องปากอยู่ในระดบัดี ถา้พิจารณาว่าพฤติกรรมการทาํความ
สะอาดช่องปากเหล่าน้ีเป็นนิสัยท่ีควรและไม่ควรปฏิบติั จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเร่งปลูกฝังนิสัยท่ีถูกตอ้งในการ
ดูแลสุขภาพดว้ยตนเองของนกัเรียนโดยคาํนึงถึงแนวคิดทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการจดัทาํกลวิธีท่ีมี
ประสิทธิผล 

2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากของนกัเรียน พบว่าร้อยละ 20.9  
ของนกัเรียนทั้งหมดชอบอาหารรสชาติหวาน  มีเพียงร้อยละ 12.1ของนกัเรียนทั้งหมด ซ่ึงรับประทานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมระหวา่งม้ืออาหารไม่เกิน  2 คร้ัง นกัเรียนท่ีกินขนม/ขนมหวาน/ลูกอมหลงัจากแปรงฟันแลว้หลงัอาหาร
เยน็เกือบทุกวนั คือ ร้อยละ 29.1 ของนกัเรียนทั้งหมด ขอ้คน้พบเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอาํเภอดอนสัก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บงัอร กลํ่าสุวรรณ์ 
และปิยะนุช เอกกา้นตรง (2552) ซ่ึงพบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกิน
ขนมกรุบกรอบ ลูกอม และช็อคโกแล็ตเหนียวติดฟันเป็นประจาํทุกวนั  และงานวิจยัของอรพินท ์ภาคภูมิ และ
กนัยารัตน์ สมบติัธีระ (2554) ซ่ึงพบวา่เดก็วยัเรียนใน 8 จงัหวดั ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กินขนมกรุบกรอบ 
ลกูอมและชอ็คโกแลต็เหนียวติดฟันเป็นประจาํทุกวนั สาํหรับในกลุ่มนกัเรียนท่ีชอบกินของหวานโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่หลงัแปรงฟันแลว้ ควรสอนใหรู้้วิธีปฏิบติัในการดูแลความสะอาดฟันเพ่ือจะไดส้มหวงัทั้งการไดกิ้นขนมหวาน
ท่ีชอบและการมีฟันสะอาดไม่ผ ุ

3)   พฤติกรรมการไปรับบริการทนัตสุขภาพของนกัเรียน ร้อยละ 47.5 ของนกัเรียนทั้งหมด ทาํส่ิงอ่ืน ๆ 
เม่ือปวดฟัน (เช่น ซ้ือยากินเอง แปรงฟันบ่อยๆ หรือไม่ไดท้าํอะไรเลย)  และร้อยละ 49.3  ของนกัเรียนทั้งหมดไป
พบหมอฟันไม่เกิน 1 คร้ังใน 1 ปี  นอกจากนั้นร้อยละ 33.3 ของนกัเรียนทั้งหมดรอรับการรักษาโรคฟันและเหงือก
กบัหมอฟันท่ีมาท่ีโรงเรียน ดงันั้น จึงเป็นความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ในการสร้างค่านิยมของการรีบไปรับการ
ตรวจรักษาอาการผิดปกติของฟันและเหงือกให้ประชาชนตั้งแต่ในวยัประถมศึกษาเพ่ือยึดถือปฏิบติัสืบไปอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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สภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียน 
มีนกัเรียนจาํนวน 159 คน  หรือ ร้อยละ 77.2  ท่ีมีสภาวะโรคฟันผุ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียฟันผ ุอุด ถอน เท่ากบั 

3.17 ซ่ีต่อคน และนกัเรียนส่วนใหญ่มีเหงือกอกัเสบท่ี 101 คนหรือร้อยละ  49  ซ่ึงเม่ือพิจารณากบัความรู้ ทศันคติ 
และพฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพของนกัเรียน ก็พบว่ามีความสมเหตุสมผลกนั การดาํเนินการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพของนกัเรียน ควรตอ้งทาํไปพร้อมกนั ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงและใชป้ระโยชน์
จากสภาพแวดลอ้มรอบตวัของนกัเรียนซ่ึงมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังนิสัย และการทาํนิสัยการดูแลสุขภาพฟันและ
เหงือกด้วยตนเองของนักเรียนด้วย คือ ครอบครัว ครูและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กลุ่มเพื่อน บริบทใน
ร้านอาหาร และส่ือสารมวลชน 

ปัจจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัสภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียน 
มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่ามากระหวา่งระยะเวลาการแปรงฟันนานมากกวา่ 2 นาที กบัการไม่มีฟันผ ุ อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ  และมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางระหวา่งความถ่ีของการแปรงฟันใน 1 สัปดาห์แบบแปรง
ทุกวนั  วิธีการแปรงฟันอยา่งถูกวิธี การไปหาหมอฟันเม่ือนกัเรียนปวดฟัน และการไปรับการรักษาโรคฟันและ
เหงือกท่ีโรงพยาบาล กบั การมีเหงือกปกติ อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงบ่งบอกว่า พฤติกรรมดา้นทนัตสุขภาพ
ของนกัเรียนมีผลกระทบต่อสุขภาพฟันและเหงือกของนกัเรียน ดงันั้น การปลูกฝังนิสัยการดูแลความสะอาดของ
ฟันดว้ยตนเองเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นท่ีอาจตอ้งนาํมาก่อนการมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทด้า้นทนัตสุขภาพ 
ซ่ึงนิสัยการดูแลความสะอาดของฟันดว้ยตนเองท่ีดีจะทาํใหเ้กิดเป็นค่านิยมและทศันคติทางบวกดา้นทนัตสุขภาพ
ในเวลาต่อมา 

 
ข้อเสนอแนะ  
 

จากงานวจิยั มีขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลงานวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 
1. ผลการวิจยัพบว่าความรู้ดา้นทนัตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอาํเภอดอนสัก 

จงัหวดัสุราษฏร์ธานีอยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะการเกิดโรคฟันผแุละโรคเหงือกอกัเสบของนกัเรียนท่ี
อยู่ในระดบัสูง  ดงันั้นเพ่ือเป็นการป้องกนัการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอกัเสบในเด็กวยัน้ีควรไดรั้บการ
ส่งเสริมให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งในการดูแลสุขภาพช่องปากจากทนัตบุคลากร  โดยเฉพาะความรู้ในการแปรงฟันดว้ย
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด ์ การใชไ้หมขดัฟัน การรับประทานอาหารทั้งชนิดของอาหาร ระยะเวลา  และความถ่ีของ
การรับประทานอาหาร  รวมทั้งการไปตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือให้นกัเรียนมีสุขภาพช่องปากท่ีดี
ต่อไปในอนาคต 

2. ผลการวจิยัพบวา่ทศันคติดา้นทนัตสุขภาพ ทศันคติดา้นบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนทศันคติดา้น
ลบอยูใ่นระดบัตํ่า  แสดงวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีและถูกตอ้งต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก  ซ่ึงทศันคติท่ีดี
จะทาํใหน้กัเรียนมีความตระหนกัในการดูแลสุขภาพช่องปากมากยิง่ข้ึนในอนาคต 

3. ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมเก่ียวกับการทาํความสะอาดช่องปาก  พฤติกรรมเก่ียวกบัการมารับ
บริการทางทนัตกรรม  พฤติกรรมเก่ียวกบัการบริโภคอาหารของนกัเรียนพบวา่อยูใ่นระดบัดี  ซ่ึงขดัแยง้กบัการเกิด
โรคฟันผุและการเกิดโรคเหงือกอกัเสบท่ีอยูใ่นระดบัสูง  อาจเกิดจากในการวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาพฤติกรรม
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ทันตสุขภาพจากแบบสอบถามเท่านั้ นอาจทาํให้เกิดความคลาดเคล่ือนหรืออคติของนักเรียนในการตอบ
แบบสอบถาม  ดงันั้นในการวจิยัต่อไปในอนาคต  ควรมีการสังเกตพฤติกรรมทนัตสุขภาพของเดก็นกัเรียนร่วมดว้ย  

4. จากผลการวิจยัควรส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้  ทศันคติ และพฤติกรรมในการดูแลทนัตสุขภาพท่ีดี  
เช่น แปรงฟันอยา่งถกูวธีิอยา่งพร้อมเพรียงกนัในกลุ่มนกัเรียนวนัละ 2 คร้ัง ในเวลาตอนเชา้เม่ือมาถึงโรงเรียน และ
ก่อนกลบับา้น  การตรวจสุขภาพช่องปากดว้ยตนเองเพื่อประเมินสภาวะโรคฟันผ ุและเหงือกอกัเสบ 

5. ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งในส่วนของพ่อแม่/ผูป้กครอง ครู ร้านอาหาร สภาพแวดลอ้มใน
ชุมชน และส่ือสารมวลชน ในการสร้างสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพช่องปากของนกัเรียนต่อไปในอนาคต 
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