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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิ งพรรณนานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมด้านทันตสุ ขภาพและ
สภาวะสุ ขภาพช่องปาก (2) ความรู้ ทัศนคติพฤติกรรมด้านทันตสุ ขภาพต่อสภาวะช่องปากและ(3) ตัวแปรทํานาย
สภาวะสุ ขภาพช่องปากของนักเรี ยนป. 6
ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 430 คนในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี ทําการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จํานวน 206 คน เป็ นเพศชาย 105 คน และเพศหญิง 101 คน เครื่ องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามความรู้ดา้ นทันตสุ ขภาพ (ค่าความเที่ยง 0.82) แบบสอบถามทัศนคติดา้ นทันตสุ ขภาพ(ค่าความเที่ยง
0.80) แบบสอบถามพฤติกรรมด้านทันตสุ ขภาพ และแบบตรวจสภาวะสุ ขภาพช่องปากคือ การมีฟันผุและการมี
เหงือกอักเสบ ซึ่ งมีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทันตแพทย์และผูช้ ่วยทันตแพทย์ทาํ หน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกแบบตัวแปรสองรายการ
ผลการวิจยั พบว่า (1) นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความรู้ที่ถูกต้องด้านทันตสุ ขภาพอยูใ่ นระดับตํ่า มีทศั นคติ
ทางบวกด้านทันตสุ ขภาพโดยภาพรวมในระดับปานกลาง นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีทศั นคติทางลบโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับตํ่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากที่เหมาะสมในเรื่ องการแปรงฟั นและการใช้
ไหมขัดฟัน และมีพฤติกรรมการบริ โภคที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ ประมาณครึ่ งหนึ่งของนักเรี ยนชายและนักเรี ยน
หญิงมีพฤติกรรมการไปรับบริ การทันตสุ ขภาพ (2) นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีฟันผุ และครึ่ งหนึ่งของนักเรี ยนมีเหงือก
อักเสบ(ร้อยละ 51.0) นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยฟันผุ อุด ถอน เท่ากับ 3.17 ซี่ และ (3) ตัวแปรทํานายการไม่มีฟันผุ
คือระยะเวลาการแปรงฟั นนานมากกว่า 2 นาที ตัวแปรทํานายการไม่มีเหงือกอักเสบ คือ การแปรงฟั นทุกวัน การ
แปรงฟันอย่างถูกวิธี การไปหาหมอฟันเมื่อปวดฟัน และการไปรับการรักษาสุ ขภาพช่องปากที่โรงพยาบาล
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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.

Keywords: Knowledge, Attitude, Dental health behavior, Oral health status, Students
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บทนํา
ปั ญหาสุ ขภาพช่องปากโดยเฉพาะโรคฟั นผุและเหงือกอักเสบเป็ นปั ญหาทางทันตสุ ขภาพของประชากร
ทุกกลุ่มอายุของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคฟันผุ (Caries) (Yaseen, Naik, and Uloopi, 2011) เด็กนักเรี ยนวัย
ประถมศึกษาเป็ นวัยที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคฟั นผุสูง เนื่องจากเป็ นวัยที่ฟันแท้ (permanent teeth) ทยอยโผล่
ขึ้นมาในช่องปาก ฟั นแท้ที่เพิ่งขึ้นจะยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร ต้องมีการสะสมของแร่ ธาตุอีกไม่ต่าํ กว่า 2 ปี ทําให้
ช่วง 2 ปี แรกนี้เป็ นช่วงที่เสี่ ยงต่อการเกิดฟันผุ ซึ่ งเมื่อฟันผุแล้วจะมีการลุกลามอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับที่ฟันเพิ่ง
ขึ้นยังไม่เกิดการสึ กจากการใช้งาน ทําให้หลุมและร่ องที่ลึกเป็ นที่สะสมของคราบจุลินทรี ย ์ จึงมักจะตรวจพบฟันผุ
ในบริ เวณนี้ เป็ นส่ วนใหญ่ นอกจากฟั นผุในฟั นแท้แล้วยังมีปัญหาเหงือกอักเสบ (Gingivitis) ร่ วมด้วย เพราะมี
ปั ญหาในการไม่แปรงฟั น หรื อขาดทักษะในการแปรงฟั น แต่ไม่วา่ จะเป็ นโรคฟั นผุหรื อเหงือกอักเสบเมื่อทิ้งไว้
นานจนเกิดการทําลายของเนื้ อเยื่อขึ้นแล้ว เช่น ฟั นเป็ นรู หรื อเหงือกร่ น จะเป็ นการทําลายที่ถาวรไม่สามารถให้
กลับคืนมาในสภาพเดิมได้ ปั จจุบนั พบว่าเด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ยังพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปากที่ไม่ดีนกั โดยมีพฤติกรรมการบริ โภคที่ไม่เหมาะสม และมีพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากที่ไม่ดีนกั
(กองทันตสาธารณสุ ข กรมอนามัย, 2556) ปั ญหาสุ ขภาพช่องปากเหล่านี้จะส่ งผลให้เด็กนักเรี ยนปวดฟันจนไม่
สามารถไปโรงเรี ยนได้ รายงานการสํารวจสภาวะทันตสุ ขภาพแห่ งชาติที่ทาํ การสํารวจทุก 5 ปี ครั้งล่าสุ ด เมื่อ
พ.ศ. 2555 พบว่าสถานการณ์ปัญหาฟันผุในกลุ่มเด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ร้อยละ 52.3 ของเด็กมี
ประสบการณ์การเป็ นโรคฟันผุ และมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (DMFT) เท่ากับ 1.3 ซี่ ต่อคน (กองทันตสาธารณสุ ข
กรมอนามัย, 2556) ฝ่ ายทันตสาธารณสุ ข โรงพยาบาลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ได้ทาํ การ
สํารวจสภาวะทันตสุ ขภาพในเด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (DMFT) เท่ากับ
3.15 ซี่ ต่อคน มีฟันแท้ผุ ร้อยละ 33.51 มีสภาวะเหงือกอักเสบ ร้อยละ 35 (ฝ่ ายทันตสาธารณสุ ข, 2555) จาก
ข้อมูลนี้ จะเห็ นได้ว่า แม้ว่าอัตราการเกิ ดโรคฟั นผุ จะมี ค่าตํ่ากว่าในระดับประเทศ แต่ก็พบว่าเด็กนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ยังคงมีโรคในช่องปากทั้งโรคฟั นผุและโรคเหงือกอักเสบอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก จากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปั จจัยจากแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ เจต
คติ และการปฏิบตั ิ (KAP) ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ (Health BeliefModel) ของเบกเกอร์ (Becker,
1975) และแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎี การเรี ยนรู้ปัญญาสังคม (Social Cognitive
LearningTheory) ของแบนดูรา (Bandura, 1977) นอกจากนี้ Fisher-Owens, Gansky, Platt et al., (2007) ได้เสนอ
ตัวแบบแนวคิดแสดงปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาพช่องปากของเด็ก ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปาก โดยจากการทบทวนงานวิจยั ในอดีตทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ความรู้ เจตคติ มี
ผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากในหลายการศึกษา ดังการศึกษาของคาสเซมและคณะ(Kassem et al.,
2003) แบคแมนและคณะ(Backman et al., 2002) และการศึกษา กฤษณา วุฒิสินธ์ (2546) ซึ่ งต่างพบว่า ความรู้และ
เจตคติมีอิทธิ พลอย่างสู งต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก นอกจากนี้ มีการยอมรับในทางวิชาการว่า การ
ป้ องกันโรคฟั นผุและโรคเหงือกอักเสบที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น คือ การดูแลอนามัยช่องปากของตนเอง (เพ็ญแข
ลาภยิง่ , 2552) หรื ออาจกล่าวได้วา่ บุคคลที่มีพฤติกรรมทันตสุ ขภาพที่ดียอ่ มมีสภาวะช่องปากที่ดีและมีโรคในช่อง
ปากน้อย ซึ่ งพฤติกรรมทันตสุ ขภาพจะส่ งผลต่อสภาวะช่องปาก
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ดัง นั้น การศึ ก ษา“ปั จ จัย ระดับ บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ สภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปากของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ” มี ความมุ่งหมายเพื่อระบุปัจจัยระดับบุคคลของ
นักเรี ยน ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติ กรรมด้านทันตสุ ขภาพ เพื่ออธิ บายสภาวะการมี หรื อไม่มีฟันผุ และ
สภาวะการมีหรื อไม่มีเหงือกอักเสบในนักเรี ยน ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลข่าวสารสําหรับทันตแพทย์ ทันตบุคลากร
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ในการจัดทํากลวิธีที่มีประสิ ทธิ ผลในการเสริ มความเข้มแข็งของพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่อง
ปากของนักเรี ยน อันจะส่ งผลกระทบต่อการลดความรุ นแรงของโรคในช่องปาก และลดภาระของใช้จ่ายด้านทันต
สุ ขภาพในระดับบุคคลและภาพรวมของระดับประเทศ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั เชิงพรรณนานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมด้านทันตสุ ขภาพ และสภาวะช่องปาก ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
2. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านทันตสุ ขภาพต่อสภาวะช่องปากของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
3. ตัวแปรทํานายสภาวะสุ ขภาพช่องปากของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอดอนสัก จังหวัด
สุ ราษฎร์ธานี
กรอบแนวคิดการวิจัย
ความรู้ด้านทันตสุ ขภาพของนักเรียน
1. สาเหตุและการป้ องกันปัญหาสุ ขภาพช่องปาก
2. การทําความสะอาดช่องปาก
3. การบริ โภคอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ช่องปาก
4. การไปรับบริ การทันตสุ ขภาพ

สภาวะสุ ขภาพช่ องปากของนักเรียน
1. สุ ขภาพฟัน
การมีฟันผุ, การไม่มีฟันผุ
2. สุ ขภาพเหงือก
การมีเหงือกอักเสบ, การไม่มีเหงือกอักเสบ

ทัศนคติด้านทันตสุ ขภาพของนักเรียน
1. ผลกระทบของปั ญหาสุ ขภาพช่องปาก
2. การทําความสะอาดช่องปาก
3. การบริ โภคอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ช่องปาก
4. การไปรับบริ การทันตสุ ขภาพ
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พฤติกรรมด้ านทันตสุ ขภาพของนักเรียน
1. พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปาก
2. พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพช่องปาก
3. พฤติกรรมการไปรับบริ การทันตสุ ขภาพ
วิธีดาํ เนินการวิจัย
รูปแบบในการวิจัย การวิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงพรรณนา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการศึกษา ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี จํานวน 430 คน คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่ มขนาดตัวอย่างของ
เครจซี่ และมอร์ แกน กําหนดให้สัดส่ วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5 และระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างของนักเรี ยนที่ทาํ การศึกษาจํานวน
206 คน เป็ นเพศชาย 105 คน และเพศหญิง 101 คน
เครื่องมือในการวิจัย เครื่ องมือการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ (1) แบบสอบถามความรู้ดา้ นทันตสุ ขภาพ
ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับการทําความสะอาดช่องปาก ความรู้เกี่ยวกับการมารับบริ การทางทันตกรรม ความรู้เกี่ยวกับ
การบริ โภคอาหาร (2) แบบสอบถามทัศนคติดา้ นทันตสุ ขภาพ ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับการทําความสะอาดช่องปาก
ทัศนคติเกี่ยวกับการมารับบริ การทางทันตกรรม ทัศนคติเกี่ยวกับการบริ โภคอาหาร (3) แบบสอบถามพฤติกรรม
ด้านทันตสุ ขภาพ ได้แก่ พฤติกรรมเกี่ยวกับการทําความสะอาดช่องปาก พฤติกรรมเกี่ยวกับการมารับบริ การทาง
ทันตกรรม พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารและ (4) แบบตรวจสภาวะสุ ขภาพช่องปาก คือ การมีฟันผุและ
การมี เหงื อกอักเสบ การตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อเพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้ อหาโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ จาํ นวน 3 ท่าน การหาค่าความเที่ ยงของแบบสอบถาม โดยการทดลองใช้ในนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี จํานวน 30 คน นําแบบสอบถามส่ วนความรู้และ
ทัศนคติดา้ นทันตสุ ขภาพ (แบบสอบถามพฤติกรรมด้านทันตสุ ขภาพมีสเกลไม่เหมือนกันทุกข้อ จึงไม่ได้นาํ ไป
ทดสอบหาค่าความเที่ ยง) ที่ ผ่านการปรั บปรุ งแก้ไขแล้วมาทดสอบหาค่าความเชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถามด้วย
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่า แบบสอบถามความรู้ดา้ นทันตสุ ขภาพ และทัศนคติดา้ นทันตสุ ขภาพ มี
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.821 และ 0.804 ตามลําดับ การหาค่าความเที่ยงของแบบตรวจสภาวะสุ ขภาพช่องปาก
โดยการจัดทําคู่มือ การตรวจสภาวะในช่องปากทุ กดัชนี และการปรั บมาตรฐานภายในผูต้ รวจและหาค่าความ
สอดคล้องของข้อมูลด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์แคปปาของโคเฮนได้ เท่ากับ 1.00
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชถึงผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนต่างๆ ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี เพื่อขออนุ ญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย โดยผ่าน
คณะกรรมการจริ ยธรรมของโรงพยาบาลดอนสัก การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทันตแพทย์และผูช้ ่วยทันตแพทย์ทาํ
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การเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-31พฤษภาคม พ.ศ.2557 จากนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ใน 16 โรงเรี ยน
โดยวิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิ ติเชิ งอนุ ม าน คื อ การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ สมการ
ถดถอยโลจิสติกแบบตัวแปรสองรายการ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยความรู้ ด้านทันตสุ ขภาพของนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่ า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
ความรู้ที่ถูกต้องด้านทันตสุ ขภาพอยูใ่ นระดับตํ่า (ตํ่ากว่าร้อยละ 61) ร้อยละ 59.2 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง
(ร้อยละ 61 ถึงร้อยละ 75) ร้อยละ 34.0 และระดับสู ง (ร้อยละ 76 ขึ้นไป) ร้อยละ 6.8 ดังแสดงในตารางที่ 1ความรู้
ด้านทันตสุ ขภาพข้อที่ตอบผิดมากของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ประเด็น คือ
1. สาเหตุและการป้ องกันปัญหาสุ ขภาพช่องปาก คือ โรคฟันผุและเหงือกอักเสบสามารถหายได้เอง ไม่
ต้องรักษาโดยทันตแพทย์ ตอบผิดร้อยละ 95.1 โรคเหงือกอักเสบป้ องกันได้โดยการบ้วนนํ้ายาบ้วนปาก ตอบผิด
ร้อยละ 72.8 การอมนํ้าเกลือสามารถรักษาโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบได้ ตอบผิดร้อยละ 54.4
2. การทําความสะอาดช่องปาก คือ ไหมขัดฟันเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการป้ องกันโรคฟันผุ ตอบผิด
ร้อยละ 78.6 การแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และแปรงครั้งละ 2 นาที ช่วยป้ องกันโรคฟันผุ ตอบผิดร้อยละ
33.5
3. การบริ โภคอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพช่องปาก คือ การดื่มนํ้าอัดลม นํ้าหวาน บ่อยๆ ไม่ทาํ ให้
เกิดโรคฟันผุ ตอบผิดร้อยละ 89.3 อาหารที่มีลกั ษณะเหนียว ติดฟัน เช่น ตังเม จะไม่ทาํ ให้เกิดโรคฟันผุ ตอบผิด
ร้อยละ 85.4 การทาอาหารรสเค็มจัดทําให้เกิด โรคฟันผุ ตอบผิดร้อยละ 78.6 การทานอาหารระหว่างมื้อบ่อยครั้ง
หรื อตลอดทั้งวันทําให้เกิดโรคฟันผุ ตอบผิดร้อยละ 59.6
4. ไปรับบริ การทันตสุ ขภาพ คือ การไปพบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้งสามารถป้ องกันการเกิดโรคฟั นผุได้
ตอบผิดร้อยละ 40.8
ตารางที่ 1 ระดับความรู้ที่ถกู ต้องด้านทันตสุ ขภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
ระดับความรู้ ทถี่ ูกต้ องด้ านทันตสุ ขภาพ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ชาย(ร้ อยละ)
หญิง(ร้ อยละ)
101 (49.0)
105 (51.0)
62 (61.4)
60 (57.1)
31 (30.7)
70 (37.1)
8 (7.9)
6 (5.7)

รวม
ระดับตํ่า (คะแนนรวมตํ่ากว่าร้อยละ 61)
ระดับปานกลาง (คะแนนรวมร้อยละ 61 ถึงร้อยละ 75)
ระดับสู ง (คะแนนรวมร้อยละ 76 ขึ้นไป)

รวม
(ร้ อยละ)
206 (100.0)
122 (59.2)
70 (34.0)
14 (6.8)

ผลการวิจัยทัศนคติด้านทันตสุ ขภาพของนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่ านักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
ทัศนคติทางบวกด้านทันตสุ ขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 62.6 รองลงมาคือ ระดับสู ง ร้อยละ 31.1 ดัง
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แสดงในตารางที่ 2 โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีทศั นคติทางบวกในระดับสู งตามระดับค่าเฉลี่ยต่อ การรับประทาน
เนื้อสัตว์ นม ไข่ ผักสด และผลไม้เพื่อทําให้ฟันแข็งแรง ปั ญหาการปวดฟันมีผลกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรม
การดูแลสุ ขภาพช่องปากไปในทิศทางที่ดี และการเอาเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันออกเพื่อไม่ให้ฟันผุ นักเรี ยนมี
ทัศนคติทางบวกในระดับปานกลางตามระดับค่าเฉลี่ยต่อ ปัญหาการปวดฟันมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพฟัน
ของนักเรี ยน การใช้น้ าํ ยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ร่วมกับการแปรงฟันเพื่อทําให้ฟันไม่ผุ ปั ญหาการปวดฟันมีผล
ต่อการเรี ยนของนักเรี ยน และนักเรี ยนไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างมื้อบ่อยๆ เพราะจะทําให้เกิดโรคฟันผุได้
มากขึ้น นักเรี ยนมีทศั นคติทางบวกในระดับตํ่าต่อ ปั ญหาการปวดฟั นมีผลต่อพฤติกรรมการไปพบทันตแพทย์
ของนักเรี ยน
ตารางที่ 2 ระดับทัศนคติทางบวกด้านทันตสุ ขภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
ระดับทัศนคติทางบวกด้ านทันตสุ ขภาพ
รวม
ระดับตํ่า (ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33)
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.67)
ระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย 3.68 – 5.00)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ชาย(ร้ อยละ)
หญิง(ร้ อยละ)
101 (49.0)
105 (51.0)
10 (9.9)
3 (2.9)
64 (63.4)
65 (61.9)
27 (26.7)
37 (35.2)

รวม
(ร้ อยละ)
206 (100.0)
13 (6.3)
129 (62.6)
64 (31.1)

ทัศนคติทางลบด้านทันตสุ ขภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ
85.4 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 14.6 ดังแสดงในตารางที่ 3 จากการวิเคราะห์พบว่านักเรี ยนมีทศั นคติ
ทางลบในระดับปานกลางต่อ นักเรี ยนควรไปพบทันตแพทย์เมื่อมีอาการปวดฟั นเท่านั้น นักเรี ยนมีทศั นคติทาง
ลบในระดับตํ่าตามระดับค่าเฉลี่ยต่อ นักเรี ยนแปรงฟั นอย่างไรฟันก็ยงั พบว่ามีผุอยูด่ ีดงั นั้นไม่จาํ เป็ นต้องแปรงฟั น
นักเรี ยนควรแปรงฟั นเฉพาะฟั น หน้าเพราะเป็ นบริ เวณที่ มองเห็ นเท่ านั้น นักเรี ยนควรแปรงฟั นก่อ นที่ จะไป
โรงเรี ยนเท่านั้น นักเรี ยนคิดว่านํ้าอัดลม เช่น แฟนต้า โค๊ก สไปรท์ แป๊ บซี่ ไม่สามารถทําให้ฟันผุได้ นักเรี ยนไม่
ควรไปพบทันตแพทย์บ่อยๆเพราะเป็ นการเสี ยเงินโดยไม่มีประโยชน์ นักเรี ยนคิดว่าอาหารที่เหนี ยวติดฟั นไม่
สามารถจะทําให้เกิดโรคฟันผุได้ นักเรี ยนควรใช้ไม้จิ้มฟั นทําความสะอาดซอกฟันเพราะทําความสะอาดได้ดีกว่า
ไหมขัดฟัน นักเรี ยนควรอมลูกอมบ่อยๆ เพราะจะทําให้ไม่มีกลิ่นปาก และนักเรี ยนไม่ควรใช้ไหมขัดฟันเพราะจะ
ทําให้ฟันห่าง
ตารางที่ 3 ระดับทัศนคติทางลบด้านทันตสุ ขภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
ระดับทัศนคติทางลบด้ านทันตสุ ขภาพ
จํานวนทั้งหมด
ระดับตํ่า (ค่าเฉลี่ย 3.68 – 5.00)
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.67)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ชาย(ร้ อยละ)
หญิง(ร้ อยละ)
101 (49.0)
105 (51.0)
81 (80.2)
95 (90.5)
20 (19.8)
10 (9.5)
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รวม
(ร้ อยละ)
206 (100.0)
176 (85.4)
30 (14.6)
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ผลการวิจัยพฤติกรรมการทําความสะอาดช่ องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่ า นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่แปรงฟันทุกวัน ร้อยละ 81.1 นักเรี ยนส่ วนใหญ่แปรงฟันนานมากกว่า 2 นาที ร้อยละ 64.6 นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่แปรงฟันถูกวิธี ร้อยละ 64.1 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้แปรงสี ฟันขนนุ่ม ร้อยละ 86.8 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่บว้ น
ปากด้วยนํ้าสะอาดหลังรับประทานอาหาร (ร้อยละ 52.9) นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ไหมขัดฟันควบคู่ไปกับการแปรง
ฟันหลังจากรับประทานอาหารเป็ นประจํา (ร้อยละ 94.7) นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ไม้จิ้มฟันควบคู่ไปกับการแปรงฟัน
หลังจากรับประทานอาหารเป็ นประจํา (ร้อยละ 91.3) ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอดอนสัก
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
พฤติกรรมการทําความสะอาดช่ องปาก
จํานวนทั้งหมด
1. ความถี่ของการแปรงฟันใน 1 สั ปดาห์
ไม่ได้แปรงฟั นทุกวัน
แปรงฟั นทุกวัน
2. ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ของการแปรงฟัน
ไม่เกิน 2 นาที
มากกว่า 2 นาที
3. วิธีการแปรงฟัน
ไม่ถูกวิธี
ถูกวิธี
4. ลักษณะของแปรงสี ฟัน
แปรงขนแข็ง
แปรงขนนุ่ม
5. บ้ วนปากด้ วยนํา้ สะอาดหลังรับประทานอาหาร
ไม่ทาํ
ทํา
6. ใช้ ไหมขัดฟันควบคู่ไปกับการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
ไม่ใช้เป็ นประจํา
ใช้เป็ นประจํา
7. ใช้ ไม้ จมิ้ ฟันควบคู่ไปกับการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
ใช้เป็ นประจํา
ไม่ใช้เป็ นประจํา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ชาย
หญิง
จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ)
101 (49.0)
105 (51.0)

รวม
จํานวน (ร้ อยละ)
206 (100.0)

29 (28.7)
72 (71.3)

10 (9.5)
95 (90.5)

39 (18.9)
167 (81.1)

29 (28.7)
72 (71.3)

44 (41.9)
61 (58.1)

73 (35.4)
133 (64.6)

35 (34.7)
66 (65.3)

39 (37.1)
66 (62.9)

74 (35.9)
132 (64.1)

20(19.8)
81(80.2)

8(7.6)
97(92.4)

28(13.6)
178(86.8)

42(41.6)
59(58.4)

67(63.8)
38(36.2)

109(52.9)
97(47.1)

5(5.0)
96(95.0)

6(5.7)
99(94.3)

11(5.3)
195(94.7)

99(92.1)
8(7.9)

95(90.5)
10(9.5)

188(91.3)
18(8.7)

ผลการวิจยั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพช่องปากของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ชอบรสชาติอาหารอื่นๆ ร้อยละ 79.1 ชอบอาหารรสหวาน ร้อยละ 20.9 นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่รับประทานอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างมื้ออาหารมากกว่า 2 ครั้ง ร้อยละ 87.9 นักเรี ยนส่ วนใหญ่กิน
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ขนม/ขนมหวาน/ลูกอมหลังจากแปรงฟันแล้วหลังอาหารเย็นเป็ นบางวัน ร้อยละ 70.9 และกินเกือบทุกวัน ร้อยละ
29.1 ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพช่องปาก ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ใน
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีส่ ่ งผลกระทบต่ อสุ ขภาพช่ องปาก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ชาย
หญิง
จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ)
101 (49.0)
105 (51.0)

จํานวนทั้งหมด
1. รสชาติอาหารทีน่ ักเรียนชอบ
รสชาติอื่นๆ
80 (79.2)
รสหวาน
21 (20.8)
2. จํานวนครั้งของการรับประทานอาหาร และเครื่องดืม่ ระหว่ างมือ้ อาหาร
ไม่เกิน 2 ครั้ง
13 (12.9)
มากกว่า 2 ครั้ง
88 (87.1)
3. ความบ่ อยของการกินขนม/ขนมหวาน/ ลูกอมหลังจากแปรงฟันแล้ วหลัง
อาหารเย็น(1)
ทานเป็ นบางวัน
67 (72.0)
ทานเกือบทุกวัน
26 (28.0)
รวม
93 (49.2)
(1)
หมายเหตุ ไม่ได้นาํ จํานวนนักเรี ยนที่ไม่เคยทานเลย จํานวน 17 คน (ร้อยละ 8.3) มาวิเคราะห์ดว้ ย

รวม
จํานวน (ร้ อยละ)
206 (100.0)

83 (79.0)
22 (21.0)

163 (79.1)
43 (20.9)

12 (11.4)
93 (88.6)

25 (12.1)
181 (87.9)

67 (69.8)
29 (30.2)
96 (50.8)

134 (70.9)
55 (29.1)
189 (100.0)

ผลการวิจัยพฤติกรรมการไปรับบริการทันตสุ ขภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่านักเรี ยน
ไปหาหมอฟั นเมื่อปวดฟั น ร้อยละ 52.5 และทําสิ่ งอื่นๆ เช่นซื้ อยากินเอง แปรงฟั นบ่อยๆ และไม่ได้ทาํ อะไร ร้อยละ
47.5 นักเรี ยนที่ไปพบหมอฟั นตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 50.7 และไม่เกิน 1 ครั้ง ร้อยละ 49.3 นักเรี ยนส่ วนใหญ่
ไปรับการรักษาโรคฟั นและเหงือกที่โรงพยาบาล ร้อยละ 66.7 และกับหมอฟั นที่มาที่โรงเรี ยน ร้อยละ 33.3 ดัง
แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 พฤติกรรมการไปรับบริ การทันตสุ ขภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6ในอําเภอดอนสัก
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ชาย
หญิง
จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ)
101 (49.0)
105 (51.0)

พฤติกรรมการไปรับบริการทันตสุ ขภาพ
จํานวนทั้งหมด
1. การปฏิบตั ิเมือ่ นักเรียนปวดฟัน(1)
ทําสิ่ งอื่นๆ (ซื้ อยากินเอง แปรงฟั นบ่อยๆไม่ได้ทาํ อะไร)
ไปหาหมอฟั น
2. จํานวนครั้งของการไปพบหมอฟัน(2)

39 (49.4)
40 (50.6)
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36 (45.6)
43 (54.4)

รวม
จํานวน (ร้ อยละ)
206 (100.0)
75 (47.5)
83 (52.5)

การจั ด ประชุ มเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึ กษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ครั้ งที่ 4
The 4 th STOU Graduate Research Conference
ไม่เกิน 1 ครั้ง
ตั้งแต่ 2 ครั้ง ขึ้นไป
3. สถานทีร่ ับการรักษาโรคฟันและเหงือก(3)
หมอฟันมาที่โรงเรี ยน
ที่โรงพยาบาล

34 (47.2)
38 (52.8)

39 (51.3)
37 (48.7)

73 (49.3)
75 (50.7)

29 (37.2)
49 (62.8)

24 (29.6)
57 (70.4)

53 (33.3)
106 (66.7)

หมายเหตุ (1) ไม่ได้นาํ จํานวนนักเรี ยนที่ไม่เคยปวดฟัน จํานวน 48 คน (ร้อยละ 23.3) มาวิเคราะห์ดว้ ย
(2)
ไม่ได้นาํ จํานวนนักเรี ยนที่จาํ ไม่ได้ จํานวน 58 คน (ร้อยละ 28.2) มาวิเคราะห์ดว้ ย
(3)
ไม่ได้นาํ จํานวนนักเรี ยนที่ไม่เคยเป็ นโรคเหงือกและฟัน จํานวน 47 คน (ร้อยละ 22.9) มาวิเคราะห์ดว้ ย

ผลการวิจัยสภาวะสุ ขภาพช่ องปากของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สภาวะโรคฟันผุ พบว่านักเรี ยนที่
ไม่มีฟันผุ จํานวน 47
คน (ร้อยละ 22.8) นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยฟั นผุ อุด ถอน เท่ากับ 3.17 ซี่ /คน(ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.59 ซี่ /คน ) มีค่าเฉลี่ยฟั นผุ เท่ากับ 2.44 ซี่ /คน(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.29 ซี่ /คน ) มี
ค่าเฉลี่ยฟันถอน เท่ากับ 0.05 ซี่ /คน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 ซี่ /คน ) มีค่าเฉลี่ยฟันอุด เท่ากับ 0.67 ซี่ /คน
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.20 ซี่ /คน ) แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ข้อมูลสภาวะโรคฟันผุของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี
ข้ อมูลสภาวะทันตสุ ขภาพ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

x̅ (SD)

รวมทั้งหมด

206
47
159
8
65
172

100.0
22.8
77.2
3.9
31.6
83.5

21.33±3.58
2.44±2.29
0.05±0.28
0.67±1.20
3.17±2.59

ฟันไม่ผุ
ฟันผุ
ฟันถอน
ฟันอุด
ฟันผุ ถอน อุด

สภาวะโรคปริ ทนั ต์ พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีสภาวะโรคปริ ทนั ต์คือ นักเรี ยนมีเหงือกปกติ 101 คนหรื อ
ร้อยละ49.0 ( x̅= 4.99 ซี่ /คน) นักเรี ยนมีหินนํ้าลาย(เหงือกอักเสบ) 105 คนหรื อร้อยละ 51.0 ( x̅= 1.00 ซี่ /คน)
แสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ข้อมูลสภาวะโรคปริ ทนั ต์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
ข้ อมูลสภาวะทันตสุ ขภาพ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

x̅ (SD)

รวมทั้งหมด

206
101
105

100.0
49.0
51.0

4.99±1.27
1.00±1.28

เหงือกปกติ
มีหินนํ้าลาย(เหงือกอักเสบ)

การวิเคราะห์ หาปัจจัยระดับบุคคลทีม่ คี วามสั มพันธ์ กบั สภาวะสุ ขภาพช่ องปากของนักเรียน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ถดถอยโลจิสติกเพือ่ หาปัจจัยทํานาย (ทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อ) สุ ขภาพฟัน (มีฟันผุ, ไม่ มฟี ันผุ)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลยืนยันว่ามีความถูกต้องในการทํานายโอกาสของการไม่มีฟันผุในคนทัว่ ไป ร้อยละ 78 ผล
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การทดสอบสมการที่มีเพียงค่าคงที่พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่ งบ่งชี้วา่ ตัวแปรทํานาย สามารถทําให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างนักเรี ยนมีฟันผุ และนักเรี ยนไม่มีฟันผุ (Wald’s X2 = 22.606, df = 1, p < .001) จากการวิเคราะห์
ข้อมูลจะเห็นได้วา่ ความสําเร็ จของการทํานายโดยรวมเท่ากับ 80.5% (98.4% สําหรับนักเรี ยนที่มีฟันผุ และ 16.7%
สําหรับนักเรี ยนที่ไม่มีฟันผุ) พบว่าค่าสถิติไค-สแควร์ของวอลด์ (Wald’s X2) แสดงให้เห็นถึงตัวแปรที่มีส่วน
สําคัญในการทํานายสุ ขภาพฟัน (มีค่านัยสําคัญทางสถิติต่าํ กว่า .05) และตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่มีส่วนสําคัญในการ
ทํานาย (มีค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า .05) สําหรับผลการวิเคราะห์น้ ี ผูว้ จิ ยั พิจารณาว่า ระยะเวลาแปรงฟันนาน
มากกว่า 2 นาที (p = .054) มีส่วนส่ งเสริ มต่อการทํานายการไม่มีฟันผุในนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ซึ่ งสรุ ปได้ว่า ผลการวิเคราะห์โลจิสติกถดถอยแบบตัวแปรสองรายการเพื่อทํานายสุ ขภาพฟั นนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 206 คน ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยการใช้ชุดของตัวแปร 3 ชุด
จํานวน 16 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทํานาย การทดสอบสมการเต็มรู ปเปรี ยบเทียบกับสมการที่มีค่าคงที่เพียงตัวเดียว
พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งบ่งบอกว่า ตัวแปรทํานายเป็ นชุดของของตัวแปรที่ทาํ ให้เห็นความแตกต่างอย่าง
เชื่อมัน่ ได้ระหว่างการมีฟันผุกบั การไม่มีฟันผุของนักเรี ยน (X2 = 38.195, p = .001, df = 16) สัมประสิ ทธิ์ การ
ทํานายของเนเกลเกอเก้ เท่ากับ .198 แสดงถึงความสัมพันธ์ระดับตํ่าระหว่างการทํานายกับการจัดกลุ่มสภาวะการ
มีฟันผุ ความสําเร็ จของการทํานายโดยภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 75.6 (ร้อยละ 73.9 สําหรับการมีฟันผุ และร้อยละ
77.8 สําหรับการไม่มีฟันผุ) ค่าไคสแควร์ ของวอลด์แสดงให้เห็นเพียงว่า ระยะเวลาการแปรงฟั นนานมากกว่า 2
นาที มีส่วนส่ งเสริ มอย่างมีนยั สําคัญต่อการไม่มีฟันผุ (p = .054) ค่าอัตราส่ วนออดแสดงว่า เมื่อนักเรี ยน (แปรงฟัน
นานมากกว่า 2 นาที) แปรงฟันนานเพิ่มขึ้น 1 นาที นักเรี ยนจะมีโอกาสเป็ น 3.3 เท่ามากกว่านักเรี ยนที่แปรงฟั นไม่
เกิน 2 นาที ที่จะไม่มีฟันผุ
ตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่มีส่วนสําคัญในการทํานายสภาวะฟันผุอย่างมีนยั สําคัญในนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ได้แก่ ระดับความรู้ ทัศนคติทางลบด้านสุ ขภาพ ทัศนคติทางบวกด้านสุ ขภาพ ความถี่ ของการแปรงฟั นทุกวัน
วิธีการแปรงฟั น ลักษณะของแปรงสี ฟัน บ้วนปากด้วยนํ้าสะอาดหลังรับประทานอาหาร ใช้ไหมขัดฟั นควบคู่ไป
กับการแปรงฟั นหลังจากรับประทานอาหาร ใช้ไม้จิ้มฟั นควบคู่ไปกับการแปรงฟั นหลังจากรับประทานอาหาร
รสชาติอาหารที่นกั เรี ยนชอบ
จํานวนครั้งของการรับประทานอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างมื้ออาหาร ความ
บ่อยครั้งของการกินขนม/ขนมหวาน/ลูกอมหลังจากแปรงฟั นแล้วหลังอาหารเย็น การปฏิบตั ิเมื่อนักเรี ยนปวดฟั น
จํานวนครั้งของการไปพบหมอฟัน และสถานที่รับการรักษาโรคเหงือกและฟัน
2. ผลการวิเคราะห์ ถดถอยโลจิสติกเพือ่ หาปัจจัยทํานาย (ที่มอี ทิ ธิพลต่ อ) สุ ขภาพเหงือก
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเห็ นได้ว่า ความสําเร็ จของการทํานายโดยรวมเท่ากับ 75.6% (73.9%
สําหรับนักเรี ยนที่มีเหงือกอักเสบ และ 77.8% สําหรับนักเรี ยนที่ มีเหงื อกปกติ) ค่าสถิติไค-สแควร์ ของวอลด์
(Wald’s X2) แสดงให้เห็นถึงตัวแปรที่มีส่วนสําคัญในการทํานาย (มีค่านัยสําคัญทางสถิติต่าํ กว่า .05) และตัวแปร
อื่นๆ ที่ ไม่มีส่วนสําคัญในการทํานาย (มีค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า .05) สําหรั บผลการวิเคราะห์น้ ี ผูว้ ิจยั
พิจารณาว่าตัวแปรที่มีส่วนสําคัญในการทํานายการไม่มีเหงือกอักเสบในนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีจาํ นวน
4 ตัวแปร ได้แก่ ความถี่ของการแปรงฟันใน 1 สัปดาห์แบบแปรงทุกวัน (p = .008) วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี (p
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= .046) การไปหาหมอฟั นเมื่อนักเรี ยนปวดฟั น (p = .048) และ การไปรับการรักษาโรคฟั นและเหงือกที่
โรงพยาบาล (p = .027)
ซึ่ งสรุ ปได้ว่า ผลการวิเคราะห์โลจิ สติกถดถอยแบบตัวแปรสองรายการเพื่อทํานายสุ ขภาพเหงือกใน
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 206 คน ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยการใช้ชุดของตัวแปร 3
ชุด จํานวน 16 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทํานาย การทดสอบสมการเต็มรู ปเปรี ยบเทียบกับสมการที่มีค่าคงที่เพียงตัว
เดียว พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่ งบ่งบอกว่า ตัวแปรทํานายเป็ นชุดของของตัวแปรที่ทาํ ให้เห็นความแตกต่าง
อย่างเชื่อมัน่ ได้ระหว่างการมีเหงือกอักเสบ กับการมีเหงือกปกติของนักเรี ยน (X2 = 38.195, p = .001, df = 16)
สัมประสิ ทธิ์ การทํานายของเนเกลเกอเก้ เท่ากับ .499 แสดงถึงความสัมพันธ์ระดับปานกลางระหว่างการทํานาย
กับการจัดกลุ่มสุ ขภาพเหงือก ความสําเร็ จของการทํานายโดยภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 75.6 (ร้อยละ 73.9 สําหรับ
การมีเหงือกอักเสบ และร้อยละ 77.8 สําหรับการมีเหงือกปกติ) ค่าไคสแควร์ของวอลด์แสดงให้เห็นว่า
1) ความถี่ของการแปรงฟันใน 1 สัปดาห์แบบแปรงทุกวัน (p = .008) มีส่วนส่ งเสริ มต่อการทํานายการ
ไม่มีเหงือกอักเสบในนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และเมื่อความถี่ของการแปรงฟันเพิ่มขึ้นทุก 1 ครั้ง อัตราส่ วน
ออดจะเท่ากับ .014 เท่า นัน่ คือ นักเรี ยนที่แปรงฟั นเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง ใน 1 สัปดาห์ จะมีโอกาสประมาณ 1/10 เท่า
มากกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้แปรงฟันทุกวัน ที่จะไม่มีเหงือกอักเสบ
2) วิธีการแปรงฟั นอย่างถูกวิธี (p = .046) มีส่วนส่ งเสริ มต่อการทํานายการไม่มีเหงือกอักเสบใน
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และเมื่อนักเรี ยนแปรงฟั นถูกวิธีเพิ่มขึ้นทุก 1 ครั้ง อัตราส่ วนออดจะเท่ากับ .218
เท่า นัน่ คือ นักเรี ยนที่แปรงฟั นถูกวิธีเพิ่มขึ้นทุก 1 ครั้ง จะมีโอกาสประมาณ 1/4 เท่า มากกว่านักเรี ยนที่แปรงฟั น
ไม่ถกู วิธี ที่จะไม่มีเหงือกอักเสบ
3) การไปหาหมอฟันเมื่อนักเรี ยนปวดฟัน(p = .048) มีส่วนส่ งเสริ มต่อการทํานายการไม่มีเหงือกอักเสบ
ในนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และเมื่อนักเรี ยนไปหาหมอฟันเมื่อปวดฟั นเพิ่มขึ้นทุก 1 ครั้งที่ปวด อัตราส่ วน
ออดจะเท่ากับ 4.662 เท่า นัน่ คือ นักเรี ยนไปหาหมอฟั นเมื่อปวดฟันเพิ่มขึ้นทุก 1 ครั้งที่ปวด จะมีโอกาสประมาณ
4.6 เท่า มากกว่านักเรี ยนที่ทาํ สิ่ งอื่นๆ เมื่อปวดฟัน ที่จะไม่มีเหงือกอักเสบ
4) การไปรับการรักษาโรคฟันและเหงือกที่โรงพยาบาล (p = .027) มีส่วนส่ งเสริ มต่อการทํานายการไม่
มี เหงื อกอักเสบในนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และเมื่ อนักเรี ยนไปรั กษาโรคฟั นและเหงื อกที่ โรงพยาบาล
เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง อัตราส่ วนออดจะเท่ากับ .180 เท่า นั่นคือ นักเรี ยนที่ไปรักษาโรคฟั นและเหงื อกที่โรงพยาบาล
เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง จะมีโอกาสประมาณ 1/5 เท่า มากกว่านักเรี ยนที่รักษากับหมอฟันที่โรงเรี ยน ที่จะไม่มีเหงือกอักเสบ
ตัวแปรอื่น ๆ ที่ ไม่มีส่วนสําคัญในการทํานายสุ ขภาพเหงื อกในนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้แก่
ระดับความรู้ ทัศนคติทางลบด้านสุ ขภาพ ทัศนคติทางบวกด้านสุ ขภาพ ลักษณะของแปรงสี ฟัน บ้วนปากด้วยนํ้า
สะอาดหลังรับประทานอาหาร ใช้ไหมขัดฟั นควบคู่ไปกับการแปรงฟั นหลังจากรับประทานอาหาร ใช้ไม้จิ้มฟั น
ควบคู่ไปกับการแปรงฟั นหลังจากรั บประทานอาหาร รสชาติ อาหารที่ นักเรี ยนชอบ จํานวนครั้ งของการ
รับประทานอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างมื้ออาหาร ความบ่อยครั้งของการกินขนม/ขนมหวาน/ลูกอมหลังจาก
แปรงฟันแล้วหลังอาหารเย็น และจํานวนครั้งของการไปพบหมอฟัน
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อภิปรายผลการวิจัย
ความรู้ด้านทันตสุ ขภาพของนักเรียน
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ส่ วนใหญ่ท้ งั ชายและหญิงมีความรู้ที่ถูกต้องด้านทันตสุ ขภาพในระดับตํ่า
และส่ วนใหญ่มีความรู้ไม่ถูกต้องในเรื่ องที่สาํ คัญเกี่ยวกับสาเหตุและการป้ องกันโรคฟั นผุและโรคเหงือกอักเสบ
การใช้ไหมขัดฟั นทําความสะอาดฟั น และเรื่ องเกี่ยวกับการบริ โภคนํ้าอัดลม นํ้าหวานบ่อยๆ การบริ โภคอาหาร
เหนียวติดฟัน และการทานอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างมื้ออาหารบ่อยครั้ง ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อโรคฟั นและโรค
เหงือกของนักเรี ยน และยังมีนักเรี ยนจํานวนมากที่มีความรู้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการไปพบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้ง
ข้อค้นพบเกี่ยวกับความรู้ ดา้ นทันตสุ ขภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอดอนสัก สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ดํารงเกียรติ เกรี ยงพิชิตชัย (2550) ซึ่ งพบว่านักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในอําเภอบางสะพาน มี
ความรู้ดา้ นทันตสุ ขภาพในระดับปานกลางและระดับตํ่า การดําเนินการในการเพิ่มพูนความรู้ดา้ นทันตสุ ขภาพของ
นักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ในอําเภอดอนสักเป็ นประเด็นสําคัญ ซึ่ งคงต้อ งทําอย่างต่อ เนื่ อ งมาตั้งแต่เมื่ อ
นักเรี ยนอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 เรื่ อยมาและควรมีการให้ความรู้ซ้ าํ ๆ เป็ นช่วงเวลาสมํ่าเสมอ ซึ่ งส่ งผลต่อความรู้
ที่ถกู ต้องด้านทันตสุ ขภาพ เพื่อให้เกิดการปลูกฝังนิสัยการดูแลฟันของตนเองเมื่อนักเรี ยนเติบโตขึ้น
ทัศนคติด้านทันตสุ ขภาพของนักเรียน
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชายและหญิงโดยภาพรวมมีทศั นคติทางบวกด้านทันตสุ ขภาพในระดับ
ปานกลาง และไม่แตกต่างกัน ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดุแลสุ ขภาพช่องปากหลายเรื่ องที่สําคัญต่อสุ ขภาพช่อง
ปากที่ควรจะอยูใ่ นระดับสู งก็พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักเรี ยนชาย และระดับทัศนคติใน
ระดับตํ่าในเรื่ อง “ปั ญหาการปวดฟันมีผลต่อพฤติกรรมการไปพบทันตแพทย์ของนักเรี ยน” นั้น อาจบอกเป็ นนัย
ให้ทราบว่า แม้นกั เรี ยนจะมีอาการปวดฟั น แต่ก็ไม่ไปพบทันตแพทย์ ซึ่ งผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการสะสมของ
ปั ญ หาสุ ข ภาพฟั น และเหงื อ กของนั ก เรี ยน ข้อ ค้น พบเกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ด้า นทัน ตสุ ข ภาพของนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอดอนสัก อาจกล่าวได้วา่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดํารงเกียรติ เกรี ยงพิชิตชัย (2550)
ซึ่ งพบว่านักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในอําเภอบางสะพาน มีทศั นคติดา้ นทันตสุ ขภาพในระดับดีและระดับปาน
กลาง การดําเนิ นการปรั บเปลี่ยนทัศนคติทางบวกด้านทันตสุ ขภาพต้องทําควบคู่ไปกับการดําเนิ นการเพิ่มพูน
ความรู้ดา้ นทันตสุ ขภาพ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชายและหญิงโดยภาพรวมมีทศั นคติทางลบด้านทันตสุ ขภาพในระดับตํ่า
ซึ่ งเกือบทุกข้อเป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยนไม่เห็นด้วยในระดับมากถึงมากที่สุด อันนับเป็ นเรื่ องที่ดีมาก แต่ขอ้ ที่นกั เรี ยน
ควรไม่เห็นด้วยในระดับมากถึงมากที่สุด แต่พบว่านักเรี ยนเห็นด้วยในระดับปานกลาง คือ “นักเรี ยนควรไปพบ
แพทย์เมื่อมีอาการปวดฟั นเท่านั้น” อาจบอกเป็ นนัยให้ทราบว่า นักเรี ยนจะไม่ไปพบทันตแพทย์ถา้ ไม่มีอาการปวด
ฟันมาก ซึ่ งผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการไม่ได้รับการตรวจสุ ขภาพฟันและเหงือกจากทันตแพทย์ของนักเรี ยน และ
ความผิดปกติอาจสะสมไว้มากจนเกิดปั ญหาฟันผุและเหงือกอักเสบได้ ดังนั้น การดําเนิ นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ทางลบด้านทันตสุ ขภาพต้องทําควบคู่ไปกับการดําเนินการเพิ่มพูนความรู้ดา้ นทันตสุ ขภาพ
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พฤติกรรมด้ านทันตสุ ขภาพของนักเรียน
1) พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากของนักเรี ยน สําหรับนักเรี ยนชายพบว่า ร้อยละ 28.7 ของ
นักเรี ยนชาย ซึ่ งไม่ได้แปรงฟั นทุกวันและแปรงฟั นไม่เกิน 2 นาที ร้อยละ 34.7 ของนักเรี ยนชาย ซึ่ งแปรงฟั นไม่
ถูกวิธี และร้อยละ 41.6ไม่ได้บว้ นปากด้วยนํ้าสะอาดหลังรับประทานอาหาร ยังมีนกั เรี ยนชายร้อยละ 19.8 ซึ่ งใช้
แปรงสี ฟันขนแข็ง สําหรับนักเรี ยนหญิง พบว่า ร้อยละ 41.9 ของนักเรี ยนหญิง แปรงฟันไม่เกิน 2 นาที และ ร้อยละ
37.1 แปรงฟันไม่ถูกวิธี ร้อยละ 9.5 ของนักเรี ยนหญิงไม่ได้แปรงฟันทุกวัน ร้อยละ 7.6 ใช้แปรงสี ฟันขนแข็ง และ
ยังมีประมาณร้อยละ 63.8ของนักเรี ยนหญิง ซึ่ งไม่ได้บว้ นปากด้วยนํ้าสะอาดหลังรับประทานอาหาร สําหรับทั้ง
นักเรี ยนหญิ งและนักเรี ยนชายมากกว่าร้อยละ 90 ใช้ไม้จิ้มฟั นเป็ นประจําควบคู่ไปกับการแปรงฟั นหลังจาก
รับประทานอาหาร ข้อค้นพบเกี่ยวกับพฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ในอําเภอดอนสัก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดํารงเกียรติ เกรี ยงพิชิตชัย (2550) ซึ่ งพบว่านักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่
4-6 ในอําเภอบางสะพาน มีพฤติกรรมด้านทันตสุ ขภาพในระดับดีและระดับปานกลาง และงานวิจยั ของบังอร
กลํ่าสุ วรรณ์ และปิ ยะนุช เอกก้านตรง (2552) ซึ่ งพบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 ในโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สุ ขภาพส่ วนใหญ่ทาํ พฤติกรรมการทําความสะอาดช่องปากอยู่ในระดับดี ถ้าพิจารณาว่าพฤติกรรมการทําความ
สะอาดช่องปากเหล่านี้ เป็ นนิ สัยที่ควรและไม่ควรปฏิบตั ิ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่ งปลูกฝังนิ สัยที่ถูกต้องในการ
ดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของนักเรี ยนโดยคํานึงถึงแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องสําหรับการจัดทํากลวิธีที่มี
ประสิ ทธิผล
2) พฤติกรรมการบริ โภคอาหารซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพช่องปากของนักเรี ยน พบว่าร้อยละ 20.9
ของนักเรี ยนทั้งหมดชอบอาหารรสชาติหวาน มีเพียงร้อยละ 12.1ของนักเรี ยนทั้งหมด ซึ่ งรับประทานอาหารและ
เครื่ องดื่มระหว่างมื้ออาหารไม่เกิน 2 ครั้ง นักเรี ยนที่กินขนม/ขนมหวาน/ลูกอมหลังจากแปรงฟั นแล้วหลังอาหาร
เย็นเกือบทุกวัน คือ ร้อยละ 29.1 ของนักเรี ยนทั้งหมด ข้อค้นพบเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคที่ส่งผลกระทบต่อ
สุ ขภาพช่องปากของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอดอนสัก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บังอร กลํ่าสุ วรรณ์
และปิ ยะนุช เอกก้านตรง (2552) ซึ่ งพบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 ในโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพกิน
ขนมกรุ บกรอบ ลูกอม และช็อคโกแล็ตเหนี ยวติดฟั นเป็ นประจําทุกวัน และงานวิจยั ของอรพินท์ ภาคภูมิ และ
กันยารัตน์ สมบัติธีระ (2554) ซึ่ งพบว่าเด็กวัยเรี ยนใน 8 จังหวัด ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ กินขนมกรุ บกรอบ
ลูกอมและช็อคโกแล็ตเหนียวติดฟันเป็ นประจําทุกวัน สําหรับในกลุ่มนักเรี ยนที่ชอบกินของหวานโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ หลังแปรงฟั นแล้ว ควรสอนให้รู้วิธีปฏิบตั ิในการดูแลความสะอาดฟันเพื่อจะได้สมหวังทั้งการได้กินขนมหวาน
ที่ชอบและการมีฟันสะอาดไม่ผุ
3) พฤติกรรมการไปรับบริ การทันตสุ ขภาพของนักเรี ยน ร้อยละ 47.5 ของนักเรี ยนทั้งหมด ทําสิ่ งอื่น ๆ
เมื่อปวดฟัน (เช่น ซื้ อยากินเอง แปรงฟันบ่อยๆ หรื อไม่ได้ทาํ อะไรเลย) และร้อยละ 49.3 ของนักเรี ยนทั้งหมดไป
พบหมอฟันไม่เกิน 1 ครั้งใน 1 ปี นอกจากนั้นร้อยละ 33.3 ของนักเรี ยนทั้งหมดรอรับการรักษาโรคฟันและเหงือก
กับหมอฟั นที่มาที่โรงเรี ยน ดังนั้น จึงเป็ นความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ ในการสร้างค่านิ ยมของการรี บไปรับการ
ตรวจรักษาอาการผิดปกติของฟั นและเหงือกให้ประชาชนตั้งแต่ในวัยประถมศึกษาเพื่อยึดถือปฏิบตั ิสืบไปอย่าง
ต่อเนื่อง
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สภาวะสุ ขภาพช่ องปากของนักเรียน
มีนกั เรี ยนจํานวน 159 คน หรื อ ร้อยละ 77.2 ที่มีสภาวะโรคฟันผุ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยฟันผุ อุด ถอน เท่ากับ
3.17 ซี่ ต่อคน และนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีเหงือกอักเสบที่ 101 คนหรื อร้อยละ 49 ซึ่ งเมื่อพิจารณากับความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมด้านทันตสุ ขภาพของนักเรี ยน ก็พบว่ามีความสมเหตุสมผลกัน การดําเนิ นการเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านทันตสุ ขภาพของนักเรี ยน ควรต้องทําไปพร้อมกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงและใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อมรอบตัวของนักเรี ยนซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการปลูกฝังนิ สัย และการทํานิ สัยการดูแลสุ ขภาพฟั นและ
เหงื อ กด้ว ยตนเองของนัก เรี ย นด้ว ย คื อ ครอบครั ว ครู แ ละสภาพแวดล้อ มในโรงเรี ย น กลุ่ ม เพื่ อ น บริ บ ทใน
ร้านอาหาร และสื่ อสารมวลชน
ปัจจัยทีม่ คี วามสั มพันธ์ กบั สภาวะสุ ขภาพช่ องปากของนักเรียน
มีความสัมพันธ์ระดับตํ่ามากระหว่างระยะเวลาการแปรงฟันนานมากกว่า 2 นาที กับการไม่มีฟันผุ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางระหว่างความถี่ของการแปรงฟั นใน 1 สัปดาห์แบบแปรง
ทุกวัน วิธีการแปรงฟั นอย่างถูกวิธี การไปหาหมอฟั นเมื่อนักเรี ยนปวดฟั น และการไปรับการรักษาโรคฟั นและ
เหงื อกที่โรงพยาบาล กับ การมี เหงือกปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งบ่งบอกว่า พฤติกรรมด้านทันตสุ ขภาพ
ของนักเรี ยนมีผลกระทบต่อสุ ขภาพฟันและเหงือกของนักเรี ยน ดังนั้น การปลูกฝังนิ สัยการดูแลความสะอาดของ
ฟันด้วยตนเองเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นที่อาจต้องนํามาก่อนการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ดา้ นทันตสุ ขภาพ
ซึ่ งนิสัยการดูแลความสะอาดของฟั นด้วยตนเองที่ดีจะทําให้เกิดเป็ นค่านิยมและทัศนคติทางบวกด้านทันตสุ ขภาพ
ในเวลาต่อมา
ข้ อเสนอแนะ
จากงานวิจยั มีขอ้ เสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจยั ไปใช้ ดังนี้
1. ผลการวิจยั พบว่าความรู้ ดา้ นทันตสุ ขภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอําเภอดอนสัก
จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานีอยูใ่ นระดับตํ่า ซึ่ งสอดคล้องกับสภาวะการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบของนักเรี ยนที่
อยู่ในระดับ สู ง ดังนั้นเพื่อเป็ นการป้ องกันการเกิ ดโรคฟั นผุและโรคเหงื อ กอักเสบในเด็กวัยนี้ ควรได้รั บการ
ส่ งเสริ มให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุ ขภาพช่องปากจากทันตบุคลากร โดยเฉพาะความรู้ในการแปรงฟั นด้วย
ยาสี ฟันผสมฟลูออไรด์ การใช้ไหมขัดฟั น การรับประทานอาหารทั้งชนิดของอาหาร ระยะเวลา และความถี่ของ
การรับประทานอาหาร รวมทั้งการไปตรวจสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
ต่อไปในอนาคต
2. ผลการวิจยั พบว่าทัศนคติดา้ นทันตสุ ขภาพ ทัศนคติดา้ นบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนทัศนคติดา้ น
ลบอยูใ่ นระดับตํ่า แสดงว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีทศั นคติที่ดีและถูกต้องต่อการดูแลสุ ขภาพช่องปาก ซึ่ งทัศนคติที่ดี
จะทําให้นกั เรี ยนมีความตระหนักในการดูแลสุ ขภาพช่องปากมากยิง่ ขึ้นในอนาคต
3. ผลการวิจัยพบว่าพฤติ กรรมเกี่ ย วกับการทําความสะอาดช่ อ งปาก พฤติ กรรมเกี่ ยวกับการมารั บ
บริ การทางทันตกรรม พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารของนักเรี ยนพบว่าอยูใ่ นระดับดี ซึ่ งขัดแย้งกับการเกิด
โรคฟั นผุและการเกิดโรคเหงือกอักเสบที่อยูใ่ นระดับสู ง อาจเกิดจากในการวิจยั ฉบับนี้ ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาพฤติกรรม
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ทัน ตสุ ข ภาพจากแบบสอบถามเท่ า นั้น อาจทํา ให้ เ กิ ด ความคลาดเคลื่ อ นหรื อ อคติ ข องนัก เรี ย นในการตอบ
แบบสอบถาม ดังนั้นในการวิจยั ต่อไปในอนาคต ควรมีการสังเกตพฤติกรรมทันตสุ ขภาพของเด็กนักเรี ยนร่ วมด้วย
4. จากผลการวิจยั ควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลทันตสุ ขภาพที่ดี
เช่น แปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างพร้อมเพรี ยงกันในกลุ่มนักเรี ยนวันละ 2 ครั้ง ในเวลาตอนเช้าเมื่อมาถึงโรงเรี ยน และ
ก่อนกลับบ้าน การตรวจสุ ขภาพช่องปากด้วยตนเองเพื่อประเมินสภาวะโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ
5. ควรส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือทั้งในส่ วนของพ่อแม่/ผูป้ กครอง ครู ร้านอาหาร สภาพแวดล้อมใน
ชุมชน และสื่ อสารมวลชน ในการสร้างสุ ขนิสัยที่ดีในการดูแลสุ ขภาพช่องปากของนักเรี ยนต่อไปในอนาคต
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