Ratchaphruek
Journal
(September
- December
Ratchaphruek
Journal
Vol.17Vol.17
No.3 No.3
(September
- December
2019)2019)
75-82
วารสารราชพฤกษ์
ปี
ท
่
ี
17
ฉบั
บ
ที
่
3
(กั
น
ยายน
ธั
น
วาคม
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)2562)
75-82

75

ปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์
กับสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียน

Socio-Behavioral Factors Related to Oral Health Status of Student
มารุต ภู่พะเนียด 1,* และสุวิทย์ คุณาวิศรุต 1
Marut Phoophaniat 1,*and Suwit Kunawisarut 1
รับบทความ 27 กรกฎาคม 2562 แก้ไข 18 กันยายน 2562
ตอบรับ 19 กันยายน 2562
Received 27 July 2019 Revised 18 September 2019
Accepted 19 September 2019

							

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินสุขภาพช่องปาก และศึกษาปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน โดยศึกษาในกลุม่ เด็กวัยเรียนต�ำบลมะขามล้ม อ�ำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จ�ำนวน 287 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบตรวจสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มปี ริมาณคราบจุลนิ ทรียอ์ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ร้อยละ 55.05 ส่วนใหญ่ไม่มปี ญ
ั หาเหงือกอักเสบ
ร้อยละ 87.11 และมีฟันแท้ผุ ร้อยละ 55.99 โดยมีค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุด เท่ากับ 1.11 ซี่ต่อคน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
พบว่า การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน (r = -0.11
p < 0.05) และการเกิดฟันผุ (r = -0.45 p < 0.05) พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณคราบ
จุลินทรีย์บนตัวฟัน (r = -0.16 p < 0.05) และทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธีมีความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณคราบจุลินทรีย์
บนตัวฟัน (r = -0.13 p < 0.05) และการเกิดฟันผุ (r = -0.11 p < 0.05) สรุปได้ว่าปัจจัยทางสังคมครอบครัวและพฤติกรรม
มีผลต่อสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยทางสังคม ครอบครัว พฤติกรรมทันตสุขภาพ สภาวะสุขภาพช่องปาก
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ABSTRACT

The aims of this research were assessing the oral health status and analyzing the relationship between
socio-behavioral factors and oral health status of students. The research sample were 287 students in
Makhamlom, Bangplama, Suphanburi Province. The instruments for data collection were a questionnaire and
an oral health examination form. Data were analyzed statistically by percentage, mean, standard deviation,
Chi-square and Pearson correlation coefficient.The results showed that most students had low levels of dental
plaque at 55.05 percent, 87.11 percent of gingivitis and 55.99 percent of dental caries. Based on the
relationship analysis, showed that parents’ oral health care was negatively correlated with dental plaque
(r = - 0.11 p < 0.05)and dental caries (r = - 0.45 p < 0.05). Food consumption behavior was negatively
correlated with dental plaque (r = - 0.16 p < 0.05) and brushing skills were negatively associated with dental
plaque (r = - 0.13 p < 0.05) and dental caries (r = - 0.11 p < 0.05). This research concluded that family and
behavioral factors influence students’ oral health status.
Keywords: Social factors, Family, Oral health care behavior, Oral health status

บทน�ำ

การรักษาสุขภาพช่องปากและฟันทีด่ เี ป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
อย่างหนึ่งในการดูแลสุขภาพของบุคคลฟันที่แข็งแรงไม่
เพียงแต่จะช่วยให้ดูดีแต่ยังช่วยให้รับประทานได้สะดวก
และพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดค�ำสุขภาพปากและฟันที่ดีจึงมี
ความส�ำคัญต่อการความเป็นอยูท่ ดี่ ี ในปัจจุบนั มีปจั จัยเสีย่ ง
ด้านสุขภาพช่องปากหลายรูปแบบซึ่งพฤติกรรมและปัจจัย
เสี่ยงมีความแตกต่างกันตามกลุ่มวัยและบริบทของสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการส�ำรวจสภาวะสุขภาพ
ช่องปากเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท�ำให้ได้ข้อมูลสภาวะใน
ช่องปากพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก
รวมทัง้ การเข้าถึงบริการทันตสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม
วัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กวัยเรียนเป็นกลุ่มที่อัตรา
การเกิ ด โรคฟั น ผุ สู ง ซึ่ ง การทราบข้ อ มู ล สภาวะสุ ข ภาพ
ช่ อ งปากนอกจากจะน� ำ ข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการก� ำ หนด
ยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หา
ทั้งสุขภาพช่องปากของประชาชนแล้วยังสามารถประเมิน
สถานการณ์แนวโน้มของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากรายงานการส�ำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 โรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบในระดับ
ประเทศ พบว่า เด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 52 มีฟันผุ และ

ร้ อ ยละ 83 มี ภ าวะเหงื อ กอั ก เสบ ส่ ว นโรคฟั น ผุ แ ละ
โรคเหงือกอักเสบในเขตภาคกลาง พบว่า ร้อยละ 47.10
ของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ และร้อยละ 32.10
ของเด็ ก อายุ 12 ปี มี ภ าวะเหงื อ กอั ก เสบ (ส� ำ นั ก ทั น ต
สาธารณสุ ข , 2561) และจากรายงานสภาวะช่ อ งปาก
ของเด็กวัยเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560 พบว่า เด็กอายุ
6 ปี 9 ปี และ 12 ปี มีฟันผุ ร้อยละ 9.42,25.60 และ 44.40
ตามล�ำดับ และจากรายงานสภาวะช่องปากเด็กวัยเรียน
อ�ำเภอบางปลาม้า พ.ศ. 2560 พบว่า เด็กอายุ 6 ปี 9 ปี และ
12 ปี มีฟันผุ ร้อยละ 4.49, 28.09 และ 38.75 ตามล�ำดับ
เช่นเดียวกับต�ำบลมะขามล้มที่พบว่า เด็กอายุ 6 ปี 9 ปี
และ 12 ปี มี ฟ ั น ผุ ร้ อ ยละ 5.59, 22.22 และ 50.00
ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าการเกิดโรคฟันผุเพิ่มขึ้นตามอายุที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นตั้งแต่ปี 2557-2559 ทุกกลุ่มอายุมี
แนวโน้ ม ของการเกิ ด โรคฟั น ผุ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี (ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, 2560) เป็นที่น่าสงสัยว่า
เหตุใดเด็กทีม่ อี ายุเพิม่ ขึน้ แทนทีจ่ ะมีปญ
ั หาสุขภาพช่องปาก
ลดลงตามความสามารถในการดู แ ลตั ว เองที่ มี ม ากขึ้ น
ตามวัย แต่กลับมีปญ
ั หาสุขภาพช่องปากเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้
จึ ง เห็ น ได้ ว ่ า ปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปากนั้ น ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู ่ กั บ
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ความสามารถ หรื อ ความรู ้ ต ามวั ย ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ช่องปากเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะประกอบด้วยปัจจัย
หลายอย่าง ดังเช่น พฤติกรรมทันตสุขภาพ และปัจจัย
ทางสังคม (Bashirian et al., 2018) รวมถึงการเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครอง (Herreraet al., 2014) เหล่านี้อาจเป็นปัจจัย
ร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมซึง่ จากข้อมูลของส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ปี 2559 พบว่า เด็กอายุ 6-14 ปี ร้อยละ
89.6 มีพฤติกรรมกินขนมกรุบกรอบ เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง
นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมการบริโภคน�้ำหวาน น�้ำอัดลม
ร้อยละ 71.30 เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ,
2561) สอดคล้องกับการส�ำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ
ครั้ ง ที่ 8 พ.ศ. 2560 ที่ พ บว่ า พฤติ ก รรมเด็ ก วั ย เรี ย น
ส่วนใหญ่ชอบดื่มน�้ำหวาน น�้ำอัดลม และขนมกรุบกรอบ
และกว่าครึ่งไม่แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน (ส�ำนักทันต
สาธารณสุข, 2561) พฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลอย่างมาก
ในการก่อให้เกิดปัญหาฟันผุในเด็ก ซึง่ ฟันผุดงั กล่าวสามารถ
ก่อให้เกิดความเจ็บปวด การติดเชือ้ และปัญหาการบดเคีย้ ว
อาหารมีผลต่อน�้ำหนัก การเจริญเติบโตและบุคลิกภาพ
ของเด็กและปัญหาดังกล่าวยังส่งผล กระทบต่อการเรียน
ท�ำให้เด็กหยุดเรียนอันเนื่องจากการเจ็บปวดหรือต้องไปรับ
การรักษาทางทันตกรรมและปัญหาฟันผุนำ� ไปสูก่ ารสูญเสีย
ฟันในวัยเด็กและอาจสะสมจนต้องสูญเสียฟันทัง้ ปากในวัย
สูงอายุ
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สรุปได้วา่ การมีสขุ ภาพช่องปากทีด่ ขี องเด็กวัยเรียน
คือ มีปริมาณคราบจุลินทรีย์น้อย การปราศจากโรคฟันผุ
และเหงื อ กอั ก เสบซึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ปั จ จั ย ทางสั ง คม และ
พฤติกรรมของเด็กวัยเรียน การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ลักษณะทางครอบครัว
การศึกษา อาชีพ พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และ
เงินค่าขนมที่ได้จากผู้ปกครอง และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความถี่
ของการแปรงฟัน รวมถึงทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธีเพื่อ
น�ำมาอธิบายสาเหตุปัจจัยของการเกิดปัญหาในกลุ่มเด็ก
วัยเรียน ซึง่ หมายถึง สภาวะของการมีปริมาณคราบจุลนิ ทรีย์
โรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ น�ำไปเผยแพร่กบั ประชาชนและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการดูแลสุขภาพช่องปากของ
เด็กวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์
กับสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน
3. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สภาวะ
สุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ						

ตัวแปรตาม

ปัจจัยทางสังคม
สุขภาพช่องปาก
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบตัดขวาง (Cross
sectional research) โดยจะศึกษาคุณลักษณะทางสังคม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และสภาวะสุขภาพ
ช่องปาก
ประชากรศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ทั้งหมดที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตต�ำบลมะขามล้ม อ�ำเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวนทั้งหมด 287 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
การอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง และเงินค่าขนมที่น�ำมาโรงเรียน
โดยค�ำถามเป็นแบบเลือกตอบ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ
เด็ ก นั ก เรี ย น ได้ แ ก่ ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การแปรงฟั น และ
การบริโภคอาหาร เป็นแบบประมาณค่า 3 ตัวเลือก
ส่วนที่ 3 ปั จ จั ย ทางครอบครั ว ได้ แ ก่ ระดั บ
การศึกษาผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง โดยค�ำถามเป็น
แบบเลือกตอบ และเงินขนมที่ได้จากผู้ปกครอง เป็นแบบ
ใส่ค่าตัวเลข
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ของผู้ปกครอง เป็นแบบประมาณค่า 3 ตัวเลือก
ส่วนที่ 5 ประเมิ น ทั ก ษะการแปรงฟั น เป็ น แบบ
ประเมิ น ที่ ดั ด แปลงมาจากดั ช นี Oral Hygiene Skill
Achievement (S.A.I) (Niederman & Sullivans, 1981)
โดยการแปรงฟันด้วยวิธีโมดิฟายด์บาส (Modified Bass
technique) แบ่งต�ำแหน่งการประเมินออกเป็น 17 ส่วน
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน พิ จ ารณาจากต� ำ แหน่ ง การวาง
แปรงสีฟัน 0 คือ วางแปรงไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้วางแปรง
ในส่วนนั้น 1 คือ วางแปรงได้ถูกต้อง และวิธีการแปรงฟัน
0 คือ วิธีการแปรงไม่ถูกต้องหรือไม่ได้แปรงในส่วนนั้น 1
คือ วิธีแปรงถูกต้อง
ส่วนที่ 6 แบบบันทึกสุขภาพช่องปากประกอบด้วย
แบบตรวจคราบจุลนิ ทรียต์ วั ฟัน ประเมินโดย Debris Index
Simplified (DI-S)ซึ่งประเมินตัวแทนฟัน ได้แก่ ฟันซี่ 16 11
26 36 32 46 โดยมีเกณฑ์การประเมิน 0-3 คะแนน ดังนี้

0 คือ ไม่พบ 1 คือ พบเล็กน้อย ไม่เกิน 1/3 บนตัวฟัน
2 คือ พบไม่เกิน 2/3 บนตัวฟัน และเล็กน้อยใต้เหงือก
3 คือ พบมากกว่า 2/3 บนตัวฟัน และพบมากใต้เหงือก
การจัดล�ำดับใช้เกณฑ์ในการจัดระดับคราบจุลนิ ทรียต์ วั ฟัน
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูงระดับปานกลางระดับต�่ำ
(Greene & Vermillion, 1964) โดยก�ำหนดช่วงการวัดดังนี้
ระดับสูง
หมายถึง 1.9 -3.0 คะแนน
ระดับปานกลาง หมายถึง 0.7 - 1.8 คะแนน
ระดับต�่ำ		 หมายถึง 0.0 - 0.6 คะแนน
โรคฟันผุ ประเมินจากค่า ผุ อุด ถอน (DMFT) โดย
นับเป็นจ�ำนวนซี่ฟันในช่องปากของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด
เหงือกอักเสบ ประเมินจาก Gingivitis Index (GI)
โดยประเมินตัวแทนฟัน ได้แก่ ฟันซี่ 16 12 24 36 32 44
มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 0 คือ ปกติ 1 คือ มีเลือดออก
เล็กน้อยเองหรือจากการใช้ mouth mirror หรือ prob
2 คื อ เหงื อ กอั ก เสบปานกลาง พบแถบของการอั ก เสบ
มี เ ลื อ ดออกขณะ probing และ 3 คื อ เหงื อ กอั ก เสบ
ระดั บ รุ น แรง มี อ าการอั ก เสบลุ ก ลามบวมแดงชั ด เจน
การจัดล�ำดับใช้เกณฑ์ในการจัดระดับเหงือกอักเสบแบ่งเป็น
4 ระดับคือระดับรุนแรงระดับปานกลางระดับน้อย และ
ระดับปกติ (Loe & Silness, 1963) โดยก�ำหนดช่วงการวัด
ดังนี้
เหงือกอักเสบระดับรุนแรง หมายถึง 2.1- 3.0 คะแนน
เหงือกอักเสบระดับปานกลาง หมายถึง 1.1 - 2.0 คะแนน
เหงือกอักเสบระดับน้อย
หมายถึง 0.1 - 1.0 คะแนน
เหงือกปกติ 		
หมายถึง 0 คะแนน
การประเมิ น คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ความตรง
(Validity) แบบสอบถามผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ� ำ นวน 3 ท่ า น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งด้ า นเนื้ อ หา
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ส�ำนวนภาษา ความเชือ่ มัน่
(Reliability) แบบสอบถามส่ ว นที่ 2 และส่ ว นที่ 4
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่าวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ได้เท่ากับ 0.81 และ 0.87 ตามล�ำดับ
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ข้ อ พิ จ ารณาด้ า นจริ ย ธรรม วิ จั ย ผ่ า นการรั บ รอง
จากคณะกรรมการการท� ำ วิ จั ย ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย การ
สาธารณสุ ข สิ ริ น ธร จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เอกสารรั บ รอง
เลขที่ PHCSP-อจ.017
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยอธิบาย
คุณลักษณะของตัวแปร โดยสถิตเิ ชิงพรรณนาได้แก่ จํานวน
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ทางสั ง คมและพฤติ ก รรม
กั บ สภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปากเด็ ก วั ย เรี ย น โดยใช้ ส ถิ ติ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation) และ
ไคสแควร์ (Chi-Square)

ผลการวิจัย

1. สภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนนักเรียน
ส่วนใหญ่มีปริมาณคราบจุลินทรีย์อยู่ในระดับต�่ำ ร้อยละ
55.05 และระดับปานกลาง ร้อยละ 41.11 โดยมีค่าเฉลี่ย
0.71 คะแนน ร้อยละ 87.11 ไม่มีปัญหาเหงือกอักเสบ และ
มีก็เป็นเพียงเหงือกอักเสบระดับน้อยเท่านั้น และปราศจาก
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ฟันแท้ผุถึงร้อยละ 54.01 มีฟันแท้ผุ ร้อยละ 37.98 มีฟันแท้
ที่อุด ร้อยละ 15.33 และเคยถอนฟันแท้ ร้อยละ 1.05
เฉลี่ยฟันแท้ผุ ถอน อุด เท่ากับ 1.11 ซี่ต่อคน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับสภาวะ
สุ ข ภาพช่ อ งปากของเด็ ก นั ก เรี ย นพบว่ า การดู แ ลของ
ผูป้ กครองมีความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณคราบจุลนิ ทรีย์
ตัวฟัน และการเกิดโรคฟันผุ และทักษะการแปรงฟันมีความ
สัมพันธ์ทางลบกับปริมาณคราบจุลินทรีย์ตัวฟัน และการ
เกิดโรคฟันผุ ส่วนการอาศัยอยูก่ บั ผูป้ กครอง และเงินค่าขนม
ระดับการศึกษาผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครองไม่มีความ
สัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมกั บ สภาวะ
สุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน พบว่า พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารทีถ่ กู ต้องมีความสัมพันธ์ทางลบปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ตัวฟัน และทักษะการแปรงฟันมีความสัมพันธ์
ทางลบกับปริมาณคราบจุลินทรีย์ตัวฟัน และการเกิดโรค
ฟันผุส่วนความถี่ของการแปรงฟันไม่มีความสัมพันธ์กับ
สภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน

ตารางที่ 1 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติไคสแควร์
				
ปัญหาสุขภาพช่องปาก*					
			 ปัจจัย
ใช่		
ไม่ใช่		
df
χ2
				
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ			
ลักษณะการอยู่อาศัย							
อยู่กับพ่อและแม่
90
31.36
72
25.09
1
1.005
ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่
62
21.60
63
21.95			
การศึกษาของผู้ปกครอง							
ต�่ำกว่ามัธยมศึกษา
48
16.72
37
12.89
มัธยมศึกษา
73
25.44
65
22.65
2
0.946
สูงกว่ามัธยมศึกษา
31
10.80
33
11.50			
อาชีพของผู้ปกครอง							
เกษตรกร		
40
13.94
29
10.10
รับจ้าง		
65
22.65
68
23.69
2
1.773
อื่น ๆ		
47
16.38
38
13.24			
*ปัญหาสุขภาพช่องปาก คือ มีคราบจุลินทรีย์ระดับสูง หรือ มีโรคฟันผุ หรือ มีเหงือกอักเสบ

		
p - value

0.341

0.623

0.412
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ตารางที่ 2 ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้วยสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ปัจจัย
		
เงินค่าขนม		
การดูแลของผู้ปกครอง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ความถี่ของการแปรงฟัน
ทักษะการแปรงฟัน
*นัยส�ำคัญทางสถิติ .05

อภิปรายผล

คราบจุลินทรีย์
r
p-value
-0.042
0.237
-0.118
0.023*
-0.166
0.005*
0.003
0.962
-0.134
0.011*

จากสมมติฐานทีว่ า่ ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์
กับสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน จากผลการวิจัย
พบว่า การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองมีความ
สัมพันธ์ทางลบกับปริมาณคราบจุลินทรีย์ และการเกิดโรค
ฟันผุ อธิบายได้ว่าหากผู้ปกครองดูแลสุขภาพช่องปาก
ของเด็กนักเรียนได้ดปี ริมาณคราบจุลนิ ทรีย์ และการเกิดโรค
ฟันผุกจ็ ะลดลง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูป้ กครองหรือคนในครอบครัว
เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดในการดูแลเด็กในความปกครอง
ของตนเอง (ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล, 2554) สอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท� ำ ความสะอาดช่ อ งปากของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา
ตอนปลาย พบว่า ตัวแบบด้านทันตสุขภาพจากผู้ปกครอง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท�ำความสะอาด
ช่องปาก (นัฐวุฒิ โนนภา, พัทธพล นามศร, อนุพงษ์
สอดสี และวสันต์ ปิ่นวิเศษ, 2561) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางสังคม เศรษฐานะ และพฤติกรรม
ที่ส่งผลต่อประสบการณ์การฟันผุในเด็ก 9-12 ปี ที่พบว่า
มารดาที่ดูแลเด็กได้ไม่ดี เด็กจะมีฟันผุมากกว่าในกลุ่มที่
มารดาดูแลดี 1.41 เท่า (Herrera et al., 2014) นอกจากนี้
ยังพบประเด็นเรื่องเงินค่าขนมที่ พบว่า เด็กที่ได้รับเงิน
ค่าขนมมากขึ้นมีความสัมพันธ์ทางลบกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็กของผู้ปกครอง ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ว่าผู้ปกครอง
มักให้เงินเด็กไปบริโภคอาหารทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ควบคุม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กให้ถูกต้องเหมาะสม

ฟันผุ		
r
p-value
-0.042
0.237
-0.457
0.000*
-0.071
0.231
0.059
0.319
-0.166
0.002*

เหงือกอักเสบ
r
p-value
0.071
0.114
0.066
0.262
-0.025
0.670
0.042
0.478
-0.026
0.663

สรุปได้วา่ ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั สภาวะสุขภาพ
ช่องปากเด็กวัยเรียนตามสมมติฐาน
จากสมมติฐานที่ว่า พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับ
สภาวะสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน จากผลการวิจัย พบว่า
พฤติ กรรมการบริ โ ภคอาหารมี ความสั มพั นธ์ ทางลบกั บ
ปริ ม าณคราบจุ ลิ น ทรี ย ์ อธิ บ ายได้ ว ่ า หากนั ก เรี ย นมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมปริมาณ
คราบจุ ลิ น ทรี ย ์ บ นตั ว ฟั น ของนั ก เรี ย นก็ จ ะลดลง ทั้ ง นี้
เนื่องจากคราบจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในช่องปากสามารถ
เกิดและจริญเติบโตได้ดีเมื่อได้รับสารอาหารประเภทแป้ง
และน�้ำตาล (ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล, 2554) ซึ่งหากเด็ก
นักเรียนที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีจะไม่บริโภคอาหาร
ประเภทแป้ ง และน�้ ำ ตาลบ่ อ ยเกิ น ไปจึ ง ท� ำ ให้ ป ริ ม าณ
คราบจุลินทรีย์เกิดน้อยกว่าผู้ที่บริโภคอาหารประเภทแป้ง
และน�้ำตาลบ่อย ๆ ซึ่งจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเด็ก
นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมควรปรั บ ปรุ ง มากที่ สุ ด คื อ การรั บ
ประทานขนมกรุบกรอบซึ่งมีคะแนนพฤติกรรมดังกล่าว
เฉลี่ยต�่ำสุด (0.98 คะแนน) สอดคล้องกับรายงานผลการ
ส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 ประเทศไทย
ที่พบว่า เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบ
มากกว่าการบริโภคอาหารประเภทแป้งและน�้ำตาลกลุ่ม
อื่น ๆ (ส�ำนักทันตสาธารณสุข, 2561)
ในส่วนพฤติกรรมการแปรงฟันกลับพบว่าความถี่
ของการแปรงฟันไม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพช่องปาก
ของเด็กนักเรียนทั้งปริมาณคราบจุลินทรีย์ เหงือกอักเสบ
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และการเกิดโรคฟันผุ ซึง่ ขัดแย้งกับศึกษาวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรม
ทั น ตสุ ข ภาพและสภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปากของนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า เด็กทีไ่ ม่แปรงฟันอย่างสม�่ำเสมอ
มั ก มี ฟ ั น ผุ ม ากกว่ า เด็ ก ที่ แ ปรงฟั น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
(จันทร์เพ็ญ เกสรราช, นงลักษญ์ ดาวลอย และปองชัย
ศิริศรีจันทร์, 2560) แสดงให้เห็นว่ายังไม่สามารถยืนยัน
ได้ว่าการที่นักเรียนแปรงฟันอย่างสม�่ำเสมอจะท�ำให้เกิด
คราบจุลินทรีย์ การเกิดเหงือกอักเสบ รวมถึงการเกิดโรค
ฟันผุลดลงได้ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยนี้ที่พบว่า นักเรียน
ส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการแปรงฟั น อยู ่ ใ นระดั บ ดี ถึ ง
ร้อยละ 83.28 แต่ก็ยังพบเด็กที่มีฟันผุอยู่ ทั้งนี้การป้องกัน
ฟันผุอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ดังเช่นผลงานวิจัยนี้ที่พบว่า
ทั ก ษะการแปรงฟั น ที่ ถู ก วิ ธี มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ และการเกิดโรคฟันผุ อธิบายได้ว่า
ถึ ง แม้ นั ก เรี ย นจะมี พ ฤติ ก รรมแปรงฟั น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
เพียงใด แต่หากแปรงไม่ถูกวิธีก็ไม่สามารถป้องกันการเกิด
คราบจุ ลิ น ทรี ย ์ แ ละโรคฟั น ผุ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การแปรงฟันที่ถูกต้องนั้นต้องแปรงให้ทั่วครบทุกต�ำแหน่ง
ในช่ อ งปาก และขั ด ขจั ด คราบเศษอาหารออกให้ ห มด
จึ ง ท� ำ ให้ ส ามารถป้ อ งกั น ฟั น ผุ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของการใช้แปรงสีฟัน
และเทคนิคการแปรงฟันต่อการลดคราบจุลินทรีย์ พบว่า
การแปรงฟันวิธโี มดิฟายด์บาส (Modified Bass technique)
สามารถลดปริมาณคราบจุลินทรีย์ได้ดีอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติเมื่อเทียบกับวิธีอื่น (Alanazi et al., 2017) สรุป
ได้ว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์
กับสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนตามสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ

1. ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนผู้ปกครอง
นักเรียนต้องดูแลเด็กนักเรียนให้มีพฤติกรรมการบริโภค
ให้เหมาะสม
2. เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ทั น ตบุ ค ลากร ครู
ผู้ปกครอง ควรมีมาตรการในการควบคุมการแปรงฟันที่ถูก
วิธีในโรงเรียนรวมถึงที่บ้าน โดยเฉพาะบริเวณเพดานปาก
และด้านลิ้น
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3. ควรศึ ก ษาปั ญ หาสภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปาก
เฉพาะเรือ่ งแบบเจาะลึก จะท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ม่นย�ำมากขึน้
และจากงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าทักษะการแปรงฟันมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการลดคราบจุลินทรีย์ และการป้องกัน
โรคฟันผุ จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาวิจัยเชิงทดลอง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการแปรงฟันกับการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กวัยเรียน
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