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บทคัดยอ
 โรคฟนผุในเด็กเล็กเปนปญหาสําคัญของหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยพบสถานการณ
ฟนผุในเด็ก 3 ป รอยละ 51.7 และเด็ก 5 ป พบฟนผุสูงถึง รอยละ 78.5 ซึ่งอยูในระดับที่นาเปนหวง 
เนื่องจากเด็กไมสามารถดูแลสุขภาพชองปากตนเองได ตองอาศัยการดูแลจากผูปกครอง การศึกษาครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็ก 0-5 ปของผูปกครองในเขตนครชัยบุรินทร
จํานวน 349 คน ระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2557 โดยเปนการศึกษาแบบตัดขวาง เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณ อันประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูลพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็ก และสภาวะทันตสุขภาพ
เด็ก วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวาผูปกครองสวนใหญเปนบิดามารดา(รอยละ 71.9) อายุเฉลี่ย 33.6 ปี 
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา(รอยละ 48.9) มีอาชีพรับจาง(รอยละ 51) เด็กสวนใหญมีอายุ 3 ป(รอยละ32.1)
ดานสภาวะทันตสุขภาพเด็ก พบฟนผุรอยละ 62.5 โดยผูปกครองสวนใหญมีความรูดานทันตสุขภาพอยูในระดับดี
(รอยละ 61.3) แตยังขาดความรู เชน การแปรงฟนใหเด็กควรแปรงหลังอาหารทุกมื้อ อาหารท่ีมีประโยชน
ในการเสริมสรางฟนคือ อาหารจําพวกนม ไข และลักษณะเร่ิมแรกของโรคฟนผุคือ ฟนเปลี่ยนเปนสีขาวขุน 
(รอยละ 71.63, 69.63, 40.69 ตามลําดับ) สวนเด็กในปกครองของผูปกครองกลุมนี้มีฟนผุรอยละ 63.1 ดาน
ทศันคตใินการดแูลทนัตสขุภาพสวนใหญอยูในระดบัด(ีรอยละ 74.8) ทศันคตไิมถกูตอง เชน เหน็วาไมควรถอน
ฟนหรอืทาํการรกัษาใดๆ ขณะมอีาการปวด บวม อกัเสบ, การใหเดก็หลับขณะดดูขวดนมไมเก่ียวของกับการ
เกดิโรคฟนผ ุและไมแนใจวาการถอนฟนนาํนมกอนกาํหนดทําใหเสยีประสาท (รอยละ 67.33, 34.95, 39.82 
ตามลําดับ) เด็กในปกครองของผูปกครองกลุมนี้มีฟนผุรอยละ 60.9 ดานการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพ
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง(รอยละ 50.7)  การปฏบิตัขิองผูปกครองท่ีไมถกูตอง เชน ซือ้ขนมหวานใหเดก็
รบัประทานเปนบางครัง้ และหลงัรบัประทานแลวไมไดแปรงฟนใหเดก็ (รอยละ 74.21 และ 58.45 ตามลาํดบั) 
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําฟนผุได ผูปกครองที่ปฏิบัติอยูในระดับดีมีรอยละ 40.1 และเด็กในปกครองของ
ผูปกครองกลุมนี้มีฟนผุเพียงรอยละ 56.4 
การศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาผูปกครองสวนใหญมีความรูและทัศนคติอยูในระดับดี สวนการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง และพบวาการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพเด็กท่ีถูกตองเหมาะสมของผูปกครองนาจะ
สมัพันธกบัการลดของอตัราการเกดิโรคฟนผใุนเดก็กลุมนี ้บคุลากรทนัสาธารณสขุจงึควรมุงเนนใหผูปกครอง
เกิดความตระหนักและมีการปฏิบัติที่ถูกตองในการดูแลเด็กในปกครอง เพื่อการปองกันฟนผุอยางตอเนื่อง 
ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ : ความรูทัศนคติ พฤติกรรมทันตสุขภาพ เด็กกอนวัยเรียน
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Abstract
 Dental caries have commonly affected preschool children worldwide. In Thailand, 
the incidence is 51.7% and 78.5% among the 3-year-old and the 5-year-old, respectively. 
Parental guidance and care are required to improve the dental health status of the 
children. This cross sectional interview research aims to determine the parental 
knowledge, attitude, and practice in dental care for preschool children, less than 
5 years old. The research was done in 4 provinces: Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, 
Surin, and Buriram. Data collection was done between August-October 2014 and 349 
parents were recruited. 
 Results show that most samples are either a father or mother (71.9%) with 
an average age of 33.6 years old, while the average age of children is 3 years old. 
About half of parents graduated from high school and are currently employed (48.9% 
and 51%).  Sixty-one percent of parents have good dental care knowledge. Lacks of 
knowledge are post-meal brushing, dental health promoting diets, age of the fi rst 
permanent tooth, and early signs of dental caries. Seventy-fi ve percent of parents 
also have good attitude towards dental health. Some misled attitudes include no 
tooth extraction during an active dentoalveolar abscess, bottle-related dental caries, 
and association between an early extraction of deciduous teeth and nerve injuries. 
Only half of parents have a fair dental health practice (50.7%) and the unfavorable 
practices are sweet treats, no post-meal brushing. Those are the major contributing 
factors to dental health compromise in preschool children. 
 This research also has elaborated the association of parental knowledge, 
attitude, and practice with children’s dental health status. Parents are certain actors 
to decrease dental caries in their children. Public health workforce should therefore 
focus on empowering and educating parents for the consequent preschool dental 
health practice.

Keywords: knowledge, attitude, practice, dental health, preschool children


