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ปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก

ปฐมวัย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบตดัขวางเชงิ

วเิคราะห์ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิความชกุ และ

ค้นหาปัจจยับ่งชีค้วามเสีย่งการเกดิโรคฟันผใุนเดก็

ปฐมวัย อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในช่วง

เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2560 กลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 

ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำาเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม จำานวน 641 คน และผู้ปกครองของ

เด็ก จำานวน 641 คน ทำาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ชัน้ โดยใช้แบบสอบถามสำาหรบัผูป้กครอง และการ

ตรวจสขุภาพช่องปากเดก็ปฐมวยัทีด่ดัแปลงมาจาก

แบบตรวจตามองค์การอนามัยโลกปี ค.ศ. 1997  

ตรวจฟันผดุ้วยดชันฟัีนผ ุถอน อดุ โดยทนัตแพทย์

หนึ่งคนที่มีประสบการณ์การตรวจช่องปากและ

ผ่านการปรับมาตรฐานการตรวจ ข้ันตอนการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

สองตัวแปร และวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย โดย

ทำาการควบคุมตัวแปรรบกวนด้วยสมการถดถอย

พหุคูณลอจิสติก ผลการศึกษาพบว่าเด็กมีฟัน

นำ้านมผุ ร้อยละ 69.1 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 4.64 

ซ่ี/คน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.90 ผลการ

วเิคราะห์หาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิโรค

ฟันผุในเด็กปฐมวัยในสมการถดถอยพหุคูณ 

ลอจิสติก พบว่า โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยสัมพันธ์

กับการที่เด็กได้รับการฝากครรภ์ท่ีสถานบริการ
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ของรัฐบาล โดยเดก็จะมโีอกาสเกดิโรคฟันนำา้นมผุ

ได้มากกว่า (OR = 1.57; 95% CI = 1.02 - 2.42; 

p = 0.04) การมีสภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง

สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันนำ้านมผุ (OR = 2.73; 

95% CI = 1.71 - 4.36; p < 0.001) เด็กที่อาศัยอยู่

ในเขตเมืองพบการผุของฟันนำ้านมมากกว่าเขต

ชนบท (OR = 3.23; 95% CI = 2.06 - 5.05; p < 

0.001) เด็กที่รับประทานยานำ้าเชื่อมเป็นประจำาพบ

ฟันนำ้านมผุมากกว่า (OR = 4.03; 95% CI = 1.16 

- 14.06; p < 0.02 ) และอายุที่ผู้ปกครองให้เด็ก

เริ่มแปรงฟันเอง (0-12 เดือนเปรียบเทียบกับ >12 

เดือน) (OR = 1.75; 95% CI = 1.00 - 3.05; p < 

0.04) ผลการศึกษาเน้นยำ้าความสำาคัญของปัจจัย

หลายประการที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก

ปฐมวัย จึงควรดำาเนินการส่งเสริมป้องกัน ตลอด

จนให้ความรูแ้ละปรบัพฤตกิรรมในการเลีย้งดเูดก็

เลก็เพือ่สร้างเสรมิทนัตสขุภาพทีด่ ีและลดการเกิด

โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำาเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคามต่อไป 

	 ค�ำส�ำคัญ: โรคฟันผใุนเดก็ปฐมวยั ปัจจยับ่ง

ชี้ความเสี่ยง จังหวัดมหาสารคาม

บทนำา
 โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย (early childhood 

caries: ECC) หมายถึง การมีฟันผุทั้งที่เป็นรูผุ

ชัดเจนและยังไม ่เป ็นรูผุ การสูญเสียฟันไป

เนื่องจากฟันผุ หรือมีการบูรณะฟันในฟันนำ้านมซี่

ใด ๆ ตั้งแต่ 1 ด้านขึ้นไปในเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด

จนถึง 71 เดือน 1 ลักษณะสำาคัญของโรคฟันผุใน

เด็กปฐมวัย คือ มีรอยผุเริ่มต้นที่ฟันหน้าบนและ

ฟันเขี้ยวล่างท่ีด้านใกล้แก้มและด้านใกล้ลิ้น ฟัน

กรามซี่ที่หนึ่งบนและล่าง แต่โดยส่วนใหญ่บริเวณ

ฟันหน้าล่างมักไม่ผุ สาเหตุของโรคฟันผุในเด็ก

ปฐมวัยเกิดจากการให้เด็กหลับคาขวดนม ดูดนม

ในช่วงเวลานอนตอนกลางคืน หรือดูดนมมารดา

ทุกเวลาที่ต้องการในขณะนอน เพราะในเวลานอน

นำ้าลายจะหล่ังน้อย จึงทำาให้การชะล้างของเหลวที่

ค้างอยู่ในช่องปากเกิดได้ไม่ดี 2

 โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยนับเป็นปัญหาด้าน

สขุภาพช่องปากทีพ่บได้บ่อย ส่งผลกระทบต่อเดก็

ในหลายประเทศทั่วโลก ความชุกของการเกิดโรค

ฟันผุในเด็กปฐมวัย มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุก่อน

วัยเรียน3,4 หากปล่อยไว้ไม่ทำาการรักษา เมื่อมีการ

ผลุกุลามมากขึน้จะส่งผลให้เดก็มอีาการปวดฟัน มี

การติดเชือ้ในกระแสเลอืด ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการ

รักษามากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

และพฒันาการของเดก็ รวมไปถงึการพดู การออก

เสียงที่ผิดปกติ มีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยว สูญเสีย

ความมัน่ใจ สญูเสยีฟันไปก่อนกำาหนดและมผีลต่อ

ชุดฟันแท้ 5,6  

 ในประเทศไทยโรคฟันผุในฟันนำ้านมของ

เดก็ไทย มคีวามชกุค่อนข้างสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ประเทศต่างๆ และมีความรุนแรง จากการสำารวจ

ทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 พบว่า

กลุ่มเด็กอายุ 3 ปี มีความชุกในการเกิดโรคฟันผุ 

ร้อยละ 51.8 มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (dmft) 2.7 

ซี่/คน ร้อยละ 3.2 เริ่มมีการสูญเสียฟันในช่องปาก  

ร้อยละ 50.6 หรอืเฉลีย่ 2.6 ซี/่คน เกอืบทัง้หมดจะ

เป็นรอยโรคฟันผทุีไ่ม่ได้รบัการรกัษา อตัราการเกดิ

โรคในเขตชนบทสูงกว่าในเขตเมือง ร้อยละ 55.3 
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และ 48.8 ตามลำาดับ  กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี อัตราการ

เกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 78.5 มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน 

อุด (dmft) 4.4 ซี่/คน  พบการสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ 8.2 ตามสถานการณ์และการกระจาย

ของโรค 7 ในปี พ.ศ. 2559 ผลการตรวจสภาวะทนัต

สุขภาพ ในกลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี พบว่ามีฟันผุร้อย

ละ 58.9 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 3.11 ซี่/คน และ

ได้รับการรักษาทางทันต-กรรมเพียงร้อยละ 48.2

 สาเหตุของการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย 

ได้แก่เชือ้จลุนิทรย์ีทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคฟันผใุนช่อง

ปากแป้งและนำ้าตาลที่เชื้อจุลินทรีย์สามารถเปลี่ยน

เป็นกรดได้ และความต้านทานการละลายของผิว

ฟัน ปัจจัยทั้งสามประการจะต้องสัมพันธ์กับระยะ

เวลาท่ี เหมาะสมและความถี่ ในการบริ โภค8 

นอกจากนีย้งัมปัีจจยัอืน่มาเกีย่วข้อง เช่น ปัจจยัทาง

ชีววิทยา ปัจจัยจากตัวบุคคลเอง ได้แก่ ฟันและ

นำ้าลาย และปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัย

ท่ัวไป ปัจจัยเฉพาะท่ี และปัจจัยทางสังคม9 การ

ศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปถึง พฤติกรรมการเลี้ยงดู

เดก็ เนือ่งจากเด็กเป็นกลุม่ท่ีต้องอาศัยการพึง่พงิผู้

อื่นโดยเฉพาะจากผู้ปกครองเป็นสำาคัญ ไม่ว่าจะ

เป็น พ่อ แม่ และหรือผู้ปกครอง พฤติกรรมการ

เลี้ยงดูจะถูกส่งผ่านทัศนคติ ความรู้และทักษะ

ต่างๆจากผูป้กครองสูเ่ดก็ และปลกูฝังจนเป็นนิสัย

ของเด็กต่อไป พฤติกรรมการเล้ียงดู ได้แก่ การ

เลี้ยงด้วยนมหรือของเหลวอื่นที่ไม่เหมาะสม เช่น 

การใส่นำ้าหวานในขวดนม10 จากการศึกษาของ 

Bowen และ Pearson11 พบว่านมทำาให้เกิดฟันผุ

ในหนูไม่แตกต่างจากนำ้ากลั่น แต่ถ้าเติมซูโครสใน

นมจะทำาให้มีฟันผุมากขึ้น แต่จะผุน้อยกว่าเติม

ซโูครสในนำา้กลัน่ พฤตกิรรมการปล่อยให้เดก็หลับ

คาขวดนม การเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างไม่ถูกวิธีและ

การกินนมขวด มีการศึกษาพบว่าเด็กที่มีโรคฟันผุ 

จะมพีฤตกิรรมการใช้ขวดนมเพือ่กล่อมให้เดก็นอน

มากกว่ากลุ่มทีไ่ม่มโีรคฟันผุ โดยเฉพาะการใช้ขวด

นมตอนกลางคืน12-15 แต่บางการศึกษาไม่พบความ

แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่มีฟันผุและไม่มีฟันผุใน

เดก็ทีม่พีฤตกิรรมการเลีย้งนมขวดทีไ่ม่เหมาะสม16 

จากการศึกษาของ วรางคณา อินทโลหติ และคณะ17 

เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินขนมกรุบกรอบ ลูกอม 

และการดื่มนำ้าหวาน นำ้าอัดลม ซึ่งได้ทำาการศึกษา

ในเด็กอายุ 2 ปี พบว่า การรับประทานขนมถุงกรุบ

กรอบ ลูกอมและนำ้าอัดลมทุกวัน การรับประทาน

ขนมหรือของว่างทีม่คีวามถีม่ากกว่า 3 คร้ัง/วนั และ

การทีเ่ด็กซือ้ขนมมากกว่าวนัละ 10 บาท เป็นปัจจยั

ทีท่ำาให้เดก็มค่ีาเฉล่ียฟันผุมาก ด้านพฤตกิรรมการ

แปรงฟัน การศึกษาในเด็กไทยพบว่าเด็กเร่ิมต้น

แปรงฟัน ที่อายุเฉลี่ย 1.5-2 ปี โดยเฉพาะในพื้นที่

เขตชนบทเด็กที่อยู่ในการดูแลของตายาย มักเริ่ม

แปรงฟันเมื่อเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กส่วน

ใหญ่แปรงฟันเอง โดยพบว่าเด็กอายุ 5 ปี แปรงฟัน

เอง ร้อยละ 83.418 การศึกษาด้านการมีคราบ

จุลินทรีย์บนตัวฟัน พบว่าเด็กที่มีคราบจุลินทรีย์

สะสมมากกว่า 1 ใน 3 ของตัวฟัน มีโอกาสเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคฟันผุมากกว่าเด็กที่มีคราบจุลินทรีย์

น้อยกว่าเป็น 78.7 เท่า19 การศึกษาของลักขณา อุ้ย

จิรากุล และคณะ20 พบว่าการตรวจดูฟันผุหรือ

ตรวจดคูวามสะอาดของฟันเดก็สมัพนัธ์กบัโรคฟัน

ผุในเด็ก การได้รับการตรวจฟันจากเจ้าหน้าท่ี 21  

และการให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพช่องปากแก่มารดา

หลังคลอดในการเยี่ยมบ้าน22 ล้วนมีความสัมพันธ์

กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย
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 จากการศกึษาทีผ่่านมา เหน็ได้ว่าปัจจยัด้าน 

พฤติกรรมการบริโภค ทัศนคติของผู้ปกครองต่อ

การเกิดโรคฟันผ ุการทำาความสะอาดช่องปาก และ

พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู ้ปกครอง มีความ

สมัพนัธ์กบัการเกดิโรคฟันผใุนเดก็ปฐมวยั  แต่ยงั

ไม่มกีารศึกษาในลกัษณะนีใ้นจงัหวดัมหาสารคาม

มาก่อน  นอกจากนี ้นโยบายของโรงพยาบาลบรบอื 

ได้ต้ังเป้าหมายไว้ว่าเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีมีฟันดี

ไม่มีผุ ร้อยละ 52 โดยจะทำาการนำาร่องนโยบายใน

กลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความชุกของการเกิด

โรคฟันผุในเดก็ปฐมวยั และค้นหาปัจจยับ่งชีค้วาม

เสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ใน

เด็กอายุ 3-5 ปี ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทของ

อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือเป็นข้อมูล

และเป็นแนวทางสำาหรับทันตบุคลากรในการ

ดำาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา

โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย และส่งเสริมให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องของผู้ปกครองใน

การดูแลทันตสุขภาพของเด็ก 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ

ชุก (prevalence) ของการเกิดโรคฟันผุในเด็ก

ปฐมวัย และค้นหาปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยง (risk in-

dicators) ของการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย 

อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นการศึกษา

แบบตดัขวางเชงิวเิคราะห์ (cross-sectional ana-

lytic study) ในกลุม่เดก็ปฐมวยั อายตุัง้แต่ 3-5 ปี 

11 เดือน 29 วนั ทีไ่ม่มโีรคประจำาตวัทีร้่ายแรง ไม่มี

ความบกพร่อง พกิารทัง้ทางร่างกายและสตปัิญญา 

และผู้ปกครองของเด็กที่อาศัยอยู่ใน อำาเภอบรบือ 

จงัหวัดมหาสารคาม คำานวณขนาดตวัอย่าง โดยใช้

ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจสภาวะทันตสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2559 ในเดก็อาย ุ3-5 ปี อำาเภอบรบอื 

จังหวัดมหาสารคาม มีความชุกของโรคฟันผุร้อย

ละ 58.9 ใช้วธีิการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (cluster 

random sampling) ได้ขนาดตัวอย่างในการ

ศึกษารวมทั้งสิ้น 641 คู่ ของเด็กและผู้ปกครอง 

จากนั้นชี้แจงโครงการวิจัยให้ผู้ปกครองรับทราบ

และสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา โดยการศึกษานี้ได้

ผ่านการพจิารณาถงึความเหมาะสมด้านจรยิธรรม 

และได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรม

การวิจัยในมนุษย ์มหาวิทยาลัย  ขอนแก ่น 

(หมายเลขโครงการวิจัย HE602203)   

 การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

	 1.	 กำรตรวจสภำวะช่องปำก

 การตรวจสภาวะช ่องปากเด็กปฐมวัย 

กระทำาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผู้วิจัย 1 คน  

วิธีการตรวจกระทำาโดยให้เด็กนอนราบกับพื้น 

ตรวจโดยใช้แสงธรรมชาติและไฟฉาย อุปกรณ์ใน

การตรวจประกอบด้วย กระจกส่องปาก เครื่องมือ

ตรวจหารูผุ และเครื่องมือวัดความลึกของกระเป๋า

ปริทันต์ (World Health Organization (WHO) 

periodontal probe 621) ใช้แบบบนัทกึการตรวจ

ในช่องปากที่ดัดแปลงมาจากแบบตรวจตาม

องค์การอนามัยโลกปี ค.ศ. 199723 และตรวจฟัน

โดยใช้ดัชนี ฟันผุ ถอน อุด (decayed, missing 

and filled teeth index: dmft) รวมทั้งบันทึก

ความผดิปกตขิองผวิเคลอืบฟันบรเิวณฟันตดัหน้า

และฟันตัดข้างนำ้านมบนท่ีพบ โดยดัดแปลงจาก

การวินิจฉัยของ Uthaiwan Kanchanakamol 
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และคณะ24 วัดความน่าเชื่อถือภายในของผู้ตรวจ 

(intra-examiner reliability) ได้ค่า kappa 

เท่ากับ 0.92

 2. แบบสอบถำม

 แบบสอบถามประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยว

กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปกครอง 

พฤติกรรมทันตสุขภาพของผู้ปกครอง ความรู้ 

ความเชื่อ ทัศนคติของผู้ปกครอง ภาวะโภชนาการ

ของมารดา/ผู้ปกครอง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเด็ก 

ประวัติการรับประทานนมของเด็ก พฤติกรรมการ

รบัประทานอาหารของเดก็ พฤตกิรรมทนัตสขุภาพ

ของเด็ก ซ่ึงมีการใช้ข้อมูลจากการศึกษา เอกสาร

และงานวิจัยที่ผ่านมา และมีการตรวจสอบความ

ถูกต้องของเน้ือหา (content validity) โดยผู้

เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน (ใช้ประสบการณ์ในการ

ทำางานในพื้นที่ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

มากกว่า 10 ปีเป็นเกณฑ์)

 แบบสอบถามทัง้หมดจะใช้ผูส้อบถาม 1 คน 

ทีผ่่านการอบรมเกีย่วกบัวธิกีารสอบถามแล้ว กรณี

กลุ ่มตัวอย่างเป็นผู ้สูงอายุ/ผู ้ที่ไม่สามารถอ่าน

แบบสอบถามได้ ผูส้อบถามจะเป็นผูท้ำาการอธบิาย

และสัมภาษณ์ พร้อมทั้งทำาเครื่องหมายลงในตัว

เลือกของแบบสอบถาม

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 ข ้อ มูลจะถูกบันทึกลงบนแบบฟอร ์ม

กระดาษก่อน แล้วจึงนำามาถ่ายทอดลงในฐาน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลทั้งหมดได้รับการตรวจ

สอบความถกูต้อง โดยการลงบนัทกึข้อมลูจะใช้วธิี

การลงบันทึกข้อมูลแบบมีการตรวจซำ้าทุกข้อมูล  

(double check 100%) ทำาการตรวจสอบความถกู

ต้องและแก้ไขข้อมูลขั้นสุดท้ายก่อนการวิเคราะห์ 

โดยการตรวจสอบข้อมูลซำ้าทุกชุดคิดเป็นร้อยละ 

10 ใช้โปรแกรม SPSS for Windows version 

17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) ในการนำาเข้าและ

วิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ในการบรรยายข้อมลูพ้ืนฐานของกลุม่ตัวอย่างโดย

ใช้ค ่าร ้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส ่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเป็นหลัก และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ 

ประกอบด้วย สถิติเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรทีละหนึ่งคู ่ความสัมพันธ์ (bivariate 

analysis) และสถติเิชงิวเิคราะห์สมการถดถอยพหุ

คูณลอจิสติก (multivariable logistic regres-

sion) เพือ่วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างโรคฟันผุ

ในเด็กปฐมวัยกับปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายปัจจัย

พร้อมกันเพ่ือเป็นการควบคุมผลของตัวแปร

รบกวน 

ผลการศึกษา
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้คือเด็กปฐมวัย

ที่ ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำาเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 641 คน และผู ้

ปกครองของเด็ก จำานวน 641 คน ส่วนใหญ่เด็กที่

อยู่ในการศึกษาเป็นเพศชาย ร้อยละ 51 เพศหญิง 

ร้อยละ 49 นำ้าหนักตัวเฉลี่ยของเด็ก คือ 17.21 

กิโลกรัม (SD = 8.47) ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กคือ 

99.93 เซนติเมตร (SD = 8.73) เด็กส่วนใหญ่ไม่มี

โรคประจำาตัว (ร้อยละ 92.8) มีเด็กบางรายที่ได้รับ

ยานำ้าเชื่อมเป็นประจำา (ร้อยละ 4.8) เด็กส่วนใหญ่

เป็นบุตรคนที่ 1 (ร้อยละ 63.6) รองลงมาจะเป็น

บุตรคนที่ 2 (ร้อยละ 31.7) (ตารางที่ 1)
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ตำรำงที่	1  ข้อมูลทั่วไปของเด็กปฐมวัย

ลักษณะ จ�ำนวน ร้อยละ

1. เพศ   ชาย
 หญิง

327
314

51
49

2. อายุ
 3 ปี
 4 ปี
 5 ปี

304
250
87

47.4
39.0
13.6

3. นำ้าหนักตัวเด็กตามเกณฑ์อายุ (กิโลกรัม)
 นำ้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (<11.5)
 นำ้าหนักค่อนข้างน้อย (11.5-12)
 นำ้าหนักตามเกณฑ์ (12.1-17)
 นำ้าหนักค่อนข้างมาก (17.1-18)
 นำ้าหนักมากกว่าเกณฑ์ (> 18)

15
24
358
75
166

2.4
3.8
56.1
11.8
26.0

นำ้าหนักตัวของเด็กเฉลี่ย (กิโลกรัม:mean + SD) 17.21 + 8.47

4. ส่วนสูงของเด็กตามเกณฑ์อายุ (เซนติเมตร)
 เตี้ย (<87)
 ค่อนข้างเตี้ย (87-89)
 สูงตามเกณฑ์ (90-101)
 ค่อนข้างสูง (102-103)
 สูงมากกว่าเกณฑ์ (> 103)

43
45
258
64
228

6.7
7.1
40.4
10.0
35.7

ส่วนสูงของเด็กเฉลี่ย (เซนติเมตร:mean + SD) 99.93 + 8.73

5. ประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรังของเด็ก  
 ไม่มี     
 มี 

595
46

92.8
7.2

6. ยาของเด็ก ที่ได้รับเป็นประจำา 
 ไม่มี     
 มี 

610
31

95.2
4.8

7. เด็กเป็นบุตรลำาดับที่
 คนที่ 1
 คนที่ 2
 คนที่ 3
 คนที่ 4
 คนที่ 5

405
202
24
4
2

63.6
31.7
3.8
0.6
0.3
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 ข้อมูลสภาวะช่องปากเด็ก พบว่าเด็กมีฟัน

นำ้านมผุ ร้อยละ 69.1 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 

(dmft) 4.64 ซี่ต่อคน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 

4.90) พบการมภีาวะเคลอืบฟันเจรญิพร่อง ร้อยละ 

33.4 (ตารางที่ 2)

ตำรำงที่	2 ข้อมูลสภาวะช่องปากเด็กปฐมวัย

สภำวะช่องปำกเด็ก จ�ำนวน ร้อยละ

1. สภาวะฟันนำ้านม

 มีฟันนำ้านมผุ

 ไม่มีฟันนำ้านมผุ

443

198

69.1

30.9

2. จำานวนฟันนำ้านมผุถอนอุด (ซี่/คน)

    ไม่มีฟันนำ้านมผุ

 ผุ 1-5 ซี่

 ผุ 6-10 ซี่

 ผุ 11-15 ซี่

 ผุ 16-20 ซี่

198

204

140

80

19

30.9

31.8

21.8

12.5

3.0

ค่าเฉลี่ยฟันผุต่อคน (dmft) (mean + SD)

(ค่าตำ่าสุด:สูงสุด)

4.64 + 4.90

(1:19)

3. สภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง (EHP)

 ฟันปกติ

 มีภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง

427

214

66.6

33.4

4. สภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง (EHP)

 ฟันปกติ

 เคลือบฟันเจริญพร่อง 1 ซี่

 เคลือบฟันเจริญพร่อง 2 ซี่

 เคลือบฟันเจริญพร่อง 3 ซี่

 เคลือบฟันเจริญพร่อง 4 ซี่

427

1

18

6

189

66.6

0.2

2.8

0.9

29.5

ค่าเฉลี่ย EHP (mean + SD)

(ค่าตำ่าสุด:สูงสุด)

1.26 + 1.82

(2:4)

 ปัจจัยด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ของผูป้กครองของกลุม่ตวัอย่าง คอื อายเุฉลีย่ของ

มารดาเท่ากับ 30.25 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 

6.23) อายุเฉลี่ยของผู ้ปกครองหรือผู ้ดูแลเด็ก

เท่ากบั 42.44 ปี (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 12.97) 

ผู ้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

ร้อยละ 80.5 สถานภาพสมรส พ่อแม่อยู่ด้วยกัน 

ร ้อยละ 80.0  พ ่อ  แม ่ของเด็ก เป ็นผู ้ตอบ
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แบบสอบถามร้อยละ 53.7 รองลงมาจะเป็น ปู่ ย่า 

ตา ยาย ร้อยละ 43.4 การศึกษาของผู้ปกครองอยู่

ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 40.3 รองลงมา คือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 20.8 อาชีพ

หลกัคอือาชพีเกษตรกร ทำาสวน ทำานา ร้อยละ 43.3 

รองลงมาคอือาชพีรบัจ้างทัว่ไป ร้อยละ 22.7 อาชพี

ของสามหีรอืหวัหน้าครอบครวั คอื อาชีพเกษตรกร 

ทำาสวน ทำานา ร้อยละ 39.3 มีรายได้เฉลี่ยของ

ครอบครวัต่อเดอืน 2,001-5,000 บาท ร้อยละ 32.7 

ส่วนใหญ่จะเลีย้งเดก็เอง ร้อยละ 95.0 มเีดก็ในการ

ดูแล 1 คน ร้อยละ 49.4 ลักษณะเป็นครอบครัว

เดี่ยว ร้อยละ 66.8 (ตารางที่ 3)  

ตำรำงที่	3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปกครองเด็ก

ลักษณะ จ�ำนวน ร้อยละ

1. อายุเฉลี่ยของมารดา (ปี:mean + SD)
(ค่าตำ่าสุด:สูงสุด)

30.25 + 6.23
18:55

2. อายุเฉลี่ยของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก (ปี:mean + SD)
(ค่าตำ่าสุด:สูงสุด)

42.44 +12.97
18:75

3. เพศผู้ตอบแบบสอบถาม
 หญิง
 ชาย

516
125

80.5
19.5

4. สถานภาพสมรสของบิดา-มารดาเด็ก
 แต่งงาน อยู่ด้วยกัน
 แต่งงาน แยกกันอยู่
 หย่า
 โสด
 หม้าย

505
66
39
12
9

80.0
10.5
6.2
1.9
1.4

5. ความเกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถามกับเด็ก
 พ่อ แม่
 ปู่ ย่า ตา ยาย
 ลุง ป้า น้า อา

344
278
19

53.7
43.4
3.0

6. วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ไม่ได้เรียนหนังสือ  
 ประถมศึกษา  
 มัธยมศึกษาตอนต้น   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย   
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/อาชีวศึกษา        
 ปริญญาตรี              
 สูงกว่าปริญญาตรี

3
256
103
132
54
75
13

0.5
40.3
16.2
20.8
8.5
11.8
2.0
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ลักษณะ จ�ำนวน ร้อยละ

7. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
 เกษตรกร/ทำาสวน/ทำานา  
 รับจ้างทั่วไป     
 ค้าขาย
 ข้าราชการ
 พ่อบ้าน แม่บ้าน      
 ว่างงาน
 รัฐวิสาหกิจ                             
 อื่น ๆ

276
145
73
45
44
20
7
28

43.3
22.7
11.4
7.1
6.9
3.1
1.1
4.4

8. อาชีพของสามี/หัวหน้าครอบครัว
 เกษตรกร/ทำาสวน/ทำานา      
 รับจ้างทั่วไป    
 ค้าขาย
 ข้าราชการ
 รัฐวิสาหกิจ 
 ว่างงาน                   
 พ่อบ้าน แม่บ้าน      
 อื่น ๆ                 

241
205
62
49
40
9
6
1

39.3
33.4
10.1
8.0
6.5
1.5
1.0
0.2

9. รายได้ครอบครัวเฉลี่ย/เดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม
 < 2,000 บาท               
 2,001-5,000 บาท      
 5,001-10,000 บาท
 10,001-20,000 บาท      
 >20,000 บาท           

112
196
120
108
64

18.7
32.7
20.0
18.0
10.7

10. ลักษณะในการดูแลของเด็ก
 เลี้ยงเอง       
 ไปฝากที่สถานรับเลี้ยงเด็ก  
 อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย
 อยู่กับพี่เลี้ยง  

607
10
19
3

95.0
1.6
3.0
0.5

11. จำานวนเด็กทั้งหมดที่อยู่ในการดูแล
 1 คน
 2 คน
 3 คน
 ≥4 คน

314
254
53
15

49.4
39.9
8.3
2.3

12. ลักษณะของครอบครัว    
 ครอบครัวเดี่ยว     
 ครอบครัวขยาย

428
207

66.8
32.3
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ตัวแปรพบว่า สำาหรับปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปและ

ข้อมูลสภาวะช่องปากของเด็ก (ตารางที่ 1, 2) มี

เพียง 2 ปัจจัยคือ เด็กท่ีมีโรคประจำาตัวท่ีได้รับ

ประทานยานำ้าเชื่อมเป็นประจำา และการที่เด็กที่มี

สภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง ที่มีความสัมพันธ์ใน

เบื้องต้นกับโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย (ตารางที่ 5) 

ส่วนปัจจยัด้านสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของ

ผู้ปกครองเด็กในการศึกษานี้ (ตารางที่ 3) ไม่ว่าจะ

เป็นอายุของมารดา อายุของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

เด็ก วุฒิการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้

เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ไม่พบความสัมพันธ์

กับโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย (ตารางที่ 4)

ตำรำงที่	4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระดับสองตัวแปรระหว่างสภาวะฟันนำ้านมผุและปัจจัยด้าน 

  สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปกครองเด็ก

ลักษณะ สภำวะฟันน�้ำนมผุ P-value

ผุ ไม่ผุ

1. อายุของมารดาเด็ก 0-30 ปี 243 (55.1) 103 (52.0) 0.493

> 30 ปี 198 (44.9) 95 (48.0)

2. อายขุองผูป้กครอง/ผูด้แูลเดก็ทีต่อบแบบ 

สอบถาม 

0-40 ปี 212 (47.9) 102 (51.5) 0.394

> 40 ปี 231 (52.1) 96 (48.5)

แต่งงาน อยู่ด้วยกัน 351 (80.5) 154 (79.0)

3. ความเก่ียวข้องของผู้ตอบแบบสอบถาม

กับเด็ก

พ่อ แม่ 236 (53.3) 108 (54.5) 0.797

ญาติ/คนอื่นๆ ในครอบครัว 207 (46.7) 90 (45.5)

4. วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม   ≤ มัธยมศึกษาตอนปลาย   343 (78.1) 151 (76.6) 0.681

> มัธยมศึกษาตอนปลาย   96 (21.9) 46 (23.4)

5. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มีรายได้ประจำา 345 (78.1) 140 (71.4) 0.087

มีรายได้ประจำา 97 (21.9) 56 (28.6)

6. อาชีพของสามี/หัวหน้าครอบครัว ไม่มีรายได้ประจำา 323 (76.4) 138 (72.6) 0.363

มีรายได้ประจำา    100 (23.6) 52 (27.4)

7. รายได้ครอบครัวเฉลี่ย/เดือน ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม

≤ 5,000 บาท               222 (53.4) 86 (46.7) 0.156

> 5,000 บาท       194 (46.6) 98 (53.3)

ครอบครัวขยาย 143 (32.6) 64 (32.5)
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ตัวแปรระหว่างสภาวะฟันนำ้านมผุและปัจจัยที่

เกีย่วข้องในตารางที ่5 พบว่า มหีลายปัจจัยทีม่แีนว

โน้มว่าจะมีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็ก

ปฐมวัย ได้แก่ สถานบริการที่เด็กได้รับการฝาก

ครรภ์ โดยเด็กที่ได้รับการฝากครรภ์ในสถาน

บริการของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลมีโรคฟันผุใน

เดก็ปฐมวยัมากกว่า กลุม่เด็กทีม่สีภาวะเคลอืบฟัน

เจรญิพร่องจะพบโรคฟันผไุด้สงูกว่ากลุม่ท่ีฟันปกติ 

ด้านพ้ืนท่ีท่ีเด็กอาศัยอยู่ พบว่าเด็กท่ีอาศัยอยู่ใน

เขตเมืองพบการเกิดโรคฟันผุมากกว่าเด็กท่ีอาศัย

อยูใ่นเขตชนบท ในกลุม่เด็กทีม่โีรคประจำาตวั และ

ได้รบัประทานยานำา้เชือ่มเป็นประจำาพบโอกาสเสีย่ง

ต่อการเกิดโรคฟันผุมากขึ้น เด็กที่เริ่มกินนมขวด

ตัง้แต่อายนุ้อยกว่า 6 เดอืน จะมโีอกาสเกดิโรคฟัน

ผุได้มากกว่ากลุ่มที่กินนมขวดหลังอายุ 6 เดือน  

การเติมสารให้ความหวานชนิดอื่นๆ ลงในขวดนม

ให้เด็กดื่ม เช่น นำ้าผึ้ง นำ้าหวาน เด็กกลุ่มน้ีจะเกิด

โรคฟันผไุด้มากกว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้เตมิ การให้นมเดก็

หลังจากเด็กอายุ 6 เดือนทุกครั้งที่เด็กร้องขอ เด็ก

กลุ่มนี้จะมีฟันนำ้านมผุมากกว่ากลุ่มที่ให้นมตอน

เด็กง่วง หรือก่อนเข้านอน และกลุ่มที่ให้นมในมื้อ

อาหาร การไม่ให้เดก็ดดูนำา้ตามหลงัจากเดก็ดดูนม

แล้ว พบโอกาสเกิดโรคฟันผุได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่

ให้เด็กดูดนำ้าตามหลังดูดนม เด็กที่รับประทานนม

เปรีย้วบ่อยๆ มโีอกาสเกดิโรคฟันผไุด้มากกว่ากลุม่

ที่ไม่เคยรับประทาน การที่ผู้ปกครองให้เด็กแปรง

ฟันเองตั้งแต่อายุยังน้อย (น้อยกว่า 12 เดือน) พบ

การเกิดโรคฟันผุมากกว่ากลุ่มเด็กท่ีแปรงฟันเมื่อ

อายุมากกว่า 12 เดือน  (ตารางที่ 5)

ตำรำงที่	5	ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระดบัสองตวัแปรระหว่างสภาวะฟันนำา้นมผแุละปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง 

ตัวแปร สภำวะฟันน�้ำนมผุ P-value

ผุ ไม่ผุ

1.ความถี่ในการแปรงฟันของผู้

ปกครอง

≤1 ครั้ง/วัน                50 (11.3) 24 (12.1) 0.789

2-3 ครั้ง/วัน         393 (88.7) 174 (87.9)

2.ความถีใ่นการไปหาหมอฟันของ

ผู้ปกครอง

     

ไปพบเฉพาะเมื่อมีปัญหา          198 (44.8) 79 (39.9) 0.160

บางครั้งไม่สมำ่าเสมอ 177 (40.0) 95 (48.0)

1-2 ครั้ง/ปี สมำ่าเสมอ                      67 (15.2) 24 (12.1)

3.สถานบริการที่เด็กได้รับการ

ฝากครรภ์

โรงพยาบาล/สถานบริการของรัฐบาล 288 (65.5) 143 (72.6) 0.082

สถานบริการอื่นๆ 152 (34.5) 54 (27.4)

4.การรับประทานขนมหวาน ทำาให้

ฟันผุ

ทำาให้ฟันผุ              418 (94.4) 179 (90.4) 0.090

ไม่ทำาให้ฟันผุ                             25 (5.6) 19 (9.6)

5. การทีเ่ดก็อมข้าว เกดิผลเสยีต่อ

ฟันอย่างไร

ทำาให้ฟันผุ                             358 (80.8) 154 (77.8) 0.394

ไม่มีผลเสียต่อฟัน             85 (19.2) 44 (22.22)
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ตัวแปร สภำวะฟันน�้ำนมผุ P-value

ผุ ไม่ผุ

6.สภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง 

(EHP)

ฟันปกติ 268 (60.5) 159 (80.3) <0.001

มีภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง 175 (39.5) 39 (19.7)

7.พื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่ เมือง 248 (56.0) 62 (31.3) <0.001

ชนบท 195 (44.0) 136 (68.7)

8.ยาที่ เด็กได้ รับประทานเป็น

ประจำา 

ไม่มี     416 (93.9) 194 (98.0) 0.028

มี 27 (6.1) 4 (2.0)

9.เด็กเลิกนมแม่เมื่ออายุ (เดือน) < 6 เดือน 160 (44.7) 58 (34.5) 0.087

6-12 เดือน 145 (40.5) 80 (47.6)

> 12 เดือน 53 (14.8) 30 (17.9)

10. อายุที่ เด็กเลิกกินนมตอน

กลางคืน (เดือน) 

0-12 เดือน 80 (30.8) 33 (25.6) 0.343

> 12 เดือน 180 (69.2) 96 (74.4)

11.อายุที่ เด็กเริ่มกินนมขวด 

(เดือน)      

< 6 เดือน 194 (50.3) 68 (39.3) 0.017

≥ 6 เดือน 192 (49.7) 105 (60.7)

12.อายุที่เด็กเลิกนมขวด (เดือน) 0-24 เดือน 91 (50.0) 53 (55.8) 0.378

>24 เดือน 91 (50.0) 42 (44.20)

13.เติมสารความหวานอ่ืนๆ เช่น 

นำ้าผึ้ง 

  ใช่ 14 (3.4) 0 (0.0) 0.008

ไม่ใช่ 398 (96.6) 179 (100.0)

14.การให้นมเด็กหลงัจากเดก็อายุ 

6 เดือน  

ให้ทุกครั้งที่เด็กร้องขอ                    242 (55.0) 89 (45.2) 0.029

ให้นมเฉพาะในมื้ออาหาร 96 (21.8) 44 (22.3)

ให้นมตอนเด็กง่วง หรือก่อนเข้านอน     102 (23.2) 64 (32.5)

15.พฤตกิรรมการหลบัคาขวดนม 

/ นมแม่ของเด็ก 

ไม่เคย          133 (30.0) 45 (22.8) 0.133

เคยบางครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห์)       228 (51.5) 107 (54.3)

เคยประจำา (³ 3 ครั้ง/สัปดาห์) 82 (18.5) 45 (22.8)

16.หลงัจากเดก็ดดูนมแล้ว ให้ดดู

นำ้าตาม 

ไม่ให้ 127 (28.7) 49 (25.0) 0.054

ให้นำ้าตามบางครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห์)  213 (48.2) 114 (58.2)

ให้นำ้าตามประจำา (³ 3 ครั้ง/สัปดาห์) 102 (23.1) 33 (16.8)

ตำรำงที่	5	ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระดบัสองตวัแปรระหว่างสภาวะฟันนำา้นมผแุละปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง 
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ตัวแปร สภำวะฟันน�้ำนมผุ P-value

ผุ ไม่ผุ

17.ความถี่ของเด็กในการรับ

ประทานนมเปรี้ยว โยเกิร์ต  

ไม่เคย                      27 (6.2) 8 (4.1) 0.003

บางครั้ง 323 (74.3) 125 (64.1)

บ่อยๆ / ≥ 1 ครั้ง/วัน (ทุกวัน)   85 (19.5) 62 (31.8)

18.อายุที่ เด็กเร่ิมแปรงฟันเอง 

(เดือน) 

0-12 เดือน 94 (22.0) 25 (13.2) 0.011

> 12  เดือน      334 (78.0) 165 (86.8)

ตำรำงที่	5	ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระดบัสองตวัแปรระหว่างสภาวะฟันนำา้นมผแุละปัจจยัทีเ่ก่ียวข้อง 

 ผลการศึกษาขั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระดับหลายตัวแปรในสมการถดถอยพหุคูณ 

ลอจสิตกิ พบว่า เดก็ทีไ่ด้รบัการฝากครรภ์ในสถาน

บรกิารของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลมีความเสีย่งต่อ

การเกิดโรคฟันผุในเดก็ปฐมวยั เป็น 1.57 เท่า ของ

กลุม่ทีไ่ปฝากครรภ์ทีค่ลนิกิหรือโรงพยาบาลเอกชน 

(ช่วงความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 1.02, 2.42) เด็กที่

มภีาวะเคลอืบฟันเจรญิพร่อง (EHP)  มโีอกาสเสีย่ง

ต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย เป็น 2.73 เท่า

ของกลุ ่มที่มีฟันปกติ (ช่วงความเชื่อมั่น 95% 

เท่ากับ 1.71, 4.36) เด็กที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมี

โอกาสเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยเป็น 3.23 เท่า  

ของเดก็ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตชนบท (ช่วงความเชือ่มัน่ 

95% เท่ากบั 2.06, 5.05) ในกลุม่เด็กทีม่โีรคประจำา

ตัว และได้รับประทานยาเป็นประจำา (ส่วนใหญ่จะ

เป็นรูปแบบยานำ้าเชื่อม) มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด

โรคฟันผเุป็น 4.03 เท่าของเดก็ทีไ่ม่มโีรคประจำาตวั 

(ช่วงความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 1.16, 14.06 การที่

ผู้ปกครองให้เด็กแปรงฟันเองตั้งแต่อายุยังน้อย 

(น้อยกว่า 12 เดือน) พบการเกิดโรคฟันผุในเด็ก

ปฐมวัยเป็น 1.75 เท่า ของกลุ่มที่แปรงฟันเองเมื่อ

อายุมากกว่า 12 เดือน  (ช่วงความเชื่อมั่น 95% 

เท่ากบั 1.00, 3.05) โดยปัจจยัเหล่านีร่้วมกนัทำานาย

สภาวะโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยได้ร้อยละ 18.3 

(ตารางที่ 6)
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ตำรำงที่	6	การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณลอจิสติกของความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะฟันนำ้านม 

  ผุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปร Adjusted 

Odds 

Ratio

95%	Confidence	limit P-value

Lower Upper

1.สถานบริการที่เด็กได้

รับการฝากครรภ์

โรงพยาบาล/สถานบริการของ

รัฐบาล

1.57 1.02 2.42 0.040

สถานบริการอื่นๆ 1

2 .สภาวะเคลือบฟ ัน

เจริญพร่อง (EHP)

มีภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง 2.73 1.71 4.36 <0.001

ฟันปกติ 1

3.พื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่ เมือง 3.23 2.06 5.05 <0.001

ชนบท 1

4.ยาที่เด็กรับประ ทาน

เป็นประจำา

มี 4.03 1.16 14.06 0.028

ไม่มี 1

5.อายุที่ เด็กเริ่มแปรง

ฟันเอง

0-12 เดือน 1.75 1.00 3.05 0.049

> 12 เดือน 1

หมายเหตุ * Nagelkerke R Square = 18.3% **Model significant at p < 0.001

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
 จากผลการศกึษาขัน้วิเคราะห์ความสมัพนัธ์

โดยมกีารควบคมุผลของตวัแปรรบกวนในสมการ

ถดถอยพหคุณูลอจสิตกิ พบว่า ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบั

การเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ได้แก่  

 สถานบริการที่เด็กได้รับการฝากครรภ์ ใน

การศึกษานีพ้บว่าเดก็ทีไ่ด้รับการฝากครรภ์ท่ีสถาน

บริการของรัฐบาลพบการเกิดโรคฟันนำ้านมผุ

มากกว่าการไปฝากครรภ์ทีค่ลนิกิหรอืโรงพยาบาล

เอกชน (p = 0.040) ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมายัง

ไม่พบรายงานถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว

กบัการเกดิโรคฟันผใุนเดก็ปฐมวยั มบีางการศกึษา

ทีพ่บว่าหญงิตัง้ครรภ์ทีม่าฝากครรภ์และมาตามนดั

บริการทางสุขภาพ ร้อยละ 80.6 และพาเด็กมา

ตรวจเช็คตามนัด ร้อยละ 81.9 สัมพันธ์กับการที่

เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากโรคฟันนำ้านมผุ25

 สภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง (EHP) จาก

ผลการศกึษาพบว่า เดก็ท่ีมสีภาวะเคลอืบฟันเจรญิ

พร่อง มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันนำ้านมผุ

มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีสภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง 

(p = <0.001) สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้

ทีพ่บว่า การมีสภาวะเคลอืบฟันเจรญิพร่อง มคีวาม

สมัพนัธ์กบัการเกิดโรคฟันผใุนเดก็ปฐมวยั (ECC) 

และการเกิดโรคฟันผุรุนแรงในเด็กปฐมวัย  

(severe early childhood caries: S-ECC) อย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ 26,27 
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พื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู ่จากผลการศึกษาพบว่าเด็กที่

อาศยัอยูใ่นเขตเมอืงจะพบการเกิดโรคฟันนำา้นมผุ

มากกว่าเดก็ในเขตชนบท (p = <0.001)  สอดคล้อง

กับผลการสำารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้ง

ที่ 7 7 แต่ว่าแตกต่างจากการศึกษาในประเทศไทย

ก่อนหน้านี ้ทีพ่บว่าเดก็ในเขตชนบทจะพบการเกดิ

โรคฟันนำา้นมผมุากกว่าในเขตเมือง28-30 และพบการ

เกิดโรคฟันนำ้านมผุไม่เท่ากันในแต่ละช่วงอายุ31

 ยาที่เด็กรับประทานเป็นประจำา กลุ่มเด็กที่

มโีรคประจำาตวั และได้รบัประทานยาเป็นประจำา ซึง่

ส่วนมากจะเป็นยานำ้าเชื่อม พบโอกาสเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคฟันนำ้านมผุมากกว่าเด็กที่ไม่มีโรคประจำา

ตัว (p = 0.028) สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา 

พบว่าเดก็ทีร่บัประทานยานำา้เชือ่มตดิต่อกนันาน 6 

เดือนหรือมากกว่านั้น จะพบการเกิดโรคฟันผุได้

มากกว ่าเด็กที่ รับประทานยานำ้ าที่ปราศจาก

นำ้าตาล32,33 และพบว่าการรับประทานยานำ้าเชื่อมที่

มส่ีวนผสมของนำา้ตาลซูโครสหรอืนำา้เช่ือมฟรุกโตส

เป็นประจำา เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุ และ

โรคเหงือกอักเสบในเด็ก34,35 

 อายุท่ีเด็กเริ่มแปรงฟันเอง จากการศึกษา

พบว่า การท่ีผู้ปกครองให้เด็กแปรงฟันเองตั้งแต่

อาย ุ0-12 เดอืน โดยทีผู่ป้กครองไม่ได้แปรงฟันซำา้

ให้เด็ก พบการเกิดโรคฟันนำ้านมผุมากกว่าเด็กที่

แปรงฟันเองเมือ่อายมุากกว่า 12 เดอืน (p = 0.049) 

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าอายุที่เด็ก

เริม่แปรงฟันเองและการมพีฤตกิรรมการแปรงฟัน

ท่ีไม่ถูกต้อง สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็ก

ปฐมวัย (ECC) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ36-40

 การศึกษานี้ ไม ่พบความสัมพันธ ์ของ 

การเกิดโรคฟันนำ้านมผุกับปัจจัยเก่ียวกับการรับ

ประทานขนมหวาน ความถ่ีในการรับประทาน

อาหารเหนยีวตดิฟัน เช่น ลกูอม ท๊อฟฟ่ี ตงัเม ขนม

ถุง ขนมกรุบกรอบ และขนมกวนชนิดต่าง ๆ อายุ

ทีเ่ดก็เลกินมแม่ การกนินมรสหวาน พฤตกิรรมการ

หลับคาขวดนม

 ข้อจำากัดของการศึกษานี้คือ ช่วงระยะเวลา

ในการเก็บข้อมูลจากเด็กและผู้ปกครอง ตั้งแต่

เดอืนสงิหาคมถงึเดอืนธนัวาคม 2560 เป็นช่วงเวลา

ที่เด็กปิดภาคการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ต้องรอ

ให้มกีารเปิดเรยีนภาคเรยีนที ่2 ถงึจะดำาเนนิการได้ 

และเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวข้าว อ้อย และมัน

สำาปะหลัง ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมได้น้อย บาง

รายไม่อยู่ในพื้นท่ีเนื่องจากไปรับจ้างเกี่ยวข้าว อีก

ทัง้ผูป้กครองทีเ่หลอืส่วนมากจะเป็นผูส้งูอาย ุต้อง

อ่านแบบสอบถามให้ฟังทีละข้อ จึงทำาให้การเก็บ

รวบรวมข้อมูลกระทำาได้อย่างล่าช้า 

 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น เห็นได้

ชัดเจนว่า ความชุกของการเกิดโรคฟันผุในเด็ก

ปฐมวัย อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าเป้าหมาย และพบว่า

ปัจจัยเก่ียวกับสถานบริการที่เด็กได้รับการฝาก

ครรภ์ สภาวะเคลือบฟันเจริญพร่อง พื้นที่ที่เด็ก

อาศัยอยู่ ยาที่เด็กรับประทานเป็นประจำา ซึ่งส่วน

มากจะเป็นยานำ้าเชื่อม และอายุที่เด็กเริ่มแปรงฟัน

เอง ส่งผลต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ของ

อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดังนั้นจึงควรมี

การปรับกระบวนการดำาเนินงานทันตสาธารณสุข

ในชมุชน โดยเน้นเรือ่งการให้ความรูแ้ก่ผูป้กครอง 

สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง นำาไปสู่การปรับพฤติกรรม
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ให้ถูกต้อง และการให้บริการทางทันตกรรมที่

เหมาะสม เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพช่องปากที่ดี 

และมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ทุกด้าน

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณครูผู ้ดูแลเด็ก และโรง

พยาบาลบรบือ อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

ที่ เอื้อเฟื ้อสถานที่และอุปกรณ์ในการทำาวิจัย  

บัณฑิตวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุนทุนในการทำา

วิจัยในครั้งนี้
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