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พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลตอการเกิดโรคในชองปากของเด็กนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

 อําเภอดอนเจดีย  จังหวดัสุพรรณบุร ี
FOOD-CONSUMING BEHAVIOR EFFECTING DENTAL CARIES AMONG  

PRATHOMSUKSA SIX STUDENTS OF PRABOROMRACHANUSON  
KINDERGARTEN SCHOOL, DON CHEDI, SUPHAN BURI 

              
สายฝน  ยอดปรางค1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร         
ที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุของนักเรียน      
ชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียนอนุบาล    
พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย 
จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรที่ศึกษาเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 132 คน 
เครื่องมือที่ ใช เปนแบบสอบถาม  ทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาเฉลี่ย รอยละ และ 
ทดสอบความสัมพันธด วยสถิติทวินาม 
(Bivariate Statistics) ผลการวิจัยความสัมพันธ
ดานความรู เจตคติ และ การปฏิบัติที่มีผลตอ 
การเกิดโรคฟนผุของนักเรียนพบวา ความรู     
เจตคติ และการปฏิบัติ ไมมีความสัมพันธกับ
การเกิดโรคฟนผุสวนการศึกษาความสัมพันธ
ดานความรู เจตคติและการปฏิบัติที่มีผลตอ
การเกิดโรคปริทันตของนักเรียน  พบวา 
ความรูมีความสัมพันธทางบวกกับการเกิด

โรคปริทันตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
สวนการปฏิบัติ มีความสัมพันธทางลบกับการ
เกิดโรคปริทันตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) ในขณะที่เจตคติไมมีความสัมพันธ
กับการเกิดโรคปริทันต 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, โรค
ในชองปาก 
 
Abstract 

The purpose of this descriptive 
study was to investigate the dietary habits 
that affected the incidence of caries in 
prathomsuksa 6 primary school students of 
Anuban Phraboromrachanusorn Donchedi 
School, Suphan Buri. The population were 
all 132 students. The instrument used for 
data collection was a questionnaire that was  
developed by the researcher. 
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The results showed that : 
knowledge, attitudes and practices, could 
affect the incidence of caries in 
prothomsuksa 6 primary school students. 
The practices had no correlation with the 
incidence of dental caries. Knowledge, 
attitudes and practices affected the incidence 
of periodontal disease of the prothomsuksa 6 
students. Knowledge had positive relationship 
with periodontal disease with statistical 
significance level (p<0.05). The practice had 
relationship with periodontal disease with 
statistical significance level (p<0.05). While 
attitude had no relationship with periodontal 
disease. 

 
Keyword : Food-Consuming Behavior, 
Dental Caries. 
 
บทนํา 
 จากการสํารวจทันตสุขภาพแหงชาติ
คร้ังที่ 6 พ.ศ. 2549-2550 (สํานักงานทันต
ส า ธ า รณสุ ข  ก รมอน า มั ย  ก ร ะท ร ว ง
สาธารณสุข, 2551) สถานการณการเกิดโรค
ในชองปากของประชาชนชาวไทย  มีการ
ดําเนินมาอยางตอเนื่องใน 2 โรค คือ โรคฟนผุ  
และโรคปริทันต ซ่ึงถือเปนปญหาที่สําคัญ
สงผลกระทบตอสุขภาพในชองปากของ
ประชาชน ปญหาโรคฟนผุเปนปญหาหนึ่งใน
ชองปาก  ซ่ึ งพบได ในทุกกลุ มอายุของ
ประชากรโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็กอายุ
ระหวาง 11-12 ป มีความชุกในการเกิดโรคฟนผุ 

รอยละ 56.87 คาเฉลี่ยผุ ถอน อุด (DMFT) 
เทากับ 1.55 ซ่ี/คน อัตราเสี่ยงตอการเกิดโรค
ฟนผุไดง าย  เนื่องมาจากการเลี้ ยงดูที่ ไม
ถูกตอง เชน การละเลยทําความสะอาดชอง
ปาก การดื่มนมที่มีรสหวาน การกินขนมขบ
เคี้ยว การมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่  
ไมเหมาะสม  รวมทั ้งการ เปลี ่ยนแปลง       
ทาง เ ศรษฐกิ จ  สั งคม  วัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอม สงผลกระทบตอทันตสุขภาพ
ของกลุมเด็กอายุระหวาง 11-12 ป เพราะฟน
เปรียบเสมือนประตูแหงสุขภาพ ที่มีผลทําให
รางกายสมบูรณ  แข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี 
เนื่องจากฟนทําหนาที่ในการบดเคี้ยวอาหาร
เพื่อที่รางกายสามารถนําอาหารที่รับประทาน
ไปเล้ียงสวนตางๆ ของรางกาย เพื่อชวยใน
การเจริญเติบโตและพัฒนาสมอง ถาบุคคลใด
มีปญหาในเรื่องของสุขภาพชองปาก เชน ไม
มีฟนบดเคี้ยวอาหารหรือมีฟนแตไมสามารถ
ใชเคี้ยวอาหารได รางกายก็ไมสามารถรับ
สารอาหารได เต็มที่  ทําให เกิดโรคขาด
สารอาหาร กระเพาะอาหารตองทํางานหนัก 
เนื่องจากไมสามารถยอยอาหารที่รับประทาน
ได  นอกจากนี้การปวดฟนและการปวด
เหงือก ยังสรางความเจ็บปวดทุกขทรมานทํา
ใหเกิดผลเสียดานจิตใจ และยังตองสูญเสีย
คาใชจายในการรักษาสุขภาพชองปากสาเหตุ
ที่ทําใหสูญเสียสุขภาพฟนเร็วกวากําหนด คือ
การขาดการดูแลสุขภาพอนามัยในชองปาก
และการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม
ถูกตองเหมาะสม เชน การรับประทานอาหาร
ที่มี ลักษณะเหนียวติดฟน  เครื่ องดื่มที่มี        
รสหวาน เชน น้ําหวาน น้ําอัดลม อาหารฟาสตฟูด 
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ที่ตองเรงรีบใหทันเวลาในสภาพสังคมปจจุบัน
และยังขาดการไปพบทันตบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ  

จากที่กลาวมาขางตนวา เด็กนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หรือกลุมอายุ ระหวาง
11-12 ป ซ่ึงเปนชวงที่มีการขึ้นของฟนแท
ครบทุกซี่ หากไมมีการสงเสริมหรือปองกัน
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลชองปากที่
เหมาะสมในทางที่ถูกตองจะทําใหเกิดปญหา
ดานทันตสุขภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต การทํา
วิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาถึงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่มีผลตอการเกิดฟนผุของ
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 6 ของ
เด็กในโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ
ดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัย  จะเปนแนวทางในการแกไข
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลตอการเกดิ
โรคในชองปากและการพัฒนารูปแบบการ
ดํ า เนินงานสง เสริมทันตสุขภาพในเด็ก
นัก เรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 เด็กอายุ
ระหวาง 11-12 ป เพื่อสงผลใหมีสุขภาพชอง
ปากที่ดีตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความรูเร่ืองพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่มีผลตอการเกิดโรคใน
ชองปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอน
เจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาเจตคติตอพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารที่มีผลตอการเกิดโรคใน
ชองปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอน
เจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่มีผลตอการเกิดโรคในชองปากของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียน
อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย อําเภอ
ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.  เพื่ อศึกษาความสัมพันธด าน
ความรู เจตคติ การปฏิบัติของพฤติกรรม   
การบริโภคอาหารที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย อําเภอ
ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

5.  เพื่ อศึกษาความสัมพันธด าน
ความรู เจตคติ การปฏิบัติของพฤติกรรม   
การบริโภคอาหารที่มีผลตอการเกิดโรคปริ
ทันตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอน
เจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึ กษ าครั้ งนี้ เ ป นก ารศึ กษ า 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ มีผลตอ      
การ เ กิ ด โรค ในช อ งปากของนั ก เ รี ยน          
ช้ันประถมศึกษาชั้นปที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย อําเภอดอน
เจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรคือนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาชั้นปที่ 6 จํานวน 132 คน  
 
ผลการวิจัย 

คร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนามี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
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อาหารที่มีผลตอการเกิดโรคในชองปากของ
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย อําเภอ
ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป  
พบวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศ

หญิง  รอยละ  60.6 ผูปกครอง  สวนมาก
ประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 26.5 ครอบครัว
สวนมากมีรายไดระหวาง 3,000 – 5,999 บาท 
รอยละ 24.2 รายไดของนักเรียน (คาอาหาร/
วัน) สวนมากมีรายได 20 – 29 บาท รอยละ 
48.5  

สวนท่ี 2 ปจจัยดานความรู 
พบวา นักเรียนสวนใหญมีความรู    

ที่ถูกตองสูงสุด 4 ขอ ไดแก ขอ3 สาเหตุของ
โรคฟนผุคือแมงกินฟน รอยละ 100.00 ขอ7 
การบวนปากสามารถทําความสะอาดชอง
ปากแทนการแปรงฟนได รอยละ 100.00 ขอ
15 การเคี้ยวอาหารขางเดียวทําใหฟนขางที่ไม
เคี้ยวไมผุ รอยละ 100.00 และขอ17 ฟนเขี้ยว
มีหนาที่บดเคี้ยวอาหารใหละเอียด รอยละ 
100.00 มีความรูนอยในขอ18 เร่ืองผลไมที่มี
เสนใยและมีน้ํามากชวยทําความสะอาดฟน
ตอบไดถูกตอง รอยละ 22.7  

สวนท่ี 3 ปจจัยดานเจตคติ 
สวนใหญอยูในระดับสูงในขอ2 เร่ือง

การแปรงฟนหลังรับประทานอาหารทุกวัน 
สามารถป อ งกั นฟน ผุ ได  ร อ ยละ  89.4
รองลงมา คือ ขอ8 ขนมหวานทุกชนิด เชน 
ลูกอม ลูกกวาด ช็อกโกแลต เปนสาเหตุทําให
ฟนผุ รอยละ 80.3 สวนขอที่มีเจตคติอยูใน
ระดับต่ํา ขอ5 เร่ืองการแปรงฟนแรงๆ จะทํา

ใหคราบจุลินทรียหลุดออกไดดี รอยละ 6.1 
รองลงมาในขอ15 การบวนปากเพียงอยาง
เดียวโดยไมแปรงฟน สามารถปองกันโรค
ฟนผุได รอยละ 9.8 

สวนท่ี 4 ปจจัยดานการปฏิบัติ 
การปฏิบัติตนที่นักเรียนสวนใหญ

ปฏิบัติตนในระดับสูง คือ ขอ15 การแปรงฟน
โดยใชยาสีฟนที่มีสวนผสมของฟลูออไรด
รอยละ 71.2 รองลงมาในขอ14 การแปรงฟน
หลังอาหารอยางนอยวันละ 2 คร้ัง คือ ตอน
เชาและกอนเขานอน รอยละ 62.9 สวนการ
ปฏิบัติของนักเรียนที่อยูในระดับต่ํา ไดแก ขอ
5 การใชไหมขัดฟนหลังรับประทานอาหาร
ทุกครั้ง รอยละ 9.1 

สวนท่ี 5 ดานความสัมพันธ 
 การเกิดโรคฟนผุและโรคปริทันต

การศึกษาความสัมพันธ ดานความรู เจตคติ
และการปฏิบัติ ที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย อําเภอ
ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการทดสอบ
ความสัมพันธพบวา ความรู เจตคติ และการ
ปฏิบัติไมมีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุ 

การศึกษาความสัมพันธดาน ความรู 
เจตคติ และการปฏิบัติ ที่มีผลตอการเกิดโรค
ปริทันตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอน
เจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี    
ผลการทดสอบความสัมพันธพบวา ความรูมี
ความสัมพันธทางบวกกับการ เกิดโรค        
ปริทันตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
สวนการปฏิบัติมีความสัมพันธทางลบกับ 
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การเกิดโรคปริทันตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ในขณะที่เจตคติ ไมมีความสัมพันธ
กับการเกิดโรคปริทันต 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ดานความรูสวนใหญ รอยละ 84.8   
มีความรูระดับสูง สอดคลองกับการศึกษา
ของ กิตติ ยิ้มสงวน (2548) ที่ศึกษาพฤติกรรม
ในการปองกันโรคในชองปากของเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่
สถานีอนามัยตําบลหนองพันธจันทรกิ่ ง
อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี ดานเจตคติ  
สวนใหญ รอยละ 54.5 มีเจตคติในระดับสูง 
ซ่ึงไมสอดคลองกับ  ปริณดา  มงคลพันธ 
(2549) ที่ศึกษาพฤติกรรมทันตสุขภาพของ
นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนฉิมพลี แขวง
ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และการ
ปฏิบัติส วนใหญอยู ในระดับปานกลาง      
รอยละ 78.0 และสอดคลองกับ สุรีย แกวเกิด 
(2548) ที่ศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขต
อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง  

ขอเสนอแนะ 
 1. ดานความรู เนนใหเด็กนักเรียน
รับประทานผลไมที่มี เสนใยและมีน้ํามาก 
ชวยทําความสะอาดฟน รวมถึงอธิบายวา
สาเหตุสําคัญของการเกิดโรคฟนผุ คือการกิน
อาหารไมเปนเวลา 
 2. ดานเจตคติ เด็กนักเรียนสวนใหญ
มีเจตคติที่ผิดเกี่ยวกับการแปรงฟนแรงๆ จะ
ทําใหคราบจุลินทรียหลุดออกไดดีซ่ึงเปน  
เจตคติที่ผิด ใหเนนเรื่องแปรงฟนแบบขยับ
ปด และการบวนปากอยางเดียวไมไดทําให
คราบจุลินทรียหลุดออกได ตองเนนเรื่อง  
การแปรงฟน 
 3. ดานการปฏิบัติ เด็กนักเรียนสวน
ใหญ ใชไหมขัดฟนหลังรับประทานอาหาร
กลางวันทุกครั้งนอยมาก ใหเนนเรื่องการใช
ไหมขัดฟน 

4. การตรวจชองปาก เด็กนักเรียน
สวนใหญมีฟนผุ แนะนําอุดฟน สวนเหงือก
อักเสบ แนะนําเรื่องการแปรงฟน ในเด็ก
นักเรียนที่เหงือกอักเสบจากหินปูน แนะนํา
ใหขูดหินปูน 
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