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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุป ระสงคเพื่ อศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของผูป กครองตอวิธีการจัดการพฤติกรรม
ระหวางการรักษาทางทันตกรรมในกลุมเด็กกอนวัยเรียนในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครอง
ของเด็ ก อนุบ าลจำนวน 107 คน จากผูป กครองจำนวน 500 คน ในโรงเรียนอนุ บ าล 4 แห ง เครื่องมือการวิจั ยใช
แบบสอบถามออนไลนประกอบดวย สวนที่ 1 สอบถามขอมูลประชากรของผูปกครองและเด็ก และสวนที่ 2 สอบถาม
การยอมรับวิธีทางจิตวิทยาในการปรับพฤติกรรมเด็ก หลังจากดูวีดิทัศนตัวอยางแตละวิธี โดยแบบสอบถามนี้ไดผานการ
ประเมินดัชนีความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญไดคา 1.0 และตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบ สอบถามไดคา
0.7-0.9 สถิติที่ใชการวิเคราะห ไดแก การจัดอันดับวิธีปรับพฤติกรรมดวยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหความสัมพันธของ
ปจจัยตางๆกับคาการยอมรับดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนและสถิติการทดสอบคาทีของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่
เปนอิสระตอกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษาพบวา วิธีที่ไดรับ การยอมรับเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดแก 1) วิธีการชมเชยเมื่อเด็ก
ปฏิบัติตัวดี 2) วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจ 3) วิธีอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำฟน 4) วิธีการควบคุมพฤติกรรมโดย
การใชเสียง และ 5) วิธีการสรางเงื่อนไขการอนุญาตใหผูปกครองอยูในหองทำฟนดวยเมื่อปฏิบัติตัวไดดี ผูปกครองของ
เด็กที่มีรายไดสูงยอมรับวิธีการชมเชยเมื่อเด็กปฏิบัติตัวดี และวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจมากกวาผูปกครองที่มีรายได
นอยอยางมีนัยสำคัญ ผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลมีการยอมรับวิธีการสรางเงื่อนไขการ
อนุญาตใหผูปกครองอยูในหองทำฟนดวยเมื่อปฏิบัติตัวดีมากกวาผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอก
ชนอยางมีนัยสำคัญ สรุปผลการศึกษา เศรษฐสถานะของผูปกครองเปนปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของผูปกครองตอวิธีการ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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จัดการพฤติกรรมดวยวิธีทางจิตวิทยาระหวางการรักษาทางทันตกรรมในกลุมเด็กกอนวัยเรียนในประเทศเวียดนาม โดย
กลุมผูปกครองที่มีเศรษฐสถานะดีจะยอมรับวิธีทางจิตวิทยาเชิงบวกมากกวาวิธีการใชเสียงดังหรือหนักแนนควบคุม
พฤติกรรมเด็กและวิธีการสรางเงื่อนไขยอมใหผูปกครอง อยูในหองทำฟนดวยเมื่อปฏิบัติตัวดีเทานั้น
คำสำคัญ: การปรับพฤติกรรม, ทัศนคติผูปกครอง, เด็กกอนวัยเรียน, ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Abstract
The objective of this study was to determine factors associating with parental attitude
towards behavior management techniques (BMTs) employed in managing preschool children during
dental treatment in Hanoi, Vietnam (VN). An online web-based survey comprised part 1
demographic data of parent and their child and part 2 parental acceptance after watching five VDO
clips demonstrating psychological approach BMTs. The questionnaire was tested for validity by
three experts (Content Validity Index was 1.0), and for reliability by test-retest reliability yielding
intraclass correlation of 0.73-0.9. All 500 parents in four kindergartens were asked to participate
and 107 completed the questionnaire. BMTs were ranked by mean Visual analogue scale scores.
Association between mean VAS scores and parental and child factors were tested using one-way
ANOVA and independent t-test. The results showed positive reinforcement was the most accepted,
followed by distraction, tell-show-do, voice control and parent presence/absence. Parents with high
family income accepted positive reinforcement and distraction significantly more than ones with
low income. Parents whose children attended public kindergarten showed a higher acceptance of
parent presence/absence than those whose children attended private kindergartens. In conclusion,
socioeconomic status influence parental acceptance of BMTs in VN parents. Positive communicative
approaches were favored by high income family than aversive techniques as voice control and
parent presence/absence.
Keywords: Behavior management techniques, Parental attitude, Preschooler, Pediatric Dentistry
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
โรคฟนผุในเด็กปฐมวัยเปนคำเฉพาะที่ใชเรียกโรคฟนผุในฟนน้ำนมที่เกิดขึ้นในเด็กกอนอายุ 6 ป ซึ่งเปน
ปญหาสุขภาพเด็กที่ทั่วโลกเผชิญอยู โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่กำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศเวียดนาม ซึ่งมีรายงาน
อุบัติการณและความชุกของโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยในอัตราสูงกวารอยละ 80 (Hung et al., 2021; Nguyen et al.,
2018) และเกือบทั้งหมดถูกละทิ้งไมไดรับการรักษา อุปสรรคในการใหการรักษาทางทันตกรรมแกเด็กกอนวัยเรียน คือ
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ปญหาความไมรวมมือในการรักษาทางทันตกรรม เนื่องดวยเด็กวัยนี้มีความกลัวและวิตกกังวลตอขั้นตอนการรักษาทาง
ทันตกรรมสูง (Sarapultseva et al., 2020) ปจจัยสำคัญที่จะนำไปสูการประสบความสำเร็จในการใหการรักษาทางทัน
ตกรรมแกเด็กกอนวัยเรียน คือการจัดการพฤติกรรม เพื่อใหเด็กสามารถยอมรับ การรักษา ใหค วามรวมมือ และมี
ทัศนคติที่ดีตอการรักษาทางทันตกรรม และทันตบุคลากรสามารถใหการรักษาทางทันตกรรมไดอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ วิธีการปรับพฤติกรรมเด็กโดยวิธีทางจิตวิทยาถูกนำใชในวงการทันตกรรมอยางแพรหลายและมีประสิทธิ
ภาพที่ดี ไดแก 1) วิธีอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำฟน ซึ่งเปนวิธีที่ใชอยางแพรหลายเพื่อลดความกลัวและกังวลจาก
ความไมรูของเด็ก ใหทราบขั้นตอนที่จะเกิดขึ้น 2) วิธีการชมเชยเมื่อเด็กปฏิบัติตัวดี โดยการแสดงออกทางสีหนา ทาทาง
คำพูดหรือใหรางวัล 3) วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจ โดยใชกิจกรรมบางอยาง เชน การเลานิทาน หรือรองเพลง เพื่อหัน
เหความสนใจขณะทำฟน 4) วิธีการควบคุมพฤติกรรมโดยการใชเสียง โดยทันตแพทยจะใชการเปลี่ยนโทนเสียงใหหนัก
แน นขึ้นชั่วขณะหนึ่งเพื่อดึงความสนใจจากเด็กที่ไมรวมมือและเปลี่ยนเปนเสียงที่นุมนวลและชมเชยเมื่อเด็กแสดง
พฤติกรรมที่รวมมือมากขึ้น และ 5) วิธีการสรางเงื่อนไขการอนุญาตใหผูปกครองอยูในหองทำฟนดวยเมื่อปฏิบัติตัวดี ซึ่ง
วิธีนี้จะเปนตกลงเงื่อนไขระหวางทันตแพทย ผูปกครองและเด็ก วาผูปกครองจะไดรับอนุญาตใหอยูในหองทำฟนดวย
เมื่อเด็กปฏิบัติตัวดี และในกรณีที่เด็กไมใหความรวมมือ ผูปกครองจะถูกเชิญใหออกไปนอกหองทำฟน เพื่อสงเสริมให
เด็ ก ควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเอง (Behavior Guidance for the Pediatric Dental Patient, 2018) อย า งไรก็ ดี
ความสำเร็จในการเลือกใชวิธีการปรับพฤติกรรมเด็กไมไดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของทันตแพทยตามขอบงชี้เทานั้น
หากแตจำเปนตองไดรับการยินยอมผูปกครองตองยอมรับ และและรับอนุญาตจากกอน ดังนั้นทัศนคติและการยอมรับ
ของผูปกครองตอวิธีการจัดการพฤติกรรมระหวางการรักษาทางทันตกรรมจึงมีความสำคัญอยางมาก ในการจัดการ
พฤติกรรมเด็กกอนวัยเรียนใหประสบความสำเร็จ
การศึกษาที่ผานมาพบวาวิธีการปรับพฤติกรรมดวยวิธีทางจิตวิทยาไดรับการยอมรับคอนขางสูงจากผูปกครองทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอื่นของโลก (Jearaphasuk S, 1998; de Castro et al., 2013; Elango
et al., 2012; Seangpadsa et al., 2020) แต รายงานการศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ป จ จัยอั น มี ผ ลต อ การยอมรับ วิธีก ารปรั บ
พฤติ ก รรมของผูป กครองมีค วามแตกตางหลากหลาย ขึ้ นอยูกับ สภาพสังคม วัฒ นธรรมการเลี้ยงดูเด็ กของพ อแม
ผูปกครองในแตละประเทศ เศรษฐสถานะ การศึกษาของผูปกครอง และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย (de Castro et
al., 2013; Desai et al., 2019; Elango et al., 2012; Havelka et al., 1992; Lawrence et al., 1991;
Seangpadsa et al., 2020) การศึกษาในประเทศไทยในป 2563 พบวา ผูปกครองในเด็กกอนวัยเรียนใหการยอมรับ
วิธีการปรับพฤติกรรมเพื่อการรักษาทางทันตกรรมคอนขางสูง ทั้งวิธีทางจิตวิทยา การจับยึด และการใชยา โดยพบวา
ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของผูปกครองคือระดับความวิตกกังวลของผูปกครองตอการรักษาทางทันตกรรม และ
ประสบการณการไดรับการปรับพฤติกรรมของเด็กกอนวัยเรียน (Seangpadsa et al., 2020) ประเทศเวียดนามเปน
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชนเดียวกับ ประเทศไทยทำให สภาพสังคม วัฒ นธรรมการเลี้ยงดู และ
เศรษฐสถานะ นาจะไมมีความแตกตางกันมากนัก ถึงแมวาในประเทศเวียดนามจะมีรายงานการเกิดฟนผุในเด็กปฐมวัย
ในอัตราที่สูง แตขอมูลความรูสำหรับผูปกครองในเรื่องการรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็กยังไมแพรหลายมากนัก และ
การรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็กกอนวัยเรียนที่ไมใหความรวมมือในประเทศเวียดนามยังมีคอนขางจำกัด จะมีการใช
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วิธีการปรับพฤติกรรมในเด็กที่ไมใหความรวมมือเฉพาะการใชวิธีทางจิตวิทยาเทานั้น ซึ่งความแตกตางดังกลาวอาจมีผล
ตอการยอมรับของผูปกครองตอวิธีการปรับพฤติกรรมที่แตกตางกันได จนถึงปจจุบันยังไมมีการทำการศึกษาทัศนคติ
และการยอมรับของผูปกครองตอวิธีการปรับพฤติกรรมในการรักษาทางทันตกรรมในกลุมเด็กกอนวัยเรียนรวมทั้งปจจัย
ที่มีผลตอการยอมรับวิธีการปรับพฤติกรรมระหวางการรักษาทางทันตกรรมในกลุมเด็กกอนวัยเรียนในประเทศเวียดนาม
มากอน ทางผูวิจัยหวังวาการศึกษาในประเทศเวียดนามครั้งนี้ จะเปน ขอมูลอัน เปน ประโยชนตอทันตแพทยทั้งใน
ประเทศเวียดนามและประเทศที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน ตอการเลือกใชวิธีการปรับพฤติกรรมทางจิตวิทยา และทราบ
ปจจัยที่มีผลการตอยอมรับที่ทันตแพทยควรจะตระหนักถึงในการจัดการพฤติกรรมระหวางการรักษาทางทันตกรรมใน
กลุมเด็กกอนวัยเรียนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาทัศนคติและการยอมรับของผูปกครองตอวิธีการจัดการพฤติกรรมทางจิตวิทยาที่ใชบอยระหวาง
การรักษาทางทันตกรรมในเด็กกอนวัยเรียนในประเทศเวียดนาม
2. ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของผูปกครองตอวิธีการจัดการพฤติกรรมทางจิตวิทยาที่ใชบอย
ระหวางการรักษาทางทันตกรรมในเด็กกอนวัยเรียนในประเทศเวียดนาม
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางของการศึกษานี้คือผูปกครองของเด็กอนุบาลในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยผูเขารวม
วิจยั ตองเปนผูปกครองที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป สมัครใจเขารวมงานวิจัย สามารถอานออก เขียนได เปนบิดาหรือมารดาและ
อยูรวมกับเด็กกอนวัยเรียนในความดูแล โดยทั้งเด็กและผูปกครองเปนผูที่ไมมีความผิดปกติของสภาวะทางรางกายและ
จิตใจ
การคำนวณขนาดกลุมตัวอยาง
เนื่องจากการศึกษานี้เปนการศึกษาที่ไมเคยมีมากอนในประเทศเวียดนาม การคำนวณขนาดตัวอยางจึงใช
สูตรการคำนวณขนาดตัวอยางของคอกแครน (Cochran's formula) โดยประเมินการใหคาการยอมรับอยูที่รอยละ 50
และกำหนดคาความแปรปรวนอยูที่ 0.1 คำนวณขนาดตัวอยางไดประมาณ 97 คน และดวยสถานการณการระบาดของ
โรคโควิด 19 มีการปดโรงเรียนอนุบาลทั้งหมด จึงจำเปนตองใชวิธีการเก็บขอมูลเปนการสงแบบสอบถามออนไลน จาก
การศึกษากอนหนานี้ที่ใชแบบสอบถามออนไลน พบวามีผูตอบแบบสอบถามออนไลนกลับมาอยูที่ประมาณรอยละ 20
ในการศึกษานี้จึงไดกำหนดจำนวนการสงแบบสอบถามไปยังผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนจำนวน 500 คน ซึ่งใน
จำนวนแบบสอบถามที่สงไป 500 คน ถามีผูตอบแบบสอบถามกลับมารอยละ20 จะไดรับการตอบกลับประมาณ 100
คน ซึ่งใกลเคียงกับขนาดตัวอยางที่ไดคำนวณไว
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ขั้นตอนในการวิจัย
การศึกษานี้ไดรับการตรวจประเมินจากคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตรและ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (เลขที่ COA. No. MU–DT/PY–IRB 2021/018.1002) เชิญชวนผูปกครองเด็ก
อนุ บ าลในโรงเรี ย นอนุ บ าล 4 แห ง เข า ร ว มการวิ จั ย การวิ จั ย ใช แ บบสอบถามออนไลน (Survey Monkey Inc.,
California, USA) เพื่อประเมินการยอมรับวิธีการปรับพฤติกรรมระหวางการรักษาทางทันตกรรมดวยวิธีทางจิตวิทยา
โดยในแบบสอบถามสวนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลประชากรของผูปกครอง ไดแก อายุ เพศ ความสัมพันธกับเด็ก
การศึกษา รายได ความกังวลในการรักษาทางทันตกรรม และขอมูลของเด็กกอนวัยเรียนไดแก อายุ เพศ ประเภท
สถานศึกษา (รัฐบาลหรือเอกชน) ประสบการณและความรวมมือในการรักษาทางทันตกรรม และในสวนที่ 2 เปนการ
ใหคะแนนการยอมรับการปรับพฤติกรรมในการรักษาทางทันตกรรมดวยวิธีทางจิตวิทยา 5 วิธี ไดแก วิธีอธิบายและ
สาธิตขั้นตอนการทำฟน วิธีการชมเชยเมื่อเด็กปฏิบัติตัวดี วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจ วิธีการควบคุมพฤติกรรมโดยการ
ใชเสียง และ วิธีการสรางเงื่อนไขการอนุญาตใหผูปกครองอยูในหองทำฟนดวยเมื่อปฏิบัติตัวดี โดยหลังจากดูวีดิทัศน
วิธีการปรับพฤติกรรมในแตละวิธี ใหผูเขารวมวิจัยใหคะแนนการยอมรับภายในเวลาประมาณ 10 วินาที โดยใชมาตรวัด
ทางสายตา แบบเส น ดิ จิทั ล แนวนอน (Visual Analog Scale: VAS) กำกั บ ด วยคะแนน 0-100 ที่ หั วและท า ย โดย
คะแนน 0 คือไมเห็นดวยอยางยิ่งหรือรูสึกไมยอมรับ และ 100 คือเห็นดวยอยางยิ่งหรือรูสึกยอมรับ เมื่อลากเสนแลวจะ
มีคาคะแนนตามความยาวของเสนปรากฏในจอดวย จนครบทั้ง 5 วิธี ทั้งนี้ลำดับการนำเสนอของวีดิทัศนจะแตกตางกัน
ไปโดยใชโปรแกรมสุมเปนสามแบบ เพื่อลดผลจากลำดับของวีดิทัศนตอความคิดเห็นในการยอมรับวิธีการแตละวิธีของ
ผูเขารวมวิจัย ซึ่งเวลาที่ใชในการตอบแบบสอบถามทั้งหมดนี้ไมเกิน 10 นาที
การวัดคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
คณะผูวิจัยไดทำการทดสอบคุณภาพความถูกตองของวีดิทัศนนำเสนอวิธีการปรับพฤติกรรมดวยวิธีทาง
จิตวิทยาระหวางการรักษาทางทันตกรรมจำนวน 5 วิธี ความยาววิธีละไมเกิน 1 นาที โดยใหผูเชี่ยวชาญทางทันตกรรม
สำหรับ เด็ ก 3 ท า นประเมิ น และได ผ ลดั ช นี ค วามเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity Index) =1 และมี ก าร
ตรวจสอบความน า เชื่ อ ถื อ ของแบบสอบถามโดยทดสอบกั บ ผู ป กครองของเด็ ก ก อ นวั ย เรีย นจำนวน 10 คน ด ว ย
แบบสอบถามเดียวกันแตทำการทดสอบซ้ำสองครั้ง แตละครั้งของการตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาหางกัน 1 เดือน
พบวาคาสหสัมพันธระหวางการวัด (test-retest reliability) มีคาเทากับ 0.73-0.9 ซึ่งอยูในระดับที่คอนขางสูง
การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวิจัย
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามออนไลนใหแกผูเขารวมวิจัย โดยกอนการเริ่มตนทำแบบสอบถามจะมีการกด
ยืนยันการยินยอมเขารวมงานวิจัยอีกครั้ง หลังจากนั้นผูวิจัยไดทำการรวบรวมขอมูลที่สงตอบกลับมา ตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ บันทึกขอมูลเปนรหัสเก็บใน
โปรแกรมคอมพิ วเตอร และรายงานผลการศึกษาการยอมรับ วิธีก ารปรับ พฤติ กรรมดวยการจัดอัน ดับ วิธีการปรับ
พฤติกรรมจากมากไปนอยดวยการสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของ
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ผูปกครองตอวิธีการจัดการพฤติกรรมทางจิตวิทยาดวย สถิติการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และสถิติการ
ทดสอบคาทีของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษานี้มีผูเขารวมวิจัยตอบกลับแบบสอบถามที่สมบูรณจำนวน 107 คน จากโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล
จำนวน 84 คน และจากโรงเรียนอนุบาลเอกชนอีก 23 คน ผูตอบกลับรอยละ 86 เปนมารดา มีอายุเฉลี่ย 34.8 ป และ
รอยละ 80 ของผูเขารวมวิจัยมีรายไดเฉลี่ยตอปในระดับนอยถึงปานกลาง (นอยกวา 12,000 ดอลลารสหรัฐตอป) โดย
พบวารายไดเฉลี่ยของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนที่เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนสูงกวาเด็กที่เรียนในโรงเรียนอนุบาล
ของรัฐบาลอยางมีนัยสำคัญ
2. วิธีการปรับพฤติกรรมทุกวิธีมีคาการยอมรับเฉลี่ยจากผูปกครองสูงกวา 50 เรียงลำดับจากมากไปหานอยไดแก
ไดแก วิธีการชมเชยเมื่อเด็กปฏิบัติตัวดี วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจ วิธีอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำฟน วิธีการ
ควบคุมพฤติกรรมโดยการใชเสียง และวิธีการสรางเงื่อนไขการอนุญาตใหผูปกครองอยูในหองทำฟนดวยเมื่อปฏิบัติตัวดี
ดังแสดงในตารางที่ 1
3. ปจจัยที่พบวามีความสัมพันธกับทัศนคติการยอมรับวิธีการปรับพฤติกรรมระหวางการรักษาทางทันตกรรม
ไดแก รายไดเฉลี่ยตอปของผูปกครอง และประเภทของโรงเรียนอนุบาลที่เด็กเรียนอยู ดังนี้
3.1 ผูปกครองของเด็กที่มีรายไดเฉลี่ยตอปในระดับสูงยอมรับวิธีการชมเชยเมื่อเด็กปฏิบัติตัวดีและวิธีการ
เบี่ยงเบนความสนใจ มากกวาผูปกครองที่มีรายไดนอยอยางมีนัยสำคัญ (ตารางที่ 2)
3.2 ผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลยอมรับ วิธีการสรางเงื่อนไขการอนุญ าตให
ผูปกครองอยูในหองทำฟนดวยเมื่อปฏิบัติตัวดีมากกวาผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนที่เรียนในโรงเรียน
เอกชนอยางมีนัยสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยการยอมรับวิธีการปรับพฤติกรรมระหวางการทำฟนของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน
คาเฉลี่ย VAS
วิธีการปรับพฤติกรรม
(mean ± SD)
การชมเชยเมื่อเด็กปฏิบัติตัวไดดี
87.5 ± 17.0
การเบี่ยงเบนความสนใจ
84.2 ± 22.3
การอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำฟน
78.9 ± 25.1
การควบคุมพฤติกรรมโดยการใชเสียง
78.4 ± 23.3
การสรางเงื่อนไขการอนุญาตใหผูปกครองอยูในหองทำฟน
60.9 ± 33.7
เมื่อเด็กปฏิบัติตัวดี
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คาพิสัย
(Range)
37 – 100
0 – 100
0 – 100
0 – 100
0 – 100

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการยอมรับวิธีการปรับพฤติกรรมระหวางการทำฟนของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน
ระหวางกลุมที่มีเศรษฐสถานะที่ตางกัน
คาเฉลี่ย VAS (mean ± SD)
วิธีการปรับพฤติกรรม
P value
รายไดนอย
รายไดปานกลาง
รายไดสูง
(50 คน)
(37 คน)
(20 คน)
การชมเชยเมือ่ เด็กปฏิบัติตัวดี
83.3 ± 19.2*
89.8 ± 15.3
93.8 ± 10.8*
0.021
การเบี่ยงเบนความสนใจ
79.5 ± 27.1*
86.5 ± 18.3
91.4 ± 11.2*
0.042
การอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำฟน
75.2 ± 26.2
80.0 ± 25.5
86.2 ± 20.3
0.248
การควบคุมพฤติกรรมโดยการใชเสียง
73.3 ± 26.3
82.6 ± 20.4
83.7 ± 17.8
0.097
การสรางเงื่อนไขการอนุญาตใหผูปกครอง
64.2 ± 34.0
60.9 ± 33.2
52.8 ± 34.0
0.443
อยูในหองทำฟนเมื่อเด็กปฏิบัติตัวดี
* แสดงคาความแตกตางของคาเฉลี่ยการยอมรับวิธีการปรับพฤติกรรมที่แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการยอมรับวิธีการปรับพฤติกรรมระหวางการทำฟนของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน
ระหวางกลุมสังกัดโรงเรียนอนุบาลที่ตางกัน
คาเฉลี่ย VAS (mean ± SD)
วิธีการปรับพฤติกรรม
โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน P value
( 84 คน)
(23 คน)
การชมเชยเมื่อเด็กปฏิบัติตัวดี
86.4 ± 17.6
91.5 ± 14.1
0.208
การเบี่ยงเบนความสนใจ
84.8 ± 21.5
82.0 ± 25.4
0.601
การอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำฟน
79.5 ± 25.2
76.9 ± 25.0
0.661
การควบคุมพฤติกรรมโดยการใชเสียง
78.5 ± 22.3
78.2 ± 26.9
0.955
การสรางเงื่อนไขการอนุญาตใหผูปกครองอยูในหองทำฟนเมื่อเด็ก
64.6 ± 32.5* 47.5 ± 35.2*
0.031
ปฏิบัติตัวดี
* แสดงคาความแตกตางของคาเฉลี่ยการยอมรับวิธีการปรับพฤติกรรมที่แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
การศึกษานี้เปนการศึกษาแรกในประเทศเวียดนาม ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและการ
ยอมรับวิธีการปรับพฤติกรรมทางจิตวิทยาระหวางการรักษาทางทันตกรรมในกลุมผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งเปน
กลุมที่วิธีการเหลานี้จำเปนตองใชมากที่สุด ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาผูปกครองใหการยอมรับตอวิธีปรับพฤติกรรม
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ดวยวิธีทางจิตวิทยาทั้ งหาวิธี ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาที่ผานมา (Havelka et al., 1992; Jearaphasuk S, 1998;
Lawrence et al., 1991; Murphy et al., 1984) และในการศึกษานี้พบวา เศรษฐสถานะของผูปกครองเปนปจจัยที่มี
ผลตอทัศนคติของผูปกครองตอวิธีการจัดการพฤติกรรมโดยผูปกครองที่มีเศรษฐสถานะดี ทัง้ กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปสูง
และผูปกครองของเด็กอนุบาลในโรงเรียนภาคเอกชน ยอมรับวิธีทางจิตวิทยาเชิงบวก เชน วิธีการชมเชยเมื่อเด็กปฏิบัติ
ตัวดี วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจ วิธีอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำฟน มากกวาวิธีการที่คนสวนใหญไมชอบ เชน ใช
เสียงดังหรือหนักแนนขึ้นกวาปกติ เพื่อดึงความสนใจเด็กใหหยุดหรือควบคุมพฤติกรรมไมดี และ วิธีการสรางเงื่อนไขกับ
เด็กเพื่อใหคงพฤติกรรมดีโดยการอนุญาตใหผูปกครองอยูในหองทำฟนซึ่งเปนสิ่งที่เด็กพอใจ หรือ หยุดพฤติกรรมไมดี
โดยการแยกผูปกครองออกไป เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผานมา ผลการศึกษานี้สอดคลองกับบางการศึกษาที่
รายงานวาผูปกครองที่มีเศรษฐสถานะไมดีมักยอมรับวิธีการจัดการพฤติกรรมทางจิตวิทยาไดทุกวิธี แตในผูปกครองที่มี
เศรษฐสถานะดีมีแนวโนมไมคอยยอมรับตอวิธีที่การบังคับหรือฝนความตองการของเด็ก (de Castro et al., 2013;
Elango et al., 2012; Lawrence et al., 1991; Luis de Leon et al., 2010; Murphy et al., 1984) ซึ่งนาจะเปน
เหตุผลเดียวกันกับผูปกครองที่มีเศรษฐสถานะตางกันในการใหการยอมรับตอวิธีการปรับพฤติกรรมทางจิตวิทยาใน
การศึกษานี้ สวนในปจจัยอื่นๆที่การศึกษาที่ผานมาเคยรายงานวามีความเกี่ยวของสัมพันธกับการยอมรับวิธีการจัดการ
พฤติกรรม ไดแก ความกังวลตอการรักษาทางทัน ตกรรมของผูป กครอง (Boka et al., 2014; Patel et al., 2016;
Seangpadsa et al., 2020) และระดั บ การศึ ก ษาของผู ป กครอง (Lawrence et al., 1991; Elango et al., 2012)
กลับไมพบวาเปนปจจัยที่มีความเกี่ยวของในกลุมผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนในประเทศเวียดนามในการศึกษานี้ อาจ
เนื่องมาจากกลุมประชากรของการศึกษานี้ สวนมากมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีกลุมที่มีระดับการศึกษาสูง
หรือ ต่ ำกวาปริญ ญาตรีร วมกัน น อยกวา รอยละ 30 ทำให ป จ จัย ทางด านการศึ ก ษาไม มี ผ ลตอ การยอมรับ การปรับ
พฤติกรรมอยางมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในสวนของระดับความกังวลตอการรักษาทางทันตกรรมของผูปกครอง ใน
การศึกษานี้มีผูที่ไมมีความกังวลตอการรักษาถึงรอยละ 43 ซึ่งมีจำนวนมากกวาการศึกษาที่ผานมา ความแตกตางของ
ผลการศึกษาในกลุมประชากรที่ตางกันสะทอนใหเห็นความสำคัญของบริบทแวดลอมตอทัศนคติของประชากร
ผลการศึกษานี้ทันตแพทยสามารถนำไปประยุกตใชในการเลือกวิธีปรับพฤติกรรมทางจิตวิทยาที่ผูปกครอง
ยอม รับในการรักษาทางทันตกรรมแกเด็กกอนวัยเรียนในประเทศเวียดนามและประเทศที่มีบริบทคลายคลึงกันได วิธี
ปรับพฤติกรรมทางจิตวิทยาเชิงบวกควรปฏิบัติไดกับเด็กทุกราย ไมขึ้นกับเศรษฐสถานะของครอบครัว อยางไรก็ตาม
แมวาวิธีการปรับพฤติกรรม ทั้ง 5 วิธีจะไดรับการยอมรับจากผูปกครองสวนใหญดวยคะแนนที่สูงกวา VAS ที่ 60 ซึ่ง
แปลผลไดวามีแนวโนมใหการยอมรับ แตในกรณีที่ทันตแพทยประเมินวาเด็กไมใหความรวมมือในการรักษาทางทันตก
รรม และมี ค วามจำเป น ต อ งใช วิธีก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมด วยการใช เสี ยง หรื อ วิธีก ารสรา งเงื่อ นไขการอนุ ญ าตให
ผูปกครองอยูในหองทำฟนดวยเมื่อปฏิบัติตัวดี ตองคำนึงถึงโอกาสการยอมรับของผูปกครอง โดยเฉพาะกลุมผูปกครอง
ที่ มี เศรษฐสถานะดี ควรจะมี ก ารอธิบ ายขั้น ตอน ความจำเป น และผลลัพ ธที่ ค าดไว รวมทั้ งขอความยิ น ยอมจาก
ผูปกครองกอนเลือกใชเพื่อใหวิธีการจัดการพฤติกรรมประสบความสำเร็จโดยไมเกิดความเขาใจผิดหรือการตอตานของ
ผูปกครองตามมา
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การศึ ก ษานี้ มี ข อ จำกั ด เนื่ อ งจากใช แ บบสอบถามออนไลน ด ว ยสถานการณ โรคระบาดซึ่ ง การตอบ
แบบสอบถามที่สมบูรณขึ้นกับทักษะในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศของผูปกครองเด็กทำใหไดรับการตอบกลับ
มีอัตราต่ำ และผูปกครองที่ตอบแบบสอบถามเปนผูปกครองของเด็กในโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลเปนสวนใหญ ทำให
ตัวแทนประชากรที่สะทอนผลการศึกษาในเรื่องของปจจัยที่เกี่ยวเนื่องคือเศรษฐสถานะของผูปกครองมีจำนวนไมเทากัน
ในสองกลุม ดังนั้นการศึกษาวิจัยในอนาคต ควรเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับกลุมประชากรตัวอยาง เพื่อเพิ่มจำนวน
ผูเขารวมวิจัย และเพิ่มจำนวนในแตละกลุมที่มีเศรษฐสถานะที่ตางกัน ใหมีจำนวนผูเขารวมวิจัยที่ใกลเคียงกันเพื่อยืนยัน
ผลการศึกษานี้
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ทันตแพทยสามารถนำวิธีการปรับพฤติกรรมดวยวิธีทางจิตวิทยาในเด็กกอนวัยเรียน
ทั้ง 5 วิธี มาใชในคลินิกระหวางการรักษาทางทันตกรรม เนื่องจากผลการศึกษาแสดงการยอมรับจากผูปกครอง โดยมี
คาการยอมรับมากกวา 60 ในทุกวิธี แตมีขอเสนอแนะให ในการเลือกใชวิธีการควบคุมพฤติกรรมดวยเสียง และวิธีการ
สรางเงื่อนไขการอนุญาตใหผูปกครองอยูในหองทำฟนดวยเมื่อปฏิบัติตัวดีกับเด็กกอนวัยเรียนอยางระมัดมะวัง ทันต
แพทยควรมีการอภิปรายกับผูปกครองในรายละเอียด ขั้นตอน และความจำเปนในการเลือกใชวิธีการจัดการพฤติกรรม
ดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวาผูปกครองยอมรับ เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาครอบครัวที่เศรษฐสถานะดีมีแนวโนมจะ
ใหการยอมรับวิธีทางจิตวิทยาเชิงบวกมากกวา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผลการวิจัยครั้งนี้ พ บวามีอการตอบกลับ แบบสอบถามออนไลนในอัตราที่คอนขางต่ำ และจำนวนผูตอบ
แบบสอบถามมีการกระจายของเศรษฐสถานะที่ไมเทากัน จึงมีขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปใหมีการหาผูเขารวม
วิจัยที่ครอบคลุมกลุมประชากรที่มีเศรษฐสถานะตางกันในจำนวนที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งมีการศึกษาเชิงคุณภาพของเหตุ
ปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อยืนยันผลการศึกษาวาเศรษฐสถานะเปนปจจัยที่มีผลตอการยอมรับวิธีการจัดการพฤติกรรมในเด็ก
กอนวัยเรียนในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ควรมีการวิจัยการยอมรับวิธีการปรับพฤติกรรมประเภทอื่น เชน วิธีการใช
ยาทำใหสงบหรือการดมยาสลบสำหรับเด็กกอนวัยเรียนที่ไมใหความรวมมือในการรักษาทางทันตกรรม ถึงแมการใชยา
จะยังไมเปนวิธีที่แพรหลายในทางปฏิบัติในประเทศเวียดนาม แตมีแนวโนมจะมีการนำมาใชในอนาคต และประเทศ
เวียดนามมีอุบัติการณฟนผุในเด็กปฐมวัยสูง เชนเดียวกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆในทวีปเอเชีย
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ทพญ.ดร.อารยา พงษ หาญยุท ธ Dr.Yos Chantho และ Assoc.Prof.Ngoc Vo
Truong Nhu สำหรับคำแนะนำอันเปนประโยชนตองานวิจัยนี้ และขอขอบคุณผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนในเมือง
ฮานอย ประเทศเวียดนามที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามของงานวิจัยครั้งนี้ จนทำใหการศึกษาในครั้งนี้ประสบ
ความสำเร็จไดดวยดี
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