บทวิทยาการ
Original Article
เชียงใหม่ทนั ตแพทยสาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2229
Chiang Mai Dental Journal Vol.37 No.2 July - December 2016
การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสาหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 2-2 ปี
Development and testing of a caries risk behavior assessment form for parents of 2-2-year-old children
อังค์วรา อินทรสมพันธ์1 , ปิยะนารถ จาติเกตุ2 , อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์3
1
โรงพยาบาลกองบิน 41 จ. เชียงใหม่
2
สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
สาขาวิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Aungvara Intarasompun1 , Piyanart Chatiketu2 , Ubonwan Theerapiboon3
1
Wing 41 hospital, Chiang Mai
2
Division of Community Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University
3
Division of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสาหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 2-5 ปี
วัสดุและวิธีการ การศึกษานี้แ บ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็ นขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ
สาหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 2-5 ปีจากการทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัว
ผู้ปกครองเอง ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพของแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นโดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุระหว่างกลุ่ม
ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลอง กลุ่ ม ทดลองคื อ กลุ่ ม ผู้ ป กครองของเด็ ก อายุ 2 -5 ปี ที่ พ าเด็ ก มารั บ การรั ก ษาที่ ค ลิ นิ ก ทั น ตกรรมส าหรั บ เด็ ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 31 คู่ ซึ่งผู้ปกครองจะเป็นผู้ประเมินโดยตนเองด้วยแบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มควบคุมคือ กลุ่มผู้ปกครองของ
เด็กอายุ 2-5 ปี ที่พาเด็กมารับการรักษาที่คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 30 คู่ ผู้ปกครองกลุ่มนี้จะถูกประเมินโดย
ผู้วิจัยด้วยแบบประเมินที่ดัดแปลงจากสมาคมทันตแพทย์และกุมารแพทย์แห่งสหรั ฐอเมริกา เด็กทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการตรวจวัดดัชนีคราบจุลินทรีย์
โดยใช้ดัชนีคราบจุลินทรีย์ที่ดัดแปลงจากของ ซิลเนสและเลอ พอร์เชดลีและเฮลี และวิลกิ้นส์ จะทาการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมีนาคม 25 57 ถึง
เดือนสิงหาคม 2557 ทั้งสิ้น 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่า งกันอย่า งน้อย 1 เดือน ข้อมูลที่ได้ถูกนามาวิเ คราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองและเด็ก การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงอนามัยช่องปาก โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในแต่ละ
ด้านของกลุ่มทดลอง โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบวัดซ้า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในแต่ละด้านของกลุ่มควบคุมโดยใช้การ
ทดสอบฟรีดแมน พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมในการทดลองทั้ง 3 ครั้ง โดยใช้การทดสอบแบบทีสาหรับ
สองกลุ่มที่ไม่สัมพันธ์กัน เปรียบเทียบข้อมูลดัชนีคราบจุลินทรีย์โดยใช้การทดสอบแบบทีสาหรับสองกลุ่มที่ไม่สัมพันธ์กันและการทดสอบแปรปรวน
แบบวัดซ้า
ผลการศึกษา ได้แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสาหรับผู้ปกครองประเมินได้ด้วยตัวผู้ปกครองเองซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 5
ด้าน ในแต่ละด้านมีจานวนข้อคาถามที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปจานวน 20 คาถาม ได้แก่ 11 ปัจจัยด้านเชื้อก่อให้เกิดฟันผุและการถ่ายทอดเชื้อ 3
คาถาม 12 ปัจจัยด้านการบริโภคนม 4 คาถาม 13 ปัจจัยด้านการบริโภคขนม ผัก ผลไม้ 4 คาถาม 14 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการแปรงฟัน 4 คาถาม
และ 15 ปัจจัยด้านอื่นๆ 5 คาถาม ทั้งนี้ มีการกาหนดค่าคะแนนสาหรั บคาตอบแล้วให้ผู้ปกครองนาคะแนนที่ได้ใส่ลงในรูปภาพใยแมงมุมเพื่อให้
ผู้ปกครองสามารถแปลผลและเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุได้ด้วยตัวเอง และพบว่า พฤติกรรมของผู้ปกครองในกลุ่มทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อนามาเปรียบเทียบกั บกลุ่มควบคุม พบว่า ในกลุ่มทดลอง มีการเปลี่ยนแปลงถึง 9 ข้อจาก
คาถาม 20 ข้อ 1ร้อยละ 45 แต่ในกลุม่ ควบคุมมีการเปลี่ยนแปลง 3 ข้อ จากคาถาม 7 ข้อ 1ร้อยละ 42.9 และเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนรวมเ ฉลี่ย
ของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุและค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์ของเด็กระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุมพบว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน

บทสรุป ผู้ปกครองทั้ง 2 กลุม่ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามแบบประเมิน
ที่พัฒนาขึน้ นีถ้ ือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดที ี่ทาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยที่ทาให้เกิดฟันผุด้วยตนเอง
คาสาคัญ: ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ ดัชนีคราบจุลนิ ทรีย์ของเด็ก เด็กก่อนวัยเรียน ผู้ปกครอง

Abstract
Objective: To develop a caries risk behavior assessment form for parents of 2-5-year-old children and to test the assessment
form’s effectiveness.
Materials and methods: This study was divided into two steps. The first was to develop a caries risk behavior assessment form
for parents after reviewing the literature on caries risk behavior. In the second, the caries risk behavior of 2-5-year-old children was
compared between experimental and control groups. The experimental group consisted of thirty-one pairs of parents and 2-5-year-old
children that were treated at the Pediatric Dental Clinic, Chiang Mai University. These parents assessed caries risk behavior using the
developed assessment form by themselves. The control group consisted of thirty pairs of parents and 2-5-year-old children that were
treated at the Pediatric Dental Clinic, Chiang Mai University. The parents’ assessment of caries risk behavior was assessed by the researcher,
using a modified American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) caries risk assessment form. The plaque index of all children in both groups
was recorded using modified Silness and Loë, Podshadley and Haley, and Wilkins forms. Data from all experiments were collected three
times at one-month or greater intervals between March and August 2014. A general profile of parents and children, behavioral changes and
plaque index score changes were analyzed using descriptive statistics. The caries risk behavior of the experimental group was analyzed using
Repeated ANOVA. The caries risk behavior of the control group was analyzed using the Friedman test. The caries risk behavior between
experimental and control groups were analyzed using the unpaired t-test. The plaque index was analyzed using the unpaired t-test and
Repeated ANOVA.
Results: This study revealed that the parents were capable of using the caries risk behavior form and assessing caries risk factors by
themselves. This caries risk behavior form consisted of five parts (20 items). The first part, which measured microbial and sharing factors,
included three items. The second part, which measured milk consumption factors, included four items. The third part, which measured fruit,
vegetable and snack consumption factors, included four items. The fourth part, which measured tooth-brushing behavior, included four items.
The fifth part, which measured other factors, included five items. The overall score for each part was plotted by the parents on a modified
Rifkin, Muller and Bichmann participation measurement form, which, when completed, permitted the parents to interpret and to understand
caries risk behavior by themselves. The effectiveness of the control group was compared with that of the experimental group. Significant
changes in caries risk behavior in the experimental group between the three experiments were identified only in nine items out of 20 (45%),
whereas significant changes in caries risk behavior in the control group were identified in only two out of three parts but only in three items
out of 7 (42.9%) of the caries risk behavior changes. However, there were no statistically significant differences between the experimental
and control groups in the mean overall scores of caries risk behavior or in the plaque index scores.
Conclusions: There were no statistically significant differences between the experimental and control groups in caries risk behavior.
However, the developed caries risk behavior assessment form for parents was effective in motivating parents to take care of their children’s
oral health by themselves.
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