
 
 

 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การทบทวนเอกสารเร่ืองเง่ือนไขของครอบครัวใดบางท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนม
และอาหารหวานของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาและทบทวนเร่ืองของ
ครอบครัวท้ังความหมาย แนวคิดทฤษฎีครอบครัว รวมทั้งงานวิจัยและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวาน โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาดังตอไปนี้ คือ 

2.1 สุขภาวะของเด็กวัย 0-3 ป 
2.1.1 พัฒนาการทางกาย 
2.1.2 พัฒนาการทางจิตใจ อารมณ 
2.1.3 พัฒนาการทางสังคม  
2.1.4 พัฒนาการทางสติปญญา 
2.1.5 ความสัมพันธระหวางสุขภาวะของเด็กและสุขภาพชองปาก 

       รวมท้ังปญหาโรคฟนผุ 
2.2 พฤติกรรมสุขภาพ 

2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ 
2.2.2 ลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพ 
2.2.3 องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ 
2.2.4 ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมสุขภาพ 
2.2.5 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ 
2.2.6 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก (พฤติกรรมการแปรงฟน) 
2.2.7 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

2.2.7.1 พฤติกรรมการบริโภคนมท้ังจากนมแมและขวดนม 
2.2.7.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน 

2.3 ครอบครัว 
2.3.1 ความหมายของครอบครัว 
2.3.2 ประเภทของครอบครัว 
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2.3.3 ความเขาใจและแนวคิดทฤษฎีทางครอบครัว 
2.3.3.1 แนวคิดทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีของครอบครัว 
2.3.3.2 แนวคิดทฤษฎีสภาวะแวดลอมครอบครัว 

 
2.1 สุขภาวะของเด็ก 
 คําวาสุขภาพตามความหมายที่ใชอางอิงกันอยางแพรหลายตามนิยามขององคการอนามัย
โลก (The Constitute of the World Health Organization, WHO) (พ.ศ. 2489) ไดกลาวไววา สุขภาพ 
หมายถึง ภาวะท่ีมีความสมบูรณของรางกาย จิตใจและสังคม มิใชเพียงปราศจากโรคหรือความ
พิการเทานั้น  
 ตอมามีการพัฒนาความคิดดานสุขภาพใหมโดยการมองสุขภาพทั้งเชิงลบและเชิงบวก 
เนื่องจากตามนิยามความหมายเดิมของสุขภาพนั้นเปนการต้ังเปาหมายในอุดมคติ เพราะเนนท่ีภาวะ
สมบูรณเทานั้น จึงเกิดการมองสุขภาพไปในเชิงลบวาเปนการประเมินสุขภาพในแงมุมของโรคและ
ความเส่ือม (disease or infirmity) สวนสุขภาพเชิงบวกจะหมายถึง ชีวิตท่ีมีคุณภาพหรือสุขภาวะ 
(well-being) (ศศิธร, 2553)  
 สุขภาวะ หมายถึง ภาวะท่ีเปนสุขสมบูรณ ท้ังทางกาย (physical) จิตใจ อารมณ  
(emotional) ปญญา (intellectual) สังคมและส่ิงแวดลอม (social) (ประเวศ, 2551)  
 2.1.1 พัฒนาการทางกาย (physical development) (จินตนา, 2525) 

   2.1.1.1  น้ําหนักและสวนสูง อัตราการเติบโตของเด็กวัย 2-6 ขวบ จะชากวาเด็กวัย
ทารก การพัฒนาการดานสวนสูงและน้ําหนักตัวของเด็กวัยนี้ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ 
เชน น้ําหนักตัวและสวนสูงของพอแม พฤติกรรมการกินและการชวยเหลือของพอแมในเร่ืองอาหาร
การกินดวย 

   2.1.1.2  สวนสัดของรางกาย  ในตอนตนของเด็กวัยนี้  สวนสัดของรางกาย
เปล่ียนไปโดยลักษณะหนาตาแบบทารกจะหมดไป ชวงแขนยาวข้ึน ศีรษะดูยาว เล็กลงและไดขนาด
กับลําตัว ตลอดคาบเวลาของเด็กในวัยนี้ หนา จมูก ปากเล็กไมไดสัดสวน เพราะฟนน้ํานมยังไมข้ึน 
เต็มท่ี สวนของคางและคอก็จะยาวข้ึน ทําใหสวนของแกมเห็นเดนชัด สภาพเสนผมจะหยาบข้ึน 
และสีผมจะเขมข้ึนดวย ในสวนของชวงลําตัวจะยาวและกวางข้ึนเปนสองเทาเม่ือเทียบกับตอนเกิด
ใหม ชวงไหลกวาง แขนยาวข้ึน สวนมือและเทาก็ใหญข้ึนเชนกัน โครงกระดูกแข็งกวาเม่ืออยูในวัย
ทารก ฉะนั้นโอกาสท่ีจะผิดรูปซ่ึงเปนผลของการถูกกดหรืออิริยาบทไมดีจึงมีนอยลง กลามเน้ือ
เติบโตและแข็งข้ึน ในสวนของฟนแทจะข้ึน 1-2 ซ่ี 
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    2.1.1.3  การกินอาหาร ในวัยนี้เด็กจะไมหิวบอยและเจริญอาหารเหมือนในวัย
ทารก เพราะอัตราการเจริญเติบโตชาลง เด็กเร่ิมมีความไมชอบอาหารชนิดตางๆ มักไมยอมกิน
อาหารที่แปลกรสและกล่ิน เปนวัยท่ีมีปญหาในการกินมากท่ีสุด อาหารที่ถูกตองเหมาะสมพอเพียง
กับความตองการของวัยจะชวยสรางความเจริญเติบโตทางสมอง ภายในอายุ 3-6 ขวบ สมองจะ
เจริญเติบโตถึง 80 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีความเจริญเติบโตทางรางกายมีเพียง 20 เปอรเซ็นต  
    2.1.1.4  การหลับนอน การหลับนอนเปนเวลา เปนปญหาในระยะแรกของวัยนี้ 
เด็กจะไมยอมนอนกลางวัน และไมยอมเขานอนตอนกลางคืนตามเวลา ความพยายามท่ีจะดื้อดึงใน
ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไดนี้จะทําใหเด็กเกิดความเครียดเม่ือถึงเวลานอนและมักจะเรียกรองใหทําส่ิงนั้น
ส่ิงนี้กอนถึงจะยอมเขานอน อาการแบบน้ีจะนอยลงจนกวาเด็กจะพนวัย 4 ขวบ พอแมควรใหเวลา
เด็กกอนนอน 15-30 นาที เชน ดูสมุดภาพ เลานิทาน ก็จะทําใหเด็กนอนหลับไดงายข้ึน  

   2.1.1.5  การขับถายอุจาระและปสสาวะ โดยพฤติกรรมของเด็กแลว เด็กจะควบคุม
การขับถายอุจจาระไดกอนปสสาวะ และควบคุมการถายปสสาวะในเวลากลางวันไดกอนเวลา
กลางคืน เด็กอายุ 1 ขวบข้ึนไประบบประสาทจึงจะพรอมท่ีจะควบคุมการถายอุจจาระได แตเด็กยัง
ไมสนใจท่ีจะควบคุมการขับถายจนกวาจะอายุสองขวบ  การฝกใหเด็กทําส่ิงเหลานี้กอนท่ีเด็กพรอม
เด็กจะมีปฏิกิริยาขัดขืนเปนเร่ืองปกติ พอแมตองคอยจนกวาเด็กจะสามารถลุกนั่งไดเอง เร่ิมถาย
อุจจาระเปนเวลาไดบาง หรือสามารถบอกไดวาปวดทองตองการถาย   

   2.1.1.6  ความเจ็บไข  เด็กเล็กๆรับเช้ือโรคไดงายมาก โรคท่ีมักจะเกิดข้ึนกับเด็กใน
วัยนี้ไดแก โรคเกี่ยวกับระบบยอย ไขหวัด และโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติและความออนแอทาง
รางกาย เชน โรคหัด คางทูม อีสุกอีใส แตยังมีโรคบางชนิดเกิดจากจิตใจ และเปนผลของ
ความเครียดระหวางพอแมกับเด็ก เชน เม่ือเด็กไมสบาย แลวพอแมมีทาทีเครียดตอการเจ็บปวยของ
เด็ก เด็กก็จะมีทาทีไมดีตอความเจ็บไข และเกิดความเครียด แตในทางตรงขาม ถาพอแมมีทาทีแสดง
ใหเด็กเห็นวา เร่ืองความเจ็บปวยเปนเร่ืองธรรมดาปกติ ก็จะทําใหเด็กไมมีกังวล นอกจากนี้เด็กเล็กๆ
สวนมาก  ถูกมีดบาด ถูกน้ํารอนลวก กระดูกหัก และแผลอันเกิดจากอุบัติเหตุเล็กๆนอยๆ ชวงอายุ
เด็กวัย 2-3 ขวบไดรับอันตรายมากท่ีสุด รองลงมาเปนเด็กวัย 5-6 ขวบ แมวาอุบัติเหตุของเด็กวัยนี้จะ
ไมสาหัส แตก็ทําใหหลายคนมีแผลเปน พอแมควรชวยใหเด็กมีความระมัดระวังข้ึน  

   2.1.1.7  พัฒนาการของกลามเนื้อท่ีใชในการเคล่ือนไหว เด็กในวัยกอนเขาโรงเรียน
เหมาะสําหรับฝกทักษะ ซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับระยะนี้ และไดเปนพื้นฐานของทักษะท่ีจะ
ฝกหัดในวัยตอไป ในการฝกทักษะใหเด็กจําเปนตองมีการชี้แจงวาจะทําอยางไรจึงจะเกิดผลดี            
หากใหเด็กไดลองผิดลองถูกดวยตัวเด็กเอง อาจทําใหเด็กเสียความพยายามและเสียเวลามากเกินไป 
ทําใหเด็กเกิดความผิดหวัง ดังนั้น พอแมควรจะช้ีแนะควบคูกันไปเพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยางรวดเร็ว 
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และสงเสริมใหกําลังใจเด็กเพื่อท่ีจะฝกฝนจนมีทักษะท่ีดี ทักษะมีประโยชนมากสําหรับเด็ก เปน
พื้นฐานท่ีสําคัญเพื่อท่ีจะใหเด็กชวยเหลือตัวเองไดและสามารถเขากับสังคมใหมๆไดอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการเลนจะเปนทักษะท่ีสําคัญท่ีใหเด็กมีการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว  
    ก.  ทักษะของมือ  เด็กจะมีการพัฒนาการใชทักษะมือไดดีข้ึนตามลําดับอายุเด็ก 
เร่ิมหัดใชชอนรับประทานอาหารไดเองเม่ืออายุ 3 ขวบ แตเด็กจะมีสมาธิคอนขางส้ัน หากวามีส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งหันเหความสนใจ เชน ไดยินผูอ่ืนคุยกันหรือทํางาน เด็กจะหยุดกินหรือทําหกไปพักหนึ่ง              
ก็จะทําใหเด็กใชเวลาคอนขางนานในการรับประทานอาหารเอง แตเม่ือใหทักษะของการ
รับประทานอาหารดีข้ึน เม่ือนั้นเด็กก็จะสามารถรับประทานอาหารและเค้ียวในขณะท่ีฟงหรือดูได 
สวนทักษะในการแตงตัวจะตองฝกระหวางอายุ 1-3 ขวบ โดยท่ัวไปแลว เด็กอายุ 2 ขวบจะสามารถ
ใสกระดุมไดเองอยางคลองแคลว (จินตนา, 2525) แตสําหรับทักษะเรื่องการแปรงฟนนั้นยังไมดี
เทาท่ีควรเนื่องจากการพัฒนาของกลามเนื้อยังไมสมบูรณ ทักษะการใชมือยังมีจํากัด จึงทําใหการ
แปรงฟนไมสะอาด ผูดูแลเด็กควรแปรงซํ้า บางคนกลัวลูกเครียดจึงใหลูกแปรงเองไมอยากบังคับ 
ยอมใหลูกฟนผุ (วรางคณา, 2553) สวนเด็กอายุ 6 ขวบจะสามารถใสกระดุมในท่ียากๆไดเองเชน 
ขางหลังคอ และบาได สวนทักษะการหวีผมและการอาบน้ํา ในขณะท่ีอาบนํ้าใหเด็กพอแมควรฝก
ใหเด็กอาบน้ําไดเองดวย เชน ถูสบู แปรงฟน (จินตนา, 2525) 

ข.  ทักษะของขา เม่ือสรางทักษะการเดินใหม่ังคงแลว ตอไปเด็กจะหันไปสนใจใน
ทักษะอ่ืนๆที่ตองใชขา เชน กระโดดสูง กระโดดขาเดียว ในนะยะนี้เด็กจะวิ่งไดโดยไมคอยหกลม 
และพอแมควรจะมีกิจกรรมตางๆเพ่ือเปนการฝกทักษะขาใหเด็ก เชน มีท่ีสําหรับใหเด็กปปาย ถีบ
จักรยาน กระโดดเชือก ทรงตัวบนไมกระดานแผน กิจกรรมเขาจังหวะ เปนตน 

ค.  พัฒนาการของอวัยวะท่ีเคล่ือนไหวไดชา วัยกอนเขาเรียนเปนวัยท่ีเด็กไดฝก
ทักษะทางกลามเนื้อมาก พอแมมีสวนสําคัญมากในการพัฒนาทักษะดานนี้ หากพอแมมีพฤติกรรม
หามใหเด็กฝก กีดกัน เนื่องจากพอแมกลัวลูกเจ็บ เด็กจะเกิดการหวาดกลัวและไมกลาท่ีจะฝกอีก  ทํา
ใหเด็กมีพัฒนาการท่ีชากวาเด็กอ่ืนๆท่ัวไป   สงผลใหเด็กมีปญหาในการเขากับสังคมใหมและการ
ชีวิตประจําวันของเด็ก (จินตนา, 2525) 
 2.1.2  พัฒนาการทางจิตใจ อารมณ (emotional development) (จินตนา, 2525) 

    เด็กวัยนี้มักเจาอารมณ สังเกตไดวาเม่ือเด็กหวาดกลัวอยางสุดขีด มีความรูสึกอิจฉา
ริษยาอยางไมมีเหตุผลและโมโหราย การท่ีเด็กมีอารมณเชนนี้อาจสืบเนื่องมาจากเลนนานและหัก
โหมเกินไป ขัดขืนไมยอมนอนกลางวัน ไมยอมกินอาหาร นอกจากนี้ยังโกรธเม่ือไมสามารถทําส่ิงท่ี
ตนคิดวาจะทําเองไดสําเร็จเปนตนวา เม่ือไมสามารถบังคับของเลน จะรูสึกไมสมหวังและเกร้ียว
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กราด แตเม่ือมีโอกาสเขาไปอยูในสังคมท่ีกวางขวางข้ึน เชน เขาโรงเรียนหรือมีเพื่อนเลน อารมณจะ
ดีข้ึน  

    เด็กแตละคนมีอารมณไมเหมือนกัน และอารมณของเด็กแตละคนยังแปรผันไปอีก 
เกิดจากสุขภาพตางกันประการหนึ่ง และส่ิงแวดลอมตางกันอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังอาจข้ึนอยู
กับกระบวนของพฤติกรรมทางอารมณซ่ึงเกิดข้ึนระหวางวัยทารกอีกดวย เชน เด็กท่ีเติบโตข้ึนมาก
จากครอบครัว ส่ิงแวดลอมท่ีสงบเงียบ หางไกลเสียงดังและส่ิงต่ืนเตนท้ังหลายและไดรับความ
อบอุน มักจะมีอารมณดีกวาเด็กท่ีเติบโตข้ึนในส่ิงแวดลอมท่ีมีลักษณะตรงขาม เด็กจะมีอารมณ
หงุดหงิด โมโหงาย จะเห็นไดวาอารมณของเด็กเกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมเปน
ประการสําคัญ  

    อารมณตางๆของเด็กวัยกอนเขาเรียน อารมณสามัญซ่ึงมักเกิดกับเด็กวัยนี้ไดแก 
ความโกรธ ความกลัว ความอิจฉา ความรัก ความอยากรูอยากเห็น ความดีใจและความเสียใจ 

    1. ความโกรธ เปนอารมณธรรมดาท่ีสุดสําหรับเด็กในวัยนี้ เพราะเหตุวาเด็ก
ตอนน้ีมีเหตุการณท่ีเราใหตกอยูในอารมณโกรธมากมาย อีกประการหนึ่งคือ เด็กรูวาวิธีเอาชนะท่ี
เร็วและงายท่ีสุด คือ วิธีการแสดงอาการโกรธ ส่ิงท่ีทําใหเด็กโกรธบอยๆ ไดแก การถูกขัดใจเร่ือง
การเลน ถูกขัดขวางไมใหทําส่ิงท่ีเขากําลังกระทําอยู ถูกเด็กอ่ืนรังแกหรือแยงของเลน เปนตน 
ครอบครัวจะมีบทบาทท่ีสําคัญในการแสดงความโกรธของเด็กวาจะเกิดข้ึนรุนแรงและบอยมากนอย
เพียงใด บางคร้ังอาจเกิดมาจากการท่ีเด็กอยูในครอบครัวท่ีมีสมาชิกมากจึงเกิดความสับสนในการ
อบรมส่ังสอนของผูใหญ หรือแมแตการขัดใจบังคับไมใหเด็กทําพฤติกรรมท่ีเด็กกระทําเปนประจํา 
เชน ธรรมชาติของเด็กวัยนี้คือชอบวิ่งเลนแตบังคับใหนั่งนิ่งๆอยูกับท่ี เปนตน 

      เด็กท่ีมีอายุ 2 ปข้ึนไปจะเร่ิมมีการแสดงออกของอารมณมากข้ึน ดังนั้นหาก
พบวาเด็กมีอารมณโกรธเกร้ียวกราด ควรแกไขดังตอไปนี้ คือ หาทางระบายความเครียดใหแกเด็ก 
ผูใหญควรจะแสดงออกถึงความเขาใจและยอมรับในเหตุผลของเด็ก และไมแสดงความโกรธเสีย
เอง และควรหาส่ิงท่ีมาเบี่ยงแบนความสนใจใหแกเด็ก ไมควรบังคับใหเลิกทําพฤติกรรมนั้นแบบ
กะทันหัน เปนตน 

    2. ความหวาดกลัว เด็กในวัยนี้จะเร่ิมมีการพัฒนาใหเห็นส่ิงท่ีกอใหเกิดความ
หวาดกลัวหรืออันตรายแกตน ดังนั้นเด็กในวัยนี้จึงมีความกลัวและวิตกกังวลมากกกวาวัยทารกและ
วัยเด็กโต โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกเม่ือเด็กอยูในความหวาดกลัวคือ การวิ่งหนีหรือหลบซอน 
อาจจะมีการพูดวา “ไม” หรือ “อยา” พรอมกับการรองไห ส่ิงท่ีทําใหเด็กกลัวนั้นมีไดหลากหลาย 
อาจจะเปนเสียงดัง ความมืด หรือแมแตกลัวตามประสบการณท่ีอาจเกิดจากความกลัวตามมารดา
ของตัวเองก็เปนได ดังนั้นผูใหญควรใหความเขาใจในส่ิงท่ีเด็กกลัว ฝกใหเด็กเกิดความคุนเคยกับ 
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ส่ิงท่ีกลัวและใกลชิดกับส่ิงนั้นมากข้ึน ความหวาดกลัวนี้ก็จะคอยๆลดลง (จินตนา, 2525) เชน การที่
เด็กเล็กไมยอมแปรงฟนเพราะเด็กยังไมคุนเคยกับการท่ีมีอะไรเขาปากเด็ก การแสดงออกซ่ึงความ
หวาดกลัวและปฏิกิริยาตอตานจึงเปนเร่ืองธรรมชาติ ผูปกครองควรใหความเขาใจและสราง
ความคุนเคยใหกับเด็กจนทําใหเด็กเรียนรูวาเปนส่ิงท่ีตองกระทําจนเปนกิจวัตรประจําวัน ท้ังนี้
ชวงเวลาในการเอาชนะความกลัวของแด็กแตละคนไมเทากันข้ึนอยูกับพื้นฐานทางอารมณและ
เทคนิคตางๆของผูดูแลดวย (วรางคณา, 2553)  

    3. ความอิจฉาริษยา อารมณความรูสึกนี้มักเกิดข้ึนในเด็กเล็กท่ีมีตอบุคคลท่ีเขารัก 
ซ่ึงเปนเร่ืองปกติของเด็กวัยนี้ อาจจะเกิดจากการท่ีพอแม หรือผูดูแลเด็กไปใหความสําคัญแกบุคคล
อ่ืนซ่ึงไดแกนองใหมมากกวาตนเอง ในบางคร้ังการเก็บกดอารมณและความรูสึกตางๆเหลานี้ไวจะ
นํามาซ่ึงการแสดงออกในรูปแบบตางๆ เชน การกัดเล็บ การดูดนิ้ว ปสสาวะรด เปนตน และอาจจะ
ทําใหเกิดและเติบโตเปนผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณต่ําได ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวควรท่ีจะ
ปองกันและแกไขเสียแตเร่ิมตนเปนเวลาที่เหมาะสมท่ีสุด 

   4. ความราเริงแจมใส เด็กในวัยนี้จะมีการแสดงออกถึงความรูสึกราเริง สนุกสนาน 
อาจจะเปนการยิ้ม หัวเราะ ทําทาทางลอเลียน กระโดดโลดเตน เปนตน 

   5. ความรักใคร เด็กในทุกๆวัยจะมีการแสดงออกและเรียนรูท่ีจะรักในคนท่ีใหความ
สนใจหรือเอาใจใสแกเขา ไมเพียงแตเปนบุคคลท่ีใกลชิดเทานั้น สัตวหรือส่ิงของท่ีไมมีชีวิตเด็กก็จะ
แสดงความรักตอส่ิงๆนั้นได พฤติกรรมท่ีเด็กจะแสดงออกซ่ึงความรัก ความนับถือ ประจบเอาใจ 
อาจจะเปนท้ังดวยคําพูด หรือกริยาทาทาง อยากใหส่ิงท่ีปรารถนาอยูใกลอยูตลอดเวลา 
 2.1.3  พัฒนาการทางสังคม (social development) 

    ครอบครัวมีความสําคัญและมีบทบาทตอประสบการณทางสังคมซ่ึงจะเปน
ตัวกําหนดวาเม่ือเด็กโตข้ึนจะสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอกไดมากนอยเพียงใด ดังนั้น
เด็กในวัยนี้ควรไดรับการฝกฝนและใหโอกาสไดรับการประสบการณเบ้ืองตนท่ีจําเปนแกเด็ก เชน 
ใหเด็กไดมีโอกาสปรับตัวเขากับเพื่อนวัยเดียวกัน โดยเฉพาะเด็กในวัย 2-3 ปจะเปนวัยท่ีเด็กเร่ิม
สนใจท่ีจะเลนกับเด็กคนอ่ืนแทนท่ีผูใหญ หากกักขังไมเปดโอกาสทางสังคมใหแกเด็กก็จะพบ
ปญหาดานพฤติกรรมทางสังคมตอไปได การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมนี้จะเร่ิมเกิดข้ึนใน
ระยะแรกของวัยนี้ เพราะเด็กวัยนี้จะเร่ิมมีความรูสึกตอบุคคลอ่ืนๆมากข้ึน พฤติกรรมทางสังคมท่ี
อาจจะพบในเด็กวัยนี้ไดแก ความดื้อร้ัน ความรุนแรงกาวราว การทะเลาะเบาะแวง ความรวมมือ 
การยอมรับทางสังคม การคบเพื่อน การมีเพื่อนสมมติ การเปนผูนํา และความสัมพันธระหวาง              
พี่นอง  
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 2.1.4  พัฒนาการทางสติปญญา (intellectual development) 
    เด็กจะมีการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมต้ังแตแรกเกิด เร่ิมพัฒนาเปนความคิดและ

สติปญญา โดยมีกระบวนการที่สําคัญคือ 
    2.1.4.1  การดูดซึม (assimilation) หมายถึง กระบวนการที่เด็กจะสามารถรับรูและ
ดูดซึมส่ิงแวดลอมตางๆดวยประสบการณของเด็กเอง เชน การเรียกผูชายวาพอ และเรียกผูหญิงวา
แม โดยท่ียังไมเขาใจความหมาย 
    2.1.4.2  การปรับตกแตง (accomodation) เปนกระบวนการท่ีอยูคูกับการดูดซึม 
ส่ิงแวดลอมจะมีผลทําใหเด็กปรับความเขาใจหรือความรูเดิมทําใหเด็กเปล่ียนความคิดหรือความ
เขาใจใหมได 

   ส่ิงแวดลอมและประสบการณตรงของเด็กในวัยนี้มีความสําคัญตอพัฒนาการของ
เด็กทางสติปญญา ความคิด สวนประกอบท่ีสําคัญไดแก การเลน และการใชภาษา (จินตนา, 2525) 

 2.1.5  ความสัมพันธระหวางสุขภาวะของเด็กและสุขภาพชองปากรวมท้ังปญหาโรคฟน
ผุ 

      2.1.5.1 สุขภาวะชองปากและโรคฟนผุในเด็กอายุต่ํากวา 3 ป  

           ฟนผุ คือ การทําลายเน้ือเยื่อแข็งของฟนท่ีเกิดจากกระบวนการที่เช้ือ
แบคทีเรียใชคารโบไฮเดรตเปนวัตถุดิบในการผลิตกรดมาทําลายฟน ซ่ึงกระบวนการเกิดโรคเร่ิมตน
นั้นเกิดมาจากการมีไบโอฟลม (biofilm) มาปกคลุมท่ีบริเวณผิวฟน ถาเปนในระยะเร่ิมตนจะไม
สามารถตรวจพบไดท้ังทางคลินิกและทางภาพรังสี โรคฟนผุนั้นเปนโรคเร้ือรังพบไดท่ีตัวฟนและ
รากฟน พื้นผิวบริเวณท่ีเรียบและเปนหลุมรองฟน นอกจากนี้ยังพบไดท้ังฟนแทและฟนน้ํานม ฟนผุ
ในฟนน้ํานมท่ีพบไดบอยในเด็กปฐมวัยมีช่ือเรียกวา ภาวะฟนผุในเด็กปฐมวัย (Early Childhood 
Caries:  ECC) 

           ภาวะฟนผุในเด็กปฐมวัย คือการมีรอยผุอยางนอยหนึ่งตําแหนง
บริเวณฟนหนาบนของเด็กปฐมวัยท่ีอายุต่ํากวา 3 ป (Milnes, 1996) นอกจากน้ีชมรมทันตกรรม
สําหรับเด็กแหงสหรัฐอเมริกา (AAPD, 2009-2010) ไดใหคํานิยามเพ่ิมเติมวา ภาวะฟนผุในเด็ก
ปฐมวัย เปนการผุในลักษณะท่ีพบท้ังท่ีมีโพรงหรือรอยผุแบบไมมีโพรง (noncaviated or cavitated 
lesions) อาจจะเปนฟนท่ีถูกถอนออกไปเนื่องจากฟนผุ หรือฟนท่ีอุดแลวในเด็กอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 71 เดือน ถาหากเด็กอายุต่ํากวา 3 ปแลวมีอาการผุบริเวณพื้นผิวเรียบของฟนจัดเปนการผุใน
ระดับข้ันรุนแรง (severe early childhood caries) ซ่ึงจากเดิมกอนจะมีการนิยามภาวะฟนผุในเด็ก
ปฐมวัย นั้นการผุในลักษณะนี้ถูกเรียกวา ฟนผุจากการเล้ียงดู (nursing bottle caries หรือ milk bottle 
syndrome หรือ baby bottle tooth decay) เนื่องจากเปนคําท่ีเขาใจไดงายแมในบุคคลากรท่ีไมได



17 
 

เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข แตจากรายงานพบวาการใชคําเหลานี้อาจทําใหเกิดความเขาใจวาการผุ
ในลักษณะนี้เกิดจากการดูดขวดนมไดเพียงอยางเดียวแตยังมีการดูดนมแมและการใชจุกหลอกท่ีมี
รสหวานที่สามารถทําใหเกิดการผุในลักษณะน้ีไดเชนกัน (Ripa, 1988) และจะสามารถพบไดมาก
ในกลุมประเทศกําลังพัฒนาหรือกลุมท่ีไมไดรับผลประโยชนในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวคิดเปน
รอยละ70 (Milnes, 1996) ซ่ึงประเทศไทยก็จัดอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาดวยเชนกัน 

           การเปรียบเทียบความชุกหรือความถ่ีและการกระจายตัวของฟนผุนั้น
คอนขางซับซอนซ่ึงมีขอจํากัดตามเกณฑวินิจฉัยของแตละงานวิจัย (Ismail, 2004; Pitts, 2004)           
การใหนิยามในแตละบุคคล ความยากในการเก็บขอมูลของกลุมอายุเด็กเล็กวัยนี้ รายงานแรกของ
ความชุกในเด็กกอนวัยเรียนในสหรัฐอเมริกามาจากการเก็บขอมูลของกลุมเฮดสตารทและ
โภชนาการเสริมสําหรับสตรีและเด็ก (Head Start and Special Supplemental Nutrition Program for 
Women, Infants, and Children :  WIC) ซ่ึงมีความเส่ียงตอการผุสูงกวากลุมประชากรท่ัวไป (Tang 
et al., 1997) ตอมามีการศึกษาระบาดวิทยาของโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยมากข้ึนจากรายงานของการ
สํารวจสุขภาพและโภชนาการแหงชาติ (National Health and Nutrition Examination Survey :  
NHANES III) ตั้งแตปค.ศ. 1988-1994 และป ค.ศ. 1999-2004 เปนรายงานท่ีนาเช่ือถือเนื่องจากวามี
การจํานวนตัวอยางคอนขางมาก ดวยผูตรวจท่ีมีมาตรฐาน ยิ่งไปกวานั้นรายงานนี้ยังรวมปจจัยทาง
เศรษฐกิจสังคม ความชุกของโรคและการรับการรักษาแบงออกเปนระดับตางๆของรายไดประชากร           
จากการศึกษาเม่ือปค.ศ. 1988-1994 พบวาคาผุ อุด ตอคนตอซ่ี (dft) ของเด็กกอนวัยเรียนในสหรัฐ             
มีคาสูง ความชุกของฟนผุในเด็ก 2-5 ปเพิ่มจากรอยละ 24 เปนรอยละ 28 ในปค.ศ. 1999-2004                
ซ่ึงจากภาพรวมพบวายังมีเด็กท่ีผุและยังไมไดรับการรักษาถึงรอยละ 72 จากรายงานสรุปไดดังนี้              
1) ความชุกของโรคฟนผุอยูในคาสูงท้ังในเด็กท่ีมีฐานะยากจนและเกือบยากจนในเด็กกอนวัยเรียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 2) ในทางกลับกันความชุกของโรคฟนผุจะมากข้ึนตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน               
ในประเทศสหรัฐฯพบวาเด็กอายุ 5 ปมีความชุกในการเกิดท่ีมากข้ึน 3) ในเด็กท่ีมีประสบการณการ
เกิดฟนผุนั้นถาไมคํานึงถึงฐานะทางการเงินพบวาจะมีอัตราการเกิดฟนผุสูง 4) พบวาเด็กท่ีมีฟนผุใน
ประเทศสหรัฐฯสวนใหญยังไมไดรับการรักษา (Tinanoff and Reisine, 2009)  

           สําหรับประเทศไทยจากการสํารวจทันตสุขภาพของประเทศไทยเม่ือ
ป พ.ศ. 2532 พบวาเด็กไทยอายุ 3 ปมีฟนผุรอยละ 66 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 72 ในปพ.ศ. 2545 และ
จากขอมูลการสํารวจคาเฉล่ียเด็กปราศจากฟนผุเม่ือป 2552 พบวาเด็กไทยอายุ 3 ปปราศจากฟนผุ
รอยละ 39.83 และระดับจังหวัดสุพรรณบุรีพบวาป พ.ศ. 2552 เด็กอายุ 3 ปปราศจากฟนผุ รอยละ 
55.22 แตในป พ.ศ. 2553 พบวาเด็กปราศจากฟนผุลดลงเปนรอยละ 37.20 สวนระดับอําเภอหนอง
หญาไซในป พ.ศ. 2553 เด็กปราศจากฟนผุคิดเปนรอยละ 42.52 
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      2.1.5.2 ปจจัยดานตางๆท่ีมีผลตอการเกิดฟนผุในเด็กปฐมวัย  
                   โรคฟนผุเปนโรคท่ีเกิดจากหลายปจจัย เร่ิมตนจากการเกิดปจจัยดาน
ชีวภาพในสภาวะชองปากและยังมีปจจัยดานอ่ืนๆเชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือ
พฤติกรรมการบริโภคมาเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

      ก.   ปจจัยดานชีวภาพ 
         โรคฟนผุเปนโรคติดเช้ือซ่ึงจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยอาหารรวมดวยโดยมี

กระบวนการทางชีวภาพท่ีเขามาเกี่ยวของและมีความสําคัญซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดโรคฟนผุ 3 
ประการไดแก  

1. อาหาร (substrate) 
2. ตัวเช้ือท่ีกอโรค (cariogenic microorganisms) 
3. ลักษณะของฟนและส่ิงแวดลอมในชองปาก (susceptible tooth  

surface/host) 
         โรคฟนผุในเด็กเล็กเร่ิมตนจะสังเกตไดงายจากการพบรอยโรคสีขาว

บริเวณพื้นผิวดานหนาของฟนน้ํานม 6 ซ่ีหนา ซ่ึงกระบวนการพื้นฐานของฟนผุทุกรูปแบบเกิดมา
จากการสูญเสียแรธาตุ (demineralization) ของฟนโดยกรดท่ีสรางข้ึนจากเช้ือแบคทีเรียท่ีกอใหเกิด
ฟนผุ ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของเช้ือท่ีมีตอการยอยคารไฮเดรต (น้ําตาลซูโครส กลูโครส ฟรุค
โตส และอาหารเหนียวติดฟน) ท่ีอยูในไบโอฟลมบนผิวฟนทําใหเกิดกรดท่ีมีประจุไฮโดรเจน
ละลายผลึกคารโบเนตไฮดรอกซีอะพาไทต  ของเคลือบฟน  เนื้อฟน  และเคลือบรากฟน 
(Featherstone, 2000) จากน้ันคาความเปนกรดดาง (pH) ในชองปากก็จะลดลง ซ่ึงตอมารางกายก็จะ
มีกระบวนการซอมสร าง สําหรับการสูญเ สียแรธา ตุไปคือการดูด คืนกลับของแรธา ตุ 
(remineralization) เปนกระบวนการนําแรธาตุคืนกลับสูฟนโดยแรธาตุในชองปากรวมฟลูออไรดมี
สะสมอยูบริเวณผิวฟนและในน้ําลาย เขาสูวงจรการสูญเสียแรธาตุและการคืนกลับแรธาตุท่ีมี
ตอเนื่องไปตลอดท้ังวัน แตหากปลอยใหมีคา pH ท่ีต่ําอยูเปนเวลานานและบอยจะทําใหเกิดลักษณะ
เปนโพรงฟนบนพื้นผิวฟนได (Gussy et al., 2006)  

         1.  อาหาร (substrate) 
           อาหารที่กลาวถึงท่ีมีบทบาทในการเร่ิมตนและพัฒนาเปนฟนผุ ไดแก 

อาหารจําพวกน้ําตาล (น้ําตาลซูโครส กลูโครส ฟรุคโตส) และอาหารคารโบไฮเดรตอ่ืนๆ(จําพวก
แปงท่ีมีความเหนียวคอนขางสูง) (Tinanoff and Palmer, 2000) น้ําตาลซูโครสเปนน้ําตาลท่ีสามารถ
พบไดบอยและเปนน้ําตาลเดียวท่ีเม่ือถูกเมตาบอลิซึมแลวทําใหเกิดเดกซแทรน (dextrans) ซ่ึงจะเปน
ตัวชวยในการยึดเกาะของแบคทีเรียบนผิวฟน ดวยเหตุผลนี้เองทําใหน้ําตาลชนิดนี้เปนตัวการสําคัญ           
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ใน การกอตัวของเช้ือท่ีทําใหเกิดฟนผุ (Mikkelsen, 1996) นอกจากนี้ความถ่ีในการบริโภคน้ําตาล
ซูโครสยังมีความสําคัญมากกวาไปกวาปริมาณในการบริโภคท้ังหมดอีกดวย (Gussy et al., 2006) 

           การบริโภคนม พบวายังเปนท่ีถกเถียงกันอยางกวางขวางระหวางนม
แมและนมวัวในการทําใหเกิดโรคฟนผุในเด็กเล็ก  จากหลักฐานพบวางานวิจัยท่ี เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางขวดนมกับการเกิดฟนผุคอนขางนอยอาจเนื่องมาจากความเส่ียงตอการเกิดฟน
ผุเกิดจากสาเหตุหลายปจจัยท่ีรวมท้ังการฝกการบริโภคท่ีไมใชการดูดนมจากขวดเพียงอยางเดียว 
(Reisine and Douglass, 1998) เชนเดียวกับการดูดนมแมพบวานมแมเพียงอยางเดียวก็ไมไดทําให
เกิดโรคฟนผุในเด็กเล็กจะตองมีการบริโภคกลุมอาหารจําพวกคารโบไฮเดรตอ่ืนๆท่ีทําใหเกิดฟนผุ
สูงดวย (Erickson and Mazhari, 1999) นอกจากนี้จากการศึกษาทางหองปฏิบัติการยังพบวา นมแม
นั้นไมสามารถทําใหคา pH ลดตํ่าลงจนทําใหเกิดการเร่ิมตนของการผุได การมีการสะสมแรธาตุ
แคลเซียมและฟอสเฟตบริเวณผิวฟนอาจมีสวนชวยในการปองกันฟนผุไดอีกดวย (Litt et al. 1995; 
Erickson and Mazhari, 1999) 

         2.  คราบจุลินทรีย  
           โรคฟนผุเปนโรคติดเช้ือซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุรวมกัน แตหาก

กลาวถึงเช้ือท่ีเปนสาเหตุหลักในการเกิดคือเช้ือมิวแทนส สเตร็พโตค็อคไซ (Mutans Streptococci) 
ซ่ึงเกี่ยวของสัมพันธกับการเกิดฟนผุท้ังเด็กและผูใหญ (Tanzer et al., 2001) การถายทอดของเช้ือ
สามารถถายทอดแบบแนวดิ่ง (vertical transmission) คือการถายทอดจากแมสูลูก อายุของเด็กท่ี
ไดรับเช้ือมิวแทนส สเตร็พโตค็อคไซ นั้นสําคัญตอการกําหนดสภาวะของความเส่ียงตอการเกิดฟน
ผุของเด็กได (Karn et al., 1998; Harrisl et al., 2004) เคยมีการศึกษาพบวาชวงท่ีเด็กจะไดรับเช้ือจาก
แมไดแกชวงอายุ 19-31 เดือน (Caufield et al., 1993) แตอยางไรก็ตามตอมามีการศึกษาพบวา
สามารถพบเช้ือไดในชวงอายุท่ีนอยกวานั้น (Tinanoff et al., 2002) และเช้ือมิวแทนส สเตร็พโตค็อค
ไซ สามารถกอตัวข้ึนในชองปากต้ังแตกอนฟนจะข้ึนตอนอายุ 6 เดือน (Wan et al., 2001) ระดับเช้ือ
ท่ีสูงในชองปากของแมจะสามารถกระจายสูลูกไดตามการบริโภคและสุขภาพชองปากท่ีไมดีของ
แม (Tinanoff et al., 2002) การไดรับการถายทอดผานทางอาหารจากผูใหญ เชนการเปาขาวหรืออม
ขาวใหเด็ก เปนตน ยิ่งไปกวานั้นปจจัยท่ีสําคัญในการกอใหเกิดการกอตัวของเช้ือในชองปากยัง
รวมถึง ความถ่ีของการสัมผัสกับน้ําตาล ความถ่ีของการกินขนม การดื่มเคร่ืองดื่มท่ีเติมน้ําตาลจน
หลับ ในทางตรงขาม การกอตัวของเช้ือจะไมเกิดข้ึนสัมพันธกับการไดรับยาปฏิชีวนะและการแปรง
ฟน (Gussy et al., 2006) 

         3.  ลักษณะของฟนและส่ิงแวดลอมในชองปาก (susceptible tooth  
surface/host) 
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           มีหลายปจจัยท่ีสามารถชักนําไปสูการเกิดโรคฟนผุในแตละบุคคล 
ในแตละซ่ี ซ่ึงรวมถึงปจจัยดานระบบภูมิคุมกัน การลดลงของน้ําลาย ความไมสมบูรณของเคลือบ
ฟนหรือรอยวิการของเน้ือเยื่อฟน และเพราะเคลือบฟนไมมีการทํางานของระบบภูมิคุมกัน ระบบ
ภูมิคุมกันเช้ือมิวแทนส สเตร็พโตค็อคไซ หลักๆจึงอยูท่ีน้ําลายซ่ึงตัวท่ีมีบทบาทคือ อิมมูโนกลอบบู
ลินชนิด เอ จากนํ้าลาย (salivary secretory immunoglobulin A :  IgA) หรือ ซีร่ัม (serum) และนํ้า
เล้ียงเหงือก (gingival crevicular fluid) เม่ือเด็กเร่ิมมีการติดเช้ือในชองปากก็จะมีการเร่ิมสราง
แอนติบอดีของอิมมูโนกลอบบูลินชนิด เอ จากนํ้าลายข้ึน (Seow, 1998) นอกจากนี้ยังมีปจจัยทาง
ระบบภูมิคุมกันท่ีมีความจําเพาะ เชน น้ําลายจะทําหนาท่ีเปนบัฟเฟอรลดการเกิดกรด มีหนาท่ีทํา
ความสะอาดภายในชองปาก อีกท้ังยังเปนแหลงเก็บแรธาตุตางๆท่ีสําคัญในการคืนแรธาตุของ
เคลือบฟนอีกดวย (Gussy et al., 2006) 

           ฟนท่ีเร่ิมข้ึนในชองปากนั้นเคลือบฟนจะยังไมสรางสมบูรณทําใหมี
การเส่ียงตอการเกิดฟนผุอยูตลอดเวลาซ่ึงตางจากฟนท่ีมีการสรางเคลือบฟนท่ีสมบูรณแลวจะมี
ประจุท่ีสําคัญท่ีทํางานรวมกันปองกันฟนผุไดแก ฟลูออไรด ดังนั้นฟนจะมีความเส่ียงตอการผุได
มากท่ีสุดนับต้ังแตฟนเร่ิมข้ึนในชองปาก (Simmer and Hu, 2001) 

           มีหลายการศึกษาพบวาการเจริญท่ีมีความวิการของพื้นผิวฟนและ
ฟนผุมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Li et al., 1996; Seow et al., 1996; Lai et al., 
1997; Milgrom et al., 2000) การรบกวนการเจริญเติบโตของหนอฟนแทในระยะตัวออนนั้นทําให
เกิดการสูญเสียโครงสรางของเคลือบฟน ทําใหเม่ือฟนข้ึนมาแลวเกิดการเกาะยึดของคราบจุลินทรีย 
ไดงายตางจากฟนท่ีมีพื้นผิวฟนเรียบ (Seow, 1998) การรบกวนดังกลาวรวมถึงการคลอดกอน
กําหนดหรือการมีน้ําหนักแรกคลอดนอยกวาปกติ เกิดการติดเช้ือกอนหรือหลังคลอด การขาด 
สารอาหาร การไดรับมลพิษจากส่ิงแวดลอม (Seow et al., 1996) หรือจากแมท่ีสูบบุหร่ี (Williams et 
al., 2000) 

      ข.  ปจจัยดานพฤติกรรมและจิตสังคม 
        เนื่องจากการศึกษาท่ีผานมาในเร่ืองสาเหตุของการเกิดฟนผุในเด็กเล็กถูก

จํากัดความหลากหลายของการศึกษาและมุงเนนไปท่ีปจจัยดานชีวภาพ ทําใหโมเดลสําหรับการ
ทํานายการเจริญเติบโตของฟนผุนั้นมีความไวสูงแตความจําเพาะเจาะจงตํ่า (Litt et al., 1995) 
การศึกษาในเวลาตอมาจึงคํานึงถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวภาพ พฤติกรรม สภาพพ้ืนฐาน
สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม เพื่อจะไดทําความเขาใจเร่ืองสุขภาพท่ีดีและความเจ็บปวยตอไป  

 
        สภาพพื้นฐานทางสังคม (sociodemographic factors) 
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        การพิจารณาสภาพพื้นฐานทางสังคมนี้มีหลากหลายตัวแปร ไดแก อายุ 
เพศ เช้ือชาติ วัฒนธรรม และสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงตัวแปรเหลานี้เปนตัวควบคุมการ
นําไปสูการกระจายของปจจัยเส่ียงดานตางๆของเกิดฟนผุ เชน ปจจัยดานชีวภาพ ปจจัยดาน
พฤติกรรมศาสตร และปจจัยดานพุทธิปญญา (Litt et al., 1995) 

      -  สภาพทางสังคมวัฒนธรรม (sociocultural factors) ลักษณะเช้ือชาติและ
วัฒนธรรมท่ีตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็ก จึงควรใหความสําคัญกับปจจัยนี้เพื่อจะเขาใจ
วิถีชีวิตของแตละชุมชน (Weinstein, 1998) กลุมชนกลุมนอยทางชาติพันธุและผูอพยพในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบวามีภาวะสุขภาพชองปากท่ีแตกตางกันจากเหตุผลท่ีมากมายไมเพียงแตเร่ือง
ความสามารถในการจายเงินทําเพื่อการรักษาเทานั้น (Tinanoff and Reisine, 2009) การศึกษาตอมา
ของ Veterans Affairs Health System ไดแนะนําวาในปญหาท่ียังไมรูสาเหตุนั้นสวนหน่ึงมาจาก
วัฒนธรรมท่ีตางกันในเร่ืองของความสัมพันธระหวางผูใหความรูดานสุขภาพและผูปวยชนกลุม
นอยทางชาติพันธุ ระดับความไวใจของผูปวย ความคิดของผูปวยท่ีเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค 
ผลท่ีจะตามมาของโรค และการเขาถึงแหลงท่ีมาทางสังคม (Saha et al., 2008) สอดคลองกับ
การศึกษาในกลุมยอยของผูดูแลชาวแอฟริกันอเมริกา จีน ลาตินโนและฟลิปปนโน ซ่ึงมีความเช่ือ
ดานสุขภาพในการใหความสําคัญกับสาเหตุการเกิดโรค ความเชื่อทางชุมชนเกี่ยวกับความกลัวใน
การรับบริการทางทันตกรรมและความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากมีอิทธิพลตอการเขารับ
บริการทางทันตกรรม (Harrison, 2003) นอกจากนี้หากกลาวถึงกลุมท่ีแบงตามสีผิวพบวาเด็กผิวดํามี
อัตราการเกิดฟนผุท่ีต่ํากวาเด็กผิวขาว (Hunt, 1990) แตจากการสํารวจตอมาพบวาเด็กผิวดําและกลุม
ฮีสแปนิค (Hispanic) มีอัตราฟนผุท่ีสูงกวาเด็กผิวขาว (Freeman et al., 1989; Disney, 1990; 
Thibodeau et al., 1993) นักวิชาการหลายทานเช่ือวาความแตกตางของการผุของเด็กผิวดําและ          
ผิวขาวนั้นข้ึนอยูกับปจจัยทางวัฒนธรรมและสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Litt et al., 1995) 

      -  สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (socioeconomic status) มีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับการประเมินความเส่ียงของการเกิดฟนผุโดยมีการใชเกณฑในการวัดหลายรูปแบบ            
ท้ังการศึกษา อาชีพของผูปกครอง ความยากจนและรายไดของครอบครัว (Hunt, 1990) มีหลักฐานท่ี
คอนขางเช่ือถือไดพบวารายไดของครอบครัวและความชุกของการเกิดฟนผุมีความสัมพันธกัน โดย
พบวาเด็กกอนวัยเรียนท่ีครอบครัวมีรายไดต่ําจะมีฟนผุมากกวา (Beck, 1998; Vargas et al., 1998) 
อยางไรก็ตามเด็กจากครอบครัวท่ีมีรายไดสูงพบวามีประสบการณการเกิดฟนผุต่ําแตยังคงมีการเกิด
ฟนผุ (Tinanoff et al., 2002)ระดับช้ันทางสังคมไมไดมีผลทางตรงตอการเกิดฟนผุ แตมีผลตอ
พฤติกรรมดูแลสุขภาพชองปากที่เกี่ยวกับการดูดนมขวด การเขาถึงบริการทางทันตกรรม ความถ่ี
ของการแปรงฟนและการบริโภคน้ําตาล ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้จะสงผลโดยตรงตอท้ังระดับเช้ือและ
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ประสบการณการเกิดฟนผุ (Litt et al., 1995) สําหรับความรุนแรงของการเกิดโรคฟนผุพบวา
คลายกันท้ังในเด็กท่ีครอบครัวมีรายไดสูงและรายไดต่ํา (Tinanoff et al., 2002) 

      สําหรับประเทศไทยน้ันจากการสํารวจของกองทันตสาธารณสุข กรม
อนามัย เม่ือปพ.ศ.  2546 พบวาปจจัยท่ีทําใหอัตราฟนผุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญคือ อายุ 
ภูมิภาค รายไดครัวเรือน อาชีพและระดับการศึกษาของคนเล้ียงดูหลัก ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบ
ลักษณะประชากรกลุมตัวอยางท่ียากจนและไมยากจนพบวาท้ัง 2 กลุมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 3 ปจจัยคือ 1) ภาคท่ีอาศัย 2) อาชีพของผูเล้ียงดูหลัก 3) ระดับการศึกษาของ                
ผูเล้ียงดู (ตารางที่ 1) โดยพบวาเม่ือเปรียบเทียบอัตราฟนผุและอนามัยชองปากท้ังกลุมท่ียากจนและ
ไมยากจนพบวา กลุมท่ียากจนมีปญหาฟนผุ รอยละ 49.3 สูงกวา และมีอนามัยชองปากท่ีไมสะอาด
มากกวาคิดเปนรอยละ 43 ซ่ึงมีความแตกตางจากกลุมท่ีไมยากจนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
(กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) 
       ค.  ปจจัยทางดานจิตสังคม  

        ถึงแมวาจะมีการหลักฐานทางวิชาการเพื่อแสดงวาสภาพทางสังคม
เศรษฐกิจมีความสําคัญตอความเส่ียงในการเกิดโรคฟนผุในเด็กเล็ก แตก็ยังมีอีกหลายกระบวนการท่ี
ไมสามารถเขาใจและวัดความแตกตางออกมาได เชนเดียวกับปจจัยเร่ืองจิตสังคมและส่ิงแวดลอมท่ี
ยังไมมีความเขาใจท่ีชัดเจนในการเกิดฟนผุ นอกจากนี้ยังรวมถึง เร่ืองของความเครียดของผูปกครอง 
การสนับสนุนทางสังคม การรับรูความสามารถของตนเองในผูดูแลเด็ก และอิทธิพลจากเพื่อนบาน 

        ในทางการแพทยนั้นโรคเครียดมีความสัมพันธกับการปวยเร้ือรัง แต
อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางโรคเครียดกับโรคฟนผุนั้นยังไมชัดเจน เนื่องจากปจจุบันยังมี
การศึกษาท่ีนอย (Tinanoff and Reisine, 2009) จากการศึกษาท่ีผานมา Sutton (1965) ไดแนะนําวา
ความสัมพันธเชิงบวกระหวางความเครียดท่ีเพิ่มข้ึนและอัตราฟนผุท่ีสูงข้ึนอาจเปนเพราะการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและภาวะโภชนาการ สวนประกอบในน้ําลาย
หรือในเลือด (Sutton, 1965) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาท่ีวัดความเครียดในรูปแบบของความวิตก
กังวล พบวาพอแมท่ีมีความวิตกกังวลเร่ืองการทําฟน โดยเฉพาะพอนั้นมีความสัมพันธกับอัตราฟน
ผุสูงในลูก ความวิตกกังวลของพอแมมีความสัมพันธอยางมากตอฟนผุมากกวาความวิตกกังวลตอ
การทําฟนของตัวเด็กเอง (Tuutti and Lahti, 1987; Lahti et al., 1989) ในทางตรงขามบางการศึกษา
พบวาความวิตกกังวลตอการทําฟนและอัตราฟนผุในฟนน้ํานมไมมีความสัมพันธกัน (Brown et al., 
1986) ท้ังนี้ยังตองอาศัยการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความเครียดของผูปกครองและโรคฟนผุ
ในเด็กเล็กตอไปในอนาคต 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง 2 ป 6 เดือน และผูเล้ียงดูจําแนกตามความยากจน 
 

ลักษณะประชากร(รอยละ) ครัวเรือน
ยากจน 

ครัวเรือนไม
ยากจน 

รวม 

อาศัยอยูในภาค*       จํานวนรวม 467 609 1076 
กลาง 18 33.8 27 

                         ตะวนัออกเฉียงเหนือ 39 24.5 30.9 
เหนือ 30.6 20.2 24.7 

                                 ใต 12 21.5 17.4 
ผูเล้ียงดูหลัก              จํานวนรวม 462 609 1072 

            แมเล้ียงหลัก 57.8 53.5 55.4 
         คนอ่ืนเล้ียง 42.2 46.5 44.6 

อาชีพของผูเล้ียงดูหลักปจจบัุน* 
         จํานวนรวม 

432 557 989 

   แมบาน 26 28.5 27.4 
 รับจาง 23.6 20.8 22 

     เกษตรกร 41.2 17.4 27.8 
คาขาย 6.7 14.5 11.1 

                      อ่ืนๆเชนขาราชการ/ 
              พนักงานบริษัท 

2.5 18.7 11.6 

ไมระบุ 35 52 87 
ระดับการศึกษา        จํานวนรวม 

                        ผูเล้ียงดูหลักปจจุบัน* 
467 609 1076 

              <=ประถมศึกษา 76 46.3 59.4 
            >=มัธยมศึกษา 24 53.7 40.6 

 
หมายเหตุ * ทดสอบความแตกตางของปจจัยตางๆระหวางครัวเรือนยากจนและไมยากจน โดยใช
สถิติ Pearson Chi-Squared พบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P-value < 0.05 (กองทันต
สาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) 
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       จากที่กลาวมาในขางตนจะเห็นไดวาไมมีปจจัยใดปจจัยหนึ่งท่ีเปนสาเหตุของ
การเกิดฟนผุไดเพียงอยางเดียวเนื่องจากโรคฟนผุเปนโรคที่เกิดไดจากหลายปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
และความเช่ือมโยงกัน ไมวาจะเปนปจจัยทางชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม (ภาพ
ท่ี 1 ) จึงควรใหความสําคัญกับปจจัยในดานตางๆประกอบกันเพื่อทําความเขาใจและนําไปปรับใช
ใหสอดคลองกันในแตละชุมชน (สําหรับปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพชอง
ปากนั้นจะไดกลาวถึงในหัวขอถัดไป)  

 

 
 
 ภาพ 1  ปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับสาเหตุการเกิดโรคฟนผุ (Selwitz, Ismail et al., 2007)  
 

      2.1.5.3  ผลกระทบของโรคฟนผุตอสุขภาวะเด็ก 
          นพ.สุริเดว ทริปาตี ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพื่อพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลและผูจัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน กลาววา ปญหาเร่ือง
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ฟนผุในเด็กเล็กตั้งแตฟนเร่ิมข้ึนจนถึงเด็กปฐมวัยมีอัตราสูงมาก นอกจากเด็กจะมีปญหาเกี่ยวกับเร่ือง
ในชองปากแลวยังสงผลกระทบตอท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมซ่ึงนั้นก็คือสุขภาวะของ
เด็ก  

          ดานรางกายและสติปญญา สงผลทําใหเกิดโรคอ่ืนๆไดในบริเวณ
ใกลเคียงไปจนถึงสุขภาพโดยรวม เร่ิมตั้งแตอาจมีหนองท่ีเหงือกแลวทําใหแกมบวม ตาบวม ตอม
น้ําเหลืองบริเวณคอโต ตอมทอมซิลอักเสบ หรือผิวหนังอาจจะเปนผ่ืนจากภูมิแพ สวนอ่ืนๆท่ีสําคัญ 
ไดแก การติดเช้ือโดยเฉพาะโรคล้ินหัวใจอักเสบไปจนหัวใจร่ัวเส่ียงตอการติดเช้ือ และอาจลุกลาม
ไปยังบริเวณอ่ืนๆไดอีก และจากการปวดฟนทําใหเค้ียวอาหารไมได อาจทําใหเด็กรับประทาน
อาหารนอยลง มีน้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑมาตราฐาน (สุนันทา, 2553) สงผลตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก การเรียนรูดานสติปญญาลดลง รวมท้ังปญหาการฝกออก
เสียงพูด อาจจะทําใหเด็กพูดไมชัดเนื่องจากฟนหนาผุกรอนหรือหลุดไป (Thomas, 2002) 

          ดานจิตใจและอารมณและสังคม เนื่องจากเด็กมีปญหาในสุขภาพชอง
ปากและอาจถูกละเลยในการพาไปรับการรักษาซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมการเพิกเฉยท่ี
ผูปกครองกระทําตอเด็ก (Olivan, 2003) จึงสงผลตอสภาวะดานจิตใจของเด็ก เชน เด็กอายไมกลา
พูด กลัวโดนเพ่ือนลอ กอใหเกิดปญหาดานการส่ือสารของเด็ก ความม่ันใจและการเขาสังคม ยิ่งไป
กวานั้นทําใหคุณภาพชีวิตของเด็กลดลงอีกดวย (Mouradian, 2001) 

 
2.2 พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)  

   2.2.1  ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ  
       มีการใหความหมายของพฤติกรรมสุขภาพไวจากนักวิชาการหลากหลายทาน 

ดังนี้ 
       Gochmann (1988) ไดใหความหมายของพฤติกรรมสุขภาพวา หมายถึง ความ

เช่ือ การใหคุณคา ความคาดหวัง การรับรูของบุคคล จะแสดงออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติ           
ซ่ึงอาจจะเกิดจนเปนนิสัยท่ีทําในชีวิตประจําวัน มีการสงผลตอสุขภาพท้ังในเร่ืองของดานการ
สงเสริม ปองกันและการรักษาโรค (Gochman, 1988) 

       นอกจากนี้ยังมีการมองในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพไมเพียงแตเปนเร่ืองสวน
บุคคลเทานั้นยังเปนการแสดงออกของท้ังบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีเจคติ ความรูและ           
การปฏิบัติท่ีสงผลตอสุขภาพท้ังของตนเองและบุคคลอ่ืน (ธนวรรณ, 2548)  

       สรุปพฤติกรรมสุขภาพนั้น หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ        
ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังท่ีสังเกตไดและสังเกตไมไดแตสามารถวัดไดวาเกิดข้ึนท้ังพฤติกรรมภายในและ
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ภายนอก เปนการแสดงออกของบุคคลในการกระทําหรืองดเวนการกระทําท่ีสงผลตอสุขภาพโดย
ตองมีความรู ความเขาใจ เจคติและการปฏิบัติตนท่ีถูกตองเหมาะสม (Goodman, 1959) 
   2.2.2  ลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพ แบงเปน 2 ลักษณะดังนี้คือ 

      2.2.2.1 พฤติกรรมท่ีพึงประสงค หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลกระทําแลวเปน
ผลดีตอสุขภาพของบุคคลนั้นๆเอง 

           2.2.2.2 พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค หรือ พฤติกรรมเส่ียง หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีบุคคลกระทําแลวสงผลเสีย เปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน 

   2.2.3  องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ 
      2.2.3.1  พฤติกรรมดานความรู หรือ พุทธิปญญา หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงให

บุคคลนั้นรูและคิดเกี่ยวกับสุขภาพ เปนการใชความสามารถดานสติปญญา ซ่ึงจําแนกออกตามลําดับ
จากงายไปยาก ดังนี้ ความรู ความจํา (knowledge) ความเขาใจ (comprehension) การนําไปใช 
(application) การวิเคราะห (analysis) การสังเคราะห (synthesis) การประเมินผล (evaluation)  

      2.2.3.2  พฤติกรรมดานเจตคติ  ทัศนคติ  คานิยม  ความรูสึก  ความชอบ 
หมายถึง ความพรอมของบุคคลทางดานจิตใจเกี่ยวกับสุขภาพ ซ่ึงไดแบงข้ันตอนการเกิดพฤติกรรม
ดานเจตคติ ไดดังนี้ การรับหรือการใหความสนใจ (receiving or attending) การตอบสนอง 
(responding) การใหคานิยม (valuing) การจัดกลุมคา (organization) การแสดงลักษณะตามคานิยมท่ี
ยึดถือ (characterization by a value or complex)   
       2.2.3.3  พฤติกรรมดานการปฏิบัติ  เปนส่ิงท่ีบุคคลปฏิบัติออกมาซ่ึงตองอาศัย
ระยะเวลาและการตัดสินใจหลายข้ันตอน เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตได พฤติกรรมข้ัน
สุดทายท่ีบุคคลปฏิบัติออกมาโดยมีดานความรู และดานเจตคติ เปนตัวชวยใหเกิดพฤติกรรมดาน
การปฏิบัติท่ีถูกตองตอไป 
 2.2.4  ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ประกอบดวย 

    2.2.4.1  ปจจัยพื้นฐานดานชีวภาพ เปนปจจัยพื้นฐานท่ีมนุษยมีคุณสมบัติทาง
ชีวภาพ มีศักยภาพทํางานไดสูงกวาสัตวอ่ืน ทําใหสามารถปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมไดดี โดย
อาศัยพฤติกรรมของตนเอง โดยอาศัยปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญของพันธุกรรมของมนุษยและการทํางาน
ตางๆของรางกาย 

                 1.  พันธุกรรม 
                 2.  การทํางานของระบบในรางกาย 
                 3.  ระบบตอมไรทอ (endocrine system) 
                4.  ระบบกลามเนื้อ (muscular system) 
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    2.2.4.2  ปจจัยพื้นฐานดานจิตวิทยา เปนปจจยัท่ีประกอบไปดวยหลายปจจยัท่ี
เกี่ยวกับการรับรูและการตีความของมนุษยตอส่ิงเราตางๆกอนจะแสดงออกมาเปนพฤติกรรมหรือ
การกระทํา ปจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ไดแก 
                     1.  แรงจูงใจ 
                     2.  การเรียนรู 

    2.2.4.3  ปจจัยพื้นฐานดานสังคมวิทยา เนื่องจากปจจัยพื้นฐานดานชีววิทยาเปน
ปจจัยระดับปจเจกบุคคล คือเกี่ยวของกับพฤติกรรมเฉพาะบุคคลใดบุคคลหน่ึงไมสัมพันธกับบุคคล
อ่ืน แตในความจริงมนุษยเปนสัตวสังคม ยอมตองการการรวมกลุม ดังนั้นอิทธิพลของกลุม 
ส่ิงแวดลอม สังคมและวัฒนธรรมยอมมีความสําคัญและกําหนดลักษณะการเกิดพฤติกรรมของ
มนุษยใหเปนไปตามสภาพสังคม 

                  1.  อิทธิพลของส่ิงแวดลอม  
                  2.  กระบวนการสังคมประกิต 
                  3.  อิทธิพลของกลุม 

    ในการวิจัยนี้ไดมุงเนนการศึกษาในเง่ือนไขชีวิตระดับครอบครัวท่ีมีความสัมพันธ
กับท้ังสังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ท่ีมีผลตอการเกิดพฤติกรรม โดยอาศัยปจจัยพื้นฐานดาน
สังคมวิทยาเปนหลัก ตามแนวคิดของ บรอนเฟนเบนเนอร (Bronfenbrener, 1994) ท่ีให
แนวความคิดในการทําความเขาใจความสัมพันธของพฤติกรรมมนุษยและส่ิงแวดลอม หรือเรียกวา 
Ecological approach โดยจะแบงส่ิงแวดลอมออกเปนระบบตอเนื่องกัน แตละระบบมีปฏิสัมพันธ
กันระหวางบุคคลและแตละระบบเอง ซ่ึงจะแบงออกไดดังตอไปนี้ ระบบจุลภาค (microsystems) 
ระบบปฏิสัมพันธ (mesosystems) ระบบภายนอก (exosystems) ระบบมหภาค (macrosystems) 
ระบบเหตุการณแวดลอม (chronosystems) ดังจะไดกลาวถึงรายละเอียดในเร่ืองของทฤษฎี
ครอบครัวในเชิงสภาวะแวดลอมครอบครัวตอไป 
 2.2.5  แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ 

    แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรมีมากมายหลากหลายตามแตนักวิชาการแตละ
ทาน ลวนแลวแตในความสนใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ท้ังพฤติกรรมท่ีเกิดจากตัวบุคคลหรือ
ปจจัยภายในตัวบุคคล และสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม หรือปจจัยภายนอก ซ่ึงไมมีเพียง
ทฤษฏีใดทฤษฎีหนึ่งท่ีสามารถนํามาประยุกตใชอธิบายไดเพียงอยางเดียว เนื่องจากบริบทเง่ือนไข
และสถานการณทางสังคมเปนเร่ืองซับซอน มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา (dynamic) บางทฤษฎี
จะมุงเนนการเปล่ียนแปลงท่ีหนวยระดับบุคคล บางทฤษฎีเนนการเปล่ียนในระดับองคการ 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  
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    ทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตรท่ีสําคัญท่ีนํามาใชประโยชนในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ สามารถจําแนกไดเปน 3 ระดับ (สุปรียา, 2550)ไดแก 
    2.2.5.1  ทฤษฎีหรือโมเดลระดับบุคคล (individual/ intrapersonal health behavior 
models/theories) 

2.2.5.2 ทฤษฎีระดับระหวางบุคคล (interpersonal health behavior theories) 
2.2.5.3 ทฤษฎีระดับชุมชน สังคม (community level models/theories) 

 
    2.2.5.1  ทฤษฎีหรือโมเดลท่ีใชปรับพฤติกรรมระดับบุคคล 

         ทฤษฎีนี้จะมองท่ีการปรับเปล่ียนปจจัยภายในตัวบุคคล เชน ความรู ความ
เช่ือ เจตคติแรงจูงใจ ประสบการณในอดีตและ พฤติกรรมท่ีเปนการแสดงออกดวยการกระทํา มีการ
นําเสนอไว 5 โมเดลดังตอไปนี้ 

       ก.  แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (health belief model) 
       ข.  โมเดลการประมวลขาวสารขอมูลผูบริโภค (consumer information  

processing model) 
       ค. ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (theory of reasoned action) 

         ง. ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน (theory of planned behavior) 
         จ. โมเดลข้ันตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือแบบจาํลองการ
เปล่ียนแปลง  (stages of change model or transtheoretical model) 

    2.2.5.2  ทฤษฎีระดับระหวางบุคคล (interpersonal health behavior theories) 
         ทฤษฎีนี้เช่ือวา บุคคลยอมมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม บุคลจะตอง
ไดรับคําแนะนํา การชวยเหลือสนับสนุนในดานตางๆจากบุคคลแวดลอม เชน บุคคลในครอบครัว 
เพ่ือน บุคลากรสาธารณสุข และกลุมสังคมอ่ืนๆ และความสัมพันธในลักษณะนี้จะมีผลตออารมณ 
ความรูสึก ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลนั้น ทฤษฎีระดับระหวางบุคคลนั้นมี 2 ทฤษฎีดังนี้ 
         ก.  ทฤษฎีปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) 
         ข.  เครือขายทางสังคม/แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support 
Theories) 
    ก.  ทฤษฎีปญญาสังคม (Social Cognitive Theory : SCT) 
      ทฤษฎีนี้ เ ช่ื อว าพฤติกรรมบุคคล ท่ี เกิด ข้ึน ถูกกํ าหนดโดยป จจั ยทาง
สภาพแวดลอม (environment factors) และปจจัยภายในตัวบุคคล (personal factors) ซ่ึงอยูใน
ลักษณะแบบการกําหนดซ่ึงกันและกัน (reciprocal determinism) คือ บุคคลสามารถปรับตัวเขากับ
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ส่ิงแวดลอมไดเทากับท่ีส่ิงแวดลอมปรับบุคคล แนวคิดนี้เนนหลัก 3 ประการ ไดแก การเรียนรูโดย
การสังเกต (observational learning) การรับรูความสามารถตนเอง (self-efficacy) การกํากับตนเอง 
(self-regulation) 
   ข. เครือขายทางสังคม/แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theories) 
     เครือขายสังคม หมายถึง กลุมครอบครัว เพื่อน (เพื่อนสนิท เพื่อนบาน หรือเพื่อน
รวมงาน) เปนตน มีลักษณะ 3 ประการดังนี้ 
     -  มีโครงสราง (structural) เชน จํานวนคน การรูจักคุนเคย 

     -  มีหนาท่ี (functional) เชนใหความรูสึกมีคุณคาทางสังคม ใหแรงสนับสนุนทาง  
สังคมพันธะสัญญา 
     -  มีการปฏิสัมพันธ (interactional) เชน ความถ่ีของการพบปะ ระยะเวลาของการ 
มีปฏิสัมพันธ การแบงปนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความงายในการพบปะ 
    แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ประเภทของการชวยเหลือสมาชิกท่ีเปน
เครือขายทางสังคม ใหการสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรม ไดแก การสนับสนุนดานอารมณความรูสึก 
การสนับสนุนดานวัตถุส่ิงของ การสนับสนุนดานขอมูล  

    2.2.5.3  ทฤษฎี/โมเดลระดับชุมชน มี 4 แนวคิดดังตอไปนี้ 
         ก.  องคกรชุมชน (community organization)  

         เปนกระบวนการท่ีนําเอาแนวคิดทฤษฎีทางดานระบบทางสังคม 
เครือขายสังคม การสนับสนุนทางสังคม โมเดลนิเวศวิทยา และทฤษฎีปญญาสังคมมาปรับใช โดย
บุคคล กลุมผูนําชุมชนใชระบุปญหา วางแผนจัดหาทรัพยากรและวิธีการแกปญหาของชุมชน และ
กอใหเกิดความเปล่ียนแปลง 3 แบบคือ การพัฒนาชุมชน (locality development), การวางแผนทาง
สังคม และการกระทําทางสังคม การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดังกลาวเปนรูปธรรม และมีการใชส่ือ
มารวมดวยเพื่อกระตุนใหเกิดนโยบายสาธารณะ แนวคิดท่ีนํามาใชเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงระดับ
ชุมชนมี 2 แนวคิดหลัก ไดแก การสรางพลังอํานาจ (empowerment) และความตระหนัก (critical 
consciousness) การสรางพลังอํานาจ หมายถึง การสรางพลังท่ีเกิดจากบุคคลหรือชุมชนในการ
ควบคุม เปล่ียนแปลงชุมชนของตนเอง สวนแนวคิดการตระหนักเปนการท่ีชุมชนไดมีโอกาสทํา
ความเขาใจ พูดคุยถึงแกนแทของปญหา โดยยึดหลักการมีสวนรวมและหลักความสัมพันธ ตองเร่ิม
จากชุมชนรูสึกวาเปนเจาของชุมชนเอง มองปญหาวาเปนของชุมชนเอง นําไปสูพลังท้ังบุคคลและ
ชุมชน ในการสรางนโยบายเพื่อปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอมไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว 

        ข.  ทฤษฎีการกระจายดานวัฒนธรรม  
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           เปนทฤษฎี ท่ีอธิบายวิ ธีการขยายแนวคิดใหม  ผลิตภัณฑใหม 
ความกาวหนาลํ้าสมัย ซ่ึงการกระทําจะถูกถายทอดจากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่งโดยผานทาง
ชองทางการส่ือสาร (communication channels) และระบบทางสังคม (social system)  
         ค.  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงองคกร 
           นอกจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในระดับบุคคล ระหวางบุคคลและ
กลุมแลวการปรับส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นเปนส่ิงท่ีควรคํานึงถึง 
การสงเสริมใหมีการเกิดนโยบาย ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพนั้นนําไปสูการเปล่ียนแปลงในองคกร
ซ่ึงองคกรเปนหนวยท่ีซับซอน เกี่ยวพันกับหลายระบบท้ังระบบสังคม ทรัพยากร วัฒนธรรมท่ีเปน
เอกลักษณ ตองมีการเร่ิมทีละข้ันในการเพ่ิมความสามารถในการแกไขปญหา หรืออีกแนวคิดมีการ
ปรับโครงสราง กระบวนการวางแผนงาน นํามาใชใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
         ง.  โมเดลเชิงนิเวศวิทยา (ecological model) 
           เปนการใชกลวิธีท่ีหลากหลายมาใชในการพยายามเปล่ียนแปลง
องคกร การพัฒนานโยบาย การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม การดําเนินงานเหลานี้เปนระดับพหุปจจัย 
ท้ังปจจัยท่ีเกี่ยวของกับระดับบุคคล ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม แนวคิดของโมเดลนี้ คือ 
           -  พฤติกรรมสุขภาพถูกกําหนดโดยพหุปจจัย ไดแก ปจจัยภายในตัว
บุคคล ปจจัยระดับบุคคล ปจจัยท่ีเกี่ยวของในระดับขององคกร ชุมชนและนโยบายสาธารณะ เชน 
การตรวจมะเร็งเตานมดวยวิธีเมมโมแกรม นอกจากจะพิจารณาวาเปนความกลัวท่ีจะเปนมะเร็งของ
บุคคลนั้นๆแลว ยังข้ึนอยูกับความยากในการเขาถึงบริการ คาใชจายท่ีมีราคาสูง หรือแพทยอาจจะ
ไมแนะนําการตรวจดวยวิธีนี้ ซ่ึงก็เปนปจจัยที่ เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล และ
กฎระเบียบตางๆ  
           -  มีความเปนไปไดเร่ืองของการสัมพันธแบบกําหนดซ่ึงกันและกัน 
(reciprocal causation) ระหวางบุคคลภายในสภาพแวดลอมของเขา ฉะนั้นพฤติกรรมจึงถูกกําหนด
และกําหนดสภาพสังคมส่ิงแวดลอม 
 2.2.6  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก 

    ดังท่ีกลาวมาในขางตนเร่ืองสาเหตุของการเกิดโรคฟนผุวา นอกจากจะเกิดจาก
ลักษณะของตัวฟนและส่ิงแวดลอมภายในชองปากและอาหารท่ีบริโภคแลวส่ิงท่ีสําคัญท่ีขาดไมได
คือ ตัวเช้ือจุลินทรีย เช้ือท่ีพบวาเปนสาเหตุหลักคือ Streptococcus mutans (Loesche, 1985; 1986) 
และพบวามีสัดสวนของเช้ือท่ีพบในคราบจุลินทรียและนํ้าลายสูงในเด็กท่ีมีฟนผุจากการเล้ียงดู
(nursing caries) (van Houte et al., 1982) นอกจากการพบเช้ือนี้ปริมาณสูงในฟนท่ีผุแลวยังสามารถ
พบไดในฟนท่ีไมผุอีกดวย (Ruzevich et al., 1988) สําหรับเด็กทารกท่ียังไมมีฟนข้ึนนั้นก็สามารถมี
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การกอตัวของเชื้อไดเชนกันเพราะจากการศึกษาพบเช้ือไดตั้งแตยังไมมีฟน(Berkowitz, 2006) 
ดังนั้นหากตองการลดการกอตัวของเช้ือท่ีเปนสาเหตุหนึ่งของโรคฟนผุจึงมีความสัมพันธกับการ           
ทําความสะอาดชองปากดวยการแปรงฟนและการใชยาปฏิชีวนะรวมดวย (Gussy et al., 2006)           
ตามแนวทางการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กวัย 0-3 ปนั้น การทําความสะอาดฟนควร
เร่ิมตนตั้งแตฟนยังไมข้ึนดวยผาสะอาดเช็ดในชองปากและใชแปรงขนนุมขนาดเหมาะสมกับเด็กใน
การแปรงฟนต้ังแตฟนซ่ีแรกเร่ิมข้ึน ควรมีการใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดรวมดวย สําหรับเด็กทารกท่ี
ยังไมมีฟนขึ้นนั้นก็สามารถมีการกอตัวของเช้ือไดเชนกันเพราะจากการศึกษาพบเช้ือไดตั้งแตฟนยัง
ไมขึ้น ถาเด็กมีอายุต่ํากวา 2 ปใหใชแปรงมาแตะยาสีฟน โดยแปรงวันละ 2 คร้ังทุกวัน(AAPD, 
2008) หากเด็กมีอายุ 2-5 ป จึงเร่ิมมาใชยาสีฟนปริมาณเทาเม็ดถ่ัวเขียว (Ramos-Gomez et al., 2007) 
เพียงเทานี้ก็เพียงพอสําหรับการใชฟลูออไรดในแตละวันของเด็กเล็ก (Featherstone, 2006) แตหาก
เปนเด็กท่ีจัดอยูในกลุมท่ีมีความเส่ียงตอการผุสูงนั้น การใหฟลูออไรดเสริมอาจเปนส่ิงจําเปน 
(Professionally applied topical fluoride: evidence-based clinical recommendations, 2006) สําหรับ
การใชไหมขัดฟนควรใชในบริเวณที่แปรงสีฟนไมสามารถทําความสะอาดได (AAPD, 2008) 
นอกจากการดูแลเร่ืองฟนแลว ยังมีการปองกันเร่ืองอุบัติเหตุท่ีเกิดบริเวณใบหนาและขากรรไกรของ
เด็กวัยนี้ รวมท้ังเร่ืองพฤติกรรมอ่ืนๆเชน การดูดนิ้ว ติดจุกหลอก การนอนกัดฟน หรือเอาล้ินดุนฟน 
เปนตน 

    จากการศึกษาในประเทศไทย ของกองทันตสาธาณสุข กรมอนามัย (2546) ในเด็ก
กลุมเด็ก 6-12 เดือน พบวา รอยละ 40.2 มีประสบการณเช็ดฟน (กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 
2547) ซ่ึงมีเพียงบางครอบครัวเทานั้นท่ีจะเช็ดชองปากเด็กในตอนเชา โดยผูดูแลเด็กนั้นอานมาจาก
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หรือไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข แตก็ไมไดเช็ดทุกวัน
เพราะวัตถุประสงคท่ีผูดูแลเช็ดฟนใหเด็กคือ ตองการเช็ดคราบนมท่ีติดอยู โดยท่ีไมทราบวาขอดี
ของการเช็ดทําความสะอาดต้ังแตเด็กนั้นจะทําใหเด็กเกิดความคุนเคยและทําใหแปรงฟนไดงายขึ้น
ในอนาคต (ฉลองชัย, 2547)  

    เม่ือฟนซ่ีแรกเร่ิมข้ึน บางครอบครัวยังไมไดเร่ิมแปรงฟนใหเด็ก โดยเฉพาะ
ครอบครัวท่ีอยูในครอบครัวขยาย จะเช่ือวาควรเร่ิมแปรงฟนใหเด็กเม่ือเด็กมีฟนข้ึนเต็มปาก หรือไม
ก็ฝากความรับผิดชอบในการสอนแปรงฟนใหแกศูนยเด็กเล็ก โดยสวนใหญจะเร่ิมแปรงตอนเด็ก
อายุ 1 ปคร่ึงถึง 2 ป (ฉลองชัย, 2547) สอดคลองจากการสํารวจท่ีผานมาของกองทันตสาธาณสุข 
กรมอนามัย เม่ือป พ.ศ. 2546 พบวาอายุเฉล่ียของเด็กท่ีเร่ิมแปรงฟนนั้นจะอยูในชวงอายุ 13-24 เดือน 
(กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) ซ่ึงชาเกินไปเพราะเวลาท่ีฟนเด็กจะสามารถผุไดนั้นเร็ว
มากพบต้ังแต 3 เดือนแรกท่ีฟนข้ึน (ดวงธิดา, 2553) นอกจากนี้พอแมสวนใหญมักจะใหเด็กถือ
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แปรงและแปรงฟนเองต้ังแตลูกเร่ิมเดินได ซ่ึงการทํางานของมือและตาในเด็กชวงอายุนี้นั้นยังไม
สามารถแปรงฟนไดสะอาด โดยมักจะเกิดความเขาใจผิดวาแคแปรงเอาเศษอาหารออกไมใหมีเศษ
อาหารติดฟนก็เพียงพอ (ชุติมา, 2553) ซ่ึงประกอบกับปญหาที่พบสวนใหญท่ีพบในเด็กเล็กคือ เด็ก
จะไมยอมแปรงฟน เม่ือผูดูแลเด็กเห็นวาเด็กถือแปรงเองไดแลวจึงปลอยใหเด็กแปรงเอง (ฉลองชัย, 
2547) และจากการศึกษาท่ีผานมาพบวาเด็กตั้งแตกลุมอายุ 6-30 เดือนนั้นแปรงฟนเองและผูใหญ
ตรวจซํ้า เฉล่ียรวมรอยละ 37.3 (กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) โดยปกติตามปฏิทิน
สุขภาพชองปากเด็กอายุ 0-6 ปนั้นแนะนําวาพอแมควรจะชวยแปรงซํ้าใหลูกจนถึงอายุ 6-8 ป (กุลยา, 
2553)  

    ความถ่ีของการแปรงฟนก็มีความสัมพันธกับการลดการสะสมแผนคราบจุลินทรีย 
และจากการศึกษาของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัยท่ีผานมาเม่ือป พ.ศ. 2546 พบวาเด็กแปรง
ฟนรอยละ 65 โดยมีการแปรงฟนทุกวันท้ังชวงเชาและกอนนอนคิดเปนรอยละ 34.1 (กองทันต
สาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) และในปพ.ศ. 2551 พบวา เด็ก 6-36 เดือนไดรับการแปรงฟนกอน
นอนทุกวันรอยละ 64.7 (สํานักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553) ซ่ึงมี
สัดสวนท่ีเพิ่มมากข้ึน แตก็ยังพบวาครอบครัวท่ีใหเด็กแปรงฟนเพื่อการเขาสังคมก็จะแปรงใหเด็ก
เฉพาะชวงเชาเทานั้น (หฤทัย, 2545) ยิ่งไปกวานั้นในบางคร้ังบางครอบครัวก็ประสบปญหาเด็กไม
ยอมแปรงฟน รองไหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หรืออาจจะเกิดเปนปญหาในครอบครัวโดยเฉพาะใน
ครอบครัวใหญท่ีมีผูใหญในครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกันในเร่ืองการใหความสําคัญตอดูแล
ฟนน้ํานม จนผูปกครองหลายคนเลิกลม ความพยายามในการแปรงฟนไปเลย ผูปกครองควรเขาใจ
สาเหตุท่ีลูกไมใหความรวมมือ ซ่ึงมีไดหลายสาเหตุ เชน เด็กรูสึกวาการแปรงฟนเปนส่ิงแปลกใหม 
เด็กเรียนรูวาจะทําอยางไรจึงจะได ไมตองแปรงฟน เด็กอยูในภาวะท่ีไมพรอม อาจเกิดจากความ
หงุดหงิด งวงนอน หรือจากการประสบการณท่ีไมดี และผูดูแลเด็กตองเขาใจดวยวาการท่ีเด็ก
ตองการแปรงฟนเองเปนเร่ืองธรรมชาติ เด็กตองการแสดงวาตนทําไดเหมือนผูใหญ (วรางคณา, 
2553) สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทยท่ีพบวาผูดูแลเด็กจะเร่ิมแปรงฟนใหเด็กตอนอายุ 2 ป
เนื่องจากเด็กจะเร่ิมมีพฤติกรรมการเลียนแบบผูใหญ (วิภาพร, 2545) 
 2.2.7  พฤติกรรมการบริโภค 

    พฤติกรรมบริโภคอาหารตามความหมายขององคการอนามัยโลกในป ค.ศ.1972 
หมายถึง พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน เชน ชนิดของอาหารท่ีเลือก
รับประทาน  จํานวนม้ืออาหาร  วิธีการรับประทาน  อุปกรณท่ีใช สุขนิสัยท้ังกอนและหลัง
รับประทาน เปนตน นอกจากการปฏิบัติท่ีทําเปนประจําแลวยังรวมถึงความคิด ความรูสึกตอการ
บริโภคอาหาร ถาบุคคลใดมีพฤติกรรมในการบริโภคท่ีดีก็จะสงผลตอภาวะโภชนาการท่ีดี แตหาก



33 
 

บุคคลใดมีพฤติกรรมท่ีไมดีก็จะสงผลเสียตอภาวะโภชนาการของตนเอง (กัลยา, 2541) ซ่ึงมารยาท
ในการบริโภคอาหารนั้นแตกตางไปในแตละบุคคล ตามรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรม                   
(ศิริลักษณ, 2533) และพฤติกรรมการบริโภคมีท้ังท่ีสามารถสังเกตไดหรือสังเกตไมได ซ่ึงจะมี
ความสัมพันธกับหลายๆดาน ไดแก ความเชื่อม่ันในการบริโภคอาหาร ประสบการณท่ีถายทอดกัน
มา ความนิยมในการเลือกบริโภคอาหาร การเอาอยางกันเพื่อแสดงการมีสวนรวม การรักษาสถานะ
ทางสังคม หรือเพ่ือความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สุดาวรรณ, 2538; สุทธิลักษณ, 2544) 

 
    บทบาทของอาหารตอการเกิดโรคฟนผุ 
    การศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองโรคฟนผุและอาหารนั้นมีมากมายและสวนใหญจะมุงเนน

อาหารที่มีผลตอฟนหลังจากฟนข้ึนแลว ในอาหารแตละชนิดนั้นจะมีโอกาสทําใหฟนผุแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับ (กลุมทันตกรรมปองกัน, 2547) 
    ก.  สวนประกอบของอาหาร  

อาหารที่ชวยยับยั้งการเกิดฟนผุ (non cariogenic) สวนใหญจะเปนประเภท 
โปรตีนท่ีไดจากเนื้อสัตวและนม แคลเซียม  ฟอสเฟต ผัก ผลไม ไขมัน ฟลูออไรด ท่ีจะชวยยับยั้ง
การเกิดฟนผุและชวยการคืนกลับของแรธาตุเขาสูผิวฟน  
      อาหารที่สงเสริมใหเกิดฟนผุ (cariogenic) ไดแก อาหารจําพวกแปงและน้ําตาล  
    ข.  ความถ่ีในการบริโภค หากมีการรับประทานบอยก็จะทําใหมีกรดทําลายผิวฟน
บอยมากข้ึนเทานั้น 
    ค.  การตกคางในชองปาก ลักษณะของความเหนียวของอาหารท่ีติดฟนอยูเปน
เวลานาน ยากตอการกําจัดออกนั้นจะมีผลตอการเกิดฟนผุสูง 
    ง.  ลําดับของอาหารในการบริโภค การรับประทานอาหารที่ชวยยับยั้งการเกิดฟนผุ
และชวยใหมีการคืนกลับแรธาตุใหฟนเปนลําดับสุดทายจะชวยลดการเกิดฟนผุได 
    พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัย 0-3 ป 

    สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กในวัยนี้ พบวามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเล้ียงดูของมารดา โดยเฉพาะปญหาการเกิดโรคฟนผุท่ีเกิดจากการเล้ียงดูท่ีไมถูกตอง 
เชน พฤติกรรมการการเล้ียงเด็กดวยนม ปลอยใหเด็กหลับคาขวดนม ใหเด็กรับประทานอาหาร
หวาน เปนตน (สุวิภา, 2535) ดังนั้นการคํานึงถึงเร่ืองของการบริโภคอาหารยอมมีความสําคัญไม
แตกตางไปจากการดูแลเร่ืองของสุขอนามัยชองปากเด็กของมารดาท่ีมีลูกแรกเกิดถึงอายุ 3 ปในดาน
อ่ืนๆเลย สําหรับการศึกษาเรื่องการบริโภคของเด็กวัยนี้ ทางผูวิจัยจึงแบงพฤติกรรมการบริโภค
อาหารออกเปน 2 กลุมคือ พฤติกรรมการบริโภคนม และพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน 
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    2.2.7.1  พฤติกรรมการบริโภคนม 
         นมจัดเปนอาหารท่ีสําคัญและมีคุณคาทางโภชนาการสําหรับเด็กวัยแรก

เกิดถึงอายุ 3 ป น้ํานมธรรมชาติจัดเปนอาหารท่ีไมมีความเส่ียงตอการเกิดโรคฟนผุ (non-cariogenic 
food) (Erickson and Mazhari, 1999) มีแคลเซียม โปรแตสเซียม โปรตีน ฟอสฟอรัส แคลเซียม            
ซ่ึงจะมีคุณสมบัติในการปองกันการเกิดฟนผุ โดยโปรตีนในนมทําหนาท่ีเปนตัวบัฟเฟอรชวยปรับ
สภาพความเปนกรดในชองปาก ไขมันยังชวยเพิ่มกระบวนการกําจัดอาหารจากชองปาก (oral  
clearance)โปรตีนและไขมันยังชวยลดการยึดเกาะของแบคทีเรียโดยจะเคลือบผิวฟนและลดการเกิด 
กรดได แคลเซียมและฟอสเฟตชวยในการสะสมแรธาตุคืนกลับสูฟน และถึงแมวาในนมจะมีน้ําตาล 
แลกโตสซ่ึงอาจทําใหเกิดฟนผุได แตเม่ือเทียบกับน้ําตาลตัวอ่ืนๆแลว แลกโตสก็ทําใหเกิดฟนผุนอย
กวา เนื่องจากมีความสมดุลขององคประกอบดังท่ีกลาวมาแลวในนมธรรมชาติ อีกท้ังแลกโตสยัง
ชวยเสริมเร่ืองการดูดซึมแคลเซียมและแมคนีเซียม และยังชวยเพิ่มแบคทีเรียในลําไสอีกดวย 
นอกจากนมมารดาแลว ยังมีน้ํานมจากสัตว เชน นมแพะ นมแกะ และนมวัว ซ่ึงนมวัวจะไดรับความ 
นิยมในการนํามาบริโภคมากท่ีสุด มีสวนประกอบคลายกับน้ํานมมนุษย ประกอบดวยน้ํารอยละ 87 
สวนท่ีเหลือจะเปนสวนประกอบท่ีเปนของแข็งในนม สารอาหารท่ีมีประโยชนอ่ืนๆไดแก โปรตีน 
ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร (สุพรรณี) แตปจจุบันพบวาเด็กมีปญหาการเกิดฟนผุจากการ
ดื่มนมคอนขางมากโดยเฉพาะโรคฟนผุในเด็กปฐมวัย ซ่ึงไมไดเกิดมาจากการบริโภคนมแมเพียง
อยางเดียว ตองอาศัยการบริโภคอาหารในกลุมคารโบไฮเดรตท่ีมีสวนประกอบของน้ําตาลท่ีทําให
เกิดฟนผุรวมดวย (cariogenic) (Erickson and Mazhari, 1999) เชน มีการเติมน้ําตาลซูโครสลงไปใน
นม เปนน้ําตาลประเภทท่ีทําใหเกิดฟนผุ หรือจะเปนจําพวกกลูโคสโพลิเมอรเชน น้ําเช่ือมขาวโพด 
(corn syrup) (สุพรรณี) จากการศึกษาในหนูทดลองของ Bowen and Pearson (1993) พบวาเม่ือเติม
น้ําตาลรอยละ 2 ลงในนม หนูมีฟนผุเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ และจะเพิ่มมากข้ึนเม่ือเติมน้ําตาลเปน 
รอยละ 5 และ 10 ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษาในเด็กไทยของ ทรงธรรม และระวีวรรณ 
(2539) ท่ีพบวาเด็กท่ีบริโภคนมรสหวานจะมีอัตราการเกิดฟนผุสูงกวาเด็กท่ีบริโภคนมจืด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากการเติมน้ําตาลลงในนมจะทําใหมีความเส่ียงตอการเกิดโรคฟนผุแลวยัง 
มีผลท้ังทางตรงและทางออม ผลทางตรงคือเด็กจะรับประทานนมไดมากข้ึนเปนสาเหตุใหเกิดโรค
อวนซ่ึงอาจสงผลใหเกิดโรคอ่ืนๆตามมาไดอีกดวย สวนผลทางออมคือการติดรสหวาน เปนความ
เคยชินในรสชาติและจะทําใหติดรสอาหารหวานมาจนเปนผูใหญ แกไขไดยากสงผลใหเกิดผลเสีย
ตอสุขภาพตางๆตามมามากมาย (สุพรรณี) ในประเทศไทยยังพบวามีบางครอบครัวมีการใชนมขน
หวานเล้ียงลูกแทนนมแมเนื่องจากคิดวานมขนหวานมีสารอาหารท่ีมีประโยชน (สมศรี และคณะ, 
2540) สอดคลองกับจากการศึกษาของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เม่ือป พ.ศ. 2546 พบวา            
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มีกลุมผูดูแลเด็กบางกลุมท่ีใหเด็กดูดเคร่ืองดื่มท่ีเติมน้ําตาลจากขวด เชน โอวัลติน นมเปร้ียว            
หรือแมกระท่ังน้ําอัดลมจากขวด ซ่ึงพบเปนอัตราท่ีสูงมากข้ึนตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน ดังนั้นมารดาจึงควร
พิจารณาเลือกประเภทของนมท่ีจะใหแกเด็กตามความเหมาะสมดวย นอกจากนี้ความถ่ีในการปลอย
ใหลูกหลับคาขวดนมหรือแมกระท่ังจากเตาแมนั้นก็ทําใหเส่ียงตอการเกิดฟนผุมากเชนกัน 
(Twetman et al., 2000) แมวานมแมจะไมใชสาเหตุท่ีทําใหเกิดฟนผุแตอยางไรก็ตามพบวา การให
นมแมตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนานมากกวา 24 เดือนจะทําใหเด็กมีฟนผุมากกวาเด็กท่ีเล้ียงดวยนม
แมเปนเวลานานนอยกวา 24 เดือน (Dini et al., 2000) จากการศึกษาในไทยพบวา กลุมตัวอยางของ
เด็กท่ีมีการดูดนมหรือเคร่ืองดื่มท่ีเติมน้ําตาลแลวหลับคาขวดนมเปนประจําพบสูงถึง รอยละ 25.9  
ซ่ึงเด็กในกลุมนี้จะมีฟนผุรอยละ 26.1 มากกวากลุมท่ีไมเคยหรือหลับคาขวดเปนบางคร้ังถึง 2 เทา 
(รอยละ 17.5) ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) 
ซ่ึงโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยนี้จะเกิดไดจากหลายปจจัยนอกจากการกินนมขวดแลวหลับคาขวดนม
แลวยังเกิดจากการปลอยใหมีคารโบไฮเดรตถูกยอยและเกิดกรดบนผิวฟนอยูเปนเวลานาน เชนการ
ใสน้ําผลไม นมท่ีเติมน้ําตาลในขวดนม หรือพฤติกรรมการติดจุกหลอกก็ทําใหเกิดความเส่ียงในการ 
ทําใหเกิดฟนผุสูงเชนกัน (Twetman et al., 2000; Hallett and O'Rourke, 2002)  

         จากการศึกษาของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย (2546) พบวา สวน
ใหญเล้ียงดวยนมแมกับนมผสม และเล้ียงดวยนมผสมตั้งแตแรกเกิด รวมรอยละ 77.8 นมแมเพียง
อยางเดียวรอยละ 22.2 สาเหตุสวนใหญท่ีกินนมผสมรอยละ 43.5 แมตองทํางาน รอยละ 22.4 
ตองการเลิกนมแม รอยละ 17.2 แมไมมีน้ํานม และมีการหลับคาขวดนมเปนประจําถึงรอยละ 25.9 
(กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) จะเห็นไดวาเง่ือนไขของการใหนมแมและนมผงนั้นมี
แตกตางหลากหลายข้ึนกับเง่ือนไขและบริบทของแตละครอบครัวดวย  

         จากการศึกษาของฉลองชัย (2547) พบวา มีปจจัยดานอาชีพของผูปกครอง 
เชน หากรับราชการหรืองานประจําจะมีเวลาใหนมจํากัดเพียง 1-3 เดือนตามวันท่ีสามารถลาหยุดได
แตหากเปนอาชีพเกษตรกรรมก็จะใหไดมากกวา 4 เดือน เปนตน ทัศนะคติเกี่ยวกับการใหนมของ
คนในครอบครัวก็มีอิทธิพลตอการใหนมดวย ดังจะเห็นไดจากครอบครัวขยายท่ีอาจจะมียา ยายชวย
เล้ียง หรือความคิดเห็นของสามี เปนตน นอกจากนี้ยังมีเร่ืองของสุขภาพของแมและเศรษฐกิจของ
ครอบครัวเปนปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใหนมดวยเชนกัน (ฉลองชัย, 2547)  

         ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ทัศนะความเช่ือ คานิยมทางสังคม หรือ
การรับรูขอมูลขาวสารจากชองทางตางๆ ไมวาจะเปนส่ือโฆษณาหรือส่ือบุคคล ส่ือบุคคลไดแก
คําแนะนําจากเจาท่ี ญาติหรือเพ่ือนบานนั้นผูดูแลเด็กจะตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
ตน เลือกปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีดีท่ีสุดจากแพทยและขอมูลท่ีไดรับสืบตอกันมา มีการเรียนรู
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ปรับปรุงและนําไปปฏิบัติ เชนเดียวกับการเลือกชนิด ปริมาณ คุณภาพของนม สวนใหญแมจะเปนผู
ตัดสินใจต้ังแตลูกยังเล็ก แมท่ีมีการเลือกการบริโภคนมท่ีดียอมสงผลถึงการบริโภคอาหารท่ีดีดวย
เชนกัน (หฤทัย, 2545) ในปจจุบันการรับอิทธิพลจากส่ือโฆษณาก็มีผลตอการเลือกชนิดของนมให
เด็ก เชนแมเลือกนมรสน้ําผ้ึงตามโฆษณาเพราะเห็นวาเด็กโตเร็วและตัวสูง (วิภาพร, 2545) ซ่ึงจาก
ขอมูลการสํารวจยี่หอนมผสมท่ีเด็กหลังอายุ 6 เดือนกิน ของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
(2546) พบวานมผสมยี่หอยอดนิยม 3 อันดับแรก ไดแก นมยี่หอดูเม็กซ รอยละ 30.1 รองลงมาคือ 
นมตราหมี รอยละ 12.7 และนมตราหมีสูตรน้ําผ้ึงรอยละ 8.7  

         การดื่มน้ําตามหลังจากกินนมนั้นผูปกครองบางคนเขาใจวาไมจําเปน
เพราะในนมมีน้ําอยูแลว และบางคนก็ใหกินน้ําตามเพราะตองการแคลางคราบนมจะไดไมติดคอ            
(ฉลองชัย, 2547)   

         มุมมองของผูปกครองเกี่ยวกับการใหนมขวดนั้นมิใชเปนเพียงการใหตาม
หลักโภชนาการเพียงเทานั้น ผูปกครองบางคนมีความคิดวาการใหเด็กกินนมนั้นเปน “ความสุขของ
เด็ก” และถาเปนครอบครัวขยายท่ีมียา ยายเล้ียง อาจจะตามใจใหกินทุกคร้ังเม่ือเด็กรองไห หรือให
นมแทนการกินอาหารหลักเนื่องจากเด็กไมยอมกินขาวจึงกลัวเด็กหิวและกลัวเด็กไมโตจึงใหกินนม
ขวดเพราะสามารถกินไดในปริมาณท่ีมากกวา (ฉลองชัย, 2547) ซ่ึงตามหลักโภชนาการแลวเม่ือเด็ก
อายุได 1 ปเด็กควรไดรับประมานอาหารครบ 3 ม้ือ นมจืดเปนเพียงอาหารเสริมประมาณ 3 ถวยตอ
วัน (ถวยละ 200 มิลลิลิตร) (กุลยา, 2553) แตจากการศึกษาของ Harrison และคณะ(1997) พบวา เด็ก
ในกลุมกอนวัยเรียนชาวเวียดนามอพยพในประเทศแคนาดาท่ีมีอายุ 18 เดือนยังคงดูดขวดนมถึงรอย
ละ 50 และรอยละ 87 ท่ีมีพฤติกรรมการดูดนมทุกเวลาท่ีตองการและหลับคาขวดนม และมีฟนผุถึง
รอยละ 65 ซ่ึงการปลอยใหเด็กมีพฤติกรรมนี้เนื่องจากชาวเวียดนามใหความสําคัญกับการ
เจริญเติบโตของเด็ก และยังเช่ือวานมเปนอาหารท่ีมีคุณคามากท่ีสุดจึงสงเสริมใหเด็กกินนมใน
ปริมาณท่ีมาก ดังนั้นการท่ีจะใหเด็กเลิกในภายหลังยอมเปนเร่ืองท่ียาก จากเหตุผลและทัศนะของ
ผูดูแลเด็กดังท่ีกลาวมาจึงสงผลทําใหบางครอบครัวเด็กใชเวลานานกวาจะเลิกนมขวดได ซ่ึงเม่ือเด็ก
อายุได 6 เดือนควรใหเร่ิมฝกการกินนมจากแกวไดและสามารถเลิกนมขวดไดเม่ืออายุ 1-1 ½ ป         
(กุลยา, 2553) แตจากการศึกษาในเด็กไทยต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปพบวา เด็กท่ีดูดนมจนถึงอายุ 
2-3 ปมีถึงรอยละ 80 (ปยะดา และ ศรีสุดา, 2542) เด็กบางคนจะสามารถเลิกนมขวดไดเม่ือเด็กตอง
เขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพราะท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมใหนําขวดนมไปดวย (ฉลองชัย, 2547) ซ่ึง
อาจจะชาเกินไป แตอยางไรก็ตาม Weinstein และคณะ (1994) มีขอเสนอท่ีนาสนใจวา คําแนะนําใน
การปองกันฟนผุโดยการเลิกขวดนมเมื่ออายุ 12-18 เดือนนี้เปนไปไดยากในความคิดของผูปกครอง
เนื่องมาจากวัฒนธรรมและการเล้ียงดูของแตละสังคม โดยเฉพาะในครอบครัวท่ีมีลูกคนที่สองซ่ึง
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เม่ือลูกคนถัดมากินนมขวด หรือในเด็กท่ีมีโรคประจําตัว ผูปกครองมักมีการเล้ียงดูแบบตามใจ         
จึงแนะนําการใชฟลูออไรดวานิชเขามาชวยลดการเกิดฟนผุในเด็กโดยยังคงตองอาศัยความรวมมือ
จากผูปกครองดวย  
 
    2.2.7.2  พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน 

         การดูแลสุขภาพชองปากและการปองกันฟนผุ นอกจากการแปรงฟนอยาง
สมํ่าเสมอแลว การบริโภคอาหารก็เปนเร่ืองท่ีควรใหความสําคัญมากเชนกัน ถาหากยังมีการบริโภค 
นมท่ีผิดวิธีหรือมีการบริโภคน้ําตาลก็สามารถทําใหเกิดฟนผุได จะสังเกตไดวาผูปกครองสวนใหญ 
จะรูและเขาใจถึงการปองกันแตไมปฏิบัติ ดังนั้นการใหความรูเพียงอยางเดียวไมเพียงพอในการ
เปล่ียนพฤติกรรม เพราะยังพบวาเด็กเล็กมีอัตราฟนผุสูง ดังนั้นควรมีการคํานึงถึงบริบทเง่ือนไขอ่ืนๆ
ดวย (O’sullivan and Tinanoff, 1993) จากการที่กลาวมาแลวในขางตนวาการใหเด็กไดรับรสหวาน
จากน้ําตาลท่ีเติมลงในนมต้ังแตเล็กอาจจะทําใหเกิดเปนนิสัยติดรสหวานในการบริโภคอาหาร            
เม่ือเด็กเติบโตข้ึน ซ่ึงจากการสํารวจในประเทศไทยในเด็กกลุมตัวอยางขวบปแรกสวนใหญจะ
บริโภคอาหารรสจืด คิดเปนรอยละ 78.7 และมีการบริโภคอาหารรสหวานและรสจัด (รสเปร้ียวและ
รสเค็ม) เพิ่มข้ึนตามอายุ ดังนี้ กลุมเด็กอายุ 6-12 เดือนมีการบริโภคอาหารรสหวานและรสจัด           
รอยละ 9 ในกลุมอายุ 25-30 เดือน คิดเปนรอยละ 17.1 ซ่ึงเพิ่มข้ึนเปน 2 เทา (กองทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย, 2547) 

         น้ําตาลท่ีใหความหวานท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดฟนผุนั้น ไดแก 
น้ําตาลซูโครส เม่ือมีการยอยคารโบไฮเดรตในน้ําตาลกลุมนี้จะทําใหเกิดการลดลงของคาความเปน
กรดใน ชองปาก และยังเพ่ิมปริมาณของเช้ือท่ีทําใหเกิดฟนผุอีกดวย จากการศึกษาของ Woodward 
และ Walker (1994) ในเร่ืองความสัมพันธของการบริโภคนํ้าตาลและสภาวะฟนผุใน 90 ประเทศ 
พบวาภาพรวมคาเฉล่ีย DMFT เพิ่มข้ึนเม่ือมีการบริโภคน้ําตาลเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา พบวามีความสัมพันธกันระหวางการบริโภคน้ําตาลและภาวะโรคฟนผุ สําหรับการบริโภค
น้ําตาล ของคนไทย พบวาการบริโภคน้ําตาลตอคนเพิ่มสูงข้ึนเปน 2 เทาจากชวง 17 ป ตั้งแตป 2526 
ถึง 2543 (กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) นอกจากนี้ความถ่ีของการบริโภคก็มีผลโดยตรง
ตอการเกิดฟนผุ พบวา เด็กบริโภคอาหารหวานที่มีความถ่ีสูงมากกวา 3 คร้ังตอวันจะมีคาเฉล่ียฟน
น้ํานม ผุมากกวาเด็กปกติ อีกท้ังมีคาเฉล่ียดัชนีแผนคราบจุลินทรียคอนขางสูง (วันเพ็ญ, 2532) 
สอดคลองกับการสํารวจของกองทันตสาธาณสุข กรมอนามัยเม่ือป พ.ศ. 2546 พบวา เด็กท่ีมีการ
บริโภคขนมต้ังแต 3 คร้ังตอวันมีฟนผุรอยละ 51.1 สูงกวาเด็กกลุมท่ีกินขนม 1-2 คร้ังตอวัน รอยละ 
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40.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเม่ือเปรียบเทียบสถานะทางเศรษฐกิจพบวาในครอบครัวท่ียากจน
และไมยากจนไมมีความแตกตางกัน (กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 2547)  

         ประเภทของอาหารระหวางม้ือท่ีเด็กชอบรับประทานนั้น สวนใหญไดแก 
ขนมหวาน ซ่ึงจากการศึกษาของเพ็ญทิพย และคณะ (2538) ในเด็กกอนวัยเรียนในภาคกลาง ไดมี
การจัดกลุมของขนมหวาน คือ เคร่ืองดื่มประเภทหยุนเหนียวติดฟน และประเภทอมละลายชาๆ         
ในปากและจัดประเภทผลไมรวมกับโปรตีน พบวา คาเฉล่ียของความถ่ีท่ีบิดามารดาซ้ือขนมหวาน
ใหเด็กกอนวัยเรียนในเด็กชายและเด็กหญิงใกลเคียงกันคือ เด็กชาย 5.1 คร้ัง และเด็กหญิง 4.8 คร้ัง 
โดยจะซ้ือผลไมและโปรตีนในเด็กชายเพียง 2.6 คร้ัง และเด็กหญิง 3.0 คร้ัง สวนใหญเด็กจะเปนผู
เลือกขนมเองถึงรอยละ 50.8 รองลงมาบิดามารดาเปนผูเลือกซ้ือให รอยละ 36.9 และเวลาท่ีเด็กเลือก
ซ้ืออาหารระหวางม้ือสวนใหญจะเปนตอนเย็นกอนกลับบาน คิดเปนรอยละ 67.9 (เพ็ญทิพย และ
คณะ, 2538) 

         จากการศึกษาของ สุณี และคณะ (2542) พบวาขนมในไทยสวนใหญมีผล
ลดระดับ pH ของคราบจุลินทรีย และยังแบงขนมเปน 3 กลุม ไดแก ขนมท่ีมีความเส่ียงสูง คือ 
โดนัท ปอกกี้ มินิคุกกี้ ลูกชุบ คูการ และขนมท่ีมีความเส่ียงต่ํา คือ นมเปร้ียว ตอมา สุณีและคณะ 
(2546) ไดมีพัฒนาการแบงขนมท่ีทดสอบออกเปน 4 กลุม คือเส่ียงต่ํา เส่ียงกลาง เส่ียงสูง และ         
เส่ียงสูงมาก ชนิดของขนมท่ีเส่ียงตํ่า ไดแก ปลาเสนอบแหง 2 ยี่หอ เมล็ดทานตะวัน ปลาหมึก
อบแหง และมะละกอสุก ซ่ึงจัดเปนกลุมขนมท่ีแนะนําใหมีการบริโภค สวนขนมท่ีจัดอยูในกลุม
เส่ียงสูงมาก ไดแก ขนมปงสอดไสน้ําตาลหรือเคลือบน้ําตาล ถ่ัวเคลือบแปง และขนมไทยบางชนิด 
(สุณี และคณะ, 2546) ซ่ึงตรงกับการสํารวจในปเดียวกันของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได
ทําการสํารวจแลวพบวา ขนมยอดนิยมของเด็กปฐมวัยซ่ึงเด็กวัยนี้บริโภคไดแก ขนมปง/ขนมไข/เคก 
รอยละ 35.3 ขนมแปงกรอบรอยละ 34.6 (กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) สําหรับการ
สํารวจในจังหวัดสุพรรณบุรีเม่ือป พ.ศ. 2552 พบวา เด็กอายุ 3 ปมีการบริโภคขนมกรุบกรอบรอยละ 
65.12 เคร่ืองดื่มประเภทนํ้าอัดลมคิดเปนรอยละ 0.67 วันตอสัปดาห และประเภทนํ้าหวานรอยละ
0.68 วันตอสัปดาห เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลของอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรีพบวา  
เด็กอายุ 3 ปในอําเภอมีการบริโภคขนมกรุบกรอบรอยละ 75.4 และมีการบริโภคน้ําอัดลมรอยละ
0.61 วันตอสัปดาหและประเภทน้ําหวานรอยละ 0.50 วันตอสัปดาห  

         ความคิดเห็นของบิดามารดาตอการบริโภคอาหารระหวางม้ือของเด็กนั้น 
พบวามีบิดามารดาท่ีคิดวาอาหารระหวางม้ือนั้นมีประโยชนถึงรอยละ 54.8 ท่ีเห็นวามีประโยชน
เพราะคิดวาใชเปนอาหารไดรอยละ 40, สามารถสนองความตองการของเด็กคิดเปนรอยละ 27.3,  
สามารถใหพลังงานไดเล็กนอยคิดเปนรอยละ 20.7, และเพ่ือเพิ่มสารอาหารรอยละ 12.0 สวน
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ผูปกครองท่ีคิดวาอาหารระหวางม้ือไมมีประโยชนคิดเปนรอยละ 45.2 แตในบางคร้ังผูปกครองมัก
ทนการรบเราจากเด็กไมไดรอยละ 73.7 สะดวกในการเลือกซ้ือรอยละ 18.2 และไมมีเวลาไปเลือก
หารอยละ 40.0 (เพ็ญทิพย, 2538)   

         ซ่ึงปจจัยท่ีจะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคหลักๆไดแก ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ และปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

         ปจจัยดานเศรษฐกิจ จะหมายรวมถึงเร่ืองรายไดของบุคคลหรือครอบครัว 
การเขาถึงการซ้ืออาหาร ราคาของอาหาร โดยมักพบวาในครอบครัวท่ีมีฐานะดียอมสามารถเลือกซ้ือ
อาหารท่ีดีไดมากกวาครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน เชนกันกับการเลือกซ้ืออาหารระหวางม้ือ พบวาใน
ครอบครัวชนบทจะมีโอกาสในการบริโภคอาหารระหวางม้ือนอยกวาเด็กในเมือง เพราะฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว และผลพบวาฟนผุนอยกวาดวย แตในครอบครัวท่ีมีฐานะดีก็พบวาเด็กถูก
สงมาเรียนในเมืองมีโอกาสท่ีจะเขาถึงรานคาสามารถซ้ืออาหารระหวางม้ือและน้ําอัดลมไดมากข้ึน 
(ดาวเรือง และคณะ, 2543) สอดคลองกับการสํารวจของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัยเม่ือป 
พ.ศ. 2546 พบวา คาเฉล่ียคาขนมและความถ่ีในการกินขนมตอวันระหวางกลุมตัวอยางท่ียากจนและ
ไมยากจน ในกลุมท่ียากจนมีคาขนมเฉล่ียตอวัน 13.9 บาท และในกลุมท่ีไมยากจนมีคาเฉล่ียคาขนม
ตอวัน 17.9 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในการสํารวจอัตราการเกิดฟนผุของเด็กท่ีกินขนม
ความเส่ียงสูงในคร้ังนี้กลับพบวา ระดับความเส่ียงของขนมท่ีกินประจําระหวางกลุมยากจนและไม
ยากจนไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) ซ่ึงจาก
การศึกษาของ Beal and Dickson (1994) พบวาในครอบครัวใชแรงงานท่ีมีรายไดนอยกลับซ้ือขนม
หวานใหแกเด็กมากกวาชนชั้นกลางเพราะขาดความรู ความเขาใจในการเลือกอาหารท่ีมีประโยชน 
ไมมีเวลาและยอมเสียเงินคร้ังละเล็กนอยเพื่อซ้ือขนมราคาไมแพงแทนอาหาร ซ่ึงอาชีพของผูดูแล
เด็กก็มีสวนสําคัญในการดูแลเร่ืองการบริโภค หากแมอยูในกลุมผูใชแรงงานการเกษตรและยังตอง
ออกไปทํางานในเมืองเพ่ือหารายไดเพ่ิมแลวทําใหมีเวลาในการเล้ียงดูเด็กนอยลง เด็กจึงตองอยูกับ
ยา ยาย หรือญาติคนอ่ืนๆ จึงสงผลตอการดูแลเร่ืองพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและการ
บริโภคอาหารหวานนอยลง (พัชราลักษณ และ สุปรียา, 2541) หรือในผูปกครองบางคนจะกลัววา
เด็กจะไมไดกินขนมเหมือนเด็กคนอ่ืน ลูกหลานอยากไดก็ใหไปโดยไมคํานึงถึงคาใชจายท่ีสูง
ตามมา บางครอบครัวคาขนมยังมากกวาคร่ึงหนึ่งของคาใชจายในครัวเรือนดวย (ฉลองชัย, 2547)  

         ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม หมายรวมถึง ขนาดของครอบครัว 
การศึกษา ความรู ความเชื่อและคานิยมตางๆทางสังคม การนับถือศาสนา ขอหามในการบริโภค
ตางๆรวมท้ัง อิทธิพลจากส่ือตางๆ ความเช่ือ คานิยมในการสรางเง่ือนไขโดยใชขนมเปนรางวัล
ใหแกเด็ก จากการศึกษาของพัชรินทร และคณะ (2537) พบวาผูปกครองจะซ้ือขนมใหเด็กกอนวัย
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เรียนโดยใชเปนเง่ือนไขใหเด็กมาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือครูผูดูแลเด็กอาจใหเพ่ือความเพลิดเพลิน 
ไมใหเด็กรองไห บางครอบครัวใชขนมเปนสัญลักษณของการชมเชย เปนตัวแทนของความรัก 
ความเอาใจใสท่ีผูใหญมอบใหแกเด็ก ดังนั้นขนมหรืออาหารจึงมีความหมายท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยู
กับบริบทเง่ือนไขชีวิตของแตละครอบครัว 
 นอกจากนี้ส่ือโฆษณายังเขามามีอิทธิพลคอนขางสูงโดยเฉพาะโฆษณาขนมจากโทรทัศน 
ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ พิษณุ (2533) ท่ีพบวาเด็กท่ีเห็นโฆษณาแลวซ้ือขนมจากรานคาใน
หมูบานหรือในตัวจังหวัดคิดเปนรอยละ 95  
 
2.3  ครอบครัว 
 2.3.1  ความหมายของครอบครัว (ภิญโญ, 2544) 

    ตั้งแตเกิดมาคนสวนใหญคงคุนเคยกับการอยูในครอบครัว ท่ีมี พอแม ลูก หรือ
ญาติพี่นองอาศัยอยูรวมกัน ถาใหความหมายแบบนัยยะพื้นฐานหรือทางชีววิทยา ครอบครัวอาจจะ
หมายถึงการท่ีคนสองคนมาแตงงานกัน อาศัยอยูดวยกัน เพศหญิงและเพศชายมีความสัมพันธทาง
เพศ ทําใหมีการสืบพันธุตอๆกันมา แตอยางไรก็ตาม พื้นฐานทางชีววิทยาอยางเดียวไมเพียงพอท่ีจะ
เปนเหตุในการอยูเปนครอบครัว ยังตองมีปจจัยดานสังคมวัฒนธรรมท่ีเปนเหตุผลท่ีสําคัญดวย 
ดังนั้นการใหความหมายของครอบครัวจึงกวางขวางและมีแนวความคิดท่ีหลากหลาย อทิเชน          
ป ค.ศ.1940 มีการใหความหมายของครอบครัวไววา “ครอบครัว หมายถึง หัวหนาของบานและคน
อ่ืนๆท้ังหมดในบานท่ีมีความเกี่ยวของกันกับหัวหนาบาน” จากสํานักงานสํารวจสํามะโนประชากร
ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงตอมาอีกสิบปสํานักงานนี้ไดมีการใหความหมายใหมวา “กลุมคนสองคนหรือ
มากกวาท่ีมีความสัมพันธกันโดยสายเลือด การสมรส หรือการอุปการะเล้ียงดู และอาศัยอยูดวยกัน
โดยท่ีบุคคลท้ังหมดนี้ถือเปนสมาชิกของครอบครัวนั้นๆ” 

    นอกจากนี้ยังมีการใหความหมายของนักวิชาการในสาขาตางๆ (ภิญโญ, 2544)
ไดแก Ralph Linton นักมานุษยวิทยาไดใหความหมายในเชิงเปรียบเทียบระหวาง “กลุมครอบครัว” 
และ “ กลุมสังคม” ดังนี้วา 

    -  กลุมคนในความหมายของครอบครัว หมายถึง กลุมสมาชิกท่ีเกิดข้ึนบนพื้นฐาน
ของความสัมพันธกันทางชีวภาพ ไมวาจะเปนความสัมพันธกันอยางแทจริงหรือโดยการกําหนด
นับวามีความสัมพันธตอกัน 

    -  กลุมทางสังคม หมายถึง กลุมสมาชิกท่ีมีความชอบพอกันและหรือมีความสนใจ
รวมกัน 
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    Mac Iver และ Page ไดใหคําจํากัดความของครอบครัววา หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธทางเพศปรากฏแนนอน และมีความปรารถนาท่ีจะใหกําเนิดบุตรและเล้ียงดูผูเยาว โดย
จะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

- การอยูรวมกันในลักษณะของคูครอง (Mate) ของกลุมคนท่ีมาอยูรวมกัน คือ 
ประกอบดวย สมาชิกเพศตรงขามท่ีอยูรวมกันในลักษณะอันม่ันคงถาวรจนสามารถใหกําเนิดบุตร
ได 

- ตองมีระบบการเลือกคูครองของผูท่ีมีความสัมพันธนี้ท่ีแนนอนตามแบบฉบับท่ี 
นิยมในสังคมหน่ึงๆ 

    -  แบบแผนของการสืบสายโลหิตถูกแสดงโดยมีระบบการสืบสกุล 
    -  การจัดการดานเศรษฐกิจ มีการจัดขอตกลงกันระหวางสามี ภรรยาและลูกวาจะ 

ชวยกันสรางสภาวะทางเศรษฐกิจใหอยูดวยกันอยางม่ันคงโดยมีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ภายในครอบครัว 

    -  มีระบบท่ีอยูอาศัยท่ีแนนอน 
    Burgess และ Lock ไดใหความหมายวา ครอบครัว หมายถึงกลุมบุคคลท่ีมาอยู

รวมกันโดยการแตงงาน การสืบสายโลหิต หรือบุตรบุญธรรม ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกมีปฏิกิริยา
โตตอบกันตามบทบาทในสังคม ไมวาจะเปนฐานะสามี ภรรยา บุตรชายบุตรสาว พี่ชายหรือ
นองสาว ก็ตางชวยกันสรางสรรคและดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมรวมกัน มีลักษณะ 4 ประการดังตอไปนี้ 

- ครอบครัวประกอบดวยบุคคลท่ีมาอยูรวมกันโดยการสมรสแสดงถึงความสําคัญ 
ระหวางสามีกับภรรยา  หรือความผูกพันทางสายโลหิตหรือการมีบุตรบุญธรรม  แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางพอแม รวมท้ังบุตรบุญธรรม 

    -  สมาชิกของครอบครัวอยูรวมกันภายในครัวเรือนเดียวกันหรือแยกไปอยูตางหาก 
สมัยกอนหน่ึงครัวเรือนจะมีสมาชิกสามส่ีช่ัวอายุคน แตในปจจุบันครอบครัวมีขนาดเล็กลง 
ประกอบดวย สามี ภรรยาและลูก 

- ครอบครัวเปนหนวยติดตอตอบโตระหวางบุคคล เชน พอ แม ลูก พี่ นอง โดยใน 
แตละสังคมจะกําหนดบทบาทของแตละครอบครัวไวข้ึนอยูกับประเพณีของแตละแหง ไมใชแค
เพียงตางคนตางอยู ตางคนตางกิน แตตางคนตางมีปฏิกิริยาเชิงสัมพันธตอกัน เชน เอาใจใสกัน               
รักกัน ผูกพันกัน เปนตน 

- ครอบครัวถายทอดรักษาวัฒนธรรม โดยสมาชิกจะถายทอดและรับแบบของ 
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ความประพฤติในการปฏิบัติตอกัน เชน สามี ภรรยา บิดามารดาและบุตร เม่ือนําไปผสมผสานกับ
วัฒนธรรมภายนอกครอบครัว จะทําใหเกิดความประพฤติท่ีสมาชิกจะนํามาปฏิบัติตอกันและตอ
ผูอ่ืนดวย 

 
 2.3.2  ประเภทของครอบครัว 
    ครอบครัวอาจจําแนกไดหลายประเภทขึ้นอยูกับมุมมองและปจจัยตางๆที่ประกอบ
ข้ึนเปนครอบครัว อาจจะมาจากความสัมพันธทางดานจิตใจ สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงจะแบงได
ตามเกณฑไดหลายประเภทดังตอไปนี้ 

2.3.2.1 ครอบครัวท่ีจัดตามขนาดครอบครัวและจํานวนเครือญาติเปนเกณฑ 
ก.  ครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) คือ ครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กมีสมาชิก

ไมมาก เร่ิมจากคนสองคนตกลงจะใชชีวิตรวมกัน ประกอบไปดวยสามี ภรรยา หรือ พอ แม ลูก          
ซ่ึงเด็กทารกท่ีเกิดจากสายโลหิต โดยผูใหญท้ังสองคนอยูดวยกันหรือไมอยูดวยกันก็ไดนี้เปนปจจัย
ทางชีวภาพ สวนปจจัยทางสังคมน้ันไมจําเปนวาจะตองมีการสมรสเพียงอยางเดียวแตเกิดจากคน
สองคนมีความสัมพันธรวมกันท้ังโดยการสมรสหรืออาจจะอยูรวมกันเฉยๆก็ได ซ่ึงมักจะพบ
ลักษณะของครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากข้ึนในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมเมือง ครอบครัวเดี่ยวทาง
สังคมประกอบไปดวยคน 2 รุนไดแก พอ-แมและลูก สําหรับครอบครัวเดี่ยวท้ังทางชีวภาพและ
สังคมสวนใหญจะปรากฏในสังคมเมืองท่ีมีการโยกยายท่ีทํางานทําใหครอบครัวไมใหญนัก ขอดี
ของครอบครัวเดี่ยว ไดแก ทําใหชวยประหยัดคาใชจายและสามารถดูแลและปกครองไดงาย สวน
ขอเสียของครอบครัวเดี่ยว ไดแก ทําใหมีคาใชจายเพ่ิมมากข้ึน ดูแลควบคุมลําบาก และในบางคร้ัง
อาจทําใหเกิดความรูสึกขาดความอบอุนได (มงคล, 2548) 

ข.  ครอบครัวขยาย (extended family) คือ ครอบครัวท่ีมีคนสามรุนอาศัย
อยูดวยกัน ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอ แม และลูก ซ่ึงไมจําเปนตองมีขนาดใหญมากก็ได อาจจะมีเพียง
ยายกับหลานท่ีอาศัยอยูรวมกันก็ได (มงคล, 2548) นอกจากสมาชิกท่ีมาจากสายโลหิตแลวยังอาจจะ
มีสมาชิกจากภายนอกท่ีมาสมทบภายหลัง มาอาศัยอยูรวมกันเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว
อาจจะมาจากความผูกพันรักใครกันและสามารถขยายจํานวนของครอบครัวเพิ่มข้ึนได เราอาจเรียก
ครอบครัวในประเภทนี้วา “ครอบครัวรวม (joint family)” ซ่ึงจะแบงเปนหลายลักษณะดังตอไปนี้  

         -  ครอบครัวขยายท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต (consanquinal 
family) เกิดจากความสัมพันธเชิงชีวภาพ เปนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางสมาชิกคนหนึ่งกับอีก
คนหนึ่งอยางลึกซ้ึง เชน บิดามารดากับบุตร สามีและภรรยา พี่กับนอง หรืออาจเกิดจากการนับรวม
ญาติสายตรง เชน พี่ ปา นา อา ปู ยา ตา ยาย เปนตน 
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         -  ครอบครัวขยายท่ีมีความสัมพันธโดยการสมรส (conjugal family) 
เกิดจากการท่ีสมาชิกในครอบครัวเอาคูสมรสของตนมาอยูรวมกันกับครอบครัวเดิม และมีการนับ
รวมเปนเครือญาติทางประเพณีและทางกฎหมาย เชน สะใภ หรือเขย ครอบครัวในลักษณะนี้มักมี
ขนาดใหญเพราะถือเปนการรวมครอบครัวสองครอบครัว มักพบในสังคมชนบทหรือสังคม
เกษตรกรรม 

         -  ครอบครัวแอบแฝง (composite or compound family) หมายถึง
ครอบครัวท่ีอาจจะมีสามีหรือภรรยามากกวาหนึ่งคน โดยอาจจะเปนท่ียอมรับหรือไมเปนท่ียอมรับ
ของสังคม ท้ังนี้ครอบครัวแอบแฝงจะประกอบไปดวยผูนําครอบครัวคนเดียวกัน 

         -  ครอบครัวภาระหรือครอบครัวจําเปน (essential family) เกิดจาก
ครอบครัวท่ีบิดาหรือมารดาไมไดอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกัน แยกกันอยูเนื่องดวยเหตุผลใดเหตุผล
หนึ่ง ซ่ึงทําใหอีกฝายตองเปนหลักในครอบครัว ในการเล้ียงดูบุตรอาจจะตองเปนท้ังพอและแมใน
คนๆเดียวกัน (ภิญโญ, 2544) 

    ซ่ึงลักษณะของครอบครัวขยายดังท่ีกลาวมาแลวนั้น มักพบในสังคมชนบท มีเร่ือง
ของท่ีอยูอาศัย การทํามาหากิน ในภาคเกษตรกรรมมาเก่ียวของในแงของการตองการกําลังแรงงาน 
ดังนั้นครอบครัวประเภทน้ีจึงมีมาชานานแตเพิ่งเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงในยุคอุตสาหกรรมท่ีเขามี
บทบาทมากข้ึน แตอยางไรก็ตามครอบครัวขยายก็จะยังคงอยูหากยังมีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม สําหรับขอดีของครอบครัวขยาย ไดแก ครอบครัวมีความอบอุน ไดรับแบบแผนท่ีดี
ระหวางกลุมสมาชิกคนละรุน ขอเสียของครอบครัวขยาย ไดแก อาจจะทําใหประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ และในเร่ืองของความคิดเห็นมักจะไมตรงกัน (มงคล, 2548) 

2.3.2.2 ครอบครัวท่ีแบงตามจํานวนของคูสมรส ไดดังตอไปนี้ 
ก.  ครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) ครอบครัวนี้สามีหรือ 

ภรรยาตางก็มีกันและกันไดเพียงหนึ่งเทานั้น 
        ข.  ครอบครัวแบบมีหลายคูครอง (polygamy) ครอบครัวประเภทนี้อาจจะ 

เกิดจากกรณีท่ีสามีมีภรรยาหลายคน หรือภรรยามีสามีหลายคนซ่ึงพบไดนอยมาก โดยท่ัวไปแลว
อาจจะพบมากในสังคมอิสสามหรือชาวเขาบางกลุม 

2.3.2.3  ครอบครัวท่ีแบงตามการถืออํานาจเปนใหญ แบงออกเปน 
ก. ครอบครัวท่ีผูชายเปนใหญ (partriarchal) 
ข. ครอบครัวท่ีผูหญิงเปนใหญ (matriarchal) 
ค. ครอบครัวท่ีผูหญิงและผูชายมีอํานาจเทาเทียมกัน (equalitarian) 

2.3.2.4  ครอบครัวท่ีแบงตามวงศวานของคูสมรสเปนเกณฑ แบงออกเปน 
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ก. การสมรสในวงศวานเดียวกัน หรือในกลุมพวกพองเดียวกัน  
(endogamy) 

ข. การสมรสนอกวงศวาน หรือนอกกลุม (exogamy) 
2.3.2.5  ครอบครัวท่ีแบงโดยใชสกุลเปนเกณฑ แบงไดเปน 

ก. ครอบครัวท่ีถือการสืบสายโลหิตทางบิดา (partrilineal) คือลูกท่ีเกิดมา 
ใชสกุลของบิดา 

ข. ครอบครัวท่ีถือการสืบสายโลหิตทางมารดา (matrilieal) คือถือวาญาติ 
ฝายแมมีความสําคัญ 

ค. ครอบครัวท่ีถือการสืบสายโลหิตจากท้ังสองฝายท้ังบิดาและมารดา  
(bilateral) ซ่ึงมักพบในครอบครัวชาวตะวันตก มีการใหความสําคัญกับท้ังสองฝาย 

2.3.2.6  ครอบครัวท่ีแบงตามท่ีอยูอาศัยของคูสมรสเปนเกณฑ ไดดังตอไปนี้ 
ก. ครอบครัวท่ีคูสมรสไปอยูกับบิดามารดาของฝายชาย (patrilocal) 
ข. ครอบครัวท่ีคูสมรสไปอยูกับบิดามารดาของฝายหญิง (matrilocal) 
ค. ครอบครัวท่ีคูสมรสไปสรางบานเรือนใหมในอาณาบริเวณใหมโดย 

แยกจากบิดามารดาของตน (neolocal) 
 
 2.3.3  ความเขาใจเก่ียวกับครอบครัวศึกษา (family studies) 

    ไดมีนักวิชาการนําทฤษฎีศึกษาหลายทฤษฎีเพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ครอบครัว (มาฆะ ขิตตะสังคะ)โดยแนวคิดทฤษฎีดานครอบครัวสามารถแบงไดเปน 2 แนวคิดหลัก
คือ แนวคิดทฤษฎีทางครอบครัวศึกษาและแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัว ในท่ีนี้จะขอ
กลาวถึงทฤษฎีทางครอบครัวศึกษาโดยจะเนนทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีซ่ึงนักวิชาการมักนํามาใช
ในการศึกษา เชน ศึกษาปญหาครอบครัวดานการหยาราง และในปจจุบัน นักวิชาการไดให
ความสําคัญกับพัฒนาการมนุษยในระบบนิเวศวิทยา (Bronfenbrenner, 1977) เนื่องจากเช่ือวาบุคคล
และสุขภาพครอบครัวเปนเร่ืองท่ีสลับซับซอนจําเปนตองทําการศึกษาในเชิงความรูสึกนึกคิด และ
สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับครอบครัว (มาฆะ) 

    2.3.3.1  แนวคิดทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีของครอบครัว  
         แนวคิดนี้เกิดข้ึนเม่ือตนศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิด

ทฤษฎีโครงสร า งและหน า ท่ีนิ ยม  (structural-functionalism)โดย  นายแรดค ลิป -บราวน 
(A.R.adcliffe-Brown) มาลิโนสกี้ (B.Malinowski) พารสัน (Talcott Parson) และ เดอรไคม 
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(Durkheim) เปนกลุมนักวิชาการทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีมีศึกษาเร่ืองโครงสรางและ
หนาท่ีของระบบ 

 ขอตกลงเบื้องตน ในกรอบความคิดทฤษฎีนี้มีขอตกลงเบ้ืองตนท่ี
สําคัญดังนี้คือ 

 ก.  การตอบสนองหนาท่ีท่ีจําเปนเพื่อใหสังคมดํารงอยูไดในระดับใด
ระดับหนึ่ง 

 ข. ระบบยอยของสังคมจะทําหนาท่ีรวมกันในการตอบสนองตอหนาท่ีท่ี
จําเปนของสังคม 

 ค.  ทุกครอบครัวและทุกสังคมตองปฏิบัติหนาท่ีพื้นฐานเหลานั้น 
 ง. สมาชิกในครอบครัวเปนหนวยยอยท่ีมีหนาท่ีตอบสนองตอหนาท่ีทาง

สังคมใหญใหสําเร็จลุลวงไปได 
 จ. ระบบของครอบครัวและระบบสังคมจะดูแลสมาชิกในครอบครัว

และสังคมครอบครัวจึงเปนหนวยยอยหรือระบบยอยท่ีอยูภายใตโครงสรางใหญของสังคมซ่ึงจะ
ไดรับการดูแลซ่ึงกันและกันระหวางครอบครัวและสังคม  

 คุณสมบัติของระบบครอบครัว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี 
โครงสรางและหนาท่ี ดังน้ี 

 ก.  ครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (transformation) มีการ 
พัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

ข. ครอบครัวท่ีมีการจัดระบบภายใน เพื่อใหครอบครัวสามารถดํารงอยู 
ไดอยางสมดุล 

          ค.  ครอบครัวเปนระบบเปดทางสังคมและวัฒนธรรม (open socio- 
cultural system) ระบบครอบครัวจะมีการติดตอส่ือสารและแลกเปล่ียนกับระบบภายนอกอยูเสมอ 

ง.  ครอบครัวมีการส่ือสาร 
จ.  ครอบครัวมีกฎท่ีสมาชิกตองถือปฏิบัติ 
ฉ.  ครอบครัวมีขอบเขตท้ังระหวางบุคคลในครอบครัวดวยกันเองและ 

กับระบบภายนอกอ่ืนๆ 
 มุมมองของครอบครัวและการวิเคราะหครอบครัว หลักสําคัญของ

ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีของครอบครัว คือระบบทุกระบบเกิดข้ึนและตั้งอยูบนเปาหมายเฉพาะ
ของระบบ และมีความแตกตางกันในโครงสรางของแตละระบบ ดังนั้นจึงมีการศึกษาโครงสราง
และหนาท่ีเพื่อสรางความเขาใจการทํางานของระบบครอบครัว เพื่อประโยชนในการวิเคราะห
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ปญหาครอบครัวและหาวิธีแกไขไดถูกตองเหมาะสมตอไป นอกจากการศึกษาโครงสรางและหนาท่ี
หลักแลวยังตองพิจารณาถึงการจัดองคกรและองคประกอบยอยๆภายในครอบครัว รวมท้ัง
ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับสังคมดวย สําหรับการศึกษาแบบแผนความสัมพันธของ
องคประกอบยอยในครอบครัวนั้นเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 
สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆไดดังนี้ 

ก.  ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาหรือบิดามารดา  เนื่องจาก
ครอบครัวเกิดจากการท่ีสามีภรรยาตกลงจะมาใชชีวิตอยูรวมกันแลว ถาสามีภรรยามีความรักใคร 
ปรับตัวเขาหากันและกัน มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน และรวมกันแกไขปญหาใหผานพนไปได
ดวยกัน ก็ยอมทําใหครอบครัวนั้นๆดํารงอยูตอไปไดดวยความสุข สงผลใหสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวมีความสุข ลูกก็จะไดรับการดูแลดวยความรักและความอบอุนเกิดความมั่นคงท้ังสภาวะ
ทางรางกายและจิตใจ แตหากครอบครัวใดท่ีมีความสัมพันธของสามีภรรยาไปในเชิงขัดแยง 
ทะเลาะวิวาท ไมมีความอดทนตอการรวมกันฟนฝาอุปสรรค ครอบครัวนั้นๆก็จะพบกับปญหาใน
การดํารงอยูตอไป หรือทําใหลูกและสมาชิกในครอบครัวมีสภาวะทางจิตใจไมดีและอาจสงผล
สืบเนื่องกับสภาวะทางรางกายอีกดวย 

ข.  ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร ความสัมพันธดังกลาวจะ
เกิดข้ึนเม่ือสามีภรรยามีบุตร หากสามีภรรยามีความสัมพันธท่ีดีแลวจะสงผลถึงบุตรดวยเชนกัน 

ค.  ความสัมพันธระหวางพ่ีนอง ความสัมพันธนี้จะเกิดข้ึนจากการท่ีมี
บุตรคนท่ี 2, คนท่ี 3 และคนตอไป เชนกันกับความสัมพันธระหวางพี่นองคือถาบิดามารดามี
ความสัมพันธท่ีดี ความสัมพันธของพ่ีนองก็ดีดวยเชนกัน 

ง.  ความสัมพันธระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัว สําหรับครอบครัว
เดี่ยวความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว จะประกอบไปดวยความสัมพันธระหวางสามีภรรยา 
บิดามารดา และบุตร พี่และนอง และท้ังหมดเขาดวยกัน สวนครอบครัวขยายนั้นจะมีความสัมพันธ
ท่ีรวม ปูยา ตายาย ลุงปา นาอา ลูกพ่ีลูกนองรวมดวย 

 จากแนวคิดทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีของครอบครัว พบวาการศึกษา
ครอบครัวอยางเปนระบบในทุกๆดานท่ีกลาวมาทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมของแบบแผน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ถาสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีก็จะยังความสุข
มาสูครอบครัวนั้นๆ นอกจากความสัมพันธภายในครอบครัวแลวสงผลกระทบท้ังทางตรงและ
ทางออมตอความสัมพันธภายนอกครอบครัวอีกดวย  
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    2.3.3.2  แนวคิดทฤษฎีสภาวะแวดลอมครอบครัว 
        ระบบยอย ท่ี เ ล็ก ท่ี สุดของสังคมท่ีตองปฏิสัมพันธกับระบบอ่ืนๆ               

ในสภาพแวดลอมอยูตลอดเวลาไดแกครอบครัว ซ่ึงหากตองการเขาใจถึงพฤติกรรมของครอบครัว
ไดท้ังหมดจําเปนตองศึกษาถึงปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอครอบครัว โดยเฉพาะบริบทตางๆ ท่ีอยู
ใกลและไกลจากครอบครัวดวย 

แนวคิดทฤษฎีนี้มีรากฐานมาจากแนวคิดทางคหกรรมศาสตร (home 
economics) ท่ีผสมผสานแนวคิดทางมนุษยนิเวศ (human ecological approach) อัลเลน สวอลโล 
(Ellen Swallow) เปนผูนําแนวคิดการจัดการครอบครัวท่ีกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ซ่ึงสภาวะ
แวดลอมครอบครัว 3สวนท่ีมีความสําคัญไดแก สภาวะแวดลอมครอบครัวท่ีเปนธรรมชาติ สภาวะ
แวดลอมครอบครัวในเชิงพฤติกรรมมนุษยหรือทางจิตสังคม และสภาวะแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ 
ซ่ึงมีความเช่ือวาครอบครัวและสภาวะแวดลอมเหลานี้ มีปฏิสัมพันธและมีอิทธิพลตอการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงกันและกัน 

บรอนแฟนเบรนเนอร (Urie Bronfenbrenner) (1977 ; 1994) นักจิตวิทยา
ไดนําแนวคิดทางนิเวศวิทยามนุษยมาอธิบายพัฒนาการของบุคคล กรอบความคิดนี้เพื่อวิเคราะหช้ัน
หรือบริบทตางๆของสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดรูปแบบและลักษณะพัฒนาการตางๆของ
มนุษย ซ่ึงแนวคิดนี้ไดรับความนิยมและถูกนําไปใชมากมาย เร่ิมใหความสําคัญกับบริบทท่ีอยูใกล
ตัวเด็กเปนหลักมากท่ีสุด โดยบริบทหรือช้ัน (layer) ตางๆจะถูกแบงออกเปน 5 ช้ันดังนี้  

ก.  ระบบจุลภาค (microsystems) หมายถึง บริบทเง่ือนไขชีวิตของแตละ
บุคคล เปนบริบทท่ีมีความใกลชิดกับตัวเด็กมากท่ีสุด ไดแกครอบครัว กลุมเพื่อน เพ่ือนบานหรือ
โรงเรียน เปนสถานการณจริงท่ีเกิดข้ึนกับเด็กโดยท่ีเด็กจะตองมีการดําเนินชีวิตท่ีมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน เร่ิมต้ังแตเด็กในวัยทารกซ่ึงครอบครัวและสภาพแวดลอมในบานมีความสําคัญตอเด็กวัยนี้
มากท่ีสุด เม่ือเด็กเขาสูเด็กวัยกลางและเด็กวัยรุนนั้นโรงเรียนและเพ่ือนจะมีความสําคัญแทนท่ี 
ดังนั้นธรรมชาติของระบบจุลภาคนั้นจะเปล่ียนแปลงไปตามพัฒนาการ 

ข. ระบบปฏิสัมพันธ (mesosystems) เปนบริบทความสัมพันธระหวาง
ระบบจุลภาคซ่ึงเด็กจะเขามามีสวนรวมอยางมากเชน ความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน            
การเล้ียงดูจากครอบครัวจึงมีผลตอพฤติกรรมท่ีเด็กจะแสดงออกท่ีโรงเรียนดวย 

ค.  ระบบภายนอก (exosystems) เปนบริบททางสังคมภายนอกครอบครัว
ท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็ก แตเด็กอาจจะไมไดมีบทบาทโดยตรง เชน อาชีพการงานของพอแมท่ี
ตองทํางานหางไกล หรือมีการเปล่ียนแปลงงานกะทันหัน หรือแมกระท่ังการตัดทางดวนผานสนาม
เด็กเลนของเด็กก็มีผลกระทบตอชีวิตการละเลนของเด็กได 
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ง.   ระบบมหภาค (macrosystems) เปนบริบทแบบแผนวัฒนธรรมใน
อุดมคติซ่ึงผสมกลมกลืนระหวางระบบกึ่งกลางและระบบภายนอกเขาดวยกัน ระบบมหภาคนี้ทําให
เกิดเปนความแตกตางของวัฒนธรรมในแตละประเทศ เชน ความแตกตางทางความคิด ความเชื่อ 
อุดมคติของเด็กท่ีเติบโตในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกายอมแตกตางกัน 

จ. ระบบเหตุการณแวดลอม (chronosystems) เปนแบบแผนของ
สถานการณแวดลอมท่ีเกิดข้ึนและมีการเปล่ียนแปลงตลอดชีวิต เชน ผลจากการหยารางของพอแม
ในชวงท่ีสําคัญตอพัฒนาการของเด็ก เปนตน 

กรอบแนวคิดทฤษฎีนี้จะเนนความสําคัญของการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางเด็กกับระบบแวดลอมตางๆคอนขางมาก การมองในเชิงนิเวศวิทยาน้ี พัฒนาการของเด็กท่ี
กําลังเปลี่ยนแปลงไปนั้นมีปฏิสัมพันธตอเสนเครือขายโยงใย (matrix) ท่ีกําลังเปล่ียนแปลงดวย
เชนเดียวกับระบบตางๆทางนิเวศวิทยา และจากการรวมกันของกรอบความคิดของบรอนเฟนเบรน
เนอรและทฤษฎีสภาวะแวดลอมครอบครัวนั้น จะมองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัววามีผล
จากอิทธิพลของเง่ือนไขบริบทสภาวะแวดลอมภายนอกครอบครัวเปนหลัก ดังนั้นหากมีการ
วิเคราะหครอบครัวอยางเปนระบบจะตองใหความสําคัญกับคุณลักษณะของแตละครอบครัวและ
โครงสรางบริบทแวดลอมครอบครัวซ่ึงมีความเช่ือมโยงสัมพันธกันอยางลึกซ้ึงดวย  

ดังท่ีกลาวมาในขางตนวาปจจุบันมีการนําเอาแนวคิดทฤษฎีนี้มาใชศึกษา
ในเร่ืองของการศึกษาดานสุขภาพครอบครัวมากข้ึนเนื่องจากเปนเร่ืองท่ีคอนขางซับซอน และมี
ความสัมพันธเกี่ยวของเช่ือมโยงกับระบบสภาวะแวดลอมครอบครัว จึงควรทําความเขาใจการศึกษา
ดานสุขภาพครอบครัวและความบกพรองตอการปฏิบัติหนาท่ีของครองครัวกอนวา หมายถึง 
การศึกษาครอบครัวจะทําหนาท่ีอยางไรใหดีท่ีสุดตามท่ีครอบครัวมุงหวัง และความหมายของ
สุขภาพครอบครัว คือ ครอบครัวประสบความสําเร็จตอการปฏิบัติหนาท่ีและบรรลุเปาหมายตามท่ี
มุงหวังครอบครัวท่ีมีสุขภาพท่ีดีจะตองประกอบดวย คุณลักษณะสําคัญ 6 ประการแตมิได
หมายความวาครอบครัวสุขภาพดีจะตองมีครบองคประกอบท้ัง 6 ประการ ไดแก  

1.  ทําความตกลงแหลงการใชอํานาจภายในครอบครัว  
2.  กําหนดกติกาและทําการตัดสินใจในการใชกติกาอยางม่ันคง  
3.  แสดงพฤติกรรมเชิงแลกเปล่ียนความเอ้ืออาทรในการพิทักษคุมครอง 

ซ่ึงกันและกันอยางสมํ่าเสมอ 
         4.  ทําการเล้ียงดูผูเยาวและเด็ก และรักษาสถานภาพชีวติสมรสอยางมี
ประสิทธิภาพและม่ันคง 
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5.  ทําการกําหนดเปาหมายของครอบครัวท่ีสมาชิกแตละคนมีสวนรวม 
6.  มีความยืดหยุนและการปรับตัวยอมรับพฒันาการท่ีเกดิข้ึนอยางปกติ  

และรวมถึงเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางไมคาดคิด (มาฆะ) 
 

 


