
 
 

บทท่ี 5 
อภิปรายผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัย 

 
5.1  อภิปรายผล 
 พฤติกรรมสุขภาพชองปากเด็กวัยกอนเรียนข้ึนอยูกับหลากหลายปจจัยไมวาจะเปนระดับ
ปจเจกของผูปกครอง (หฤทัย, 2545) หรือทางดานบริบทสังคมวัฒนธรรม (ดวงเดือน, 2545) การท่ี
จะใหผูปกครองเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากท่ีพึงประสงคหรือไมนั้น ไมไดเปนผลจาก
ปจจัยใดปจจัยหนึ่งแตเปนผลจากการเช่ือมโยงความสัมพันธของท้ังปจจัยมหภาคและจุลภาค และ
การเรียนรูและการปรับตัวของครอบครัวท่ีจะทําหนาท่ีเปนสถาบันแรกในการเร่ิมอบรมกลอมเกลา
เด็ก (ฉลองชัย, 2547) ดังนั้นการวิจัยในคร้ังนี้จึงเปนการศึกษาเงื่อนไขชีวิตครอบครัวที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ท้ังในระดับจุลภาคภายใน
ครอบครัว ระดับปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวและส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็ก และระบบมหภาคโดย
ประยุกตจากแนวคิดทฤษฎีสภาวะแวดลอมครอบครัว มองพฤติกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัววา
มีผลจากอิทธิพลของเง่ือนไขบริบทสภาวะแวดลอมภายนอกครอบครัวมาเก่ียวของ เชน การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีกําลังกาวเขาสูระบบทุนนิยมโลก ท่ีเนนความทันสมัยและ           
การเปนอุตสาหกรรม (ธีรนาถ, 2542) มีการดึงแรงงานจากภาคเกษตรกรรมท่ีเดิมทําเพื่อการเล้ียงชีพ
ภายในครอบครัว ออกมาทํางานตางถ่ินเพ่ือเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว จากการเปล่ียนแปลง
ดังกลาวสงผลกระทบตอลักษณะโครงสรางครอบครัว ลักษณะครอบครัวเปล่ียนเปนครอบครัวเดี่ยว
มากข้ึน (จันทรเพ็ญ, 2541) จากผลการศึกษาในคร้ังนี้พบวา การประกอบอาชีพของครอบครัวกลุม
ตัวอยางนอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแลวยังพบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว และอาชีพ
รับจางท้ังประจําและช่ัวคราว สงผลใหเกิดเง่ือนไขชีวิตของผูดูแลเด็กในครอบครัวท่ีหลากหลาย
ซอนทับอยูเนื่องดวยสังคมท่ีกําลังจะเปล่ียนแปลงจากชนบทมาสูสังคมเมืองมากข้ึนสังเกตไดจาก
รานคาท่ีเพิ่มข้ึน การกอสรางตึกแถวท่ีมากข้ึนเพื่อธุรกิจการคา จากสภาพเศรษฐกิจท่ีกําลังเติบโต ทุก
ครอบครัวตองแสวงหารายไดเพิ่ม การออกไปทํางานนอกบานจึงเปนเร่ืองจําเปน สงผลทางออมให
เกิดเปนความตึงเครียดและความขัดแยงภายในสําหรับบางครอบครัว ความเปล่ียนแปลงทาง
โครงสรางครอบครัวในพื้นท่ีศึกษาจึงพบลักษณะของครอบครัวหยารางเพิ่มมากข้ึนดวยเชนกัน 
สอดคลองกับการศึกษาของ อลิซเบธ เบค (2550) ท่ีกลาววาในปจจุบัน การศึกษาและการทํางานทํา
ใหมีครอบครัวหยารางเพิ่มมากข้ึน ความสัมพันธในครอบครัวเปราะบาง เพราะพอแมไปทํางาน



111 
 

นอกบาน ลูกไปเรียนหนังสือ มีขอจํากัดในการใชเวลาอยูรวมกันนอยลง ครอบครัวขาดแรง               
ยึดเหน่ียว สงผลใหเกิดความขัดแยงภายในและการหยารางตามมา นอกจากน้ีในพื้นท่ีการศึกษายัง
พบครอบครัวท่ีเด็กถูกท้ิงใหอยูกับปูยาตายายเพิ่มมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ นิพนธ (2554) 
นักวิจัยและประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ท่ีพบวาในรอบ 2 ทศวรรษ
ตั้งแตปพ.ศ. 2529-2552 โครงสรางครัวเรือนไทยมี ครัวเรือนท่ีหลานอยูกับปูยาตายาย หรือเรียกวา 
"ครัวเรือนแหวงกลาง" เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วถึง 5  เทา เปนจํานวน 2.3 ลานครัวเรือน ปูยาตายายที่
เล้ียงหลานนั้น ปจจุบันมีอายุต่ํากวา 65 ป และ 22% ของครัวเรือนท่ีผูสูงอายุอยูกับเด็กมีฐานะยากจน 
เด็กในครอบครัวลักษณะนี้มีโอกาสอยูกับพอแมนอยลงสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและ
การศึกษาของเด็ก ดังนั้นจึงควรใหความสนใจตอเง่ือนไขชีวิตของครอบครัวในกลุมนี้เพิ่มมากข้ึน 
 อีกท้ังยังใหความสําคัญกับความสัมพันธเช่ือมโยงกันอยางลึกซ้ึงระหวางองคประกอบ
ของครอบครัวนี้กับส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็ก ไดแก ครอบครัวกับอนามัยและสาธารณสุข ครอบครัว
กับการศึกษา ครอบครัวกับชุมชนและเพ่ือนบาน ครอบครัวกับศาสนา เปนตน ตามหลักการของ
สังคมวิทยาครอบครัวท่ีวา หากศึกษาเร่ืองใดตองเนนความสัมพันธทางสังคม เพราะทุกหนวยสังคม
มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน มีผลกระทบตอกันและกันอยางหลีกเล่ียงไมได (สัญญา, 2544) 
ความสัมพันธเหลานี้ตามแนวคิดทฤษฎีของ Bronfenbrenner (1977) ไดแบงออกเปนหลายระดับ 
ไดแก ระบบจุลภาค (microsystems) ระบบปฏิสัมพันธ (mesosystems) ระบบภายนอก (exosystems) 
ระบบมหภาค (macrosystems) ระบบเหตุการณแวดลอม (chronosystems) ระดับจุลภาค ระดับ
ปฏิสัมพันธ และระดับมหภาค แตในงานวิจัยคร้ังนี้ไดนํามาประยุกตใชเพียง 3 ระบบ ดังนี้ ระบบ
จุลภาค (microsystems) ระบบปฏิสัมพันธ (mesosystems) และระบบมหภาค (macrosystems) 
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การเปลี่ยนแปลงระบบมหภาค 

 

ระบบ
ปฏิสัมพันธ 

ระบบจุลภาค ครอบครัว 

ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวขยาย 

ผูเล้ียงดูแลหลัก ผูเล้ียงดูแลหลัก 

แม ปูยาตายาย แม+ปูยาตายาย

ปจจัยระดับปจเจก 

- การประกอบอาชีพ 

- รายไดของครอบครัว 
- การศึกษาของผูดูแลหลัก 

- การเล้ียงดูบุตร / หลาน 

- ทัศนคติ คานิยม ความเช่ือ 

ชุมชน/ 
เพ่ือน
บาน

อนามัยและ
สาธารณสุข 

ศูนย
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ส่ือและเทคโนโลย ี

พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวาน 

- นมแม / นมขวด / นมกลอง 
- อาหารเสริม / อาหารหลัก / ขนม 
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 ระบบจุลภาค (microsystems) หมายถึง บริบทเง่ือนไขชีวิตของแตละบุคคล เปนบริบทท่ี
มีความใกลชิดกับตัวเด็กมากท่ีสุด ไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน เพื่อนบานหรือโรงเรียน ในงานวิจัย
คร้ังนี้เลือกใหความสําคัญกับบุคคลที่มีความใกลชิดกับเด็กวัยแรกเกิดถึงอายุ 3 ปมากท่ีสุด ไดแก 
ครอบครัว ซ่ึงลักษณะของครอบครัวมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับโครงสรางของแตละครอบครัว 
จากผลการศึกษาพบวา ลักษณะโครงสรางครอบครัวของพื้นท่ีศึกษาสวนใหญเปนครอบครัวขยายท่ี
ประกอบดวย พอแมลูกและปูยาตายายอาศัยอยูรวมกัน เนื่องจากยังคงเปนสังคมเกษตรกรรมอยู แต
ก็พบครอบครัวเดี่ยวในพื้นท่ีศึกษาดวยเชนกัน สอดคลองกับในปจจุบันลักษณะของสังคมไทยเร่ิมมี
จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีนอยลงและกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน (ธนะจักร, 2539) ซ่ึงใน
พื้นท่ีศึกษาพบวาครอบครัวเดี่ยวบางครอบครัวไมไดเปนครอบครัวเดี่ยวท่ีแทจริงแมวาจะมีการยาย
มาอยูบานหลังใหมเพื่อเปนการลดจํานวนความแออัดของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อความ
สะดวกในการประกอบอาชีพนั้น แตยังคงมีการไปมาหาสูของปูยาตายายซ่ึงอาศัยอยูในชุมชน
เดียวกันอยูบอยคร้ัง หากปูยาตายายมีการเล้ียงดูบุตรหลานแบบตามใจเม่ือเด็กอยากกินขนมอะไรก็
ซ้ือให ทําใหเด็กมีความเส่ียงตอการเกิดฟนผุมากขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหาร
หวานไมไดข้ึนกับลักษณะโครงสรางของครอบครัววาเปนครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายเพียง
อยางเดียวยังข้ึนอยูกับปจจัยดานอ่ืนๆ ของผูดูแลหลัก ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายตางก็มี
ผูดูแลเด็กหลักในครอบครัวท่ีตางกันออกไป ผูวิจัยไดแบงผูดูแลหลักออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 
“แม” เปนผูดูแลหลัก “แมและปูยาตายาย” เปนผูดูแลหลัก และ “ปูยาตายาย” เปนผูดูแลหลัก 
เง่ือนไขชีวิตของผูดูแลหลักของท้ัง 3 กลุมสงผลตอการเกิดพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหาร
หวาน ท้ังในระดับปจเจกบุคคลของผูดูแลเองและสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีมีความสัมพันธกับ
ครอบครัว ในระบบจุลภาคน้ีจะกลาวถึงเง่ือนไขชีวิตระดับปจเจกท่ีมีความเชื่องโยงกับระบบอ่ืนๆ 
ไดแก การประกอบอาชีพ ระดับการศึกษา ทัศนคติดานสุขภาพ การเล้ียงดูหรือความมีวินัยในการ
อบรมเด็กภายในครอบครัว 
 การประกอบอาชีพของผูดูแลหลัก จากการศึกษาพบวาปจจัยดานการประกอบอาชีพของ 
3 กลุมผูดูแลหลักมีอิทธิพลในการเกิดพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวาน 

พฤติกรรมการบริโภคนมแม เนื่องจากแมเปนผูใหนมแกลูกไดเพียงผูเดียวดังนั้นการ
ประกอบอาชีพของแมจึงเปนเง่ือนไขท่ีมีความสําคัญตอระยะเวลาและความสามารถในการใหนม
ลูกไมวาจะเปนครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยาย หรือแมวาปูยาตายายจะเปนผูดูแลหลัก การ
ประกอบอาชีพของแมยังคงมีความสัมพันธกับระยะเวลาการเล้ียงลูกดวยนมแม การประกอบอาชีพ
ของแมท่ีทํางานอยูในพื้นท่ีจะมีทางเลือกสําหรับการใหนมลูกไดมากกวาการประกอบอาชีพท่ีแม
ตองทํางานตางถ่ิน เชน แมโบ อายุ 22 ป (นองหมูแฮมอายุ 1 ป 11 เดือน) ในครอบครัวเดี่ยว และ
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แมศุ อายุ 29 ป (นองภูอายุ 1 ป) ในครอบครัวขยาย ตางทํางานเปนลูกจางประจํา ท่ีทํางานอยูไมไกล
จากบาน ในตอนพักกลางวันสามารถกลับไปใหนมลูกท่ีบานได แตบางครอบครัวก็เลือกใหลูกฝก
กินนมขวดรวมกับนมแมมากขึ้น เพราะไมสามารถกลับมาใหนมลูกได ซ่ึงตางจากในกลุมท่ีแม
ทํางานตางถ่ิน ระยะเวลาการกินนมแมของเด็กข้ึนอยูกับระยะเวลาในการลาหยุดงานของแม ในกรณี
นี้นมขวดจึงเขามาแทนนมแมอยางหลีกเล่ียงไมได สําหรับในการประกอบอาชีพกลุมแมบานน้ันแม
จะมีเวลาอยูกับลูก สามารถใหนมแกลูกไดจนอายุ 6 เดือน ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับปจจัยเร่ืองสุขภาพของแม 
ภาวะน้ํานมแมวาไหลเปนปกติหรือไมดวยเชนกัน สอดคลองกับการศึกษาของ Riedy et al. (2001) 
กลาววา การประกอบอาชีพของแมมีผลตอการเล้ียงดูเด็กโดยเฉพาะระยะเวลาการเล้ียงลูกดวยนมแม 
แมท่ีอยูกับบาน ไมไดทํางานจะสามารถใหนมลูกไดนานถึง 18-24 เดือน แตแมท่ีทํางานจะเล้ียงลูก
ดวยนมแมไดเพียง 2-3 เดือนเทานั้น 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน การประกอบอาชีพของผูดูแลหลักท่ีเคยไปประกอบ
อาชีพนอกชุมชน มีการรับขอมูลขาวสาร วัฒนธรรมใหมจากสังคมเมือง เม่ือกลับมาเล้ียงดูบุตร
หลานท่ีชุมชนเดิมจึงนําความรูนั้นมาปรับใชกับการควบคุมการกินขนมระหวางม้ือ เชน คุณตาเอิด 
(นองบีอายุ 3 ป) เคยไปรับราชการทหารอยูท่ีกรุงเทพฯมีการฝกวินัยในการบริโภค ดังนั้นเม่ือเล้ียง
หลานก็จะมีการฝกวินัยการกินขนมใหแกหลานดวยเชนกัน อาหารจําพวกลูกอมหรือขนมกรุบ
กรอบจะไมใหหลานรับประทานเลย อีกท้ังยังฝกวินัยเร่ืองการทําความสะอาดชองปากใหอีกดวย 
แตหากผูดูแลหลักกลุมท่ีปูยาตายายไมเคยออกจากชุมชนเดิมยังคงมีการเล้ียงตามแบบวัฒนธรรม
ดั้งเดิมก็จะไมเขมงวดเร่ืองการบริโภคอาหารระหวางม้ือมากนัก สอดคลองกับการศึกษาของหฤทัย 
(2545) กลาววา ครอบครัวท่ีเด็กอยูกับปูยาตายาย จะไดรับการกินขนมแบบตามใจโดยไมมีการดูแล
สุขภาพชองปากเทาท่ีควรเนื่องจากการตามไมทันกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปของปูยาตา
ยาย เพราะยังคงคิดวาเม่ือกอนเล้ียงลูกมาไมเคยแปรงฟน ฟนยังไมผุ แตการบริโภคอาหารหวานของ
เด็กสมัยกอนตางจากปจจุบันมาก  
 รายไดของครอบครัว จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาในครอบครัวท่ีมีรายไดสูงมากกวา 10,000 
บาทตอเดือนมี 2 ครอบครัว ไดแก ครอบครัวนองอิงและนองโฟกัส สามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม
ในยี่หอท่ีแพงกวาครอบครัวอ่ืนๆโดยใหเหตุผลวาเปนนมแพะท่ีมีคุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกับ
นมแมมากท่ีสุดมาจากตางประเทศ และตองส่ังซ้ือจากในอําเภอเมืองหรือกรุงเทพฯเทานั้น สวนแมท่ี
ตองหาเล้ียงครอบครัวเพียงลําพังเนื่องจากมีการหยารางกับสามีก็อยากเลือกส่ิงท่ีดีมีประโยชนใหกับ
ลูกเชนกันแตก็ตองปรับใหเขากับรายไดของตน ไดแก ครอบครัวของนุกอายุ 2 ป แมใหเหตุผลวา
เลือกนมยี่หอดูเม็กซเพราะราคาไมแพงและอานฉลากมีสารอาหารครบแตถาเดือนไหนมีเงินจาก
รายไดเสริมก็จะเลือกซ้ือยี่หอเอนฟาโกรใหลูกเพราะแพงกวาและดีกวา สอดคลองกับการศึกษาของ 
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ฉลองชัย (2547) กลาววา รายไดของครอบครัวท่ีดีก็นําไปสูชีวิตความเปนอยูท่ีดีของครอบครัว เปน
ตัวกําหนดการตัดสินใจในการเลือกซ้ือหรือไมซ้ืออาหาร ครอบครัวท่ีมีฐานะดียอมมีโอกาส
แสวงหาส่ิงท่ีดีมาบริโภคไดมากกวาครอบครัวท่ีมีรายไดนอย  
 การศึกษาของผูเล้ียงดูหลัก การศึกษาในคร้ังนี้พบวา แมวาบางครอบครัวท่ีผูดูแลหลักจบ
การศึกษาเพียงช้ันประถมศึกษา ไดแก ครอบครัวของนํ้าตาล ครอบครัวของเนสเลย ครอบครัวของ
แอปและแอล ครอบครัวเหลานี้มีการเรียนรูนอกระบบ เชน จากคําแนะนําของเจาหนาท่ีสาธารณสุข
หรือจากประสบการณของตัวเองและการเล้ียงลูกคนแรกมากอน ทําใหเกิดพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพชองปากท่ีดีไดเชนกัน ในขณะท่ีบางครอบครัวจบการศึกษาสูงแตเนื่องดวยเง่ือนไขในชีวิต
ในดานอ่ืนๆสงผลทําใหพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากไมดีเทาท่ีควร ไดแก ครอบครัวของโฟร 
ดังนั้นระดับการศึกษาของผูดูแลหลักเพียงปจจัยเดียวจึงไมสามารถตัดสินพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพชองปาก และการบริโภคอาหารได ซ่ึงแตกตางจากงานวิจัยอ่ืนๆท่ีพบวาการศึกษาของพอแม
มีความสัมพันธกับสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียน หากแมมีระดับการศึกษาต่ําจะมีความเชื่อท่ีผิดใน
การเล้ียงเด็ก (วรัตนา, 2540) ซ่ึงแมท่ีมีการศึกษาตํ่าถึงแมวาตองแปรงใหลูกแตไมมีความเขมงวดพอ
สงผลทําใหเด็กฟนผุ (หฤทัย, 2545)  
 การอบรมเล้ียงดูเด็ก การศึกษาคร้ังนี้ในกลุมท่ียายเปนผูดูแลหลักในบางครอบครัวจะเล้ียง
ดูหลานแบบไมเขมงวดเพราะใหเหตุผลวาเด็กยังเล็ก และเคยเล้ียงเด็กมาหลายคนแบบน้ี ปลอยให
เปนไปตามธรรมชาติ ละเลยการดูแลเร่ืองสุขภาพชองปากและการบริโภคอาหาร สอดคลองกับ
การศึกษาของอุมาพร (2542) ท่ีกลาววาปูยาตายายมักคิดวาเด็กยังเล็กไมตองเขมงวดกวดขันจึงเล้ียง
เด็กแบบตามธรรมชาติ ไมไดมีการฝกอบรม ท้ังท่ีเด็กสามารถฝกวินัยไดตั้งแตอายุยางเขา 2 ปแรก
ของชีวิต อีกท้ังในครอบครัวเดี่ยวจะดูแลความมีระเบียบวินัยไดดีกวาครอบครัวขยายเพราะ
ครอบครัวขยายจะมีสมาชิกหลายชวงอายุ การตกลงเร่ืองกติกาในการดูแลเด็กยอมยากกวาครอบครัว
เดี่ยวท่ีมีเพียงพอและแมท่ีมีอํานาจในการเล้ียงดูลูก สําหรับกลุมท่ีมีผูดูแลหลักคนเดียว ไดแก แม 
หรือ ยายาย การควบคุมใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคนาจะทําไดงายเนื่องจากผูดูแลหลักมีเพียงคน
เดียว แตท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับปจจัยระดับบุคคลของแมหรือยายายดวย ซ่ึงสวนใหญยายายจะเล้ียงดู
แบบตามใจ ไมคอยสนใจเร่ืองการดูแลสุขภาพชองปาก (ฉลองชัย, 2547) แตการศึกษาคร้ังนี้ก็พบวา
มีบางครอบครัวท่ีปูยาตายายใหความสําคัญกับการอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน เชน คุณตาเอิด มีการฝก
วินัยในการดูแลสุขภาพใหกับหลาน ท้ังเร่ืองของการอาบนํ้า แปรงฟนการกินขนม สอดคลองกับ
การศึกษาของฉลองชัย (2547) ท่ีพบวามีบางครอบครัว ยายไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ี
สาธารณสุขแลวนํากลับมาปฏิบัติตามคําแนะนําการดูแลสุขภาพชองปาก 
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 ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานไมวาจะ
เปนครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยาย ไมวาจะเปนกลุมท่ีผูดูแลหลักจะเปน แม หรือ ปูยาตายาย 
โดยเฉพาะทัศนคติ ความเชื่อของผูดูแลหลักในเร่ืองการบริโภคนม ความสําคัญของฟนน้ํานม 
ทัศนคติตอการบริโภคขนม และทัศนคติตอการทําความสะอาดชองปาก  

ทัศนคติ ความเชื่อของผูดูแลหลักในเร่ืองการบริโภคนม มีผูดูแลหลักกลุมท่ีมีปูยาตายาย
เล้ียงบางครอบครัวเนนเร่ืองการกินอ่ิมนอนหลับของหลาน และยังคิดวาหากบริโภคนมรสหวาน
แลวทําใหเด็กกินนมไดเกงข้ึนอาจจะตัวโตข้ึน โดยไมคํานึงถึงโรคตางๆท่ีจะตามมาหากเด็กติด
หวาน อีกท้ังยังไมเขมงวดเรื่องการแปรงฟน จากการศึกษาของ ทรงธรรม และ ระวีวรรณ (2539) 
พบวาการท่ีเด็กกินนมรสหวานแมจะแปรงฟนอยูเสมอแตก็ยังพบวามีฟนผุมากกวาเด็กท่ีกินนมรสจืด  

ทัศนคติเร่ืองความสําคัญของฟนน้ํานม จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาบางครอบครัวท่ีมีแม
เปนผูดูแลหลักเพียงคนเดียวแตมีความเช่ือวาฟนน้ํานมไมสําคัญ และเล้ียงดูบุตรแบบตามใจ ทําให
เกิดการละเลยการดูแลสุขภาพชองปาก เม่ือลูกรองไหไมยอมแปรงก็ไมไดแปรงฟนใหลูก อีกท้ัง
พฤติกรรมการบริโภคนมท่ีผานมายังปลอยใหหลับคาขวดนมเพราะพอกลัวลูกรองไหงอแงจึงไมให
แมกวนใจลูกหากลูกหลับไปแลว และในกลุมท่ีปูยาตายายเปนผูดูแลหลักมักจะคิดวาฟนน้ํานมไม
สําคัญเพราะอีกไมนานก็จะหลุดเอง ไมจําเปนตองมาอุดฟนหรือพยายามจะเก็บฟนน้ํานมไว 

ทัศนคติตอขนม หลายครอบครัวมองวา ขนมเปนมากกวาอาหารระหวางม้ือแตเปน
สัญลักษณของรางวัล หรือส่ิงท่ีอยูคูกับเด็ก และเปนเร่ืองธรรมชาติถาเด็กจะกินขนมหรือลูกอม 
สอดคลองกับการศึกษาของวิภาพร (2545) ท่ีพบวาชาวบานมีความคิดวาฟนน้ํานมอยูในชองปากไม
นาน จึงไมดูแลรักษาและใชขนมเปนสัญญะ เปนการบริโภคเพื่อตอบสนองดานจิตใจเปนตัวแทน
ความรักและรางวัลแกเด็ก  

ทัศนคติเร่ืองการทําความสะอาดชองปาก การศึกษาในคร้ังนี้พบวามีบางครอบครัวท่ีคิด
วาควรแปรงฟนเฉพาะตอนเชาเนื่องจากเห็นเปนกิจวัตรประจําวัน ตองไปโรงเรียน ไมใหปากเหม็น 
สอดคลองกับการศึกษาของหฤทัย (2545) และฉลองชัย (2547) ท่ีพบวาการแปรงฟนเปนไปเพื่อการ
เขาสังคม ทัศนคติเชนนี้จึงถูกถายทอดไปยังเด็กโดยผานพฤติกรรมการทําความสะอาดชองปากเด็ก
เฉพาะชวงเชาเทานั้น  
 ระบบปฏิสัมพันธ (mesosystems) ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวและระบบ
สาธารณสุข ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัว
และชุมชนหรือเพ่ือนบาน 
 ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวและระบบสาธารณสุข ในตําบลหนองหญาไซนั้นไมมี
สถานีอนามัยเพราะหนาท่ีรับผิดชอบดานสาธารณสุขข้ึนตรงกับโรงพยาบาลหนองหญาไซ          
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การเขาถึงบริการดานสุขภาพจึงไมเปนเร่ืองยากหรือเปนอุปสรรคเพราะถนนหนทางคอนขางดี แต
การจะเลือกเขามารับบริการหรือไมแตกตางกันไปในแตละครอบครัว จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวา
มีการเขารับบริการสาธารณสุขแตกตางหลากหลายข้ึนอยูกับเง่ือนไขชีวิตของผูดูแลหลัก เชน การ
ฝากครรภของแม หากแมไดรับการฝากครรภหรือพาลูกมารับการฉีดวัคซีนท่ีโรงพยาบาลจะไดรับ
คําแนะนําเร่ืองการดูแลสุขภาพชองปากของคุณแมและลูกนอย หากฝากครรภท่ีคลินิกเอกชนอาจจะ
ไดรับคําแนะนําหรือไมข้ึนอยูกับแตละคลินิก การเขารับบริการท่ีคลินิกเอกชนนั้นเง่ือนไขดาน
รายไดของครอบครัวทําใหมีทางเลือกในการรักษามากข้ึน สามารถเดินทางไปรับบริการที่คลินิก
เอกชนไดแมวาบางคลินิกจะอยูในตัวอําเภอเมือง หรืออยูตางอําเภอ (อ.ดานชางมีแพทยเฉพาะ
ทางการรักษาเด็กโดยตรงซ่ึงอยูไมไกลกับหนองหญาไซมากนัก) แตท้ังนี้เม่ือไดรับคําแนะนําจาก
เจาหนาท่ีสาธารณสุขแลวผูดูแลเด็กจะปฏิบัติตามหรือไมก็ยังข้ึนอยูกับเง่ือนไขอ่ืนๆอีก เชน ความ
เช่ือ ทัศนคติตอการใหความสําคัญกับการบริโภคและการดูแลสุขภาพชองปาก เปนตน เชนเดียวกับ
การศึกษาของ ดวงเดือน (2545) ที่พบวาผูปกครองไมใหความสําคัญกับฟนผุเพราะคิดวาเปนเร่ือง
ธรรมชาติของเด็ก เม่ือพิจารณาจากการเรงหารายได ออกไปทํางานรับจางไมสะดวกท่ีจะพาลูกมา
รับบริการ งานบริการสวนใหญท่ีผูปกครองมักจะพาเด็กมาคือการถอนฟน ซ่ึงเกิดจากการปลอยให
ลุกลามถึงท่ีสุดกอน (เพ็ญแข, 2542) สําหรับเร่ืองสุขภาพทั่วไปของเด็ก การศึกษาในคร้ังนี้พบวามี
ครอบครัวขยายบางครอบครัวท่ีมีความคิด ความเชื่อในการรับบริการกับหมอพื้นบาน โดยเฉพาะ
การกวาดล้ินในเด็กเล็กจะเปนท่ีนิยมทํากันมาก เม่ือเด็กไมสบายเจ็บคอก็จะพาไปหาหมอชาวบาน
คุณแมทานหนึ่งเลาวา “หมอชาวบานมีมานาน เกาแก  เขาเกงมากนะมีคาถา ไปไมกี่ทีก็หาย เด็กๆก็มี
ไปกันเยอะ” แตก็มียายบางครอบครัวซ้ือยามาจากรานขายยาแผนโบราณเพ่ือมากวาดใหหลานเอง 
เนื่องจากมีความเช่ือวาผลการรักษาอยูท่ีตัวยา และกวาดเองมาต้ังแตรุนลูก สอดคลองกับการศึกษา
ของ ดวงเดือน (2545) กลาววา ความเปนอยูของชุมชนเปนลักษณะของการพึ่งพาตนเอง สุขภาพจึง
เปนการดูแลกันเองภายในครอบครัว โดยสืบตอมาจากบรรพบุรุษ ท้ังนี้การเขาถึงบริการสาธารณสุข
จึงควรคํานึงถึงท้ังระบบการแพทยแผนปจจุบันท่ีมีมาตรฐาน ระบบการแพทยพื้นบาน และระบบ
การดูแลตนเองของครอบครัวและชุมชน 
 ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากการเปล่ียนแปลง
เศรษฐกิจในปจจุบันทําใหมีครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้แมยังตองออกไปทํางานนอกบาน
เพื่อหารายไดใหแกครอบครัว ดังนั้นการฝากเด็กไวกับสถานรับเล้ียงเด็ก หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และคนรับจางดูแลเด็ก จึงเปนเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไมได จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวา การฝากเล้ียงนั้น
ข้ึนอยูกับเง่ือนไขชีวิตของผูดูแลหลักของแตละครอบครัว บางคร้ังไมเฉพาะครอบครัวเดี่ยวท่ีพบ
การฝากเล้ียงเด็ก ในครอบครัวขยายท่ีแมตองออกไปทํางานนอกบานและปูยาตายายตองทํามาหา
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เล้ียงชีพไมมีเวลาดูแลหลาน แมก็ตองนําลูกฝากใหคนรับจางเล้ียงเด็กซ่ึงไมใชคนในครอบครัวเล้ียง
เฉพาะตอนกลางวันและไปรับกลับตอนเย็น สวนในครอบครัวเดี่ยวท่ียังคงมีญาติอยูในอําเภอ
เดียวกันก็จะฝากญาติเล้ียงขณะท่ีแมออกไปทํางานเชนกัน แตสวนใหญทั้งในครอบครัวเดี่ยวและ
ครอบครัวขยายหากผูดูแลหลักมีอาชีพแมบานหรือทําไรทําสวนอยูในบริเวณบานหรือประกอบ
กิจการคาขาย จะมีเวลาอยูกับลูกและไมนําเด็กไปศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยใหเหตุผลวา ถามีเวลาก็
อยากเล้ียงเอง จะพาไปเขาโรงเรียนเม่ืออายุถึงเกณฑท่ีจะเขาอนุบาล มีความเช่ือและม่ันใจวาการ
เล้ียงเด็กดวยตนเองยอมดีกวาการฝากใหผูอ่ืนเล้ียง เชนเดียวกับแนวคิดของกาญจนา (2533) ท่ีวาการ
เล้ียงดูเด็กโดยใหสถาบันนอกครอบครัว เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ โรงเรียนอนุบาล มีสวนใน
การเล้ียงดูนั้นไมสามารถทําหนาท่ีแทนพอแมไดอยางสมบูรณ เนื่องจากเด็กมีจํานวนมาก อาจจะ
ดูแลพฤติกรรมตางๆไมท่ัวถึง รวมท้ังพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานหรือการแปรงฟน
ใหสะอาดได ดังเชน การศึกษาในคร้ังนี้พบบางศูนยใหเด็กรับประทานอาหารวางประเภทขนมและ
นม ซ่ึงอยูเหนืออํานาจการควบคุมของผูปกครอง บางคร้ังไมแปรงฟนในตอนกลางวันเนื่องจากครู
คิดวาเด็กเล็กต่ํากวา 3 ปไมตองแปรงฟนก็ไดซ่ึงความเช่ือของครูผูดูแลสงผลตอการเกิดพฤติกรรมท่ี
ไมพึงประสงคดานการดูแลสุขภาพชองปากดวยเชนกัน นอกจากนี้ในบางศูนยยังมีการอนุญาตให
นําขนมและขวดนมไปได เม่ือเด็กเห็นเพื่อนกินขนมก็อยากกินตาม แตในบางครอบครัวท่ีคิดวา การ
นําบุตรหลานไปฝากไวท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาจะทําใหพัฒนาการการเรียนรูท่ีดีกวาเพราะไมมีเวลา
ดูแลลูกดวยตนเอง และฝากความหวังวาเด็กจะสามารถเลิกขวดนมไดเม่ือไปโรงเรียน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ ฉลองชัย (2547) พบวา ทุกครอบครัวฝากภาระการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ไวกับสถานรับเล้ียงเด็ก โดยเร่ิมต้ังแตเด็กอายุประมาณ 1-2 ป เพราะคิดวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะชวย
อบรมใหเด็กชวยเหลือตัวเองได มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนเชนกัน สําหรับครอบครัวท่ีพอแมตองไปทํางาน
ตางถ่ินและท้ิงลูกไวกับปูยาตายายอาจจะเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจเพราะคาจางเล้ียงดูเด็กหรือ
สถานรับเล้ียงเด็กเอกชนในเมืองมีราคาคอนขางสูง (เอมิโกะ และ คะโยะโกะ, 2554) 
 ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวและชุมชนหรือเพื่อนบาน ในตําบลหนองหญาไซนั้นเปน
ชุมชนชนบทที่กําลังมีความเจริญเขามา ภายในเวลา 2-3 ปท่ีผานมาเร่ิมมีรานคาสะดวกซ้ือ ไดแก 
เซเวนอีเลฟเวน ซีเจเอ็กซเพรส มาเปดใหบริการ 3 แหง และยังมีธนาคารมาเปดอีก 1 แหง ทําใหเกิด
ทางเลือกในการซ้ือสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคมีมากข้ึน ครอบครัวสวนใหญจากผลการศึกษา
พบวา เม่ือมีรานคาสะดวกซ้ือมาเปดใหบริการก็เปล่ียนแหลงซ้ือจากรานขายของในตลาดมาเปน
รานคาสะดวกซ้ือเหลานี้ และเปนแหลงซ้ือขนมแหลงใหมของเด็กดวย มีบางครอบครัวพาไปราน
สะดวกซ้ือถึงสัปดาหละ 5 คร้ัง ทําใหเด็กเกิดความเคยชินและมีโอกาสในการซ้ืออาหารที่ไมมี
ประโยชนมารับประทานมากข้ึน ถึงแมวาจะมีการขยายตัวของชุมชนเขาสูความเจริญทางวัตถุมาก
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ข้ึนแตเนื่องจากสังคมสวนใหญยังเปนสังคมเกษตรกรรม มีการอาศัยพึ่งพากันทางสังคม ชุมชน 
เพื่อนบาน และอยูกันเปนเครือญาติ จึงมีความสนิทสนมและฝากฝงในดูแลบุตรหลานไดใน
ชวงเวลาท่ีผูดูแลเด็กไมสามารถอยูกับเด็กได เชน ออกไปทําธุระเพียงไมนาน ก็จะฝากไวใหเพื่อน
บานคอยดู 
 ยายจุน เลาวา “เวลาท่ีไปตลาดหรือไปทําธุระก็จะผูกนองท้ัง 2 คนเอาไวกับเสา แลวใหตา
ยายขางบานคอยมองให เพราะตายายขางบานสนิทกันมาก ยังอุนใจท่ีมีคนคอยดูให เพราะเราอยูกับ
หลานเพียงลําพังบางคร้ังคนเดียวมันก็ไมไหว บางคร้ังก็เอามาใหเคาชวยเล้ียง เด็กก็ติดคุณตาขาง
บานเหมือนกัน”  
 นอกจากนี้ญาติและเพ่ือนบานยังมีความสําคัญในการถายทอดการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับการ
เล้ียงเด็ก จากประสบการณตรงท่ีเคยเล้ียงเด็กมากอนและองคความรูนั้นไดรับการทดสอบมาแลว 
(หฤทัย, 2545) จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการเรียนรูจากประสบการณของผูท่ีเคยเล้ียงเด็กมากอน
หรือเพ่ือนบานท่ีมีวัยใกลเคียงกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารเสริม ดังตัวอยาง
จากครอบครัวหนึ่งไมวาจะเปนยี่หอของนมผงสําเร็จรูป อาหารเสริม หรือการเล้ียงดูท่ัวไป จะคอย
ถามจากเพ่ือนบานท่ีมีประสบการณการเล้ียงเด็กมากอน สําหรับในบางครอบครัวท่ีแมทํางานนอก
บานก็อาจจะมีการปรึกษากับเพ่ือนท่ีทํางานท่ีมีประสบการณการเล้ียงเด็กเล็กมากอน ดังนั้นจะเห็น
ไดวา ไมวาจะเปนญาติ คนรอบตัวของผูดูแลเด็ก เพื่อนท่ีทํางาน เพื่อนบาน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานรวมท้ังพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ัวไปของเด็กดวย 
 ระบบมหภาค (macrosystems) เปนระบบท่ีมีความความเช่ืองโยงกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึ้น การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ซ่ึงอาจจะ
ไมมีผลโดยตรงตอเด็ก แตจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับเง่ือนไขชีวิตระดับครอบครัวท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวาน เชน การอพยพยายไปทํางานตางถ่ินของพอแม ท้ิงลูกไว
ใหปูยาตายายดูแล พอแมไมมีเวลาดูแลลูกดวยตนเอง เปนตน 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
เปล่ียนแปลงของสังคมเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบทของพ้ืนท่ีการศึกษา พบการเปล่ียนแปลงของครอบครัว
ขยายไปเปนครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากข้ึนแตก็ยังมีความสัมพันธกับเครือญาติอยางเนนแฟน 
นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะโครงสรางครอบครัวท่ีมีการอพยพไปทํางานตางถ่ินของพอแมและมอบ
หนาท่ีใหปูยาตายายเปนผูดูแลเด็กจํานวนมาก พอแมมีหนาท่ีเพียงสงเงินมาใหเปนคาเล้ียงดูหรือใน
บางครอบครัวก็มอบใหปูยาตายายเปนผูหาเล้ียงหลานเอง อํานาจในการเล้ียงดูบุตรหลานสวนใหญ
จึงอยูท่ีปูยาตายายซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวาน รวมท้ังขอตกลงระหวางแม
และปูยาตายายในการเลือกซ้ือนมและอาหารเพื่อการบริโภค ดังตัวอยางครอบครัวหนึ่งท่ีพอแมสง
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เงินมาใหยายทุกเดือนเปนคาเล้ียงดูแตอํานาจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนนมยี่หอใด รส
ใด ข้ึนอยูกับแมเปนตัดสินใจใหยายเลือกซ้ือตามท่ีตนบอกไว ตางกับอีกครอบครัวหนึ่งซ่ึงยายมี
อํานาจการตัดสินใจในพฤติกรรมการบริโภคโดยกระบวนการศึกษาเรียนรูและการปรับตัวตาม
สภาพเศรษฐกิจสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปของยาย ยายจุน อายุ 42 ป (นองแอปและแอล อายุ 2 ป) เลา
วา “ยายเปนคนบอกแมเคาเองวาใหเปล่ียนไปกินนมอีกยี่หอหนึ่งท่ีราคาถูกกวาเพราะเล้ียงหลานถึง 
2 คนตองชวยกันประหยัด ก็แมเคาสงเงินมาใหเราแลวหนิ เราตองเปนคนตัดสินใจเลือกของเอง ก็
ไปดูมาหลายยี่หอ อานฉลากดูดวยวาอันไหนเหมาะท่ีสุด” นอกจากเร่ืองการตัดสินใจเลือกซ้ือส่ิง
อุปโภคบริโภคแลว พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานรวมท้ังการดูแลสุขภาพชองปากของ
แมท่ีไปทํางานตางถ่ิน ท้ิงไวใหปูยาตายายหรือญาติหรือแมแตคนท่ีไมใชญาติดูแลเด็กแทนนั้น ทํา
ใหการควบคุมการดูแลเร่ืองการแปรงฟนและการบริโภคขนมหวานทําไดนอยลง (พัชราลักษณ และ 
สุปรีดา, 2541) การเปล่ียนแปลงในระบบมหภาคดังกลาวสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติในชวงป พ.ศ. 2513-2523 ภาครัฐไดมีการพัฒนาทุนนิยมท่ีมีการขยายตัวทางธุรกิจ
การเกษตรเพ่ือการผลิตและการสงออก (วัฒนา, 2538) ทําใหเกิดสวนของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมาก
ข้ึน มีการดึงแรงงานจากภาคเกษตรกรรมท่ีเดิมทําเพื่อการเล้ียงชีพภายในครอบครัว ออกมาทํางาน
ตางถ่ินเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว จากการเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอลักษณะ
โครงสรางครอบครัว ลักษณะครอบครัวเปล่ียนเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน (จันทรเพ็ญ, 2541) 
นอกจากนี้ยังเกิดปญหาภาระหนาท่ีเล้ียงดูบุตรข้ึนในครอบครัวเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงเขาสูยุค
อุตสาหกรรมดังท่ีกลาวขางตน ทําใหบทบาทของผูหญิงเปล่ียนไปจากเดิมมีการดูแลเล้ียงดูบุตร
หลานเองไปพรอมๆกับการใชแรงงานประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายในครอบครัว มาเปนการขาย
แรงงานออกไปรับจางในโรงงาน งานบริการ หรือในตลาดแรงงานอ่ืนๆ ไมสามารถดูแลบุตรหลาน
ไดดวยตนเอง ปลอยใหภาระการดูแลบุตรหลานอยูกับปูยาตายาย (แคร่ี และ นภาภรณ , 2538) และ
จากการศึกษาวิจัยครอบครัวชาวเอเชียพบวา ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการทํางานของเพศหญิง
ในอัตราท่ีสูงตลอดชีพ และเปนเพียงไมกี่ประเทศในโลกท่ีมีการทํางานนอกบานของทั้งสามีและ
ภรรยา แมวาในชวงท่ีตองเล้ียงดูลูกก็ยังคงทํางานอยู และส่ิงท่ีสนับสนุนใหหญิงไทยไดทํางานใน
ลักษณะนี้ไดคือ การพึ่งพาอาศัยชวยเหลือซ่ึงกันและกันของญาติพี่นองเปนส่ิงท่ีแทรกอยูใน
วัฒนธรรมครอบครัวไทย เด็กๆ จึงตองถูกเล้ียงโดยปูยาตายายหรือญาติสนิท (ฮิโรโกะ อางถึงในเอมิ
โกะ และคะโยะโกะ, 2554) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทยป พ.ศ. 2542 ของ
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดสํารวจขอมูลท่ีเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ 
พัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย พบวา ผูดูแลหลักท่ีเล้ียงดูเด็กอายุ 0-5 ป คือแม คิด
เปนรอยละ 66.0 รองลงมาคือ ปู ยา ตา ยาย คิดเปนรอยละ 23.4 และจากการศึกษาของกองทันต
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สาธารณสุข กรมอนามัย ป 2546 พบวา สัดสวนของแมซ่ึงเปนผูเล้ียงดูหลักลดลง คิดเปนรอยละ 
58.9 เนื่องจากแมตองไปทํางานนอกบานเพ่ือหาเล้ียงชีพ (กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) 
ทําใหแมมีเวลาในการเล้ียงดูบุตรนอยลง ครอบครัวไมมีเวลาอยูดวยกันพรอมหนาพรอมตา (กมล
รัตน และ สมชาย, 2552)  
 ผลกระทบอีกดานหน่ึงของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของหมูบานมาสูระบบทุนนิยมหรือระบบเงินตราทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม จากชุมชนเมืองเขาสูชนบท เดิมจะเปนท้ังผูผลิตและผูบริโภคจะเปล่ียน
มาเปนผูบริโภคมากข้ึน (เอ้ือมพร และ สมพันธ, 2535) มีการคมนาคมท่ีสะดวกมากข้ึน มีอาหาร
หลากหลายประเภทเขาถึงชุมชนมากข้ึน มีรานคาในชุมชนมากข้ึน มีการเขาถึงขนมท่ีเส่ียงตอการ
เกิดฟนผุตามมาเพ่ิมมากข้ึนดวยเชนกัน (หฤทัย, 2545) ดังการศึกษาคร้ังนี้พบวาชุมชนมีการ
เปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจข้ึนอยางมากในระยะ 2-3 ปท่ีผานมา สมัยกอนมีเพียงรายขายของชําเล็กๆ
ในตลาด มีธนาคารเพื่อการเกษตรเพียงแหงเดียว แตปจจุบันมีธนาคารออมสินเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งแหง
เพื่อตอบสนองผูตองการใชบริการท่ีเพิ่มมากข้ึนดวย นอกจากนี้ท่ีพบไดเดนชัดมากคือมีรานคา
สะดวกซ้ือติดแอรมาเปดบริการถึง 3 แหงพรอมๆกัน ไดแก รานเซเวนอีเลฟเวนจํานวน 2 ราน ใน
ปมน้ํามันหนึ่งรานและติดถนนใหญอีกหนึ่งราน รานซีเจเอ็กซเพรสซ่ึงต้ังอยูไมหางกันมากอีกหนึ่ง
รานจะขายของเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีใชในครัวเรือนมากกวาเซเวนอีเลฟเวน เชน นมผงสําเร็จรูป
ยี่หอตางๆ ขนมหรือเคร่ืองดื่มหลากหลายประเภท ผงซักฟอก เคร่ืองปรุงรส ฯลฯ ผูปกครองให
ความสนใจและพาเด็กๆไปรานสะดวกซ้ือกันเกือบทุกครอบครัว ไมวาจะอยูใกลหรือไกลก็ไมเปน
อุปสรรคในการไปรับบริการ โดยเฉพาะครอบครัวศึกษาท่ีอยูใกลรานคาสะดวกซ้ือดังกลาว เด็กจะ
เขาไปเดินเลนเกือบทุกวัน แตก็พบวาหลายครอบครัวท้ังท่ีแมเปนผูเล้ียงดูหลัก หรือบางครอบครัว
ปูยาตายายเปนผูเล้ียงดูหลัก ท่ีมีวินัยในการอบรมเล้ียงดูเด็กก็จะไมพาไปรานคาสะดวกซ้ือเหลานี้
เนื่องจากกลัววาจะติดเปนนิสัยพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมพึงประสงค  
 ส่ือและเทคโนโลยี เปนการเปล่ียนแปลงท่ีมาควบคูกับการพัฒนาสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ เม่ือมีถนนก็มีการเขาถึงส่ือและเทคโนโลยีในหลายชองทางเพิ่มมากข้ึน ไมวาจะ
เปนการรับส่ือคําแนะนําจากทางเจาหนาท่ีสาธารณสุขจากการมาโรงพยาบาลโดยตรงหรือโครงการ
สงเสริมสุขภาพตางๆของโรงพยาบาลเองที่เขาถึงชุมชนมากข้ึน หรือจะเปนส่ือท่ีมาจากโทรทัศน 
อินเตอรเน็ท ก็มีสวนในการเพ่ิมชองทางการรับรูขอมูลขาวสารเร่ืองการบริโภคจากการศึกษาคร้ังนี้
พบวาในครอบครัวท่ีมีแมเปนผูดูแลหลัก หากแมมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีการ
แสวงหาขอมูลการเล้ียงลูกจากในอินเตอรเน็ทท่ีสามารถมาใชไดท่ีทํางาน ดังตัวอยางครอบครัวหนึ่ง
ท่ีแมจะคนควาหาบทความตางๆเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็กจากอินเตอรเน็ทและมีการสมัครเปนสมาชิก



 
 

122 

ของนมผงสําเร็จรูปบางยี่หอจะมีการสงขอความเกี่ยวกับการเล้ียงลูกมาทางขอความในมือถือดวย 
สวนส่ือจากโทรทัศนนั้นสวนใหญจะมีอิทธิพลตอผูดูแลเด็กมากกวาตัวเด็กเองในกลุมศึกษา ผูดูแล
เด็กจะมีโอกาสเห็นนมผงสําเร็จรูปยี่หอ หรือรสตางๆจากโฆษณา แตการตัดสินใจเลือกซ้ือไมได
ข้ึนอยูกับส่ือโฆษณาเพียงอยางเดียวมักจะดูจากราคาและสวนประกอบของสารอาหารขางกลอง
กอนเลือกซ้ือดวย สวนเด็กในชุมชนพื้นท่ีศึกษาจากการสัมภาษณผูดูแลเด็กสวนใหญพบวาเด็กไม
คอยไดเลือกซ้ือขนมตามโฆษณาในโทรทัศนมากนัก จะเลือกตามขนมท่ีมีในรานคานั้นๆมากกวา 
ยกเวนในครอบครัวเดี่ยวหน่ึงครอบครัวที่มีแมเปนผูดูแลหลักเพียงคนเดียวตองคาขายและเปด
โทรทัศนท้ิงไวใหลูกดูเปนประจํา เม่ือเขาไปที่รานคาเด็กจะสามารถจําผลิตภัณฑยี่หอตางๆท่ีดูจาก
โฆษณาไดหมด แตกตางไปจากการศึกษาของดวงเดือน (2545) ท่ีกลาววา ส่ือโทรทัศนมีอิทธิพลตอ
การเลือกซ้ือขนมของเด็กทุกครอบครัว อาจเนื่องมาจากครอบครัวในชุมชนพื้นท่ีศึกษามีเง่ือนไขการ
เล้ียงดูท่ีตางกันและอายุของเด็กบางคนในกลุมศึกษานี้ ท่ีมีอายุไมมากนัก การดูโทรทัศนจึง             
ไมสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กไดนาน  
 วัฒนธรรมทางสังคม จากการศึกษาในครั้งนี้เง่ือนไขชีวิตของผูดูแลหลักท่ีเกี่ยวกับการ
เรียนรูทางวัฒนธรรมจะแตกตางกันออกไป ในครอบครัวขยายท่ีมีวัฒนธรรมทับซอนสามรุน ไดแก 
รุนปูยาตายาย รุนลูก และรุนหลาน จึงเกิดเปนพฤติกรรมในการเล้ียงดูหลายแบบ จะเห็นไดชัดจาก
ครอบครัวขยายกลุมท่ีมีปูยาตายายเปนผูเล้ียงดูหลัก ในกลุมนี้ท่ีปูยาตายายเคยไปประกอบอาชีพและ
ใชชีวิตภายนอกชุมชนมีการเรียนรูและรับวัฒนธรรมจากสังคมเมืองนํามาปรับใชในการเล้ียงดูบุตร
หลาน ดังตัวอยางครอบครัวหนึ่งท่ีคุณตาเอิดไปรับราชการอยูในเมืองมีการเรียนรูวัฒนธรรม
สมัยใหมเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็กจากการรับส่ือตางๆ ของคุณตา เม่ือกลับมาเล้ียงหลานท่ีชุมชนเดิมมี
การฝกใหหลานมีวินัยในการดูแลสุขภาพชองปาก ไมเลือกซ้ือลูกอม น้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ
เพราะรูวาทําใหเกิดฟนผุและไมดีตอสุขภาพ มีการเลือกส่ือโทรทัศนจําพวกสารคดีสัตวแทนท่ีจะ
เปดการตูนท่ีมีแตโฆษณาขนมใหเด็กดู สําหรับในกลุมท่ีผูเล้ียงดูท่ีไมเคยออกไปเรียนรูวัฒนธรรม
จากภายนอกก็จะมีท้ังท่ีเรียนรูจากวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปภายในชุมชนและนํามาประยุกตใช
ในการเล้ียงดูบุตรหลานเปนการผสมผสานทางวัฒนธรรม กับกลุมท่ียังคงใชวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
ในแบบที่ตนเคยเล้ียงรุนลูกมา บางคร้ังอาจทําใหเกิดวัฒนธรรมท่ีขัดแยงข้ึนบางภายในครอบครัว ดัง
ตัวอยางเชนครอบครัวหนึ่งยายบอกวาใหเร่ิมกินขาวบดไดตั้งแตอายุ 2 เดือนแตแมบอกวาตองใหลูก
กินอาหารเสริมไดตอนอายุ 6 เดือนตามคําแนะนําและการรับขอมูลของแม แตเนื่องจากยายให
เหตุผลวา “ก็เคยเล้ียงลูกมาแบบนั้นไมเห็นจะเปนอะไร” หรือแมกระท่ังเร่ืองการทําความสะอาด
ชองปาก เล้ียงหลานแบบตามใจจะแปรงหรือไมก็ได เพราะเคยเล้ียงลูกแบบไมแปรงมากอน หรือ
เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน ผูดูแลเด็กยังปรับตัวไมทันกับวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีวา ปญหาของสุขภาพชองปากเด็กเล็ก
สวนหนึ่งมาจากความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับความสําคัญของฟนน้ํานม การปองกันและรักษาโรค
รวมทั้งพัฒนาไมทันกับวัฒนธรรมของขนมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว (วิภาพร, 2545) 
นอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจและส่ือเทคโนโลยีตางๆของประเทศทําใหเกิดวัฒนธรรมของสังคม
เมืองสูสังคมชนบทมากข้ึน ปจจัยแวดลอมภายนอกมีอิทธิพลตอครอบครัวโดยผานการเรียนรูแบบ
สะสมข้ึนเร่ือยๆและเปล่ียนแปลงความคิดทีละนอย จนถึงจุดๆหน่ึงท่ีครอบครัวจะเปนผูปดหรือปด
สวิตซการเปล่ียนแปลงข้ึน (สุภาวดี, 2545)  
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจะเห็นความเช่ือมโยงของเง่ือนไขชีวิตระดับครอบครัวท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานกับสภาพแวดลอมครอบครัว ท้ังในระบบจุลภาค 
ระบบปฎิสัมพันธ และระบบมหภาค การเรียนรูเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพไมไดศึกษาเพียงปจจัยใด
ปจจัยหนึ่งเทานั้น ยังประกอบไปดวยองคประกอบที่หลากหลายเปนแบบพหุปจจัยและมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาอยางเปนพลวัติ ดังนั้นหากพิจารณานโยบายตางๆท่ีมุงเนนการใหความรูใน
ผูดูแลเด็กกอนวัยเรียนเกี่ยวกับการแปรงฟน หรือการหามกินขนมเพียงอยางเดียวโดยไมคํานึงถึง
บริบททางสังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมท่ีมาเกี่ยวของ ทําใหเกิดความลมเหลว ดังท่ี Polgar 
(1963 อางถึงใน โกมาตร, 2544) ไดกลาววา สาเหตุท่ีแผนการและการดําเนินการในการปองกัน
รักษาไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากความผิดพลาด 4 ประการ (The 4 fallacies) คือ 
 1.  การมองชุมชนเปนภาชนะวาง (The fallacies of empty vessel) คือ การเร่ิมจาก
สมมติฐานท่ีวาชุมชนไมมีความรู ความคิด เทคนิคหรือกลไกท่ีสังคมใชจัดการกับปญหาสุขภาพของ
ตนเอง จึงทําหนาท่ีสรางกลไกและบุคลากรขึ้นมาใหม แตไมไดคนหาวาในชุมชนนั้นมีกลไกทาง
สังคมนี้อยูหรือไมและจะหาวิธีใดในการสงเสริมกลไกนั้นใหมีประสิทธิภาพในการดูแลชุมชนมาก
ยิ่งข้ึน ความคิดดังนี้จะทําใหมองไมเห็นศักยภาพท่ีชุมชนมีอยู 
 2.  การมองวามีองคกรเดียว (The fallacies of single pyramid) คือ การมองวาองคกรท่ี
ทางการต้ังข้ึนเปนองคกรเดียวที่มีบทบาทตอกลไกทางสังคมของชุมชนนั้น แตไมไดคนหาองคกร
ตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอยางหลากหลายในชุมชนน้ันเลย การมองลักษณะนี้จะมองไมเห็นความ
หลากหลายของกลไกทางสังคมท่ีจะใชแกปญหาสุขภาพ 
 3.  การมองปญหาในชุมชนแบบแยกสวน (The fallacies of separate capsule) เปนการ
มองวา ปญหาสาธารณสุขแตละอยางดํารงอยูอยางไมเกี่ยวของกัน โดยขาดความเช่ือมโยงระหวาง
ปญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองอ่ืน การแกปญหาจึงใชวิธีตัดตอนมาแกเฉพาะใน
สวนตัวเอง 



 
 

124 

 4.  การมองวาทุกชุมชนเหมือนกัน (The fallacies of interchangable face) กลาวคือ            
ถาแผนการหรือโครงการหน่ึงดําเนินการไดผลดีในท่ีหนึ่งก็จะสามารถนําแบบจําลองเดียวกันไปใช
กับชุมชนอื่นๆทุกแหง โดยในความเปนจริงแลวทุกชุมชนมีความแตกตาง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี หรือความคิดความเช่ือท่ีแตกตางกัน การวางแผนงานหรือโครงการสาธารณสุขจาก
สวนกลางแบบเดียวกัน แลวดําเนินการเหมือนกันพื้นท่ีจะทําใหเกิดปญหาและความลมเหลวของ
โครงการตามมา 
 จากมุมมองดังกลาวมาในขางตนจะเห็นวาพื้นท่ีศึกษาในตําบลหนองหญาไซนั้นไมใช
ชุมชนวางเปลา เพราะภายในชุมชนมีความรู ความคิดและความเชื่อในการดูแลสุขภาพไมวาจะเปน
การแพทยแผนใหมหรือการไปหาหมอชาวบาน และมีโครงการสงเสริมสุขภาพภายในกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานท่ีใหความรวมมือกับทางโรงพยาบาลอยางเขมแข็งในดาน
การดูแลสุขภาพท่ัวไป หากจะสงเสริมดานทันตสุขภาพเพิ่มเติมทันตบุคลากรควรเรียนรูกลไกการ
ขับเคลื่อนของคนกลุมนี้ นอกจากนี้ยังควรคํานึงถึงองคกรตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไมใชมี
เพียงองคกรใดองคกรหน่ึงท่ีมีสวนในการแกไขปญหาสุขภาพเทานั้น ยังมีกลุมตางๆท่ีเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ เพราะชุมชนสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม ยังตองมีการพึ่งพาอาศัยชวยเหลือกัน
และกัน เพ่ือนบานยังคงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพ เม่ือมองชุมชนวามีความหลากหลายพบท้ัง
ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย มีเง่ือนไขชีวิตของครอบครัวท่ีแตกตางกันออกไป โดยมี
ความสัมพันธเช่ือมโยงกันอยางลึกซ้ึงระหวางหนวยทางสังคมที่เล็กและสําคัญท่ีสุด คือ ครอบครัว 
และเศรษฐกิจสังคมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไปในชุมชน วัฒนธรรมท่ีกําลังจะเปล่ียนจากสังคมชนบท
มาสูสังคมเมืองมากข้ึน ส่ือและเทคโนโลยีเร่ิมเขามาตามการเติบโตของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ความสัมพันธของครอบครัวและศูนยเด็กเล็กพบวามีครอบครัวเดี่ยวท่ีนําลูกมาฝากสถานรับเล้ียง
มากข้ึนเพราะแมตองทํางานและไมมีใครดูแลเด็ก ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับโรงพยาบาล
ยังคงเปนทางเลือกหลักในการรักษาแตก็ยังมีความเช่ือเดิมเร่ืองหมอชาวบานเปนอีกทางเลือกของ
คนในชุมชน การจะเขาไปสงเสริมเร่ืองสุขภาพจึงตองมองเปนองครวมไมแยกสวนเพราะทุกอยางมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันท้ังหมด และหากจะนําแผนการสงเสริมเร่ืองการดูแลสุขภาพชองปากมา
ใชในพื้นท่ีการศึกษานี้บุคลากรทันตสาธารณสุขก็ควรเขาใจถึงบริบทของชุมชนตามมุมมองของคน
ในชุมชนเอง ไมเพียงแตมองจากมุมมองของเราเพียงเทานั้น ยังตองเขาใจเง่ือนไขชีวิตท่ีมีความ
แตกตางหลากหลายท้ังแงบวกและขอจํากัดตางๆของชุมชนน้ันๆ อีกดวย และในแตละชุมชนก็มี
ความแตกตางกันออกไปไมสามารถนําการวางแผนสงเสริมปองกันและรักษาไปใชกับชุมชนอ่ืนได 
หรือแมแตในชุมชนเดียวกันแตเวลาตางกันก็ตาม 
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5.2  สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาหัวขอเร่ืองเง่ือนไขชีวิตของครอบครัวท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมและ
อาหารหวานของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ในตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเง่ือนไขชีวิตของครอบครัวท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนม
และอาหารหวานของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป โดยเก็บขอมูลในพื้นท่ีดังกลาวใชการสังเกตแบบมี
สวนรวมและไมมีสวนรวม โดยการสัมภาษณเชิงลึกแบบไมเปนทางการในครอบครัวกลุมตัวอยาง 
ใชระยะเวลาการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาสรุปวา 
พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานในเด็กดังกลาวข้ึนอยูกับเง่ือนไขชีวิตของผูดูแลหลัก        
ในแตละครอบครัว ไดแก 
 1. ระบบจุลภาค เปนความสัมพันธระหวางครอบครัวกับเด็กท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคนมและอาหารหวาน เนื่องจากเง่ือนไขชีวิตของผูดูแลหลักมีความสําคัญตอเด็กในวัยนี้มาก 
ไดแก การประกอบอาชีพของผูดูแลหลัก การประกอบอาชีพของแมมีความสัมพันธกับระยะเวลา
การใหนมแม มีท้ังกลุมท่ีผูดูแลหลักท่ีทํางานนอกบานและประกอบอาชีพแมบาน การมีเวลาใหนม
บุตรจึงมีความสัมพันธกับกลุมท่ีประกอบอาชีพเปนแมบานจะอยูเล้ียงลูกตลอดเวลา สามารถใหนม
แมไดจนถึงอายุ 6 เดือน แตหากแมออกไปทํางานนอกบานแตยังคงอยูในพ้ืนท่ีก็จะใหลูกกินท้ังนม
แมและนมขวดควบคูกันไป และกลุมสุดทายที่แมไปทํางานตางถ่ินเนื่องจากตองการเพิ่มรายได
ใหกับครอบครัวตามสภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป พฤติกรรมการบริโภคนมขวดจะเขามา
แทนที่นมแมโดยส้ินเชิง  
  การอบรมเล้ียงดู หากเปนครอบครัวท่ีมีผูเล้ียงดูหลักเพียงคนเดียวปจจัยจากบุคคลอ่ืนที่
มีสวนรวมในการอบรมเล้ียงดูเด็กก็จะนอยลง การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหาร
หวานจะอยูท่ีแมเพียงคนเดียวแตหากเปนกลุมท่ีมีปูยาตายายภายในครอบครัว และมีการเล้ียงดูบุตร
หลานแบบตามใจ หรือตามประสบการณเดิม ทําใหมีความเส่ียงตอการเกิดพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงคได 
  ทัศนคติของผูดูแลหลักมีความสําคัญตอการบริโภคนมและอาหารหวาน เพราะ
ครอบครัวท่ีผูดูแลหลักมีทัศนคติท่ีดีจะทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของการบริโภคนมและ
อาหารหวาน นอกจากนี้ยังมีปจจัยเร่ืองของรายไดของครอบครัวและระดับการศึกษาของผูดูแลหลัก
ท่ีมีความสัมพันธเช่ืองโยงกับการเกิดพฤติกรรมแตไมใชเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่งเทานั้น ยังมีปจจัย
แวดลอมอ่ืนๆท่ีควรพิจารณาดวย 
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 2.  ระบบปฏิสัมพันธ เปนความสัมพันธระหวางกันของครอบครัวและส่ิงแวดลอม
รอบตัวเด็ก ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับโรงพยาบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนบานและ
ชุมชน 

 ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับโรงพยาบาล หากแมไดรับการฝากครรภและนําลูก
มาฉีดวัคซีนท่ีโรงพยาบาลหนองหญาไซจะไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขเกี่ยวกับเร่ือง
สุขภาพท่ัวไปและสุขภาพการดูแลชองปากต้ังแตเร่ิมต้ังครรภและเม่ือนําเด็กมาฉีดวัคซีนจะมีการให
คําแนะนําเร่ืองการดูแลสุขภาพชองปากเด็กเล็ก หากผูดูแลหลักไดรับคําแนะนําแลวจะมีท้ังกลุมท่ี
นําไปปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามอันเนื่องมาจากเงื่อนไขชีวิตอ่ืนๆเชน ทัศนคติ ความเช่ือของแต
ละครอบครัว นอกจากนี้เง่ือนไขการเล้ียงดูก็แตกตางไป ดังเชนชีวิตความเปนอยูท่ียายเล้ียงหลาน 2 
คนเพียงลําพังจึงไมสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึงแมวาจะไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการแปรงฟนอยาง
นอยวันละ 2 คร้ังหรือควรจะใหหลานเลิกขวดนมตามชวงอายุท่ีกําหนด สําหรับการดูแลเร่ือง
สุขภาพท่ัวไปของครอบครัวกลุมตัวอยางสวนใหญหากเด็กไมสบาย ผูดูแลหลักจะเปนผูพามาหา
หมอท่ีโรงพยาบาลเองแตก็ยังคงพบความเช่ือเร่ืองหมอชาวบานท่ีมีการใชยาปรุงและคาถาเพ่ือรักษา
โรค ในเด็กเล็กมักจะไปหาหมอชาวบานเพื่อกวาดล้ินเม่ือเจ็บคอๆ เล็กนอยๆ 
  ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูดูแลหลักสวนใหญท่ีประกอบ
อาชีพคาขายมีกิจการสวนตัวหรือเปนแมบานจะไมนิยมนําลูกมาฝากท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความ
ตองการดูแลบุตรหลานดวยตนเอง แตหากแมตองออกไปทํางานนอกบานและไมมีใครดูแลลูกก็
จําเปนตองฝากลูกไวใหกับบุคคลอ่ืนเล้ียงไมวาจะเปนญาติหรือไมใชญาติก็ตาม นอกจากนี้บาง
ครอบครัวฝากความหวังไวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวาจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนหรือเลิกขวด
นมได 

 ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับเพื่อนบานและชุมชน เนื่องจากพื้นท่ีการศึกษายังถือ
วาเปนชุมชนชนบท อาชีพสวนใหญเปนอาชีพเกษตรกรรม ชีวิตความเปนอยูยังเปนแบบพึ่งพาอาศัย
ซ่ึงกันและกัน อยูกันแบบเครือญาติท่ีอาศัยอยูหางกันไมมากนัก ดังนั้นจากการศึกษายังพบวาชุมชน
และเพื่อนบานจึงยังมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคนม การเลือกยี่หอนมผงสําเร็จรูป และอาหาร
เสริม หรืออาหารระหวางม้ือ หากครอบครัวใดอยูใกลรานขายขนมเด็กก็จะสามารถเดินไปซ้ือขนม
ท่ีรานคาได 
 3.  ระบบมหภาค เปนเร่ืองของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ส่ือเทคโนโลยี 
วัฒนธรรม ซ่ึงอาจจะไมไดมีผลโดยตรงตอเด็กแตมีผลตอเง่ือนไขชีวิตของผูดูแลหลักของแตละ
ครอบครัว จากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ การเปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรมมาเปน
อุตสาหกรรมมากข้ึน ทําใหแมตองออกไปหางานทําตางถ่ินมากข้ึนเพราะตองการหารายไดเพิ่ม
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ใหกับครอบครัว ดังนั้นเราจะพบครอบครัวที่ปูยาตายายมีภาระเล้ียงดูบุตรหลานแทนพอแมใน
ชุมชนพื้นท่ีศึกษามากข้ึน พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานในครอบครัวกลุมนี้จึงเปนกลุม
ท่ีควรใหความสนใจและเรียนรูเง่ือนไขชีวิต คานิยม ความเช่ือ การเรียนรูทางวัฒนธรรมของปูยาตา
ยายซ่ึงมีท้ังปูยาตายายท่ีเคยไปประกอบอาชีพภายนอกชุมชนและรับวัฒนธรรมจากสังคมเมืองมาใช
ในการเล้ียงดูบุตรหลาน มีการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคขนมท่ีไมมีประโยชน รวมท้ังมีการฝก
วินัยในการดูแลสุขภาพตามประสบการณของตน แตหากผูดูแลหลักไมเคยออกไปเรียนรูวัฒนธรรม
ภายนอกชุมชนแตมีการปรับตัวใหทันกับวัฒนธรรมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไปก็สามารถปรับการเล้ียง
ดูหลานในทางที่ดีข้ึนซ่ึงแตกตางจากการเล้ียงลูกตนเอง แตพบวาในบางครอบครัวก็ยังมีการเล้ียงดู
แบบดั้งเดิมตามประสบการณแบบท่ีเล้ียงในรุนลูกมาโดยใหความเห็นวาการเล้ียงของในแบบที่ผาน
มาของตน เด็กก็มีสุขภาพแข็งแรงดี แตเปนการปรับตัวไมทันวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว  

 
5.3  ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในคร้ังนี้จะเห็นวาพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานและการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนนั้น เปนเร่ืองของความสัมพันธเช่ือมโยงจากหลากหลายปจจัยท้ัง
ในระดับครอบครัวท่ีสัมพันธกับตัวเด็กมากท่ีสุด ความสัมพันธของบริบทแวดลอมทางสังคม เชน 
โรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนบาน และชุมชน รวมถึงผลกระทบตางๆในระดับมหภาค ทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นการดําเนินงานโครงการสงเสริม
ปองกันและการรักษาในชุมชนใดชุมชนหนึ่งควรมองภาพเปนองครวม ไมพิจารณาเพียงปจจัยใด
ปจจัยหนึ่ง และไมใชเพียงตัวเลขขอมูลท่ีไดจากชุมชนเพียงอยางเดียวท่ีจะกําหนดทิศทางของ
โครงการ เพราะภายใตเง่ือนไขชีวิตของครอบครัวนั้นท่ีมีความแตกตางหลากหลายของแตละ
ครอบครัว ตองอาศัยความเขาใจเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนนั้นๆ กอน
การวางแผนการดําเนินงานโครงการตางๆในชุมชน แตในการดําเนินโครงการตางๆท่ีผานมาสวน
ใหญเปนเพียงการมองชุมชนจากมุมมองของบุคลากรทันตสาธารณสุข จึงควรใหชุมชนมีสวนรวม
มากข้ึนเพราะคนในชุมชนเปนเจาของสุขภาพ การแกปญหาตองอาศัยความรูความเขาใจในมุมมอง
ของเจาของสุขภาพเอง จึงจะทําใหการแกปญหาสุขภาพตรงจุดและมีการพัฒนาไปอยางยั่งยืนโดย
คนในชุมชนเอง 
 ดังนั้นการศึกษาในคร้ังตอไปจึงอาจมุงเนนขอมูลในเชิงลึกขององคกรสังคมแวดลอม
รอบตัวเด็กใหมากข้ึน เพราะมีความเกี่ยวของกับครอบครัวอยางหลีกเล่ียงไมได อาทิเชน องคกร
การศึกษา สถานท่ีรับเล้ียงเด็ก เพราะหากพอแมไมมีเวลาเล้ียงดูบุตรหลานดวยตนเอง นํามาฝากไว
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กับครูผูดูแลเด็ก เง่ือนไขตางๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละศูนยก็มีความแตกตางหลากหลายท่ี
อาจสงผลตอการจัดระบบภายในศูนยใหไดมาตรฐาน ท้ังเร่ืองของการฝกพัฒนาการและดาน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีพึงประสงค หากมีความเขาใจเง่ือนไขตางๆอาจเกิดการเรียนรูรวมกัน
กับครูผูดูแลเด็กในการสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากมากขึ้น 
เนื่องจากการเรียนรูของเด็กในวัยกอนเรียนมีความสําคัญ การปลูกฝงพฤติกรรมท่ีดีใหแกเด็กควรเร่ิม
จากครอบครัวและผูท่ีอยูใกลชิด  
 นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางครอบครัวและโรงพยาบาลก็ควรเรียนรูจากมุมมองของ
คนในชุมชน เพราะหากเปนบุคลากรสาธารณสุขและอยูในองคกร อาจจะมีอคติในดานความคิด 
ความเช่ือเร่ืองสุขภาพท่ีอาจจะแตกตางไปจากวิถีชีวิตจริงของคนในชุมชน การผสมผสานส่ิงท่ี
บุคลากรสาธารณสุขมีความรูดานสุขภาพใหเขากับความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
แตละพื้นท่ีจึงมีความสําคัญในการปรับการวางแผนใหสอดคลองและเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ
ตอไป 
 การสงเสริมนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กวัยกอนเรียนจึงไมเปน
เพียงการตั้งรับอยูในโรงพยาบาล เชน มุงเนนการใหคําแนะนํากับผูปกครอง โดยไมเกิดการเรียนรู
รวมกัน เพราะในบางคร้ังคําแนะนําท่ีไดจากการใหสุขศึกษาแกผูปกครองอาจเปนส่ิงท่ีผูปกครอง
ทราบดี แตไมสามารถปฏิบัติไดดวยเง่ือนไขตางๆ หากมีความเขาใจและปรับใหสอดคลอง
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน การเปล่ียนบทบาทของบุคลากรจากผูใหเพียงอยางเดียวมา
เปนผูกระตุน หรือผูสนับสนุนใหบุคคลหรือชุมชนไดแสดงศักยภาพที่ชุมชนมีเพื่อพัฒนาทักษะและ
มีความรูสึกเปนเจาของสุขภาพมากกวาการฝากสุขภาพไวท่ีบุคลากรทางสาธารณสุข จะทําใหชุมชน
มีพลังในการขับเคล่ือนสุขภาพในชุมชนไปอยางม่ันคงและยั่งยืนตอไป 


