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Appendix A
English Questionnaire

No. …..

“Use of dental floss among employees working in Bangkok”
This questionnaire is a part of a research paper submitted in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Arts in English for Careers, Language
Institute, Thammasat University. It is designed to describe the use of dental floss to
prevent gum inflammation among employees working in 10 companies in Bangkok.
The information will be used only for academic purposes and treated confidentially.
Your cooperation in answering this questionnaire is highly appreciated. Should you
need further information, you can directly contact Ms. Juthamas Lorwiriyakul at
mobile phone number 089-105-4954, or giggle49@hotmail.com
_____________________________________________________________________

Instructions
Please read the following statements and mark the answer that reflects your
feeling and/or opinions in the blank box.
This questionnaire consists of 4 parts as follows:
Part 1 General information of respondent
Part 2 Perceptions regarding gum inflammation and dental floss
Part 3 Attitude regarding health belief to prevent gum diseases and barriers
limiting dental floss usage
Part 4 Suggestions regarding dental floss usage
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Part 1 Demographic Information
1. Gender

2.

Female

Male

Age
18-22 years old
33-37 years old

23-27 years old
38-42 years old

28-32 years old
More than 42 years old

BA

Higher than BA

3. Education level
Lower than BA
4. Personal monthly salary
10,000 Bt. or lower
30,001-40,000 Bt.

10,001-20,000 Bt.
20,001-30,000 Bt.
Higher than 40,000 Bt.

5. How often do you visit a dentist?
Every 6 months
Every 12 months
Other, please specify ……………………………………..
6. What oral health problems do you have now? (Please range from 1 to 3,
no.1 is the most oral health problem).
Toothache
Sensitive teeth
Dental tartar
Bad breath
Tooth decay
Bleeding, Sore gum
Gum recession
Loose teeth
Shifting tooth positions
Lengthening of teeth
Other, please specify ………………….
7. What type of bristle does your toothbrush have?
Soft
Medium
Hard
Don’t know
8.

In general, how do you look after your oral health besides brushing?
(Please range from 1 to 3, no.1 is the most used).
Using mouthwash
Using dental floss
Using tooth picks
Using interproximal brush (tiny brush used in the large space
between teeth)
Not doing anything
Other, please specify………………………………….….
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Part 2 Perceptions regarding gum inflammation and dental floss
2.1 Perceptions regarding gum inflammation
Instructions: Please mark in the box for the best fit answer.
9. What is the common risk factor for gum inflammation?
Poor oral hygiene
Increased age
Certain medicinal use
Poor nutrition
10. What is the symptom of gum inflammation?
Swollen gums
Soft gums
Gums that bleed easily when brushing
Bad breath
All are correct.
11. What is the most effective way to prevent gum inflammation as recommended
by dentist?
Using mouthwash
Using dental floss
Using toothpicks
Using interproximal brush
12. Which statement is incorrect regarding gum disease?
It is the number-one cause of tooth loss.
Bleeding gums is one sign of gum disease.
It is less likely to have gum inflammation if your gums have never
been sore.
It affects overall health.
13. Which statement is accurate about gum disease?
Dental tartar forms naturally on teeth.
Gum disease affects all races equally.
Pregnant women are at risk of having gum disease.
Tooth loss is a natural part of aging.
2.2 Perceptions of dental floss
Instructions: Please mark in the box for the best corresponds.
14. Using dental floss may cause a gap between teeth.
Yes

No

50

15. Flossing helps remove food particles in area that brushing cannot reach.
Yes
No
16. You should floss under the gum line.
Yes
17. Flossing can reduce bad breath.

No

Yes
No
18. If gum bleeds after flossing, you should not floss anymore.
Yes
No
19. Flossing helps remove dental tartar formed after 48 hrs.
Yes

No

20. The different types of dental floss (waxed and unwaxed) will give different

results when cleaning teeth and gums.
Yes
No
Part 3 Attitudes regarding health belief and barriers limiting dental floss usage
Questions
Attitudes regarding health belief
21. You are not at risk of gum inflammation because
you brush well.
22. Gum inflammation can affect overall health.
23. You have gum inflammation now.
24. Gum inflammation can be prevented.
25. Dentist’s suggestions have an influence on you to
prevent gum inflammation.
26. Media/ Public relations have an influence on you
to realize about gum inflammation.
Barriers of dental floss usage
27. You are not interested in flossing because you
have no oral hygiene problems.
28. You do not know how to use dental floss.
29. You do not know how beneficial dental floss is.
30. It is a waste of time to use dental floss.
31. Price of dental floss is high.
32. You encounter problems while flossing.

Strongly
agree

Agree

Disagree

Strongly
disagree
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Part 4 Suggestions regarding dental floss usage

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Thank you for your cooperation.

APPENDIX B
Thai questionnaire
เลขที่.…….

แบบสอบถาม
“การใชไหมขัดฟนของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร”
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําสารนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การศึกษานี้ออกแบบเพื่อศึกษาความรูและทัศนคติของ
พนักงาน 10 บริษัทในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องการใชไหมขัดฟนเพื่อการปองกันโรคเหงือกอักเสบ ขอมูลที่ได
จากการตอบแบบสอบถามนี้จะนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคทางการศึกษาเทานั้นและขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเปน
ความลับ
หากทานมีความประสงคในการติดตอผูทําวิจัย ทานสามารถติดตอ น.ส.จุฑามาศ หลอวิริยากุล หมายเลขโทรศัพท
089-1054954 หรือ giggle49@hotmail.com
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้
__________________________________________________________
ขอแนะนํา

แบบสอบถามนี้แบงเปน 4 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 การรับรูเกี่ยวกับโรคเหงือกและไหมขัดฟน
สวนที่ 3 สํารวจทัศนคติเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพตอโรคเหงือกอักเสบและอุปสรรคตอการ
ใชไหมขัดฟน
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมการใชไหมขัดฟน
กรุณาใสเครื่องหมายใดๆในชองสี่เหลี่ยม

ในขอที่ทานคิดวาเปนคําตอบ
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.

เพศ

หญิง

ชาย

2. อายุ

18 - 22 ป
33 - 37 ป
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
4. รายไดตอเดือน

23 - 27 ป
38 - 42 ป

28 - 32 ป
มากกวา 42 ป

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

3.

10,000 บาทหรือนอยกวา
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท
5. ความถี่ในการพบทันตแพทย
ทุก 6 เดือน
ทุก 12 เดือน
อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………..……
6. อาการสุขภาพชองปากใดที่ทานมีอยูในขณะนี้ (โปรดเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ โดยหมายเลข
1 แทนลําดับที่มีอาการมากที่สุด)
ปวดฟน
กลิ่นปาก
เหงือกรน
ฟนยื่นยาวขึ้นจากเดิม
7. ขนแปรงสีฟนที่ทานใชมีลักษณะใด
ขนแปรงออนนุม
ขนแปรงแข็งปานกลาง

เสียวฟน
หินปูน
ฟนผุ
เลือดออกตามไรฟน, เหงือกอักเสบ
ฟนโยก
ฟนแยกหางจากเดิม
อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………

ขนแปรงแข็ง
ไมทราบ
8. โดยทั่วไปแลว ทานดูแลสุขภาพชองปากอยางไรนอกเหนือจากการแปรงฟน (โปรดเรียงลําดับจากมาก
ไปนอย 3 ลําดับ โดยหมายเลข 1 แทนลําดับที่มีการใชมากที่สุด)
ใชน้ํายาบวนปาก
ใชไหมขัดฟน
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ใชไมจิ้มฟน
ใชแปรงซอกฟน (เปนแปรงขนาดเล็กที่ใชสําหรับแปรงซอกฟนโดยเฉพาะ)
ไมไดใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติม
อื่นๆ โปรดระบุ………………………………….….
สวนที่ 2 การรับรูเกี่ยวกับโรคเหงือกและตอไหมขัดฟน
2.1 การรับรูเกี่ยวกับโรคเหงือก
คําแนะนํา เลือก 1 คําตอบที่ถูกตองที่สุด
9. ปจจัยใดที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเหงือกอักเสบไดงายที่สุด
ขาดการดูแลสุขภาพชองปาก
อายุที่เพิ่มขึ้น
การรับประทานยาบางชนิดเปนเวลานาน
การขาดสารอาหาร
10. อาการของโรคเหงือกอักเสบ คือ
เหงือกบวม
เหงือกออนนิ่ม
เหงือกเลือดออกงายขณะแปรงฟน
มีกลิ่นปาก
ถูกทุกขอ
11. วิธีปองกันเหงือกอักเสบซึ่งทันตแพทยสวนใหญแนะนํา คือวิธีใด
ใชน้ํายาบวนปาก
ใชไหมขัดฟน
ใชไมจิ้มฟน
ใชแปรงซอกฟน
12. ขอความใดไมถูกตองเกี่ยวกับโรคเหงือก
เปนสาเหตุลําดับแรกของการสูญเสียฟน
เหงือกเลือดออกเปนสัญญาณหนึ่งของโรคเหงือก
ถาไมเคยเจ็บเหงือกก็ไมนาจะเปนโรคเหงือก
โรคเหงือกสามารถสงผลตอสุขภาพโดยรวม
13. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับโรคเหงือก
คราบหินปูนเปนสิ่งที่ตองมีตามธรรมชาติ
โรคเหงือกเกิดไดกับคนทุกเชื้อชาติอยางเทาเทียมกัน
หญิงตั้งครรภมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเปนโรคเหงือก
การสูญเสียฟนเปนเรื่องปกติตามวัย
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2.2 การรับรูเกี่ยวกับไหมขัดฟน
คําแนะนํา กรุณาเลือกตัวเลือกที่ทานคิดวาเปนคําตอบ
14. การใชไหมขัดฟนทําใหฟ นหาง
ใช
ไมใช
15. การใชไหมขัดฟนชวยขจัดเศษอาหารในพื้นที่ที่การแปรงฟนเขาไปไมถึง
ใช
16. ทานควรใชไหมขัดฟนบริเวณใตขอบเหงือก

ไมใช

ใช
ไมใช
17. การใชไหมขัดฟนชวยลดกลิ่นปากได
ใช
ไมใช
18. ทานไมควรใชไหมขัดฟนอีกตอไป หากเกิดเลือดออกจากการใชไหมขัดฟน
ใช
ไมใช
19. การใชไหมขัดฟนสามารถลดคราบหินปูนที่กอตัวหลัง 48 ชม.ได
ใช
ไมใช
20. ชนิดของไหมขัดฟนที่ตางกัน (เคลือบขี้ผึ้ง และ ไมเคลือบขี้ผึ้ง) จะใหผลในการทําความสะอาดตางกัน
ใช

ไมใช

สวนที่ 3 สํารวจทัศนคติเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพตอโรคเหงือกอักเสบและอุป สรรคตอการใชไหมขัดฟน
คําถาม
ทัศนคติเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพ
21. ทานไมมีความเสี่ยงเปนโรคเหงือกอักเสบเพราะ
ทานแปรงฟนเปนอยางดี
22.โรคเหงือกอักเสบอาจลุกลามทําใหเกิดโรคอื่นๆ
แกรางกายได
23. ทานเปนโรคเหงือกอักเสบอยูในขณะนี้
24. โรคเหงือกอักเสบปองกันได
25. คําแนะนําของทันตแพทยมีอิทธิพลตอทานใน
การปองกันโรคเหงือกอักเสบ
26. สื่อ/การประชาสัมพันธมีอิทธิพลตอทานตอการ
ตระหนักเรื่องโรคเหงือกอักเสบ

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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คําถาม

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

อุปสรรคตอการใชไหมขัดฟน
27. ทานไมสนใจในการใชไหมขัดฟนเพราะทานไม
มีปญหาสุขภาพชองปาก
28. ทานไมทราบวิธีการใชไหมขัดฟน
29. ทานไมทราบวาไหมขัดฟนมีประโยชนอยางไร
30. การใชไหมขัดฟนทําใหเสียเวลา
31. ไหมขัดฟนมีราคาแพง
32. ทานประสบปญหาจากการใชไหมขัดฟน
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะตอการสงเสริมการใชไหมขัดฟน
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

