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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลองเพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุข
ภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ
นักเรียนอายุ 12 ปี เขตพื้นที่อ�ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
ก�ำแพงเพชร เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือก
โรงเรียนที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน 2 โรงเรียน จากนั้นสุ่ม
เลือกนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 30 คน
เพื่อเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและกลุ่มควบคุมได้
รับการให้ทันตสุขศึกษาตามปกติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
กระท�ำ 2 ครั้ง คือก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดย
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Abstract
This quasi-experimental research aimed
to evaluate the effectiveness of an oral health
promotion program on oral health behavior
among 12 year-old students in Kosamphi Nakhon
District, Kamphaeng Phet Province. Two schools
with similar features were selected by purposive
sampling as the study groups. The experimental
group received an oral health promotion program
on oral health behavior for 12 weeks. The controlled
groupreceived the routine oral health instruction.
The data were collected twice at the beginning
and the end of program using tests, questionnaires
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ใช้แบบประเมินความรู้ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน แบบบันทึกพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
และแบบบันทึกการตรวจคราบจุลนิ ทรีย์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที
ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก คะแนนเฉลี่ยการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก และคะแนน
เฉลีย่ พฤติกรรมในการตรวจฟันอย่างง่ายสูงกว่าก่อนการเข้า
ร่วมโปรแกรม และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการ
แปรงฟันสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม และ
พบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ต�่ำกว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ส ามารถพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
โปรแกรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปาก สามารถเพิ่ ม
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก คะแนน
เฉลีย่ การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก
และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการตรวจฟันอย่างง่าย และ
สามารถลดค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ของนักเรียน
อายุ 12 ปี ในเขตพื้ น ที่ อ� ำ เภอโกสั ม พี น คร จั ง หวั ด
ก�ำแพงเพชร

and plaque records. The data were analyzed by

ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การรับ
รู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
นักเรียนอายุ 12 ปี
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บทน�ำ

โรคฟันผุ เป็นโรคทีพ่ บเห็นได้ทวั่ ไปในทุกๆ กลุม่ วัย เป็น
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งท�ำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ
ของฟัน ซึ่งโรคฟันผุ มีหลายปัจจัยที่ท�ำให้การด�ำเนินโรคมี
กระบวนการที่ต่างกันจากพฤติกรรมด้านสุขภาพ และสภาวะ
ร่างกายของแต่ละคน โดยปัญหาฟันผุ ยังคงเป็นปัญหาทาง
ด้านทันตสาธารณสุขในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับโลก ไปจนถึง

percentage, mean score, standard deviation,
independent t-test and paired sample t-test.
The results revealed that after receiving the
oral health promotion program, the experimental
group had significantly higher mean score for oral
health care knowledge, self-efficacy recognition
and behavioral performance of simple oral
examination and significantly lower plaque score
than before receiving the program and control
group at the 0.05 level. The experimental group
had also significantly higher mean score for
behavioral performance of correct tooth brushing
method at the 0.05 level, but it is not different to
control group.
The findings of this research have proved
that an oral health promotion program could
improve mean score of oral health care knowledge,
self-efficacy recognition and behavioral performance of simple oral examination. It could also
reduce plaque scores among 12 year-old students
in Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet
Province.

efficacy, oral health behavior, 12 year-old students

ระดับ ชุมชน หรือกลุ่มคน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
สูญเสียงบประมาณจ�ำนวนมากในการรักษาโรคฟันผุ รวมไป
ถึงการจัดการส่งเสริมพฤติกรรมเลี่ยงการเกิดฟันผุ และการ
ป้องกันการเกิดฟันผุในทุกกลุ่มวัย
ปัญหาโรคฟันผุในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็น
ปัญหาของงานทันตสาธารณสุขระดับประเทศมานาน มีการ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรค
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ช่องปากโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และพยายามแก้ปัญหาใน
หลายๆ รูปแบบ แต่ก็ได้ผลเพียงบางส่วน โดยจากการส�ำรวจ
ภาวะทันตสุขภาพครัง้ ที่ 7 ในปี พ.ศ. 2555 แสดงให้เห็นว่า ใน
ระดับประเทศ เด็กนักเรียนอายุ 12 ปี มีสภาวการณ์เกิดฟัน
ผุสูงถึงร้อยละ 29.1 และมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 1.3 ซี่ต่อ
คน(1) โดยในระดับภาคเหนือ การส�ำรวจใช้ข้อมูลจากการ
ตรวจนักเรียนจาก 4 จังหวัดตัวแทนได้แก่ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดล�ำพูน จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ แสดง
ให้เห็นถึงสภาวะของโรคฟันผุในเขตภาคเหนือ ซึ่งพบว่าเด็ก
นักเรียนอายุ 12 ปี ในเขตภาคเหนือ มีสภาวะการเกิดฟันผุสูง
ถึงร้อยละ 21.5 และมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 1.3 ซี่ต่อคน(1)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนอายุ 12 ปี ในเขตภาคเหนือ มี
สภาวะการเกิดโรคฟันผุที่ต�่ำกว่าสภาวะการเกิดโรคฟันผุใน
ระดับประเทศ
โรคฟันผุเป็นปัญหาหลักทีเ่ ป็นสาเหตุของการสูญเสียฟัน
ฟันผุมีหลายระยะ มีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่เป็นเพียงจุดสีขาวบน
ตัวฟัน ไปจนถึงผุเป็นโพรงขนาดใหญ่ที่มีการติดเชื้อเข้าไปใน
โพรงประสาทฟัน ซึง่ หากปล่อยทิง้ ไว้ ไม่รกั ษาตัง้ แต่ฟนั ผุระยะ
เริม่ ต้น ฟันผุกจ็ ะติดเชือ้ เข้าไปในโพรงประสาทฟันและกระดูก
รอบรากฟัน หรืออาจจะลุกลามไปจนถึงการติดเชือ้ ในช่องว่าง
บริเวณขากรรไกรและใบหน้าได้ อาจจะเกิดอาการปวด บวม
มีไข้ตัวร้อน ซึ่งหากยังปล่อยไว้ไม่รีบรักษา อาจจะเป็นสาเหตุ
ของการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือสภาวะช็อค (shock) จาก
พิษไข้ได้เช่นกัน นอกจากเชื้อจากโรคฟันผุจะลุกลามบริเวณ
ขากรรไกรและใบหน้าแล้ว ยังพบว่า เชือ้ แบคทีเรียสาเหตุของ
โรคฟันผุ เพิ่มความเสี่ยงให้กับการเกิดโรคหัวใจติดเชื้อจาก
แบคทีเรีย (bacterial infective endocarditis) ได้อกี ด้วย(2)
นอกจากฟันผุในเด็กจะก่อให้เกิดการติดเชื้อในรูปแบบต่างๆ
แล้วการเกิดฟันผุที่มีการลุกลามจนไม่สามารถรักษาโดยการ
อุดฟันหรือรักษารากฟัน จ�ำเป็นต้องรักษาโดยการถอนฟัน ซึง่
ท�ำให้เด็กมีการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะการสูญ
เสียฟันน�ำ้ นมก่อนทีจ่ ะถึงเวลาทีเ่ หมาะสม กล่าวคือ เมือ่ มีการ
ถอนฟันน�ำ้ นมออกไป ฟันทีอ่ ยูห่ ลังช่องว่าง จะมีการเคลือ่ นตัว
มาด้านหน้า ท�ำให้ฟนั แท้ทจี่ ะขึน้ ตามมาในบริเวณนัน้ ไม่มชี อ่ ง
ว่างเพียงพอทีจ่ ะขึน้ ก่อให้เกิดปัญหาฟันซ้อนเกตามมานัน่ เอง
จะเห็นได้วา่ ปัญหาฟันผุในระดับต่างๆ รวมถึงผลกระทบ
ของโรคฟันผุค่อนข้างจะรุนแรง แม้ว่าปัจจุบันจะมีนโยบาย
ต่างๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หาฟันผุในทุกๆ ระดับ เช่น การทาฟลูออไรด์
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ให้กบั เด็กนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การเคลือบหลุมร่อง
ฟันให้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทีฟ่ นั แท้ซแี่ รกเพิง่ ขึน้
มาในช่องปาก การรณรงค์โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน เน้นให้
เด็กรับประทานของหวานและน�ำ้ ตาลให้นอ้ ยลง เป็นต้น โดยใน
ระดับประเทศได้มกี ารก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการลดปัญหา
สภาวะการเกิดโรคฟันผุ โดยมีการก�ำหนดตัวชี้วัดที่พยายาม
ส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน ออกไปให้การส่งเสริมและป้องกันโรค
ช่องปากในพื้นที่ ทั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือตามโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึง่ ไม่วา่ จะมีนโยบาย หรือแนวทางการส่งเสริม
การต่อสูก้ บั โรคฟันผุอย่างไร แต่ยงั พบว่าเด็กนักเรียนอายุ 12 ปี
ยังคงมีสภาวะการเกิดโรคฟันผุสูงอยู่ และปัจจุบันปัญหาโรค
ฟันผุในนักเรียนประถมศึกษาก็ยังคงด�ำเนินต่อไป
จังหวัดก�ำแพงเพชร มีการส�ำรวจสภาวะการเกิดโรค
ฟันผุ ของนักเรียนอายุ 12 ปี ในทุกปี โดยข้อมูลจากการ
ตรวจสภาวะช่องปากในเด็กอายุ 12 ปี พ.ศ. 2557 พบว่าเด็ก
นักเรียนอายุ 12 ปีในเขตจังหวัดก�ำแพงเพชร มีสภาวะการ
เกิดฟันผุสูงถึงร้อยละ 34.07 โดยเมื่อมองในภาพของอ�ำเภอ
โกสัมพีนคร พบว่าเด็กนักเรียนอายุ 12 ปี มีสภาวะการเกิด
ฟันผุสูงถึงร้อยละ 52.55 ซึ่งสภาวะการเกิดฟันผุของอ�ำเภอ
โกสัมพีนครสูงกว่าสภาวะการเกิดฟันผุ ของทั้งระดับจังหวัด
ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศด้วยลักษณะบริบทพื้นที่
อ� ำ เภอโกสั ม พี น ครบางส่ ว นอยู ่ ใ นเขตทุ ร กั น ดารบนพื้ น ที่
สูง และสภาพการด�ำเนินชีวิตของประชาชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทั้งในแง่ภูมิประเทศและเวลา ท�ำให้ประชาชน
เข้าถึงบริการทันตกรรมได้ยาก มีความเสี่ยงต่อโรคในช่อง
ปาก และหากจะพึ่งเฉพาะด้านการรักษาทางทันตกรรมเพียง
อย่างเดียวโดยไม่เร่งการสร้างเสริมสุขภาพปากและฟันเชิง
รุก อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กลับจะเป็นตัวเร่งให้ปัญหา
ทันตสาธารณสุขของอ�ำเภอโกสัมพีนครยิ่งสูงมากขึ้น
การด�ำเนินงานของโรงพยาบาลโกสัมพีนครซึง่ เป็นหน่วย
บริการสาธารณสุขทีจ่ ดั ตัง้ มีหน้าทีห่ ลักในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทุกคนในเขตรับผิดชอบอย่างเท่าเทียม เสมอภาคกัน
ในทุกคน ซึง่ การจัดตัง้ สถานพยาบาลใหม่ในเขตอ�ำเภอโกสัมพี
นคร เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการเข้าถึงประชาชน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึน้ รวมทัง้
บริการทีไ่ ด้รบั ก็มมี าตรฐานดีขนึ้ แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหา
การเข้าถึงบริการโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการในกลุ่มนักเรียน
ยังไม่ทวั่ ถึง เนือ่ งด้วยข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากร ทัง้ ด้านบุคลากร
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การเงินและวัสดุอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจ�ำกัด มีราคาค่อนข้างสูง
การให้บริการทันตสาธารณสุข จึงเป็นการให้บริการตั้งรับใน
ที่ตั้ง โดยให้บริการรักษาโรคในช่องปาก และฟื้นฟูความเสีย
หายที่เกิดจากการเป็นไปของโรค โดยขาดการให้บริการเชิง
รุก สังเกตจากข้อมูลเดือนเมษายน 2557 ของเครือข่ายบริการ
สุขภาพ (CUP) โกสัมพีนคร พบว่ามีหน่วยบริการสาธารณสุข
ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 9 แห่ง แต่มีหน่วยบริการที่มีทันตบุคลากร และเครือ่ งมืออุปกรณ์ทนั ตกรรมพร้อมให้การรักษา
เพียง 2 แห่ง อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร คิดเป็น 1 ต่อ
26,702 และอัตราส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร คิดเป็น 1 ต่อ
13,351 ซึง่ ยังคงไม่ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
ทีค่ วรจะเป็น ท�ำให้นกั เรียนส่วนใหญ่ยงั คงมีปญ
ั หาโรคในช่อง
ปากอยู่ จากการส�ำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ปี 2557 ของโรง
พยาบาลโกสัมพีนคร จังหวัดก�ำแพงเพชร แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารเกิดฟันผุสงู ทีส่ ดุ
จากทุกกลุม่ วัย คิดเป็นร้อยละ 51.4 ของประชากรทีไ่ ด้รบั การ
สุ่มตรวจประเมิน โดยเฉพาะในนักเรียนอายุ 12 ปี จะมีความ
ชุกของฟันผุสูงที่สุดในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 ของนักเรียนประถมศึกษาที่ได้รับการตรวจ
ประเมิน
ดั ง นั้ น เครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพโกสั ม พี น ครมี ค วาม
พยายามในการแก้ปัญหาโรคในช่องปาก โดยเฉพาะโรคฟันผุ
จึงได้จัดท�ำโครงการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคด้าน
ทันตกรรมโดยความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมทันตสุขภาพ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทุกแห่ง ครอบคลุม
ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย โดยเฉพาะกลุม่ นักเรียนประถมศึกษา
เป็นกลุ่มที่มีความส�ำคัญ เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่ฟันแท้มีการ
พัฒนาในช่องปาก มีจำ� นวนการขึน้ มาก และฟันน�ำ้ นมก�ำลังจะ
หลุดไป การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากใน
ช่วงอายุนี้จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา ครั้งที่ยังไม่มีโรง
พยาบาลอ�ำเภอ โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นเขตบริการของโรง
พยาบาลจังหวัดก�ำแพงเพชร ด้วยข้อจ�ำกัดทางบุคลากร การให้
ความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพช่องปาก จึงเป็นแต่เพียงการสอน
ผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งหมายถึงครูที่ท�ำหน้าที่สอนวิชาสุขศึกษา
แล้วน�ำความรู้ไปสอนนักเรียนต่อ หรือเป็นการให้ความรู้โดย
ทันตาภิบาลทีอ่ อกจัดกิจกรรมตามโรงเรียนเป็นครัง้ คราว 1-2
ครั้งต่อปี ซึ่งโรงเรียนก�ำหนดให้เด็กแปรงฟันทุกวันอย่างไร
ก็ตามนักเรียนช่วงอายุนี้ ยังคงมีปัญหาสุขภาพช่องปาก โดย
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เฉพาะปัญหาโรคฟันผุอยู่มากโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนอายุ
12 ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่พบว่า มีปัญหาสภาวะการเกิดโรคฟัน
ผุรุนแรงที่สุด ผลของโครงการและกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากในระยะแรกยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก จึงเป็นประเด็น
ที่น่าสนใจว่า กิจกรรมที่นักเรียนได้รับดังกล่าวพอเพียงหรือ
ไม่ ที่จะดึงศักยภาพให้นักเรียนสามารถแปรงฟันอย่างถูกวิธี
หรือมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้องถูก
วิธี จึงควรหาวิธีการที่พัฒนากิจกรรมหรือโครงการที่สามารถ
ท�ำให้นกั เรียนสามารถดึงศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ได้ด้วยตัวของนักเรียนเอง
การเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตน (self-efficacy theory)
ของ Bandura เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ดี สามารถน�ำมาใช้
ในการด�ำเนินการ เพื่อดึงศักยภาพของคนให้มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องซึ่งแนวคิดของทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตน (self-efficacy theory) Bandura(3) ได้เสนอแนวคิด
ของความคาดหวังสมรรถนะแห่งตน (efficacy expectation) โดยให้ความหมายว่าเป็นความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะแห่งตนในลักษณะทีเ่ ฉพาะเจาะจงและความคาดหวัง
นีเ้ ป็นตัวก�ำหนดการแสดงออกของพฤติกรรม(4) การรับรูค้ วาม
สามารถของตนเอง (perceived self-efficacy) เป็นการ
ที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับสมรรถนะแห่งตน ที่จะจัดการและ
ด�ำเนินการกระท�ำพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
Bandura มีความเชื่อว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนจะมีผล
ต่อการกระท�ำของบุคคล บุคคลอาจมีความสามารถไม่แตก
ต่างกัน แต่อาจมีพฤติกรรมที่มีคุณภาพที่แตกต่างกัน แต่ใน
ตัวบุคคลเดียวกันหากรับรู้สมรรถนะแห่งตนในสภาพการณ์ท่ี
แตกต่างกัน ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกันได้เช่นกัน
Bandura เห็นว่าความสามารถของคนเป็นเรื่องไม่ตายตัวแต่
จะยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ ดังนั้นสิ่งที่ก�ำหนดประสิทธิภาพ
ของการแสดงออกจึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง กล่าวคือ ถ้าบุคคลเชื่อว่าตนมีความสามารถอย่างไร
ก็จะแสดงถึงความสามารถนั้น คนที่มีความเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ จะมีความอดทน อุตสาหะไม่ท้อถอย และ
ประสบความส�ำเร็จ(4) โดยการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนมีอยู่ด้วยกัน 4 วิธีคือ
1. ประสบการณ์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จมาก่อน (enactive
attainment) เนื่ อ งจากการที่ บุ ค คลมี ป ระสบการณ์ ที่ เ คย
ประสบความส�ำเร็จมาก่อนจะมีความเชือ่ มัน่ ว่าตนเองสามารถ
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ที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่เคยผ่านมา
2. การเห็ น ประสบการณ์ ข องผู ้ อื่ น (vicarious
experience) โดยการใช้ตัวแบบเล่าประสบการณ์ ให้ฟังท�ำ
ให้เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
3. การชักจูงหรือชีแ้ นะด้วยค�ำพูด (verbal persuasion)
เป็นค�ำพูดค�ำชักจูงของผู้อื่นเป็นการเพิ่มก�ำลังใจในความ
สามารถของตนเอง
4. การกระตุ้นทางด้านอารมณ์ (emotional arousal)
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ทฤษฎีการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนสามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อื่นๆ ผู้วิจัยจึงคิดว่า สามารถน�ำแนวคิดดังกล่าว
มาประยุกต์ ใช้ ในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากเพื่อเกิดผลดีต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ
นักเรียน ดังการศึกษาของ Rosphirom(5) ได้ประยุกต์ ใช้
ทฤษฎีความสามารถตนเอง มาจัดท�ำโปรแกรมและด�ำเนินการ
ในกลุ่มนักเรียน ท�ำให้นักเรียน มีความรู้ ในการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก รวมไปถึงการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแล
สุขภาพช่องปากดีขึ้นน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนที่ดีขึ้น
การศึ ก ษาวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ล
ของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนอายุ 12 ปี เขตพื้นที่อ�ำเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดก�ำแพงเพชร

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (quasi–
experimental research) โดยมุ่งศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากของนักเรียนอายุ 12 ปี เขตพื้นที่อ�ำเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดก�ำแพงเพชรซึ่งก�ำลังศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดก�ำแพงเพชร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จ�ำนวน 60 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง
(experimental group) เป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการส่ง
เสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของนักเรียนอายุ 12 ปี ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จ�ำนวน 30 คน และกลุม่
ควบคุม (control group) เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมส่งเสริม

85

CM Dent J Vol. 40 No. 1 January-April 2019

สุขภาพช่องปากตามปกติ ของนักเรียนอายุ 12 ปี จ�ำนวน
30 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากโดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมแนะน�ำตัว
เอง ชีแ้ จงเกีย่ วกับกิจกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ และสร้างความสัมพันธ์
กับนักเรียน บรรยายความรูเ้ กีย่ วกับช่องปากซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของระบบย่อยอาหาร บรรยายเรื่องอวัยวะต่างๆ ในช่องปาก
ลักษณะและหน้าทีข่ องฟัน ล�ำดับการขึน้ ของฟัน ความส�ำคัญ
ของปากและฟัน รวมถึงการบรรยายเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่
สามารถเกิดขึน้ ได้ ในช่องปาก บรรยายเน้นเรือ่ งโรคฟันผุ ชีใ้ ห้
เห็นถึงผลเสียของโรคฟันผุและการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร
บรรยายเรือ่ งสาเหตุของการเกิดฟันผุทเี่ กิดจากการรับประทาน
อาหารที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มี
ส่วนประกอบของน�้ำตาลมาก และการรับประทานอาหารไม่
เป็นเวลาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ โดยมีเอกสาร
ประกอบการบรรยายแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นตั้ง
ค�ำถามกับนักเรียนเกีย่ วกับความรูท้ บี่ รรยายไป พร้อมกับเล่น
เกมถามตอบ และผู้วิจัยสรุปผลที่ได้จากการเล่นเกม
ครัง้ ที่ 2 ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง โดยมีกจิ กรรมทบทวนความ
รูเ้ รือ่ งโรคฟันผุ การเลือกรับประทานอาหาร การตรวจฟันอย่าง
ง่ายด้วยตนเองและการแปรงฟันทีถ่ กู วิธี สุม่ นักเรียนประมาณ
2 คน ให้ออกมาแสดงวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้เพื่อนดู และ
สุ่มนักเรียนประมาณ 2 คน ให้ออกมาสลับกันตรวจฟัน
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากทุกๆ หัวข้อ
สุ่มนักเรียนประมาณ 4 คนให้ตอบค�ำถาม ผู้วิจัยเชิญตัวแบบ
มาพูดคุยกับนักเรียน โดยเป็นการเล่าประสบการณ์ของตัว
แบบในการดูแลสุขภาพช่องปากทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ โดยแสดง
ถึงวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี การเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพช่องปาก กล่าวถึงผลดีของการมีสุขภาพช่องปากที่ดี
เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ซกั ถามและแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ของตนเองว่ามีความเหมือน คล้ายหรือต่างกับตัวแบบอย่างไร
ผูว้ จิ ยั สรุปผลกิจกรรมการพูดคุยกับต้นแบบ เน้นย�ำ้ ถึงผลของ
การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีน�ำมาซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สุดท้ายผู้
วิจัยเน้นย�้ำให้นักเรียนแปรงฟันให้ถูกวิธีและแจ้งว่า จะมีการ
ตรวจคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันในครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมการเสริม
สร้างความคงทนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก โดย
เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มั่นใจว่าตนเองสามารถปฏิบัติตัวใน
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การดูแลสุขภาพช่องปากได้ดีที่สุด ประมาณ 5 คน ออกมา
แสดงกิจกรรมต่างๆ ที่เคยได้รับความรู้และการฝึกฝน มีการ
คัดเลือกโดยเพื่อนๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสิน มอบ
รางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก และมอบหมายให้
นักเรียนท�ำแบบบันทึกความถีข่ องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้บันทึกพฤติกรรมการแปรงและ
การตรวจฟันด้วยตนเอง ในช่วงเวลา หลังอาหารเช้า หลัง
อาหารกลางวันและก่อนเข้านอน ตลอดระยะเวลาของการ
ทดลองตามโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและแจ้งว่าครัง้
ต่อไปจะมีการทดสอบส�ำหรับนักเรียนทุกคน
ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามฉบับที่ 1 และผู้วิจัยทดสอบนักเรียนและบันทึก
ผลในแบบบันทึกฉบับที่ 2 จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ครูอนามัย ครูประจ�ำ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 และผูว้ จิ ยั ร่วมสรุปผลกิจกรรมทีไ่ ด้
ด�ำเนินมาทั้งหมด ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมอบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปาก โดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนที่มีต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนทีม่ อี ายุ 12 ปี
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถาม 2 ฉบับ
ดังนี้
ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน แบบประเมิน
ความรู้ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนแบบบันทึก
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ประกอบด้วย 4 ส่วน โดย
ผู้วิจัยให้นักเรียนเป็นผู้ตอบแบบประเมิน ตามความเป็นจริง
และความเข้าใจของตนเอง ใช้เวลาในการตอบแบบประเมิน
ประมาณ 30 นาที ซึ่งมีรายละเอียด คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชั้นเรียน
อายุ เพศ ผลการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายของนักเรียน อาชีพ
ของบิดาและมารดา ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา ราย
ได้ของบิดาและมารดา จ�ำนวนเงินที่ได้รับในการมาเรียน
บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย ผู้ที่นักเรียนมักจะปรึกษาเมื่อ
มีปัญหาทางทันตสุขภาพ รวม 13 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก เป็นแบบทดสอบความรู้ ความจ�ำ และความเข้าใจ
ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทันตสุขภาพ ได้แก่ สาเหตุ อาการ
การป้องกันการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ การแปรง
ฟันที่ถูกวิธี การตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเองโดยเลือกได้ 2
ค�ำตอบ ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ โดยก�ำหนดเกณฑ์ ในการให้คะแนน คือ
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ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ�ำนวน 18 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก มีลักษณะเป็นข้อค�ำถามในเรื่องการรับ
รู้ความสามารถของตนเองต่อการป้องกันโรคฟันผุและโรค
เหงือกอักเสบ การแปรงฟันทีถ่ กู วิธี การตรวจสุขภาพช่องปาก
ด้วยตนเองที่ถูกวิธี โดยข้อค�ำถามสร้างขึ้นโดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่าตามแนวการวัดเจตคติของ ลิเคิรท์ (Likert) โดย
มีมาตราส่วนการวัด 5 อันดับ คือมัน่ ใจอย่างยิง่ มัน่ ใจ ไม่แน่ใจ
ไม่มั่นใจและไม่มั่นใจอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก มุ่งสอบถามถึงพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของนักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง คือ การแปรงฟันทีถ่ กู วิธี การ
ตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนตอบตามความ
เป็นจริงในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อค�ำถามมีลักษณะเป็น
มาตรวัด 8 ระดับ คือ ท�ำทุกวัน ท�ำ 6 วันต่อสัปดาห์ ท�ำ 5 วัน
ต่อสัปดาห์ ท�ำ 4 วันต่อสัปดาห์ ท�ำ 3 วันต่อสัปดาห์ ท�ำ 2 วัน
ต่อสัปดาห์ ท�ำ 1 วันต่อสัปดาห์ และไม่ได้ทำ� เลย โดยข้อค�ำถาม
ที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นข้อความเชิงบวก และให้คะแนนลด
หลั่นตามความถี่ของการกระท�ำจาก 0-7 คะแนน โดย ท�ำทุก
วัน ให้ 7 คะแนน และลดหลั่นกันลงมาตามล�ำดับ จนถึงไม่
ท�ำเลย ให้ 0 คะแนน โดยมีจ�ำนวนข้อค�ำถาม ดังนี้การแปรง
ฟัน จ�ำนวน 3 เวลา การตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเอง จ�ำนวน
3เวลา ซึง่ ก�ำหนดเกณฑ์ ในการแปลความหมายของคะแนน ใช้
คะแนนเฉลี่ยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ฉบับที่ 2 แบบบันทึกปริมาณคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน
เป็นแบบบันทึกปริมาณคราบจุลินทรีย์โดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึก
ก่อนการทดลองหลังการทดลองและระยะติดตามผลการ
ทดลอง ได้จากการตรวจปริมาณคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ในช่อง
ปากของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ simplified debris index
(6)
(DI-S) ซึ่งพัฒนาโดย Greene และ Vermilion เป็นตัว
ชี้วัดประสิทธิภาพของการแปรงฟัน โดยการตรวจฟันจ�ำนวน
6 ซี่ คือฟันซี่ 16, 26,36, 46, 31, และฟันซี่ 11 ถ้าไม่มีฟัน
ซี่นั้นๆ ให้ ใช้ฟันซี่ข้างเคียง และถ้าหากไม่มีฟันในส่วนนั้นๆ
จะไม่ตรวจฟันส่วนนั้น เช่น ฟันบนซี่ 11 ตรวจด้านริมฝีปาก
(labial surface) หากไม่มฟ
ี นั ซี่ 11 ให้ตรวจฟันซี่ 21, 12, 22,
13 หรือ 23 ตามล�ำดับ ซี่ 16 และ ซี่ 26 จะตรวจตัวฟันบริเวณ
พืน้ ผิวข้างแก้ม (buccal surface) หากไม่มฟี นั ซี่ 16 ให้ตรวจ
ฟันซี่ 17, 15, 14 ตามล�ำดับ หากไม่มีฟันซี่ 26 ให้ตรวจฟันซี่
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27, 25 และ 24 ส่วนฟันล่างซี่ 36 และ 46 จะตรวจพื้นผิวฟัน
ด้านลิ้น (lingual surface) หากไม่มีฟันซี่ 36 ให้ตรวจฟันซี่
37, 35 และ 34 และใช้ฟันซี่ 47, 45 และซี่ 44 ตรวจแทนหาก
ไม่มฟี นั ซี่ 46 การตรวจฟันซีล่ า่ ง 31 จะตรวจพืน้ ผิวฟันทางด้าน
ริมฝีปาก (labial surface) และตรวจฟันซี่ 41,32,42 แทน
ฟันซี่ดังกล่าว
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ่ ม
ตัวอย่างด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความ
รู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก ทักษะในการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และปริมาณ
คราบจุลินทรีย์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้ ใช้การทดสอบ
independent t-test และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลีย่ ของความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปากทักษะใน
การดูแลสุขภาพช่องปากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
และปริมาณคราบจุลินทรีย์ ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุข
ภาพช่องปาก ให้ ใช้การทดสอบ paired sample t-test

ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่จ�ำนวน และค่า
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามเพศ ชั้นที่ก�ำลังศึกษา
อาชีพของบิดาอาชีพของมารดา ระดับการศึกษาของบิดาระดับ
การศึกษาของมารดา และบุคคลทีน่ กั เรียนอาศัยอยูด่ ว้ ยได้ผล
ดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.67 ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีบิดาส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 43.33 บิดาจบ
การศึกษาสูงสุดที่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ
63.33 ในขณะทีม่ ารดาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ระดับการศึกษาของมารดาส่วนใหญ่จบชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 70.00 และนักเรียน
ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับทั้งบิดาและมารดา คิดเป็นร้อยละ
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76.67 เท่ากัน
ในขณะที่ นักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 56.67 ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 56.67 มีบิดาส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40.00 เท่า
กัน บิดาจบการศึกษาสูงสุดที่ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คิด
เป็นร้อยละ 63.33 ในขณะที่มารดาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 46.67 ระดับการศึกษาของมารดา
ส่วนใหญ่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 66.67
และนักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับทั้งบิดาและมารดา คิด
เป็นร้อยละ 80.00
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ด้านความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และ
ภายในกลุ่มทดลองและและกลุ่มควบคุม ก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
จากตารางที่ 2 พบว่าก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก พฤติกรรม
การแปรงฟันอย่างถูกวิธี และพฤติกรรมการตรวจฟันอย่างง่าย
ด้วยตนเอง เท่ากับ 10.03 (sd = 1.73), 59.03 (sd = 9.91),
14.83 (sd = 3.42) และ 0.00 (sd = 0.00) ตามล�ำดับ ส่วน
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก
พฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูกวิธีและพฤติกรรมการตรวจ
ฟันอย่างง่ายด้วยตนเอง เท่ากับ 10.07 (sd = 1.55), 59.23
(sd = 10.82), 14.87 (sd = 3.45) และ 0.00 (sd = 0.00)
ตามล�ำดับ เมือ่ น�ำไปทดสอบทางสถิติ พบว่า ก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก นักเรียนกลุม่ ทดลองมี
ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
ในการดูแลสุขภาพช่องปาก พฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูก
วิธี และพฤติกรรมการตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเองไม่แตก
ต่างจากกลุ่มควบคุม
จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลีย่
ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก พฤติกรรมการแปรงฟันอย่าง
ถูกวิธี และพฤติกรรมการตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเองก่อน
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ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป
Table 1

Number and percentage of sample divided by personal data

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ

ชาย
หญิง

ชั้นที่ก�ำลังศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพของบิดา
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
เกษตรกร
อื่นๆ

กลุ่มควบคุม
จ�ำนวน
ร้อยละ

กลุ่มทดลอง
จ�ำนวน
ร้อยละ

รวม

17
13
30

56.67
43.33
100

17
13
30

56.67
43.33
100

รวม

17
13
30

56.67
43.33
100

16
14
30

53.33
46.67
100

รวม

12
2
3
12
1
30

40.00
6.67
10.00
40.00
3.33
100

11
2
4
13
0
30

36.67
6.67
13.33
43.33
0.00
100

9
2
4
14
1
0
30

30.00
6.67
13.33
46.67
3.33
0.00
100

9
2
4
15
0
0
30

30.00
6.67
13.33
50.00
0.00
0.00
100

2
9
19
30

6.67
30.00
63.33
100

3
8
19
30

10.00
26.67
63.00
100

9
20
1
30

30.00
66.67
3.33
100

8
21
1
30

26.67
70.00
3.33
100

0
1
24
5
30

0.00
3.33
80.00
16.67
100

1
1
23
5
30

3.33
3.33
76.67
16.67
100

อาชีพของมารดา
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
เกษตรกร
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ
อื่นๆ
รวม
การศึกษาของบิดา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
การศึกษาของมารดา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
รวม
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับใคร
บิดา
มารดา
ทั้งบิดาและมารดา
ญาติ
รวม
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแล
สุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
Table 2

Different mean and standard deviations oforal health care knowledge, self-efficacy recognition, correct tooth brushing
method and behavioral performance of simple oral examination among control group and experimental group before
receiving the program

ตัวแปรการดูแลสุขภาพช่องปาก

n

กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก
พฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
พฤติกรรมการตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเอง

30
30
30
30
30
30
30
30

x

sd

t

p

10.07 1.55
0.079 0.938
10.03 1.73
59.23 10.82
0.075 0.941
59.03 9.91
14.87 3.45
0.150 0.881
14.83 3.42
0.00 0.00
0.00 1.000
0.00 0.00

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแล
สุขภาพช่องปาก การแปรงฟันอย่างถูกวิธีและการตรวจฟันอย่างง่าย ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรม
Table 3

Different mean and standard deviations of oral health care knowledge, self-efficacy recognition, correct tooth brushing
method and behavioral performance of simple oral examination of experimental group before and after receiving the
program

ตัวแปรการดูแลสุขภาพช่องปาก
ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก
พฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
พฤติกรรมการตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเอง

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

n

x

sd

30
30
30
30
30
30
30
30

10.03
15.43
59.03
87.60
14.73
20.30
0.00
20.33

1.73
0.57
9.91
4.86
3.42
1.64
0.00
0.71

t

p

-17.90* <0.001
-15.50* <0.001
-8.71*

<0.001

<0.001
156.60*

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การทดลอง เท่ากับ 10.03 (sd = 1.73), 59.03 (sd = 9.91),
14.73 (sd = 3.42) และ 0.00 (sd = 0.00) ตามล�ำดับ และ
หลังจากการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ในการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก พฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูกวิธี และพฤติกรรมการ

ตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเอง เท่ากับ 15.43 (sd = 0.57),
87.60 (sd = 4.86), 20.30 (sd = 1.64) และ 20.33 (sd =
0.71) ตามล�ำดับ เมือ่ น�ำไปทดสอบทางสถิติ พบว่า ภายหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก นักเรียนมี
ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
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ในการดูแลสุขภาพช่องปาก พฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูก
วิธี และพฤติกรรมการตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเองสูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปริมาณ
คราบจุลนิ ทรีย์ ภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3
จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ปริมาณคราบจุลนิ ทรียก์ อ่ นการเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 7.90
(SD = 2.06) และหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมมีค่าเฉลี่ย
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากับ 2.87 (SD = 2.29) เมื่อน�ำ
ไปทดสอบทางสถิติ พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ปริมาณคราบจุลนิ ทรียน์ อ้ ยกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ในขณะที่ นักเรียนกลุม่ ควบคุม ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
มีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากับ 7.80 (SD = 1.99)
และหลังจากการทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์
เท่ากับ 7.87 (SD = 1.93) เมื่อน�ำไปทดสอบทางสถิติ พบว่า
ภายหลังจากการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย
วิธีการเดิมโดยไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมที่ศึกษา นักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีคา่ เฉลีย่ ปริมาณคราบจุลนิ ทรีย์ ไม่แตกต่างจากก่อน
การให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยวิธีการเดิมโดย
ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมที่ศึกษา
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ด้านความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรูส้ มรรถนะแห่ง
ตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก ระหว่างควบคุมและกลุม่ ทดลอง ก่อนการทดลองและ
ภายหลังการทดลอง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบ
ค่าที (independent t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2
จากตารางที่ 5 พบว่า ภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุม่
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การ
รับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก และคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเอง เท่ากับ
15.43 (sd = 0.57), 87.60 (sd = 4.86) และ 20.33 (sd =
0.71) ตามล�ำดับ กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแล
สุขภาพช่องปาก และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการตรวจฟัน
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อย่างง่ายด้วยตนเอง เท่ากับ 12.47 (sd = 1.28), 59.30 (sd
= 10.72) และ 0.00 (sd = 0.00) ตามล�ำดับ เมือ่ น�ำไปทดสอบ
ทางสถิติ พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุข
ภาพช่องปาก นักเรียนกลุม่ ทดลองมีความรู้ ในการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก และพฤติกรรมการตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเองสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักเรียนกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการแปรง
ฟันอย่างถูกวิธี เท่ากับ 20.60 (sd = 0.50) และกลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูกวิธี เท่ากับ20.30
(sd = 1.64) เมื่อน�ำไปทดสอบทางสถิติ พบว่า ภายหลังการ
เข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูกวิธีไม่แตกต่างจาก
กลุ่มควบคุม
ตอนที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปริมาณ
คราบจุลินทรีย์ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อน
การทดลองและภายหลังการทดลอง โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการทดสอบค่าที (independent t-test) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ 4
จากตารางที่ 6 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากับ 7.90 (sd
= 2.06) และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์
เท่ากับ 7.80 (sd = 1.99) เมื่อน�ำไปทดสอบทางสถิติ พบว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ ไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุม
และพบว่าภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุม่ ทดลองมีคา่
เฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากับ 2.87 (sd = 2.29) และ
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากับ 7.87
(sd = 1.93) เมื่อน�ำไปทดสอบทางสถิติ พบว่า ภายหลังการ
เข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทวิจารณ์

จากกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรต้น คือ
โปรแกรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากโดยประยุ ก ต์ ใ ช้
ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
Table 4

Different mean and standard deviations ofplaque score among experimental group and control group before and after
receiving the program

ค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม

n

x

30
30
30
30

7.90
2.87
7.80
7.87

sd

t

p

2.06
13.97* <0.001
2.29
1.99
-1.00 0.326
1.93

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแล
สุขภาพช่องปาก พฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูกวิธีและพฤติกรรมการตรวจฟันอย่างง่าย ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองภาย
หลังการทดลอง
Table 5

Different mean and standard deviations oforal health care knowledge, self-efficacy recognition, correct tooth brushing
method and behavioral performance of simple oral examination among experimental group and control group after
receiving the program

ตัวแปรการดูแลสุขภาพช่องปาก
ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก
พฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
พฤติกรรมการตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเอง

กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

n

x

30
30
30
30
30
30
30
30

12.47
15.43
59.03
87.60
20.30
20.60
0.00
20.33

sd

t

p

1.28
-11.61* <0.001
0.57
10.72
-13.17* <0.001
4.86
1.64
-0.96 0.343
0.50
0.00
<0.001
0.71 156.60*

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองและ
ภายหลังการทดลอง
Table 6

Different mean and standard deviations ofplaque score among control group and experimental group before and after
receiving the program

ค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

n

x

sd

30
30
30
30

7.80
7.90
7.87
2.87

1.99
2.06
1.93
2.29

t

p

-0.191

0.849

9.17*

<0.001
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ในนักเรียนอายุ 12 ปี เขตพื้นที่อ�ำเภอโกสัมพีนครจังหวัด
ก�ำแพงเพชร ทีผ่ ้วู ิจยั พัฒนาขึน้ มา เพือ่ น�ำไปใช้จดั กิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มนักเรียนอายุ 12 ปี ในโรงเรียน
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักได้แก่ 1) การให้
ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพโดยใช้บทเรียนจาก การบรรยาย
โดยทันตบุคลากร และตัวแบบกิจกรรมกลุ่มและการแสดง
ตัวอย่าง 2) การพัฒนาการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแล
สุขภาพช่องปาก โดยสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี สม�่ำเสมอ
สาธิตการตรวจทันตสุขภาพอย่างง่ายด้วยตนเองและฝึกปฏิบตั ิ
การดูแลสุขภาพช่องปาก 3) การเสริมสร้างความคงทนใน
การดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากโดยการเสริ ม แรงทางบวกจาก
ทันตบุคลากรและเพือ่ นนักเรียนเข้าร่วมโปรแกรม แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบประเด็น
ส� ำ คั ญ ที่ ส ามารถน� ำ มาอภิ ป รายผลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
สมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบ ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก พฤติกรรมการแปรงฟันที่ถูกวิธีและพฤติกรรมการตรวจ
ฟันอย่างง่ายด้วยตนเองของกลุม่ ทดลองก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรม และเปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม อภิปรายตาม
สมมุติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพช่องปากการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการดูแล
สุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากสูง
กว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
สมมติฐานที่ 2 ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพช่องปากการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการดูแล
สุขภาพช่องปากและพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากสูง
กว่ากลุ่มควบคุม
2. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ภายหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก นักเรียนกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก คะแนน
เฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก
และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการตรวจฟันอย่างง่ายสูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
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พฤติกรรมการแปรงฟันสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่แตกต่างจาก
กลุ่มควบคุม และพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ต่�ำกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและต�่ำกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ เป็นไปตาม
กับสมมติฐานที่ 1 แต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 ทัง้ นีอ้ ธิบาย
ได้ว่า นักเรียนอายุ 12 ปี ที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสุข
ภาพช่องปาก ที่ประยุกต์มาจากทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนซึ่งประกอบด้วยวิธีการใช้ประสบการณ์ที่ประสบความ
ส�ำเร็จการใช้ตัวแบบการใช้ค�ำพูดและการกระตุ้นทางอารมณ์
(3) มาช่วยให้นกั เรียนทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลีย่ ความ
รู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการแปรงฟันที่ถูกวิธี
และพฤติกรรมการตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเองสูงขึ้น โดย
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนี้ได้ผสมผสานวิธีการ
ของการรับรู้สมรรถนะแห่งตนโดยผ่านกิจกรรมการให้ความ
รู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ ซึ่งเน้น การบรรยายโดยทันตบุคลากร
การใช้ค�ำพูดชักจูงการกระตุ้นอารมณ์เห็นผลเสีย สอนโดยตัว
แบบซึ่งตัวแบบที่ผู้วิจัยเลือกมา เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ เพิ่งเรียน
จบ เป็นวัยรุ่น ที่มีอายุน้อย ท�ำให้มีความรู้สึกคล้ายคลึงกับ
นักเรียน เพราะการทีต่ วั แบบมีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกับนักเรียน
นัน้ จะท�ำให้นกั เรียนมัน่ ใจได้วา่ พฤติกรรมทีต่ วั แบบแสดงออก
นั้นเหมาะสม และสามารถท�ำได้ เพราะบุคคลนั้นมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับตน ซึ่งจะท�ำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเองก็
น่าจะท�ำได้เช่นกัน อีกทั้งเป็นกันเองและอบอุ่น ตัวแบบเมื่อ
แสดงพฤติกรรมแล้วได้รับการเสริมแรง จะท�ำให้ได้รับความ
สนใจจากนักเรียนมากขึ้นท�ำให้นักเรียนเกิดความรู้ ประกอบ
กับการใช้ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ที่มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นแบบอย่างถ่ายทอดประสบการณ์การ
สาธิตการแปรงฟัน การตรวจทันตสุขภาพด้วยตนเองและฝึก
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง ท�ำให้นักเรียน
สามารถท�ำได้ เกิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความมั่นใจว่า
สามารถท�ำได้ดว้ ยตนเอง มีการหวังผลลัพธ์ทจี่ ะมีสขุ ภาพช่อง
ปากดีขึ้นและเกิดพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งเทคนิค
ของการเสนอตัวแบบนีส้ ามารถน�ำไปใช้ควบคูก่ บั เทคนิคอืน่ ๆ
ได้ เช่น การเสริมแรงทางบวก การชีแ้ นะ เป็นต้น จะท�ำให้เกิด
การปรับพฤติกรรมมีประสิทธิภาพและคงทนขึน้ (7) นอกจากนี้
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้มีกิจกรรมการเสริม
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แรงทางบวกจากทันตบุคลากรและเพือ่ นผูร้ ว่ มโปรแกรม ชืน่ ชม
การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง
หรือคงทน กิจกรรมทั้งหมดท�ำให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ การรับรู้
สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปาก
สูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากของกลุม่ ทดลอง มีคะแนนเฉลีย่ ความรู้ ในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม
เนื่องด้วยในโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้ผสม
ผสานกลวิธี กิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งแบบบันทึกการ
แปรงฟันจึงส่งผลให้นกั เรียนกลุม่ ทดลองมีความรูค้ วามเข้าใจ
ท�ำให้มั่นใจว่าความรู้ที่ตนเองมีสามารถดูแลสุขภาพช่องปาก
ตัวเองได้ดีขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาของ Rosphirom(5)
ทีศ่ กึ ษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยประยุกต์
ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ�ำเภอเมืองจังหวัด
นครปฐม พบว่าภายหลังได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาฯ
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพดีกว่าก่อน
ได้ รั บโปรแกรมทันตสุขภาพและสอดคล้อ งกับการศึกษา
ของ Kampolngam(8) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษา
โดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีแรง
สนับสนุนทางสังคม ในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน
โรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษา พบว่าความรู้เรื่องโรคฟันผุ
คะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองและกว่ากลุ่มควบคุม
ขณะเดียวกันผลการศึกษาในครั้งนี้ของผู้วิจัย พบว่า
คะแนนเฉลีย่ ความรูก้ ารดูแลสุขภาพช่องปากของกลุม่ ควบคุม
สูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมด้วย ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า นักเรียน
ได้ รั บ ความรู ้ อ ยู ่ ส ม�่ ำ เสมอจากบุ ค ลากรทั น ตสาธารณสุ ข
และทางการสื่ อ สารอื่ น มาก่ อ น รวมไปถึ ง นั ก เรี ย นทราบ
ว่า เป็นการศึกษาวิจัยที่จะมีกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบ ท�ำให้
นักเรียนต้องการอยากจะมีคะแนนที่สูง กระตุ้นให้นักเรียน
อ่านเพิ่มเติม รวมไปถึงซักถามเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสอน หรือ
ให้ความรู้ นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทราบค�ำตอบของ
แบบสอบถาม เพื่อให้มีความรู้ ไปตอบแบบสอบถามในครั้ง
ต่อไป
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ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากฯของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในการ
ศึกษาครั้งนี้ได้ ใช้ตัวแบบหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก มาสอน สาธิต ฝึกกลุ่มตัวอย่าง ใน
เรื่องการแปรงฟันและการตรวจสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีและ
สม�่ำเสมอเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดภายในบุคคล
ท�ำให้บุคคลเรียนรู้หรือปรับความคิดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
ให้เป็นความคิดที่ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น(3) สอดคล้อง
กับการศึกษา Kittipongpittaya และคณะ(9) ที่ศึกษาการ
ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า หลังการทดลอง
กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษามีการรับรู้ความ
สามารถตนเองในการดูแลทันตสุขภาพดีกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ
และสอดคล้องกับการศึกษาของ Kampolngam(8) ศึกษาผล
การใช้ โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถ
ตนเองร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริม
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษาพบ
ว่าการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุความ
รู้เรื่องโรคฟันผุการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุคะแนน
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองและกว่ากลุ่มควบคุม
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากฯ ของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพช่องปากไม่ต่างกับก่อนเข้าโปรแกรมแต่สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Chingchai และ
คณะ(10) ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางเหียน อ�ำเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่ พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนน
ในกลุม่ ควบคุม และ สอดคล้องกับ Kongmuangpuk(11) ผล
ของการจัดโปรแกรมทันตสุขภาพที่มีต่อสุขภาพช่องปากของ
นักเรียนประถมศึกษาโดยใช้โปรแกรมทันตสุขภาพแบบบูรณา
การการสอนทันตสุขศึกษา ใช้สยี อ้ มคราบจุลนิ ทรีย์ สาธิตการ
แปรงฟัน จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตรวจฟันทุกสัปดาห์และ
บันทึกพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทันตสุขภาพหลังการ
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ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองมากกว่าของนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ Rosphirom(5) ซึง่
พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ ใช้
ทฤษฎีความสามารถตนเอง นักเรียนมีพฤติกรรมการตรวจฟัน
อย่างง่ายด้วยตัวเองไม่แตกต่างกับก่อนได้รับโปรแกรมทันต
สุขศึกษา จากผลที่ไม่สอดคล้องนี้ ผู้วิจัยอธิบายว่า เนื่องจาก
โรงเรียนในเขตที่ท�ำการศึกษาไม่เคยได้รับความรู้ ในเรื่องการ
ตรวจฟันอย่างง่าย นักเรียนในเขตจึงไม่เคยท�ำ เมือ่ มีการสอน
การตรวจฟันอย่างง่ายให้กบั กลุม่ ทดลอง จึงท�ำให้กลุม่ ทดลอง
สามารถตรวจฟันอย่างง่ายได้ดว้ ยตนเอง ท�ำให้พฤติกรรมการ
ตรวจฟันอย่างง่ายมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บปริ ม าณคราบจุ ลิ น ทรี ย ์ ก ลุ ่ ม
ทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมและเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุมอภิปรายตามสมมุติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 3 ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่ง
เสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ต�่ำกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม		
สมมติฐานที่ 4 ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่ง
เสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก นักเรียนมีค่าเฉลี่ยปริมาณ
คราบจุลินทรีย์น้อยกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการส่ง
เสริมสุขภาพช่องปาก และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณ
คราบจุลินทรีย์ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 และสมมติฐาน
ที่ 4 ทั้งนี้อธิบายได้ว่าเมื่อนักเรียนเข้าร่วมโปรแกรมการส่ง
เสริมสุขภาพช่องปากโดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการรับรูส้ มรรถนะ
แห่งตนในการดูแลสุขภาพช่องปากแล้ว นักเรียนสามารถมี
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากทีด่ ขี นึ้ ส่งผลให้นกั เรียน
มีสขุ ภาพช่องปากทีด่ ขี นึ้ ซึง่ สุขภาพช่องปากทีด่ ขี นึ้ ประเมินได้
จากความสะอาดของช่องปากโดยอาศัยการย้อมสีฟัน ซึ่งสี
ย้อมฟันจะติดสีทแี่ ผ่นคราบจุลนิ ทรียท์ เี่ กาะตามด้านต่างๆ ของ
ฟัน ซึง่ หากนักเรียนสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ดขี นึ้ คราบ
จุลินทรีย์นั้นจะลดลง โดยโปรแกรมส่งเสริมให้นักเรียนมั่นใจ
ว่าสามารถดูสุขภาพช่องปากได้ เมื่อมีความมั่นใจ จึงคาด
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หวังว่าสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปนั้นจะให้ผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก(3) คือท�ำให้ปากสะอาดขึ้น โดยประเมินได้จากการ
มีแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่เกาะตามด้านต่างๆ ของฟันลดน้อย
ลงซึ่งจากการศึกษาพบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบ
จุลนิ ทรียต์ ำ�่ กว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากสอดคล้องกับการศึกษาของ Inpun(12) ที่ศึกษาผล
ของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
เกิดโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลปราจีนบุรี ซึ่งพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
ทันตสุขศึกษา นักเรียนมีความสะอาดของฟันดีขึ้นจากระดับ
ต�่ำเป็นระดับพอใช้และมีปริมาณคราบจุลินทรีย์ภายหลังการ
เข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขศึกษาลดลงจากก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมทั น ตสุ ข ศึ ก ษายั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
(5)
Rosphirom
ที่ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมทั น ต
สุขศึกษาโดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มีต่อ
พฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าภายหลังได้รับโปรแกรม
ทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง
นักเรียนมีปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันน้อยกว่าก่อนได้
รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Maphunthana และ Duangsong(13) ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจ
เพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
พบว่า ภายหลังการทดลองนักเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงปริมาณคราบจุลินทรีย์และสภาวะ
การอักเสบของเหงือกลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลง
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรม
การแปรงฟันทีส่ งู ขึน้ หลังจากผ่านการทดลองแต่ปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ไม่ลดลง ผู้วิจัยคิดว่าอาจจะเกิดจากการบันทึกผลที่
ไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากแบบสอบถามในส่วนของ
การแปรงฟันนั้น นักเรียนเป็นผู้บันทึกด้วยตนเอง จึงเข้าใจ
ว่า เพียงแปรงให้ครบ 3 ครั้ง ตามที่เจ้าหน้าที่แนะน�ำ เป็นการ
แปรงฟันทีถ่ กู ต้อง ค่าคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการแปรงฟันสูง
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ขึน้ ในกลุม่ ควบคุม หลังจากผ่านการทดลอง ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว
ขัดแย้งกับค่าเฉลี่ยนคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน ซึ่งไม่แตกต่าง
กันในกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
จากการศึกษาวิจัยโดยโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก ได้ส่งเสริมให้นักเรียน มีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
(perceived self-efficacy) เป็นการตัดสินความสามารถ
ของตนเองว่า สามารถปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ได้และส่งเสริมความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น (outcome expectation) เป็นการตัดสินว่าผลที่ได้จากการกระ
ท�ำพฤติกรรมดังกล่าว(3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อว่า
เขาแปรงฟันได้ถูกวิธี ความเชื่อดังกล่าวเป็นการตัดสินความ
สามารถของตนเอง การได้รับค�ำชมหรือได้รับคะแนนเป็น
รางวัล การได้รับการยอมรับจากเพื่อนว่ามีรอยยิ้มที่สวยงาม
ปากสะอาดไม่มีโรคฟันผุหรือเหงือกอักเสบ เป็นความคาด
หวังในผลที่เกิดขึ้นจากการแปรงฟันที่ถูกวิธี ซึ่งวัดผลได้จาก
กิจกรรมการย้อมสีฟนั ทีป่ ระเมินปริมาณจุลนิ ทรีย์ ในช่องปาก
ท�ำให้เกิดการกระตุน้ ให้นกั เรียนมีการรับรูส้ มรรถนะตนเองใน
การดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น

บทสรุป

สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากของนักเรียนอายุ 12 ปี โดยท�ำให้มีความรู้
ในการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น ส่งผลให้คราบ
จุลินทรีย์ ในช่องปากลดลง แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากสามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ ในนักเรียน
อายุ 12 ปีในพื้นที่อื่นๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาในครัง้ นีไ้ ม่สามารถส�ำเร็จได้หากไม่ได้รบั ความ
ร่วมมือจากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ทีเ่ ข้า
ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ท่านผู้อ�ำนวยการ
คุณครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้
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