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Abstract
Tooth loss is a major problem of elderly because it lead to chew
deficiently. However the life time of complete denture depend on caring of
elderly. The common problem of complete denture is crack or broken.
This research used a quasi-experimental design and aimed to assess
the effectiveness of health education programs on behavioral modification among elderly for caring of complete dentures in Waeng Noi District,
Khon Kaen Province, by an application self-efficacy theory and social support theory. The subjects were 78 patients and they were divided into an
experimental group and a comparison group, each group were 39 subjects.
The duration time of intervention was 12 weeks, The experimental group
was recieved a health educational program which comparison group
discussions, lectures, modeling, provision of handbook and home visits.
Questionnaires were used to collect data; descriptive data were used by
frequency, percentage, mean and standard deviation. The comparative data
were analyzed by paired sample t-test and independent t-test and significant
setting at level 0.05
The results, after the implementation, the experimental group had
mean score of knowledge, the expected self-efficacy’s outcome of expectation and practice for denture caring more higher than before and comparison group significant statistically (p-value<0.001).
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บทคัดยอ
การสูญเสียฟนเปนปญหาสำคัญของผสู งู อายุ เพราะทำใหการบดเคีย้ ว
อาหารบกพรอง จึงตองทดแทนโดยการใชฟน ปลอม อยางไรก็ดอี ายุการใช
งานของฟนปลอมก็ขนึ้ อยกู บั การดูแลรักษาฟนปลอมของผสู งู อายุ ปญหาที่
พบบอยคือฟนปลอมแตกหรือหัก
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองและมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ผลของการใชโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลรักษา
ฟนปลอมของผสู งู อายุ โดยประยุกตใชทฤษฎีความสามรถของตนเองรวมกับ
ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม กลมุ ตัวอยางจำนวน 78 คน แบงเปนกลมุ
ทดลอง และกลมุ เปรียบเทียบกลมุ ละ 39 คน กลมุ ทดลองไดรบั โปรแกรม
สุขศึกษาระยะเวลาดำเนินการ 12 สัปดาห ประกอบดวย การสนทนากลมุ การ
บรรยายใหความรปู ระกอบสือ่ การนำเสนอตัวแบบ การแจกคมู อื การดูแล
รักษาฟนปลอม การสาธิต การฝกปฏิบตั แิ ละการเยีย่ มบาน เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยขอมูลเชิงพรรณนาใชสถิติ
รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ การเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลีย่ คะแนนภายในกลมุ และระหวางกลมุ ไดแก สถิติ
Paired Sample t-test และสถิติ Independent Sample t-test ตามลำดับ กำหนด
ระดับนัยสำคัญทีร่ ะดับ 0.05
ผลการวิจยั พบวา หลังการทดลองผสู งู อายุในกลมุ ทดลองมีความรเู กีย่ ว
กับการดูแลรักษาฟนปลอม การรับรคู วามสามารถตนเอง ความคาดหวังใน
ผลลัพธ การปฏิบัติตัวในการดูแลรักษาฟนปลอมสูงกวากอนเขารวม
โปรแกรมสุขศึกษาและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p-value <0.001) ผลของโปรแกรมสุขศึกษานี้ สามารถนำไปประยุกตใชเพือ่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกิจกรรมอืน่ ๆ ได
คำสำคั ญ : ฟนปลอมทั้งปาก,การสงเสริมการดูแลรักษาฟนปลอมทั้ง
ปาก;ทฤษฎี ค วามสามารถของตนเอง;ทฤษฎี แ รงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
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บทนำ
การสูญเสียฟนเปนปญหาสำคัญของผูสูงอายุ
เพราะทำใหการบดเคีย้ วอาหารบกพรอง จึงตองทดแทน
โดยการใชฟน ปลอมอยางไรก็ดอี ายุการใชงานของฟน
ปลอมก็ขนึ้ อยกู บั การดูแลรักษาฟนปลอมของผสู งู อายุ
ปญหาที่พบบอยคือฟนปลอมแตกหรือหัก กองทันต
สาธารณสุข กรมอนามัย1ไดศึกษาปญหาสุขภาพชอง
ปากของผสู งู อายุพบวาปญหาหลักคือการสูญเสียฟนและ
จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 6
พ.ศ. 2549 – 2550 พบกลมุ ผสู งู อายุ 60-74 ป มีสาเหตุ
การสูญเสียฟนจากโรคฟนผุและโรคปริทนั ตและพบวาผู
สูงอายุเกือบทุกคนรอยละ 94.04 มีการสูญเสียฟนโดย
เฉลีย่ 13.38 ซี/่ คนและพบผสู งู อายุรอ ยละ 10.47 เปนผสู ญ
ู
เสียฟนทัง้ ปากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน2
สำรวจขอมูลสภาวะทันตสุขภาพประจำปงบประมาณ
2554 พบวา กลมุ อายุ 60 ปมฟี น ใชงานไดมากกวา
20 ซีค่ ดิ เปนรอยละ 41.93 และมีฟน ใชงานทีเ่ หมาะสม
(ไมนอ ยกวา 4 คสู บ) คิดเปนรอยละ 70.76
กลมุ งานทันตกรรม โรงพยาบาลแวงนอย 3ไดให
บริการใสฟน ปลอมผสู งู อายุ พบวามีจำนวนผสู งู อายุที่
สัมภาษณทงั้ หมด 217 ราย ใสฟน ปลอมทัง้ ปากรอยละ
50.69และใสฟน ปลอมบางสวนรอยละ 49.30 ฟนปลอม
ยังอยใู นสภาพใชการไดดรี อ ยละ 78.34 ตองการทำฟน
ปลอมใหมรอ ยละ 21.65 จากการสำรวจพฤติกรรมการ
ดูแลรักษาฟนปลอมของผูสูงอายุพบวา ผูสูงอายุสวน
ใหญจะมีพฤติกรรมการดูแลรักษาฟนปลอมไมถูกวิธี
บางคนไม เ คยถอดฟ น ปลอมออกมาแช น้ำ ทำความ
สะอาดเลย บางคนเมือ่ ใชงานฟนปลอมเสร็จก็ถอดฟน
ปลอมออกมาวางทิง้ ไวเฉยๆ สงผลใหฟน ปลอมมีสภาพ
การใชงานไดสนั้ ลง ฟนปลอมแหง แตก หัก งายขึน้
และเมือ่ ฟนปลอมชำรุดผสู งู อายุกจ็ ะไมมฟี น ปลอมไวใช
งาน ทำใหขาดความมัน่ ใจ รับประทานอาหารไดนอ ย
ลงอาจทำใหเปนโรคขาดสารอาหารได ซึง่ พฤติกรรมดัง
กลาวเกิดจากการทีผ่ สู งู อายุขาดการกระตนุ เตือนและการ
เอาใจใสจากบุคคลในครอบครัว

จากการศึกษาครัง้ นีผ้ วู จิ ยั จึงนำโปรแกรมสุขศึกษา
โดยประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด ความสามารถแห ง ตนของ
Bandura4ซึ่งมีความเชื่อวาพฤติกรรมมนุษยนอกเหนือ
จากปฏิกิริยาสะทอนเบื้องตนแลว เกิดจากการเรียนรู
ทัง้ สิน้ และการเรียนรพู ฤติกรรมใหมเหลานัน้ สามารถ
เรียนรไู ดโดยประสบการณตรงหรือไมกโ็ ดยการสังเกต
กลาวคือ พฤติกรรมของมนุษยสามารถกำหนดสิ่ง
แวดล อ ม สิ่ ง แวดล อ มก็ ส ามารถกำหนดพฤติ ก รรม
พฤติกรรมสามารถกำหนดองคประกอบสวนบุคคล
องคประกอบสวนบุคคลก็สามารถกำหนดพฤติกรรมได
เชนกัน ในทำนองเดียวกันองคประกอบทางสิง่ แวดลอม
และบุคคลก็มอี ทิ ธิพลซึง่ กันและกันเปนตน และแนวคิด
ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของ House5ไดใหความ
หมายวา การสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวย 4 อยาง
ไดแก การสนับสนุนทางอารมณ เชน การใหความ
พอใจ การยอมรับนับถือ การแสดงถึงความหวงใย การ
สนับสนุนดานการใหการประเมินผล เชน การใหขอ มูล
ปอนกลับ การเห็นพองหรือใหรับรองผลการปฏิบัติ
หรือบอกใหทราบถึงผลดีทผี่ ไู ดรบั ปฏิบตั พิ ฤติกรรมนัน้
การใหการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เชน การให
คำแนะนำ การตักเตือน การใหคำปรึกษา และการให
ขาวสารในรูปแบบตางๆ การใหการสนับสนุนดาน
เครือ่ งมือ เชน แรงงาน เงิน รางวัล เปนตน จากแนว
คิดทฤษฎีนผี้ วู จิ ยั จึงนำมาประยุกตใชในการสงเสริมการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลรักษาฟนปลอมของผสู งู
อายุใหดยี งิ่ ขึน้
วัตถุประสงคการวิจยั
เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพือ่ สงเสริม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลรักษาฟนปลอมทั้ง
ปากของผูสูงอายุ อำเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน
วิธกี ารดำเนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi-experimental research design) แบงกลมุ ตัวอยางออกเปน
2 กลุมคือกลุมทดลอง(Experimentalgroup) และกลุม
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เปรียบเทียบ (Comparison group) ทำการวัดผลกอนและ
หลังทดลอง (Two group pretest-posttest design)
ประชากรและกลมุ ตัวอยาง
ประชากรที่ทำการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
ประชากรเพศชายและเพศหญิงทีม่ อี ายุตงั้ แต 60 ปขนึ้ ไป
มารับบริการใสฟน ปลอมทีโ่ รงพยาบาลแวงนอยอำเภอ
แวงนอยจังหวัดขอนแกน
กลมุ ตัวอยาง ไดแก ผสู งู อายุทมี่ ารับบริการใสฟน
ปลอมทัง้ ปากทีโ่ รงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน
ตัง้ แตป พ.ศ. 2550 โดยมีเกณฑคดั เขาและเกณฑคดั ออก
ดังนี้
(1) เกณฑคดั เขา เปนผสู งู อายุทมี่ อี ายุตงั้ แต 60
ปขนึ้ ไป ใสฟน ปลอมทัง้ ปากมาแลวอยางนอย1 ป ทีก่ ลมุ
งานทันตกรรม โรงพยาบาลแวงนอย, สามารถรับฟง
สามารถมองเห็น รวมทัง้ มีสติสมั ปชัญญะปกติ สามารถ
ติดตอสือ่ สารไดอยางเขาใจ, ยินยอมเขารวมกิจกรรมตาม
โปรแกรมสงเสริมทันตสุขภาพตลอดจนสิ้นสุดการ
ดำเนินการวิจยั
(2) เกณฑคัดออกผูสูงอายุที่มีฟนเหลือในชอง
ปากและใสฟนปลอมบางสวน, ผูสูงอายุที่พิการ ไม
สามารถชวยเหลือตนเองได
(3) เกณฑถอดถอนขอถอนตัว, ยายที่อาศัยไป
พืน้ ทีอ่ นื่ , เสียชีวติ
การคำนวณขนาดตัวอยางเพือ่ เปรียบเทียบคาเฉลีย่
ประชากร 2 กลมุ ทีเ่ ปนอิสระตอกัน ตามสูตรดังนี(้ อรุณ
จิรวัฒนกลุ )6

= คาสถิติของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานที่
ระดับความเชือ่ มัน่ 95%

= 0.05, (0.05 )= 1.64
= คาสถิตขิ องการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
ทีก่ ำหนดให power of test = 90 (0.10) = 1.28
= คาความแปรปรวนของตัวแปรผลที่ใช
คำนวณขนาดตัวอยาง (Pool variance)
=ความตางของผล (Effect size) คำนวณจาก
=สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานกลมุ ทดลองหลังการ
ทดลอง =16.77
= สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานกลมุ เปรียบเทียบหลัง
การทดลอง = 13.41
ไดขนาดตัวอยางกลุมละ 39 คน จากนั้นจึง
ทำการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางอยางงาย
(Simplerandomsampling) จำแนกเปนกลมุ ทดลองและ
กลมุ เปรียบเทียบกลมุ ละ 39 คน รวมทัง้ หมด 78 คน
โดยผูสูงอายุกลุมทดลองไดรับโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลรักษาฟนปลอมจากผวู จิ ยั
สวนกลมุ เปรียบเทียบไดรบั การใหสขุ ศึกษาหลังการใส
ฟนปลอมตามปกติ
เครือ่ งมือทีใ่ ชและการตรวจสอบคุณภาพ
ประกอบดวยแบบสอบถาม แบงเปน 6 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไปประกอบไป
ดวยเพศอายุ สถานภาพสมรสระดับการศึกษาอาชีพ
ระยะเวลาทีใ่ สฟน ปลอม รายไดของครอบครัวตอเดือน
ผดู แู ลหลักทีบ่ า น ขอมูลเกีย่ วกับฟนปลอม ไดแก ระยะ
เวลาในการใสฟน ปลอม สภาพการใชงานของฟนปลอม
เปนขอคำถามแบบตัวเลือก
สวนที่ 2 ความรเู กีย่ วกับการดูแลรักษาฟนปลอม
จำนวน 25 ขอคะแนนเต็ม 25 คะแนน
สวนที่ 3 การรับรคู วามสามารถของตนเองในการ
ดูแลรักษาฟนปลอม จำนวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 60
คะแนน
สวนที่ 4 ความคาดหวังผลลัพธในการดูแลรักษา
ฟนปลอม จำนวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 60 คะแนน

   ☺   ☺ 
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สวนที่ 5การปฏิบตั ติ วั ในการดูแลรักษาฟนปลอม
จำนวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 60 คะแนน
สวนที่ 6 การสนับสนุนทางสังคมจำนวน 10 ขอ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
และตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Validity)
โดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน
นำไปตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)โดยใชโปร
แกรม SPSS วิเคราะหหาคาสถิตใิ นกลมุ ตัวอยางทีใ่ กล
เคียงกับขนาดกลมุ ตัวอยางจริง จำนวน 39 จำนวน นำผล
ที่ไดวิเคราะหหาคาสหสัมประสิทธิ์คาคงที่ภายในของ
ครอนบาซไดคา ความเทีย่ งรวมเทากับ 0.70
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทำการเก็บขอมูลชวงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีขนั้
ตอนการดำเนินงาน 12 สัปดาหดงั นี้
(1) ก อ นทดลองเก็ บ รวบรวมข อ มู ล กลุ ม
ทดลองและกลุ ม เปรี ย บเที ย บโดยใช แ บบสอบถาม
(2) สัปดาหที่ 1 เริ่มกิจกรรมสรางความรูดวย
โปรแกรมสุขศึกษาเรื่องความรูเกี่ยวกับฟนปลอมและ
การดูแลรักษาฟนปลอมในกลมุ ทดลอง โดยใชตวั แบบ
จากวีดที ศั นทผี่ วู จิ ยั สรางขึน้ เลาประสบการณทเี่ กิดจาก
การดูแลรักษาฟนปลอมไมถกู วิธี ทำใหฟน ปลอมเสือ่ ม
สภาพ มีอายุการใชงานทีส่ นั้ ลง
(3) สั ป ดาห ที่ 2-7 เพื่ อ สร า งการรั บ รู ค วาม
สามารถของตนเอง ความคาดหวังผลลัพธและการ
ปฏิบตั ติ วั ในการดูแลรักษาฟนปลอมโดยการจัดกิจกรรม
กลุ ม ให ก ลุ ม ทดลองเล า ถึ ง ประสบการณ ห ลั ง จาก
ทดลองปฏิบัติตามกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลรักษาฟนปลอมหลังจากจัดกิจกรรมไปแลว เพือ่ เลา
ถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางสคู วามสำเร็จในการ
ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมเพื่ อ เป น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นกลุ ม
ทดลองเองและการจัดกิจกรรมสันทนาการ โดยเปดภาพ
และสาธิตวิธีการบริหารหนา แลวใหผูสงู อายุแขงกัน
นวดหนา ระหวางนัน้ ก็มกี ารรองเพลงของผสู งู อายุ เพือ่
ใหผสู งู อายุรสู กึ ผอนคลาย ลดความตึงเครียด

(4) สัปดาหที่ 8-12 กิจกรรมสนับสนุนทางสังคม
ผวู จิ ยั เจาหนาที่ ญาติ ใหการสนับสนุนทางสังคม เยีย่ ม
บานกระตนุ เตือน แนะนำและใหกำลังใจ ทัง้ หมด 5 ครัง้
แตละครัง้ หางกัน 1 สัปดาห
(5) หลั ง ทดลองเก็ บ รวบรวมข อ มู ล กลุ ม
ทดลองและกลุ ม เปรี ย บเที ย บโดยใช แ บบสอบถาม
อีกครัง้ โดยกลมุ เปรียบเทียบไมมกี ารจัดกิจกรรมใดๆ
แตหลังจากตอบแบบสอบถามจะไดรับคูมือการดูแล
รั ก ษาฟ น ปลอมเพื่ อ นำไปปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งต อ ไป
การวิเคราะหขอ มูล
ขอมูลทัว่ ไปวิเคราะหดว ยขอมูลสถิตเิ ชิงพรรณนา
ไดแก จำนวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ คะแนนภาย
ในกลมุ ใชสถิติ Paired t-test และระหวางกลมุ ใชสถิติ
Independent t-test
ผลการวิจยั
พบวากลมุ ทดลองสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ
53.8 มีอายุระหวาง 66 – 65 ปและ 71 ปขนึ้ ไป (รอยละ
35.9,= 69.56, S.D.=6.72) มีสถานภาพสมรส รอยละ 59
เรี ย นจบระดั บ ประถมศึ ก ษา ร อ ยละ 79.5 มี อ าชี พ
เกษตรกรรมรอยละ 76.9 ใสฟนปลอมมาแลว 1-4 ป
(รอยละ 82.2, = 3.51, S.D. = 1.39) ฟนปลอมอยใู นสภาพ
ใชงานไมได มีรอยชำรุด/แตก/ หักรอยละ 35.9 สวนใหญ
ไมมโี รคประจำตัว รอยละ 64.1 และกลมุ เปรียบเทียบ
สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 59 มีอายุระหวาง 66 – 65
ป (รอยละ 53.8,= 66.26, S.D.=4.91) มีสถานภาพสมรส
รอยละ 74.4 เรียนจบระดับประถมศึกษา รอยละ 79.5 มี
อาชีพเกษตรกรรมรอยละ 89.7ใสฟนปลอมมาแลว
3-4 ป (รอยละ 46.2, = 3.26, S.D. = 1.46) ฟนปลอมอยู
ในสภาพใชงานพอได มีรอยชำรุดเล็กนอยรอยละ 35.9
สวนใหญไมมโี รคประจำตัว รอยละ 74.4

   ☺   ☺ 
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การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนกอนและหลังทดลอง
การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนดานความรเู กีย่ วกับการดูแลรักษาฟนปลอม การรับรคู วามสามารถของตนเอง
ในการดูแลรักษาฟนปลอม ความคาดหวังผลลัพธในการดูแลรักษาฟนปลอม การปฏิบตั ติ วั ในการดูแลรักษาฟนปลอม
และการสนับสนุนทางสังคมในการดูแลรักษาฟนปลอม ภายในกลมุ ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบ พบวาคาเฉลีย่
คะแนนสูงกวากอนทดลองอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ดังตารางที่ 1

   ☺   ☺ 
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การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนระหวางกลมุ
การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนความรเู กีย่ วกับการดูแลรักษาฟนปลอม การรับรคู วามสามารถของตนเองใน
การดูแลรักษาฟนปลอม ความคาดหวังผลลัพธในการดูแลรักษาฟนปลอม การปฏิบตั ติ วั ในการดูแลรักษาฟนปลอม
และการสนับสนุนทางสังคมในการดูแลรักษาฟนปลอม ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ พบวากลุม
ทดลองมีคา เฉลีย่ คะแนนสูงกวากลมุ เปรียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ดังตารางที่ 2

   ☺   ☺ 
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บทสรุปและอภิปรายผล
ผูสูงอายุกลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ย
คะแนนดานความรเู กีย่ วกับการดูแลรักษาฟนปลอม การ
รับรคู วามสามารถของตนเองในการดูแลรักษาฟนปลอม
ความคาดหวังผลลัพธในการดูแลรักษาฟนปลอม การ
ปฏิบตั ติ วั ในการดูแลรักษาฟนปลอม และการสนับสนุน
ทางสังคมในการดูแลรักษาฟนปลอม มากกวากอนการ
ทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.001)ผลของการเปลีย่ นแปลงระดับ
การรับรคู วามสามารถตนเองดังกลาว เปนผลมาจากการ
ไดรบั โปรแกรมสุขศึกษาโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีความ
สามารถของตนเองมาประยุกตใชรว มกับแรงสนับสนุน
ทางสังคม มาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม จากทฤษฎี
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา การรับรูความสามารถตนเอง
เปนปจจัยสำคัญทีท่ ำใหบคุ คลตัดสินใจริเริม่ เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม โดยการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนำแหลงการ
สรางและการพัฒนาการรับรคู วามสามารถตนเอง จาก
แนวคิดของ Bandura7 ไดกลาวไววา ปจจัยทีเ่ กีย่ วของใน
การรับรคู วามสามารถตนเอง ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ
ประสบการณที่ประสบความสำเร็จ เปนวิธีการที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการช ว ยให บุ ค คลได
พัฒนาการรับรใู นความสามารถของตนเองใหดขี นึ้ การ
ใชประสบการณจากคนอืน่ หรือการใชตวั แบบ การใช
คำชักจูงการกระตนุ ทางอารมณมผี ลตอการรับรใู นความ
สามารถของตนเองและแนวคิดทฤษฎีแรงสนับสนุนทาง
สังคม ซึ่งไดแสดงใหเห็นวาการสนับสนุนทางสังคม
ประกอบดวย 4 อยาง ไดแก การสนับสนุนทางอารมณ
เชน การใหความพอใจ การแสดงถึงความหวงใย การ
สนับสนุนดานการใหการประเมินผล เชน การใหขอ มูล
ปอนกลับ การเห็นพองหรือใหรับรองผลการปฏิบัติ
หรือบอกใหทราบถึงผลดีทผี่ ไู ดรบั ปฏิบตั พิ ฤติกรรมนัน้
การใหการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เชน การให
คำแนะนำ การตักเตือน การใหคำปรึกษา และการให
ขาวสารในรูปแบบตางๆ การใหการสนับสนุนดาน
เครือ่ งมือ เชน เงิน รางวัล และผลการศึกษาดังกลาว

สอดคล อ งกั บ ฐิ ติ พ รศิ ริ บุ ร านนท8ได ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ผลลัพธของการใชโปรแกรมสงเสริมการดูแลสุขภาพ
ชองปากสำหรับผสู งู อายุทไี่ ดรบั การใสฟน เทียมความรู
เกี่ยวกับทันตสุขภาพและการรับรูความสามารถของ
ตนตอการดูแลสุขภาพชองปากและฟนเทียมผลการวิจยั
พบวา หลังการทดลองกลมุ ตัวอยางทีเ่ ขารวมโปรแกรม
ส ง เสริ ม การดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากก อ นการเข า ร ว ม
โปรแกรมเทากับ41.62มีผลกระทบคุณภาพชีวิตในมิติ
สุขภาพชองปากลดลงภายหลังการเขารวมโปรแกรมการ
สงเสริมมีความรเู กีย่ วกับทันตสุขภาพมีคา เฉลีย่ คะแนน
ความรเู กีย่ วกับทันตสุขภาพเทากับ43.56ซึง่ การรับรคู วาม
สามารถของตนตอการดูแลสุขภาพชองปากและฟน
เทียมสูงขึน้ กวากอนเขารวมโปรแกรมสงเสริมการดูแล
สุขภาพชองปากอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value
<0.001) ซึ่ ง เป น ไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ กำหนดไว
ขอเสนอแนะจากการวิจยั
จากผลของการใชโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลรักษาฟนปลอมทัง้ ปากของผู
สูงอายุ อำเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกนมีขอ เสนอแนะ
ดังนี้
(1) ขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการวิจยั
(1.1) ควรใหญาติเขาไปฟงการใหความรดู ว ยซึง่
จะทำใหญาติเกิดความเขาใจ มีความสนใจใสใจในการ
ดูแลสุขภาพชองปากของผูสูงอายุสงผลใหเกิดการ
กระตุนเตือนใหผูสูงอายุมีการดูแลรักษาฟนปลอมที่
ถูกวิธี
(1.2) ควรใหญาติฝกวิธีการตรวจชองปากและ
ตรวจสภาพฟนปลอม ทำใหผูสูงอายุสนใจการดูแล
สุขภาพชองปากมากขึน้
ขอพิจารณาดานจริยธรรม
งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม
หนังสือรับรองเลขที่ HE562094 ลงวันที่ 2 มิถุนายน
2556

   ☺   ☺ 
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