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Abstract
Dental caries lead to lose teeth and cost of cure. There are a
lot of pre – school children have dental caries. This research is quasiexperiment design and aim to study effects of oral health care
promotion program to care oral health of pre-school children by
parents Phon Thong Sub-district, Pho Tak Distric,Nong Khai Province.
The samples were 68 parents and divided experimental group and
comparative group , each group was 34 parents. The experimental
group was received Oral Health Care Promotion Program. The
implementations were consisting of teaching about dental caries, role
play, training. Data were collected by questionnaires, recording, and
dental plaque examination, and data were analyzed by descriptive
statistics such as frequency, percentage, mean, standard derivation
and comparative data used statistics such as paired sample t-test,
student sample t-test and setting of significance at level 0.05
The results were concluded as follows: After implementation,
the experimental group had mean score of knowledge was higher
statistical significantly than before and comparative group (p-value
<0.05) but perceived self-efficacy did not higher s statistical
significantly than before and comparative group. Outcome expectation was higher statistical significantly than before and comparison
group (p-value <0.05), and plaque index score of experimental group
was less than before and comparative group.
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บทคัดยอ
เด็กกอนวัยเรียนมีปญ
 หาสุขภาพชองปาก โดยพบวาเด็กกอนวัยเรียน
เปนโรคฟนผุ รอยละ 60-80 ดังนัน้ การดูแลสุขภาพชองปากเปนสวนสำคัญ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผปู กครองเด็กกอนวัยเรียน
ในการเปลีย่ นแปลงความรู การรับรใู นความสามารถของตนเอง ความคาด
หวังในผลลัพธ และการปฏิบตั ติ วั ในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน
ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิต์ าก จังหวัด
หนองคาย กลมุ ตัวอยางแบงเปนกลมุ ทดลอง 34 คน และกลมุ เปรียบเทียบ
34 คน กลมุ ทดลองไดรบั โปรแกรมสุขศึกษา การวิเคราะหขอ มูลโดยขอมูล
เชิงพรรณนา เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ ภายในกลมุ ดวย
สถิติเชิงอนุมาน คือ Paired sample t-test และระหวางกลุมดวยสถิติ
Independent sample t-test กำหนดนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั
พบวา ภายหลังการทดลอง กลมุ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความรเู รือ่ งการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน การรับความสามารถของตนเองในการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน ความคาดหวังในผลลัพธของการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน การปฏิบตั ติ วั ในการดูแลสุขภาพชองปาก
เด็กกอนวัยเรียน การสนับสนุน กระตนุ เตือนและการใหกำลังใจในการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนมากกวากอนการทดลองและมากกวากลมุ
เปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value<0.01) กลมุ ทดลองมีคา
เฉลีย่ คะแนนปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรียล ดลงมากกวากอนการทดลองและ
ลดลงมากกวากลมุ เปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value<0.01)
คำสำคัญ : การเรียนรทู างสังคม; การสนับสนุนทางสังคม; การดูแลสุขภาพ
ชองปาก

   ☺   ☺☺ 

[30]
 ⌫  ⌫    

บทนำ
จากการสำรวจสุขภาพชองปากระดับประเทศ
ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2532 พบคาเฉลีย่ ฟนผุ ถอน อุด ในเด็ก 3
ป มีถงึ 4 ซี/่ คน ฟนผุรอ ยละ 66.5 ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2537
พบคาเฉลีย่ ฟนผุ ถอน อุด มีถงึ 3.4 ซี/่ คน ฟนผุรอ ยละ
97 ครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2544 พบฟนผุรอ ยละ 65.7 และครัง้ ที่
6 พ.ศ. 2550 ผลการสำรวจ พบวา การเกิดโรคฟนผุใน
ฟนน้ำนมเด็ก อายุ 3 ป การเกิดโรคฟนผุรอ ยละ 61.37
คาเฉลีย่ ฟนผุ ถอน อุด (dmft ) 3.21 ซี/่ คน เริม่ มีการสูญ
เสียฟนในชองปากแลว โดยพบวา คาเฉลีย่ ฟนทีม่ ใี น
ปาก เทากับ 19.88 ซี่ โดยรอยละ 2.33 ของเด็กมีการ
สูญเสียฟน 1
จากการรายงานการสำรวจ สภาวะทันตสุขภาพ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายพบวา ป
2551 การเกิดโรคฟนผุในฟนน้ำนม เด็ก อายุ 3-5 ป
มีความชุกในการเกิดโรคฟนผุ รอยละ 54.89 คาเฉลีย่
ฟนผุ ถอน อุด (dmft) 4.61 ซี/่ คน ป 2552 การเกิดโรค
ฟนผุในฟนน้ำนม เด็ก อายุ 3-5 ป มีความชุกในการเกิด
โรคฟนผุ รอยละ 60.59 คาเฉลีย่ ฟนผุ ถอน อุด (dmft)
4.02 ซี/่ คน การสำรวจ ป 2553 พบวา มีความชุกในการ
เกิดโรคฟนผุ รอยละ 64.75 คาเฉลีย่ ฟนผุ ถอน อุด
(dmft) 3.81 ซี/่ คน
สถานการณโรคในชองปากของเด็กกอนวัยเรียน
ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก อายุระหวาง 3-5 ป ในเขตอำเภอ
โพธิต์ าก จังหวัดหนองคาย จากขอมูลงานทันตสุขภาพ
ระดับอำเภอ มีปญหาดานทันตสุขภาพ ปวยดวยโรค
ฟนผุ (Dental caries) จำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ
54.24 และปวยดวยโรคเหงือกอักเสบ จำนวน 56 คน
คิดเปนอัตราปวย รอยละ 15.34
จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของเด็กกอน
วัยเรียนในตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย พบเด็กเปนโรคฟนผุรอยละ 34.56,46.63
และ 53.32 ใน พ.ศ. 2551 ถึง 2553 ตามลำดับ จาก
ปญหาสุขภาวะชองปากของเด็กกอนวัยเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก พบพฤติกรรมดานสุขภาพทีเ่ สีย่ งตอการ
ปวยดวยโรคในชองปาก เนือ่ งจากการบริโภคขนมหวาน

การเลี้ยงลูกดวยนมขวด ผูปกครองเด็กตอการดูแล
สุขภาพชองปากเชนการแปรงฟนทีถ่ กู วิธแี ละสม่ำเสมอ
และพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนดูแลสุขภาพชองปาก
ชวยตัวเองไดนอย ตองอาศัยผูปกครองและครูพี่เลี้ยง
และ เจาหนาทีท่ นั ตสาธารณสุข
จากการศึกษาครัง้ นีผ้ วู จิ ยั สนใจจะนำโปรแกรม
สุขศึกษาโดยการประยุกตใชแนวคิดทฤษฏีแรงสนับสนุน
ทางสังคมของ Cobb 9 ไดใหความหมายวา การสนับ
สนุนทางสังคม ประกอบดวย 4 อยาง ไดแก การสนับ
สนุนทางอารมณ เชน การใหความพอใจ การยอมรับ
นับถือ การแสดงถึงความหวงใย การสนับสนุนดานการ
ใหการประเมินผล เชน การใหขอ มูลปอนกลับ การเห็น
พองหรือใหรบั รองผลการปฏิบตั ิ หรือการบอกใหทราบ
ผลถึงผลดี ที่ผูรับไดปฏิบัติพฤติกรรมนั้น การใหการ
สนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร เชน การใหคำแนะนำ
การตักเตือน การใหคำปรึกษา และการใหขา วสารรูป
แบบตางๆ การใหการสนับสนุนทางดานเครือ่ งมือ เชน
แรงงาน เงิน เวลา เปนตน และแนวคิดการเรียนรทู าง
สังคมของ Bandara 2 ซึง่ มีความเชือ่ วาพฤติกรรมมนุษย
นอกเหนือจากปฏิกริ ยิ าสะทอนเบือ้ งตนแลว เกิดจากการ
เรียนรูทั้งสิ้น และการเรียนรูพฤติกรรมใหมเหลานั้น
สามารถเรียนรไู ดโดยประสบการณตรงหรือไมกโ็ ดยการ
สังเกต กลาวคือ พฤติกรรมของมนุษยสามารถกำหนด
สิง่ แวดลอม สิง่ แวดลอมก็สามารถกำหนด พฤติกรรม
พฤติกรรมสามารถกำหนดองคประกอบสวนบุคคล องค
ประกอบสวนบุคคลก็สามารถกำหนดพฤติกรรมไดเชน
กัน ในทำนองเดียวกัน องคประกอบทางสิง่ แวดลอม
และบุคคลก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน แนวคิดทฤษฎีนี้
ผวู จิ ยั จึงนำมาประยุกตใชการพัฒนาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพในชองปากของผปู กครองในเด็กกอนวัยเรียนให
ดียงิ่ ขึน้
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กของผปู กครองเด็กกอนวัยเรียนใน
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิต์ าก
จังหวัดหนองคาย ในเรือ่ งตอไปนี้
1. ความรเู กีย่ วกับการดูแลสุขภาพชองปากของ
เด็กกอนวัยเรียน
2. การรับรคู วามสามารถของตนเองในการดูแล
สุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน
3. ความคาดหวังในผลลัพธของการดูแลสุขภาพ
ชองปากของเด็กกอนวัยเรียน
4. การปฏิบัติตัวการดูแลสุขภาพชองปากของ
เด็กกอนวัยเรียน
5. การสนับสนุน กระตนุ เตือนและใหกำลังใจใน
การดูแลสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน
6. ปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรีย
สมมติฐานการวิจยั
1. ภายหลังการทดลอง กลมุ ทดลองมีคา เฉลีย่
คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กโดยผู
ปกครองเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กสูงกวา
กอนทดลอง ดังนี้
1.1 ความรเู กีย่ วกับการดูแลสุขภาพชองปาก
ของเด็กกอนวัยเรียน
1.2 การรับรคู วามสามารถของตนเองในการ
ดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน
1.3 ความคาดหวังในผลลัพธของการดูแล
สุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน
1.4 การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพชอง
ปากของเด็กกอนวัยเรียน
1.5 การสนับสนุน กระตนุ เตือนและใหกำลัง
ใจในการดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น
1.6 ปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรีย

2. ภายหลังการทดลอง กลมุ ทดลองมีคา เฉลีย่
คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กโดย
ผปู กครองเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กสูงกวา
กลมุ เปรียบเทียบ ดังนี้
2.1 ความรเู กีย่ วกับการดูแลสุขภาพชองปาก
ของเด็กกอนวัยเรียน
2.2 การรับรคู วามสามารถของตนเองในการ
ดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน
2.3 ความคาดหวังในผลลัพธของการดูแล
สุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน
2.4 การปฏิ บั ติ ตั ว ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ชองปากของเด็กกอนวัยเรียน
2.5 การสนับสนุน กระตนุ เตือนและใหกำลัง
ใจในการดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น
2.6 ปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรีย
วิธกี ารวิจยั
การวิจยั เปนการวิจยั ครัง้ นี้ เปนการวิจยั กึง่ ทดลอง
(Quasi-experimental research) แบงกลมุ ตัวอยางออก
เปน 2 กลมุ คือ กลมุ ทดลอง (Experimental group) และ
กลมุ เปรียบเทียบ (Comparison group) ทำการวัดกอน
และวัดหลังการทดลอง (Two group pretest-posttest
design)
กลมุ ตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผู
ปกครองเด็กและเด็กกอนวัยเรียนที่อยูในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 ศูนย จำนวนเด็ก 34 คน
เปนกลมุ ทดลอง ผปู กครองเด็กและเด็กกอนวัยเรียนทีอ่ ยู
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนไผ ตำบลโพนทอง
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 ศูนย
จำนวนเด็ก 34 คน เปนกลมุ เปรียบเทียบ

   ☺   ☺☺ 
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เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
1. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล เปนแบบสอบ
ถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ มีทงั้ หมด 7 สวน
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ป ระกอบการจั ด โปรแกรม
สุขศึกษา ไดแก คมู อื การสงเสริมการดูแลสุขภาพชอง
ปากของเด็กกอนวัยเรียน แบบบันทึกการแปรงฟนจาก
ผปู กครอง
กิจกรรม
สัปดาหที่ 1 เปนการใหสขุ ศึกษารายกลมุ เรือ่ ง
ความหมายของโรคฟนผุ สาเหตุของโรคฟนผุ ระยะเวลา
การเกิดโรคฟนผุ และวิธกี ารปองกันโรคฟนผุ ใชระยะ
เวลา 2 ชัว่ โมง
สัปดาหที่ 2 เปนการใหสขุ ศึกษารายกลมุ เรือ่ ง
การแปรงฟนที่ถูกวิธี สาธิตการแปรงฟนและการฝก
ปฏิบตั ใิ นการแปรงฟนทีถ่ กู วิธี ใชระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
สั ป ดาห ที่ 3 เป น การให สุ ข ศึ ก ษารายกลุ ม
เรื่อง การควบคุมการบริโภคขนมหวาน ใชระยะเวลา
2 ชัว่ โมง
สัปดาหที่ 5 7 9 12 เปนการกระตนุ เตือน และ
ใหแรงสนับสนุนทางสังคม ผูปกครองจะไดรับจากครู
พีเ่ ลีย้ ง และผวู จิ ยั
การวิเคราะหขอ มูล
วิเคราะหขอ มูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จ
รูป กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (ระดับความ
เชือ่ มัน่ ที่ 95%)
1. การวิเคราะหขอมูลทางประชากรของกลุม
ตัวอยาง และปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรียด ว ยสถิติ รอย
ละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลีย่
ภายในกลมุ ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบระหวางกอน
กับหลังการทดลอง ในเรือ่ งความรขู องโรคฟนผุ ดวยสถิติ
Pair t-test
3. เปรียบเทียบความเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองกับกลุมเปรียบ

เทียบ ทัง้ กอนและหลังการทดลอง ในเรือ่ งการปฏิบตั ติ วั
ดวยสถิติ Independent t-test

ผลการวิจยั
ผูปกครองกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยมีอายุตงั้ แต
20-60 ป สถานภาพ พบวา ผปู กครองกลมุ ทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบสวนใหญสมรสคู การศึกษาของผู
ปกครองกลมุ ทดลองสวนใหญมกี ารศึกษาระดับประถม
ศึกษาและกลมุ เปรียบเทียบสวนใหญมกี ารศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย อาชี พ ของผู ป กครองกลุ ม
ทดลองและกลุ ม เปรี ย บเที ย บมี อ าชี พ ส ว นใหญ
เกษตรกรรมและแมบาน ผูปกครองกลุมทดลองและ
กลมุ เปรียบเทียบสวนใหญดแู ลเด็กเปนประจำ สวนใหญ
ผูดูแลเด็กกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีความ
สัมพันธเปนบิดา มารดา รายไดเฉลี่ยของครอบครัว
ตอเดือน กลมุ ทดลองรายไดตอ เดือน 5,000-7,000 และ
กลมุ เปรียบเทียบรายไดตอ เดือน 8,000 บาท
ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลองกลุม
ทดลองมีคา เฉลีย่ คะแนนสูงกวากอนทดลองและสูงกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
p-value < 0.01 และคาเฉลีย่ คะแนนปริมาณแผนคราบ
จุลนิ ทรียใ นกลมุ ทดลองลดลงมากกวากอนทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
p-value < 0.01 ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

   ☺   ☺☺ 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ในแตละ ภายในกลมุ ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบ กอนและหลังทดลอง

   ☺   ☺☺ 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ในแตละดาน ระหวางกลมุ ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบ กอนและหลังทดลอง

   ☺   ☺☺ 
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การอภิปรายผล
สมมติ ฐ านข อ ที่ 1 ภายหลั ง การเข า ร ว ม
โปรแกรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เรือ่ งความรกู ารดูแลสุขภาพชอง
ปากของเด็กกอนวัยเรียน มากกวากอนเขารวมกิจกรรม
และกลมุ เปรียบเทียบ พบวา หลังการทดลองผปู กครอง
ในกลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงทางดานความรูการ
ดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน คือ คะแนนเฉลีย่
ความรูการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน
มากกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value <0.01 ) Bandure.8
การเรียนรจู ากความสนใจ การจำ การลงมือกระทำและ
การไดรบั การเสริมแรง สอดคลองกับผลการศึกษาของ
เปรมฤดี ศรีสังข 6 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการ
ประยุกตใชทฤษฏีการกระทำดวยเหตุผลรวมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง เทศบาลนครขอนแกน ผลการวิจัยพบวา
หลังการทดลอง กลมุ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ดานความรู
เกี่ยวกับโรคฟนผุและเจตคติตอพฤติกรรมการปองกัน
โรคฟนผุ สูงกวากอนทดลองและกลมุ เปรียบเทียบอยาง
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ p-value < 0.001
สมมติ ฐ านข อ ที่ 2 ภายหลั ง การเข า ร ว ม
โปรแกรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเรื่องการรับรูความสามารถของ
ตนเองในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน
มากกวากอนเขารวมกิจกรรม มากกวากลมุ เปรียบเทียบ
ผลการวิจยั พบวา ภายหลังการทดลอง ผปู กครองมีการ
เปลีย่ นแปลงในดานการรับรคู วามสามารถของตนเองใน
การดูแลสุขภาพชองปากของเด็กดีขนึ้ กวากอนทดลอง
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) โดยใชกลวิธี
ทางสุขศึกษาดวยการบรรยายรวมกับการใชตวั แบบเพือ่
ใหผปู กครองเรียนรเู กีย่ วกับการแปรงฟน สาธิตการแปรง
ฟนใหแกเด็ก ฝกปฏิบตั กิ ารแปรงฟนใหแกเด็ก เพือ่ ใหเกิด
การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ

ชองปากเด็กที่ถูกวิธี การตรวจฟนและการตรวจแผน
คราบจุลนิ ทรีย Bandure. 8 การเรียนรจู ากความสนใจ
การจำ การลงมือกระทำและการไดรับการเสริมแรง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ขวัญดาว พันธหุ มุด 2
ศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยการประยุกต
ทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันโรค
เหงือกอักเสบ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 อำเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวาหลังการทดลองกลมุ
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ การรับรคู วามสามารถตนเองใน
การปองกันโรคฟนผุและเหงือกอักเสบมากกวากอน
ทดลอง และมากกวากลมุ เปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p-value <0.01)
สมมติ ฐ านข อ ที่ 3 ภายหลั ง การเข า ร ว ม
โปรแกรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เรือ่ งความคาดหวังในผลลัพธของ
การดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน มากกวา
กอนเขารวมกิจกรรม และกลมุ เปรียบเทียบ จากผลการ
วิจยั พบวา ภายหลังการทดลอง ผปู กครองมีการเปลีย่ น
แปลงในดานความคาดหวังในผลลัพธของการดูแล
สุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียนดีขึ้นกวากอน
ทดลอง และกลมุ เปรียบเทียบ หลังการทดลองผปู กครอง
ในกลุมทดลองมีคะแนนความคาดหวังในผลลัพธของ
การดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน มากกวา
กอนทดลองและกลมุ เปรียบเทียบ อยางมีนยั สำคัญทาง
สถิติ (p-value <0.01 )ซึง่ ผวู จิ ยั ไดประยุกตใชทฤษฎี
การเรียนรทู างสังคม โดยการใชตวั แบบ เพือ่ ใหเกิดการ
สังเกตและการเรียนรูจากตัวแบบในการปฏิบัติตัว
การพูดคุยแลกเปลีย่ นจากตัวแบบโดยตรง Bandure. 9
การเรียนรจู ากความสนใจ การจำ การลงมือกระทำและ
การไดรบั การเสริมแรง การกระทำทีม่ ผี ลดีทำใหบคุ คล
มีความคาดหวังในผลดีของการกระทำนัน้ สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ สุวนิตย ธรรมสาร 8 ไดศกึ ษาการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมทันตสุขภาพของผปู กครองเด็ก 3-4 ป
โดยการประยุกตใชทฤษฏีแรงจูงใจเพือ่ ปองกันโรครวม
กับแรงสนับสนุนทางสังคม อำเภอประทุมราชวงศา

   ☺   ☺☺ 
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จังหวัดอำนาจเจริญผลการวิจยั พบวา ผปู กครองมีการ
รับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟนผุ การรับรูความ
รุนแรง ความคาดหวังในความสามารถแหงตน มากกวา
กอนทดลอง
สมมติ ฐ านข อ ที่ 4 ภายหลั ง การเข า ร ว ม
โปรแกรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเรื่อง การปฏิบัติตัวการดูแล
สุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียนมากกวากอนเขา
รวมกิจกรรม และกลุมเปรียบเทียบ จากผลการวิจัย
พบวา ภายหลังการทดลอง กลมุ ทดลองมีคา เฉลีย่ การ
ปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัย
เรี ย น มากกว า ก อ นทดลองและกลุ ม เปรี ย บเที ย บ
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) ซึง่ ผวู จิ ยั
ไดประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรทู างสังคมและการสนับ
สนุนทางสังคม พบวากิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ไดแก การแปรง
ฟนทีถ่ กู วิธี การตรวจฟน การนำเสนอตัวแบบ การแจก
แผนพับ การประชุมกลมุ การบรรยาย และการฝกปฏิบตั ิ
รวมกัน การกระตนุ โดยการใหคำชมเชย Bandure. 9
การเรียนรจู ากความสนใจ การจำ การลงมือกระทำและ
การไดรบั การเสริมแรง การกระทำทีม่ ผี ลดีทำใหบคุ คลมี
ความคาดหวังในผลดีของการกระทำนั้น และแนวคิด
การสนับสนุนทางสังคมของ House 3 การสนับสนุนทาง
สังคมใหผูรับการสนับสนุนไดรับการสนับสนุนที่ผูรับ
บรรลุ พฤติกรรมตามเปาหมาย และสอดคลองกับ
ผลการศึ ก ษาของ วั ล ภา โบราณมู ล 5 ได ศึ ก ษา
ประสิทธิผลของการประยุกตใชทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมเคี้ยวที่เหมาะสมใน
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน ผลการวิจยั การพบวา
ภายหลังการทดลอง กลมุ ทดลอง มีคะแนนเฉลีย่ ดาน
ความรเู กีย่ วกับขนมขบเคีย้ ว การรับรคู วามรุนแรงเมือ่
เปนโรคที่เปนผลมาจากการรับประทานขนมขบเคี้ยว
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคที่มีผลมาจากการ
รับประทาน ขนมนบเคี้ยว ความคาดหวังในความ
สามารถแหงตนตอการลดพฤติกรรมการบริโภคขนม

ขบเคีย้ ว คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอ
การลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวความตั้งใจ
การลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคีย้ ว การปฏิบตั ติ น
ในการลดพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคีย้ ว หลังการ
ทดลองสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลมุ เปรียบเทียบ
สมมติ ฐ านข อ ที่ 5 ภายหลั ง การเข า ร ว ม
โปรแกรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุน การกระตุน
เตือนและการใหกำลังในการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
กอนวัยเรียน มากกวากอนเขารวมกิจกรรม และมากกวา
กลมุ เปรียบเทียบจากผลการวิจยั พบวา ภายหลังการ
ทดลอง กลมุ ทดลองมีคา เฉลีย่ คะแนนปริมาณแผน
คราบจุลนิ ทรีย ลดลงมากกวากอนทดลอง อยางมีนยั
สำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) โดยใชกลวิธีทาง
สุขศึกษาดวยการบรรยายใหแกผปู กครอง การตรวจหา
แผนคราบจุลนิ ทรียโ ดยการใชเม็ดสียอ มฟน Bandure. 9
การเรียนรจู ากความสนใจ การจำ การลงมือกระทำและ
การไดรบั การเสริมแรง การกระทำทีม่ ผี ลดีทำใหบคุ คลมี
ความคาดหวังในผลดีของการกระทำนัน้ สอดคลองกับ
ผลการศึกษา เวณิการ หลาสระเกษ 4 ไดทำการศึกษา
ผลของการประยุกตใชทฤษฎีความสามารถของตนเอง
รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการฝกผนู ำนักเรียน
เพือ่ ปองกันโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 5 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั
พบวา ภายหลังการทดลอง กลมุ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
ดานความรูเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบเพิ่มขึ้นมากกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
(0.001) ดานการรับรูความสามารถของตนเองพบวา
กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยการรับรู
ความสามารถของตนเอง ดานความคาดหวังในผลดี
ดานการปฏิบตั ติ วั ในการปองกันโรคเหงือกอักเสบเพิม่
มากขึ้นกวากอนทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านข อ ที่ 6 ภายหลั ง การเข า ร ว ม
โปรแกรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ของปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรีย
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ของเด็กกอนวัยเรียนลดลงมากกวากอนเขารวมกิจกรรม
และกลมุ เปรียบเทียบ จากผลการวิจยั พบวา ภายหลัง
การทดลอง กลมุ ทดลองมีคา เฉลีย่ คะแนนของปริมาณ
แผนคราบจุลนิ ทรีย ลดลงมากกวากอนการทดลอง ซึง่
เปนไปตามสมมติฐานขอ การตรวจแผนคราบจุลนิ ทรีย
โดยการใชเม็ดสียอมฟน ซึ่งผูปกครองมีการปฏิบัติได
อยางถูกตองทำใหแผนคราบจุลินทรียลดลง ซึ่งสอด
คลองกับการศึกษาของ ปรียานุช เพียยุระ 6 ไดศกึ ษา
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฏี
แรงสนับสนุนทางสังคมของผูปกครองตอการดูแล
ทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปา ตำบล
บานไผ อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน พบวาภายหลัง
การทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูในการ
ดูแลทันตสุขภาพมากกวากอนการทดลอง ทัศนคติและ
การปฎิบตั ติ วั ในการดูแลทันตสุขภาพมากกวากอนการ
ทดลอง และกลมุ เปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.001 นอกจากนีย้ งั พบวากลมุ ทดลองมีปริมาณ
แผนคราบจุลนิ ทรียล ดลงมากกวากอนการทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001
สรุปผลการวิจยั
ภายหลังการทดลอง กลมุ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
ดานความรใู นการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน
การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดี
การปฏิบตั ติ วั การแปรงฟนโดยผปู กครอง การสนับสนุน
กระตนุ เตือนและใหกำลังใจในการดูแลสุขภาพเด็กกอน
วั ย เรี ย นสู ง กว า ก อ นทดลองและกลุ ม เปรี ย บเที ย บ
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) คาเฉลีย่
คะแนนปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรียล ดลงมากกวากอน
ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p-value <0.01)
ขอเสนอแนะในการวิจยั
จากการวิจัย ผลของโปรแกรมการสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพชองปากเด็กโดยผปู กครองเด็กกอนวัยเรียน

ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมความรู การรับรใู นความ
สามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ และการ
ปฏิบตั ติ วั ในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน
ผวู จิ ยั มีขอ เสนอแนะ 2 ดาน คือ ขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการ
ศึกษา และมีขอ เสนอแนะในการวิจยั ตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการศึกษา มีขอ เสนอแนะ
ดังนี้
1.1 ผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เขา
รวมอบรมเปนสิง่ สำคัญทีช่ ว ยกระตนุ ใหเด็กมีการเปลีย่ น
แปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กทัง้ ทีบ่ า น
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก และมีบทบาทในการสงเสริมสุขภาพ
ช อ งปาก เช น การตั ก เตื อ นการแปรงฟ น แก เ ด็ ก
การบริโภคขนมหวาน กอนการดำเนินงานผูปกครอง
ขาดความรวมมือ และไมใหความสำคัญในการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนจากกการใชทฤษฎีการ
เรียนรทู างสังคมและการสนับสนุนทางสังคมโดยการใช
โปรแกรมสุขศึกษาทำใหผปู กครอง เกิดความตระหนังถึง
การดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน
1.2 การเสริมแรงดวยวาจา คำชมเชยการให
กำลั ง ใจ และการตรวจแผ น คราบจุ ลิ น ทรี ย ทำให
ผู ป กครองและเด็ ก เกิ ด แรงจู ง ใจที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมใหดขี นึ้
1.3 การใชตัวแบบ ควรหาตัวแบบที่กลุม
ยอมรั บ และมี ค วามกล า แสดงออก มี พ ฤติ ก รรม
การดูแลสุขภาพชองปากทีด่ ี
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจยั ครัง้ ตอไป
2.1 การประยุกตใชทฤษฏีการเรียนรูทาง
สั ง คมและการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมสามารถนำไป
ประยุกตใชกบั การดำเนินการแกไขปญหาสาธารณสุข
ดานตางๆ เชน การปองกันโรคไขเลือดออก
2.2 ควรมีการวิจยั ในกลมุ อืน่ เชน กลมุ แมที่
นำเด็กมารับวัคซีนในคลินกิ เด็กดีในสถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาล เพือ่ ทีจ่ ะทำใหเล็งเห็นความสำคัญในการ
ดูแลทันตสุขาภาพตัง้ แตแรกเกิด โดยเนนการทำความ
สะอาดหลังกินนม และการปองกันการเกิดโรคฟนผุใน
เด็กเล็ก
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สำเร็จลุลวงได ดวยความ
กรุณาจาก ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณคณาจารยประจำหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการ
สงเสริมสุขภาพ และขอขอบคุณโรงพยาบาลสงเสริม
สุ ข ภาพตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ ต าก จั ง หวั ด
หนองคาย อีกทัง้ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานโพนทองและ
บานดอนไผ ในการเก็บรวบรวมขอมูลและดำเนินการ
วิจยั ครัง้ นี้ และบุคคลอืน่ ๆทีม่ ไิ ดกลาวนานไว ณ ทีน่ ที้ ใี่ ห
ความชวยเหลือและสนับสนุนใหวิทยานิพนธฉบับนี้
สำเร็จดวยดี
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เอกสารอางอิง
1. กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย.รายงานการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติครัง้ ที่ 6 พ.ศ. 2550.กรุงเทพ:
โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึกกองทันตสาธารณสุข ;2550
2. ขวัญดาว พันธหุ มุด, ศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการปองกันโรคเหงือกอักเสบ ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 6 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม.วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.;2549
3. จุฬาภรณ โสตะ. กลยุทธการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. ขอนแกน:ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน;2546
4. เวณิการ หลาสระเกษ. ผลของการประยุกตใชทฤษฎีความสามารถของตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในการฝกผนู ำนักเรียนในการปองกันโรคเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอ
ประทายจังหวัดนครราชสีมา.วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการ
สงเสริมสุขภาพบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน;2552.
5. วัลภา โบราณมูล.ผลของการ ประยุกตใชทฤษฏีแรงจูงใจเพือ่ ปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทาง สังคม
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคขนมเคีย้ วทีเ่ หมาะสมในนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน. จังหวัดขอนแกน.วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน;2551.
6. ปรียานุช เพียยุระ. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของ
ผปู กครองตอการดูแลทันตสุขภาพของเด็กกอนวัย เรียนในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานเปา ตำบลบานไผ
อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน.วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการ
สงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน;2550.
7. เปรมฤดี ศรีสงั ข. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีการกระทำดวยเหตุผลรวมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมของตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ ในนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
วัดกลางเทศบาลนครขอนแกน.วิทยานิพนธปริญญาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน;2550.
8. สุวนิตย ธรรมสาร. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทันตสุขภาพของผปู กครองเด็ก 3-4 ป โดยการประยุกต
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับแรง สนับสนุนทางสังคม อำเภอประทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาญเจริญ. วิทยานิพนธ ปริญญาสาธารณสุข ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาสารคาม;2552.
9. สุปรียา ตันตกุล. ทฤษฏีและโมเดลการะประยุกตใชในงานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร. ภาควิชา
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล;2546.
10. สถานี อ นามั ย โพนทอง.รายงานการสำรวจสภาวะทั น ตสุ ข ภาพ ป 2554.หนองคาย:สถานี อ นามั ย
โพนทอง.(เอกสารอัดสำเนา) (2554).
11. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย.รายงานการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ป 2554. หนองคาย : สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย.(เอกสารอัดสำเนา)(2554).
12. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิต์ าก.รายงานการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ป 2554.หนองคาย : สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโพธิต์ าก.(เอกสารอัดสำเนา) (2554).
13. Cobb,S. Social Support as a Moderator of life Stress. Psychosomatic Medicine.38(SptemberOctober),300-314;1976
   ☺   ☺☺ 

