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Abstract
Many children have dental problems. About 60-90% of
pre - school children have dental caries and acute gingivitis, and
these diseases can lead to many lost teeth and high costs for dental
treatment. This study used a quasi-experimental research design to
evaluate the effectiveness of an 11-week oral health care promotion
program based on the Protection Motivation Theory to improve the
oral health care of pre–school children by parents and caregivers at
the Bankhamkaenkoon Child Development Center , Muang Wan
Sub-district, Namphong District, Khon Kaen Province. The participants were 60 parents and caregivers, who were divided into an
experimental group (n=30) and a comparison group (n=30). The
experimental group received the special health education program,
which consisted of various different elements, such as video-assisted
instruction, group discussions, modeling, and the provision of a hand
book. Data were collected by questionnaires and analyzed by the
use of descriptive statistics, including frequencies, percentages,
means and standard deviations. Differences between the mean
scores were analysed using independent and paired t-tests and by
the calculation of 95% confidence intervals (95% CIs). Statistical
significance was set at p-value <0.05
After the special health education program, the experimental
group showed statistically significant improvements in mean scores
for knowledge, perceived susceptibility, perceived severity, perceived
benefits and barriers, oral health care practices and dental plaque,
and the mean scores on all these outcome variables were significantly better than those for the comparison group.
Key Words : protection motivation theory, dental health promoting,
oral health care pre-school children
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บทคัดยอ
เด็กมีปญ
 หาทันตสุขภาพจำนวนมาก คือ ฟนผุถงึ รอยละ 60-90 และ
โรคเหงือกอักเสบรุนแรงทำใหเกิดการสูญเสียฟน และเสียคาใชจา ยในการ
รักษาสูง การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental
research) มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมผปู กครอง
และผดู แู ลเด็กในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็กบานคำแกนคูณ ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน
กลมุ ตัวอยาง จำนวน 60 คน แบงเปนกลมุ ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบ
กลมุ ละ 30 คน กลมุ ทดลองไดรบั โปรแกรมสุขศึกษา ประกอบดวยกิจกรรม
การใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก โดยการบรรยาย
ประกอบวีดีทัศน สื่อสไลด ภาพพลิก แบบจำลองฟน การใชตัวแบบ
การอภิปรายกลมุ การสาธิตและการฝกปฏิบตั กิ ารแปรงฟนทีถ่ กู วิธี มีการ
แจกคมู อื ใหความรแู ละบันทึกการแปรงฟนเด็กกอนวัยเรียน ระยะเวลาดำเนิน
การ 11 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามการวิเคราะห
ขอมูลทัว่ ไปโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่
คะแนนภายในกลมุ วิเคราะหดว ยสถิติ Paired Sample t-test และระหวาง
กลมุ ใชสถิติ Independent Sample t-test กำหนดระดับคาความเชือ่ มัน่ 95%
กำหนดนัยสำคัญทีร่ ะดับ 0.05 จากผลการวิจยั พบวา หลังการทดลองก
ลมุ ทดลองมีคา เฉลีย่ คะแนนดานความรู การรับรคู วามรุนแรง การรับรโู อกาส
เสีย่ ง การรับรคู วามสามารถของตน ความคาดหวังในผลลัพธ ความตัง้ ใจ
และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กสูงขึ้นและสูงกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และการตรวจปริมาณ
แผนคราบจุลนิ ทรีย พบวา หลังการทดลองเด็กกอนวัยเรียนในกลมุ ทดลองมี
ปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรียล ดลงและลดลงมากกวากลมุ เปรียบเทียบอยาง
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
คำสำคัญ : แรงจูงใจเพือ่ ปองกันโรค, การสงเสริมทันตสุขภาพ, การดูแล
สุขภาพชองปากเด็ก
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บทนำ
ฟนน้ำนมเปนฟนชุดแรกของเด็กทีม่ คี วามจำเปน
และสำคัญมาก ฟนน้ำนมจะเริม่ ขึน้ มาในปากตัง้ แตเด็ก
อายุ 6-8 เดือน และจะอยูกับเด็กไปถึงอายุประมาณ
11-12 ป ซึ่งเปนชวงปที่มีความสำคัญยิ่งในเรื่อง
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก1 ปญหาการ
บริ โ ภคน้ำ ตาลมากเกิ น ไปและบ อ ยเกิ น ไปของเด็ ก
มีผลเสียตอสุขภาพโดยเฉพาะโรคฟนผุและโรคอวน2
จากผลการสำรวจสุขภาพชองปากเด็กนักเรียน
ทัว่ โลกขององคการอนามัยโลก3 พบวา เด็กนักเรียนมีฟน
ผุถงึ รอยละ 60-90 โดยโรคเหงือกอักเสบรุนแรงทำใหเกิด
การสูญเสียฟน และการสำรวจสุขภาพชองปากของกอง
ทันตสาธารณสุขป พ.ศ. 2549-2550 พบวา มีผปู กครอง
ชวยดูแลการแปรงฟนใหเด็กอายุ 3 ป เพียงรอยละ 36.35
และผลการสำรวจสภาวะชองปากเด็ก พบวา เด็ก อายุ
3 ป ซึง่ เปนปแรกทีม่ ฟี น น้ำนมครบ 20 ซี่ มีความชุกใน
การเกิดโรคฟนผุ รอยละ 61.37 คาเฉลีย่ ฟนผุ ถอน อุด
(dmft) 3.21 ซี/่ คน เริม่ มีการสูญเสียฟนในชองปากแลว
อัตราการเกิดโรคในเขตชนบทสูงกวาในเขตเมืองอยาง
ชัดเจน คือ รอยละ 67.23 และ 55.11 ตามลำดับ ทัง้ นี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคทีม่ เี ด็กทีม่ กี ารสูญเสีย
ฟนสูงสุด โดยพบรอยละ 13.00 ของเด็กมีการสูญเสียฟน
เฉลี่ย 0.23 ซี่/คน4 และผลการสำรวจสภาวะสุขภาพ
ชองปากตามกลมุ อายุจงั หวัดขอนแกนปพ.ศ. 2550 2553 พบวาเด็กอายุ 3 ป เกิดโรคฟนผุ รอยละ 57.3,
55.91, 55.13, 44.53 ตามลำดับ และผลการสำรวจ
สภาวะสุขภาพชองปากตามกลมุ อายุ อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแกน ป 2550 - 2553 พบวา เด็กอายุ 3 ป
เกิดโรคฟนผุรอ ยละ 90.3, 85.99, 83.53 และ 36.2
ตามลำดับ5 จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยผูวิจัย
ไดศกึ ษาผปู กครองและผดู แู ลเด็กในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
บานคำแกนคูณ ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแกน จำนวน 30 คน พบวา ผปู กครองไมเคยแปรง
ฟนใหบุตรหลาน รอยละ 73.33 ผูปกครองใหเด็ก
ดู ด นมจากขวดจนหลั บ ไปโดยไม ทำความสะอาด

ชองปากรอยละ 86.67 ผปู กครองใหเด็กกินขนมได
ตลอดเวลา รอยละ 80 ผปู กครองไมเคยพาเด็กไปตรวจ
ฟนกับทันตบุคลากร รอยละ 93.33 และจากการสำรวจ
สภาวะช อ งปากเด็ ก ในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จำนวน
30 คน พบวา เด็กมีฟน ผุ รอยละ 83.33 ขอมูลดังกลาว
แสดงใหเห็นวาผปู กครองยังไมตระหนักและเห็นความ
สำคั ญ ของการดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากของเด็ ก ก อ น
วัยเรียนเทาทีค่ วร
ควรไดรับการสงเสริมสุขภาพชองปากโดยมี
แนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่ ปองกันโรคของโรเจอร6
มีแนวคิดวาการจูงใจเพือ่ ปองกันโรคเปนผลของบุคคล
ประเมินภาวะคุกคามของโรคและสามารถเผชิญปญหา
โดยบุคคลรับรวู า ตนเองเสีย่ งตอการเปนโรคและโรคนัน้
มีความรุนแรง และบุคคลประเมินวาตนเองสามารถ
ตอบสนอง การรับรตู นเองมีความสามารถและผลการ
กระทำนัน้ สามารถกำจัดภาวะคุกคามนัน้ ๆ บุคคลจึงมี
พฤติ ก รรมในการป อ งกั น โรค ร ว มกั บ ทฤษฎี แ รง
สนับสนุนทางสังคมของ House7 ซึง่ อธิบายวา การสนับ
สนุนทางสังคมเปนการชวยเหลือผรู บั การสนับสนุนทาง
สังคมอยูในสถานการณที่ลำบาก การสนับสนุนทาง
สังคมเปนการดูแลดวยความรักความเขาใจ มีการ
สื่อสารและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหผูไดรับการ
สนับสนุนบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมาย
ดังนั้น การประยุกตใชโปรแกรมสงเสริมทันต
สุขภาพ เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผปู กครองและผดู แู ล
เด็กในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนทีเ่ หมาะ
สม เปนแนวทางแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิด
โรคในชองปากของเด็ก และใชเปนแนวทางการพัฒนา
งานดานทันตสาธารณสุขในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กตอไป
วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมผปู กครอง
และผูดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็ก
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคำแกนคูณ
ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน
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สมมติฐานการวิจยั
ภายหลังการทดลองผปู กครองและผดู แู ลเด็กใน
กลุ ม ทดลองมี ค า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมการดู แ ล
สุขภาพชองปากเด็กดีกวากอนการทดลองและกลุม
เปรียบเทียบในดานตอไปนี้
1. ความรเู กีย่ วกับการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
2. การประเมินอันตราย ประกอบดวย
(1) การรั บ รู ค วามรุ น แรงของการไม ดู แ ล
สุขภาพชองปากเด็ก
(2) การรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งของการไม ดู แ ล
สุขภาพชองปากเด็ก
3. การประเมินเผชิญปญหา ประกอบดวย
(1) การรับรใู นความสามารถของตนตอการ
ดูแลสุขภาพชองปากเด็กอยางตอเนือ่ ง
(2) ความคาดหวังในผลลัพธของการดูแล
สุขภาพชองปาก
4. ความตั้งใจในการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก
อยางตอเนือ่ ง
5. การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพชองปาก
6. ปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรีย

วิธกี ารศึกษา
รูปแบบการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เปนแบบกึ่งทดลอง (Quasi –
Experimental Research)
ประชากรและกลมุ ตัวอยาง
ประชากรเปนผูปกครองและผูดูแลเด็กที่มีเด็ก
กอนวัยเรียนอายุ 3 – 5 ปอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
บานคำแกนคูณเปนกลุมทดลองจำนวน 30 คน และ
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานทามะเดือ่ เปนกลมุ เปรียบเทียบ
จำนวน 30 คน

เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้
2) โปรแกรมสงเสริมทันตสุขภาพโดยประยุกตใช
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคม
การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและตรวจปริมาณ
แผนคราบจุลินทรีย จากกลุมทดลองและกลุมเปรียบ
เทียบ กอนการทดลองและหลังการทดลอง
สัปดาหที่ 1 จัดกิจกรรมใหความรผู ปู กครองและ
ผูดูแลเด็ก เกี่ยวกับทันตสุขภาพ การสนทนาถาม
ตอบ การแสดงตัวแบบ การสาธิตและการฝกปฏิบตั กิ าร
ใชเม็ดสียอ มฟนและการแปรงฟนทีถ่ กู ตอง การใชคมู อื
ใหความรแู ละบันทึกการแปรงฟนทีบ่ า น
สัปดาหที่ 2,4,6,8,10 กิจกรรมกระตนุ การรับรู
โดยการอภิปรายกลมุ ผปู กครอง กิจกรรมแปรงฟนได
แตม เพือ่ สงเสริมใหผปู กครองเห็นความสำคัญของการ
แปรงฟนอยางถูกตองใหเด็กทีบ่ า น จัดกิจกรรมเลาสกู นั
ฟง โดยการใชสื่อวีดีทัศนในการเลานิทานใหเด็กฟง
สัปดาหที่ 11 สรุปการจัดกิจกรรมแปรงฟนได
แตม โดยการตรวจคมู อื บันทึกการแปรงฟนทีบ่ า นควบ
คกู บั การตรวจปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรีย การใหรางวัล
การชมเชย
สัปดาหที่ 2 – 11 การกระตนุ การสนับสนุน
ทางสังคม โดยผปู กครองและผดู แู ลเด็ก การชมเชย
การตักเตือน การใหรางวัล ในการดูแลสุขภาพชองปาก
ตนเอง เชน การเลือกบริโภคขนม การแปรงฟนอยาง
ถูกตองและสม่ำเสมอ การตรวจฟนโดยผปู กครองและ
ผดู แู ลเด็ก

   ☺   ☺☺ 
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การวิเคราะหขอ มูล
ผวู จิ ยั ใชโปรแกรม SPSS for WINDOWS ในการ
วิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหขอมูลทางคุณลักษณะ
ประชากรของกลมุ ตัวอยางดวยสถิติ รอยละ คาเฉลีย่
และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เปรี ย บเที ย บคะแนน
คาเฉลีย่ คะแนนภายในกลมุ โดยใชสถิติ Paired Sample
t-test และเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหวางกลมุ โดย
ใชสถิติ Independent Sample t-test และกำหนด
p-value < 0.05
ผลการศึกษา
1. ข อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ม ตั ว อย า ง พบว า
ผู ป กครองและผู ดู แ ลเด็ ก กลุ ม ทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73.3 และ
66.7 ตามลำดับ เด็กกอนวัยเรียนกลมุ ทดลองและกลมุ
เปรียบเทียบสวนใหญอาศัยอยกู บั พอ/แม คิดเปนรอยละ
63.3 และ 53.3 ตามลำดับ และเด็กกอนวัยเรียนกลมุ
ทดลองสวนใหญรับประทานขนมกรุบกรอบทุกวัน
คิดเปนรอยละ 73.3 สวนกลมุ เปรียบเทียบรับประทาน
ขนมกรุบกรอบ 3-5 วันตอสัปดาหมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 46.7 สาเหตุที่ผูปกครองและผูดูแลเด็กกลุม
ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบสวนใหญซอื้ ขนมใหแกเด็ก
เพราะเด็กงอแงอยากรับประทาน คิดเปนรอยละ 66.7
และ 66.7 ตามลำดับ กลมุ ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบ
สวนใหญไมเคยพาเด็กไปพบทันตบุคลากร คิดเปน
รอยละ 66.7 และ 63.3 ตามลำดับ

2. ภายหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของ
คะแนนความรู การรับรคู วามรุนแรง การรับรโู อกาส
เสีย่ ง การรับรคู วามสามารถของตน การรับรคู วามคาด
หวังในผลลัพธ ความตัง้ ใจและการปฏิบตั ติ นในการดูแล
สุขภาพชองปากเด็ก มากกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p <0.001) และปริมาณแผนคราบ
จุลินทรียหลังทดลองลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p <0.001) สวนกลุมเปรียบเทียบ พบวา มีคาเฉลี่ย
คะแนนทั้ง 7 ดาน และปริมาณแผนคราบจุลินทรีย
ไมแตกตางกัน (p >0.05) ตามรายละเอียดในตารางที่ 1
3. ภายหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของ
คะแนนความรู การรับรคู วามรุนแรง การรับรโู อกาส
เสีย่ ง การรับรคู วามสามารถของตน การรับรคู วามคาด
หวังในผลลัพธ ความตัง้ ใจและการปฏิบตั ติ นในการดูแล
สุ ข ภาพช อ งปากเด็ ก ระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบ พบวา กลมุ ทดลองมีคา เฉลีย่ คะแนนทัง้ 7
ดาน มากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) และปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรียม คี า
เฉลี่ ย ของคะแนนลดลงอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ตามรายละเอียดในตารางที่ 2

   ☺   ☺☺ 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนน ภายในกลมุ ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง

   ☺   ☺☺ 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนน ระหวางกลมุ ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง

   ☺   ☺☺ 
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บทวิจารณ
สมมติฐานภายหลังการทดลองของผูปกครอง
และผูดูแลเด็กในกลุมทดลองมีพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน ดังนี้
มีพฤติกรรมดานความรเู กีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
ชองปากเด็ก สูงขึน้ กวากอนการทดลองและกลมุ เปรียบ
เทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึง่ เปนไปตาม
ทฤษฎีการเรียนรขู อง Bloom8 ประกอบดวย ความรู ความ
เขาใจ การนำไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและ
การประเมินผล สอดคลองกับรัชนีวรรณ แกวโพนเพ็ก9
ศึกษาการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตบั ซึง่ นำไปสกู ารเปนมะเร็งทอน้ำดี
มี พ ฤติ ก รรมด า นการประเมิ น อั น ตรายและ
พฤติกรรมดานการประเมินเผชิญปญหา สูงขึน้ กวากอน
การทดลองและกลมุ เปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคของโรเจอร 6 มีแนวคิดวา การจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคเปนผลของบุคคล ประเมินภาวะคุกคามของ
โรคและสามารถเผชิญปญหา โดยบุคคลรับรวู า ตนเอง
เสี่ยงตอการเปนโรคและโรคนั้นมีความรุนแรง และ
บุคคลประเมินวาตนเองสามารถตอบสนอง การรับรู
ตนเองมีความสามารถและผลการกระทำนั้นสามารถ
กำจัดภาวะคุกคามนัน้ ๆ บุคคลจึงมีพฤติกรรมในการ
ปองกันโรค สอดคลองกับปฏิพล คำขวา10 ศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมารดาหรือผูดูแลในการ
ปองกันโรคอุจจาระรวงในเด็กอายุ 0 – 5 ป
มีพฤติกรรมดานความตัง้ ใจในการดูแลสุขภาพ
ช อ งปากเด็ ก อย า งต อ เนื่ อ ง สู ง ขึ้ น กว า ก อ นการ
ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p<0.05) ซึง่ เปนไปตามแนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่
ปองกันโรคของโรเจอร11 ทีว่ า ปฏิสมั พันธระหวางการรับ
รคู วามคาดหวังในผลลัพธของการตอบสนอง และการ
รับรคู วามคาดหวังในความสามารถของตนเองเปนสิง่ สิง่
สำคัญมากตอการสรางความตั้งใจซึ่งความตั้งใจที่จะ

แกปญหาถือวาเปนสิ่งสำคัญที่สุดที่จะตองพยายาม
สรางใหเกิดและรักษาความตั้งใจนั้นไวใหมั่นคงและ
ปฏิสมั พันธระหวางการรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรค
และการรับรคู วามคาดหวังในผลลัพธของการตอบสนอง
มีความสำคัญคือ ถาการรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรค
สูงแตการรับรคู วามคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ต่ำ จะลดความตัง้ ใจลง สอดคลองกับพึงพิศ โตออน12
ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคฟนผุใน
นักเรียนประถมศึกษาชัน้ ปที่ 3 -4
มี พ ฤติ ก รรมด า นการปฏิ บั ติ ต นในการดู แ ล
สุขภาพชองปากสูงขึ้นกวากอนการทดลองและกลุม
เปรียบเทียบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
ปริมาณแผนคราบจุลนิ ทรียล ดลงกวากอนการทดลอง
และกลุ ม เปรี ย บเที ย บอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) สอดคลองกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม
ของ House7 ซึง่ อธิบายวา การสนับสนุนทางสังคมเปน
การช ว ยเหลื อ ผู รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมอยู ใ น
สถานการณทลี่ ำบาก การสนับสนุนทางสังคมเปนการ
ดูแลดวยความรักความเขาใจ มีการสื่อสารและชวย
เหลือซึ่งกันและกัน ใหผูไดรับการสนับสนุนบรรลุ
พฤติกรรมตามเปาหมาย
สรุป
โปรแกรมการสงเสริมผปู กครองและผดู แู ลเด็กใน
การดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวันเรียนในศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็กโดยประยุกตแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่ ปองกัน
โรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม สงผลใหพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพชองปากเด็กในดานความรู การรับรู
ความรุนแรง การรับรโู อกาสเสีย่ ง การรับรคู วามสามารถ
ของตน ความคาดหวังในผลลัพธ ความตัง้ ใจ และการ
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กดีขึ้นและ
ปริมาณแผนคราบจุลินทรียของเด็กกอนวัยเรียนมีคา
ลดลง

   ☺   ☺☺ 
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทีไ่ ดรบั จากงานวิจยั
1. การจัดกิจกรรมสุขศึกษาโดยใชสื่อการสอน
เช น ภาพพลิ ก แผ น พั บ แบบจำลองฟ น วี ดี ทั ศ น
นิทานเกี่ยวกับเรื่องทันตสุขภาพ เปนแนวทางในการ
จูงใจใหผปู กครองและผดู แู ลเด็ก และเด็กกอนวัยเรียน
เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
ทีด่ ขี นึ้ ควรมีการนำเสนอเจาหนาทีส่ าธารณสุขในพืน้ ที่
รับผิดชอบและผบู ริหารองคการบริหารสวนตำบลเพือ่
สนับสนุนทรัพยากรดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอน
ดานทันตสุขภาพในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กและศูนยกลาง
ชุมชนตอไป
2. ควรมีการประสานงานกับหนวยงานที่รับ
ผิดชอบศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กใหเขามามีสว นรวมในการ
ดำเนินกิจกรรม เพื่อรับทราบปญหาและสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทำสถานทีท่ เี่ อือ้ ตอการแปรงฟน
แกเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพฒ
ั นาเด็กตอไป

ขอเสนอแนะในการทำวิจยั ครัง้ ตอไป
1. ควรมีการนำแนวคิดกระบวนการมีสวนรวม
ของชุ ม ชนมาประยุ ก ต ใ ช ใ นการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมผูปกครองและผูดูแลเด็กการดูแลสุขภาพ
ชองปากเด็กตอไป
2. ควรมี ก ารนำไปประยุ ก ต ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมผปู กครองและผดู แู ลเด็กในการดูแลสุขภาพ
เด็กดานอืน่ ๆ ตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูปกครองและผูดูแลเด็ก
ทุกทานทีใ่ หความรวมมือในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้

   ☺   ☺☺ 
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