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ABSTRACT

Dental caries remains significant to the health-related quality of life among
early adolescents. This quasi-experimental study aimed to evaluate the effectiveness
of an oral health care program on dental knowledge, self-efficacy, dental caries
preventive behaviors, the debris index, and the oral hygiene skill achievement
index. The sample consisted of 81 students from grade 7 of Bangkratum-pittayakom
school. Forty students were assigned to the experimental group and received the
dental health program based on self-efficacy, while 41 students were assigned to the
control group and received a traditional dental health education. Data were
collected by self-efficacy questionnaire, dental health knowledge, dental health
preventive behavior, recording the debris index, and the oral hygiene skill
achievement index. Data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square test,
independent t-test, and paired sample t-test. After finishing the oral health care
program, the experimental group had higher mean scores for dental knowledge, selfefficacy, and dental caries preventive behavior, while the oral hygiene skill
achievement index increased significantly compared to the control group (p < 0.001,
0.05, 0.05, 0.001). In addition, the debris index score was significantly lower than in
the control group (p < 0.001). Furthermore, for the experimental group, the mean
scores of dental knowledge, self-efficacy, dental caries preventive behavior, and the

ฉ
oral hygiene skill achievement index increased significantly following the intervention
(p < 0.001, 0.05, 0.05, 0.001), while debris index score was significantly lower than
before the intervention (p < 0.001). The result of this study indicated that the dental
health program improves dental health knowledge, self-efficacy, dental health
preventive behavior, and oral hygiene skill, and decreases the debris index.
Moreover, a longitudinal study should be carried out to monitor the sustainability of
oral health behaviors.
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ประกาศคุณูปการ
งานวิจัยครั้งนี้ส ำเร็จลุล่ วงได้ด้วยดี เพราะผู้วิจัยได้รับ ความกรุณ าและความช่วยเหลื อจาก
บุคคลต่างๆ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ ในความกรุณา
และความช่วยเหลือทั้งการให้คำแนะนำในการทำวิจัย การใช้ชีวิต การเรียน การดูแลเอาใจใส่นิสิตอย่าง
สม่ำเสมอตลอดมา และการเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ ผศ.(พิเศษ) ดร.สุพัฒนา คำสอน ทพญ.รัชนี จิตสันติวรรักษ์ และทพ.วัฒนา
ทองปัสโณว์ ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะ
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ และ ดร.เชษฐา แก้วพรม
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ รร.บางกระทุ่มพิทยาคม ครูประจำชั้นและนักเรียนห้อง ม.1.3
และ 1.4 ที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกใน
การลงพื้นที่วิจัย
ขอขอบคุณผู้ร่วมงานในฝ่ายทันตกรรม รพ.บางกระทุ่ม ทุกคนที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ
และให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ให้การช่วยเหลือตลอดหลักสูตร
ขอขอบคุณคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผู้วิจัยนำ
ความรู้ที่ได้มาใช้กับงานวิจัยอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
ขอขอบคุ ณ คุ ณ สุร พล คุณ ศิ ริ ธนา และคุณ สตรีรั ต น์ พิ พั ฒ น์ ศ าสตร์ (คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ และ
น้องสาว) ที่เป็นผู้สนับสนุน ด้วยความรักและเอาใจใส่
ขอขอบคุณคุณปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์ ที่เป็นกำลังใจ เป็นผู้สนับสนุน เป็นที่ปรึกษาตลอดการ
ใช้ชีวิตประจำวันและตลอดชีวิตของการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการนำไปใช้ในการดูแล
สุขภาพช่องปากประชาชน หรือการนำไปใช้ต่อยอดความรู้ในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสัง คม
ต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาของปัญหา
ปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปากถื อ เป็ น ปั ญ หาสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต (Kavaliauskiene,
Šidlauskas, & Zaborskis, 2017) ผลกระทบของฟันผุระดับบุคคล ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักต้องเผชิญกับ
อาการต่างๆได้แก่ อาการเสียวฟัน อาการปวดฟันที่เกิดขึ้นเอง อาการปวดเมื่อรับประทานอาหารหรือ
ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน เครื่องดื่มร้อนหรือเย็น อาการปวดเวลาเคี้ยวอาหาร การมีรอยโรคฟันผุลักษณะ
หลุมหรือโพรง ตลอดจนเลือดออกเวลาแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน หรือรับประทานอาหารแข็ง (Mafla,
Villalobos-Galvis, & Heft, 2018) ในระยะยาวสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน และ
โรคหั วใจและหลอดเลือ ด เนื่ องจากการรับ ประทานอาหารอ่ อนประเภทแป้ ง และน้ ำตาล เป็ นต้ น
อี ก ทั้ ง ยั งทำให้ ภ าระค่ า ใช้ จ่ ายด้ านทั น ตสุ ข ภาพในระดั บ บุ ค คลและระดั บ ประเทศสู ง ขึ้ น (ณั ฐ วุ ธ
แก้วสุทธา, อังศินันท์ อินทรกำแหง, และพัชรี ดวงจันทร์, 2556)
จากสถิติโรคฟันผุในประชากรของโลกโดยองค์การอนามัยโลก พบประชากรโลกมีโรคฟันผุ
ประมาณ 3.5 พั น ล้ า นคน ปั ญ หาส่ วนใหญ่ ไ ด้ แ ก่ ปั ญ หาฟั น แท้ ผุ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รับ การรั ก ษา (World
Health Organization, 2020) ในประเทศไทย ข้ อ มู ล การสำรวจสุ ข ภาพช่ อ งปากกลุ่ ม วั ย 12 ปี
ระดับประเทศ พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีประสบการณ์เป็นโรคฟันผุในฟัน แท้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
2555 และ 2560 เท่ า กั บ 56.87 52.3 และ 52 ตามลำดั บ ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด กระทรวง
สาธารณสุข ที่กำหนดร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ไม่ควรมีฟันผุเกินกว่าร้อยละ 46 (ร้อยละ 0-12 ปี
ฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 54) (สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, 2561) ทั้งนี้ จากสถานการณ์สุขภาพช่อง
ปากจังหวัดพิษณุโลกในปี 2561 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีประสบการณ์เป็นโรคฟันผุในฟัน แท้
เท่ากับ 47.39 และในสถานการณ์ระดับอำเภอ ผลการสำรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้ น อำเภอบางกระทุ่ม จั งหวั ดพิ ษ ณุ โลก ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่ าร้อยละของนั ก เรียนที่ มี
ประสบการณ์เป็นโรคฟันผุในฟัน แท้ เท่ากับ 51.0 56.0 59.5 55.25 และ 55.6 ตามลำดับ เห็นได้ว่า
สุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอบางกระทุ่มยังคงเป็นปัญหาของพื้นที่
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี โดยเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ (Service plan) ภายใต้ ค วาม
รับผิดชอบของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย มีตัวชี้วัดสำคัญได้แก่ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity
free) ทั้งนี้สำนักทันตสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางดำเนินงานทันตสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย โดย
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในกลุ่มวัยเรียน ป.1-ป.6 ได้แก่ การเฝ้าระวังและให้บริการ

2
ส่งเสริมป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคฟันผุ การขยายความครอบคลุมโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม การเพิ่มการ
เข้าถึงบริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์และความจำเป็น เป็นต้น ซึ่งมีการพบทันตบุคลากร 2-3
ครั้งต่อปี ในขณะที่ในกลุ่มวัยรุ่น มีแนวทางการดำเนินงานได้แก่ การพัฒ นาโครงการ “ฟันสะอาด
เหงือกแข็งแรง” ร่วมกับมูลนิธิ พอสว.และกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นเรื่องการแปรงฟันในชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ปี ล ะ 1 ครั้ ง (สำนั ก ทั น ตสาธารณสุ ข กรมอนามั ย , 2561) จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการดำเนิน การส่งเสริมทันตสุขภาพในนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 พบว่านั กเรียนชั้น ม.1
มีโอกาสพบทั น ตบุ ค ลากรเพี ยงปี ล ะ 1 ครั้ ง ซึ่ ง อาจไม่ เพี ย งพอต่ อ การส่ ง เสริม พฤติ ก รรมป้ องกั น
โรคฟันผุ
จากแนวทางข้างต้น พื้ นที่ มีการดู แลสุข ภาพช่องปากโดยการให้ ทัน ตสุข ศึกษา การตรวจ
สุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรในงานอนามัยโรงเรียน ตลอดจนการนัดนักเรียนมารับการรักษาทาง
ทันตกรรมที่โรงพยาบาล การส่งต่อทันตแพทย์เฉพาะทางกรณีที่ต้องได้รับการรักษาที่ซับซ้อน แต่ยังคง
พบปัญหาโรคฟันผุที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากการศึกษาของณัฐวุธ แก้วสุทธา, อังศินันท์ อินทรกำแหง, และ
พัชรี ดวงจันทร์ (2559) ระบุว่าการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มมัธยมศึกษายังไม่เพียงพอ โดยที่ผ่านมา
มักเป็นลักษณะการสอนทันตสุขศึกษายังแบบดั้งเดิม (Conventional) ได้แก่ การให้ทันตสุขศึกษา
สอนแปรงฟัน ตรวจสุขภาพช่องปาก วางแผนและให้การรักษาทางทันตกรรม ส่งผลต่อการคงอยู่ของ
ปัญหาทันตสุขภาพในกลุ่มวัยดังกล่าว สอดคล้องกับนักวิชาการที่ระบุว่า เมื่อพิจารณากรอบแนวคิด
เหตุและผล (Cause and effect model) โรคฟันผุ คือ โรคที่เกิดจากหลายปัจจัย ปัจจัยภายในตัว
บุคคลที่สำคัญคือ จุลชีพก่อโรค และสิ่งแวดล้อมในช่องปากเกิดจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ทำให้
เกิ ด สภาวะกรด เช่ น การย่ อ ยสลายอาหาร ได้ แ ก่ น้ ำ ตาล (Conrads & About, 2018) รวมถึ ง
ระยะเวลาการสัมผัสปัจจัยดังกล่าว นอกจากนี้ปัจจัยภายในตัวบุคคลยังรวมถึงลักษณะทางพันธุกรรม
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก (FDI World Dental Federation, 2015) ดังนั้นการป้องกัน
โรคฟันผุจึงควรคำนึงถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย
กลุ่มวัยรุ่นตอนต้น หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 11-14 ปี (American academy of pediatrics,
2017) โดยเฉพาะในช่วงอายุ 12-13 ปีเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาโรคฟันผุ เนื่องจาก
เป็นช่วงที่มีฟันกรามแท้ซี่ที่สองขึ้น และฟันกรามแท้ขึ้นครบในช่องปาก (ไม่รวมฟันกรามแท้ซี่ที่สาม)
(ณัฐวุธ แก้วสุทธา, 2558) ทำให้มีโอกาสผุเพิ่มขึ้นหากดูแลไม่ถูกต้อง ซึ่งกลุ่มวัยดังกล่าวมีความจำเป็น
ในการใช้ ฟั น เพื่ อ บดเคี้ ยวอาหารอี กเป็ น เวลานานหลายปี ทั้ ง นี้ ช่ วงอายุ 12 ขึ้น ไปนั้ น เป็ น วัย ที่ มี
ความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเอง สามารถจัดการพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นวัย
เริ่มต้นของการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองได้ และเป็นวัยที่มีความ
เหมาะสมในการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองในการ
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ดูแลช่องปากให้เป็นสุขนิสัย และพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ทำให้คงไว้ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ดีได้
ด้วยตนเอง (อธิวัฒน์ หัสดาลอย, สุรีย์ จันทรโมลี, ประภาเพ็ญ สุวรรณ, และมยุนา ศรีสุภนันต์, 2560)
สอดคล้องกับการศึกษาของ Hall-Scullin, Goldthorpe, Milsom, & Tickle (2015) เกี่ยวกับปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุและพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในวัยรุ่น พบว่าการสนับสนุนในการดูแล
สุขภาพช่องปากก่อนเข้าสู่วัยรุ่นส่งผลต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กวัยรุ่น
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เพียง
ร้อยละ 40 มีการใช้ไหมขัดฟันเพียงร้อยละ 20 และมีวิธีการแปรงฟันที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถ
กำจัดคราบจุลินทรีย์ได้อย่างเหมาะสม (Blaggana et al., 2016) และจากการศึกษาของ Woelber
et al. (2015) พบว่าการรับรู้ความสามารถตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพช่องปาก และมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น (ณัฐวุธ แก้ว สุทธา และคณะ,
2559) จึงมีการนำแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเองมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันต
สุขภาพเพื่อช่วยในการส่งเสริมการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพของวัยรุ่นตอนต้นให้มีทัน ต
สุขภาพที่ดีขึ้น
นอกจากนี้มีงานวิจัยต่างๆ ที่นำแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองมาประยุกต์ใช้กับ
โปรแกรมทันตสุขภาพ พบว่านักเรียนที่ได้รับโปรแกรมฯ มีการรับรู้ความสามารถตนเอง และความรู้
ด้านทันตสุขภาพดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรม (Ghorbani, Shahnazi, & Hassanzadeh, 2018)
นอกจากนี้ ยั งพบว่ า พฤติ ก รรมป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ ดี ก ว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ โปรแกรม (Dziaugyte,
Aleksejuniene, Brukiene, & Peciuliene, 2016) ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น การเหมาะสมในการนำทฤษฎี
ดังกล่าวมาใช้ในการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีอายุระหว่าง 12–15
ปี เห็ น ได้ ว่า การรั บ รู้ค วามสามารถตนเองสามารถทำให้ เด็ ก นั ก เรีย นเกิ ด ความมั่ น ใจและปฏิ บั ติ
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีได้
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองถูกคิดค้นโดยอัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura)
โดยแบนดูรากล่าวว่าการรับรู้ความสามารถตนเองบ่งบอกถึงความเชื่อของบุคคลในความสามารถของ
ตนเองในการจัดการและการกระทำกิจกรรมต่างๆ แนวคิดดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก
และเป็นแรงจูงใจในการกระทำ (Bandura, 1995) โดยแบนดูรากล่าวว่าการรับรู้ความสามารถตนเอง
สามารถพัฒนาได้จาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง (Enactive
mastery experiences) 2) การสั ง เกตประสบการณ์ จ ากผู้ อื่ น (Vicarious experiences) 3) การ
ได้ รั บ คำพู ด ชั ก จู ง (Verbal persuasion) และ 4) การส่ ง เสริ ม สภาวะทางสรี ร ะและอารมณ์
(Physiological and affective states) (Bandura, 1997) ซึ่ง ทฤษฎี ดัง กล่าวมีความสอดคล้อ งกั บ
พัฒนาการของวัยรุ่น เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเองและต้องการการยอมรับ
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การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟันผุจะทำให้วัยรุ่นรู้สึกว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุได้
ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม มีการให้ทันตสุขศึกษาในโรงเรียนโดยครูอนามัยโรงเรียนและ
ทันตบุคลากร มีการตรวจสุขภาพฟัน เคลือบหลุมร่ องฟัน และให้บริการทันตกรรมที่โรงพยาบาล แต่
ยังไม่มีการนำแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองมาใช้ในงานทันตสุขศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้วัยรุ่นต่อพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ เป็นการแก้ไขปัญหาโรคฟันผุในวัยรุ่น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำ
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้ด้าน
ทันตสุขภาพ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีทันต
สุขภาพที่ดีต่อไป
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้ด้านทันตสุขภาพ พฤติกรรมใน
การป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ ดั ช นี ค ราบอ่ อ น และดั ช นี วั ด ทั ก ษะด้ า นอนามั ย ช่ อ งปากของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้ด้านทันตสุขภาพ พฤติกรรมใน
การป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ ดั ช นี ค ราบอ่ อ น และดั ช นี วั ด ทั ก ษะด้ า นอนามั ย ช่ อ งปากของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2562 จำนวน 185 คน ทำการศึกษาแบบกึ่งทดลอง
สองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 41 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 41 คน
โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่อ งปากซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้ความสามารถ
ตนเองของ Bandura มาประยุกต์ ใช้ในการพั ฒ นาความสามารถตนเอง 4 วิธีการ ได้แก่ 1) การมี
ประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง (Enactive mastery experiences) 2) การสังเกตประสบการณ์
จากผู้อื่ น (Vicarious experiences) 3) การได้รับ คำพู ด ชั กจู ง (Verbal persuasion) และ 4) การ
ส่ ง เสริ ม สภาวะทางสรี ร ะและอารมณ์ (Physiological and affective states) เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ดำเนินการทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ ดำเนินการ
เก็บข้อมูลระหว่าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2562 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2562
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ความรู้ ด้ า นทั น ตสุ ข ภาพ หมายถึ ง ความจำและความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การขึ้ น ของฟั น
ความสำคัญของฟันแท้ โรคฟันผุและความรุนแรงของโรคฟันผุ การบูรณะฟันผุ ประโยชน์ของการดูแล
สุขภาพช่องปาก การใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น เช่น ไหมขัดฟัน
พฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนในด้านการดูแลอนามัยช่อง
ปากส่วนบุคคลของตนเอง ประกอบด้วย การบริโภคอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ และการทำความสะอาด
ช่องปาก คือ การแปรงฟันที่ถูกวิธี
การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ หมายถึง ความมั่นใจในความสามารถของ
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ
ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันฟันผุ และความคาดหวังในประสิทธิผล
ของการปฏิบัติพฤติกรรม
โปรแกรมการดู แลสุข ภาพช่ อ งปาก หมายถึง ชุด กิจกรรมที่ ประยุ กต์ใช้แนวคิด การรับ รู้
ความสามารถตนเอง ดังนี้
1) การมีประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง ได้แก่ การใช้สีย้อมฟัน ตรวจฟันและฝึก
แปรงฟันตนเองและในโมเดล การจับคู่ตรวจฟัน การตั้งเป้าหมายของตนเองในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีและการประเมิน
ตนเอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จของตนเองในการดูแลช่องปาก
2)

การสังเกตประสบการณ์จากผู้อื่น ได้แก่ การให้นักเรียนที่มีทักษะการแปรงฟันอยู่
ในระดับดีและ/หรือผู้ที่มีดัชนีคราบอ่อนระดับดีมากมาเป็นตัวแบบ การเรียนรู้จาก
ตัวแบบที่ถูกต้องในการแปรงฟันและการแปรงแห้ง การแสดงบทบาทสมมติ

3)

การได้ รั บ คำพู ด ชั ก จู ง ได้ แ ก่ การกล่ า วชมเชย และการพู ด จู ง ใจในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมป้องกันฟันผุ

4)

การส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ์ ได้แก่ การเล่นเกมสันทนาการ การเล่น
เกมปั้นดินน้ำมันรูปฟัน เกมจิ๊กซอการเกิดฟันผุและวิธีการรักษา การให้ความรู้ด้าน
ทันตสุขภาพและการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ การแลกเปลี่ยนการแก้ปัญหา
และอุปสรรคของตัวแบบในการแปรงฟันและการบริโภคอาหาร การออกแบบจุด
แปรงฟันในโรงเรียน ตลอดจนการค้นหาวิธีการลดอุปสรรคและความวิตกกังวลใน
การดูแลสุขภาพช่องปาก
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ดัชนีคราบอ่อน หมายถึง ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของการทำความสะอาดฟัน โดยประเมินจาก
ปริมาณคราบอ่อนบนตัวฟัน วิธีการตรวจ คือ ใช้เครื่องมือตรวจด้านข้างลากไปตามตัวฟั นและใช้
กระจกส่องปากช่วยส่องบริเวณที่มีคราบอ่อน
ดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก หมายถึง ตัวบ่งชี้ทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยประเมิน
จากตำแหน่งการวางแปรงสีฟัน และวิธีการแปรงฟันแบบขยับปัด
สมมติฐานของการวิจัย
1. ภายหลั งการทดลอง กลุ่ ม ทดลองมี คะแนนเฉลี่ ย การรับ รู้ ค วามสามารถของตนเอง
ความรู้ด้านทันตสุขภาพ พฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุ ดัชนีคราบอ่อน และดัชนีวัดทักษะด้าน
อนามัยช่องปากที่ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
2. ภายหลั งการทดลอง กลุ่ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย การรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง
ความรู้ด้านทันตสุขภาพ พฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุ ดัชนีคราบอ่อน และดัชนีวัดทักษะด้าน
อนามัยช่องปากที่ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยประสิทธิผลโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากต่อการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง ความรู้ด้านทันตสุขภาพ และพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาครั้ง นี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบเป็นแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้
1. โรคฟันผุและพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ
1.1 สถานการณ์และผลกระทบของโรคฟันผุ
1.2 สาเหตุและกลไกการเกิดโรคฟันผุ
1.3 การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคฟันผุ
1.4 พฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของวัยรุ่นตอนต้น
2. มาตรการส่งเสริมป้องกันและควบคุมปัญหาฟันผุในเด็กแต่ละช่วงวัย
3. พัฒนาการของวัยรุ่นตอนต้น (11-14 ปี)
4. การรับรู้ความสามารถตนเอง
4.1 ความหมายและองค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถตนเอง
4.2 การรับรู้ความสามารถตนเองกับวัยรุ่น
5. อาหาร โภชนาการ และสุขภาพช่องปาก
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1. โรคฟันผุ
1.1. สถานการณ์และผลกระทบของโรคฟันผุ
จากสถิ ติ โรคฟั น ผุ โดยองค์ ก ารอนามั ย โลก พบว่ าประชากรโลกมี โรคฟั น ผุ ป ระมาณ 3.5
พั น ล้ า นคน ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ไ ด้ แ ก่ ปั ญ หาฟั น แท้ ผุ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา (World Health
Organization, 2020) ซึ่ ง ปั ญ หาในช่ อ งปากอาจเป็ น ต้ น เหตุ ท ำให้ เกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพทั้ ง ระบบได้
ปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปากนอกจากบั่ น ทอนสุ ข ภาพกายและใจแล้ ว ยั ง ยากที่ จ ะฟื้ น ฟู ใ ห้ ดี ดั ง เดิ ม
นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระดับส่วนตัวและส่วนรวม รัฐบาลต้องใช้
งบประมาณจำนวนมากเพื่อใช้จ่ายในการบรรเทาและแก้ปัญหาดังกล่าว (ณัฐวุธ แก้วสุทธา และคณะ,
2556)
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสำรวจสภาวะสุขภาพ
ช่องปากระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ได้ข้อมูลระบาดวิทยาของโรคสำคัญในช่องปากและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพช่องปากในทุก
ช่วงวัย จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพช่องปากกลุ่มวัย 12 ปี ระดับประเทศ ตังแต่ปี 2527 พบว่า ร้อย
ละผู้มีประสบการณ์โรคฟันผุในฟัน แท้ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 2532 2537 2544 2550 2555 และ 2560
เท่ากับ 45.8 49.2 53.9 57.3 56.87 52.3 และ 52 ตามลำดั บ ซึ่ง สูง กว่าเกณฑ์ ตัวชี้วัด กระทรวง
สาธารณสุขที่กำหนดร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีไม่ควรมีฟันผุเกินกว่าร้อยละ 46 (ร้อยละ 0-12 ปี
ฟันดี ไม่มี ผุ ร้อยละ 54) นอกจากข้อมู ลการสำรวจสภาวะช่องปาก ยั งมี ผลการสัมภาษณ์ เกี่ยวกั บ
พฤติกรรมทันตสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหารและลืมแปรงฟันก่อนนอน จากผลการสำรวจครั้งที่
8 ปี 2560 ร้อยละ 9.6 ไม่เคยแปรงฟั น ก่อนนอนเลย ร้อยละ 36.7 เคยปวดฟั น ร้อยละ 13.4 ดื่ ม
น้ำอัดลมทุกวัน ร้อยละ 14.6 ดื่มน้ำหวานทุกวัน และร้อยละ 32.6 รับประทานขนมกรุบกรอบทุกวัน
นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับช่องทางที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากมากที่สุด ได้แก่
บุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 66.3 ปัญหาโรคฟันผุส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ เช่น การ
เรียน พบว่าเด็กอายุ 12 ปี เคยปวดฟันร้อยละ 36.7 และเคยหยุดเรียนเพราะไปทำฟันกว่าร้อยละ
12.2 (สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, 2561) บุคลากรด้านทันตสาธารณสุขจึงควรให้ความสำคัญ
กับพฤติกรรมทันตสุขภาพในเด็กวัยดังกล่าว เพราะกลุ่มอายุ 12 ปี ถือเป็นวัยที่มีฟันแท้ถึงฟันกรามซี่ที่
สองและต้องใช้ฟันบดเคี้ยวเป็นเวลานานอี กหลายปี อย่างไรก็ตามฟันผุสามารถป้องกันได้ การทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและกลไกการเกิดฟันผุจะทำให้การป้องกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 สาเหตุและกลไกการเกิดโรคฟันผุ
องค์การอนามัยโลกให้ความหมายของโรคฟันผุว่าเกิดจากคราบจุลินทรีย์บนผิวฟันและการ
เปลี่ยนน้ำตาลอิสระเป็นกรดที่ทำลายฟันเป็นเวลานาน การบริโภคน้ำตาลอิสระอย่างต่อเนื่องโดยได้รับ
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ฟลูออไรด์ไม่เพียงพอและขาดการกำจัดคราบจุลินทรีย์ด้วยการแปรงฟันนำไปสู่การเกิดโรคฟันผุ ความ
เจ็บปวด การสูญเสียฟัน และการติดเชื้อ (World Health Organization, 2020) กลไกการเกิดโรค
ฟันผุเกิดจากแบคทีเรียที่รวมกลุ่มกันอยู่บนผิวฟันย่อยสลายอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลทำให้เกิด
กรด เมื่อกรดทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุที่อยู่ในฟันทำให้ฟันสูญ เสียแร่ธาตุ หากสภาพความเป็นกรดนั้น
เกิดขึ้นต่อเนื่องจะทำให้ฟันสูญเสียแร่ธาตุมากจนเคลือบฟันและเนื้อฟันอ่อนตัวหลุดไปทำให้เกิดรูผุขึ้น
การเกิดกรดและการละลายเกลือแร่ออกจากฟันต้องเกิดภายใต้คราบจุลินทรีย์เสมอ กระบวนการเกิด
โรคฟันผุเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของผิวเคลือบฟันที่เสียสมดุล เมื่อ pH บริเวณผิวฟัน
ต่ำกว่า 5.5 จะมีการสูญเสียแร่ธาตุออกไปจากผิวฟัน (Demineralization) แต่ในช่องปากมีน้ำลายที่
ช่วยเจือจาง และปรับระดับ ความเป็นกรดด่าง (Buffer) ช่วยปรับระดับ pH ให้เพิ่มสูงขึ้น เมื่อ pH
บริเวณผิวฟันสูงกว่า 5.5 จะเกิดกระบวนการคืนกลับของแร่ธาตุกลับมาที่ผิวฟัน (Remineralization)
(สำนัก ทัน ตสาธารณสุข กรมอนามัย , 2555) โรคฟั นผุมี ความเป็ นพลวัต (Dynamic) ระหว่างการ
สูญเสียแร่ธาตุและการคืนกลับของแร่ธาตุ การไหลของน้ำลายและส่วนประกอบของน้ำลายมีผลต่อ
สมดุลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กระบวนการเกิดฟันผุเป็นกระบวนการดำเนินโรคต่อเนื่องและเพิ่มความ
รุนแรงและการทำลายตั้งแต่ระยะที่ไม่สามารถตรวจได้ทางคลินิกโดยการเปลี่ยนระดับโมเลกุลจนถึง
ระยะที่เกิดรอยโรคลุกลามที่เนื้อฟัน (American dental association, 2018)
โรคฟันผุ คือ โรคที่เกิดจากหลายปัจจัย ปัจจัยภายในตัวบุคคลที่สำคัญคือ จุลชีพก่อโรค และ
สิ่งแวดล้อมในช่องปากที่เกิดจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ทำให้เกิดสภาวะกรด เช่น การย่อยสลาย
น้ำตาล (Conrads & About, 2018) รวมถึง ระยะเวลาการสั มผั สปั จจัย ดัง กล่ าว นอกจากนี้ปั จจั ย
ภายในตัวบุคคลยังรวมถึงลักษณะทางพันธุก รรมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก (FDI World
Dental Federation, 2015)
1.3 การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคฟันผุ
การวินิจฉัยโรคฟันผุ ทำได้โดยการตรวจทางคลินิก โดยเป่าผิวฟันให้แห้ง และสัง เกตรอยผุ
ภายใต้แ สงสว่างที่ เพียงพอ เพื่ อตรวจโพรงฟัน ความทึ บแสง และการเปลี่ยนสีของฟั น อาจตรวจ
ร่วมกับการใช้เครื่องมือช่วยในการวินิจฉัย ได้แก่ แว่นขยายสำหรับงานทันตกรรม (Srilatha, Doshi,
Kulkarni, & Reddy, 2019) การใช้สีในการวินิจฉัยฟั นผุ นอกจากนี้ยัง มีวิธีการตรวจอื่นๆ เช่น การ
ตรวจด้วยเครื่องมือตรวจปริทันต์ชนิดปลายมน (Ball-tippted dental probe) ตรวจความขรุขระ
ของเคลือบฟัน ความนิ่มของเนื้อฟัน ทั้งนี้อาจประเมินโดยการถ่ายภาพรังสีร่วมด้วย เช่น ฟันผุด้าน
ประชิด นอกจากนี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยวินิจ ฉัยโรคฟันผุด้วยการตรวจการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ของชั้นเคลือบฟัน เนื้อฟัน และเคลือบรากฟัน อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับระยะการเกิดของรอยโรคฟันผุ
(American dental association, 2018) ซึ่งลักษณะของรอยโรคฟันผุในลักษณะเริ่มต้นมักพบรอย
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โรคสี ข าวขุ่ น (white spot lesions) ที่ ยั ง ไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น โพรงฟั น ผุ เมื่ อ การดำเนิ น โรคเกิ ด ขึ้ น
ต่อเนื่อง โพรงฟันผุจะมีความลึกเพิ่มขึ้น
การรักษาโรคฟัน ผุ กรณี ไม่ เป็นรูผุ (Non-cavitated lesion) ยัง ไม่จ ำเป็ นต้องบู รณะ การ
ส่งเสริมให้เกิดการยับยั้งการสูญเสียแร่ธาตุและส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุเป็นสิ่งสำคัญ หลักการ
คือ การควบคุมการรับประทานอาหาร (Diet control) โดยเฉพาะพวกแป้ง และน้ำตาล การกำจัด
คราบจุลินทรีย์ (Plaque disruption) และการส่งเสริมไม่ให้เกิดโรคฟันผุได้ง่ายโดยการเคลือบหลุม
ร่องฟันหรือการใช้ฟลูออไรด์ตามความเหมาะสม เพื่อควบคุมและป้องกันโรคฟันผุไม่ให้ลุกลามร่วมกับ
การปรับ เปลี่ย นพฤติ กรรมและปั จจั ยที่ท ำให้ เสี่ ยงต่อ โรคฟั น ผุต่ อไปและนั ดติด ตาม (Recall) เพื่ อ
ประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุเป็นระยะ (สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2554) การเคลือบหลุมร่อง
ฟัน (Sealant) เป็นการใช้สารจำพวกเรซิ่นเคลือบปิดร่องลึกบนผิวฟัน โดยการศึกษาพบว่าการเคลือบ
หลุมร่องฟันในรอยโรคฟันผุระยะเริ่มต้นที่ไม่เป็นโพรงทั้งฟันแท้และฟันน้ำนมสามารถลดการลุกลาม
ของรอยโรคฟันผุได้ (มินตรา วุฒิคุณ, นันทวรรณ กระจ่างตา, กมลพรรณ ภักดี, และอวิรุทธ์ คล้ายศิริ,
2561) นอกจากนี้ยังพบการศึกษาเกี่ยวกับ ทางเลือกใหม่ในการจัดการรอยโรคฟันผุในเด็กด้วยวัสดุที่
ส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวฟัน เช่น เทคโนโลยีอะมอร์ฟั สแคลเซียมฟอสเฟต (Amorphous
calcium phosphate: ACP) เป็ น ต้ น (The Canadian dental association, 2016) กรณี ที่ ฟั น ผุ
เป็นรู (Cavitated lesion) ต้องได้รับการรักษาเพื่อควบคุมโรคฟันผุไม่ให้ลุกลามและแก้ไขปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดฟันผุ เช่น การอุดหรือบูรณะฟันตามความเหมาะสม
การป้องกันโรคฟันผุ
การป้องกันโรคฟันผุสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การทำให้ฟันแข็งแรงยากต่อการกัด
กร่อนของกรด การลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ที่อยู่ในช่องปากและผิวฟัน การลดโอกาสในการสร้างกรด
ของเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งการแก้ไขปัญ หาปากแห้ง น้ำลายน้อยในบางคน ซึ่ง ปัจจัยดัง กล่าวมีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนบุคคล 2 ประการคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการดูแล
รักษาอนามัยช่องปาก ได้แก่ การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เป็นวิธีที่สามารถป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยฟลูออไรด์ช่วยในการป้องกันฟันผุด้วยผลเฉพาะที่ (topical effect) บนผิวฟันมากกว่าผลจากทาง
ระบบ (systemic effect) กลไกหลักที่สำคัญ ของฟลูออไรด์ในการป้ องกันฟันผุคือ การส่งเสริมการ
สะ ส ม ข อ งแ ร่ ธ าตุ (remineralization) ที่ ผิ ว ฟั น แ ล ะ ยั บ ยั้ งก าร ล ะ ล าย ตั ว ข อ งแ ร่ ธ าตุ
(demineralization) ที่ผิวฟัน
สำหรับวัยรุ่นตอนต้น การป้องกันฟันผุที่เหมาะสม คือ การแปรงฟันที่ถูกวิธีด้วยยาสีฟันที่มี
ฟลูออไรด์อย่างสม่ำเสมอ (Kanduti, Sterbank, & Artnik, 2016) โดยวิธีการแปรงฟันที่เหมาะสมกับ
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วัยรุ่นตอนต้นคือวิธี modified bass technique หรือวิธีขยับปัด โดยการวางแปรง 45 องศาที่คอฟัน
และขยับแปรงไปมาเบาๆ ซึ่งเป็นวิธีการแปรงฟันที่มีประสิทธิภาพ (ณัฐวุธ แก้วสุทธา, 2558)
1.4 พฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของวัยรุ่นตอนต้น
พฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ หมายถึง การปฏิบัติหรือการกระทําในสภาวะปกติที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตของบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคฟันผุ ได้แก่
การแปรงฟันที่ถูกวิธีด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ (ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2560)
1) แนะนำให้ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในทุกกลุ่มอายุ
2) แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือ เช้าและก่อนนอน
3) การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ 1000 ส่วนในล้านส่วน เด็กอายุมากกว่า 6 ปี
แนะนำบีบยาสีฟันเท่ากับความยาวของขนแปรง
การบริโภคอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ (Loveren, 2019)
1) ลดการบริโภคน้ำตาลอิสระ
2) ควรรับประทานผักและผลไม้สด ถั่ว ธัญพืช
3) รับประทานคาร์โบไฮเดรตที่ผสมธัญพืชชนิดไม่ขัดสี
4) ดื่มน้ำให้เพียงพอ
5) ลดการบริโภคเครื่องดื่มผสมน้ำตาล
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของวัยรุ่นตอนต้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย โดยอาจเกิด
จากอิทธิพลของปัจจัยภายในตัวบุคคล หรือปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม จากงานวิจัยของจีราภา
ศรีท่าไฮ, บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์ , และคณิสร เจริญกิจ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองในการป้องกันโรคฟั นผุในเด็กอายุ 8-12 ปี พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองในการป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ การใช้ ย าสี ฟั น ผสมฟลู อ อไรด์ ในการแปรงฟั น
รองลงมาคือ นักเรียนรับประทานอาหารประเภท เนื้อ นม ไข่ ผัก และผลไม้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิชัย ศรีคำ, ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์, และพิศมร กองสิน (2560) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการกินที่
มีผลต่อสุขภาพในช่องปากของเด็กวัยรุ่นตอนต้น พบว่าเด็กมีพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพช่องปาก
สูงสุดเท่ากัน ได้แก่ การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และการดื่มนมรสหวานก่อนนอนโดยไม่
แปรงฟัน สังเกตได้ว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นตอนต้นที่พบมากมี ทั้งพฤติกรรมที่ช่วยป้องกันฟันผุ และ
พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดฟันผุมากขึ้น
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จากสถานการณ์พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากในวัยรุ่นตอนต้นไทยในปัจจุบัน พบว่ามี
พฤติกรรมที่ไม่ดีนัก (ณัฐวุธ แก้วสุทธา และคณะ, 2556) จากข้อมูลการสํารวจพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากวัยรุ่น ตอนต้นไทยครั้ง ล่าสุ ดได้รวบรวมผลสัม ภาษณ์ เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปเกี่ยวกั บ
พฤติกรรมดูแลอนามัยช่องปาก พบว่าพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 86.5 แปรง
ฟันหลังตื่นนอนตอนเช้าทุกวัน ส่วนการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันพบว่ามีเด็กอายุ 12 ปี เพียงร้อย
ละ 13.3 ที่ แ ปรงฟั น หลั งอาหารกลางวัน ที่ โรงเรี ยนทุ กวั น สำหรับ การแปรงฟั น ก่ อ นนอนซึ่ ง เป็ น
ช่วงเวลาสำคัญที่จะช่วยป้องกันโรคฟันผุ พบว่าเด็กอายุ 12 ปี แปรงฟันก่อนนอนทุกวันร้ อยละ 58.6
เด็กในกรุงเทพมหานครแปรงฟันก่อนนอนทุกวันมากที่สุด คือ ร้อยละ 72.3 รองลงมาเป็นเด็กในเขต
เมื อ ง ส่ วนเด็ กในชนบทมี ค วามสม่ ำ เสมอในการแปรงฟั น ก่ อนนอนน้ อ ยที่ สุ ด เพี ย งร้อ ยละ 51.8
นอกจากนี้ยังมีเด็กอีกร้อยละ 9.6 ที่ตอบว่าไม่เคยแปรงฟันก่อนนอนเลย และมีเด็กที่แปรงฟันก่อน
นอนทุกวันแล้วเข้านอนทันทีร้อยละ 38.6 เท่านั้น แม้เด็กจะเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เป็นส่วน
ใหญ่ คือร้อยละ 87.1 แต่แปรงสีฟันที่ใช้ มีเด็กระบุว่า ยังใช้ขนแปรงแข็งกว่าแปรงสีฟันมาตรฐานร้อย
ละ 27.6
การดื่ ม น้ ำ อั ด ลม เป็ น พฤติ ก รรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ฟั น ผุ เนื่ อ งจาก น้ ำ อั ด ลมนอกจากจะมี
ส่วนประกอบหลัก คือ น้ำตาล ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคฟันผุแล้ว น้ำอัดลมยังมีค่าความเป็นกรดสูง
คือ มีค่า pH ประมาณ 2.7 - 3.0 ซึ่งมีผลทำให้ฟันกร่อนได้ด้วย ในเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 57.4 ดื่มน้ำอัดลมสัปดาห์ละ 1-3 วัน ร้อยละ 13.4 ดื่ม น้ำอัดลมเป็นประจำทุ กวัน และร้อยละ
18.9 ไม่ดื่มน้ ำอัดลม ส่วนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวาน น้ ำผลไม้ ซึ่ง มีส่วนประกอบหลักเป็น น้ำตาล
พบว่าเด็กที่ดื่มน้ำหวานทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 14.6 การกินลูกอมและการบริโภคขนมถุงกรุบกรอบซึ่ง
มีส่วนประกอบหลักได้แก่ แป้งและน้ำตาล เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ฟันผุ จากการสำรวจพบว่า พฤติกรรมการกินลูกอมในกลุ่มวัยนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนานๆครั้งหรือ
บางวัน ในขณะที่พฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบกลับมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยพบว่าร้อย
ละ 32.6 บริโภคขนมเหล่านี้ทุกวัน (สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, 2561)
สาเหตุของพฤติกรรมป้องกันฟันผุของวัยรุ่นตอนต้น
สาเหตุของพฤติกรรมป้องกันฟันผุของวัยรุ่นตอนต้น ได้แก่ ความรู้เรื่องโรคและอนามัยช่อง
ปาก เจตคติที่ดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก และการรับรู้ต่อภาวะคุกคามของโรคและสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
ความรู้เรื่องโรคและอนามัยช่องปาก หมายถึง ความรู้ความเข้าใจและการนําไปใช้เกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันและการรักษาโรคฟัน ผุและเหงือกอักเสบ และการดูแลอนามัยช่อ งปากที่
เกี่ยวข้อง (ณัฐวุธ แก้วสุทธา และคณะ, 2556) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความรู้เรื่องโรคและ
อนามัยช่องปากมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการปฏิบัติด้านการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียน เช่น

13
การศึกษาของ Wahengbam, Kshetrimayum, Nandkeoliar, & Lyngdoh (2016) และการศึกษา
ของธัญญาภรณ์ อุทร, วันทนี ชวพงค์, และรพีพร เทียมจันทร์ (2556) นอกจากนี้งานวิจัยของจีราภา
ศรีท่าไฮ และคณะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการตนเองในการป้องกันและแก้ไขโรค
ฟันผุในเด็กอายุ 8-12 ปี พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการจัดการตนเองในการแก้ไขโรคฟันผุในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังคงมีพฤติกรรมการจัดการตนเองในการแก้ไขโรคฟันผุที่
ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติในการแก้ไขโรคฟัน
ผุที่ไม่ถูกต้อง
เจตคติที่ดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก เป็นปัจจัยทางจิตลักษณะที่แสดงถึงความรู้สึกเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก และความรู้สึกพอใจต่อการทําพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปาก (ณัฐวุธ แก้วสุทธา และคณะ, 2556)
การรับรู้ต่อภาวะคุกคามของโรค (severity) นักวิชาการได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
การรับรู้ภาวะคุกคามของโรคและการรับรู้ความสามารถตนเองกับพฤติกรรมการแปรงฟัน พบว่าการ
รับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้ต่อภาวะความรุน แรงของโรคฟันผุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การแปรงฟัน (Kasmaei et al., 2014)
สิ่ ง จู ง ใจให้ ป ฏิ บั ติ เป็ น ปั จ จั ย ทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส นั บ สนุ น หรื อ ขั ด ขวางและส่ ง ผลให้ เกิ ด
พฤติกรรมสุขภาพ (ณัฐวุธ แก้วสุทธา และคณะ, 2556) จากงานวิจัยของสุนีย์ พลภาณุมาศ (2558) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสม่ำเสมอในการแปรงฟันก่อนนอนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสม่ำเสมอของการแปรงฟันก่อนนอนได้แก่ การรับรู้ประโยชน์และ
ความสำคัญของการแปรงฟันก่อนนอน พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มและการสนับสนุ น
ของครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนัฐวุฒิ โนนเภา, พัทธพล นามศรี, อนุพงษ์ สอดสี, และ
วสันต์ ปิ่นวิเศษ (2561) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปากของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มี การรับรู้
ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมดูแลทันตสุขภาพ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ตัวแบบด้านทันตสุขภาพจากผู้ปกครองและอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดับสูง
2. มาตรการส่งเสริมป้องกันและควบคุมปัญหาฟันผุในเด็กแต่ละช่วงวัย
สำนักทันตสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางดำเนินงานทันตสาธารณสุขในเด็กทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่
กลุ่มปฐมวัย กลุ่มประถมศึกษา และกลุ่มมัธยมศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 0-12 ปี ฟันดีไม่มี
ผุ (Cavity free) ในส่ ว นของเด็ ก ปฐมวั ย หรือ เด็ ก ที่ มี อ ายุ 0-5 ปี มี ม าตรการส่ ง เสริม ป้ อ งกั น และ
ควบคุ ม ปั ญ หาโดยบู ร ณาการเข้ ากั บ งานส่ ง เสริ ม ทั น ตสุ ขภาพ ได้ แ ก่ การตรวจช่ อ งปากโดยทั น ต
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บุคลากร ฝึก แปรงฟัน ให้ผู้ป กครองแปรงเด็กแบบลงมือ ปฏิบั ติและให้คําแนะนําเรื่องการทํ าความ
สะอาดช่องปากและการบริโภคที่เหมาะสม การกระตุ้นการแปรงฟัน การทาฟลูออไรด์วานิช และ
ติดตามทุก 3 เดือน เด็กที่เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ 2-5 ปี มีการแนะนำเกี่ยวกับการแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันทุกวัน การจัดอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่เสี่ยงต่อฟันผุ การรณรงค์เลิก
ดูดนมจากขวด การสนับสนุนและจัดหาแปรงสีฟันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย
มาตรการกลุ่มประถมศึกษา ได้แก่ การเฝ้าระวังและให้บริการส่งเสริมป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรค
ฟันผุ การบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ การขยาย
ความครอบคลุมโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม การกำกับติดตามร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา การสนับสนุน
การดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน การเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม
ตามชุดสิทธิประโยชน์และความจำเป็น และการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน
และผู้ปกครอง
กลุ่มมัธยมศึกษา มีการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของ
กรมอนามัย เช่น กิจกรรมวัยรุ่นไทยสูงดีสมส่วน และโครงการ “ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง” ร่วมกับ
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อถวาย
เป็ น พระราชกุ ศ ลเนื่ องในวัน คล้ ายวั น สวรรคตสมเด็ จ พระศรีน คริ น ทราบรมราชชนนี ในวั น ที่ 18
กรกฎาคม เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศได้เรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยใช้เม็ดสี
ย้อมคราบจุลิน ทรีย์ในการตรวจสอบความสะอาดหลัง การแปรงฟั น (สำนั กทัน ตสาธารณสุข กรม
อนามัย, 2561)
การส่งเสริมป้องกันและควบคุมปัญหาฟันผุในพื้นที่
งานส่งเสริมทันตสุขภาพในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มได้ดำเนินการออกหน่วยตรวจสุขภาพช่อง
ปากนัก เรียนที่ โรงเรียนทุก ปีปี ละ 1 ครั้ง การจัดกิ จกรรมให้ทั น ตสุ ขศึก ษาโดยทั นตบุค ลากร การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมและจัดให้
นักเรียนทุกคนเข้าระบบนัดที่ฝ่ายทันตสาธารณสุขที่โรงพยาบาล การคืนข้อมูลให้กับโรงเรียนและ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับแผนการรักษาและการรักษาทางทันตกรรมที่นักเรียนได้รับ และส่งต่อทันตแพทย์
เฉพาะทางโรงพยาบาลศูนย์กรณีการรักษามีความซับซ้อน (โรงพยาบาลบางกระทุ่ม, 2562)
อย่างไรก็ตามมาตรการการส่งเสริมป้องกันและควบคุมปัญหาฟันผุในพื้นที่มีลักษณะเป็นการ
ให้ทันตสุขศึกษา การฝึกสอนแปรงฟัน และการตรวจช่องปากซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพช่องปากแบบดั้งเดิม ไม่ได้ประยุกต์จากทฤษฎีหรือแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งทฤษฎีที่มี
งานวิจัยต่างๆนำมาใช้อย่างแพร่หลายได้แก่ ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง
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3. พัฒนาการของวัยรุ่นตอนต้น (11-14 ปี)
วัยรุ่นคือช่วงวัยที่เปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ มีการพัฒนาความรู้และทักษะสู่บทบาท
การเป็นผู้ใหญ่ นักวิชาการแบ่งวัยรุ่นออกเป็น 3 ระยะคือ 1) วัยรุ่นตอนต้น (Early adolescent) อายุ
11-14 ปี 2) วัยรุ่นตอนกลาง (middle adolescent) อายุ 15-17 ปี และ 3) วัยรุ่นตอนปลาย (Late
adolescent) อายุ 18-21 ปี (American academy of pediatrics, 2017) ทั้ ง นี้ วั ย รุ่ น ต้ อ งมี ก าร
ปรับตัวกับเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา ดังนี้
3.1 พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย การปรั บ ตั ว กั บ การเปลี่ ย นแปลงเป็ น เรื่ อ งยากของวั ย รุ่ น
เนื่องจากอาจส่งผลต่อความไม่มั่นใจในตนเองและความกังวลกับรูปร่างของตนเอง เช่น วัยรุ่นผู้หญิงมี
การเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ รู ป ร่ างและวั ย รุ่น ผู้ ช ายมี เสี ย งที่ เปลี่ ย นไป วั ย รุ่ น อาจรู้ สึ ก กั ง วลถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกและการถูกมองจากคนรอบข้าง (Centers of disease control and
prevention, 2019)
3.2 พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม วัยรุ่นต้องปรับตัวระหว่างความคาดหวังในตนเอง
และการสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวมากขึ้น แสดงความรักต่อพ่อแม่น้อยลง
อาจเผชิ ญ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การรั บ ประทานอาหาร การเรี ย น การใช้ ย าเสพติ ด และปั ญ หาอื่ น ๆ
(Centers of disease control and prevention, 2019) นอกจากนี้ในวัยรุ่นความสัมพันธ์ของเพื่อน
มีความสำคัญทั้งในด้านความสัมพันธ์ และการเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Chulani & Gordon,
2014)
3.3 พัฒนาการด้านจิตใจ วัยรุ่นเป็นระยะของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง วัยรุ่นจะ
รู้สึกต้องการการเติมเต็ม รู้สึกว่าตนเป็นความหวังสู่บทบาทการเป็นผู้ใหญ่ในสังคม การเปลี่ยนแปลง
อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามวัยรุ่นส่วนใหญ่ มักผ่านช่วงรอยต่อไปได้อย่าง
ราบรื่น (Chulani & Gordon, 2014) ทั้งนี้ต้องการการสนับสนุนจากสิ่ง แวดล้อม ได้แก่ ครอบครัว
โรงเรียน และสังคม ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้สุขภาพจิตวัยรุ่น ได้แก่ คุณภาพชีวิตที่บ้าน ความสัมพันธ์กับคน
รอบข้าง ความรุนแรง และปัญหาสังคม (World health organization, 2018)
3.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านสมองของวัยรุ่นจะมีความซับซ้อนกว่าวัยเด็ก
โดยสามารถประมวลคำสั่ งที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น เช่ น การเรี ย นรู้เรื่อ งต่ างๆ การเข้ า สั ง คม การจั ด ลำดั บ
ความสำคัญ การวางแผน การจัดระบบและการตัดสินใจ (Frydenberg, 2019) วัยรุ่นตอนต้นจะมี
พัฒ นาการด้ านการคิด และการเรียนรู้ม ากขึ้ น มีค วามสามารถในการคิด ที่ซั บ ซ้อ นมากขึ้ น และมี
สัญ ชาตญาณของความถู ก ผิด (Centers of disease control and prevention, 2019) มี ก ารคิ ด
เป็นตรรกะจากสมมติฐาน การคิดแบบความสัมพันธ์ของเหตุและผล รู้จักการแก้ปัญ หาและสามารถ
คิด แบบรวบยอด (Chulani & Gordon, 2014) จากทฤษฎี Cognitive development ของ Jean
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Peaget (1896-1980 อ้างอิงใน มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์ , 2558) กล่าวว่า วัยรุ่น
จะมีพัฒนาการทางความคิดและการเรียนรู้อยู่ในระยะ Formal operational stage ซึ่งเป็นระยะที่
บุคคลสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล สามารถนำประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้ไปปรับใช้กับเหตุการณ์เฉพาะ
บางอย่างได้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 อายุระหว่าง 12-13 ปี ถือว่าอยู่ในวัยรุ่นตอนต้น ที่ให้ ความ
สนใจในรูปลักษณ์ของตนเอง มีพัฒนาการด้านความนึกคิด และต้องการความเป็น ส่วนตัว (สุริยเดว
ทรีปาตี, 2554) การดำเนินการเพื่อลดปัญ หาฟันผุในวัยรุ่นควรส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ เพื่อให้เด็กช่วงวัยดังกล่าวมีพฤติกรรมในการป้องกัน
โรคฟันผุที่เหมาะสม เพราะวัยนี้มีพัฒนาการที่ให้ความสำคัญกับการดูแลภาพลักษณ์ มีกระบวนการรู้
คิดที่มากขึ้น อีกทั้งเป็นช่วงวัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายและผู้ใหญ่ หากมีการสร้าง
การรับรู้ความสามารถตนเอง ทำให้วัยรุ่น มีความมั่น ใจที่จะสามารถแสดงพฤติกรรมของบุ คคลจะ
นำไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ที่ ต นเองคาดหวั ง ซึ่ ง เป็ น การคาดหวั ง ก่ อ นการมี พ ฤติ ก รรมนั้ น (ในที่ นี้ หมายถึ ง
พฤติ ก รรมในการป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ ) ประกอบกั บ วัย รุ่ น ตอนต้ น มี ค วามต้ อ งการอยากรู้อ ยากเห็ น
ต้องการที่จะฝึกทักษะใหม่ ๆ เรียนรู้ความรับผิดชอบ สามารถใช้ความคิด และประเมินค่าสิ่งต่างๆ ได้
ซึ่งพัฒนาการเหล่านี้สามารถนำไปสู่ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
และรับรู้ความสามารถของตนเอง
4. การรับรู้ความสามารถตนเอง
การนำทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกัน
โรคฟันผุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มวัยที่สามารถดูแลตนเองได้ โดยแนวทางการ
พัฒนาพฤติกรรมนั้นดำเนินการโดยประยุกต์ใช้การสร้างการรับรู้ความสามารถตนเอง ให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ซึ่งอยู่ในวัยรุ่นมีความมั่นใจในตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเอง
4.1 ความหมายและองค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถตนเอง
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง เป็นองค์ประกอบหลักในทฤษฎีปัญญาสังคมที่ Bandura
กล่าวถึงไว้ในบทความเรื่อง Self-efficacy : Toward a unifying theory of behavioral change
เมื่อปี ค.ศ. 1977 เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองสามารถส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
(จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, 2561) การรับรู้ความสามารถตนเอง คือ ปัจจัยสำคัญของการแสดงพฤติกรรมที่
เกิดจากความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ เช่น หากบุคคลมีเป้าหมายในการลดน้ำหนัก บุคคลจะตัดสินใจ
งดรับประทานขนมหวานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเชื่อว่าตนสามารถ
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บรรลุเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามบุคคลจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ต้องเชื่อว่าตนสามารถทำพฤติกรรมที่
จะนำไปสู่เป้าหมายได้ คือ มีความคาดหวังในความสามารถตนเอง เช่น บุคคลเชื่อว่าตนสามารถงด
รับประทานขนมหวานได้ จึงจะสามารถทำพฤติกรรมดังกล่าวได้ (French, 2015) ซึ่งความสามารถ
ของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ โดยขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในสภาพการณ์นั้น ๆ (ดวงกมล ทองอยู่ , 2557) ในระยะแรก ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองเน้ น เกี่ ยวกับ ความคาดหวัง ได้แ ก่ ความคาดหวัง ในความสามารถของตนเอง (Efficacy
Expectations) หมายถึง การรับ รู้ค วามสามารถของบุคคลในการแสดงพฤติ กรรมเป้ าหมาย และ
ความคาดหวั งเกี่ ย วกั บ ผลลั พ ธ์ ที่ จะเกิ ด ขึ้ น (Outcome Expectations) หมายถึ ง แรงจู ง ใจของ
บุ ค คลในการแสดงพฤติก รรมเป้ า หมายโดยขึ้น อยู่กั บ ผลลั พ ธ์ที่ เกิ ด จากพฤติ ก รรมนั้ น ๆ เป็ น การ
ประมาณผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำพฤติกรรมของบุคคลและความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของการแสดง
พฤติกรรมนั้น อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์และการคาดหวังในผลลัพธ์มีความแตกต่างกัน เพราะถ้าบุคคล
มั่นใจว่าการกระทำนั้นจะส่งผลต่อผลลัพธ์จะทำให้แสดงพฤติกรรม แต่ถ้าบุคคลมีความไม่มั่นใจว่า
สามารถกระทำพฤติกรรมนั้นได้หรือไม่จะส่งผลให้ไม่แสดงพฤติกรรม (Williams & Rhodes, 2016)
โดย Bandura ระบุว่าการรับรู้ความสามารถของบุคคลมาจาก 1) การมีประสบการณ์ความสำเร็จของ
ตนเอง (Enactive mastery experiences; actual performances) 2) การสั ง เกตประสบการณ์
จากผู้ อื่ น (Observation of others; vicarious experiences) 3) การได้ รั บ คำพู ด ชั ก จู ง (Verbal
persuasion) และ 4) การส่ งเสริ ม สภาวะทางสรี ร ะและอารมณ์ (Physiological and affective
states)
1) การมี ป ระสบการณ์ ค วามสำเร็ จ ของตนเอง (Enactive mastery experiences;
actual performances) Bandura กล่าวว่า ประสบการณ์ตรงของตนเองเกี่ยวกับความสำเร็จในการ
ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในอดีตมีอิทธิพลสูง สุดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดย
ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จจะนำไปสู่การรับรู้ความสามารถตนเองสูงในการทำพฤติกรรมนั้น
ในขณะที่ประสบการณ์ที่ล้มเหลวในอดีตจะนำไปสู่การรับรู้ความสามารถตนเองที่ต่ำ (French, 2015)
หลักการดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการสร้างเสริม
ประสบการณ์ ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายรู้ สึ ก เชื่ อ มั่ น ว่ า ตนทำได้ และเกิ ด ความมั่ น ใจในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม (จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, 2561)
2) การสังเกตประสบการณ์จากผู้อื่น (Observation of others; vicarious experiences)
การเรี ยนรู้จ ากประสบการณ์ ของผู้ อื่ น เช่ น บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วาม
คล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลักษณะทางสังคม ลักษณะกิจกรรม อายุ เพศ ภาวะโรคเรื้อรัง เป็น
ต้น เมื่อเห็นประสบการณ์ที่สำเร็จของตัวแบบจะเป็นการเพิ่มการรับรู้ความสามารถตนเอง (French,
2015) โดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งการรับรู้ความสามารถตนเองขึ้นอยู่กับปัจจัยบริบท เช่น เพื่อน (Bandura,
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1997; Schunk & Meece, 2006 as cited in Nyman, Parisod, Axelin ,& Salantera, 2018) ซึ่ง
การรับ รู้ความสามารถตนเองเป็น ความเชื่อ มั่น ในความสามารถในการจัดการเหตุก ารณ์ ที่ มีความ
เกี่ยวข้องกับชีวิต และส่งผลต่อการตัดสิน ใจของตนเอง แนวคิ ดนี้จึง ส่ง ผลต่อพฤติกรรมสุขภาพทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม (Bandura, 1997 as cited in Nyman et al., 2018)
การสังเกตประสบการณ์จากผู้อื่นหรือการสังเกตตัวแบบประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่
กระบวนการตัดสินใจ (attentional process) บุคคลสามารถเรียนรู้จากการสัง เกตอย่าง
แม่นยำถ้าเขาตั้งใจ องค์ประกอบที่มีผลต่อความตั้งใจสังเกตจากตัวแบบ ตัวแบบต้องมีลักษณะเด่นชัด
พฤติก รรมที่ แ สดงออกไม่ ซั บ ซ้ อ น เข้า ใจง่า ย นอกจากนี้ ผู้สั ง เกตยัง ต้อ งมี ค วามสามารถรั บ รู้ด้ ว ย
ประสาทสัม ผัส ได้ แก่ การเห็ น การได้ ยิน การรับรู้ร ส กลิ่น และสัม ผัส รวมทั้ ง ระดั บของการรับรู้
ความสามารถทางปัญญา ระดับของการตื่นตัวและความพึงพอใจ
กระบวนการเก็บจำ (retention process) บุคคลจะจดจำลักษณะตัวแบบแล้วแปลงข้อมูล
จากตัวแบบในรูปของสัญลักษณ์และจัดโครงสร้างเพื่อให้จดจำง่าย บุคคลที่มีการเก็บจำ จะสามารถมี
พฤติกรรมเลียนแบบภายหลังการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบผ่านไประยะเวลาหนึ่ง
กระบวนการทำ (production process) เป็นพฤติกรรมหรือการกระทำที่เกิดจากการแปลง
สัญลักษณ์จากการเก็บจำ และได้ข้อมูลย้อนกลับจากการเปรียบเทียบการกระทำกับภาพที่จดจำจาก
ตัวแบบ
กระบวนการจู งใจ (motivational process) พฤติ ก รรมเรี ย นรู้ จ าการสั ง เกตตั ว แบบจะ
ขึ้นอยู่กับสิ่งล่อใจ ถ้าผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำตามตัวแบบเป็นที่พอใจ สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึง
พอใจจะเกิดการเลียนแบบได้ในระดับสูง เนื่องจากบุคคลเกิดความคาดหวังในผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
ตัวแบบมี 2 ประเภทได้แก่ ตัวแบบที่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดที่มีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยตรง และตัว
แบบที่เป็นบุคคลเชิงสัญลักษณ์ เช่น โทรทัศน์ หนังสือ (จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, 2561)
3) การได้รับคำพู ดชักจูง (Verbal persuasion) คือ ความเชื่อมั่นเมื่อได้รับกำลัง ใจ การ
สนับสนุน และการเสริมแรงทางบวกจากสังคมรอบข้าง การได้รับคำพูดชักจูงประกอบด้วยการสื่อ
ความหมายที่ใช้โน้มน้าวให้บุคคลกระทำพฤติกรรม (French, 2015) มักทำโดยบุคคลที่ได้รับการยก
ย่องด้วยการแนะนำว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ ได้รับ เป็นกลยุทธ์ที่มักได้รับการ
เลือกใช้เพราะง่ายและได้ผลเมื่อใช้โดยบุคคลที่เป็นต้น แบบหรือบุคคลที่ได้รับการยกย่อง (Carter,
Breen, & Beilby, 2019)
4) การส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ์ (Physiological and affective states) คือ
สภาวะที่บุคคลตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำพฤติกรรมนั้น การเชื่อมั่นในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับระดับ
ความเครียดและความวิตกกังวล (Carter et al., 2019) บุคคลที่รู้สึกกลัวและวิตกกังวล อาจมีผลทำ
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ให้การรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับที่ต่ำลง หลักการดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อ
เฝ้าระวังสภาวะผันแปรทางอารมณ์ของกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (จักรพันธ์
เพ็ชรภูมิ, 2561)
4.2 การรับรู้ความสามารถตนเองกับวัยรุ่น
นักวิชาการได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถตนเองกับวัยรุ่นในประเด็นต่างๆ
เช่น การศึกษาการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต พบว่าวัยรุ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกลั่ น แกล้ งกั น (bullying) ทั้ ง ผู้ ที่ เป็ น เหยื่ อ (victim) และผู้ รั ง แก (bully) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
คุณภาพชีวิตที่ต่ำลง ในขณะที่การรับรู้ความสามารถตนเองทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นเหยื่อและผู้
รังแกดีขึ้น (Haraldstad , Kvarme, Christophersen ,& Helseth, 2019) นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
อื่ น ๆที่ น ำแนวคิ ด การรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองไปใช้ กั บ วั ย รุ่ น ในด้ า นสุ ข ภาพ เช่ น การรั บ รู้
ความสามารถตนเองและการทำกิจกรรมทางกายของวัยรุ่น โดยให้วัยรุ่นตั้งเป้าหมายของตนเองในการ
ทำกิจกรรมทางกายระดับความหนักปานกลาง (moderate intensity) เช่น เดินเร็ว สัปดาห์ละ 3
ครั้ง ครั้งละ 40 นาทีขึ้นไป พบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้วัยรุ่น
ทำกิจกรรมทางกายด้วยความรู้สึกสนุกสนาน (Hu, Cheng, Lu, Zhu, & Chen, 2016) เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Hamilton, Warner, & Schwarzer (2017) ที่นำแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเอง
ไปใช้ส่งเสริมการทำกิจกรรมทางกายระดับหนักของวัยรุ่น พบว่ าการรับรู้ความสามารถตนเองสามารถ
ทำนายความตั้งใจของวัยรุ่นที่จะทำกิจกรรมทางกายได้ นอกจากนี้ยังมีการนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ใน
การส่งเสริมทันตสุขภาพ เช่น Woelber et al. (2015) ที่ทำการศึกษาพบว่าการรับรู้ความสามารถ
ตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรรมการดูแลอนามัย ช่องปาก และสามารถทำนายผลลัพธ์
การดูแ ลอนามั ยช่ อ งปากได้ (p < 0.05) สอดคล้ องกั บ งานวิจั ยของ Dziaugyte, Aleksejuniene,
Brukiene, & Peciuliene (2016) ที่ทำการประยุกต์การรับรู้ความสามารถตนเองเข้ากับโปรแกรม
และพบว่าสามารถส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นมัธยมได้
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรค
ฟันผุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจัดอยู่ในรูปแบบของการพัฒนาสุขภาพที่ดำเนินการเฉพาะเจาะจงต่อ
โรคฟันผุในกลุ่มเด็ก โดยกิจกรรมที่ออกแบบตามองค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) การมี ป ระสบการณ์ ค วามสำเร็ จ ของตนเอง (Enactive
mastery experiences) 2) การสั ง เกตประสบการณ์ จ ากผู้ อื่ น (Vicarious experiences) 3) การ
ได้ รั บ คำพู ด ชั ก จู ง (Verbal persuasion) และ 4) การส่ ง เสริ ม สภาวะทางสรี ร ะและอารมณ์
(Physiological and affective states)
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5. อาหาร โภชนาการ และสุขภาพช่องปาก
อาหาร โภชนาการ และสุขภาพช่องปาก มีความสัมพันธ์กันทั้งทางระบบและเฉพาะที่ การ
ได้รับสารอาหารที่เพียงพอทำให้ร่างกายแข็งแรง ในขณะที่การขาดสารอาหารส่งผลต่อกระบวนการ
สะสมแร่ธาตุของฟันและทำให้เกิดฟันผุได้ง่าย และส่งผลกระทบต่อการสร้างต่อมน้ำลายที่มีบทบาทใน
การปรับสภาวะกรดในช่องปากเพื่อป้องกันฟันผุ (Hujoel & Lingstrom, 2017) ในขณะเดียวกัน ผู้ที่
มีปัญหาสุขภาพช่องปากทำให้การรับประทานอาหารได้ไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดสภาวะพร่องสุขภาพ
(Suboptimal health) นำไปสู่ โรคทางระบบต่ า งๆ ได้ (Gondivkar, Gadbail, Sarode, Patil, &
Awan, 2018)
5.1 การบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับโรคฟันผุ
เนื้อเยื่อและอวัยวะในช่องปากเป็นส่วนที่มักพบอาการแสดงเมื่อขาดสารอาหารต่างๆ โดยสาร
อาหารที่มีอิทธิพลต่อโรคฟันผุ สรุปได้ดังนี้
โปรตีน โปรตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยในการสร้างและซ่อมแซมทุกเซลล์ของร่างกาย โปรตีนมี
บทบาทต่อระยะของการสร้างฟัน การขาดโปรตีนมีส่วนทำให้การสร้างตัวฟันเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ และ
อาจส่งผลต่อกระบวนการสร้างต่อมน้ำลาย (Lacruz, Habelitz, Wright, & Paine (2017) และการ
ทำงานของต่อมน้ำลาย (Rahman and Walls, 2020) ซึ่งน้ำลายเป็นส่วนสำคัญ ในการป้องกันฟันผุ
เพราะมีหน้าที่ปรับสภาวะกรดในช่องปาก เป็นการลดโอกาสการเกิดฟันผุ
วิต ามิ น ดี แคลเซี ย ม และแมกนี เซี ย ม แมกนี เซีย มช่ วยลดความลึ ก ของร่อ งลึ ก ปริทั น ต์
(probing pocket depth) ลดความรุน แรงของโรคปริ ทัน ต์อั กเสบ และส่ ง เสริม การคงอยู่ของฟั น
(Rahman and Walls, 2020) วิ ต ามิ น ดี แ ละแคลเซี ย มมี ส่ ว นช่ วยในการเพิ่ ม ความหนาแน่ น ของ
กระดูกบริเวณรอบฟันและอวัยวะปริทันต์ซึ่งส่งผลต่อการคงอยู่ของฟัน จากการศึกษาพบว่าการได้รับ
ประมาณวิตามินดีที่เหมาะสมระหว่างการสร้างฟันสามารถลดความถี่ในการเกิดฟันผุได้ (Gondivkar
et al., 2018) นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดเหงือ กอักเสบ (Rahman and Walls, 2020) ลดความ
รุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบ และลดปริมาณแบคทีเรียในช่องปาก (Uwitonze et al., 2017) การ
ขาดวิตามินดีส่งผลต่อการสร้างเคลือบฟัน (enamel) ทำให้เกิดการสร้างชั้นเคลือบฟันที่ไม่สมบูรณ์
และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุและเพิ่มความรุนแรงในการเกิดโรคฟันผุ (Fulton, Amlani, &
Parekh, 2020)
วิตามินอื่นๆ จากการศึกษาพบว่า วิตามินต่างๆ มีความสัมพันธ์กับการเกิดฟันผุ การป้องกัน
ฟันผุและกระบวนการสร้างฟัน ซึ่งกระบวนการสร้างฟันจำเป็นต้องใช้วิตามินในปริมาณที่เหมาะสมต่อ
การสะสมแร่ธาตุในการสร้างฟัน เช่น วิตามินเอ ซี และ ดี (Shaik & Pachava, 2017) วิตามิน ซีมี
บทบาทสำคัญในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของเหงือก
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(Gingival connective tissue) การขาดวิตามินจึ งส่ง ผลกระทบต่อสุข ภาพช่องปาก เช่น การขาด
วิตามินเอส่งผลต่อกระบวนการสร้างฟันทำให้เกิดความผิดปกติในการสร้างฟัน นำไปสู่การเกิดอีนาเมล
ไฮโปเพลเซีย (enamel hypoplasia) นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ (Gossweiler
& Martinez-Mier, 2020) อี ก ทั้ ง ส่ ง ผลต่ อ การฝ่ อ ของต่ อ มน้ ำ ลาย ทำให้ ก ารหลั่ ง น้ ำ ลายลดลง
(Gondivkar et al., 2018) เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ
กระบวนการเกิดฟันผุเป็นผลต่อเนื่องจากการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ซูโครส กลูโคส
ฟรุคโตส แลคโตส มอลโตส และแป้ง ซึ่งการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตส่งผลต่อการเกิดฟันผุทั้งทาง
ระบบและเฉพาะที่ ผลเฉพาะที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรตถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์เกิด
กรด ได้แก่ lactate จากนั้นเคลือบฟันเริ่มสูญ เสียแร่ธาตุ เมื่อค่า pH ลดลงต่ำกว่า critical pH (คือ
pH 5.5-5.7) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่รับประทานและปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อมในช่องปาก พฤติกรรม
การรับประทาน ส่วนประกอบของคราบจุลินทรีย์ น้ำลาย ฟลูออไรด์ กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้ น
หลังจากบริโภคน้ำตาลอิสระที่อยู่ในขนมหวาน น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และน้ำตาลที่เติมในกาแฟและชา
และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอื่นๆ ทั้งนี้พบได้ในอาหารชนิดต่างๆ เช่น มันฝรั่ง ข้าว ขนมปัง (Hujoel &
Lingstrom, 2017) สรุปได้ว่าปัจจัยด้านอาหารที่ส่งผลต่อความเสี่ยงการเกิดโรคฟั นผุ ได้แก่ ประเภท
ของอาหาร และพฤติกรรมการบริโภค (Marshall, 2019)
ประเภทของอาหารที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดฟันผุ ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ ชีส ปลา ถั่ว และ
นม การบริโภคชีสและนมสามารถป้องกันการสูญเสียแร่ธาตุของฟันได้ นมวัวประกอบด้วยแคลเซียม
ฟอสฟอรัส เคซีน และโปรตีนอื่นๆ ที่ช่วยป้องกันฟันผุ ทั้งนี้นมวัวมีแลคโทสเป็นส่วนประกอบ ซึ่งแลค
โทสมีส่วนในการส่งเสริมให้ฟันผุ แต่นักวิชาการพบว่าแลคโทสเป็นน้ำตาลที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิด
ฟั น ผุ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า นมวั ว เป็ น อาหารที่ ช่ ว ยป้ อ งกั น ฟั น ผุ (Woodward & Rugg-Gunn, 2020)
นอกจากนี้ การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล มะนาว และชีสจะช่วย
กระตุ้นการหลั่งของน้ำลาย ซึ่งเป็นการลดการเกิดฟันผุ (Gondivkar et al., 2018)
ประเภทของอาหารที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การเกิดฟันผุ ได้แก่ อาหารที่ประกอบด้วยน้ำตาล
อิสระได้แก่ น้ำผึ้ง น้ ำเชื่อม น้ำผลไม้ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง ชา กาแฟ และอาหารที่เติมน้ำตาล
อิสระ เนื่องจากน้ำตาลอิสระเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุ น้ำตาลอิสระ คือ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและคู่
ที่เป็นส่วนประกอบของผลไม้แปรรูป น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม น้ำผลไม้ และน้ำตาลที่เติมเพิ่มในอาหาร (สุดา
ดวง กฤษฎาพงษ์ และ พนิดา ธัญญศรีสังข์, 2562) องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคน้ำตาลอิสระ
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน โดยคาดหวังผลทางสุขภาพได้แก่ การลดความ
เสี่ยงการเกิดฟันผุ และลดการเกิดภาวะน้ำหนักเกิน (World health organization, 2017)
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5.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุของวัยรุ่นตอนต้น
พฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อฟันผุของวัยรุ่นตอนต้น ได้แก่ พฤติกรรมการดื่มนมรสหวาน
ก่อนนอนโดยไม่แปรงฟัน การรับประทานขนมกรุบกรอบระหว่างมื้ออาหาร และการดื่มน้ำอัดลม
น้ ำหวาน (วิ ชั ย ศรี ค ำ และคณะ, 2560) นั ก วิ ช าการพบว่ าการลดการบริโภคน้ ำ ตาลระหว่ างมื้ อ
สามารถลดการเกิดฟันผุได้ ความถี่ในการบริโภคถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่กระตุ้นให้เกิดฟันผุ ฟันผุและ
การบริโภคน้ำตาลมีความสัมพันธ์กันถึงแม้ได้รับฟลูออไรด์อย่างเพียงพอ กล่าวคือ การได้รับฟลูออไรด์
อย่างเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงฟันผุ ทั้งนี้ต้องควบคู่กับการลดปริมาณและความถี่ในการบริโภค
น้ำตาลด้วย (Gondivkar et al., 2018) โดยการศึกษาในเด็กอายุ 12 ปี พบว่าการเพิ่มการบริโภค
น้ำตาล 1 กิโลกรัมต่อปีเพิ่มความถี่การเกิดฟันผุร้อยละ 1 ความถี่ในการบริโภคน้ำตาลที่ใส่เพิ่มใน
อาหารมีความสัมพันธ์กับการเกิดฟันผุและวิถีชีวิต เด็กที่บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเพิ่ม
ด้ ว ยความถี่ สู ง ยิ่ ง ทำให้ เกิ ด ฟั น ผุ สู ง (Olczak-Kowalczyk, Turska, Gozdowski, & Kaczmarek,
2016) จากการศึ ก ษาของ Hong, Whelton, Douglas, & Kang (2017) พบว่ า เด็ ก 12 ปี เมื่ อ
เปรียบเทียบในเรื่องเศรษฐฐานะ พบว่าเด็กที่มีเศรษฐฐานะน้อยกว่าจะมีการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล
ด้วยความถี่ต่อวันสูงกว่า ทั้งนี้การบริโภคน้ำตาลของเด็กมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
วัยรุ่น เป็น วั ยที่ ต้อ งการสารอาหารเพื่ อการเจริญ เติ บโตที่ส มบูร ณ์ The American Heart
Association (2018) ให้คำแนะนำการรับประทานอาหารสำหรับวัยรุ่น (9-13 ปี) เพื่อสุขภาพร่างกาย
และช่องปากที่ ดี ได้แก่ พลังงานที่ควรได้รับต่อวัน ประมาณ 1800-2200 กิโลแคลอรี่ แนะนำการ
บริโภคน้ำตาลอิสระไม่เกิน 25 กรัมต่อวัน ปลา ถั่ว น้ำมันพืช อาหารที่ให้ไขมัน โดยไขมันรวมร้อยละ
25-35 ของสารอาหารที่ได้รับต่อวัน ขนมปังธัญพืชไม่ขัดสีและธัญพืช 5-6 ออนซ์ต่อวัน ผักและผลไม้ที่
หลากหลาย ผัก 2-2.5 ถ้วย ผลไม้ 1.5 ถ้วยต่อวัน นมและผลิตภัณฑ์จากนมชนิดปราศจากไขมันหรือ
ไขมันต่ำ 3 ถ้วย โดยวัยรุ่นควรรับประทานไขมัน ชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated fat) และ
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated fat) เช่น อโวคาโด ถั่วและเมล็ดพืช อัลมอนด์ มะม่วง
หิมพานต์ ถั่วลิสง ฟักทอง น้ำมันมะกอก น้ำมันพืช เนยถั่ว เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด อย่างไรก็ตามควรรับประทานอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ได้รับคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ
สารอาหารที่เพียงพอ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันฟันผุ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถตนเองเข้ากับกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในรูปแบบโปรแกรมทันตสุขศึกษาใน
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กลุ่ ม วั ย เรี ย น ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา โดยแบ่ ง ได้ เป็ น การศึ ก ษาแบบ
ภาคตัดขวางและกึ่งทดลอง
การศึกษาแบบภาคตัดขวางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ
ผู้วิจัยดำเนินการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ได้แก่
การศึกษาความสัมพันธ์ของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อนำไปสร้างข้อคำถามในการประเมิ น
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
และการเรียนของนักเรียน นักเรียนที่มีสุขภาพช่องปากไม่ดี สามารถส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตและ
ผลการเรียน ซึ่งนักวิจัยได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตในมิ ติสุขภาพช่องปากและผล
การเรียนกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทุนทางสังคม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่
สั ม พั น ธ์ กั บ การเรี ย นในเด็ ก ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยทำการตรวจช่ อ งปาก สั ม ภาษณ์ และ
แบบสอบถามพบว่าการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น การจัดผลไม้ให้เด็กรับประทานมื้อกลางวันมี
ผลต่อการบริโภคของหวานที่น้อยลง อีกทั้งโรงเรียนที่มีการสอนทันตสุขศึกษาในหลักสูตรการเรียนทำ
ให้นักเรียนมีนิสัยการแปรงฟันที่ดี และโรคฟันผุส่งผลต่อการเรียน ทำให้นักเรียนต้องขาดเรียนและผล
การเรียนไม่ดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) (อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์, 2559) สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของ Kavaliauskiene et al. (2017) ที่ ศึ ก ษาในวั ย รุ่ น อายุ 11-18 ปี โดยให้ วั ย รุ่ น
กลุ่มเป้าหมายให้คะแนนค่าความพึงพอใจในชีวิต พบว่าค่าดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับสุขภาพช่องปาก
โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.001) โดยวัยรุ่นที่ให้ค่าความพึงพอใจในชีวิตต่ำมักมีปัญ หาสุขภาพ
ช่องปาก สรุปได้ว่าสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต นอกจากนี้ Tan & Peres
(2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการคงอยู่ของฟัน (ฟันไม่ถูกถอน) พบว่ามีความสัมพันธ์กัน
โดยการคงอยู่ของฟันมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยเฉพาะจำนวนคู่สบของฟันและตำแหน่งของฟัน
ที่เหลือนั้นมีผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชากร
ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมดูแล
ทันตสุขภาพ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ตัวแบบด้านทันตสุขภาพจากผู้ปกครอง
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปาก ในส่วนของ
พฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน สุนีย์ พลภาณุ มาศ (2558) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่ อ
ความสม่ำเสมอในการแปรงฟันก่อนนอนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความ
สม่ำเสมอของการแปรงฟันก่อนนอน ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์และความสำคัญของการแปรงฟันก่อน
นอน การสนับสนุนของครอบครัวและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม และการศึกษาของ
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มารุต ภู่พะเนียด และ สุวิทย์ คุณาวิศรุต (2562) พบว่าทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธีมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน ซึ่งคราบจุลินทรีย์สามารถถูกทำให้ลดลงได้ด้วยการแปรงฟัน
และตรวจหลังการแปรงฟันด้วยตนเอง (Shizuma, Zaitsu, Ueno, Ohnuki, & Kawaguchi, 2018)
Levin, Nicholls, Macdonald, Dundas, & Douglas (2015) ได้ค้นพบปัจจัยอื่นที่มีผลต่อ
การแปรงฟันของนักเรียน ได้แก่ เพศหญิงแปรงบ่อยกว่าเพศชาย นักเรียนที่ครอบครัวมีเศรษฐฐานะ
ดีกว่าจะแปรงฟันสม่ำเสมอมากกว่า และนักเรียนที่อาศัยกับพ่อและแม่จะแปรงฟันสม่ำเสมอมากกว่า
นัก เรียนที่ อ าศั ยกั บ พ่ อ หรือ แม่ เพี ยงคนเดี ย ว และนั ก เรี ยนในเขตเมื องจะแปรงฟั น สม่ ำเสมอกว่ า
นักเรียนในเขตชนบท นอกจากนี้ปั จจัยอื่น ๆที่ส่ง ผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้แก่
ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสฯ การศึ กษาของผู้ ปกครอง และค่านิ ยมการบริโภค (ศุภ กร ศิ ริบุรี ,
2560) ในขณะที่ Phyo, Chansatitporn, & Narksawat (2013) ได้ทำการศึกษาในนักเรียนชาวพม่า
พบว่านักเรียนในเขตเมืองมีฟันผุสูงกว่านักเรียนในเขตชนบท และอาชีพของบิดามีผลต่อการเกิดฟันผุ
โดยอาชีพแรงงานมีโอกาสเกิดฟันผุสูงกว่าอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว
ในส่วนของความรู้เกี่ยวกับฟันผุและการทำความสะอาดช่องปากในวัยรุ่น Hall-Scullin et
al. (2015) ทำการศึกษาโดยการสัมภาษณ์วัยรุ่นอายุ 16 ปี เกี่ยวกับทัศนคติและความเชื่อของวัยรุ่น
เกี่ยวกับฟันผุและการป้องกันฟันผุ พบว่าวัยรุ่นสามารถสรุปแนวคิดได้ว่าสุขภาพช่องปากที่ดี คือ การ
ไม่มีพยาธิสภาพในช่องปาก สามารถใช้งานได้และสวยงาม การมีฟันดีเท่ากับเป็นรูปลักษณ์ที่ดี ปัจจัย
ที่มี ความเกี่ย วข้อ งกั บ พฤติก รรมการดูแลสุขภาพช่อ งปากเกิด จากการฝึก ฝนจนเป็น นิ สัยจากการ
กระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้ปกครองและโรงเรียน การรับรู้ความสามารถตนเองมีความเกี่ยวข้อง
กับการเลือกรับประทานอาหารและการแปรงฟัน ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญต่อพฤติกรรรมการ
แปรงฟันของวัยรุ่น ทั้งนี้ควรมีการสร้างสิ่งแวดล้อมรวมถึงนโยบายในการกระตุ้นเพื่อลดพฤติกรรม
เสี่ยง เช่น ส่งเสริมการลดการบริโภคน้ำตาล เป็นต้น ในขณะที่ Kubota, Jareonpituak, Narksawat,
Satitvipawee, & Durward (2017) ได้ทำการศึกษานักเรียนอายุ 12-18 ปีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี่ยวกับการเกิดฟันผุและความสำคัญของการแปรงฟัน แต่ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการถอนฟัน
คือการรักษาที่ดีที่สุดของฟันผุ ฟันผุรักษาได้ด้วยยา และการแปรงฟันก่อนอาหารจะป้องกันฟันผุได้
ดีกว่าหลังอาหาร นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลช่องปาก โดยเชื่อว่าการไม่ปวดฟันและการ
ไปพบทันตแพทย์สม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ร้อยละ 95 เคยไปรับการรักษาทางทันตกรรม
นอกจากนี้ นักเรียนนิยมบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำ ตาลมากกว่าขนมหวาน บิสกิต และเค้ก และ Gao,
Ruan, Zhao, Zhou, Huang, & Tian (2014) ได้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอายุ 12- 15 ปี พบว่าความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับความถี่ของการแปรงฟันและค่าเฉลี่ยฟันผุของกลุ่มตัวอย่าง
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย วิชัย
ศรีคำ และคณะ (2560) ได้ท ำการวิจัยเชิง พรรณนาเกี่ ยวกั บ พฤติก รรมการรับ ประทานที่ มีผ ลต่ อ
สุขภาพในช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสูงสุดในเรื่อง
การดื่มนมรสหวานก่อนนอนโดยไม่แปรงฟัน การรับประทานขนมกรุบกรอบระหว่างมื้ออาหาร และ
การดื่ม น้ำอัดลมและน้ ำหวาน นักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีปั ญ หาสุขภาพในช่อ งปาก โดยมีปัญ หา
เกี่ยวกับฟันผุมากที่สุด รองลงมาคือมีหินน้ำลายที่ผิวฟันและมีกลิ่นปาก นอกจากนี้ นัฐวุฒิ โนนเภา
และคณะ (2561) ได้ทำการสำรวจในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่าพฤติกรรมที่นักเรียนส่วน
ใหญ่ปฏิบัติเป็นประจำ ได้แก่ การทำความสะอาดฟันด้วยวิธีการแปรงฟันทุกวัน แปรงฟันหลังตื่นนอน
ตอนเช้า ใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดพอเหมาะกับช่องปาก นักเรียนจะเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่เมื่อขนแปรง
บาน ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมดูแลทันต
สุขภาพ ทั ศนคติต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ตัวแบบด้านทันตสุขภาพจากผู้ปกครองและ
อิทธิ พลของกลุ่ มเพื่ อนมีค วามสัม พั นธ์ท างบวกกับ พฤติกรรมการทำความสะอาดช่ องปากอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01)
ในส่วนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ธัญญาภรณ์ อุท ร
และคณะ (2556) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยและพฤติกรรมส่วนบุคคลกับความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากอยู่ในระดับสูง อีกทั้งความรู้และทัศนคติยังมีความสัมพัน ธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05)
จากการศึ กษางานวิจัยเกี่ยวกั บสาเหตุ ของพฤติ กรรมการดูแลสุขภาพช่ องปากของวัย รุ่น
ตอนต้น ณัฐวุธ แก้วสุทธา (2558) ได้สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการดูแลสุขภาพช่องปากคือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เจตคติ และ
การรับรู้ต่อภาวะคุกคาม นักเรียนส่วนใหญ่มักมีปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 อย่าง และมักมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การบริโภคขนมอบกรอบเป็นประจำทุก
วัน รองลงมาคือ น้ำอัดลม และนักเรียนแปรงฟันถูกวิธีเพียงร้อยละ 0.3 ส่วนบริเวณที่มักทำความ
สะอาดไม่ดีคือ บริเวณฟันกรามบนขวาและซ้ายด้านแก้ม โดยพบว่าส่วนใหญ่ยังทำความสะอาดไม่มี
ประสิทธิภาพโดยวัดจากดัชนีคราบอ่อน
สรุปจากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ย วข้องรูป แบบการศึ กษาแบบภาคตัด ขวาง พบตั วแปร
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ เพศ เศรษฐฐานะ เขตการพักอาศัย รูปแบบการพักอาศัย ลักษณะ
โรงเรียน ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ของการแปรงฟัน การไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
พฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปาก จำนวนครั้งของการแปรงฟัน เวลาในการแปรงฟัน ขนาดของ
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แปรงสีฟัน การเปลี่ยนแปรงสีฟัน และการสนับสนุนของครอบครัว เพื่อนำไปใช้ในการสร้างตัวแปรใน
กรอบแนวคิดการศึกษาต่อไป
การศึ ก ษาแบบกึ่ ง ทดลองที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองเข้ า กั บ
โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
งานวิจัยที่ทำการศึกษาในนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่ สิริลักษณ์ รสภิรมย์ (2556) ได้
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองที่มีต่อ
พฤติกรรมทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เปรียบเทียบกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรม
และกลุ่มควบคุมพบว่าความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) และมีทั กษะการแปรงฟัน ที่ ดีขึ้น กว่าก่อ นการทดลองและดีกว่ากลุ่มควบคุ ม
ทักษะการตรวจฟันด้วยตนเองดีขึ้นกว่าก่อนทดลองและดีกว่ากลุ่มควบคุม ปริมาณคราบจุลินทรีย์
ลดลงกว่าก่อนทดลองและดีกว่ากลุ่มควบคุม ในขณะที่การรับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวัง
ในผลของการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพไม่แตกต่างกัน
ชิงชัย บัวทอง และอัจริยา วัชราวิวัฒน์ (2558) ได้ทำการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมทั น ต
สุขภาพในรูปแบบเดียวกัน กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่ากลุ่มทดลองมีการ
รับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในการป้องกันโรคฟันผุและพฤติกรรม
การป้องกันโรคฟันผุดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไพบูลย์ กูลพิมาย,
วิรัติ ปานศิลา, และบัณฑิต วรรณประพันธ์ (2558) ทำการทดลองโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขศึกษาโดย
ใช้บุคคลต้นแบบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรมการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม พบว่าภายหลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการป้องกันฟันผุสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ ทาง
สถิติ (p < 0.001) และคราบจุลินทรีย์ในกลุ่มทดลองลดลงกว่าก่อนทดลอง
นภาภรณ์ คำพลงาม (2558) ได้ทดลองเปรียบเทียบผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์
ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเรื่องความรู้เรื่องโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ
ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ หลังการทดลองพบว่า การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
ฟันผุกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและปริมาณคราบจุลินทรีย์ลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา และศิริพร ส่งศิริประดับบุญ (2561) ได้ทำการวิจัยประสิทธิผลของ
โปรแกรมทันตสุขศึกษาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยดำเนินกิจกรรมผ่านตัวแบบ
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พบว่ากลุ่มทดลองมี ความรู้ดีขึ้ น โดยเพิ่ ม การจัด กิจกรรมผ่ านแกนนำนัก เรียนซึ่ง จะทำหน้ าที่ เป็ น
ต้นแบบและคอยรณรงค์ชักชวนให้เพื่อนนัก เรียนแปรงฟันช่วงพักหลังรับประทานอาหารกลางวัน
สอดคล้ องกั บการศึก ษาของกิ ติศั กดิ์ วาทโยธา และศิวิไ ลซ์ วนรัต น์วิจิ ตร (2562) ที่ท ำการศึก ษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากต่ อ พฤติก รรมการดูแ ลสุข ภาพช่ อ งปากของนั ก เรี ยนอายุ 12 ปี พบว่ าค่ าเฉลี่ ยปริ มาณคราบ
จุลินทรีย์ต่ำกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05
งานวิ จั ย กึ่ ง ทดลองที่ ป ระยุ ก ต์ ท ฤษฎี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองในกลุ่ ม นั ก เรี ย น ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้ แ ก่ งานวิ จั ย ของ โนรี ด้ า แวยู โ ซ๊ ะ , ทรงชั ย ฐิ ต โสมกุ ล , และวรรธนะ
พิธพรชัยกุล (2557) ได้ทำการศึกษาแบบกึ่งทดลอง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของตนจาก
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่อง
สาเหตุและการดำเนินของโรคในช่องปากด้วยการบูรณาการความรู้ตามหลักศาสนาอิสลาม รวมทั้ง
เสริมสร้างทักษะการแปรงฟัน ความเชื่อมั่นและความคาดหวังในความสามารถของตนในการป้องกัน
ฟันผุ และกิจกรรมประกวด โดยคัดเลือกนักเรียนตัวอย่างฟันดีเพื่อเป็นแบบอย่างด้านการดูแลอนามัย
ช่องปาก จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมิน ผลซ้ำ 6 เดือน และ 1 ปี พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังและความเชื่อในความสามารถของตน นอกจากนี้
ยังมีพฤติกรรมการแปรงฟันที่ดีขึ้นและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ณัฐวุธ แก้วสุทธา และคณะ (2559) ได้ประยุกต์ใช้แนวความคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเข้ากับโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้นในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยสร้างกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเอง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ
ด้วยกิจกรรมต่างๆ พบว่านักเรียนที่ได้รับโปรแกรมมีการทำความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหาร
เพื่ออนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรมฯอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิ ติ (p < 0.05) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Ghorbani et al. (2018) ที่ ส ร้ างโปรแกรมการ
ส่ง เสริ ม ทั น ตสุ ข ภาพโดยใช้ท ฤษฎี ก ารรั บ รู้ค วามสามารถตนเอง กลุ่ ม เป้ าหมาย คื อ นั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งโปรแกรมเป็น 5 ชุด ชุดละ 90 นาที โดยมีตัวแปรตามได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
สาเหตุของการเกิดโรคฟันผุ และวิธีการป้องกันการเกิดฟันผุ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคฟันผุ
และการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ ลักษณะกิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่
การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และบทบาทสมมติ จากนั้นทำการวัดผลเปรียบเที ยบระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ม เปรียบเที ย บ โดยใช้ แบบสอบถามก่ อ นและหลั ง ทดลอง พบว่ าหลั ง ทดลอง กลุ่ ม
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ทดลองมีความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค และการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกัน
ฟันผุมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) เช่นเดียวกับการศึกษาของสรวงสุดา บูชา
และสุขสมัย สมพงษ์ (2561) ซึ่งทำการทดลองใช้โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเองมาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเที ยบ นอกจากนี้การศึกษาของรัตนา จันทร
(2559) พบว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ 9-13 ปี ที่ได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง
มีระดับความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟันผุเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการให้
โปรแกรมและมากกว่ากลุ่มควบคุม
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนงานวิจัยที่ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองที่ทำ
ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ งานวิจัยของ Dziaugyte et al. (2016) ได้ทำการวิจัยใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ที่สภาพเศรษฐกิจสังคมอยู่ในระดับต่ำ โดยการประยุกต์เข้ากับ
โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ โดยวัดทักษะการแปรงฟันและความสามารถในการแปรงฟันอย่างถูก
วิธี เช่น การสาธิตการแปรงฟัน ในโมเดลรายบุคคลด้วยตนเองและการแปรงฟันในช่องปากตนเอง
จากนั้ น ผู้วิ จัย ทำการวัด ผลและแนะนำวิ ธีที่ ถู กต้ อ ง การตรวจแผ่ น คราบจุลิ น ทรีย์เพื่ อ ประเมิน ว่ า
นั ก เรี ย นแปรงบริ เวณใดยั ง ไม่ ส ะอาดพอ แล้ ว ทำการคื น ข้ อ มู ล ให้ นั ก เรี ย นทราบ นำข้ อ มู ล มา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยกลุ่มทดลองทำการวัดผล 4 ครั้ง คือ ก่อน
ทดลอง หลังทดลอง หลัง 6 เดือน และ 12 เดือน พบว่าหลังการทดลอง 6 เดือน กลุ่มทดลองมีการ
รับรู้ความสามารถตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p < 0.05) แต่หลังจาก
ผ่านไป 12 เดือน การรับรู้ความสามารถตนเองไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ อธิ วั ฒ น์ หั ส ดาลอย และคณะ (2560) ได้ ท ำการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ล
โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดฟัน โดยประยุกต์ทฤษฎีแบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพและทฤษฎีความสามารถตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดฟัน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรค
และการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้ความสามารถตนเอง การแปรงฟันที่ถูกวิธี การตรวจฟันด้วย
ตนเอง และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพช่องปากดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ และคราบจุลิ นทรีย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลัง การทดลอง และน้อยกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปการนำการประยุกต์ใช้แนวคิดการรับ รู้ความสามารถตนเองมาใช้ในการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพดังแสดงในตารางที่ 1
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ฟั น ผุ ใน ด้ า น ก า ร รั บ รู้
ความสามารถของตนเอง
ด้า นความคาดหวัง ของการ
ป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ และการ
ปฏิ บั ติเพื่ อป้ องกั นโรคฟั นผุ
และศึกษาปริมาณแผ่นคราบ
จุลินทรีย์

กลุ่ม
ตัวอย่าง
เพื่ อศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของ นักเรียน
โปรแกรมฯที่มีต่อพฤติกรรม ชั้นป. 4
ทันตสุขภาพของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ตาราง 1 การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การรับรู้
ความสามารถ
ตนเอง

แนวคิดการ
สร้างโปรแกรม
การรับรู้
ความสามารถ
ตนเอง

กลุ่ม ทดลองได้ รับโปรแกรมส่งเสริมสุข ภาพ
ช่องปาก ประกอบด้ วย 1) การบรรยาย 2)
การอภิปรายกลุ่ม 3) สาธิตและฝึกปฏิบัติการ
แปรงฟัน 4) ประกวดการแปรงฟันถูกวิธี 5)
จัดนิทรรศการการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก
ส่ ว นกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บได้ รับ ทั น ตสุ ข ศึ ก ษา
ตามปกติ

กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองที่มีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพ ได้แก่
การให้ความรู้ การเล่นเกม บทบาทสมมติ
การเสริมสร้างความคงทนในการดูแลทันต
สุขภาพและการมอบรางวัลผู้มีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี ส่วนกลุ่มควบคุม
ไม่ได้รับโปรแกรม

การดำเนินโปรแกรม

4. ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์

3. พฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุ

2. ความคาดหวังในการป้องกันฟันผุ

การป้องกันโรคฟันผุ

1. การรับรู้ความสามารถตนเองใน

8. ปริมาณคราบจุลินทรีย์

เพื่อทันตสุขภาพ

7. พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร

6. พฤติกรรมการตรวจฟันด้วยตนเอง

5. พฤติกรรมการแปรงฟันที่ถูกวิธี

4. ทักษะการแปรงฟัน

3. ความคาดหวังในผลของการปฏิบัติ

2. การรับรู้ความสามารถตนเอง

ผลลัพธ์ที่วัด
(ตัวแปรตาม)
1. ความรู้ทันตสุขภาพ

ชื่อเรื่อง ปี ผู้แต่ง

ไพบูลย์ กูลพิมาย, วิรัติ ปานศิลา,
และบัณฑิต วรรณประพันธ์ (2558)
โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพโดย
บุคคลต้นแบบต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

นภาภรณ์ คำพลงาม (2558). ผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎี
ความสามารถตนเองร่วมกับแรง
สนับสุนทางสังคมในการส่งเสริม
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุใน
นักเรียนประถมศึกษา

ที่

3

4

เพื่อเปรียบเทียบผลของ
โปรแกรม โดยประยุกต์
ทฤษฎีความสามารถตนเอง
ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคม

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
ส่งเสริมทันตสุขภาพโดย
บุคคลต้นแบบของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ป้องกันฟันผุในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย

วัตถุประสงค์

นักเรียน
ชั้นป. 4

กลุ่ม
ตัวอย่าง
นักเรียน
ชั้น ป.5ป.6

สังคม

สนับสนุนทาง

ตนเองและแรง

ความสามารถ

การรับรู้

สังคม

สนับสนุนทาง

ตนเองและแรง

ความสามารถ

แนวคิดการ
สร้างโปรแกรม
การรับรู้
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมที่ประยุกต์ทฤษฎี
การรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองแ ละแรง
สนั บ สนุ นทางสั ง คม ได้ แ ก่ การให้ ค วามรู้
สร้างทัศนคติ การปฏิบัติ การย้อมสีฟัน การ
ให้ ราง วั ล ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วส า ร ก า รให้
อาสาสมัครมาเป็นตัวแบบ การสนับสนุนจาก
ค รู ผู้ ป ก ค รอ ง แ ล ะ เพื่ อ น ส่ วน ก ลุ่ ม
เปรียบเทียบได้รับทันตสุขศึกษาตามแผนการ
เรียนปกติ
กลุ่ ม ทดลองได้ รั บ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาที่
ประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การให้ความรู้
แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน การฝึกทักษะ
การตรวจฟัน การประกวด การเล่าเรื่องการ
ดูแลรักษาฟัน และการฝึกการแปรงฟัน ส่วน
กลุ่มควบคุมได้รับสุขศึกษาตามปกติ

การดำเนินโปรแกรม

5. การปฏิบัติตัวในการป้องกันฟันผุ

4. ปริมาณคราบจุลินทรีย์

ป้องกันฟันผุ

3. ความคาดหวังในผลดีของการ

การป้องฟันโรคฟันผุ

2. การรับรู้ความสามารถตนเองใน

1. ความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุ

5. ปริมาณคราบจุลินทรีย์

4. การปฏิบัติตนในการป้องกันฟันผุ

ป้องกันโรคฟันผุ

3. ความคาดหวังในผลดีของการ

การป้องกันโรคฟันผุ

2. การรับรู้ความสามารถตนเองใน

ผลลัพธ์ที่วัด
(ตัวแปรตาม)
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุ
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ชื่อเรื่อง ปี ผู้แต่ง

ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา
และศิริพร ส่งศิริประดับบุญ. (2561).
ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุข
ศึกษาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย เขตหนองจอก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

กิติศักดิ์ วาทโยธา
และศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร. (2562).
ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากของนักเรียนอายุ 12 ปี
เขตพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กำแพงเพชร

ที่

5

6

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของนักเรียนอายุ
12 ปี

นักเรียน
ชั้นป.5ป.6

กลุ่ม
ตัวอย่าง
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล นักเรียน
ของโปรแกรมทันตสุขศึกษา ชั้นป.4ที่แตกต่างกันในกลุ่มนักเรียน ป.6
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

วัตถุประสงค์

การรับรู้
ความสามารถ
ตนเอง

แนวคิดการ
สร้างโปรแกรม
การเรียนรู้จาก
ตัวแบบ

กลุ่ ม ทดลองได้ รั บ โปรแกรมการส่ ง เสริ ม
สุขภาพช่ องปาก ได้แก่ การทบทวนความรู้
การเลื อกรับ ประทานอาหาร การตรวจฟั น
อย่างง่ ายด้ว ยตนเอง การแปรงฟัน การเล่ า
ประสบการณ์ของตัวแบบ และการเสริมสร้าง
ความคงทนของพฤติกรรม ส่วนกลุ่มควบคุม
ได้รับการให้ทันตสุขศึกษาตามปกติ

กลุ่มที่ 1 ได้ รับทั นตสุขศึกษาจากครูอนามั ย
โดยครู อ นามั ย ได้ รับ การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ
ทันตสุขศึกษาที่ถูกต้อง กลุ่มที่ 2 ได้รับทันต
สุ ข ศึ ก ษาจากครู อ นามั ย ร่ ว มกั บ การจั ด
กิ จ กรรมผ่ า นตั ว แบบซึ่ ง เป็ น แกนนำเพื่ อ น
นั ก เรีย น เด็ ก นั กเรี ย นกลุ่ ม นี้ ได้ รับ การสอน
ทันตสุข ศึกษาโดยครูอนามัย กลุ่มที่ 3 กลุ่ ม
ควบคุมไม่ได้รับการสอนทันตสุขศึกษา

การดำเนินโปรแกรม

5. ปริมาณคราบจุลินทรีย์

4. พฤติกรรมการแปรงฟัน

ง่าย

3. พฤติกรรมในการตรวจฟันอย่าง

การดูแลสุขภาพช่องปาก

2. การรับรู้ความสามารถตนเองใน

1. ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก

2. ระดับคราบจุลินทรีย์

ผลลัพธ์ที่วัด
(ตัวแปรตาม)
1. ระดับความรู้
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ชื่อเรื่อง ปี ผู้แต่ง

โนรีด้า แวยูโซ๊ะ, ทรงชัย ฐิตโสมกุล,
และวรรธนะ พิธพรชัยกุล. (2557).
ประสิทธิผลของการส่งเสริม
ความสามารถของตนในการดูแลช่อง
ปากตามหลักศาสนาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนราธิวาส

ณัฐวุธ แก้วสุทธา ,
อังศินันท์ อินทรกำแหง และพัชรี
ดวงจันทร์. (2559). ผลของโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น

ที่

7

8

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น

นักเรียน
ชั้นม.1

กลุ่ม
ตัวอย่าง
เพื่ อประเมินผลการส่ งเสริ ม นักเรียน
ความสามารถของตนในการ ชั้นม.1ดู แ ลอนามั ย ช่ อ งปากของ ม.2
นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ย มศึ ก ษ า
ตอนต้น

วัตถุประสงค์

การรับรู้
ความสามารถ
ตนเอง

แนวคิดการ
สร้างโปรแกรม
การรับรู้
ความสามารถ
ตนเอง

กลุ่ ม ทดลองได้ รับ โปรแกรม ได้ แ ก่ การให้
ความรู้ การฝึกทักษะการแปรงฟัน การเลือก
บริ โภคอาหาร การตั้ ง เป้ า หมายของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การนำประสบการณ์
เดิมของกลุ่มตัวอย่างมาเป็ นข้อมูลย้อนกลับ
การใช้ตัวแบบ การให้กำลังใจด้วยคำพูด การ
กล่าวชมเชย การเตือนตนเอง เป็นต้น ส่ว น
กลุ่ มเปรีย บเที ย บ ได้ รับ ทั นตสุข ศึ กษาแบบ
กลุ่มแบบปกติ

จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของตนใน
กลุ่ ม ทดลอง ได้ แ ก่ การบรรยาย การสาธิ ต
การเวียนฐานความรู้ การอภิปรายร่วม การ
ฝึกปฏิบัติและการประกวด ส่วนกลุ่มควบคุม
ได้รับ กิจกรรมทั นตสุขศึกษาตามระบบปกติ
ของโรงเรียน

การดำเนินโปรแกรม

2. สภาวะอนามัยช่องปาก

ปาก

พฤติกรรมการทำความสะอาดช่อง

อาหารเพื่ออนามัยช่องปากและ

ปาก ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภค

1. พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง

5. อนามัยช่องปาก

4. ความชุกของโรคฟันผุ

3. พฤติกรรมทันตสุขภาพ

2. การรับรู้ความสามารถตนเอง

ผลลัพธ์ที่วัด
(ตัวแปรตาม)
1. ความรู้ทางทันตสุขภาพ
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ชื่อเรื่อง ปี ผู้แต่ง

Ghorbani, B., Shahnazi, H., &
Hassanzadeh, A. (2018).
Improving Student's self-efficacy
and perceived susceptibility
toward oral and dental health :A
randomized controlled trial

สรวงสุดา บูชา และสุขสมัย สมพงษ์
(2561) ประสิทธิผลของโปรแกรมทันต
สุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความสามารถตนเองเพื่อป้องกันโรค
เหงือกอักเสบในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร

ที่

9

10

เพื่อประเมินผลของ
โปรแกรมการส่งเสริมทันต
สุขภาพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นต่อการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงและการรับรู้
ความสามารถตนเองในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความสามารถตนเองเพื่อ
ป้องกันโรคเหงือกอักเสบ

วัตถุประสงค์

นักเรียน
ชั้นม.3

กลุ่ม
ตัวอย่าง
นักเรียน
ชั้น ม.1ม.3

การรับรู้
ความสามารถ
ตนเอง

รับรู้โอกาสเสี่ยง

ตนเองและการ

ความสามารถ

แนวคิดการ
สร้างโปรแกรม
การรับรู้

กลุ่มทดลองได้ รับโปรแกรมทั นตสุ ขศึกษาที่
ผู้วิ จั ย จัดทำขึ้ น ได้ แ ก่ ความรู้เรื่ องโรคและ
อนามั ย ช่องปาก ฝึกการรั บ รู้ค วามสามารถ
ของตนเองเพื่ อ ป้ องกั นโรคเหงื อ กอั ก เสบ
กิจกรรมการสร้างความคาดหวังในผลดีของ
การปฏิบั ติตนจากการดูแลทันตสุ ขภาพ ฝึ ก
ทั ก ษะการแปรงฟั นที่ ถู กวิ ธี และฝึ กทั กษะ
การตรวจฟั นอย่างง่ายด้วยตนเอง ส่วนกลุ่ ม
เปรีย บเที ยบได้รับการส่ งเสริม ทั นตสุข ภาพ
ตามปกติ

กลุ่ ม ทดลองได้ รับกิ จ กรรมส่ งเสริม การรับ รู้
ความสามารถตนเองและการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของโรคฟั น ผุ ได้ แ ก่ การให้ ค วามรู้ การ
อภิปรายกลุ่ม การสาธิตการแปรงฟัน

การดำเนินโปรแกรม

ฟัน

7. ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัว

ตนเอง

6. ทักษะการตรวจฟันอย่างง่ายด้วย

5. ทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี

ปฏิบัติตนจากการดูแลทันตสุขภาพ

4. ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการ

3. เจตคติที่ดีต่อการดูแลทันตสุขภาพ

ดูแลทันตสุขภาพ

2. การรับรู้ความสามารถตนเองในการ

และอนามัยช่องปาก

1. ความรู้ความเข้าใจโรคในช่องปาก

3. การรับรู้โอกาสเสี่ยง

2. การรับรู้ความสามารถตนเอง

1. ความรู้

ผลลัพธ์ที่วัด
(ตัวแปรตาม)
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ชื่อเรื่อง ปี ผู้แต่ง

รัตนา จันทร. (2559). ผลของ
โปรแกรมทันตสุขศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Dziaugyte, L., Aleksejuniene, J.,
Brukiene, V., & Peciuliene, V.
(2016). Self –efficacy theory –
based intervention in
adolescents : a cluster
randomized trial-focus on oral
self-care practice and oral selfcare skills.

ที่

11

12

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล นักเรียน
ของกิจกรรมการส่งเสริม
ชั้นม.3ทันตสุขภาพที่ประยุกต์ใช้
ม.4
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง

กลุ่ม
ตัวอย่าง
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม นักเรียน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชั้นป.4และหาความสัมพันธ์ระหว่าง ป.6
ความรู้ ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองการ
ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
ฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ
และปริมาณคราบจุลินทรีย์

วัตถุประสงค์

การรับรู้
ความสามารถ
ตนเอง

แนวคิดการ
สร้างโปรแกรม
การรับรู้
ความสามารถ
ตนเอง

กลุ่ม ทดลองได้รับ กิจกรรม ได้แก่ การสาธิ ต
การแปรงฟั น ตั ว ต่ อตั ว และย้ อมสี ฟั น เพื่ อ
ตรวจสอบ และฝึ ก ฝนให้ ถู ก ต้ อ งโดยทั น ต
แพทย์ แ ละจั บ คู่ กั น ทำกิ จ กรรม ส่ ว นกลุ่ ม
เปรี ย บเที ย บได้ รับ การสอนทั นตสุ ข ศึ ก ษา
ตามปกติ

โปรแกรมทั นตสุ ข ศึ กษาในการปรับ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมทั น ตสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ ให้ ค วามรู้
ค้นหาต้ นแบบทางด้า นทั นตสุ ขภาพ แสดง
บทบาทสมมุ ติ จั ด นิ ท รรศการ และการ
กระตุ้ น เตื อ นโดยครู ผู้ ป กครองและเพื่ อ น
ส่ ว นกลุ่ ม ควบคุ ม ได้ รับ การดู แ ลโดยทั น ต
สุขภาพและให้สุขศึกษาตามปกติ

การดำเนินโปรแกรม

2. คราบจุลินทรีย์

1. การรับรู้ความสามารถตนเอง

4. ปริมาณคราบจุลินทรีย์

ผุและโรคเหงือกอักเสบ

3. การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟัน

และโรคเหงือกอักเสบ

ของตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ

2. ความคาดหวังในความสามารถ

เหงือกอักเสบ

ผลลัพธ์ที่วัด
(ตัวแปรตาม)
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุและ
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ชื่อเรื่อง ปี ผู้แต่ง

อธิวัฒน์ หัสดาลอย, สุรีย์ จันทรโมลี,
ประภาเพ็ญ สุวรรณ,
และมยุนา ศรีสุภนันต์. (2560).
ประสิทธิผลโปรแกรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่
ได้รับการจัดฟัน

ที่

13

เพื่อศึกษาประสิทธิผล
โปรแกรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากที่ประยุกต์ทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพและทฤษฎี
ความสามารถตนเองใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่
ได้รับการจัดฟัน

วัตถุประสงค์

ด้านสุขภาพ

แผนความเชื่อ

กลุ่ม
แนวคิดการ
ตัวอย่าง สร้างโปรแกรม
นักเรียน การรับรู้
ชั้นม.4 ที่ ความสามารถ
จัดฟัน
ตนเองและแบบ
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับ
การจั ดฟัน ได้แก่ การเรียนรู้แ บบมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนจากเอกสารความรู้ วีดีทัศน์ และ
แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นด้ วยการอภิ ป ราย
กลุ่ม การสาธิตและการปฏิบัติย้อนกลับ ถาม
ตอบในชั่วโมง ทบทวนความรู้ ถามตอบและ
กระตุ้นการปฏิบั ติทางไลน์แ อพพลิเคชั่นกั บ
สมาชิ ก กลุ่ ม การศึ ก ษาเรี ย นรู้ จ ากตั ว แบบ
การแปรงฟั นที่ ถูกวิธี และการตรวจฟั นด้ว ย
ตนเอง

การดำเนินโปรแกรม

และรอบเครื่องมือจัดฟัน

6. ปริมาณคราบจุลินทรียบ์ นตัวฟัน

5. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

4. ทักษะการตรวจฟันด้วยตนเอง

สิ่งจูงใจในการดูแลช่องปาก

รุนแรง ประโยชน์ อุปสรรค

3. การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความ

ทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี

2. การรับรู้ความสามารถตนเองด้าน

สุขภาพช่องปาก

ผลลัพธ์ที่วัด
(ตัวแปรตาม)
1. ความรู้เรื่องโรคและการดูแล
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7. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
รับรู้ความสามารถตนเอง ประกอบด้วย
1. การมีประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง ได้แก่

1. ความรู้ด้านทันตสุขภาพ
2. การรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการป้องกันฟันผุ

1) การตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ
2) การแลกเปลี่ยนการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับโรคฟันผุ
3) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในการแปรงฟันตนเอง
และการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ
4) การฝึกแปรงฟันในโมเดลฟันแท้ ศึกษาลักษณะของฟัน
5) การฝึ ก ตรวจฟั นผุ ด้วยตนเอง และจับ คู่ ตรวจฟั น ผู้วิ จัย ชมเชย

3. พฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ
3.1 การบริโภคอาหารเพื่อ
ป้องกันฟันผุ
3.2 การแปรงฟันที่ถูกวิธี

กลุ่มตัวอย่างที่สามารถตรวจได้ถูกต้อง
6) การย้ อมสี ฟั น ฝึ ก แปรงฟั นและใช้ ไ หมขั ดฟั น ในช่ องปาก การ
ตรวจความสะอาดของการแปรงฟันด้วยตนเองและจับคู่ตรวจฟัน

2. การสังเกตประสบการณ์จากผู้อื่น ได้แก่
1) การให้กลุ่มตัวอย่างที่เคยฝึกแปรงแห้งสำเร็จมาเล่าประสบการณ์
2) การให้ตัวแบบที่มีสภาวะอนามัยช่องปากในเกณฑ์ดีมาก และผู้มี
ทักษะอนามัยช่องปากในระดับดีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3) การแสดงบทบาทสมมติการดูแลสุขภาพช่องปาก

3. การได้รับคำพูดชักจูง ได้แก่
ผู้วิจัยชมเชยขณะกลุ่มตัวอย่างทำกิจกรรม และพูดจูงใจในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันฟันผุ

4. การส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ์ ได้แก่
1) การให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ
2) การเล่นเกมปั้นดินน้ำมันรูปฟันและส่วนประกอบของฟัน
3) การเล่นเกมจิ๊กซอการเกิดฟันผุ โดยจับคู่กับวิธีการรักษา
4) การให้นำขนมที่ชอบมาทำกิจกรรม อ่านข้อมูลโภชนาการ
5) การสรุปข้อปฏิบัติที่ตั้งใจทำร่วมกัน และออกแบบจุดแปรงฟัน
6) การร่วมกันค้นหาปัญหาและอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก

และหาแนวทางแก้ไข

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4. ดัชนีคราบอ่อน
5. ดัชนีวัดทักษะด้านอนามัย
ช่องปาก

บทที่ 3
วิธีดำเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental) แบ่งกลุ่มการศึกษา
เป็นกลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มเปรียบเทียบ (Comparison group) วัดก่อนและ
หลังการทดลอง (Two group pretest-posttest design) ในนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ของโรงเรียนในอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยบทที่ 3 ผู้วิจัยนำเสนอวิธีการดำเนินการ
วิจั ย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง เกณฑ์ คัด เข้า เกณฑ์ คัดออก วิธีก ารคั ดเลือ กกลุ่ ม
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และจริยธรรมการวิจัย รายละเอียดดังต่อไปนี้
รูปแบบงานวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) แบบสอง
กลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (Two group pretest-posttest design) โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่ม
ที่ได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากและกลุ่มเปรียบเทียบเป็นกลุ่มที่ได้รับทันตสุขศึกษาตามปกติ
ดังแสดงในภาพ 2
กลุ่ม

ทดสอบก่อน

E
C

O1
O3

การจัดโปรแกรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก
X1
ได้รับทันตสุขศึกษาตามปกติ

ทดสอบหลัง
O2
O4

ภาพ 2 รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research)
แบบสองกลุ่ม วัดก่อนหลัง (Two group pretest-posttest design)
หมายเหตุ:
E
หมายถึง
C
หมายถึง
O1, O3 หมายถึง
O2, O4 หมายถึง
X1 หมายถึง

กลุ่มทดลองที่เป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
กลุ่มเปรียบเทียบที่ได้รับทันตสุขศึกษาตามปกติ
การวัดผลก่อนได้รับโปรแกรมฯ
การวัดผลหลังได้รับโปรแกรมฯ
โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 4 สัปดาห์
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คัดเลือกโรงเรียน
ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนด คือ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลกและเป็ น โรงเรี ย นขนาดกลาง (มี จ ำนวนนั ก เรี ย นตั้ ง แต่ 501–1500 คน) ได้ แ ก่
โรงเรี ย นบางกระทุ่ ม พิ ท ยาคม จำนวน 5 ห้ อ งเรี ย น มี นั ก เรีย นทั้ ง หมด 185 คน ซึ่ ง มี ร้อ ยละผู้ มี
ประสบการณ์เป็นโรคฟันผุ ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 55.6
กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากงานวิจัยของชิงชัย บัวทอง (2558) ที่ทำการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ ในด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังของ
การป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคฟันผุ และปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์หลังแปรงฟันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กำหนดระดับนั ยสำคัญเท่ากับ 0.05 (Zα/2=1.96) และกำหนดอำนาจ
การทดสอบเท่ากับ 80% (Zβ=0.84) กำหนดค่า μ1 = 55.65, sd1 = 3.98, n1 = 34, μ2 = 51.38,
𝑛

sd2 = 7.91, n2 = 34, r = 𝑛 2 จึงนำผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณขนาดตัวอย่างตามสูตร
1

การหาขนาดตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Bernard,
2000) ดังนี้
n

=

r

=

𝑛2
𝑛1

∆2

=

μ1 - μ2

n

=

(1.96 + 0.84)2 [3.982 +

7.912
]
2

(55.65−51.38)2

n
=
34
คำนวณขนาดตัวอย่างได้กลุ่มละ 34 คน กลุ่มทดลอง 34 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 34 คน เพื่อ
ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกกลุ่มในการทำวิจัยของกลุ่มตัวอย่างในชั้นเรียน จึงดำเนินการกับกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 1 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 41 คน

39
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. เกณฑ์คัดเข้า
1.1 ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพช่องปากมาก่อน
1.2 สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม
1.3 ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและครูประจำชั้น
2. เกณฑ์คัดออก
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่สูญเสียฟันในตำแหน่งที่ต้องประเมินหลังกิจกรรม ซึ่งต้องใช้ในการ
ประเมินทักษะการแปรงฟันและดัชนีคราบอ่อน
2.2 มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น สมาธิสั้น
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาตามเกณฑ์คัดเข้า คัดออก หลังจากนั้นให้ข้อมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ผ่านเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant Information Sheet) เพื่อไม่ให้เกิด
การแบ่ งแยกกลุ่ม ในการทำวิ จัย ของกลุ่ มตั วอย่า งในชั้ นเรียน ผู้วิจั ยจึ ง ดำเนิ น การทดลองกั บกลุ่ ม
ตัวอย่าง 1 ห้องเรียน ด้วยการจับฉลากเลือกห้องและแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ทดลอง 1 ห้องเรียน และกลุ่มเปรียบเทียบ 1 ห้องเรียน
1. กลุ่มทดลอง เข้าโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1
ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลารวม 8 ชั่วโมง
2. กลุ่มเปรียบเทียบ ดำเนินการให้ทันตสุขศึกษาโดยทันตบุคลากรเป็นจำนวน 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมในระบบปกติ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรต้น คือ โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่นำแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเอง
มาประยุกต์ใช้
ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ ความรู้ด้านทันตสุขภาพ
พฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ ดัชนีคราบอ่อน และดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง และเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในภาพรวมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง มี 2 ส่วน ได้แก่
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1.1 โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
1.2 คู่มือการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
1.2.1 แบบบันทึกการแปรงฟัน
1.2.2 แบบบั นทึ กการตั้ง เป้าหมายเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการบริโภคอาหารเพื่ อ
สุขภาพช่องปากที่ดี
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ส่วน ได้แก่
2.1 แบบตรวจฟัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
2.1.1 แบบตรวจสภาวะอนามัยช่องปาก
2.1.2 แบบตรวจประเมินทักษะด้านอนามัยช่องปาก
2.2 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
2.2.1. แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล
2.2.2 แบบสอบถามความรู้ด้านทันตสุขภาพ
2.2.3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ
2.2.4 แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ
ทั้งนี่ผู้วิจัยขอนำเสนอรายละเอียดของเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง
1. โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของ Albert Bandura ซึ่งเป็น
การตัดสินความสามารถของบุคคลนั้นๆ ในการจัดการและดำเนินการกระทำพฤติกรรม บุคคลที่มีการ
รับรู้ตนเองต่ำจะไม่สามารถกระทำพฤติกรรมนั้นๆ ในขณะที่บุคคลที่มีความเชื่อว่าตนสามารถทำได้จะ
สามารถทำพฤติกรรมนั้นได้ (Bandura, 1977 อ้างอิง ใน จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ , 2561) โดย Bandura
ระบุว่าการรับรู้ความสามารถของบุคคลมาจากการมีประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง การสังเกต
ประสบการณ์จากผู้อื่น การได้รับคำพูดชักจูง และการส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ์ โปรแกรม
ประกอบด้วย กิจกรรมการให้ ความรู้เกี่ยวกับ ฟัน และอวัยวะในช่องปากและความรู้เกี่ยวกับฟั นผุ
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ และกิจกรรมที่พัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเอง โดย
ทำกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน ใช้เวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ รวมเวลาดำเนิน
กิจกรรมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหา แนวคิดที่ใช้ และขั้นตอนการดำเนินโปรแกรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก ประกอบด้วย
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1.1 การมีประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง ได้แก่
1.1.1 การตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ
1.1.2 การแลกเปลี่ยนการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับโรคฟันผุ
1.1.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสำเร็จในการแปรงฟันตนเองและการ
บริโภคอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ
1.1.4 การฝึกแปรงฟันในโมเดลฟันแท้และศึกษาลักษณะของฟัน
1.1.5 การฝึกตรวจฟันผุด้วยตนเอง และจับคู่ตรวจฟัน ผู้วิจัยชมเชยกลุ่มตัวอย่างที่
สามารถตรวจได้ถูกต้อง
1.1.6 การย้อมสีฟัน ฝึกแปรงฟัน และใช้ไ หมขัด ฟันในช่องปาก การตรวจความ
สะอาดของการแปรงฟันด้วยตนเองและจับคู่ตรวจฟันเพื่อน
1.2 การสังเกตประสบการณ์จากผู้อื่น ได้แก่
1.2.1 การให้กลุ่มตัวอย่างที่เคยฝึกแปรงแห้งสำเร็จมาเล่าประสบการณ์
1.2.2 การให้ตั วแบบที่ มีส ภาวะอนามั ยช่อ งปากในเกณฑ์ ดี ม าก และผู้มีทั ก ษะ
อนามัยช่องปากในระดับดีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
1.2.3 การแสดงบทบาทสมมติการดูแลสุขภาพช่องปาก
1.3 การได้รับคำพูดชักจูง ได้แก่
1.3.1 ผู้วิจัยชมเชยขณะกลุ่มตัวอย่างทำกิจกรรม เช่น การฝึกแปรงฟันตนเอง การ
ฝึกตรวจฟันผุตนเอง เช่น ตำแหน่งแปรงฟันได้สะอาด เป็นต้น
1.4 การส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ์ ได้แก่
1.4.1 การให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ
1.4.2 การเล่นเกมปั้นดินน้ำมันรูปฟันและส่วนประกอบของฟัน
1.4.3 การเล่นเกมจิ๊กซอการเกิดฟันผุระยะต่างๆ โดยจับคู่กับวิธีการรักษา
1.4.4 การให้แต่ละกลุ่มนำขนมที่ชอบมาทำกิจกรรม และศึกษาข้อมูลโภชนาการ
1.4.5 การสรุปข้อปฏิบัติที่ตั้งใจทำร่วมกัน และออกแบบจุดแปรงฟัน
1.4.6 การร่วมกันค้นหาปัญ หาและอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและหา
แนวทางแก้ไข ดังตารางที่ 2

กิจกรรมที่ 2
ขนมของฉัน
และฟันที่ฉัน
ดูแล

กิจกรรมที่ 1
เรื่องราว
ของฟันผุ

กิจกรรม

/

/

/

/

/

/

/

/

แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
1. การมี
2. การสังเกต 3. การ
4. การ
ประสบการณ์ ประสบการณ์ ได้รับคำพูด ส่งเสริม
ความสำเร็จ
จากผู้อื่น
ชักจูง
สภาวะทาง
ของตนเอง
สรีระและ
อารมณ์

ตาราง 2 โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก

/

/

/

ความรู้
ด้านทันต
สุขภาพ

/

/

/

/

ตัวแปรตาม
การรับรู้ พฤติกรรม ดัชนี
ความ
ป้องกัน
คราบ
สามารถ โรคฟันผุ อ่อน
ตนเอง
ดัชนีวัด
ทักษะ
อนามัย
ช่องปาก

สื่อและ
อุปกรณ์

ให้กลุ่มตัวอย่างตั้งเป้าหมายเพื่อ
ปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรมการดู แ ล
สุขภาพช่อ งปากและพฤติ กรรม
การบริ โ ภคอาหารเพื่ อ ป้ อ งกั น
ฟันผุ

1.ขนม
2. ใบงาน
3. โมเดลฟัน
4. แปรงสีฟัน
5. ไหมขัดฟัน
6. กระจก
7. สีย้อมฟัน

1. ใบความรู้
เล่น เกมปั้ น ดิน น้ำมั นรู ปฟั น และ 2. ป้ายชื่อ
3. ดินน้ำมัน
ส่วนประกอบของฟัน
เล่นเกมจิ๊กซอการเกิดฟันผุระยะ 4. เกมจิ๊กซอ
ต่างๆ โดยจับคู่กับวิธีการรักษาแต่ 5. โมเดลฟัน
6. กระดาษ,สี
ละระยะ

การให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ

ขั้นตอน
การดำเนินกิจกรรม
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กิจกรรม

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
1. การมี
2. การสังเกต 3. การ
4. การ
ประสบการณ์ ประสบการณ์ ได้รับคำพูด ส่งเสริม
ความสำเร็จ
จากผู้อื่น
ชักจูง
สภาวะทาง
ของตนเอง
สรีระและ
อารมณ์
ความรู้
ด้านทันต
สุขภาพ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ตัวแปรตาม
การรับรู้ พฤติกรรม ดัชนี
ความ
ป้องกัน
คราบ
สามารถ โรคฟันผุ อ่อน
ตนเอง

/

/

ดัชนีวัด
ทักษะ
อนามัย
ช่องปาก

ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม แลกเปลี่ ย นการ
บริโ ภคอาหารที่ สั ม พั น ธ์กั บ โรค
ฟั น ผุ โด ย น ำขน ม ที่ ช อ บ ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วาดฉลากและ
ศึกษาข้อมูลโภชนาการ
ฝึ ก แปรงฟั น ในโมเดลฟั น แท้
ศึกษาลักษณะของฟัน
ให้กลุ่มตัวอย่างที่เคยฝึกแปรง
แห้งสำเร็จมาเล่าประสบการณ์
ย้อมสีฟัน ฝึกแปรงฟันและใช้ไหม
ขัดฟั น ในช่ องปาก ผู้ วิจัย ชมเชย
บริ เวณที่ ท ำความสะอาดทั่ วถึ ง
ตรวจความสะอาดของการแปรง
ฟันด้วยตนเองและจับคู่ตรวจฟัน
เพื่อน

ขั้นตอน
การดำเนินกิจกรรม

สื่อและ
อุปกรณ์

43

กิจกรรมที่ 3
ฟันสวยบอก
ต่อ

กิจกรรม

/

/

/

/

/

/

แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
1. การมี
2. การสังเกต 3. การ
4. การ
ประสบการณ์ ประสบการณ์ ได้รับคำพูด ส่งเสริม
ความสำเร็จ
จากผู้อื่น
ชักจูง
สภาวะทาง
ของตนเอง
สรีระและ
อารมณ์

/

ความรู้
ด้านทันต
สุขภาพ

/

/

/

/

/

ตัวแปรตาม
การรับรู้ พฤติกรรม ดัชนี
ความ
ป้องกัน
คราบ
สามารถ โรคฟันผุ อ่อน
ตนเอง
ดัชนีวัด
ทักษะ
อนามัย
ช่องปาก

แ ล ก เป ลี่ ย น ป ร ะ ส บ ก าร ณ์
ความสำเร็ จ ในการแปรงฟั น
ตนเองและการบริโภคอาหารเพื่อ
ป้องกันฟันผุ
ผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ
ฟั น ผุ ด้ ว ยตนเอง ฝึ ก ตรวจฟั น ผุ
ด้ ว ยตนเอง และจั บ คู่ ต รวจฟั น
ผู้ วิ จั ย ชมเชยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่
สามารถตรวจได้ถูกต้อง
ผู้ วิ จั ย ให้ ตั วแ บ บ ที่ มี ส ภ าวะ
อนามั ยช่ อ งปากในเกณฑ์ ดีม าก
และผู้มีทักษะอนามัยช่องปากใน
ร ะ ดั บ ดี ม า แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์

ขั้นตอน
การดำเนินกิจกรรม

1. ใบงาน
2. แปรงสีฟัน
3. กระจก

สื่อและ
อุปกรณ์
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ความรู้
ด้านทันต
สุขภาพ

/

/

ตัวแปรตาม
การรับรู้ พฤติกรรม ดัชนี
ความ
ป้องกัน
คราบ
สามารถ โรคฟันผุ อ่อน
ตนเอง

/

แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
1. การมี
2. การสังเกต 3. การ
4. การ
ประสบการณ์ ประสบการณ์ ได้รับคำพูด ส่งเสริม
ความสำเร็จ
จากผู้อื่น
ชักจูง
สภาวะทาง
ของตนเอง
สรีระและ
อารมณ์

/

ดัชนีวัด
ทักษะ
อนามัย
ช่องปาก

สื่อและ
อุปกรณ์

ร่วมกันค้นหาปัญหาและอุปสรรค
ต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและ
หาแนวทางแก้ไข
ฝึ ก การแปรงฟั น ตนเอง ผู้ วิ จั ย
ชมเชยบริเวณที่แปรงได้สะอาด

แบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติการ 1. แปรงสีฟัน
ดูแลสุขภาพช่องปาก
2. ไหมขัดฟัน
สรุป ข้อ ปฏิ บั ติที่ ตั้ ง ใจทำร่วมกั น 3. กระจก
4. กระดาษ,สี
และออกแบบจุดแปรงฟัน

ขั้นตอน
การดำเนินกิจกรรม

การดำเนินโปรแกรมใช้เวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ ให้ครอบคลุมแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเองในกลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบดำเนินการเรียน
การสอนทันตสุขศึกษาตามระบบปกติ ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากผ่านการใช้สื่อ ได้แก่ การบรรยาย วีดีโอ รูปภาพ โมเดลสอนแปรงฟัน การสอน
แปรงฟัน และการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร ทั้งนี้สามารถเขียนเป็นแผนภาพการดำเนินการได้ดังแสดงในภาพที่ 3

กิจกรรมที่ 4
แปรงฟันกัน
เถอะ

กิจกรรม
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ก่อนการทดลอง
1.ผู้วิจัยแนะนำตนเองกับโรงเรียน ครูอนามัย และนักเรียน
2.อธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์ แบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 41 คน
3.นัดนักเรียนขูดหินน้ำลายที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมก่อนเริ่มการทดลอง

กลุ่มทดลอง (n=41)
สัปดาห์ที่ 1 (2 ชั่วโมง)
1. วิทยากรแนะนำตัวและ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2. วิทยากรแจกป้ายชื่อและ

แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
3. เล่นเกมสันทนาการละลาย
พฤติกรรม
4. แจกใบงานความรู้เกี่ยวกับ
รูปร่างของฟันและอวัยวะในช่อง
ปาก มอบหมายให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มออกแบบปั้นดินน้ำมันรูปฟัน

3 มิติ และนำเสนอ
5. เล่นเกมจับคู่จิ๊กซอการเกิดฟัน
ผุระยะต่างๆและวิธีการรักษา
6. เล่นเกมปั้นดินน้ำมันรูปฟัน
7. ศึกษาใบงานและสรุปการ
เรียนรู้ร่วมกัน
สัปดาห์ที่ 4 (2 ชั่วโมง)
1. แบ่ งกลุ่ ม แสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=41)
สัปดาห์ที่ 2 (2 ชั่วโมง)
1. วิ ท ยากรกล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรม และ
ทบทวนความรู้ที่ได้จากกิจกรรมครั้งที่ 1 ร่วมกัน
2. แบ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งออกเป็ น 5 กลุ่ ม ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับฟันผุ
3. ให้แ ต่ละกลุ่ม นำขนมที่ตนเองชอบทานมาแลกเปลี่ย น
เรียนรู้ร่วมกัน และศึกษาฉลากโภชนาการที่อยู่ข้างซอง
4. ผู้ วิจั ย ให้ ก ลุ่ ม ตั วอย่ างตั้ ง เป้ าหมายในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและการบริโภคอาหาร
5. แจกโมเดลฟัน แท้ ให้แ ต่ ละกลุ่ ม ผู้ วิจั ย อธิ บายลั กษณะ
ของฟันแท้ ฝึกแปรงด้วยตนเองในโมเดล และฝึกใช้ไหมขัด
ฟั น ในโมเดล จากนั้ น ผู้ วิจั ย อธิ บ ายเกี่ ย วกับ การแปรงฟั น
แบบแห้ง ให้กลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์การฝึกแปรง
แห้งด้วยตนเองจนสำเร็จมาเล่าประสบการณ์
6. ผู้ วิจั ย ใช้ สี ย้ อมฟั น กั บ กลุ่ ม ตั วอย่ าง แต่ ล ะคนฝึ ก การ
แปรงและใช้ไหมขัดฟันในปากตนเอง ผู้วิจัยตรวจพร้อมทั้ง
ชมเชยและชี้ให้เห็นบริเวณที่ทำความสะอาดได้ทั่วถึง และ
พูดชักจูงกลุ่มตัวอย่างให้เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ในการแปรงฟันบริเวณที่ยังทำความสะอาดไม่ทั่วถึง
7. ให้กลุ่มตัวอย่างตรวจความสะอาดของการแปรงฟันของ
ตนเองและจับคูต่ รวจฟันเพื่อน

สัปดาห์ที่ 1 (2ชั่วโมง)
ให้ ทั น ตสุ ข ศึ ก ษาตาม
ระบบปกติ ได้แก่ การให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
ช่ อ งปากผ่ านการใช้ สื่ อ
ได้แก่ การบรรยาย วีดีโอ
รูปภาพ โมเดลสอนแปรง
ฟั น การสอนแปรงฟั น
การตรวจสุ ข ภาพ ช่ อ ง
ปากโดยทันตบุคลากร

การดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปาก กลุ่ ม ที่

8. สรุปการเรียนรูร้ ่วมกัน

เป็นผู้ชมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
2. สรุ ป เป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ ตั้ ง ใจทำ

สัปดาห์ที่ 3 (2 ชั่วโมง)
1. วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ให้กลุ่มตัวอย่างแลกเปลี่ยน

ร่ ว มกั น ในชั้ น เรี ย นเกี่ ย วกั บ การ

ประสบการณ์ความสำเร็จในการแปรงฟันของตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

แปรงฟัน การออกแบบจุดแปรงฟัน

พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารที่ช่วยป้องกันฟันผุของตนเอง

ที่ น่ า แป รงฟั น มากที่ สุ ด โด ยใช้

2. ผู้วิจัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตลักษณะรอยโรคฟันผุในช่องปากของตนเอง และ

บ ริ เ วณ โรงเรี ย น และนำเสนอ

สาธิตวิธีการตรวจฟันผุด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างตรวจฟันผุด้วยตนเองโดยการใช้กระจก

รวมทั้ ง ช่ ว ยกั น ค้ น หาปั ญ หาและ

ส่องในช่องปากตนเอง ผู้วิจัยชมเชยกลุ่มตัวอย่าง

อุ ป สรรคต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ ง

3. ผู้วิจัยค้นหาตัวแบบและให้บุคคลที่เป็นตัวแบบที่มีสภาวะอนามัยช่องปากอยู่ใน

ปาก และหาแนวทางแก้ไข

เกณฑ์ดีมากมาบอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของการทำความสะอาดฟันของตนเอง

3. ฝึกการแปรงฟัน

สาธิตการแปรงฟันของตนเอง

4. สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน

4. สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน

ภาพ 3 แผนภาพการดำเนินกิจกรรม
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2. คู่มือการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2.1 แบบบันทึกการแปรงฟัน
ให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกการแปรงฟันของตนเองใน 1 สัปดาห์ และตั้งเป้าหมายการแปรงฟัน
วันที่

นักเรียนสามารถแปรงฟัน
หลังอาหารเช้า
แปรง

ไม่แปรง

การแปรงฟัน

หลังอาหารกลางวัน
แปรง

จำนวนวันต่อสัปดาห์
ที่ตั้งเป้าหมาย

ไม่แปรง

ก่อนนอน
แปรง

ไม่แปรง

จำนวนวันต่อสัปดาห์
ที่ทำได้

หลังอาหารเช้า
หลังอาหารกลางวัน
ก่อนนอน

2.2

แบบบันทึกการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ ช่องปากที่ดี
ให้กลุ่มตัวอย่างตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของตนเอง

วัน เดือน ปี
ครั้งที่
เรื่อง
เป้าหมาย (สิ่งที่วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี)
คำถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การติดตามผล: เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ปัจจัยความสำเร็จ
สิ่งที่ขัดขวาง
แนวทางแก้ไข
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เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวมรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลทำหลังสิ้นสุดการทดลอง โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบตรวจฟัน
เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
1. แบบตรวจฟัน ประกอบด้วย
1.1 แบบตรวจสภาวะอนามัยช่องปาก โดยประยุกต์จากดัชนีคราบอ่อน ของ Greene
& Vermillion (1960)
ตัวแปรที่วัดได้ คือ ดัชนีคราบอ่อน
แบบตรวจสภาวะอนามัยช่องปาก เป็นการตรวจโดยใช้แบบตรวจดัชนีคราบอ่อน (plaque)
วิธีการตรวจทำได้โดยการตรวจด้วยกระจกส่องปาก (mouth mirror) และเครื่องมือตรวจ (explorer)
ทำการตรวจหาคราบอ่อนบริเวณตัวฟัน โดยใช้ด้านข้างของเครื่องมือตรวจลากไปตามผิวฟันที่ตรวจ
โดยฟันที่ตรวจต้องเป็นฟันแท้เท่านั้นและขึ้นเต็มซี่ แบ่งบริเวณที่ตรวจในช่องปากเป็น 6 ส่วน ได้แก่
บริเวณฟันหลังบนขวา บริเวณฟันหน้าบน บริเวณฟันหลังบนซ้าย บริเวณฟันหลังล่างซ้าย บริเวณฟัน
หน้าล่าง และบริเวณฟันหลังล่างขวา
การบันทึกคะแนน ทำการบันทึกคะแนนตามเกณฑ์ โดยตรวจฟันทุกซี่ในแต่ละส่วน ด้านใกล้
แก้ม (Buccal) และใกล้ลิ้น (Lingual) แล้วบันทึกค่าสูงสุดในแต่ละบริเวณ ดังนี้
ตาราง 3 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris index)
คะแนน
เกณฑ์
0
ไม่มีคราบอ่อนบนตัวฟัน
1
มีคราบอ่อนบนตัวฟัน คลุมพื้นผิวนับจากขอบเหงือกขึ้นมา
ไม่เกิน 1/3 ของความยาวฟัน
2
มีคราบอ่อนบนตัวฟัน เกิน 1/3 แต่ไม่เกิน 2/3 ของความ
ยาวฟัน
3
มีคราบอ่อนบนตัวฟัน เกิน 2/3 ของความยาวฟัน
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ภาพ 4 การแบ่งบริเวณตรวจในช่องปาก 6 ส่วน
ที่มา: ณัฐวุธ แก้วสุทธา, 2558

ภาพ 5 เกณฑ์การให้คะแนนของดัชนีคราบอ่อน
ที่มา: Greene & Vermillion, 1960
จากนั้นรวมคะแนนทุกส่วนที่ตรวจ มีค่าตั้งแต่ 0-36 คะแนน คะแนนดัชนีคราบอ่อนยิ่งมีค่า
มากแสดงถึงการมีอนามัยช่องปากที่ไม่ดี ขณะที่คะแนนดัชนีอยู่ในระดับน้อย หมายถึง การมีอนามัย
ช่องปากที่ดีกว่า
คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris index) =
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ได้
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จากนั้นนำคะแนนดัชนีคราบอ่อนมาหารด้วยจำนวนด้าน และแบ่งระดับคะแนนโดยอาศัย
เกณฑ์การแบ่งคะแนนดังนี้
0.3–0.6
หมายถึง
ดีมาก
0.7-1.8
หมายถึง
ปานกลาง
1.9-3.0
หมายถึง
แย่
ในส่วนของการวิเคราะห์คะแนนดัชนีคราบอ่อน จะใช้การประเมินในรูปแบบ 𝑥̅ ± SD
1.2 แบบตรวจประเมินทักษะด้านอนามัยช่องปาก โดยประยุกต์จากดัชนีวัดทักษะด้าน
อ น ามั ย ช่ อ ง ป า ก (Oral hygiene Skill Achievement Index : S.A.I.) ข อ ง Niederman &
Sullivans (1981) โดยใช้วิธีการแปรงแบบขยับปัด (modified bass technique) ร่วมกับการศึกษา
งานวิจัยของณัฐวุธ แก้วสุทธา (2558)
ตัวแปรที่วัดได้ คือ ดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก
ดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก ประกอบด้วย ตำแหน่งการวางแปรงสีฟันและวิธีการแปรง
ฟันแบบขยับปัด
ตำแหน่งการวางแปรงสีฟัน ตรวจบริเวณผิวฟัน 16 ส่วน และลิ้น 1 ส่วน
1. การวางตำแหน่งแปรงสีฟันส่วนที่ 1-12 คือให้หน้าตัดขนแปรงชี้ไปทางด้านเหงือกและคอ
ฟัน เอียงขนแปรงออกเล็กน้อย ทำมุม 45 องศากับคอฟัน
2. การวางตำแหน่งแปรงสีฟันส่วนที่ 13-16 คือวางหน้าตัดของขนแปรงบนหน้าตัดของฟัน
หรือด้านบดเคี้ยวของฟัน
3. การวางตำแหน่งแปรงสีฟันส่วนที่ 17 คือ วางขนแปรงบนลิ้นโดยตั้งขนแปรงตรง
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ตาราง 4 ตำแหน่งการวางแปรงสีฟัน
ส่วนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บริเวณที่แปรง
ฟันบนขวาด้านแก้ม
ฟันบนหน้าด้านริมฝีปาก
ฟันบนซ้ายด้านแก้ม
ฟันบนซ้ายด้านเพดานปาก
ฟันบนด้านหน้าด้านเพดานปาก
ฟันบนขวาด้านเพดานปาก
ฟันล่างขวาด้านแก้ม
ฟันหน้าล่างด้านริมฝีปาก
ฟันล่างซ้ายด้านแก้ม

ส่วนที่
10
11
12
13
14
15
16
17

บริเวณที่แปรง
ฟันล่างซ้ายด้านลิ้น
ฟันหน้าล่างด้านลิ้น
ฟันล่างขวาด้านลิ้น
ฟันบนขวาด้านบดเคี้ยว
ฟันบนซ้ายด้านบดเคี้ยว
ฟันล่างขวาด้านบดเคี้ยว
ฟันล่างซ้ายด้านบดเคี้ยว
ลิ้น

ภาพ 6 การแปรงฟันที่ถูกวิธี
ที่มา : กองทันตสาธารณสุข, 2547

คะแนนการแปรงฟันที่ถูกวิธี =คะแนนรวมตำแหน่งการวางแปรงสีฟัน + วิธกี ารแปรงฟัน
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ในส่วนของการวิเคราะห์คะแนนการแปรงฟัน จะใช้การประเมินในรูปแบบ 𝑥̅ ± SD
วิธีการแปรงฟันแบบขยับปัด
1. วิธีการแปรงส่วนที่ 1-6 คือ ขยับแปรงสั้น ๆ ในแนวหน้าหลัง 4 – 5 ครั้งแล้วปัดแปรงลง
ล่าง
2. วิธีการแปรงส่วนที่ 7-12 คือ ขยับแปรงสั้นๆ ในแนวหน้าหลัง 4-5 ครั้งแล้วปัดขึ้นบน
3. วิธีการแปรงส่วนที่ 13-16 คือ ถูไป ถูมา แนวหน้าหลัง 4-5 ครั้ง ให้ทั่ว
4. วิธีการแปรงส่วนที่ 17 คือ กวาดขนแปรงออกมา 4-5 ครั้งให้ทั่วถึง
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณา ตำแหน่งการวางแปรง และวิธีการแปรงฟัน ดังนี้
ตำแหน่งการวางแปรงสีฟัน
คะแนน 0 คือ วางแปรงไม่ถูกต้อง
คะแนน 1 คือ วางแปรงได้ถูกต้อง
วิธีการแปรงฟัน
คะแนน 0 คือ วิธีการแปรงไม่ถูกต้อง
คะแนน 1 คือ วิธีการแปรงถูกต้อง
คะแนนการแปรงฟันที่ถูกวิธี =

คะแนนรวมตำแหน่งการแปรงฟัน และวิธีการแปรงฟัน
จำนวนด้านที่วัด

ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าหมายถึงการมีพฤติกรรมทำความสะอาดช่องปากดีกว่า
เกณฑ์การแบ่งคะแนน (สิริลักษณ์ รสภิรมย์, 2556)
1.6 – 2.00
หมายถึง
ทักษะการแปรงฟันอยู่ในระดับดี
1.20 –1.59
หมายถึง
ทักษะการแปรงฟันอยู่ในระดับปานกลาง
0.00 - 1.19
หมายถึง
ทักษะการแปรงฟันอยู่ในระดับไม่ดี
2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
2.1) แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล
คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ระดับการศึกษา
และอาชีพของพ่อแม่ ผู้ที่กลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่ ผู้ที่จัดเตรียมอาหาร ผู้ที่จัดหาแปรงสีฟันและยาสี
ฟัน ค่าขนมมาโรงเรียน รูปแบบอาหารกลางวันที่โรงเรียน จำนวนครั้งและเหตุผลที่ไปพบทั นตแพทย์
ในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งที่แปรงฟันต่อวัน เวลาที่แปรงฟัน ความถี่ในการเปลี่ยนแปรงสีฟัน และขนาด
และชนิ ด ของขนแปรงสี ฟั น ที่ ใช้ โดยผู้ วิ จัย ได้ ดั ด แปลงแบบสอบถามจากงานวิ จั ยของอิ ส ระพงศ์
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แก้วกำเหนิดพงษ์ (2559) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและมิติทางสุขภาพช่องปาก และ
งานวิจัยของณัฐวุธ แก้วสุทธา (2558) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.2) แบบสอบถามความรู้ด้านทันตสุขภาพ
เป็น แบบสอบถามที่ถ ามความรู้และความจำเกี่ ยวกับ โรคฟั น ผุ ประยุกต์ จากงานวิจั ยของ
Omale (2014) ซึ่งทำการศึ กษาเกี่ย วกับระดั บความรู้ และพฤติ กรรมด้านทั นตสุขภาพในนักเรีย น
มัธยมศึกษาตอนต้น แบบสอบถามดังกล่าวเป็นแบบสอบถามแบบถูกผิด มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อ
เดียว จำนวน 20 ข้อ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
และกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน โดยใช้คะแนนเฉลี่ยของความรู้ ตามเกณฑ์ของ
เบสท์ (Best, 1977) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 13.34 - 20.00 หมายถึง
มีความรู้อยู่ในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 6.67 - 13.33 หมายถึง
มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 6.66 หมายถึง
มีความรู้อยู่ในระดับต่ำ
2.3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ
เป็นแบบสอบถามที่ใช้ประเมินการรับรู้ว่าตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันฟันผุได้
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยดัดแปลงแบบสอบถามจากงานวิจัยของ Soutome, Kajiwara, & Oho (2011)
ซึ่ง ได้ ท ำการศึ ก ษาการรับ รู้ค วามสามารถตนเองต่ อ พฤติ ก รรมการดู แ ลทั น ตสุ ข ภาพในนั ก ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลั ย ซึ่ ง มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) = 0.87 แบบสอบถามมีจำนวน จำนวน 15 ข้อ มีรูปแบบมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert
scale) กำหนด 5 ตัวเลือก ได้แก่ มั่นใจมาก ค่อนข้างมั่นใจ มั่นใจเล็กน้อย ไม่ค่อยมั่นใจ และไม่มั่นใจ
เลย โดยแบ่งหมวดข้อคำถามเป็น 3 หมวด ดังนี้
1. การรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการแปรงฟัน
2. การรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
3. การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการพบทันตแพทย์
มีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวเลือก ดังนี้
มั่นใจมาก
5
คะแนน
ค่อนข้างมั่นใจ
4
คะแนน
มั่นใจเล็กน้อย
3
คะแนน
ไม่ค่อยมั่นใจ
2
คะแนน
ไม่มั่นใจเลย
1
คะแนน
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เกณฑ์การแปลความหมายการรับรู้ความสามารถตนเอง ใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ตามเกณฑ์
ของเบสท์ (Best, 1977) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.67 - 5.00 หมายถึง การรับรู้ความสามารถตนเองอยู่ในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.33 - 3.66 หมายถึง การรับรู้ความสามารถตนเองอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.32 หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับต่ำ
2.4) แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการทำความ
สะอาดช่องปากของนักเรียนและการบริโภคอาหาร ผู้วิจัยดัดแปลงแบบสอบถามจากงานวิจัยของ
อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์ (2559) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและมิติทางสุขภาพช่อง
ปาก โดยแบบสอบถามมี ลัก ษณะเป็ น มาตรวัดแบบส่ว นประเมิน ค่า (Rating scale) มี 3 ตัวเลือ ก
ได้แก่ เป็นประจำ นานๆ ครั้ง และไม่เคยเลย และในส่วนของการบริโภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปาก
สอบถามเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคฟันผุและการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ขนม
หวาน ลูก อม น้ ำ อัดลม เป็น ต้น ผู้วิจัยสร้างขึ้ นโดยประยุกต์ ใช้จากงานวิจัยของ ณั ฐวุธ แก้วสุท ธา
(2558) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ซึ่ง มี ค่าความเชื่อ มั่น ด้ว ยสัม ประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) =
0.775 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบส่วนประเมินค่า (Rating scale) มี 3 ตัวเลือก ได้แก่
เป็นประจำ นานๆ ครั้ง และไม่เคยเลย แบบสอบถามมีจำนวนทั้งหมด 12 ข้อ
มีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวเลือก ดังนี้
เป็นประจำ
3
คะแนน
นานๆครั้ง
2
คะแนน
ไม่เคยเลย
1
คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของ
เบสท์ (Best, 1977) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00 หมายถึง พฤติกรรมการป้องกันฟันผุอยู่ในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง พฤติกรรมการป้องกันฟันผุอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง พฤติกรรมการป้องกันฟันผุอยู่ในระดับต่ำ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวัดแต่ละ
ชนิดดังนี้
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1. แบบสอบถาม
1.1 ความตรงเชิงเนื้อหา
1.1.1 ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่พัฒนาแล้วไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณ วุฒิ 3
ท่าน ได้แก่ อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนด้านอนามัยชุมชน 1 ท่าน และทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
จำนวน 2 ท่าน ภายหลังจากผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว นำมาคำนวณหาค่าความตรงเชิง
เนื้อ หารายข้ อ (Item-Content validity index; I-CVI) โดยใช้ม าตราส่วนการประเมิ นค่า 4 ระดั บ
ได้แก่ ไม่สอดคล้อง ให้ 1 คะแนน สอดคล้องบางส่วนให้ 2 คะแนน ค่อนข้างสอดคล้องให้ 3 คะแนน
และมีความสอดคล้องมากให้ 4 คะแนน โดยกำหนดค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาที่ผ่านเกณฑ์ต้องไม่
น้อยกว่า 0.8 จากนั้ นนำไปปรับ ปรุง แก้ไขเพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ขึ้น พิจารณาความ
เหมาะสมของค่ า ความตรงเชิ ง เนื้ อ หารายข้ อ (Item-Content validity index; I-CVI) ทั้ ง ฉบั บ ได้
เท่ากับ 1
1.1.2 ความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหาแบบเผชิญ หน้า (Face validity) โดยผู้ท รงคุณ วุฒิ 3 ท่ าน
หลังจากนั้นปรับปรุงเนื้อหา กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะ
1.2 ความเที่ยงของเครื่องมือ
นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) อำเภอบางกระทุ่ม
จำนวน 30 คน จากนั้นนำข้อมูลไปวิเคราะห์ดังนี้แบบสอบถามความรู้ด้านทันตสุขภาพ หาค่ าความ
เชื่ อ มั่ น ด้ ว ยสู ต รของคู เดอร์ –ริ ช าร์ ด สั น 20 (KR-20) ค่ า ที่ ไ ด้ คื อ 0.70 แบบสอบถามการรั บ รู้
ความสามารถตนเองในการป้ อ งกั น ฟั นผุ แ ละพฤติ กรรมป้อ งกั น โรคฟั น ผุ หาค่ าความเชื่อ มั่ น ด้ว ย
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ ค่ า 0.72 และ 0.73
ตามลำดับ แล้วทำการปรับปรุงข้อคำถามเพื่อให้เนื้อหามีความครอบคลุมและเหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. หลังจากผ่านการอนุ มัติ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุ ษ ย์ มหาวิท ยาลั ย
นเรศวร ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมที่เป็นตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตทำ
การวิจัยและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย ประโยชน์ที่
จะได้รับการวิจัยโดยละเอียด และการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้ วิจัยคั ดเลื อกกลุ่ มตั วอย่างตามเกณฑ์ ที่ กำหนด และติดต่ อนั ดหมายกับ นั กเรี ยนเป็ น
อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
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แนะนำตนเอง ชี้แจงวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บข้อมู ล แจ้ง ขั้นตอนการพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยขออนุญาตจากผู้ปกครองและความยินยอมจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างสมัครใจ
โดยกำหนดให้มีการทำแบบยินยอมการเข้าร่วมงานวิจัยของนักเรียนและแบบยินยอมจากผู้ปกครอง
3. ผู้วิจัยทำการขูดหินน้ำลายให้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบทุกคน
และเริ่มการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองกับนักเรียนที่เป็นอาสาสมัคร ณ โรงเรียนบางกระทุ่ม
พิ ท ยาคม ได้ แ ก่ ดั ช นี ค ราบอ่ อ น ดั ช นี วั ด ทั ก ษะด้ า นอนามั ย ช่ อ งปาก และให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
แบบสอบถาม ซึ่ ง ใช้ เวลาประมาณคนละ 15 นาที จำนวน 82 คน (กลุ่ ม ทดลอง 41 คน หรื อ 1
ห้องเรียน และกลุ่มเปรียบเทียบ 41 คนหรือ 1 ห้อ งเรีย น) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยแบบตรวจ
สภาวะอนามัยช่องปาก แบบตรวจประเมินทักษะด้านอนามัยช่องปาก แบบสอบถามคุณลักษณะส่วน
บุคคล แบบสอบถามความรู้ด้านทันตสุขภาพ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถตนเองใน
การป้องกันฟันผุ และแบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ
4. ผู้ วิจั ย ดำเนิ น โปรแกรมการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากกั บ กลุ่ ม ทดลองเป็ น เวลา 4 สั ป ดาห์
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้เวลาการทำกิจกรรมครั้งละ 2 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับทันตสุขศึกษา
จากทันตบุคลากรฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.บางกระทุ่ม 1 ครั้ง เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการ
ดำเนินโปรแกรมดังนี้
1.1 กลุ่มทดลอง
สัป ดาห์ ที่ 1 ผู้ วิจั ยแนะนำตั วและกล่า วถึ ง วัต ถุป ระสงค์ ข องกิ จ กรรรม แบ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่า ง
ออกเป็ นกลุ่มย่อ ย เล่น เกมสันทนาการเพื่ อสร้างสัมพั นธภาพระหว่างกลุ่ มตัวอย่ างและผู้วิจัยและ
ละลายพฤติกรรม จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาใบงานความรู้เกี่ยวกับรูปร่างของฟันและอวัยวะในช่อง
ปาก มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบปั้นดินน้ำมันรูปฟัน 3 มิติ ระบุส่วนประกอบของฟัน
และนำเสนอ จากนั้นเล่นเกมจับคู่จิ๊กซอการเกิดฟันผุระยะต่างๆและวิธีการรักษาแต่ละระยะ ให้แต่ละ
กลุ่ม นำเสนอและอธิบายถึงความเข้าใจของตนเอง ผู้วิจัยอธิบายและสรุปความรู้ด้านทัน ตสุขภาพ
ร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง
สัปดาห์ที่ 2 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับ
ฟันผุ ให้แต่ละกลุ่มนำขนมที่ตนเองชอบทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับ ความหมายของ
ฉลากโภชนาการและสารอาหารที่ จ ำเป็ น จากนั้ น ให้ ก ลุ่ม ตั ว อย่า งศึ ก ษาใบงานความรู้แ ละเลื อ ก
ประเภทอาหารที่สัมพันธ์กับการโรคฟันผุ และแจกโมเดลฟันแท้ให้แต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยอธิบายลักษณะ
ของฟันแท้ ฝึกแปรงฟั นในโมเดล และฝึกใช้ไหมขัดฟันในโมเดล จากนั้นผู้วิจัยอธิบายเกี่ยวกับการ
แปรงฟันแบบแห้ง ให้กลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์การฝึกแปรงแห้งด้วยตนเองจนสำเร็จมาเล่า
ประสบการณ์ และใช้สีย้อมฟันกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนฝึกการแปรงและใช้ไหม
ขัดฟันในปากตนเอง แล้วตรวจวิธีการแปรงและคราบจุลินทรีย์รายบุคคล พร้อมทั้งชมเชยและชี้ให้เห็น
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บริเวณที่ทำความสะอาดได้ทั่วถึง และพูดชักจูงกลุ่มตัวอย่า งให้เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองใน
การแปรงฟันบริเวณที่ยังทำความสะอาดไม่ทั่วถึง พร้อมทั้งให้กลุ่มตัวอย่างตรวจความสะอาดของการ
แปรงฟันของตนเองและจับคู่ตรวจฟันเพื่อน และระบายสีบริเวณที่ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง ผู้วิจัย
อธิบายและสรุปความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกั นฟันผุ ได้แก่ การบริโภคอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ
และการทำความสะอาดช่องปาก คือ การแปรงฟันที่ถูกวิธี
สัปดาห์ที่ 3 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในการแปรงฟันของ
ตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารที่ช่วยป้องกันฟันผุของตนเอง
ผู้วิจัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตลักษณะรอยโรคฟันผุในช่องปากของตนเอง และสาธิตวิธีการตรวจ
ฟันผุด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างตรวจฟันผุด้วยตนเองโดยการใช้กระจกส่องในช่องปากตนเอง ผู้วิจัย
ชมเชยกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยค้นหาตัวแบบและให้บุคคลที่เป็นตัวแบบที่มีสภาวะอนามัยช่องปากอยู่ใน
เกณฑ์ดีมากมาบอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของการทำความสะอาดฟันของตนเอง สาธิตการ
แปรงฟันของตนเองให้เพื่อนดู ผู้วิจัยอธิบายและสรุปความรู้ด้านทันตสุขภาพ ได้แก่ การสังเกตรอยโรค
ฟันผุ จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสังเกตประสบการณ์จากผู้อื่น
สัปดาห์ที่ 4 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างให้แสดงบทบาทสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก และแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นสรุปเป็นข้อปฏิ บัติที่ตั้ง ใจทำร่วมกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับ การแปรงฟั น
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างร่วมกันออกแบบจุดแปรงฟันที่น่าแปรงฟั นมากที่สุดโดยใช้บริเวณโรงเรียน และ
นำเสนอ รวมทั้งช่วยกันค้นหาปัญหาและอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก และหาแนวทางแก้ไข
จากนั้นผู้วิจัยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง
4.2 กลุ่มเปรียบเทียบ
สัป ดาห์ ที่ 1 ทัน ตบุค ลากรให้ทั น ตสุ ขศึ กษาตามระบบปกติ ได้ แก่ การให้ ค วามรู้ เกี่ย วกั บ
สุขภาพช่องปากผ่านการใช้สื่อ ได้แก่ การบรรยาย วีดีโอ รูปภาพ โมเดลสอนแปรงฟัน การสอนแปรง
ฟัน การตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษา
5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง โดยใช้วิธีการตรวจสภาวะอนามัยช่องปาก การ
ตรวจประเมินทักษะด้านอนามัยช่องปากโดยผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจ และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล แบบสอบถามความรู้ ด้ า นทั น ตสุ ข ภาพ แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้
ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ และแบบสอบถามพฤติกรรมป้องกัน โรคฟันผุ ภายหลังการ
เสร็จสิ้นกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 4 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติดังนี้
1. คุ ณ ลั กษณะส่ วนบุค คล วิ เคราะห์ ด้ว ยสถิ ติเชิง พรรณนา ได้แ ก่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของคุณ ลักษณะทางประชากรของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบโดยใช้ Chi-square test และ Fisher’s exact test
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภายในกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ Paired Sample
T-test และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บด้ ว ยสถิ ติ
Independent T-test
จริยธรรมการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร และได้ รับเอกสารรับรองเลขที่ IRB No.510/62 โดยมีก ารรักษาสิท ธินัก เรียนที่เป็น กลุ่ ม
ตัวอย่าง ดังนี้
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับวัตถุ ประสงค์การวิจัย วิธีการ
วิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับการวิจัยโดยละเอียด
2. นั ก เรีย นทุ ก คนเข้ าร่วมโครงการโดยได้รั บการอนุญ าตจากผู้ ป กครองและได้ รับ ความ
ยินยอมจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างสมัครใจ โดยกำหนดให้มีการทำแบบยิน ยอมการเข้ า
ร่วมงานวิจัยของนักเรียน และแบบยินยอมจากผู้ปกครอง
3. นั ก เรีย นทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ ในการบอกยกเลิ ก การเข้ า ร่ วมโครงการวิ จั ย ดั ง กล่ าว โดยไม่ มี
ผลกระทบใดๆต่อตัวนักเรียน
4. ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ โดยเปิดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจัย
เท่านั้น
ทั้งนี้ เมื่ อประเมิ น ประสิท ธิผลของโปรแกรมฯ แล้วพบว่ ามี ความสำเร็จจะทำการส่ ง มอบ
โปรแกรมฯ นี้ให้กับครูอนามัยโรงเรียน และบุ คลากรทางทันตสุขภาพและสาธารณสุข ดำเนินการ
ขยายโปรแกรมฯ นี้ ให้กับกลุ่มเปรียบเทียบต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็น การศึก ษาแบบกึ่ง ทดลอง แบบสองกลุ่ มวัดก่ อนและหลัง การทดลอง
(Two group pretest-posttest design) มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาประสิ ทธิผ ลโปรแกรมการดูแ ล
สุขภาพช่องปากต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ความรู้ด้านทันตสุขภาพ และพฤติกรรมป้องกันโรค
ฟันผุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มทดลองได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนบาง
กระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 41 คน และกลุ่มเปรียบเทียบได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 41 คน ผู้วิจัยทำการขูดหินน้ำลายให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มก่อนได้รับ โปรแกรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก หลังจากนั้นดำเนินการโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นเวลา 4 สัปดาห์ใน
กลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับทันตสุขศึกษาและบริการทันตกรรมตามระบบปกติ เมื่อสิ้นสุด
โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ติดตามประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ด้วยการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง ความรู้ด้านทันตสุขภาพ พฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ ดัชนีคราบ
อ่อน และดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก กลุ่ มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ทั้งก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยนำเสนอผลการวิจัยในรูปตารางประกอบคำบรรยาย ดังนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
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ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ระดับการศึกษา
และอาชีพของพ่อแม่ ผู้ที่กลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่ ผู้ที่จัดเตรียมอาหาร ผู้ที่จัดหาแปรงสีฟันและยาสี
ฟัน ค่าขนมมาโรงเรียน รูปแบบอาหารกลางวันที่โรงเรียน จำนวนครั้งและเหตุผลที่ไปพบทันตแพทย์
ในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งที่แปรงฟันต่อวัน เวลาที่แปรงฟัน ความถี่ในการเปลี่ยนแปรงสีฟัน ขนาด
แปรงสีฟันที่ใช้ และชนิดของขนแปรงสีฟันที่ใช้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยการวิจัยครั้ง
นี้มีกลุ่มตัวอย่างออกไประหว่างการทดลอง (Loss to follow up) ในสัปดาห์ที่ 4 ของกลุ่มทดลอง
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 การศึกษานี้เลื อกวิธีวิเคราะห์แบบ Per-protocol analysis โดย
การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมจนครบ เพื่อประเมินประสิทธิผลที่แท้จริงของโปรแกรม
นอกจากนี้ ในการศึกษานี้มีกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมไม่ครบเพียงร้อยละ 2.4 ซึ่งอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ (วราภรณ์ ไวคกุล, โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ, และภัทราภรณ์ สอนคำมี, 2557) อย่างไรก็ตาม
วิธีการนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของสถานการณ์ในชีวิตจริง
ทั้ งนี้ มี นั ก วิช าการระบุ ว่า การหายไปของกลุ่ ม ตัว อย่ างน้ อ ยกว่าร้ อ ยละ 5 ส่ ง ผลต่ อ ความ
ลำเอียงน้อย ดังนั้น การหายไปของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองร้อยละ 2.4 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(Dettori, 2011) การวิเคราะห์ข้อมูลจึงดำเนินการในกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 41
คน ในตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
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ตาราง 5 แสดงจำนวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จำแนกตามเพศ ดั ช นี ม วลกาย ระดั บ
การศึกษาและอาชีพของพ่อแม่ รูปแบบการพักอาศัย ผู้ที่จัดเตรียมอาหาร ผู้ที่จัดหา
แปรงสีฟันและยาสีฟัน จำนวนเงินค่าขนมที่ได้รับ รูปแบบอาหารกลางวันที่โรงเรียน
จำนวนครั้งที่ไปพบทันตแพทย์ในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งที่แปรงฟันต่อ วัน ความถี่ใน
การเปลี่ยนแปรงสีฟัน และชนิดของขนแปรงสีฟันที่ใช้ ก่อนทำการทดลอง
คุณลักษณะส่วนบุคคล
dkiการ
เพศ*
ชาย
หญิง
ดัชนีมวลกาย*
น้อยกว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า18.5)
ปกติ-เกินเกณฑ์ (18.5 ขึ้นไป)
ระดับการศึกษาของพ่อแม่**
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพของพ่อแม่**
กลุ่มที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ
พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน
กลุ่มอาชีพอิสระ/รายได้ไม่ประจำ เช่น
เกษตรกร รับจ้าง ขุดเจาะบ่อ ทำงาน
ทั่วไป ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รูปแบบการพักอาศัย*
พ่อและแม่ (Parent)
ผู้ที่ไม่ใช่พ่อและแม่ (Guardian)

กลุ่มทดลอง
(n= 41)‡
จำนวน
ร้อยละ

กลุ่มเปรียบเทียบ
(n= 41)‡
จำนวน ร้อยละ

p-value

18
23

43.9
56.1

23
18

56.1
43.9

0.269

22
19

53.7
46.3

23
18

56.1
43.9

0.824

39
2

95.1
4.9

34
7

82.9
17.1

0.155

4

9.8

4

9.8

1.000

37

90.2

37

90.2

27
14

65.9
34.1

29
12

70.7
29.3

0.635

ผู้ที่จัดเตรียมอาหาร*
พ่อและแม่ (Parent)
ผู้ที่ไม่ใช่พ่อและแม่ (Guardian)

23
18

56.1
43.9

25
16

61.0
39.0

0.654

ผู้ที่จัดหาแปรงสีฟันและยาสีฟัน*
พ่อและแม่ (Parent)
ผู้ที่ไม่ใช่พ่อและแม่ (Guardian)

26
15

63.4
36.6

18
23

43.9
56.1

0.076
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คุณลักษณะส่วนบุคคล
dkiการ

กลุ่มทดลอง
(n= 41)‡
จำนวน
ร้อยละ

จำนวนเงินค่าขนมที่ได้รับ (บาท)*
น้อยกว่า 49 บาท
18
43.9
มากกว่าหรือเท่ากับ 49 บาท
23
56.1
Mean (S.D.)
48.54 (15.42)
รูปแบบอาหารกลางวันที่โรงเรียน*
ห่อข้าวมาจากบ้าน
9
22.0
ซื้อรับประทานที่โรงเรียน
32
78.0
จำนวนครั้งที่พบทันตแพทย์ในปีที่ผ่านมา*
น้อยกว่า 2 ครั้ง
13
31.7
2 ครั้งขึ้นไป
28
68.3
จำนวนครั้งที่แปรงฟันต่อวัน**
น้อยกว่า 2 ครั้ง
1
2.4
2 ครั้งขึ้นไป
40
97.6
*
ความถี่ในการเปลี่ยนแปรงสีฟัน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือน
20
48.8
มากกว่า 2 เดือนขึ้นไป
21
51.2
ชนิดของขนแปรงสีฟันที่ใช้*
ความแข็งของขนแปรงระดับปานกลาง
16
39.0
ความแข็งของขนแปรงระดับอ่อนนุ่มและ
25
61.0
อ่อนนุ่มพิเศษ
* Chi-Square Test
** Fisher's Exact Test
†
‡
p-value < 0.05
ข้อมูลเริ่มต้นก่อนทำการทดลอง

กลุ่มเปรียบเทียบ
(n= 41)‡
จำนวน ร้อยละ

p-value

17
41.5
24
58.5
49.88 (14.77)

0.823

7
34

17.1
82.9

0.577

15
26

36.6
63.4

0.641

1
40

2.4
97.6

1.000

27
14

65.9
34.1

0.118

17
24

41.5
58.5

0.822

จากตาราง 6 แสดงข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 82 คน เมื่อเริ่มเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง จำนวน 41 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ จำนวน 41 คน ทำการ
เปรียบเทียบลักษณะข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ด้วยการ
วิเคราะห์ Chi-square test และ Fisher's Exact Test ผลการศึกษาเป็นดังนี้
การทดสอบด้วย Chi-square test พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ในประเด็น เพศ ดัชนีมวลกาย รูปแบบการพักอาศัย ผู้ที่จัดเตรียมอาหาร ผู้ที่จัดหาแปรง
สีฟันและยาสีฟัน จำนวนเงินค่าขนมที่ได้รับ รูปแบบอาหารกลางวันที่โรงเรียน จำนวนครั้งที่ไปพบ
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ทันตแพทย์ในปีที่ผ่านมา ความถี่ในการเปลี่ยนแปรงสีฟันและชนิดของขนแปรงสีฟันที่ใช้ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05)
เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดการทดสอบด้ ว ย Chi-square test ของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบ พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.1 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบเป็นเพศชาย
ร้อยละ 56.1 ค่าดั ชนี ม วลกาย (BMI) กลุ่ ม ทดลองอยู่ในช่ว งน้ อ ยกว่าเกณฑ์ (<18.5) ร้อ ยละ 53.7
เช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบที่อยู่ในช่วงน้อยกว่าเกณฑ์ (<18.5) ร้อยละ 56.1 รูปแบบการพักอาศัย
กลุ่มทดลองพักอาศัยกับพ่อและแม่ ร้อยละ 65.9 เช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งพักอาศัยกับพ่อและ
แม่ ร้อยละ 70.7 ผู้ที่จัดเตรียมอาหารของกลุ่มทดลองได้แก่ พ่อและแม่ ร้อยละ 56.1 เช่นเดียวกับกลุ่ม
เปรียบเทียบ ซึ่งพ่อแม่เป็นผู้จัดเตรียมอาหารให้ ร้อยละ 61.0 ผู้ที่จัดเตรียมแปรงสีฟันและยาสีฟันใน
กลุ่มทดลองได้แก่ พ่อและแม่ ร้อยละ 63.4 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ ผู้ที่จัดเตรียมแปรงสีฟันและยาสีฟัน
คือ ผู้ที่ไม่ใช่พ่อและแม่ ร้อยละ 56.1 ส่วนจำนวนเงินค่าขนมที่ได้รับ กลุ่มทดลองได้รับค่าขนมต่อวัน
มากกว่ าหรือ เท่ ากั บ 49 บาท ร้อ ยละ 56.1 เช่ น เดีย วกั บ กลุ่ ม เปรี ยบเที ย บ ร้อ ยละ 58.5 รู ป แบบ
อาหารกลางวันที่โรงเรียน กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ ซื้อรับประทานที่โรงเรียน ร้อยละ 78.0 เช่นเดียวกับ
กลุ่มเปรียบเทียบ ร้อ ยละ 82.9 จำนวนครั้ง ที่ไ ปพบทัน ตแพทย์ในปี ที่ผ่านมา กลุ่ม ทดลองพบทัน ต
แพทย์ 2 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 68.3 เช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งพบทันตแพทย์ 2 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ
63.4 ความถี่ในการเปลี่ยนแปรงสีฟั น กลุ่มทดลองเปลี่ยนแปรงสีฟันมากกว่า 2 เดือนขึ้นไปต่อครั้ง
ร้อยละ 51.2 ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบเปลี่ยนแปรงสีฟันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือนต่อครั้ง ร้อยละ
65.9 ชนิดของขนแปรงสีฟันที่ใช้ กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ใช้ขนแปรงที่มีความแข็งระดับอ่อนนุ่มและอ่อน
นุ่มพิเศษ ร้อยละ 61 เช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 58.5
การทดสอบด้วย Fisher's Exact Test พบว่า คุณ ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ ในประเด็น ระดับการศึกษาของพ่อแม่ อาชีพของพ่อแม่ และจำนวนครั้งที่แปรงฟัน
ต่อวันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05)
เมื่อพิจารณารายละเอียดการทดสอบด้วย Fisher's Exact Test ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ พบว่าระดับการศึกษาของพ่อแม่ ในกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่อยู่ระดับต่ำกว่าปริญ ญาตรี
ร้อยละ 95.1 เช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 82.9 อาชีพของพ่อแม่ในกลุ่มทดลองประกอบ
อาชี พ อิ ส ระ ได้ แ ก่ รั บ จ้ า ง พนั ก งานบริ ษั ท ขุ ด เจาะบ่ อ และไม่ ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ ร้ อ ยละ 90.2
เช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งผู้ปกครองประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ รับจ้าง และทำงานทั่วไป ร้อย
ละ 90.2 จำนวนครั้ ง ที่ แ ปรงฟั น ต่ อ วั น กลุ่ ม ทดลองแปรงฟั น วั น ละ 2 ครั้ ง ขึ้ น ไปร้ อ ยละ 97.6
เช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบที่แปรงฟันวันละ 2 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 97.6
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เมื่อพิจารณาข้อมูลข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับเหตุผลในการไป
พบทันตแพทย์ในปีที่ผ่านมา เวลาที่แปรงฟัน และขนาดของแปรงสีฟันที่ใช้ ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ นำเสนอในตารางที่ 6 ดังนี้
ตาราง 6 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ เหตุผลในการไปพบทันตแพทย์ในปีที่
ผ่านมา เวลาที่แปรงฟัน และขนาดของแปรงสีฟนั ที่ใช้ เมื่อเริ่มเข้าร่วมโปรแกรม
คุณลักษณะส่วนบุคคล
dkiการ
เหตุผลที่ไปพบทันตแพทย์ในปีที่ผ่านมา
นัดตรวจสุขภาพฟัน
ปวดฟัน
เสียวฟัน
ฟันหลุด หัก บิ่น
เวลาที่แปรงฟัน
ตื่นนอนตอนเช้า
หลังอาหารเช้า
หลังอาหารกลางวัน
หลังอาหารเย็น
ก่อนนอน
ขนาดของแปรงสีฟันที่ใช้
0-3
3-6
6-12
ผู้ใหญ่

กลุ่มทดลอง
(n= 41)
จำนวน
ร้อยละ

กลุ่มเปรียบเทียบ
(n= 41)
จำนวน
ร้อยละ

26
3
4
1

81.3
9.4
12.5
3.1

35
2
4
3

89.7
5.1
10.3
7.7

31
8
1
8
25

75.6
19.5
2.4
19.5
61.0

33
6
0
12
23

80.5
14.6
0
29.3
56.1

0
0
30
11

0
0
73.2
26.8

4
2
16
19

9.8
4.9
39.0
46.3

จากตาราง 6 พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ในประเด็น
เหตุผลที่ไปพบทันตแพทย์ในปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่พบทันตแพทย์ด้วยเหตุผลคือ นัด
ตรวจสุขภาพฟัน ร้อยละ 81.3 เช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบ ที่ไปพบทันตแพทย์เพื่อนัดตรวจสุขภาพ
ฟั น ร้ อ ยละ 89.7 เวลาที่ แ ปรงฟั น กลุ่ ม ทดลองแปรงฟั น เวลาตื่ น นอนตอนเช้ า ร้ อ ยละ 75.6
เช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบที่แปรงฟันเวลาตื่นนอนตอนเช้า ร้อยละ 80.5 ขนาดของแปรงสีฟันที่ใช้
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กลุ่มทดลองใช้แปรงสีฟันขนาด 6-12 ปี ร้อยละ 73.2 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบใช้แปรงสีฟันขนาดผู้ใหญ่
ร้อยละ 46.3
การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการป้องกันฟันผุ พฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ ดัชนีคราบอ่อน และดัชนีวัดทักษะด้านอนามัย
ช่องปาก ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ใช้การ
ทดสอบการกระจายแบบปกติโดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk Test พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
(Normal Distribution) จึงเลือกใช้สถิติ Independent t-test และ Paired t-test ในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังแสดงในตาราง 7-8 ทั้งนี้ในการจัดโปรแกรมให้กับกลุ่มทดลอง มีกลุ่มตัวอย่างออกไประหว่าง
การทดลอง (Loss to follow up) ในสั ปดาห์ ที่ 4 ของกลุ่ม ทดลอง จำนวน 1 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ
2.44 ดั ง นั้ น จำนวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของกลุ่ ม ทดลองที่ ใช้ ในการคำนวน คิ ด เป็ น 40 คน ส่ ว นกลุ่ ม
เปรียบเทียบไม่มีการสูญหายของกลุ่ม จำนวนกลุ่มต้วอย่างของกลุ่มเปรียบเทียบ คิดเป็น 41 คน
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ตาราง 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกัน
ฟันผุ พฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุ ดัชนีคราบอ่อน และดัชนีวัดทักษะด้านอนามัย
ช่องปาก ก่อนและหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
รายการ

กลุ่มทดลอง
(n=40)
M

SD

กลุ่มเปรียบเทียบ
(n=41)
M
SD

15.13
17.35

2.55
1.70

13.51
14.66

2.91
2.04

2.650
6.429

0.010*
0.000**

58.80
61.88

8.49
8.55

58.39
57.24

7.60
8.71

0.229
2.415

0.819
0.018*

28.83
30.13

3.54
3.26

28.20
28.02

3.13
2.61

0.848
3.204

0.399
0.002*

dkiการ
ความรู้ด้านทันตสุภาพ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
การรับรู้ความสามารถตนเองใน
การป้องกันฟันผุ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
พฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

t

p-value
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รายการ

กลุ่มทดลอง
(n=40)
M

SD

กลุ่มเปรียบเทียบ
(n=41)
M
SD

1.37
0.82

0.60
0.48

1.35
1.45

0.61
0.62

0.142
-5.077

0.887
0.000**

1.56
1.86

0.30
0.09

1.66
1.73

0.25
0.20

-1.701
3.894

0.093
0.000**

dkiการ
ดัชนีคราบอ่อน
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
*
p-value < 0.05 **p-value < 0.001

t

p-value

จากตาราง 7 ทำการเปรียบเทียบคะแนนตัวแปรระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ในรายประเด็นดังนี้
คะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพ มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน การทดสอบคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่ม พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง (15.13) มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพสูง
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (13.51) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และภายหลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง (17.35) มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (14.66) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
ด้านการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ มีคะแนนเต็ม 75 คะแนน การทดสอบ
คะแนนเฉลี่ ย ระหว่ างกลุ่ม พบว่า ก่อ นการทดลอง กลุ่ม ทดลอง (58.80) มี คะแนนเฉลี่ย การรับ รู้
ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ ไม่แตกต่างกับกลุ่มเปรียบเทียบ (58.39) อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิ ติ (p-value > 0.05) และภายหลั ง การทดลอง กลุ่ ม ทดลอง (61.88) มี ค ะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู้
ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (57.24) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05)
ด้านพฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุ มีคะแนนเต็ม 36 คะแนน การทดสอบคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มพบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง (28.83) มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการป้องกันฟันผุ
ไม่แตกต่างกับกลุ่มเปรียบเทียบ (28.20) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) และภายหลัง
การทดลอง กลุ่ ม ทดลอง (30.13) มี ค ะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมในการป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ สู ง กว่ า กลุ่ ม
เปรียบเทียบ (28.02) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ด้านดัชนีคราบอ่อน มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน การทดสอบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม พบว่า
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง (1.37) มีคะแนนเฉลี่ยดัชนีคราบอ่อน ไม่แตกต่างกับกลุ่มเปรียบเทียบ
(1.35) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) และภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง (0.82) มี
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คะแนนเฉลี่ยดัชนีคราบอ่อน ต่ำกว่ากลุ่ม เปรียบเทียบ (1.45) อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p-value <
0.001)
ด้านดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน การทดสอบคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่ม พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง (1.56) มีคะแนนเฉลี่ยดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่อง
ปาก ไม่ แ ตกต่ างกั บ กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ (1.66) อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (p-value > 0.05) และ
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง (1.86) มีคะแนนเฉลี่ยดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปากสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ (1.73) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ตาราง 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกัน
ฟันผุ พฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุ ดัชนีคราบอ่อน และดัชนีวัดทักษะด้านอนามัย
ช่องปาก ภายในกลุ่มทดลอง (n= 40) และกลุ่มเปรียบเทียบ (n= 41) เมื่อสิ้นสุดการเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ
รายการ
dkiการ

ก่อนทดลอง
Mean SD

ความรู้ด้านทันตสุภาพ
กลุ่มทดลอง (n = 40)
15.13
กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 41)
13.51
การรับรู้ความสามารถตนเองในการ
ป้องกันฟันผุ
กลุ่มทดลอง (n = 40)
58.80
กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 41)
58.39
พฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุ
กลุ่มทดลอง (n = 40)
28.83
กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 41)
28.20
ดัชนีคราบอ่อน
กลุ่มทดลอง (n = 40)
1.37
กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 41)
1.35
ดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก
กลุ่มทดลอง (n = 40)
1.56
กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 41)
1.66
*
p-value < 0.05 **p-value < 0.001

หลังทดลอง
Mean SD

t

p-value

2.55
2.91

17.35
14.66

1.70
2.04

-5.808
-2.884

0.000**
0.006*

8.49
7.60

61.88
57.24

8.55
8.71

-2.086
0.728

0.044*
0.471

3.54
3.13

30.13
28.02

3.26
2.61

-2.173
0.303

0.036*
0.764

0.60
0.61

0.82
1.45

0.48
0.62

7.838
-1.650

0.000**
0.107

0.30
0.25

1.86
1.73

0.09
0.20

-7.804
-3.256

0.000**
0.002*
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จากตาราง 8 ทำการเปรียบเทียบคะแนนตัวแปรภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มทดลอง ทำการเปรียบเทียบคะแนนตัวแปรภายในกลุ่ม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพ มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน การทดสอบคะแนนเฉลี่ย
ภายในกลุ่ม ทดลอง พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง (17.35) มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันต
สุขภาพสูงกว่าก่อนทดลอง (15.13) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ มีคะแนนเต็ม 75 คะแนน การ
ทดสอบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มทดลอง พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง (61.88) มีคะแนน
เฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ สูงกว่าก่อนทดลอง (58.80) อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05)
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุ มีคะแนนเต็ม 36 คะแนน การทดสอบคะแนน
เฉลี่ยภายในกลุ่มทดลอง พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง (30.13) มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมใน
การป้องกันโรคฟันผุสูงกว่าก่อนทดลอง (28.83) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
คะแนนเฉลี่ยดัชนีคราบอ่อน มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน การทดสอบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่ม
ทดลอง พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง (0.82) มีคะแนนเฉลี่ยดัชนี คราบอ่อนต่ำกว่าก่อ น
ทดลอง (1.37) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
คะแนนเฉลี่ยดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน การทดสอบคะแนน
เฉลี่ยภายในกลุ่มทดลอง พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง (1.86) มีคะแนนเฉลี่ยดัชนีวัดทักษะ
ด้านอนามัยช่องปากสูงกว่าก่อนทดลอง (1.56) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
กลุ่มเปรียบเทียบ ทำการเปรียบเทียบคะแนนตัวแปรภายในกลุ่ม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพ มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน การทดสอบคะแนนเฉลี่ย
ภายในกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ (14.66) มีคะแนนเฉลี่ยความรู้
ด้านทันตสุขภาพสูงกว่าก่อนทดลอง (13.51) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ มีคะแนนเต็ม 75 คะแนน การ
ทดสอบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ (57.24) มี
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ ไม่แตกต่างกับก่อนทดลอง (58.39)
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value > 0.05)
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุ มีคะแนนเต็ม 36 คะแนน การทดสอบคะแนน
เฉลี่ยภายในกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ (28.02) มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติ กรรมในการป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ ไ ม่ แตกต่ า งกั บ ก่ อ นทดลอง (28.20) อย่ างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p-value > 0.05)
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คะแนนเฉลี่ยดัชนีคราบอ่อน มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน การทดสอบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่ม
เปรียบเทียบพบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ (1.45) มีคะแนนเฉลี่ยดัชนีคราบอ่อนไม่
แตกต่างกับก่อนทดลอง (1.35) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value > 0.05)
คะแนนเฉลี่ยดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน การทดสอบคะแนน
เฉลี่ยภายในกลุ่มทดลอง พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ (1.73) มีคะแนนเฉลี่ยดัชนีวัด
ทักษะด้านอนามัยช่องปากสูงกว่าก่อนทดลอง (1.66) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)

บทที่ 5
บทสรุป
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental) แบ่งกลุ่มการศึกษา
เป็นกลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มเปรียบเทียบ (Comparison group) วัดก่อนและ
หลัง การทดลอง (Two group pretest-posttest design) ในนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ของโรงเรียนในอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม
การดูแลสุขภาพช่องปากและกลุ่มเปรียบเทียบเป็นกลุ่มที่ ได้รับทันตสุขศึกษาตามปกติ โดยโปรแกรม
ประกอบด้วย กิจกรรมการให้ ความรู้เกี่ยวกับ ฟัน และอวัยวะในช่องปากและความรู้เกี่ยวกับฟั นผุ
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ และ
การแปรงฟันที่ถูกวิธี การฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิ ธี การใช้ไ หมขัดฟั น การจับ คู่ตรวจฟั น กิจกรรมที่
พัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเองโดยการเรียนรู้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผ่านตัวแบบ
กิจกรรมการค้นหาปัญ หาและอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะทาง
ประชากรของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบโดยใช้ Chi-square test และ Fisher’s exact test
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภายในกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ Paired Sample T-test และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบด้วยสถิติ Independent T-test
ผลการวิจัยในส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศหญิงและเพศ
ชายเท่ากัน คือ ร้อยละ 50 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อยู่ในช่วงน้ อยกว่าเกณฑ์
(<18.5) ร้อยละ 54.9 ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 19.37 (S.D. = 4.49 , min-max = 12.70 – 36.16) ระดับ
การศึกษาของพ่อแม่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระดับต่ำกว่าปริญ ญาตรี ร้อยละ 89.0 อาชีพของพ่อ
แม่ ส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชีพ อิส ระ ได้ แก่ เกษตรกร รับ จ้ าง ขุด เจาะบ่ อ ทำงานทั่ ว ไป และไม่ ไ ด้
ประกอบอาชี พ ร้ อ ยละ 90.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ พั ก อาศั ย กั บ พ่ อ และแม่ ร้ อ ยละ 68.3 ผู้ ที่
จัดเตรียมอาหารได้แก่ พ่อและแม่ ร้อยละ 58.5 ผู้ที่จัดเตรียมแปรงสีฟันและยาสีฟัน ได้แก่ พ่อและแม่
ร้อยละ 53.7 ค่าขนมที่ได้รับต่อวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 49 บาท ร้อยละ 57.3 ค่าขนมต่อวั นเฉลี่ ย
49.21 บาท (S.D. = 15.02, min-max = 20-100) รูปแบบอาหารกลางวันที่โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ซื้อรับประทานที่โรงเรียน ร้อยละ 80.5 จำนวนครั้ง ที่ไปพบทันตแพทย์ในปีที่ผ่านมา ส่วน
ใหญ่พบทันตแพทย์ 2 ครั้งขึ้นไปในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 65.9 โดยเหตุผลที่ไปพบทันตแพทย์ในปีที่ผ่าน
มา คือนัดตรวจสุขภาพฟัน ร้อยละ 78.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แปรงฟันวันละ 2 ครั้งขึ้นไปร้อยละ
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97.6 เวลาที่แปรงฟัน คือ ตื่นนอนตอนเช้า ร้อยละ 43.5 ความถี่ในการเปลี่ยนแปรงสีฟันน้อยกว่าหรือ
เท่ ากับ 2 เดื อ นต่ อ ครั้ง ร้อ ยละ 57.3 ความถี่เฉลี่ย 2.13 เดื อนต่ อครั้ง (S.D. = 1.19, min-max =
1-8) ขนาดของแปรงสีฟันที่ใช้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แปรงสีฟันขนาด 6-12 ปี ร้อยละ 56.1 ชนิด
ของขนแปรงสีฟันที่ใช้ คือขนแปรงที่มีความแข็งระดับอ่อนนุ่มและอ่อนนุ่มพิเศษ ร้อยละ 59.8 เมื่อ
เปรียบเทียบลักษณะข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลด้วยการวิเคราะห์ Chi-square test และ Fisher’s
Exact test พบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value > 0.05)
เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพ การรับรู้
ความสามารถตนเอง พฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ และดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปากสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001, 0.05, 0.05, 0.001) ส่วนคะแนนเฉลี่ยดัชนี
คราบอ่อนกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และเมื่อ
ทำการเปรียบเทียบภายในกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพ การรับรู้
ความสามารถตนเอง พฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ และดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปากสูงกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนั ยสำคัญ ทางสถิ ติ (p-value < 0.001, 0.05, 0.05, 0.001) ส่ว นคะแนนเฉลี่ ยดัช นี
คราบอ่ อ นต่ ำ กว่ า ก่ อ นทดลองอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (p-value < 0.001) ในขณะที่ ก ลุ่ ม
เปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ พฤติกรรมป้องกันโรค
ฟันผุ และดัชนีคราบอ่อน ไม่แตกต่างกับก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p-value > 0.05)
ส่วนคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพ และดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปากสูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
อภิปรายผลการวิจัย
1. คะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพ ระหว่างกลุ่มทดลอง พบว่า ภายหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p-value < 0.001) อธิบายได้ว่ า กลุ่มทดลองได้รับ ความรู้จากโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ได้แก่ การขึ้นของฟัน ความสำคัญของฟันแท้ โรคฟันผุและความรุนแรงของโรคฟันผุ การบูรณะฟันผุ
ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งเนื้อหาในโปรแกรมนี้เป็นการขยายความรู้จากที่เรียนใน
รายวิชาสุขศึกษาในชั้นเรียนที่นักเรียนได้ เรียนหั วข้อ ระบบอวัยวะของร่างกาย (กิตติ ปรมั ตถผล,
ปรีชา ไวยโภคา, กำไลทิพย์ ระน้อย, ศิริรัตน์ มะวิญ ธร, และประภาพร พหุโล, 2562) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Ghorbani et al. (2018) ที่เพิ่มเติมเนื้อหาการสอนในหัวข้อสาเหตุของโรคฟันผุและ
วิธีการป้องกัน ฟัน ผุ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มและการแสดงบทบาทสมุม ติ สอดคล้ องกั บ
การศึกษานี้ที่ทำการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยาย สาธิตการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี
และการทำกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ เกมจิ๊กซอ เกมปั้นดินน้ำมัน เกมวาดรูป เป็นต้น ซึ่งเป็นการเรียนแบบ
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Active learning ทำให้ ก ลุ่ ม ทดลองมี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองในด้ า นการมี ป ระสบการณ์
ความสำเร็จของตนเองมากกว่าการได้ รับ ทัน ตสุขศึ กษาซึ่ง เป็ น การเรีย นรู้แ บบ Passive learning
และการเรียนเรื่องสุขภาพโดยใช้เกมเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจมากกว่าความจำเพียง
อย่ า งเดี ย ว (Malik, Sabharwal, Kumar, Samant , Singh ,& Pandey, 2017) จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม
ทดลองมี ค วามจำและความเข้ าใจมากขึ้ น นอกจากนี้ กลุ่ ม ทดลองยั ง ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การรั บ รู้
ความสามารถตนเองในด้านส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ์ เนื่องจากการให้ความรู้ ทำให้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งรู้ จั ก วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาเมื่ อ เผชิ ญ ปั ญ หา เป็ น การลดความตึ ง เครี ย ดและเพิ่ ม การรั บ รู้
ความสามารถตนเอง เช่น เมื่อพบปัญหาคือพบรอยขุ่นขาวที่ฟันและยังไม่มีรูผุ สามารถทำให้เกิดการ
คืนกลับ แร่ธาตุด้ วยการแปรงฟั น ด้วยยาสี ฟั นฟลูอ อไรด์ และไม่ บ้วนน้ ำตาม เป็น ต้น ผลการศึก ษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของโนรีด้า แวยูโซ๊ะ และคณะ (2557) และ Ghorbani et al. (2018)
ซึ่งทำการทดลองใช้โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ด้านทันตสุขภาพเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่ม หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้าน
ทั น ตสุ ข ภาพสู งกว่าก่ อ นทดลองอย่า งมี นั ยสำคั ญ ทางสถิติ (p-value < 0.001) เช่ น เดีย วกั บ กลุ่ ม
เปรียบเทียบที่มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านทันตสุขภาพสูงกว่าก่ อนทดลองมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value
< 0.001) อธิบายได้ว่า กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการสอนทันตสุขศึกษาตามปกติ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
โรคฟันผุและการแปรงฟันที่ถูกวิธี จึงส่งผลให้กลุ่มเปรียบเทียบมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเพิ่มมาก
ขึ้นเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับการศึกษาของศิริพร ส่งศิริประดับบุญ และณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา (2561)
ทำการวัดผลคะแนนก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาโดยทันตแพทย์และครูอนามัยในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 พบว่าหลังการให้ทันตสุขศึกษา นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่ไม่ได้รับ ทันตสุขศึกษา อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยความรู้ภายในกลุ่มเปรียบเทียบหลังการ
ทดลองยังคงมีค่าต่ำกว่ากลุ่มทดลองเนื่องจากโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากมีกิจกรรมที่มีลักษณะ
เป็นเกมจึงส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองได้มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (Kumar, Asokan, John,
& Gopalan, 2015)
2. คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง ระหว่างกลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลอง
พบว่ ากลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองในการป้ อ งกั น ฟั น ผุ สู ง กว่ า กลุ่ ม
เปรีย บเที ย บอย่ างมี นั ยสำคั ญ ทางสถิ ติ (p-value < 0.05) และเมื่ อเปรียบเที ยบภายในกลุ่ ม กลุ่ ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับ รู้ความสามารถตนเองสูง กว่าก่ อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ
(p-value < 0.05) แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบที่มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
ป้องกันฟันผุไม่แตกต่างกับก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) อธิบายได้ว่า กลุ่ม
ทดลองได้ รั บ โปรแกรมที่ ส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ ค วามสามารถตนเอง ได้ แ ก่ 1) การมี ป ระสบการณ์
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ความสำเร็จของตนเอง เนื่องจากการฝึกแปรงฟันอย่างถูกวิธีและตรวจความสะอาดด้วยตนเอง การดู
บริเวณที่ติดสีย้อมฟัน เช่น การติดสีที่คอฟัน สามารถแปรงออกได้ด้วยการเอียงแปรง 45 องศา ขยับ
ปัดและเห็นความสามารถตนเองจากการกำจัดสีย้อมฟัน สำเร็จ 2) การสังเกตประสบการณ์จากผู้อื่น
เนื่องจากผู้วิจัยได้คัดตัวแบบที่เป็นเพื่อน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จึงทำให้มีความเชื่อว่าถ้า
เพื่อนแปรงฟันให้สะอาดได้ ตนเองก็แปรงฟันให้สะอาดได้เช่นเดียวกัน 3) การได้รับคำพูดชักจูง เช่น
การทำกิจกรรมการตรวจฟั นผุ ด้วยตนเอง ผู้ วิจัยให้ กลุ่ มตัวอย่ างระบายสีบ ริเวณที่คิ ดว่าเป็ นฟั นผุ
จากนั้นผู้วิจัยตรวจในช่องปาก พร้อมเฉลยว่าถูกหรือไม่ และผู้วิจัยพูดชมเชยบริเวณที่ทำได้ถูกต้อง
นอกจากนี้ การตรวจการแปรงฟัน ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างดูกระจกไปพร้อมกับผู้วิจัยและชี้ให้เห็นว่าจุด
ใดที่ทำได้ดี 4) การส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ์ เช่น การตรวจการแปรงฟัน ผู้วิจัยชี้ให้เห็น
กรณีที่กลุ่มตัวอย่างยังแปรงบางบริเวณไม่สะอาด ผู้วิจัยจะสอนวิธีการเข้าถึงบริเวณดังกล่าว เช่น การ
อ้าปากน้อยลงสามารถแปรงบริเวณซี่ในสุดได้ เป็นการลดความตึงเครียดของกลุ่มตัวอย่างเมื่อเผชิญ
อุปสรรค เพราะอุปสรรคที่พบสามารถแก้ไขได้หากมีผู้ชี้แนะแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ Ghorbani et al. (2018) และการศึก ษาของสรวงสุ ด า บู ช า และสุข สมั ย สมพงษ์
(2561) ซึ่งทำการทดลองใช้โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองกับ
นักเรียนชั้น มัธยมศึก ษา พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถ
ตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ นอกจากนี้การศึกษาของรัตนา จันทร (2559) พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ
9-13 ปี ที่ได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา กลุ่มทดลองมีระดับความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันโรคฟันผุเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการให้โปรแกรมและมากกว่ากลุ่มควบคุม
3. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการป้ อ งกันโรคฟัน ผุ ภายหลัง การทดลอง กลุ่ มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติก รรมในการป้ องกันโรคฟั นผุ สูง กว่ากลุ่ม เปรีย บเที ยบอย่างมีนั ยสำคัญ ทางสถิติ
(p-value < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการป้องกันโรคฟันผุไม่แตกต่างกับก่อนทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) อธิบายได้ว่ากลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมที่ส่งเสริมการ
รับรู้ความสามารถตนเองในด้าน 1) การมีประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง เนื่องจากผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตั้งเป้าหมายในการแปรงฟันต่อวัน และประเมินตนเองถึงปัจจัยความสำเร็จ ทำให้ทราบว่า
ตนเองมีความสามารถในการทำได้สำเร็จตามเป้าหมาย 2) การสังเกตประสบการณ์จากผู้อื่น เนื่องจาก
ผู้วิจัยทำการคัดเลือกตัวแบบที่เป็นเพื่อนของกลุ่มตัวอย่างมาเล่าประสบการณ์ ความสำเร็จในการแปรง
ฟัน เช่นการแปรงฟันแบบแห้งหรือไม่บ้วนน้ำ มักพบอุปสรรคคือรู้สึกไม่สบายในช่องปาก แต่ตัวแบบ
สามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยการบ้วนน้ำ 1 จิบเล็ก ๆ ในช่วงแรกที่ฝึกแปรงแห้ง และลดปริมาณน้ำ
ลงจนสามารถแปรงแบบไม่บ้วนน้ำได้ 3) การได้รับคำพูดชักจูง ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตั้งเป้าหมายใน

74
การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี และประเมินตนเองว่าปัจจัยความสำเร็จ
ที่ต นเองสามารถทำได้ คื ออะไร ผู้ วิจั ย ชมเชยเมื่ อ กลุ่ ม ตั วอย่า งทำได้ส ำเร็จ เป็ น การเพิ่ ม แรงจู งใจ
ทางบวกให้กลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ การตั้งเป้าหมายการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีโอกาสเลือกและกำหนดเอง เมื่อกลุ่มตัวอย่างประสบความสำเร็จ ผู้วิจัยชมเชยในประเด็น ที่
กลุ่ มตั วอย่างปฏิ บั ติได้ส ำเร็จ 4) การส่ง เสริม สภาวะทางสรีร ะและอารมณ์ ผู้วิ จัยให้ กลุ่ ม ตัวอย่า ง
ตั้งเป้าหมายการบริโภคอาหาร กรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ค้นหาอุปสรรคและการแก้ไข เป็น
การลดความตึงเครียดของกลุ่มตัวอย่าง
นอกจากนี้ กลุ่ม ทดลองได้ รับ โปรแกรมการดู แลสุ ขภาพช่อ งปาก เป็ น การได้ รับความรู้ที่
เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียน ผ่านการบรรยาย สาธิต และการทำกิ จกรรมกลุ่ม ได้แก่ เกมจิ๊กซอ
เกมปั้น ดิน น้ ำมัน เกมวาดรูป เป็ นต้ น สอดคล้ องกับ ทฤษฎี Cognitive development ของ Jean
Peaget (1896-1980 อ้างอิงใน มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2558) ที่กล่าวว่า วัยรุ่น
จะมีพัฒนาการทางความคิดและการเรียนรู้อยู่ในระยะ Formal operational stage ซึ่งเป็นระยะที่
บุคคลสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล สามารถนำประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้ไปปรับใช้กับเหตุการณ์เฉพาะ
บางอย่างได้ ดังนั้น วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่มีความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี ซึ่งจะ
ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองในการดูแลช่องปากให้เป็นสุขนิสัย และพัฒนาการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติ (อธิวัฒน์ หัสดาลอย และคณะ, 2560) สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐวุธ แก้วสุทธา
และคณะ (2559) พบว่านักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ของวัยรุ่นตอนต้นจะมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก ได้แก่ การทำความสะอาดช่องปากและการ
บริโภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปากดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรม
4. คะแนนเฉลี่ยดัชนีคราบอ่อน ภายหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดัชนี
คราบอ่ อ นต่ ำ กว่ า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (p-value < 0.001) และเมื่ อ
เปรียบเทียบภายในกลุ่มพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดัชนีคราบอ่อนต่ำกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยดัชนีคราบอ่อนไม่
แตกต่างกับก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p-value > 0.05) อธิบายได้ว่ากลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมที่ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองในด้าน 1) การมีประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง
เนื่องจากผู้วิจัยแนะนำวิธีการตรวจความสะอาดหลังแปรงฟันด้วยตนเองด้วยการส่องกระจกหลังแปรง
ฟัน เพื่อให้ทราบว่าตนเองแปรงได้สะอาดบริเวณใด 2) การสังเกตประสบการณ์จากผู้อื่น โดยผู้วิจัยให้
บุคคลที่เป็นตัวแบบที่มีสภาวะอนามัยช่องปากอยู่ในเกณฑ์ดีมากมาบอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จ
ของการทำความสะอาดฟันของตนเอง 3) การส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ์ การตรวจความ
สะอาดหลังการแปรงฟันในบริเวณที่ แปรงไม่สะอาด ผู้วิจัยชี้ให้เห็น ว่าสามารถแปรงซ้ำได้โดยอาจ
พิจารณาปรับให้เหมาะสมแต่ละบุคคล เช่น คนที่มีฟันซ้อน สามารถใช้ไหมขัดฟันช่วยบริเวณที่เข้าไม่
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ถึง นอกจากนี้กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมที่มีการสอนแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และมีการจับคู่ตรวจ
ฟัน และกิจกรรมอื่นๆ เป็นการพัฒนาทั้งด้านความรู้และทักษะ นำไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพฟันที่ถูกต้อง ส่งผลให้หลังการทดลอง ดัชนีคราบอ่อนของกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
สอดคล้ องกับ การศึ ก ษาของกิ ติ ศัก ดิ์ วาทโยธา และศิ วิ ไลซ์ วนรั ตน์ วิ จิต ร (2562) ที่ ท ำการศึ กษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนอายุ 12 ปี ค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ต่ ำ
กว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและต่ ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
การศึกษาของมารุต ภู่พะเนียด และสุวิทย์ คุณาวิศรุต (2562) ที่พบว่า ทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธีมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน ซึ่งคราบจุลินทรีย์สามารถถูกทำให้ลดลงได้
ด้วยการแปรงฟันและตรวจหลังการแปรงฟันด้วยตนเอง (Shizuma et al., 2018) อีกทั้งยังสอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของ Dziaugyte, Aleksejuniene, Brukiene,& Peciuliene (2016) ที่ ท ำการศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการดูแลสุ ขภาพช่องปากโดยใช้โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎี การรับรู้
ความสามารถตนเองกับวัยรุ่นตอนต้น พบว่าได้ผลดีกว่าการส่งเสริมทันตสุขศึกษาแบบดั้งเดิม
5. คะแนนเฉลี่ยดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก ภายหลังการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปากสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ
(p-value < 0.001) และเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่ม พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดัชนีวัดทักษะ
ด้านอนามัยช่องปากสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p-value < 0.001) เช่นเดียวกับ
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปากสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) แสดงว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีการวางแปรงสีฟัน
ได้ถูกตำแหน่งและแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี อธิบายได้ว่า กลุ่ มทดลองได้รับโปรแกรมที่ส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถตนเองในด้าน 1) การมีประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง ผู้วิจัยทำการสอนใช้ไหมขัด
ฟัน กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอาจประเมินว่ายากเกินความสามารถของตนเอง หรือเป็น
อุปกรณ์ที่ควรใช้ในวัยผู้ใหญ่ แต่เมื่อทดลองใช้จริงแล้วพบว่าไหมขัดฟันช่วยทำความสะอาดฟันโดย
สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะซอกฟันระหว่างฟันกรามแท้ซี่แรกและฟันกรามแท้ซี่ที่สองที่เพิ่ง
ขึ้นในช่องปากของกลุ่มตัวอย่าง 2) การได้รับคำพูดชักจูง ผู้วิจัยชมเชยกลุ่มตัวอย่างที่แปรงฟันได้ถูกวิธี
โดยชมเชยในบริเวณที่กลุ่มตัวอย่างแปรงได้ถูกวิธี และชมทันทีขณะแปรงบริเวณนั้น
นอกจากนี้ ทักษะด้านอนามัยช่องปากส่วนบุคคลนั้นเป็นทั กษะที่นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ได้รับจากการให้ทันตสุขศึกษาตามปกติ โดยในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ซึ่ง
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โรงเรียนมีการสอนแปรงฟันโดยทันตบุคลากรผ่านโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงปีละ 1 ครั้ง จึง
ทำให้นักเรียนวางตำแหน่งแปรงฟันและใช้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามการทำความ
สะอาดฟันที่มีประสิทธิภาพควรประเมินทั้งทักษะการแปรงฟันร่วมกับการกำจัดคราบจุลินทรีย์ จึงควร
ประเมินดัชนีคราบอ่อนร่วมด้วย สำหรับกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยทำการย้อมสีฟัน การสอนแปรงฟัน การใช้
ไหมขัดฟัน การตรวจฟันตนเองเพื่อชี้ให้เห็นบริเวณที่ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง การจับคู่ตรวจฟัน การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในการแปรงฟันของตนเองด้วยวิธีขยับปัดพร้อมทั้งสาธิตให้เพื่อน
ดู การให้ตัวแบบที่มีสภาวะอนามัยช่องปากอยู่ในเกณฑ์ดีมากมาบอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของ
การทำความสะอาดฟันของตนเอง เห็นได้ว่าโปรแกรมฯ มีการพัฒนาทั้งด้านความรู้และทักษะการดูแล
สุขภาพช่องปาก ขณะที่การศึกษาของ Deinzer et al. (2019) ได้ทำการศึกษาทักษะด้านอนามัยช่อง
ปากในกลุ่มตัวอย่างอายุ 12 ปี ประเทศเยอรมนี ซึ่งได้รับทันตสุขศึกษาโดยทันตบุคลากรทุกปี ปีละ 1
ครั้ง พบว่าเมื่อทำการทดสอบตำแหน่งการแปรงฟันและวิธีการแปรงฟัน กลุ่มตัวอย่างยังไม่สามารถ
แปรงตามวิธีที่ถูกต้อง อีกทั้งใช้ระยะเวลาน้อยกว่าระยะเวลาที่เหมาะสม และแปรงไม่ทั่วถึงในบาง
บริ เวณ นอกจากการได้ รับ ทั น ตสุ ขศึ ก ษาโดยทั น ตบุ ค ลากร ทั ก ษะด้ านอนามัย ช่อ งปากของกลุ่ ม
ตัวอย่างอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ได้แก่ ผู้ปกครอง เช่น การศึกษากลุ่มตัวอย่างอายุ 4-15 ปี พบว่าการ
แปรงฟันของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการแปรงฟันของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างจะมีทักษะ
การแปรงฟันตามแบบอย่างผู้ปกครอง ทั้งระยะเวลาการแปรงฟัน ช่วงเวลาที่แปรงฟัน และวิธีการ
แปรงฟัน (Ozbek, Eser, Bektas-Kayhan,& Unur, 2015)
ข้อจำกัดของการศึกษา
การศึ ก ษานี้ อ าจพบปั จ จั ย การถ่ า ยเทสิ่ ง ทดลอง (การจั ด โปรแกรม) ระหว่ า งกลุ่ ม
(contamination) จากการที่กลุ่ม ทดลองและกลุ่มเปรียบเที ยบศึ กษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ทั้ง นี้
ผู้วิจัยได้ลดการถ่ายเทข้อมูลระหว่างกลุ่มด้วยระยะห่างห้องเรียน ประมาณ 800 เมตร ในระหว่างที่ทำ
การจัดโปรแกรม อย่างไรก็ตามในสถานการณ์จริงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอาจได้รับข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เช่น การสนทนากับกลุ่มเพื่อน ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต วารสาร หรือสื่ออื่นๆ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 กิจกรรมที่ดำเนินการของโปรแกรมฯ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือ
กระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดการเรียนรู้จากการฟัง การโต้ตอบกับเพื่อนและผู้สอน
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ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะผ่านกระบวนการกลุ่มและกิจกรรมที่ออกแบบ ดังนั้น ครู
อนามั ยโรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับนั กเรียนได้ โดยประสานความร่วมมื อในส่วนการฝึก
ทักษะกับทันตบุคลากร
1.2 บุคลากรทางสาธารณสุขสามารถนำแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเองไปปรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบในวัยรุ่น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรติดตามผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในระยะยาว
เพื่อติดตามพฤติกรรมการป้องกันฟันผุของนักเรียนต่อไป เช่น พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรส
หวาน (Sugar-sweetened beverages) และพฤติกรรมการแปรงฟันที่ถูกวิธีเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม 3
เดือน 6 เดือน และ 1 ปีขึ้นไป เพื่อประเมินการคงอยู่ของพฤติกรรมการป้องกันฟั นผุของนักเรียน
ต่อไป
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ภาคผนวก จ ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง
1.1 โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
1.2 คู่มือการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
1.2.1

แบบบันทึกการแปรงฟัน

1.2.2

แบบบันทึกการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ช่องปากที่ดี

2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบตรวจฟัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
2.1.1

แบบตรวจสภาวะอนามัยช่องปาก

2.1.2

แบบตรวจประเมินทักษะด้านอนามัยช่องปาก

2.2 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
2.2.1

แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล

2.2.2

แบบสอบถามความรู้ด้านทันตสุขภาพ

2.2.3

แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ

2.2.4

แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ
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1.1 โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
จัดทำโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวรพีภรณ์ พิพัฒน์ศาสตร์
นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self efficacy) ของ Albert Bandura ซึ่งเป็นการ
ตัดสินความสามารถของบุคคล ในการจัดการและดำเนินการกระทำพฤติกรรม บุคคลที่มีการรับรู้
ความสามารถตนเองต่ำจะไม่สามารถกระทำพฤติกรรม ในขณะที่บุคคลที่มีความเชื่อว่าตนสามารถทำ
ได้ จ ะสามารถทำพฤติ ก รรมนั้ น ได้ (Bandura, 1977 อ้ า งอิ ง ใน จั ก รพั น ธ์ เพ็ ช รภู มิ , 2561) โดย
Bandura ระบุว่าการรับรู้ความสามารถของบุคคลมาจากการมีประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง
การสังเกตประสบการณ์จากผู้อื่น การได้รับคำพูดชักจูง และการส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ์
โปรแกรมประกอบด้วย กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับฟันและอวัยวะในช่องปากและความรู้เกี่ยวกับ
ฟันผุ กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ
และการแปรงฟันที่ถูกวิธี การฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน การจับคู่ตรวจฟัน กิจกรรมที่
พัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเองโดยการเรียนรู้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผ่านตั วแบบ
กิจกรรมการค้นหาปัญหาและอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยทำกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 7-8
คน ใช้เวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวมเวลาดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านทันตสุขภาพ เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันโรคฟันผุด้วยพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมที่ 1 เรื่องราวของฟันผุ
ระยะเวลา

2 ชั่วโมง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5 กลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มตัวอย่างและผู้วิจัย
2. เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นของฟัน ความสำคัญ ของฟันแท้
โรคฟันผุ ความรุนแรงของฟันผุและการบูรณะฟันผุ
อุปกรณ์
1. ใบงานสรุปความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุ
2. ใบงานความรู้เกี่ยวกับรูปร่างของฟันและอวัยวะในช่องปาก
3. ป้ายชื่อสำหรับกลุ่มตัวอย่างและผู้วิจัย
4. ดินน้ำมัน
5. จิ๊กซอระยะการเกิดฟันผุ
6. โมเดลฟันแท้
7. กระดาษ ดินสอ สี
วิธีการ
1. กิจกรรมกลุ่ม
2. กิจกรรมเดี่ยว
3. ฟังบรรยาย
4. อภิปราย
กิจกรรม 1.1 สวัสดีเพื่อนใหม่
ระยะเวลา
60 นาที
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มตัวอย่างและผู้วิจัย
วิธีการ
กิจกรรมกลุ่ม
1. ผู้วิจัยแนะนำตัวและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย อธิบายวัตถุประสงค์ของการเข้า
ร่วมวิจัย จากนั้นแจกป้ายชื่อให้กลุ่มตัวอย่างทุกคน ให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนแนะนำตนเอง
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โดยการวาดรูปที่แสดงความเป็นตนเอง ให้ทุกคนจับคู่และผลัดกันเล่ารูปวาดของตนเอง
จากนั้นนำเสนอเรื่องราวของเพื่อนที่ตนเองจับคู่
2. แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่มเท่าๆกัน เล่นเกมสันทนาการละลายพฤติกรรม ได้แก่
การแบ่งกลุ่มแข่งกันตอบคำถามความรู้ทั่วไป การแบ่งกลุ่มใบ้คำโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
ต่างๆ ผู้วิจัยสรุปกิจกรรม
กิจกรรม 1.2
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์

รู้ลึกรู้จริงเรื่องฟันผุ
40 นาที
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟันและอวัยวะในช่องปาก การเกิด
ฟันผุ ระยะของฟันผุและวิธีการรักษา
วิธีการ
กิจกรรมกลุ่มและฟังบรรยาย
1. แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม แจกใบงานความรู้เกี่ยวกับรูปร่างของฟันและอวัยวะ
ในช่องปากโดยมีรูปภาพลักษณะของฟัน ส่วนประกอบของฟันแต่ละชั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร
ทำหน้าที่อะไร อธิบายการขึ้นของฟัน ความสำคัญ ของฟั นแท้และอวัยวะในช่องปาก
ได้แก่ เหงือก กระดูกรอบฟัน ขากรรไกร และความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุและความรุนแรง
ของโรคฟันผุและการบูรณะฟันผุ
2. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มออกแบบปั้นดินน้ำมันรูปฟัน 3 มิติ และนำเสนอตามความเข้าใจ
3. แต่ละกลุ่มแข่งเล่นเกมจิ๊กซอการเกิดฟั นผุระยะต่างๆ โดยจับคู่กั บวิธีการรักษาแต่ล ะ
ระยะ ผู้วิจัยเฉลยเกม และสรุปกิจกรรม
กิจกรรม 1.3
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์

ตกผลึกความคิด 1
20 นาที
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดฟันผุ ระยะของฟันผุและ
วิธีการรักษา
วิธีการ
กิจกรรมเดี่ยวและอภิปราย
ให้ทุกคนสรุปสิ่งที่ได้รับในกิจกรรมทั้ง หมด โดยแบ่ง เป็นความคิดเห็นและข้อเท็จจริง โดย
เขียนเล่าคนละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ และอภิปรายร่วมกัน
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กิจกรรมกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ขนมของฉันและฟันที่ฉันดูแล
ระยะเวลา

2 ชั่วโมง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5 กลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันฟันผุของกลุ่มตัวอย่าง
2. เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สารอาหารที่ จ ำเป็ น ต่ อ ร่ า งกาย และเลื อ ก
รับประทานอาหารเพื่อป้องกันฟันผุได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก ฝึกการแปรง
ฟันที่ถูกวิธีและใช้ไหมขัดฟันได้ถูกต้อง
อุปกรณ์
1. ขนมที่กลุ่มตัวอย่างและผู้วิจัยเตรียมมา
2. ใบงานเรื่องสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
3. ใบงานรูปฟันแท้
4. โมเดลฟันแท้
5. แปรงสีฟัน
6. ไหมขัดฟัน
7. กระจก
8. สีย้อมฟัน
วิธีการ
1. กิจกรรมกลุ่ม
2. กิจกรรมเดี่ยว
3. ฟังบรรยาย
4. อภิปรายกลุ่ม
5. สาธิต
กิจกรรม 2.1 อาหารที่ฉันชอบ
ระยะเวลา
30 นาที
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วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันฟันผุของกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการ
กิจกรรมกลุ่มและอภิปราย
1. ผู้วิจัยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทบทวนความรู้ที่ได้จากกิจกรรมครั้งที่ 1 ร่วมกัน
จากนั้นแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารที่สัมพันธ์กับฟันผุ ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคอาหาร ชนิดของอาหารที่ทำให้ฟันผุ
อาหารที่สามารถป้องกันฟันผุ เป็นต้น
2. แต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นและอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรมเดี่ยว
3. ผู้วิจัยแจกแบบบันทึกการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก และให้กลุ่มตัวอย่างตั้งเป้าหมายของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของตนเอง
กิจกรรม 2.2
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์

ฉลากโภชนาการ อ่านให้ดีมีประโยชน์
30 นาที
เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ สารอาหารที่ จำเป็ น ต่ อ ร่า งกาย และเลื อ ก
รับประทานอาหารเพื่อป้องกันฟันผุได้อย่างเหมาะสม
วิธีการ
กิจกรรมกลุ่มและฟังบรรยาย
1. แบ่ งกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ให้ แต่ ละคนนำขนมที่ตนเองชอบทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน โดยให้อ่านข้อมูลโภชนาการข้างซอง และสรุปให้ เพื่อนฟังตามที่ตนเองเข้าใจ
และวาดฉลากโภชนาการที่อยู่ข้างซอง จากนั้นนำเสนอคุณค่าทางโภชนาการ
2. ผู้วิจัยนำเสนอการอ่านฉลากโภชนาการ อธิบายสารอาหารที่จำเป็นสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรม 2.3
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
วิธีการ

แปรงฟันถูกวิธีไม่มีฟันผุ
40 นาที
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก ฝึกการ
แปรงฟันที่ถูกวิธีและใช้ไหมขัดฟันได้ถูกต้อง
กิจกรรมกลุ่ม
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1. แบ่งกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม แจกโมเดลฟันแท้ให้แต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยอธิบายลักษณะของฟัน
แท้ แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ
กิจกรรมเดี่ยวและสาธิต
2. กลุ่มตัวอย่างทุกคนฝึกแปรงฟันด้วยตนเองในโมเดล และฝึกใช้ไหมขัดฟันในโมเดล โดย
ผู้ วิ จั ย ช่ ว ยสอนวิ ธี ก ารแปรงฟั น แบบขยั บ ปั ด (Modified Bass Technique) จากนั้ น
ผู้วิจัยตรวจการแปรงฟัน ผู้วิจัยกล่าวชมเชยกลุ่มตัวอย่างที่สามารถแปรงได้ถูกต้องพร้อม
กับใช้คำพูดชักจูงกลุ่มตัวอย่างให้มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถแปรงได้ถูกวิธี
3. ผู้วิจัยอธิบายเกี่ยวกับการแปรงฟันแบบแห้ง หรือ Spit don’t rinse คือ การไม่บ้วนน้ำ
หลังแปรงฟัน โดยหลังแปรงฟันให้ถ่มฟองยาสีฟันทิ้ง ไม่บ้วนน้ำตาม หากต้องการบ้วนทำ
ได้ เพี ย งบ้ ว นจิ บ เล็ ก ๆ และไม่ รั บ ประทานอาหารหลั ง แปรงฟั น อย่ างน้ อ ย 30 นาที
(สุ ด าดวง กฤษฎาพงษ์ , 2559) แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เคยมี
ประสบการณ์การฝึกแปรงแห้งด้วยตนเองจนสำเร็จมาเล่าประสบการณ์
4. ผู้วิจัยใช้สีย้อมฟันกับกลุ่มตัวอย่างทุกคน แต่ละคนฝึกการแปรงและใช้ไหมขัดฟันในปาก
ตนเอง ผู้วิจัยแจกกระจก แปรงสีฟั นและไหมขัดฟั นให้กลุ่ มตัวอย่ างทุ กคน พร้ อ มทั้ ง
ชมเชยและชี้ ให้ เห็ น บริเวณที่ ท ำความสะอาดได้ ทั่ วถึ ง และพู ด ชั กจู ง กลุ่ม ตั วอย่ างให้
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการแปรงฟันบริเวณที่ยังทำความสะอาดไม่ทั่วถึง
5. ให้กลุ่ มตัวอย่างจับคู่ตรวจฟั นตามที่ เข้าใจ ระบายสีบ ริเวณที่ทำความสะอาดไม่ทั่วถึ ง
จากนั้นส่งใบงาน
6. ผู้วิจัยสรุปความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
7. ผู้วิจัยแจกแบบบั นทึกการแปรงฟัน เพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างนำไปบัน ทึกการแปรงฟันของ
ตนเองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และนำมาในการทำกิจกรรมครั้งถัดไป
กิจกรรม 2.4 ตกผลึกความคิด 2
ระยะเวลา
20 นาที
วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมตามความเข้าใจของตนเอง
วิธีการ
กิจกรมเดี่ยว
1. ให้ทุกคนสรุปสิ่งที่ได้รับในกิจกรรมทั้งหมด โดยแบ่งเป็นความคิดเห็น และข้อเท็จจริง โดย
เขียนเล่าคนละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
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2. ผู้วิจัยสุ่มใบงานมาประมาณ 3-4 ตัวอย่าง อ่านให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดฟัง และอภิปราย
ร่วมกัน
กิจกรรมกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรมที่ 3 ฟันสวยบอกต่อ
ระยะเวลา

2 ชั่วโมง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5 กลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จในการแปรงฟันของตนเอง
3. เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้พฤติกรรมการป้องกันฟันผุผ่านตัวแบบ
4. เพื่อสรุปความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง
อุปกรณ์
1. แปรงสีฟัน
2. กระจก
3. ใบงานรูปฟัน
วิธีการ
1. กิจกรรมกลุ่ม
2. กิจกรรมเดี่ยว
3. ฟังบรรยาย
4. อภิปรายกลุ่ม
5. สาธิต
กิจกรรม 3.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์

แปรงฟัน ฉันทำได้
30 นาที
เพื่อ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จในการแปรงฟั นของตนเองและ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารป้องกันฟันผุ
วิธีการ
กิจกรรมกลุ่มและอภิปราย
1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
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2. แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ให้กลุ่มตัวอย่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในการแปรงฟัน
ของตนเองด้วยวิธีขยับปัดโดยการเล่าประสบการณ์พร้อมทั้งสาธิตการแปรงฟันให้เพื่อนดู
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลือกบริโภคอาหารที่ช่วยป้องกันฟันผุของตนเอง
กิจกรรม 3.2 ตรวจฟันผุง่ายได้ด้วยตนเอง
ระยะเวลา
40 นาที
วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จในการตรวจฟันผุด้วยตนเอง
วิธีการ
กิจกรรมเดี่ยว
1. ผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะรอยโรคฟันผุ รอยโรคจุดขาว เป็นระยะเริ่มแรกที่เริ่มเห็น
ได้ทางคลินิก มีลักษณะเป็นรอยขุ่นขาว โดยระยะขุ่นขาวนี้ รอยโรคอาจลุกลาม หยุด
หรือ ผั น กลั บ ก็ ได้ ต่ อ มาเมื่ อ รอยผุ ลุ ก ลามจากเคลื อ บฟั น สู่เนื้ อ ฟั น และเพิ่ ม ขนาดขึ้ น
สุดท้ายทำให้เกิดการทะลุเป็นโพรง
2. ผู้วิจัยสาธิตวิธีการตรวจฟันด้วยตนเอง
3. การตรวจฟันผุด้วยตนเองโดยการใช้กระจกส่องในช่องปากตนเอง
4. ให้กลุ่มตัวอย่างจับคู่ ผลัดกันตรวจฟัน ระบายสีบริเวณที่เป็นรอยโรคฟันผุในใบงาน
5. ผู้วิจัยตรวจใบงานพร้อมทั้งชมเชยกลุ่มตัวอย่างที่สามารถตรวจฟันผุด้วยตนเองได้ถูกต้อง
กิจกรรม 3.3 ฟันสะอาดได้ ง่ายนิดเดียว
ระยะเวลา
30 นาที
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผ่านตัวแบบ
วิธีการ
กิจกรรมเดี่ยวและสาธิต
1. ผู้วิจัย ให้บุ คคลที่เป็นตัวแบบที่มี สภาวะอนามัยช่อ งปากอยู่ในเกณฑ์ดี มากมาบอกเล่ า
ประสบการณ์ความสำเร็จของการทำความสะอาดฟันของตนเอง สาธิตการแปรงฟันของ
ตนเอง
กิจกรรม 3.4
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
วิธีการ

ตกผลึกความคิด 3
20 นาที
เพื่อสรุปความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมตามความเข้าใจของตนเอง
กิจกรรมเดี่ยวและอภิปราย
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1. กิจกรรมเดี่ยว ให้ทุกคนสรุปสิ่งที่ได้รับในกิจกรรมทั้งหมด โดยแบ่งเป็นความคิดเห็น และ
ข้อเท็จจริง โดยเขียนเล่าคนละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
2. ผู้วิจัยสุ่มใบงานมาประมาณ 3-4 ตัวอย่าง อ่านให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดฟัง และอภิปราย
ร่วมกัน
กิจกรรมกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมที่ 4 แปรงฟันกันเถอะ
ระยะเวลา
2 ชั่วโมง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5 กลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันฟันผุผ่านตัวแบบ
2. เพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก และช่วยกันหาแนวทางแก้ไข
3. เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ
4. เพื่อสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ
อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. ปากกา สี
3. กระจก
4. แปรงสีฟัน
5. ไหมขัดฟัน
วิธีการ
1. กิจกรรมกลุ่ม
2. กิจกรรมเดี่ยว
3. อภิปรายกลุ่ม
กิจกรรม 4.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
วิธีการ

ละครโรงเล็ก
40 นาที
เพื่อสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ
กิจกรรมกลุ่มและอภิปรายกลุ่ม
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1. แบ่งกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม แสดงบทบาทสมมติการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี ผลลัพธ์
ต่อตนเองของการแปรงฟันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. อภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม 4.2 หนูจะทำให้ดีที่สุด
ระยะเวลา
30 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก และช่วยกันหาแนวทางแก้ไข
2. เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ
วิธีการ

กิจกรรมกลุ่ม
1. แบ่งกลุ่ มตัวอย่ าง 5 กลุ่ม ให้ ทุก กลุ่ม สรุปเป็น ข้อปฏิบั ติที่ตั้ ง ใจทำร่วมกัน ในชั้ นเรีย น
เกี่ยวกับการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และการแปรงฟันก่อนนอน
2. ให้แต่ละกลุ่มออกแบบจุดแปรงฟันที่น่าแปรงฟันมากที่สุดและมั่นใจว่าตนเองสามารถ
แปรงฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยใช้บริเวณโรงเรียน พร้อ มวาดรูปประกอบ และ
แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ
3. ทุ กกลุ่ ม ช่ วยกั น ค้ น หาปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การดู แลสุ ข ภาพช่ อ งปาก และหาแนว
ทางแก้ไข

กิจกรรม 4.3 แปรงฟัน ฉันทำได้
ระยะเวลา
30 นาที
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ
วิธีการ
กิจกรรมเดี่ยว
ให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนแปรงฟันตามที่ฝึกจากกิจกรรมครั้งที่ 2
กิจกรรม 4.4 ตกผลึกความคิด 4
ระยะเวลา
20 นาที
วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมตามความเข้าใจของตนเอง
วิธีการ
กิจกรรมเดี่ยว
1. ให้ทุกคนสรุปสิ่งที่ได้รับในกิจกรรมทั้งหมด โดยแบ่งเป็นความคิดเห็น และข้อเท็จจริง
โดยเขียนเล่าคนละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
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2. ผู้วิจัยสุ่มใบงานมาประมาณ 3-4 ตัวอย่าง อ่านให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดฟัง และอภิปราย
ร่วมกัน
3. ผู้วิจัยชวนกลุ่มตัวอย่างทุกคนค้นหาปัญหาและอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมที่ผ่านมา และ
อภิปรายร่วมกัน
4. ผู้วิจัยสรุปกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการเป็นเวลา 4 สัปดาห์
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1.2

คู่มือการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
1.2.1 แบบบันทึกการแปรงฟัน

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความตามความเป็นจริงมากที่สุด
วันที่

นักเรียนสามารถแปรงฟัน
หลังอาหารเช้า
แปรง

หลังอาหารกลางวัน

ไม่แปรง

แปรง

ไม่แปรง

ก่อนนอน
แปรง

ไม่แปรง

สรุปว่าฉันแปรงฟันได้ตามเป้าหมาย
การแปรงฟัน

จำนวนวันต่อสัปดาห์

จำนวนวันต่อสัปดาห์

ที่ตั้งเป้าหมาย

ที่ทำได้

หลังอาหารเช้า
หลังอาหารกลางวัน
ก่อนนอน

 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก..............................................................................................................
 ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก..........................................................................................................
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1.2.2 แบบบันทึกการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพช่องปากที่ดี
วัน เดือน ปี
ครั้งที่
เรื่อง
เป้าหมาย (สิ่งที่วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี)
คำถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การติดตามผล: เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ปัจจัยความสำเร็จ
สิ่งที่ขัดขวาง
แนวางแก้ไข
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
วัน เดือน ปี
ครั้งที่
เรื่อง
เป้าหมาย (สิ่งที่วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี)
คำถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การติดตามผล: เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ปัจจัยความสำเร็จ
สิ่งที่ขัดขวาง
แนวทางแก้ไข

15 กรกฏาคม 2562
1
การดื่มน้ำอัดลม
เดิม ดื่มน้ำอัดลม วันละ 2 กระป๋อง
ลดการดื่มน้ำอัดลม ให้เหลือ 1 กระป๋องทุกวันใน 1
อาทิตย์
เหตุใดจึงดื่มน้ำอัดลม
การปฏิบัติตัวภายหลังการดื่มน้ำอัดลม
ลดได้เพียงบางวัน ไม่เป็นไปตามแผนทุกวันใน 1
อาทิตย์
การคำนวณพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน และอ่านฉลาก
น้ำตาลข้างกระป๋อง
เล่นกีฬาเหนื่อย อยากรับประทานน้ำเย็น ๆ หวาน ๆ
พกน้ำเย็น ไว้หหลังออกกำลังกาย
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2.1 แบบตรวจฟัน
2.1.1 แบบตรวจสภาวะอนามัยช่องปาก
แบบตรวจสภาวะอนามัยช่องปาก เป็นการตรวจโดยใช้แบบตรวจดัชนีคราบอ่อน (plaque)
วิธีการตรวจทำได้โดยตรวจด้วยกระจกส่องปาก (mouth mirror) และเครื่องมือตรวจ (explorer) ทำ
การตรวจหาคราบอ่อนบริเวณตัวฟัน โดยใช้ด้านข้างของเครื่องมือตรวจลากไปตามผิวฟันที่ตรวจ โดย
ฟันที่ตรวจต้องเป็นฟันแท้เท่านั้น และขึ้นเต็มซี่ และแบ่งบริเวณที่ตรวจในช่องปากเป็น 6 ส่วน ได้แก่
บริเวณฟันหลังบนขวา บริเวณฟันหน้าบน บริเวณฟันหลังบนซ้าย บริเวณฟันหลังล่ างซ้าย บริเวณฟัน
หน้าล่าง และบริเวณฟันหลังล่างขวา
การบันทึกคะแนน ทำการบันทึกคะแนนตามเกณฑ์ โดยตรวจฟันทุกซี่ในแต่ละส่วน ด้านใกล้
แก้ม (Buccal) และใกล้ลิ้น (Lingual) แล้วบันทึกค่าสูงสุดในแต่ละบริเวณ ดังนี้

คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

เกณฑ์การให้คะแนน ดัชนีคราบอ่อน (Debris Index: DI)
ไม่มีคราบอ่อนบนตัวฟัน
มีคราบอ่อนบนตัวฟัน คลุมพื้นผิวนับจากขอบเหงือกขึ้นมาไม่เกิน 1/3 ของ
ความยาวฟัน
มีคราบอ่อนบนตัวฟัน เกิน 1/3 แต่ไม่เกิน 2/3 ของความยาวฟัน
มีคราบอ่อนบนตัวฟัน เกิน 2/3 ของความยาวฟัน

ภาพ 7 เกณฑ์การให้คะแนนของดัชนีคราบอ่อน
ที่มา : Greene, & Vermillion, 1960

114

ภาพ 8 การแบ่งบริเวณตรวจในช่องปาก 6 ส่วน
ที่มา: ณัฐวุธ แก้วสุทธา, 2558
จากนั้นรวมคะแนนทุกส่วนที่ตรวจ มีค่าตั้งแต่ 0-36 คะแนน คะแนนดัชนีคราบอ่อน ยิ่งมาก
แสดงถึงการมีอนามัยช่องปากที่ไม่ดี ขณะที่คะแนนดัชนีอยู่ในระดับน้อย หมายถึงมีอนามัยช่องปากที่
ดีกว่า
คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris index)

=

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ได้

จากนั้นนำคะแนนดัชนีคราบอ่อนมาหารด้วยจำนวนด้าน และแบ่งระดับคะแนนโดยอาศัย
เกณฑ์การแบ่งคะแนนดังนี้ (Stephen H. Y. Wei and Niklaus P. Lang, 1982)
0.3 – 0.6
หมายถึง
ดีมาก
0.7-1.8
หมายถึง
ปานกลาง
1.9-3.0
หมายถึง
แย่
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แบบตรวจฟัน

ขวา

ซ้าย

ฟันบน
ฟันล่าง

หมายเหตุ
ด้านแก้ม
ด้านลิน้

คะแนนดัชนีคราบอ่อน (Debris index)

=

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ได้

=

............................................
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2.1.2 แบบตรวจประเมินทักษะการแปรงฟัน
ประยุ ก ต์ จ ากดั ช นี วั ด ทั ก ษะด้ า นอนามั ย ช่ อ งปาก (Oral hygiene Skill Achievement
Index : S.A.I.) ของ Niederman.R & Sullivans (1981) โดยใช้วิธีการแปรงแบบขยับปัด (modified
bass technique) ร่วมกับการศึกษาของณัฐวุธ แก้วสุทธา (2558)
ตัวแปรที่วัดได้ คือ ดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก
ดัชนีวัดทักษะด้านอนามัยช่องปาก ประกอบด้วย ตำแหน่งการวางแปรงสีฟัน และวิธีการ
แปรงฟันแบบขยับปัด
ตำแหน่งการวางแปรงสีฟัน ตรวจบริเวณผิวฟัน 16ส่วน และลิ้น 1 ส่วน
1. การวางตำแหน่งแปรงสีฟันส่วนที่ 1-12 คือให้หน้าตัดขนแปรงชี้ไปทางด้านเหงือกและคอ
ฟัน เอียงขนแปรงออกเล็กน้อย ทำมุม 45 องศากับคอฟัน
2. การวางตำแหน่งแปรงสีฟันส่วนที่ 13-16 คือวางหน้าตัดของขนแปรงบนหน้าตัดของฟัน
หรือด้านบดเคี้ยวของฟัน
3. การวางตำแหน่งแปรงสีฟันส่วนที่ 17 คือ วางขนแปรงบนลิ้นโดยตั้งขนแปรงตรง

ภาพ 9 การแปรงฟันที่ถูกวิธี
ที่มา: กองทันตสาธารณสุข, 2547
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ตาราง 10 แสดงตำแหน่งการวางแปรงสีฟัน
ส่วนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
2.
3.
4.

บริเวณที่แปรง
ฟันบนขวาด้านแก้ม
ฟันบนหน้าด้านริมฝีปาก
ฟันบนซ้ายด้านแก้ม
ฟันบนซ้ายด้านเพดานปาก
ฟันบนด้านหน้าด้านเพดานปาก
ฟันบนขวาด้านเพดานปาก
ฟันล่างขวาด้านแก้ม
ฟันหน้าล่างด้านริมฝีปาก
ฟันล่างซ้ายด้านแก้ม

ส่วนที่
10
11
12
13
14
15
16
17

บริเวณที่แปรง
ฟันล่างซ้ายด้านลิ้น
ฟันหน้าล่างด้านลิ้น
ฟันล่างขวาด้านลิ้น
ฟันบนขวาด้านบดเคี้ยว
ฟันบนซ้ายด้านบดเคี้ยว
ฟันล่างขวาด้านบดเคี้ยว
ฟันล่างซ้ายด้านบดเคี้ยว
ลิ้น

วิธีการแปรงฟันแบบขยับปัด
วิธีการแปรงส่วนที่ 1-6 คือ ขยับแปรงสั้น ๆ ในแนวหน้าหลัง 4 – 5 ครั้งแล้วปัดแปรงลงล่าง
วิธีการแปรงส่วนที่ 7-12 คือ ขยับแปรงสั้นๆ ในแนวหน้าหลัง 4-5 ครั้งแล้วปัดขึ้นบน
วิธีการแปรงส่วนที่ 13-16 คือ ถูไป ถูมา แนวหน้าหลัง 4-5 ครั้ง ให้ทั่ว
วิธีการแปรงส่วนที่ 17 คือ กวาดขนแปรงออกมา 4-5 ครั้งให้ทั่วถึง
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณา ตำแหน่งการวางแปรง และวิธีการแปรงฟัน ดังนี้
ตำแหน่งการวางแปรงสีฟัน
คะแนน 0 คือ วางแปรงไม่ถูกต้อง
คะแนน 1 คือ วางแปรงได้ถูกต้อง
วิธีการแปรงฟัน
คะแนน 0 คือ วิธีการแปรงไม่ถูกต้อง
คะแนน 1 คือ วิธีการแปรงถูกต้อง
= คะแนนรวมตำแหน่งการแปรงฟัน และวิธกี ารแปรงฟัน

คะแนนการแปรงฟันที่ถูกวิธี
จำนวนด้านที่วัด
ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าหมายถึงการมีพฤติกรรมทำความสะอาดช่องปากดีกว่า
เกณฑ์การแบ่งคะแนน (สิริลักษณ์ รสภิรมย์ , 2556)
1.6 – 2.00
หมายถึง ทักษะการแปรงฟันอยู่ในระดับดี
1.20 – 1.59
หมายถึง ทักษะการแปรงฟันอยู่ในระดับปานกลาง
0.00 - -1.19
หมายถึง ทักษะการแปรงฟันอยู่ในระดับไม่ดี
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แบบตรวจประเมินทักษะด้านอนามัยช่องปาก
ตำแหน่งการแปรงฟัน
ฟันบน

ขวา

ซ้าย
ลิ้น

ฟันล่าง

วิธีการแปรงฟัน
ฟันบน

ขวา

ซ้าย
ลิ้น

ฟันล่าง

คะแนนการแปรงฟันที่ถูกวิธี

=
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2.2 แบบสอบถามการศึก ษาเรื่อง ประสิ ทธิ ผลโปรแกรมการดูแลสุข ภาพช่ อ งปากต่ อ การรับ รู้
ความสามารถตนเอง ความรู้ด้านทันตสุขภาพ และพฤติกรรมป้อ งกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
เลขที่แบบสอบถาม 

 กลุ่มทดลอง  กลุ่มเปรียบเทียบ
 ก่อนทดลอง  หลังทดลอง

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อเปรียบเที ยบผลของกลุ่ม ที่เข้าร่วมโปรแกรมการดูแ ล
สุขภาพช่องปากต่อความรู้ด้านทันตสุขภาพและกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ ก่อนและหลัง
การทดลอง ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2. แบบสอบถามมีจำนวน 63 ข้อ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
2.1) แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน 16 ข้อ
2.2) แบบสอบถามความรู้ด้านทันตสุขภาพ จำนวน 20 ข้อ
2.3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุจำนวน 15 ข้อ
2.4) แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ จำนวน 12 ข้อ
3. แบบสอบถามนี้เป็นการทำตอบด้วยตนเอง ระยะเวลาที่ใช้ในการทำแบบสอบถามประมาณ
30 นาที
4. การกรอกแบบสอบถาม ดำเนิ น การโดยทำเครื่อ งหมาย ✓ ลงใน  หรือ เติ ม คำลงใน
ช่องว่างที่กำหนด
5. ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหรือการเรียน ขอให้
ท่านกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
6. กรุณ ากรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบทุ ก ข้ อ คำถาม เมื่ อ กรอกข้ อ มู ล ครบถ้ ว นแล้ ว ส่ ง คื น ในกล่ อ งที่
จัดเตรียมไว้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
นางสาวรพีภรณ์ พิพัฒน์ศาสตร์
นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ส่วนที่ 1
คำชี้แจง
1. เพศ

แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน 16 ข้อ
โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความตามความเป็นจริงมากที่สุด

 ชาย

 หญิง

2. น้ำหนัก............กิโลกรัม
3. ส่วนสูง.............เซนติเมตร
4. ระดับการศึกษาของ พ่อ แม่
 ประถมศึกษา

 มัธยมศึกษา

 ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาตรี

5. อาชีพของพ่อแม่
 ค้าขาย

 รับราชการ

 เกษตรกร

 อื่นๆ ระบุ...................

6.ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ
 พ่อและแม่
 ปู่และย่า หรือ ตาและยาย
 ป้า น้า อา
 อื่น ๆ ระบุ ……………
7.ใครเป็นคนจัดเตรียมอาหารให้นักเรียน
 พ่อและแม่
 ปู่และย่า หรือ ตาและยาย
 ป้า น้า อา
 อื่น ๆ ระบุ ……………
8.ใครเป็นคนจัดหาแปรงสีฟันยาสีฟันให้นักเรียน
 พ่อและแม่
 ปู่และย่า หรือ ตาและยาย
 ป้า น้า อา
 อื่น ๆ ระบุ ……………
9.นักเรียนได้รับค่าขนมมาโรงเรียนวันละ…….บาท
10.นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน ในรูปแบบใด
 ห่อข้าวมาจากบ้าน
 ซื้อรับประทานที่โรงเรียน
 อื่น ๆ ระบุ………………….
11. ในปีที่ผ่านมานักเรียนไปพบทันตแพทย์ ……………. ครั้ง
เหตุผลในการไปพบทันตแพทย์
 นัดตรวจสุขภาพฟัน
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 ปวดฟัน
 เสียวฟัน
 ฟันหลุด หัก บิ่น
 อื่น ๆ ระบุ ……………….
12. นักเรียนแปรงฟันวันละ ……………… ครั้ง
13. เวลาที่นักเรียนแปรงฟัน
 ตื่นนอนตอนเช้า

 หลังอาหารเช้า

 หลังอาหารกลางวัน

 หลังอาหารเย็น

 ก่อนนอน

 อื่น ๆ ระบุ ……………………………

14. นักเรียนเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก ..............เดือน
15. ขนาดแปรงสีฟันที่นักเรียนใช้
 แปรงสีฟันเด็กต่ำกว่า 3 ปี (baby)
 แปรงสีฟันเด็ก 3-6 ปี (child)
 แปรงสีฟันเด็ก 6-12 ปี (junior)
 แปรงสีฟันผู้ใหญ่ (adult)
16. ชนิดของขนแปรงที่นักเรียนใช้
 ชนิดปานกลาง (medium)
 ชนิดนุ่ม (soft)
 ชนิดนุ่มพิเศษ (extra soft/super soft/ultra soft)

122
ส่วนที่ 2
คำชี้แจง
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุและการป้องกันฟันผุ จำนวน 20 ข้อ
โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องคำตอบที่ตรงกับความเข้าใจของตนเอง
คำถาม
ฟันกรามแท้ซี่ที่สองขึ้นในช่องปากตอนอายุ 11-13 ปี
ฟันแท้มีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารเพียงอย่างเดียว
ฟันผุเกิดได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีสาเหตุที่แน่นอน
ฟันผุระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ
ฟันผุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียปล่อยกรดทำลายเนื้อฟัน
โรคฟันผุที่ไม่ได้รักษาอาจรุนแรงจนติดเชื้อในร่างกายได้
เมื่อเสียวฟันเมื่อดื่มน้ำเย็นหรืออาหารหวานจัดแสดงว่าอาจมีความผิดปกติ
เกิดขึ้นกับฟัน
การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุได้
การเคลือบหลุมร่องฟันช่วยป้องกันฟันผุได้
โรคฟันผุรักษาได้โดยการถอนฟันเท่านั้น
ถ้าอุดฟันไปแล้ว แต่แปรงฟันไม่สะอาด สามารถเกิดฟันผุซ้ำได้
ฟันผุลึกที่ไม่สามารถอุดได้ ต้องรักษาโดยรักษารากฟันหรือถอนฟัน
การดูแลสุขภาพช่องปากมีความสำคัญเท่ากับการดูแลสุขภาพร่างกายส่วน
อื่น
การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีสามารถเก็บฟันแท้ไว้ใช้งานได้ตลอดชีวิต
แปรงสีฟันที่มีขนแปรงแข็ง จะทำให้การแปรงฟันสะอาดขึ้น
การแปรงฟัน ควรดำเนินการอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือหลังอาหารเช้า
และก่อนนอน
การใช้ไหมขัดฟันมีส่วนช่วยป้องกันฟันผุได้
การใช้ไหมขัดฟันทำให้ฟันห่าง
การใช้ไหมขัดฟันสามารถใช้ได้ทุกซี่ในช่องปาก
วิธีการใช้ไหมขัดฟันคือการใช้ไหมขัดฟันโอบรอบฟันบริเวณระหว่างซี่ฟัน
และขยับขึ้นลงทีละซี่

คำตอบ
ใช่
ไม่ใช่
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ จำนวน 15 ข้อ
คำชี้แจง พิจารณาข้อความแต่ละข้อ ทำเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุดเพียงคำตอบเดียว ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
มั่นใจมาก
ค่อนข้างมั่นใจ
มั่นใจเล็กน้อย
ไม่ค่อยมั่นใจ
ไม่มั่นใจเลย
ข้อ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ท่านมีความเชื่อมั่นในระดับมาก ว่าจะทำกิจกรรมที่ระบุไว้ได้
ท่านมีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง ว่าจะทำกิจกรรมทีร่ ะบุไว้ได้
ท่านมีความเชื่อมั่นในระดับน้อย ว่าจะทำกิจกรรมที่ระบุไว้ได้
ท่านมีความเชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นพอๆกัน ว่าจะทำกิจกรรมที่ระบุไว้ได้
ท่านไม่เชื่อมั่นเลย ว่าจะทำกิจกรรมที่ระบุไว้ได้

คำถาม
มั่นใจ
มาก

1

3

ฉันสามารถแปรงแห้งโดยไม่บ้วนน้ำก่อนและหลังแปรงฟัน
ได้ ทุกวันแม้จะรู้สึกไม่สบายช่องปาก
ฉันสามารถแปรงฟันหลังอาหารกลางวันได้ทุกวัน แม้จะทำ
ให้มีเวลาเล่นหรือพักผ่อนน้อยลง
ฉันสามารถแปรงฟันก่อนนอนทุกคืน แม้จะง่วงนอน

4

ฉันสามารถแปรงฟันอย่างถูกวิธีได้ทุกวัน แม้จะใช้เวลานาน

5

ฉันสามารถแปรงลิ้นได้ทุกครั้งหลังแปรงฟัน แม้จะรู้สึก
อยากอาเจียน
ฉันสามารถแปรงบริเวณฟันกรามด้านบนติดกระพุ้งแก้มได้
แม้จะใช้เป็นจุดที่เข้าถึงได้ยาก
ฉันสามารถแปรงฟันได้แม้จะรู้สึกปวดฟันหรือเสียวฟัน

2

6
7
8
9

ฉันสามารถรับประทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อฟันทุกวัน
ได้
ฉันสามารถลดความถี่การรับประทานขนมเหนียวติดฟันได้

10 ฉันสามารถดื่มนมจืดแทนนมหวานได้
11 ฉันสามารถดื่มน้ำเปล่าแทนการการดื่มน้ำอัดลมได้
12 ฉันสามารถทำความสะอาดช่องปากทุกครั้งหลัง
รับประทานอาหารหรือขนมขบเคี้ยว
13 ฉันสามารถไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แม้จะ
ไม่มีปัญหาในช่องปาก

การรับรู้ความสามารถตนเอง
ค่อนข้าง มั่นใจ
ไม่ค่อย
มั่นใจ
เล็กน้อย มั่นใจ

ไม่มั่นใจ
เลย
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14 ฉันสามารถไปไปพบทันตแพทย์ได้ทันที เมื่อมีปัญหาเรื่อง
ฟัน
15 ฉันสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่าง
เคร่งครัด

125
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ จำนวน 12 ข้อ
คำชี้แจง พิจารณาข้อความแต่ละข้อ ทำเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงที่ท่าน
ปฏิบัติมากที่สุดเพียงคำตอบเดียว ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
เป็นประจำ
นาน ๆ ครั้ง
ไม่เคยเลย
ข้อ

หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการตนเองที่ระบุไว้ได้ทุกครั้ง หรือ อย่างสม่ำเสมอ 3 ครัง้ ขึ้นไป
ต่อสัปดาห์
หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการตนเองที่ระบุไว้ได้นานๆครั้ง หรือ อย่างสม่ำเสมอ 1 ครั้ง
ต่อสัปดาห์
หมายถึง ไม่ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการตนเองที่ระบุไว้เลย
คำถาม

1

ฉันดื่มน้ำเปล่าระหว่างวันแทนน้ำหวานหรือน้ำอัดลม

2
3
4
5

ฉันดื่มนมรสจืด
ฉันรับประทานขนมที่ไม่เหนียวติดฟัน
ฉันรับประทานขนมปังแทนขนมกรุบกรอบหรือขนมหวาน
ฉันแปรงฟันโดยวางขนแปรงเอียงเข้าหาคอฟันบนและล่าง ขยับไปมาสั้นๆ
และปัดลงในฟันบน ปัดขึ้นในฟันล่าง
ฉันแปรงลิ้นหลังแปรงฟัน
ฉันบ้วนยาสีฟันโดยไม่บ้วนน้ำตาม
ฉันแปรงฟันด้านบดเคี้ยว โดยการวางแปรงแนวนอนขยับหน้าหลัง
ฉันแปรงฟันกรามบนด้านแก้มทั้งซ้ายและขวา
ฉันแปรงฟันนานกว่า 2 นาที
ฉันตรวจฟันด้วยตนเองหลังการแปรงฟัน
ฉันแปรงฟันก่อนนอน แล้วไม่รับประทานขนมอีก

6
7
8
9
10
11
12

เป็น
ประจำ

นานๆ
ครั้ง

ไม่เคย
เลย

ฟันกรามแท้ซี่ที่สองขึ้นในช่องปากตอนอายุ 11-13 ปี
ฟันแท้มีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารเพียงอย่างเดียว
ฟันหน้าแท้มีไว้บดเคี้ยว เช่น น้ำแข็ง กระดูกหมู
ฟันผุเกิดได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีสาเหตุที่แน่นอน
ฟันผุระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ
ฟันผุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียปล่อยกรดทำลายเนื้อฟัน
อาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทำให้ฟันผุ
การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุได้

การเคลือบหลุมร่องฟันช่วยป้องกันฟันผุได้
โรคฟันผุรักษาได้โดยการถอนฟันเท่านั้น

9
10

ข้อคำถาม

1
2
3
4
5
6
7
8

ข้อ

39(97.5)
36(90)

1(2.5)
4(10)

5(12.5)
9(22.5)
5(12.5)
4(10)
0(0)
9(22.5)
3(7.5)
0(0)

จำนวน (ร้อยละ)

จำนวน (ร้อยละ)

35 (87.5)
31(77.5)
35(87.5)
36(90)
40(100)
31(77.5)
37(92.5)
40(100)

ตอบผิด

ตอบถูก

กลุ่มทดลอง

33(80.5)
28(68.3)

32(78.0)
22(53.7)
28(68.3)
30(73.2)
37(90.2)
28(68.3)
37(90.2)
37(90.2)

จำนวน (ร้อยละ)

ตอบถูก

ตอบผิด

8(19.5)
13(31.7)

9(22.0)
19(46.3)
13(31.7)
11(26.8)
4(9.8)
13(31.7)
4(9.8)
4(9.8)

จำนวน (ร้อยละ)

กลุ่มเปรียบเทียบ

ตาราง 11 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ในประเด็นความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุและการป้องกันฟันผุ

ข้อมูลรายข้อโดยจำแนกตามตัวแปร ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุและการป้องกันฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ และพฤติกรรม
ป้องกันโรคฟันผุ ดังแสดงในตาราง 11

ภาคผนวก ฉ ข้อมูลรายข้อจำแนกตามตัวแปรของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

เมื่อมีฟันผุควรไปพบทันตแพทย์เพื่ออุดฟัน
ฟันผุลึกที่ไม่สามารถอุดได้ ต้องรักษาโดยรักษารากฟันหรือถอนฟัน

การดูแลสุขภาพช่องปากมีความสำคัญเท่ากับการดูแลสุขภาพร่างกายส่วนอื่น
การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีสามารถเก็บฟันแท้ไว้ใช้งานได้ตลอดชีวิต
แปรงสีฟันที่มีขนแปรงแข็ง จะทำให้การแปรงฟันสะอาดขึ้น
การแปรงฟัน ควรดำเนินการอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือหลังอาหารเช้า และ
ก่อนนอน

การใช้ไหมขัดฟันมีส่วนช่วยป้องกันฟันผุได้
การใช้ไหมขัดฟันทำให้ฟันห่าง
การใช้ไหมขัดฟันสามารถใช้ได้ทุกซี่ในช่องปาก
วิธีการใช้ไหมขัดฟันคือการใช้ไหมขัดฟันโอบรอบฟันบริเวณระหว่างซี่ฟัน และ
ขยับขึ้นลงทีละซี่

13
14
15
16

17
18
19
20

ข้อคำถาม

11
12

ข้อ

30(75)
26(65)
32(80)
39(97.5)

37(92.5)
35(87.5)
29(72.5)
40(100)
10(25)
14(35)
8(20)
1(2.5)

3(7.5)
5(12.5)
11(27.5)
0(0)

4(10)
9(22.5)

จำนวน (ร้อยละ)

จำนวน (ร้อยละ)

36(90)
31(77.5)

ตอบผิด

ตอบถูก

กลุ่มทดลอง

26(63.4)
13(31.7)
26(63.4)
33(80.5)

31(75.6)
34(82.9)
17(41.5)
35(85.4)

39(95.1)
35(85.4)

จำนวน (ร้อยละ)

ตอบถูก

ตอบผิด

15(36.6)
28(68.3)
15(36.6)
8(19.5)

10(24.4)
7(17.1)
24(58.5)
6(14.6)

2(4.9)
6(14.6)

จำนวน (ร้อยละ)

กลุ่มเปรียบเทียบ
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6

5

4

3

2

1

ข้อ

จำนวน
(ร้อยละ)

มั่นใจมาก

1(2.5)

2(5)

1(2.5)

0(0)

6(15)

1(2.5)

กลุ่มทดลอง (n = 40)
ค่อนข้าง
มั่นใจ
ไม่ค่อย
มั่นใจ
เล็กน้อย
มั่นใจ
จำนวน
จำนวน
จำนวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ฉันสามารถแปรงแห้งโดยไม่บ้วนน้ำก่อน 16(40)
12(30) 10(25)
และหลังแปรงฟันได้ ทุกวันแม้จะรู้สึกไม่
สบายช่องปาก
ฉันสามารถแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 9(22.5) 10(25) 11(27.5)
ได้ทุกวัน แม้จะทำให้มีเวลาเล่นหรือ
พักผ่อนน้อยลง
ฉันสามารถแปรงฟันก่อนนอนทุกคืน แม้ 22(55) 13(32.5) 5(12.5)
จะง่วงนอน
ฉันสามารถแปรงฟันอย่างถูกวิธีได้ทุกวัน 18(45) 13(32.5) 8(20)
แม้จะใช้เวลานาน
ฉันสามารถแปรงลิ้นได้ทุกครั้งหลังแปรง 19(47.5) 13(32.5) 6(15)
ฟัน แม้จะรู้สึกอยากอาเจียน
ฉันสามารถแปรงบริเวณฟันกรามด้านบน 17(42.5) 15(37.5) 7(17.5)
ติดกระพุ้งแก้มได้ แม้เป็นจุดที่เข้าถึงได้
ยาก

คำถาม

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

4(10)

1(2.5)

ไม่มั่นใจ
เลย
จำนวน
(ร้อยละ)

7(17.1)

9(22.0)

8(19.5)

14(34.1) 14(34.1)

14(34.1) 11(26.8)

15(36.6) 13(31.7)

9(22.0)

14(34.1) 11(26.8)

15(36.6) 16(39.0)

5(12.2)

11(26.8) 11(26.8) 15(36.6)

จำนวน
(ร้อยละ)

มั่นใจมาก

3(7.3)

5(12.2)

5(12.2)

1(2.4)

8(19.5)

4(9.8)

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 41)
ค่อนข้าง
มั่นใจ
ไม่ค่อย
มั่นใจ
เล็กน้อย
มั่นใจ
จำนวน
จำนวน
จำนวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ตาราง 12 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ จำแนกตามระดับการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ

3(7.3)

2(4.9)

0(0)

0(0)

3(7.3)

0(0)

ไม่มั่นใจ
เลย
จำนวน
(ร้อยละ)
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จำนวน
(ร้อยละ)

มั่นใจมาก

19(47.5) 13(32.5)

7(17.5)

5(12.5)

6(15)

7(17.5)
7(17.5)

6(15)

10(25)

7(17.5)

0(0)

4(10)

3(7.5)

1(2.5)
2(5)

4(10)

0(0)

1(2.5)

กลุ่มทดลอง (n = 40)
ค่อนข้าง
มั่นใจ
ไม่ค่อย
มั่นใจ
เล็กน้อย
มั่นใจ
จำนวน
จำนวน
จำนวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ฉันสามารถแปรงฟันได้แม้จะรู้สึกปวดฟัน 15(37.5) 16(40)
หรือเสียวฟัน
ฉันสามารถรับประทานผักผลไม้ที่มี
20(50)
10(25)
ประโยชน์ต่อฟันทุกวันได้
ฉันสามารถลดความถี่การรับประทาน
14(35) 15(37.5)
ขนมเหนียวติดฟันได้
ฉันสามารถดื่มนมจืดแทนนมหวานได้
24(60)
8(20)
ฉันสามารถดื่มน้ำเปล่าแทนการการดื่ม 21(52.5) 10(25)
น้ำอัดลมได้
ฉันสามารถทำความสะอาดช่องปากทุก 15(37.5) 16(40)
ครั้งหลังรับประทานอาหารหรือขนมขบ
เคี้ยว
ฉันสามารถไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปี 20(50)
10(25)
ละ 1 ครั้ง แม้จะไม่มีปัญหาในช่องปาก

คำถาม

14 ฉันสามารถไปไปพบทันตแพทย์ได้ทันที
เมื่อมีปัญหาเรื่องฟัน

13

12

10
11

9

8

7

ข้อ

1(2.5)

1(2.5)

0(0)

0(0)
0(0)

1(2.5)

0(0)

1(2.5)

ไม่มั่นใจ
เลย
จำนวน
(ร้อยละ)

23(56.1) 11(26.8)

8(19.5)

8(19.5)

15(36.6) 11(26.8) 10(24.4)

13(31.7) 15(36.6)

12(29.3) 18(43.9)

9(22.0)
4(9.8)

21(51.2) 11(26.8)

13(31.7) 14(34.1)
21(51.2) 15(36.6)

8(19.5)

12(29.3) 17(41.5) 11(26.8)

6(14.6)

จำนวน
(ร้อยละ)

มั่นใจมาก

4(9.8)

4(9.8)

3(7.3)

5(12.2)
1(2.4)

1(2.4)

1(2.4)

0(0)

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 41)
ค่อนข้าง
มั่นใจ
ไม่ค่อย
มั่นใจ
เล็กน้อย
มั่นใจ
จำนวน
จำนวน
จำนวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

1(2.4)

1(2.4)

0(0)

0(0)
0(0)

0(0)

0(0)

1(2.4)

ไม่มั่นใจ
เลย
จำนวน
(ร้อยละ)
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คำถาม

15 ฉันสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของ
ทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด

ข้อ

19(47.5)

จำนวน
(ร้อยละ)

มั่นใจมาก

12(30)

7(17.5)

1(2.5)

กลุ่มทดลอง (n = 40)
ค่อนข้าง
มั่นใจ
ไม่ค่อย
มั่นใจ
เล็กน้อย
มั่นใจ
จำนวน
จำนวน
จำนวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

1(2.5)

ไม่มั่นใจ
เลย
จำนวน
(ร้อยละ)

13(31.7) 18(43.9)

จำนวน
(ร้อยละ)

มั่นใจมาก

7(17.1)

3(7.3)

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 41)
ค่อนข้าง
มั่นใจ
ไม่ค่อย
มั่นใจ
เล็กน้อย
มั่นใจ
จำนวน
จำนวน
จำนวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

0(0)

ไม่มั่นใจ
เลย
จำนวน
(ร้อยละ)
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ฉันดื่มน้ำเปล่าระหว่างวันแทนน้ำหวานหรือน้ำอัดลม
ฉันดื่มนมรสจืด
ฉันรับประทานขนมที่ไม่เหนียวติดฟัน
ฉันรับประทานขนมปังแทนขนมกรุบกรอบหรือขนมหวาน
ฉันแปรงฟันโดยวางขนแปรงเอียงเข้าหาคอฟันบนและล่าง ขยับไปมา
สั้นๆและปัดลงในฟันบน ปัดขึ้นในฟันล่าง
ฉันแปรงลิ้นหลังแปรงฟัน
ฉันบ้วนยาสีฟันโดยไม่บ้วนน้ำตาม
ฉันแปรงฟันด้านบดเคี้ยว โดยการวางแปรงแนวนอนขยับหน้าหลัง
ฉันแปรงฟันกรามบนด้านแก้มทั้งซ้ายและขวา
ฉันแปรงฟันนานกว่า 2 นาที
ฉันตรวจฟันด้วยตนเองหลังการแปรงฟัน
ฉันแปรงฟันก่อนนอน แล้วไม่รับประทานขนมอีก

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

คำถาม

ข้อ

26(65)
20(50)
25(62.5)
25(62.5)
26(65)
17(42.5)
25(62.5)

19(47.5)
21(52.5)
13(32.5)
14(35)
24(60)
12(30)
18(45)
14(35)
14(35)
11(27.5)
22(55)
14(35)

21(52.5)
18(45)
26(65)
26(65)
15(37.5)
2(5)
2(5)
1(2.5)
1(2.5)
3(7.5)
1(2.5)
1(2.5)

0(0)
1(2.5)
1(2.5)
0(0)
1(2.5)

20(48.8)
10(24.4)
15(36.6)
19(46.3)
20(48.8)
12(29.3)
19(46.3)

19(46.3)
11(26.8)
11(26.8)
13(31.7)
17(41.5)

19(46.3)
25(61.0)
25(61.0)
20(48.8)
21(51.2)
24(58.5)
20(48.8)

22(53.7)
30(73.2)
28(68.3)
28(68.3)
23(56.1)

จำนวน
(ร้อยละ)

2(4.9)
6(14.6)
1(2.4)
2(4.9)
0(0)
5(12.2)
2(4.9)

0(0)
0(0)
2(4.9)
0(0)
1(2.4)

จำนวน
(ร้อยละ)

จำนวน
(ร้อยละ)

จำนวน
(ร้อยละ)

จำนวน
(ร้อยละ)

จำนวน
(ร้อยละ)

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 41)
เป็นประจำ
นานๆ ครั้ง
ไม่เคยเลย

กลุ่มทดลอง (n = 40)
เป็นประจำ
นานๆ ครั้ง
ไม่เคยเลย

ตาราง 13 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบจำแนกตามการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุ
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