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บทคัดยอ
การสำรวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศ ครัง้ ที่ 8 พบเด็กวัยเรียนกลมุ อายุ 12 ป มีความชุกของ
โรคฟนผุรอ ยละ 52.0 เหงือกอักเสบ รอยละ 66.3 ผวู จิ ยั จึงทำวิจยั เชิงวิจยั และพัฒนา เพือ่ พัฒนารูปแบบความรอบรู
สุขภาพดานสุขภาพชองปากของนักเรียนประถมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 5 ดำเนินการวิจยั 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1
วินจิ ฉัยปญหา ในกลมุ นักเรียนประถมศึกษาชัน้ ปที่ 6 จำนวน 400 คน ผบู ริหารโรงเรียน ครู ทันตแพทย/ทันตาภิบาล
ผปู กครองระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบฯ ไดนำรูปแบบฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใชกบั กลมุ นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6
จำนวน 40 คน โดยใชแผนกิจกรรม3 ฐาน และ 6 มิติ ระยะที่ 3 ประเมินผลรูปแบบฯ ในนักเรียนกลมุ เดียวกับ
ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมขอมูลตัง้ แต 23 พฤศจิกายน 2561-30 เมษายน 2562 โดยใชแบบสอบถาม แบบบันทึก
คราบจุลนิ ทรีย และแบบสัมภาษณวเิ คราะหคา ความตรงของเนือ้ หาเทากับ 0.89 และคาความเทีย่ งเทากับ 0.879
วิเคราะหขอ มูลโดยใช รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติ Paired t-test วิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ
ดวยการวิเคราะหเนือ้ หา
ผลการวิจยั พบวานักเรียนยังไมตระหนักในการดูแลชองปากตนเอง สือ่ การสอนไมเพียงพอและ ตองการ
ใหมกี ารอบรมการดูแลรักษาฟนทีถ่ กู ตอง ใชสอื่ การสอนทีท่ นั สมัย คะแนนเฉลีย่ โดยรวมและรายดานของความ
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รอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปากทัง้ 6 มิติ หลังการใชรปู แบบฯ ( x = 2.50, S.D. = 0.11) สูงกวากอนใช ( x = 3.54,
S.D. = 0.14) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และมีความพึงพอใจตอรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับสูง
ดังนัน้ โรงเรียนในพืน้ ทีค่ วรนำรูปแบบฯนีไ้ ปใชในการดูแลนักเรียนประถมศึกษาอยางตอเนือ่ ง
คำสำคัญ: รูปแบบความรอบรสู ขุ ภาพ, ความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปาก, นักเรียนประถมศึกษา

Abstract
According to the 8th national oral health survey of Thailand, the prevalence of dental caries and
gingivitis in 12 years old school-aged group is 52.0% and 66.3%, respectively.
The aim of this research and development was to develop an oral health literacy model in elementary
school students in Health Region 5, Thailand. The study was divided into 3 phases. Phase 1 consisted of
diagnosis of problems and identifying the needs of oral health literacy of elementary school students.
Then, responses to questionnaires were collected from 400 students (grade 6) and interview questionnaires
from school directors, teachers, dentists/dental hygienist and parents. Phase 2 consisted of implementation of
the model in 40 students (grade 6). A model was developed consisting of 3 interventions, and 6-dimension
questionnaires. Phase 3 consisted of evaluation of the model and interventions with questionnairesin 40 school
students. The study was conducted from November 23, 2018 to April 30, 2019. The content validity of the
instruments were 0.89 and the reliability of the questionnaire was 0.879. Statistical analysis was done using
Paired t-test and content analysis.
Results: There isinadequate equipment and teaching materials and students require proper dental
care training using modern teaching materials and arrangement of activities. The model significantly increased
the mean score of oral health literacy in all 6-dimensions ( x = 2.50, S.D. = 0.11) and elementary school
students reported that they had high ( x = 3.54, S.D. = 0.14) satisfaction levels (at p-value .05). This model
can be applied continuously in schools for improving oral health literacy in elementary school students.
Keywords: Health literacy model, Oral health literacy, Elementary school students
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ความสำคัญของปญหาการวิจัย
ความรอบรสู ขุ ภาพ (Health Literacy) มีความสำคัญ
ตอการสงเสริมสุขภาพและมีผลโดยตรงกับความเปนธรรม
และลดความเหลือ่ มล้ำในระบบสุขภาพ ความรอบรสู ขุ ภาพ
จึงถูกหยิบยกเปนประเด็นสำคัญในการสงเสริมสุขภาพ
โลกเสมอมา ตั้งแต Bangkok Charter จนถึง Shanghai
Declaration (World Health Organization [WHO], 2017)
สำหรับประเทศไทย ความรอบรสู ขุ ภาพถูกบรรจุในขอเสนอ
ปฏิรูปดานสาธารณสุขประเด็นความรอบรูสุขภาพ และ
ไดผา นกระบวนการเห็นชอบจากสภานิตบิ ญ
ั ญัติ (สนช.)
และประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ เมษายน 2561
เพือ่ บังคับใชใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. แผนและขัน้ ตอนการปฏิรปู
ประเทศ พ.ศ. 2560 โดยมุงเนนไปที่ความยั่งยืนของการ
ขับเคลื่อนความรอบรูสุขภาพที่จะตองมีการปรับเปลี่ยน
ในระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ชุมชน และองคกร
เชน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานประกอบการและ
สถานทีท่ ำงาน รวมถึงศาสนสถานตางๆ
โรคในชองปากเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญยิ่ง
โรคหนึ่งของประชากรไทย จากรายงานผลการสำรวจ
สภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศ ครัง้ ที่ 8 ประเทศไทย
พ.ศ. 2560 (Dental Public Health Division, 2018) พบวา
เด็กวัยเรียนและวัยรนุ มีอตั ราความชุกของโรคฟนผุสงู กวา
เด็กกอนวัยเรียน โดยนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ซึง่ เปน
เด็กวัยเรียนกลมุ อายุ 12 ป มีความชุกของโรคฟนผุรอ ยละ
52.0 โดย มีคา เฉลีย่ ฟนผุ ถอน อุด 1.4 ซี/่ คน ซึง่ ไมลดลง
จากการสำรวจครัง้ ที่ 7 และมีสภาวะเหงือกอักเสบสูงกวา
การสำรวจในครัง้ ที่ 7 พ.ศ. 2555 (Dental Public Health
Division, 2014) จากรอยละ 50.3 เปนรอยละ 66.3 ทีส่ ำคัญ
หากเกิดการติดเชือ้ ในชองปากจะทำใหเกิดการแพรกระจาย
ไปยังอวัยวะอืน่ ๆ ทีท่ ำใหเกิดการติดเชือ้ โดยเฉพาะในกลมุ
ที่มีความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด จะพบการ
อักเสบของสภาวะปริทนั ตมากกวาปกติ เมือ่ อักเสบจะทำ
ใหมีเชื้อโรคซึ่งเชื้อโรคอาจจะหลุดเขาไปในเสนเลือด
แลวนำไปสกู ารติดเชือ้ เชน ทีล่ นิ้ หัวใจทำใหเกิดลิน้ หัวใจ
อักเสบ ที่หลอดเลือดทำใหหลอดเลือดหนาขึ้น เมื่อหนา

มากขึ้ น ก็ จ ะตี บ ในที่ สุ ด นอกจากนี้ ห ากเชื้ อ หลุ ด แล ว
วิง่ ไปทีส่ มอง จะทำใหหลอดเลือดสมองตีบและทำใหเปน
อัมพาตไดในทีส่ ดุ (Scannapieco,2004)
เขตสุขภาพที่ 5 เปนหนวยงานสังกัดสวนกลางทีต่ งั้ อยู
ในสวนภูมภิ าค มีเขตรับผิดชอบ 8 จังหวัด ประกอบดวย
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีนักเรียน
ประถมศึกษาที่มีอายุระหวาง 6-12 ป ที่อยูในความดูแล
ทัง้ หมด 367,940 คน ซึง่ จากขอมูลใน Health Data Center
(Ministry of Public Health, 2017) มีรายงานการเขามา
รับการตรวจรักษาโรคในชองปากเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 26.61
ในป พ.ศ.2559 เปนรอยละ 49.91 ในปพ.ศ.2560 และ
จากขอมูลพบวานักเรียนประถมศึกษาซึง่ กลมุ เด็กวัยเรียน
เมือ่ มีอายุเพิม่ ขึน้ จะพบฟนผุมากขึน้ โดยการผุของฟนแท
ในเด็กนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 กลมุ อายุ 12 ป มีฟน ผุ
สูงที่สุดรอยละ 46.13 จึงควรไดรับการดูแลชองปากเปน
อยางมาก และผูวิจัยไดทำการศึกษานำรอง (pilot study)
สำรวจหาป ญ หาเมื่ อ สิ ง หาคม 2561 ในนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 31 คน พบวา
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ซึง่ พบวา สวนใหญมคี วาม
รอบรูสุขภาพดานสุขภาพชองปากในระดับถึงปานกลาง
หากมีการสงเสริมและปองกันที่ดีจะสงผลดีตอตัวเด็ก
ครอบครั ว สั ง คม และประเทศชาติ เ ป น อย า งมากซึ่ ง
กระทรวงสาธารณสุขตองการใหคนไทยตระหนักและ
เห็นความสำคัญสุขภาพชองปากมากขึน้ จึงจัดใหมตี รวจ
สุขภาพชองปากและการคัดกรองนักเรียนประถมศึกษา
เพื่อหาโรคฟนผุและภาวะเหงือกอักเสบตามภารกิจใน
องคประกอบที่ 5 บริการอนามัยโรงเรียนของคูมือการ
ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พ.ศ.2556 (Bureau of
Health Promotion, 2013)
นักเรียนประถมศึกษาเปนวัยทีส่ ำคัญเพราะในชองปาก
จะมีทั้งฟนน้ำนมและฟนแทที่ทยอยขึ้นมา ผูปกครอง
โดยทัว่ ไปมีความเขาใจผิดวา ซีฟ่ น ทีข่ นึ้ มาใหมยงั คงเปน
ฟนน้ำนม จึงละเลยและไมสนใจในการดูแลสุขภาพฟน
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ของบุตรหลาน ซึ่งการสงเสริมสุขภาพชองปากใหแก
เด็กนักเรียนในโรงเรียนจึงเปนสิ่งสำคัญและควรมีการ
รวมมือจากภาคีเครือขาย ไดแก ครูและผบู ริหารโรงเรียน
เปนผกู ำหนดนโยบายของโรงเรียน ทันตแพทย/ทันตภิบาล
ตรวจรักษาและดูแลชองปากนักเรียน ผปู กครองผอู ยใู กลชดิ
นักเรียน รวมถึงชุมชนที่นักเรียนพักอาศัยลวนมีสวน
รั บ ผิ ด ชอบต อ การเกิ ด ความรอบรู สุ ข ภาพในการดู แ ล
สุขภาพชองปากนักเรียน ผวู จิ ยั ไดเล็งเห็นความสำคัญใน
เรื่ อ งการเข า ถึ ง ข อ มู ล สุ ข ภาพและบริ ก ารสุ ข ภาพเพื่ อ
สุขภาพชองปากดี ความรคู วามเขาใจเรือ่ งสุขภาพชองปาก
และการปองกันโรค สือ่ สารเพือ่ เพิม่ ความเชีย่ วชาญในการ
สงเสริมสุขภาพชองปาก การตัดสินใจในการเลือกวิธกี าร
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให มี สุ ข ภาพช อ งปากที่ ดี การจั ด การคราบ
จุลนิ ทรีย และการรเู ทาทันสือ่ และสารสนเทศเพือ่ สุขภาพ
ชองปาก โดยอาศัยการมีสว นรวมจากผเู กีย่ วของเพือ่ ใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลชองปากที่ดีขึ้นและ
ยั่งยืน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ
ความรอบรูสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับ
สุขภาพชองปากในเขตสุขภาพที่ 5 โดยอาศัยการมีสว นรวม
ของภาคีเครือขาย เปนการสงเสริมปองกันโรค ชะลอการ
สูญเสียฟน ลดอาการเจ็บปวดฟนและเหงือก เพิม่ คุณภาพ
ชีวิตในการบดเคี้ยวและความมั่นใจในรอยยิ้ม ลดความ
เสีย่ งตอการเกิดโรคทีส่ มั พันธกบั โรคทางชองปาก การปรับ
พฤติกรรมดูแลชองปากแบบองครวมดวยการขับเคลื่อน
ผ า นการมี ส ว นร ว มของภาคี เ ครื อ ข า ยและคู บั ด ดี้ ข อง
นักเรียน สามารถสรางใหเกิดการตัดสินใจในการจัดการ
ดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากและป อ งกั น โรคด ว ยตนเองและ
สามารถถายทอดใหกบั ผอู นื่ ไดอกี ดวย
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปญหาและความตองการการพัฒนา
รู ป แบบความรอบรู สุ ข ภาพด า นสุ ข ภาพช อ งปากของ
นักเรียนประถมศึกษา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนความรอบรู สุ ข ภาพ
ดานสุขภาพชองปากของนักเรียนประถมศึกษา กอนและ

หลังใชรูปแบบความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพชองปาก
ของนักเรียนประถมศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
คะแนนความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปากของ
นักเรียนประถมศึกษา กอนและหลังใชรปู แบบฯ แตกตางกัน
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การพัฒนารูปแบบความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพ
ชองปากของนักเรียนประถมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 5
เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
โดยประยุกตใช 3 แนวคิด ไดแก
1. แนวคิดความรอบรสู ขุ ภาพเกีย่ วกับสุขภาพชองปาก
(Oral Health Literacy Concept) ความรอบรูสุขภาพ
(Nutbeam, 2000) หมายถึง ทักษะทางปญญาและสังคม
ของบุคคล ซึ่งประกอบดวยความสามารถในการเขาถึง
การทําความเขาใจ และการใชขอ มูล เพือ่ สงเสริมและธํารงไว
ซึ่ ง การมี สุ ข ภาพดี ก รมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข
โดยการนำเสนอของ วชิระ เพ็งจันทร (Pengchan, 2017)
ไดกำหนดกรอบแนวคิดความรอบรูสุขภาพตามรูปแบบ
V shape model ไว 6 ดาน คือ การเขาถึง ความเขาใจ
การโตตอบ/ซักถาม/แลกเปลีย่ น การตัดสินใจ การเปลีย่ น
พฤติกรรม และการบอกตอ กรอบแนวคิดที่นำเสนอ
แสดงความรอบรสู ขุ ภาพในระดับเอกัตบุคคล (Individual
health literacy) ไปสรู ะดับชุมชน (Public health literacy)
ตาม 3 กิจกรรมของงานสาธารณสุข คือ 1) การบริการ
สุขภาพ 2) การปองกันโรค และ 3) การสงเสริมสุขภาพ
ความสามารถ 6 ดานดังกลาวขางบนจะเกิดขึน้ ตองอาศัย
วิธีการกิจกรรมตางๆเพื่อพัฒนากระบวนการเกิดความ
รอบรสู ขุ ภาพ (Health literacy enhancing) ตามบริบทของ
งานสาธารณสุข (Suwan, 2019) ซึ่งสอดคลองกับ Roter
(2011) ที่ไดศึกษาความตองการความรอบรูสุขภาพดาน
สุขภาพชองปากในการสื่อสารดานสุขภาพ:ความทาทาย
และการแกปญ
 หา พบวาการทีผ่ ปู ว ยมีความรอบรสู ขุ ภาพ
ดานสุขภาพชองปากเพิ่มขึ้น ทำใหเขาใจการสื่อสารทาง
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สุขภาพมากขึ้น และทำใหลดผลกระทบเชิงลบจากการ
ขาดความรอบรสู ขุ ภาพลง
ผูวิจัยประยุกตแนวคิดนี้ในสรางเครื่องมือวิจัยใน
ระยะที่ 1 และ 2 เพือ่ เสริมสรางความสามารถและทักษะ
ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งนำไปสูพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพชองปากทีเ่ หมาะสมและสามารถบอกตอ
ผูอื่นได โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ผานการ
ฝกอบรมเพือ่ สรางความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปาก
6 กิจกรรม ประเมินผลการเขารวมจาก 1) การเขาถึง
ขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพเพื่อสุขภาพชองปากที่ดี
2) ความรคู วามเขาใจเรือ่ งสุขภาพชองปาก 3) การสือ่ สาร
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการสงเสริมสุขภาพชองปาก
4) การตัดสินใจในการเลือกวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ใหมสี ขุ ภาพ
ชองปากทีด่ ี 5) การจัดการคราบจุลนิ ทรีย 6) การรเู ทาทัน
สือ่ และสารสนเทศเพือ่ สุขภาพชองปากทีด่ ี
2. โมเดลเชิงนิเวศวิทยา (Ecological model) McLeroy
และคณะ (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz,1988)
ไดนำแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคมมาประยุกตใชในงาน
สงเสริมสุขภาพ โดยตัง้ ขอสันนิษฐานวา การเปลีย่ นแปลง
ที่เหมาะสมในสภาพแวดลอมทางสังคม จะสรางการ
เปลีย่ นแปลงในระดับบุคคล และการสนับสนุนพฤติกรรม
ระดับบุคคล เปนสิง่ จำเปนสำหรับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
แวดลอมทางสังคมดวย ผูวิจัยประยุกตแนวคิดนี้ในระยะ
ที่ 1 และ 2 ของการวิจยั โดยมองเห็นวาบุคคลทีอ่ ยรู อบตัว

ของนั ก เรี ย นมี ผ ลต อ ความรอบรู สุ ข ภาพด า นสุ ข ภาพ
ชองปากของนักเรียนดวย ซึง่ สอดคลองกับ Bridges และ
คณะ (Bridges et al., 2014) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพชองปากของผูดูแลและ
สถานะสุขภาพชองปากของเด็กในประชากรชาวเอเชีย
สมุ กลมุ ตัวอยางเด็ก 301 คน/ผดู แู ล โดยเด็กทุกคนจะไดรบั
การประเมินสภาวะสุขภาพชองปาก(dmft) และดัชนี
คราบจุลินทรียผลการศึกษาพบวา ความรอบรูสุขภาพ
ดานสุขภาพชองปากของผดู แู ลมีความสัมพันธกบั สภาวะ
สุขภาพชองปากของเด็ก
3. ทฤษฎีการแพรกระจาย (Diffusion Innovations
Theory) เกิดขึน้ จากองคความรทู ไี่ ดพฒ
ั นาจากผลการวิจยั
เกี่ยวกับการทำนายรูปแบบการยอมรับการใชนวัตกรรม
อยางเหมาะสมในกลุมประชาชนที่หลากหลาย โดยผาน
กระบวนการขัน้ ตอนตางๆ ไดแก 1) ความตระหนัก 2) สนใจ
3) พยายามทดลอง 4) การลงมือทำ 5) การยอมรับเกีย่ วกับ
การใชนวัตกรรมและชองทางการสือ่ สาร (Hunnirun, 2002)
ผวู จิ ยั ประยุกตแนวคิดนีใ้ นระยะที่ 1 และ 2 ของการวิจยั
โดยมองเห็นวาการที่บุคคลจะยอมรับองคความรูหรือ
แนวคิ ด ใหม ๆ เพื่ อ นำไปสู ก ารปฏิ บั ติ ต นที่ ถู ก ต อ งนั้ น
ตองผานขั้นตอนตางๆ ตั้งแตตองมีความตระหนักและ
เห็นความสำคัญของปญหา สนใจใครรู และนำไปสูการ
ลงมือทำหรือปฏิบตั ิ จนยอมรับแนวคิดนัน้ ในทีส่ ดุ
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ระยะที่ 1 ระยะวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา
ความรอบรู สุ ข ภาพด า นสุ ข ภาพ
ชองปาก และความตองการรูปแบบ
ความรอบรู สุ ข ภาพด า นสุ ข ภาพ
ชองปากของนักเรียนประถมศึกษา
ในเขตสุขภาพที่ 5 โดยอาศัยการ
มีสว นรวมจากภาคีเครือขาย
1.1 ศึกษาขอมูลเกีย่ วกับการเรียน
การสอนของนักเรียนเรื่องสุขภาพ
ชองปาก
1.2 การสัมภาษณเชิงลึกกับผบู ริหาร
โรงเรียน ครู ทันตแพทย/
ทันตาภิบาล ผูปกครอง เกี่ยวกับ
ป ญ หาการดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปาก
ของนั ก เรี ย น และแนวทางการ
ปองกันแกไข
1.3 ศึกษา ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาประยุกตใน
การพัฒนารูปแบบ

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบฯ
และนำรูปแบบฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช
2.1 สรุปขอมูลจากระยะที่ 1
นำเสนอภาคี เ ครื อ ข า ย ได แ ก
ผบู ริหารโรงเรียน ครู ทันตแพทย/
ทันตาภิบาล ผูปกครอง จำนวน
90 คน รวมกันวางแผน โดยใชการ
วางแผนแบบมีสว นรวม เพือ่ พัฒนา
แผนกิจกรรม การพัฒนารูปแบบ
ความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพ
ชองปากของนักเรียนประถมศึกษา
ปที่ 6
2.2 นำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไป
ใช กั บ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา
เปนเวลา 1 เดือน

ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล
ทำการประเมิ น ผลรู ป แบบที่
พัฒนาขึ้น โดยประเมินผลลัพธ
ทางสุขภาพชองปากและประสิทธิผล
ของรูปแบบพิจารณาจาก
3.1 การเขาถึงขอมูลสุขภาพและ
บริการสุขภาพ
3.2 ความรคู วามเขาใจเรือ่ งโรค
ในชองปากและการปองกันโรค
3.3 การสื่อสารเพื่อเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในการสงเสริมสุขภาพ
ชองปาก
3.4 การตัดสินใจในการเลือก
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให มี สุ ข ภาพ
ชองปากทีด่ ี
3.5 การจัดการคราบจุลนิ ทรีย
3.6 ก า ร รู เ ท า ทั น สื่ อ แ ล ะ
สารสนเทศเพื่อสุขภาพชองปาก
ทีด่ ี
3.7 ความพึงพอใจของนักเรียน
ตอรูปแบบฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดำเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพ
ชองปากของนักเรียนประถมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 5
เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
โดยประยุกตใชแนวคิดความรอบรสู ขุ ภาพเกีย่ วกับสุขภาพ
ชองปาก (Oral Health Literacy Concept) โมเดลเชิง
นิเวศวิทยา (Ecological model) และทฤษฎีการแพร
กระจายนวัตกรรม (Diffusion Innovations Theory) ผวู จิ ยั
ประยุกตแนวคิดทฤษฎีเหลานีเ้ พือ่ เสริมสรางความสามารถ
และทักษะของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งนำไปสู
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากทีเ่ หมาะสมและสามารถ

บอกตอผอู นื่ ได โดยการมีสว นรวมของภาคีเครือขาย ไดแก
ผูอำนวยการโรงเรียน ครู ทันตแพทย/ทันตาภิบาล และ
ผปู กครองนักเรียน ผานการรวมในกิจกรรมเพือ่ การพัฒนา
ความรอบรสู ขุ ภาพชองปากทีส่ รางขึน้ ดำเนินการศึกษาวิจยั
ตัง้ แต 23 พฤศจิกายน 2561-30 เมษายน 2562
ประชากรและกลมุ ตัวอยาง แบงเปน 3 ระยะ ไดแก
ระยะที่ 1 : ระยะวินจิ ฉัยปญหา แบงออกเปน 2 ลักษณะ
ไดแก
1) ประชากรและกลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการทดสอบเครือ่ งมือ
แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 กลมุ
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ประชากร คือ นักเรียนประถมศึกษาชัน้ ปที่ 6 ในเขต
สุขภาพที่ 5 ทั้งเพศชายและหญิงทั้งหมด 61,323 คน
ผอู ำนวยการโรงเรียน 20 คน ครูอนามัย 20 คน ทันตแพทย/
ทันตาภิบาล 20 คน
กลุมที่ 1 นักเรียน ไดแก นักเรียนประถมศึกษาชั้น
ปที่ 6 ในเขตสุขภาพที่ 5 โดยใชการคำนวณกลมุ ตัวอยาง
ตามตารางของเครจซี่ แ ละมอร แ กน (Research and
Development Institute, 2008) ไดกลุมตัวอยางเทากับ
382 คน ผวู จิ ยั จึงทำการเก็บขอมูลจากกลมุ ตัวอยางเพิม่ อีก
รอยละ 5 รวมทัง้ หมด 400 คน การสมุ ตัวอยางใชวธิ สี มุ
แบบจัดชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling) เพือ่ ใหได
กลมุ ตัวอยางทัง้ หมด 20 โรงเรียน จำนวน 400 คน
ในกลมุ ที่ 2-4 ในแตละโรงเรียนจะมีผบู ริหารโรงเรียน
ครูอนามัย ทันตแพทย/ทันตาภิบาล โรงเรียนละคน จึงนำ
มาเปนกลมุ ตัวอยางทัง้ หมด ดังนี้
กลุมที่ 2 ผูอำนวยการโรงเรียน ที่นักเรียนกลุมที่ 1
ศึกษาอยู (โรงเรียนละ 1 คน) จำนวน 20 คน
กลุมที่ 3 ครูอนามัย ที่นักเรียนกลุมที่ 1 ศึกษาอยู
(โรงเรียนละ 1 คน) จำนวน 20 คน
กลมุ ที่ 4 ทันตแพทย/ทันตาภิบาล ทีน่ กั เรียนกลมุ ที่ 1
ศึกษาอยู (โรงเรียนละ 1 คน) จำนวน 20 คน
2) ประชากรและกลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการทดสอบเครือ่ งมือ
แผนกิจกรรม
หลังจากเก็บขอมูลจากทัง้ 4 กลมุ แรกแลวไดนำทำการ
วิเคราะหและไดเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ ทดสอบเครือ่ งมือ
แผนกิจกรรมกับกลมุ ตัวอยางอีก 2 กลมุ ไดแก
กลมุ ที่ 1 นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 30 คน
โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนประถมศึกษาคนละกลุมกับ
นักเรียนในระยะที่ 1 ซึง่ การพัฒนาความรอบรดู า นสุขภาพ
ชองปากของนักเรียนในแตละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5
ไม มี ค วามแตกต า งกั น การจั ด การเรี ย นรู ด า นสุ ข ภาพ
ชองปากชองปากถูกบรรจุไวในหนังสือสุขศึกษาของทุก
โรงเรียน
กลมุ ที่ 2 ผปู กครองนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน
30 คน

ระยะที่ 2 : ระยะพัฒนารูปแบบความรอบรูดานสุขภาพ
ช อ งปากของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา และนำรู ป แบบฯ
ที่พัฒนาขึ้นไปใช
หลังจากไดขอ มูลในระยะที่ 1 แลว เครือขายสุขภาพ
ไดแก ผอู ำนวยการโรงเรียน ครู ทันตแพทย/ทันตาภิบาล
และผูปกครอง ไดมีสวนรวมรวมคิด หาแนวทางปฏิบัติ
ในการพัฒนารูปแบบความรอบรูดานสุขภาพชองปาก
ของนักเรียนประถมศึกษา และการจัดการสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอทันตสุขภาพ ทําใหเกิดการดําเนินงานสรางความ
รอบรูดานสุขภาพชองปากของนักเรียนตามบริบทของ
โรงเรียน ครอบคลุม 6 มิติ คือ 1) การเขาถึงขอมูลสุขภาพ
และบริการสุขภาพเพื่อสุขภาพชองปากที่ดี 2) ความรู
ความเข า ใจเรื่ อ งสุ ข ภาพช อ งปาก 3) การสื่ อ สารเพื่ อ
เพิ่ ม ความเชี่ ย วชาญในการส ง เสริ ม สุ ข ภาพช อ งปาก
4) การตัดสินใจในการเลือกวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ใหมสี ขุ ภาพ
ชองปากทีด่ ี 5) การจัดการคราบจุลนิ ทรีย 6) การรเู ทาทัน
สือ่ และสารสนเทศเพือ่ สุขภาพชองปากทีด่ ี
กลมุ ตัวอยาง คือ นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน
40 คน เปนนักเรียนคนละกลมุ กับระยะที่ 1 โดยนำรูปแบบ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช 1 เดือน จำนวน 3 ครัง้ ในกลมุ นักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 40 คน
ระยะที่ 3 : ระยะประเมินผลรูปแบบความรอบรูดาน
สุขภาพชองปากของนักเรียนประถมศึกษา
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 กลุม
เดียวกับนักเรียนในระยะที่ 2
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย
1. เครือ่ งมือสำหรับดำเนินการวิจยั คือ แผนกิจกรรม
การใหความรขู องรูปแบบฯ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ชัน้ ปที่ 6 รูปแบบความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปาก
ของนักเรียนประถมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 5 ทีป่ ระกอบดวย
กิจกรรมแบงออกเปน 3 ฐาน ใชเวลาฐานละ 1 ชัว่ โมง ไดแก
ฐานที่ 1 รไู วใชวา ใสบา แบกหาม โดยการสาธิตการเขาถึง
ขอมูลและการสอนผานสื่อแทปเลต ฐานที่ 2 รูเทาทัน
"พลาค" มีการสาธิตการแปรงฟนและยอมสีฟน ฐานที่ 3
รเู ทาทันกอนตัดสินใจ มีการสอนใหคำแนะนำผานเกมส
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2. เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
2.1 แบบสอบถามสำหรับนักเรียนเรือ่ งความรอบรู
สุขภาพดานสุขภาพชองปากของนักเรียนประถมศึกษา
มี 6 มิติ คือ มิติที่ 1 การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการ
สุขภาพเพือ่ สุขภาพชองปากทีด่ มี ติ ทิ ี่ 2 ความรคู วามเขาใจ
เรื่องสุขภาพชองปาก มิติที่ 3 การสื่อสารเพื่อเพิ่มความ
เชีย่ วชาญในการสงเสริมสุขภาพชองปาก มิตทิ ี่ 4 การตัดสิน
ใจในการเลือกวิธีการปฏิบัติเพื่อใหมีสุขภาพชองปากที่ดี
มิติที่ 5 การจัดการคราบจุลินทรีย มิติที่ 6 การรูเทาทัน
สือ่ และสารสนเทศเพือ่ สุขภาพชองปากทีด่ ี โดยมิตทิ ี่ 1, 3
5, 6 ลักษณะคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) มี 5 ระดับมิตทิ ี่ 2 และ 4 ลักษณะคำถาม
เปนแบบเลือกตอบขอทีถ่ กู ตองจาก ก ข ค ง
2.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสำหรับครูเกีย่ ว
กับการจัดการเรียนรเู กีย่ วกับสุขภาพชองปากของนักเรียน
ประถมศึกษา
2.3 แบบสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า งสำหรั บ
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น เกี่ ย วกั บ นโยบายและการจั ด การ
สิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการสงเสริมดานสุขภาพชองปาก
2.4 แบบสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า งสำหรั บ
ทันตแพทย/ทันตาภิบาล เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพชองปาก
ในนักเรียนประถมศึกษา
2.5 แบบสอบถามสำหรั บ ผู ป กครอง เกี่ ย วกั บ
การดูแลสุขภาพชองปากของบุตรหลาน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
นำแบบสอบถามไปใหผทู รงคุณวุฒิ 5 ทาน ตรวจสอบแลว
นำมาวิเคราะหหาความตรงดานเนือ้ หา (Content validity)
หรื อ ความสอดคล อ งระหว า งข อ ความที่ เ ขี ย นขึ้ น ใน
แบบสอบถามกั บ นิ ย ามศั พ ท ที่ กำหนดไว โดยหาค า
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective
Congruence) ไดคา IOC เทากับ 0.89
2. การหาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability)
ผวู จิ ยั นำแบบสอบถามทีผ่ า นการตรวจสอบความตรงของ
เนือ้ หา และไดรบั การปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกบั
กลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่ศึกษา

จำนวน 35 ราย เพื่อศึกษาความสามารถวัดไดจริงของ
ขอคำถามในแบบสอบถามความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพ
ชองปากของนักเรียนประถมศึกษา แลววิเคราะหหาคา
ความเชือ่ มัน่ โดยใชสตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
(Coefficient Alpha Cronbach Method) ไดคา ความเชือ่ มัน่
รวมของเครือ่ งมือ เทากับ 0.879
การเก็บรวมรวมขอมูล ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผวู จิ ยั ดำเนิน
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยดำเนินการ ดังนี้
1. ผูวิจัยขออนุญาตผูอำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและผอู ำนวยการโรงเรียน เพือ่ ทำ
การศึกษาวิจัย โดยชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
ครัง้ นี้
2. นำแบบสอบถามไปทดลองใชกบั กลมุ ตัวอยาง
ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน จำนวน 35 คน นำมาวิเคราะห
ความเที่ยง (Reliability) โดยวิธีวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ไดคา
ความเชือ่ มัน่ เทากับ 0.879
3. ในระยะที่ 1 ผวู จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
จากตัวแทนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 400 คน
ครู 20 คน ผบู ริหารโรงเรียน 20 คน ทันตแพทย/ทันตาภิบาล
20 คน และผปู กครองทีด่ แู ลสุขภาพชองปากนักเรียน 30 คน
และทดลองใชแผนกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในนักเรียน 30 คน
เพื่อดูความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมและระยะเวลา
ในการทำกิจกรรม กอนนำไปใชกบั กลมุ ตัวอยางระยะที่ 2
4. ในระยะที่ 2 ผูวิจัยไดนำรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้นไป
ใชกับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 6 และดำเนินการ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาป ที่ 6
กอนการใชรปู แบบฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กิจกรรมทัง้ หมด 3 ครัง้
ใชระยะเวลารวม 1 เดือน ในนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6
จำนวน 40 คน โรงเรียนละ 20 คน โดยรูปแบบกิจกรรม
แบงออกเปน 3 ฐาน ใชเวลาฐานละ 1 ชัว่ โมง ไดแก ฐานที่ 1
รไู วใชวา ใสบา แบกหาม ฐานที่ 2 รเู ทาทันพลาค ฐานที่ 3
รเู ทาทันกอนตัดสินใจ
5. ในระยะที่ 3 ติดตามประเมินผล โดยเก็บขอมูล
หลังการใชรปู แบบฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยประเมินผลลัพธทาง
สุขภาพชองปาก และประสิทธิผลของรูปแบบพิจารณาจาก
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1) การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ 2) ความรู
ความเข า ใจเรื่ อ งโรคในช อ งปากและการป อ งกั น โรค
3) การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการสงเสริม
สุขภาพชองปาก 4) การตัดสินใจในการเลือกวิธกี ารปฏิบตั ิ
เพือ่ ใหมสี ขุ ภาพชองปากทีด่ ี 5) การจัดการคราบจุลนิ ทรีย
6) การรเู ทาทันสือ่ และสารสนเทศเพือ่ สุขภาพชองปากทีด่ ี
7) ความพึงพอใจของนักเรียนตอรูปแบบฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
การวิเคราะหขอมูล
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยการแจกแจง
ความถี่ หาคา รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
คาพิสยั และคาที (Paired t-test)
2. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) โดยใชวิธีการจับประเด็น
จั ด กลุ ม หมวดหมู ข องข อ มู ล วิ เ คราะห ค วามเชื่ อ มโยง
ระหวางกลมุ ขอมูล
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด รั บ การพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ์ ก ลุ ม ตั ว อย า ง
การวิจยั โดยไดรบั การอนุมตั ดิ า นจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
จากคณะกรรมการควบคุ ม ด า นจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน
มนุ ษ ย มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร น เอกสารรั บ รองเลขที่
WTU 2561- 0043 เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2561
กลุมตัวอยางมีอิสระในการตัดสินใจเขารวมหรือถอนตัว
ออกจากการวิจัยไดตลอดเวลา ซึ่งขอมูลที่ไดผูวิจัยจะนำ
ไปใชในการวิจัยเทานั้น
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ปญหาและความตองการการพัฒนารูป
แบบความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพชองปากของนัก
เรียนประถมศึกษา
1. ผลการศึกษาองคประกอบการสรางความรอบรู
สุขภาพดานสุขภาพชองปากของนักเรียนประถมศึกษา
พบวาความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปากของนักเรียน
ประถมศึกษา อยใู นระดับนอย-ปานกลาง
2. ผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณจากภาคีเครือขาย
สุขภาพ จาก 20 โรงเรียน ประกอบดวย ผอู ำนวยการโรงเรียน

20 คน ครู 20 คน ทันตแพทย/ทันตาภิบาล 20 คน และ
ผปู กครอง 30 คน
2.1 ผูอำนวยการโรงเรียน มีความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการสิง่ แวดลอมวา โรงเรียนมีอา งสำหรับแปรงฟน
แต ไ ม เ พี ย งพอกั บ จำนวนนั ก เรี ย น และมี ก ารติ ด ป า ย
การแปรงฟนทีถ่ กู ตองทีอ่ า งน้ำสำหรับแปรงฟน 5 โรงเรียน
(รอยละ 40)
2.2 ครู มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวา
โรงเรียนมีการสอนการดูแลสุขภาพชองปากในรายวิชา
สุขศึกษา แตขาดสื่ออุปกรณที่เพียงพอและสื่อการสอน
ไมนาสนใจทำใหไมดึงดูดความสนใจของนักเรียน 9
โรงเรียน (รอยละ 45)
2.3 ทันตแพทย/ทันตาภิบาล มีความเห็นเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากในนักเรียนวา ยังขาด
การติดตามสภาวะสุขภาพชองปากอยางตอเนือ่ ง 8 โรงเรียน
(รอยละ40)
2.4 ผปู กครอง มีความเห็นเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
ชองปากของบุตรหลานวา นักเรียนยังไมตระหนักในการ
ดูแลชองปากตนเอง รอยละ 70 เชน นักเรียนยังทาน
ลูกอมและขนมหวาน ไมคอ ยแปรงฟนถาไมกำชับ
สรุปประเด็นปญหาและความตองการพัฒนา ไดแก
ตองการใหมีการอบรมการดูแลรักษาฟนที่ถูกตองโดย
ผูเชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจใหนักเรียน
รักฟนและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพชองปาก จัดกิจกรรม
ทีใ่ หนกั เรียนมีสว นรวมในทุกกระบวนการโดยใชรปู แบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กประถมศึกษา และพูดเนน
ผลเสียของชองปากทีส่ กปรกจะทำใหเกิดอะไรบาง เพือ่ ให
นักเรียนตระหนักในการดูแลสุขภาพมากขึ้น
ส ว นที่ 2 ผลการใช รู ป แบบความรอบรู สุ ข ภาพด า น
สุขภาพชองปากของนักเรียนประถมศึกษา
1. ความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพชองปากกอนและ
หลังการใชรปู แบบ ทัง้ 6 มิติ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปาก (มิตทิ ี่ 1, 3, 5, 6) กอนและหลังทดลองใชรปู แบบฯ
ของกลมุ นักเรียนประถมศึกษา (n = 40)
มิติ
มิตทิ ี่ 1 การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพเพือ่
สุขภาพชองปากทีด่ ี
มิตทิ ี่ 3 การสือ่ สารเพือ่ เพิม่ ความเชีย่ วชาญในการ
สงเสริมสุขภาพชองปาก
มิตทิ ี่ 5 การจัดการคราบจุลนิ ทรีย
มิตทิ ี่ 6 การรเู ทาทันสือ่ และสารสนเทศเพือ่ สุขภาพ
ชองปากทีด่ ี

กอน
Mean

S.D.

หลัง
Mean S.D.

2.56

0.12

3.73

0.15 -14.710 .001*

2.65

0.37

3.67

0.17

2.40
2.40

0.41
0.04

3.38
3.38

0.25 -9.964 .002*
0.03 -19.556 .000*

t

-8.626

p-value

.003*

*p < .05
จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยโดยรวมและ
รายดานของความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพชองปากทั้ง

4 มิติหลังการใชรูปแบบฯ (2.50, 0.11) สูงกวากอนใช
(3.54, 0.14) อยางมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

ตารางที่ 2 ปรียบเทียบคาเฉลีย่ ความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปาก (มิตทิ ี่ 2, 4) กอนและหลังทดลองใชรปู แบบฯ
ของกลมุ นักเรียนประถมศึกษา (n = 40)
มิติ
มิตทิ ี่ 2 ความรคู วามเขาใจเรือ่ งสุขภาพชองปาก
มิตทิ ี่ 4 การตัดสินใจในการเลือกวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ให
มีสขุ ภาพชองปากทีด่ ี

กอน
Mean

S.D.

4.83
3.13

1.394
0.853

หลัง
Mean S.D.
7.18
4.55

t

p-value

1.152 -15.239 .000*
0.749 -12.657 .000*

* p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลีย่ รายดานของความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปากทัง้ 2 มิติ หลังการใชรปู แบบ
สูงกวากอนใชรปู แบบ
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ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้น
(n = 40)
ความพึงพอใจของนักเรียนตอรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้น
ความพึงพอใจสูง (3.8-5.0 คะแนน)
ความพึงพอใจปานกลาง (2.4-3.7 คะแนน)
ความพึงพอใจต่ำ (1.0-2.3 คะแนน)
รวม

จำนวน

รอยละ

25
15
0
40

62.5
37.5
0.0
100.0

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนประถมศึกษาสวนใหญ
มีความพึงพอใจตอรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับสูง

รอยละ 62.5 รองลงมาพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 37.5

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา "การพัฒนารูปแบบความรอบรู
สุขภาพดานสุขภาพชองปากของนักเรียนประถมศึกษา
ในเขตสุขภาพที่ 5" อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจยั
และสมมุตฐิ านการวิจยั ไดดงั นี้
1. การศึกษาสภาพปญหาและความตองการการพัฒนา
รู ป แบบความรอบรู สุ ข ภาพด า นสุ ข ภาพช อ งปากของ
นักเรียนประถมศึกษา
จากการศึกษาความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปาก
ของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาในเขตสุ ข ภาพที่ 5 พบว า
นักเรียนสวนใหญมีปญหาสุขภาพชองปากโดยมีปญหา
หินปูน/หินน้ำลายมากที่สุด รองลงมามีปญหากลิ่นปาก
และมีฟน ผุ และปญหาอืน่ ๆ เชน การเขาถึงขอมูลสุขภาพ
และบริ ก ารสุ ข ภาพเพื่ อ สุ ข ภาพช อ งปากที่ ดี ส ว นใหญ
อยูในระดับพอใช เนื่องจากยังมีปญหาคนหาขอมูลหรือ
สอบถามผู อื่ น เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งและทั น สมั ย
ความรูความเขาใจเรื่องโรคในชองปากและการปองกัน
โรคอยูในระดับนอย การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ
ในการส ง เสริ ม สุ ข ภาพช อ งปากอยู ใ นระดั บ พอใช
การตัดสินใจในการเลือกวิธีการปฏิบัติเพื่อใหมีสุขภาพ
ชองปากที่ดีอยูในระดับนอย การจัดการคราบจุลินทรีย
อยูในระดับพอใช การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อ
สุขภาพชองปากทีด่ อี ยใู นระดับปานกลาง

จากการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูดานสุขภาพชองปาก
ในนักเรียนประถมศึกษาและความตองการการพัฒนา
รู ป แบบความรอบรู สุ ข ภาพด า นสุ ข ภาพช อ งปากของ
นักเรียนประถมศึกษา พบวา นักเรียนประถมศึกษาและ
ภาคีเครือขายสุขภาพตองการใหสอนการดูแลฟนและ
เหงื อ กที่ ถู ก ต อ งโดยผู เ ชี่ ย วชาญโดยใช สื่ อ การสอนที่
นาสนใจ ทันสมัยและเห็นภาพชัดเจน เพื่อไมใหฟนผุ
และเหงือกอักเสบเปนหนอง และวิธีการปองกันการเกิด
หินปูนและวิธีการกำจัดคราบจุลินทรียที่ติดตามตัวฟน
รวมถึงวิธกี ารเลือกซือ้ ยาสีฟน และแปรงสีฟน ซึง่ สอดคลอง
กับการศึกษาของ Gambhir และคณะ (Gambhir, Sohi,
Nanda, Sawhney, & Setia, 2013) ที่ไดศึกษาผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาในชองปาก พบวา การใหการศึกษา
ดานสุขภาพชองปากของโรงเรียนสามารถทำไดโดยให
คำแนะนำอยางมืออาชีพโดยใชแผนภูมโิ ปสเตอร แผนพับ
แบบจำลอง สือ่ โสตทัศน หรือการนำเสนอและสอดคลอง
กับการศึกษาของ
การพัฒนารูปแบบฯ และนำรูปแบบฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไป
ใชโดยการพัฒนารูปแบบฯ ใชขอ มูลจากปญหาและความ
ตองการพัฒนารูปแบบความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพ
ชองปากของนักเรียนประถมศึกษา จากระยะที่ 1 รวมกับ
ประยุกตใชแนวคิดความรอบรสู ขุ ภาพ (Model of Health
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Literacy) ทฤษฎี Ecological model และทฤษฎี Diffusion
Innovations Theory ผวู จิ ยั ประยุกตแนวคิดทฤษฎีเหลานี้
เพื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถและทั ก ษะของนั ก เรี ย น
ประถมศึกษา ซึ่งจะนำไปสูพฤติกรรมสุขภาพชองปาก
ที่ เ หมาะสมและสามารถสอนหรื อ บอกต อ ผู อื่ น ได
ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการมีสวนรวมของ
ภาคี เ ครื อ ข า ย ซึ่ ง รู ป แบบฯที่ พั ฒ นาขึ้ น ประกอบด ว ย
3 ระยะ คือ การวินิจฉัยปญหา การพัฒนารูปแบบฯและ
นำรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช และการประเมิน
ผลรูปแบบฯ ทีม่ กี ระบวนการและกิจกรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
ตั้งแตในโรงเรียนและชุมชน โดยในสวนของโรงเรียน
ไดพฒ
ั นารูปแบบฯความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปาก
ของนักเรียนประถมศึกษา และนำมาทดลองใชกบั นักเรียน
ประถมศึกษาจำนวน 3 ครั้ง แตละครั้งหางกันประมาณ
2 สัปดาห รวมระยะเวลา 1 เดือน โดยรูปแบบกิจกรรม
แบงออกเปน 3 ฐาน ใชเวลาฐานละ 1 ชัว่ โมง โดยอาศัย
ความรวมมือจากครู และผูอำนวยการโรงเรียน สวนใน
ชุมชนไดมตี วั แทนจากชุมชนเขามามีสว นรวมในการดูแล
นักเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย ทันตแพทย/ทันตาภิบาล
และผูปกครองนักเรียน แนวทางนี้สอดคลองกับ เอมอร
เสนานุฤทธ และคณะ (Senanurit et al., 2014) ทีไ่ ดศกึ ษา
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยการมีสว นรวมของภาคีเครือขาย พบวา
รูปแบบทีท่ าํ การศึกษาสามารถกระตนุ ใหเกิดการมีสว นรวม
ของผเู กีย่ วของในทุกระดับ โดยผเู กีย่ วของมีสว นรวมตัง้ แต
การรวมคิด หาแนวทางปฏิบตั ิ และลงมือปฏิบตั ิ มีการจัด
สรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน ทําใหเกิดการดํา
เนินงานสงเสริมทันตสุขภาพตามบริบทของแตละแหง
ตามเกณฑ เ ครื อ ข า ยเด็ ก ไทยฟ น ดี ครอบคลุ ม 3 ด า น
คือ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องทันตสุขภาพ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพ และการจัดการ
สิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอทันตสุขภาพ
2. การเปรี ย บเที ย บคะแนนความรอบรู สุ ข ภาพ
ดานสุขภาพชองปากของนักเรียนประถมศึกษา กอนและ
หลังใชรปู แบบฯ

จากการเปรี ย บเที ย บคะแนนความรอบรู สุ ข ภาพด า น
สุขภาพชองปากของนักเรียนประถมศึกษาในเขตสุขภาพ
ที่ 5 พบวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมและรายดานของความ
รอบรูสุขภาพดานสุขภาพชองปากทั้ง 6 มิติหลังการใช
รู ป แบบฯ สู ง กว า ก อ นใช และนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา
สวนใหญมคี วามพึงพอใจตอรูปแบบฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อยใู น
ระดับสูง ซึง่ สอดคลองกับ Halawany และคณะ (Halawany
et al., 2018) ทีไ่ ดศกึ ษาประสิทธิผลของโปรแกรมการศึกษา
ดานสุขภาพชองปากในนักเรียนหญิงประถมศึกษาใน
ริยาด ซาอุดีอาระเบีย ในระยะเวลา 6 สัปดาห พบวา
นักเรียนหญิงมีระดับความรูเพิ่มขึ้น รอยละ 11.24 และ
ระดับพฤติกรรมดีขนึ้ รอยละ 25 และสอดคลองกับ สุภาณี
วงษสิงห และคณะ (Wongsing, Jirasatit, Kainakha,
Sirisopon, & Naphatphitthayatorn, 2017) ไดศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพือ่ พัฒนาความฉลาด
ทางสุขภาพดานทันตสุขภาพของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนประชาฤกษสมบูรณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยแบงกลมุ ตัวอยางออกเปน กลมุ ทดลอง จำนวน 32 คน
และกลุ ม ควบคุ ม จำนวน 32 คน กลุ ม ทดลองเข า รั บ
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ
ดานทันตสุขภาพโดยการจัด การเรียนรูแบบแผนการ
จัดการเรียนรูแบบประสบการณตรง ซึ่งใชกลวิธีทาง
สุขศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และใชวิธีการสอน
โดยการบรรยาย การอภิปรายการระดมสมอง การใช
สือ่ ประสม และการแสดงบทบาทสมมุติ เปนเวลาทัง้ สิน้
4 สัปดาห จำนวน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 30 นาที สวนกลมุ ควบคุม
เขารวมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาตามปกติ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบ
รวมขอมูลคือ แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถาม
ความฉลาดทางสุขภาพดานทันตสุขภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมสุขศึกษามีประสิทธิผลคือ
ทำใหคะแนนเฉลีย่ ความฉลาดทางสุขภาพดานทันตสุขภาพ
ของกลมุ ทดลองสูงกวากอนการทดลอง และหลังการทดลอง
สูงกวากลมุ ควบคุม อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
และสอดคลองกับ ปริญวิทย นุราช และคณะ (Nurash,
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Intarakamhang, & Kasevayuth, 2019) ที่ไดศึกษาผล
ของโปรแกรมการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความรอบรู
ดานสุขภาพชองปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เนน
ผปู ว ยเปนศูนยกลาง โดยกลมุ ตัวอยางเปนนิสติ ทันตแพทย
ชัน้ ปที่ 1 จำนวน 60 คน และยังไมเคยผานโปรแกรมการ
จัดการเรียนรฯู มากอน โดยการสมุ อยางงายเขากลมุ ทดลอง
และกลุมควบคุมกลุมละ 30 คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บขอมูลไดแก แบบวัดความรอบรดู า นสุขภาพชองปาก
และแบบวั ด พฤติ ก รรมการสื่ อ สารที่ เ น น ผู ป ว ยเป น
ศูนยกลาง ผลการศึกษาพบวา ในกลมุ ทดลองมีความรอบรู
ดานสุขภาพชองปากและพฤติกรรมการสือ่ สารทีเ่ นนผปู ว ย
เปนศูนยกลางหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และ
ความรอบรดู า นสุขภาพชองปากและพฤติกรรมการสือ่ สาร
ทีเ่ นนผปู ว ยเปนศูนยกลางของกลมุ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
สูงกวากลมุ ควบคุม คะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.115 และ 3.413
ตามลำดับ
ในงานวิจยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบความรอบรสู ขุ ภาพ
ดานสุขภาพชองปากของนักเรียนประถมศึกษาในเขต
สุขภาพที่ 5ไดผลลัพธหรือผลผลิตทางสุขภาพเปน แบบวัด
ความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพชองปาก 6 มิติ จำนวน
28 ขอ (28 key messages) ซึ่งสามารถนำไปใชวัดไดใน
กลมุ นักเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา
โปรแกรมการศึกษาดานสุขภาพชองปากทีโ่ รงเรียนใชงาน
งายและราคาไมแพงสามารถทำไดในระยะสัน้ มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาความรอบรูสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ชองปากดวยตนเองของเด็ก
ข อ เสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. โรงเรียนประถมศึกษา ควรเพิ่มนโยบายการดูแล
สุขภาพชองปากนักเรียนประถมศึกษารวมกับชุมชนให
ชัดเจน โดยเนนการรณรงคเพื่อเพิ่มความรอบรูสุขภาพ
ดานสุขภาพชองปากของนักเรียนประถมศึกษาในแตละ
มิติอยางถูกตองและเหมาะสม การจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการสงเสริมเพิม่ ความรอบรสู ขุ ภาพดานสุขภาพชองปาก
เชน การจัดอางน้ำสำหรับแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร

กลางวันอยางถูกสุขลักษณะ การสรางแกนนำนักเรียน
ดานสุขภาพ เปนตน
2. นำเสนอขอมูลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่ อ เพิ่ ม ความรอบรู สุ ข ภาพด า นสุ ข ภาพช อ งปากใน
นักเรียนประถมศึกษาอยางถูกตองและเหมาะสม และ
เน น เรื่ อ งการส ง เสริ ม ป อ งกั น การเกิ ด ป ญ หาสุ ข ภาพ
ชองปากดีกวาการรักษาเมือ่ เกิดโรคแลว เนือ่ งจากอาจทำ
ใหเกิดการสูญเสียฟนกอนกำหนดและมีโอกาสทีเ่ ชือ้ โรค
จะลุกลามไปยังอวัยวะอืน่ ได รวมถึงการสนับงบประมาณ
ในการจัดโครงการทีส่ ง เสริมปองกันโรคตางๆ ดวย
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. โรงเรียนประถมศึกษาควรสนับสนุนใหนำรูปแบบ
ความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพชองปากของนักเรียน
ประถมศึ ก ษานี้ ไ ปใช ใ นการดู แ ลกลุ ม นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5-6 ในโรงเรียนทีม่ บี ริบทคลายกับทีศ่ กึ ษา
โดยอาศัยการมีสว นรวมของภาคีเครือขาย
2. ชุ ม ชนควรเข า มามี ส ว นร ว มในการส ง เสริ ม
ความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพชองปากของนักเรียน
ประถมศึกษา เพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืนตอไป
3. ครอบครั ว ของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาเป น ผู ที่ มี
ความใกลชิดกับนักเรียนประถมศึกษามากที่สุด จึงควร
มีบทบาทสำคัญในการดูแลนักเรียนที่เหมาะสม โดยการ
ดูแลเรือ่ งการรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน ไมกอ ใหเกิด
โทษตอปากและฟน และเตือนใหบุตรหลานแปรงฟน
เมือ่ ตืน่ ตอนเชา หลังรับประทานอาหาร และกอนเขานอน
ทุกวัน
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
จริยธรรมเกีย่ วกับการวิจยั ในมนุษย ผอู ำนวยการโรงเรียน
ครู ทันตแพทย/ทันตาภิบาล ผูปกครอง และนักเรียน
ประถมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 5 ทีใ่ หความรวมมือในการ
ทำวิจัยเปนอยางดี
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