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เน้ือหาโดยย่อ 
 การศึกษาเชิงทดลองน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม             
ทนัตสุขภาพตามรูปแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลง (The Transtheoretical model) และสภาวะทนัตสุขภาพของผูต้อ้งขงั
ในทณัฑสถานเปิดบา้นนาวง อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพทัลุง โดยท าการเก็บขอ้มูลผูต้อ้งขงัทั้งหมด 92 คน โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลพฤติกรรมทนัตสุขภาพ ระยะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และความสมดุล
ในการตัดสินใจ ตรวจสภาวะสุขภาพช่องปากและดัชนีคราบจุลินทรีย์ก่อนให้โปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม    
ทนัตสุขภาพ กลุ่มตวัอย่างไดรั้บโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทนัตสุขภาพโดยใชรู้ปแบบจ าลองการเปล่ียนแปลง
จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 30 คน หลงัจากผ่านไป 3 เดือนท าการเก็บขอ้มูลระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสมดุลใน
การตัดสินใจ และตรวจดัชนีคราบจุลินทรีย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉ ล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการศึกษาใชส้ถิติ  Paired t-test และ One-way ANOVA 
 ผลการศึกษาพบว่าหลังส้ินสุดโปรแกรม ผูต้้องขังมีพฤติกรรมทันตสุขภาพดีขึ้ น ผูต้ ้องขังมีระยะการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทนัตสุขภาพเพิ่มเป็นระยะปฏิบติัมากขึ้น ดชันีคราบจุลินทรียล์ดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ความสมดุลในการตดัสินใจผลเสียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และมีค่าเฉล่ียฟันผุ ถอน อุด 
และค่าเฉล่ียจ านวนฟันท่ีผุของผูต้อ้งขงัมากกว่าระดบัภาคใตแ้ละประเทศไทย จ านวนฟันท่ีมีในช่องปาก ค่าเฉล่ีย
จ านวนฟันท่ีถอน และค่าเฉล่ียจ านวนฟันท่ีอุดเน่ืองจากฟันผุของผูต้อ้งขงันอ้ยกว่ากว่าระดบัภาคใตแ้ละประเทศไทย 



ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่าโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผูต้้องขังมีประสิทธิผลสามารถท าให้ผูต้ ้องขังมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทนัตสุขภาพและมีสภาวะทนัตสุขภาพดีขึ้น 
 
ค าส าคญั : รูปแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมทนัตสุขภาพ ผูต้อ้งขงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือเร่ือง ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมทนัตสุขภาพของผูต้อ้งขงัในทณัฑสถานเปิดในจงัหวดั
ภาคใต้แห่งหน่ึงของประเทศไทย (Effectiveness of Oral Health Behavior Modification Program for Prisoners 
in Prison in Southern Thailand) 
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3. บทน า 
ผูต้อ้งขงัเป็นกลุ่มบุคคลซ่ึงอยู่ในความผิดชอบของกรมราชทณัฑ์ เป็นผูก้ระท าความผิด และตอ้งไดรั้บโทษตาม

ค าพิพากษาศาล ถูกควบคุมตวัภายในเรือนจ าและทณัฑสถานทัว่ประเทศ ซ่ึงไม่ไดรั้บการดูแลและการเขา้ถึงบริการ
ทางสุขภาพตามสิทธิพื้นฐานท่ีมนุษยพ์ึงได ้(World Health Organization, 2020) โดยปัญหาภาวะทนัตสุขภาพระดบั
บุคคลยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัในเรือนจ า  

จ านวนผูต้อ้งขงัในประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ประชากร
ผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า โดยประเทศไทยมีผูต้อ้งขงัมากเป็นอนัดับท่ี 6 ของโลก (Walmsley, 2018) โดยมีจ านวนผูต้อ้งขงั 
ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ทั้งหมดถึง 344,161 คน (กรมราชทณัฑ์, 2563) จากผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
แห่งชาติ คร้ังท่ี 8 ประเทศไทย (ส านักทนัตสาธารณสุข, 2561) พบว่าในประชากรกลุ่มอายุ 35-44 ปีมีค่าเฉล่ียฟันผ ุ
ถอน อุด 6.6 ซ่ี/คน ในขณะท่ีการวิจยัของจุรีรัตน์ ทะนงศกัด์ิสกุล และ พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ (2551) ส ารวจสภาวะ
ทนัตสุขภาพของผูต้อ้งขงัชายในทณัฑสถานบ าบดัพิเศษปทุมธานี พบว่าค่าเฉล่ียฟันผุ ถอน อุดในกลุ่มผูต้อ้งขงัอาย ุ
35-44 ปีเท่ากบั 9.72 ซ่ีต่อคน ซ่ึงพบว่าค่าเฉล่ียฟันผุ ถอน อุดในกลุ่มผูต้อ้งขงัจะสูงกว่าประชากรทัว่ไปในช่วงอายุ
เดียวกนั  

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยน ารูปแบบจ าลองการเปล่ียนแปลง (The Transtheoretical model) (Prochaska 
& Velicer, 1997)  เป็นรูปแบบซ่ึงบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาหลายๆ ทฤษฎีมาทดลองใช้ในการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่พึงประสงค์ ดว้ยการประเมินขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูต้อ้งการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและจดักิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เหมาะสมตามขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม งานวิจยัน้ีได้
น ารูปแบบจ าลองการเปล่ียนแปลงมาใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทนัตสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจ า เน่ืองจาก
การแปรงฟันเป็นพฤติกรรมทนัตสุขภาพท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบับริบทของผูต้อ้งขงัในการป้องกนัโรค
ทางช่องปาก รวมถึงยงัไม่พบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทนัตสุขภาพดว้ยรูปแบบจ าลองการเปล่ียนแปลงในประเทศ
ไทยและยงัมีการศึกษาไม่มากเก่ียวกบัสภาวะทนัตสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจ า การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมทนัตสุขภาพตามรูปแบบจ าลองการเปล่ียนแปลงและสภาวะ
ทันตสุขภาพของผูต้้องขังในเรือนจ า เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการประยุกต์หรือเป็นแนวทางในด าเนินงาน
ส่งเสริมทนัตสุขภาพ การเฝ้าระวงัพฤติกรรมทางทนัตสุขภาพ รวมทั้งจดับริการทางทนัตกรรมแก่ผูต้อ้งขงัตามสิทธิ
พื้นฐานท่ีมนุษยพ์ึงไดต้่อไปในอนาคต 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาวะทนัตสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจ า 



2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทนัตสุขภาพของผูต้อ้งขงัทั้งหมด ผูต้อ้งขงัระยะแรก ระยะกลาง และระยะ
ปฏิบติั ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมทนัตสุขภาพโดยใช้รูปแบบจ าลองการเปล่ียนแปลง 
(The Transtheoretical Model)  
5. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 

โปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมทันตสุขภาพของผูต้อ้งขงัในการวิจยัน้ี โดยหลกัการของรูปแบบจ าลองการ
เปล่ียนแปลง (The Transtheoretical Model) (Prochaska & Velicer, 1997) มาเป็นกรอบในการจัดโปรแกรม มีแกน
ความคิด (Core construct) 4 แกนความคิด ดงัต่อไปน้ี 1) ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Stages of Change) คือ
ระดับขั้ นความพ ร้อมห รือความตั้ งใจของบุคคล ท่ีจะป รับ เป ล่ียนพฤติกรรม  แบ่ งออกเป็น  6 ขั้ น  ดัง น้ี 
Precontemplation, Contemplation, Preparation, Action, Maintenance และ Relapse 2) กระบวนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  (Processes of Change) คือวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 10 ขั้นตอน ประกอบด้วย Consciousness 
Raising, Dramatic Relief, Environmental Reevaluation, Self-reevaluation, Social Liberation, Self-liberation, 
Helping relationship, Counter-conditioning, Reinforcement management และ Stimulus Control  3) ความสมดุลใน
การตดัสินใจ (Decisional Balance) คือการท่ีบุคคลประเมินความสมดุลระหว่างผลดี (Pros) และผลเสีย (Cons) ท่ีจะ
ได้รับจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  4) การรับรู้สมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) เป็นความเช่ือมัน่ท่ีบุคคลมีต่อ
ตนเองว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป้าหมายได้ส าเร็จถึงแมว้่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็น
อุปสรรคในการปรับเปล่ียน 
6. ประชากรท่ีศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาศึกษาแบบก่ึงทดลอง (Quasi experimental study) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่าง
ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2564 ในทณัฑสถานเปิดบา้นนาวง อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพทัลุง ประชากรคือ
ผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ในทณัฑสถานเปิดบา้นนาวง และมีทะเบียนรายช่ืออยู่ระหว่างท่ีท าการศึกษา จ านวนทั้งหมด 134 คน 
เกณฑ์ในการคดักลุ่มตวัอย่างเข้าโปรแกรมคือผูต้อ้งขงัอายุไม่เกิน 59 ปี ไม่มีโรคประจ าตวั และอ่านออกเขียนได ้
เกณฑก์ารคดัออกจากการศึกษาคือไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมจนครบ 3 เดือน 
7. เคร่ืองมือการวิจัย 

1. แบบสอบถามโครงการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดบัประเทศและแบบส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก 
คร้ังท่ี 8 ประเทศไทย (ส านกัทนัตสาธารณสุข, 2561) 

2. แบบส ารวจดชันีคราบจุลินทรีย ์(Plaque index) ของ Quigley & Hein ดดัแปลงโดย Turesky  
3. แบบประเมินระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากงานวิจยัของ Hricko (2007) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
4. แบบประเมินความสมดุลในการตัดสินใจจากงานวิจัยของ Tilliss et al. (2003) โดยเป็นการประเมินแบบ                  

Likert scale ให้คะแนนตั้งแต่ 1-5 ทั้งหมด 22 ขอ้ เป็นการประเมินผลดี (Pros) ตั้งแต่ขอ้ 1 - 14 และผลเสีย (Cons) 
ตั้งแต่ขอ้ 15 – 22  

5. โปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมทนัตสุขภาพโดยใช้รูปแบบจ าลองการเปล่ียนแปลง (The Transtheoretical 
Model) โดยน ามาตรฐานรายวิชาหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ า (ส านกัทนัตสาธารณสุข, 2563) บูรณาการ
ร่วมกบัรูปแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลง 



ตารางท่ี 1 การประเมินระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง 
ขั้นตอนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ระยะการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม 
ปกติแปรงฟันวันละ 2 คร้ัง
คร้ังละ 2 นาทีใช่หรือไม่ ? 

มีความคิดท่ีจะแปรงฟัน                
วันละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 นาทีหรือไม่ ? 

Precontemplation 
ระยะแรก 

- ไม่คิดจะเปล่ียน 
Contemplation - ภายใน 6 เดือน 

Preparation ระยะกลาง - ภายใน 30 วนั 
Action 

ระยะปฏิบติั 
ยงัไม่เกิน 6 เดือน - 

Maintenance มากกว่า 6 เดือนแลว้ - 

8. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย 
โดยด าเนินการวิจยัสุ่มผูต้อ้งขงัจ านวน 10 คน เพื่อน าแบบความสมดุลในการตดัสินใจมาทดสอบความเท่ียงโดย

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคัเท่ากบั 0.90 และปรับมาตรฐานของผูต้รวจโดยท าการตรวจสภาวะทนัตสุขภาพและ
ดชันีคราบจุลินทรีย ์หลงัจากนั้น 30 นาทีก็กลบัมาตรวจกลุ่มเดิมโดยไม่เรียงล าดบั เพื่อมาค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แคปปาซ่ึงเท่ากบั 0.86 

9. วิธีการศึกษา 
ด าเนินการกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 30 คนเร่ิมจากให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถาม 

แบบประเมินระยะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และความสมดุลในการตดัสินใจ ตรวจสภาวะทนัตสุขภาพและดชันี
คราบจุลินทรีย ์หลงัจากนั้นให้โปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมทนัตสุขภาพโดยใช้รูปแบบจ าลองการเปล่ียนแปลง 
โดยเร่ิมจากการสนทนากลุ่มถึงประสบการณ์โรคในช่องปาก อบรมเชิงปฏิบติัการตามมาตรฐานรายวิชาหลกัสูตร
อาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ าซ่ึงบูรณาการร่วมกับรูปแบบจ าลองการเปล่ียนแปลง และปรับสภาพแวดลอ้มใน
เรือนจ าให้เหมาะกบัการดูแลสุขภาพช่องปาก หลงัจากนั้นติดตามและประเมินผลท่ี 3 เดือน ผูว้ิจยัไดข้อจริยธรรมใน
การวิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง เอกสารเลขท่ี 05/2563 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผล
การศึกษาใชส้ถิติ Paired t-test และ One-way ANOVA 
10. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 36.20 ปี มากกวา่หน่ึงในสามของกลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดคือระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 38.06)  และส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างไม่มีโรคประจ าตวั     
(ร้อยละ 93.28)  

สภาวะทนัตสุขภาพของกลุ่มตวัอย่างช่วงอายุ 35-44 ปีเทียบกบัระดบัภาคใตแ้ละประเทศไทยจากรายงานผลการ
ส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ คร้ังท่ี 8 (ส านักทันตสาธารณสุข, 2561) พบว่าจ านวนฟันท่ีมีในช่องปาก 
ค่าเฉล่ียจ านวนฟันท่ีถอน (M) และค่าเฉล่ียจ านวนฟันท่ีอุดเน่ืองจากฟันผุ (F) ของกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยกว่าระดบัภาคใต้
และประเทศไทย อย่างไรก็ตามค่าเฉล่ียจ านวนฟันท่ีผุ (D) และค่าเฉล่ียฟันผุ ถอน อุด (DMFT) ของกลุ่มตวัอย่าง
มากกวา่ระดบัภาคใตแ้ละประเทศไทย ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 



ตารางท่ี 2 ขอ้มูลสภาวะทนัตสุขภาพของกลุ่มตวัอย่างอายุ 35-44 ปีเทียบกบัภาคใตแ้ละประเทศไทยจากรายงานผล
การส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ คร้ังท่ี 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ส านกัทนัตสาธารณสุข, 2561) 

อายุ 35-44 ปี 
ฟันที่มีในปาก 

Mean 
ผุ (D) 
Mean  

ถอน (M) 
Mean 

อุด (F) 
Mean 

ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 
Mean 

กลุ่มตัวอย่าง (n=44) 27.2 7.1 3.4 0.3 10.8 
ภาคใต้ 28.1 1.3 3.9 1.9 7.1 
ประเทศ 28.4 1.1 3.6 1.9 6.6 

จากตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระยะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพิ่มเป็นระยะปฏิบติัหลงัจดั
กิจกรรม 3 เดือน (ร้อยละ 96.73) มากกวา่ก่อนจดักิจกรรม (ร้อยละ 64.13) 
ตารางท่ี 3 ระยะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัจดักิจกรรม 3 เดือน 

ระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อนจัดกิจกรรม (n=92)(%) หลัง 3 เดือน (n=92)(%) 
ระยะแรก (n=18) 
ระยะกลาง (n=15) 
ระยะปฏิบติั (n=59) 

18 (19.56) 
15 (16.30) 
59 (64.13) 

1 (1.09) 
2 (2.17) 
89 (96.73) 

ความสมดุลในการตดัสินใจของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าความสมดุลในการ
ตดัสินใจผลเสียหลงักิจกรรม 3 เดือนมากกว่าก่อนจดักิจกรรมอย่างมีนัยส าคญั (P=0.02) เช่นเดียวกบัผูต้อ้งขงัระยะ
ปฏิบติัพบว่าหลงักิจกรรม 3 เดือนมากกว่าก่อนจดักิจกรรมอย่างมีนัยส าคญั (P=0.02) ในขณะท่ีความสมดุลในการ
ตดัสินใจผลดีก่อนและหลงัจดักิจกรรม 3 เดือนไม่แตกต่างกนั  
ตารางท่ี 4 ความสมดุลในการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัจดักิจกรรม 3 เดือน 

ความสมดุลในการตัดสินใจ 
(n=92) 

ผลดี (Pros)  ผลเสีย (Cons)  
ก่อนจัดกิจกรรม           

Mean ± SD 
หลัง 3 เดือน           
Mean ± SD 

P- value ก่อนจัดกิจกรรม           
Mean ± SD 

หลัง 3 เดือน           
Mean ± SD 

P- value 

ทั้งหมด 4.41 ± 0.45 4.41 ± 0.46 0.93 2.03 ± 0.81 2.24 ± 0.86 0.02* 
ระยะแรก (n=18) 4.47 ± 0.54 4.41 ± 0.53 0.71 2.23 ± 0.92 2.20 ± 0.87 0.83 
ระยะกลาง (n=15) 4.30 ± 0.50 4.19 ± 0.52 0.28 1.89 ± 0.82 2.04 ± 0.67 0.26 
ระยะปฏิบติั (n=59) 4.42 ± 0.41 4.46 ± 0.42 0.52 2.01 ± 0.77 2.30 ± 0.90 0.02* 

P- value 0.51 0.13  0.47 0.56  
*แทนความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนจดักิจกรรมและหลงั 3 เดือนอยา่งมีนยัส าคญั (Paired t-test, P-value<0.05) 

ดชันีคราบจุลินทรียข์องกลุ่มตวัอย่าง ดงัแสดงในตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าดชันีคราบจุลินทรียห์ลงักิจกรรม 
3 เดือนน้อยลงกว่าก่อนจดักิจกรรมอย่างมีนัยส าคญั (P=0.00) เช่นเดียวกับกลุ่มตวัอย่างระยะแรก ระยะกลาง และ
ระยะปฏิบติัพบวา่ดชันีคราบจุลินทรียห์ลงัจากกิจกรรม 3 เดือนนอ้ยลงกวา่ก่อนจดักิจกรรมอย่างมีนยัส าคญั (P=0.00)  
โดยก่อนจดักิจกรรมพบว่าดชันีคราบจุลินทรียข์องกลุ่มตวัอย่างระยะปฏิบติัน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างระยะแรกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P=0.01) 
 
 



0.01a 

ตารางท่ี 5 ดชันีคราบจุลินทรียข์องกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัจดักิจกรรม 3 เดือน 
ดัชนีคราบจุลินทรีย์ 

(n=92) 
ก่อนจัดกิจกรรม

Mean ± SD 
หลัง 3 เดือน            
Mean ± SD 

P- value 

ทั้งหมด 2.65 ± 0.60 1.64 ± 0.56 0.00* 
ระยะแรก (n=18) 2.93 ± 0.51 1.60 ± 0.43 0.00* 
ระยะกลาง (n=15) 2.83 ± 0.61  1.58 ± 0.61 0.00* 
ระยะปฏิบติั (n=59) 2.52 ± 0.60 1.66 ± 0.59 0.00* 

P- value 0.02a 0.85  
* แทนความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนจดักิจกรรมและหลงั 3 เดือนอยา่งมีนยัส าคญั (Paired t-test, P-value<0.05) 
a แทนความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างแต่ละระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญ (One-way ANOVA ทดสอบ Post hoc วิธี LSD,                  
P-value<0.05) 
11. อภิปรายผลการศึกษา 

ในการศึกษาน้ีพบว่าผูต้อ้งขงัมีปัญหาค่าเฉล่ียฟันผุ ถอน อุดอยู่ในระดบัสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัภาคใตแ้ละ
ประเทศไทย อาจเน่ืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลทนัตสุขภาพและบริการทางทนัตกรรมยงัคงเป็นช่องว่างในการให้บริการ
ของผูต้อ้งขงัในเรือนจ า สอดคลอ้งกนักบัการศึกษาของจุรีรัตน์ ทะนงศกัด์ิสกุล และ พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ (2551) 
ซ่ึงพบว่าค่าเฉล่ียฟันผ ุถอน อุดของผูต้อ้งขงัในจงัหวดัปทุมธานีมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากรทัว่ไป
เช่นเดียวกนั   

จากการศึกษาน้ีพบว่าหลงัด าเนินกิจกรรมระยะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัเพิ่มขึ้นเป็นระดบัปฏิบติั
มากขึ้น เช่นเดียวกบัดชันีคราบจุลินทรียใ์นทุกระยะการเปล่ียนแปลงท่ีลดลง อาจเน่ืองจากการเพิ่มความตระหนักรู้
จากการให้ขอ้มูลทนัตสุขภาพยอ้นกลบัเป็นรายบุคคลในระหวา่งกิจกรรมและเกิดระบบสนบัสนุนทางสังคมจากการ
แปรงฟันร่วมกนัในกลุ่มผูต้อ้งขงั ส่งผลให้การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพิ่มขึ้นจนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
ท่ีสุด สอดคล้องกันกับการศึกษาของ Hashemian et al. (2012) ซ่ึงน ารูปแบบจ าลองการเปล่ียนแปลงมาปรับ
พฤติกรรมการใชไ้หมขดัฟันของเด็กนกัเรียน พบว่าหลงัปรับพฤติกรรมกลุ่มตวัอย่างส่วนมากอยูใ่นขั้น Maintenance  
และค่าดชันีเหงือกอกัเสบลดลง นอกจากน้ียงัพบว่าดชันีคราบจุลินทรียก่์อนจดักิจกรรมของผูต้อ้งขงัระยะปฏิบติันอ้ย
กว่าผูต้อ้งขงัระยะแรก อาจเน่ืองจากผูต้อ้งขงัในระยะแรกไม่ไดแ้ปรงฟันอย่างสะอาดและสม ่าเสมอ ส่งผลให้คราบ
จุลินทรียใ์นช่องปากมากกว่าผูต้อ้งขงัระยะปฏิบติั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Rigau-Gay et al. (2018) พบว่าดชันี
คราบจุลินทรียข์องผูป่้วยจดัฟันขั้น Contemplation และ Preparation สูงกวา่ขั้น Action และขั้น Maintenance 

ในขณะท่ีความสมดุลในการตดัสินใจผลเสียของผูต้อ้งขงัทั้งหมดและผูต้อ้งขงัระยะปฏิบติัท่ีเพิ่มขึ้น แตกต่างจาก
การศึกษาของ Tilliss et al. (2003) ซ่ึงพบว่ายิ่งขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น การความสมดุลในการ
ตดัสินใจผลดีจะเพิ่มขึ้นในขณะท่ีความสมดุลในการตดัสินใจผลเสียจะลดลง อาจเน่ืองจากหลงัจากผูต้อ้งขงัไดรั้บการ
สอนการแปรงฟันแบบขยบัปัด ท าใหรู้้สึกวา่การแปรงฟันยุง่ยากและใชเ้วลานานขึ้นกวา่แบบเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา  
12. สรุปผลการศึกษา 

จากการด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมทันตสุขภาพของผู ้ต้องขัง ท าให้ผูต้ ้องขังมี
พฤติกรรมทนัตสุขภาพท่ีดีขึ้นโดยเฉพาะคราบจุลินทรียซ่ึ์งลดลงเม่ือเทียบกบัก่อนจดักิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญั 

 



13. ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาผลระยะยาวของโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมทันตสุขภาพของผูต้้องขังต่อการเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพช่องปาก สภาวะสุขภาพช่องปาก สภาวะสุขภาพ หรือคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั  
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