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รายการอางอิง 
 
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  (2544).  การปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ 
  ชองปากและปองกันโรคในชองปาก ในระดับบุคคลและครอบครัว.  กรุงเทพฯ:  
  สามเจริญพาณิชย. 
 .  (2549).  การประกันสุขภาพชองปากเด็กประถมศึกษา: การดําเนนิงาน การคลังและ  
  การประเมินผล.  กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย. 
 .  (2549).  ขอเสนอนโยบายและกลยุทธการสรางเสริมสุขภาพชองปากของประชาชนไทย

กลุมตางๆ ในทศวรรษหนา.  กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย. 
 .  (2549).  รายงานการทบทวนวรรณกรรมสถานการณเก่ียวกับฟน [ออนไลน].  คนจาก:  

http://www.scphkk.ac.th. [2555, ก.ย. 12].  
 .  (2551).  รายงานผลการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศ ครั้งท่ี 6 ประเทศ  

ไทย พ.ศ. 2549 – 2550.  กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย. 
 .  (2555).  คูมือการดูแลทันตสุขภาพดวยตนเอง [ออนไลน].  เขาถึงขอมูลวันท่ี 12 

กันยายน 2555 จาก http://www.anamai.com/new/downlode.  
กฤษณี จันทะนะ.  (2551).  ผลการมีสวนรวม การประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง และ  
  แรงสนับสนุนทางสังคมตอการดูแลรักษาฟนของบผูสูงอายุในโครงการฟนเทียมพระราชทาน 
 จังหวัดนครพนม.  วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการระบบสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ขวัญดาว พันธหมุด.  (2549).  ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฎีความสามารถ 
 ตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคเหงือก  
  อักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม.  วิทยานิพนธ 
  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ   
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
งานทันตกรรมโรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี.  (2555).  รายงานประจําป 2554.  (อัดสําเนา) 
จักรกฤษณ พลราชม.  (2550).  กระบวนการเรียนรู โดยการสังเกตจากตัวแบบเพ่ือสงเสริมพฤติกรรม 
  การดูแลทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา อําเภอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร.    
  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ทวีศักดิ์ พากเพียร.  (2541).  คราบจุลินทรีย การเกิด การเติบโตและกลไกในการทําใหเกิดโรคในชองปาก.      
 วารสารทันตาภิบาล, 6(2), 77-82. 
ปยนาถ ลอประสิทธิ์.  (2547).  ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมทันตสุขภาพในนักเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.   
  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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ปรียานุช เพียยุระ.  (2550).  ผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยใชทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของ 
  ผูปกครองตอการดูแลทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนในศูนยเด็กเล็กบานเปา ตําบลบานไผ  
  อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
เปรมฤดี ศรีสังข.  (2550).  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล
 รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  ปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแกน.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
ปญนี กิตติพงษพิทยา.  (2551).  การประยุกตทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองเพ่ือสงเสริมพฤติกรรม 
  การดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว. 
  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.  
พึงพิศ โตออน.  (2553).  ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฎีพฤติกรรม 
 ตามแผนรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมเพ่ือปองกันโรคฟนผุ 
 ในนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3-4 โรงเรียนบานหนองแวง เทศบาลนครขอนแกน.   
 วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
ภารณี นิลกรณ.  (2554).  ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยประยุกต 
 ทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ของนักเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6 อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี.  วิทยานิพนธปริญญา 
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยบูรพา.  
วารุณี โสวรรณรัตน.  (2547).  ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 การปองกันโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอศรีประจันต  
  จังหวัดสุพรรณบุรี.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
วรฉัตร คงเทียม.  (2553).  ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีความสามารถ 
 ตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดอาการปวดหลัง  
  สวนลาง ของกลุมแรงงานนอกระบบ (ทออวน) ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน.   
  วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
วิมลสิริ พรหมมูล.  (2549).  การพัฒนารูปแบบการสงเสริมทันตสุขภาพเพ่ือปองกันโรคฟนผุของ 
 นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบานปราสาท ตําบลปราสาท จังหวัดบุรีรัมย.  วิทยานิพนธ 
  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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วีระศักดิ์ พุทธาศรี และเพ็ญแข ลาภยิ่ง.  (2552).  การใชบริการสุขภาพชองปากของคนไทย 5 ป  
  หลังการดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา.  วารสารวิชาการสาธารณสุข, 18(4),  
  489-504. 
ศรีไศล เกษศิริโยธิน.  (2551).  การพัฒนาการดําเนินการทันตสุขภาพ โรงเรียนบานโพธิ์กระสังข  
 อําเภอขุนหาญสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4.  การศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  (2555).  ยุทธศาสตรทันตสาธารณสุข 
  ระดับเขต ป 2555-2559 เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่ี 3 และ 9.   
  กลุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 3 กรมอนามัย.   
สาวิตรี แถมเกษม.  (2552).  ผลของการพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการประยุกตทฤษฎี 
 ความสามารถของตนเองเพ่ือปองกันโรคฟนผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษา อําเภอวังน้ําเขียว  
  จังหวัดนครราชสีมา.  วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
สิริรัตน ผิวคํา.  (2551).  ผลของการประยกุตใชวงจรคุณภาพในการบริหารรวมกับทฤษฎีการเรียนรู 
  และแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียน    

ประถมศึกษา เขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครพนม.  วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สุภาภรณ นารี.  (2550).  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ  
  รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคเหงือกอักเสบ 
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน.  วิทยานิพนธ 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี.  (2555).  รายงานประจาํป 2554.  (อัดสําเนา)     
อรกัญญา บัวพัฒน.  (2551).  ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฎีความสามารถ 
 ตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการแปรงฟนอยางถูกตองของ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเลื่อม อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี.   
  วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
อรพินท วันศิริสุข และอารีรัตน บุญยัง.  (2551).  ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาท่ีประยุกตใชทฤษฎี 

ความสามารถตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกัน 
โรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตอําเภอพรานกระตาย จังหวัด 
กําแพงเพชร.  วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

Sniehotta, F.F., Soares, A.V., & Dombrowsk, V.S.  (2007).  Randomized controlled trial  
  of a one-minute intervention changing oral self-care behavior.  J Dent Res,   
  86(7), 641-645. 
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Stokes E., Pine, CM., & Harris, RV.  (2008).  The promotion of oral health within the  
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