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บที่คัุดยุ่อ
การัวิจััยเชิงวิเครัาะห์แบบภาคตัดขวางนี� มีวัตถุุปรัะสงค์: เพ่�อศึกษาความชุกของการัได�รัับผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิต 

ในมติสิขุภาพช่องปาก แลัะความสัมพนัธ์์ของจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที�เหล่ัอในช่องปากกับคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปาก 
ของผู้้�สง้อาย ุวธิ์กีารัศกึษา: กลัุม่ตวัอยา่งเปน็ผู้้�สง้อายทีุ�มอีาย ุ60 ป ีขึ�นไป อาศยัในตำาบลัทาปลัาดกุ อำาเภอแมท่า จังัหวดัลัำาพ้น  
จัำานวน 427 คน เก็บข�อม้ลัโดยใช�การัตรัวจัทางคลัินิก ตรัวจัจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที�เหลั่อในช่องปาก จัำานวนค้่สบฟัันหลััง 
แลัะการัสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวโดยใช�แบบสัมภาษณ์ข�อม้ลัทั�วไป แลัะข�อม้ลัคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพช่องปาก ปรัะเมิน
ด�วยดชันผีู้ลักรัะทบจัากสภาวะชอ่งปากตอ่การัใช�ชวีติปรัะจัำาวนั (Oral Impact on Daily Performance: OIDP) วเิครัาะห์
ผู้ลัด�วยสถิุตเิชงิพรัรัณนาแลัะสถิุตวิิเครัาะหก์ารัถุดถุอยลัอจิัสติก ผู้ลัการัศึกษา: พบว่าผู้้�สง้อาย ุมอีายเุฉลัี�ย 70.3 ± 7.9  ปี 
มีจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที�เหลั่อในช่องปากเฉลัี�ย 18.8 ± 9.1 ซี่ี� รั�อยลัะ 61.1 มีจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที�เหลั่อในช่องปากตั�งแต่ 
20 ซีี่� ขึ�นไป  รั�อยลัะ 50.6 มจีัำานวนค้ส่บฟัันหลังั (POPs) ≥ 4 ค้ ่รั�อยลัะ 39.8 ของผู้้�สง้อายุได�รับัผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวติ 
ในมิติช่องปาก โดย มิติสุขภาพช่องปากทางด�านกายภาพมีอิทธ์ิพลัต่อคุณภาพชีวิตมากกว่าทางด�านสังคมหรั่อจัิตใจั  
โดยผู้ลักรัะทบของสุขภาพช่องปากด�านการักินอาหารัพบมากที�สดุ รั�อยลัะ 35.6 จัำานวนค้ส่บฟัันหลังั น�อยกว่า 4 ค้ ่มคีวาม
สัมพันธ์์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากอย่างมีนัยสำาคัญทางสถุิติ (adjusted OR = 1.67; 95%CI = 1.01 - 2.69) 
สรัปุ : ผู้้�สง้อายไุด�รับัผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชวีติในมิติสุขภาพชอ่งปากโดยเฉพาะด�านการักินอาหารั โดยจัำานวนค่้สบฟัันหลังั  
น�อยกว่า 4 ค้่ มีความสัมพันธ์์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก 

คุำาสุำาคัุญ : ผู้้�ส้งอายุ, สุขภาพช่องปาก, จัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที�เหล่ัอในช่องปาก, จัำานวนค่้สบฟัันหลััง, คุณภาพชีวิต 

 ในมิติสุขภาพช่องปาก
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Abstract

Objective: This cross-sectional analytical study aimed to examine the prevalence in Oral  
Health-Related Quality of Life and the impact of having teeth on related dimensions of quality of life in rural 
older people. Method: The sample, 427 older people aged 60 years and above, live in Tapadook district, 
Mae Ta District, Lamphun Province. Data were collected using clinical examination, including the number 
of remaining teeth and the number of posterior occluding pair (POPs) and a face-to-face interview, data on 
Oral Health-Related Quality of Life  (OHRQoL) were collected using Thai version of the Oral Impacts on Daily 
Performance (OIDP). Descriptive statistics and logistic regression were performed. The Results: It was shown 
that mean age of subjects was 70.3 ± 7.9 years, mean number of remaining teeth was 18.8 ± 9.1. More than 
60% had ≥ 20 remaining teeth and 50.6% had ≥ 4 POPs. The prevalence of overall Oral Impacts on Daily 
Performances was 39.8%. Oral health’s influence on quality of life was perceived to be largely physical rather 
than social or psychological aspects. Eating was reported as the highest oral impact score for 35.6%. There 
were no statistically significant differences in the perception of the impacts. There were statistically significant 
correlations between oral impacts and having < 4 POPs (adjusted OR = 1.67; 95%CI = 1.01-2.69). Conclusion: 
The prevalence of Oral Health-Related Quality of Life on physical dimensions was high and associated with 
having less than 4 pairs of posterior teeth among rural Thai older people.

Keywords: older people, oral health, remaining teeth, posterior occluding pair, Oral Health-Related Quality  

 of Life

บที่นำา 

อกีสามทศวรัรัษข�างหน�า (พ.ศ. 2593) ปรัะมาณ

หนึ�งในสี�ของปรัะชากรัโลักจัะมีอายุมากกว่า 60 ปี แลัะ 

ปรัะมาณหนึ�งในห�าจัะมีอายุ 80 ปีขึ�นไป(1) สังคมไทย

ปัจัจัุบันได�ก�าวเข�าส้่สังคมผู้้�ส้งอายุ แลัะคาดการัณ์ว่าจัะ

เข�าส้ส่งัคมผู้้�สง้อายอุย่างสมบร้ัณอ์กีไมถุ่งึสบิปขี�างหน�าใน  

พ.ศ. 2568(2) สำาหรัับวัยส้งอายุ สุขภาพเป็นเรั่�องที�สำาคัญ 

เน่�องจัากเป็นวัยที�มีการัเปลัี�ยนแปลังทั�งด�านรั่างกาย 

แลัะจัิตใจั การัเปลัี�ยนแปลังเหล่ัานี�ส่งผู้ลักรัะทบต่อ 

ความสามารัถุในการัดำาเนินชีวิตอย่างหลัีกเลัี�ยงไม่ได� 

นำามาซี่ึ�งภาวะเสี�ยงต่อปัญหาสุขภาพในด�านต่าง ๆ 

มากกว่าวัยอ่�น ผู้ลัการัสำารัวจัสุขภาพผู้้�ส้งอายุ 60-74 ปี  

ในป ีพ.ศ. 2560 พบวา่โรัคปรัะจัำาตวัที�ผู้้�สง้อายเุปน็มากที�สุด  

ได�แก่ ความดันโลัหิตส้ง รั�อยลัะ 42.0 ไขมันในเลั่อดส้ง 

รั�อยลัะ 26.2 แลัะเบาหวาน รั�อยลัะ 20.9 กลัุม่โรัคดังกลัา่ว 

พบเพิ�มขึ�นตามอายทุี�มากขึ�น(3) การัเปลัี�ยนแปลังทางจัติใจั  

ในผู้้�ส้งอายุ พบว่ามีการัเปลัี�ยนแปลังของรัะบบปรัะสาท 

ทำาให�ความต�องการัการัเรีัยนรั้�สิ�งใหม่ลัดลัง มีการั

เปลัี�ยนแปลังทางอารัมณ์ อาจันำาไปส้่ความเจ็ับป่วย 

ทางสุขภาพจัิต นอนไม่หลัับ ซี่ึมเศรั�า ส่งผู้ลักรัะทบต่อ 

การัด้แลัตนเอง แลัะคุณภาพชีวิตได�(4) 

สุขภาพช่องปากได�รัับการัยอมรัับว่าเป็น 

ส่วนหนึ�งของสุขภาพที�สำาคัญแลัะมีความสัมพันธ์์ต่อ

คณุภาพชีวติทั�งด�านกายภาพ ด�านจิัตใจั แลัะด�านสังคม(5, 6)  

ผู้้�ส้งอายุที�มีสุขภาพช่องปากดีจัะช่วยให� ร้ั�สึกสบาย  

รัับปรัะทานอาหารัได�อรั่อยแลัะหลัากหลัายปรัะเภท  

มรีัา่งกายแข็งแรัง ชว่ยการัพ้ดออกเสียงได�ชัดเจัน  มคีวาม

มั�นใจัในการัเข�าสังคมแลัะส่งเสรัิมให�มีคุณภาพชีวิตที�ดี  

เน่�องจัากผู้้�ส้งอายุใช�ฟัันสำาหรัับการับดเคี�ยวอาหารัมา  

เป็นเวลัานานทำาให�ฟัันมีการัเปลีั�ยนแปลังทางด�านกายภาพ  

เชน่ มปีญัหาหรัอ่มีรัอยโรัคที�เปน็มาตั�งแต่กอ่นถุงึวยัส้งอายุ   

มีฟัันผูุ้หรั่อฟัันโยก นำาไปส่้การัส้ญเสียฟัันแลัะทำาให�เกิด 

ช่องว่างรัะหว่างฟััน การัด้แลัรัักษาความสะอาดฟััน

ทำาได�ยากลัำาบากขึ�นกว่าการัมีฟัันครับ(7-9) จัากรัายงาน

ผู้ลัการัสำารัวจัสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครัั�งที� 8  

ของปรัะเทศไทย พ.ศ. 2560 พบว่าผู้้�ส้งอายุ 60-74 ปี  

มจีัำานวนฟัันธ์รัรัมชาตทิี�เหลัอ่ในชอ่งปากเฉลัี�ย 18.6 ซี่ี�/คน 

รั�อยลัะ 56.1 มจีัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที�เหล่ัอในช่องปากตั�งแต่ 

20 ซี่ี� ขึ�นไป รั�อยลัะ 40.2 มีจัำานวนค้่สบฟัันหลัังตั�งแต่ 4 ค้่  

ขึ�นไป แลัะลัดลังในผู้้�ส้งอายุตอนปลัายอายุ 80-85 ปี  

มีเพียงรั�อยลัะ 22.4 ที�มีฟัันถุาวรัใช�งานได�อย่างน�อย  

20 ซี่ี� เฉลัี�ย 10 ซี่ี�/คน แลัะมีค้่สบฟัันหลัังตั�งแต่ 4 ค้่ ขึ�นไป  
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เพียงรั�อยลัะ 12.1 การัส้ญเสียฟัันโดยเฉพาะการัส้ญเสีย 

ฟัันทั�งปาก ในผู้้�ส้งอายุ 60-74 ปี  พบรั�อยลัะ 8.7  

แต่ เม่�ออายุ  80-85 ปี  เ พิ�มส้งถุึงรั�อยลัะ 31.0 (3)

การัมีจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที� เหลั่อในช่องปากตั�งแต่ 

20 ซี่ี� ขึ�นไป แลัะ/หรั่อ ค้่สบฟัันหลัังตั�งแต่ 4 ค้่ ขึ�นไป  

นี�เป็นเป้าหมายของโครังการัส่งเสรัิม ป้องกัน รัักษา แลัะ

ฟั้�นฟ้ัสภาพช่องปากตามที�ปรัากฏในแผู้นพัฒนาสุขภาพ

ช่องปากของผู้้�ส้งอายุไทย(10) จัากปัญหาการัส้ญเสียฟััน 

ที�เพิ�มขึ�นตามอายุที�มากขึ�นนั�นส่งผู้ลักรัะทบโดยตรัง 

ต่อปรัะสิทธ์ิภาพในการับดเคี�ยวอาหารั การักัด แลัะ 

การักลั่นอาหารั ทำาให�ผู้้�ส้งอายุรัับปรัะทานอาหารั 

ได�น�อยลัง จัึงต�องกินอาหารัปรัะเภทที�เคี�ยวง่าย เช่น  

ข�าวหรั่อแป้ง ทำาให�มีโอกาสขาดสารัอาหารับางปรัะเภท 

ที�เกิดภาวะทุพโภชนาการั ทำาให�ร่ัางกายอ่อนแอแลัะ 

เจั็บป่วยง่าย โดยพบว่าผู้้�ส้งอายุมีโอกาสเสี�ยงที�จัะ 

เกิดภาวะนำ�าหนักตำ�ากว่าเกณฑ์์เพิ�มส้งเป็น 2.4 เท่าของ

ผู้้�ส้งอายุที�ไม่มีปัญหาจัากการัเคี�ยวอาหารั(11) จัะเห็นว่า 

การัส้ญเสียฟัันส่งผู้ลักรัะทบทั�งปรัะสิทธ์ิภาพการับดเคี�ยว

แลัะส่งผู้ลัด�านลับต่อสุขภาพโดยรัวม อีกทั�งการัส้ญเสีย 

ฟัันธ์รัรัมชาติมีผู้ลัต่อภาพลัักษณ์ความมั�นใจั ความสวยงาม  

เป็นต�น การัมีฟัันบางส่วนหายไป โดยเฉพาะฟัันหน�า ทำาให�

ผู้้�ส้งอายุหลัายคน มีความรั้�สึกอาย ไม่อยากยิ�ม ไม่มั�นใจั 

ในการัเข�าสังคม การัพ้ดคุย ซี่ึ�งเปน็ผู้ลักรัะทบทางด�านจิัตใจั 

ทำาให�การัด้แลัผู้้�ส้งอายุกลัุ่มนี�มีความซัี่บซี่�อนมากกว่า 

กลัุ่มอายุอ่�น ๆ(12)

จัึงมีการัพยายามที�จัะปรัะเมินผู้ลักรัะทบ 

ต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก (Oral Health- 

Related Quality of Life, OHRQoL) ซี่ึ�งมีบทบาท

สำาคัญในการัปรัะเมินผู้ลักรัะทบจัากสภาวะช่องปากต่อ 

การัทำากิจัวัตรัปรัะจัำา วันหร่ัอผู้ลักรัะทบที�ส่ งผู้ลัต่อ 

การัใช�ชีวิตของบุคคลั(13) นำาไปส้่การัรัะบุความต�องการั 

การัเลั่อกการัรัักษาแลัะการัติดตามความค่บหน�าของ

แต่ลัะบุคคลั(14) เป็นการัสะท�อนผู้ลักรัะทบของสุขภาพ 

ช่ อ ง ป า ก ต่อ พ ฤ ติกรั รั ม แ ลั ะ ก า รั ใ ช� ชี วิ ต ใ น สั ง ค ม 

ด�วยมุมมองแลัะปรัะสบการัณ์เกี�ยวกับสุขภาพช่องปากของ 

ผู้้�ส้งอายุเอง(15) ดัชนีผู้ลักรัะทบจัากสภาวะช่องปากต่อ 

การัใช� ชี วิตปรัะจัำาวัน (Oral  Impacts on Dai ly  

Performances, OIDP) เป็นดัชนีที�ใช�ปรัะเมนิคุณภาพชวีติ 

ในมิติสุขภาพช่องปาก โดยวัดผู้ลักรัะทบจัากสภาวะช่องปาก 

ต่อการัใช�ชีวิตปรัะจัำาวัน 3 มิติ ได�แก่ มิติด�านกายภาพ 

ปรัะกอบด�วยการักินอาหารั การัพ้ดหรั่อการัออกเสียง 

ให�ชัดเจัน การัทำาความสะอาดช่องปากหรั่อฟัันปลัอม 

มิติด�านจัิตใจั ปรัะกอบด�วยการันอนหลัับพักผู้่อน  

ความสนุกสนานในการัได�ออกไปพบญาติสนิท มติรัสหาย 

อารัมณ์แลัะจัิตใจัเป็นปกติ ไม่หงุดหงิด รัำาคาญง่าย 

แลัะมิติด�านสังคม ปรัะกอบด�วย การัดำาเนินชีวิต เช่น  

การัทำางานบ�าน การัทำาความสะอาดบ�านเร่ัอน การัทำาอาหารั 

การัยิ�มหัวเรัาะ อวดฟัันโดยไม่อายใครั(16) เป็นดัชน ี

ที�มีความกรัะชับแลัะครัอบคลัุมผู้ลักรัะทบหลัักที�เกิด

จัากสภาวะช่องปากที�มีผู้ลัต่อการัดำาเนินชีวิต เพรัาะเน�น 

การัปรัะเมินเฉพาะผู้ลักรัะทบขั�นรัุนแรัง ต่อการัทำากิจัวัตรั

ปรัะจัำาวัน โดยไม่รัวมผู้ลักรัะทบเลั็กน�อยที�ไม่ได�ส่งผู้ลัต่อ

การัใช�ชีวิต เช่น ความเจั็บปวด ความรั้�สึกรัำาคาญ(16, 17)

ชุ ม ช น ตำา บ ลั ท า ป ลั า ดุ ก  อำา เ ภ อ แ ม่ ท า 

จัังหวัดลัำาพ้น เป็นชุมชนชนบทแห่งหนึ�งในภาคเหน่อ 

ที�มีปรัะชากรัผู้้�ส้งอายุอาศัยอย่้จัำานวนมากแลัะยังอย่้ไกลั

จัากชมุชนเมอ่ง นอกจัากนี� ยงัไมม่กีารัศกึษาถุงึผู้ลักรัะทบ 

ของจัำานวนฟัันในช่องปากกับคุณภาพชีวิตของผู้้�ส้งอายุ

ในชุมชนดังกล่ัาว การัศึกษานี�มีวัตถุุปรัะสงค์เพ่�อศึกษา

ความชุกของการัได�รัับผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติ

สุขภาพช่องปาก แลัะศึกษาความสัมพันธ์์รัะหว่าง เพศ 

อายุ จัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติในช่องปาก จัำานวนค่้สบฟััน

หลััง กบัผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปาก

ของผู้้�ส้งอายุ

วิิธีีการิศึกษา

 งานวิจััยเป็นการัวิจััยเชิงวิเครัาะห์แบบภาค

ตัดขวาง (cross-sectional analytic study) โดยศึกษา

ปรัะชากรัผู้้�ส้งอายุที�มีอายุตั�งแต่ 60 ปีขึ�นไปทั�งหมด  

ที�อาศัยในตำาบลัทาปลัาดุก อำาเภอแม่ทา จัังหวัดลัำาพ้น 

จัำานวน 786 คน เกณฑ์์การัเลั่อกเข�าในการัศึกษา ค่อ  

ผู้้�ส้งอายุที�ยินดีเข�ารั่วมการัวิจััย มีสติสัมปชัญญะสมบ้รัณ์ 

สามารัถุส่�อสารัโดยการัพ้ดแลัะฟัังได� โดยลังช่�อในหนงัสอ่

ยนิยอมเข�ารัว่มการัวิจัยั  แลัะสามารัถุเข�ารับัการัสัมภาษณ์

แบบตัวต่อตัว แลัะมารัับการัตรัวจัที�โรังพยาบาลัส่งเสริัม 

สุขภาพตำาบลัทาปลัาดุก เกณฑ์์การัคัดออก ค่อ ผู้้�ส้งอายุ

ที�ไม่สามารัถุมารัับการัตรัวจัที�โรังพยาบาลัส่งเสรัิมสุข

ภาพตำาบลัทาปลัาดุก หรั่อ ไม่สามารัถุส่�อสารัได�ด�วย

การัพ้ดหรั่อฟััง ซี่ึ�งมีผู้้�ส้งอายุเป็นไปตามเกณฑ์์จัำานวน 

ทั�งสิ�น 427 คน เคร่ั�องม่อที�ใช�ในการัวิจััย ปรัะกอบด�วย

การัตรัวจัทางคลัินิก แลัะการัสัมภาษณ์ โดยการัตรัวจั 

ทางคลิันิกใช�แบบตรัวจั oral health assessment form  
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ขององคก์ารัอนามัยโลัก (WHO) ค.ศ. 2013(17) ตรัวจัจัำานวน

ฟัันธ์รัรัมชาติที�เหลั่อในช่องปากแลัะจัำานวนค้่สบฟัันหลััง 

ดำาเนินการัตรัวจัด�วยทันตแพทย์ 2 คน โดยผู้้�ตรัวจัผู่้าน 

การัอบรัมจัากผู้้�เชี�ยวชาญที�มีปรัะสบการัณ์ด�านการั

วินิจัฉัยโรัคในช่องปาก ได�รัับฟัังการับรัรัยาย อภิปรัาย 

รั่วมกันโดยใช�ภาพสไลัด์แลั�วจัึงฝึึกตรัวจัในสภาวะ 

ช่องปากจัรัิง ผู้้�ตรัวจัมีการัตรัวจักลัุ่มตัวอย่างแลัะมี 

การัปรัับมาตรัฐานเกณฑ์์การัตรัวจัเทียบกันเองภายใน

กลัุ่ม แลัะเทียบกับทันตแพทย์ผู้้� เชี�ยวชาญเพ่�อปรัับ

มาตรัฐานการัตรัวจัให�ตรังแลัะถุ้กต�องในผู้้�ส้งอายุจัำานวน 

25 คน โดยมีการัปรัะเมินความเช่�อมั�นรัะหว่างผู้้�วัด  

(inter-examiner reliability) โดยได�ค่า Kappa 0.84 ก่อน

จัะลังไปเก็บข�อม้ลัจัรัิง 

อุปกรัณ์ที�ใช�ในการัตรัวจัทางคลิันิกปรัะกอบด�วย  

เก�าอี�สนาม ไฟัชนิด light emitting diode (LED) แลัะ 

ชดุตรัวจัตามคำาแนะนำาขององคก์ารัอนามยัโลัก (WHO)(17)   

การัสัมภาษณ์ ปรัะกอบด�วยแบบสัมภาษณ์ 2 ส่วน ค่อ  

ส่วนที� 1 ข�อม้ลัทั�วไป ปรัะกอบด�วย ช่�อ นามสกุลั เพศ 

แลัะ อายุ สว่นที� 2 ข�อมล้ัคุณภาพชีวติมติสิขุภาพช่องปาก  

(Oral Health-Related Quality of Life, OHRQoL) 

ใช�ดัชนีวัดผู้ลักรัะทบจัากสภาวะช่องปากต่อการัใช�ชีวิต

ปรัะจัำาวัน (Oral Impacts on Daily Performances,  

OIDP) (16) เน่�องจัากถุ้กพฒันามาเพ่�อใช�สำาหรับัผู้้�สง้อายไุทย 

วัดผู้ลักรัะทบสุขภาพของช่องปากในชีวิตปรัะจัำาวัน 3 มิติ  

ได�แก่ มิติด�านกายภาพ ปรัะกอบด�วยการักินอาหารั  

การัพ้ดหรั่อการัออกเสียงให�ชัดเจัน การัทำาความสะอาด

ช่องปากหรั่อฟัันเทียม มิติด�านจัิตใจั ปรัะกอบด�วย 

การันอนหลัับพักผู่้อน การัยิ�มหัวเรัาะ อวดฟัันโดยไม่อายใครั  

การัคงสภาพอารัมณ์แลัะจัิตใจัให�เป็นปกติ ไม่หงุดหงิด 

รัำาคาญง่าย แลัะมิติด�านสังคม ปรัะกอบด�วย การัดำาเนิน

ชีวิตเช่น การัทำางานบ�าน การัทำาความสะอาดบ�านเรั่อน  

การัทำาอาหารั ความสนุกสนานในการัได�ออกไป 

พบญาติสนิท มิตรัสหาย (16)  การัสัมภาษณ์ดำาเนินการั

โดยนักวิชาการัสาธ์ารัณสุขที�ผู้่านการัปรัับมาตรัฐาน แลัะ

การัฝึึกสัมภาษณ์ ณ โรังพยาบาลัส่งเสรัิมสุขภาพตำาบลั

ทาปลัาดุก อำาเภอแม่ทา จัังหวัดลัำาพ้น เก็บข�อม้ลัตั�งแต่

เด่อนมิถุุนายน 2561 ถุึง กรักฎาคม 2562 การัศึกษานี�

ได�รัับอนุมัติให�ดำาเนินการัวิจััยจัากคณะกรัรัมการัพิทักษ์

สิทธ์ิสวัสดิภาพแลัะป้องกันภยันตรัายของผู้้� ถุ้กวิจััย  

คณะทันตแพทยศาสตรั์ มหาวิทยาลััยเชียงใหม่ (เอกสารั

เลัขที� 4/2561) วิเครัาะห์ผู้ลัโปรัแกรัม SPSS เวอรั์ชัน 26  

การัวิเครัาะห์ลัักษณะทั�วไปของข�อม้ลัด�วยสถิุติพรัรัณนา 

กรัณขี�อมล้ัตอ่เน่�องใช� คา่เฉลัี�ยแลัะสว่นเบี�ยงเบนมาตรัฐาน  

กรัณีข�อม้ลัไม่ต่อเน่�องใช�ค่ารั�อยลัะ การัวิเครัาะห์ข�อม้ลั

คุณภาพชีวิตมิติสุขภาพช่องปาก นำาเสนอความชุก แลัะ

วเิครัาะหป์จััจัยัที�มคีวามสมัพันธ์์กบัผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพ

ชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้้�ส้งอายุ ใช�การัวิเครัาะห์

ถุดถุอยลัอจัิสติก มีปัจัจััยที�ศึกษาได�แก่ เพศ อายุ จัำานวน

ฟัันธ์รัรัมชาติในชอ่งปาก จัำานวนค้ส่บฟัันหลังั โดยมีเกณฑ์์

ในการักำาหนดผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ

ช่องปากของผู้้�ส้งอายุ โดยใช�ความชุกของการัได�รัับ 

ผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปาก แบ่งเป็น 

2 กลัุ่ม โดยกำาหนดกลัุ่ม 0 ค่อมีค่าความชุกของการัได�รัับ

ผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากเท่ากับ 

0 แลัะ กลุ่ัม 1 ค่อมีค่าความชุกของการัได�รัับผู้ลักรัะทบ 

ต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากมากกว่า 0 แลัะ

กำาหนดรัะดับนัยสำาคัญทางสถุิติเท่ากับ 0.05

ผู้ลืการิศึกษา

ผู้ลัการัศึกษาพบว่าผู้้�สง้อายุในตำาบลัทาปลัาดุก

ที�มีอายุตั�งแต่ 60 ปีขึ�นไป จัำานวน 786 คน สามารัถุมารัับ

การัตรัวจัได� 427 คน (รั�อยลัะ 54.3) โดยผู้้�สง้อายสุว่นใหญ่ 

(รั�อยลัะ 73.1) อายุอย้่ในช่วง 60-74 ปี อายุเฉลัี�ย 70.3 ± 

7.9  ปีรั�อยลัะ 59.5  เป็นเพศหญิง มีจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติ

เหลั่อในช่องปากเฉลัี�ย18.8 ± 9.1 ซี่ี� รั�อยลัะ 59.0 ของ 

ผู้้�ส้งอายุมีจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติในช่องปากตั�งแต่ 20 ซี่ี�  

ขึ�นไป แลัะ รั�อยลัะ 50.6 มีจัำานวนค้่สบฟัันหลัังตั�งแต่ 4 ค้่ 

ขึ�นไป (Table 1)

ผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของ

ช่องปาก พบว่า ผู้้�ส้งอายุในตำาบลัทาปลัาดุกได�รัับผู้ลักรัะทบ 

ต่อคุณภาพชีวิต

ในมิติสุขภาพช่องปากโดยรัวม มีความชุก

เทา่กบั รั�อยลัะ 39.8 มติดิ�านกายภาพ พบวา่ การักนิอาหารั  

มีผู้ลักรัะทบมากที�สุด รั�อยลัะ 35.6 รัองลังมา ค่อ กรัะทบ 

การัพ้ดหร่ัอการัออกเสียง  รั�อยลัะ 7.3 แลัะการัทำาความสะอาด 

ช่องปากหรั่อฟัันเทียม รั�อยลัะ 4.7 มิติด�านจัิตใจั พบว่า  

การัคงสภาพอารัมณ์ มีผู้ลักรัะทบมากที�สุด รั�อยลัะ 15.7 

รัองลังมาค่อการัพักผู้่อนนอนหลัับ รั�อยลัะ 2.3 แลัะ  

การัยิ�มหัวเรัาะอวดฟััน มีผู้ลักรัะทบน�อยที�สุด รั�อยลัะ 0.9 

มิติด�านสังคม พบว่า กิจักรัรัมทางสังคมพบญาติมิตรั  

มีผู้ลักรัะทบมากที�สุด รั�อยลัะ 6.1  แลัะ การัทำางานบ�าน

ทั�วไป รั�อยลัะ 1.4 (Table 2)
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Table 1  Sociodemographic and Clinical characteristics

Variables n % mean SD

Gender

Male 173 40.5

Female 254 59.5

Age

60 – 74 years 312 73.1
70.3 7.9

> 74 years 115 26.9

Number of natural teeth (n=427)

0 38 8.9

18.8 9.1
1-10 teeth 54 12.7

11-19 teeth 74 17.3

≥ 20 teeth 261 61.1

Posterior occluding pair (POPs)  

<4 pairs 211 49.4

≥4 pairs 216 50.6

Table 2  Comparisons of prevalence of Oral Impacts on Daily Performances between groups (Dentate groups  

  n= 389) (Edentate groups n= 38)

OIDP
No. of Dentate (%) No. of Edentate (%) Total prevalence n%

95% CI 95% CI 95% CI

Physical

            Eating
142 (36.5)
(31.7-41.3)

10 (26.3)
(11.7-41.0)

152 (35.6)
(31.0-40.2)

            Speaking
24 (6.2)
(3.8-8.6)

7 (18.4)
(5.5-31.3)

31 (7.3)
(4.8-9.7)

            Cleaning teeth or denture
17 (4.4)
(2.3-6.4)

3 (7.9)
(-1.1-16.9)

20 (4.7)
(2.7-6.7)

Psychological

            Sleeping
10 (2.6)
(0.1-4.2)

0 (0.0)
-

10 (2.3)
(0.9-3.8)

            Smiling
3 (0.8)

(0.0-1.6)
1 (2.6)

(-2.7-8.0)
4 (0.9)
(0-1.9)

            Emotional stability
67 (17.2)

(13.5-20.1)
0 (0.0)

-
67 (15.7)

(12.2-19.1)

Social

           Working
6 (1.5)

(0.3-2.8)
0 (0.0)

-
6 (1.4)

(0.3-2.5)

          Satisfaction with appearance
24 (6.2)
(3.8-8.6)

2 (5.3)
(-2.2-12.7)

26 (6.1)
(3.8-8.3)

Overall impacts in OIDP 
157 (40.4)
(35.5-45.3)

13 (34.2)
(18.4-50.0)

170 (39.8)
(35.2-44.5)
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ผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ

ช่องปาก เปรัียบเทียบในผู้้�ส้งอายุที�มีฟััน (dentate 

group) แลัะผู้้�ส้งอายุที�ไม่มีฟััน (edentate group) 

มิติด�านกายภาพ พบว่า การักินอาหารั มีผู้ลักรัะทบ 

มากที� สุ ดทั� ง ในกลัุ่ มผู้้� ส้ งอายุ ที� มี ฟัันแลัะไม่มี ฟััน  

รั�อยลัะ 36.5 แลัะ 26.3 ตามลัำาดับ มิติด�านจิัตใจั  

พบว่า การัคงสภาพอารัมณ์ มีผู้ลักรัะทบมากที�สุดในกลัุ่ม 

ผู้้�ส้งอายุที�มีฟััน รั�อยลัะ 15.7 แตกต่างจัากกลัุ่มผู้้�ส้งอายุ

ที�ไม่มีฟััน กลัับพบว่า การัยิ�มหัวเรัาะอวดฟััน มีผู้ลักรัะทบ 

มากที�สุด รั�อยลัะ 2.6 มิติด�านสังคม พบว่า กิจักรัรัม 

ทางสังคมพบญาติมิตรั มีผู้ลักรัะทบมากที�สุดในกลัุ่ม 

ผู้้�ส้งอายุที�มีฟััน รั�อยลัะ 6.2 เช่นเดียวกับกลัุ่มผู้้�ส้งอายุ 

ที�ไม่มีฟััน ซี่ึ�งพบ รั�อยลัะ 5.3 (Table 2)

ผู้ลัการัวิเครัาะห์ความสัมพันธ์์รัะหว่างปัจัจััยต่าง ๆ   

กับผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก  

ด�วยการัวิเครัาะห์ถุดถุอยโลัจัิสติก พบว่า ผู้้�ส้งอายุที�มี 

จัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที�เหลั่อในช่องปากน�อยกว่า 20 ซีี่�  

มีโอกาสเสี�ยงต่อการัเกิดผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิต 

ในมิติสุขภาพช่องปากเป็น 1.12 เท่า อย่างไม่มีนัยสำาคัญ 

ทางสถุิติ (95%CI = 0.74 - 2.07) ของผู้้�ส้งอายุที�มีจัำานวน

ฟัันธ์รัรัมชาติที�เหล่ัอในช่องปากตั�งแต่ 20 ซีี่� ขึ�นไป แลัะ 

ผู้้�สง้อายุที�มจีัำานวนค่้สบฟัันหลังั น�อยกว่า 4 ค่้มโีอกาสเสี�ยง 

ต่อการัเกิดผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก 

เป็น 1.67 เท่า อย่างมีนัยสำาคัญทางสถุิติ (95%CI = 1.01 

- 2.69) ของผู้้�ส้งอายุที�มีจัำานวนค้่สบในฟันัหลััง อย่างน�อย 

4 ค้่ ขึ�นไป (Table 3)

Table 3 Odd ratios between the impact on OIDP and the variables analyzed (Sociodemographic and Clinical  

  characteristic) 

Variables
Prevalence of oral 

impact% (n)
Crude OR(95%CI) p-value Adjusted OR(95%CI) p-value

Gender
Male 43.4 (75) 1 0.217 1 0.218
Female 37.4 (95) 0.78 (0.53-1.16) 1.28 (0.86-1.91)
Age
60-74 years 35.8 (120) 1 0.348 1 0.348
> 74 years 43.5 (50) 1.23 (0.80-1.90) 1.00 (0.63-1.61)
Number of natural teeth
≥ 20 teeth 34.9(91) 1 0.022* 1 0.009
1-19teeth 61.7(79) 1.70 (1.14-2.52) 1.12 (0.74-2.07)
Posterior occluding pair (POPs)
≥4 pairs 41.20 (70) 1 0.002* 1 0.002*
<4 pairs 47.40 (100) 1.88 (1.27-2.78) 1.67 (1.01-2.69)

*statistically significant different (p < 0.05)

บที่วิิจำาริณ์

จัากการัศึกษานี� พบว่า ผู้้�ส้งอายุมีอายุเฉลัี�ย 

70.3 ± 7.9  ปี รั�อยลัะ 59.0 มีจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติ 

ที�เหลั่อในช่องปากตั�งแต่ 20 ซีี่� ขึ�นไป ซี่ึ�งส้งกว่ารัายงาน 

การัสำารัวจัสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครัั�งที�  8  

พ.ศ. 2560 ที�พบว่ารั�อยลัะ 56.1 ของจัำานวนผู้้�ส้งอายุ  

60-74 ปี มีจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที� เหลั่อในช่องปาก 

ตั�งแต่ 20 ซีี่� ขึ�นไป แลัะค่าเฉลัี�ยจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติ 

ที�เหลั่อในช่องปาก จัากการัศึกษานี�  18.8 ± 9.1 ซีี่� 

ใกลั� เคียงกับค่าเฉลัี�ยจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที� เหลั่อ 

ในชอ่งปาก รัายงานจัากการัสำารัวจัสภาวะสขุภาพชอ่งปาก

แห่งชาติ  ครัั�งที� 8 พ.ศ. 2560 (เฉลัี�ย 18.6 ซี่ี�/คน)  สำาหรัับ 

จัำานวนค้่สบฟัันหลััง ในการัศึกษานี� พบว่า ผู้้�ส้งอายุ 

รั�อยลัะ 50.6 มีจัำานวนค่้สบฟัันหลัังตั�งแต่ 4 ค่้ ขึ�นไป  

ซี่ึ�งส้งกว่ารัายงานผู้ลัการัสำารัวจัสภาวะสุขภาพช่องปาก 

แห่งชาติครัั�งที� 8 ปรัะเทศไทย พ.ศ. 2560 ในผู้้�ส้งอายุ 

60-74 ปี  มีจัำานวนค้่สบฟัันหลัังตั�งแต่  4 ค้่  ขึ�นไป  

รั�อยลัะ 40.2(3) การัศึกษานี� ใช�จัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติ 
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ที�เหลั่อในช่องปากตั�งแต่ 20 ซี่ี� ขึ�นไป แลัะจัำานวนค่้

สบฟัันหลัังตั�งแต่ 4 ค้่ ขึ�นไป เป็นเกณฑ์์ สอดคลั�องกับ

เป้าหมายของแผู้นงานทันตสุขภาพสำาหรัับผู้้�ส้งอายุ 

ปรัะเทศไทย มีจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที�เหลั่อในช่องปาก 

ตั�งแต่ 20 ซีี่� ขึ�นไป แลัะ/หรัอ่ จัำานวนค้ส่บฟัันหลังัตั�งแต่ 4 ค่้  

ขึ�นไป(10) ในภาพรัวมถุ่อว่าสุขภาพช่องปากผู้้�ส้งอายุ  

ตำาบลัทาปลัาดุก อย้่ในเกณฑ์์ดี

จัากผู้ลัการัศึกษาพบว่า ความชุกของการั 

ได�รัับผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก 

โดยรัวม เท่ากับรั�อยลัะ 39.8 ซี่ึ�งน�อยกว่า การัศึกษาของ 

รัชัฎา น�อยสมบัต ิแลัะคณะ (รั�อยลัะ 51.6)(18) Srisilapanan  

แลัะคณะ (รั�อยลัะ 52.8)(4) Adulyanon แลัะคณะ (รั�อยลัะ  

73.6)(16) สุเทียน แก�วมะคำา แลัะคณะ (รั�อยลัะ 75.9)(6)  

แต่อย่างไรัก็ตาม แม�ว่าจัะมีความชุกของการัได�รัับผู้ลักรัะทบ 

ต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากที�แตกต่างกันไป 

ในแต่ลัะการัศึกษา อาจัจัะเป็นผู้ลัมาจัาก กลัุ่มตัวอย่าง  

หรั่อ จัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติ ที�แตกต่างกัน แต่มีรัายงาน

ผู้ลักรัะทบที�เหม่อนกันค่อ การักินอาหารัสอดคลั�องกับ 

ความชุกของการัได�รัับผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติ

สขุภาพชอ่งปากมากที�สดุ ในการัศึกษานี�พบ (รั�อยลัะ 35.6) 

(Table 2) สอดคลั�องกบัการัศกึษาของเขมกิา สมบตัโิยธ์า 

แลัะคณะ (รั�อยลัะ 52.2)(19) รััชฎา น�อยสมบัติ แลัะคณะ  

(รั�อยลัะ 61.5)(18) สุเทียน แก�วมะคำา แลัะคณะ (รั�อยลัะ  

75.3)(6) แลัะการัศึกษาของ ณฤดี ลัิ�มปวงทิพย์ แลัะคณะ  

(รั�อยลัะ 80.6)(20)  อธ์ิบายได�ว่า การักินอาหารัเป็นกิจัวัตรั

ปรัะจัำาวัน เม่�อไม่มีฟัันที�ใช�บดเคี�ยวอาหารัได�อย่าง 

มีปรัะสิทธ์ิภาพ จัึงส่งผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติ

สุขภาพช่องปากมากที�สุด 

ผู้ลักรัะทบมิติด�านสังคม พบว่ามีผู้ลักรัะทบ 

ตอ่การัทำากจิักรัรัมสงัคม การัทำางานบ�านทั�วไป รั�อยลัะ 1.4  

แลัะการัพบปะผู้้�คนญาติมิตรั รั�อยลัะ 6.1 สอดคลั�อง 

กับการัศึกษาของสุเทียน แก�วมะคำา แลัะคณะ พบว่า 

มผีู้ลักรัะทบน�อยมากทั�งในกจิักรัรัมทางสงัคมพบญาตมิติรั 

รั�อยลัะ 5.1 แลัะการัทำางานบ�านทั�วไป รั�อยลัะ 0.6(6)

แลัะการัศึกษาของ ขวัญฤทัย สมศักดิ�  แลัะคณะ  

พบว่ามีผู้ลักรัะทบมิติทางสังคมตำ�า ทั�งในกิจักรัรัมสังคม

พบญาติมติรั รั�อยลัะ 8.3(21) จัะเหน็ว่ามิตนิี�มผีู้ลักรัะทบตำ�า 

อาจัเน่�องมาจัากผู้้�ส้งอายุมี โอกาสพบปะผู้้�คนหรั่อ

ออกสังคมภายนอกน�อย จัึงทำาให� ร้ั�สึก ว่าไม่ได�รัับ

ผู้ลักรัะทบในมิตินี�มากนัก แตกต่างจัากการัศึกษา 

ในต่างปรัะเทศ การัศึกษาของ Kida แลัะคณะ

ศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากผู้้�ส้งอาย ุ

ชาวแทนซี่าเนีย พบว่าผู้้�ส้งอายุที�อาศัยในเขตชนบท  

มีผู้ลักรัะทบต่อการัดำาเนินชีวิตด�านการัทำางานทั�วไป แลัะ

ความสนุกสนานในการัติดต่อพบปะผู้้�คน มีผู้ลักรัะทบ

รั�อยลัะ 22.5 แลัะ 21.7 ตามลัำาดับ(22) แลัะการัศึกษา

ของ Jung แลัะคณะ ศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ

ช่องปากผู้้�ส้งอายุชาวเกาหลีั จัำานวน 687 คนพบว่า 

การัออกไปทำากิจักรัรัมนอกบ�าน การัพบปะผู้้�คน  

มีผู้ลักรัะทบต่อการัดำาเนินชีวิต รั�อยลัะ 9.6 แลัะ 10.8 

ตามลัำาดับ แลัะกิจักรัรัมที�มีผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิต

ในมิติสุขภาพช่องปากน�อยที�สุดค่อการันอนหลัับพักผู้่อน 

รั�อยลัะ 6.6(23) ความแตกต่างความชุกของผู้ลักรัะทบ 

ต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากอาจัเกี�ยวข�อง 

กับวัฒนธ์รัรัมที�แตกต่างกัน เช่น ผู้้�ส้งอายุไทยใช�ชีวิตตาม

ครัรัลัองของพรัะพุทธ์ศาสนา บางส่วนมีความเช่�อในเรั่�อง 

ของความไม่เที�ยง ความทุกข์ แลัะความไม่ใช่ตัวตนทำาให� 

ผู้ลักรัะทบด�านนี�ไมม่ากเทา่กบัผู้ลักรัะทบต่อการักินอาหารั

เม่�อวิเครัาะหค์วามสัมพันธ์์รัะหว่างปัจัจัยัตา่ง ๆ   

กับผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก  

โดยใช�สถุิติวิเครัาะห์ถุดถุอยลัอจัิสติก พบว่าจัำานวน 

ค้่สบฟัันหลััง น�อยกว่า 4 ค้่ เป็นปัจัจััยที�มีความสัมพันธ์์ 

กับการัเกิดผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ 

ช่ อ ง ป า ก อ ย่ า ง มี นั ย สำา คั ญ ท า ง ส ถุิ ติ  ( p < 0 . 0 5 ) 

โดยสอดคลั�องกับหลัายการัศึกษา (4, 20-22, 24) การัมี

จัำานวนค้่สบฟัันหลััง น�อยกว่า 4 ค้่ ทำาให�ปรัะสิทธ์ิภาพ 

ในการับดเคี�ยวลัดลังสง่ผู้ลักรัะทบตอ่การัใช�ชวีติปรัะจัำาวนั  

แลัะคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก ทำาให�ผู้้�ส้งอายุ 

จัึงต�องกินอาหารัปรัะเภทที�เคี�ยวง่าย เช่น ข�าวหรั่อแป้ง 

ทำาให�มีโอกาสขาดสารัอาหารับางปรัะเภท(12) ส่งผู้ลัให�

เกิดภาวะทุพโภชนาการัแลัะปัญหาสุขภาพรั่างกายของ

ผู้้�ส้งอายุ(25, 26) 

หากพิจัารัณา Crude OR ของตัวแปรัจัำานวน

ฟัันธ์รัรัมชาติที�เหลั่อในช่องปากน�อยกว่า 20 ซีี่� พบว่า 

มีโอกาสเสี�ยงต่อการัเกิดผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิต 

ในมิติสุขภาพช่องปากเป็น 1.12 เท่า อย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิุติ แต่เม่�อพิจัารัณาค่า Adjusted OR  พบว่า 

ตัวแปรัจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที�เหล่ัอในช่องปากน�อยกว่า 

20 ซี่ี� ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิุติ อาจัจัะเป็นผู้ลัมาจัาก 

กลัุม่ตัวอย่างซี่ึ�งมากกว่ารั�อยลัะ 60 มจีัำานวนฟันัธ์รัรัมชาติ 

มากกว่า 20 ซี่ี� อย่างไรัก็ตามผู้ลัจัากการัศึกษานี�แสดงถุึง 

แนวโน�มว่าตวัแปรัจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที�เหลัอ่ในช่องปาก 
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น�อยกว่า 20 ซีี่�  อาจัเป็นปัจัจััยมีความสัมพันธ์์กับ 

การัเกิดผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก

หากมีการัเพิ�มจัำานวนของกลัุ่มตัวอย่าง การัมีจัำานวน

ฟัันธ์รัรัมชาติที�เหลั่อในช่องปากน�อยกว่า 20 ซีี่� แสดงถึุง 

การัมีจัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที�น�อยลัง ส่งผู้ลักรัะทบต่อ 

การับดเคี�ยวอาหารั ทำาให�เคี�ยวอาหารัได�ลัำาบาก สอดคลั�อง

กับการัศึกษาของ ขวัญฤทัย สมศักดิ� แลัะคณะ(21) แลัะ 

กิตติคุณ บัวบาน(24) แลัะผู้้�ส้งอายุมีโอกาสที�มีจัำานวนฟััน

ธ์รัรัมชาติที�เหลั่อในช่องปากน�อยกว่า 20 ซีี่� มีความเสี�ยง 

ที�จัะมีนำ�าหนักตัวน�อย เป็น 2.42 เท่าของผู้้�ส้งอายุที�มี 

จัำานวนฟัันธ์รัรัมชาติที� เหลั่อในช่องปากตั�งแต่ 20 ซี่ี� 

ขึ�นไป (11)  

การัวิจััยนี�เป็นการัศึกษาในกลัุ่มปรัะชากรั 

ที� เจัาะจัง  ทำาให�ผู้ลัที� ได�อาจัใช� ได� ในเฉพาะพ่�น ที� 

อาจัไม่สามารัถุส่�อถึุงปรัะชากรัผู้้�ส้งอายุทั�วไป นอกจัากนี� 

กลัุ่มตัวอย่างที�เข�าร่ัวมการัศึกษาเพียงรั�อยลัะ 54.3 

ของปรัะชากรัผู้้�ส้งอายุทั�งหมดในชุมชนทาปลัาดุก 

อย่างไรัก็ตามเม่�อเปรัียบเทียบกับการัศึกษาอ่�น ๆ  

ผู้ ลั ที� ไ ด� เ ป็ น ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น ห า ก ต� อ ง ก า รั 

กลัุ่มตัวอย่างทั�งหมด อาจัจัะต�องวางแผู้นการัเก็บข�อม้ลั 

ผู้้� ส้ งอายุที� ไม่ สามารัถุเดินทางมาที� โ รั งพยาบาลั 

ส่ง เส ริัมสุขภาพตำาบลัทาปลัาดุกด�วย นอกจัากนี�  

อาจัจัะพิจัารัณาถุึงการัมีฟัันเทียม เช่น ฟัันเทียมบางส่วน 

ถุอดได�  หรั่อ ฟัันเทียมทั� งปาก การัเข� าถุึ งบรัิการั 

ทางทันตกรัรัมของผู้้�ส้ งอายุ  ผู้้�ส้ งอายุภาวะพึ�งพิง  

ว่าส่งผู้ลักรัะทบอย่างไรัต่อคุณภาพชีวิตของผู้้�ส้งอายุ 

ในมิติสุขภาพช่องปาก

บที่สุรุิป

ผู้้�สง้อายุได�รับัผู้ลักรัะทบต่อคณุภาพชีวติในมิติ

สุขภาพช่องปากโดยเฉพาะด�านการักินอาหารัมากที�สุด  

โดยปัจัจััยที�มีความสัมพันธ์์กบัผู้ลักรัะทบต่อคุณภาพชีวิต 

ในมติสิขุภาพช่องปาก ได�แก่ จัำานวนค้ส่บฟัันหลังั น�อยกวา่  

4 ค้่  ผู้้� วิจััยเสนอแนะให�ผู้้�ส้งอายุควรัได�รัับการัฟั้�นฟ้ั

สุขภาพช่องปากเพ่�อทดแทนการัส้ญเสียฟัันแลัะพัฒนา 

คุณภาพชีวิต ทั�งนี�  ควรัมีการัส่งเสรัิมทันตสุขศึกษา 

แลัะการัเข�าถึุงบริัการัทางทันตกรัรัม เพ่�อให�ผู้้�ส้งอายุ 

มีฟัันที�ดีไว�สำาหรัับใช�งานตลัอดชีวิต

กิตติกริริมิปริะกาศ

ขอขอบคุณโรังพยาบาลัส่งเสรัิมสุขภาพ 

ตำาบลัทาปลัาดุก ที� ให�ความอนุเครัาะห์สถุานที�ใน 

การัทำาวิจััย อำานวยความสะดวกแลัะปรัะสานงานตลัอด

การัวิจัยั แลัะ ผู้้�ส้งอายุในตำาบลัทาปลัาดุกที�ให�ความร่ัวมมอ่ 

ในการัตอบแบบสอบถุามแลัะตรัวจัสุขภาพช่องปาก
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