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บรรณาธิ ก าร·ถ≈ง
วิทยาสารทันตสาธารณสุขฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 16 ประกอบด้วย
บทวิทยาการ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) สภาวะสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษา
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ระหว่างปี 2548-2553 3) อุบัติ
การณ์และการคัดกรองมะเร็งช่องปากระยะแรกของประชาชนจังหวัดกระบี่ ปี 2553
4) ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ผลกระทบของ
สุขภาพช่องปากสมรรถภาพในชีวิตประจำวันในผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 5)
ความสัมพันธ์ของปัจจัยสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
คณะผู้จัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุข ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและ
การให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเจ้าของบทความ ผู้พิจารณาบทความและผู้อ่าน
ทุกท่าน และขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความมาลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตสาธารณสุข
เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ผลงานวิ ช าการใหม่ ๆ ตลอดจนเป็ น การสร้ า ง
แรงจู ง ใจให้ ทั น ตบุ ค ลากรและบุค ลากรสาธารณสุ ข สนใจศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย อย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานทันตสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทันตแพทย์หญิงวรวรรณ อัศวกุล
บรรณาธิการ
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เกณฑ์ รั บ เรื่ อ งของวิ ท ยาสารทั น ตสาธารณสุ ข
วารสาร ยินดีรับบทความวิชาการ ทางทันตสาธารณสุขและวิชาการสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจแก้ ไขต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ ตาม
ลำดับก่อนหลังมีหลักเกณฑ์และข้อแนะนำ ดังนี้
ประเภทของบทความ
บทวิทยาการ (Original Articles) ได้แก่รายงานผลการวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ ในวารสาร หรือ
หนังสืออื่น   ควรประกอบด้วยหัวเรื่อง ตามลำดับต่อไปนี้
ชื่อเรื่องและบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความนำ วัสดุและวิธีการ ผลการศึกษา วิจัย
วิจารณ์ผล บทสรุป คำขอบคุณ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่เกิน 15 หน้าพิมพ์ A4
บทความปริทัศน์ (Review Articles) คือ บทความที่รวบรวมนำเอาความรู้ทางวิชาการในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จากวารสารต่างๆ มาวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนั้นยิ่งขึ้น
ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทความทั่วๆ ไป บทความฟื้นวิชา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข่าวที่
เป็นประโยชน์ เรื่องแปล ย่อความวิจัยใหม่และวิจารณ์หนังสือใหม่ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย บทนำ ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง  ความยาวของเรื่องไม่เกิน 5 หน้าพิมพ์
การเตรียมต้นฉบับ
เรื่องที่ส่งมาเพื่อการตีพิมพ์ต้องส่ง 3 ชุด ที่บรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการ และควรเตรียม
บทความดังต่อไปนี้
1. พิมพ์เรื่องอย่างชัดเจน โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัด 2 ช่อง (double space) ใช้กระดาษพิมพ์
สั้นให้พิมพ์หน้าเดียวโดยพิมพ์ห่างจากขอบทุกด้าน 1 นิ้ว โดยตลอด ใส่เลขหน้าอยู่ทางขวาบน และส่งเอกสาร
มาพร้อมกับแผ่น diskette
2. จำนวนหน้าทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า รวมรูปภาพและตารางด้วย
3. รูปภาพ (Illustrations) ใช้สีดำ-ขาว ภาพทุกภาพต้องมีอ้างถึงในบทความ ใส่หมายเลขของภาพ
ชื่อผู้เขียนตลอดจนเครื่องหมายแสดงขอบบนของภาพ โดยเขียนด้วยดินสอเบาๆ ไว้ด้านหลังของแต่ละภาพ
ส่วนคำบรรยายของแต่ละภาพต้องพิมพ์ โดยเรียงลำดับและแยกแผ่นจากเนื้อเรื่อง ในกรณีที่ภาพเป็นรูป
กราฟให้เขียนลงในกระดาษมัน (glossy paper) คำบรรยายแกนตั้ง (ordinate) และแกนนอน (abscissa)
ของแต่ละกราฟต้องมีไว้ชัดเจนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
4. ตาราง (Tables) ทุกๆ ตารางจะต้องมีอ้างในเรื่อง ให้พิมพ์ตารางแยกไว้ต่างหากโดยพิมพ์ 1
ตารางต่อ 1 หน้า ในแต่ละตารางต้องมีหัวข้อ (title) และเชิงอรรถ (footnote) บรรยายตัวย่อในตารางตลอด
จนนัยสำคัญทางสถิติอย่างครบถ้วนในแต่ละตารางโดยใช้ภาษาอังกฤษ
5. เมื่อมีการเปรียบเทียบผลการศึกษา ต้องมีการทดสอบทางสถิติที่ถูกต้องสนับสนุนด้วย
6. การอ้างอิงเอกสารให้ ใช้ตัวเลขกำกับหลังข้อความที่อ้างอิงตามลำดับก่อนหลังของเนื้อเรื่อง
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7. รูปแบบการเขียนเรื่องเป็นดังนี้
		 7.1 ชื่อเรื่อง ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นข้อความสั้นที่บ่งชี้ ให้เห็นสาระสำคัญของ
เนื้อหาของตัวบทความ ซึ่งไม่ควรยาวเกินไป และหลีกเลี่ยงการใช้คำย่อ
		 7.2 ชื่อผู้เขียน ให้มีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษาและสถาบันที่ทำงานชัดเจนพร้อม
ด้วยที่อยู่ ซึ่งจะติดต่อโดยทางไปรษณีย์ ได้ ในกรณีที่มีหลายคนให้เขียนเรียงตามลำดับความสำคัญในการร่วม
กันทำวิจัย หรือค้นคว้า
		 7.3 เนื้อเรื่อง ใช้ ได้ทั้งภาษาไทยล้วนหรือภาษาอังกฤษล้วน ถ้าใช้ภาษาไทย ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
มี ใช้ปนกับภาษาไทยนั้นให้พยายามแปลเป็นภาษาไทยเท่าที่จะทำได้ โดยเขียนตัวเดิมกำกับไว้ ในวงเล็บเฉพาะ
ครั้งแรกที่กล่าวถึง หากคำใดที่รับรองโดยราชบัณฑิตยสถานแล้วก็ให้ ใช้คำนั้นในการอธิบาย เนื้อหาของเรื่อง
แบ่งออกเป็นตอนๆ ดังนี้
บทคัดย่อ (Abstract) เป็นบทความสั้นๆ ที่กล่าวถึงวิธีการศึกษา (Materials and Methods) ผล
ของการศึกษา (Results) โดยกล่าวแต่เพียงย่อๆแต่ ให้ ได้ ใจความ บทคัดย่อจะต้องไม่มีข้อสรุปจากการ
วิจารณ์ (Discussion) บทคัดย่อต้องไม่เป็นข้อๆ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด มีทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทยต้องมีคำสำคัญด้วย (เป็น key words ในภาษาอังกฤษ)
บทนำ (Introduction) บทนำบอกถึงลักษณะของปัญหาที่นำมาศึกษาวิจัย โดยกล่าวถึงสถานภาพ
ของความรู้ ในตอนเริ่มวิจัย มีการปริทัศน์ (Review) เอกสารชิ้นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังทำการวิจัย
เพื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ์ ข องงานที่ เ สนอในบทความนี้ กั บ ความรู้ เ ดิ ม เท่ า ที่ ท ราบกั น อยู่ บทนำควรบอก
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการดำเนินการวิจัย โดยเขียนให้อ่านเข้าใจง่ายและไม่ยาวจนเกินไป
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) กล่าวถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการวิจัย
รวมทั้งสารเคมีต่างๆ วิธีดำเนินการทดลองอย่างชัดเจน (การสังเกตหรือการกระทำอื่นๆ ที่ทำให้ ได้ข้อมูลมา)
ที่จะสามารถทำให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติเองตามได้หากต้องการ
ผลการศึกษา (Results) ประกอบด้วยผลการทดลอง ซึ่งอาจจะบรรยายด้วยตาราง แผนภูมิ ภาพ
หรือรูปต่างๆ ที่แสดงและรวบรวมผลการทดลองเอาไว้ ตารางหรือแผนภูมิต่างๆ ที่ ใช้ต้องชัดเจน จัดทำแยก
ต่างหาก ดังที่กล่าวไว้ ในข้อ 3 และ 4 ของการเตรียมบทความ
บทวิจารณ์ (Discussion) เป็นการประเมินผลการทดลองและค้นพบโดยผู้เขียนจะเปรียบเทียบผล
การทดลองที่ตนค้นพบกับผลการทดลองที่ผู้อื่นค้นพบและรายงานไว้ นอกจากนี้ ในบทวิจารณ์อาจเขียนเสนอ
แนะข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนข้อผิดพลาดของการวิจัยและข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้อื่นทำการวิจัยในเรื่องคล้ายคลึง
หรือต่อเนื่องต่อไปได้ด้วย
บทสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปผลของงานวิจัยและข้อสรุปการวิจารณ์
		 7.4 คำขอบคุณ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์การ  หน่วยงานหรือ
บุคคลที่ ให้ความร่วมมือในการวิจัย
		 7.5 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการรวบรวมชื่อเอกสารต่างๆ ที่ผู้เขียนได้อ่านเองและ
นำมาใช้อ้างอิงไว้ ในเนื้อเรื่อง หากตอนใดที่ผู้เขียนมิได้อ่านเองโดยตรง แต่นำข้อความมาใช้ ในการอ้างอิงด้วย
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ต้องแจ้งให้ชัดเจนว่า ผู้ ใดอ้างไว้ รวมทั้งแหล่งที่มาของเอกสาร วิธีการเขียนใช้ระบบ Vancouver ส่วนการ
ย่อชื่อวารสารใช้ตาม Index Medicus
			 7.5.1 การเขียนเอกสารอ้างอิงจากวารสาร
				 ชื่อผู้เขียน (ทั้งหมด) (ถ้าเป็นภาษาไทยให้ ใช้ชื่อตัวแล้วตามด้วยนามสกุล) ชื่อเต็มของ
เรื่อง ชื่อย่อของวารสาร ปีที่ตีพิมพ์ หมายเลขเล่มของปีที่พิมพ์ (Volume) หมายเลขหน้าแรกจนถึงหน้า
สุดท้ายของเรื่อง (วารสารภาษาไทยให้ ใช้ปีพุทธศักราช) ถ้าผู้เขียนมากกว่า 6 คนใส่ชื่อ 6 คนตามด้วย et al.
(และคณะ)
				 1. Wyoff, S.J.Morris, M.E, and Newbrun, E. The effect of mouthrinse
containing calcium glycerophosphate on the chemical composition and development of
plaque in humans. J. dent. Res. 1980; 59 : 23-28.
				 2. กติกา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, วิษิษย์ศักดิ์   สุขสะอาด, กนกวรรณ  แสน
ไชยสุริยา และคณะ. การตรวจกรองฮี โมโกลบีลอี โดยวิธีการตกตะกอนด้วยดีซีไอพี ในกลุ่มประชากรที่ ไม่มี
ภาวะซีด. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2536 ; 51 : 39-43.
			 7.5.2 การเขียนเอกสารอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์
				 ชื่อผู้เขียน, ชื่อเรื่อง, ระดับของวิทยานิพนธ์, ภาควิชาที่ทำวิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัย,
ประเทศ, และปีที่วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์
				 Thiradilok, S. Effects of fluoride, bicarbonate and magnesium ions on the
acid resistance of recrystallized and remineralized surfaces of enamel. Ph.D. Dissertation of
Alabama : University of Alabama in Birmingham, Dec.1977.
			 7.5.3 การเขียนเอกสารอ้างอิงจากหนังสือ
				 ก. ชื่อผู้แต่ง (ทั้งหมด), ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ์ (edition), เล่มที่พิมพ์ (หากมี), สำนักพิมพ์, เมือง, ปีที่พิมพ์ และหมายเลขหน้าที่อ้างอิง
				 1. Richard, E.B., Victon, C.V. Nelson Textbook of Pediatrics. 12th
ed.,Philadelphia : W.B. Saunders,1987,p 93-95.
				 2. ศิริกุล  อิศรานุรักษ์ และคณะ : รายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการของเด็ก การส่ง
เสริมการพัฒนาของเด็กโดยครอบครัว, โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรุงเทพมหานคร,  2543.
				 ข. หนังสือที่แยกผู้เขียนเฉพาะบท : ชื่อผู้เขียนบทที่อ้างอิง, ชื่อเรื่องของบทนั้น, ชื่อ
บรรณาธิการ (ทั้งหมด), ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ์ (edition), เล่มที่พิมพ์ (หากมี), สำนักพิมพ์, เมือง, ปี              
ที่พิมพ์ และหมายเลขหน้าที่อ้างอิง
			 7.5.4 การเขียนเอกสารอ้างอิงจากรายงานที่ ได้พิมพ์เป็นชุด
				 ชื่อผู้เขียนจากรายงานที่ ได้พิมพ์เป็นชุด
				 ชื่อผู้เขียน (หากมี), ชื่อเรื่องของรายงานฉบับนั้น, ชื่อรายงาน, ปีที่พิมพ์
				 Fluoride and Human Health. Who Monograph, series no. 59, 1970.
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			 7.5.5 การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเรื่องที่เสนอในการประชุมวิชาการ
				 ชื่อผู้เสนอรายงาน, ชื่อเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม, ชื่อหัวข้อของการประชุมนั้น, วันเดือน
ปีที่จัดประชุม, สถานที่จัดการประชุม
				 Royce, J.C. Finches of Du Page County. Paper road at 2 nd Annual
Conference on  practical bird- watching. 24-26 May 1986, at Midland University, Flat praivie,
Illinois.
			 7.5.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
				 ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อเรื่อง ชื่อวารสารหรือชนิดของสื่อ (serial online) ปีที่พิมพ์ (วันเดือน
ปี ที่ค้นข้อมูล); ปีที่ (เล่มที่ถ้ามี) : (จำนวนหน้าหรือจำนวนภาพ) แหล่งข้อมูล : URL address underlined
				 Pamela Hasslof, Maria Hedberg, Svante Twetman, Christina StecksenBlicks. Growth inhibition of oral mutans streptococci and candida by commercial probiotic
lactobacilli - an in vitro study BMC Oral Health 2010, 10 : 18 (2 July 2010) Available from :  
http ://www. biomedcentral.com/1472-6831/10/18/abstract.pdf
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บ ท วิ ท ย า ก า ร

การพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฉลองชัย สกลวสันต์ * ท.บ., วท.ม. (ทันตกรรมป้องกัน)
สุกัญญา สันป่าแก้ว ** บธ.บ., รป.ม.
ชวัลชา พรหมบุญ ** ค.บ.
เรณู วรรณศรี ** ค.บ.

บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายการทำงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก
ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศึกษาผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาเครือข่าย โดยเจาะจงเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.
2548-2553 กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บข้อมูลพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูล การพัฒนาทักษะครู ผู้ดูแลเด็ก
และผู้ปกครอง รวมถึงการจัดบริการทันตกรรมป้องกัน จากการประเมินผลพบว่าการทำงานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
อย่างต่อเนื่องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็กก่อนวัยเรียน รวมทั้งมีการปรับสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองมีพฤติกรรมดีขึ้นและมี
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน เด็กมีปัญหาฟันผุลดลง การพัฒนางานร่วมกับเครือข่ายจึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ช่วยพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คำสำคัญ: การพัฒนาเครือข่าย เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

* สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดน่าน  
** องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน
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บทนำ

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ดู แ ลเด็ ก
แทนผู้ ป กครอง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานที่ ท ำหน้ า ที่
กำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคฟันผุ
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในลักษณะที่
ทันตบุคลากรเป็นผู้ดำเนินงานหลัก ไม่เพียงพอต่อ
การจัดการกับปัญหา โดยจากข้อมูลการสำรวจของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านพบว่า โรคฟันผุใน
เด็กก่อนวัยเรียนยังอยู่ในระดับสูง การพัฒนาเครือ
ข่ายทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เด็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
จากผลการศึกษาของ พรรณี   ผานิดานันท์1 และ
พัชรินทร์   เล็กสวัสดิ์และคณะ 2 พบว่าการพัฒนา
เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยให้เกิดการ
พัฒนากิจกรรมงานทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นผลให้พฤติกรรมและสุขภาพช่องปากของ
เด็กดีขึ้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
เครือข่ายการทำงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก
ก่ อ นวั ย เรี ย นในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และศึ ก ษา
ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาเครือข่าย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
มีขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้
1. ขั้ น เตรี ย มการ คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ใ นการ
ดำเนินงาน โดยเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลผา
สิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ดำเนิน
การ เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
นโยบายเน้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
2. ขั้นดำเนินการ มีกิจกรรม ดังนี้
		 - การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ดำเนินการ
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ในปี พ.ศ. 2548 เก็ บ ข้ อ มู ล สภาวะโรคฟั น ผุ แ ละ
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ด้วยการตรวจช่องปากเด็ก
รวมทั้งเก็บข้อมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็กด้วยการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
		 - การสื่อสารข้อมูล นำเสนอข้อมูลใน
เวที ป ระชาคมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง
เปิ ด โอกาสให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ถึ ง  
สาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไข
		 - องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลและ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกันดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้จัด
ทำโครงการและสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมที่
ดำเนินการมีดังนี้ การเคลือบฟลูออไรด์วานิช การจัด
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการดู แ ล
สุขภาพช่องปากเด็กแก่แกนนำชุมชน ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ปกครองในปี พ.ศ. 2549 การจัดประชุมวิชา
การเพื่อเสริมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก พัฒนาทักษะ
การเล่านิทาน พัฒนางานโภชนาการโดยนำตำรับ
อาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กก่อนวัย
เรียนมาใช้ในปี พ.ศ. 2550 สำหรับปี พ.ศ. 25512553 เน้นพัฒนาทักษะผู้ปกครองในการดูแลความ
สะอาดช่องปากเด็ก โดยเฉพาะการแปรงฟันซ้ำโดย
ผู้ปกครองและการแปรงฟันก่อนนอน ทันตบุคลากร
และครูผู้ดูแลเด็กร่วมกันออกเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อเป็น
แรงสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ปกครอง
3. ขั้ น ประเมิ น ผล ดำเนิ น การในปี พ.ศ.
2553 เก็บข้อมูลด้วยการตรวจสภาวะโรคฟันผุและ
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเด็ก  สัมภาษณ์ครู
ผู้ ดู แ ลเด็ ก เพื่ อ ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
แวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
เพื่อประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
และตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม หลักเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจมีดังนี้
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มากที่สุด
		
มาก
		
ปานกลาง
		
น้อย

11

คะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ 		 คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
นำข้อมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมได้มาทำการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่า
คะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย และร้อยละ สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพนำมาจัด
หมวดหมู่และวิเคราะห์เนื้อหา
คะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (n = 62)
Table 1 Satisfaction in child center from parents
ประเด็น
1. นโยบายของอบต.
		เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. สภาพแวดล้อมภายใน
		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. กิจกรรมรณรงค์แปรงฟัน
		ให้เด็ก
4. การจัดกิจกรรมรณรงค์ลด
		บริโภคอาหารหวาน
5. การให้บริการเคลือบ
		ฟลูออไรด์ในศูนย์พัฒนา
		เด็กเล็ก

ผลการศึกษา

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
สุด
12.9
56.5
27.4
3.2
0

3.8

16.1

48.4

32.3

1.6

1.6

3.8

50.0

43.5

6.5

0

0

4.4

38.7

38.7

21.0

1.6

0

4.2

41.9

53.2

4.8

0

0

4.4

การทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์การบริหาร
ส่วนตำบลผาสิงห์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยใช้
การประสานงานทั้งแบบไม่เป็นทางการและแบบเป็น
ทางการ ลักษณะการทำงานเครือข่ายมีการประชุม
ร่วมกันทุกปีและมอบหมายหน้าที่การดำเนินงานโดย
มีนักวิชาการศึกษาของท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน
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คะแนนเฉลีย่
ความพึงพอใจ

หลั ก ทั น ตบุ ค ลากรมี บ ทบาทในฐานะนั ก วิ ช าการ
สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ แ ละจั ด บริ ก ารทั น ตกรรม
ป้องกัน ซึ่งการมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ช่วยให้เครือข่ายมีความยั่งยืนและก่อให้เกิด
ผล ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบล เห็นความสำคัญ
ของการพั ฒ นาสุ ข ภาพช่ อ งปาก กำหนดงานส่ ง
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เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากไว้ ใ นแผนงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ.
2548 ถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภายในและภายนอกให้มีความ
ปลอดภัยต่อเด็ก เช่น การต่อเติมปรับปรุงห้องครัว
ให้ถูกสุขลักษณะ ต่อเติมปรับปรุงสถานที่แปรงฟัน
และห้องน้ำให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก จากผลการ
ดำเนินงานทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับรางวัลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเด็กดีเด่นระดับจังหวัด และองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้รับรางวัลดีเด่นด้านการพัฒนา
เครือข่าย
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นที่ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์แปรงฟัน และ
การให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.4
(ตารางที่ 1) พฤติกรรมการดูแลความสะอาดช่อง

ปากให้เด็กของผู้ปกครองมีแนวโน้มดีขึ้น เด็กได้รับ
การดูแลให้แปรงฟันก่อนนอน และผู้ปกครองช่วย
แปรงฟันซ้ำให้เด็ก (ตารางที่ 2) สำหรับพฤติกรรม
การบริ โ ภคอาหารเสี่ ย งของเด็ ก ในปี พ.ศ. 2553
เด็กยังบริโภคอาหารเสี่ยงต่อฟันผุ ด้วยความถี่เฉลี่ย
ที่ใกล้เคียงกับผลสำรวจในปี พ.ศ. 2548 (ตารางที่ 3)
เด็ก จากข้อมูลผลสำรวจโรคฟันผุของเด็ก
ทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า มีค่าลดลงจาก
ร้ อ ยละ76.2 เป็ น ร้ อ ยละ 67.4 (ตารางที่ 4) โดย
เฉพาะในกลุ่มอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด
พบว่า ฟันผุลดลงจากร้อยละ 85.2 ในปี พ.ศ. 2548
เป็นร้อยละ 55.6 ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีค่าเฉลี่ย     
ฟันผุลดลงจาก 4.3 เป็น 2.7 ซี่ต่อคน (ตารางที่ 5)
ผลการประเมิ น ปริ ม าณคราบจุ ลิ น ทรี ย์ พ บว่ า      
คะแนนเฉลี่ ย คราบจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นช่ อ งปากเด็ ก ลดลง
(ตารางที่ 6)

ตารางที่ 2 พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก
Table 2 Parent behavior for brushing their children
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ระยะเวลา

จำนวน
ผู้ให้ข้อมูล (คน)

ปี 2548
ปี 2553

46
44

แปรงฟันก่อนนอน
จำนวน
ร้อยละ
19
33

41.3
75.0

ผู้ปกครองช่วยแปรงฟันซ้ำ
จำนวน
ร้อยละ
22
25

47.8
56.8
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ตารางที่ 3 ร้อยละของเด็กที่บริโภคและความถี่เฉลี่ยของการบริโภคอาหารเสี่ยงต่อฟันผุ
Table 3 Percentage of children and mean frequency of caries-risk diet consumption
ปี 2548
ปี 2553
จำนวน บริโภค
ความถี่
จำนวน บริโภค
ความถี่
ผู้ให้ข้อมูล (ร้อยละ) (ครั้งต่อสัปดาห์) ผู้ให้ข้อมูล (ร้อยละ) (ครั้งต่อสัปดาห์)
62
71.0
7.1+5.9
45
84.4
5.5+2.0
62
19.4
2.7+2.2
45
22.2
3.3+2.3
62
41.9
2.8+1.9
45
40.0
2.8+2.2
62
40.3
6.5+3.8
45
42.2
5.5+2.1
62
35.5
3.7+2.2
45
62.2
4.6+2.0

ชนิดอาหาร
ขนมกรุบกรอบ
ลูกอม
เครื่องดื่มรสหวาน
นมหวาน
นมเปรี้ยว

ตารางที่ 4 สภาวะโรคฟันผุของเด็กทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Table 4 Caries status in children
จำนวนเด็ก
ระยะเวลา ที่ตรวจ
(คน)
ปี 2548
63
ปี 2553
46

อายุเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยฟันที่ จำนวนเด็ก
ของเด็ก ขึน้ ในช่องปาก ฟันผุ
(เดือน)
(ซี่ต่อคน)
(คน)
37.4+10.1 18.6+2.4
48
42.5+11.2 19.5+1.1
31

ร้อยละ
76.2
67.4

ค่าเฉลี่ย
ฟันผุ
(ซี่ต่อคน)
4.0+3.4
3.6+4.0

ตารางที่ 5 สภาวะโรคฟันผุของเด็กอายุ 3 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Table 5 Caries status in 3 years-old children
ระยะเวลา
ปี 2548
ปี 2553
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จำนวนเด็ก
ที่ตรวจ
(คน)
27
18

ค่าเฉลี่ยฟันที่
ขึน้ ในช่องปาก
(ซี่ต่อคน)
19.7+0.6
20.0+0.0

จำนวนเด็ก
ฟันผุ
(คน)
23
10

ร้อยละ
85.2
55.6

ค่าเฉลี่ย
ฟันผุ
(ซี่ต่อคน)
4.3+3.4
2.7+4.2
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ตารางที่ 6 ปริมาณคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเด็ก
Table 6 Average plaque score in children
ระยะเวลา
ปี 2548
ปี 2553

บทวิจารณ์

จำนวนเด็กที่ตรวจ
(คน)
30
42

การดำเนิ น งานส่ ง เสริ ม ทั น ตสุ ข ภาพใน
ปัจจุบันต้องเปลี่ยนแปลงบทบาททันตบุคลากรจากผู้
ทำหรือผู้ให้มาเป็นผู้กระตุ้น ประสาน และเกื้อกูลให้
เกิดกิจกรรม การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ
เด็กก่อนวัยเรียนตำบลผาสิงห์เป็นความพยายามใน
การพั ฒ นางานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ จากเดิ ม เป็ น การ
ทำงานโดยทั น ตบุ ค ลากรเป็ น ผู้ ด ำเนิ น งานหลั ก
เปลี่ยนมาเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 3
การทำงานเป็นเครือข่ายจะเกิดขึ้นได้เมื่อต่างฝ่าย
ต่างมองเห็นถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการเข้า
ร่วมเครือข่าย นอกจากนั้นการรวมพลังกันทำงาน    
ยังนำไปสู่ผลที่ได้มีคุณค่าหรือเข้มแข็งมากกว่าการ       
ที่ แ ต่ ล ะองค์ ก รจะทำงานโดยโดดเดี ย ว 3 ซึ่ ง ทั้ ง      
หน่วยงานสาธารณสุขและท้องถิ่นแม้ต่างมีทรัพยากร
เป้าหมาย และวิธีการทำงานของตนเอง แต่มีกลุ่ม
เป้าหมายเดียวกันคือ เด็กก่อนวัยเรียน การประสาน
และกระตุ้นให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ก่อนวัยเรียนจึงเป็นการรวมพลังทำงานและต่างฝ่าย
ต่างได้ประโยชน์  
การทำงานในลักษณะเครือข่ายกับท้องถิ่น
เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของงานส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก  เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการสร้าง
นโยบายสาธารณะระดับตำบล และสามารถเชื่อม
โยงกิจกรรมไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครอบครัว
จากเครื อ ข่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ทำให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
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อายุเฉลี่ยของเด็ก
(เดือน)
34.3+9.1
42.5+11.2

คะแนนเฉลี่ย
คราบจุลินทรีย์
2.2+0.6
1.2+0.8

ตำบลผาสิงห์มีแผนงบประมาณที่ชัดเจน มีนโยบาย
ด้ า นสุ ข ภาพ เช่ น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ปลอดขนม
รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
เอื้อต่อสุขภาพ เช่น การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ การพั ฒ นาสถานที่ แ ปรงฟั น
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา1,2 ซึ่งพบว่าการ
พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมทันตสุขภาพร่วมกับท้อง
ถิ่ น ช่ ว ยให้ เ กิ ด การพั ฒ นากิ จ กรรมทั น ตสุ ข ภาพ
พฤติกรรมและสภาวะทันตสุขภาพของเด็กจึงดีขึ้น
กิจกรรมต่อมาคือ การมีเวทีประชาคมนำเสนอข้อมูล
ปัญหาโรคฟันผุแก่ชุมชนโดยใช้ข้อมูลที่เก็บจากพื้นที่
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความคิ ด เห็ น ขั้ น ตอนการมี ส่ ว นร่ ว มสามารถแบ่ ง
ออกได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการค้นหาปัญหา
ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุและที่มาของปัญหา ขั้น
ตอนเลือกวิธีการและวางแผนแก้ไขปัญหา ขั้นตอน
ดำเนินการ และขั้นตอนประเมินผล4 การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการศึ ก ษานี้ ยั ง มี เ ฉพาะขั้ น ตอน
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กก่อนวัยเรียนมักเป็นไปตามการร้องขอของผู้นำ
ชุมชนและร่วมรับผลประโยชน์มากกว่าเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและประเมินผล5 การช่วยพัฒนา
ชุมชนให้มีส่วนร่วมทั้งการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
กำหนดแนวทางแก้ปัญหา และร่วมดำเนินการเพื่อส่ง
เสริ ม ทั น ตสุ ข ภาพเด็ ก เล็ ก สามารถทำได้ โ ดยใช้
กระบวนการประชาคม6   สำหรั บ กิ จ กรรมระดั บ
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การพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พฒ
ั นาฯ

ครอบครัว มีการพัฒนาทักษะผู้ปกครองด้านการดูแล
ความสะอาดช่ อ งปากเด็ ก และการเยี่ ย มบ้ า นโดย
ทันตบุคลากรและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นแรงสนับสนุน
ทางสั ง คม ทำให้ ผู้ ป กครองมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กไปในทางที่ดี
โดยเฉพาะการรักษาอนามัยช่องปาก ผู้ปกครองช่วย
แปรงฟันให้เด็ก ส่งผลให้ปริมาณคราบจุลินทรีย์ใน
ช่องปากเด็กลดลง จากเครือข่ายการทำงานระหว่าง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลผาสิ ง ห์ แ ละสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด เกิดกิจกรรมทันตสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องในพื้นที่ ทั้งการมีนโยบายด้านสุขภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาทักษะผู้ปกครองด้านการ
ดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก รวมทั้งการปรับระบบ
บริการโดยนำฟลูออไรด์วานิชมาใช้ในชุมชน ทำให้
ปัญหาโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง
ผลสำรวจในกลุ่มอายุ 3 ปีช่วงปี พ.ศ. 2548-2553
ฟันผุลดจากร้อยละ 85.2 เป็นร้อยละ 55.6 และค่า
เฉลี่ยฟันผุล่าสุดเป็น 2.7 ซี่ต่อคน ขณะที่ผลสำรวจใน
กลุ่มอายุ 3 ปี ของอำเภอเมืองช่วงปี พ.ศ. 2548-
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2552 ฟันผุลดลงจากร้อยละ 72.6 เป็นร้อยละ 64.9
โดยค่าเฉลี่ยฟันผุปี พ.ศ. 2552 เป็น 4.2 ซี่ต่อคน7
การควบคุ ม โรคในช่ อ งปากให้ ไ ด้ ผ ลต้ อ งอาศั ย
พฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ การรักษาอนามัย
ช่องปาก การควบคุมการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล
การใช้ฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่อง และการใช้บริการ
ทันตกรรม8 จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าเด็กก่อนวัย
เรียนยังมีพฤติกรรมบริโภคอาหารเสี่ยงต่อฟันผุ เช่น
ขนมกรุ บ กรอบ ลู ก อม นมเปรี้ ย ว ดั ง นั้ น ควรมี
มาตรการควบคุมการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล

บทสรุป

การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อน
วัยเรียนในรูปแบบเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุข  ก่อให้
เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและครอบครัว ทำให้ปัญหาโรคฟันผุในเด็กก่อน
วัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวโน้มดีขึ้น
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Original Article

Oral Health Promotion Network
Development for Preschool Children
in Child Development Center
Chalongchai Sakolwasan * D.D.S., M.Sc. (Preventive Dentistry)
Sukanya Sanpakaew ** B.B.A., M.P.A
Chawanlacha Promboon ** B.Ed.
Renu wannasri ** B.Ed.

Abstract
The objectives of this action research were to develop oral health promotion network
for preschool children and evaluate project outcomes. The project was set up during 20052010 in Pha Sing Tambol Administrative Organization, Amphur Muang, Nan Province.    
The methods consists of data collection, data communication, skill developing in teachers,
child care givers and parents, and dental service for prevention. From this project, there has
been network supporting oral health activities in child center, child center environment had
been improved. As well as the environment, parents had better behavior and satisfaction to
the operation, children with dental caries decline. Thus, developed in conjunction with the
network as a way to improve the oral health of pre-school children in the Child
Development Center.
Key words: Network development, Preschool children, Child development center

* Provincial Health Office, Nan Province
** Pha Sing Local Administration,  Muang District, Nan Province
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บ ท วิ ท ย า ก า ร

สภาวะสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษา
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ
ระหว่างปี 2548-2553
ขนิษฐ์ รัตนรังสิมา * ศษ.บ. (สุขศึกษา)
ปิยะดา ประเสริฐสม * ทบ., วท.ม. (ระบาดวิทยา), อ.ท. (ทันตสาธารณสุข)
วรรณภา ศรีทอง * วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต์)

บทคัดย่อ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้ดำเนินการให้มีระบบการเฝ้าระวังสภาวะทันตสุขภาพใน
โรงเรียนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2548 โดยใช้วิธีการสำรวจและเก็บ
ข้อมูลในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 12 ปี) ซึ่งเป็นอายุดัชนีในการติดตามการดำเนินงานส่งเสริม
ทันตสุขภาพ ข้อมูลสภาวะโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จะถูกเก็บรวบรวมเป็นรายปีโดย
ทันตบุคลากรของจังหวัดที่ผ่านการปรับมาตรฐานแล้ว ผลจากการติดตามสถานการณ์โรคฟันผุระหว่างปี
2548-2550 พบว่า ร้อยละ 42 ของเด็กเป็นผู้ปราศจากโรคฟันผุ ซึ่งค่อนข้างคงที่ และพบว่าระหว่างปี
2551-2553 มีเด็กปราศจากโรคฟันผุร้อยละ 44.6, 45.3 และ 48.5 ตามลำดับ โดยที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเด็กที่ปราศจากฟันผุมากกว่าภาคอื่น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ค่อนข้าง
คงที่และมีแนวโน้มลดลงจาก 1.8 ซี่/คน ในปี 2551 เป็น 1.6 ซี่/คน ในปี 2553 ภาคใต้เป็นภาคที่มีค่าเฉลี่ย
ฟันผุ ถอน อุดสูงกว่าภาคอื่นๆ ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ต่ำที่สุด เด็กมี
แนวโน้มที่มีเหงือกปรกติมากขึ้นอย่างชัดเจน ระหว่างปี 2548-2553 เป็นร้อยละ 48.3, 49.2, 54, 52.6 ,
56.7 และ 62.5 ตามลำดับ โดยเด็กในภาคกลางจะมีสภาวะเหงือกปรกติสูงกว่าเด็กในภาคอื่นๆ
คำสำคัญ: โรงเรียนประถมศึกษา สุขภาพช่องปาก ระบบเฝ้าระวัง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

* สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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บทนำ

2550 ) ในเอกสารวิชาการไปแล้ว3 และได้ดำเนิน
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้ดำเนิน การประมวลผลข้ อ มู ล ตลอดจนวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
การจัดเก็บฐานข้อมูลทางทันตสุขภาพเพื่อเฝ้าระวัง สถานการณ์ เ พื่ อ นำเสนอความก้ า วหน้ า ของการ
ทั น ตสุ ข ภาพมาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2548 โดยเกิ ด จาก ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอทุก 3 ปี
แนวคิดที่ต้องการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะโรคฟันผุและเหงือกอักเสบในกลุ่มอายุ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
สำนั ก ทั น ตสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยทั น ต
12 ปี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการดำเนินงาน
ส่งเสริมและป้องกันอีกทั้งเป็นกลุ่มอายุสำคัญที่ใช้ใน สาธารณสุ ข สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ทั่ ว
การเปรียบเทียบสภาวะทันตสุขภาพระหว่างประเทศ ประเทศดำเนิ น การให้ มี ก ารสำรวจสภาวะทั น ต
และเป็นช่วงวัยสำคัญที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งมีฟันแท้ขึ้น สุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในนักเรียนชั้นประถม
ครบ 28 ซี่1 โดยร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุข ศึกษาปีที่ 6 ซึ่งใช้เป็นกลุ่มอายุดัชนีในการติดตาม
จังหวัดดำเนินการให้มีการสำรวจสภาวะโรคดังกล่าว ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพใน
เป็ น รายปี รวมทั้ ง ได้ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย โรงเรียนต่อเนื่องจากปี 2548 จนถึงปี 2553 โดย
สำคั ญ ที่ ไ ด้ มี ก ารพิ สู จ น์ จ ากการศึ ก ษาในระดั บ กำหนดกระบวนการสำรวจที่เป็นแนวทางกลาง
ประชากรเป้าหมาย คือ เด็กประถมศึกษาปีที่
ประเทศแล้ ว ว่ า ส่ ง ผลต่ อ สภาวะโรค คื อ ข้ อ มู ล
สถานการณ์การจัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพใน 6 ในปีที่ทำการสำรวจ และทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้
โรงเรียน เช่น การควบคุมการบริโภคอาหาร ขนมที่ ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % และสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Probability
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพและแก้ไข with Proportional to Size (PPS)          
การสำรวจใช้แบบฟอร์มการสำรวจและแบบ
ปั ญ หาฟั น ผุ ใ นเด็ ก วั ย เรี ย นที่ ผ่ า นมา สำนั ก ทั น ต
สาธารณสุขได้บูรณาการงานส่งเสริมทันตสุขภาพ เก็บข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. การตรวจช่องปาก เพื่อบันทึกสภาวะโรค
เข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในวิ ถี ชี วิ ต ของครู แ ละนั ก เรี ย นที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้และระบบการเรียนการสอน ฟันผุ โดยบันทึกสภาวะการปราศจากโรคฟันผุ ค่า
ของโรงเรียน2  ฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมและจัด เฉลี่ ย ฟั น ผุ ถอน อุ ด และสภาวะเหงื อ กอั ก เสบ
เก็บอย่างเป็นระบบทำให้สามารถสะท้อนสภาวะทันต เกณฑ์ในการพิจารณาภาวะความผิดปกติในช่องปาก
สุ ข ภาพของเด็ ก อายุ 12 ปี และทราบถึ ง การ คือ
เปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ สภาวะโรค 		 • เหงื อ กอั ก เสบ คื อ ภาวะการมี เ ลื อ ด
ทำให้ ส ามารถจั ด ทำโครงการเพื่ อ สนั บ สนุ น การ ออกภายหลังการ Probe รอบตัวฟัน (ตรวจโดยทันต
ดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพและจำแนกปัญหา บุคลากร)
และความต้องการในการสนับสนุนที่จำเพาะสำหรับ 		 • ฟันผุ คือ ฟันที่มีรูผุ (Cavity) ที่ด้านใด
ในแต่ละภูมิภาคได้มากขึ้น  และยังทำให้จังหวัดมี ด้ า นหนึ่ ง บนฟั น หรื อ เป็ น ฟั น ผุ ที่ กิ น ลึ ก เข้ า ไปใต้
ข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันทันต เคลือบฟัน มีพื้นหรือผนังนิ่ม  
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจ คื อ Perioสุขภาพในแต่ละพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม  สำนัก
ทันตสาธารณสุขได้เผยแพร่สถานการณ์ทันตสุขภาพ dontal Probe และกระจกส่องปาก
3. บั น ทึ ก พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารว่ า ง          
นักเรียนประถมศึกษาในระยะ 3  ปี (พ.ศ. 2548-
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และเครื่องดื่ม และการแปรงฟันของเด็ก
		 • จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ที่เด็กดื่มน้ำ
อัดลมที่โรงเรียน (วัน/สัปดาห์)
		 • จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ที่เด็กดื่มน้ำ
หวานที่โรงเรียน (วัน/สัปดาห์)  
		 • เด็กที่ไม่ดื่มน้ำดำ (น้ำอัดลมรสโคล่า)
(เก็บเพิ่มในปี 2552, 2553)
		 • เด็ ก ที่ ไ ม่ ดื่ ม น้ ำ หวานสี (เก็ บ เพิ่ ม ในปี
2552, 2553)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4. สำรวจกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั น ตสุ ข ภาพใน
ช่องปากที่ดำเนินการในโรงเรียน  
		 • จำนวนโรงเรียนที่ปลอดน้ำอัดลม
		 • จำนวนโรงเรี ย นที่ มี บ ริ ก ารน้ ำ ดื่ ม
สะอาด
5. การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ
ข้อมูลโดยคำนวณค่าร้อยละ (Percentage) และค่า
เฉลี่ย (Mean) ตามสภาวะโรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
แยกเป็นระดับประเทศ ภูมิภาค และเขตของกรม
อนามัย

ผลการศึกษา

สถานการณ์ทันตสุขภาพ
1. จั ง หวั ด ที่ ด ำเนิ น การสำรวจระหว่ า งปี
2551, 2552 และ 2553 ทั้งสิ้น 66, 64 และ 64
จังหวัด (ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร) และมีการเก็บ
ข้อมูลครบถ้วน 57, 23 และ 45 จังหวัดตามลำดับ
จังหวัดที่มีการสำรวจทั้ง 3 ปี ได้แก่ จังหวัดในเขตที่
9 จังหวัดที่มีการเก็บข้อมูลครบถ้วนได้แก่ จังหวัดใน
เขต 2, 3, 4 และ 10 ตามลำดับ
2. ผลการสำรวจของจังหวัดได้มีการถ่วงน้ำ
หนั ก ด้ ว ยจำนวนประชากรอายุ 12 ปี ของแต่ ล ะ
จังหวัดโดยใช้ข้อมูล ปี 2551-2553 ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบการเปลี่ยนแปลง
ของโรคช่องปากในเด็กอายุ 12 ปี ในช่วง 3 ปี ดังนี้        
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		 2.1 โรคฟันผุ
		 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ที่ปราศจาก
โรคฟันผุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44.6, 45.3 และ 48.5
ในปี 2551, 2552 และ 2553 ตามลำดับ เมื่อเปรียบ
เทียบกับผลการสำรวจในปี 2548-2550 ซึ่งเป็นร้อย
ละ41.4, 42.6 และ 42.0 (ภาพที่ 1) และเมื่อเปรียบ
เทียบผลการสำรวจรายปีพบว่า จังหวัดในเขต 1, 8
และ 12 มีเด็กปราศจากฟันผุเพิ่มขึ้นตามลำดับตลอด
ช่วง 6 ปี ในขณะที่จังหวัดในเขต 3, 4, 5, 6, 9 และ
11 มีเด็กปราศจากฟันผุเพิ่มขึ้นตามลำดับในปี 2551,
2552  และ 2553 อย่างไรก็ตาม เมื่อมองในภาพ
รวมทั้ง 6 ปี พบว่าจังหวัดในเขต 12 มีเด็กที่ปราศ
จากฟันผุน้อยที่สุด คือร้อยละ 24.5, 24.9, 27.5,
28.4, 30.3 และ 33.9 ตามลำดับ
		 ค่ า เฉลี่ ย ฟั น ผุ ถอน อุ ด จากปี 2551,
2552 และ 2553 คิดเป็น 1.8, 1.7 และ 1.6 ซี่/คน
เปรียบเทียบกับปี 2548 -2550 คือ 1.9, 2.0 และ
1.6 ซี่/คน ตามลำดับ (ภาพที่ 2) ซึ่งพบว่าจังหวัดใน
เขต 12 มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด สูงสุดคิดเป็น 2.8,
4.9, 2.5, 2.5, 2.4 และ 2.8 ตามลำดับ
		 2.2 สภาวะเหงือกอักเสบ  
		 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ที่ไม่มีสภาวะ
เหงือกอักเสบมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2551, 2552
และ 2553 เป็นร้อยละ 52.6,  56.7  และ 62.5
ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในปี
2548-2550 เป็นร้อยละ 48.3, 49.2 และ 54.0 ตาม
ลำดับ (ภาพที่ 3) จังหวัดในเขต 6, 7 และ 10 มีเด็ก
ไม่มีสภาวะเหงือกอักเสบเพิ่มขึ้นตามลำดับตลอด 6
ปี เมื่อมองภาพรวมทั้ง 6 ปีพบว่า จังหวัดในเขต 10
มีเด็กไม่มีสภาวะเหงือกอักเสบน้อยที่สุด คือ 41.8,
43.7, 64.7, 42.3, 44.8 และ 46.1 ตามลำดับ
		 2.3 สถานการณ์การจัดบริการส่งเสริม
ทันตสุขภาพในโรงเรียน
		 การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ    

10/20/11 1:02:25 PM

สภาวะสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษาและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องจากระบบเฝ้าระวังฯ

21

รูปที่ 1 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุจำแนกตามภาคและประเทศ ปี 2548-2553
Fig. 1 Percentage of caries free children aged 12 year-old classified by region and national
level during 2005-2010

p01-73.indd 21

10/20/11 1:02:26 PM

22

วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554

รูปที่ 2 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ของเด็กอายุ 12 ปี จำแนกตามภาคและประเทศ ปี 2548-2553
Fig. 2 Mean DMFT of children aged 12 year-old classified by region and national level
during 2005-2010
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รูปที่ 3 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากสภาวะเหงือกอักเสบจำแนกตามภาคและประเทศ 
ปี 2548-2553
Fig. 3 Percentage of children aged 12 year-old with healthy gingival classified by region
and national level during 2005-2010
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ในโรงเรียนได้มีการดำเนินงานอย่างครอบคลุมและ
ต่อเนื่อง    โดยเฉพาะกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ช่องปากโดยครูและกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันทุกวันตลอด 6 ปีที่ผ่านมามีความครอบคลุม
มากกว่าร้อยละ 85 (ตารางที่ 1 และ 2) สำหรับ
กิจกรรมการควบคุมการบริโภคอาหาร ขนมที่เป็น
อันตรายต่อทันตสุขภาพพบว่า ร้อยละของโรงเรียนที่
ไม่ มี ก ารขายขนม เครื่ อ งดื่ ม ที่ เ สี่ ย งต่ อ ฟั น ผุ จ ากปี
2548-2553 เป็นร้อยละ 43.7, 38.0, 45.5, 51.6,
50.6 และ 56.5 ตามลำดับ (ตารางที่ 3 และ 4)
จำนวนโรงเรี ย นที่ ด ำเนิ น การสำรวจเป็ น โรงเรี ย น
ปลอดน้ำอัดลมในปี 2551, 2552 และ 2553 คิดเป็น
ร้อยละ 71.6, 72.2 และ 78.0 ตามลำดับ และพบว่า
โรงเรียนมีการจัดบริการน้ำดื่มในโรงเรียนมากกว่า
ร้อยละ 90 (ตารางที่ 5)

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อทันต
สุขภาพพบว่า ร้อยละของเด็กที่กินขนมกรุบกรอบ
เป็นประจำในปี 2549-2553 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
คือ ร้อยละ 63.4, 63.5, 63.0, 63.7 และ 53.2 ตาม
ลำดับ (ตารางที่ 6) ในปี 2551-2553 พบว่า จำนวน
วันเฉลี่ยที่เด็กอายุ 12 ปี ดื่มน้ำอัดลมที่โรงเรียนเป็น
1.9, 1.8 และ 1.9 วัน/สัปดาห์ ตามลำดับ จำนวนวัน
เฉลี่ยที่เด็กอายุ 12 ปี ดื่มน้ำหวานที่โรงเรียนเป็น
2.2, 2.6 และ 2.2 วัน/สัปดาห์ ตามลำดับ (ตารางที่
7) จำนวนเด็กที่ไม่บริโภคอาหารเสี่ยงในปี 2553 ลด
ลงจากปี 2552 พบว่า เด็กที่ไม่ดื่มน้ำดำ (น้ำอัดลม
รสโคลา)  ลดลงจากร้อยละ 54.7  เป็นร้อยละ 41.6
รวมทั้งร้อยละของเด็กที่ไม่ดื่มน้ำหวานสีลดลงจาก
ร้อยละ 51.8 เป็นร้อยละ 40.6 ตามลำดับ (ตารางที่
8)

ตารางที่ 1 ร้อยละของโรงเรียนที่มีการตรวจสุขภาพช่องปากโดยครูปีละ 2 ครั้ง จากผลการสำรวจ
ทันตสุขภาพของจังหวัดปี 2548-2553 จำแนกตามภาคและประเทศ
Table 1 Percentage of Schools performed oral health screening twice a year during 20052010 classified by region and national level
ร้อยละของโรงเรียนที่มีการตรวจสุขภาพช่องปากโดยครูปีละ 2ครั้ง
  
ปี 2548
ปี 2549 ปี 2550
ปี 2551 ปี 2552
ปี 2553
ภาคกลาง
97.3   (19) 92.7   (21) 95.4   (23) 92.7   (20) 91.7   (21) 92.3   (22)
___________________________________________________________________________________
ภาคตอ.เฉียงเหนือ 78.2   (16) 89.7   (19) 91.2   (18) 92.7   (16) 89.4   (14) 93.5   (14)
___________________________________________________________________________________
ภาคเหนือ
87.2   (12) 81.8   (14) 96.5   (13) 92.6   (13) 72.5   (13) 75.2   (13)
___________________________________________________________________________________
ภาคใต้
92.4   (11) 90.0   (13) 85.9   (12) 95.5   (11) 92.0   (13) 92.4   (11)
___________________________________________________________________________________
ประเทศ
88.2   (58) 87.6   (67) 93.3   (66) 93.1   (60) 84.9   (61) 86.9   (60)
ภาค

(*) จำนวนจังหวัดที่จัดส่งรายงาน
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ตารางที่ 2 ร้อยละของโรงเรียนที่มีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน จากผลการสำรวจทันตสุขภาพ
ของจังหวัดปี 2548-2553 จำแนกตามภาคและประเทศ
Table 2 Percentage of Schools has tooth brushing after lunch program during 2005-2010
classified by region and national level
  ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ทันตสุขภาพตามหลักสูตร
  
ปี 2548
ปี 2549 ปี 2550
ปี 2551 ปี 2552
ปี 2553
28.3   (17) 42.1   (23) 44.0   (23) 91.9   (20) 94.8   (21) 93.8   (22)
ภาคกลาง
___________________________________________________________________________________
ภาคตอ.เฉียงเหนือ 26.8   (17) 34.5   (19) 33.6   (18) 81.7   (16) 82.0   (14) 90.2   (15)
___________________________________________________________________________________
55.8   (13) 27.1   (14) 47.6   (13) 87.1   (13) 79.3   (12) 90.8   (13)
ภาคเหนือ
___________________________________________________________________________________
52.4   (12) 60.3   (13) 69.4   (12) 93.2   (11) 91.4   (13) 89.4   (11)
ภาคใต้
___________________________________________________________________________________
43.7   (59) 38.0   (69) 45.5   (66) 88.0   (60) 85.3   (60) 91.4   (61)
ประเทศ
ภาค

(*) จำนวนจังหวัดที่จัดส่งรายงาน

ตารางที่ 3 ร้อยละของโรงเรียนที่ไม่มีการขายขนม เครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อฟันผุ จากผลการสำรวจทันตสุขภาพ
ของจังหวัดปี 2548-2553 จำแนกตามภาคและประเทศ
Table 3 Percentage of Schools which “Free from unhealthy snack and soft drinks” during
2005-2010 classified by region and national level
  ร้อยละของโรงเรียนทีไ่ ม่มีการขายขนม เครือ่ งดืม่ ทีเ่ สีย่ งต่อฟันผุ
  
ปี 2548
ปี 2549 ปี 2550
ปี 2551 ปี 2552
ปี 2553
28.3   (17) 42.1   (23) 44.0   (23) 49.8   (18) 54.3   (20) 57.9   (22)
ภาคกลาง
___________________________________________________________________________________
ภาคตอ.เฉียงเหนือ 26.8   (17) 34.5   (19) 33.6   (18) 37.4   (15) 41.6   (14) 51.8   (15)
___________________________________________________________________________________
55.8   (13) 27.1   (14) 47.6   (13) 52.2   (13) 50.5   (13) 52.5   (13)
ภาคเหนือ
___________________________________________________________________________________
52.4   (12) 60.3   (13) 69.4   (12) 79.9   (11) 68.9   (13) 73.2   (12)
ภาคใต้
___________________________________________________________________________________
43.7   (59) 38.0   (69) 45.5   (66) 51.6   (57) 50.6   (60) 56.5   (62)
ประเทศ
ภาค

(*) จำนวนจังหวัดที่จัดส่งรายงาน
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ตารางที่ 4 ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ทันตสุขภาพตามหลักสูตร จากผลการสำรวจทันต
สุขภาพของจังหวัดปี 2548-2553 จำแนกตามภาคและประเทศ
Table 4 Percentage of Schools integrated oral health in school curriculum during 20052010 classified by region and national level
  ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ทันตสุขภาพตามหลักสูตร
  
ปี 2548
ปี 2549 ปี 2550
ปี 2551 ปี 2552
ปี 2553
28.3   (17) 42.1   (23) 44.0   (23) 91.9   (20) 94.8   (21) 93.8   (22)
ภาคกลาง
___________________________________________________________________________________
ภาคตอ.เฉียงเหนือ 26.8   (17) 34.5   (19) 33.6   (18) 81.7   (16) 82.0   (14) 90.2   (15)
___________________________________________________________________________________
55.8   (13) 27.1   (14) 47.6   (13) 87.1   (13) 79.3   (12) 90.8   (13)
ภาคเหนือ
___________________________________________________________________________________
52.4   (12) 60.3   (13) 69.4   (12) 93.2   (11) 91.4   (13) 89.4   (11)
ภาคใต้
___________________________________________________________________________________
43.7   (59) 38.0   (69) 45.5   (66) 88.0   (60) 85.3   (60) 91.4   (61)
ประเทศ
ภาค

(*) จำนวนจังหวัดที่จัดส่งรายงาน

ตารางที่ 5 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและร้อยละของโรงเรียนมีการจัดบริการน้ำดื่มสะอาดใน
โรงเรียน จากผลการสำรวจทันตสุขภาพของจังหวัดปี 2551-2553 จำแนกตามภาคและประเทศ
Table 5 Percentage of Carbonated soft drink Free Schools and provide drinking water for
children during 2008-2010 classified by region and national level
ร้อยละของโรงเรียนมีการจัดบริการ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
  
ปี 2548
ปี 2549 ปี 2550
ปี 2551 ปี 2552
ปี 2553
ภาคกลาง
69.7   (16) 77.7   (21) 79.9   (22) 98.2   (16) 97.8   (20) 98.9   (22)
___________________________________________________________________________________
ภาคตอ.เฉียงเหนือ 51.7   (13) 49.8   (12) 67.8   (15) 90.0   (12) 86.6   (12) 95.1   (14)
___________________________________________________________________________________
ภาคเหนือ
82.3   (10) 84.2   (13) 82.2   (12) 97.1   (10) 88.2   (13) 94.4   (12)
___________________________________________________________________________________
ภาคใต้
89.0   (8) 92.4   (12) 86.0   (10) 99.8   (8) 98.7   (12) 98.0   (11)
___________________________________________________________________________________
ประเทศ
71.6   (47) 72.2   (58) 78.0   (59) 96.0   (46) 91.1   (57) 96.6   (59)
ภาค

ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม

(*) จำนวนจังหวัดที่จัดส่งรายงาน
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ตารางที่ 6 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ที่บริโภคขนมกรุบกรอบเป็นประจำ (มากกว่า 3 วัน/สัปดาห์) จากผล
การสำรวจทันตสุขภาพของจังหวัดปี 2549-2553 จำแนกตามภาคและประเทศ
Table 6 Percentage of unhealthy snacks consumption in children aged 12 years-old (more
than 3 days/week) during 2006-2010 classified by region and national level
    ร้อยละของเด็กที่กินขนมกรุบกรอบเป็นประจำ
  
ปี 2549 ปี 2550
ปี 2551 ปี 2552
ปี 2553
ภาคกลาง
		
59.6   (22) 55.5   (22) 52.9   (21) 54.8   (22) 53.9   (22)
___________________________________________________________________________________
ภาคตอ.เฉียงเหนือ
		
75.2   (17) 76.4   (17) 68.7   (17) 66.5   (15) 59.8   (14)
___________________________________________________________________________________
ภาคเหนือ
		
72.4   (12) 70.8   (13) 75.5   (13) 77.2   (13) 51.1   (14)
___________________________________________________________________________________
ภาคใต้
		
44.7   (12) 50.5   (11) 44.8   (9) 47.8   (13) 39.1   (10)
___________________________________________________________________________________
ประเทศ
		
63.4   (63) 63.5   (63) 63.0   (60) 62.1  (63) 53.2   (60)
ภาค

(*) จำนวนจังหวัดที่จัดส่งรายงาน

ตารางที่ 7 จำนวนวันเฉลี่ยที่เด็กอายุ 12 ปี ดื่มน้ำอัดลมที่โรงเรียนและจำนวนวันเฉลี่ยที่เด็กอายุ 12 ปี ดื่ม
น้ำหวานสีที่โรงเรียน จากผลการสำรวจทันตสุขภาพของจังหวัดปี 2551-2553 จำแนกตามภาค
และประเทศ
Table 7 Average of the day that children aged 12 years-old drink soft drink and sweet soft
drink during 2008-2010 classified by region and national level
จำนวนวันเฉลี่ยที่เด็กอายุ 12 ปี
จำนวนวันเฉลี่ยที่เด็กอายุ 12 ปี
ดื่มน้ำอัดลมที่โรงเรียน
ดื่มน้ำหวานสีที่โรงเรียน
  
ปี 2548
ปี 2549 ปี 2550
ปี 2551 ปี 2552
ปี 2553
ภาคกลาง
2.0
1.9
2.1
2.0
2.2
2.0
___________________________________________________________________________________
ภาคตอ.เฉียงเหนือ
2.4
1.8
1.9
2.8
2.1
2.3
___________________________________________________________________________________
ภาคเหนือ
1.5
1.4
1.5
1.9
1.9
2.0
___________________________________________________________________________________
ภาคใต้
1.3
1.9
2.0
1.9
2.7
2.6
___________________________________________________________________________________
ประเทศ
1.9
1.8
1.9
2.2
2.2
2.2
ภาค

(*) จำนวนจังหวัดที่จัดส่งรายงาน
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ตารางที่ 8 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ไม่ดื่มน้ำอัดลมรสโคลา และร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ไม่ดื่มน้ำหวาน
สีจากผลการสำรวจทันตสุขภาพของจังหวัดปี 2552-2553 จำแนกตามภาคและประเทศ
Table 8 Percentage of children aged 12 years-old do not drink black soft drink and sweet
soft drink during 2009-2010 classified by region and national level
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี
จำนวนวันเฉลี่ยที่เด็กอายุ 12 ปี
ดื่มน้ำอัดลมที่โรงเรียน
ดื่มน้ำหวานสีที่โรงเรียน
  
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2553
45.7   (9)
29.9   (21)
45.3   (9)
35.6   (21)
ภาคกลาง
___________________________________________________________________________________
56.7   (5)
38.9   (13)
58.3   (5)
38.7   (13)
ภาคตอ.เฉียงเหนือ
___________________________________________________________________________________
53.0   (5)
45.0   (13)
46.9   (5)
36.8   (12)
ภาคเหนือ
___________________________________________________________________________________
69.3   (4)
60.6   (11)
56.8   (4)
55.0   (11)
ภาคใต้
___________________________________________________________________________________
54.7   (23)
41.65   (58)
51.8   (23)
40.6   (57)
ประเทศ
ภาค

(*) จำนวนจังหวัดที่จัดส่งรายงาน

บทวิจารณ์

โรคฟั น ผุ แ ละสภาวะเหงื อ กอั ก เสบเป็ น โรค
และสภาวะผิดปกติในช่องปาก ซึ่งพบได้มากในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน4  การดูแลและควบคุมอัตราการ
เกิดโรคทั้งสองนี้เป็นกลวิธีที่สำคัญยิ่งในการป้องกัน
ความรุนแรงและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในวัยต่อมา
การดำเนินงานในรูปแบบของโครงการที่ดำเนินการ
ในระดับชุมชนเพื่อป้องกันโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ
เป็นที่พิสูจน์มานานแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการ
ป้องกันการเกิดโรคได้5 นอกจากนี้ การที่เด็กส่วน
ใหญ่ อ ยู่ ใ นระบบโรงเรี ย น จึ ง ทำให้ ก ารออกแบบ
โครงการเพื่อการส่งเสริมและป้องกันโรคผ่านช่อง
ทางโรงเรียนเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง และเป็นข้อ
แนะนำที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ประเทศทั่ว
โลกดำเนินการ6
ประเทศไทยได้มีการพัฒนางานส่งเสริมและ
ป้องกันทันตสุขภาพในโรงเรียนมานานกว่า 30 ปี7
และมีการพัฒนาการในรูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ
ตามเงื่อนไข และบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
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สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยส่ ว นกลางเป็ น ผู้
ประเมิ น สถานการณ์ ออกแบบโครงการภายใต้
เงื่ อ นไขและข้ อ มู ล ของจั ง หวั ด ประเด็ น สำคั ญ คื อ
การสร้ า งสุ ข นิ สั ย การแปรงฟั น และการจั ด การต่ อ
พฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งต้องพิจารณาหลักสำคัญ
คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะช่วยเอื้อให้
บุคคลมีศักยภาพที่จะส่งเสริมสุขภาพได้ด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ
อยู่ในปัจจุบันภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุข
ภาพ8 ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาแนวคิดการดำเนิน
การกิจกรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพอย่างกว้าง
ขวาง เช่น การดำเนินนโยบาย “โรงเรียนปลอดน้ำ
อัดลม” โรงเรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรมแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกคน
การรณรงค์ประกวดโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ
การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีการจัดตั้งเครือข่ายเด็ก
ไทยฟันดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันตามบริบทในแต่ละพื้นที่
กลไกการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของ   
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เด็ ก วั ย เรี ย นที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ให้ ทุ ก ๆ จั ง หวั ด มี
ข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกัน
ทันตสุขภาพได้อย่างเฉพาะเจาะจงทำให้เกิดข้อมูลที่
เพียงพอแก่การดำเนินงานของทันตบุคลากรในพื้นที่
พร้ อ มกั น นั้ น ทำให้ ส ำนั ก ทั น ตสาธารณสุ ข สามารถ
จำแนกปัญหาและความต้องการในการสนับสนุนที่
จำเพาะสำหรับแต่ละภูมิภาคมากขึ้น
ข้อมูลการสำรวจในช่วง  6  ปี   ที่ผ่านมา
ทำให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดย
พบว่า เด็กอายุ 12  ปี ปราศจากโรคฟันผุร้อยละ
41.4, 42.6, 42.0, 44.6, 45.3 และ 48.5 ในปี
2548-2553 ตามลำดับ  (เป้าหมายและตัวชี้วัดงาน
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษาของสำนัก
ทันตสาธารณสุขที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 45 ของเด็กอายุ
12 ปี ป ราศจากโรคฟั น ผุ ) อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ มู ล
สถานการณ์การบริโภคอาหารที่มีผลต่อสภาวะทันต
สุขภาพที่สำรวจในปี 2552 และ 2553 พบว่า ร้อย
ละของเด็กที่ไม่ดื่มน้ำดำ (น้ำอัดลมรสโคลา) ลดลง
จากร้อยละ 54.7 เป็นร้อยละ 41.6 ร้อยละของเด็กที่
ไม่ดื่มน้ำหวานสี ลดลงจากร้อยละ 51.8 เป็นร้อยละ
40.6 ร้อยละของเด็กที่กินขนมกรุบกรอบเป็นประจำ
ร้อยละ 63.4, 63.5, 63.0, 63.7 และ 53.2 ตาม
ลำดับ    
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบเด็กอายุ 12 ปี
ปราศจากโรคฟันผุมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2553 ร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ สูงกว่าเป้า
หมาย และตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก
นอกจากภาคใต้ และภาคกลางพบเด็กอายุ 12 ปี
ปราศจากโรคฟั น ผุ ร้ อ ยละ 38.5 และ 44.5 ตาม
ลำดับ ในขณะที่ข้อมูลสถานการณ์การบริโภคอาหาร
ที่ มี ผ ลต่ อ สภาวะทั น ตสุ ข ภาพที่ ส ำรวจในปี 2552
และ 2553 พบว่า ร้อยละของเด็กที่ไม่ดื่มน้ำดำ (น้ำ
อัดลมรสโคลา) ลดลงจากร้อยละ 45.7 เป็นร้อยละ
29.9 ตามลำดับในภาคกลางและลดลงจากร้อยละ
69.3 เป็นร้อยละ 60.3 ตามลำดับในภาคใต้ ร้อยละ
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ของเด็กที่ไม่ดื่มน้ำหวานสี ลดลงจากร้อยละ 45.3
เป็นร้อยละ 35.6 ตามลำดับในภาคกลาง และลดลง
จากร้อยละ 56.8 เป็นร้อยละ 55.0 ตามลำดับใน
ภาคใต้ เด็กที่กินขนมกรุบกรอบเป็นประจำที่สำรวจ
ในปี 2549-2553 ในภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.6,
55.5, 52.9, 54.8 และ 53.9 ตามลำดับ และร้อยละ
44.7, 50.5, 44.8, 47.8 และ 39.1 ตามลำดับในภาค
ใต้
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี ห ลั ก ฐานพิ สู จ น์ แ ละเป็ น ที่
ยอมรับกันทั่วโลกว่า น้ำตาลเป็นตัวการทำให้เกิดฟัน
ผุ   โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเด็ ก9 ประเด็ น ที่ ส ะท้ อ น
อย่างชัดเจนที่เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการควบคุมและป้องกันโรคฟันผุคือ การดื่มน้ำ
หวาน น้ำอัดลมของเด็กนักเรียน ประกอบกับการ
บริ โ ภคขนมกรุ บ กรอบซึ่ ง มี ม ากมายมหาศาลใน
ปัจจุบัน10
นอกจากนี้สภาวะโรคเหงือกอักเสบมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการจัดกิจกรรมการแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวัน และคุณภาพของการแปรงฟันที่
สามารถหยุดยั้งการเกิดเหงือกอักเสบได้ในระดับหนึ่ง
ซึ่งพบว่าในปี 2548-2553 ร้อยละของโรงเรียนที่มี
กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันเพิ่มเป็นร้อยละ
91.1, 92.2, 95.5, 95.8, 92.0 และ 96.8 ตามลำดับ
และเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคเหงือกเพิ่มเป็นร้อย
ละ 48.3, 49.2, 54.0, 52.6, 56.7 และ 62.5 ตาม
ลำดับ    

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การสำรวจทันตสุขภาพของจังหวัดที่ผ่านมา
พบว่า ผู้ปราศจากโรคเหงือกมีอัตราสูงขึ้นตลอด 6
ปี และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น สอดคล้องกับกิจกรรม
การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนมีความ
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิผลของกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวั น ในโรงเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และพบว่ า
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สถานการณ์ฟันผุดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งน่าจะมีผลมา
จากการให้ บ ริ ก ารทั น ตสุ ข ภาพเชิ ง รุ ก โดยการให้
บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่นักเรียนประถมศึกษาปี
ที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งส่งผลให้เด็กนักเรียนประถม
ศึ ก ษาปี ที่ 6 ในปี 2553 มี ฟั น ผุ ล ดลง ในขณะที่
สถานการณ์การบริโภคขนมกรุบกรอบยังค่อนข้างสูง
คื อ มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ค วร
พิจารณา โดยเมื่อจำแนกเป็นรายเขตทำให้มองเห็น
ภาพของสถานการณ์การดำเนินงานทั้งจุดแข็งและ
ข้อควรปรับปรุงของแต่ละพื้นที่ได้ตามแต่บริบทและ
สภาพความเป็ น จริ ง ซึ่ ง จั ง หวั ด ควรมี ก ารจั ด เก็ บ
ข้อมูลสถานการณ์ทันตสุขภาพและรวบรวมไว้เพื่อใช้

ในการเปรียบเทียบติดตามการดำเนินงาน ปรับปรุง
และออกแบบโครงการต่ า ง ๆ เป็ น ระยะอย่ า งต่ อ
เ นื่ อ ง แ ล ะ ร ว บ ร ว ม เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ ต ร ง กั บ
สถานการณ์และข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการหรือดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดผล
กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
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Oral Health Status and Related Factors
of Primary School-Children
from Oral Health Surveillance System
during 2005-2010
Khanit Rattanarungsima * B.Ed. (Health Education)
Piyada Prasertsom * D.D.S., M.Sc., Diplomate (Thai Board of Dental Public Health)
Vannapa Srithong * B.Sc. (Statistics), M.S. (Statistics)

Abstract
The oral health surveillance system has been launched since 2005 which
collaborated by Bureau of Dental Health, Department of Health and Provincial Health Offices
all over the country. The core methodology for data collection was designed by using the
survey method. The grade 6 student (approx. 12 yrs.) was defined as indexed age-group.
Dental caries, gingival status and related factors were collected annually by the calibrated
provincial teams. Caries free rate was quite consistent from 2005-2007 at 42% while the
rate increasing gradually from 2008 to 2010 i.e.; 44.6%, 45.3%, 48.5%. Northern and       
Northeastern region revealed higher caries free rate comparing to other regions. The extent
of dental caries measured by DMFT index also showed the same direction. There was
decreasing trend from 2008 from 1.8 to 1.6 in 2010. The dental caries status of students
from Northeastern region was lowest while southern region was highest. Further more
gingival status was healthier each year since 2005-2010 which percentage of 48.3, 49.2,
54.0, 52.6, 56.7, and 62.5 respectively. The gingival status of students from Central region
was healthier than others.
Key words: Primary school, Oral health, Surveillance, Factors
* Bureau of Dental Health, Department of Health, Ministry of Public Health.
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บ ท วิ ท ย า ก า ร

อุบัติการณ์และการคัดกรองมะเร็งช่องปากระยะแรก
ของประชาชนจังหวัดกระบี่ ปี 2553
วสิน เทียนกิง่ แก้ว *

ท.บ., ส.ม.

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งในช่องปากของประชาชนจังหวัด
กระบี่ และประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งในช่องปาก วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2553 กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 371 คน ประกอบด้วย ประชาชนอายุมากกว่า 18 ปี ที่มารับบริการทันตกรรมในคลินิกทันตกรรม
ของโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 8 แห่ง ในจังหวัดกระบี่ โดยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะได้
รับการตรวจสภาพเนื้อเยื่อในช่องปาก ตามแนวทางในคู่มือแนวทางการตรวจและจัดการมะเร็งช่องปาก
สำหรับทันตบุคลากร และสัมภาษณ์ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ โดยทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งช่องปากจากผู้เชี่ยวชาญ สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่าอุบัติการณ์       
การเกิดมะเร็งช่องปากของประชากรจังหวัดกระบี่ เท่ากับ 0.47 ต่อแสนประชากร เพศชายและหญิง มี      
อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งในช่องปาก เท่ากับ 0.47 ต่อแสนประชากร เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่ม
60 ปีขึ้นไป มีอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งช่องปาก เท่ากับ 5.54 ต่อแสนประชากร ทั้งนี้ จากการคัดกรองมะเร็ง
ช่องปาก พบการเกิดรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง ร้อยละ 23.08 และเป็นมะเร็งช่องปาก ร้อยละ 15.38 โดยเป็น
มะเร็งช่องปากชนิด Squamous cell carcinoma ดังนั้นจึงควรดำเนินการคัดกรองมะเร็งช่องปากในกลุ่ม
อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติด้านการสูบบุหรี่ และ/หรือดื่มแอลกอฮอล์ และเคี้ยวหมาก เพื่อลดอัตรา
ตายจากมะเร็งช่องปากในอนาคต
คำสำคัญ: อุบัติการณ์ การคัดกรองมะเร็งช่องปาก
* สำนักทันตสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
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		โรคมะเร็งในช่องปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยใน
ผู้ชายในประเทศกำลังพัฒนาในปี 2545 พบว่ามีการ
เกิ ด โรคมะเร็ ง ในช่ อ งปากที่ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยใหม่ จ ำนวน
2,734,300 คน และมีการตาย จำนวน 145,500 คน
ในทั่ ว โลก 1 ในประเทศไทยจากข้ อ มู ล ของสถาบั น
มะเร็ ง แห่ ง ชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข2 ในปี 2550  พบว่ามีอุบัติการณ์การเกิด
โรคมะเร็งช่องปากในเพศชาย คิดเป็น 0.66 ต่อแสน
ประชากร และในเพศหญิง คิดเป็น 0.32 ต่อแสน
ประชากร และในปี 2550 เพศชายและหญิงมีการ
เกิดมะเร็งในช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ 3.5
ของผู้เป็นมะเร็งทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการ
เกิดมะเร็งในช่องปากในประเทศญี่ปุ่น3 ในปี 2539,
2540 และ 2541 จะมีอัตราการเกิดมะเร็งในช่อง
ปากร้อยละ 5.4, 3.2 และ 2.1 ตามลำดับ นอกจาก
นี้ เพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จะ
มีอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งในช่องปากมากกว่าผู้ที่
มีอายุต่ำกว่า 40 ปี จำนวน 8.32 และ 9.56 เท่า
ตามลำดับ4
		อัตราการรอดชีวิตในระยะ 5 ปี ของการเกิด
มะเร็งช่องปากในประเทศไทย ในปี 2550 ที่จังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อัตราการรอด
ชี วิ ต ในระยะ 5 ปี ของมะเร็ ง ริ ม ฝี ป าก มี ร้ อ ยละ
60.0 – 81.9 มะเร็งที่ลิ้น ร้อยละ 25.5 – 34.7 และ
มะเร็งในช่องปาก ร้อยละ 21.3 – 36.6 ทั้งนี้อัตรา
การรอดชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของการ
เกิดโรค พบว่า มะเร็งในช่องปากที่มีระยะเวลาการ
เกิดโรค (stage) ที่ 1 หรือ 2 จะมีอัตราการรอดชีวิต
ร้อยละ 70 หากมีระยะเวลาการเกิดโรคที่ 3 หรือ 4
จะลดลงเหลือร้อยละ 50 และ 35 ตามลำดับ5
ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งใน
ช่องปากจะมี 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การบริโภคยาสูบ
และการดื่ ม แอลกอฮอล์ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น ใน
หลายประทศ เช่น ประเทศอินเดีย1, ประเทศญี่ปุ่น3,
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ประเทศอเมริกา6, 7 สำหรับประเทศไทยจะมีปัจจัย
เสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วย ได้แก่ การเคี้ยวหมากเป็น
ประจำ8
การคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะเริ่มแรก
โดยการตรวจโดยสายตาเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
ในการค้นหารอยโรคในช่องปากในระยะเริ่มแรกและ
ช่วยลดอัตราการตายของผู้ที่เกิดมะเร็งในช่องปากได้
เป็นอย่างดี    ซึ่งการคัดกรองมะเร็งระยะแรกโดย
การตรวจด้วยสายตาจะมีความไว (sensitivity) ที่จะ
พบโรคมะเร็ ง ร้ อ ยละ 57.7 – 61.4 9, 10 สำหรั บ
ประเทศไทย สำนั ก ทั น ตสาธารณสุ ข กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือในการ
ตรวจและจัดการมะเร็งช่องปากโดยทันตบุคลากร
ขึ้นในปี 2550 เพื่อที่จะได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ตามแนวทาง
ที่กำหนดไว้ โดยได้สุ่มตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก
ระยะแรกในประชาชนกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
ในจังหวัดนำร่องจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับการใช้แบบสอบถาม
เพื่อดูปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในช่องปาก ทั้งนี้
จังหวัดกระบี่ ได้มีการดำเนินการคัดกรองมะเร็งช่อง
ปากระยะแรก ตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดมะเร็ง
ช่องปากของประชาชนจังหวัดกระบี่ และประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งช่อง
ปาก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ  

		การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การ วิ จั ย แบบพรรณนา
โดยมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ดื อ น พฤษภาคม กันยายน 2553 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 371
คน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชาชนที่มีอายุ
มากกว่า 18 ปีที่มารับบริการทันตกรรมในคลินิกทันต
กรรมของโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 8 แห่ง ในจังหวัด
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กระบี่ ตามคู่มือแนวทางการตรวจและจัดการมะเร็ง
ช่องปากสำหรับทันตบุคลากร โดยผู้มารับบริการจะ
ได้รับการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้
และเซ็นยินยอมรับการตรวจและให้ข้อมูลดังกล่าว
การสุ่มตัวอย่าง จะสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ในกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการในคลินิกทันตกรรม
และสมัครใจเท่านั้น โดยกลุ่มตัวอย่าง จะได้รับการ
ตรวจสภาพเนื้อเยื่อในช่องปากตามแนวทางในคู่มือ
แนวทางการตรวจและจัดการมะเร็งช่องปากสำหรับ
ทันตบุคลากร โดยทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากจากผู้เชี่ยวชาญ   และ
มีการใช้แบบสัมภาษณ์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การเกิดมะเร็งช่องปากในผู้รับบริการที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง เช่น ความถี่ในการบริโภคยาสูบ ความถี่ในการ
ดื่ ม แอลกอฮอล์ และการเคี้ ย วหมาก ประวั ติ ท าง
ครอบครัวที่เป็นโรคมะเร็ง ซึ่งแบบสัมภาษณ์สร้าง
และทดสอบโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสำนัก
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับการคัดกรองมะเร็งช่อง
ปากและพบรอยโรคที่ผิดปกติ จะได้รับการส่งต่อมาที่
โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ เพื่อทำการวินิจฉัยโรคขั้น
สุดท้ายอีกครั้งโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าพบว่า
อาจเป็ น รอยโรคก่ อ นเป็ น มะเร็ ง (precancerous
lesion) จะมีการผ่าตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) ตรวจสอบ
ทางพยาธิวิทยาเพื่อยืนยัน หากพบว่ามีเซลล์เนื้อเยื่อ
ที่ผิดปกติที่จะกลายเป็นมะเร็งช่องปาก ผู้ป่วยจะได้
รั บ การส่ ง ต่ อ ไปยั ง ศู น ย์ ม ะเร็ ง เขต 11 จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อ
รับการรักษาต่อไป ตามแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย (รูป
ที่ 1)
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เฉลี่ย โดยใช้โปรแกรม STATA
นิยาม
		มะเร็งช่องปากระยะแรก ในการศึกษาครั้งนี้
พิจารณาจาก รอยโรคที่มีลักษณะเป็นรอยฝ้าขาว
(white lesion), ลักษณะรอยฝ้าแดง (patch), มี
ลั ก ษณะเป็ น ก้ อ นนู น (mass) หรื อ เป็ น รอยแผล
(ulceration) ในช่องปาก และมีความสัมพันธ์กับ
ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นต่ า งๆ เช่ น การสู บ บุ ห รี่ การดื่ ม
แอลกอฮอล์ การเคี้ ย วหมาก รวมทั้ ง การเกิ ด การ
ระคายเคืองในช่องปาก เช่น ฟันคม ฟันปลอมหลวม

ผลการศึกษา

		ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งช่องปากในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาล
รัฐ มีทั้งหมด 371 คน เป็นเพศชายร้อยละ 57.68
เพศหญิงร้อยละ 42.32 และมีกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วง
อายุน้อยกว่า 40 ปี ร้อยละ 14.29 ช่วงอายุระหว่าง
40 - 49 ปี ร้อยละ 16.98 ช่วงอายุระหว่าง 50 59 ปี ร้อยละ 12.40 ช่วงอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 56.33 (ตารางที่ 1) และอุบัติการณ์การเกิด
รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากของประชากรจังหวัด
กระบี่ เท่ากับ 0.47 ต่อแสนประชากร เมื่อจำแนก
ตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีอุบัติการณ์
การเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก เท่ากับ 0.47
ต่ อ แสนประชากร เท่ า กั น (ตารางที่ 2) และเมื่ อ
จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่ม 60 ปีขึ้นไป มีอุบัติ
การณ์การเกิดมะเร็งช่องปาก เท่ากับ 5.54 ต่อแสน
ประชากร ส่วนในกลุ่มอายุอื่นๆ ไม่พบอุบัติการณ์การ
เกิดมะเร็งช่องปาก (ตารางที่ 3) ผู้ป่วยที่ได้รับการ
คัดกรองและพบว่ามีรอยโรคในช่องปาก จำนวน 13
การวิเคราะห์ข้อมูล
ราย จะได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยซ้ำที่โรงพยาบาล
		วิเคราะห์อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งช่องปาก กระบี่ โดยถูกส่งจากโรงพยาบาลเกาะลันตาและโรง
และปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด มะเร็ ง ช่ อ งปาก พยาบาลลำทับมากที่สุด และยืนยันว่าเป็นมะเร็งช่อง
ระยะแรก  โดยสถิ ติ พ รรณนา ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า ปาก จำนวน 2 ราย (ตารางที่ 4) ทั้งนี้รอยโรคใน       
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วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554

ผู้มารับบริการทันตกรรมที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป

ซักประวัติการมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
มะเร็งในช่องปาก

ตรวจรอยโรคในช่องปากและให้การ
วินิจฉัยทางคลินิก
ไม่มีลักษณะเสี่ยงต่อการเป็น
พบรอยโรคในช่องปากและ
กำจัดสิ่งระคายเคืองที่เป็นสาเหตุ
รวมทั้งแนะนำผู้ป่วยงดปัจจัยเสี่ยง
นัดติดตามอาการ 10 วัน
ดีขึ้น

ไม่ดี

ลักษณะทางคลินิก
เข้ากับมะเร็ง

ส่งต่อเพื่อรับการวินิจฉัย
ตามระบบส่งต่อของหน่วยงาน

ติดตามผลการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ติดตามผลการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย

รูปที่ 1 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปากไปที่โรงพยาบาลจังหวัด 
Fig. 1 Approach to patients with oral lesion to the provincial hospital
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ช่องปากที่ตรวจพบ จะเป็น Nicotine Stomatitis
มากที่สุด ร้อยละ 53.86 รองลงมาจะเป็น Atrophic
Candidiasis, Traumatic Ulcer และ
Leukoplakia ร้อยละ 15.38 (ตารางที่ 5)  โดยจะ
เป็นรอยโรคก่อนมะเร็ง (precancerous lesion)
ร้ อ ยละ 23.08 และเป็ น มะเร็ ง ช่ อ งปาก ชนิ ด
Squamous cell carcinoma ร้ อ ยละ 15.38
(ตารางที่ 6) โดยผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น
มะเร็ ง ได้ มี ก ารส่ ง ต่ อ ไปยั ง โรงพยาบาลสงขลา
นคริ น ทร์ ซึ่ ง เป็ น สถานบริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพในการ
รักษาโรคมะเร็งในช่องปาก และกลับมาติดตามและ
ประเมินผลเป็นระยะๆ ที่โรงพยาบาลกระบี่ต่อไป   
		เมื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในช่อง
ปาก พบว่า ในเพศชายที่มีการสูบบุหรี่เป็นประจำ
ดื่มแอลกอฮอล์ กินหมาก และครอบครัวมีประวัติ
เป็นมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 56.61, 20.49, 14.0 และ
6.56 ตามลำดับ ขณะที่เพศหญิงที่มีการสูบบุหรี่เป็น
ประจำ ดื่มแอลกอฮอล์ กินหมาก และครอบครัวมี
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ประวัติเป็นมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 4.0, 4.0, 74.0
และ 18.0 ตามลำดับ (ตารางที่ 7) เมื่อพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ พบว่า ในกลุ่มอายุที่น้อย
กว่า 40 ปี มีปัจจัยเสี่ยงด้านการสูบบุหรี่ การดื่ม
แอลกอฮอล์ การกิ น หมากและการมี ป ระวั ติ
ครอบครัวเป็นมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 55.95, 22.62,
19.05 และ 2.38 ตามลำดับ ในกลุ่มอายุ 40 - 49 ปี
มีปัจจัยเสี่ยงด้านการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
การกินหมากและการมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง
คิดเป็นร้อยละ 52.70, 20.27, 18.92 และ 8.11
ตามลำดับ ในกลุ่มอายุ 50 - 59 ปี มีปัจจัยเสี่ยงด้าน
การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การกินหมากและ
การมี ป ระวั ติ ค รอบครั ว เป็ น มะเร็ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
60.78, 15.69, 21.57 และ 1.96 ตามลำดับ และ
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปมีปัจจัยเสี่ยงด้านการสูบบุหรี่
การดื่มแอลกอฮอล์ การกินหมากและการมีประวัติ
ครอบครัวเป็นมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 30.0, 10.83,
42.50 และ 16.67 ตามลำดับ (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 1 ร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล ที่ได้รับการคัดกรองโรคมะเร็งช่องปากระยะแรก 
Table 1 Percentage of personal factors that have been screened for early stage of oral
cancer
ปัจจัยส่วนบุคล
จำนวน
เพศ
	   ชาย	 215
	   หญิง
157
อายุ
	   น้อยกว่า 40 ปี
53
	   40 – 49 ปี
63
	   50 – 59 ปี
46
	   มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
209
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  ร้อยละ
58.0
42.0
14.29
16.98
12.40
56.33
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ตารางที่ 2 อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งช่องปาก จำแนกตามเพศ
Table 2 Incidence of oral cancer classified by sex
การคัดกรองรอยโรคในช่องปาก
(คน)
เพศ
ปกติ          ผิดปกติ
ชาย
206
8
หญิง
152
5
รวม
358
13

การเกิดมะเร็งช่องปาก
(คน)

อัตราต่อแสน
ประชากร

1
1
2

0.47
0.47
0.47

หมายเหตุ ประชากรกลางปี จังหวัดกระบี่ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 จำนวน 429,785 คน             
เพศชาย จำนวน 214,987 คน
เพศหญิง จำนวน 214,798 คน

ตารางที่ 3 อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งช่องปาก จำแนกตามกลุ่มอายุ 
Table 3 Incidence of oral cancer classified by age group
กลุม่
อายุ
(ปี)
น้อยกว่า
40 – 49
50 – 59
60 ปีขึ้นไป
รวม

การคัดกรองรอยโรคในช่องปาก
ระยะแรก (คน)
ปกติ          ผิดปกติ
52
1
61
2
42
4
203
6
358
13

การเกิดมะเร็งช่องปาก
(คน)

อัตราต่อแสน
ประชากร

0
0
0
2
2

0
0
0
5.54
5.54

หมายเหตุ ประชากรกลางปี จังหวัดกระบี่ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553  จำนวน  429,785  คน
ประชากรอายุน้อยกว่า 40 ปี จำนวน 296,283 คน
ประชากรอายุ 40 – 49 ปี จำนวน 60,517 คน
ประชากรอายุ 50 – 59 ปี จำนวน 36,873 คน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 36,112 คน
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ตารางที่ 4 จำนวนโรงพยาบาลที่ได้คัดกรองรอยโรคในช่องปากและการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
จังหวัด
Table 4 Number of hospitals that had oral lesion screening and patients referred to
provincial hospital
โรงพยาบาลที่คัดกรอง
รอยโรคในช่องปาก
1. โรงพยาบาลกระบี่
2. โรงพยาบาลเหนือคลอง
3. โรงพยาบาลคลองท่อม
4. โรงพยาบาลเขาพนม
5. โรงพยาบาลปลายพระยา
6. โรงพยาบาลอ่าวลึก
7. โรงพยาบาลลำทับ
8. โรงพยาบาลเกาะลันตา
	             รวม

คัดกรองรอยโรค
ในช่องปาก
36
40
43
33
48
42
23
40
305

บริการที่ผู้ป่วยได้รับ (คน)
การส่งต่อไป
รพ.จังหวัด
1
0
2
0
2
2
3
3
13

ยืนยันว่าเป็น
โรคมะเร็ง
1
0
0
0
0
1
0
0
2

ตารางที่ 5 ชนิดของรอยโรคในช่องปากทั้งหมดที่พบจากการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งช่องปากระยะแรก
ของ จังหวัดกระบี่
Table 5 Types of oral lesion from early oral cancer screening of population in Krabi
province
ชนิดของรอยโรค
1. Atrophic Candidiasis
2. Traumatic Ulcer
3. Nicotinic Stomatitis
4. leukoplakia
	 รวม
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จำนวน (คน)
2
2
7
2
13

ร้อยละ
15.38
15.38
53.86
15.38
100
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ตารางที่ 6 ร้อยละของการเกิดรอยโรค การเกิดโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก และการเกิดโรคมะเร็งในช่องปาก
จังหวัดกระบี่ 
Table 6 Percentage of the oral lesion, oral precancerous and oral cancer in Krabi province
รอยโรคที่พบในช่องปาก
Oral lesion
Oral Precancerous lesion
Oral Cancer
	             รวม

จำนวน (คน)
8
3
2
13

ร้อยละ
61.54
23.08
15.38
100

ตารางที่ 7 ร้อยละของปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งช่องปากระยะแรกของประชาชน
จังหวัดกระบี่ จำแนกตามเพศ
Table 7 Percentage of various risk factors affecting the incidence of early oral cancer of
population in Krabi province classified by sex
เพศ
ปัจจัยเสี่ยง
ชาย
หญิง
สูบบุหรี่
58.61 (143)		 4.0 (3)
ดื่มแอลกอฮอล์
20.49 (50)		 4.0 (3)
กินหมาก
14.0 (35)		 74.0 (53)
ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง
6.56 (16)		 18.0 (13)
	           รวม
244
72
ตารางที่ 8 ร้อยละของปัจจัยเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่มีผลการเกิดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งช่องปากระยะแรก  
ของประชาชนจังหวัดกระบี่ จำแนกตามกลุ่มอายุ
Table 8 Percentage of various risk factors affecting the incidence of early oral cancer
of population in Krabi province classified by age group
กลุ่มอายุ (ปี)
ปัจจัยเสี่ยง
น้อยกว่า 40 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
สูบบุหรี่
55.95 (47)
52.70 (39)		 60.78 (31)
30.0 (36)
ดื่มแอลกอฮอล์
22.62 (19)
20.27 (15)		 15.69 (8)
10.83 (13)
กินหมาก
19.05 (16)
18.92 (14)		 21.57 (11)
42.50 (51)
ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง
2.38 (2)
8.11 (6)		 1.96 (1)
16.67 (20)
	          รวม
84
74
51
120

p01-73.indd 40

10/20/11 1:02:31 PM

อุบตั กิ ารณ์และการคัดกรองมะเร็งช่องปากระยะแรกขของประชาชนจังหวัดกระบีฯ่

บทวิจารณ์

จาการศึกษาอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งช่อง
ปากของจังหวัดกระบี่ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมี
อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งช่องปากเท่ากับ 0.47 ต่อ
แสนประชากร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอุบัติการณ์การ
เกิดมะเร็งช่องปากของสถาบันมะเร็ง กรมการแพทย์
ปี 2550 2 ซึ่ ง มี อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด มะเร็ ง ช่ อ งปาก
เท่ากับ 0.66 และ 0.32 ต่อแสนประชากรในเพศ
ชายและหญิง พบว่าไม่แตกต่าง แต่เมื่อเปรียบเทียบ
กับอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งในช่องปากของ Kujan
et al4, Neville และ Day13 พบว่ามีอุบัติการณ์การ
เกิดมะเร็งที่ต่ำกว่าการศึกษาในต่างประเทศ ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาการเกิดมะเร็งช่องปากตามกลุ่มอายุ
ของจังหวัดกระบี่ พบว่า ในกลุ่มที่มีอายุ มากกว่า 40
ปีขึ้นไป จะมีโอกาสเกิดมะเร็งช่องปากสูงกว่ากลุ่มที่
มี อ ายุ ต่ ำ กว่ า 40 ปี ประมาณ 5 - 6 เท่ า ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kujan et al4 เนื่องจาก
ประชากรในกลุ่มอายุที่มากกว่า 40 ปี จะมีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดรอยโรคในช่องปากและมีโอกาสใน
การสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ และ/หรือ
การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นระยะเวลานาน
นอกจากนี้ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด
มะเร็งช่องปาก พบว่า ในเพศชายจะมีปัจจัยเสี่ยง
การเกิดมะเร็งสูงกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะปัจจัยด้าน
การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Saankaranarayanan et al1 ที่พบ  
ว่า กลุ่มทดลองที่มีการตรวจคัดกรองมะเร็ง และ
กลุ่มตัวอย่างมีการสูบหรี่ และ/หรือดื่มแอลกอฮอล์
จะมี โ อกาสตรวจพบมะเร็ ง ช่ อ งปากสู ง กว่ า กลุ่ ม
ควบคุม ดังนั้นการคัดกรองมะเร็งช่องปากโดยการ
ตรวจด้วยสายตา จะเป็นแนวทางในการลดอัตรา
การตายของการเป็นมะเร็งช่องปากได้ในกลุ่มที่มีการ
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สูบบุหรี่ และ/หรือดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประจำ เมื่อ
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้านการกินหมาก พบว่า เพศ
หญิงมีอัตราการกินหมากสูงกว่าเพศชาย ประมาณ5
เท่า แต่ไม่พบความแตกต่างของการเกิดรอยโรคใน
ช่องปาก  แต่เมื่อพิจารณากลุ่มอายุ พบว่า ทุกกลุ่ม
อายุ จะมีอัตราการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์
ใกล้เคียงกัน และจะพบอัตราการกินหมากและการมี
ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งสูงในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้น
ไป
ทั้งนี้การทำMeta Analysis โดยการทบทวน
วารสารจำนวน 7 เรื่อง โดย Moles et al10 พบว่า
ในการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากด้วยสายตา พบ
ว่า มีค่าความไว (sensitivity) เฉลี่ยเท่ากับ 0.796
และมีค่าความเฉพาะเจาะจง (specificity) เฉลี่ย
เท่ากับ 0.977 ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งช่อง
ปากด้วยสายตาจะเป็นวิธีการที่ง่าย มีความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพสูงสามารถคัดกรองมะเร็งช่อง
ปากในระยะเริ่มแรกได้อย่างรวดเร็ว11 รวมทั้งควร
รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงในการคัด
กรองมะเร็ ง ช่ อ งปากอย่ า งสม่ ำ เสมอ 12   ดั ง นั้ น
ประเทศไทยควรที่ จ ะมี ม าตรการในการคั ด กรอง
มะเร็ ง ช่ อ งปากในประชากรกลุ่ ม เสี่ ย งด้ า นการสู บ
บุหรี่ และ/หรือดื่มแอลกอฮอล์และกินหมาก เพื่อที่
จะลดอัตราป่วยและอัตราตายจากโรคมะเร็งในกลุ่ม
เป้าหมายต่อไป

คำขอบคุณ  

		ขอขอบคุณ ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลกระบี่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วม
มือในการคัดกรองมะเร็งช่องปากและให้ความร่วม
มือในการศึกษาครั้งนี้
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Original Article

The incidence and early oral cancer
screening
of Krabi Province in 2010
Wasin Thienkingkeaw * D.D.S, M.P.H

Abstract
This study aimed to study the incidence of oral cancer in Krabi province and to
evaluate the various risk factors affecting the incidence of oral cancer. This descriptive study
were collected data during  May to September, 2010. The sample population consisted of 371
samples (more than 18 years old) who received dental services in 8 dental clinics of public
hospitals in Krabi by purposive sampling technique The sample tissue will be inspected in
accordance with the instructions in the oral examination for oral cancer and dental personnel.
The interview about various risk factors by dentists trained in oral cancer screening from
experts. The results showed that the incidence of oral cancer was 0.47 per hundred thousand
population in Krabi Province. Oral cancer incidence in male and female were 0.47 per
hundred thousand population. And by the age group 60 years with the incidence of oral
cancer was 5.54 per hundred thousand population. From oral cancer screening find out oral
precancerous 23.08 % and oral cancer 15.38% with Squamous cell carcinoma. Thus, it should
be screened for oral cancer in the age group from 40 years old with a history of smoking
and/or alcohol and chewing betel nut to reduce mortality rate from oral cancer in the future.  
Key words : incidence, oral cancer screening
* Provincial Health Office, Krabi Province
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ด้านสุขภาพ ผลกระทบของสุขภาพช่องปาก
สมรรถภาพในชีวิตประจำวันในผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปิยมณฑ์ พฤกษชาติ * ส.บ., ส.ม.
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ ** วท.บ., ส.ม.
ปิติ ทั้งไพศาล *** พ.บ.

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ผล
กระทบของสุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวัน ในผู้สูงอายุ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 – 74 ปี จำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่ม
ละ 30 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสมัครใจเข้าร่วมการดำเนินการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
โปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์ แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์และแบบประเมินผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวัน โดยใช้แบบดัชนี OIDP สถิติ
ที่ใช้ในวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t-test
และ Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุ โรคปริทันต์
การแปรงฟันที่ถูกวิธี การเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ผลดีใน
การปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ การรับรู้ถึงอุปสรรคและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์ เพิ่มขึ้นกว่า
ก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p < .05) ส่วนผลกระทบของ
สุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวัน พบว่า กลุ่มเปรียบเทียบ มีผลกระทบมากที่สุดต่อสมรรถภาพด้านการกิน
อาหารหรือความพอใจในอาหาร โดยมีความถี่ของผลกระทบ 1 – 5 วัน ร้อยละ 56.7 ความรุนแรงมาก ร้อยละ 50
อาการที่เป็นสาเหตุหลัก คือ ความเจ็บปวด ร้อยละ 33.3 สาเหตุของความยากลำบากจากการปวดฟันและฟันโยก กลุ่ม
ทดลอง มีผลกระทบมากที่สุดต่อสมรรถภาพด้านการกินอาหารหรือความพอใจในอาหาร โดยมีความถี่ของผลกระทบ 1 –
5 วัน ร้อยละ 33.3 ความรุนแรงปานกลาง ร้อยละ 26.7 อาการที่เป็นสาเหตุหลัก คือ ความรำคาญ ร้อยละ 36.7 สาเหตุ
ของความยากลำบากจากการปวดฟันและฟันโยก
คำสำคัญ : แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ
* นิสิตปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
** รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
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บทนำ

วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554

จากรายงานการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพผู้
สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2549 – 2550 พบว่า
ปัญหาหลักของผู้สูงอายุ คือ การสูญเสียฟัน พบผู้สูง
อายุ ร้อยละ 94.04 มีการสูญเสียฟันเฉลี่ย 13.38 ซี่
ต่อคน พบผู้สูงอายุร้อยละ 10.47 สูญเสียฟันทั้งปาก
ส่วนผู้สูงอายุที่มีฟันเหลือในช่องปาก พบว่า ร้อยละ
84.2 เป็นโรคปริทันต์ โดยร้อยละ 68.8 เป็นผู้ที่มีโรค
ปริทันต์รุนแรง ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียฟันในอนาคต
อย่ า งมาก หากไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลอย่ า งเหมาะสม 1
จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วและเข้าสู่ “ภาวะประชากรสูงอายุ”
(Population ageing) เช่นเดียวกับประชากรของ
โลกและประเทศไทย โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ
10.05, 10.45 และ 10.48 ในปี 2550, 2551 และ
2552 ตามลำดับ และจากรายงานการสำรวจสภาวะ
ช่องปากผู้สูงอายุของจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2550 –
2552 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งอายุ เ ฉลี่ ย 66.56 ปี ผลการ
สำรวจพบว่า ผู้สูงอายุมีฟันในช่องปากเฉลี่ยมากกว่า
20 ซี่ คือ ร้อยละ 21.31, 20.63 และ 21.81 ในปี
2550, 2551 และ 2552 ตามลำดับ แต่ในจำนวนฟัน
ที่ มี ใ นช่ อ งปาก พบฟั น ผุ ห รื อ สู ญ เสี ย เนื้ อ ฟั น จนไม่
สามารถเก็ บ รั ก ษาไว้ ไ ด้ และฟั น โยกคลอนมาก
เนื่องจากโรคปริทันต์จนต้องถอนเฉลี่ย 1.86 ซี่/คน
ในปี 2550, 2.24 ซี่/คน ในปี 2551 และ 2.79 ซี่/คน
ในปี 2552 ตามลำดั บ จากรายงานการสำรวจ
สภาวะสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุตำบลหนองแก้ว ปี
2552 พบว่า ผู้สูงอายุมีฟันในช่องปากเฉลี่ย 20.63
ซี่ ส่ ว นมากเป็ น ฟั น ผุ ห รื อ สู ญ เสี ย เนื้ อ ฟั น จนไม่
สามารถเก็ บ รั ก ษาไว้ ไ ด้ มี ฟั น โยกเนื่ อ งจากโรค        
ปริทันต์ ร้อยละ 68.5 การดูแลรักษาความสะอาด
ช่องปาก พบว่า มีการแปรงฟัน วันละครั้งหลังตื่น
นอนตอนเช้า ร้อยละ 80.5 และในปี 2552 ผู้วิจัย
ร่ ว มกั บ คณะเจ้ า หน้ า ที่ จ ากฝ่ า ยทั น ตสาธารณสุ ข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำการสุ่ม
สั ม ภาษณ์ ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ท ำการสำรวจ
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สภาวะสุขภาพช่องปาก จำนวน 30 คน เกี่ยวกับ
ปัญหาของโรคในช่องปาก พบว่า มีปัญหาร้อยละ 80
การได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคในช่องปาก วิธีการดูแล
รักษาความสะอาดสุขภาพช่องปาก พบว่า ไม่มีความ
รู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค ร้อยละ 86.67 ไม่รู้
วิธีการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 86.67
ไม่รู้ถึงความรุนแรงที่เกิดจากโรคในช่องปาก ร้อยละ
83.33 ผู้สูงอายุทราบเพียงว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ฟันจะ
หลุดร่วงไปตามวัย ทำให้ไม่เกิดการตระหนักถึงความ
รุนแรง ส่งผลถึงการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากที่ไม่ถูกต้อง เช่น การแปรงฟันที่ผิดวิธี การ
ใช้ขนแปรงแข็งเกินไป การแปรงฟันเพียงวันละครั้ง2
จากสภาพปัญหาด้านทันตสุขภาพดังกล่าว
ส่ ง ผลให้ ผู้ สู ง อายุ ต ำบลหนองแก้ ว อำเภอเมื อ ง
จังหวัดร้อยเอ็ด มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟัน ซึ่งมี
แนวโน้มสูญเสียฟันสูงขึ้น โดยส่วนหนึ่งสาเหตุมาจาก
การดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม การแปรง
ฟันที่ไม่ถูกวิธีทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั่ว
ถึงทุกซี่และทุกด้านและการแปรงฟันวันละครั้งหลัง
ตื่นนอนในตอนเช้าและขาดการรับรู้ถึงความรุนแรง
ของผลกระทบที่ เ กิ ด จากการเป็ น โรคฟั น ผุ โรค        
ปริทันต์ ที่นำมาสู่การสูญเสียฟัน ดังนั้น ในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงได้ดำเนินการส่งเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพช่องปาก โดยมุ่งสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยง
จากการเกิดโรคฟันผุ โรคปริทันต์ การรับรู้ความ
รุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์และรับรู้อุปสรรค
จากการมีพฤติกรรมดูแลส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการจัด
กิจกรรมตามองค์ประกอบแบบแผนความเชื่อด้าน
สุ ข ภาพ โดยการพั ฒ นาโปรแกรมการประยุ ก ต์ ใ ช้
แบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ ผลกระทบของ
สุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวันในผู้
สูงอายุตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยการให้ทันตสุขศึกษา การฝึกแปรงฟันที่ถูกวิธี
เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เห็นความสำคัญ เกิดความรู้
ความเข้ า ใจ ตลอดจนมี ก ารรั บ รู้ ถึ ง ความรุ น แรง
ปัญหา อุปสรรค ผลดีของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
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ผลของโปรแกรมการประยุกต์ ใช้แบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพ ผลกระทบของสุขภาพฯ

โรคฟันผุ โรคปริทันต์ จนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและเหมาะสม
และมีความเชื่อว่าการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ถูก
ต้องไม่เหมาะสมจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพ นำไปสู่
ความรุ น แรงแค่ ไ หน และการที่ ผู้ สู ง อายุ มี ค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคในช่องปาก วิธีการแปรงฟัน
ที่ถูกวิธีและปฏิบัติตนเหมาะสม สม่ำเสมอ จะก่อให้
เกิดผลดีต่อร่างกายอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่จะส่งผลให้ผู้สูง
อายุ มี สุ ข ภาพดี ทั้ ง ด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ และมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ศั ก ดิ์ ศ รี อยู่ ใ นครอบครั ว และ
สังคมอย่างมีความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และการ
รับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และการ
รับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ หลังการ
ทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของสุขภาพช่องปาก
ต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวัน หลังการทดลอง ใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

 	 การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง
(Quasi Experimental Research) ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ก่อนและหลังการทดลอง (Before –
After Two Group Pretest-Posttest Design)
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 – 74 ปี ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง ที่สมัครใจเข้าร่วมการดำเนิน
การวิจัยเป็นผู้ที่สามารถพูดคุยรู้เรื่อง และไม่อยู่ใน
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ภาวะที่ มี ค วามรู้ สึ ก ไม่ ส บายจนไม่ ส ามารถให้
สัมภาษณ์หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้ และไม่เป็นโรค
เรื้อรังในระยะที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยแบ่งเป็น        
กลุ่มละ 30 คน ได้แก่ กลุ่มทดลอง เป็นผู้สูงอายุใน
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และ
กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ เป็ น ผู้ สู ง อายุ ใ นตำบลสะอาด
สมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และขนาด
กลุ่มตัวอย่างได้จากการคำนวณโดยใช้สูตรคำนวณ
ขนาดตั ว อย่ า งเพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของ
ประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันดังนี้ (อรุณ จิร
วัฒน์กุล. 2542)
2σ2 (Zα + Zβ)2
          n/กลุ่ม   = (μ - μ )2
1
2
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด โปรแกรมทั น ต-  
สุขศึกษา โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้าน     
สุขภาพของเบคเกอร์ ในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค
การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบัติตน
และปัจจัยในการนำไปสู่การปฏิบัติ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินผลกระทบของ
สุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวันโดย
ใช้แบบดัชนี OIDP (The Oral Impacts on Daily
Performances)
โดยผู้ วิ จั ย นำเครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องในเรื่องการใช้ภาษา ความชัดเจนของ
ภาษาและการสื่อความหมาย ความตรงในเนื้อหา
(Content Validity) ค่ า ความเที่ ย งของแบบ
สัมภาษณ์ (Reliability) ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์ ไป
ทดลองใช้ (Try Out) กั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่าง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนทดลอง (Pre-test)
ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป
คุ ณ ลั ก ษณะประชากร ความรู้ เ รื่ อ งโรคฟั น ผุ โรค      
ปริทันต์ ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี การเลือก
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคฟันผุ โรคปริทันต์ การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคฟันผุ โรคปริทันต์ การรับรู้ผลดีในการปฏิบัติ
ตัวตามคำแนะนำ การรับรู้ถึงอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตั ว เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ โรคปริ ทั น ต์ พฤติ ก รรม
ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์ในเรื่อง
การแปรงฟันที่ถูกวิธี สม่ำเสมอ การเลือกบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์ อาศัยความถูกต้องทางทันตสุ ข ภาพและผลกระทบของสุ ข ภาพช่ อ งปากต่ อ
สมรรถภาพในชีวิตประจำวัน ดัชนีที่ใช้วัด คือ The
Oral Impacts on Daily Performances (OIDP)
หลังจากนั้นดำเนินการตามแผนการทดลอง โดยการ
อบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้สูง
อายุ สัปดาห์ที่ 1 – 7 และนัดหมายวันเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 (Post-test) โดย
แบบสัมภาษณ์ชุดเดิมรวบรวมข้อมูลทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข อง
ข้อมูลแต่ละตัวอย่าง จากแบบสัมภาษณ์แล้วนำมา
วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา และวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยใช้สถิติ t - test  

ผลการศึกษา

การศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้
แบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ ผลกระทบของ
สุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวัน ในผู้
สูงอายุตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 – 74 ปี
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จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบ กลุ่มละ 30 คน ผลการศึกษา พบว่า
ภายในกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บผู้ สู ง อายุ มี ค วามรู้
การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และ
พฤติกรรมปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์
ก่อนการทดลองและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
ส่วนภายในกลุ่มทดลองผู้สูงอายุมีความรู้ การรับรู้
ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์ หลัง
การทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
เปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่ม
ทดลองมีความรู้ การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
โรคฟั น ผุ โรคปริ ทั น ต์ มากกว่ า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < .05)
(ตารางที่ 1 และ 2)
ส่ ว นผลกระทบของสุ ข ภาพช่ อ งปากต่ อ
สมรรถภาพในชี วิ ต ประจำวั น พบว่ า กลุ่ ม เปรี ย บ
เที ย บ หลั ง สิ้ น สุ ด การดำเนิ น การมี ผ ลกระทบมาก
ที่ สุ ด ต่ อ สมรรถภาพด้ า นการกิ น อาหารหรื อ ความ
พอใจในอาหาร โดยมีความถี่ของผลกระทบ 1 – 5
วั น ร้ อ ยละ 56.7 ความรุ น แรงมาก ร้ อ ยละ 50
อาการที่เป็นสาเหตุหลัก คือ ความเจ็บปวด ร้อยละ
33.3 สาเหตุของความยากลำบากจากการปวดฟัน
และฟันโยก รองลงมา คือ การทำความสะอาดช่อง
ปาก โดยมีความถี่ของผลกระทบ 1 – 5 วัน ร้อยละ
50 ความรุนแรงปานกลาง ร้อยละ 36.7 อาการที่
เป็ น สาเหตุ ห ลั ก คื อ ความเจ็ บ ปวด ร้ อ ยละ 40
สาเหตุของความยากลำบากจากการปวดฟันและฟัน
โยก และการดำเนินชีวิตทั่วไป โดยมีความถี่ของผล
กระทบ 1 – 5 วัน ร้อยละ 36.7 ความรุนแรงน้อย
ร้อยละ 33.3 อาการที่เป็นสาเหตุหลัก คือ ความเจ็บ
ปวด ร้อยละ 43.3 สาเหตุของความยากลำบากจาก
การปวดฟันและฟันโยก (ตารางที่ 3) และในกลุ่ม
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ทดลองหลังการทดลอง พบว่า มีผลกระทบมากที่สุด
ต่อสมรรถภาพด้านการกินอาหารหรือความพอใจใน
อาหาร โดยมีความถี่ของผลกระทบ 1 – 5 วัน ร้อย
ละ 33.3 ความรุ น แรงปานกลาง ร้ อ ยละ 26.7
อาการที่เป็นสาเหตุหลัก คือ ความรำคาญ ร้อยละ
36.7 สาเหตุของความยากลำบากจากการปวดฟัน
และฟันโยก รองลงมา คือ การมีอารมณ์และจิตใจ
เป็นปกติ ไม่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญง่าย โดยมีความถี่
ของผลกระทบ 1 – 5 วั น ร้ อ ยละ 46.7 ความ
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รุนแรงน้อย ร้อยละ 23.3 อาการที่เป็นสาเหตุหลัก
คือ ความรำคาญ ร้อยละ 33.3 สาเหตุของความ
ยากลำบากจากการปวดฟันและฟันโยก และการ
ทำความสะอาดช่ อ งปาก โดยมี ค วามถี่ ข องผล
กระทบ 1 – 5 วัน ร้อยละ 36.7 ความรุนแรงเล็ก
น้อย ร้อยละ 30.0 อาการที่เป็นสาเหตุหลัก คือ
ความเจ็บปวด ร้อยละ 33.3 สาเหตุของความยาก
ลำบากจากการปวดฟันและฟันโยก (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในเรื่องโรคฟันผุ โรคปริทันต์
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง  
Table 1 Comparement of mean perception followed health belief model in dental caries,
periodontitis in experimental and control group
การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ
กลุ่มเปรียบเทียบ
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ 	
โรคปริทันต์
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ โรคปริทันต์
3. การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตามคำแนะนำ
4. การรับรู้ถึงอุปสรรคในการปฏิบัติตัว
เพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์
กลุ่มทดลอง
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ
โรคปริทันต์
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ โรคปริทันต์
3. การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตามคำแนะนำ
4. การรับรู้ถึงอุปสรรคในการปฏิบัติตัว
เพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
(n = 30) การรับรู้ (n = 30) การรับรู้
X S.D.
X S.D.

t

p-value

1.97 0.90 ปานกลาง 2.05 0.89 ปานกลาง -1.409 0.169
1.65 0.62 ต่ำ
1.68 0.62 ปานกลาง -1.988 0.056
1.68 0.61 ปานกลาง 1.65 0.60
ต่ำ
1.081 0.288
1.59 0.83 ต่ำ
1.60 0.80
ต่ำ
-0.278 0.783

1.47 0.50

ต่ำ

2.71 0.44

สูง

-33.242 <.001*

1.52 0.51
1.46 0.59
1.27 0.44

ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

2.60 0.49
2.58 0.54
2.64 0.70

สูง
สูง
สูง

-21.699 <.001*
-20.775 <.001*
-25.461 <.001*

* ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในเรื่องโรคฟันผุ โรคปริทันต์
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง
Table 2 Comparement of mean perception followed health belief model in dental
caries, periodontitis in experimental and control group
การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ

1. การรับรู้ โอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคฟันผุ
โรคปริทันต์
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ
โรคปริทันต์
3. การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติ  
ตามคำแนะนำ
4. การรับรู้ถึงอุปสรรคในการปฏิบัติตัว
เพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์

กลุม่
เปรียบเทียบ การรับรู้
(n = 30)
X S.D.

กลุม่
ทดลอง การรับรู้
(n = 30)
X S.D.

t

p-value

2.05 0.89 ปานกลาง 2.71 0.44

สูง

-5.558 <.001*

1.68 0.62 ปานกลาง 2.60 0.49

สูง

-16.528 <.001*

1.65 0.60

ต่ำ

2.58 0.54

สูง

-19.753 <.001*

1.60 0.80

ต่ำ

2.64 0.70

สูง

-16.434 <.001*

* ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %
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ตารางที่ 3 ร้อยละของผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวันในรอบ 3 เดือนที่
ผ่านมา หลังสิ้นสุดการดำเนินการของกลุ่มเปรียบเทียบ
Table 3 Percentage of the impacts of oral health on daily life competency in the elderly
after 3 months in control group
ความถี่
มี
ป
ญ
ั
หา
ของผลกระทบ
รายการ
ที่พบมากที่สุด
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. การกินอาหารหรือความพอใจในอาหาร
73.3 กระทบ 1–5 วัน
			
56.7
2. การพูดหรือการออกเสียงที่ชัดเจน
43.3 กระทบ 1–5 วัน
			
และทุกวัน
			
16.7
3. การทำความสะอาดช่องปาก เช่น การแปรงฟัน 66.7 กระทบ 1–5 วัน
			
50.0
4. การดำเนินชีวิตทั่วไป เช่น การทำความ
63.3 กระทบ 1–5 วัน
สะอาดบ้านเรือน การทำอาหาร		
36.7
5. การนอนหลับ และการพักผ่อน
43.3 กระทบ 1–5 วัน
			
33.3
6. การยิ้ม หรือหัวเราะหรือโชว์ฟันให้คนอื่นเห็น
43.3 กระทบ 1–5 วัน
โดยไม่อับอาย		
40.0
7. อารมณ์และจิตใจเป็นปกติ ไม่รู้สึกหงุดหงิด
63.3 กระทบ 1–5 วัน
รำคาญง่าย		
36.7
8. การทำงานหลักหรือดำเนินบทบาทหลักในชีวิต 50.0 กระทบ 1–5 วัน
			
33.3
9. การติดต่อกับคนอื่น เช่น การออกไปพบปะ
23.3 กระทบ 1–5 วัน
สังสรรค์กับเพื่อนฝูง		
20.0
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ความรุนแรง อาการที่เป็น สาเหตุ
ที่พบมากที่สุด สาเหตุหลัก ความ
ที่พบมากที่สุด ยากลำบาก
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
รุนแรงมาก ความเจ็บปวด ปวดฟัน
50.0
33.3
ฟันโยก
รุนแรงน้อย ความสวยงาม สูญเสียฟัน
40.0
36.7
ปวดฟัน
รุนแรงปานกลาง
36.7
รุนแรงน้อย
33.3
รุนแรงน้อย
23.3
รุนแรงมาก
26.6
รุนแรงมาก
23.3
รุนแรงน้อย
26.7
รุนแรงน้อย
16.7

ความเจ็บปวด
40.0
ความเจ็บปวด
43.3
ความเจ็บปวด
26.7
ความสวยงาม
42.9
ความเจ็บปวด
33.3
ความเจ็บปวด
30.0
ความเจ็บปวด
16.7

ปวดฟัน
ฟันโยก
ปวดฟัน
ฟันโยก
ปวดฟัน
สูญเสียฟัน
ปวดฟัน
ฟันโยก
ปวดฟัน
ปวดฟัน
สูญเสียฟัน
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ตารางที่ 4 ร้อยละของผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวันในรอบ 3 เดือนที่
ผ่านมา หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
Table 4 Percentage of the impacts of oral health on daily life competency in the
elderly after 3 months in experimental group
ความถี่
ความรุนแรง อาการที่เป็น สาเหตุ
มี
ป
ญ
ั
หา
ของผลกระทบ
ที
่พบมากที่สุด สาเหตุหลัก ความ
รายการ
ที่พบมากที่สุด
ที่พบมากที่สุด ยากลำบาก
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. การกินอาหารหรือความพอใจในอาหาร
66.7 กระทบ 1–5 วัน รุนแรงปานกลาง ความรำคาญ ปวดฟัน
			
33.3
26.7
36.7
ฟันโยก
2. การพูดหรือการออกเสียงที่ชัดเจน
46.7 กระทบ 1–5 วัน รุนแรงเล็กน้อย ความสวยงาม สูญเสียฟัน
			
23.3
23.3
26.7
ปวดฟัน
3. การทำความสะอาดช่องปาก เช่น การแปรงฟัน 56.7 กระทบ 1–5 วัน รุนแรงเล็กน้อย ความเจ็บปวด 	 ปวดฟัน
			
36.7
30.0
33.3
ฟันโยก
4. การดำเนินชีวิตทั่วไป เช่น การทำความสะอาด 20.0 กระทบ 1–5 วัน รุนแรงน้อย ความรำคาญ ปวดฟัน
บ้านเรือน การทำอาหาร		
13.3
10.0
13.3
ฟันโยก
5. การนอนหลับ และการพักผ่อน
23.3 กระทบ 1–5 วัน รุนแรงเล็กน้อย ความเจ็บปวด ปวดฟัน
			
16.7
30.0
16.7
6. การยิ้ม หรือหัวเราะหรือโชว์ฟันให้คนอื่นเห็น
26.7 กระทบ 1–5 วัน รุนแรงน้อย ความสวยงาม สูญเสียฟัน
โดยไม่อับอาย 		
23.3
23.3
23.3
7. อารมณ์และจิตใจเป็นปกติ ไม่รู้สึกหงุดหงิด
63.3 กระทบ 1–5 วัน รุนแรงน้อย ความรำคาญ ปวดฟัน
รำคาญง่าย		
46.7
23.3
33.3
ฟันโยก
8. การทำงานหลักหรือดำเนินบทบาทหลักในชีวิต      30.0 กระทบ 1–5 วัน รุนแรงเล็กน้อย ความเจ็บปวด ปวดฟัน
			
26.7
13.3
13.3
9. การติดต่อกับคนอื่น เช่น การออกไปพบปะ
33.3 กระทบ 1–5 วัน รุนแรงปานกลาง ความเจ็บปวด ปวดฟัน
สังสรรค์กับเพื่อนฝูง		
23.3
13.3
ความรำคาญ สูญเสียฟัน
					
13.3

อภิปรายผล

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ พบว่ า ความรู้ การรั บ รู้
ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์ ก่อน
และหลังการทดลอง ของผู้สูงอายุในกลุ่มทดลองมี
ความรู้ การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
และพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ
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โรคปริ ทั น ต์ หลั ง การทดลองมากกว่ า ก่ อ นการ
ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของขนิษฐา โกเมนทร์3
และธัญลักษณ์ โมราษฎร์4 ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุในกลุ่ม
ทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง
การรับรู้ผลดี การรับรู้อุปสรรคและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์ การแปรง
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ฟันที่ถูกวิธี หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง
(p < .05) กฤษณาพร ทิ พ ย์ ก าญจนเรขา 5 พบว่ า
หลั ง การทดลองผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ทดลองมี ก ารรั บ รู้
โอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูง รับรู้ความรุนแรง
ของการเกิ ด โรคความดั น โลหิ ต สู ง และรั บ รู้ ผ ล
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูง และมีคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้ อ งกั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง สู ง กว่ า ก่ อ นทดลอง
การที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้
สูงอายุในกลุ่มทดลองได้รับแรงจูงใจด้านสุขภาพ ซึ่ง
หมายถึง ความรู้สึก อารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่ง
เกิดจากแรงกระตุ้นของสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอก
สิ่ ง เร้ า ภายใน เช่ น ความสนใจเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
อนามั ย ทั่ ว ไป ความพอใจที่ จ ะยอมรั บ คำแนะนำ
ความร่วมมือและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสุขภาพในทาง
บวก ส่วนสิ่งเร้าภายนอก เช่น ข่าวสาร คำแนะนำ
ด้านสุขภาพจากสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้าน
เป็นต้น เมื่อบุคคลต้องการลดโอกาสเสี่ยงของการ
เป็นโรค แรงจูงใจด้านสุขภาพจะเป็นสิ่งผลักดันร่วม
กับปัจจัยการรับรู้ต่างๆ ให้เกิดความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสุขภาพ การวัดแรงจูงใจโดยทั่วไป
จะวั ด ในระดั บ ของความพึ ง พอใจ ความต้ อ งการ
ความร่ ว มมื อ และความตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามคำ
แนะนำของเจ้าหน้าที่ และมีปัจจัยนอกเหนือจากที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้า
หน้าที่ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านประชากร โครงสร้าง
ทัศนคติ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์และการสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ สิ่งชักนำให้เกิดการปฏิบัติ เช่น การส่ง
ไปรษณียบัตร การโทรศัพท์หรือสื่อสารจากสื่อต่างๆ
เป็นต้น
 	 ด้านความรู้ การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
โรคฟันผุ โรคปริทันต์ ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและ
กลุ่มทดลอง พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มทดลองมีความรู้
การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และ
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พฤติกรรมปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของขนิษฐา
โกเมนทร์3 และธัญลักษณ์ โมราษฎร์4 ซึ่งพบว่า ภาย
หลั ง การทดลอง กลุ่ ม ทดลองมี ค วามรู้ การรั บ รู้
โอกาสเสี่ ย ง การรั บ รู้ ค วามรุ น แรง การรั บ รู้ ผ ล
ประโยชน์และอุปสรรคการปฏิบัติตัวในการป้องกัน
โรคฟันผุ โรคปริทันต์ สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่าง
มี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (p < .05) กฤษณาพร            
ทิพย์กาญจนเรขา5 พบว่า หลังการทดลองผู้สูงอายุ
กลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูง
รับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
และรับรู้ผลประโยชน์ของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูง และมีคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติ
ตนเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง สู ง กว่ า กลุ่ ม
ควบคุม การที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมา
จากแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Hochbum,
Keagles, Leventhal, และ Raosenstock ซึ่งมี
ความสนใจที่จะศึกษาว่าทำไมประชาชนไม่ยอมรับวิธี
ป้องกันโรคทั้งๆ ที่การบริการไม่ได้คิดค่าบริการหรือ
เสียบ้างเล็กน้อย เนื่องจากนโยบายสาธารณสุข ใน
ระยะนั้น (ค.ศ. 1950 – 1960) เน้นการป้องกันโรค
มากกว่ า การรั ก ษา โดยมี ส มมุ ติ ฐ านว่ า บุ ค คลจะ
แสวงหาผลและปฏิ บั ติ ต ามคำแนะนำด้ า นสุ ข ภาพ
(ด้านการป้องกัน เช่น การตรวจสุขภาพ หรือการ
ฟื้ น ฟู ส ภาพ) ภายใต้ ส ถานการณ์ เ ฉพาะบางอย่ า ง
เท่านั้น บุคคลจะต้องมีความรู้ระดับหนึ่งและมีแรง
จูงใจต่อสุขภาพ จะต้องเชื่อว่าตนมีภาวะเสี่ยงต่อการ
เจ็ บ ป่ ว ย จะต้ อ ง เชื่ อ ว่ า การรั ก ษาเป็ น วิ ธี ที่ จ ะ
สามารถควบคุมโรคได้และเชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมโรคไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ (จุฬาภรณ์ โสตะ. 2546 : 77)6 เป็นการเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ และการใช้
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งได้มีการนำ
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพไปใช้อย่างต่อเนื่อง    
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เพื่ อ เป็ น การทำนายพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค
พฤติ ก รรมเสี่ ย ง พฤติ ก รรมการเจ็ บ ป่ ว ยและ
พฤติ ก รรมการรั ก ษา เป็ น ความเชื่ อ ของบุ ค คล
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การเจ็บป่วยและการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น
บุคคลจะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับองค์
ประกอบหลายอย่าง
ด้ า นผลกระทบของสุ ข ภาพช่ อ งปากต่ อ
สมรรถภาพในชี วิ ต ประจำวั น พบว่ า กลุ่ ม ทดลอง
หลังการทดลอง มีผลกระทบมากที่สุดต่อสมรรถภาพ
ด้านการกินอาหารหรือความพอใจในอาหาร โดยมี
ความถี่ ข องผลกระทบ 1 – 5 วั น ร้ อ ยละ 33.3
ความรุนแรงปานกลาง ร้อยละ 26.7 อาการที่เป็น
สาเหตุหลัก คือ ความรำคาญ ร้อยละ 36.7 สาเหตุ
ของความยากลำบากจากการปวดฟันและฟันโยก ดัง
ผลการวิจัยของสมนึก สมบัติวัฒนางกูร และสุกัลยา
แซ่ลี้7 ซึ่งพบว่า สภาวะสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
มีสภาพฟันเป็นโรคปริทันต์ ฟันสึก และฟันผุร้อยละ
97.40, 46.75, และ 38.31 ตามลำดับ โดยที่ผู้สูง
อายุที่ไม่มีฟันทั้งปากและไม่มีฟันสบทั้งสองข้างจะได้
รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้านการรับประทาน
อาหารมากที่สุด รองลงมาคือการยิ้ม การหัวเราะ
และการพูดคุยตามลำดับ

บทสรุป

การศึกษาครั้งนี้ หลังการทดลอง พบว่า ผู้สูง
อายุ ก ลุ่ ม ทดลองมี ค วามรู้ การรั บ รู้ ต ามแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว
เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ โรคปริ ทั น ต์ มากกว่ า ก่ อ น
ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p <
.05) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่าง และผลการ
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บ
เทียบ พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้
ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์ มาก
กว่ า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่
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ระดับ 0.05 (p < .05)
ส่ ว นผลกระทบของสุ ข ภาพช่ อ งปากต่ อ
สมรรถภาพในชี วิ ต ประจำวั น พบว่ า กลุ่ ม เปรี ย บ
เทียบ มีผลกระทบมากที่สุดต่อสมรรถภาพด้านการ
กินอาหารหรือความพอใจในอาหาร โดยมีความถี่
ของผลกระทบ 1 – 5 วั น ร้ อ ยละ 56.7 ความ
รุนแรงมาก ร้อยละ 50 อาการที่เป็นสาเหตุหลัก คือ
ความเจ็บปวด ร้อยละ 33.3 สาเหตุของความยาก
ลำบากจากการปวดฟั น และฟั น โยก และในกลุ่ ม
ทดลอง มีผลกระทบมากที่สุดต่อสมรรถภาพด้านการ
กินอาหารหรือความพอใจในอาหาร โดยมีความถี่
ของผลกระทบ 1 – 5 วั น ร้ อ ยละ 33.3 ความ
รุนแรงปานกลาง ร้อยละ 26.7 อาการที่เป็นสาเหตุ
หลัก คือ ความรำคาญ ร้อยละ 36.7 สาเหตุของ
ความยากลำบากจากการปวดฟันและฟันโยก
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรเก็ บ ข้ อ มู ล ไปพร้ อ มๆ กั บ ข้ อ มู ล       
เชิงคุณภาพ (Mixed method) เพื่อให้ได้ข้อมูลทุก
มิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโปรแกรมให้     
เหมาะสมกับพื้นที่
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการส่ ง
เสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพกิจกรรม
ด้านร่างกาย ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

คำขอบคุณ

ขอขอบพระคุณ คณะเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
แมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทันตสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ที่ ช่ ว ยเหลื อ อำนวย
ความสะดวก ให้กำลังใจ เป็นอย่างดีในการดำเนิน
กิ จ กรรม การวิ จั ย การบั น ทึ ก และเก็ บ รวบรวม   
ข้อมูล
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The Effects of the Program for an
Application of the Health Belief Model and  
the Impacts of Oral  Health on Daily Life
Competency of the Elderly in Roi Et Province
Piyamon Phugsachat * B.P.H., M.P.H.
Udomsak Mahaweerawat ** B.Sc., M.P.H.
Piti Tangpaisal *** M.D.

Abstract
		This research aimed to examine the effects of the program for an application of the health belief
model and the impacts of oral health on daily life competency of the elderly in Tambon Nong Kaeo,
Amphur Mueang, Roi Et Province. The sample consisted of 60 people, aged 60-74 years. They were
divided into an experimental group and a comparison group, 30 aged people each, selected using a
voluntarily technique to participate in conducting the research. The instruments used for collecting data
were dental education program for an application of Becker’s health belief model, an interview form
constructed based on the research purposes applying Becker’s health belief model, and an evaluation form
on the impacts of oral health upon daily life competency using OIDP index. The statistics used for
analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation; and the statistics used for
testing hypotheses were paired t-test and independent t-test. The findings revealed that after the
experiment, the elderly in the experimental group gained in their knowledge involving dental caries,
periodontitis, correct method of tooth brushing, selecting useful food consumption, and perception of risk
opportunity, perception of severity, perception of good outcomes of following : the advice, perceptions of
obstacles and self-behaving to prevent dental caries and periodontitis from before the experiment and
showed higher than the comparison group at the 0.05 level of significance (p<0.05). As for the impacts of
oral health after the experiment, it was found that the comparison group showed the impacts on food
consumption competency the most. The frequency occurred 1-5 days (56.7 percent), severity occurred
much (50 percent), main symptoms were from aches (33.3 percent), the causes were from tooth-aches and
mobility of teeth. The experimental group showed the impacts on food consumption competency (the
most). The frequency occurred 1-5 days (33.3 percent), moderate severity (26.7 percent), main symptoms
were from annoyance (36.7 percent), the causes were from tooth-aches and mobility of teeth.
Key words: health belief model, the elderly
*  Master of Public health in Elderly health management student, Faculty of Public Health Mahasarakham University
** Associate Professor, Faculty of Public Health Mahasarakham University
*** Mahasarakham  Provincial Health Office.
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บ ท วิ ท ย า ก า ร

ความสัมพันธ์ของปัจจัยสุขภาพ
ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ทพญ.บุญเอื้อ ยงวานิชากร * ทบ., สม., อท. (ทันตสาธารณสุข)
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม * ทบ., วท.ม. (ระบาดวิทยา), อท. (ทันตสาธารณสุข)

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยสุขภาพ (Health Determinants) ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้
สูงอายุ ทั้งนี้ ได้แยกปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยด้านสภาวะสุขภาพที่เกี่ยวกับการเป็นโรค การนอนหลับ อารมณ์ความ
รู้สึกต่อชีวิตและน้ำหนักตัว ปัจจัยสภาวะสุขภาพช่องปากที่เกี่ยวกับ จำนวนฟันในช่องปาก ความสามารถในการเคี้ยวอาหาร
การยิ้มหัวเราะ การพูดจาเข้าสังคมและการใส่ฟันเทียม ตลอดจนปัจจัยในบริบทอื่นๆ ที่เคยมีการศึกษาว่า มีผลกระทบกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อันได้แก่ ความสามารถในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
การเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมต่างๆ รายได้เศรษฐกิจ อาชีพและระดับการศึกษา ทำการเก็บข้อมูลจาก 3 อำเภอ ของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิตซึ่งดัดแปลงจากองค์การอนามัยโลก (ค.ศ.1992) ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม
2550 ผู้สูงอายุจำนวน 231 คน ได้รับการประเมินคุณภาพชีวิตตามแบบประเมิน ข้อมูลจากการทดสอบทางสถิติของปัจจัย
ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา การทำงานและรายได้อาชีพ การเป็นเจ้าของบ้านที่พักอาศัย
และการเป็นสมาชิกฌาปนกิจหรือชมรม ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ความ
เพียงพอของรายได้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญที่ p<0.0001 ในขณะเดียวกันความรู้สึกถึงสภาวะสุขภาพ
ตนเอง ความรู้สึกต่อชีวิตและการนอนหลับได้ของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่
p=0.001 และมีความชัดเจนว่า ความสามารถในการเคี้ยวอาหารและความสามารถในการยิ้ม หัวเราะ พูดคุยกับผู้อื่น มีความ
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p=0.000 และ 0.004 ตามลำดับ ถึงแม้ผู้สูงอายุที่ศึกษามีโรคประจำ
ตัวอย่างน้อยคนละ 1 โรค ในความรู้สึกไม่ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตซึ่งอาจเนื่องมาจากเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการ
เข้าถึงบริการหรือเป็นกลุ่มที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน และจากการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยกับคะแนนคุณภาพชีวิตด้วยสถิติ
ชั้นสูง Multiple regression พบว่า การประเมินสุขภาพทั่วไป ความเพียงพอของรายได้ การนอน การเคี้ยวอาหาร การยิ้ม
และการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ 38.2% (Adjusted R2 = 0.365,
p-value=0.000)
คำสำคัญ: ปัจจัยสุขภาพ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
* สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่สิบ (พ.ศ. 2550-2554) ของสำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้ครอบคลุมใน 3 เรื่องหลัก
หนึ่ ง ในนั้ น คื อ การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะคนไทยให้ มี
สุ ข ภาพแข็ ง แรงทั้ ง กายและใจ และอยู่ ใ นสภาพ
แวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่าง
ครบวงจร มุ่งการดูแลส่งเสริมป้องกันเพื่อการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต การใช้ ม าตรวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต “เชิ ง
คุ ณ ภาพ” ได้ เ ริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ปี 1960 โดยมี ง านศึ ก ษา
หลายชิ้น เช่น การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพจิตกับ
สภาวะสุ ข ภาพอนามั ย ของ Gurin, Veroff, และ
Feld (1960) การวิ จั ย สุ ข ภาพจิ ต กั บ พฤติ ก รรมที่
เกี่ยวข้องของ Bradburn and Caplovitz (1960)
จากรายงานวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี
2551” โดยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์การศึกษาสำรวจคุณภาพชีวิตที่ผ่านมา มีการ
ใช้ตัวชี้วัดที่แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชุมชน
และบุคคล อีกทั้งมาตรวัดระดับบุคคล ก็ได้แบ่งเป็น
เชิงปริมาณและคุณภาพ ถ้าเป็นเชิงปริมาณจะวัด
จาก รายได้ การศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพ
การจ้างงาน ในเชิงคุณภาพจะวัดจาก ทัศนะเกี่ยวกับ
ความสุข และคุณภาพชีวิต ตัวอย่างงานวิจัยคุณภาพ
ชีวิตที่ใช้ตัวชี้วัดเป็นนามธรรมหรือในเชิงคุณภาพใน
ระดับบุคคล ได้แก่ งานวิจัยของ Andrews and
Withney (1976) และ Zantra (1983) เป็นต้น
ปั จ จุ บั น ผู้ ที่ ท ำงานด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ
มากขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยคาดว่า 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2573) จะมีผู้สูงอายุ
ถึงร้อยละ 20 หรือ 14.6 ล้านคน1 ทำให้โครงสร้าง
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ประชากรประเทศไทย เคลื่ อ นสู่ ร ะยะที่ เ รี ย กว่ า
“ภาวะประชากรสูงอายุ (population ageing)” ซึ่ง
จะมีผลต่อสภาวะทางสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การ
ดำรงชีวิตและการพัฒนาศักยภาพตนเองของผู้สูง
อายุ การพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุมีความมุ่งหวัง
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นหมายถึงการมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี สามารถดำรงตนอย่าง
มีคุณค่า มีศักยภาพ ตลอดอายุขัย ทั้งนี้ แนวคิดใหม่
ได้ให้นิยามสุขภาพว่า “สุขภาพเกิดจากความสมดุล
ระหว่างความถูกต้องทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม
ทางจิตวิญญาณกับองค์ประกอบอื่น คือ เศรษฐกิจ
ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การเมือง
การศึกษา” การมีสุขภาพดีทำให้ผู้สูงอายุทำงานได้
เข้ า สั ง คม ออกจากบ้ า นพบเพื่ อ น มี ผ ลต่ อ จิ ต ใจดี
การมีสุขภาพดีจึงสัมพันธ์กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ก็ ส่ ง ผลต่ อ การมี สุ ข ภาพที่ ดี
ขณะเดียวกันสุขภาพช่องปากก็มีความสัมพันธ์ต่อ
สุขภาพกายและคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ในเรื่องขบเคี้ยว
การกัด การกลืน การพูด การยิ้ม การหัวเราะ การ
รับรสและกลิ่นจากอาหาร ฟันธรรมชาติมีผลต่อภาพ
ลั ก ษณ์ ความมั่ น ใจและความสวยงาม ในขณะที่
ความเจ็บปวดหรือไม่สบายเนื่องจากฟันมีผลต่อการ
พักผ่อน นอนหลับ การทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ
ตามปกติ จำนวนฟั น ที่ เ หลื อ อยู่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความสามารถในการเคี้ยวอาหาร การทดแทนฟัน
ธรรมชาติด้วยฟันเทียม สามารถใช้งานได้ระดับหนึ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย โดยมีผลที่แตกต่าง
กันในแต่ละพื้นที่ เช่น การศึกษาถึงผลกระทบของ
สุ ข ภาพช่ อ งปากต่ อ การเคี้ ย วอาหารและปั ญ หา
สุขภาพเกี่ยวกับการใช้ฟันเทียมในผู้สูงอายุหลายๆ
แห่งมีขนาดของผลต่างๆ กัน เช่น การศึกษาผู้สูง
อายุ 623 คน ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบร้ อ ยละ45        
มี ปั ญ หาการเคี้ ย วอาหาร2  การศึ ก ษาในผู้ สู ง อายุ  
ชาวอังกฤษ 454 คน พบร้อยละ 29 ที่มีผลต่อการ
บดเคี้ยว3
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาความ
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ความสัมพันธ์ของปัจจัยสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ ในมุมมองและการประเมินของผู้สูงอายุที่เป็น
ประชาชนเจ้าของสุขภาพ เป็นการศึกษาเพื่อที่จะได้
ข้อมูลสำคัญในการออกแบบเพื่อทำการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการที่ให้ความสำคัญต่อการรับรู้
และความยอมรับของผู้สูงอายุ (patient center) ซึ่ง
จะทำให้การดูแลที่เกิดขึ้นเป็นการดูแลที่เป็นองค์รวม
มากขึ้น โดยดัชนีตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
ชีวิตของการศึกษานี้ พัฒนาจากเครื่องชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อฉบับภาษาไทย
ซึ่ ง พั ฒ นาโดย สุ วั ฒ น์ มหั ต นิ รั น ดร์ กุ ล และคณะ 4    
ร่วมกับการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในมุม
มองของผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ศึกษา โดยประเมินจาก
ความรู้สึกต่อชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูง
อายุเอง เช่น รู้สึกมีความสุขทางกาย ทางใจ การ
เป็นโรค ความกังวลหรือเป็นทุกข์ต่อสภาวะที่เป็นอยู่
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความพึงพอใจต่อความ
เป็ น อยู่ เพื่ อ นบ้ า น ความมั่ น คงปลอดภั ย ฯลฯ

ปั จ จุ บั น กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก ำหนดให้ มี         
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกกลุ่ม
อายุ ในส่วนของผู้สูงอายุเป็นการเยี่ยมบ้าน ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่างๆ ผ่านชมรมผู้สูงอายุ การ
ศึกษานี้ ได้แยกปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัย
ด้านสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ อันประกอบด้วย การ
เป็นโรค การนอนหลับ อารมณ์ความรู้สึกต่อชีวิตและ
น้ ำ หนั ก ตั ว สำหรั บ ปั จ จั ย สภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปาก
ประกอบด้วย จำนวนฟันในช่องปาก ความสามารถ
ในการเคี้ยวอาหาร การยิ้มหัวเราะ การพูดจาเข้า
สังคมและการใส่ฟันเทียม ตลอดจนปัจจัยในบริบท
อื่นๆ ที่เคยมีการศึกษาว่ามีผลกระทบกับคุณภาพชีวิต
ของผู้ สู ง อายุ อั น ได้ แ ก่ ความสามารถในการทำ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ความสามารถในการทำ
กิจวัตรประจำวัน การเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมต่างๆ
รายได้เศรษฐกิจ อาชีพและระดับการศึกษา

ทำกิจวัตร
ประจำวัน

อาชีพ
จำนวนฟัน

ภาวะ
สุขภาพ
ช่องปาก

เคี้ยวอาหาร
ยิ้ม หัวเราะ

การศึกษา

รายได้/เศรษฐกิจ

โรคประจำตัว

คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

พูดจา/เข้าสังคม
ใส่ฟันเทียม

59

นอนหลับ
น้ำหนักตัว

ภาวะ
สุขภาพ

รู้สึกต่อชีวิต

ทำกิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ

สมาชิกชมรม

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพ ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
Fig. 1 The Relationship between health determinants and elderly quality of life
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

ระเบียบวิธี  ทำการศึกษาโดยวิธีการสำรวจ  
1. ประชากรศึกษา คือ ผู้สูงอายุ (อายุ 60
ปีขึ้นไป) ในจังหวัดเชียงใหม่
		 1.1 ตัวอย่างการศึกษา ผู้สูงอายุที่มีความ
จำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยกระบวนการเยี่ยมบ้าน
ในช่ ว งเวลาที่ ท ำการสำรวจ (มี น าคม-พฤษภาคม
2550)
		 1.2 การเลื อ กตั ว อย่ า ง โดยวิ ธี ก าร
stratified พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 4 เขต ตาม
การแบ่งเขตของสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือก
อำเภอตัวอย่างด้วยวิธีการ คัดเลือกตัวอย่างตาม
วัตถุประสงค์ (purposive sampling) โดยใช้ความ
พร้ อ มและความเป็ น ไปได้ ข องพื้ น ที่ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว ม
โครงการซึ่งได้พื้นที่ 3 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพชุมชน
แม่ออนกลาง อ.ฝาง ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านกิ่วแลน้อย
อ.สันป่าตอง และศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง
อ.หางดง  โดยดำเนินการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของศูนย์คณุ ภาพชุมชน 3 แห่ง
2. เครื่ อ งมื อ แบบสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง ประกอบ
ด้ ว ย 3 หมวด ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข้ อ มู ล
สุขภาพ และข้อคุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำการเก็บ
ข้อมูลโดยทีมวิจัย
3. ตรวจสอบข้ อ มู ล ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติ ค่า
เฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ด้วย
สถิ ติ Chi-square, t-test และ Multivariate
Regression กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ค่า
p<0.05

ผลการศึกษา

ผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้ทำการสัมภาษณ์ 231
คน เป็นหญิง ร้อยละ 56.7 ชายร้อยละ 43.3 อายุ
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ระหว่าง 60-87 ปี เฉลี่ย 72.34 ปี ส่วนใหญ่อยู่กับคู่
สมรส ร้อยละ 56.3 และเป็นหม้ายหรือแยกทางกับคู่
สมรส ร้อยละ 41.6  เป็นโสด ร้อยละ 2.2  จบการ
ศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 78.4 การศึกษา
สูงสุด คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 1.7  ผู้สูงอายุที่ทำ
งานหารายได้อยู่ ร้อยละ 34.6 โดยมีอาชีพ รับจ้าง
(ร้อยละ 21.6) ค้าขาย (ร้อยละ 10.4)  ร้อยละ 97
ของผู้สูงอายุ มีรายได้ (200-38,000 บาท เฉลี่ย
2,240.10 บาท) ทั้งนี้ ร้อยละ 43.3 รายงานว่า ราย
ได้พอเพียง ร้อยละ 30 ได้รายได้จากลูก-หลาน ผู้สูง
อายุส่วนใหญ่พักอาศัยในบ้านของตนเอง (ร้อยละ
87.4)  และพอใจกับบ้านพัก มีผู้สูงอายุเพียง 1 คน
ที่ไม่พอใจกับบ้านที่พักอาศัยอยู่ โดยส่วนใหญ่จะอยู่
กับคู่สมรสและลูกหลาน พบมีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
ในบ้าน 22 คน (ร้อยละ 9.5) เฉลี่ยจำนวนคนในบ้าน
ที่พัก 2.52 คน  ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นลูกและ
คู่สมรส (ร้อยละ 36.8 และ 19.9 ตามลำดับ) มีผู้สูง
อายุถึงร้อยละ 20.3 ไม่มีผู้ดูแลประจำ พบผู้สูงอายุ
4 คน ที่ไม่มีผู้ดูแลเมื่อป่วย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็น
สมาชิ ก ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ แ ละชมรมผู้ สู ง อายุ
(ตารางที่ 1)
ข้อมูลสุขภาพทั่วไป ร้อยละ 60.6 ของผู้สูง
อายุ มี รู ป ร่ า งสมส่ ว น (BMI 18.5-24.9) ร้ อ ยละ
25.5 ผอม (BMI น้อยกว่า 18.5) ร้อยละ 12.6 อ้วน
(BMI 25.0-29.9) และเป็ น โรคอ้ ว น ร้ อ ยละ 1.3
(BMI มากกว่ า 30.0) ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ป ระเมิ น
สภาวะสุขภาพตนเองอยู่ในเกณฑ์ ดี (ร้อยละ 69.3)
พบร้อยละ 4.8 ประเมินตนเองว่ากำลังป่วย ผู้สูง
อายุ ส่ ว นใหญ่ ป ระเมิ น ว่ า ตั ว เองมี ค วามสุ ข พอ
ประมาณ ร้อยละ 79.2 มีความสุขมาก ร้อยละ 17.3
ไม่มีความสุข ร้อยละ 3.5 รายงานว่า นอนไม่หลับ
เป็นประจำ ร้อยละ 1.7 มีโรคประจำตัว โรคที่พบ
เป็นมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 36.4  
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 ร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
Table 1 Percentage of personal factors of elderly
ปัจจัยส่วนบุคคล
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
เพศ
		 ชาย
100
43.3
		 หญิง
131
56.7
สถานภาพ
		 โสด
5
2.2
		 คู่
130
56.3
		 หม้าย/แยก
96
41.6
ระดับการศึกษา
		 ไม่ได้ศึกษา
38
16.5
		 ประถมศึกษา
181
78.4
		 มัธยมศึกษา
8
3.5
		 ปริญญาตรี
4
1.7
การทำงาน
		 ไม่ได้ทำงาน
151
65.4
		 ทำงานหารายได้
80
34.6
อาชีพ
		 รับจ้าง
50
21.6
		 ค้าขาย
24
10.4
		 เกษตร
4
1.7
		 อื่นๆ   
2
.9
มีรายได้
		 ไม่มี
7
3.0
		 มี (เฉลี่ย 2,240.1บาท)
224
97.0
ความเพียงพอของรายได้
		 ไม่เพียงพอ
131
56.7
		 เพียงพอ 	
100
43.3
บ้านพัก
		 เป็นของตนเอง/คู่สมรส
202
87.4
		 อาศัยกับญาติ
25
10.8
ค่าเฉลี่ยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน	 (0 – 14 คน เฉลี่ย  2.52 )
การเป็นสมาชิก
		 ฌาปนกิจ
226
97.8
		 ชมรมผู้สูงอายุ
197
85.3
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ตารางที่ 2 ร้อยละของปัจจัยสุขภาพในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
Table 2 Percentage of health determinants of elderly
	      ประเด็น
สภาวะสุขภาพ
		 ดีมาก                  	
		 ดี
		 ไม่ดี
		 กำลังป่วย
ความรู้สึกต่อชีวิต
		 มีความสุขมาก
		 มีความสุขพอประมาณ
		 ไม่มีความสุข
		 เป็นทุกข์
การนอนหลับ
		 นอนหลับดี
		 นอนหลับๆ ตื่นๆ
		 นอนไม่หลับ
		 นอนไม่หลับเป็นประจำ
โรคประจำตัว
		 ความดันโลหิตสูง
		 เบาหวาน
		 โรคหัวใจ
		 โรคเกี่ยวกับสายตา
		 โรคในช่องปาก
		 โรคมะเร็ง
สภาวะช่องปากของผู้สูงอายุ   ผู้สูงอายุมี
ฟันคงเหลือในช่องปากเฉลี่ย 14.59 ซี่ ร้อยละ 57.1
สามารถเคี้ยวอาหารได้ดี ร้อยละ 22.1 มีปัญหาใน
การเคี้ยวอาหาร และร้อยละ 1.8 มีปัญหาในการเข้า
ร่วมสังคม สุขภาพช่องปาก หมายถึง ความสามารถ
ในการทำกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพช่ อ งปาก 4
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จำนวน  (คน)

ร้อยละ

19
160
41
11

8.2
69.3
17.7
4.8

40
183
8
-

17.3
79.2
3.5
-

130
92
5
4

56.3
39.8
2.2
1.7

84
19
19
61
26
2

36.4
8.2
8.2
26.4
11.3
.8

กิจกรรม ได้แก่ การเคี้ยวอาหาร การยิ้มหัวเราะและ
พู ด คุ ย การพู ด จา และความสามารถในการเข้ า
สังคมงานต่างๆ ได้อย่างไม่มีปัญหาร้อยละ 72.7 มี
ปัญหาเกี่ยวกับการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพฟัน
ร้อยละ 8.2 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ข้อมูลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
Table 3 Oral health status and health promotion activities of elderly
	      ประเด็น
จำนวน  (คน)
จำนวนฟันที่เหลือในช่องปาก (เฉลี่ย 14.59 ซี่)
		 ไม่มีฟัน
47
          		 1-19 ซี่
88
          		 20-32 ซี่
96
การเคี้ยวอาหาร
		 เคี้ยวอาหารได้ดี
132
		 มีฟันน้อยก็เคี้ยวได้
32
		 ไม่มีฟันก็เคี้ยวได้
16
		 มีปัญหาการเคี้ยวอาหาร
51
การยิ้ม หัวเราะ พูดคุยกับผู้อื่น
		 ได้อย่างสบายใจ
127
		 ได้อย่างสบายใจแม้มีฟันเหลืออยู่น้อย/ไม่มีฟัน
47
		 ได้อย่างสบายใจเพราะใส่ฟันปลอม
45
		 ไม่ได้เต็มที่เพราะมีฟันเหลือน้อย/ไม่มีฟัน
12
การพูดจา
		 พูดได้ชัดเจนดี
190
		 พูดไม่ชัดเพราะไม่มีฟันบางซี่
13
		 พูดชัดหรือไม่ชัดไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดา
25
		 อื่นๆ
3
การเข้าสังคม ประชุม ร่วมกิจกรรมชมรม ทำบุญ ฯลฯ
		 ได้อย่างสบายใจ
126
		 ได้อย่างสบายใจแม้มีฟันเหลืออยู่น้อย/ไม่มีฟัน
50
		 ได้อย่างสบายใจเพราะใส่ฟันปลอม
46
		 ไม่อยากไปเพราะมีฟันเหลือน้อย/ไม่มีฟัน
4
		 อื่นๆ
5
สุขภาพช่องปาก
		 มีปัญหามาก
4
		 มีปัญหาค่อนข้างมาก
7
		 มีปัญหาปานกลาง
8
		 มีปัญหาเล็กน้อย
44
		 ไม่มีปัญหา
168
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ร้อยละ
20.3
38.1
41.6
57.1
13.9
6.9
22.1
55.0
20.4
19.5
5.2
82.3
5.6
10.8
1.3
54.5
21.6
19.9
1.8
2.2
1.7
3.0
3.5
19.0
72.7
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การทำกิจวัตรประจำวัน พบว่า ผู้สูงอายุส่วน 74.5 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รายงานว่าเข้าร่วมกิจกรรม
ใหญ่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติ ร้อยละ ส่งเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ
Table 4 Health promotion and daily routine activities of elderly
	      ประเด็น
สภาวะสุขภาพ
		 ดีมาก                  	
		 ดี
		 ไม่ดี
		 กำลังป่วย
การทำกิจวัตรประจำวัน
		 ทำได้ดี
		 ทำได้ปานกลาง
          		 ทำได้น้อย
การทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
		 ทำได้มาก
		 ทำได้ปานกลาง
		 ทำได้น้อย

จำนวน  (คน)

ร้อยละ

19
160
41
11

8.2
69.3
17.7
4.8

172
53
6

74.5
22.9
2.6

57
153
21

24.7
66.2
9.1

คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ การประเมิ น ที่สุด = 4) สำหรับข้อ 4-5 และข้อ 7–8 จะกลับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วยการประเมิน 20 ทิศทางการให้คะแนน โดยเกณฑ์ประเมินแบ่งเป็น 4
ประเด็ น โดยมี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น ค่ า 0-4 กลุ่ม ดังนี้
คะแนน (ไม่เคย = 0  เล็กน้อย = 1  มาก = 3 มาก
เกณฑ์คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า 72
61-71
21-60
0-20
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ความหมาย
คุณภาพชีวิตดีมาก
คุณภาพชีวิตดี
คุณภาพชีวิตปานกลาง
คุณภาพชีวิตไม่ดี

ร้อยละผู้สูงอายุ
6.1
39.8
54.1
0
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จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ยคะแนน
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เท่ากับ 59.97 ซึ่งจัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง และส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 54.1 มี
คะแนนอยู่ ใ นเกณฑ์ คุ ณ ภาพชี วิ ต ปานกลาง เมื่ อ
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พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุจะมีปัญหาขาด
การดู แ ล คื อ ไม่ มี ผู้ พ าไปหาหมอตามนั ด ร้ อ ยละ
49.4 และไม่ อ ยากรู้ ข่ า วสารใหม่ ๆ ร้ อ ยละ 36.8
(ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ความรู้สึกและสภาพของผู้สูงอายุ ตามประเด็นประเมินคุณภาพชีวิต
Table 5 Perception according to the index of quality of life of elderly
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ความรู้สึก/สภาพ
รู้สึกชีวิตมีความสุข
อยากรู้ข่าวสารใหม่ๆ
ชีวิตมีความสุขทางใจ
เป็นโรคเรื้อรัง
กังวลและเป็นทุกข์เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
มีผู้พาไปหาหมอตามนัด
มีโรคในช่องปาก
กังวลและเป็นทุกข์เกี่ยวกับโรคในช่องปาก
เข้ากับคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
คนในครอบครัวรักใคร่และผูกพันกัน
เข้ากับคนนอกครอบครัวได้ดี
พึงพอใจกับฐานะความเป็นอยู่
เห็นอกเห็นใจเมื่อคนอื่นมีทุกข์
ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น
ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหาเมื่อมีโอกาส
ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อบ้านหรือผู้อื่น
ชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัย
ได้รับความเคารพนับถือจากคนในครอบครัว
ได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน
รู้สึกประสบความสำเร็จในชีวิต

ไม่เคย
1 (0.4)
10 (4.3)
2 (0.9)
121 (52.4)
142 (61.5)
81 (35.1)
132 (57.1)
138 (59.7)
4 (1.7)
4 (1.7)
2 (0.9)
2 (0.9)
3 (1.3)
2 (0.9)
7 (3.0)
9 (3.9)
3 (1.3)

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย สุ ข ภาพและ
คุณภาพชีวิต  จากการทดสอบทางสถิติเพื่อหาความ
สัมพันธ์ของปัจจัยกับคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ พบว่า
คะแนนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกั บ น้ ำ หนั ก จำนวนรายได้ จำนวนการเป็ น
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เล็กน้อย
33 (14.3)
75 (32.5)
33 (14.3)
70 (30.3)
47 (20.3)
33 (14.3)
78 (33.8)
77 (33.3)
7 (3.0)
4 (1.7)
6 (2.6)
18 (7.8)
22 (9.5)
13 (5.6)
60 (26.0)
68 (29.4)
18 (7.8)
6 (2.6)
10 (4.3)
19 (8.2)

มาก
172 (74.5)
104 (45.0)
166 (71.9)
36 (15.6)
35 (15.2)
72 (31.2)
19 (8.2)
16 (6.9)
116 (50.2)
121 (52.4)
150 (64.9)
153 (66.2)
167 (72.3)
178 (77.1)
146 (63.2)
143 (61.9)
159 (68.8)
128 (55.4)
144 (62.3)
157 (68.0)

มากที่สุด
25 (10.8)
42 (18.2)
30 (13.0)
4 (1.7)
7 (3.0)
45 (19.5)
2 (0.9)
104 (45.0)
102 (44.2)
73 (31.6)
58 (25.1)
39 (16.9)
38 (16.5)
18 (7.8)
11 (4.8)
54 (23.4)
97 (42.0)
77 (33.3)
52 (22.5)

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวนฟันที่มีในช่อง
ปาก สุ ข ภาพฟั น ความสามารถในการทำกิ จ วั ต ร
ประจำวันและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และมีความ
สัมพันธ์เชิงลบกับความต้องการรายได้เพิ่ม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ p<0.05 (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนคุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ
Table 6 The Relationship between scores of quality of life and related factors of elderly
ประเด็น/ปัจจัย
คุณภาพชีวิต
น้ำหนัก
ค่า BMI
จำนวนรายได้
ความต้องการรายได้เพิ่ม
จำนวนการเป็นสมาชิกฌาปนกิจ
จำนวนฟันในช่องปาก
สุขภาพฟัน
การทำกิจวัตรประจำวัน
การทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ค่าเฉลี่ย
SD Pearson Correlation p-value*
59.60
8.070
1
50.039
10.323
0.177
.007*
20.88
3.894
0.125
.057
2,165.07 3,923.055
0.178
.010*
903.46 1,129.211
-0.183
.005*
2.40
1.318
0.236
.000*
14.59
11.467
0.140
.033*
3.58
0.840
0.362
.000*
8.44
1.266
0.342
.000*
24.54
4.379
0.367
.000*

*significance level p<0.05

เมือ่ จัดคะแนนคุณภาพชีวติ ตามเกณฑ์กบั ข้อมูล สภาวะสุข ภาพ/ต่อ ชีวิต มีค วามสัม พัน ธ์อ ย่า งมีนัย
พืน้ ฐาน พบว่า ความพอเพียงของรายได้ การเคีย้ ว สำคัญทางสถิตกิ ับระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ ที่
อาหาร การยิม้ หัวเราะ การนอน ความรูส้ ึก ต่อ p<0.05 (ตารางที่ 7, 8, และ 9)
ตารางที่ 7 คะแนนคุณภาพชีวิตกับปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่างๆของผู้สูงอายุ
Table 7 The scores of quality of life and personal factors of elderly
หัวข้อ
เพศ
		 ชาย
		 หญิง
สถานภาพ
		 โสด
		 คู่
		 หม้าย/แยก
ระดับการศึกษา
		 ไม่ได้ศึกษา
		 ประถมศึกษา
		 มัธยมศึกษา
		 ปริญญาตรี
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จำนวน

ค่าเฉลี่ย

ค่า SD

P – value

100
131

60.42
58.97

0.679
0.777

.176

5
130
96

60.80
60.55
58.24

5.357
7.424
8.855

.097

38
181
8
4

56.45
60.00
63.13
64.25

10.091
7.554
6.034
5.560

.027*
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หัวข้อ
จำนวน
การทำงาน
		 ไม่ได้ทำงาน
151
		 ทำงานหารายได้
80
อาชีพ
		 รับจ้าง
50
		 ค้าขาย
24
		 เกษตร
4
		 อื่นๆ
2
มีรายได้
		 ไม่มี
7
		 มี (เฉลี่ย 2,240.1บาท) 224
ความเพียงพอของรายได้
		 ไม่เพียงพอ
131
		 เพียงพอ
100
บ้านพัก
		 เป็นของตนเอง/คู่สมรส 202
           อาศัยกับญาติ
25
การเป็นสมาชิก
		 ฌาปนกิจ
226
           ไม่ได้เป็น
5
การเป็นสมาชิก
		 ชมรมผู้สูงอายุ
197
           ไม่ได้เป็น
34

ค่าเฉลี่ย

ค่า SD

P – value

59.35
60.06

8.297
7.651

.525

59.16
61.58
64.00
56.50

6.962
8.978
8.165
3.536

.524

56.86
59.68

5.843
8.124

.363

57.53
43.3

7.144
8.436

.000*

59.55
59.93

8.152
7.601

.812

59.58
60.20

8.096
7.563

.866

59.59
59.65

8.250
7.040

.969

67

* ทดสอบด้วยสถิติ t-test, significance level p<0.05
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ตารางที่ 8 คะแนนคุณภาพชีวิตกับข้อมูลสภาวะสุขภาพทั่วไปของผู้สูงอายุ
Table 8 The scores of quality of life and general health of elderly
ประเด็น
จำนวน  (คน)
สภาวะสุขภาพ
		 ดีมาก
19
		 ดี
160
		 ไม่ดี
41
		 กำลังป่วย
11
ความรู้สึกต่อชีวิต
		 มีความสุขมาก
40
		 มีความสุขพอประมาณ
183
		 ไม่มีความสุข
8
		 เป็นทุกข์
การนอนหลับ
		 นอนหลับดี
130
		 นอนหลับๆตื่นๆ
92
           นอนไม่หลับ
5
		 นอนไม่หลับเป็นประจำ
4

ค่าเฉลี่ย

ค่า SD

P – value

64.63
60.86
54.95
49.91

4.374
6.530
9.407
12.888

.001*

63.48
59.16
50.13

6.181
8.124
4.190

.001*

61.49
57.70
49.60
54.25

7.576
7.556
5.320
16.840

.001*

* ทดสอบด้วยสถิติ t-test, significance level p<0.05
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ตารางที่ 9 คะแนนคุณภาพชีวิตกับข้อมูลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
Table 9 The scores of quality of life and oral health status of elderly
ประเด็น
จำนวน  (คน) ค่าเฉลีย่
จำนวนฟันทีเ่ หลือในช่องปาก
		 ไม่มีฟนั
47
57.62
		 1-19 ซี่
88
59.30
          	 20-32 ซี่
96
60.84
การเคีย้ วอาหาร
		 มีปญั หา
51
55.00
		 ไม่มปี ญั หา
180
60.90
การยิม้ หัวเราะ พูดคุยกับผูอ้ นื่
		 มีปญั หา
12
48.08
		 ไม่มปี ญั หา
219
60.23
การพูดจา
		 มีปญั หา
13
55.54
		 ไม่มปี ญั หา
215
60.09
การเข้าสังคม ร่วมกิจกรรม ทำบุญฯ
		 มีปญั หา
4
47.00
		 ไม่มปี ญั หา
222
60.02

ค่า SD

P – value

9.200
7.954
7.426

.072

10.241
6.830

.000*

11.634
7.361

.004*

11.780
7.412

.192

16.310
7.517

NA

* ทดสอบด้วยสถิติ t-test, significance level p<0.05

เมื่อทำการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย
กับคะแนนคุณภาพชีวิต ด้วยสถิติชั้นสูง Multiple
regression พบว่ า การประเมิ น สุ ข ภาพทั่ ว ไป,
สุขภาพฟัน, รายได้, ความเพียงพอของรายได้, และ
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การทำกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ
สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ 38.2%
(Adjusted R2 = 0.365, p-value=0.000) (ตารางที่
10)
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ตารางที่ 10 โมเดลอธิบายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ*
Table 10 Model of elderly quality of life
Variable
(constant)
สุขภาพ
สุขภาพฟัน
รายได้เพียงพอ
กิจกรรมส่งเสริม
การนอน
การเคี้ยวอาหาร
การยิ้ม

Unstandardized Coefficient Standardized Coefficient 
t
(β)            Std. Error
(β)
53.701
4.244		
12.654
-1.526
0.838
-0.119
-1.820
1.967
0.562
0.211
3.498
-4.640
0.953
-0.287
-4.870
0.516
0.114
0.284
4.514
-1.894
0.774
-0.142
-2.447
3.122
1.064
0.161
2.935
6.159
2.026
0.170
3.039

Sig
0.0001
0.070
0.001
0.0001
0.0001
0.015
0.004
0.003

* R = 0.618, R2 = 0.382, Adj. R2= 0.365, Sig F change =0.000

ตารางที่ 11 คำอธิบายตัวแปรในโมเดลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
Table 11 Variable Explanation in elderly quality of life model
ลำดับที่
รายละเอียด
1.
คุณภาพชีวิต
2.
สุขภาพ (สภาวะสุขภาพ)
			
			
			
3.
รายได้เพียงพอ
			
4.
กิจกรรมส่งเสริม
5.
นอน
			
			
			
6.
เคี้ยว
			
7.
ยิ้ม
			

p01-73.indd 70

ค่าตัวแปร / ค่าที่เป็นไปได้
0 – 80
1  กำลังป่วย
2  ไม่ดีเลย
3  ดี
4  ดีมาก
1  ไม่เพียงพอ
2  เพียงพอ
9 – 36
1  นอนไม่หลับเป็นประจำ
2  นอนไม่หลับ
3  นอนหลับๆ ตื่นๆ
4  นอนหลับดี
0  มีปัญหา
1  ไม่มีปัญหา
0  มีปัญหา
1  ไม่มีปัญหา
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อภิปรายผล

	 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำหนดให้เป็น
หน้าที่ของรัฐที่จะต้องดำเนินการและรับผิดชอบ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็น
อยู่ ข องการประชาชน  การศึ ก ษาสำรวจคุ ณ ภาพ
ชี วิ ต มี ก ารใช้ ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ระดั บ คื อ
ระดับชุมชนและบุคคล สำหรับระดับปัจเจกบุคคล ใช้
ตัวชี้วัดทางอัตวิสัย (Subjective Indicators) ใน
เรื่องคุณภาพชีวิต 5 มิติ คือ 1) คุณภาพชีวิตด้าน
การทำงาน  2) คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นครอบครั ว  3)
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพและความเครี ย ด   4)
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม และ  5) คุณภาพชีวิต
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ประจำวัน ดังนั้น การดำเนิน
งานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้
สูงอายุ โดยสถานบริการทั้งระดับอำเภอ ตำบล และ
หมู่ บ้ า น มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ทั้ ง 5 มิ ติ
โดยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม ป้องกัน รักษา
ฟื้ น ฟู โ รค โดยเฉพาะโรคเรื้ อ รั ง ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ก าร
พัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ
การพัฒนาสุขภาพช่องปากโดยลดการสูญเสียฟัน
และใส่ฟันเทียมเพื่อเพิ่มความสามารถในการเคี้ยว
อาหาร ยิ้ม หัวเราะและเข้าสังคม การเยี่ยมบ้านเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถทำกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม  
สุ ข ภาพ และกิ จ วั ต รประจำวั น ด้ ว ยตนเอง การ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
ชมรมผู้ สู ง อายุ การศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ประเมินถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของปัจจัยต่างๆ
ที่บุคลากรสาธารณสุขมีการส่งเสริมสุขภาพให้กับ      
ผู้สูงอายุ มาตรวัดเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตที่ประมวล
จากการวิจัยที่ผ่านมาเป็นมาตรวัดระดับบุคคล ใน
ด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพ และสุขภาพช่องปาก และ
บริบทที่เกี่ยวข้องเป็นเฉพาะเจาะจง
จากการทดสอบทางสถิติของปัจจัยข้อมูลพื้น
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ฐาน พบว่า เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการ
ศึกษา การทำงานและรายได้อาชีพ  การเป็นเจ้าของ
บ้านที่พักอาศัย และการเป็นสมาชิกฌาปนกิจหรือ
ชมรม ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ความเพียงพอ
ของรายได้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัย
สำคั ญ ที่ p=.000 ในขณะเดี ย วกั น ความรู้ สึ ก ถึ ง
สภาวะสุขภาพตนเอง   ความรู้สึกต่อชีวิต และการ
นอนหลับได้ของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ p=.001
และมีความชัดเจนว่าจำนวนฟันในช่องปาก ความ
สามารถในการเคี้ยวอาหาร และความสามารถใน
การยิ้ม หัวเราะ พูดคุยกับผู้อื่น มีความสัมพันธ์กับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ p=.072,
.000 และ .004  ตามลำดับ ถึงแม้ผู้สูงอายุที่ศึกษามี
โรคประจำตัวอย่างน้อยคนละ 1 โรค ในความรู้สึกไม่
ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตซึ่งอาจเนื่องมาจาก
เป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงบริการหรือเป็นกลุ่มที่ได้รับ
การเยี่ยมบ้าน และจากการทดสอบความสัมพันธ์
ของปั จ จั ย กั บ คะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต   ด้ ว ยสถิ ติ ก าร
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression  
analysis) พบว่า การประเมินสุขภาพทั่วไป ความ
เพียงพอของรายได้ การนอน การเคี้ยวอาหาร การ
ยิ้ม และการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
สามารถอธิ บ ายคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ได้  
38.2% (Adjusted R2 = 0.365, p-value=0.000)  
ผู้สูงอายุ แบ่งเป็นกลุ่มหลักได้อย่างน้อย 3
กลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ ทำกิจวัตร
ประจำวันได้อย่างปกติสุข ซึ่งส่วนใหญ่เข้าร่วมอยู่ใน
ชมรมผู้สูงอายุ   กลุ่มสอง เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วย
เหลือตัวเองไม่ได้ บางคนก็อยู่ในสถาบัน บางคนมีคน
ดูแลที่บ้าน และ  กลุ่มสาม เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีที่
พึ่งพิง (homeless) กลุ่มที่ศึกษาเป็นกลุ่มที่เข้าร่วม
อยู่ ใ นชมรมและเป็ น กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การเยี่ ย มบ้ า นจึ ง
เป็ น กลุ่ ม เข้ า ถึ ง บริ ก าร ดั ง นั้ น จึ ง พบว่ า คะแนน
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คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ จั ด อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ปัญหาที่ทำให้คะแนนคุณภาพชีวิตลดลง คือ ไม่มีผู้
พาไปหาหมอ และการไม่อยากรู้ข่าวสารใหม่ ทั้งนี้
เราต้องเข้าใจว่ายังมีผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ ไ ด้ แ ละกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี ที่ พึ่ ง พิ ง ที่ ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ในการ
วางแผนการส่งเสริมสุขภาพด้วย    
จากข้อมูลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุที่รู้สึกว่า
มีฟันน้อย หรือไม่มีฟันก็เคี้ยวอาหารได้ ร้อยละ 20.8  
อาจเป็นประเด็นที่ทันตบุคลากรให้ความสนใจศึกษา
ถึงผลต่อสุขภาพ และช่องปากที่จะเกิดขึ้น พบว่า ผู้
สูงอายุที่ยิ้ม หัวเราะ พูดคุยได้อย่างสบายใจ แม้มี
ฟันน้อย/ไม่มีฟัน ร้อยละ 20.4 และใส่ฟันปลอม ร้อย
ละ19.5 ทำให้เห็นว่าผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่เห็น
ว่าการมีฟันน้อย ไม่มีฟัน ใส่ฟันปลอมไม่เป็นปัญหา
ต่อการเคี้ยวและพูดคุย ในขณะที่ปัจจัยเหล่านี้มีผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ  เพราะเมื่อ
จัดคะแนนคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์จากการประเมิน
สุขภาพของตนเองของผู้สูงอายุนั้น ความสามารถใน
การเคี้ยวอาหาร การยิ้ม หัวเราะ พูดคุยได้อย่าง
สบายใจ การนอน และการทำกิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาพ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ p<0.05 สำหรับ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยอื่นๆ กับคุณภาพชีวิตในผู้สูง
อายุ พบว่า ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำ
วันและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ p<
0.05 ดั ง นั้ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ ต้ อ งสร้ า งสิ่ ง
แวดล้อมทางสังคม (social environment) ใหม่
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจวัตรประจำวันและอยู่
ได้อย่างปกติสุขเป็นสิ่งจำเป็น การอยู่บ้านเฉยๆ อาจ
จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในชีวิต ควรมีกิจกรรมออกนอก
บ้านจะได้มีเพื่อน กิจกรรมต่างๆ เช่น ในชมรมผู้สูง
อายุ หรือวัด ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น   

p01-73.indd 72

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสุขภาพ และสุขภาพช่องปากจากความรู้สึก
และการประเมินตนเองของผู้สูงอายุ โดยไม่มีการ
ตรวจสภาวะสุขภาพและอนามัยในช่องปากผู้สูงอายุ
ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์   ซึ่งคงต้องมีการศึกษาต่อ
เนื่องต่อไป เพื่อจะทำให้ผลการศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นั่นคือ ทำให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มาเปรียบเทียบ
กับข้อมูลที่ได้จากผู้สูงอายุ ทำให้เป็นข้อมูลที่จะนำไป
ใช้ในการวางแผนการวางมาตรการส่งเสริมสุขภาพ
และทันตสุขภาพ และพัฒนาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แก่ผู้สูงอายุในอนาคตได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม
ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของ   
ผู้ สู ง อายุ ที่ แ ตกต่ า งจากมุ ม มองของบุ ค ลากร
สาธารณสุขและทันตบุคลากรที่มีต่อสภาวะสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ จากแนวคิดการพัฒนาสุขภาพปัจจุบัน
ที่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การที่ ป ระชาชนอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
คุ ณ ภาพ โดยสามารถปรั บ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ของ
ชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องปราศจากโรคโดยสิ้นเชิง เพื่อ
เป็นข้อมูลนำไปสู่การพัฒนากระบวนการในการเพิ่ม
ความสามารถให้ บุ ค คลและบุ ค ลากรสาธารณสุ ข
ดำเนินการในการควบคุมสุขภาพและปัจจัยกำหนด
สุขภาพ ซึ่งส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตาม
นิ ย ามการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพปั จ จุ บั น การส่ ง เสริ ม  
สุขภาพถือเป็นบทบาทหลักของงาน Public Health
และยังช่วยสนับสนุนการจัดการทั้งโรคติดต่อ โรคไม่
ติดต่อ รวมถึงภาวะคุกคามสุขภาพอื่นๆ ได้ ดังนิยาม
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจาก1st Global Health
Promotion Conference : Ottawa  กำหนดว่า
Health promotion is the process of enabling
people to increase control over, and to
improve, their health. To reach a state of
complete physical, mental and social wellbeing.
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ความสัมพันธ์ของปัจจัยสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อนึ่ ง จากหนั ง สื อ เป้ า หมายทั น ตสุ ข ภาพ
ประเทศไทย 25635  มีการนำข้อมูลพื้นฐานของการ
สำรวจทั น ตสุ ข ภาพ 2544 ที่ พ บว่ า ร้ อ ยละ 57.5
ของผู้สูงอายุมีการสูญเสียฟันที่มีผลกระทบต่อการ
บดเคี้ยว จึงมีการกำหนด ดัชนีชี้วัดการบรรลุเป้า
หมายของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60 ปีว่า ผู้สูงอายุ
ร้อยละ 80 มีฟันใช้งานได้มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ซี่
จากผลการศึกษานี้ พบว่า กลุ่มสูงอายุเป้าหมายซึ่ง
มีอายุเฉลี่ย 72.34 ปี มีฟันเฉลี่ย 14.59 ซี่, จำนวนผู้
สูงอายุที่มีฟันมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ซี่ มีอยู่ร้อยละ
41.6 ไม่มีฟันในช่องปากร้อยละ 20.3 จากข้อมูล
ทำให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นกับผู้สูง
อายุในชนบท แม้ไม่อาจเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุใน
ชนบทของประเทศ แต่คงมีหลายๆ พื้นที่ที่มีลักษณะ
เหมือนกับผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ศึกษาโดย พบว่า ร้อยละ
ของผู้สูงอายุที่มีจำนวนฟันใช้งาน 20 ซี่ขึ้นไปของ
กลุ่มศึกษามีเพียงร้อยละ 41.6 ยังห่างไกลเป็นอัน
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มากจากเป้าหมายทันตสุขภาพประเทศไทย ที่ตั้งไว้
ร้อยละ 80 น่าจะเป็นประเด็นที่ใช้ในการประเมิน
ความสำเร็จของการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายซึ่งคง
ต้ อ งมี ก ารทบทวนเป้ า หมายหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ดำเนิ น งานในกลุ่ ม สู ง อายุ แ ละกลุ่ ม วั ย แรงงาน
ประเด็นที่สอง ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้เป็นมุมมอง
ของผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของสุขภาพที่ทันตบุคลากร
สามารถนำไปใช้ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ม าตรการการจั ด
บริการเพื่อพัฒนาสุขภาพและทันตสุขภาพ และปรับ
เปลี่ยนทัศนคติ และความตระหนักของผู้สูงอายุต่อ
การดูแลสุขภาพและอนามัยในช่องปากต่อไปได้    
คำขอบคุณ
ขอขอบคุ ณ ทพญ. สุ ณี   ผลดี เ ยี่ ย ม ที่
สนับสนุนข้อมูลการศึกษา และขอขอบคุณนางสาว  
สุพรรณี   สุคันวรานิล ที่ช่วยเหลือในการวิเคราะห์
ทางสถิติ
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Abstract
The purpose of this study was to assess factors related to quality of life in Thai
elderly. Data was collected by quality assessment form which was modified from  the
standard form of WHO (1992).The ageing people were randomly selected from 3 amphur of
Chiangmai province, Northern part of Thailand. The questionnaires consisted of 3 domain:
physical health including oral health, social activities, relaxation and recreation. There were
231 elderly completed the assessment form. The mean age was 72.4 years old.  Sex, marital
status, level of education, income, house ownership and member of any social group are not
showed statistical significant to quality of life. Subjective health status, ability to sleep and
self valuing showed statistical significant to the quality of life of the samples. (p=0.001). Oral
health status such as chewing ability, smiling and social communication also revealed strong
statistical significance to quality of life of the elderly at p= 0.000 and 0.004 respectively.
Although this study showed that the elderly was at least one systemic disease but there was
not any effect to the quality of life. The multiple regression was performed to reveal strength
of factors association. Result showed that perception of  health status, enough income, ability
to sleep, chewing ability, smiling and health promotion activities were significant factors
contributed to the quality of life.(Adjusted R2 = 0.365, p = 0.000)
Key words: health determinants, elderly quality of life
* Bureau of Dental Health, Department of Health, Ministry of Public Health.

p01-73.indd 74

10/20/11 1:02:38 PM

