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บทคััดย่่อ
การวิิจัยั เชิิงวิิเคราะห์์แบบภาคตััดขวางนี้้� มีีวัตั ถุุประสงค์์: เพื่่อ� ศึึกษาความชุุกของการได้้รัับผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ
ในมิิติสุิ ขุ ภาพช่่องปาก และความสััมพัันธ์์ของจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่เ� หลืือในช่่องปากกัับคุุณภาพชีีวิติ ในมิิติสุิ ขุ ภาพช่่องปาก
ของผู้้สูู� งอายุุ วิิธีกี ารศึึกษา: กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้้สูู� งอายุุที่่มี� อี ายุุ 60 ปีี ขึ้้น� ไป อาศััยในตำำ�บลทาปลาดุุก อำำ�เภอแม่่ทา จัังหวััดลำำ�พููน
จำำ�นวน 427 คน เก็็บข้้อมููลโดยใช้้การตรวจทางคลิินิิก ตรวจจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปาก จำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลััง
และการสััมภาษณ์์แบบตััวต่่อตััวโดยใช้้แบบสััมภาษณ์์ข้้อมููลทั่่�วไป และข้้อมููลคุุณภาพชีีวิิตมิิติิสุุขภาพช่่องปาก ประเมิิน
ด้้วยดััชนีีผลกระทบจากสภาวะช่่องปากต่่อการใช้้ชีีวิติ ประจำำ�วันั (Oral Impact on Daily Performance: OIDP) วิิเคราะห์์
ผลด้้วยสถิิติเิ ชิิงพรรณนาและสถิิติวิิ เิ คราะห์์การถดถอยลอจิิสติิก ผลการศึึกษา: พบว่่าผู้้สูู� งอายุุ มีีอายุุเฉลี่่�ย 70.3 ± 7.9 ปีี
มีีจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปากเฉลี่่�ย 18.8 ± 9.1 ซี่่� ร้้อยละ 61.1 มีีจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปากตั้้�งแต่่
20 ซี่่� ขึ้้น� ไป ร้้อยละ 50.6 มีีจำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลััง (POPs) ≥ 4 คู่่� ร้้อยละ 39.8 ของผู้้สูู� งอายุุได้้รัับผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ
ในมิิติิช่่องปาก โดย มิิติิสุุขภาพช่่องปากทางด้้านกายภาพมีีอิิทธิิพลต่่อคุุณภาพชีีวิิตมากกว่่าทางด้้านสัังคมหรืือจิิตใจ
โดยผลกระทบของสุุขภาพช่่องปากด้้านการกิินอาหารพบมากที่่�สุดุ ร้้อยละ 35.6 จำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลััง น้้อยกว่่า 4 คู่่� มีีความ
สััมพัันธ์์กัับคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพช่่องปากอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (adjusted OR = 1.67; 95%CI = 1.01 - 2.69)
สรุุป : ผู้้สูู� งอายุุได้้รัับผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ ในมิิติสุิ ขุ ภาพช่่องปากโดยเฉพาะด้้านการกิินอาหาร โดยจำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลััง
น้้อยกว่่า 4 คู่่� มีีความสััมพัันธ์์กัับคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพช่่องปาก
คำำ�สำำ�คััญ : ผู้้�สููงอายุุ, สุุขภาพช่่องปาก, จำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปาก, จำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลััง, คุุณภาพชีีวิิต
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Abstract

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

อีีกสามทศวรรษข้้างหน้้า (พ.ศ. 2593) ประมาณ
หนึ่่�งในสี่่�ของประชากรโลกจะมีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี และ
ประมาณหนึ่่�งในห้้าจะมีีอายุุ 80 ปีีขึ้้�นไป (1) สัังคมไทย
ปััจจุุบัันได้้ก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ และคาดการณ์์ว่่าจะ
เข้้าสู่่�สัังคมผู้้สูู� งอายุุอย่่างสมบููรณ์์อีกี ไม่่ถึงึ สิิบปีีข้้างหน้้าใน
พ.ศ. 2568(2) สำำ�หรัับวััยสููงอายุุ สุุขภาพเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ
เนื่่� อ งจากเป็็ น วัั ย ที่่� มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงทั้้� ง ด้้านร่่ า งกาย
และจิิ ต ใจ การเปลี่่� ย นแปลงเหล่่ า นี้้� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ
ความสามารถในการดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
นำำ� มาซึ่่� ง ภาวะเสี่่� ย งต่่ อ ปัั ญ หาสุุ ข ภาพในด้้านต่่ า ง ๆ
มากกว่่าวััยอื่่�น ผลการสำำ�รวจสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ 60-74 ปีี
ในปีี พ.ศ. 2560 พบว่่าโรคประจำำ�ตัวั ที่่�ผู้สูู้� งอายุุเป็็นมากที่่�สุดุ
ได้้แก่่ ความดัันโลหิิตสููง ร้้อยละ 42.0 ไขมัันในเลืือดสููง
ร้้อยละ 26.2 และเบาหวาน ร้้อยละ 20.9 กลุ่่�มโรคดัังกล่่าว
พบเพิ่่�มขึ้้น� ตามอายุุที่่ม� ากขึ้้น� (3) การเปลี่่�ยนแปลงทางจิิตใจ
ในผู้้�สููงอายุุ พบว่่ามีีการเปลี่่�ยนแปลงของระบบประสาท
ทำำ� ให้้ความต้้องการการเรีี ย นรู้้� สิ่่� ง ใหม่่ ล ดลง มีี ก าร
เปลี่่� ย นแปลงทางอารมณ์์ อาจนำำ� ไปสู่่�ความเจ็็ บ ป่่ ว ย
ทางสุุขภาพจิิต นอนไม่่หลัับ ซึึมเศร้้า ส่่งผลกระทบต่่อ
การดููแลตนเอง และคุุณภาพชีีวิิตได้้(4)

สุุ ข ภาพช่่ อ งปากได้้รัั บ การยอมรัั บ ว่่ า เป็็ น
ส่่ ว นหนึ่่� ง ของสุุ ข ภาพที่่� สำำ�คัั ญ และมีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ต่่ อ
คุุณภาพชีีวิติ ทั้้�งด้้านกายภาพ ด้้านจิิตใจ และด้้านสัังคม(5, 6)
ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี สุุ ข ภาพช่่ อ งปากดีี จ ะช่่ ว ยให้้รู้้� สึึ ก สบาย
รัั บ ประทานอาหารได้้อร่่ อ ยและหลากหลายประเภท
มีีร่า่ งกายแข็็งแรง ช่่วยการพููดออกเสีียงได้้ชััดเจน มีีความ
มั่่�นใจในการเข้้าสัังคมและส่่งเสริิมให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
เนื่่�องจากผู้้�สููงอายุุใช้้ฟัันสำำ�หรัับการบดเคี้้�ยวอาหารมา
เป็็นเวลานานทำำ�ให้้ฟัันมีีการเปลี่่ย� นแปลงทางด้้านกายภาพ
เช่่น มีีปัญ
ั หาหรืือมีีรอยโรคที่่�เป็็นมาตั้้�งแต่่ก่อ่ นถึึงวััยสููงอายุุ
มีีฟัันผุุหรืือฟัันโยก นำำ�ไปสู่่�การสููญเสีียฟัันและทำำ�ให้้เกิิด
ช่่ อ งว่่ า งระหว่่ า งฟัั น การดููแลรัั ก ษาความสะอาดฟัั น
ทำำ�ได้้ยากลำำ�บากขึ้้�นกว่่าการมีีฟัันครบ(7-9) จากรายงาน
ผลการสำำ�รวจสภาวะสุุขภาพช่่องปากแห่่งชาติิครั้้�งที่่� 8
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 พบว่่าผู้้�สููงอายุุ 60-74 ปีี
มีีจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่เ� หลืือในช่่องปากเฉลี่่�ย 18.6 ซี่/่� คน
ร้้อยละ 56.1 มีีจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่เ� หลืือในช่่องปากตั้้�งแต่่
20 ซี่่� ขึ้้�นไป ร้้อยละ 40.2 มีีจำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลัังตั้้�งแต่่ 4 คู่่�
ขึ้้�นไป และลดลงในผู้้�สููงอายุุตอนปลายอายุุ 80-85 ปีี
มีี เ พีี ย งร้้อยละ 22.4 ที่่� มีี ฟัั น ถาวรใช้้งานได้้อย่่ า งน้้อย
20 ซี่่� เฉลี่่�ย 10 ซี่่�/คน และมีีคู่่�สบฟัันหลัังตั้้�งแต่่ 4 คู่่� ขึ้้�นไป
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เพีียงร้้อยละ 12.1 การสููญเสีียฟัันโดยเฉพาะการสููญเสีีย
ฟัั น ทั้้� ง ปาก ในผู้้� สูู งอายุุ 60-74 ปีี พบร้้อยละ 8.7
แต่่ เ มื่่� อ อายุุ 80-85 ปีี เพิ่่� ม สููงถึึ ง ร้้อยละ 31.0 (3)
การมีี จำำ� นวนฟัั น ธรรมชาติิ ที่่� เ หลืือในช่่ อ งปากตั้้� ง แต่่
20 ซี่่� ขึ้้�นไป และ/หรืือ คู่่�สบฟัันหลัังตั้้�งแต่่ 4 คู่่� ขึ้้�นไป
นี้้�เป็็นเป้้าหมายของโครงการส่่งเสริิม ป้้องกััน รัักษา และ
ฟื้้�นฟููสภาพช่่องปากตามที่่�ปรากฏในแผนพััฒนาสุุขภาพ
ช่่องปากของผู้้�สููงอายุุไทย(10) จากปััญหาการสููญเสีียฟััน
ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ตามอายุุ ที่่� ม ากขึ้้� น นั้้� น ส่่ ง ผลกระทบโดยตรง
ต่่ อ ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการบดเคี้้� ย วอาหาร การกัั ด และ
การกลืืนอาหาร ทำำ� ให้้ผู้้� สูู งอายุุ รัั บ ประทานอาหาร
ได้้น้้อยลง จึึ ง ต้้องกิิ น อาหารประเภทที่่� เ คี้้� ย วง่่ า ย เช่่ น
ข้้าวหรืือแป้้ง ทำำ�ให้้มีีโอกาสขาดสารอาหารบางประเภท
ที่่� เ กิิ ด ภาวะทุุ พ โภชนาการ ทำำ� ให้้ร่่ า งกายอ่่ อ นแอและ
เจ็็ บ ป่่ ว ยง่่ า ย โดยพบว่่ า ผู้้� สูู งอายุุ มีี โ อกาสเสี่่� ย งที่่� จ ะ
เกิิดภาวะน้ำำ��หนัักต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์เพิ่่�มสููงเป็็น 2.4 เท่่าของ
ผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่มีีปััญหาจากการเคี้้�ยวอาหาร(11) จะเห็็นว่่า
การสููญเสีียฟัันส่่งผลกระทบทั้้�งประสิิทธิิภาพการบดเคี้้�ยว
และส่่งผลด้้านลบต่่อสุุขภาพโดยรวม อีีกทั้้�งการสููญเสีีย
ฟัันธรรมชาติิมีผลต่
ี อ่ ภาพลัักษณ์์ความมั่่�นใจ ความสวยงาม
เป็็นต้้น การมีีฟันั บางส่่วนหายไป โดยเฉพาะฟัันหน้้า ทำำ�ให้้
ผู้้�สููงอายุุหลายคน มีีความรู้้�สึึกอาย ไม่่อยากยิ้้�ม ไม่่มั่่�นใจ
ในการเข้้าสัังคม การพููดคุุย ซึ่่ง� เป็็นผลกระทบทางด้้านจิิตใจ
ทำำ�ให้้การดููแลผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มนี้้�มีีความซัับซ้้อนมากกว่่า
กลุ่่�มอายุุอื่่�น ๆ(12)
จึึ ง มีี ก ารพยายามที่่� จ ะประเมิิ น ผลกระทบ
ต่่อคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพช่่องปาก (Oral HealthRelated Quality of Life, OHRQoL) ซึ่่� ง มีี บ ทบาท
สำำ�คััญในการประเมิินผลกระทบจากสภาวะช่่องปากต่่อ
การทำำ�กิิ จวัั ต รประจำำ�วัั น หรืือผลกระทบที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ
การใช้้ชีีวิิตของบุุคคล(13) นำำ�ไปสู่่�การระบุุความต้้องการ
การเลืือกการรัักษาและการติิดตามความคืืบหน้้าของ
แต่่ละบุุคคล(14) เป็็นการสะท้้อนผลกระทบของสุุขภาพ
ช่่ อ งปากต่่ อ พฤติิ ก รรมและการใช้้ชีี วิิ ต ในสัั ง คม
ด้้วยมุุมมองและประสบการณ์์เกี่่ย� วกัับสุุขภาพช่่องปากของ
ผู้้�สููงอายุุเอง(15) ดััชนีีผลกระทบจากสภาวะช่่องปากต่่อ
การใช้้ชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น (Oral Impacts on Daily
Performances, OIDP) เป็็นดััชนีีที่่ใ� ช้้ประเมิินคุุณภาพชีีวิติ
ในมิิติสุิ ขุ ภาพช่่องปาก โดยวััดผลกระทบจากสภาวะช่่องปาก
ต่่อการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน 3 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิด้้านกายภาพ
ประกอบด้้วยการกิินอาหาร การพููดหรืือการออกเสีียง
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ให้้ชััดเจน การทำำ�ความสะอาดช่่องปากหรืือฟัันปลอม
มิิ ติิ ด้้ านจิิ ต ใจ ประกอบด้้วยการนอนหลัั บ พัั ก ผ่่ อ น
ความสนุุกสนานในการได้้ออกไปพบญาติิสนิิท มิิตรสหาย
อารมณ์์ แ ละจิิ ต ใจเป็็ น ปกติิ ไม่่ ห งุุ ด หงิิ ด รำ��คาญง่่ า ย
และมิิติิด้้านสัังคม ประกอบด้้วย การดำำ�เนิินชีีวิิต เช่่น
การทำำ�งานบ้้าน การทำำ�ความสะอาดบ้้านเรืือน การทำำ�อาหาร
การยิ้้� ม หัั ว เราะ อวดฟัั น โดยไม่่ อ ายใคร (16) เป็็ น ดัั ช นีี
ที่่� มีี ค วามกระชัั บ และครอบคลุุ ม ผลกระทบหลัั ก ที่่� เ กิิ ด
จากสภาวะช่่องปากที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต เพราะเน้้น
การประเมิินเฉพาะผลกระทบขั้้�นรุุนแรง ต่่อการทำำ�กิิจวััตร
ประจำำ�วััน โดยไม่่รวมผลกระทบเล็็กน้้อยที่่�ไม่่ได้้ส่่งผลต่่อ
การใช้้ชีีวิิต เช่่น ความเจ็็บปวด ความรู้้�สึึกรำ��คาญ(16, 17)
ชุุ ม ช น ตำำ� บ ล ท า ป ล า ดุุ ก อำำ� เ ภ อ แ ม่่ ท า
จัั ง หวัั ด ลำำ�พูู น เป็็ น ชุุ ม ชนชนบทแห่่ ง หนึ่่� ง ในภาคเหนืือ
ที่่�มีีประชากรผู้้�สููงอายุุอาศััยอยู่่�จำำ�นวนมากและยัังอยู่่�ไกล
จากชุุมชนเมืือง นอกจากนี้้� ยัังไม่่มีกี ารศึึกษาถึึงผลกระทบ
ของจำำ�นวนฟัันในช่่องปากกัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ
ในชุุมชนดัังกล่่าว การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษา
ความชุุกของการได้้รัับผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิ
สุุขภาพช่่องปาก และศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง เพศ
อายุุ จำำ�นวนฟัันธรรมชาติิในช่่องปาก จำำ�นวนคู่่�สบฟััน
หลััง กัับผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ ในมิิติิสุุขภาพช่่องปาก
ของผู้้�สููงอายุุ
วิิธีีการศึึกษา
งานวิิจััยเป็็นการวิิจััยเชิิงวิิเคราะห์์แบบภาค
ตััดขวาง (cross-sectional analytic study) โดยศึึกษา
ประชากรผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี อ ายุุ ตั้้� ง แต่่ 60 ปีี ขึ้้� น ไปทั้้� ง หมด
ที่่�อาศััยในตำำ�บลทาปลาดุุก อำำ�เภอแม่่ทา จัังหวััดลำำ�พููน
จำำ�นวน 786 คน เกณฑ์์การเลืือกเข้้าในการศึึกษา คืือ
ผู้้�สููงอายุุที่่�ยิินดีีเข้้าร่่วมการวิิจััย มีีสติิสััมปชััญญะสมบููรณ์์
สามารถสื่่อ� สารโดยการพููดและฟัังได้้ โดยลงชื่่อ� ในหนัังสืือ
ยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจัยั และสามารถเข้้ารัับการสััมภาษณ์์
แบบตััวต่่อตััว และมารัับการตรวจที่่�โรงพยาบาลส่่งเสริิม
สุุขภาพตำำ�บลทาปลาดุุก เกณฑ์์การคััดออก คืือ ผู้้�สููงอายุุ
ที่่�ไม่่สามารถมารัับการตรวจที่่�โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุข
ภาพตำำ�บลทาปลาดุุก หรืือ ไม่่สามารถสื่่�อสารได้้ด้้วย
การพููดหรืือฟััง ซึ่่�งมีีผู้้�สููงอายุุเป็็นไปตามเกณฑ์์จำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 427 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ประกอบด้้วย
การตรวจทางคลิินิิก และการสััมภาษณ์์ โดยการตรวจ
ทางคลิินิิกใช้้แบบตรวจ oral health assessment form
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ขององค์์การอนามััยโลก (WHO) ค.ศ. 2013(17) ตรวจจำำ�นวน
ฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปากและจำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลััง
ดำำ�เนิินการตรวจด้้วยทัันตแพทย์์ 2 คน โดยผู้้�ตรวจผ่่าน
การอบรมจากผู้้� เ ชี่่� ย วชาญที่่� มีี ป ระสบการณ์์ ด้้ านการ
วิินิิจฉััยโรคในช่่องปาก ได้้รัับฟัังการบรรยาย อภิิปราย
ร่่ ว มกัั น โดยใช้้ภาพสไลด์์ แ ล้้วจึึ ง ฝึึ ก ตรวจในสภาวะ
ช่่ อ งปากจริิ ง ผู้้� ต รวจมีี ก ารตรวจกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งและมีี
การปรัับมาตรฐานเกณฑ์์การตรวจเทีียบกัันเองภายใน
กลุ่่�ม และเทีี ย บกัั บ ทัั น ตแพทย์์ ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญเพื่่� อ ปรัั บ
มาตรฐานการตรวจให้้ตรงและถููกต้้องในผู้้�สููงอายุุจำำ�นวน
25 คน โดยมีี ก ารประเมิิ น ความเชื่่� อ มั่่� น ระหว่่ า งผู้้� วัั ด
(inter-examiner reliability) โดยได้้ค่่า Kappa 0.84 ก่่อน
จะลงไปเก็็บข้้อมููลจริิง
อุุปกรณ์์ที่่ใ� ช้้ในการตรวจทางคลิินิกิ ประกอบด้้วย
เก้้าอี้้�สนาม ไฟชนิิด light emitting diode (LED) และ
ชุุดตรวจตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การอนามััยโลก (WHO)(17)
การสััมภาษณ์์ ประกอบด้้วยแบบสััมภาษณ์์ 2 ส่่วน คืือ
ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไป ประกอบด้้วย ชื่่�อ นามสกุุล เพศ
และ อายุุ ส่่วนที่่� 2 ข้้อมููลคุุณภาพชีีวิติ มิิติสุิ ขุ ภาพช่่องปาก
(Oral Health-Related Quality of Life, OHRQoL)
ใช้้ดััชนีีวััดผลกระทบจากสภาวะช่่องปากต่่อการใช้้ชีีวิิต
ประจำำ�วััน (Oral Impacts on Daily Performances,
OIDP) (16) เนื่่อ� งจากถููกพััฒนามาเพื่่อ� ใช้้สำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุไทย
วััดผลกระทบสุุขภาพของช่่องปากในชีีวิิตประจำำ�วััน 3 มิิติิ
ได้้แก่่ มิิ ติิ ด้้ านกายภาพ ประกอบด้้วยการกิิ น อาหาร
การพููดหรืือการออกเสีียงให้้ชััดเจน การทำำ�ความสะอาด
ช่่ อ งปากหรืือฟัั น เทีี ย ม มิิ ติิ ด้้ านจิิ ต ใจ ประกอบด้้วย
การนอนหลัับพัักผ่่อน การยิ้้�มหััวเราะ อวดฟัันโดยไม่่อายใคร
การคงสภาพอารมณ์์และจิิตใจให้้เป็็นปกติิ ไม่่หงุุดหงิิด
รำ��คาญง่่าย และมิิติิด้้านสัังคม ประกอบด้้วย การดำำ�เนิิน
ชีีวิิตเช่่น การทำำ�งานบ้้าน การทำำ�ความสะอาดบ้้านเรืือน
การทำำ� อาหาร ความสนุุ ก สนานในการได้้ออกไป
พบญาติิสนิิท มิิตรสหาย (16) การสััมภาษณ์์ดำำ�เนิินการ
โดยนัักวิิชาการสาธารณสุุขที่่�ผ่่านการปรัับมาตรฐาน และ
การฝึึกสััมภาษณ์์ ณ โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล
ทาปลาดุุก อำำ�เภอแม่่ทา จัังหวััดลำำ�พููน เก็็บข้้อมููลตั้้�งแต่่
เดืือนมิิถุุนายน 2561 ถึึง กรกฎาคม 2562 การศึึกษานี้้�
ได้้รัับอนุุมััติิให้้ดำำ�เนิินการวิิจััยจากคณะกรรมการพิิทัักษ์์
สิิ ท ธิิ ส วัั ส ดิิ ภ าพและป้้ อ งกัั น ภยัั น ตรายของผู้้� ถูู กวิิ จัั ย
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (เอกสาร
เลขที่่� 4/2561) วิิเคราะห์์ผลโปรแกรม SPSS เวอร์์ชััน 26
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การวิิเคราะห์์ลัักษณะทั่่�วไปของข้้อมููลด้้วยสถิิติิพรรณนา
กรณีีข้้อมููลต่่อเนื่่อ� งใช้้ ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
กรณีีข้้อมููลไม่่ต่่อเนื่่�องใช้้ค่่าร้้อยละ การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
คุุณภาพชีีวิิตมิิติิสุุขภาพช่่องปาก นำำ�เสนอความชุุก และ
วิิเคราะห์์ปัจั จััยที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์กับั ผลกระทบต่่อคุุณภาพ
ชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพช่่องปากของผู้้�สููงอายุุ ใช้้การวิิเคราะห์์
ถดถอยลอจิิสติิก มีีปััจจััยที่่�ศึึกษาได้้แก่่ เพศ อายุุ จำำ�นวน
ฟัันธรรมชาติิในช่่องปาก จำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลััง โดยมีีเกณฑ์์
ในการกำำ�หนดผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพ
ช่่ อ งปากของผู้้� สูู งอายุุ โดยใช้้ความชุุ ก ของการได้้รัั บ
ผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ ในมิิติสุิ ขุ ภาพช่่องปาก แบ่่งเป็็น
2 กลุ่่�ม โดยกำำ�หนดกลุ่่�ม 0 คืือมีีค่่าความชุุกของการได้้รัับ
ผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพช่่องปากเท่่ากัับ
0 และ กลุ่่�ม 1 คืือมีีค่่าความชุุกของการได้้รัับผลกระทบ
ต่่อคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพช่่องปากมากกว่่า 0 และ
กำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเท่่ากัับ 0.05
ผลการศึึกษา
ผลการศึึกษาพบว่่าผู้้สูู� งอายุุในตำำ�บลทาปลาดุุก
ที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป จำำ�นวน 786 คน สามารถมารัับ
การตรวจได้้ 427 คน (ร้้อยละ 54.3) โดยผู้้สูู� งอายุุส่ว่ นใหญ่่
(ร้้อยละ 73.1) อายุุอยู่่�ในช่่วง 60-74 ปีี อายุุเฉลี่่�ย 70.3 ±
7.9 ปีีร้้อยละ 59.5 เป็็นเพศหญิิง มีีจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิ
เหลืือในช่่องปากเฉลี่่�ย18.8 ± 9.1 ซี่่� ร้้อยละ 59.0 ของ
ผู้้�สููงอายุุมีีจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิในช่่องปากตั้้�งแต่่ 20 ซี่่�
ขึ้้�นไป และ ร้้อยละ 50.6 มีีจำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลัังตั้้�งแต่่ 4 คู่่�
ขึ้้�นไป (Table 1)
ผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพของ
ช่่องปาก พบว่่า ผู้้สูู� งอายุุในตำำ�บลทาปลาดุุกได้้รัับผลกระทบ
ต่่อคุุณภาพชีีวิิต
ในมิิ ติิ สุุ ข ภาพช่่ อ งปากโดยรวม มีี ค วามชุุ ก
เท่่ากัับ ร้้อยละ 39.8 มิิติด้้ิ านกายภาพ พบว่่า การกิินอาหาร
มีีผลกระทบมากที่่�สุุด ร้้อยละ 35.6 รองลงมา คืือ กระทบ
การพููดหรืือการออกเสีียง ร้้อยละ 7.3 และการทำำ�ความสะอาด
ช่่องปากหรืือฟัันเทีียม ร้้อยละ 4.7 มิิติิด้้านจิิตใจ พบว่่า
การคงสภาพอารมณ์์ มีีผลกระทบมากที่่�สุุด ร้้อยละ 15.7
รองลงมาคืือการพัั ก ผ่่ อ นนอนหลัั บ ร้้อยละ 2.3 และ
การยิ้้�มหััวเราะอวดฟััน มีีผลกระทบน้้อยที่่�สุุด ร้้อยละ 0.9
มิิติิด้้านสัังคม พบว่่า กิิจกรรมทางสัังคมพบญาติิมิิตร
มีีผลกระทบมากที่่�สุุด ร้้อยละ 6.1 และ การทำำ�งานบ้้าน
ทั่่�วไป ร้้อยละ 1.4 (Table 2)
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Table 1 Sociodemographic and Clinical characteristics
Variables
Gender
Age
Number of natural teeth (n=427)

Posterior occluding pair (POPs)

n

%

Male
Female

173
254

40.5
59.5

60 – 74 years
> 74 years

312
115

0
1-10 teeth
11-19 teeth
≥ 20 teeth
<4 pairs
≥4 pairs

mean

SD

73.1
26.9

70.3

7.9

38
54
74
261

8.9
12.7
17.3
61.1

18.8

9.1

211
216

49.4
50.6

Table 2 Comparisons of prevalence of Oral Impacts on Daily Performances between groups (Dentate groups
		 n= 389) (Edentate groups n= 38)
OIDP
Physical
Eating
Speaking
Cleaning teeth or denture
Psychological
Sleeping
Smiling
Emotional stability

No. of Dentate (%)
95% CI

No. of Edentate (%) Total prevalence n%
95% CI
95% CI

142 (36.5)
(31.7-41.3)
24 (6.2)
(3.8-8.6)
17 (4.4)
(2.3-6.4)

10 (26.3)
(11.7-41.0)
7 (18.4)
(5.5-31.3)
3 (7.9)
(-1.1-16.9)

152 (35.6)
(31.0-40.2)
31 (7.3)
(4.8-9.7)
20 (4.7)
(2.7-6.7)

10 (2.6)
(0.1-4.2)
3 (0.8)
(0.0-1.6)
67 (17.2)
(13.5-20.1)

0 (0.0)
1 (2.6)
(-2.7-8.0)
0 (0.0)
-

10 (2.3)
(0.9-3.8)
4 (0.9)
(0-1.9)
67 (15.7)
(12.2-19.1)

6 (1.5)
(0.3-2.8)
24 (6.2)
(3.8-8.6)
157 (40.4)
(35.5-45.3)

0 (0.0)
2 (5.3)
(-2.2-12.7)
13 (34.2)
(18.4-50.0)

6 (1.4)
(0.3-2.5)
26 (6.1)
(3.8-8.3)
170 (39.8)
(35.2-44.5)

Social
Working
Satisfaction with appearance
Overall impacts in OIDP
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ผลกระทบต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ในมิิ ติิ สุุ ข ภาพ
ช่่ อ งปาก เปรีี ย บเทีี ย บในผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี ฟัั น (dentate
group) และผู้้� สูู งอายุุ ที่่� ไ ม่่ มีี ฟัั น (edentate group)
มิิ ติิ ด้้ านกายภาพ พบว่่ า การกิิ น อาหาร มีี ผล กระทบ
มากที่่� สุุ ด ทั้้� ง ในกลุ่่�มผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี ฟัั น และไม่่ มีี ฟัั น
ร้้อยละ 36.5 และ 26.3 ตามลำำ�ดัั บ มิิ ติิ ด้้ านจิิ ต ใจ
พบว่่า การคงสภาพอารมณ์์ มีีผลกระทบมากที่่�สุุดในกลุ่่�ม
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีฟััน ร้้อยละ 15.7 แตกต่่างจากกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
ที่่�ไม่่มีีฟััน กลัับพบว่่า การยิ้้�มหััวเราะอวดฟััน มีีผลกระทบ
มากที่่�สุุด ร้้อยละ 2.6 มิิติิด้้านสัังคม พบว่่า กิิจกรรม
ทางสัั ง คมพบญาติิ มิิ ต ร มีี ผล กระทบมากที่่� สุุ ด ในกลุ่่�ม
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีฟััน ร้้อยละ 6.2 เช่่นเดีียวกัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
ที่่�ไม่่มีีฟััน ซึ่่�งพบ ร้้อยละ 5.3 (Table 2)
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ผลการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยต่่าง ๆ
กัั บ ผลกระทบต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ในมิิ ติิ สุุ ข ภาพช่่ อ งปาก
ด้้วยการวิิเคราะห์์ถดถอยโลจิิสติิก พบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
จำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปากน้้อยกว่่า 20 ซี่่�
มีี โ อกาสเสี่่� ย งต่่ อ การเกิิ ด ผลกระทบต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
ในมิิติิสุุขภาพช่่องปากเป็็น 1.12 เท่่า อย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (95%CI = 0.74 - 2.07) ของผู้้�สููงอายุุที่่�มีีจำำ�นวน
ฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปากตั้้�งแต่่ 20 ซี่่� ขึ้้�นไป และ
ผู้้สูู� งอายุุที่่มี� จำี ำ�นวนคู่่�สบฟัันหลััง น้้อยกว่่า 4 คู่่�มีีโอกาสเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ ในมิิติสุิ ขุ ภาพช่่องปาก
เป็็น 1.67 เท่่า อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (95%CI = 1.01
- 2.69) ของผู้้�สููงอายุุที่่�มีีจำำ�นวนคู่่�สบในฟัันหลััง อย่่างน้้อย
4 คู่่� ขึ้้�นไป (Table 3)

Table 3 Odd ratios between the impact on OIDP and the variables analyzed (Sociodemographic and Clinical
		 characteristic)
of oral Crude OR(95%CI) p-value Adjusted OR(95%CI) p-value
Variables Prevalence
impact% (n)
Gender
Male
43.4 (75)
1
0.217
1
0.218
Female
37.4 (95)
0.78 (0.53-1.16)
1.28 (0.86-1.91)
Age
60-74 years
35.8 (120)
1
0.348
1
0.348
> 74 years
43.5 (50)
1.23 (0.80-1.90)
1.00 (0.63-1.61)
Number of natural teeth
≥ 20 teeth
34.9(91)
1
0.022*
1
0.009
1-19teeth
61.7(79)
1.70 (1.14-2.52)
1.12 (0.74-2.07)
Posterior occluding pair (POPs)
≥4 pairs
41.20 (70)
1
0.002*
1
0.002*
<4 pairs
47.40 (100)
1.88 (1.27-2.78)
1.67 (1.01-2.69)
*statistically significant different (p < 0.05)
บทวิิจารณ์์
จากการศึึกษานี้้� พบว่่า ผู้้�สููงอายุุมีีอายุุเฉลี่่�ย
70.3 ± 7.9 ปีี ร้้อยละ 59.0 มีีจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิ
ที่่�เหลืือในช่่องปากตั้้�งแต่่ 20 ซี่่� ขึ้้�นไป ซึ่่�งสููงกว่่ารายงาน
การสำำ�ร วจสภาวะสุุ ข ภาพช่่ อ งปากแห่่ ง ชาติิ ค รั้้� ง ที่่� 8
พ.ศ. 2560 ที่่�พบว่่าร้้อยละ 56.1 ของจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุ
60-74 ปีี มีี จำำ� นวนฟัั น ธรรมชาติิ ที่่� เ หลืือในช่่ อ งปาก
ตั้้�งแต่่ 20 ซี่่� ขึ้้�นไป และค่่าเฉลี่่�ยจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิ
ที่่� เ หลืือในช่่ อ งปาก จากการศึึ ก ษานี้้� 18.8 ± 9.1 ซี่่�

ใกล้้เคีี ย งกัั บ ค่่ า เฉลี่่� ย จำำ� นวนฟัั น ธรรมชาติิ ที่่� เ หลืือ
ในช่่องปาก รายงานจากการสำำ�รวจสภาวะสุุขภาพช่่องปาก
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 8 พ.ศ. 2560 (เฉลี่่�ย 18.6 ซี่่�/คน) สำำ�หรัับ
จำำ� นวนคู่่�สบฟัั น หลัั ง ในการศึึ ก ษานี้้� พบว่่ า ผู้้� สูู งอายุุ
ร้้อยละ 50.6 มีีจำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลัังตั้้�งแต่่ 4 คู่่� ขึ้้�นไป
ซึ่่�งสููงกว่่ารายงานผลการสำำ�รวจสภาวะสุุขภาพช่่องปาก
แห่่งชาติิครั้้�งที่่� 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในผู้้�สููงอายุุ
60-74 ปีี มีี จำำ� นวนคู่่�สบฟัั น หลัั ง ตั้้� ง แต่่ 4 คู่่� ขึ้้� น ไป
ร้้อยละ 40.2 (3) การศึึ ก ษานี้้� ใช้้จำำ� นวนฟัั น ธรรมชาติิ
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ที่่� เ หลืือในช่่ อ งปากตั้้� ง แต่่ 20 ซี่่� ขึ้้� น ไป และจำำ� นวนคู่่�
สบฟัันหลัังตั้้�งแต่่ 4 คู่่� ขึ้้�นไป เป็็นเกณฑ์์ สอดคล้้องกัับ
เป้้ า หมายของแผนงานทัั น ตสุุ ข ภาพสำำ� หรัั บ ผู้้� สูู งอายุุ
ประเทศไทย มีีจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปาก
ตั้้�งแต่่ 20 ซี่่� ขึ้้น� ไป และ/หรืือ จำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลัังตั้้�งแต่่ 4 คู่่�
ขึ้้� น ไป (10) ในภาพรวมถืือว่่ า สุุ ข ภาพช่่ อ งปากผู้้� สูู งอายุุ
ตำำ�บลทาปลาดุุก อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี
จากผลการศึึ ก ษาพบว่่ า ความชุุ ก ของการ
ได้้รัับผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพช่่องปาก
โดยรวม เท่่ากัับร้้อยละ 39.8 ซึ่่�งน้้อยกว่่า การศึึกษาของ
รััชฎา น้้อยสมบััติิ และคณะ (ร้้อยละ 51.6)(18) Srisilapanan
และคณะ (ร้้อยละ 52.8)(4) Adulyanon และคณะ (ร้้อยละ
73.6)(16) สุุเทีียน แก้้วมะคำำ� และคณะ (ร้้อยละ 75.9)(6)
แต่่อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าจะมีีความชุุกของการได้้รัับผลกระทบ
ต่่อคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพช่่องปากที่่�แตกต่่างกัันไป
ในแต่่ละการศึึกษา อาจจะเป็็นผลมาจาก กลุ่่�มตััวอย่่าง
หรืือ จำำ�นวนฟัันธรรมชาติิ ที่่�แตกต่่างกััน แต่่มีีรายงาน
ผลกระทบที่่�เหมืือนกัันคืือ การกิินอาหารสอดคล้้องกัับ
ความชุุกของการได้้รัับผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิ
สุุขภาพช่่องปากมากที่่�สุดุ ในการศึึกษานี้้�พบ (ร้้อยละ 35.6)
(Table 2) สอดคล้้องกัับการศึึกษาของเขมิิกา สมบััติโิ ยธา
และคณะ (ร้้อยละ 52.2)(19) รััชฎา น้้อยสมบััติิ และคณะ
(ร้้อยละ 61.5)(18) สุุเทีียน แก้้วมะคำำ� และคณะ (ร้้อยละ
75.3)(6) และการศึึกษาของ ณฤดีี ลิ้้�มปวงทิิพย์์ และคณะ
(ร้้อยละ 80.6)(20) อธิิบายได้้ว่่า การกิินอาหารเป็็นกิิจวััตร
ประจำำ�วัั น เมื่่� อ ไม่่ มีี ฟัั น ที่่� ใ ช้้บดเคี้้� ย วอาหารได้้อย่่ า ง
มีีประสิิทธิิภาพ จึึงส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิ
สุุขภาพช่่องปากมากที่่�สุุด
ผลกระทบมิิติิด้้านสัังคม พบว่่ามีีผลกระทบ
ต่่อการทำำ�กิจิ กรรมสัังคม การทำำ�งานบ้้านทั่่�วไป ร้้อยละ 1.4
และการพบปะผู้้�คนญาติิมิิตร ร้้อยละ 6.1 สอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของสุุเทีียน แก้้วมะคำำ� และคณะ พบว่่า
มีีผลกระทบน้้อยมากทั้้�งในกิิจกรรมทางสัังคมพบญาติิมิติ ร
ร้้อยละ 5.1 และการทำำ�งานบ้้านทั่่�วไป ร้้อยละ 0.6(6)
และการศึึ ก ษาของ ขวัั ญ ฤทัั ย สมศัั ก ดิ์์� และคณะ
พบว่่ามีีผลกระทบมิิติิทางสัังคมต่ำำ�� ทั้้�งในกิิจกรรมสัังคม
พบญาติิมิติ ร ร้้อยละ 8.3(21) จะเห็็นว่่ามิิตินี้้ิ มี� ผล
ี กระทบต่ำำ��
อาจเนื่่� อ งมาจากผู้้� สูู งอายุุ มีี โ อกาสพบปะผู้้� ค นหรืือ
ออกสัั ง คมภายนอกน้้อย จึึ ง ทำำ� ให้้รู้้� สึึ ก ว่่ า ไม่่ ไ ด้้รัั บ
ผลกระทบในมิิ ติิ นี้้� ม ากนัั ก แตกต่่ า งจากการศึึ ก ษา
ในต่่ า งประเทศ การศึึ ก ษาของ Kida และคณะ
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ศึึ ก ษาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ในมิิ ติิ สุุ ข ภาพช่่ อ งปากผู้้� สูู งอายุุ
ชาวแทนซาเนีี ย พบว่่ า ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� อ าศัั ย ในเขตชนบท
มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตด้้านการทำำ�งานทั่่�วไป และ
ความสนุุกสนานในการติิดต่่อพบปะผู้้�คน มีีผลกระทบ
ร้้อยละ 22.5 และ 21.7 ตามลำำ�ดัับ(22) และการศึึกษา
ของ Jung และคณะ ศึึกษาคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพ
ช่่ อ งปากผู้้� สูู งอายุุ ช าวเกาหลีี จำำ� นวน 687 คนพบว่่ า
การออกไปทำำ�กิิ จ กรรมนอกบ้้าน การพบปะผู้้� ค น
มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต ร้้อยละ 9.6 และ 10.8
ตามลำำ�ดัับ และกิิจกรรมที่่�มีีผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิต
ในมิิติิสุุขภาพช่่องปากน้้อยที่่�สุุดคืือการนอนหลัับพัักผ่่อน
ร้้อยละ 6.6(23) ความแตกต่่างความชุุกของผลกระทบ
ต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ในมิิ ติิ สุุ ข ภาพช่่ อ งปากอาจเกี่่� ย วข้้อง
กัับวััฒนธรรมที่่�แตกต่่างกััน เช่่น ผู้้�สููงอายุุไทยใช้้ชีีวิิตตาม
ครรลองของพระพุุทธศาสนา บางส่่วนมีีความเชื่่�อในเรื่่�อง
ของความไม่่เที่่�ยง ความทุุกข์์ และความไม่่ใช่่ตััวตนทำำ�ให้้
ผลกระทบด้้านนี้้�ไม่่มากเท่่ากัับผลกระทบต่่อการกิินอาหาร
เมื่่อ� วิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยต่่าง ๆ
กัั บ ผลกระทบต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ในมิิ ติิ สุุ ข ภาพช่่ อ งปาก
โดยใช้้สถิิ ติิ วิิ เ คราะห์์ ถ ดถอยลอจิิ ส ติิ ก พบว่่ า จำำ� นวน
คู่่�สบฟัันหลััง น้้อยกว่่า 4 คู่่� เป็็นปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์
กัั บ การเกิิ ด ผลกระทบต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ในมิิ ติิ สุุ ข ภาพ
ช่่ อ งปากอย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ (p<0.05)
โดยสอดคล้้องกัั บ หลายการศึึ ก ษา (4, 20-22, 24) การมีี
จำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลััง น้้อยกว่่า 4 คู่่� ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพ
ในการบดเคี้้�ยวลดลงส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ชีีวิติ ประจำำ�วันั
และคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพช่่องปาก ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุ
จึึงต้้องกิินอาหารประเภทที่่�เคี้้�ยวง่่าย เช่่น ข้้าวหรืือแป้้ง
ทำำ�ให้้มีีโอกาสขาดสารอาหารบางประเภท(12) ส่่งผลให้้
เกิิดภาวะทุุพโภชนาการและปััญหาสุุขภาพร่่างกายของ
ผู้้�สููงอายุุ(25, 26)
หากพิิจารณา Crude OR ของตััวแปรจำำ�นวน
ฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปากน้้อยกว่่า 20 ซี่่� พบว่่า
มีี โ อกาสเสี่่� ย งต่่ อ การเกิิ ด ผลกระทบต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
ในมิิติิสุุขภาพช่่องปากเป็็น 1.12 เท่่า อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ แต่่เมื่่�อพิิจารณาค่่า Adjusted OR พบว่่า
ตััวแปรจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปากน้้อยกว่่า
20 ซี่่� ไม่่ มีี นัั ย สำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ อาจจะเป็็ น ผลมาจาก
กลุ่่�มตััวอย่่างซึ่่ง� มากกว่่าร้้อยละ 60 มีีจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิ
มากกว่่า 20 ซี่่� อย่่างไรก็็ตามผลจากการศึึกษานี้้�แสดงถึึง
แนวโน้้มว่่าตััวแปรจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่เ� หลืือในช่่องปาก
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น้้อยกว่่ า 20 ซี่่� อาจเป็็ น ปัั จ จัั ย มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
การเกิิดผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพช่่องปาก
หากมีี ก ารเพิ่่� ม จำำ� นวนของกลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง การมีี จำำ� นวน
ฟัันธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปากน้้อยกว่่า 20 ซี่่� แสดงถึึง
การมีี จำำ� นวนฟัั น ธรรมชาติิ ที่่� น้้ อยลง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ
การบดเคี้้�ยวอาหาร ทำำ�ให้้เคี้้�ยวอาหารได้้ลำำ�บาก สอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของ ขวััญฤทััย สมศัักดิ์์� และคณะ(21) และ
กิิตติิคุุณ บััวบาน(24) และผู้้�สููงอายุุมีีโอกาสที่่�มีีจำำ�นวนฟััน
ธรรมชาติิที่่�เหลืือในช่่องปากน้้อยกว่่า 20 ซี่่� มีีความเสี่่�ยง
ที่่�จะมีีน้ำำ��หนัักตััวน้้อย เป็็น 2.42 เท่่าของผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
จำำ� นวนฟัั น ธรรมชาติิ ที่่� เ หลืือในช่่ อ งปากตั้้� ง แต่่ 20 ซี่่�
ขึ้้�นไป (11)
การวิิ จัั ย นี้้� เ ป็็ น การศึึ ก ษาในกลุ่่�มประชากร
ที่่� เ จาะจง ทำำ� ให้้ผลที่่� ไ ด้้อาจใช้้ได้้ในเฉพาะพื้้� น ที่่�
อาจไม่่สามารถสื่่�อถึึงประชากรผู้้�สููงอายุุทั่่�วไป นอกจากนี้้�
กลุ่่�มตัั ว อย่่ า งที่่� เ ข้้าร่่ ว มการศึึ ก ษาเพีี ย งร้้อยละ 54.3
ของประชากรผู้้� สูู งอายุุ ทั้้� ง หมดในชุุ ม ชนทาปลาดุุ ก
อย่่ า งไรก็็ ต ามเมื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บกัั บ การศึึ ก ษาอื่่� น ๆ
ผลที่่� ไ ด้้เป็็ น ไปในทิิ ศ ทางเดีี ย วกัั น หากต้้องการ
กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด อาจจะต้้องวางแผนการเก็็บข้้อมููล
ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� ไ ม่่ ส ามารถเดิิ น ทางมาที่่� โ รงพยาบาล
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพตำำ� บลทาปลาดุุ ก ด้้วย นอกจากนี้้�
อาจจะพิิจารณาถึึงการมีีฟัันเทีียม เช่่น ฟัันเทีียมบางส่่วน
ถอดได้้ หรืือฟัั น เทีี ย มทั้้� ง ปาก การเข้้าถึึ ง บริิ ก าร
ทางทัั น ตกรรมของผู้้� สูู งอายุุ ผู้้� สูู งอายุุ ภ าวะพึ่่� ง พิิ ง
ว่่ า ส่่ ง ผลกระทบอย่่ า งไรต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของผู้้� สูู งอายุุ
ในมิิติิสุุขภาพช่่องปาก
บทสรุุป

ผู้้สูู� งอายุุได้้รัับผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ ในมิิติิ
สุุขภาพช่่องปากโดยเฉพาะด้้านการกิินอาหารมากที่่�สุุด
โดยปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กับั ผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิต
ในมิิติสุิ ขุ ภาพช่่องปาก ได้้แก่่ จำำ�นวนคู่่�สบฟัันหลััง น้้อยกว่่า
4 คู่่� ผู้้� วิิ จัั ย เสนอแนะให้้ผู้้� สูู งอายุุ ค วรได้้รัั บ การฟื้้� น ฟูู
สุุขภาพช่่องปากเพื่่�อทดแทนการสููญเสีียฟัันและพััฒนา
คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ทั้้� ง นี้้� ควรมีี ก ารส่่ ง เสริิ ม ทัั น ตสุุ ข ศึึ ก ษา
และการเข้้าถึึ ง บริิ ก ารทางทัั น ตกรรม เพื่่� อ ให้้ผู้้� สูู งอายุุ
มีีฟัันที่่�ดีีไว้้สำำ�หรัับใช้้งานตลอดชีีวิิต
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