แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน
1. ประเภท Oral presentation
1.1[ ]เรื่องเล่า 1.2[ ] CQI (Clinic) 1.3[ ] CQI (Non-Clinic) 1.4[ ] R๒R 1.5[] วิจัยฉบับสมบูรณ์
2. ประเภท หน่วยงาน
2.1 [ ] รพ.สต./ศสม. 2.2 [ ] รพช. รพท. 2.3 [ ] สสอ./สสจ.
3. ชื่อเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของชมรมผู้สูงอายุบ้าน
ควนปันแต ตาบลปันแต อาเภอควนขนน จังหวัดพัทลุง
4. ทีมผู้นาเสนอผลงานวิชาการ
4.1) ชื่อ – สกุล นางสาวสมฤทัย ย่อเซ่ง
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
4.2) ชื่อ – สกุล นางสาวพอตา เกตุจิรัฐิติกาล ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. หน่วยงาน
3.1) [ ]รพ.สต./ศสม. 3.2)[ ] รพช. 3.3)[ ] สสอ./สสจ. อาเภอ ควนขนุน
4. เบอร์โทร 088-3902058
E-mail : kanoon209hc@gmail.com
1.1 เนื้อหาโดยย่อ (บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง
(แบบตัดขวาง) (Cross - sectional Descriptive Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากตนเองของผู้ สู งอายุบ้านควนปั นแต ตาบลปั นแต อาเภอควนขนน จังหวัดพัท ลุ ง
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้สูงอายุบ้านควนปันแต ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จานวน
80 คนเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก ทัศนคติด้านสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านควนปันแต จานวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
48 คน (ร้อยละ 60.00 ) มีอายุระหว่าง 60 - 69 ปี และ 70 – 79 ปี ร้อยละ 36.30 ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 60.0 การศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 86.30
เส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาทเร้อยละเ55.00 มีโรคประจาตัว ร้อยละ
57.50 โดยโรคประจาตัวส่วนใหญ่ คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 46.30 มีปัญหาสุขภาพช่อง
ปาก ร้อยละ 57.50 โดยปัญ หาสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่ คือ มีหินปูนที่ฟัน ร้อยละ 42.50
รองลงมา คือ เคี้ยวอาหารหรือของแข็งไม่ได้ ร้อยละ 28.70 มีคะแนนความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อย
ละ 73.80) ทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสมดี (ร้อยละ 83.80) พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากเหมาะสมดี (ร้อยละ 87.50)
12. รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วย

1) ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของผู้สูงอายุบ้านควนปันแต ตาบลปันแต
อาเภอควนขนน จังหวัดพัทลุง
2) ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด
2.1 นางสาวสมฤทัย ย่อเซ่ง
สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปันแต
2.2 นางสาวพอตา เกตุจิรัฐิติกาล สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปันแต
3) บทนา
ตาบลปั นแต มี ประชากร 4,158 คน มีผู้ สูงอายุ 1,224 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.44 ของ

ประชากรทั้งหมด และพบว่าผู้สูงอายุในตาบลปันแตไม่ถึงร้อยละ 60 มีฟัน บดเคี้ยวน้อยกว่า 4
คู่สบ ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกาหนด (สุธา เจียรมณี โชติชัย , 2558) โดย
สาเหตุสาคัญมาจากสภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มักพบว่ ามีเหงือกร่น ซึ่งหากตาแหน่งใดมี
เหงือ กร่น เกิ น กว่า 4 มิ ล ลิเมตร ต าแหน่ งดั งกล่ าวจะถือ ว่ามี ค วามเสี่ ย งในการเกิด โรคฟั น ผุ
(สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ กรมอนามัย , 2551) ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการ
เกิดโรคฟันผุ (Dental caries)และโรคปริทันต์ (Periodontal disease) ในผู้สูงอายุนั้น มีหลาย
ปัจจัย เช่น ภาวะการณ์ มีน้ าลายน้อย การใส่ฟั นเที ยมชนิ ด ถอดได้บางส่วนการรับ ประทาน
อาหารจาพวกแป้งและน้าตาลมาก และปัจจัยในการเข้ารับบริการ ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุโดยทั่วไปมี
ปัญหาในการเข้ารับบริการทันตกรรม เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทาง สภาพร่างกาย
ความไม่พร้อมด้านค่าใช้จ่าย ความไม่ครอบคลุมของสถานบริการทันตกรรม การขาดผู้ที่มารับ ส่ง รวมทั้งการมีอนามัยช่องปากของตนเองที่ไม่ดี (Poor oral hygiene) (สานักทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย, 2560)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของผู้สูงอายุบ้านควนปันแต เพื่อต้องการจะทราบถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของผู้สูงอายุ ทั้งปัจจัยที่มาจากภายในตัว
ของผู้สูงอายุเองและปัจจัยที่มีอิทธิพลมาจากภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางใน
การดาเนิน งานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพช่ องปากที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี ปราศจากโรคและปัญหาสุขภาพช่องปาก
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของผู้สูงอายุ
บ้านควนปันแต ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาเพื่อศึกษา
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของผู้สูงอายุ บ้านควนปันแต
ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแล
สุขภาพช่องปากตนเองของผู้สูงอายุบ้านควนปันแต ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุ บ้านควนปันแต ตาบลปันแต อาเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง รวมทั้งสิ้น 80 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ทัศนคติด้านสุขภาพช่องปาก และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของผู้สูงอายุบ้านควนปันแต ตาบลปันแต อาเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ มีจานวนทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่ อายุ
เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
โรคประจาตัว และปัญหาสุขภาพช่องปาก
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง มีจานวน
15 ข้อ แต่ละข้อมี 3 ตัวเลือกคือ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ เกณฑ์การให้คะแนนความรู้
ตอบถูก
ให้คะแนน
1
คะแนน
ตอบผิด
ให้คะแนน
0
คะแนน
ตอบไม่ทราบ ให้คะแนน
0
คะแนน
ระดับคะแนนความรู้
เกณฑ์ระดับความรู(้ ร้อยละ)
เกณฑ์ระดับความรู้
(คะแนน)
สูง
> 80
> 12 คะแนน
ปานกลาง
60-80
9-11 คะแนน
ต่า
< 60
<8 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ทัศนคติด้านสุขภาพช่องปาก มีจานวน 12 ข้อ แต่
ละข้อมี 3 ตัวเลือกคือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
ข้อคาถามเชิงบวก มีทั้งหมด ข้อ ได้แก่ข้อที่ 2, 4, 6, 9
ข้อคาถามเชิงลบ มีทั้งหมด ข้อ ได้แก่ข้อที่ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12
เกณฑ์การให้คะแนนทัศนคติ

ข้อความทางบวก
ข้อความทางลบ
เห็นด้วย
3
1
ไม่แน่ใจ
2
2
ไม่เห็นด้วย
3
1
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง ทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสมดี
คะแนนเฉลี่ย 1.67– 2.33 หมายถึง ทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสม
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 1.00 – 1.66 หมายถึ ง ทั ศ นคติ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากไม่
เหมาะสม
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง มีจานวน
10 ข้อ แต่ละข้อมี 3 ตัวเลือกคือ ปฏิบัติเป็น ปฏิบัติ ไม่เคยปฏิบัติ
ข้อคาถามพฤติกรรมเชิงบวก มีทั้งหมด ข้อ ได้แก่ข้อที่ 1, 4, 6, 7, 10
ข้อคาถามพฤติกรรมเชิงลบ มีทั้งหมด ข้อ ได้แก่ข้อที่ 2, 3, 5, 8, 9
ข้อความทางบวก
ข้อความทางลบ
ปฏิบัติเป็นประจา
3
1
ปฏิบัติบางครั้ง
2
2
ไม่เคยปฏิบัติ
3
1
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสมดี
คะแนนเฉลี่ย 1.67– 2.33 หมายถึง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสม
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 1.00 – 1.66 หมายถึ ง พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากไม่
เหมาะสม
5.ผลการวิจัย
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านควนปันแต จานวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
48 คน (ร้อยละ 60.00 ) มีอายุระหว่าง 60 - 69 ปี และ 70 – 79 ปี ร้อยละ 36.30 ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 60.0 การศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 86.30 เส่
วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนน้ อยกว่า 5,000 บาทเร้อยละเ55.00 มี โรคประจาตัว ร้อยละ
57.50 โดยโรคประจาตัวส่วนใหญ่ คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 46.30 มีปัญหาสุขภาพช่อง
ปาก ร้อยละ 57.50 โดยปัญ หาสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่ คือ มีหินปูนที่ฟัน ร้อยละ 42.50
รองลงมา คือ เคี้ยวอาหารหรือของแข็งไม่ได้ ร้อยละ 28.70 มีคะแนนความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อย

ละ 73.80) ทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสมดี (ร้อยละ 83.80) พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากเหมาะสมดี (ร้อยละ 87.50)
6. การอภิปรายผล

1. ความรู้ด้านสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ระดับดี เนื่องจากความรู้เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุมีระดับความรู้
ในระดับสูง ก็จะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิ ริ พ รรณ พั น ธ์ พิ บู ล ย์ (2554) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมทั น ตสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด
อานาจเจริญ พบว่า ความรู้ทางด้านทันตสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทันตสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ จังหวัดอานาจเจริญ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
กกกกก2. ทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสมดี เนื่องจากทัศนคติเป็นความเชื่อ การ
ยอมรับหลักการหนึง่ ของบุคคลที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งในทางปฏิบัติตามและการ
ไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสิ่งนั้น ทั้งในเชิงทัศนคติที่ดี (เชิงบวก) หรือทัศนคติที่ไม่ดี
(เชิงลบ) (นิ ต ยา เจริญ กุล, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ จิรนันท์ อาษาพนม, วิทั ศน์
จันทรโพธิ์ศรี (2555) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากของผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวาน ชนิ ด ที่ 2 ที่ ม ารั บ บริ ก ารใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพช่องปาก มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิ ด ที่ 2 ที่ มารับ บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.044 แสดงว่า เมื่อผู้ป่วยเบาหวานมีทัศนคติด้าน
การดูแลสุขภาพช่องปากสูงขึน้ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2
ก็จะปฏิบัติได้ดีขึ้น
3.พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสมดี เนื่องจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก จะเป็นการดูแลสุขภาพช่องปากที่กระทาอยู่เป็นปกติ เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพช่องปาก
ที่ดี อันเป็นหนทางที่นาไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดี ด้วยรูปแบบการกระทาต่างๆ จุดประสงค์
เพื่อป้องกันโรคในช่องปาก ส่งเสริม สุขภาวะ และรักษาโรคในช่องปาก อันจะทาให้ตนเองไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี พวงเพชร เดชะปทุมวัน (2527 อ้างถึงมายีดะห์ ดือราแม, 2556)
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และปัจจัยต่าง ๆ
ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยการสุ่มสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุทมี่ พี ฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากตนเองในแต่ละระดับ
7. สรุป

ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านควนปันแต จานวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิ ง 48 คน (ร้ อ ยละ 60.00 ) มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 60 - 69 ปี และ 70 – 79 ปี ร้ อ ยละ 36.30

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 60.0 การศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ
86.30 เส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาทเร้อยละเ55.00 มีโรคประจาตัว
ร้อยละ 57.50 โดยโรคประจาตัวส่วนใหญ่ คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 46.30 มีปัญหา
สุขภาพช่องปาก ร้อยละ 57.50 โดยปัญหาสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่ คือ มีหินปูนที่ฟัน ร้อยละ
42.50 รองลงมา คือ เคี้ยวอาหารหรือของแข็งไม่ได้ ร้อยละ 28.70 มีคะแนนความรู้อยู่ในระดับสูง
(ร้อยละ 73.80) ทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสมดี (ร้อยละ 83.80) พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากเหมาะสมดี (ร้อยละ 87.50)
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