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การพั ฒ นาแบบสอบถามการบริ โ ภคอาหารเพื่ อ ใช้
ประเมินประสิ ทธิภาพการบดเคีย้ วของผู้ทใี่ ส่ ฟันเทียมทั้งปาก
ฉั ตรวริ นทร์ สกุลแต้ * วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน** ณฤดี ลิม้ ปวงทิ พย์ **

บทคัดย่ อ
การศึ กษานีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบสอบถามการบริ โภคอาหารสาหรั บประเมินประสิ ทธิ ภาพการบดเคีย้ วของผู้ที่ใส่ ฟันเที ยมทั้ ง
ปาก รวมทั้งทดสอบความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการบริ โภคอาหารที่พัฒนาขึน้ โดยพัฒนาแบบสอบถามการบริ โภคอาหาร 20 ชนิด ซึ่ ง
ประกอบด้ วยอาหารที่มีความถีใ่ นการบริ โภคสูงสุด 14 ชนิดจาก 4 กลุ่มอาหาร และอาหารที่ผ้ ทู ี่ใส่ ฟันเทียมทั้งปากเคีย้ วได้ ยากหรื อเคีย้ วไม่ ได้ เลยอีก 6
ชนิ ด นาแบบสอบถามการบริ โภคอาหารไปประเมินประสิ ทธิ ภาพการบดเคีย้ วของผู้ที่ใส่ ฟันเทียมทั้งปากจานวน 30 คน กลุ่มตัวอย่ างประเมินความ
ยากในการบดเคีย้ วอาหาร 20 ชนิ ดด้ วยมาตรวัดลิเคิ ร์ท 3 ระดับ เพื่อหาคะแนนประสิ ทธิ ภาพการบดเคีย้ ว และประเมินความพึงพอใจต่ อฟั นเทียมทั้ง
ปากในการบดเคีย้ ว ทดสอบความตรงเชิ งสอดคล้ องของแบบสอบถามการบริ โภคอาหารโดยพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่ างประสิ ทธิ ภาพการบดเคีย้ ว
และความพึงพอใจในการบดเคีย้ ว ทดสอบความเที่ยงภายในและความเที่ยงจากการทดสอบซ้าของแบบสอบถามการบริ โภคอาหารด้ วยสั มประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาคและสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ ภายในชั้ น ผลการศึ กษาพบว่ าประสิ ทธิ ภาพการบดเคีย้ วของผู้ที่ใส่ ฟันเทียมทั้งปากมีความสั มพันธ์
ในทิ ศทางบวกกับความพึ งพอใจในการบดเคีย้ วอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=0.597, p=0.001) แบบสอบถามการบริ โภคอาหารมีค่าสั มประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาคเท่ ากับ 0.863 และสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ ภายในชั้ นเท่ ากับ 0.967 จากผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่าแบบสอบถามการบริ โภคอาหาร
ที่พัฒนาขึน้ ในการศึกษานีม้ ีความตรงและความเที่ยงที่เหมาะสม สามารถนาไปใช้ ประเมินประสิ ทธิ ภาพการบดเคีย้ วของผู้ที่ใส่ ฟันเทียมทั้งปาก
คำไขรหัส: ความพึงพอใจในการบดเคีย้ ว/ ผู้ที่ใส่ ฟันเทียมทั้งปาก/ แบบสอบถามการบริ โภคอาหาร/ ประสิ ทธิ ภาพการบดเคีย้ ว
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บทนา
การบดเคี้ยวเป็ นหนึ่งในปั ญหาหลักที่พบบ่อยในผูท้ ี่
ใส่ ฟันเที ยม1-3 โดยเฉพาะผูท้ ี่ ใส่ ฟันเที ยมทั้งปากมักมีปัญหา
การบดเคี้ยวที่ ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตในมิติสุขภาพช่องปากที่
มากกว่าผูท้ ี่ใส่ ฟันเทียมบางส่ วนถอดได้หรื อฟันเทียมติดแน่น
เนื่ องจากปราศจากฟันธรรมชาติคู่สบที่ ช่วยในการบดเคี้ยว4,5
การประเมินประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวจึงเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การพิจารณาผลของการรักษาทางทันตกรรมประดิ ษฐ์ท้ งั ใน
ระยะสั้นและการติดตามผลในระยะยาว6
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ ยวของผูท้ ี่ ใ ส่
ฟั นเที ยมทั้งปากสามารถประเมิ นได้หลายวิธี ทั้งวิธีทางอัต
วิสยั (Subjective method) คือ ผูป้ ่ วยประเมินประสิ ทธิภาพการ
บดเคี้ ย วตามความรู ้ สึ ก ของตนเอง 6-14 และวิธีท างวัต ถุ วิสัย
(Objective method) คือการใช้เครื่ องมือในการวัดความสามารถ
ในการบดเคี้ ยวของผูป้ ่ วย เช่ น แรงกัดสู งสุ ด (Maximum bite
force)15 จานวนครั้งในการบดเคี้ยวอาหารทดสอบจนมีขนาด
อนุ ภาคเล็กลง15 สี ของหมากฝรั่งหรื อขี้ผ้ ึงพาราฟิ น (Paraffin
wax) ที่ เปลี่ ยนแปลงไปภายหลังการบดเคี้ ยว16-18 และขนาด
อนุ ภาคของอาหารทดสอบภายหลังการบดเคี้ยวด้วยวิธีการ

กรองผ่า นตะแกรง (Sieving method)6-8,18 อย่า งไรก็ ต าม วิธี
ทางวัตถุวิสัยนั้นต้องใช้เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์จาเพาะ ซึ่ งมักมี
ค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพการบด
เคี้ยวมากกว่าวิธีทางอัตวิสัย ในขณะที่วิธีทางอัตวิสัยนั้นทาได้
ง่ า ยกว่า จึ ง เหมาะสาหรั บ การน ามาใช้ท างคลิ นิกเนื่ อ งจาก
สามารถประเมิ นข้างเก้าอี้ ได้6,9 ช่วยให้ได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจาก
การสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วย และเข้าใจความต้องการหรื อประสบการณ์
ของผูป้ ่ วยได้มากขึ้น16
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ ยวทางอัตวิสัย
ของผูท้ ี่ ใส่ ฟันเทียมทั้งปากมีหลายวิธี เช่น แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการบดเคี้ยว ซึ่ งมักประกอบด้วยข้อคาถามสั้นๆ 11-14
หรื อแบบสอบถามการบริ โภคอาหาร6-10 อย่างไรก็ตาม ข้อจากัด
ของแบบสอบถามความพึงพอใจในการบดเคี้ยว คือ ไม่ทราบ
ชนิ ดอาหารที่ ผูป้ ่ วยสามารถรั บประทานได้ 19,20 ผูป้ ่ วยอาจพึง
พอใจในการบดเคี้ยวของตนเองแม้สามารถรั บประทานได้
เฉพาะอาหารที่บดเคี้ยวได้ง่ายเท่านั้น ดังนั้นแบบสอบถามการ
บริ โ ภคอาหารจึ ง ถู ก พัฒ นาขึ้ น เพื่ อ ให้ท ราบชนิ ด อาหารที่
ผูป้ ่ วยสามารถรับประทานได้อย่างแท้จริ ง

* นิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุ งเทพฯ
** ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุ งเทพฯ
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แบบสอบถามการบริ โภคอาหารสาหรั บประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ ยวของผูท้ ี่ ใส่ ฟันเที ยมทั้งปากได้ถูก
พัฒ นาขึ้ นหลายฉบับ ในต่ า งประเทศ 6,8-10 แต่ ช นิ ด อาหาร
แตกต่างกับชนิ ดอาหารที่คนไทยนิยมบริ โภค ในประเทศไทย
มี แ บบสอบถามการบริ โภคอาหารที่ น าไปใช้ ป ระเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวของผูท้ ี่ ใส่ ฟันเที ยมทั้งปากคร่ อม
รากฟั น เที ย มในขากรรไกรล่ า ง ชนิ ด อาหารที่ ป รากฏใน
แบบสอบถามได้จ ากอาหารที่ ผู ้สู ง อายุนิ ย มบริ โ ภค 16 โดย
อาหารส่วนใหญ่ค่อนข้างนิ่มและเคี้ยวได้ง่าย ซึ่งไม่ครอบคลุม
ชนิ ดอาหารที่ผทู ้ ี่ใส่ ฟันเทียมทั้งปากมักไม่สามารถรับประทาน
ได้10,21 การศึ กษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบสอบถาม
การบริ โภคอาหารสาหรับประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ ยว
ของผู ้ที่ ใ ส่ ฟั น เที ย มทั้ง ปากที่ มี ค วามหลากหลายของชนิ ด
อาหารและระดับความยากในการบดเคี้ยว รวมทั้งทดสอบความ
ตรง (Validity) และความเที่ ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
การบริ โภคอาหารที่พฒั นาขึ้น

วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีการ
การศึ กษานี้ เป็ นรู ปแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional
study) ซึ่ งได้รั บการพิ จารณาอนุ ม ัติจริ ยธรรมการวิจัยจากคณะ
กรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เลขที่จริ ยธรรม HREC-DCU 2019-091)
การศึ กษานี้ ประกอบด้วย 2 ระยะ ได้แก่ การพัฒนาแบบสอบถาม
การบริ โภคอาหาร และการนาแบบสอบถามการบริ โภคอาหารไป
ใช้ประเมินประสิ ทธิภาพการบดเคี้ยวของผูท้ ี่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก
ระยะที่ 1: การพั ฒ นาแบบสอบถามการบริ โ ภค
อาหาร สั ม ภาษณ์ ผู ้ป่ วยที่ เ ข้า รั บ การรั ก ษาทางทัน ตกรรม
ประดิ ษ ฐ์ ใ นช่ ว งปี พ.ศ. 2561 ถึ ง 2562 และเจ้า หน้า ที่ ค ณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จานวน 40 คน
ประกอบด้ ว ย ผู ้ที่ ใ ส่ ฟั น เที ย มทั้ งปาก (10 คน) ฟั น เที ย ม
บางส่ วนถอดได้ (10 คน) ฟันเทียมติดแน่น (10 คน) และผูท้ ี่มี
ฟั น ธรรมชาติ ท้ ังหมด (10 คน) อายุเ ฉลี่ ย 56.4±17.5 ปี (อายุ
ตั้งแต่ 25 ถึง 92 ปี ) ถึงอาหารที่บริ โภคในช่วง 1 ถึง 2 วันที่ผา่ น
มา สามารถรวบรวมอาหารได้ท้ งั หมด 80 ชนิด แบ่งอาหารเป็ น
4 กลุ่มอาหาร และเลือกอาหารที่มีความถี่ในการบริ โภคสูงสุด
14 ชนิด (ตารางเสริ มที่ 1) ได้แก่
1. อาหารกลุ่มโปรตีน ได้แก่ หมูสับ ไข่ตม้ ไข่เจี ยว ไก่
ทอด และหมูกรอบ

2. อาหารกลุ่มคาร์ โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าวสวย (ข้าวหอม
มะลิ) ก๋ วยเตี๋ยว ข้าวต้มหรื อโจ๊ก และข้าวเหนียว
3. ผัก ได้แก่ กะหล่าปลีตม้ และผัดผักคะน้า
4. ผลไม้ ได้แก่ ส้ม กล้วย และฝรั่ง
นอกจากนี้ สัมภาษณ์ผทู ้ ี่ใส่ ฟันเทียมทั้งปากจานวน
20 คน อายุเฉลี่ย 69.3±7.9 ปี (อายุต้ งั แต่ 47 ถึง 78 ปี ) ถึงอาหาร
ที่ เคี้ยวได้ยากหรื อเคี้ยวไม่ได้เลย สามารถรวบรวมอาหารได้
ทั้งหมด 20 ชนิ ด จากนั้นเลื อกอาหาร 6 อันดับแรกมาบรรจุ
เพิ่มในแบบสอบถามการบริ โภคอาหาร ได้แก่ ผัดผักบุง้ ผัด
ผักกระเฉด กุ้ง แห้ง ขนมเข่ ง หรื อ ขนมเที ย น กาละแม และ
อาหารที่ มีล ัก ษณะเป็ นเม็ด เช่ น เมล็ด งา เมล็ด พริ ก ข้าวคัว่
น้ าตาลทราย ถัว่ ลิสงป่ น (ตารางเสริ มที่ 2) ดังนั้น แบบสอบถาม
การบริ โภคอาหารที่พฒั นาขึ้นจึงประกอบด้วยอาหารทั้งหมด
20 ชนิด ได้แก่ อาหารที่มีความถี่ในการบริ โภคสูงสุด 14 ชนิด
และอาหารที่ ผูท้ ี่ ใ ส่ ฟั น เที ย มทั้ง ปากเคี้ ย วได้ย ากหรื อ เคี้ ย ว
ไม่ได้เลย 6 ชนิด (ตารางที่ 1)
ระยะที่ 2 : การนาแบบสอบถามการบริ โภคอาหาร
ไปใช้ ประเมินประสิ ทธิภาพการบดเคีย้ วของผู้ที่ใส่ ฟันเทียม
ทั้งปาก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่ ใส่ ฟันเที ยมทั้งปากที่ ได้รับการ
รั ก ษาจากคลิ นิ ก ปริ ญญาบัณ ฑิ ต และคลิ นิ ก บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ภาควิ ช าทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ คณะทั น ตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง 2562 เกณฑ์
การคัดเข้า (Inclusion criteria) ได้แก่ ผูท้ ี่ ใส่ ฟันเที ยมทั้งปาก
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน สามารถพูด อ่าน เขียน และ
เข้า ใจภาษาไทย รวมถึ ง ยิ น ยอมให้ ข ้อ มู ล และปฏิ บัติ ต าม
ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จัย เกณฑ์ก ารคัด ออก (Exclusion criteria)
ได้แก่ ผูท้ ี่ไม่ใส่ ฟันเทียมทั้งปากในขณะรับประทานอาหาร มี
โรคทางระบบที่ ส่งผลต่อการทาหน้าที่ ในการบดเคี้ ยว เช่ น
โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ มีปัญหาด้านสุ ขภาพจิต
หรื อผูท้ ี่มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน ประเมิ นความยากใน
การบดเคี้ ยว (Masticatory difficulty) อาหาร 20 ชนิ ดใน
แบบสอบถามการบริ โภคอาหารที่ พฒ
ั นาขึ้ นด้วยมาตรวัดลิ
เคิร์ท 3 ระดับ (3-point Likert scale) ได้แก่ กินหรื อเคี้ยวได้ง่าย
(2 คะแนน) กิ น หรื อ เคี้ ย วได้ย าก (1 คะแนน) กิ น หรื อ เคี้ ย ว
ไม่ได้เลย (0 คะแนน) ส่วนอาหารที่ไม่ค่อยได้กินหรื อจาไม่ได้
จะไม่นามาคิดคะแนน (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แบบสอบถามการบริ โภคอาหาร
Table 1 Food intake questionnaire
ชนิดอาหาร
1. ข้าวต้มหรื อโจ๊ก
2. ข้าวสวย (ข้าวหอมมะลิ)
3. ข้าวเหนียว
4. ก๋ วยเตี๋ยว
5. หมูสบั
6. ไข่ตม้
7. ไข่เจียว
8. ไก่ทอด
9. หมูกรอบ
10. กุง้ แห้ง
11. กะหล่าปลีตม้
12. ผัดผักคะน้า
13. ผัดผักบุง้
14. ผัดผักกระเฉด
15. ส้ม
16. กล้วย
17. ฝรั่ง
18. ขนมเข่งหรื อขนมเทียน
19. กาละแม
20. อาหารที่มีลกั ษณะเป็ นเม็ด

กินหรื อเคีย้ วได้ ง่าย
2 คะแนน





















กินหรื อเคีย้ วได้ ยาก
1 คะแนน





















น าคะแนนความยากในการบดเคี้ ย วอาหารแต่ละ
ชนิ ดที่ได้จากการตอบโดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย
(คะแนนเต็มตั้งแต่ 0 ถึ ง 2) เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยคะแนนความ
ยากในการบดเคี้ยวอาหารแต่ละชนิดจากมากไปน้อย คะแนน
สู งแสดงถึงการบดเคี้ยวได้ง่าย แล้วจัดกลุ่มอาหารตามระดับ
ความยากในการบดเคี้ยว (Masticatory difficulty grade) เป็ น 5
ระดับ ระดับละ 4 ชนิดอาหาร
นาค่าเฉลี่ยคะแนนความยากในการบดเคี้ยวอาหาร 4
ชนิ ดในแต่ ล ะระดั บ (Masticatory difficulty point of each

คะแนนประสิ ทธิภาพการบดเคี้ยว (%) =

กินหรื อเคีย้ วไม่ ได้ เลย
0 คะแนน





















ไม่ ค่อยได้ กนิ หรื อจาไม่ ได้
ไม่ คดิ คะแนน





















grade) มาคานวณอัตราความยากในการบดเคี้ยว (Masticatory
difficulty ratio) โดยกาหนดให้ระดับที่ 1 (อาหารที่เคี้ยวได้ง่าย
ที่สุด) มีค่าเท่ากับ 1.00 และคานวณอัตราความยากในการบด
เคี้ยวของระดับอื่น ๆ จากค่าเฉลี่ยคะแนนความยากในการบด
เคี้ยวของระดับที่ 1 หารด้วยค่าเฉลี่ยคะแนนความยากในการ
บดเคี้ยวของระดับนั้น ๆ นาอัตราความยากในการบดเคี้ยวแต่
ละระดับมาสร้างสมการเพื่อคานวณหาคะแนนประสิ ทธิ ภาพ
การบดเคี้ยว (Masticatory score) ของแต่ละบุคคล ดังนี้8

ผลรวมของ (คะแนนเฉลี่ย* × อัตราความยากในการบดเคี้ยว)
× 100%
คะแนนเต็ม**

* คะแนนเฉลี่ย คือ คะแนนเฉลี่ยของความยากในการบดเคี้ยวอาหารในแต่ละระดับของแต่ละบุคคล โดยไม่นาอาหารที่ได้รับ
คาตอบว่า “ไม่ค่อยได้กินหรื อจาไม่ได้” มาคิดคะแนน
** คะแนนเต็ม คื อ ผลรวมของอัตราความยากในการบดเคี้ ย วแต่ ละระดับ × คะแนนเต็มของความยากในการบดเคี้ ยว (2
คะแนน)
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ตารางเสริมที่ 1
อาหาร 80 ชนิดใน 4 กลุ่มอาหาร และความถี่ในการบริ โภคอาหารแต่ละชนิ ด
Supplementary table 1 80 foods in 4 food groups and food consumption frequency
Types of food

Consumption
frequency

Protein-rich foods (อาหารกลุ่มโปรตีน)
1. Minced pork (หมูสบั ) †
2. Boiled egg (ไข่ตม้ ) †
3. Omelette (ไข่เจียว) †
4. Fried chicken (ไก่ทอด) †
5. Crispy pork (หมูกรอบ) †
6. Fried fish (ปลาทอด)
7. Boiled chicken (ไก่ตม้ )
8. Meat ball (ลูกชิ้น)
9. Fried pork (หมูทอด)
10. Grilled chicken (ไก่ยา่ ง)
11. Sausage (ไส้กรอก)
12. Tofu (เต้าหู้)
13. Pork offal (เครื่ องในหมู)
14. Steamed fish (ปลานึ่ง)
15. Fried egg (ไข่ดาว)
16. Beef (เนื้อวัว)
17. Boiled fish (ปลาต้ม)
18. Shrimp (กุง้ )
19. Squid (ปลาหมึก)
20. Clam (หอย)
21. Chinese sausage (กุนเชียง)
22. Grilled pork (หมูปิ้ง)
23. Roasted pork (หมูยา่ ง)
24. Deep fried sun-dried pork (หมูแดดเดียว)
25. Stewed duck (เป็ ดพะโล้)
26. Fried duck (เป็ ดทอด)
27. Grilled fish (ปลาย่าง)
28. Dried shrimp (กุง้ แห้ง)
29. Crab meat (เนื้ อปู)
30. Chinese dumpling (ขนมจีบ)
Carbohydrate-rich foods (อาหารกลุ่มคาร์ โบไฮเดรต)
31. Steamed rice (ข้าวสวย) †
32. Noodle (ก๋ วยเตี๋ยว) †
33. Porridge (ข้าวต้มหรื อโจ๊ก) †
34. Sticky rice (ข้าวเหนียว) †
35. Bread (ขนมปัง)
36. Deep fried dough stick (ปาท่องโก๋ )
37. Crispy toast (ขนมปังกรอบ)
Vegetables (ผัก)
38. Boiled cabbage (กะหล่าปลีตม้ ) †
39. Stir-fried kale (ผัดผักคะน้า) †
† Foods were selected

19
11
10
9
9
8
7
7
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38
29
18
6
4
2
1
25
16

Types of food
40. Chinese cabbage soup (ต้มจืดผักกาดขาว)
41. Cucumber (แตงกวา)
42. Stir-fried morning glory (ผัดผักบุง้ )
43. Stir-fried long green eggplant (ผัดมะเขือยาว)
44. Lettuce salad (สลัดผัก)
45. Stir-fried cabbage (ผัดกะหล่าปลี)
46. Boiled morning glory (ผักบุง้ ต้ม)
47. Pickled lettuce (ผักกาดดอง)
48. Stir-fried chinese cabbage (ผัดผักกาดขาว)
49. Stir-fried broccoli (ผัดบรอกโคลี)
50. Stir-fried water mimosa (ผัดผักกระเฉด)
51. Stir-fried asparagus (ผัดหน่อไม้ฝรั่ง)
52. Stir-fried angled luffa gourd (ผัดบวบ)
53. Stir-fried green beans (ผัดถัว่ ลันเตา)
54. Stir-fried yardlong bean (ผัดถัว่ ฝักยาว)
55. Boiled bitter melon (มะระต้ม)
56. Boiled broccoli (บรอกโคลีตม้ )
57. Boiled okra (กระเจี๊ยบต้ม)
58. Boiled bean sprouts (ถัว่ งอกต้ม)
59. Bean sprouts (ถัว่ งอกดิบ)
60. Tomato (มะเขือเทศ)
61. Chinese cabbage (ผักกาดขาวสด)
Fruits (ผลไม้ )
62. Orange (ส้ม) †
63. Banana (กล้วย) †
64. Guava (ฝรั่ง) †
65. Apple (แอปเปิ ล)
66. Pineapple (สับปะรด)
67. Ripe mango (มะม่วงสุก)
68. Unripe mango (มะม่วงดิบ)
69. Grape (องุ่น)
70. Watermelon (แตงโม)
71. Rose apple (ชมพู)่
72. Chinese pear (สาลี่)
73. Papaya (มะละกอ)
74. Pomelo (ส้มโอ)
75. Passion fruit (เสาวรส)
76. Melon (เมลอน)
77. Sapodilla (ละมุด)
78. Strawberry (สตรอว์เบอร์รี)
79. Coconut (มะพร้าว)
80. Durian (ทุเรี ยน)

Consumption
frequency
7
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
16
13
12
9
9
8
5
5
5
4
4
2
2
1
1
1
1
1
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การทดสอบความตรงของแบบสอบถามการบริโภค
อาหาร
กลุ่มตัวอย่างประเมิ นความพึ งพอใจต่ อฟั นเที ยมทั้ง
ปากในการบดเคี้ ยวของตนเองด้วยมาตรวัดลิ เคิร์ท 4 ระดับ (4point Likert scale) ได้แก่ พอใจมาก (3 คะแนน) พอใจ (2 คะแนน)
ไม่ค่อยพอใจ (1 คะแนน) และไม่พอใจเลย (0 คะแนน) เพื่อใช้
อ้างอิ งในการทดสอบความตรงเชิ ง สอดคล้อง (Convergent
validity) ของแบบสอบถามการบริ โภคอาหาร
การทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามการบริโภค
อาหาร
ทดสอบความเที่ ยงภายใน (Internal reliability) และ
ความเที่ ยงภายนอก (External reliability) หรื อความเที่ ยงจาก
การทดสอบซ้ า (Test-retest reliability) ของแบบสอบถามการ
บริ โภคอาหาร โดยสุ่ มกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 10 คน ท า
แบบสอบถามการบริ โภคอาหารซ้ าอี กครั้ ง ห่ างจากครั้ งแรก
เป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ ข ้อมู ลทางสถิ ติ ด้วยโปรแกรม IBM SPSS
Statistic for Windows version 22.0 (IBM Corp., Armonk, NY,
USA) ที่ระดับนัยสาคัญ (Significance level) เท่ากับ 0.05 ทดสอบ
ความตรงเชิ งสอดคล้องของแบบสอบถามการบริ โภคอาหาร
โดยเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนประสิ ทธิ ภาพ
การบดเคี้ยวและคะแนนความพึงพอใจต่อฟั นเที ยมทั้งปากใน
การบดเคี้ ยวด้ ว ยสั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s correlation coefficient)
ทดสอบความเที่ ย งภายในของแบบสอบถามการ
บริ โภคอาหารด้ ว ยสั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) และความเที่ ยงภายนอกหรื อ
ความเที่ ยงจากการทดสอบซ้ าด้วยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์
ภายในชั้น (Intraclass correlation coefficient, ICC)

ผล

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน อายุเฉลี่ ย 69.6±7.8 ปี
(อายุต้ งั แต่ 47 ถึง 80 ปี ) อายุฟันเทียมเฉลี่ย 3.6±1.6 ปี (อายุฟัน
เ ที ย ม ตั้ งแต่ 11 เ ดื อ น ถึ ง 6 ปี 7 เ ดื อ น ) (ต าร าง ที่ 2)
แบบสอบถามการบริ โภคอาหารที่ พฒ
ั นาขึ้นในการศึ กษานี้
ประกอบด้วยอาหาร 20 ชนิ ด แบ่งเป็ น 5 ระดับตามความยาก
ในการบดเคี้ ยว จากเคี้ ยวได้ง่าย (ระดับที่ 1) ถึ งเคี้ ยวได้ยาก

(ระดับที่ 5) อัตราความยากในการบดเคี้ยวระดับที่ 1 ถึง 5 มีค่า
เท่ากับ 1.00, 1.03, 1.45, 2.04 และ 2.52 ตามลาดับ คะแนนเต็ม
มี ค่ าเ ท่ ากั บ 16.08 ((1.00+1.03+1.45+2.04+2.52)× 2) เมื่ อ
กาหนดให้คะแนนเฉลี่ยของความยากในการบดเคี้ยวอาหาร
ในแต่ ล ะระดับ ของแต่ ล ะบุ ค คล (Average point) แทนด้วย
ตัว อัก ษร a b c d และ e (ตารางที่ 3) จะได้ส มการค านวณ
คะแนนประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวของผูท้ ี่ใส่ ฟันเทียมทั้งปาก
ดังนี้
คะแนนประสิ ทธิภาพการบดเคี้ยว (%) =
(1.00 × a) + (1.03 × b) + (1.45 × c) + (2.04 × d) + (2.52 × e)
× 100%
16.08
ตารางที่ 2 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
Table 2 Sample characteristic
Sample characteristic
Samples
Gender
Male
Female
Age
< 60 years
60 – 69 years
≥ 70 years
Educational level
Primary level and below
Secondary level
Tertiary level and above
Working status
Working
Non-working
Removable denture experience
Yes
No

n (%)
30 (100.0)
18 (60.0)
12 (20.0)
3 (10.0)
8 (26.7)
19 (63.3)
17 (56.7)
11 (36.7)
2 (6.7)
8 (26.7)
22 (73.3)
22 (73.3)
8 (26.7)
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ตารางเสริมที่ 2
อาหารที่เคี้ยวได้ยากหรื อเคี้ยวไม่ได้เลย 20 ชนิ ดโดยผูท้ ี่ใส่ ฟันเทียมทั้งปาก
Supplementary table 2 20 foods were difficult to chew or could not be chewed by complete denture wearers
Types of food
†

1. Stir-fried water mimosa (ผัดผักกระเฉด)
2. Stir-fried morning glory (ผัดผักบุง้ ) †
3. Grain or seed (อาหารที่มีลกั ษณะเป็ นเม็ด) † e.g. sesame seed (เมล็ดงา), chilli seed (เมล็ดพริ ก), roasted rice powder
(ข้าวคัว่ ), granulated sugar (น้ าตาลทราย) and ground peanut (ถัว่ ลิสงป่ น)
4. Rice cake (ขนมเข่งหรื อขนมเทียน) †
5. Kalamare (กาละแม) †
6. Dried shrimp (กุง้ แห้ง) †
7. Stir-fried kale (ผัดผักคะน้า)
8. Sticky rice (ข้าวเหนียว)
9. Guava (ฝรั่ง)
10. Crispy pork (หมูกรอบ)
11. Dried squid (ปลาหมึกแห้ง)
12. Yardlong bean (ถัว่ ฝักยาว)
13. Bitter melon (มะระ)
14. Pickled lettuce (ผักกาดดอง)
15. Corn (ข้าวโพด)
16. Thai eggplant (มะเขือเปราะ)
17. Unripe mango (มะม่วงดิบ)
18. Rambutan (เงาะ)
19. Sugarcane (อ้อย)
20. Crispy stick candy (ตังเม)
† Foods were selected

Frequency
11
10
10
8
7
6
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ตารางที่ 3 การแบ่งกลุ่มอาหาร 20 ชนิ ดตามความยากในการบดเคี้ยวเป็ น 5 ระดับ และอัตราความยากในการบดเคี้ยวของแต่ละระดับ
Table 3 Twenty foods classified into 5 grades of masticatory difficulty and masticatory difficulty ratio of each grade
Masticatory
difficulty grade
Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Types of food
Porridge (ข้าวต้มหรื อโจ๊ก)
Omelette (ไข่เจียว)
Boiled cabbage (กะหล่าปลีตม้ )
Banana (กล้วย)
Noodle (ก๋ วยเตี๋ยว)
Steamed rice (ข้าวสวย)
Boiled egg (ไข่ตม้ )
Minced pork (หมูสบั )
Orange (ส้ม)
Sticky rice (ข้าวเหนียว)
Fried chicken (ไก่ทอด)
Stir-fried morning glory (ผัดผักบุง้ )
Crispy pork (หมูกรอบ)
Stir-fried kale (ผัดผักคะน้า)
Rice cake (ขนมเข่งหรื อขนมเทียน)
Guava (ฝรั่ง)
Grain or seed (อาหารที่มีลกั ษณะเป็ นเม็ด)
Dried shrimp (กุง้ แห้ง)
Kalamare (กาละแม)
Stir-fried water mimosa (ผัดผักกระเฉด)

Masticatory difficulty point
Each food (n=30)
Each grade
Mean±SD
Mean±SD
1.97±0.19
1.93±0.25
1.94±0.24
1.93±0.25
1.93±0.25
1.93±0.26
1.87±0.35
1.88±0.32
1.87±0.35
1.87±0.35
1.70±0.47
1.34±0.61
1.34±0.63
1.27±0.64
1.07±0.64
1.00±0.61
1.00±0.71
0.95±0.66
0.90±0.66
0.90±0.67
0.87±0.63
0.84±0.62
0.77±0.60
0.75±0.65
0.63±0.49

Masticatory
difficulty ratio

Average
point*

1.00

a

1.94
=1.03
1.88

b

1.94
=1.45
1.34

c

1.94
=2.04
0.95

d

1.94
=2.52
0.77

e

* : Average point=Average masticatory difficulty points of 4 foods in each grade except for foods reported “not frequently eat or cannot remember”
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คะแนนประสิ ทธิภาพการบดเคี้ยวที่สูง แสดงถึงการ
ที่ ผูป้ ่ วยรู ้ สึ ก ว่า ตนเองมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบดเคี้ ย วที่ ดี โดย
คะแนนประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวที่ประเมินด้วยแบบสอบถาม
การบริ โภคอาหารของกลุ่มตัวอย่า งที่ ใ ส่ ฟันเที ยมทั้ง ปากมี
ค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 60.95±17.81 และมี ค่าเฉลี่ ยคะแนนความพึง
พอใจต่อฟั นเที ยมทั้งปากในการบดเคี้ยว 1.87±0.78 คะแนน
โดยผูท้ ี่ไม่พอใจคิดเป็ นร้อยละ 23.33
ความตรงของแบบสอบถามการบริโภคอาหาร
ความตรงเชิ ง สอดคล้อ งของแบบสอบถามการ
บริ โภคอาหารอ้างอิงจากความพึงพอใจต่อฟันเทียมทั้งปากใน
การบดเคี้ ยว พบว่ า คะแนนประสิ ท ธิ ภ าพการบดเคี้ ยวที่
ประเมินด้วยแบบสอบถามการบริ โภคอาหารมีความสัมพันธ์
ในทิ ศทางบวกกับคะแนนความพึงพอใจต่อฟั นเทียมทั้งปาก
ในการบดเคี้ยวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั เท่ากับ 0.597 (ตารางที่ 4)
ความเทีย่ งของแบบสอบถามการบริโภคอาหาร
จากการทดสอบความเที่ยงภายในของแบบสอบถาม
การบริ โภคอาหาร พบว่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคมี
ค่าเท่ากับ 0.863 และการทดสอบความเที่ ยงจากการทดสอบ
ซ้ า พบว่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้นมีค่าเท่ากับ 0.967
โดยมีช่วงความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 (95% confidence interval)
ระหว่าง 0.881 ถึง 0.992 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความตรงและความเที่ ย งของแบบสอบถามการบริ โภค
อาหาร
Table 4 Validity and reliability of food intake questionnaire
Food intake questionnaire
Chewing satisfaction (Pearson’s
correlation coefficient)
Reliability Within 20 food items (Cronbach’s
alpha coefficient)
Test-retest reliability (Intraclass
correlation coefficient)
Validity

Tested value
0.597
0.863
0.967

บทวิจารณ์
การศึ ก ษานี้ ได้พ ัฒ นาแบบสอบถามการบริ โ ภค
อาหารสาหรับประเมินประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวของผูท้ ี่ ใส่
ฟั น เที ย มทั้ง ปาก พบว่า แบบสอบถามการบริ โ ภคอาหารมี
ความตรงเชิงสอดคล้อง โดยมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ต่อฟันเทียมทั้งปากในการบดเคี้ยว รวมถึงมีความเที่ยงภายใน
และความเที่ยงจากการทดสอบซ้ า

ในหลายประเทศมี ก ารพัฒ นาแบบสอบถามการ
บริ โภคอาหาร โดยชนิ ดอาหารจะแตกต่างกันตามอาหารที่มี
การบริ โภคอย่ า งแพร่ หลายในประเทศนั้ นๆ 8-10, 22-27 ซึ่ ง
แ ต กต่ าง กั บ อาหาร ที่ คนไ ทยคุ ้ น เ คยแ ละบริ โภคใน
ชีวิตประจาวัน อาทิเช่น สเต็ก9,24 แฮม22,23 ปลาดิบ10 กิมจิ22 หัว
ไชเท้า ดอง 8-10 แครกเกอร์ 22,23,25 ในประเทศไทยมี ผู ้พ ัฒ นา
แบบสอบถามการบริ โภคอาหารที่ ประกอบด้วยอาหาร 14
ชนิ ด ซึ่ งได้จากการสัมภาษณ์ผสู ้ ู งอายุถึงอาหารที่รับประทาน
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา อาหารส่ วนใหญ่ค่อนข้างนิ่ มและเคี้ยวได้
ง่ า ย โดยได้ น าแบบสอบถามนี้ ไปใช้ ใ นการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวของผูท้ ี่ ใส่ ฟันเที ยมทั้งปากคร่ อม
รากฟั นเที ยมในขากรรไกรล่าง พบว่าประสิ ทธิ ภาพการบด
เคี้ ยวที่ ป ระเมิ น ด้ ว ยแบบสอบถามนี้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวที่ประเมินจากการผสมสี ของขี้ผ้ งึ ที่
ผ่ า นการบดเคี้ ย วอย่า งมี นัย ส าคัญ ในระดับ ที่ ค่ อ นข้า งต่ า 16
อย่า งไรก็ ต าม ข้อ จ ากัด ของแบบสอบถามดัง กล่ า ว คื อ ไม่
ครอบคลุมชนิ ดอาหารที่ แข็งและเหนี ยว ซึ่ งมักเป็ นอาหารที่
เคี้ ยวได้ยากในผูท้ ี่ ใส่ ฟันเที ยมทั้งปาก10,21 และเป็ นอาหารที่
ช่ ว ยจ าแนกความแตกต่ า งของประสิ ท ธิ ภ าพการบดเคี้ ยว26
แบบสอบถามการบริ โภคอาหารที่พฒั นาขึ้นในการศึกษานี้จึง
ไม่เพียงแต่รวบรวมอาหารที่มีความถี่สูงในการบริ โภค แต่ยงั
รวมถึงอาหารที่เคี้ยวได้ยาก เพื่อใช้จาแนกผูท้ ี่มีประสิ ทธิ ภาพ
การบดเคี้ยวที่แตกต่างกัน
การศึ กษานี้ เก็บข้อมูลชนิ ดอาหารที่ มีความถี่ สูงใน
การบริ โภคจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ช่ ว งอายุ ห ลากหลาย
ประกอบด้วยผูท้ ี่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนถอดได้
ฟันเทียมติดแน่น และผูท้ ี่มีฟันธรรมชาติท้ งั หมด เนื่ องจากผูท้ ี่
มีช่วงอายุและสภาวะช่องปากแตกต่างกันจะมีประสิ ทธิ ภาพ
การบดเคี้ยวและการเลือกบริ โภคอาหารที่แตกต่างกัน5, 22, 28-30
ท าให้ ไ ด้ ช นิ ดอาหารที่ มี ค วามแข็ ง และความเหนี ย วที่
หลากหลาย โดยหากเก็บข้อมูลจากผูส้ ู งอายุหรื อผูท้ ี่ ใ ส่ ฟั น
เที ยมทั้งปากเท่านั้น อาจทาให้ได้เพียงชนิ ดอาหารที่ นิ่มและ
เคี้ ย วได้ง่ า ยเป็ นส่ ว นใหญ่ เ ช่ น เดี ย วกับ แบบสอบถามการ
บริ โภคอาหารฉบับภาษาไทยก่อนหน้า16 และได้เพิ่มเติมชนิด
อาหารที่ เคี้ ยวได้ยาก ซึ่ งแบบสอบถามการบริ โภคอาหารที่
พัฒนาขึ้นในการศึกษานี้ สามารถนาไปพัฒนาเพื่อใช้ประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ ยวในกลุ่มประชากรที่ มีสภาวะช่ อง
ปากและการใส่ฟันเทียมรู ปแบบอื่นได้ในอนาคต
ชนิดอาหารที่ปรากฏในแบบสอบถามเป็ นอาหารที่มี
การบริ โภคอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่อาหารที่มี
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การบริ โภคเฉพาะในคนบางกลุ่มเท่านั้น ทาให้แบบสอบถาม
การบริ โภคอาหารที่พฒั นาขึ้นนี้สามารถนาไปใช้กบั ประชากร
โดยทั่ ว ไป และชนิ ด อาหารยัง ครอบคลุ ม ทุ ก หมวดหมู่
สารอาหาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและเกลือแร่
ซึ่งเป็ นสารอาหารที่ร่างกายต้องการและควรได้รับในแต่ละวัน
เพื่ อ ใช้ใ นการท าหน้า ที่ ข องร่ า งกายทั้ง การเผาผลาญ การ
เจริ ญเติบโต และการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ31,32 การทราบถึง
ชนิ ดอาหารที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถรับประทานได้น้ นั อาจช่วยใน
การทานายภาวะทุพโภชนาการของผูป้ ่ วยได้อีกด้วย25
แบบสอบถามการบริ โ ภคอาหารส่ ว นใหญ่มกั ให้
ตอบเป็ นตัวเลื อกในรู ปแบบของมาตรวัดลิ เคิร์ท 22,25 เพื่อให้
ผู ้ต อบแบบสอบถามเข้า ใจความหมายของค าตอบได้ง่ า ย
อย่า งไรก็ ต าม ผู ้ป่ วยอาจไม่ เ คยบริ โ ภคอาหารบางชนิ ด ที่
ปรากฏในแบบสอบถาม 16 ดังนั้น แบบสอบถามการบริ โ ภค
อาหารที่พฒั นาขึ้นในการศึกษานี้ จึงมีตวั เลือก “ไม่ค่อยได้กิน
หรื อจาไม่ได้” ซึ่ งคล้ายคลึ งกับตัวเลื อก “ไม่ชอบกิ นและไม่
เคยกินตั้งแต่ใส่ฟันเทียม” ของแบบสอบถามในการศึกษาก่อน
หน้าในผูท้ ี่ใส่ ฟันเทียมทั้งปาก6,8,10 บางการศึกษาให้คะแนน 0
ส าหรั บ ตัว เลื อ กดัง กล่ า ว แต่ ใ นการศึ ก ษานี้ จะไม่ น าชนิ ด
อาหารที่ ได้รับคาตอบดังกล่าวมาคิดคะแนน เนื่ องจากแต่ละ
บุ ค คลมี ค วามชอบอาหารแตกต่ า งกั น ซึ่ งการไม่ ช อบ
รับประทานอาหารบางชนิ ดไม่ได้สะท้อนถึงการมีปัญหาใน
การบดเคี้ยวเสมอไป8
วิธี ก ารค านวณคะแนนประสิ ทธิ ภ าพการบดเคี้ ยว
จากแบบสอบถามการบริ โภคอาหารในหลายการศึกษามีความ
แตกต่างกัน บางการศึกษาไม่มีการแบ่งกลุ่มอาหารตามความ
ยากในการบดเคี้ยว คือความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารทุก
ชนิ ดบ่ งบอกถึ งประสิ ทธิ ภาพบดเคี้ยวที่ เท่ากัน9,16 ในขณะที่
บางการศึ กษาแบ่งกลุ่มอาหารตามระดับความยากในการบด
เคี้ยว และมีอตั ราความยากในการบดเคี้ยวที่แตกต่างกันในแต่
ละระดับ ซึ่ ง จะน ามาคานวณคะแนนประสิ ท ธิ ภาพการบด
เคี้ยวเช่นเดียวกับในการศึกษานี้6,8,10 เนื่ องจากอาหารที่มีความ
แข็งและความเหนี ยวต่างกันจะส่ งผลต่อความยากในการบด
เคี้ยวที่แตกต่างกันด้วย
งานวิจัย นี้ ไม่ ไ ด้ศึก ษารู ปแบบการสบฟั นของฟั น
เทียมทั้งปากที่มีผลต่อคะแนนประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวและ
ความพึ ง พอใจในการบดเคี้ ย ว เนื่ อ งจากลัก ษณะของซี่ ฟัน
เทียมและรู ปแบบการสบฟัน ณ ปั จจุบนั อาจเป็ นผลมาจากการ
สึ กจากการใช้งาน ทาให้ลกั ษณะของซี่ ฟันเทียมและรู ปแบบ
การสบฟันเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาเริ่ มแรกที่ส่งมอบฟัน

เทียม ทั้งนี้ จากการศึกษาก่อนหน้าในผูท้ ี่ใส่ ฟันเทียมทั้งปากก็
พบว่าลักษณะของซี่ ฟันเทียมและรู ปแบบการสบฟั นไม่มีผล
ต่อประสิ ทธิภาพการบดเคี้ยว3,33
ความเที่ ยงและความตรงเป็ นคุณสมบัติที่ จาเป็ นใน
การพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อให้แน่ ใจว่าแบบสอบถามนั้น
น่ าเชื่ อถื อและสามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
นั่นก็คือประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวทางอัตวิสัย ตัวชี้ วดั ที่นิยม
ใช้อ ้า งอิ ง ในการทดสอบความตรงของแบบสอบถามการ
บริ โ ภคอาหารส าหรั บ ผู ้ที่ ใ ส่ ฟั น เที ย มทั้ง ปาก เช่ น ขนาด
อนุ ภาคของอาหารทดสอบภายหลังการบดเคี้ยวจากวิธีการ
กรองผ่านตะแกรง6-8 การผสมสี ของขี้ผ้ ึงที่ผ่านการบดเคี้ยว16
แรงกัดสู งสุ ด34 รวมถึงความพึงพอใจในการบดเคี้ยว9 ซึ่ งเป็ น
ดัชนี ที่นิยมใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวของผู ้
ที่ ใ ส่ ฟั น เที ย มทั้ง ปาก 3 การศึ กษานี้ จึ งทดสอบความตรงเชิ ง
สอดคล้องของแบบสอบถามการบริ โภคอาหารโดยเปรี ยบเทียบ
กับความพึงพอใจในการบดเคี้ยวของผูท้ ี่ ใส่ ฟันเที ยมทั้งปาก
พบว่าคะแนนประสิ ทธิภาพการบดเคี้ยวมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับ คะแนนความพึ ง พอใจในการบดเคี้ ย วอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติในระดับปานกลาง35 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับ ที่ สู ง กว่า การศึ ก ษาที่ มี ก ารพัฒ นาแบบสอบถามการ
บริ โ ภคอาหารฉบับภาษาไทยก่ อนหน้า 16 แต่ อ ย่า งไรก็ตาม
การศึ ก ษานี้ ได้ท ดสอบเพี ย งความตรงเชิ ง สอดคล้อ งของ
แบบสอบถามการบริ โ ภคอาหาร โดยไม่ ไ ด้มี ก ารทดสอบ
ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) จากการประเมินของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เนื่ องจากการศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเลือกชนิด
อาหารที่ นิยมบริ โภคอย่างแพร่ หลายและมีความหลากหลาย
ในคนทั่ว ไปมากกว่า ความเหมาะสมของชนิ ด อาหารตาม
ความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ นอกจากนี้ มีการทดสอบความเที่ ยง
ของแบบสอบถามการบริ โภคอาหาร โดยสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาคและสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ภายในชั้นมีค่าสู ง ซึ่ง
ถื อ ว่า แบบสอบถามการบริ โ ภคอาหารมี ค วามสอดคล้อ ง
ภายในของแต่ละข้อคาถามและมีความคงที่ของแบบสอบถาม
เมื่อวัดซ้ า36-38
แบบสอบถามการบริ โ ภคอาหารที่ พ ัฒ นาขึ้ น ใน
การศึ ก ษานี้ มี ค วามตรงและความเที่ ย งที่ เ หมาะสมในการ
น าไปใช้ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการบดเคี้ ย วของผูท้ ี่ ใ ส่ ฟัน
เที ย มทั้ง ปาก สามารถประเมิ นได้ง่ า ย รวดเร็ ว และไม่ ตอ้ ง
อาศัยผูป้ ระเมินที่มีความรู ้หรื อทักษะพิเศษ ข้อมูลที่ได้ยงั อาจ
น าไปใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล เบื้ องต้ น ในการให้ ค าแนะน าด้ า น
โภชนาการแก่ ผู ้ ที่ ใ ส่ ฟั น เที ย มทั้ งปากอี ก ด้ ว ย 25 ดั ง นั้ น
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แบบสอบถามการบริ โภคอาหารที่พฒั นาขึ้นในการศึกษานี้ จึง
เหมาะในการนาไปใช้ประเมินประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวของ
ผูท้ ี่ ใส่ ฟันเที ยมทั้งปากทางคลิ นิก และการศึ กษาทางระบาด
วิทยาในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่6-9,24
การศึกษานี้มีขอ้ จากัดบางประการ คือ แบบสอบถาม
การบริ โภคอาหารถูกนาไปใช้ประเมินประสิ ทธิ ภาพการบด
เคี้ยวทางอัตวิสัยของผูท้ ี่ ใส่ ฟันเที ยมทั้งปากเท่ านั้น และไม่มี
การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั วิธีการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การบดเคี้ ยวทางวัตถุวิสัย ดังนั้นการศึ กษาในอนาคต จึ งควร
ประเมินประสิ ทธิภาพการบดเคี้ยวทางอัตวิสยั โดยใช้แบบสอบ
ถามการบริ โภคอาหารเปรี ยบเทียบกับวิธีทางวัตถุวิสัย และนา
แบบสอบถามไปใช้ประเมินประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยว รวมทั้ง
ทดสอบความตรงและความเที่ ยงในกลุ่มประชากรที่มีสภาวะ
ช่ องปากและการใส่ ฟันเที ยมรู ปแบบอื่ น เช่ น ผูท้ ี่ สูญเสี ยฟั น
บางส่ วน ผูท้ ี่ ใส่ ฟันเที ยมติดแน่ น หรื อฟั นเที ยมบางส่ วนถอด
ได้

บทสรุป
แบบสอบถามการบริ โ ภคอาหารที่ พ ัฒ นาขึ้ นนี้ มี
ความตรงในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบดเคี้ยวของผูท้ ี่ ใส่
ฟันเทียมทั้งปาก โดยประสิ ทธิภาพการบดเคี้ยวมีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวกกับความพึงพอใจในการบดเคี้ยว รวมถึงมีความ
เที่ยงภายในและความเที่ยงจากการทดสอบซ้ า แบบสอบถามที่
พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนาไปใช้ในการศึ กษาทางระบาดวิทยาใน
กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่และนามาใช้ทางคลินิก เพื่อประเมิ น
ประสิ ทธิภาพการบดเคี้ยวของผูท้ ี่ใส่ฟันเทียมทั้งปากได้
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Development of Food Intake Questionnaire for
Evaluating Masticatory Ability of Complete Denture
Wearers
Sakultae C* Tumrasvin W** Limpuangthip N**

Abstract
The purpose of this study was to develop a food intake questionnaire for evaluating masticatory ability of complete denture wearers,
and to test validity and reliability of the developed food intake questionnaire. This study developed a 20-item food intake questionnaire;
consisting of 14 most frequently consumed foods from 4 food groups, and 6 foods which were difficult to chew or could not be chewed by
complete denture wearers. Masticatory ability of complete denture wearers was evaluated using the food intake questionnaire. Samples were
30 complete denture wearers. They rated their difficulty level in masticating 20 food items using a 3-point Likert scale to calculate a masticatory
score, and also rated their satisfaction level with their complete dentures regarding chewing ability. Convergent validity of the food intake
questionnaire was tested by determining the association between masticatory ability and chewing satisfaction. Internal reliability and testretest reliability of the food intake questionnaire were tested using Cronbach’s alpha coefficient and intraclass correlation coefficient. From
the results, a significantly positive correlation between masticatory ability of complete denture wearers and chewing satisfaction was shown
(r=0.597, p=0.001). Cronbach’s alpha coefficient and intraclass correlation coefficient of the food intake questionnaire were 0.863 and 0.967,
respectively. In conclusion, the food intake questionnaire developed in this study has optimal validity and reliability to be used for evaluating
masticatory ability of complete denture wearers.
Keywords: Chewing satisfaction/ Complete denture wearer/ Food intake questionnaire/ Masticatory ability
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