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บทคัดย่อ
โรคปริทันต์โรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุมีการสูญเสียฟัน
จากโรคนี้มากที่สุด ในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคปริทันต์ ๆ ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพช่องปากและการปฏิบัติในการควบคุมปริมาณคราบจุลินทรีย์ การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้
ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคปริทันต์อายุ 60–74 ปี ในอาเภอ
วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จานวน 119 คน การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติ Pearson’s Correlation Coefficient
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เเกี่ยวกับโรคปริทันต์ส่วนใหญ่ระดับปานกลางร้อย
ละ 62.20 การเข้าถึงข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อมากที่สุดระดับปานกลางร้อยละ 48.7 ทักษะในการ
สื่อสารมากที่สุดระดับปานกลางร้อยละ 49.20 ทักษะการตัดสินใจและความตั้งใจในการดูแลรักษา
โรคปริทันต์มากที่สุดระดับดีร้อยละ 46.2 พฤติกรรมการดูแลรักษาโรคปริทันต์ส่วนใหญ่ระดับพอใช้
ร้อยละ 70.60 การสนับสนุนทางสังคมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับระดับปานกลางร้อยละ 65.50
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมการดูแลสุขภาพช่องปากกับความรู้เกี่ยวกับโรคปริทันต์ พบว่า
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปริทันต์ระดับ
ต่า (r=.238, p-value=.009) ความสัมพันธ์ กับการเข้าถึงข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อมีระดับต่า (r=
.266, p-value=.003) มีความสัมพันธ์กับทักษะในการสื่อสารระดับปานกลาง (r=.342, p-value<
.001) มีความสัมพันธ์กั บทัก ษะการตัดสินใจและความตั้งใจในการดูแลรัก ษาโรคปริทันต์ระดับ
ปานกลาง (r=.537, P-value<.001) มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง (r=
.391, P-value<.001)
ข้อเสนอแนะ ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปริทันต์ และสนับสนุนทางสังคมเพื่อช่วยให้
ผู้ป่วยดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ, โรคปริทันต์, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการดูแลรักษาโรคปริทันต์
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Abstract
Periodontitis, a chronic disease that is a public health problem Especially
among the elderly who have the most teeth loss from this disease. In taking care of
the oral health of patients with periodontal disease, there must be a knowledge and
understanding of oral health care and the practice of plaque volume control. This
research is a cross- sectional descriptive research. The objective is to study the
relationship between health literacy and oral care behaviors of periodontal disease
patients aged 60-74 years in Wang Nam Khiao district. Nakhon Ratchasima Province,
119 people, data collection using questionnaire Statistics used in analysis General
information uses descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard
deviation. And analyze relationships using Pearson’s Correlation Coefficient statistics.
The objective of this research was to study the correlation between health
literacy and oral health care of periodontitis patients aged 60-74 years in Wang Nam
Khiao district. Subjects were 119 periodontitis patients. The data were collected by
questionnaires. Data analysis, descriptive data used descriptive statistics such as
frequency, mean, standard deviation etc. comparative data used Pearson's Correlation
coefficient.
Results showed that the subjects had moderate knowledge about
periodontal disease (62.20%), moderate access to information and media (48.7%),
communication skill at the moderate level (49.20%), most of them had decision skill
and intention to oral health care ( 46. 2% ) . Most of the them had moderate oral
health care (70.60 %). Most of them received moderate social support (65.50%). The
association between oral health care with health literacy found that such as
correlated with knowledge at low (r=.238, p-value=.009), access to information and
media were low (r = .266, p-value = .003) communication skill at moderate (r=.342,
p-value<.001). decision skill and intention to oral health care at moderate (r=.537,
P-value<.001), social support at moderate (r=.391, P-value<.001) respectively.
Suggestions: ought to raise knowledge about periodontal disease and Social
support to help patients for oral health care.
Keywords: Elderly, Periodontitis, Health Literacy, Periodontitis Care Behavior
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บทน้า
โรคปริ ทั น ต์ เ ป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ เ รื้ อ รั ง
ผู้สูงอายุทั่วโลกมีการสูญเสียฟันจากโรคปริทันต์ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (65-74 ปี) ร้อยละ 30 (World Health
Organization [WHO], 2012) โรคปริทันต์เป็นโรคที่ทาให้
ฟันโยก มีกลิ่นปาก กระดูกรอบรากฟันถูกทาลายทาให้
สู ญ เสี ย ฟั น ในที่ สุ ด (Román-Malo & Bullon, 2017)
การป้องกันและการรักษาโรคปริทันต์ โดยการแปรงฟัน
สม่าเสมอ การใช้เส้นใยขัดฟัน การบ้วนปากด้วยน้ายา
บ้วนปาก การพบทันตแพทย์เชี่ยวชาญทางโรคปริทันต์
การักษาโดยการขูดหินน้าลายและหินปูนที่เกาะฟันและ
รากฟัน การผ่าตัด และการใช้ยา (American Academy
of Periodontology, 2019) ประเทศไทยพบว่าผู้สูงอายุ
เป็นโรคปริทันต์มีอัตราป่วยร้อยละ 36.30 นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากพบว่าผู้อายุ
60-74 ปี แปรงฟันสม่าเสมอ ร้อยละ 56.10 สูบบุหรี่ร้อยละ
12.80 ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ร้ อ ยละ 21.10 ได้ รั บ
ความรู้เกี่ยวทันตสุขภาพมากที่สุดจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ร้อย 54.4.70 ไปรับบริการทันตกรรมร้อยละ 38.60 ไป
พบทันตแพทย์เมื่อมีอาการปวดฟัน เหงือกบวม ร้อยละ
32.00 (ส านั ก ทั น ตสาธารณสุ ข กรมอนามั ย , 2556)
สภาวะโรคปริ ทั น ต์จั ง หวัด นครราชสี มาปี พ.ศ. 2555
พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุ (60-74 ปี) ร้อยละ 98.5 ซึ่งมีอัตรา
สูงกว่าระดับประเทศระดับ ประเทศ จากแนวคิดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเป็นกระบวนการทางปัญญาและทักษะ
ทางสังคม ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจและความสามารถของ
ปัจเจกบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจและใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาสุ ข ภาพของตนเองให้ ค งดี อ ยู่ เ สมอ
ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ สภาวะ
สุขภาพ และการใช้ประโยชน์จากการบริการทางสุขภาพ
(WHO, 1998; Lee, Arozullah, & Cho, 2004; Nutbeam,
2008) นอกจากจากองค์ประกอบของ Sørensen et al.
(2013) ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ น สุ ข ภาพ การสื่ อ สารด้ า น
สุขภาพ การจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพ การรู้เท่า
ทั น สื่ อ ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจ ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ น า
องค์ประกอบของ Sørensen et al. (2013) มาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปริทันต์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลรั กษาป่ว ยโรค
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ปริทันต์ฯ อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุในการ
ป้องกันและรักษาโรคปริทันในผู้สูงอายุต่อไป
ค้าถามการวิจัย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดู แล
รักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อายุ 60–74 ปี ในอาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร?
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
โรคปริ ทั น ต์ ข องผู้ ป่ ว ยโรคปริ ทั น ต์ ที่ ม ารั บ บริ ก าร ใน
คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลวังน้าเขียว ได้แก่
1.1 ความรู้เกี่ยวกับโรคปริทันต์
1.2 การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคปริทันต์ และ
การรู้เท่าทันสื่อ
1.3 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับโรคปริทันต์
1.4 ทักษะการตัดสินใจและความตั้งใจในการ
รักษาโรคปริทันต์
1.5 พฤติกรรมการดูแลรักษาโรคปริทันต์
2. การได้ รั บ การรั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ของผู้ป่วยโรคปริทันต์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคปริทันต์กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคปริทันต์
วิธีด้าเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง พรรณนาภาค
ตัดขวาง (Cross sectional study descriptive research)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ความรอบรู้ด้าน
สุ ข ภาพ และพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากของ
ผู้ป่วยโรคปริทันต์
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้เพื่อการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยโรค
ปริทันต์ที่มารับบริการ ในคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลวัง
น้าเขียว ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2559 ถึง
30 กันยายน 2560) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคปริทันต์ที่
ได้จากการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเข้าร่วม มีคุณสมบัติ
ได้แก่ 1) ผู้ป่วยโรคปริทันต์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
วังน้าเขียว 2) อายุระหว่าง 60-74 ปี (มีการสูญเสียฟัน
มากที่สุ ด) 3) สามารถสื่ อสารได้ เกณฑ์ในการคัด ออก
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(Exclusion criteria) คุณสมบัติ 1) ไม่อยู่ในพื้นที่อาเภอ
วังน้าเขียว 2) ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆ และ
จากการสุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยอายุ จานวน 119 คน
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร (อรุณ
จิรวัฒน์กุล, 2551) ต่อไปนี้
จากสูตร
สูตรที่ใช้ในการคานวณ
n

2 / 2
e2

โดย n = ขนาดตัวอย่าง
α = ความผิดพลาดของการสรุปลักษณะ
ประชากร
Z = Confidence coefficient ได้จาก
ความเชื่อมั่นที่กาหนด (1-)
 = ความแปรปรวนของตัวแปรผลที่
ใช้คานวณขนาดตัวอย่าง ได้จากการศึกษาของอนิษฎา
เสนพริก & รุจิรา ดวงสงค์ (2556) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อการเกิดโรคปริทันต์อักเสบของกลุ่มอายุ 35-44 ปี ใน
อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. มีค่าเท่ากับ 2.72
e = ความกระชับของการประมาณค่า
(Precision of the estimation)
ในการสารวจเพื่อศึกษาความฉลาดด้านสุข ภาพ
ของผู้ป่วยโรคปริทันต์ จากรายงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยของความรู้เรื่องโรคปริทันต์=12.2 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=2.7
จะได้ ว่า  = 2.72 ให้ 1- = 95%   =


0.05  2 = 1.96
ให้ e เท่ากับร้อยละ 10 ของค่าเฉลี่ย= 1.22 x 10
100
= 1.22
1.922 x2.72
n
1.222
3.8416 x7.29
n
= 75.66
1.4884
ป้องกันการสูญหายจากสูตร
nadj
n

R

nadj 

n
1  R2

= จานวนกลุ่มตัวอย่างต่อกลุ่มที่ปรับแล้ว
= จานวนกลุ่มตัวอย่างต่อกลุ่ม
= สัดส่วนการสูญหายจากการติดตาม

ร้อยละ 20
แทนค่ า ในสู ต ร n1  75.66 2 = 118 .22 =
(1  0.20)
119 คน
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษา
เท่ากับ 119 คน
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้ แ บบสอบถาม แบ่ ง
ออกเป็น 7 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรคปริ ทั น ต์ ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคปริทันต์ และการ
รู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับโรคปริทันต์ ส่วนที่ 4 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับโรคปริทันต์ ส่วนที่ 5
แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการตัดสิ นใจในการรั ก ษา
โรคปริทันต์ ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยว กับพฤติกรรม
การดูแลรักษาโรคปริทันต์ ส่วนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การรับการสนับสนุนทางสังคม
การทดสอบคุ ณ ภาพการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
แบบสอบถาม โดยให้ผู้เชียวชาญ 3 ท่านวิเคราะห์ความตรง
เชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability)
ค่าความเที่ยงของความรู้เท่ากับ 0.83 การเข้าถึงบริการ
เท่ากับ 0.84 การรู้เท่าทันสื่อ เท่ากับ 0.86 การตัดสินใจ
เท่ากับ 0.72 การจัดการตนเอง เท่ากับ 0.89 ความตั้งใจ
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.95
 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ต่า สุด
และการศึกษาความสัมพันธ์ตัวแปรใช้ สถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ สถิติ Pearson Coefficient Correlation สถิติเชิง
อนุมาน ใช้ในการหาค่าความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการเกิด
โรคปริทันต์ หาค่าสัมประ-สิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product–Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย บทสรุปและอภิปรายผล
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
คุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง โดย
มีรายละเอียดดังนี้
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เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ
55.5 อายุ พบว่า อายุ กลุ่ มตัว อย่ างมากที่สุ ดมี อ ายุ อ ยู่
ในช่ว งอายุ 60 ปี ล งมาร้ อยละ 41.2 สถานภาพสมรส
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ
67.2 ระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่มี
การศึกษาระดับต่ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 60.5
อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากที่สุดไม่ได้ประกอบอาชีพ
ร้อยละ 39.5 รายได้ พบว่า กลุ่ มตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ มี
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 81.50 โรคประจาตัว
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี โ รคประจ าตั ว ร้ อ ยละ
61.10 และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจาตัวมากที่สุด
เป็นโรคความดันโลหิตสูง 41.02 การใช้ยา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้ยา ร้อยละ 62.20 การสูบบุหรี่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 73.90 จานวนมวน
ของการสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่
ร้อยละ 85.70 พฤติกรรมการเคี้ยวหมากพบว่า ร้อยละ
81.50 ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคปริทันต์ เป็นเวลา 4 ปีลงมา
ร้อยละ 81.50 ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคปริทันต์
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปริทันต์
มากที่สุดมีความรู้ระดับต่า ร้อยละ 53.80 ไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของแสงเดือน กิ่งแก้ว & นุสรา ประเสริฐศรี
(2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้าน
สุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพของ ผู้ สู งอายุ ที่เป็ น โรค
เรื้ อ รั ง หลายโรค พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู้ ด้ า นใน
ระดับปานกลาง และการศึกษาของ
2.2 การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
เกี่ ย วกั บ โรคปริ ทั น ต์ พบว่ า มากที่ สุ ด ระดั บ ปานกลาง
ร้อยละ 48.70 สอดคล้องกับแจ่มจันทร์ วรรณปะเก &
ธนิดา ผาติเสนะ (2562) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรอบรู้ทางสุขภาพและปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
สุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตาบลตลาด
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.พบว่าการเข้าถึงข้อมูล
และการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ เกี่ ย วกั บ โรคปริ ทั น ต์ อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องของการศึกษาของจารุวรรณ
พิมพ์ค้อ & สมาน ลอยฟ้า (2552) ได้ศึกษาการใช้และ
ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าใช้คอมพิวเตอร์
ร้ อ ยละ 28.30 แต่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Proudfoot et al. (2010) พบว่าผู้สูงอายุในออสเตรเลีย

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562

มี ก ารใช้ มื อ ถื อ สอบถามเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพทางออนไลน์
ร้อยละ 76.00
2.3 ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับโรคปริทันต์
พบว่ากลุ่ มตัว อย่ างมี ทั ก ษะในการสื่ อ สารเกี่ ยวกั บ โรค
ปริ ทั น ต์ ม ากที่ สุ ด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
เกี่ยวกับโรคปริทันต์อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 46.20
สอดคล้ องกับการศึกษาของแจ่มจัน ทร์ วรรณปะเก &
ธนิดา ผาติเสนะ (2562) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรอบรู้ทางสุขภาพและปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
สุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตาบลตลาด
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีมี
ทักษะในการสื่อสารระดับปานกลางร้อยละ 47.00 แต่ไม่
สอดคล้ องกับการศึกษาของสุ วิช ถิระโคตร & วีรพงษ์
พลนิกรกิจ (2561) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้และการ
รู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตและทัศคติ การใช้เนื้อหา ด้านสุ ข
ภาวะบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ สู ง อายุ พ บว่า ผู้ สู ง อายุ ผู้ มี
ทักษะการสื่อสารน้อยร้อยละ 10
2.4 ทักษะการตัดสินใจในการดูแลรักษาโรค
ปริทันต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทักษะการตัดสินใจในการ
ดู แ ลรั ก ษาโรคปริ ทั น ต์ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลางมากที่สุ ด
ร้อยละ 46.20 ไม่สอดคล้องกับลักขนา ชอบเสียง และคณะ
(2561) ได้ศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะเริ่มต้น พบว่ากลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่มีทักษะการ
ตั ด สิ น ใจระดั บมากร้อ ยละ75.47 และของแจ่ ม จันทร์
วรรณปะเก & ธนิดา ผาติเสนะ (2562) ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุ ขภาพและปัจจัยส่ ว น
บุคคลกับพฤติกรรมสุ ขภาพ ในกลุ่ มเสี่ ยงโรคความดัน
โลหิตสูง ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีมีทักษะการตัดสินใจระดับ
ดี ร้อยละ 72.30
2.5 พฤติกรรมในการดูแลรักษาโรคปริทันต์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการดูแลตน
ในการดูแลรักษาโรคปริทันต์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
70.60 สอดคล้องกับการศึกษาของแจ่มจันทร์ วรรณปะเก
& ธนิดา ผาติเสนะ (2562) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรอบรู้ทางสุขภาพและปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
สุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตาบลตลาด
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่าง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับดี ร้อยละ 68.00
แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของเพชรัตน์ ศิริสุวรรณ &
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ฉัตรลดา ดีพร้อม (2561). พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากระดับดีร้อยละ 55.56
2.6 การได้รับการสนับสนุนทางสังคม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ 65 สอดคล้องกับการศึกษาของ
ประณี ต จิ น ตนะ, สายใจ สุ ข ทาน, & ชุ ม พล ตาแก้ ว
(2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์และอานาจในการทานาย
ของการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทาง
สั งคมระดับ ปานกลาง แต่ไม่ส อดคล้ อ งการศึ ก ษาของ
ธารินทร์ คุณยศยิ่ง, ลินจง โปธิบาล, & ทศพร คาผลศิริ
(2558) ได้ศึกษาการพึ่งพาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอด
เลือดสมอง ภาระการดูแล การสนับสนุนทางสังคม และ
คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลวัยสูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมระดับต่า ร้อยละ 62.22
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่ องปากของผู้ป่วยโรค
ปริทันต์
3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปริทันต์
พบว่าความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ โรคปริ ทั นต์ มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลรักษาโรคปริทันต์ของผู้ป่วย
โรคปริทันต์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.238, p-value=
.009) สอดคล้องกับแสงเดือน กิ่งแก้ว & นุสรา ประเสริฐศรี
(2558) ได้ศึกษาความสั มพันธ์ร ะหว่างความรอบรู้ ทาง
สุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น โรค
เรื้อรังหลายโรค พบว่า พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมมีความ
สัมพันธ์กับความรอบรู้ทางสุขภาพอย่างมีนัย สาคัญทาง
สถิ ติ และการศึ ก ษาของอรุ ณี หล้ า เขี ย ว & ทวี ว รรณ
ชาลีเครือ (2557) พบว่าความความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับประทานยาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
3.2 การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
เกี่ยวกับโรคปริทันต์ พบว่าการเข้าถึงข้อมูลและการรู้เท่า
ทันสื่อกับพฤติกรรมการดูแลรักษาโรคปริ ทัน ต์ มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาตัญทางสถิติ (r=.266, p-value=
.003) สอดคล้องกับการศึกษาของ Liu et al. (2015) ได้
ศึกษา Relationship between health literacy, healthrelated behaviors and health status: a survey of
elderly Chinese พบว่า ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอมี
พฤติกรรมสุขภาพมากกว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่
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เพียงพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p–value=.001)
3.3 ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับโรคปริทันต์
พบว่าทักษะในการสื่ อสารเกี่ยวกับโรคปริทันต์มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลรักษาโรคปริทันต์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r=.342, p-value<.001) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Sobral, de Araújo, & Sobral (2018)
ได้ศึกษา Mild cognitive impairment in the elderly
relationship between communication and functional
capacity. พบว่า การสื่อสารกับความสามารถของผู้สูงอายุ
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแบบอ่อนมีความสัมพันธ์
กับในการทากิจกรรมของ ชีวิตประจาวันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ได้แก่การสื่ อ กับสมาชิ ก ในครอบครัว ตามชื่ อ
(p–value=0.0033) การต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือเหตุการณ์ (p–value=0.0355) การเข้าใจในการ
สนทนา (p–value=0.0448) และเข้าใจจากการดูโทรทัศน์
หรือฟังวิทยุ (p–value=0.0127)
3.4 ทักษะการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากในการดูแลรักษาโรคปริทันต์ พบว่าทักษะการ
ตัดสินใจในการดูแลสุขภาพช่องปากในการดูแลรักษาโรค
ปริทันต์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลรักษาโรค
ปริทันต์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.537, P-value<.001)
สอดคล้องกับแจ่มจันทร์ วรรณปะเก & ธนิดา ผาติเสนะ
(2562) ได้ศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างความรอบรู้ ทาง
สุ ข ภาพและปั จ จัย ส่ ว นบุค คลกั บ พฤติ ก รรมสุ ขภาพใน
กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การตัดสินใจทางสุ ขภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุ ขภาพย่างมีนัยส าคั ญ ทาง
สถิติ (p–value=.001)
3.5 การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในการดู แ ล
สุ ข ภาพช่ อ งปาก พบว่ า การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมี
ความสัมพันธ์พฤติกรรมการรดูแลรักษาโรคปริทันต์อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.391, P-value<.001) สอดคล้อง
กับการศึกษาของอรพิน คาโต & รังสิมันต์ สุนทรไชยา
(2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าวัยสู งอายุ พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวอยู่ในระดับสูง (p-value<
0.05) และการศึกษาของปัทมา สุพรรณกุล และคณะ
(2560) ได้ศึกษาปัจจัยทานายพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ สู งอายุที่ป่ว ยเป็นโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 จังหวัด
สุโขทัย พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีความสั มพันธ์กับ
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พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p–value<.05)
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จึงควรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปริทันต์ และให้การสนับสนุน
ทางสังคมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง

ข้อเสนอแนะหรือการน้าไปใช้ประโยชน์
เนื่องจากผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคปริทันต์ และได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับต่า
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ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป
จ้านวน (n=119)
เพศ
ชาย
53
หญิง
66
อายุ
60–64
36
65–69
42
70–74
41
สถานภาพสมรส
โสด
28
คู่
11
หม้าย/หย่า/แยก
80
โรคประจ้าตัว
มีโรคประจาตัว
68
ไม่มีโรคประจาตัว
51
โรคความดันโลหิตสูง
49
โรคเบาหวาน
25
โรคหลอดเลือดและสมอง
4
โรคไต
2
โรคหัวใจ
1
การสูบบุหรี่
ไม่สูบบุหรี่
88
สูบบุหรี่
16
เคยสูบบุหรี่แต่ปัจจุบันเลิกสูบแล้ว
15

ร้อยละ
44.5
55.5
30.3
35.3
34.5
23.5
9.2
67.2
57.1
42.9
41.2
21
3.4
1.7
0.8
73.9
13.4
12.6
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562

ตารางที่ 1จานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
จ้านวน (n=119)
พฤติกรรมการเคียวหมาก
ไม่เคี้ยวหมาก
97
เคี้ยวหมาก
16
เคยเคี้ยวหมากแต่ปัจจุบันเลิกเคี้ยวแล้ว
6
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรม การสนับสนุนทางสังคม
ตัวแปร
คะแนน
จ้านวน
จ้านวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1.1 ความรู้
สูง/มาก
ปานกลาง
37
18
(31.10)
(15.10)
1.2 การเข้าถึงข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ
49
59
(41.20)
(49.60)
1.3 ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับโรคปริทันต์
55
46
(46.20)
(38.70)
1.4 ทักษะการตัดสินใจในการดูแลรักษาฯ
55
46
(46.20)
(38.70)
2. พฤติกรรมการดูแลรักษาโรคปริทันต์
20
84
(16.80)
(70.60)
3. การได้รับการสนับสนุนทางสังคม
35
78
(29.40)
(65.50)

จ้านวน
(ร้อยละ)
ต่า/น้อย
64
(53.80)
11
(9.20)
18
(15.10)
18
(15.10)
15
(12.60)
6
(5.10)

ร้อยละ
81.5
13.4
5.0

X

S.D.

แปลผล

7.10

4.16

ต่า

16.96

4.30

ปานกลาง

16.95

4.30

ปานกลาง

13.99

2.86

ปานกลาง

24.78

3.69

ปานกลาง

12.62

2.80

ต่า

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคปริทันต์
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r)
P-value
1.ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปริทันต์
.238
.009
2.การเข้าถึงข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับโรคปริทันต์
.266
.003
3. ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับโรคปริทันต์
.342
<.001
4. ทักษะการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและความตั้งใจ
.537
<.001
5. การสนับสนุนทางสังคม
.391
<.001

