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บทคัดย่อ  
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยง

ต่อการติดเชื ้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที ่มีสาเหตุจากฟันในผู ้ป่วยสูงอายุที่เป็นเบาหวาน  และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุ     
จากฟันในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นเบาหวาน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยสูงอายุเบาหวานที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
จำนวน 96 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.8 มีความรู้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ  และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงอยู่
ในเกณฑ์สูง พบความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r= 0.623 , p-value < 0.01) ระหว่างคะแนน
ความรู้กับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน  
คำสำคัญ ความรู้, การรับรู้โอกาสเสี่ยง, การติดเชื้อของช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน, ผู้สูงอายุ, 
เบาหวาน 
 
Abstract 

The objectives of the cross-sectional descriptive research were to assess the level of 
knowledge and perceived susceptibility of orofacial odontogenic infections in elderly patients 
with diabetes mellitus and to study the correlation between knowledge and perceived 
susceptibility of orofacial odontogenic infections in elderly patients with diabetes mellitus. 
Data was collected by means of interview. The sample audience interviewed were diabetic 
patients age 60 years and over who visited the diabetes treatment clinic, Somdej 
Phraboromarajidani Hospital, Na Thawi District, Songkhla Province. The data was analyzed 
using percent, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient. The significant 
value was set lower than 0.05. The most of patients (43.8%) had low level of knowledge while 
50% of the patients had high level of perceived susceptibility. A significant positive correlation 
between knowledge had with perceived susceptibility was found (r= 0.623, p-value < 0.01).  
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1. บทนำ  

ปัจจุบันสถานการณ์โรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะโรคเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของประเทศ
ไทยและของโลก ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานนอกจากเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆแล้ว 
ยังมีอุบัติการณ์การติดเชื ้อบริเวณต่างๆของร่างกายสูงกว่ากลุ ่มที ่ไม่เป็นเบาหวาน ทั้ งนี ้เป็นผลมาจาก
โรคเบาหวานทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ จึงทำให้ผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานมีความไวต่อการติด
เชื้อมากขึ้น (Alves, et al.,2012; Carey, et al.,2018) เช่นเดียวกับการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มี
สาเหตุจากฟัน (orofacial odontogenic infections) หลายการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู ้ส ูงอายุเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การติดเชื ้อที ่มีสาเหตุจากฟันมีความรุนแรงและโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเพิ่มมากขึ้น เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด การอุดกั้นทางเดินหายใจ การติดเชื้อ   
ในบริเวณทรวงอกและหัวใจ นอกจากนี้ยังทำให้การรักษามีความยุ่งยากซับซ้อนและระยะเวลาในการนอน
โรงพยาบาลยาวนานขึ้น มีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล ุเพ่ิมขึ้น (Eldarrat 
, 2011; Alegbeleye ,2018; Zheng, et al,2012)       

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า Chang, et al (2013) ศึกษาการติดเชื้อจากฟันที่มีการลุกลามไป
ยังช่องพังผืดเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานกับกลุ่มไม่มีเบาหวาน พบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการติดเชื้อจากฟันมีช่วงอายุเฉลี่ยเท่ากับ 62.9 ปี ซึ่งมากกว่ากลุ่มผู้ป่วย
ที่ไม่มีโรคเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 47.8 ปี สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่พบว่าช่วง
อายุเฉลี่ยของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันมักจะมี อายุ
มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีโรคเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Zheng, et al, 2012; Holkom, et al,2018; 
Chen, et al, 2000) เป็นการยืนยันว่าการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที ่มีสาเหตุจากฟันในผู้ป่วย
เบาหวานมักพบในผู ้ส ูงอายุ สาเหตุของการติดเชื ้อบริเวณช่องปากและใบหน้าส่วนใหญ่มาจากปัญหา       
พยาธิสภาพของฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน Holkom, et al (2018) ศึกษาในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อบริเวณช่อง
ปากและใบหน้า ย้อนหลัง  4 ปี จำนวน 120 คน พบว่าร้อยละ 90 ของการติดเชื้อดังกล่าวมีสาเหตุจากฟัน       
เมื่อฟันผุหรือรอยโรคปลายรากฟันไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง การติดเชื้อจะลุกลามออกนอกกระดูกรองรับ   
รากฟัน หากการติดเชื้อยังคงอยู่บริเวณกระดูกรองรับรากฟันในทางคลินิกจะเห็นเป็นลักษณะของการเกิด      
ฝ ีหนองบร ิเวณกระดูกรองร ับรากฟันเร ื ้อร ัง (chronic dentoalveolar abscess) หรือฝีหนองบริเวณ         
ร่องเยื่อเมือก (vestibular space abscess) หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม เช่น การรักษาฟันที่เป็นสาเหตุ      
การเจาะระบายหนอง การติดเชื้อจะลุกลามออกนอกกระดูกรองรับรากฟันเข้าสู่การติดเชื้อบริเวณช่องพังผืด 
(fascial space infection) เช่น การติดเชื้อช่องพังผืดใต้คาง (submental space) การติดเชื ้อช่องพังผืด     
ใต้ขากรรไกร (submandibular space) การติดเชื้อช่องพังผืดใต้ลิ้น (sublingual space) เป็นต้น และหาก
ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หรือผู้ป่วยมีภาวะภูมิคุ ้มกันต่ำ เช่น  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน การติดเชื้อของ     
ช่องพังผืดอาจลุกลามไปยังช่องพังผืดที่อยู่ใกล้เคียงหรือห่างไกลออกไป ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของ
การติดเชื ้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที ่มีสาเหตุมาจากฟัน  (Alegbeleye , 2018; Chang, et al,2013;   
พรรณราย เขียวไสว และศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล, 2553) 

ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันในผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวาน
จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง การควบคุมโรคเบาหวานให้อยู่    
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ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วการดูแลสุขภาพในช่องปากไม่ให้มีโรคฟันผุหรือโรคปริทันต์ ตั้งแต่การแปรงฟันที่ถูกต้อง 
การใช้ไหมขัดฟัน การใช้ฟลูออไรด์ การขูดหินปูน และการมาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ 
รวมทั้งการมาพบทันตแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้การรักษาทันทีเมื่อมีฟันผุหรือโรคปริทันต์ในระยะแรกเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ลุกลามไปเป็นการติดเชื้อในช่องปากและใบหน้า (Holkom, et al,2018; Ko, et al,2017) ซึ่งการ
ที่จะทำให้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคเบาหวานมีพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มี
สาเหตุจากฟัน จำเป็นต้องสร้างความเชื่อด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วย เพ่ือป้องกันการติดเชื้อดังกล่าวและ
ลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตต่อไป 

ปัจจุบันทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (health belief model) ของเบคเกอร์ (Becker,1974) 

ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในการสร้างเสริมพฤติกรรมในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค โดยทำให้
ผู้ป่วยมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคในด้านต่างๆ โดยการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นปัจจัยสำคัญและมีอิทธิพล
สูงกว่าปัจจัยอื่นในการสร้างพฤติกรรมในการป้องกันโรค (ศุภกานต์ นุสรณ์รัมย์ ,2557) หลายการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า การที่ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคที่ดีจะมีผลต่อการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคตามแบบแผนความเชื่อเรื่องสุขภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่สามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพได้ 
(Khamthug, et al,2011; Bayat, et al,2013; Shahnazi, et al,2016) ดังนั ้นจากแบบแผนความเชื ่อด้าน
สุขภาพ การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการติดเชื้อในช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน จะทำให้
ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นเบาหวานมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้ และส่งผลให้ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นเบาหวาน
เกิดพฤติกรรมการดูแลป้องกันตนเองมิให้มีการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันได้ อย่างไร
ก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ยังไม่เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการมีความรู้เรื่อง
การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุมาจากฟันกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้มาก่อน      
มีเพียงการศึกษาเรื่องความรู้ การรับรู้และความตระหนักในเรื่องสุขภาพช่องปากโดยทั่วไปที่สัมพันธ์กับ
โรคเบาหวานเท ่าน ั ้น (Eldarrat, et al,2011; Valerio, et al,2011; Poudel, et al,2018;  Kamath, et 
al,2015; เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ และคณะ,2561) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอนาทวีที่มีการให้บริการคลินิกเบาหวานมาหลายปี มีผู้ป่วยมารับ
บริการแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า 600-800 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้ใดศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับความรู้และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันในผู้ป่วย
สูงอายุที่เป็นเบาหวาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความรู้และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติด
เชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นเบาหวาน เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางและเครื่องมือในการสร้างความรู้และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
บริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันตามแบบแผนความเชื่อเรื่องสุขภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประเมินระดับความรู้ และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มี
สาเหตุจากฟันในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นเบาหวาน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปาก
และใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นเบาหวาน 
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3. กรอบแนวคิด 
จากแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงได้นำเอาตัวแปร

บางส่วนจากทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพท่ีพัฒนาขึ้นโดย Becker & Maiman,1974 

ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ดังรูปที่ 1  
ตัวแปรต้น คือ ระดับความรู ้ เร ื ่องการติดเช ื ้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที ่ม ีสาเหตุจากฟัน              

(Knowledge) 
ตัวแปรตาม คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน 

(Perceived susceptibility)   
 
ตัวแปรต้น                                                            ตัวแปรตาม 

 
                                                             
                                                 
 

 
รูปที ่1 ผังงานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตามตามแบบแผนความเชื่อด้าน

สุขภาพโดย Becker & Maiman,1974         
                                                  

4. สมมุติฐานการวิจัย 
การมีความรู้เรื ่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็น

เบาหวานมีความสัมพันธ์กับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อในบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน 
 

5. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้มีรูปแบบการวิจัยแบบเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (cross-sectional descriptive 

study) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563  
5.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

      ผู ้สูงอายุที ่เป็นเบาหวานจำนวน 96 คน ที ่ได้จากการคำนวณขนาดตัวอย่างจากการศึกษาของ 
Arunkumar, et al (2015) และการสุ่มอย่างง่าย มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก (inclusion criteria) คือ 
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้และยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย และไม่เป็นผู้ที่
ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นโรคทางระบบประสาท เช่น โรคสมองเสื่อม (dementia) โรคอัลไซเมอร์ 
(Alzheimer’s disease) และโรคทางจิตเวช (psychotic disorders) ที่อาจมีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการ
สื่อสาร  

5.2 การคำนวณกลุ่มตัวอย่าง  
อ้างอิงจากการศึกษาของ Arunkumar, et al (2015) ซึ่งพบสัดส่วนของผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 5.4 ที่

มีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในช่องปากที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวาน  (𝑝= 0.054) โดยคำนวณ

จากสูตร 𝑛 =
𝑝(1−𝑝)𝑧2

𝑒2   โดยร้อยละความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05และระดับความ

ระดับความรู้เร่ืองการติดเชื้อบริเวณช่อง
ปากและใบหน้าที่มสีาเหตุจากฟัน 

(Knowledge) 
 

การรับรู้อากาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่อง
ปากและใบหน้าที่มสีาเหตุจากฟัน 
(perceived susceptibility) 
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เชื่อมั่นที่ 95 % ค่า 𝑧= 1.96 ได้จำนวนตัวอย่างประมาณ 80 คน ทำการชดเชยจำนวนตัวอย่างสูญหาย (drop 
out) ร้อยละ 20 ไดจ้ำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 96 คน 

5.3 เครื่องมือ ประกอบด้วย แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1. ข้อมูลประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา

ที่เป็นเบาหวาน โรคประจำตัวที่พบร่วมกับเบาหวาน ค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)   ยาที่ใช้ใน
การรักษาโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน  

ตอนที่ 2. การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุ
จากฟัน 

ตอนที่ 3.ประสบการณ์การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุมาจากฟัน 
ส่วนที่ 2 คำถามวัดความรู้ในเรื่องความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุ

จากฟันที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวาน    
เป็นคำถามปลายปิดจำนวน 18 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน คะแนนรวม 18 คะแนน มีคำถามเชิงบวก

จำนวน 13 ข้อ และคำถามเชิงลบ 5 ข้อ ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบ 3 ตัวเลือก คือ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ โดยให้
ผู้สูงอายุเลือกตอบเพียงข้อเดียวที่คิดว่าถูกต้องที่สุด โดยเกณฑ์การแบ่งคะแนนระดับความรู้ ใช้การประยุกต์
จากเกณฑ์ของ Bloom อ้างในอุฬาริกา โยสิทธิ์ (2558) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน 
ตอบผิด ได้ 0 คะแนน และตอบไม่แน่ใจ ได้ 0 คะแนน เกณฑ์การแบ่งระดับความรู้ หากได้ 0 แสดงว่าไม่มี
ความรู้เลย 1-10 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 11-14 คะแนนอยู่เกณฑ์ปานกลาง และ 15-18 คะแนนอยู่ในเกณฑ์สูง 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุ
จากฟันที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวาน  

เป็นคำถามวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันที่
สัมพันธ์กับโรคเบาหวานจำนวน 10 ข้อ เป็นคำถามเชิงบวก 6 ข้อ และคำถามเชิงลบ 4 ข้อ ลักษณะการวัดเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 3 ระดับ คือเห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย โดยมีเกณฑ์การแบ่ง
ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยง ใช้การประยุกต์จากเกณฑ์ของ Bloom อ้างในอุฬาริกา โยสิทธิ์ (2558) ดังตารางที ่1 
หากได้คะแนน 0 แสดงว่าไม่มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงเลย คะแนน 1-5 การรับรู้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ คะแนน 6-7 การ
รับรู้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและ คะแนน 8-10 การรับรู้อยู่ในเกณฑ์สูง 

 
ตารางที ่1 เกณฑ์การให้คะแนนการรับรู้ 

ข้อเลือก การให้คะแนน 
ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นด้วย 

คะแนน 1 
คะแนน 0 
คะแนน 0 

คะแนน 0 
คะแนน 0 
คะแนน 1 

 
5.4 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การตรวจสอบความตรง (validity) ตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน คำนวณค่าดัชนีความตรง

เชิงเนื้อหาทั้งฉบับ ดัชนีความเที่ยงตรงเนื้อหา (content validity index: CVI) มีค่ามากกว่า 0.8 การหาค่า
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ความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จำนวน 30 คน โดยคำนวณจากสูตรของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่ามากกว่า 0.7 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลต่อเนื่อง

ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 
5.6 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบถึงวัตถุประสงค์  การวิจัย 
รายละเอียดที่จะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย และชี้แจงให้ทราบว่าหากเข้าร่วมการวิจัยแล้ว สามารถออกจาก
การวิจัยได้ทุกเวลาหากต้องการ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัยให้เซ็นใบยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ ( Informed consent 
form) 

5.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยชี้แจงแนวทางการดำเนินการวิจัย แก่ผู้ช่วยวิจัย วางแผนการทำงาน ลงมือปฏิบัติตามแผน

ติดตามและประเมินผลร่วมกัน 
2. ผู้ช่วยวิจัยชี้แจงโครงการให้กลุ่มตัวอย่างทราบก่อนเข้าพบแพทย์ตามนัด โดยมีช่วงเวลาให้ตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการหลังอ่านใบเชิญชวนจบ หากตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ผู้ช่วยวิจัยทำการอธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามจนเข้าใจ ผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้อ่านคำถามแล้วให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยใช้การสัมภาษณ์ โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี 

3. หลังจากกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว หากมีคำถามที่ผู้เข้าร่วมไม่แน่ใจหรือไม่ทราบ 
ผู้วิจัยมีการให้ความรู้โดยการอธิบายข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและการรับรู้ที่ถูกต้อง 

 
6. ผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุจำนวน 96 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 72 ราย เพศชาย 24 ราย       
คิดเป็นร้อยละ 75 และ 25 ตามลำดับ มีอายุเฉลี่ย 69.18 ± 6.50 ปี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 
58.4 โดยมีอายุน้อยที ่สุด 60 ปีและอายุมากที่สุด 88 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 71.9 ระดับ
การศึกษาพบว่าจบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 71.9 และไม่ได้ทำงานร้อยละ 29.2 โดยส่วนใหญ่ร้อย
ละ 49 มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 1,500 บาท  

ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างป่วยเป็นโรคเบาหวานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.02 ± 5.50 ปี โดยมีระยะเวลาน้อย
ที่สุด 2 ปีและมากที่สุด 23 ปี ร้อยละ 99 ของผู้ป่วยเบาหวานมีโรคประจำตัวที ่พบร่วมกับโรคเบาหวาน 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.45 โรค ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 90.6 และรองลงมาเป็นภาวะไขมันในเลือด
สูงร้อยละ 80.2 และพบค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) คือ 7.58 ± 1.94 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
(มก%) โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยกว่า 7.0 มก% ร้อยละ 50 รองลงมาคือระดับมากกว่า 7.5 มก% ร้อยละ 
40.6 โดยพบค่าต่ำสุด 4.7 มก% และค่าสูงสุด 13.5 มก% กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รักษาโรคเบาหวานโดยการใช้
ยา 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.8 ยาที่ได้รับส่วนใหญ่คือ เมทฟอร์มิน (metformin) คิดเป็นร้อยละ 81.3 และ
รองลงมาเป็นยากลิปิไซด์ (glipizide) ร้อยละ 50 ผู ้ป ่วย 81 รายมีภาวะแทรกซ้อนที ่ม ีสาเหตุมาจาก
โรคเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 84.4 ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือ อาการชาตามปลายมือปลายเท้ามีคิดเป็น
ร้อยละ 55.2 รองลงมาคือมีอาการตามัว 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.8 
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การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้า พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.7 ไม่เคยได้ร ับข้อมูลมาก่อน และมีเพียงร้อยละ 8.3 ที ่เคยได้ร ับข้อมูลเกี ่ยวกับ
โรคเบาหวานกับการติดเชื ้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที ่มีสาเหตุจากฟัน โดยร้อยละ 50 ได้รับมาจาก      
ทันตแพทย์ร้อยละ 25 ได้รับมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้รับจากแพทย์ร้อยละ 12.5 และ
จากแผ่นพับร้อยละ 12.5  

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 88 รายคิดเป็นร้อยละ 91.7 เคยมีประสบการณ์การติดเชื้อบริเวณช่องปากและ
ใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ทุกรายเคยมีอาการเหงือกบวม มีหนองร่วมกับปวดฟันหรือฟันโยก และมีเพียง 1 ราย 
ที่เคยมีอาการปวดฟันหรือฟันโยก บวมที่แก้มหรือใต้คางร่วมกับมีอาการอ้าปากได้จำกัด เจ็บคอและกลืน
ลำบาก และเมื่อมีอาการดังกล่าว ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.4 ได้รับการรักษาด้วยการถอนฟัน รองลงมามีการใชย้า
แก้ปวดเพื่อระงับอาการปวดคิดเป็นร้อยละ 65.9 นอกจากนี้ยังพบกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 ราย (ร้อยละ 5.7)   
ที่ต้องนอนรักษาท่ีโรงพยาบาลและได้รับยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดำ 
 คะแนนความรู้เรื่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 10.49 ± 4.72 คะแนนจากคะแนนเต็ม 18 คะแนน ส่วนใหญ่
ร้อยละ 43.8 มีความรู้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ข้อคำถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบได้ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การ
พบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือนจะตรวจพบการติดเชื้อจากฟันในระยะเริ่มต้นได้ ร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ หินปูน
และคราบฟันมีเชื้อโรคทำให้เหงือกอักเสบติดเชื้อ บวมหรือเป็นหนองได้ ร้อยละ 81.3 และถ้าผู้สูงอายุที่เป็น
เบาหวานติดเชื้อจากฟันรุนแรงจะรักษายุ่งยากและใช้เวลานานขึ้น ร้อยละ 79.2 ส่วนข้อคำถามที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบถูกน้อยที่สุด 3 อันดับ คือ ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากฟันได้เท่ากับผู้สูงอายุทั่วๆไป 
ร้อยละ 8.3 รองลงมาคือ การติดเชื้อจากฟันไม่มีโอกาสลุกลามไปยังหัวใจ สมองหรือเยื่อหุ้มสมองได้ ร้อยละ  
27.1 และการติดเชื้อที่ฟันบน จะไม่ลุกลามไปรอบ ๆ ตาได้ ร้อยละ 33.3 
 คะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที ่มีสาเหตุจากฟันเต็ม  10 
คะแนน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุ
จากฟันเฉลี่ยเท่ากับ 6.52 ± 2.25 ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 มีคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์สูง ข้อคำถาม
ที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ หากท่านมีอาการปวดฟันหรือเหงือกไม่ควรซื้อยาแก้ปวด
หรือแก้อักเสบมาทานเอง ร้อยละ 91.7 รองลงมาคือ ท่านจะไปพบทันตแพทย์เมื่อการติดเชื้อจากฟันลุกลามจน
ใบหน้าบวมมาก อ้าปากได้น้อย กลืนลำบาก หรือหายใจลำบากร้อยละ 87.5 และถ้าท่านรักษาฟันให้สะอาด 
ด้วยการแปรงฟันที่ถูกวิธี หรือขูดหินปูน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากฟัน ร้อยละ  85.4 ส่วนข้อ
คำถามที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด 2 อันดับ คือ ผู้สูงอายุก็มีโอกาสติดเชื้อจากฟันพอๆกับคนหนุ่มสาว
ร้อยละ 5.2 รองลงมาคือ เชื่อว่าฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันเท่านั้นที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อจากฟันร้อยละ 
6.3   

ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันพบว่าคะแนนความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันอย่างมีนัยสำคัญ ( r= 0.623 , P < .01) แสดง
ว่าการมีความรู้มีความสัมพันธ์กับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจาก
ฟันของผู้สูงอายุในอำเภอนาทวี อยู่ในระดับปานกลาง ใช้เกณฑ์ของ Hinkle D.E.1998.p 118 อ้างในภัทรนันท์ 
ศิริไทย และคณะ (2559) ดังแผนภูมิที่ 1 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้และการรับรู้โอกาสเสี่ยง 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1 การกระจายความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
บริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุมาจากฟันที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวาน 

 
7. อภิปรายผลการศึกษา 

ระดับความรู ้เร ื ่องการติดเชื ้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที ่ม ีสาเหตุมาจากฟันที ่ส ัมพันธ์กับ
โรคเบาหวานของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
71.9) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และร้อยละ 91.7 ไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับการติด
เชื้อมาก่อน ประกอบกับวัยสูงอายุอาจมีความสามารถในการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อบริเวณช่องปาก
และใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันได้น้อยลง จึงเป็นเรื่องยากสำหรับกลุ่มวัยนี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ศิริพันธ์ หอมแก่นจันทร์ (2559) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.5) มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่อง
ปากอยู่ในระดับต่ำ เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีอายุอยู่ในช่วง  
55-59 ปี มากที่สุด การศึกษานี้ยังพบอีกว่าบุคคลที่มีการศึกษาต่ำจะมีการใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากน้อยกว่า
บุคคลที่มีการศึกษาสูงอีกด้วย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรเน้นการให้ความรู้ให้แก่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้อง  
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ปานกลาง (ร้อยละ32.2) และกลุ่มที่มีความรู้ระดับต่ำ (ร้อยละ 43.8) มี
ระดับความรู้ทีสู่งขึ้น  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ร้อยละ 50 มีระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและ
ใบหน้าที่มีสาเหตุมาจากฟันที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานอยู่ใน เกณฑ์สูง  อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งผ่านประสบการณ์ชีวิต มีความเชื่อและการคาดคะเนว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อในบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรุตยา หาวงษ์  และ
คณะ (2560) พบว่าอิทธิพลที ่มีผลต่อการรับรู ้โอกาสเสี ่ยง คือกลุ ่มเพื ่อนผู ้เข้าร่วมกิจกรรมมี โอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้ซักถามรวมถึงการได้รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองที่ประกาศ
โดยผู้นำชุมชนและการออกเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขทำให้เกิดการ
กระตุ้นความเชื่อต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค  ผู้วิจัยเห็นว่า ควรเน้นย้ำโดยเฉพาะในหัวข้อที่ยังมีการรับรู้
น้อยให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากข้ึน เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างอีกครึ่งหนึ่งที่มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
28.1) และระดับต่ำ (ร้อยละ 21.9) มีการรับรู้ในระดับสูงขึ้น  
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คะแนนความรู้ 
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การศึกษานี้พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) ในระดับปานกลางระหว่าง
ความรู้และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุมาจากฟันที่สัมพันธ์กับ
โรคเบาหวาน อาจกล่าวได้ว่า หากมีความรู้มากขึ้น ย่อมส่งผลให้การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่อง
ปากและใบหน้าที่มีสาเหตุมาจากฟันที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานมากขึ้นเช่นกัน  สอดคล้องกับ Bayat, et al 
(2013) ที่ทำการศึกษาถึงผลของการให้ความรู้บนพื้นฐานแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 พบว่าหลังจากกลุ่มทดลองผ่านการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในด้านต่างๆตามโปรแกรม      
3 เดือนและ 6 เดือน กลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการ การให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานในอำเภอนาทวี     
จ.สงขลาเกี ่ยวกับการติดเชื ้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที ่มีสาเหตุมาจากฟันที ่สัมพันธ์กับผู ้สูงอายุที่มี
โรคเบาหวานร่วมกับการเน้นย้ำในหัวข้อความรู้และการรับรู้โอกาสเสี่ยงที่มีคะแนนต่ำน่าจะส่งให้เพิ่มการรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าวมากขึ้น ซี่งจะนำไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของผู้ป่วยและเกิดพฤติกรรมการ
ดูแลป้องกันตนเองมิให้มีการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน รวมทั้งเกิดความตระหนักถึง
ความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก ส่งผลให้ลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงตามมาได้ 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

ทันตบุคลากรควรให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเพ่ือให้ผู้ป่วยสูงอายุ
เบาหวานเกิดความตระหนักต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน เห็นความสำคัญของ
การดูแลสุขภาพช่องปาก ช่วยลดโอกาสเกิดการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงตามมาได้ ควรมีการสนับสนุน
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างทันตบุคลากร และทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่  พยาบาล 
แพทย์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีม พัฒนาแนวคิด ทักษะ และสามารถดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
เบาหวานได้อย่างเต็มศักยภาพ  

ข้อเสนอแนะในการทำวจิัยครั้งต่อไป 
การศึกษาครั้งนี้เน้นไปที่การประเมินระดับความรู้และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่อง

ปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้และ
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีผล และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ตามแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ (HBM) ซึ่งจะทำให้รูปแบบการวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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