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ศรุ ตา แสงทิพย์บวร: ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การใช้บริ การทางทันตกรรมของผูป้ ่ วยสู งอายุที่มา
รับบริ การในศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 54 กรุ งเทพมหานคร (FACTORS ASSOCIATED
WITH THE UTILIZATION OF DENTAL HEALTH SERVICES BY THE ELDERLY
PATIENTS IN HEALTH CENTER No.54, BANGKOK, THAILAND)
อ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก: ศ.นพ.สุ รศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, 89 หน้า.
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง เพื่อสํารวจปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การใช้
บริ การทางทันตกรรมของผูป้ ่ วยสูงอายุที่มีปัญหาสุ ขภาพช่องปาก ที่มารับบริ การในคลินิกเบาหวาน
ความดันโลหิ ตสู ง ผูส้ ู งอายุ และคลินิกทัว่ ไป ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 54 กรุ งเทพมหานคร โดยการ
สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 335 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลหาปัจจัยที่มีความสําคัญกับการใช้บริ การ
ทันตกรรมด้วยวิธีการทดสอบ Chi-square
ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยสูงอายุร้อยละ 48.9 ใช้บริ การทันตกรรมในปี ที่ผา่ นมา ร้อยละ
48.1 ใช้บริ การทันตกรรมที่ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 54 ร้อยละ 48.8 ไปเพื่อรับบริ การถอนฟัน ผูป้ ่ วย
สูงอายุส่วนใหญ่ (88.5%) ใช้บริ การทันตกรรมเมื่อมีอาการปวด บวม หรื อเสี ยวฟัน และมีผปู ้ ่ วย
สูงอายุเพียงร้อยละ 9.0 ที่ตรวจสุ ขภาพฟันเป็ นประจํา สาเหตุหลักที่ผปู ้ ่ วยสูงอายุไม่ไปใช้บริ การทัน
ตกรรมคือไม่จาํ เป็ นต้องได้รับการรักษา สําหรับปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การใช้บริ การทันตกรรมของ
ผูป้ ่ วยสู งอายุที่มีปัญหาสุ ขภาพช่องปากที่นยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรค
ประจําตัว การมีผดู ้ ูแลพามารับการรักษาที่ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 54 ค่ารักษาทันตกรรม ชนิดการ
รักษาที่ได้รับครั้งสุ ดท้าย การใช้บตั รประกันต์สุขภาพในการรักษาทันตกรรม สถานที่ที่ใช้บริ การ
ทันตกรรม การตรวจสุ ขภาพช่องปากเป็ นประจํา ทัศนคติต่อการรักษาทันตกรรม และสภาวะ
สุ ขภาพช่องปาก
จากการศึกษานี้ช้ ีให้เห็นว่าหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การทันตกรรม
แก่ผสู ้ ูงอายุ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ควรให้ความสําคัญต่อสาเหตุที่ผปู ้ ่ วยสูงอายุไม่ไปใช้
บริ การทันตกรรม และปั จจัยส่ งเสริ มที่มีผลต่อการใช้บริ การทันตกรรม เพื่อวางแผนนโยบายและกล
ยุทธที่เหมาะสมต่อการดูแลสุ ขภาพช่องปากของผูส้ ูงอายุ
สาขาวิชา............สาธารณสุ ขศาสตร์.............ลายมือชื่อนิสิต...............................................................
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A cross-sectional descriptive study was conducted among 335 elderly patients
who had oral health problems in diabetes, hypertension, elderly and general clinic in
Health Center no.54, Bangkok, Thailand. The objective of this study was to explore
the factors associated with the utilization of dental health services in elderly patients.
The data was collected by face-to-face interview using a structured questionnaire.
Data was analyzed by using descriptive statistic and Chi-square test.
48.9 percent of the elderly patients had visited a dentist in the past year. 48.1
percent were received dental health services at Health Center no.54. 48.8 percent were
received extraction last time. Most of the elderly patients (88.5%) went to the dentist
for emergency. And only 9.0 percent check up regularly. No need was the main
reason for not using dental health services in the past. Monthly income, systemic
disease, presence of supporting person to bring to Health Center no.54, cost of care,
treatment received last time, using health insurance for dental health services, place of
receiving dental health services, check up regular, attitude toward dental treatment
and dental status were the factors associated with the utilization of dental health
services in elderly patients.
This indicates a compelling need for specific strategies for oral health
promotion and disease prevention activities. It is essential to increase the involvement
of other health professionals for elderly patients to overcome the barriers in dental
health service utilization, and improve self-care capacity in oral health.
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