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 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตดัขวาง เพื่อสาํรวจปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้
บริการทางทนัตกรรมของผูป่้วยสูงอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพช่องปาก ท่ีมารับบริการในคลินิกเบาหวาน 
ความดนัโลหิตสูง ผูสู้งอาย ุและคลินิกทัว่ไป ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 54 กรุงเทพมหานคร โดยการ
สมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 335 คน วิเคราะห์ขอ้มูลหาปัจจยัท่ีมีความสาํคญักบัการใชบ้ริการ
ทนัตกรรมดว้ยวิธีการทดสอบ Chi-square  

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูป่้วยสูงอายรุ้อยละ 48.9 ใชบ้ริการทนัตกรรมในปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 
48.1 ใชบ้ริการทนัตกรรมท่ีศูนยบ์ริการสาธารณสุข 54 ร้อยละ 48.8 ไปเพ่ือรับบริการถอนฟัน ผูป่้วย
สูงอายสุ่วนใหญ่ (88.5%) ใชบ้ริการทนัตกรรมเม่ือมีอาการปวด บวม หรือเสียวฟัน และมีผูป่้วย
สูงอายเุพียงร้อยละ 9.0 ท่ีตรวจสุขภาพฟันเป็นประจาํ สาเหตุหลกัท่ีผูป่้วยสูงอายไุม่ไปใชบ้ริการทนั
ตกรรมคือไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษา สาํหรับปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการใชบ้ริการทนัตกรรมของ
ผูป่้วยสูงอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพช่องปากท่ีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โรค
ประจาํตวั การมีผูดู้แลพามารับการรักษาท่ีศูนยบ์ริการสาธารณสุข 54 ค่ารักษาทนัตกรรม ชนิดการ
รักษาท่ีไดรั้บคร้ังสุดทา้ย การใชบ้ตัรประกนัตสุ์ขภาพในการรักษาทนัตกรรม สถานท่ีท่ีใชบ้ริการ
ทนัตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจาํ ทศันคติต่อการรักษาทนัตกรรม และสภาวะ
สุขภาพช่องปาก 

 จากการศึกษาน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่หน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการทนัตกรรม
แก่ผูสู้งอาย ุ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย ์ ควรใหค้วามสาํคญัต่อสาเหตุท่ีผูป่้วยสูงอายไุม่ไปใช้
บริการทนัตกรรม และปัจจยัส่งเสริมท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการทนัตกรรม เพื่อวางแผนนโยบายและกล
ยทุธท่ีเหมาะสมต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของผูสู้งอาย ุ
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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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