
 
 

P106 : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวสุลักขณา อุดมมา  นางปริยานุช เสริมแสง                    รพ.สต.โคกก่ง 
  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกก่ง 
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญกลุ่มประชากรจ านวน 60 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลปัจจัยน า พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ( ร้อยละ 45) 
อายุอยู่ระหว่าง 60 - 69 ปี (จ านวนร้อยละ 45) มีสถานภาพสมรสมากที่สุด (จ านวนร้อยละ 70) ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่คือ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 51.6) กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร มากที่สุด (ร้อยละ 46) มีรายได้เฉลี่ยในระดับ ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 53.3) สิทธิการ
รักษาส่วนใหญ่ คือ สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (30 บาท) (ร้อยละ 52) ระยะเวลาในการป่วยของผู้ป่วย
เบาหวานอยู่ในช่วง 0 - 4 ปี(จ านวนร้อยละ 83.3) กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก
เกี่ยวกับฟันโยก (ร้อยละ 78.3) ประวัติการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่าส่วนใหญ่ไม่
เคยเข้ารับบริการทันตกรรม (ร้อยละ 59) ระดับความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน อยู่ในระดับ 
ปานกลาง (ร้อยละ59) ระดับทัศนคติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
86.6) ด้านปัจจัยเอื้อ ระดับการเข้าถึง  บริการทันตกรรมอยู่ในระดับอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านปัจจัยเสริม 
พบว่ามีระดับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 56.9)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
 เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก ไม่สามารถรักษา  ให้
หายขาด และอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญ โดยเฉพาะระบบหัวใจ และหลอดเลือดทําให้เป็นโรค
ความดันโลหิตสูง อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด ไตมักจะเสื่อม จนเกิดภาวะไตวาย มีอาการบวม ซีด ความ
ดันโลหิตสูง โดยเป็นสาเหตุการตายของผู้ป่วยเบาหวานที่พบได้ค่อนข้างบ่อย และปัญหาทางระบบประสาท 
ผู้ป่วยอาจเป็นปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาหรือปวดร้อนตามปลายมือปลายเท า ทําให มีแผลเกิดขึ้นที่
เทาไดงาย ในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทําให้ประชาชนในปัจจุบันมีวิถีการ
ดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลก ปี พ.ศ. 2555 ขององค์การอนามัยโลก พบว่า 1 
ใน 10 ของประชาชนในวัยผู้ใหญ่ป่วยเปน็โรคเบาหวาน ปัจจุบันพบผู้ป่วย เบาหวานทั่วโลก 371 ล้านคน และ
อีกประมาณ 280 ล้านคน เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน คาดว่าปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้ป่วยเบาหวาน
มากถึง 500 ล้านคน (นุชจรี อาบสุวรรณ และนิตยา พันธุเวทย์. 2556: 1)  
 สําหรับประเทศไทยพบจํานวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2550 – 2557 มีจํานวน 7,686 คน (12.21), 7,725 คน (12.22), 7,019 คน (11.06) , 6 ,855 
คน (10.76), 7,625 คน (11.88), 7,749 คน (12.06), 9,647 คน (14.93) , 11 ,389 คน (17.53) 
ตามลําดับ เห็นได้ชัดว่าอัตราตายเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี พ.ศ. 2556-2557 (สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม
โรค, 2559) สําหรับประเทศไทย จากข้อมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยสูงขึ้นในปี พ.ศ.255๙ – พ.ศ.25๖๑ มีจํานวนผู้ป่วยด้วย
โรค เบาหวานเท่ ากับ  840,489 876,970 และ  941,226 ราย คิดเป็นอั ตรา เท่ากับ 1,292.79 
1,344.95 1,439.04  รายต่อแสนประชากร และในปี พ.ศ. 255๙ พบผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 
14,487 ราย คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 22.3 ต่อแสนประชากร สถานการณ์โรคเบาหวานใน
จังหวัดอํานาจเจริญ มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ในปี  พ.ศ. 255 ๙ – พ.ศ. 25๖๑  เช่นเดียวกับ
ระดับประเทศ มีจํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเท่ากับ 6,249 6,942  และ 6,947  ราย คิดเป็นอัตราเท่ากับ 
1,662.03 1,839.87 และ 1,842.17 รายต่อแสนประชากร (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 25๖๑) 
 โรคเบาหวานมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคในช่องปากทั้งโรคปริทันต์ โรคเหงือกอักเสบ โรค ฟัน
ผุ การหลั่งของนํ้าลายลดลง การติดเชื้อราในช่องปาก ปากแห้ง และโรคของเน้ือเยื่ออ่อนภายในช่องปาก ผลที่
ตามมาคือการสูญเสียฟัน ความชุกและความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน ที ่ เ ก ิด ขึ ้นต ่อ ส ุข ภ าพช ่อ งป าก 
อาจขึ้นอยู่กับการควบคุมระดับ นํ้าตาลชนิดของโรคเบาหวาน และพฤติกรรมของผู้ป่วยด้วย ดังน้ันการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ ดี และสามารถดูแล
สุขภาพช่องปากของตัวเองเพื่อลดการสูญเสียฟันที่จะเกิดขึ้น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีความไวต่อการติดเชื้อใน
ช่องปากรวมทั้งโรคปริทันต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่มีการควบคุมระดับนํ้าตาลไม่ดี และกับการที่มีโรคปริ
ทันต์ ที่มีอาการสามารถทําให้เสียการควบคุมระดับนํ้าตาลได้การมีโรคปริทันต์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ได้แก่ โรคของหลอดเลือดหัวใจ และเส้นโลหิตอุดตันในสมอง นอกจากน้ียัง
ต้องให้ความสนใจสภาวะช่องปากของสตรี มีครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งนอกจากจะเสี่ยงต่อการคลอดบุตร
ก่อนกําหนด และมีนํ้าหนักต่ํากว่าปกติแล้วยังมีความเสี่ยงต่อโรคปริทันต์เพิ่มขึ้น ผลกระทบทางลบของโรคปริ
ทันต์ต่อโรคเบาหวาน เช่น การเสียการควบคุมนํ้าตาล และการสูญเสียฟัน สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วย การคัด
กรองส่งต่อและรักษาโรค  ปริทันต์ผู้ป่วยโรคเบาหวานจําเป็นต้องได้รับการคัดกรองโรคในช่องปากสม่ําเสมอ 
(จิรนันท์ อาษาพนม. 2556: 2; อ้างอิงมาจาก ดาวเรือง แก้วขันตี. 2546) 
 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ จํานวน 60 คน พบว่ามีปัญหาสุขภาพช่องปาก จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 75 จากข้อมูลใน 



HOSxP PCU โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลโคกกง่ ปี พ.ศ. 2563  พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ
ทันตกรรมมีจํานวนน้อย ซึ่งมีจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33 จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเบาหวานขณะตรวจ
สุขภาพช่องปากในวันที่มารับบริการการรักษาเบาหวานพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์
กับสุขภาพช่องปาก ซึ่งผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคเบาหวานมีความไวต่อการติดเชื้อในช่องปาก โรคเหงือกอักเสบ โรคฟันผุ 
การหลั่งของนํ้าลายลดลง ปากแหง้ และโรคของเน้ือเยื่อออ่นภายในช่องปาก รวมทั้งโรคปริทันต์ ผลที่ตามมาคือ
การสูญเสียฟัน (จิรนันท์ อาษาพรม, 2556 : 2 ; อ้างอิงมาจาก ดาวเรือง แก้วขันตี, 2546) จึงไม่ได้มีการดูแล
สุขภาพช่องปากเท่าที่ควร การทําความสะอาดช่องปากมีการแปรงฟันในตอนเช้า และจะมาพบหมอฟันเมื่อมี
ปัญหาช่องปาก เช่น ปวดฟัน เหงือกบวม ฟันโยกแล้วต้องการถอนเท่าน้ัน       ยังพบว่าผู้ป่วยเบาหวานมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก คือ สูบบุหร่ี ดื่มสุรา ดื่มกาแฟ และเคี้ยวหมาก ชอบรับประทานอาหาร
บ่อย กินจุบจิบ โอกาสที่ฟันจะสัมผัสกับกรดที่ผลติจากแบคทีเรียในช่องปากจึงมีมากขึน้ หากผู้ป่วยโรคเบาหวาน
มีการรักษาอนามัยช่องปากไม่ดี โอกาสเกิดโรคฟันผุก็จะสูงกว่าคนทั่วไป 
 จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ดี และ
มารับบริการทันตกรรมมีน้อย ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจะต้องมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อน (จิรนันท์ อาษาพนม . 2556) จึงทําให้ผู้ศึกษาอยากทราบว่ามี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกก่ง 
อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อนําผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปว่ยโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ   

 
ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิด 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ใน
เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ทั้งหมด ๖๐ คน ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 256๓ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 1.5.1 ตัวแปรต้น 

1.5.1.1 ปัจจัยน า ได้แก่  
   - ข้อมูลทั่วไปของประชากร 

   - ความรู้ด้านทันตสุขภาพ 

   - ทัศนคติด้านทันตสุขภาพ  

  1.5.1.2 ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ 

   - การเข้าถึงบริการทันตกรรม  



  1.5.1.3 ปัจจัยเสริม ได้แก่ 

   - การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธาณสุขและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  

 1.5.2 ตัวแปรตาม 

  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปว่ยโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจร 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 ปัจจัยน า หมายถึง ข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกบัทนัตสุขภาพ และทัศนคติเกี่ยวกับทนัตสขุภาพ  
 ปัจจัยเอื้อ หมายถึง การเข้าถึงบริการทันตกรรม  

ปัจจัยน า  

- ข้อมูลทั่วไป 
- ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ 
- ทัศนคติเกี่ยวกับทันตสุขภาพ 
 

ปัจจัยเอื้อ  

-     -     การเข้าถึงบริการทันตกรรม 
 

ปัจจัยเสริม  

- การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว          
เจ้าหน้าทีสาธารณสุข และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 

 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผู้ป่ วย โรคเบาห วาน ในเข ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
โคก ก่ง  อ าเภอ ชานุมาน จัง หวั ด
อ านาจเจริญ   



 ปัจจัยเสริม หมายถึง การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธาณสุขและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 การเข้ารับบริการทันตกรรม หมายถึง การเข้ารับบริการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รับการจ่ายยา
หรือคําแนะนําในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 1. ทราบถึงปัจจัยนํา ข้อมูลทั่วไป ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับทันตสุขภาพ ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 2. ทราบถึงปัจจัยเอื้อ เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกกง่ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 3. ทราบถึงปัจจัยเสริม การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 4. สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
ประชากรที่ศึกษา 
             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่อาศัยในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ ในปี พ.ศ.25๖๓ จํานวนทั้งหมด 6๐ คน โดยมีหลักเกณฑ์
การคัดเลือกกลุ่มประชากร ดังน้ี 
  1. เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
โคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
  2. สามารถสื่อสารได้  ฟังรู้เร่ือง 
  3. ไม่เป็นผู้วิกลจริต 
กลุ่มตัวอย่าง 
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด ที่อาศัยในเขตโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ ในปี พ.ศ.25๖๓ จํานวนทั้งหมด 6๐ คน และใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกก่ง 
อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งดัดแป รงมาจาก (งานวิจัยของ จิรนันท์ อาษาพรม. 2556) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
    ส่วนที่ 1 ปัจจัยน า 
  1.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา สิทธิการ
รักษาพยาบาล อาชีพ ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก และประวัติการเข้ารับ
บริการทันตกรรมจํานวน 10 ข้อ 3 ด้าน 
  1.2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับทนัตสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบบสอบถามมี
ลักษณะคําถามให้เลือกตอบวา่ถูกผิด จํานวน 15 ข้อ โดยมีคะแนนระหว่าง 0 - 15 คะแนน  
    1.3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นต่อการเข้ารับบริการทันตกรรม จํานวน 15 ข้อ 2 ด้าน 



 ส่วนที่ 3 ปัจจัยเอื้อ 
  3.1 แบบสอบถามการเข้าถึงบริการทันตกรรม จํานวน 4 ข้อ   
   ส่วนที่ 4 ปัจจัยเสริม  
  4.1 แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 7 ข้อ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยน า 
   1.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับ
การศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล อาชีพ ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก และ
ประวัติการเข้ารับบริการทันตกรรม 
  1.2 แบบสอบถามด้านความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ปว่ยโรคเบาหวาน แบบสอบถามมี
ลักษณะคําถามให้เลือกตอบวา่ถูกผิด  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูกได้ 1 คะแนน 
ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

 มีการแบ่งระดับความรู้โดยใช้เกณฑ์ของบลูม (จิรนันท์ อาษาพนม, 2556: 41; อ้างอิงมาจาก 
Bloom, 1971) ซึ่งใช้เกณฑ์แปลผลความรู้ออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
คะแนนร้อยละ 0 – 59     (ช่วงคะแนน 0 – 8 คะแนน)     มีความรู้อยู่ในระดับต่ํา 
คะแนนร้อยละ 60 – 79   (ช่วงคะแนน 9 – 11 คะแนน)    มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 80 – 100 (ช่วงคะแนน 12 – 15 คะแนน)   มีความรู้อยู่ในระดับสูง 

   1.3 แบบสอบถามด้านทัศนคติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งข้อความ
แต่ละข้อความจะมีความคิดเห็นเลือกตอบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  กําหนดการให้คะแนน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังน้ี  
ข้อความเชิงนิมาน (เชิงบวก) คะแนน         ข้อความเชิงนิเสธ (เชิงลบ) คะแนน 

- เห็นด้วย        3  -  ไม่เห็นด้วย           3 
- ไม่แน่ใจ        2   -  ไม่แน่ใจ         2 
- ไม่เห็นด้วย        1     -  เห็นด้วย         1 

 ข้อความเชิงนิมาน (เชิงบวก) ได้แก่ ข้อ 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14 
  ข้อความเชิงนิเสธ (เชิงลบ) ได้แก่ ข้อ 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 5 

 การแปลความหมายระดับของทัศนคติเกี่ยวกับการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
กําหนดการให้คะแนน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับดังน้ี (จิรนันท์ อาษาพนม, 2556) 

           คะแนนเฉลี่ย                                 ระดับความคิดเห็น 
 1.00 – 1.66    ระดับทัศนคติไม่ดี 
 1.67 – 2.33                     ระดับทัศนคติปานกลาง 
 2.34 – 3.00              ระดับทัศนคติดี 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยเอื้อ  
    2.1 แบบสอบถามการเข้าถึงบริการทันตกรรม จํานวน 4 ข้อ ซึ่งข้อความแต่ละข้อความจะ

มีความคิดเห็นเลือกตอบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด ปานกลาง น้อยที่สุด คือ 



- มากที่สุด หมายถึง มีความรู้สึกว่าพอใจหรือได้รับตามข้อความน้ันทั้งหมด  
- ปานกลาง หมายถึง มีความรู้สึกพอใจหรือได้รับตามข้อความน้ันใกล้เคียง  
- น้อยที่สุด หมายถึง มีความรู้สึกไม่พอใจหรือไม่รับตามข้อความน้ัน 

 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดการให้คะแนน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังน้ี  
       ความคิดเห็น           คะแนน 
          - มากที่สุด   3 
          - ปานกลาง             2 
          - น้อยที่สุด             1 

 มีการแปลผลโดยใช้วิธอีิงกลุม่ของ Best (จิรนันท์ อาษาพนม, 2556: 43; อ้างอิงมาจาก Best, 
1981) โดยสรุปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สูง ปานกลาง ต่ํา โดยคิดคะแนนจาก  

    =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
             ระดับชั้น 
             =    3 – 1 
                     3 
             =    0.66 
    จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงแบ่งระดับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย   1.00 –   1.66      หมายถึง มีการเข้าถึงบริการทันตกรรมน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย   1.67 –   2.33   หมายถึง มีการเข้าถึงบริการทันตกรรมปานกลาง
 คะแนนเฉลี่ย   2.34 –   3.00      หมายถึง มีการเข้าถึงบริการทันตกรรมมาก 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสริม  

   3.1 แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 7 ข้อ ซึ่งข้อความแต่ละข้อความจะมีความคิดเห็น
เลือกตอบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด ปานกลาง น้อยที่สุด คือ 

- มากที่สุด หมายถึง มีความรู้สึกว่าพอใจหรือได้รับตามข้อความน้ันทั้งหมด  
- ปานกลาง หมายถึง มีความรู้สึกพอใจหรือได้รับตามข้อความน้ันใกล้เคียง  
- น้อยที่สุด หมายถึง มีความรู้สึกไม่พอใจหรือไม่รับตามข้อความน้ัน 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  กําหนดการให้คะแนน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังน้ี  
       ความคิดเห็น           คะแนน 
        - มากที่สุด   3 
        - ปานกลาง   2 
        - น้อยที่สุด             1 
  มีการแปลผลโดยใช้วิธอีิงกลุม่ของ Best (จิรนันท์ อาษาพนม, 2556: 43; อ้างอิงมาจาก Best, 

1981) โดยสรุปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สูง ปานกลาง ต่ํา โดยคิดคะแนนจาก  
    =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

           ระดับชั้น 
             =    3 – 1 
                     3 
             =    0.66 
    จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงแบ่งระดับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังน้ี 



  คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.66    หมายถึง    ได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย   1.67 – 2.33    หมายถึง    ได้รับการสนับสนุนทางสังคมปานกลาง
 คะแนนเฉลี่ย   2.34 – 3.00    หมายถึง    ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนมาตรฐานการสร้าง
เคร่ืองมือดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

1. ติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชน อสม. เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
2. ส่งหนังสือชี้แจง ทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษา และขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม 
3. สร้างแบบบันทึกข้อมูลและคู่มือลงรหัส 
4. ดําเนินการเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถาม 
5. ดําเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
6. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนตามกําหนดแล้ว ผู้ศึกษาทําการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลอีกคร้ัง และบันทึกรหัสตามคู่มือการลงรหัสที่ส ร้างขึ้นเพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ 

7. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา 

   1. ขั้นตอนการสร้างคู่มือและการลงรหัส นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตรวจสอบและลงรหัส โดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลโดยการให้รหัสแทนข้อมูลเพื่อทําให้สามารถจําแนกลักษณะข้อมูล  รหัสที่ใช้แทน
ข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปแบบตัวเลข  ตัวอักษร หรือข้อความ  ซึ่งโดยปกตินิยมกําหนดรหัสข้อมูลให้เป็นตัวเลข 
 2. การนําเข้าข้อมูล นําข้อมูลที่ลงรหัสเรียบร้อยแล้วมานําเข้าข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการบันทึกข้อมูล 
 3. การตรวจสอบความถูกต้องและการปรับปรุงแก้ไข โดยทําการแจกแจงความถี่ตัวแปรทุกตัว
แปร เพื่อหาค่าข้อมูล (Explore Data) ที่เป็นไปไม่ได้ ถ้ามีข้อมูลค่าใดค่าหน่ึงที่แตกต่างจากกลุ่มมากเกินไป จน
อาจมีผลกระทบต่อการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาจัดการกับค่าข้อมูล น้ันเหมาะสม เพื่อการ
ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง 
 

ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยน า 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 45) อายุอยู่ระหว่าง 60 - 69 ปี 
(จ านวนร้อยละ 45)   มีสถานภาพสมรสมากที่สุด (จ านวนร้อยละ 70) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือ ระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 51.6) กลุ่มผู้ปว่ยเบาหวานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มากที่สุด (ร้อยละ 46) มีรายได้
เฉลี่ยในระดับ ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 53.3) สิทธิการรักษาส่วนใหญ่ คือ สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน
หน้า   (30 บาท) (ร้อยละ 52) ระยะเวลาในการป่วยของผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในช่วง 0 - 4 ปี(จ านวนร้อยละ 83.3) 
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพชอ่งปากเกี่ยวกับฟันโยก (ร้อยละ 78.3) ประวัติการเข้ารับบริการทัน
ตกรรมของผูป้่วยโรคเบาหวาน พบว่าสว่นใหญ่ไม่เคยเข้ารับบริการทันตกรรม (ร้อยละ 59) ระดับความรู้เกี่ยวกับ



ทันตสุขภาพของผูป้่วยเบาหวาน อยู่ในระดบั ปานกลาง (ร้อยละ59) ระดับทัศนคตเิกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วย
เบาหวาน อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 86.6) 
 1.2 ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ปว่ย
เบาหวานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 82.6 โดยมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 10.11 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.17) คะแนนสูงสุด คือ 14 คะแนน และคะแนนต่ าสุด คือ  5 คะแนน ข้อที่กลุ่มเบาหวาน
ตอบถูกมากที่สุด คือ โรคเบาหวานเป็นสาเหตุท าให้เกิดอาการปากแห้ง ร้อยละ 82.รองลงมา คือ ฟันผุมี
ลักษณะเป็นจุดสีด า สามารถรักษาได้ด้วยการอุดฟัน  เมื่อพบว่าเหงือกของเราบวมแดงหรือมีเลือดออก 
สามารถรักษาเองได้ไม่จ าเป็นต้องไปพบทันตแพทย์  ร้อยละ 77.8 และน้อยที่สุด คือ ควรไปพบทันต
แพทย์เมื่อมีปัญหาสุขภาพช่องปากเท่าน้ัน 
 1.3 ทัศนคติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า ระดับทัศนคติเกี่ยวกับทันตสุขภาพ 
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 77.8 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23) 
คะแนนสูงสุด คือ 2.73 คะแนน และคะแนนต่ าสุด คือ 1.53 คะแนน พบข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านคิดว่า
การมีสุขภาพช่องปากดี ท าให้มีสุขภาพร่างกายด้านอื่นๆ ดีด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.67 รองลงมาคือ ท่านคิดว่า
การขูดหินปูนช่วยป้องกันโรคเหงือกอักเสบ มีค่าเฉลี่ย 2.50 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ท่านคิดว่าควรพบ
ทันตแพทย์เมื่อมีปัญหาสุขภาพช่องปากเท่าน้ัน มีค่าเฉลี่ย 1.52 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยเอื้อ 

 2.1 การเข้าถึงบริการทันตกรรม พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าถึงบริการทันตกรรม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 70.8 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 คะแนนสูงสุด 
คือ 3.00 คะแนน และคะแนนต่ าสุด คือ 1.00 คะแนน  
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสริม  
  3.1 ปัจจัยสนับสนุนทางสังคม พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับปัจจัยสนับสนุนทางสังคม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 56.9 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 คะแนน
สูงสุด คือ 3.00 คะแนน และคะแนนต่ าสุด คือ 1.14 คะแนน  
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 ด้านที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน  
  ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกก่ง 
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 82.6 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.17) คะแนนสูงสุด คือ 14 คะแนน และคะแนนต่ าสุด คือ 5 คะแนน ข้อที่กลุ่มเบาหวานตอบถูกมากที่สุด คือ 
โรคเบาหวานเป็นสาเหตุท าให้เกิดอาการปากแห้ง ร้อยละ 82.รองลงมา คือ ฟันผุมีลักษณะเป็นจุดสีด า 
สามารถรักษาได้ด้วยการอุดฟัน เมื่อพบว่าเหงือกของเราบวมแดงหรือมีเลือดออก สามารถรักษาเองได้ไม่
จ าเป็นต้องไปพบทันตแพทย์ ร้อยละ 77.8 และน้อยที่สุด คือ ควรไปพบทันตแพทย์เมื่อมีปัญหาสุขภาพ
ช่องปากเท่าน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับค านิยามของ อัญชลี สิงหสุต (2534 : 25) กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge) 
คือ ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มนุษย์ได้รับรู้จากประสบการณ์ การค้นคว้า ศึกษา สังเกตและมีการสะสมไว้ สามารถจ า 
โดยอาศัยกระบวนการทางจิตวิทยา ส่วนหน่ึงที่ท าให้ผู้ป่วยเบาหวานอยู่ ในระดับปานกลางอาจจะเป็นเพราะ 



ผู้ป่วยเบาหวานที่ศึกษาน้ันเรียนจบชั้นประถมศึกษาเป็นส่วนมาก และมีอายุเฉลี่ย 60.86 ปี ซึ่งอายุยังไม่มากนัก
ท าให้ยังสามารถจดจ าได้ดียังไม่ส่งผลต่อการรับรู้  
 ด้านที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน  
  ทัศนคติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกก่ง อ าเภอ
ชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญอยู่ในระดับปานกลาง  ร้อยละ 77.8 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23) 
สอดคล้องกับค านิยาม ณรัชรินทร์ ชัยกิจสินธรณ์ (2552:10) ที่กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความคิดเห็น ความเชื่อ 
ความจริง รวมทั้งความรู้สึกทางอารมณ์เกิดขึ้นจากประสบการณ์ เป็นการก าหนดท่าทีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งจะเห็นได้จากการตอบแบบสอบถามในที่สอดคล้องกนัข้อค าถามความรู้ที่ว่ า ท่านคิดว่าการมี
สุขภาพช่องปากดี ท าให้มีสุขภาพร่างกายด้านอื่นๆ ดีด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.67 ท่านคิดว่าการขูดหินปูนช่วย
ป้องกันโรคเหงือกอักเสบ มีค่าเฉลี่ย 2.50 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ท่านคิดว่าควรพบทันตแพทย์เมื่อมี
ปัญหาสุขภาพช่องปากเท่าน้ัน มีค่าเฉลี่ย 1.52 
 ด้านที่ 3 การเข้าถึงบริการทันตกรรม  

 พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าถึงบริการทันตกรรม อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.8 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 คะแนนสูงสุด คือ 3.00 คะแนน และคะแนน
ต่ าสุด คือ 1.00 คะแนน  
 ด้านที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนทางสังคม  
  พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับปัจจัยสนับสนุนทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.9 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 คะแนนสูงสุด คือ 3.00 คะแนน และ
คะแนนต่ าสุด คือ 1.14 คะแนน 
 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี 
  จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกกง่ อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานถึงแม้จะมีความรู้อยู่ในระดับปาน
กลางและทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ยังพบข้อที่ตอบถูกน้อย และอยู่ในเกณฑ์
ต่ าในด้านความรู้ ได้แก่ ควรไปพบทันตแพทย์เมื่อมีปัญหาสุขภาพช่องปากเท่าน้ัน และในด้านทัศนคติ ข้อที่อยู่
ในเกณฑ์ต่ า ได้แก่ ท่านคิดว่าควรพบทันตแพทย์เมื่อมีปัญหาสุขภาพช่องปากเท่าน้ัน แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วย
เบาหวานยังมีความรู้ในเร่ืองเกี่ยวกับการเข้ารับบริการทันตกรรมยังมีน้อย ฉะน้ันควรมีการเข้าไปให้ความรู้ที่
ถูกต้องแก่ผู้ป่วยเบาหวาน 
 2. การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน อยู่ในระดับปานกลาง ฉะน้ันเจ้าหน้าที่ห รือผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการรักษาทัน
ตกรรมมากขึ้น และควรมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการทันตกรรมและให้ทันตสุขศึกษา 
 3. การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข พบว่า คนในครอบครัวของท่านเห็นความส าคัญในการพาไปรับบริการทันตกรรม มีส่วนร่วม
สนับสนุนมากที่สุด ดังน้ันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรให้บุคคลในครอบครัวมีบทบาทในการ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 



 1. ควรศึกษาพฤติกรรมหรือปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 
เช่น ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว เป็นต้น 

 2. ศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน
ในชีวิตประจ าวัน 

 3. คว รมีก ารศึ กษา รูปแ บบก ารให้ข้อ มูล ข่าว สารแก่ผู้ ป่วย โรค เบาหวานแล ะการให้                
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