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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางนี ้ มีวตั ถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของการได้รบั ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
ในมิติสขุ ภาพช่องปาก และ ความสัมพันธ์ของจานวนฟั นธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปากกับคุณภาพชีวิตในมิติสขุ ภาพช่องปาก
ของผูส้ ูงอายุ วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป อาศัยในตาบลทาปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพู น จ านวน 427 คน เก็ บ ข้อ มูล โดยใช้ก ารตรวจทางคลิ นิ ก ตรวจจ าน วนฟั น ธรรมชาติ ท่ี เ หลื อ ในช่ อ งปาก จ านวน
คู่สบฟั นหลัง และการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวโดยใช้แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทั่วไป และข้อมูลคุณภาพชีวิตมิติสขุ ภาพช่องปาก
ประเมิ น ด้ว ยดัช นี ผลกระทบจากสภาวะช่ อ งปากต่ อ การใช้ชี วิต ประจ าวัน (Oral Impact on Daily Performance: OIDP)
วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก ผลการศึกษา: พบว่าผูส้ งู อายุ มีอายุเฉลี่ย 70.3 ±
7.9 ปี มีจานวนฟั นธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปากเฉลี่ย 18.8 ± 9.1 ซี่ ร้อยละ 61.1 มีจานวนฟั นธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปาก
ตัง้ แต่ 20 ซี่ ขึน้ ไป ร้อยละ 50.6 มีจานวนคู่สบฟั นหลัง (POPs) ≥ 4 คู่ ร้อยละ 39.8 ของผูส้ งู อายุได้รบั ผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตในมิติช่องปาก โดย มิติสขุ ภาพช่องปากทางด้านกายภาพมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตมากกว่าทางด้านสังคมหรือจิตใจ โดย
ผลกระทบของสุขภาพช่องปากด้านการกินอาหารพบมากที่สดุ ร้อยละ 35.6 จานวนคู่สบฟั นหลัง น้อยกว่า 4 คู่ มีความสัมพันธ์
กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุข ภาพช่ อ งปากอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (adjusted OR = 1.67; 95%CI = 1.01 - 2.69) สรุ ป :
ผูส้ งู อายุได้รบั ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสขุ ภาพช่องปากโดยเฉพาะด้านการกินอาหาร โดยจานวนคู่สบฟั นหลัง น้อย
กว่า 4 คู่ มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตในมิติสขุ ภาพช่องปาก
ค าส าคั ญ ผู้สูงอายุ, สุขภาพช่องปาก, จานวนฟั นธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปาก, จานวนคู่สบฟั นหลัง , คุณภาพชีวิตในมิติ
สุขภาพช่องปาก
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Abstract
Objective: This cross-sectional analytical study aimed to examine the prevalence in Oral Health-Related Quality of
Life and the impact of having teeth on related dimensions of quality of life in rural older people. Method: The sample,
427 older people aged 60 years and above, live in Tapadook district, Mae Ta District, Lamphun Province. Data
were collected using clinical examination, including the number of remaining teeth and the number of posterior
occluding pair (POPs) and a face-to-face interview, data on Oral Health-Related Quality of Life (OHRQoL) were
collected using Thai version of the Oral Impacts on Daily Performance (OIDP). Descriptive statistics and logistic
regression were performed. The Results: It was shown that mean age of subjects was 70.3 ± 7.9 years, mean
number of remaining teeth was 18.8 ± 9.1. More than 60% had ≥ 20 remaining teeth and 50.6% had ≥ 4 POPs.
The prevalence of overall Oral Impacts on Daily Performances was 39.8%. Oral health's influence on quality of life
was perceived to be largely physical rather than social or psychological aspects. Eating was reported as the
highest oral impact score for 35.6%. There were no statistically significant differences in the perception of the
impacts. There were statistically significant correlations between oral impacts and having < 4 POPs (adjusted OR
= 1.67; 95%CI = 1.01-2.69). Conclusion: The prevalence of Oral Health-Related Quality of Life on physical
dimensions was high and associated with having less than 4 pairs of posterior teeth among rural Thai older people.
Keywords: older people, oral health, remaining teeth, posterior occluding pair, Oral Health-Related Quality of Life
บทนา
อี ก สามทศวรรษข้า งหน้า (พ.ศ. 2593)
ประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรโลกจะมีอายุมากกว่า 60 ปี
และ ประมาณหนึ่งในห้าจะมีอายุ 80 ปี ขึน้ ไป(1) สังคมไทย
ปั จจุบนั ได้กา้ วเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ และคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่
สั ง คมผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ อี ก ไม่ ถึ ง สิ บ ปี ข้ า งหน้ า ใน
พ.ศ. 2568(2) สาหรับ วัย สูง อายุ สุข ภาพเป็ น เรื่ อ งที่ สาคัญ
เนื่ อ งจากเป็ น วัย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ง ด้า นร่า งกายและ
จิตใจ การเปลี่ยนแปลงเหล่านีส้ ่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการดาเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นามาซึ่งภาวะเสี่ยงต่อ
ปั ญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ มากกว่าวัยอื่น ผลการสารวจ
สุ ข ภ า พ ผู้ สู ง อ า ยุ 60-74 ปี ใ น ปี พ . ศ . 2560 พ บ ว่ า
โรคประจาตัวที่ผสู้ งู อายุเป็ นมากที่สดุ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 42.0 ไขมันในเลือดสูงร้อยละ 26.2 และเบาหวาน
ร้อยละ 20.9 กลุ่มโรคดังกล่าวพบเพิ่มขึน้ ตามอายุท่ีมากขึน้ (3)
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง จิ ต ใ จ ใ น ผู้ สู ง อ า ยุ พ บ ว่ า
มีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท ทาให้ความต้องการ

การเรี ย นรู ้สิ่ ง ใหม่ ล ดลง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางอารมณ์
อาจน าไปสู่ ค วามเจ็ บ ป่ วยทางสุ ข ภาพจิ ต นอนไม่ ห ลั บ
ซึมเศร้า ส่งผลกระทบต่อการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิต
ได้(4)
สุขภาพช่องปากได้รับการยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสุข ภาพที่ ส าคัญ และมี ค วามสัม พัน ธ์ต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต
ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตใจ และด้านสังคม(5, 6) ผูส้ ูงอายุท่ีมี
สุขภาพช่องปากดีจะช่วยให้รูส้ ึกสบาย รับประทานอาหารได้
อร่อยและหลากหลายประเภท มีร่างกายแข็งแรง ช่วยการพูด
ออกเสี ย งได้ชั ด เจน มี ค วามมั่ น ใจในการเข้า สั ง คมและ
ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากผูส้ งู อายุใช้ฟันสาหรับ
การบดเคี ้ ย วอาหารมา เป็ นเวลานานท าให้ ฟั นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เช่น มีปัญหาหรือมีรอยโรคที่
เป็ นมาตัง้ แต่ก่อนถึงวัยสูงอายุ มีฟันผุหรือฟั นโยก นาไปสู่การ
สูญเสียฟั นและทาให้เกิดช่องว่างระหว่างฟั น การดูแลรักษา
ความสะอาดฟั นทาได้ยากลาบากขึน้ กว่าการมีฟันครบ (7-9)
จากรายงานผลการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ
[e1/10page]
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ครัง้ ที่ 8 ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 พบว่าผูส้ งู อายุ 60-74 ปี
มีจานวนฟั นธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปากเฉลี่ย 18.6 ซี่/คน
ร้อยละ 56.1 มีจานวนฟั นธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปากตัง้ แต่
20 ซี่ ขึน้ ไป ร้อยละ 40.2 มีจานวนคู่สบฟั นหลังตั้งแต่ 4 คู่
ขึน้ ไป และลดลงในผูส้ งู อายุตอนปลายอายุ 80-85 ปี มีเพียง
ร้อยละ 22.4 ที่มีฟันถาวรใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ เฉลี่ย 10
ซี่/คน และมีค่สู บฟั นหลังตัง้ แต่ 4 คู่ ขึน้ ไป เพียงร้อยละ 12.1
การสูญเสียฟั นโดยเฉพาะการสูญเสียฟั นทัง้ ปาก ในผูส้ งู อายุ
60-74 ปี พบร้อยละ 8.7 แต่เมื่ออายุ 80-85 ปี เพิ่มสูงถึงร้อย
ละ 31.0 (3) การมี จ านวนฟั น ธรรมชาติ ท่ี เหลื อ ในช่ อ งปาก
ตั้งแต่ 20 ซี่ ขึน้ ไป และ/หรือ คู่สบฟั นหลังตั้งแต่ 4 คู่ ขึน้ ไป
นีเ้ ป็ นเป้าหมายของโครงการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื ้ นฟู
สภาพช่องปากตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูง อายุ ไ ทย (10) จากปั ญ หาการสูญ เสี ย ฟั น ที่ เ พิ่ ม ขึ ้น
ตามอายุท่ีมากขึน้ นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
ในการบดเคีย้ วอาหาร การกัด และการกลื น อาหาร ทาให้
ผู้สูง อายุ รับ ประทานอาหารได้น้อ ยลง จึ ง ต้อ งกิ น อาหาร
ประเภทที่ เ คี ้ย วง่ า ย เช่ น ข้ า วหรื อ แป้ ง ท าให้ มี โ อกาส
ขาดสารอาหารบางประเภทที่ เกิดภาวะทุพโภชนาการ ทาให้
ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่ วยง่าย โดยพบว่าผูส้ งู อายุมีโอกาส
เสี่ยงที่จะเกิดภาวะนา้ หนักต่ากว่าเกณฑ์เพิ่ม สูงเป็ น 2.4 เท่า
ของผูส้ ูงอายุท่ีไม่มีปัญหาจากการเคีย้ วอาหาร (11) จะเห็นว่า
การสูญเสียฟั นส่งผลกระทบทัง้ ประสิทธิภาพการบดเคีย้ วและ
ส่ ง ผลด้า นลบต่ อ สุ ข ภาพโดยรวม อี ก ทั้ ง การสู ญ เสี ย ฟั น
ธรรมชาติ มี ผลต่ อ ภาพลัก ษณ์ค วามมั่น ใจ ความสวยงาม
เป็ นต้น การมีฟันบางส่วนหายไป โดยเฉพาะฟั นหน้า ทาให้
ผูส้ ูงอายุหลายคน มีความรู ส้ ึกอาย ไม่อยากยิม้ ไม่ม่ นั ใจใน
การเข้า สังคม การพูด คุย ซึ่ง เป็ น ผลกระทบทางด้านจิตใจ
ท าให้ ก ารดู แ ลผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม นี ้ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากกว่ า
กลุ่มอายุอื่น ๆ(12)
จึ ง มี ก ารพยายามที่ จ ะประเมิ น ผลกระทบต่ อ
คุณ ภาพชี วิตในมิติสุขภาพช่อ งปาก (Oral Health-Related
Quality of Life, OHRQoL) ซึ่ ง มี บทบาทส า คั ญ ในการ
ประเมิ น ผลกระทบจากสภาวะช่ อ งปากต่ อ การท ากิ จ วัต ร
ประจาวันหรือผลกระทบที่ส่งผลต่ อการใช้ชีวิตของบุคคล (13)
นาไปสู่การระบุความต้องการ การเลือกการรักษาและการ
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ติ ด ตามความคืบ หน้า ของแต่ละบุค คล (14) เป็ น การสะท้อน
ผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมและการใช้ชีวิต
ในสังคมด้วยมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพช่อง
ปากของผูส้ งู อายุเอง(15) ดัชนีผลกระทบจากสภาวะช่องปาก
ต่ อ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ( Oral Impacts on Daily
Performances, OIDP) เป็ นดัชนีท่ใี ช้ประเมินคุณภาพชีวิตใน
มิติสขุ ภาพช่องปาก โดยวัดผลกระทบจากสภาวะช่องปากต่อ
การใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น 3 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ด ้ า นกายภาพ
ประกอบด้ว ยการกิ น อาหาร การพู ด หรื อ การออกเสี ย ง
ให้ ชั ด เจน การท าความสะอาดช่ อ งปากหรื อ ฟั นปลอม
มิ ติ ด้ า นจิ ต ใ จ ประ ก อ บด้ ว ย ก า รนอ นหลั บ พั ก ผ่ อ น
ความสนุกสนานในการได้ออกไปพบญาติสนิท มิตรสหาย
อารมณ์และจิตใจเป็ นปกติ ไม่หงุดหงิด ราคาญง่าย และมิติ
ด้านสังคม ประกอบด้วย การดาเนินชีวิต เช่น การทางานบ้าน
การทาความสะอาดบ้านเรือน การทาอาหารการยิม้ หัวเราะ
อวดฟั น โดยไม่ อ ายใคร (16) เป็ น ดัช นี ท่ี มี ค วามกระชับ และ
ครอบคลุมผลกระทบหลักที่เกิดจากสภาวะช่องปากที่มีผล
ต่อการดาเนินชีวิต เพราะเน้นการประเมินเฉพาะผลกระทบ
ขั้นรุ นแรง ต่อการทากิจวัต รประจาวัน โดยไม่รวมผลกระทบ
เล็ ก น้อ ยที่ ไ ม่ ไ ด้ส่ ง ผลต่ อ การใช้ชี วิ ต เช่ น ความเจ็ บ ปวด
ความรูส้ กึ ราคาญ(16, 17)
ชุมชนตาบลทาปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน เป็ น
ชุมชนชนบทแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่มีประชากรผูส้ งู อายุอาศัย
อยู่จานวนมากและยังอยู่ไกลจากชุมชนเมือง นอกจากนี ้ ยัง
ไม่ มี ก ารศึกษาถึ งผลกระทบของจานวนฟั นในช่องปากกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนดังกล่าว การศึกษานี ้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการได้รบั ผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตในมิติสขุ ภาพช่องปาก และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง เพศ อายุ จานวนฟั นธรรมชาติในช่องปาก จานวนคู่
สบฟั นหลัง กับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่อง
ปากของผูส้ งู อายุ
วิธีการศึกษา
งานวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง
(cross-sectional analytic study) โดยศึ ก ษาประชากร
ผูส้ งู อายุท่มี ีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไปทัง้ หมด ที่อาศัยในตาบลทา
ปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน จานวน 786 คน เกณฑ์
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การเลือกเข้าในการศึกษา คือ ผูส้ งู อายุท่ยี ินดีเข้าร่วมการวิจยั
มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารโดยการพูดและฟั ง
ได้ โดยลงชื่อในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจยั และสามารถ
เข้า รับ การสัม ภาษณ์แ บบตัว ต่ อ ตัว และมารับ การตรวจที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทาปลาดุก เกณฑ์การคัด
ออก คือ ผูส้ งู อายุท่ีไม่สามารถมารับการตรวจที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลทาปลาดุก หรือ ไม่ สามารถสื่อสารได้
ด้วยการพูดหรือฟั ง ซึ่งมีผู้สูงอายุเป็ นไปตามเกณฑ์จานวน
ทั้งสิน้ 427 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยการ
ตรวจทางคลินิก และการสัมภาษณ์ โดยการตรวจทางคลินิก
ใช้แ บบตรวจ oral health assessment form ขององค์ก าร
อนามัยโลก (WHO) ค.ศ 2013(17) ตรวจจานวนฟั นธรรมชาติ
ที่เหลือในช่องปากและจานวนคู่สบฟั นหลัง ดาเนินการตรวจ
ด้ ว ยทั น ตแพทย์ 2 คน โดยผู้ ต รวจผ่ า นการอบรมจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ดา้ นการวินิจฉัยโรคในช่องปาก
ได้รบั ฟั งการบรรยาย อภิปรายร่วมกันโดยใช้ภาพสไลด์แล้วจึง
ฝึ ก ตรวจในสภาวะช่ อ งปากจริ ง ผู้ต รวจมี ก ารตรวจกลุ่ม
ตัวอย่างและมีการปรับมาตรฐานเกณฑ์การตรวจเทียบกันเอง
ภายในกลุ่ม และเที ย บกับทัน ตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับ
มาตรฐานการตรวจให้ตรงและถูกต้องในผูส้ งู อายุจานวน 25
คน โดยมี ก ารประเมิ น ความเชื่ อ มั่ น ระหว่ า งผู้วั ด (interexaminer reliability) โดยได้ค่ า Kappa 0.84 ก่ อ นจะลงไป
เก็บข้อมูลจริง
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจทางคลินิกประกอบด้ว ย
เก้าอีส้ นาม ไฟชนิด light emitting diode (LED) และชุดตรวจ
ตามค าแนะน าขององค์ก ารอนามั ย โลก (WHO)(17) การ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ และ อายุ ส่วนที่
2 ข้ อ มู ล คุ ณ ภาพชี วิ ต มิ ติ สุ ข ภาพช่ อ งปาก (Oral HealthRelated Quality of Life, OHRQoL) ใช้ ดั ช นี วั ด ผลกระทบ
จากสภาวะช่องปากต่อการใช้ชีวิตประจาวัน (Oral Impacts
on Daily Performances, OIDP) (16) เนื่ อ งจากถูก พัฒ นามา
เพื่อใช้สาหรับผูส้ งู อายุไทย วัดผลกระทบสุขภาพของช่องปาก
ในชีวิตประจาวัน 3 มิติ ได้แก่ มิติดา้ นกายภาพ ประกอบด้วย
การกินอาหาร การพูดหรือการออกเสียงให้ชัดเจน การทา
ค ว า ม สะ อา ดช่ อ งปาก หรื อ ฟั นเที ย ม มิ ติ ด้ า นจิ ต ใจ
ประกอบด้วยการนอนหลับพักผ่อน การยิม้ หัวเราะ อวดฟั น
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โดยไม่อายใคร การคงสภาพอารมณ์และจิตใจให้เป็ นปกติ ไม่
หงุดหงิด ราคาญง่าย และมิติดา้ นสังคม ประกอบด้วย การ
ด าเนิ น ชี วิ ต เช่ น การท างานบ้ า น การท าความสะอาด
บ้านเรือน การทาอาหาร ความสนุกสนานในการได้ออกไปพบ
ญาติ ส นิ ท มิ ต รสหาย (16) การสั ม ภาษณ์ด าเนิ น การโดย
นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านการปรับมาตรฐาน และการฝึ ก
สัมภาษณ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทาปลาดุก
อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน เก็บข้อมูลตัง้ แต่เ ดือนมิถุนายน
2561 ถึ ง กรกฎาคม 2562 การศึ ก ษานี ้ไ ด้รั บ อนุ มั ติ ใ ห้
ดาเนินการวิจยั จากคณะกรรมการพิทกั ษ์สิทธิสวัสดิภาพและ
ป้ อ งกั น ภยัน ตรายของผู้ถู ก วิ จัย คณะทัน ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารเลขที่ 4/2561) วิเคราะห์ผล
โปรแกรม SPSS เวอร์ชนั 26 การวิเคราะห์ลกั ษณะทั่วไปของ
ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา กรณีขอ้ มูลต่อเนื่องใช้ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีขอ้ มูลไม่ต่อเนื่องใช้ค่าร้อยละ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพชีวิตมิติสขุ ภาพช่องปาก นาเสนอ
ความชุก และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก มีปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ เพศ อายุ
จานวนฟั นธรรมชาติในช่องปาก จานวนคู่สบฟั นหลัง โดยมี
เกณฑ์ในการกาหนดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ
ช่องปากของผูส้ งู อายุ โดยใช้ความชุกของการได้รบั ผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตในมิติสขุ ภาพช่องปาก แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม โดย
กาหนดกลุ่ม 0 คือมีค่าความชุก ของการได้รบั ผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตในมิติสขุ ภาพช่องปากเท่ากับ 0 และ กลุ่ม 1 คือ
มีค่าความชุกของการได้รบั ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติ
สุขภาพช่องปากมากกว่า 0 และกาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติเท่ากับ 0.05
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าผูส้ งู อายุในตาบลทาปลาดุกที่มีอายุตงั้ แต่
60 ปี ขึน้ ไป จานวน 786 คน สามารถมารับการตรวจได้ 427
คน (ร้อยละ 54.3) โดยผูส้ งู อายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.1) อายุ
อยู่ ใ นช่ ว ง 60-74 ปี อายุ เ ฉลี่ ย 70.3 ± 7.9 ปี ร ้อ ยละ 59.5
เป็ นเพศหญิง มีจานวนฟั นธรรมชาติเหลือในช่องปากเฉลี่ย
18.8 ± 9.1 ซี่ ร้อยละ 59.0 ของผูส้ งู อายุมีจานวนฟั นธรรมชาติ
ในช่องปากตัง้ แต่ 20 ซี่ ขึน้ ไป และ ร้อยละ 50.6 มีจานวนคู่
สบฟั นหลังตัง้ แต่ 4 คู่ ขึน้ ไป (Table 1)
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของช่องปาก พบว่า
ผูส้ งู อายุในตาบลทาปลาดุกได้รบั ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
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Table 1 Sociodemographic and Clinical characteristics
Variables
Gender

n

%

mean

SD

Male
Female

173
254

40.5
59.5

60 – 74 years
> 74 years

312
115

73.1
26.9

70.3

7.9

0
1-10 teeth
11-19 teeth
≥ 20 teeth

38
54
74
261

8.9
12.7
17.3
61.1

18.8

9.1

<4 pairs
≥4 pairs

211
216

49.4
50.6

Age

Number of natural teeth (n=427)

Posterior occluding pair (POPs)

ในมิติสุขภาพช่องปากโดยรวม มีความชุกเท่ากับ
ร้ อ ยละ 39.8 มิ ติ ด ้ า นกายภาพ พบว่ า การกิ น อาหาร
มีผลกระทบมากที่สดุ ร้อยละ 35.6 รองลงมา คือ กระทบการ
พูดหรือการออกเสียง ร้อยละ 7.3 และการทาความสะอาด
ช่ อ งปากหรื อ ฟั น เที ย ม ร้อ ยละ 4.7 มิ ติ ด ้า นจิ ต ใจ พบว่ า
การคงสภาพอารมณ์ มี ผลกระทบมากที่ สุด ร้อ ยละ 15.7
รองลงมาคือการพักผ่อนนอนหลับ ร้อยละ 2.3 และ การยิม้
หัวเราะอวดฟั น มีผลกระทบน้อยที่สุด ร้อยละ 0.9 มิติดา้ น
สังคม พบว่า กิจกรรมทางสังคมพบญาติมิตร มีผลกระทบ
มากที่สดุ ร้อยละ 6.1 และ การทางานบ้านทั่วไป ร้อยละ 1.4
(Table 2)
ผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก
เปรี ย บเที ย บในผู้ สู ง อายุ ท่ี มี ฟั น ( dentate group) และ
ผูส้ งู อายุท่ไี ม่มีฟัน (edentate group) มิติดา้ นกายภาพ พบว่า
การกินอาหาร มีผลกระทบมากที่สดุ ทัง้ ในกลุ่มผูส้ งู อายุท่มี ฟี ัน
และไม่มีฟัน ร้อยละ 36.5 และ 26.3 ตามลาดับ มิติดา้ นจิตใจ
พบว่ า พบว่ า การคงสภาพอารมณ์ มี ผลกระทบมากที่ สุด
ในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ท่ี มี ฟั น ร้อ ยละ 15.7 แตกต่ า งจากกลุ่ ม
ผู้สูง อายุ ท่ี ไ ม่ มี ฟั น กลับ พบว่ า การยิ ้ม หัว เราะอวดฟั น มี
ผลกระทบมากที่สดุ ร้อยละ 2.6 มิติดา้ นสังคม พบว่า กิจกรรม

ทางสังคมพบญาติมิตร มีผลกระทบมากที่สดุ ในกลุ่มผูส้ งู อายุ
ที่มีฟัน ร้อยละ 6.2 เช่นเดียวกับกลุ่มผูส้ งู อายุท่ีไม่มีฟัน ซึ่งพบ
ร้อยละ 5.3 (Table 2)
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ
กับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสขุ ภาพช่องปาก ด้วยการ
วิ เ คราะห์ถ ดถอยโลจิ ส ติ ก พบว่ า ผู้สูง อายุท่ี มี จ านวนฟั น
ธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปากน้อยกว่า 20 ซี่ มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิ ด ผลกระทบต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุข ภาพช่อ งปาก
เป็ น 1.12 เท่า อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (95%CI = 0.74 2.07) ของผู้ สู ง อายุ ท่ี มี จ านวนฟั นธรรมชาติ ท่ี เหลื อ
ในช่ อ งปากตั้ง แต่ 20 ซี่ ขึ น้ ไป และผู้สูง อายุ ท่ี มี จ านวนคู่
สบฟั นหลัง น้อยกว่า 4 คู่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุ ข ภาพช่ อ งปากเป็ น 1.67 เท่ า
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (95%CI = 1.01 - 2.69)
ของผูส้ งู อายุท่ีมีจานวนคู่สบในฟั นหลัง อย่างน้อย 4 คู่ ขึน้ ไป
(Table 3)
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Table 2 Comparisons of prevalence of Oral Impacts on Daily Performances between groups (Dentate groups
n= 389) (Edentate groups n= 38)
No. of Dentate (%) No. of Edentate (%) Total prevalence n%
OIDP
95% CI
95% CI
95% CI
Physical
142 (36.5)
10 (26.3)
152 (35.6)
Eating
(31.7-41.3)
(11.7-41.0)
(31.0-40.2)
24 (6.2)
7 (18.4)
31 (7.3)
Speaking
(3.8-8.6)
(5.5-31.3)
(4.8-9.7)
17 (4.4)
3 (7.9)
20 (4.7)
Cleaning teeth or denture
(2.3-6.4)
(-1.1-16.9)
(2.7-6.7)
Psychological
10 (2.6)
0 (0.0)
10 (2.3)
Sleeping
(0.1-4.2)
(0.9-3.8)
3 (0.8)
1 (2.6)
4 (0.9)
Smiling
(0.0-1.6)
(-2.7-8.0)
(0-1.9)
67 (17.2)
0 (0.0)
67 (15.7)
Emotional stability
(13.5-20.1)
(12.2-19.1)
Social
6 (1.5)
0 (0.0)
6 (1.4)
Working
(0.3-2.8)
(0.3-2.5)
24 (6.2)
2 (5.3)
26 (6.1)
Satisfaction with appearance
(3.8-8.6)
(-2.2-12.7)
(3.8-8.3)
157 (40.4)
13 (34.2)
170 (39.8)
Overall impacts in OIDP
(35.5-45.3)
(18.4-50.0)
(35.2-44.5)
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Table 3 Odd ratios between the impact on OIDP and the variables analyzed (Sociodemographic and Clinical
characteristic)
Variables
Prevalence of
Crude OR(95%CI) p-value Adjusted OR(95%CI) p-value
oral impact% (n)
Gender
Male
43.4 (75)
1
0.217
1
0.218
Female
37.4 (95)
0.78 (0.53-1.16)
1.28 (0.86-1.91)
Age
60-74 years 35.8 (120)
1
0.348
1
0.348
> 74 years 43.5 (50)
1.23 (0.80-1.90)
1.00 (0.63-1.61)
Number of natural teeth
≥ 20 teeth
34.9(91)
1
0.022*
1
0.009
1-19teeth
61.7(79)
1.70 (1.14-2.52)
1.12 (0.74-2.07)
Posterior occluding pair (POPs)
≥4 pairs
41.20 (70)
1
0.002*
1
0.002*
<4 pairs
47.40 (100)
1.88 (1.27-2.78)
1.67 (1.01-2.69)
*statistically significant different (p < 0.05)
บทวิจารณ์
จากการศึกษานี ้ พบว่า ผูส้ งู อายุมีอายุเฉลี่ย 70.3 ±
7.9 ปี ร้อยละ 59.0 มีจานวนฟั นธรรมชาติท่เี หลือในช่องปาก
ตั้ง แต่ 20 ซี่ ขึ น้ ไป ซึ่ ง สูง กว่ า รายงานการส ารวจสภาวะ
สุขภาพช่องปากแห่งชาติครัง้ ที่ 8 พ.ศ. 2560 ที่พบว่าร้อยละ
56.1 ของจานวนผู้สูงอายุ 60-74 ปี มีจานวนฟั นธรรมชาติ
ที่เหลือในช่องปากตัง้ แต่ 20 ซี่ ขึน้ ไป และค่าเฉลี่ยจานวนฟั น
ธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปาก จากการศึกษานี ้ 18.8 ± 9.1 ซี่
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยจานวนฟั นธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปาก
รายงานจากการส ารวจสภาวะสุข ภาพช่ อ งปากแห่ ง ชาติ
ครั้ง ที่ 8 พ.ศ. 2560 (เฉลี่ ย 18.6 ซี่ / คน) ส าหรับ จ านวน
คู่สบฟั น หลัง ในการศึก ษานี ้ พบว่ า ผู้สูง อายุร อ้ ยละ 50.6
มี จ านวนคู่สบฟั นหลังตั้งแต่ 4 คู่ ขึ น้ ไป ซึ่ง สูงกว่ารายงาน
ผลการส ารวจสภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปากแห่ ง ชาติ ค รั้ง ที่ 8
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในผู้สูง อายุ 60-74 ปี มี จ านวน
คู่สบฟั นหลังตั้งแต่ 4 คู่ ขึน้ ไป ร้อยละ 40.2 (3) การศึกษานี ้
ใช้จานวนฟั นธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปากตัง้ แต่ 20 ซี่ ขึน้ ไป
และจ านวนคู่ ส บฟั นหลั ง ตั้ ง แต่ 4 คู่ ขึ ้น ไป เป็ นเกณฑ์
สอดคล้อ งกับ เป้ า หมายของแผนงานทัน ตสุข ภาพส าหรับ
ผู้ สู ง อายุ ป ระเทศไทย มี จ านวนฟั นธรรมชาติ ท่ี เ หลื อ

ในช่องปากตัง้ แต่ 20 ซี่ ขึน้ ไป และ/หรือ จานวนคู่สบฟั นหลัง
ตั้ ง แต่ 4 คู่ ขึ ้น ไป (10) ในภาพรวมถื อ ว่ า สุ ข ภาพช่ อ งปาก
ผูส้ งู อายุ ตาบลทาปลาดุก อยู่ในเกณฑ์ดี
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ความชุ ก ของการได้รับ
ผลกระทบต่ อ คุณ ภาพชี วิต ในมิติสุข ภาพช่ องปากโดยรวม
เท่ า กั บ ร้อ ยละ 39.8 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า การศึ ก ษาของรั ช ฎา
น้ อ ยสมบั ติ และคณะ (ร้อ ยละ 51.6) (18) Srisilapanan
และคณะ (ร้อ ยละ 52.8) (4) Adulyanon และคณะ (ร้อ ยละ
73.6) (16) สุ เ ที ย น แก้ว มะค า และคณะ (ร้อ ยละ75.9) (6)
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความชุกของการได้รบั ผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุ ข ภาพช่ อ งปากที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
ในแต่ ล ะการศึก ษา อาจจะเป็ น ผลมาจาก กลุ่ม ตัว อย่ า ง
หรื อ จ านวนฟั น ธรรมชาติ ที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ มี ร ายงาน
ผลกระทบที่ เ หมื อ นกั น คื อ การกิ น อาหารสอดคล้อ งกั บ
ความชุ ก ของการได้รับ ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ
สุขภาพช่องปากมากที่สุด ในการศึกษานีพ้ บ (ร้อยละ 35.6)
(Table 2) สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของเขมิก า สมบัติ โยธา
และคณะ (ร้อ ยละ 52.2) (19) รัช ฎา น้อ ยสมบัติ และคณะ
(ร้อยละ 61.5)(18) สุเทียน แก้วมะคา และคณะ (ร้อยละ 75.3)
(6)
และการศึกษาของ ณฤดี ลิม้ ปวงทิพย์ และคณะ (ร้อยละ
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80.6)(20) อธิบายได้ว่า การกินอาหารเป็ นกิจวัตรประจาวัน
เมื่ อ ไม่ มี ฟั น ที่ ใ ช้บ ดเคี ้ย วอาหารได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากมาก
ที่สดุ
ผลกระทบมิติดา้ นสังคม พบว่ามีผลกระทบต่อการ
ท ากิ จ กรรมสัง คม การท างานบ้า นทั่ว ไป ร้อ ยละ 1.4 และ
การพบปะผูค้ นญาติมิตร ร้อยละ 6.1 สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุเทียน แก้วมะคา และคณะ พบว่ามีผลกระทบน้อยมาก
ทั้ ง ในกิ จ กรรมทางสั ง คมพบญาติ มิ ต ร ร้อ ยละ 5.1 และ
การท างานบ้า นทั่ ว ไป ร้อ ยละ 0.6(6) และการศึ ก ษาของ
ขวัญฤทัย สมศักดิ์ และคณะ พบว่ามีผลกระทบมิติทางสังคม
ต่า ทั้งในกิจกรรมสังคมพบญาติมิตร ร้อยละ 8.3 (21) จะเห็น
ว่ า มิ ติ นี ้มี ผลกระทบต่ า อาจเนื่ อ งมาจากผู้สูง อายุมี โ อกาส
พบปะผูค้ นหรือออกสังคมภายนอกน้อย จึงทาให้รูส้ กึ ว่าไม่ได้
รั บ ผลกระทบในมิ ติ นี ้ ม ากนั ก แตกต่ า งจากการศึ ก ษา
ในต่างประเทศ การศึกษาของ Kida และคณะ ศึกษาคุณภาพ
ชี วิ ต ในมิ ติ สุ ข ภาพช่ อ งปากผู้ สู ง อายุ ช าวแทนซาเนี ย
พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ท่ี อ าศั ย ในเขตชนบท มี ผ ลกระทบต่ อ
การดาเนินชีวิตด้านการทางานทั่วไป และความสนุกสนาน
ในการติดต่อพบปะผูค้ น มีผลกระทบร้อยละ 22.5 และ 21.7
ตามล าดับ (22) และการศึ ก ษาของ Jung และคณะ ศึ ก ษา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุ ข ภาพช่ อ งปากผู้สูง อายุ ช าวเกาหลี
จ านวน 687 คนพบว่ า การออกไปท ากิ จ กรรมนอกบ้า น
การพบปะผู้คน มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ร้อยละ 9.6
และ 10.8 ตามลาดับ และกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตในมิติสขุ ภาพช่องปากน้อยที่สดุ คือการนอนหลับพักผ่อน
ร้อ ยละ 6.6(23) ความแตกต่ า งความชุ ก ของผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุ ข ภาพช่ อ งปากอาจเกี่ ย วข้ อ ง
กับ วัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ างกัน เช่ น ผู้สูง อายุไทยใช้ชีวิตตาม
ครรลองของพระพุท ธศาสนา บางส่ ว นมี ค วามเชื่อ ในเรื่อง
ของความไม่เ ที่ย ง ความทุก ข์ และความไม่ใช่ตัวตนทาให้
ผลกระทบด้านนีไ้ ม่มากเท่ากับผลกระทบต่อการกินอาหาร
เมื่ อ วิ เ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย ต่ า ง ๆ
กับ ผลกระทบต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุข ภาพช่ อ งปาก โดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก พบว่าจานวนคู่สบฟั นหลัง
น้อ ยกว่ า 4 คู่ เป็ น ปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์กั บ การเกิ ด ผล
กระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุ ข ภาพช่ อ งปากอย่ า ง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) โดยสอดคล้อ งกั บ หลาย
การศึกษา (4, 20-22, 24) การมีจานวนคู่สบฟั นหลัง น้อยกว่า 4 คู่
ท าให้ป ระสิ ท ธิ ภาพในการบดเคี ย้ วลดลงส่ ง ผลกระทบต่ อ
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การใช้ชีวิตประจาวัน และคุณภาพชีวิตในมิติสขุ ภาพช่องปาก
ทาให้ผสู้ งู อายุ จึงต้องกินอาหารประเภทที่เคีย้ วง่าย เช่น ข้าว
หรือแป้ง ทาให้มีโอกาสขาดสารอาหารบางประเภท (12) ส่งผล
ให้ เ กิ ด ภาวะทุ พ โภชนาการและปั ญ หาสุ ข ภาพร่ า งกาย
ของผูส้ งู อายุ(25, 26)
หากพิ จ ารณา Crude OR ของตัว แปรจ านวนฟั น
ธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปากน้อยกว่า 20 ซี่ พบว่ามีโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสขุ ภาพช่อง
ปากเป็ น 1.12 เท่ า อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แต่ เ มื่ อ
พิจารณาค่า Adjusted OR พบว่าตัวแปรจานวนฟั นธรรมชาติ
ที่ เ หลื อ ในช่ อ งปากน้อ ยกว่า 20 ซี่ ไม่ มี นัย สาคัญ ทางสถิติ
อาจจะเป็ น ผลมาจากกลุ่ม ตัว อย่ า งซึ่งมากกว่ าร้อ ยละ 60
มีจานวนฟั นธรรมชาติมากกว่า 20 ซี่ อย่างไรก็ตามผลจาก
การศึกษานีแ้ สดงถึงแนวโน้มว่าตัวแปรจานวนฟั นธรรมชาติ
ที่ เ หลื อ ใ นช่ อ ง ปา ก น้ อ ย ก ว่ า 2 0 ซี่ อ า จ เ ป็ นปั จ จั ย
มีความสัมพันธ์กับการเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติ
สุข ภาพช่ อ งปากหากมี ก ารเพิ่ ม จ านวนของกลุ่ม ตัว อย่ า ง
การมีจานวนฟั นธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปากน้อยกว่า 20 ซี่
แสดงถึงการมีจานวนฟั นธรรมชาติท่ีน้อยลง ส่งผลกระทบ
ต่ อ การบดเคี ้ ย วอาหาร ท าให้ เ คี ้ ย วอาหารได้ ล าบาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ ขวัญฤทัย สมศักดิ์ และคณะ(21)
และ กิตติคณ
ุ บัวบาน(24) และผูส้ งู อายุมีโอกาสที่มีจานวนฟัน
ธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปากน้อยกว่า 20 ซี่ มีความเสี่ยงที่
จะมีนา้ หนักตัวน้อย เป็ น 2.42 เท่าของผูส้ งู อายุท่มี ีจานวนฟั น
ธรรมชาติท่เี หลือในช่องปากตัง้ แต่ 20 ซี่ ขึน้ ไป (11)
การวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาในกลุ่มประชากรที่เจาะจง
ทาให้ผลที่ได้อาจใช้ได้ในเฉพาะพืน้ ที่ อาจไม่สามารถสื่อถึง
ประชากรผูส้ ูงอายุท่ วั ไป นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
การศึกษาเพียงร้อยละ 54.3 ของประชากรผูส้ ูงอายุทั้งหมด
ในชุ ม ชนทาปลาดุ ก อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ก า รศึ ก ษาอื่ น ๆ ผลที่ ได้ เ ป็ นไปใ นทิ ศ ทางเดี ย ว กั น
หากต้องการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด อาจจะต้องวางแผนการ
เก็ บ ข้อ มูลผู้สูง อายุท่ี ไม่ สามารถเดิ นทางมาที่ โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุข ภาพต าบลทาปลาดุก ด้ว ย นอกจากนี ้ อาจจะ
พิ จ ารณาถึง การมี ฟัน เทีย ม เช่ น ฟั น เที ย มบางส่ วนถอดได้
หรื อ ฟั น เที ยมทั้งปาก การเข้าถึงบริก ารทางทันตกรรมของ
ผู้สูง อายุ ผู้สูง อายุภาวะพึ่ งพิ ง ว่ า ส่ ง ผลกระทบอย่ างไรต่อ
คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุในมิติสขุ ภาพช่องปาก
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บทสรุ ป
ผู้สูง อายุ ไ ด้รับ ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ
สุข ภาพช่ อ งปากโดยเฉพาะด้า นการกิ น อาหารมากที่ สุ ด
โดยปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ผลกระทบต่ อ คุณ ภาพชีวิต
ในมิติสุขภาพช่องปาก ได้แก่ จานวนคู่สบฟั นหลัง น้อยกว่า
4 คู่ ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้สูงอายุควรได้รับการฟื ้ นฟูสุขภาพ
ช่องปากเพื่อทดแทนการสูญเสียฟั นและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งนี ้ ควรมีการส่งเสริมทันตสุขศึกษาและการเข้าถึงบริการ
ทางทัน ตกรรม เพื่ อ ให้ผู้สูง อายุ มี ฟั น ที่ ดี ไ ว้ส าหรับ ใช้ง าน
ตลอดชีวิต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
ทาปลาดุ ก ที่ ใ ห้ค วามอนุ เ คราะห์ส ถานที่ ใ นการท าวิ จั ย
อ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดการวิ จั ย
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