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INTRODUCTION 



INTRODUCTION 

ผู้สงูอาย ุโรคหวัใจ 

โรคเก๊าท์/ข้อเสื่อม 

โรคหลอด
เลือดสมอง 

โรคความดนั
โลหิตสงู 

โรคเบาหวาน  

อื่นๆ 



กระแสพระราชด ารัส  

“เวลาไมม่ีฟัน กินอะไรก็ไมอ่รอ่ย ท าใหไ้มม่ีความสุขจติใจก็ไมส่บาย 

รา่งกายก็ไมแ่ข็งแรง”   

 

“คนเราเรือ่งฟันเป็นเรือ่งส าคญัถา้ไมมี่ฟัน สุขภาพชอ่งปากก็ไมด่ ีจะท าให ้

สุขภาพดา้นอืน่ๆพลอยดอ้ยไปดว้ย” 



โครงการฟันเทียมพระราชทาน  

2548                                                                2558 



โครงการฟันเทียมพระราชทาน อ า เภอบ้านตาก  



  โครงการฟันเทียมพระราชทาน อ าเภอบ้านตาก 



 วัสดุอุปกรณ์และวิ ธีการ  



 วัสดุอุปกรณ์และวิ ธีการ  



 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ สูงอายุ ท่ี ไ ด้ รับการใส่ ฟันเ ทียม  

เคร่ืองมือ 



 แบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากท่ี มีผลต่อคุณภาพชีวิต  

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ Oral impacts on Dairy Performance Index  

(OIDP) 

 

เคร่ืองมือ 



ผลการศึกษา 



เพศหญิง, 59, 53% 

เพศชาย, 52, 47% 

เพศ 

จ านวนและร้อยละของผู้ สูงอายุจ าแนกตามเพศและอายุ  
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มีญาติพาไป 
37% 

มารับบริการด้วยตนเอง 
61% 

ด้วยวิธีอ่ืน 
2% 

การเดนิทางไปรับบริการ 

 จ านวนและร้อยละของผู้ สูงอายุ  
จ าแนกตามประเภทการเ ดินทางไปรับบริการ  



รพ.บ้านตาก 
75% 

รพ.สต.ใกล้บ้าน 
25% 

สถานที่รับบริการ 

จ านวนและร้อยละของผู้ สูงอายุ  
จ าแนกตามสถานท่ีมารับบริการ 



ใช้เคีย้วเท่านัน้ 
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ใช้เพ่ือความสวยงาม
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 วัตถุประสงค์การใช้งานฟันเทยีม 

 จ านวนและร้อยละของผู้ สูงอายุ  
จ าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งานฟันเทียม  



ไม่ได้ท าความสะอาด 
14% 

วนัละ1ครัง้ 
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ความถี่ในการท าความสะอาด 

จ านวนและร้อยละของผู้ สูงอายุ  
จ าแนกตามการท าความสะอาดฟันเทียม  



ถอดฟันเทียมแช่น า้ก่อน
นอน 
62% 

ถอดฟันเทียมเฉพาะชิน้
ล่างแช่น า้ก่อนนอน 

3% 

ถอดฟันเทียมแช่
น า้ก่อนนอนบาง

คืน 
1% 

ใส่ฟันเทียมขณะนอน 
34% 

การถอดฟันเทยีมขณะนอนตอนกลางคืน 

จ านวนและร้อยละของผู้ สูงอายุ  
จ าแนกตามการถอดฟันเทียมขณะนอนตอนกลางคืน  
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 ความรู้สึกภายหลังใส่ฟันเทยีม 
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จ านวนและร้อยละของผู้ สูงอายุ  
จ าแนกตามความรู้สึกภายหลังการใส่ ฟันเ ทียม  



ดีมาก 
49% 

ดี 
31% 

ปานกลาง 
6% 

ไม่พอใจ 
14% 

ความพงึพอใจภายหลังใส่ฟันปลอม 

จ านวนและร้อยละของผู้ สูงอายุ  
จ าแนกตามความพึงพอใจภายหลังใส่ ฟันเทียม  



ไม่มีผลกระทบ 
(OIDP = 0) 

69% 

มีผลกระทบน้อย 
(OIDP 0-10) 

17% 

มีผลกระทบมาก 
14% 

ระดับค่า OIDP  

ค่าOIDP และค่า เฉลี่ยOIDP ของผู้ สูงอายุใส่ ฟันเ ทียม  



บทวิจารณ์ 



 สอดคล้องกับการศึกษาของบุญเกียรติ  วัฒนเ รืองรอง ,2551  

 แตกต่างจากการศึกษาของเบญจมาส สือพัฒธิมา ,2556  

และอ ามา ปัทมสัตยาสนธิ ,2551  

 

ร้อยละของผู้ สูงอายุจ าแนกตามเพศ  

เพศหญิง 59                  เพศชาย 52 



     ผู้ สูงอายุสามารถเดินทางมารับบริการด้วย
ตนเองร้อยละ 61.26  ในขณะท่ี ต้องมีญาติพามา
หรือจ้างวานผู้ อ่ืนมาส่ง ร้อยละ 38.74  
   

     ต่ างจากการศึกษาของเบญจมาส สือพัฒธิมา
,2556 ร้อยละ  54 .10 ต้องมีญาติพามารับบริการ   

 

ประเภทการเดินทางไปรับบริการ  



 ร้อยละ 70.27 ใ ช้ เ พ่ือเ คี ย้วอาหารและเ พ่ือความสวยงาม สอดคล้องกับการศึกษาของสุชาดา 
ฑีฆายุพัน ธ์ ,2551 และเบญจมาส สือพัฒธิมา ,2556  
 

 มีการศึกษาผู ้สู งอา ยุ ในจังหว ัดฉะ เชิง เทรา ในปี 2551 พบว่าการสูญเสีย ฟันในผู ้สู งอา ยุท า ให ้เ กิด ปัญหาในการ
รับประทานอาหารมากท่ีสุด  รองลงมาคือการยิ ม้  หัว เราะ  

วัตถุประสงค์การใช้งานฟันเทียม  



 ผู้ สูงอายุถอดฟันเทียมแช่น า้ ก่อนนอนร้อยละ 62.11 และร้อยละ 33.68  ยังใส่ ฟันเ ทียมขณะ
นอนตอนกลางคืน  

 ในขณะท่ีการศึกษาของเบญจมาส สือพัฒธิมา ,2556 ผู ้สู งอา ยุที่ ย ัง ใส่ ฟัน เทียมขณะนอนหลับตอน

กลางคืน  มี เ พียงร ้อยละ  20 .3  

การถอดฟันเทียมแช่น า้ ก่อนนอน  



 พบว่า ร้อยละ 85.59 รู้สึก เ คี ย้วและรับประทานอาหารได้มากขึ น้   

   ร้อยละ78.38 มีความ รู้สึกกล้ายิ ม้มากขึ น้   

 ใกล้ เ คียงกับการศึกษาของสุชาดา ฑีฆายุพัน ธ์ ,2551  และ เบญจมาส สือพัฒธิมา ,2556 แต่
แตกต่างจากการศึกษาของ ยุ พิน  ส่ง ไพศาล ,2550 ท่ีพบว่ามีความพึงพอใจต่อการใส่ ฟัน เ ทียมใน
การ รับประทานเพียง ร้อยละ 69.8  

 ทั ง้ นี อ้าจเป็นเพราะความคาดหวังต่อการใส่ ฟันเ ทียมส าหรับการเ คี ย้วอาหาร ,  ลักษณะและคุณภาพ
ของสันเหงือกท่ีแตกต่างกันของผู้ สูงอายุ ,  ประสบการณ์การใช้ ฟันเทียม ,  ภาวะจิตใจของผู้ สูงอายุ  
และอัตราการไหลของน า้ลาย  

 

ความรู้สึกของผู้ สูงอายุภายหลังใส่ฟันเทียม  



 การศึกษานี พ้บว่าความพึงพอใจของผู้ สูงอายุภายหลังการใส่ ฟันเ ทียมอยู่ ในระดับดี ถึงดีมาก ร้อย
ละ 79.28 ใกล้ เ คียงกับการศึกษาของสุชาดา ฑีฆายุพัน ธ์ ,2551  และ เบญจมาส สือพัฒธิมา
,2556  

ความพึงพอใจภายหลังการใส่ฟันเทียม  



 

 

 ภายหลังการใส่ ฟัน เทียมไม่ท า ให ้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตร ้อยละ  69.37 มีผลกระทบบ้างแต่
เล็ก น้อยไม่ รุนแรง ร้อยละ17.12 และมี ร้อยละ 13.51 ท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมาก  
 

 สอดคล้องกับการศึกษาของเบญจมาส สือพัฒธิมา ,2556 ที่ ฟัน เทียมไม่ท า ให ้มีผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตร ้อยละ  71.0 มีผลกระทบบ้างแต่ เล็กน้อยไม่ รุนแรง ร้อยละ12.61 และกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตมากร้อยละ 16.4 และสอดคล้องกับการศึกษาของ ยุ พิน  ส่ง ไพศาล ,2550 เ ช่นกัน  ที่

พบว่าร ้อยละ83.6 ของผู้ สูงอายุใส่ ฟันเ ทียมแล้วไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ชีวิต  

ผลกระทบทางช่องปากต่อคุณภาพชีวิต    ภายหลังการใส่ฟัน
เ ทียม 



ข้อเสนอแนะ 



 ผู้ ท าการสัมภาษณ์ควรมิใ ช่หมอท่ีให้บริการใส่ ฟัน เ ทียม ให้แก่ผู้ สูงอายุ  คนนั น้ๆ  

 การใช้ดัชนีOIDP ผู้ สัมภาษณ์ควรปรับวิ ธีตั ง้ค าถามให้ เหมาะสมกับสภาพผู้ สูงอายุในแต่ละราย  

 

ข้อเสนอแนะ 



 เ น่ืองจากยังมีผู้ สูงอายุจ านวนหนึ่ ง ท่ียังใส่ ฟันเ ทียมขณะนอนหลับกลางคืน จึง เ ป็นโอกาสพัฒนา
ศึกษาถึ งสาเหตุ  ตลอดจนวิ ธีการ แก้ไข  

 

 กิจกรรม ท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ  คือ  เ ร่ืองของการ รับประทานอาหาร ซึ่ งส่ งผล
ไปถึ งสภาพทางด้านอารมณ์และจิตใจ รวมถึ งการเ ข้าสังคมท่ี ต้องรับประทานอาหารร่วมกัน จึ งควร
มีการศึกษา วางแผนการ รักษา และติดตามแก้ไขภายหลังการใส่ ฟันเ พ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิตให้
ผู้ สูงอายุมากยิ่ งขึ น้  

 

 หากมีกลุ่มเป รียบเทียบเป็นกลุ่มผู้ สูงอายุ ท่ีสูญเสีย ฟันไปและไม่ ไ ด้ รับการใส่ ฟันเ ทียม จะท าใ ห้ผล
การศึกษาชัด เจนมากยิ่ งขึ น้  

 

ข้อเสนอแนะ 



บทสรุป 



 ผู้ สูงอายุ ท่ี ไ ด้ รับการใส่ ฟันเ ทียมมีทั ง้ เพศหญิงและชายในอัตราส่วนท่ี ใกล้ เ คียงกัน  ส่วนใหญ่มีอายุ  
70-79 ปี   

 ส่วนใหญ่สามารถเดินทางมารับบริการเอง ท่ีรพ .ห รือรพ.สต.ใกล้บ้านด้วยตนเอง  

 วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการใส่ ฟันเ ทียมของผู้ สูงอายุ  เ พ่ือ เ คี ย้วอาหารและเ พ่ือความสวยงาม  

 ถอดฟันเทียมแช่น า้ขณะนอนตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่  

 ภายหลังการใส่ ฟันเ ทียมพบว่า เ คี ย้วและรับประทานอาหารได้มากขึ น้  ก ล้ายิ ม้  รู้สึกสบายใจ และ
อารมณ์ดีขึ น้  

 ผู้ สูงอายุมีความพึงพอใจภายหลังการใส่ ฟัน เ ทียมในระดับดี ถึงดีมากร้อยละ 79.28  

 ร้อยละ69.37หลังการใส่ ฟันเ ทียมไม่ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  มี เ พียง ร้อยละ 13.51 ท่ีมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมาก ซึ่ งส่วนใหญ่จะมีผลกระทบด้านการ รับประทานอาหารมากท่ีสุด  

 

บทสรุป 
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