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             การศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง จากกลุมตัวอยางผูสูงอายุจํานวน 270 คน ที่ไดรับการใส

ฟนเทียมทั้งปากจากโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ในโครงการฟนเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลจตุร

พักตรพิมาน อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด วัตถุประสงคเพื่อ วัดความพึงพอใจในผูสูงอายุ

หลังใสฟนเทียมทั้งปาก สัมพันธกับผลกระทบสุขภาพชองปาก เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพชองปาก 

การดูแลฟนเทียมหลังจากการใสฟนเทียมทั้งปากและเพื่อจําแนกปจจัยที่สัมพันธกับความพึงพอใจ

และผลกระทบสุขภาพชองปากในผูสูงอายุหลังใสฟนเทียม โดยทําการศึกษาระหวางเดือนกุมภาพันธ

และมีนาคม พ.ศ.2553 การศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมประชากรที่ศึกษามีอายุเฉลี่ย 71.55 ป เปนเพศ

ชาย 140 คนคิดเปนรอยละ51.9 เพศหญิง130 คนคิดเปนรอยละ42.1 สถานภาพสมรส 157 คนคิด

เปนรอยละ58.1 สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่6 รอยละ69.3 มีรายไดเฉล่ียในครัวเรือน

ตอเดือนนอยกวา1,000บาท/เดือนจํานวนรอยละ 64.8  เคยใสฟนปลอมมากอนการใสฟนเทียมครั้งนี้

จํานวนรอยละ45.9  สวนใหญเขามารับการใสฟนเทียมที่โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานเพราะเพื่อนบาน

บอกรอยละ35.2  รูขอมูลจากโรงพยาบาลรอยละ31.2 และมาโรงพยาบาลโดยรถมอเตอรไซคเปนสวน

ใหญรอยละ56.3  มาโดยรถประจําทางรอยละ32.6 พฤติกรรมสุขภาพชองปาก สวนมากดื่มน้ําชา

กาแฟรอยละ76.3  ดื่มน้ําอัดลมรอยละ68.1 ปจจัยดานการดูแลทําความสะอาดฟนเทียมพบวา

ผู สูงอายุที่ ใชน้ําเปลาลางทําความสะอาดฟนเทียมและใชเม็ดฟูทําความสะอาดฟนเทียมมี

ความสัมพันธกับผลกระทบสุขภาพชองปากและความพึงพอใจต่ําในฟนเทียมบนและลางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ P - value  ≤ 0.034 สําหรับผูที่แปรงฟนปลอมเปนประจําไมมีความสัมพันธกับ

ผลกระทบสุขภาพชองปากและความพึงพอใจในฟนเทียมบนและลาง และในผูสูงอายุที่ใสฟนปลอม

ขณะนอนหลับมีความสัมพันธกับผลกระทบสุขภาพชองปากและมีความพึงพอใจสูงในฟนเทียมบน

และลาง พบวาผูที่เคยใสฟนเทียมมากอนมีความสัมพันธกับผลกระทบสุขภาพชองปากและมีความพึง

พอใจสูงในฟนเทียมบนและลาง 
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A cross-sectional descriptive study was conducted among 270 elderly patients 

who got complete dentures from Jaturapakpiman district hospital, Roi-et Province, 
Thailand. The study had 3 objectives: (1) To determine satisfaction of the elderly after 
complete denture insertion related to oral health impact profile (OHIP) and questions 
related to satisfaction of upper and lower denture; (2) To assess the oral hygiene 
behavior and denture care after the complete denture insertion; (3) To identify the 
factors associated with satisfaction and oral health impact after denture insertion. 
Dental nurses and interviewers were trained to administer the standardized 
questionnaire, Oral Health Impact Profile (OHIP) 14 questions and 14 questions 
related to satisfaction of upper and lower denture were use for measurement tool, Data 
collection was conducted in February and March 2010, by face-to-face questionnaire 
interviews. Frequencies, percentages, means and standard deviations were used to 
describe demographic data, oral hygienic behaviors and denture care. To assess 
associations between dependent and independent variables, Spearman correlation, 
Mann-Whitney U tests, and Kruskal-Wallis tests were used.   

The average age was 71.55 years, 140 persons were male (51.9%). Married 
patients were 157 persons (58.1%). 69.3% were primary education. 80.0% of patients 
were in agriculture and their family income were less than 1,000 baht/month (64.8%), 
OHIP and satisfaction scores were positively and significantly correlated (Spearman 
rho = 0.669, p<0.001). Gender and educational level were generally statistically 
significantly associated with OHIP and satisfaction scored (P<0.05), but directions of 
these associations were not regular. Whisky drinking was generally associated with 
lower scores; the opposite was true for carbonated beverage drinking. Smoking was 
consistently and significantly associated with lower scores. Using water to clean 
dentures was associated with lower scores. Removing and soaking dentures in water 
showed different directions of association with different scores. Unexpectedly, not 
removing dentures at bedtime was associated with higher satisfaction scores. Previous 
use of dentures was associated with higher satisfaction scores. Further research is 
needed to explain why some observed associations were not regular, or showed 
unexpected directions.  

Recommendation in tooth loss protection for the elderly, oral health promotion 
and prevention, oral hygiene instruction and oral health education. And methods of 
denture care; handle dentures with great care to avoid accidentally dropping them, 
brush and rinse dentures daily, clean with a denture cleaner. 
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