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Background: In Thailand according to age pyramid of 2550, older people above 65 years in men
and women are about 4.0 million and 4.4 million respectively. A few studies have reported deficiencies of
isolated nutrients in denture wearers, but there is no consistent pattern There are 1038 elderly edentulous
people residing in Pathumthani Province and wearing Conventional Dentures. Objective: To explore the
effective of IOD plus NEED programme by making comprehensive comparison of the efficacies among
three intervention groups and control group in Thai elderly edentulous people in Prachatipat hospital,
Pathumthani province, in the aspect of satistisfaction, OHRQoL, nutritional improvement and costeffectiveness. Study design: A Randomized Clinical Trail. Intervention: IOD plus NEED in intervention
group I, IOD only in intervention group II, CD plus NEED in intervention group III, CD only in control
group. Main Outcome Measure: Oral health related quality of health (OHIP-21), Satisfaction (VAS
score), Chewing, biting and swallowing scores, Nutritional improvement (MNA, BMI, blood parameters),
cost-effectiveness. Data analysis: To compare demography among the groups was analyzed by ANOVA.
To test intervention effects (before-after test) within group by Paired T-test. To compare intervention
effects among groups will be analyzed by repeated measured one-way ANOVA. The level of significance
is set at p < 0.05. Results: All general characteristics were not statistically significant difference among the
four groups (p>0.05). Pretest, mean of scores of OHIP, QMF, satisfaction for maxilla, BMI, body fat
percentage (skin fold thickness), lean body mass, Plasma cobalamin, serum and erythrocyte folate, and Hb
(g/L) among the four groups were not significant different. Post 6 mos, mean scores for OHIP, QMF,
satisfaction for maxilla and mandibular, MNA, BMI, sub-scapular and abdominal skin fold thickness, HC,
and Hb were statistically significance higher than pretest in IODNEED group (p<0.05). In IOD group,
mean scores for OHIP, QMF, satisfaction for maxilla and mandibular, MNA, BMI, sub-scapular and
abdominal skin fold thickness, HC, and Hb were statistically significance higher than pretest. In CDNEED
group mean scores for OHIP, QMF, satisfaction for maxilla and mandibular, MNA, BMI, LBM, Hip
Circumference, serum albumin, Serum and erythrocyte folate, and RBC were statistically significance
higher than pretest (p<0.05). In CD group, only OHIP, QMF, satisfaction for maxilla and mandibular were
significant higher. Comparison between IODNEED and IOD, there had significant higher mean score in
serum albumin, serum Fe, and RBC, and significant lower mean score in body fat percent (skin fold
thickness). whereas, comparison between IODNEED and CDNEED, there had significant higher mean
score in OHIP, QMF, VASMD, serum albumin, serum and erythrocyte folate, serum Fe, and RBC.
Comparison between IODNEED and CD, there had significant higher mean score in OHIP, QMF,
VASMD, VASMX, serum albumin, plasma B12, serum and erythrocyte folate, serum Fe, and RBC.
(p<0.001) Discussion and conclusion: The “NEED” the participatory education on nutritional
empowerment in elderly people with dentures program was effective in terms of oral health related quality
of life, satisfaction, nutritional status, BMI, body fat percentage (skin fold thickness), and blood
parameters. we can concluded that “IODNEED” program had more effective in improvement of oral health
related quality of life, mastication function, satisfaction for mandibular, nutritional status, BMI, body fat
percentage (skin fold thickness), and blood parameters. Moreover, positive correlation of cost and effective
was found between “IODNEED” group and “IOD” group, and “CDNEED” group and “CD” group. From
those, it can be concluded that “NEED” had not only improvement in mean scores of studied parameters
but also effective by cost. Regular participatory nutritional empowerment and isometric exercise should be
provided in conjunction with mandibular two implant-retained overdentures in elderly edentulous persons.
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สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต
คาสาคัญ : ผูส้ ูงอายุ / สันเหงือกว่าง / รากฟันเทียมบนฟันปลอมทั้งปาก / ฟันปลอมทั้งปาก / ภาวะโภชนาการ
นวกมล สุริยนั ต์ : การพัฒนารู ปแบบ ของฟันปลอมทั้งปากติดแน่นกับขากรรไกรล่างร่ วมกับการส่ งเสริ มภาวะโภชนาการในผูส้ ู งอายุ
ที่ใส่ฟันปลอม MODEL DEVELOPMENT OF MANDIBULAR TWO-IMPLANT RETAINED OVERDENTURES PLUS
NUTRITIONAL EMPOWERMENT IN ELDERLY WITH DENTURES (NEED) อ.ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก : รศ.ดร.สถิรกร
พงศ์พานิช, อ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร พงศพานิช 218 หน้า
จานวนประชากรในประเทศไทยตามโครงสร้างปิ รามิด ในปี 2550 ผูส้ ู งอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป ในผูช้ ายและ
ผูห้ ญิงมีจานวนประมาณ 4 ล้านคนและ 4.4 ล้านคนตามลาดับ การศึกษาด้านอาหารในผูส้ ู งอายุที่ใส่ ฟันปลอมทั้งปากมีน้อย และไม่มี
แบบแผนที่แน่นอนจากข้อมูลพบว่า จากผูส้ ู งอายุที่ใส่ ฟันปลอมทั้งปาก จานวน 1,038 คนในจังหวัดปทุมธานี ใส่ ฟันปลอมแบบทั้ง
ปาก:. วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของรากฟั นเที ยมบนฟั นปลอมทั้งปากร่ วมกับโปรแกรมส่ งเสริ มภาวะ
โภชนาการเปรี ยบเทียบกัน 3 กลุ่ม ในโรงพยาบาลประชาธิ ปัตย์จงั หวัดปทุมธานี ด้านความพึงพอใจ และคุ ณภาพชี วิตร่ วมกับการ
เสริ มสร้างภาวะโภชนาการ และประสิ ทธิ ภาพของต้นทุนและออกแบบทางคลิ นิกแบบสุ่ ม กลุ่มที่ 1 เป็ นรากฟันรากฟันเทียมบนฟัน
ปลอมทั้งปากร่ วมกับโปรแกรมส่ งเสริ มภาวะโภชนาการ กลุ่ มที่ 2 รากฟั นเที ยมบนฟั นปลอมทั้งปาก กลุ่มที่ 3 ฟั นปลอมทั้งปาก
ร่ วมกับโปรแกรมส่ งเสริ มภาวะโภชนาการ เปรี ยบเทียบกับกลุ่ มควบคุ ม(ฟั นปลอมทั้งปาก) ในกลุ่ มควบคุ ม :หลักในการประเมิน
สุ ขภาพช่องปากที่เกี่ ยวข้องกับคุณภาพชี วิต, ความพึงพอใจ ประสิ ทธิ ภาพการเคี้ยว, การปรับปรุ งภาวะโภชนาการ ( พารามิเตอร์ ใน
เลือด), ประสิ ทธิ ภาพต้นทุนใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน ในการทดสอบผลการแทรกแซง (ก่อนหลังทดสอบ) ภายในกลุ่ม
โดย -ทดสอบจับคู่ ในการเปรี ยบเที ยบผลการแทรกแซงของกลุ่ มจะถู กวิเคราะห์ โดยวัดซ้ าแปรปรวนทางเดี ยว ผลลัพธ์ท้ งั หมด
ลักษณะทัว่ ไปไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติใน4กลุ่ม ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของคะแนนของสุ ขภาพช่องปากที่เกี่ ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิต,ความพึงพอใจ ประสิ ทธิ ภาพการเคี้ยว,ดัชนี มวลกาย, ร้อยละไขมันใต้ผิวหนัง, ดัชนี มวลสาร, โคบาลามีน พลาสม่า,
เซรั่มและโฟเลตเม็ดเลื อดแดงและ ฮีโมโกลบินในสี่ กลุ่มที่ไม่ได้ อย่างมีนยั สาคัญผลการวิจยั หลังจาก6 เดือน ค่าเฉลี่ ยของคะแนน
สุขภาพช่องปากที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชี วิต ,ความพึงพอใจสาหรับขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง,ภาวะโภชนาการ,ดัชนี มวลกาย,
ร้อยละไขมันใต้ผิวหนังกระดูกสะบักและหน้าท้อง, การวัดรอบสะโพก และระดับ ฮีโมโกลบินในเลือด มีนยั สาคัญทางสถิ ติสูงกว่า
ก่อนการวิจยั ที่ระดับความสาคัญน้อยกว่า 0.05 ในกลุ่มรากฟั นเทียมบนฟั นปลอมทั้งปากสุ ขภาพช่ องปากที่เกี่ ยวข้องกับคุณภาพชี วิต,
ความพึงพอใจ ประสิ ทธิ ภาพการเคี้ยว การปรับปรุ งภาวะโภชนาการ ( พารามิเตอร์ ในเลื อด) ดังนั้น โปรแกรมส่ งเสริ มภาวะ
โภชนาการในผูส้ ู งอายุที่ ใ ส่ ฟันปลอมทั้งปากมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการส่ ง เสริ ม ภาวะสุ ข ภาพช่ องปากที่ เ กี่ ย วข้องกับ คุ ณภาพชี วิ ต
ประสิ ทธิ ภาพการเคี้ ยว ความพึงพอใจในฟั นเที ยมบนและล่ าง ภาวะโภชนาการ ระดับ ไขมันในร่ างกาย ค่ าพารามิ เตอร์ ในเลื อด
ความสัมพันธ์เชิ งบวกระหว่างต้นทุนและประสิ ทธิ ภาพของรากฟั นในกลุ่ มรากฟั นเที ยมบนฟั นปลอมทั้งปาก ร่ วมกับโปรแกรม
ส่ งเสริ มภาวะโภชนาการ และกลุ่มรากฟั นเที ยมบนฟั นปลอมทั้งปากและกลุ่ ม ฟั นปลอมทั้งปากร่ วมกับ โปรแกรมส่ งเสริ มภาวะ
โภชนาการ สรุ ปได้วา่ โปรแกรมส่ งเสริ มภาวะโภชนาการ ดี ข้ ึนในคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษา แต่ยงั มีประสิ ทธิ ภาพเรื่ องต้นทุน
ดังนั้นควรจัดให้ในกลุ่มผูส้ ูงอายุที่ใส่ฟันปลอมทั้งปากมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างศักยภาพทางโภชนาการและสนับสนุนให้การออก
กาลังกาย แบบที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุเพื่อให้ผสู้ ู งอายุในประเทศไทยมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน
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