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บทคดัยอ่ 
การศกึษาภาคตดัขวางนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาวะการใสฟั่นเทียมและการเขา้รบับรกิาร

ใสฟั่นเทียมในผูส้งูอายทุี่อาศยัในพืน้ที่ต  าบลทาปลาดกุ อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนู โดยเก็บขอ้มลูผูส้งูอายทุี่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 
จ านวน 429 คน ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2561 ถึง เดือนมิถนุายน 2562 โดยใชแ้บบสอบถามรว่มกบัการตรวจสขุภาพช่องปาก 
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติไควส์แควร ์ ผลการศึกษาพบว่าสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 59.7) มีอายุ
ระหว่าง 60-69 ปี (รอ้ยละ 55.9) อายุเฉลี่ย 70.3±7.9 ปี มีฟันธรรมชาติโดยเฉลี่ย 18.8±9.1 ซี่ มีการศึกษานอ้ยกว่า 6 ปี  
(รอ้ยละ 99.8) มีรายไดน้อ้ยกว่า 2,500 บาทต่อเดือน (รอ้ยละ 54.8) มี รอ้ยละ 86.0 ของผูส้งูอายสุญูเสียฟันธรรมชาติตัง้แต ่ 
1 ซี่ ขึน้ไป และผูสู้งอายุที่มีฟันธรรมชาติในช่องปากเหลือนอ้ยกว่า 20 ซี่ พบรอ้ยละ 38.9 สดัส่วนผูสู้งอายุที่ใส่ฟันเทียม
บางสว่นถอดไดแ้ละฟันเทียมทัง้ปากมี เพียงรอ้ยละ 7.9 และ 3.5 ตามล าดบั  นอกจากนีพ้บวา่สดัสว่นผูส้งูอายทุี่มีการสญูเสีย
ฟันธรรมชาติเพิ่มมากขึน้มีความสมัพนัธก์บัสดัสว่นท่ีลดลงของการใสฟั่นเทียมอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.01) 
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Abstract 
This cross-sectional study aimed to examine the relationship between denture status and access to dental 

health care services in the older people living in Tha Pladuk Sub-district, Mae Tha District, Lamphun Province. The 
health questionnaires together with the clinical dental examination were conducted from July 2018 to June 2019. 
The participants were 429 older people aged 60 years and older. The data were analyzed through descriptive and 
Chi-Square statistical analysis.  The results showed that the majority were females (59.7%) , 55.9% aged 60–69 
years, average ages 70.3±7.9 years, average natural teeth 18.8±9.1 teeth, 99.8% had less than 6 years of study, 
54.8%  had monthly income less than 2 ,500  Baht, 86.0%  of the older people lost at least one natural tooth, and  
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บทน า 
ประเทศไทยไดเ้ขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุ(aged society) 

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2561 และก าลงัจะกา้วไปสูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่ง
สมบรูณ ์(complete-aged society) ในปี 2565  จากจ านวน
ประชากรไทยทัง้หมด 66 ลา้นคน เป็นผูส้งูอายุ 12 ลา้นคน 
ในกลุ่มประชากรผูสู้งอายุดังกล่าวมักจะประสบกับปัญหา
ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพช่องปากซึ่งส่งผล
กระทบต่อสุขภาพโดยรวมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
ผู้สูงอายุ (1) จากรายงานผลการส ารวจสุขภาพช่องปาก
แห่งชาติครัง้ที่  8  ในปี 2560 พบว่าการสญูเสียฟันธรรมชาติ
ยงัคงเป็นปัญหาหลกัในกลุ่มผูส้งูอายุทัง้กลุ่มอายุ 60-74 ปี 
และ 80-85 ปี  และมีแนวโนม้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องตามอายทุี่
เพิ่มขึน้  นอกจากนีพ้บวา่กลุม่ผูส้งูอาย ุ60-74 ปีมีการสญูเสยี
ฟันธรรมชาติทัง้ปาก รอ้ยละ 8.7 และเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ถึง
รอ้ยละ 31.0 เมื่อมีอายุ 80-85 ปี(2) จ านวนฟันธรรมชาติที่
เ หลืออยู่ ในช่ องปากเ ป็นอีกตัว ชี ้วัดหนึ่ งที่ บ่ งบอกถึ ง
ประสิทธิภาพในการบดเคีย้วอาหารของผูส้งูอาย ุจากผลการ
ส ารวจดงักลา่วยงัพบวา่ ในผูส้งูอาย ุ60-74 ปี มีฟันธรรมชาติ
นอ้ยกว่า 20 ซี่  รอ้ยละ 43.9 และเพิ่มสงูขึน้เป็นรอ้ยละ 77.6 
เมื่อมีอาย ุ80 ปี ขึน้ไป ส าหรบัขอ้มลูเฉพาะในพืน้ท่ีภาคเหนือ 
จ านวนฟันธรรมชาติที่เหลอือยูใ่นช่องปากของผูส้งูอายเุป็นไป
ในทิศทางเดียวกบัผลส ารวจสขุภาพช่องปากแหง่ชาติครัง้ที่ 8 
โดยพบจ านวนฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ในช่องปาก รอ้ยละ 
39.4 และ  74.7  ในกลุ่มอายุ  60-74 ปี และ  80-85 ปี  
ตามล าดบั(2) 

การสญูเสียฟันธรรมชาตินัน้เกิดไดจ้ากหลายปัจจยั 
อาทิโรคฟันผุ โรคปริทนัต ์รวมถึงปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกิจ 
ระดับการศึกษา การเขา้ถึงการบริการ และสภาวะสุขภาพ
โดยรวม (2, 3)  มีการศึกษาถึงความชุกของกลุ่มผู้สูงอายุที่

สูญเสียฟันธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ากลุ่ม
ผูส้งูอายทุี่มีระดบัการศกึษานอ้ยและมีรายไดน้อ้ย มีโอกาสที่
จะสญูเสียฟันธรรมชาติไดม้ากกว่า (4) นอกจากนีก้ารสญูเสีย
ฟันธรรมชาติยงัสมัพนัธก์บั อาย ุรายได ้ระดบัการศกึษา และ
หลกัประกนัสขุภาพทางทนัตกรรม(3) การสญูเสยีฟันธรรมชาติ
จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพโดยรวมและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ จากปัญหาการสูญเสีย ฟัน
ธรรมชาติที่มีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้อย่างตอ่เนื่องการใสฟั่นเทียม
ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อท่ีจะช่วยฟ้ืนฟปูระสทิธิภาพในการบดเคีย้วใหก้บัผูส้งูอาย ุ
อย่างไรก็ตามจากขอ้มลูการส ารวจสขุภาพช่องปากแห่งชาติ
ครัง้ที่ 8 กลบัพบวา่กลุม่ผูส้งูอาย ุ80 ปี ขึน้ไป มีความตอ้งการ
ในการใสฟั่นเทียมบางสว่นถอดไดท้ัง้ในขากรรไกรบนและลา่ง
ลดลง จากรอ้ยละ 42.6 เป็นรอ้ยละ 33.7 เมื่อเทียบกับกลุม่
ผูสู้งอายุ 60-74 ปี  ในขณะที่ผูสู้งอายุ 80 ปี ขึน้ไป มีความ
ตอ้งการในการใสฟั่นเทียมทัง้ปากทัง้บนและลา่งเพิ่มขึน้ จาก
รอ้ยละ 2.7 เป็น 13.1 เมื่อเทียบกบักลุม่ผูส้งูอาย ุ60-74 ปี จะ
เห็นว่ารอ้ยละความชุกของผูส้งูอายทุี่จ  าเป็นตอ้งใสฟั่นเทียม
ยังคงสูงและสัมพันธ์กับอายุที่มากขึน้ เนื่องจากในกลุ่ม
ผูส้งูอายมุีการสะสมของรอยโรคที่เป็นมานานและลกุลามจน
เป็นเหตุใหต้อ้งสญูเสียฟันธรรมชาติ (2)  นอกจากนีปั้จจยัการ
เขา้ถึงการบริการ และการเขา้รบับริการทางทนัตกรรมก็มีผล
ตอ่การสญูเสยีฟันธรรมชาติของผูส้งูอายุ(5) 

ส าหรับการเข้าถึงบริการทันตกรรม จากผลการ
ส ารวจสขุภาพช่องปากแห่งชาติครัง้ที่ 8 รายงานว่าผูส้งูอายุ
จ านวนมากไม่เคยไปรบัการบริการทนัตกรรม พบว่าในกลุม่
อายุ 60-74 ปีมีผูท้ี่ไม่เคยไปเขา้รบัการบริการจ านวนรอ้ยละ 
57.5 โดยเหตผุลสว่นใหญ่คือ ไมม่ีอาการจ านวนรอ้ยละ 81.6 
สว่นเหตผุลที่ไปรบับรกิารรอ้ยละ 32.9  รายงานวา่เนื่องจากมี

38.9% had less than 20 natural teeth. Only 7.9% and 3.5% of the older people worn removable partial dentures 
and complete dentures respectively. In addition, the increased percentage of tooth loss was statistically associated 
with the decreased percentage of denture wearing (p<0.01). 
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อาการปวดฟันและเสียวฟัน รอ้ยละ 21.9 ตอ้งการตรวจ และ
ร้อยละ 15.7 ต้องการใส่ฟันเทียม ตามล าดับ (2) และจาก
การศึกษาการใชบ้ริการทนัตกรรมของประชาชนไทยจากผล
จากการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2558 พบว่า 
ประชากรไทย รอ้ยละ 8.1 เข้ารับบริการทางทันตกรรมใน
ระยะ 12 เดือนก่อนการศึกษา สาเหตุหลกัที่ไม่เขา้รบับริการ
ทางทันตกรรม มาจาก ไม่มีเวลา รอนาน และรูปแบบของ
หลกัประกนัสขุภาพ(6)  

จากปัญหาสุขภาพช่องปากในผูสู้งอายุดงัที่กล่าว
มาขา้งตน้ กระทรวงสาธารณสขุและส านกังานหลกัประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าได้ประสานงานเพื่อจัดท าโครงการ “ฟัน
เทียมพระราชทาน” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ให้กับ
ผูสู้งอายุที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติมากกว่า 16 ซี่ ขึน้ไป 
เพื่อใหผู้ส้งูอายไุดม้ีฟันเทียมใชง้าน และเพื่อฟ้ืนฟสูขุภาพช่อง
ปากและสขุภาพกายใหด้ีขึน้(7) อย่างไรก็ตามกลุ่มผูส้งูอายทุี่
ยงัไม่เคยไดร้บัการบริการทนัตกรรมยงัมีอีกเป็นจ านวนมาก 
และมกัพบในชุมชนชนบทมากกว่าในชุมชนเมือง จากหลาย
การศกึษาจะเห็นวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคม และการศกึษา
มีผลต่อการเข้ามารับการบริการทางทันตกรรมและการ
คาดหวงัในการรกัษา จากการศึกษาของ Ferreira และคณะ 
(5) พบว่า การเข้าถึงการบริการมีความสัมพันธ์กับสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม และสัมพันธ์กับสภาพช่องปาก อาทิ 
จ านวนฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ ความตอ้งการในการใส่ฟัน
เทียม นอกจากนี ้ พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ที่ดี  มี
การศึกษาสูงจะมีความชุกในการเข้ารับบริการทันตกรรม
มากกว่ากลุ่มที่มีรายไดน้อ้ยและการศึกษาที่นอ้ยกว่า และ
จากการศกึษายงัพบวา่ในกลุม่ที่มีฟันธรรมชาติตัง้แต ่21 ซี่ขึน้
ไปเขา้รบับริการทางทนัตกรรมมากกว่ากลุม่ที่มีฟันธรรมชาติ
ตัง้แต ่0-20 ซี่(5) 

จากผลการส ารวจสขุภาพของประเทศจะเห็นวา่การ
สญูเสียฟันธรรมชาติมีแนวโนม้สงูและสมัพนัธก์บัจ านวนอายุ
ที่มากขึน้ ท าใหผู้ส้งูอายมุีความจ าเป็นในการใสฟั่นเทียมมาก
ขึน้ ในขณะที่การเขา้รบับริการใส่ฟันเทียมของผูสู้งอายุใน
ชุมชนชนบทนัน้มีนอ้ย เขตชุมชนต าบลทาปลาดกุ เป็นชุมชน
ชนบทแห่งหนึ่งในอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ท่ีอยู่ห่างไกล
จากชุมชนเมือง มีประชากรผูสู้งอายุจ านวนมาก และการ

เดินทางไปโรงพยาบาลประจ าอ าเภอค่อนขา้งไกล ผูศ้ึกษาจึง
เลือกชุมชนดังกล่าวในการศึกษา โดยการศึกษานี ้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสภาวะการใส่
ฟันเทียมและการเขา้รบับริการใสฟั่นเทียม ในผูส้งูอายใุนเขต
ชมุชนชนบท ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนู 

 
วิธีการศึกษา 

กา รส า ร ว จ ง านวิ จั ย นี ้ เ ป็ น ก า รศึ กษ า แบบ
ภาคตัดขวาง  (cross-sectional descriptive study)  โดย
ศึกษาในประชากรผูส้งูอายทุี่มีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ที่อาศยั
ในต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูนในปี พ.ศ. 
2561 จ านวน 786 คน เกณฑก์ารเลอืกเขา้ในการศกึษานี ้คือ 
ผูส้งูอายุที่สามารถเดินทางมารบัการตรวจสขุภาพช่องปาก
และรบัการสมัภาษณท์ี่โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลทา
ปลาดกุ และยินยอมเขา้รว่มการศกึษา ซึง่มีจ านวนทัง้สิน้ 429 
คน และมีข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ส  าหรับการวิเคราะหใ์น
วัตถุประสงค์การศึกษานี ้  ท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือน
มิถุนายน 2561 ถึ ง  กรกฎาคม 2562 เครื่องมือที่ ใช้ใน
การศกึษาครัง้นี ้ประกอบดว้ย 2 สว่น สว่นท่ี 1 แบบสมัภาษณ์
ขอ้มลูทั่วไป คือ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศกึษา รายได ้
(ต่อเดือน) อาชีพ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินสภาวะสุขภาพ
ช่องปากทางคลนิิก โดยการตรวจทางคลนิิกใชต้วัชีว้ดัสขุภาพ
ช่องปากดว้ยเกณฑก์ารส ารวจสขุภาพช่องปากขององคก์าร
อนามยัโลก(8) ไดแ้ก่ จ านวนฟันธรรมชาติที่เหลือในช่องปาก 
สภาวะการใส่ฟันเทียม ฯลฯ การสัมภาษณ์ในส่วนที่  1 
ด าเนินการโดยนักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านการปรับ
มาตรฐานและการฝึกสัมภาษณ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน การ
ตรวจทางคลินิกในสว่นที่ 2 ด าเนินการโดยทนัตแพทยท์ี่ผ่าน
การปรบัมาตรฐานการตรวจ โดยผูต้รวจไดร้บัฟังการบรรยาย 
อภิปรายร่วมกันโดยใชภ้าพสไลด ์แลว้จึงฝึกตรวจในสภาวะ
ช่องปากจริง  ผูต้รวจมีการตรวจกลุม่ตวัอย่างและมีการปรบั
มาตรฐานเกณฑก์ารตรวจเทียบกนัเองภายในกลุม่และเทียบ
กับทันตแพทย์ที่ ผ่ านการอบรมจากผู้ เ ช่ี ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ด้านการวินิจฉัยโรคในช่องปาก เพื่อปรับ
มาตรฐานการตรวจใหต้รง และถูกตอ้งในผูสู้งอายุจ านวน  
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25 คน ก่อนจะลงไปเก็บขอ้มลูจริง  อปุกรณท์ี่ใชใ้นการตรวจ
ทางคลินิกประกอบดว้ย เก้าอีส้นาม ไฟ LED และชุดตรวจ
ตามค าแนะน าของ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

การศึกษานี ้ได้รับอนุมัติให้ด  าเนินการวิจัยจาก
คณะกรรมการพิทกัษ์สิทธ์ิสวสัดิภาพและป้องกันภยนัตราย
ของผูถ้กูวิจยั คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
(เอกสารเลขที่  4/2561)  การวิ เคราะห์ทางสถิติ ใช้สถิติ
พรรณนา จ าแนกสดัสว่นผูส้งูอายทุี่มีสภาวะการใสฟั่นเทียม
ตามคณุลกัษณะทางประชากรและสงัคม จ าแนกชนิดของฟัน
เทียมตามขากรรไกร และใชส้ถิติไควส์แควร ์ในการวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหว่าง จ านวนฟันธรรมชาติที่มีอยูใ่นช่องปาก
ของผูส้งูอาย ุกบั การเขา้หรือไม่เขา้รบับริการใสฟั่นเทียมโดย
สถานบริการทันตกรรม ทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 โดยใชโ้ปรแกรม SPSS เวอรช์ั่น 22 

 
ผลการศึกษา 
จากจ านวนอาสาสมคัรผูส้งูอายทุัง้หมด 429 คน มีอายเุฉลีย่ 
70.3±7.9 ปี โดยพบวา่มีผูส้งูอายทุี่มีฟันครบ 28 ซี่ (ไมร่วมฟัน
กรามซี่ที่  3) จ านวน 60 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 14.0 
ผู้สูงอายุในกลุ่มนีส้่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.0)  

Table 1. Denture status and number of remaining teeth according to socio-demographic characteristics 

Sociodemographic 
characteristics 

Having 28 teeth  
  

Tooth loss ≥1  Removable 
partial denture 

wearers 

Complete denture 
wearers 

n  % n % n % n % 
Sex 
Male (173, 40.3%) 
Female (256, 59.7%) 

 
18 
42 

 
30.0 
70.0 

 
155 
214 

 
42.00 
58.00 

 
11 
23 

 
32.4 
67.6 

 
8 
7 

 
53.4 
46.6 

Ages (yrs) 
60-69 (240, 55.9%) 
70-79 (119, 27.7%) 
≥80 (70, 16.4%) 
Average ages 70.3±7.9 

 
51 
8 
1 

 
85.0 
13.3 
1.7 

 
189 
111 
69 

 
51.2 
30.1 
18.7 

 
18 
11 
5 

 
52.9  
32.4 
14.7 

 
1 
5 
9 

 
6.7 
33.3 
60.0 

Educational level (yrs) 
< 6 (428, 99.7%) 
≥6 (1, 0.3%) 

 
60 
0 

 
100.0 

0.0 

 
368 
1 

 
99.7 
0.3 

 
34 
0 

 
100 

0 

 
15 
0 

 
100 

0 
Monthly Income (Baht)  
< 2500 (235, 54.8%) 
≥2500 (194, 45.2%) 

 
27 
33 

 
45.0 
55.0 

 
208 
161 

 
56.4 
43.6 

 
14 
20 

 
41.2 
58.8 

 
12 
3 

 
80.0 
20.0 

Number of teeth 
< 20 (167, 38.9%) 
≥20 (262, 61.1%) 
Average teeth 18.8±9.1 

 
0 
60 

 
0.0 

100.0 

 
167 
202 

 
45.3 
54.7 

 
18 
16 

 
52.9 
47.1 

 
15 
0 

 
100.0 
0.0 

Total n=429     60 
(14.0%) 

   369  
(86.0%) 

     34 
 (7.9%) 

15 
(3.5%) 
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มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี (รอ้ยละ 85.0) มีระดบัการศึกษา
นอ้ยกว่า 6 ปี รอ้ยละ 45.0 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่า 
2,500 บาท (Table 1) 

ผูสู้งอายุอีกจ านวน 369 คน สูญเสียฟันธรรมชาติ
อย่างน้อย 1 ซี่  คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 86.0 โดยพบว่ามี
สัดส่วนเพศหญิงและเพศชาย (ร้อยละ  58.0 และ 42.0 
ตามล าดับ) ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติ
อย่างนอ้ย 1 ซี่ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี (รอ้ยละ 
51.2) รองลงมาจะเป็นกลุ่มอายุ  70-79 ปี และ 80 ปีขึน้ไป 
(รอ้ยละ 30.1 และ 18.7 ตามล าดบั)  นอกจากนีพ้บวา่ ใน 

ผูส้งูอายกุลุม่นี ้มีระดบัการศกึษานอ้ยกวา่ 6 ปีและ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่า 2,500 บาท (รอ้ยละ 99.7 
และ 56.4 ตามล าดบั)  และในจ านวนของผูส้งูอายทุี่สญูเสีย
ฟันธรรมชาติอย่างน้อย 1 ซี่  พบว่าร้อยละ 45.3 มี ฟัน
ธรรมชาติในช่องปากนอ้ยกวา่ 20 ซี่ (Table 1) 

จากการศึกษาพบผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมถอดได้
ทัง้หมดจ านวน 49 คน คิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 11.4 เมื่อเทียบ
กบัผูส้งูอายทุัง้หมด โดยมีผูส้งูอายทุี่ใสฟั่นเทียมบางสว่นถอด
ได ้34 คน (รอ้ยละ 7.9) และใสฟั่นเทียมทัง้ปาก บนและลา่ง 
15 คน (รอ้ยละ 3.5)  ในกลุ่มผูส้งูอายทุี่ใส่ฟันเทียมบางสว่น
ถอดไดส้ว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 67.6) อยู่ในกลุม่อาย ุ
60-69 ปี ส่วนกลุ่มผูส้งูอายุที่ใส่ฟันเทียมทัง้ปากบนและลา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 53.4) อยู่ในกลุ่มอายุ 80 ปี  

ขึน้ไป  นอกจากนี ้ผูส้งูอายทุี่ใสฟั่นเทียมถอดไดแ้ละฟันเทียม
ทัง้ปากบนและลา่งทกุคนมีระดบัการศกึษานอ้ยกวา่ 6 ปี ทัง้นี ้
ผูส้งูอายุที่ใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดไดส้่วนใหญ่มีรายไดต้่อ
เดือนมากกว่า 2,500 บาท (ร้อยละ 58.8)  แตกต่างจาก
ผูส้งูอายทุี่ใสฟั่นเทียมทัง้ปาก สว่นใหญ่มีรายไดต้อ่เดือนนอ้ย
กวา่ 2,500 บาท (รอ้ยละ 80) (Table 1) 

เมื่อเปรียบเทียบชนิดของฟันเทียมในขากรรไกรบน
และล่าง พบว่าเป็นฟันเทียมบางส่วนถอดไดท้ัง้หมด 78 ชิน้ 
เป็นฟันเทียมบางส่วนถอดไดบ้น 26 ชิน้ ฟันเทียมบางส่วน
ถอดไดล้า่ง 17 ชิน้ ฟันเทียมทัง้ปากบน 18 ชิน้ และ ฟันเทียม
ทัง้ปากล่าง 17 ชิน้ หากพิจารณาในผูส้งูอายุแต่ละรายที่ใส่
ฟันเทียมชนิดต่างๆ ในขากรรไกรบนและลา่งเทียบกบัจ านวน
ผูส้งูอายทุี่มีการสญูเสียฟันอย่างนอ้ย 1 ซี่ พบว่า รอ้ยละ 3.1 
ใส่เฉพาะฟันเทียมบางส่วนถอดไดใ้นขากรรไกรบน รอ้ยละ 
0.5 ใส่เฉพาะฟันเทียมทัง้ปากบน รอ้ยละ 1.2 ใส่เฉพาะฟัน
เทียมบางส่วนถอดไดใ้นขากรรไกรล่าง รอ้ยละ 2.5 ใส่ฟัน
เทียมบางส่วนถอดไดใ้นขากรรไกรบนและล่าง รอ้ยละ 0.2  
ใสฟั่นเทียมทัง้ปากบนและฟันเทียมบางสว่นถอดไดล้า่ง ไม่มี
ผู้สูงอายุคนใดใส่เฉพาะฟันเทียมทั้งปากล่าง รอ้ยละ 0.5  
ใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้บนและฟันเทียมทั้งปากล่าง  
รอ้ยละ 3.4 ใสฟั่นเทียมทัง้ปากบนและลา่ง (Table 2) 

เมื่อพิจารณาจ านวนฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ของ
ผู้ สู ง อ า ยุ กั บ ก า ร รับ ห รื อ ไ ม่ รับ บ ริ ก า ร ใ ส่ ฟั น เ ที ย ม  

Table 2. Distribution of dental prosthesis according to maxillary and mandibular conditions in older people having 
at least 1 tooth loss (369 people). 

Maxilla  
Mandible  

No denture 
n(%) 

Removable partial 
dentures n(%) 

Complete 
dentures n(%) 

Total of lower 
dentures n(%) 

No denture n(%) - 13 (3.1) 2(0.5) - 
Removable partial dentures 
n(%) 

5(1.2) 11(2.5) 1(0.2) 17 (3.9) 

Complete dentures n(%) 0 2 (0.5) 15(3.4) 17 (3.9) 
Total of upper dentures n(%) - 26 (6.1) 18 (4.1)  78 (18.3) 

 
หมายเหตุ  n ในตารางที่ 2 คือจ านวนฟันเทียม และในวงเล็บคือสดัสว่นของผูส้งูอายทุี่ใส่ฟันเทียมชนิดต่างๆเมื่อ

เทียบกบัผูส้งูอายทุี่มีการสญูเสยีฟันอยา่งนอ้ย 1 ซี่ 
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ที่สถานพยาบาลของรัฐ พบว่าผู้สูงอายุที่มีสันเหงือกว่าง 
จ านวน 38 คน มีเพียงรอ้ยละ 39.5 ที่เข้ารับบริการใส่ฟัน
เทียม (15 คน) เมื่อเทียบกบัจ านวนผูส้งูอายทุี่มีสนัเหงือกวา่ง
ทัง้หมด ส่วนผูสู้งอายุที่มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ในช่องปาก
จ านวน 0-12 ซี่ มีจ านวน 103 คน แต่มีเพียงแค่รอ้ยละ 21.4  
ที่เข้ารับบริการใส่ฟันเทียม (22 คน) เมื่อเทียบกับจ านวน
ผูส้งูอายทุี่มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ในช่องปากจ านวน 0-12 ซี่ 
นอกจากนีพ้บว่าในผูส้งูอายทุี่มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ในช่อง
ปากนอ้ยกวา่ 20 ซี่ มีเพียงรอ้ยละ 19.8 ที่เขา้รบับริการใสฟั่น
เทียม (33 คน) เมื่อเทียบกบัจ านวนผูส้งูอายทุี่มีฟันธรรมชาติ
เหลืออยู่ในช่องปากตัง้แต่ 20 ซี่ขึน้ไป ซึ่งปัจจัยดา้นจ านวน
ฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่กับการเข้ารับบริการใส่ฟันเทียมมี
ความแตกตา่งอยา่งมนียัส  าคญัทางสถิติ (p<0.01) (Table 3) 

บทวิจารณ ์ 
 จากการศกึษานี ้พบวา่ รอ้ยละ 86.0 ของผูส้งูอายมุี
การสญูเสยีฟันธรรมชาติอยา่งนอ้ย 1 ซี่ ขึน้ไป มีเพียงแค ่รอ้ย
ละ 14.0 ที่มีฟันธรรมชาติในช่องปากอย่างน้อย 28 ซี่ โดย
ผูส้งูอายใุนต าบลทาปลาดกุมีฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ในช่อง
ปากโดยเฉลีย่ตอ่คน 18.8±9.1 ซี่ (Table 1) ซึง่สงูกวา่จ านวน
ฟันธรรมชาติโดยเฉลี่ยของผูส้งูอายใุนเขตภาคเหนือตอนลา่ง
ของประเทศไทย ท่ีรายงานว่า ผูส้งูอายุรอ้ยละ 75 มีจ านวน
ฟันโดยเฉลีย่ตอ่คน 13.8±11.8  ซี่(9) แตจ่ากการศกึษาพบวา่มี
ค่าเฉลี่ยฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ในช่องปากใกล้เคียงกับ
รายงานการส ารวจสุขภาวะช่องปากระดบัประเทศครัง้ที่ 8  
ที่พบว่า ผูส้งูอาย ุ60-74 ปี มีฟันถาวรใชง้านไดเ้ฉลี่ย 18.6 ซี่

ต่อคน (2)  ผู้สูงอายุต าบลทาปลาดุก ร้อยละ 61.1 มีฟัน
ธรรมชาติมากกวา่ 20 ซี่ ซึง่สงูกวา่ตวับง่ชีข้ององคก์ารอนามยั
โลกที่ก าหนดใหว้่า อย่างนอ้ยผูส้งูอายุรอ้ยละ 50 ควรมีฟัน
ธรรมชาติมากกว่า 20 ซี่ (10) ซึ่งการมีฟันธรรมชาติมากกว่า  
20 ซี่ เป็นปัจจยัหลกัที่บง่บอกถึงประสิทธิภาพในการบดเคีย้ว
ที่ดี นอกจากนีย้ังบ่งบอกถึงการดูแลสุขภาพช่องที่ดีของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ (11) ท าให้
ผูส้งูอายทุี่มีจ านวนฟันธรรมชาติมากกวา่ 20 ซี่ หรือมีจ านวน
คู่สบที่เพียงพอต่อการบดเคีย้วและไม่ไดม้ีผลต่อเสถียรภาพ
การสบฟันไม่มีความจ า เ ป็นที่จะต้องเข้ารับบริการใส่ 
ฟันเทียม(12) แต่เมื่อมีการสูญเสียฟันฟันธรรมชาติมากกว่า  
20 ซี่ จะสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพการบดเคีย้ว และสง่ผล
กระทบต่อสุขภาพทางกายโดยรวม เป็นเหตุผลใหผู้ส้งูอายุ 

จึงควรท่ีจะใสฟั่นเทียม เพื่อฟ้ืนฟปูระสทิธิภาพในการบดเคีย้ว 
ความสวยงาม การออกเสยีง(11) 

ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของผู้สูงอายุ พบว่า 
ผูสู้งอายุต าบลทาปลาดุกรอ้ยละ 99.7% มีระดบัการศึกษา
นอ้ยกวา่ 6 ปี โดยมีการศกึษาถึงปัจจยัเอือ้และปัจจยัเสรมิที่มี
ความสมัพนัธก์บัการเขา้รบับริการฟันเทียมที่โรงพยาบาลบอ่
เกลือจังหวัดน่าน พบว่า ปัจจัยน าคือระดับการศึกษา ส่วน
การเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม การสนับสนุนจากทันต
บุคลากรหรือครอบครัว เป็นปัจจัยเอือ้และปัจจัยเสริมที่มี
ความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการฟันเทียม จะเห็นได้ว่า
ผูสู้งอายุต าบลทาปลาดุกส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษานอ้ย
กว่า 6 ปี ปัจจัยดา้นระดบัการศึกษาอาจจะเป็นปัจจยัหนึ่งที่

Table 3. Access to public dental prosthodontic services according to number of remaining teeth 
Number of remaining 

teeth (n) 
No access to dental 

prosthodontic services 
Access to dental 

prosthodontic services P-value 
n  Proportion  n Proportion  

0  
(n=38, 8.8%) 

23 60.5 15 39.5 <0.001 

0-12  
(n=103, 24%) 

81 78.6 22 21.4 0.004 

<20  
(n=167, 38.9%) 

134 80.2 33 19.8 0.001 
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สง่ผลตอ่การเขา้รบับรกิารใสฟั่นเทียมจากสถานบรกิารทนัตก
รรมของรฐั  

ดา้นการใส่ฟันเทียม พบว่า มีผูส้งูอายุ รอ้ยละ 7.9 
ที่ใสฟั่นเทียมบางสว่นถอดไดแ้ละ รอ้ยละ 3.5 ของผูส้งูอายทุี่
ใสฟั่นเทียมทัง้ปากบนและลา่ง ซึง่นอ้ยกวา่ขอ้มลูจากรายงาน
เปรียบเทียบการใชบ้ริการใส่ฟันเทียมของผูส้งูอายุไทย โดย
พบวา่ผูส้งูอายไุทยเขา้รบับรกิารใสฟั่นเทียมรอ้ยละ 15.8 ในปี 
พ.ศ.2556 โดยสว่นใหญ่เขา้รบับรกิารฟันเทียมที่คลนิิกเอกชน 
นอกจากนีย้งัเป็นที่น่าสงัเกตว่าว่าผูส้งูอายทุี่มีรายไดต้  ่านอก
เขตเทศบาลมีอตัราการใชบ้ริการฟันเทียมนอ้ยกวา่ผูส้งูอายทุี่
มีรายไดส้งูนอกเขตเทศบาล ถึง 2.8 เท่า(14) การเขา้รบับรกิาร
ใสฟั่นเทียมนอ้ยในผูส้งูอายุ ต าบลทาปลาดกุ อาจเป็นเพราะ
ภมูิประเทศเป็นพืน้ท่ีสงู ระยะทางหา่งไกลจากโรงพยาบาลท า
ใหก้ารเดินทางไปรบับริการที่โรงพยาบาลล าบาก นอกจากนี ้
ยงัพบว่าผูส้งูอายใุนชุมชนต าบลทาปลาดกุมีแนวโนม้การใส่
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ลดลงเมื่อมีอายุมากขึน้ โดยพบ
สดัสว่นการใสฟั่นเทียมบางสว่นถอดไดส้งูสดุ รอ้ยละ 52.9 ใน
กลุม่อาย ุ60-69 ปี  ในทางตรงกนัขา้มพบว่า การใสฟั่นเทียม
ทัง้ปากบนและลา่งมีแนวโนม้สงูขึน้ตามอายทุี่มากขึน้ โดยพบ
สดัสว่นการใสฟั่นเทียมทัง้ปากบนและลา่งสงูสดุ รอ้ยละ 60.0 
ในกลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ไป (Table 1) ซึ่งมีแนวโนม้สอดคลอ้ง
เช่นเดียวกับผลการส ารวจสขุภาพช่องปากแห่งชาติครัง้ที่ 8 
พบว่าผูส้งูอายุมีอตัราการสญูเสียฟันธรรมชาติเพิ่มขึน้เมื่อมี
อายุมากขึน้(2) ทัง้นีเ้ป็นที่น่าสงัเกตว่า ผูสู้งอายุในต าบลทา
ปลาดุกที่มีสนัเหงือกว่างทัง้บนและล่าง (รอ้ยละ8.8) มีเพียง
สดัสว่นรอ้ยละ 39.5 ที่ใชบ้ริการใสฟั่นเทียมจากสถานบรกิาร
ทนัตกรรมของรฐั สว่นอีกรอ้ยละ 60.5 ไมใ่สฟั่นเทียม 

หากพิจารณาชนิดของฟันทียมที่พบจากการส ารวจ
พบว่า ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ มากกว่า
ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากบนและล่าง (Table 2) ทั้งนี ้
อาจจะมาจากจ านวนผูส้งูอายทุี่มีสนัเหงือกวา่งมีจ านวนนอ้ย 
ในการศกึษานีพ้บ 15 คน (รอ้ยละ 3.5) และยงัพบวา่ผูส้งูอายุ
ใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ในขากรรไกรบนมากกว่า
ขากรรไกรล่าง สอดคล้องกับเช่นเดียวกับผลการส ารวจ
สขุภาพช่องปากแห่งชาติครัง้ที่ 8 พบว่า ผูส้งูอายใุสฟั่นเทียม
บางส่วนถอดไดใ้นขากรรไกรบนมากกว่าขากรรไกรล่าง (2) 

อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปมี
แนวโนม้ที่จะเขา้รบับรกิารใสฟั่นเทียมจากสถานบรกิารทนัตก
รรมของรฐัคอ่นขา้งนอ้ย 

ดา้นจ านวนฟันธรรมชาติที่เหลือในช่องปาก จาก
การศึกษานี ้พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนฟัน
ธรรมชาติที่เหลือในช่องปากกบัการเขา้รบับริการใสฟั่นเทียม
จากสถานบรกิารทนัตกรรมของรฐัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.01)  
แต่อย่างไรก็ตามก็มีผูส้งูอายสุว่นหนึ่งที่ไม่ไดเ้ขา้รบับริการใส่
ฟันเทียมจากการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุในต าบลทาปลาดุก 
รอ้ยละ 45.3 มีฟันธรรมชาติในช่องปากนอ้ยกว่า 20 ซี่ แต่มี
ประมาณ 1 ใน 5 ของผูสู้งอายุที่มีฟันธรรมชาติในช่องปาก
เหลอืนอ้ยกวา่ 20 ซี่ (รอ้ยละ 19.8) ที่เขา้รบับรกิารใสฟั่นเทยีม
โดยสถานบริการทนัตกรรมของรฐั (Table 3) ทัง้นี ้ปัจจยัทาง
สงัคมเศรษฐกิจ สขุภาพ การเขา้ถึงการบริการ สิทธิการรกัษา 
ทัศนคติ รายได้ อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการรับ
บริการใสฟั่นเทียมของผูส้งูอายุ(2-5, 15)หรือการเขา้รบับรกิารใส่
ฟันเทียมเพียงเพื่อวตัถปุระสงคด์า้นความสวยงามเทา่นัน้(12)  

ตัง้แตปี่ พ.ศ.2548 เป็นตน้มา ทางภาครฐัมีนโยบาย
เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา สง่เสรมิและฟ้ืนฟสูภาพช่องปากใหด้ีขึน้ 
จึงไดม้ีการจดัตัง้โครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน” เพื่อมุง่หวงั
ใหเ้ป็นจุดเริ่มตน้ในการพฒันาระบบบริการทันตสขุภาพแก่
กลุม่ผูส้งูอาย ุโดยบรกิารท าฟันเทียมฟรใีหก้บัผูส้งูอายทุี่มีการ
สูญเสียฟันมากกว่า 16 ซี่ขึน้ไป หรือ มีฟันธรรมชาติในช่อง
ปาก 0-12 ซี่ โดยมีเป้าหมาย 3 ปี สามารถใหบ้ริการใส่ฟัน
เทียมแก่ผู้สูงอายุ 80,000 ราย (7) จากผลการศึกษาพบว่า 
ผูส้งูอายุต าบลทาปลาดุก รอ้ยละ 24 มีฟันธรรมชาติในช่อง
ปาก 0-12 ซี่  แต่มีประมาณ 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุที่มี ฟัน
ธรรมชาติในช่องปาก 0-12 ซี่ (รอ้ยละ 21.4) เขา้รบัการใสฟั่น
เทียมโดยสถานบริการทนัตกรรมของรฐั (Table 3) จะเห็นวา่ 
ทางภาครัฐจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
แต่อย่างไรก็ตามก็ยงัมีกลุม่ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นที่ตอ้งใส่
ฟันเทียมจ านวนหนึ่งที่ไมไ่ดร้บัการใสฟั่นเทียม การจดับรกิาร
ทางทนัตกรรมที่เขา้ถึงง่ายรวมถึงการตรวจสขุภาพช่องปาก
และฟันเทียมอย่างสม ่าเสมอจึงเป็นสิ่ งส  าคัญยิ่งส  าหรับ
ผูส้งูอายุ(16) บางการศึกษาพบว่าการมีฟันธรรมชาติเหลือใน
ช่องปากและการไดร้บับริการใส่ฟันเทียมเป็นปัจจัยหนึ่งที่
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แสดงถึงการเขา้ถึงบริการทางทนัตกรรม(17) นอกจากนีย้งัมี
ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเขา้ถึงบริการ เช่น การเขา้ถึงบริการ 
(accessibility) ความเพียงพอของบริการ(availability) สิ่ง
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะด ว ก ( accommodation)  ค่ า บ ริ ก า ร 
(affordability) และ การยอมรบั(acceptability)(18)  

ขอ้จ ากดัในการศกึษานี ้คือ เป็นการศกึษาเฉพาะใน
เขตชนบทเพียงพืน้ที่เดียว ยงัไม่สามารถน าผลไปอา้งอิงใน
ระดบัจงัหวดัหรือระดบัประเทศได ้และไม่สามารถเก็บขอ้มลู
ผูส้งูอายไุดค้รบทกุคน เนื่องจากการออกแบบศกึษาไม่ไดร้วม
การไปเก็บขอ้มูลที่บา้น และยังมีปัจจัยที่มีผลต่อการเขา้ถึง
บริการที่จะมีประโยชนใ์นการเขา้ใจสถานการณด์า้นทันตก
รรมในผูส้งูอายุในชนบทไทย ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศึกษา
ต่อไปคือการออกแบบงานวิจัยที่มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อเป็น
ตวัแทนผูส้งูอายุอย่างแทจ้ริง และการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การเขา้รับบริการใส่ท าฟันเทียม การใส่ฟันเทียมจากหมอ
ชาวบา้น ประสิทธิภาพหรือความพึงพอใจหลงัจากการไดร้บั
บรกิารใสท่ าฟันเทียม เป็นตน้ 
 
บทสรุป   

สภาวะการใสฟั่นเทียมและการเขา้รบับริการใส่ฟัน
เทียมของผู้สูงอายุในชุมชนต าบลทาปลาดุกยังคงมีน้อย 
แมว้่าจะมีการพฒันาระบบบริการดา้นทนัตสาธารณสขุเพื่อ
รองรบัการเพิ่มขึน้ของประชากรผูสู้งอายุ มีนโยบายในการ
สง่เสริมและฟ้ืนฟูสขุภาพช่องปากของผูส้งูอาย ุแต่ผูส้งูอายทุี่
อยู่ในชนบทไทยยงัคงประสบปัญหาในการเขา้ถึงบริการฟัน
เทียม ดงันัน้ การใหบ้รกิารฟันเทียมในกลุม่ผู้สงูอายทุี่มีความ
จ าเป็นยงัคงตอ้งเป็นการท างานในเชิงรุกรว่มกบับคุลากรดา้น
สุขภาพในพืน้ที่ เพื่อสนองต่อความตอ้งที่แทจ้ริง รวมทัง้ให้
ความส าคญักบัการใหท้นัตสขุศึกษาเพื่อใหผู้ส้งูอายสุามารถ
ที่จะดแูลสขุภาพช่องปาก มีฟันใชง้านไปตลอดชีวิต 
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