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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั ประชากรมีอายุที่ยนื ยาวและมีฟันเหลือในช่องปากมากขึ้นทาใหพพบความชุกของฟันสึ ก
เพิม่ ขึ้น เนื่ องจากสภาวะฟันสึกเป็ นกระบวนการสู ญเสียผิวฟั นแบบไม่สามารถผันกลับไดพสามารถเกิด
ไดพตลอดชีวติ การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวางนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความชุกและความรุ นแรง
ของสภาวะฟั นสึ ก รวมทั้งปั จจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟั นสึ กในกลุ่มประชากรอายุ
35 - 74 ปี อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุ ตรดิ ต ถ์ เก็บ รวบรวมขพอ มู ล ตั้งแต่ เดื อ นพฤษภาคมถึ งเดื อ น
กันยายน พ.ศ.2557 การตรวจสภาวะฟันสึ กในช่องปากใชพเกณฑ์วดั ระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั น
สึ ก ตามดัช นี Smith and Knight TWI และ Basic Erosive Wear Examination (BEWE) แบบบัน ทึ ก
ปริ ม าณน้ าลาย ร่ วมกับแบบสัมภาษณ์ขอพ มูลทัว่ ไป และปั จจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อการเกิดสภาวะฟั นสึ กใชพ
สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบ Chi square ในการวิเคราะห์ขอพ มูล
ผลการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา 385 คน อายุเฉลี่ย 54.3±9.9 ปี ความชุกของฟั นสึ ก
ชนิ ด abrasion รพอยละ 99.2 ฟั น สึ ก ชนิ ด erosion รพอ ยละ 80.8 และฟั น สึ ก ชนิ ด attrition รพอ ยละ 57.9
ความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กโดยใชพดัชนี Smith and Knight TWI พบความรุ นแรงระดับ 2 รพอ ยละ
4.4 ความรุ นแรงระดับ 3 รพอยละ 63.9 และความรุ นแรงระดับ 4 รพอยละ 31.7 คะแนนความรุ นแรงเฉลี่ย
3.3±0.5 ความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กโดยใชพดชั นี BEWE พบกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรุ นแรง 3
รพอยละ 94.2 และระดับความรุ นแรง 2 รพอยละ 5.8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุ นแรง
ของสภาวะฟันลึกและปั จจัยเสี่ยง พบว่า เพศ ช่วงอายุ และอัตราการหลัง่ ของน้ าลายมีความสัมพันธ์กบั
ระดับความรุ นแรงของสภาวะฟันสึก
ง

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหพเห็ นว่า พบความชุ ก ความรุ นแรงของฟั นสึ กไดพในระดับที่สูง
มาก และมีหลายปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟั นสึก จึงเป็ นเรื่ องที่ควรแกพไขอย่างเร่ งด่วน
ซึ่ งสภาวะฟั นสึ กสามารถปพ องกันไดพ ดังนั้น ควรมี การเฝพ าระวัง รวมทั้งการปพ องกัน โดยสรพางความ
ตระหนัก และชี้ใหพเห็นความสาคัญและผลกระทบจากปั ญหาฟันสึก
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ABSTRACT
Nowadays, people are living longer and have more remaining teeth, therefore, there is a high
prevalence of tooth wear which is a lifetime of tooth surface loss and is an irreversible process. The
purposes of this cross-sectional descriptive study was to determine the prevalence and severity of
tooth wear including the risk factors associated with an occurrence of tooth wear in adults ages
between 35 to 74 years old in Thongsaenkhan District, Uttaradit province. The data were collected
from May to September 2014. An oral examination based on the clinical examination of tooth wear
using the Smith and Knight TWI, Basic Erosive Wear Examination (BEWE) and saliva
measurement. A face-to-face interview of demographic data and related risk factors was performed.
Descriptive statistics and chi-square testing were used to analyze the data.
A total of subjects examined were 385 people. Mean age was 54.3±9.9 years old. The
prevalence of three types of tooth wear “abrasion”, “erosion” and “attrition” were 99.2, 80.8 and
57.9 percent respectively. The measure of tooth wear severity using the index of Smith and Knight
TWI level 2, level 3 and level 4 were 4.4, 63.9, 31.7 percent respectively. The overall average of
severity score was 3.3±0.5. The measure of tooth wear severity using the BEWE in level 2 and level
3 were 5.8 and 94.2 percent respectively. Furthermore, there was an association between sex, age
and the salivary flow rate and the level of tooth wear severity.

ฉ

This study revealed the high level of prevalence and severity and associated risk factors of
tooth wear. There is a high priority to prevent and monitor tooth wear by raising awareness and
emphasis the importance of the consequences of tooth wear.
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