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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ สาเร็จลงได้ดว้ ยความกรุ ณา และการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดียงิ่
จาก รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรี ศิลปนันทน์ อาจารย์ที่ปรึ กษาและควบคุมการค้นคว้าแบบอิสระ ผูซ้ ่ ึ ง
กรุ ณ าให้ความรู ้ คาปรึ กษา และข้อ คิดเห็ น ตลอดจนให้ค าแนะนาแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งและแนวทาง
อันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้งให้กาลังใจแก่ผศู ้ ึกษามาโดยตลอด จนการค้นคว้าแบบ
อิสระนี้ ประสบผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ผูศ้ ึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาส
นี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สาเนี ยง ที่ กรุ ณารับเป็ นประธานคณะกรรมสอบ
การค้น คว้าแบบอิ ส ระ และขอกราบขอบพระคุ ณ ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพัน ธ์ ที่ กรุ ณ าเป็ น
กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ และกรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะในการค้นคว้าแบบอิสระเป็ นอย่างดี
และขอขอบพระคุ ณผูท้ รงคุณวุฒิ ทพ.สุ ริยา รักเจริ ญ กลุ่ม งานทันตกรรม โรงพยาบาลฟากท่า และ
ทพญ.ชนาภา โชคธัญญาวัฒน์ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ ที่ให้ความ
กรุ ณาในการตรวจสอบเครื่ องมือให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ขอขอบพระคุณ คุณศักดิ์ระพี ชัยอินทรี อาจ
ผูช้ ่วยนักวิจยั โรงพยาบาลประสาท ที่ให้คาปรึ กษา และแนะนาด้านสถิติ
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุ ณแม่ และญาติพี่น้อ งทุกคนที่เป็ นกาลังใจให้ตลอดการศึกษา
ขอบคุณนางสาวพริ มรตาพร สาดสี ที่ให้การช่วยเหลือ และให้กาลังใจที่ดีตลอดการศึกษาครั้งนี้ และ
ขอบคุ ณ เจ้า หน้ าที่ ฝ่ ายทัน ตกรรม โรงพยาบาลทองแสนขัน ทุ ก ท่ านที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการ
ดาเนินการศึกษา รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมการศึกษาครั้งนี้
ผูศ้ ึ ก ษาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การค้น คว้าแบบอิ ส ระครั้ งนี้ จะก่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์ ในการวาง
แผนการดาเนินงานทันตสาธารณสุข ทั้งการป้ องกัน และรักษา โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรทัว่ ไป เพื่อ
ลดการเกิ ดอุบตั ิการณ์ และความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ ก และนาไปเป็ นข้อ มูล พื้นฐานสาหรับการ
ศึกษาวิจยั ในอนาคตต่อไป
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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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ฟันสึกเป็ นภาวะที่มีการสูญเสียโครงสร้างของฟั นทั้งในส่วนเคลือบฟัน จนถึงเนื้ อฟันแบบถาวร
โดยกระบวนการทางเคมี และกระบวนการทางกายภาพที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเชื้อ
แบคทีเรี ย [1,2] และในปั จจุบนั สภาวะฟั นสึ กนับเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพช่องปากใน
ระยะยาว จากการศึกษาทางระบาดวิทยาของการเกิดฟั นสึกในต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าสภาวะฟั น
สึ กสามารถพบได้ในประชากรทุกกลุ่มวัยตั้งแต่เด็กในชุดฟั นน้ านมจนกระทัง่ วัยสู งอายุในชุดฟั นแท้
และมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ทั้งในด้านความชุก และความรุ นแรง [3] โดยพบว่าในกลุ่มอายุที่
มากขึ้นจะพบสภาวะฟันสึ กได้มากกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่า และความชุกของฟันสึกเพิม่ มากขึ้นเมื่ออายุ
มากขึ้นทั้งในกลุ่มเด็กและกลุ่มผูใ้ หญ่ [4] สาหรับประเทศไทยยังคงมี รายงานการศึกษาเพียงเล็กน้อ ย
เกี่ยวกับสภาวะฟันสึก ดังเช่นการศึกษาในเด็กกลุ่มวัยรุ่ นอายุ 15 ปี ทีพ่ บว่ามีความชุกของฟันสึกกร่ อน
ร้อยละ 22 [5] อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาความชุกในกลุ่มประชาชนทัว่ ไป หรื อในกลุ่มผูส้ ู งอายุ
ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดสภาวะฟั นสึกสามารถเกิดได้จากทั้งปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอกร่ างกาย
ปั จจัย ภายใน ได้แ ก่ เพศ อายุ ต าแหน่ งฟั น ลัก ษณะการสบฟั น องค์ป ระกอบของโครงสร้ างฟั น
องค์ประกอบของน้ าลาย อัตราการหลัง่ ของน้ าลาย ระดับความเป็ นกรดเบสของน้ าลาย ผูป้ ่ วยที่มีโรค
ประจาตัวบางอย่าง เช่ น ผูป้ ่ วยพิษสุ ราเรื้ อ รัง ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบื่ออาหาร ผูป้ ่ วยที่มีอ าการหิ วไม่ หาย
ผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร และมีปริ มาณของกรดในกระเพาะอาหารสูง ทาให้มี
อาการอาเจียน หรื อมีการไหลทวนกลับของอาหาร การนอนกัดฟัน การขบเค้นฟัน การเคี้ยวอาหารข้าง
เดียว การใช้งานของฟั นที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น สาหรับปั จจัยภายนอกร่ างกาย ได้แก่ พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร และเครื่ องดื่ม โดยเฉพาะอาหารที่มีรสเปรี้ ยว เครื่ องดื่มชูกาลัง เครื่ องดื่มโซดาที่มี
ความเป็ นกรด [6] การรับประทานอาหารแข็ง เหนี ยว หรื อการรับประทานยาบางชนิ ด เช่น ยากลุ่มที่มี
ฤทธิ์ตา้ นการแพ้ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ความถี่ในการแปรงฟัน ชนิดยาสี ฟัน ลักษณะขน
แปรงสีฟัน และเทคนิคการแปรงฟั น การประกอบอาชีพ หรื อการเล่นกีฬาที่มีโอกาสสัมผัสกับสภาวะ
ความเป็ นกรด เช่น การทางานในโรงงานแบตเตอรี่ นักกีฬาว่ายน้ า เป็ นต้น [1,3] โดยสภาวะฟั นสึ กนี้ จะ
ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพบุคคลทั้งในเรื่ องของคุณภาพชีวิต ทาให้ประสิ ทธิภาพในการบดเคี้ยวลดลง
1

เคี้ยวอาหารได้ไม่สะดวก หรื อในเรื่ องของความเจ็บปวด มีอาการเสียวฟั นขณะเคี้ยวอาหารหรื อดื่มน้ า
และมีอาการปวดฟั นเมื่อฟั นสึ กทะลุโพรงประสาทฟั น หากเป็ นมากขึ้นจะทาให้สัดส่วนความสู งของ
ใบหน้าส่วนล่างสั้นลงส่งผลกระทบต่อรู ปร่ างใบหน้า และความสวยงาม [7] นอกจากนี้ยงั ทาให้สูญเสี ย
การทางานของข้อต่อขากรรไกร และเป็ นการยากในการที่จะฟื้ นฟูบูรณะฟั นให้ทาหน้าที่ได้ตามปกติ
[8]

จากรายงานการสารวจสภาวะสุ ขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 7 มีการสารวจสภาวะฟั นผุ
โรคปริ ทนั ต์ สภาวะการสู ญเสี ยฟั น รากฟั นสึ ก แต่ไม่พบการสารวจสภาวะฟั นสึ ก [9] อีกทั้งการศึกษา
เกี่ ย วกับ สภาวะฟั น สึ ก ในประเทศไทยยัง มี น้ อ ย และจ ากัด อยู่ใ นเพีย งบางกลุ่ ม ประชากรเท่ านั้ น
นอกจากนี้ แล้วในปั จจุบนั จากการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการแพทย์ทาให้มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านพฤติกรรม วิถีชีวิต โครงสร้างประชากร มีจานวนผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้นและมีอายุยนื ยาวมากกว่า
กว่าเดิม สอดคล้องกับประชากรในเขตอาเภอทองแสนขัน ที่พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มวัย
กลางคนจนถึงผูส้ ูงอายุซ่ ึงนับว่าเป็ นกลุ่มที่พบสภาวะฟันสึกได้สูงทั้งในด้านความชุก และความรุ นแรง
ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นที่น่าสนใจว่า สถานการณ์ ที่แท้จริ งของปั ญหาฟั นสึ กเป็ นอย่างไร ทั้งในสภาพของ
ปั ญหาฟันสึกทั้งด้านความชุกและความรุ นแรง รวมทั้งปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะฟันสึกนี้ อันจะเป็ น
แนวทางนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง มีประสิ ทธิภาพและสนองความต้องการของพื้นที่อย่าง
แท้จริ ง ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงทาการศึกษาสภาวะฟั นสึกในกลุ่มประชาชนทัว่ ไป ในเขตอาเภอทอง
แสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงความชุก ความรุ นแรงของการเกิดฟั นสึก และศึกษาปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิด
ฟั นสึ ก เพื่อ เป็ นข้อ มู ล พื้นฐานและแนวทางประกอบการวางแผนการทางานป้ องกัน รวมทั้งแก้ไ ข
ปั ญหาในพื้นที่ปฏิบตั ิงานของผูศ้ ึกษาก่อนที่จะเกิดผลกระทบที่รุนแรง ซึ่งยากต่อการรักษาต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ (Purposes of the study)
1.2.1 เพื่อศึกษาความชุก และความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กในกลุ่มประชากรอายุ 35 - 74 ปี
อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
1.2.2 เพือ่ ศึกษาปั จจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟั นสึกในกลุ่มประชากรอายุ 35
- 74 ปี อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
1.3 คำถำมของกำรศึกษำ
1.3.1 ความชุ ก และความรุ น แรงของสภาวะฟั น สึ กในกลุ่ มประชากรอายุ 35 - 74 ปี อ าเภอ
ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์เป็ นอย่างไร
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1.3.2 มีปัจจัยเสี่ ยงใดที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟั นสึ กในกลุ่มประชากรอายุ 35 - 74
ปี อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึก ษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาความชุ ก ความรุ น แรงของสภาวะฟั น สึ ก และปั จจัยเสี่ ยงที่ มี
ความสัมพัน ธ์กับการเกิ ดสภาวะฟั น สึ ก ในกลุ่ ม ประชากรอายุ 35-74 ปี อาเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์
1.5 คำจำกัดควำมที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ประชากรอายุ 35-74 ปี หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 35 ปี 0 วัน ถึง 74 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ
วันที่ทาการศึกษา ที่มีภูมิลาเนาอยูอ่ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
สภาวะฟันสึก หมายถึง การสูญเสียผิวฟันและ/หรื อเนื้อฟันอันเนื่องมาจาก
ปฏิกิริยาทางเคมี (erosion) โดยมีลกั ษณะ เป็ นแอ่งโค้งกลม ผิวเรี ยบ สีโปร่ งแสงและสีเหลือง
การบดเคี้ยว การกระทบกับฟั นตรงข้าม (attrition) โดยมีลกั ษณะ เรี ยบ ขอบเป็ นมุมล้อมรอบ
ชัดเจน มักพบบริ เวณตาแหน่งปลายฟัน ด้านบดเคี้ยวของฟัน สัมพันธ์กบั ฟันคู่สบ
การมีแรงกระทาต่อผิวฟัน การขัดถู (abrasion) โดยมีลกั ษณะสึกเป็ นรู ป v-shaped ผิวเรี ยบ ขอบ
ชัดเจน พบบ่อยในบริ เวณคอฟัน พบมากในฟันกรามน้อยและฟันเขี้ยว
ปั จ จัย เสี่ ย ง หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ฟั น สึ ก ไม่ ว่า จะเป็ นปั จ จัย ด้า นเคมี ชี ว วิ ท ยา
สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม หรื อด้านสังคม
1.6 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับจำกกำรศึกษำ
เพื่อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปวางแผนการด าเนิ น งานทัน ตสาธารณสุ ข ทั้ง การป้ องกัน และรั ก ษา
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรทัว่ ไป เพือ่ ลดการเกิดปั ญหา และความรุ นแรง ซึ่ งหากปล่อยไว้อาจส่ งผล
ต่อการรักษาที่ยงุ่ ยาก สิ้นเปลืองทรัพยากร รวมทั้งความเจ็บป่ วยในกลุ่มผูม้ ารับบริ การต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาความชุก ความรุ นแรงของฟันสึก และปั จจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดสภาวะฟันสึกในประชากรอายุ 35 - 74 ปี อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งผูศ้ ึกษาได้
ทาการทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพือ่ นามาวางกรอบแนวคิดในการศึกษาให้ครอบคลุม
ถึงหัวข้อตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ คือ สภาวะฟันสึก ได้แก่ ความชุกและความรุ นแรงของฟันสึก ปั จจัย
เสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดสภาวะฟันสึ ก งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และสรุ ปสุ ดท้ายด้วยข้อสรุ ป และ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดสภาวะฟันสึกที่ได้จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั
2.1 ฟันสึ ก
ฟันสึ ก หมายถึง สภาวะที่มีการสูญเสี ยโครงสร้างฟันทั้งในส่ วนผิวเคลือบฟั น และหรื อเนื้อฟั น
ซึ่ ง เกิ ด จากกระบวนการเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพแบบค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป โดยไม่ สั ม พัน ธ์กับ เชื้ อ
แบคทีเรี ย หรื อคราบจุลินทรี ย ์ [1,2] สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชีวติ พบได้ท้งั ในเด็กและผูใ้ หญ่ ซึ่งสามารถ
แบ่งตามลักษณะและสาเหตุการเกิด คือ ฟั นสึกกร่ อนจากสารเคมี ฟันสึ กกร่ อนจากการบดเคี้ยว ฟันสึ ก
จากการขัดสี และฟันสึกจากแรงเค้น
ฟั นสึ กกร่ อนจากสารเคมี (erosion) คือ การสู ญเสี ยโครงสร้างของฟั นทั้งในส่ วนผิวเคลือบฟั น
และ/หรื อ เนื้ อฟั น โดยกระบวนการทางเคมี [10] สามารถเกิ ด ได้ ใ นภาวะน้ าลายน้ อ ยกว่ า ปกติ
(xerostomia) หรื อ เกิ ดสารเคมี ที่มี ลักษณะเป็ นกรดทั้งจากภายในร่ างกาย และหรื อ ภายนอกร่ างกาย
ลักษณะฟั นสึ กแบบ erosion ในระยะเริ่ มแรก ผิวเคลื อ บฟั นมีล ักษณะเรี ยบแต่ด้าน ความมันเงาอาจ
ลดลง บางครั้งอาจพบลักษณะผิวขรุ ขระด้าน ซึ่งแสดงถึงการสึกกร่ อนอย่างรุ นแรง เมื่อมีการสึ กกร่ อน
ถึงชั้นเนื้ อฟั นจะพบลักษณะมันวาว นอกจากนี้ ยงั พบเป็ นหลุมเล็กบนปุ่ มยอดฟั น (cusp) ของฟั นหลัง
ด้านบดเคี้ยวเป็ นแอ่ งเว้าโค้งกลม ผิวเรี ยบ หรื อพบรอยสึ กกร่ อนบนด้านเพดานปาก ด้านตัดของฟั น
หน้าทาให้ปลายฟันดูใส สามารถพบการสึกกร่ อนชนิดนี้ได้แม้ในฟันที่ไม่มีคู่สบ [11] ผิวฟั นของบริ เวณ
ที่ เป็ นไม่ พ บการติ ด สี จ ากคราบอาหาร หรื อ คราบบุ ห รี่ ในกรณี ที่ เป็ นมากอาจท าให้ วสั ดุ อุ ด เช่ น
อะมัลกัมมีลกั ษณะยืน่ นูนขึ้นมา ตัววัสดุอุดมีลกั ษณะสะอาดและไม่หมอง หรื อมีอาการเสี ยวฟั นร่ วม
ด้วย
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ฟั นสึ กจากการบดเคี้ยว (attrition) คือ การสู ญเสี ยโครงสร้างของฟั นทั้งในส่ วนผิวเคลื อ บฟั น
และหรื อเนื้ อฟัน หรื อวัสดุบูรณะฟันที่มีสาเหตุจากการสัมผัสกันของฟั นบนและฟันล่างทั้งในระหว่าง
การบดเคี้ยว หรื อ นอกหน้าที่การบดเคี้ยว อัตราการสึ กของเคลื อ บฟั นและเนื้ อ ฟั นพบใกล้เคียงกัน
ลักษณะฟันสึ กแบบ attrition สัมพันธ์กบั ฟันคู่สบฟั นบนและฟันล่างจะมีการสึกเท่ากัน พบรอยสึกบน
ตัวฟั นโดยปุ่ มยอดบนตัวฟั น และด้านบดเคี้ยวของฟั นจะค่อ ยๆ สึ ก และแบนลง รอยสึ กมี ขอบเขต
ชัดเจน [11] ร่ อ งบนตัวฟั นจะดูต้ืนกว่าฟั นที่ข้ ึนใหม่ หากฟั น ที่ได้รับการบูรณะด้วยอะมัล กัม ตัววัสดุ
บูรณะจะมีลกั ษณะมันวาวในบริ เวณที่มีการสัมผัสกับฟั นคู่สบ และอาจพบการแตกหักของฟั น หรื อ
วัสดุบูรณะ
ฟันสึกจากการขัดสี (abrasion) คือ การสู ญเสี ยโครงสร้างของฟั นทั้งในส่ วนผิวเคลือบฟั น และ
หรื อเนื้ อฟั นที่เกิดจากแรงกระทาของวัตถุภายนอกร่ างกาย ส่ วนใหญ่มกั มีสาเหตุจากการดูแลสุ ขภาพ
ช่องปากตนเอง เช่ น การแปรงฟั นโดยการใช้แรงที่มากเกิน ใช้แปรงที่ขนแข็ง การใช้ยาสี ฟันที่ความ
หยาบเกินไปมีผงขัดสี พฤติกรรมการคาบของ เคี้ยวยาสูบ หรื อการทางานในที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับผง
ขัดต่างๆ ลักษณะฟั นสึ กแบบ abrasion มักพบรอยสึ กที่บริ เวณคอฟั น เป็ นร่ องรู ปตัววี พื้นของรอยสึ ก
จะเรี ยบ ขอบเขตชัดเจน ลักษณะกว้างมากกว่าลึก อาจพบได้เฉพาะที่ หรื อพบได้ทวั่ ไปทั้งปากขึ้นอยู่
กับสาเหตุ [11]
ฟันสึ กจากแรงเค้น (abfraction) คือ การสูญเสี ยโครงสร้างของฟั นทั้งในส่วนผิวเคลือบฟัน และ
หรื อ เนื้ อ ฟั นที่เกิดจากแรงบดเคี้ยวที่มากเกิ นไปลงบนที่บริ เวณ buccal หรื อ lingual occlusal surface
แล้วทาให้เกิ ด แรงตึง หรื อแรงเฉื อนที่ บ ริ เวณ cemento-enamel region ท าให้เคลื อ บฟั น และเนื้ อ ฟั น
บริ เวณคอฟั นเปราะแตกออก [10] ลักษณะฟั นสึ กแบบ abfraction ส่ วนใหญ่เกิดบริ เวณด้านหน้า หรื อ
ด้านแก้มของซี่ ฟัน รอยสึ กจะลึกแคบ ขอบเขตด้านในเป็ นมุมชัดเจน มักเกิดในฟั นซี่ เดียวที่มีการสบ
ฟันผิดปกติ หรื อฟันที่ได้รับแรงบดเคี้ยวมากเกินไป [1]
2.2 ความชุกและความรุนแรงของสภาวะฟันสึ ก
สภาวะฟั นสึ กพบได้บ่อย และมักสัมพันธ์กบั อายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยมักพบความชุกและความ
รุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กในผูใ้ หญ่มากกว่าเด็ก และมีความรุ นแรงมากกว่า [12] การเปรี ยบเทียบทาง
ระบาดวิทยาของสภาวะฟั นสึ กทาได้ยาก เนื่ องจากการตรวจที่แตกต่างกัน ทั้งเรื่ องการปรับมาตรฐาน
ของผูต้ รวจ ดัชนีหรื อเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจสภาวะฟันสึ ก จานวนฟันที่ใช้ และคาจากัดความ
ที่ใช้เพื่อจาแนกชนิ ดของฟั นสึ ก และความแตกต่างในกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจ เช่น อายุ เพศ พื้นที่ [2] จึง
เป็ นเรื่ องที่ป้องกันได้ยาก และหากว่ามีการสู ญเสียโครงสร้างฟันมากขึ้นอันเนื่ องมาจากสภาวะฟันสึ ก
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จะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพทางร่ างกายได้ซ่ ึงส่งผลต่อการใช้งานหรื อการทาหน้าที่ของ
ฟัน ความสวยงาม เกิดอาการเสียวฟัน ปวดฟัน หรื อในรายที่รุนแรงอาจทะลุโพรงประสาทฟัน [1,10]
การศึกษาของ Lussi [2] พบว่า กลุ่มอายุ 65 - 74 ปี มีฟันสึ ก และจานวนฟันที่สึกมากกว่ากลุ่ม 35
-44 ปี ในกลุ่มอายุที่มากกว่ามักพบการสึกบริ เวณคอฟั นได้มากกว่า และเพศชายมักพบการสึ กบริ เวณ
คอฟั นมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้ ยงั พบว่าคนที่กินอาหารแข็ง เหนี ยวจะมีฟันสึ กระดับรุ นแรงได้
มากกว่า โดยฟั นล่างสึ กมากกว่าฟั นบน และฟั นสึ กส่ วนใหญ่พบด้านบดเคี้ยว โดยเฉพาะในฟั นกราม
ล่างแท้ซี่ที่ 1 สาหรับฟันสึกด้านหน้า (facial) พบได้มากในฟันหน้าบน และฟันเขี้ยวล่าง ฟันกรามน้อย
ล่าง ฟั นสึ กด้านเพดานปากพบได้มากในฟั นหน้าบนและล่ าง เช่ นเดียวกับการศึกษาของ David และ
คณะ [13] ทาการศึกษาในกลุ่มอายุ 15 - 75 ปี พบว่า เพศชายพบฟั นสึ กได้มากกว่าเพศหญิง และในกลุ่ม
ที่อายุมากกว่าจะพบฟั นสึ กได้เพิ่มขึ้น โดยผิวฟั นด้านสบฟั น และด้านตัดมักพบการสึ กได้มากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ด้านคอฟัน และด้านลิ้นตามลาดับ
การตรวจฟันสึกในเชิงความชุก ทาการตรวจช่องปากทั้ง 3 ชนิ ดคือ erosion, attrition และ abrasion
ยกเว้น abfraction เนื่ องจากมักพบได้ไม่ บ่อย มีวิธีการตรวจ และวินิจฉัยที่ซับซ้อน โดยใช้ลกั ษณะที่
อธิบ ายไว้โดย Rajendran and Sivapathasundharam [11] เพื่อ จาแนกชนิ ด ของฟั นสึ ก ซึ่ งมี รายละเอี ยด
ของฟั นสึ กแต่ละชนิ ด ดังนี้ erosion เป็ นการสู ญเสี ยผิวฟั นและ/หรื อเนื้ อ ฟั นอันเนื่ องมาจากปฏิกิริยา
เคมี โดยมีลักษณะ เป็ นแอ่ งโค้งกลม กว้างคล้ายรู ปถ้วย ผิวเรี ยบ สี โปร่ งแสงและสี เหลือ ง ปลายฟั น
หน้ามักดูใส ไม่สัมพันธ์กบั ฟั นคู่สบ attrition เป็ นการสูญเสี ยผิวฟันและ/หรื อเนื้ อฟั นอันเนื่ องมาจาก
การบดเคี้ ยว การกระทบกับฟั นตรงข้าม โดยมี ล ักษณะ เรี ยบ ขอบเป็ นมุ ม ล้อ มรอบชัดเจน มักพบ
บริ เวณตาแหน่ งปลายฟั น ด้านบดเคี้ยวของฟั น สัมพันธ์กบั ฟั นคู่สบ abrasion เป็ นการสู ญเสี ยผิวฟั น
และ/หรื อเนื้ อ ฟั นอันเนื่ องมาจากการมี แรงกระทาต่อผิวฟั น การขัดถู เช่น การแปรงฟั นผิดวิธี โดยมี
ลักษณะ สึ กเป็ นรู ป v-shaped ผิวเรี ยบ ขอบชัดเจน รอยสึ กด้านในมนกลม พบบ่อยในบริ เวณคอฟั น
พบมากในฟันกรามน้อยและฟันเขี้ยว
ในการเปรี ยบเทียบความรุ นแรงของการเกิดสภาวะฟั นสึ กในแต่ละการศึกษาที่ผา่ นมาสามารถ
ทาได้ยาก เนื่ องจากดัชนี ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กมี อยูด่ ว้ ยกันหลาย
ดัชนี ซึ่ งเริ่ มมีการใช้ และพัฒนาปรับปรุ งมาตั้งแต่ปี 1979 ดัชนีเหล่านี้ มีพ้นื ฐานมาจากดัชนีของ Eccles
ปี 1979 และ Smith and Knight ปี 1984 โดยส่ วนใหญ่มกั วัดตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
ภายวิภาคของฟั น บางดัชนี ใช้ได้เฉพาะบางตาแหน่ งของฟั น เช่น ดัชนี ของ Eccles ปี 1979 ใช้ในการ
วัดความรุ นแรงของฟั น สึ ก ชนิ ด erosion ในฟั นหน้า ดัชนี simplified version of TWI ของ Bardsley
และคณะ ปี 2009 วัดความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กโดยใช้ฟันที่เป็ นตัวแทน โดยใช้เฉพาะด้านบด
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เคี้ยวของกรามแท้ซี่ที่ 1 ด้านหน้า ด้านเพดานปาก/ลิ้น และปลายฟั นของฟั นหน้าบนและล่างทั้ง 6 ซี่
การแบ่งเป็ นช่ วงคะแนนตั้งแต่ 0 - 3 บางดัชนี ใช้วดั ระดับความรุ นแรงส าหรับ ฟั น สึ กชนิ ด erosion
เท่านั้น เช่ น ดัชนี ของ Lussi ปี 1991 มี การแบ่งเป็ นช่ วงคะแนนตั้งแต่ 0 - 3 ในด้านหน้า และ 0 - 2 ใน
ด้านบดเคี้ยวและด้านเพดานปาก/ลิ้น ดัชนี ของ Millward และคณะ ปี 1994 ซึ่ งดัดแปลงมาจากดัชนี
ของ Smith and Knight ปี 1984 แบ่งช่วงคะแนนตั้งแต่ 0 - 4 และ 9 สาหรับฟั นที่ไม่ สามารถตรวจได้
ดัชนี ของ O’Sullivan ปี 2000 ที่แบ่งช่วงคะแนนตั้งแต่ 0 - 5 และ 9 เป็ นต้น บางดัชนี ใช้วดั ระดับความ
รุ น แรงของฟั น สึ ก ชนิ ด erosion แต่ มีก ารแบ่ งวัด ระดับ ความรุ น แรงในชั้น เคลื อ บฟั น และเนื้ อ ฟั น
ต่างหาก เช่น ดัชนี Exact tooth wear index ปี 2009 ซึ่งแบ่งช่วงคะแนนสาหรับชั้นเคลือบฟั นเป็ น 0 - 4
และ 0-5 สาหรับวัดระดับความรุ นแรงในชั้นเนื้อฟัน [14-17]
ดังจะเห็นได้วา่ มีดชั นีสาหรับใช้วดั ระดับความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกหลายดัชนี คะแนนของ
ระดับความรุ นแรงของการสึ กมีต้ งั แต่การมีหรื อไม่มีฟันสึ ก หรื ออาจเป็ นช่วงคะแนนตั้งแต่ 0 - 3 และ
0 - 4 จนกระทัง่ 0 - 5 ซึ่ งในแต่ละเกณฑ์มีการให้คะแนนของระดับความรุ นแรงการสึ กที่แตกต่างกัน
โดยพบว่าทุกเกณฑ์ยงั ไม่มีความชัดเจนในการตรวจ และการแบ่งระดับการสึก สาหรับดัชนีที่นิยมใช้
ในการศึกษาเกี่ยวกับระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึกส่วนใหญ่ได้แก่ ดัชนีของ Smith and Knight
TWI ปี 1984 [18] เนื่ องจากสามารถใช้ตรวจวัดระดับความรุ นแรงของฟันสึกได้ในทุกพื้นผิวของฟันทุก
ซี่ ทุกด้านของฟั น ซึ่ งจะทาให้ผูต้ รวจสามารถแยกสาเหตุการเกิ ดฟั นสึ กได้ด้วย และ Basic erosive
wear examination (BEWE) ปี 2008 [19] ที่แม้ว่าจะใช้ตรวจวัดความรุ นแรงเฉพาะฟั นสึ กชนิ ด erosion
แต่มี ขอ้ ดีคือ สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ ยงุ่ ยาก สามารถประเมินระดับความเสี่ ยงของฟั นสึ กในแต่ล ะ
บุคคล รวมทั้งแนวทางในการดูแลรักษาต่อไปได้ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเลือกใช้ดชั นีการตรวจฟันสึ ก
ในเชิ งความรุ นแรง 2 ดัชนี คือดัชนี ฟันสึ กของ Smith and Knight TWI ปี 1984 [18] และ Basic erosive
wear examination (BEWE) ปี 2008 [19]
2.3 ปัจจัยที่มีความสั มพันธ์ ต่อการเกิดสภาวะฟันสึ ก
มีหลายปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการเกิดสภาวะฟันสึก การเกิดสภาวะฟันสึกในแต่ละ
บุ ค คลอาจไม่ ไ ด้เกิ ด จากปั จ จัย ใดปั จจัย หนึ่ งเพี ย งอย่า งเดี ย ว แต่ เกิ ด จากหลายปั จ จัย ประกอบกัน
โดยทัว่ ไปปั จจัยที่ก่อให้เกิดฟั นสึ กเกิดจาก 2 ปั จจัยใหญ่ คือ ปั จจัยภายนอก และปั จจัยภายใน [1,3,20] ซึ่ ง
ปั จจัยภายนอก ได้แก่ ปั จจัยด้านเคมี ปั จจัยด้านชีวภาพ ปั จจัยด้านพฤติกรรม การประกอบอาชีพ และ
เล่นการกีฬา ผลิตภัณฑ์การดูแลช่องปาก การได้รับยาหรื อรักษาทางการแพทย์ และปั จจัยภายใน ได้แก่
การอาเจียนเป็ นประจา ภาวะที่ต่อมน้ าลายทางานน้อยกว่าปกติ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.3.1 ปั จจัยด้านเคมี
การบริ โภคอาหารหรื อเครื่ องดื่ม ที่มีฤทธิ์ เป็ นกรดโดยเฉพาะกรดซิ ตริ ก กรดฟอสฟอริ ก และ
กรดคาร์ บ อนิ ก เช่ น น้ าผลไม้รสเปรี้ ยว เครื่ อ งดื่ ม ที่มี ความเป็ นกรดสู ง น้ าอัด ลม เครื่ อ งดื่ ม ชู กาลัง
เครื่ องดื่มเกลือแร่ ผลไม้รสเปรี้ ยว อาหารหมักดอง เป็ นต้น [21] การดื่มเครื่ องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ เช่น
เบียร์ ไวน์ ซึ่ งมีความเป็ นกรด หากดื่มในปริ มาณมากๆ อาจทาให้เกิดโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง ซึ่ งเพิ่มความ
เสี่ยงของการอาเจียน หรื อสารอกเอากรดออกจากกระเพาะอาหารมีผลต่อการเกิดฟันสึกเช่นกัน อาหาร
และเครื่ องดื่ม เหล่านี้ ที่ล้วนแล้วแต่มีความเป็ นกรดสู ง (ค่าความเป็ นกรดด่างน้อยกว่า 4.0) เมื่อ มีการ
สัมผัสกับผิวเคลือบฟั นทาให้มีการลดค่าความเป็ นกรดด่างเกินกว่าค่าวิกฤต คือ ค่าความเป็ นกรดด่าง
5.5 ทาให้มีการสลายแร่ ธาตุของเคลือบฟัน และเนื้ อฟัน แต่การสึ กของฟันไม่ได้ข้ นึ แต่กบั ค่าความเป็ น
กรดด่ างของอาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม เท่านั้น ยังขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบแร่ ธาตุอื่ นๆ ภายในอาหาร เช่ น
แคลเซียม ฟลูออไรด์ ฟอสเฟตซึ่งแร่ ธาตุพวกนี้จะช่วยในการปรับสมดุลกรดที่สมั ผัสกับฟันได้ [1,3,6,16]
2.3.2 ปั จจัยด้านชีวภาพ
ภาวะน้ าลาย คุณสมบัติของน้ าลายเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการป้ องกันการเกิดสภาวะฟั นสึ กโดย
การเจือจาง และปรับสมดุลความเป็ นกรด สร้างเป็ นเยือ่ บางๆ คลุมผิวฟั น ลดการสลายแร่ ธาตุของผิว
ฟั น จากการสัม ผัส กรด [1,20] ส่ ง เสริ ม การกลับ คื น แร่ ธ าตุก ลับ คื น ผิว ฟั น อัต ราการหลั่งของน้ าลาย
ในขณะไม่ ถู กกระตุ ้นมี ความสัม พัน ธ์โดยตรงกับ การเกิ ดฟั น สึ ก ในผูท้ ี่ มี ภาวะปากแห้ง อย่างเช่ น
ผูส้ ู งอายุ ผูไ้ ด้รับการฉายรังสี บริ เวณศีรษะและคอ ผูป้ ่ วยโรคโชเกร็ นซิ นโดรม (Sjogren’s syndrome)
หรื อ ผูท้ ี่รับประทานยาบางชนิ ดที่มีผลต่อ การหลั่งของน้ าลายทาให้อตั ราการไหลของน้ าลายต่ ากว่า
ปกติมีความสัมพันธ์กบั การเกิดฟั นสึก นอกจากนี้น้ าลายยังมีการสร้างเพลลิเคิล [3,20] ประกอบด้วยมิว
ซิ น (mucins) ไกลโคโปรตีน (glycoproteins) รวมทั้งเอนไซม์อื่นๆ เสมือ นเป็ นฟิ ล์มบางๆ ปราศจาก
แบคทีเรี ยเคลือบทีผ่ ิวฟั น และเนื้ อเยือ่ ในช่องปากทาให้กรดไม่สามารถสัมผัสกับผิวฟันได้โดยตรง [20]
และเคลือบฟันเป็ นส่ วนที่มีโอกาสเสี่ ยงในการสัมผัสกรดมากที่สุด หากมีการสลายแร่ ธาตุของเคลือบ
ฟันไปแล้วก็อาจส่งผลต่อชั้นเนื้อฟันได้โดยสารประกอบอินทรี ย ์ (organic content) จะทาหน้าที่เป็ นตัว
คอยกั้นไม่ให้แร่ ธาตุในเนื้ อฟันสลายไป นอกจากนี้ แร่ ธาตุแคลเซี ยม และฟอสเฟตในน้ าลายมีผลช่วย
ในการกลับคืนแร่ ธาตุสู่ผิวฟั นได้ ในผูท้ ี่มีการฟอกสี ฟันโดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทาให้เคลือบ
ฟันมีความอ่อนนุ่มซึ่งจะทาให้เกิดฟันสึกได้มากขึ้น [2,6]
นอกจากนี้ ตาแหน่ งของฟั นแต่ละซี่ ในช่อ งปากมีผลต่อการเกิดฟั นสึ กได้อีกด้วย สื บเนื่ อ งจาก
น้ าลายเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดสภาวะฟันสึก ฟันในตาแหน่งที่ใกล้กบั ท่อเปิ ดของน้ าลายก็มีโอกาส
เกิดฟันสึกได้น้อยกว่าฟันที่อยูไ่ กลจากท่อเปิ ดน้ าลาย ยกตัวอย่างเช่น ฟันหน้าล่างด้านลิ้นมีโอกาสเกิด
ฟั นสึ กได้น้อยกว่าฟั นหน้าบนด้านริ มฝี ปาก [2] นอกจากนี้ ยังพบว่าฟั นเขี้ยวล่างมักพบการสึ กได้มาก
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ที่สุดในช่องปาก ในขณะที่ฟันกรามแท้ซี่ที่สามพบการสึกได้น้อยที่สุด รองลงมาได้แก่ ฟันกรามแท้ซี่
ที่สอง [13]
2.3.3 ปั จจัยด้านพฤติกรรม
ปั จจัยด้านพฤติกรรมเป็ นผลมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ที่ทาให้การเกิดสภาวะฟั นสึ กใน
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน พฤติกรรมในแต่ละคนจะรวมถึงการดารงชีวติ การบริ โภคอาหาร และ
เครื่ องดื่ม การที่รับประทานอาหารหรื อเครื่ องดื่มที่มีความเป็ นกรด การรับประทานอาหารที่แข็งและ
เหนี ยว เช่น ผูท้ ี่ชอบขบเค้นฟั นการเคี้ยว แทะเม็ดถัว่ การเคี้ยวใบยาสู บ [13] นอกจากนี้ ปริ มาณ ความถี่
และวิธีการในการรับประทานอาหารหรื อเครื่ องดื่มก็มีผลต่อการเกิดฟันสึกกล่าวคือ หากมีการบริ โภค
ในปริ มาณที่มาก บริ โภคบ่อยครั้งจะทาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อฟั นสึกได้มากขึ้น การกลั้วอมในปากก่อน
กลื นทาให้ฟันสัมผัสกับอาหารหรื อเครื่ องดื่มได้มากกว่าการใช้หลอดดู ดแล้วกลื นทันที ส่ งผลให้มี
โอกาสเกิดฟันสึกได้มากกว่า [1,3]
นอกจากนี้พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่องปากแต่ละบุคคลก็มีผล กล่าวคือ การแปรงฟันที่ผดิ วิธี
การใช้แรงในการแปรงฟั นมากเกินไปทาให้ผิวฟั นถูกกาจัดออกไป เมื่อฟันเหล่านี้ สมั ผัสกับกรด จะมี
ผลท าให้เกิ ดการสึ ก ของผิวฟั นดังกล่ าวได้ม ากยิ่งขึ้น เนื่ อ งจากผิวฟั น ดังกล่ าวมี ก ารสู ญ เสี ยแร่ ธ าตุ
ออกไป และยังไม่ได้มีการคืนกลับของแร่ ธาตุที่ดีพอ [2,20]
2.3.4 การประกอบอาชีพ และการเล่นกีฬา
การอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ การทางานอยูใ่ นโรงงานที่มีสภาพแวดล้อมเป็ นกรดสู ง หรื อการประกอบ
อาชีพที่ตอ้ งสัมผัสกับกรดบ่อยครั้ง เช่ น โรงงานแบตเตอรี่ ที่อาจต้องสัมผัสกับไอระเหยของกรดใน
ระหว่างทางานลักษณะฟั นสึกกร่ อนจากสภาพแวดล้อมนี้มกั เกิดที่ผวิ ฟั นด้านริ มฝี ปากของฟันหน้าบน
และล่ าง นักชิ มไวน์ที่ตอ้ งมีการสัม ผัสกับสภาวะความเป็ นกรดจากไวน์บ่อ ยครั้ง ความรุ นแรงของ
ความสึ กกร่ อนและจานวนซี่ ฟันที่สึกกร่ อนขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่ทางาน [2] และการออกกาลังกายหัก
โหมทาให้เกิดการเสียเกลือแร่ และน้ าในร่ างกาย ร่ างกายมีการปรับสมดุลลดการสูญเสียน้ าโดยการลด
อัตราการไหลของน้ าลาย ประกอบกับมีการบริ โภคเครื่ องดื่มชูกาลัง หรื อเครื่ องดื่มเกลือแร่ ในกลุ่มผู ้
ออกกาลังกาย [22] ซึ่ งเครื่ องดื่มเหล่านี้ มีค่าความเป็ นกรดด่างที่ต่าทาให้ฟันมีโอกาสเสี่ ยงฟั นสึ กได้สูง
นอกจากนี้กาลังการการว่ายน้ าในสระว่ายน้ าที่มีการใช้สารคลอรี น หรื อโซเดียมไฮโปคลอไรท์ซ่ ึงจะ
ทาให้น้ าในสระมีค่าความเป็ นกรดด่างต่ากว่า 5.5 ในขณะที่ว่ายน้ าฟั นก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับความ
เป็ นกรดในน้ า ดังนั้นผูท้ ี่ว่ายน้ าเป็ นประจาอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลานานจะพบว่ามีความชุกของการสึ ก
กร่ อนได้มากกว่าคนทัว่ ไป [2,3]
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2.3.5 ผลิตภัณฑ์การดูแลช่องปาก การได้รับยา หรื อรักษาทางการแพทย์
การทาความสะอาดช่ องปากโดยการใช้แปรงสี ฟันชนิ ดขนแข็ง การใช้ยาสี ฟันที่มีผงขัดชนิ ด
หยาบ เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ผงขัดในยาสีฟันช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการกาจัดคราบจุลินทรี ย ์ สิ่ งสะสม
ชนิดแข็ง และคราบสีต่างๆ ที่ติดอยูบ่ นผิวฟันโดยในยาสีฟันแต่ละชนิดมีขนาด ความแข็ง ความเข้มข้น
ของผงขัดต่างกัน โดยยาสีฟันที่ผสมผงขัดชนิดหยาบ ใหญ่จะสามารถกาจัดคราบจุลินทรี ยไ์ ด้ดี หากใช้
เป็ นเวลานานก็ส ามารถทาให้เกิ ดฟั นสึ กได้เนื่ อ งจากผิวเคลื อ บฟั น และเนื้ อ ฟั นถู กการขัด สี ท าลาย
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์การดูแลช่องปากส่ วนใหญ่ เช่น ยาสี ฟัน น้ ายาบ้วนปากมักมีฤทธิ์เป็ นกรด ซึ่งจะ
ทาให้ฟันสึกได้ [2] และการรับประทานยาที่มีฤทธิ์เป็ นกรด เช่น วิตามินซี หรื อแอสไพริ น หากเคี้ยวหรื
ออมเป็ นเวลานาน เป็ นประจาสามารถทาให้เกิดฟั นสึ กได้เนื่ องจากมี โอกาสสัมผัสกับผิวเคลือ บฟั น
ตลอดเวลาที่ยาอยูใ่ นปาก หรื อ ยาบางชนิ ดมี ผลทาให้การหลัง่ น้ าลายลดลง เช่น ยากล่อมประสาท ยา
รักษาโรคพาร์กินสัน ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน ยากลุ่มต้านฤทธิ์ของฮีสตามีน ยากลุ่มลดความดัน ทาให้มี
ผลลดคุ ณ สมบัติ ในการป้ องกัน ผิ ว ฟั น ของน้ าลายจากกรดที่ เกิ ด ขึ้ น นอกจากนั้ นการรั ก ษาทาง
การแพทย์โดยผูป้ ่ วยได้รับการฉายรังสีบริ เวณศีรษะและคอก็ส่งผลทาให้เกิดฟันผุได้เช่นกัน [1-3]
2.3.6 การอาเจียนเป็ นประจา
ผูท้ ี่อาเจียนเป็ นประจาจะพบสภาวะฟั นสึ กได้มากกว่าคนปกติ โดยเฉพาะบริ เวณฟั นหน้าบน
ด้านเพดานปาก [13,21] เนื่ องจากการอาเจียนเป็ นประจามี สาเหตุจากกรดจากน้ าย่อยในทางเดิ นอาหาร
หรื อ ไหลย้อ นจากกระเพาะอาหารเข้าสู่ ช่อ งปากจะมี ค่าความเป็ นกรดเบสที่ต่ ากว่าค่าวิกฤติของผิว
เคลือบฟั น เมื่อมีการสัมผัสบ่อยครั้งมีผลในการทาลายผิวฟั น ทาให้เกิดฟั นสึ กได้ มักพบได้จากผูท้ ี่มี
โรคทางระบบที่ทาให้เกิดอาการอาเจียน เช่น มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โรคกระเพาะ
อาหาร พิษสุราเรื้ อรัง หญิงมีครรภ์ที่มีภาวะอาเจียนมากเกินไป [1,20] และผูท้ ี่มีการรับประทานที่ผดิ ปกติ
เช่น อะนอร์เรคเซี ยเนอร์โวซา (anorexia nervosa) บูลิเมีย (bulimia) และการอาเจียนเนื่ องจากการที่มี
ภาวะเครี ยดทาให้กรดในทางเดินอาหารไหลย้อนขึ้นสู่ช่องปาก มีการสัมผัสกับผิวฟัน ทาให้เกิดสภาวะ
ฟันสึกได้ [10,20]
2.3.7 ภาวะที่ต่อมน้ าลายทางานน้อยกว่าปกติ
ภาวะที่ต่อมน้ าลายทางานน้อยกว่าปกติหรื อ อาการปากแห้ง (drymouth, xerostomia) สามารถ
พบได้มากในผูส้ ู งอายุ [11] สาเหตุของอาการปากแห้งมีท้งั แบบชัว่ คราว หรื อแบบถาวร ซึ่ งสาเหตุแบบ
ชัว่ คราว ได้แก่ ความวิตกกังวล การติดเชื้อของต่อมน้ าลาย การอักเสบ ท่อ น้ าลายอุ ดตัน ยาบางชนิ ด
เช่ น ยากล่อมประสาท ยารักษาโรคพาร์ กินสัน ยาแก้คลื่ นไส้อ าเจียน ยากลุ่มต้านฤทธิ์ของฮี สตามี น
ยากลุ่มลดความดันโลหิ ต การสู ญเสี ยน้ าและเกลือแร่ ของร่ างกาย การสู บบุหรี่ และสาเหตุแบบถาวร
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ได้แก่ โรคทางระบบบางชนิ ด เช่น โชเกร็ นซิ นโดรม (Sjogren’s syndrome), Diabetes mellitus, Diabetes
insipidus, Sarcoidosis, Salivary gland dysplasia คือ การขาดหายไปของต่อ มน้ าลายบางส่ ว นตั้งแต่
กาเนิด การผ่าตัดหรื ออุบตั ิเหตุที่สร้างความเสียหายแก่ต่อมน้ าลาย ส่งผลให้การหลัง่ น้ าลายบกพร่ อง [2]
จากการทบทวนตารา เอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่ องทฤษฎีต่างๆ ตามหลักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะฟั นสึก สามารถสรุ ปได้ว่ามีปัจจัยหลายปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟั นสึ ก
ได้แก่ ปั จจัยด้านเคมี ปั จจัยด้านชี วภาพ ปั จจัยด้านพฤติกรรม การประกอบอาชี พ และเล่นการกี ฬา
ผลิตภัณฑ์การดูแลช่องปาก การได้รับยาหรื อรักษาทางการแพทย์ การอาเจียนเป็ นประจา ภาวะที่ต่อม
น้ าลายทางานน้อยกว่าปกติ
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.4.1 การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความชุกของฟันสึกประเภทต่างๆ
ในต่างประเทศมี หลายการศึก ษา จากรายงานการศึกษาของ Al-Zarea [23] ที่ ทาการศึก ษาใน
ผูป้ ่ วยที่มารับบริ การที่คลินิกทันตกรรม 400 คน อายุระหว่าง 15 - 65 ปี โดยใช้วธิ ีการตรวจในช่องปาก
ร่ วมกับใช้แบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75 มีฟันสึกชนิ ด attrition ร้อยละ 90
มีฟันสึ กชนิ ด erosion และร้อยละ 15 มี ฟันสึ กชนิ ด abrasion ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Yadav [4] ที่
ทาการศึกษาในกลุ่มประชากรอายุ 18 - 55 ปี จานวน 500 คน ผลการศึกษาพบความชุกของฟันสึกชนิ ด
attrition ร้อยละ 88 ในกลุ่มตัวอย่าง และยังมีการศึกษาของ Jakupovic และคณะ[24] ทาการศึกษาสภาวะ
คอฟั น สึ ก ในประชากรอายุ 20 - 64 ปี ที่ ม ารั บ บริ ก ารทั น ตกรรมในคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยซาราเยโว สาธารณรัฐบอสเนี ย เฮอเซโกวิน่า จานวน 210 ราย ใช้ดชั นี วดั การสึ ก Smith
and Knight tooth wear index (TWI) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มอายุ 20 - 34 ปี พบคอฟั นสึ กร้อยละ 78.6
กลุ่มอายุ 35 - 49 ปี พบคอฟันสึกร้อยละ 91.4 และกลุ่มอายุ 50-64 ปี พบคอฟั นสึ กร้อยละ 97.2 และยัง
มีรายงานการศึกษาของ Oginni และคณะ [25] ทาการศึกษาของความชุกของการเกิดฟันสึกในผูป้ ่ วยโรค
ระบบทางเดินอาหารอายุระหว่าง 18 - 72 ปี ในประเทศไนจีเรี ย จานวน 125 คน ใช้ดชั นี การวัดระดับ
ฟั นสึ ก Smith and Knight tooth wear index (TWI) ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคกรดไหลย้อ น
พบความชุกของการเกิดฟันสึกแบบ erosion มากกว่าคนทัว่ ไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.4.2 การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความรุ นแรงของฟันสึก
จากรายงานการศึกษาในต่างประเทศของ Daly และคณะ [26] ทาการศึกษาในประชากรอายุ
ระหว่าง 18 - 80 ปี ที่มารับบริ การทันตกรรมในประเทศมาเลเซี ย ใช้ดชั นี การวัดระดับฟั นสึ ก Smith
and Knight tooth wear index (TWI) ผลการศึกษาพบว่าร้อ ยละ 80 มีการสึ กของฟั นในระดับ 1 คือ มี
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การสึ กในชั้นเคลือบฟั น ร้อยละ 18 มีการสึ กของฟั นในระดับ 2 คือ ในฟั นหลังสึ กถึงชั้นเนื้ อฟั นน้อย
กว่า 1/3 ในฟั นหน้าสึ กถึงชั้นเนื้ อฟั นเล็กน้อย และสึ กบริ เวณคอฟั นลึกน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และร้อย
ละ 2 มีการสึ กของฟันในระดับ 3 คือ สึกมากกว่า 1/3 ในฟันหลัง สึกถึงชั้นเนื้อฟั นในฟันหน้า แต่ยงั ไม่
มีการทะลุโพรงประสาทฟั น และรอยสึ กลึก 1 - 2 มิลลิเมตร บริ เวณคอฟั นใกล้เคียงกับการศึกษาของ
Bartlett และคณะ [27] ทาการศึกษาในประชากรอายุระหว่าง 18 - 35 ปี ในทวีปยุโรป จานวน 3,187 คน
ใช้ดชั นี การวัดระดับฟั นสึ กของ Basic erosive wear examination (BEWE) ผลการศึกษาพบว่าร้อ ยละ
27.7 มี การสึ กของฟั นเล็กน้อย ร้อยละ 26.1 มี การสึ กของฟั นอย่างเห็ นได้ชัด แต่น้อ ยกว่าร้อ ยละ 50
ของพื้นผิวทั้งหมด และร้อยละ 3.3 มีการสึกมากกว่า หรื อเท่ากับร้อยละ 50 ของพื้นผิวทั้งหมด
2.4.3 การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟันสึก
การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟั นสึ กมีหลายการศึกษาทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ ทั้งที่ทาในห้องปฏิบตั ิการ และทาในประชากรทัว่ ไป รายงานการศึกษาของณัฏยา
อัศววรฤทธิ์ และคณะ [28] ทาการศึกษาความรุ นแรงของฟันสึกในประชากรไทยอายุ 20 - 61 ปี จานวน
86 คน โดยใช้ดชั นี การวัดระดับการสึ กที่ดัดแปรจากดัชนี ของ Smith and Knight ผลการศึกษาพบว่า
เพศชายมีคะแนนฟันสึกเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งผลการศึกษาคล้ายคลึงกับ
การศึกษาของ Aidi และคณะ [29] พบว่าเพศหญิงจะพบอุบตั ิการณ์การสึ กของฟั นกรามล่างซี่ ที่ 1 น้อย
กว่าเพศชาย พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ผลไม้ที่มีรสเปรี้ ยว การรับประทานวิตามิน และ
การขบเน้นฟั นมีความสัมพันธ์กบั การเกิดฟั นสึ ก และจะพบสภาวะฟั นสึ กได้น้อยในกลุ่มตัวอย่างที่มี
การรับ ประทานโยเกิ ร์ ต หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จากนม เช่ น เดี ยวกับ การศึ ก ษาของ Correa และคณะ [30]
ทาการศึก ษาถึ งความชุ ก และปั จจัย ที่มี ค วามสัม พัน ธ์ต่ อ การเกิ ด ฟั น สึ ก ในประชากรอายุ 2 - 20 ปี
จานวน 232 คนที่มารับบริ การทันตกรรมในคลินิกเอกชน ผลการศึกษาพบความชุกของฟันสึ ก ร้อยละ
25.43 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดฟั นสึ กได้แก่ อายุ การดื่มเครื่ องดื่ม ที่มีฤทธิ์เป็ นกรด การรับ
ประทานขนมหวาน และความถี่ในการรับประทานผลไม้ และจะพบความชุกของสภาวะฟั นสึ กได้ต่า
ในกลุ่มตัวอย่างที่มีการดื่มนม
การศึกษาของ David และคณะ [13] พบฟั นสึ กบริ เวณคอฟั นได้มากในผูท้ ี่แปรงฟั นด้วยแปรงสี
ฟั น ชนิ ดขนแข็ง ผูท้ ี่ ใช้เกลื อ หรื อยาสี ฟั น ชนิ ดผง และผูท้ ี่ แปรงฟั น ด้วยวิธีขยับ ไปมาในแนวนอน
การศึกษาของ Bhardwaj [31] ที่ทาการศึกษาถึงพฤติกรรมการแปรงฟันกับฟันสึกชนิด abrasion ในกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 20 ปี ขึ้นไป จานวน 515 คน ในประเทศอิ นเดีย โดยใช้แบบตรวจสภาวะฟั นสึ กร่ วมกับ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ความถี่ในการแปรงฟั น และระยะเวลาในการเปลี่ยนแปรงสี ฟันมี
ความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด abrasion
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นอกจากนี้ การศึกษาของ Al-Zarea [23] พบว่า อายุ โรคประจาตัว จานวนฟั นที่เหลือในช่องปาก
การรับประทานอาหาร หรื อดื่มเครื่ องดื่มที่มีฤทธิ์เป็ นกรด การนอนกัดฟั น การทางานนอกหน้าที่บด
เคี้ยว การสัมผัสฝุ่ นกรด การเคี้ยวอาหารข้างเดียว การใช้ยาสี ฟันที่มีผงขัดหยาบ ความถี่และเทคนิคการ
แปรงฟั น มี ค วามสัม พัน ธ์กับ การเกิ ด ฟั น สึ ก อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ เช่ น เดี ยวกับ การศึก ษาของ
Bartlett และคณะ [21] ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของชนิด และพฤติกรรมการรับประทานอาหารใน
ประชากรอายุ 18 - 30 ปี จานวน 1,010 คน ใช้ดัชนี ก ารวัดระดับฟั น สึ ก Exact tooth wear index ผล
การศึกษาพบว่าการรับประทานอาหาร หรื อดื่มเครื่ องดื่มที่มีฤทธิ์เป็ นกรด รวมทั้งการดื่มจากแก้ว หรื อ
อมกลั้วปากมี ความสัมพันธ์กบั การเกิดฟั นสึ ก การมี ประวัติแสบร้อ นหน้าอกมีความสัมพันธ์กบั การ
เกิดฟั นสึกบริ เวณด้านเพดานปาก ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของ Kannan และคณะ [32] ทาการศึกษาใน
ประชากรอายุ 18 - 25 ปี จานวน 400 คน ในเมื อ งเชนไน ประเทศอิ น เดี ย พบว่าการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็ นประจาทุกวันทาให้เกิดฟั นสึ กได้มากกว่าดื่มอาทิตย์ละครั้ง การดื่มเครื่ องดื่มที่มีฤทธิ์
เป็ นกรดทาให้เกิดฟั นสึกได้มากกว่าเครื่ องดื่มที่ไม่มีฤทธิ์เป็ นกรด นอกจากนี้ ปริ มาณในการดื่มก็มีผล
ต่อการเกิดฟั นสึ กได้เช่นกัน หากมีการดื่มในปริ มาณที่มากก็จะพบฟั นสึ กได้มากขึ้น และจากรายงาน
การศึกษาพบว่าน้ าลายมีความสัมพันธ์กบั สภาวะฟั นสึกดังรายงานการศึกษาของ Piangprach และคณะ
[33]
ทาการศึกษาถึงผลของน้ าลายต่อการเกิดสภาวะฟั นสึ ก ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มอายุ 16 - 20 ปี
ที่ไม่มีสภาวะฟั นสึกมีความจุบฟั เฟอร์ (buffering capacity) และความเข้มข้นของยูเรี ยในน้ าลายขณะที่
ไม่ถูกกระตุน้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่พบสภาวะฟั นสึกในกลุ่มอายุ 26-30 ปี ที่พบการสึกในชั้นเคลือบ
ฟั นมี อ ัตราการหลั่งของน้ าลายในภาวะถู กกระตุน้ มากกว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ พบการสึ กในชั้นเนื้ อ ฟั น
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Mulic และคณะ [22] ทาการศึกษาถึ งอัตราการหลัง่ ของน้ าลาย และสภาวะ
ฟั นสึ กในผูท้ ี่ออกกาลังกาย อายุระหว่าง 18 - 32 ปี จานวน 104 คน ผลการศึกษาพบสภาวะฟั นสึ กใน
กลุ่มผูท้ ี่ออกกาลังกายเป็ นประจาร้อยละ 64 ส่ วนใหญ่พบมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น และมีอตั ราการหลัง่
ของน้ าลายที่นอ้ ยกว่าผูท้ ี่ไม่ได้ออกกาลังกาย
กล่าวโดยสรุ ป การศึกษาเกี่ยวกับความชุก ความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ ก และปั จจัยเสี่ ยงที่มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟั นสึ ก มักเป็ นการศึกษาที่ใช้การตรวจช่องปากเพื่อหาความชุก และ
ใช้ดชั นี วดั ระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ ก โดยทันตบุคคลากรพร้อ มกับการบันทึก ข้อมู ลเพียง
อย่างเดียว และมีการสัมภาษณ์ หรื อใช้แบบสอบถามเพื่อหาความสัมพันธ์กบั ปั จจัยแต่ละปั จจัยที่มีผล
ต่อสภาวะฟั นสึก ซึ่ งปั จจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันภายใต้บริ บทของสังคมที่แตกต่างกัน
ซึ่ งการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาให้เห็นภาพรวมในชุมชนเน้นการหาความชุก ความ
รุ นแรงโดยมีการเก็บน้ าลายควบคู่ไปกับการตรวจช่องปาก พร้อมบันทึกและใช้แบบสัมภาษณ์ที่ทางผู ้
ศึกษาได้จดั ทาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเสี่ยงด้านความผิดปกติของร่ างกาย (โรคประจาตัวที่
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มีผลต่อการหลัง่ ของน้ าลาย เช่น เบาหวาน การอาเจียน ยาที่มีผลต่อการหลัง่ ของน้ าลาย หรื อมีฤทธิ์เป็ น
กรด เช่น ยากลุ่มต้านฤทธิ์ของฮีสตามีน ยากลุ่มลดความดันโลหิต ยาแอสไพริ น การทานอกหน้าที่การ
บดเคี้ ย วของฟั น เช่ น นอนกัด ฟั น ขบเน้ น ฟั น คาบของแข็ง ) ด้านพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
(ลักษณะอาหาร วิธีการรับประทาน และความถี่ในการบริ โภค) และด้านพฤติกรรมการทาความสะอาด
ช่องปาก (วิธีการแปรงฟั น ระยะเวลา ความถี่ในการแปรงฟั น ชนิ ดของแปรงสี ฟัน และยาสี ฟันที่ใช้)
ต่อการเกิดสภาวะฟันสึกว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไรซึ่งต่างจากการศึกษาอื่น
2.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งกับปั จจัยเสี่ ยงในการเกิ ดฟั นสึ กที่ ผ่านมา มี
หลายปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการเกิดฟั นสึ ก โดยในการศึกษานี้ เลื อกนาปั จจัยที่พบว่า มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟันสึก และเป็ นปั จจัยที่พบได้ในหลายๆ การศึกษาที่ผา่ นมาเพื่อนามา
หาความสัม พันธ์กบั การเกิ ดสภาวะฟั นสึ ก ไม่ ว่าจะเป็ นพฤติกรรมในการบริ โภคอาหารทั้งในส่ วน
ลักษณะของอาหารที่รับประทาน ความถี่ในการบริ โภค ปั จจัยด้านความผิดปกติส่วนบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็ นพฤติกรรมการนอนกัดฟั น หรื อแม้แต่พฤติกรรมการทาความสะอาดช่อ งปาก ชนิ ดของยาสี ฟัน
แปรงสีฟัน วิธีการแปรงฟั น ความถี่ในการแปรงฟัน นอกจากนี้การมีภาวะน้ าลายน้อยก็มีผลต่อการเกิด
สภาวะฟันสึกได้โดยทาให้ผวิ ฟันมีโอกาสได้สมั ผัสกับปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ได้มากขึ้น ส่วนสาเหตุของการ
เกิดน้ าลายน้อยได้แก่ อายุที่เพิม่ ขึ้น โรคประจาตัว ยาบางชนิด เป็ นต้น
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ความผิดปกติของร่ างกาย
- โรคประจาตัวทีม่ ีผลต่อการหลัง่
ของน้ าลาย เช่น เบาหวาน
- ยาที่มีผลต่อการหลัง่ ของน้ าลาย
หรื อมีฤทธิ์เป็ นกรด เช่น ยากลุ่ม
ต้านฤทธิ์ของฮีสตามีน ยากลุ่ม
ลดความดันโลหิต ยาแอสไพริ น
ลักษณะพืน้ ฐาน
- อายุ
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- รายได้

ภาวะน้ าลายน้อย

การอาเจียน
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
- ลักษณะอาหาร
- วิธีการรับประทาน และความถี่
ในการบริ โภค
พฤติกรรมส่วนบุคคล
- วิธีการแปรงฟัน ระยะเวลา และ
ความถี่ในการแปรงฟัน
- ชนิดของแปรงสีฟัน และยาสี
ฟันที่ใช้
- การทานอกหน้าที่การบดเคี้ยว
ของฟัน เช่น นอนกัดฟัน ขบ
เน้นฟัน คาบของแข็ง
ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
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สภาวะฟันสึก

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาเกี่ยวกับความชุก ความรุ นแรง และปั จจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟั น
สึ กในประชากรอายุ 35 - 74 ปี ในเขตอาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ความชุ ก ความรุ น แรง และปั จจัยเสี่ ย งที่ มีค วามสัม พัน ธ์กับ การเกิ ด สภาวะฟั น สึ ก โดยผูศ้ ึ กษาได้
กาหนดวิธีการดาเนินการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย รู ปแบบการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่ ม
ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ การพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 รู ปแบบกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัวขวาง (cross-sectional descriptive study) เก็บ
รวบรวมข้อมู ลโดยใช้แบบตรวจสภาวะฟั นสึ กในช่ องปาก ร่ วมกับแบบสัมภาษณ์ ขอ้ มู ลทัว่ ไป และ
ปั จจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อการเกิดสภาวะฟั นสึ ก เพื่อหาความชุก ความรุ นแรง และปั จจัยเสี่ ยงที่สัมพันธ์กบั
การเกิดสภาวะฟันสึกในประชากรอายุ 35 - 74 ปี อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากร คื อ บุ ค คลทุ ก คนที่ มี อ ายุร ะหว่าง 35 ปี 0 วัน ถึ ง 74 ปี 11 เดื อ น 29 วัน (ณ วัน ที่
ทาการศึกษา) ที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตอาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่ มตัวอย่าง คือ บุคคลทุกคนที่มีอ ายุระหว่าง 35 ปี 0 วัน ถึ ง 74 ปี 11 เดื อ น 29 วัน (ณ วัน ที่
ทาการศึกษา) ที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตอาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ยนิ ยอมเข้าร่ วมการศึกษา
การคานวณกลุ่มตัวอย่าง ทาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรอายุ 35 - 74 ปี ที่ได้จากข้อมูลการ
สารวจประชากรกลางปี เมื่ อเดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในเขตอาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุ ตรดิ ตถ์
จ านวน 13,334 คน ค านวณกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้ค่ า เฉลี่ ย ของสภาวะฟั น สึ ก จากสู ต รของ Smith
(1983)[34] ดังนี้
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สูตร
n0 = Z2 σ2
e2
n0 = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
Z = คะแนนมาตรฐานที่เกี่ ยวกับระดับความเชื่ อ มั่นที่กาหนด ในที่น้ ี ใช้ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ค่าจะเท่ากับ 1.96
σ2 = ความแปรปรวนของสภาวะฟันสึกในที่น้ ีมีค่าเท่ากับ 0.25
e = ขนาดความคลาดเคลื่อนทีก่ าหนด ในที่น้ ีกาหนด 5% หรื อ 0.05
รายละเอียดการแทนค่าเพือ่ หากลุ่มตัวอย่างมีดงั นี้
n0 =
(1.96)2 x 0.25
(0.05)2
n0 =
384.16 ~ 385
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ควรมีขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 385 ราย
วิธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่า ง ไม่ ใช้ห ลัก ความน่ าจะเป็ น เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่างแบบโควต้า (Quota
sampling) โดยเลื อ กกลุ่ มตัวอย่างกระจายไปตามเขตพื้น ที่ และกลุ่ ม อายุในสัดส่ วนที่อ ้างอิ งมาจาก
จานวนแต่ละกลุ่มในประชากรเป้ าหมายทั้งหมด
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงวิธีคานวณตาม Quota sampling ในแต่ละเขตพื้นที่
ตำบล

ประชำกร

คิดเป็ นสั ดส่ วน

กลุ่มตัวอย่ำงตำมสั ดส่ วน

บ่อทอง

a

a/(a+b+c+d)

(a/(a+b+c+d)) x 385

ป่ าคาย

b

b/(a+b+c+d)

(b/(a+b+c+d)) x 385

น้ าพี้

c

c/(a+b+c+d)

(c/(a+b+c+d)) x 385

ผักขวง

d

d/(a+b+c+d)

(d/(a+b+c+d)) x 385

รวม

a+b+c+d

1

385

จากข้อมูลการสารวจประชากรในเขตอาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2556 ซึ่ งประกอบ
ไปด้วย 4 ตาบล มีประชากรในช่วงอายุ 35 - 74 ปี จานวน 13,334 คน สามารถนามาแยกกลุ่มตามเขต
และคานวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 3.2 แสดงสัดส่วน และจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตพื้นที่
ตำบล

ประชำกร

คิดเป็ นสั ดส่ วน

กลุ่มตัวอย่ำงตำมสั ดส่ วน

บ่อทอง

4,947

0.3710

143

ป่ าคาย

2,393

0.1795

69

น้ าพี้

2,339

0.1754

68

ผักขวง

3,655

0.2741

105

รวม

13,334

1

385

ตำรำงที่ 3.3 แสดงวิธีคานวณตาม Quota sampling ตามช่วงอายุ เขตตาบลบ่อทอง
ช่ วงอำยุ

ประชำกร

คิดเป็ นสั ดส่ วน

กลุ่มตัวอย่ำงตำมสั ดส่ วน

35 - 54

a

a/(a+b)

(a/(a+b)) x 143

55 - 74

b

b/(a+b)

(b/(a+b)) x 143

รวม

a+b

1

143
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จากข้อ มู ล การค านวณตาม Quota sampling เขตต าบลบ่ อ ทอง อ าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิ ตถ์ ได้ประชากรในช่วงอายุ 35 - 74 ปี จานวน 143 คน และจากข้อ มูลการสารวจประชากรใน
เขตต าบลบ่ อ ทอง อ าเภอทองแสนขัน จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ปี 2556 มี ป ระชากรในช่ วงอายุ 35 - 74 ปี
จานวน 4,947 คน สามารถนามาแยกกลุ่มตามช่วงอายุ และคานวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 3.4 แสดงสัดส่วน และจานวนกลุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุ เขตตาบลบ่อทอง
ช่ วงอำยุ

ประชำกร

คิดเป็ นสั ดส่ วน

กลุ่มตัวอย่ำงตำมสั ดส่ วน

35 - 54

3,054

0.6173

88

55 - 74

1,893

0.3827

55

รวม

4,947

1

143

ตำรำงที่ 3.5 แสดงวิธีคานวณตาม Quota sampling ตามช่วงอายุ เขตตาบลป่ าคาย
ช่ วงอำยุ

ประชำกร

คิดเป็ นสั ดส่ วน

กลุ่มตัวอย่ำงตำมสั ดส่ วน

35 - 54

a

a/(a+b)

(a/(a+b)) x 69

55 - 74

b

b/(a+b)

(b/(a+b)) x 69

รวม

a+b

1

69

จากข้อ มู ล การค านวณตาม Quota sampling เขตต าบลป่ าคาย อ าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้ประชากรในช่วงอายุ 35 - 74 ปี จานวน 69 คน และจากข้อมูลการสารวจประชากรในเขต
ตาบลป่ าคาย อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุ ตรดิตถ์ปี 2556 มี ประชากรในช่วงอายุ 35 - 74 ปี จานวน
2,393 คน สามารถนามาแยกกลุ่มตามอายุ และคานวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 3.6 แสดงสัดส่วน และจานวนกลุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุ เขตตาบลป่ าคาย
ช่ วงอำยุ

ประชำกร

คิดเป็ นสั ดส่ วน

กลุ่มตัวอย่ำงตำมสั ดส่ วน

35 - 54

1,366

0.5712

39

55 - 74

1,027

0.4288

30

รวม

2,393

1

69
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ตำรำงที่ 3.7 แสดงวิธีคานวณตาม Quota sampling ตามช่วงอายุ เขตตาบลน้ าพี้
ช่ วงอำยุ

ประชำกร

คิดเป็ นสั ดส่ วน

กลุ่มตัวอย่ำงตำมสั ดส่ วน

35 - 54

a

a/(a+b)

(a/(a+b)) x 68

55 - 74

b

b/(a+b)

(b/(a+b)) x 68

รวม

a+b

1

68

จากข้อมูลการคานวณตาม Quota sampling เขตตาบลน้ าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ประชากรในช่วงอายุ 35 - 74 ปี จานวน 68 คน และจากข้อมูลการสารวจประชากรในเขตตาบลป่ า
คาย อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2556 มีประชากรในช่วงอายุ 35 - 74 ปี จานวน 2,339 คน
สามารถนามาแยกกลุ่มตามอายุ และคานวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 3.8 แสดงสัดส่วน และจานวนกลุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุ เขตตาบลน้ าพี้
ช่ วงอำยุ

ประชำกร

คิดเป็ นสั ดส่ วน

กลุ่มตัวอย่ำงตำมสั ดส่ วน

35 - 54

1,492

0.6379

43

55 - 74

847

0.3621

25

รวม

2,339

1

68

ตำรำงที่ 3.9 แสดงวิธีคานวณตาม Quota sampling ตามช่วงอายุ เขตตาบลผักขวง
ช่ วงอำยุ

ประชำกร

คิดเป็ นสั ดส่ วน

กลุ่มตัวอย่ำงตำมสั ดส่ วน

35 - 54

a

a/(a+b)

(a/(a+b)) x 105

55 - 74

b

b/(a+b)

(b/(a+b)) x 105

รวม

a+b

1

105

จากข้อ มู ล การค านวณตาม Quota sampling เขตต าบลผัก ขวง อ าเภอทองแสนขัน จัง หวัด
อุตรดิตถ์ ได้ประชากรในช่วงอายุ 35 - 74 ปี จานวน 105 คน และจากข้อมูลการสารวจประชากรในเขต
ตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิ ตถ์ปี 2556 มีประชากรในช่ วงอายุ 35 - 74 ปี จานวน
3,655 คน สามารถนามาแยกกลุ่มตามอายุและคานวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนได้ดงั นี้
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ตำรำงที่ 3.10 แสดงสัดส่วน และจานวนกลุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุ เขตตาบลผักขวง
ช่ วงอำยุ

ประชำกร

คิดเป็ นสั ดส่ วน

กลุ่มตัวอย่ำงตำมสั ดส่ วน

35-54

2,297

0.6284

66

55-74

1,358

0.3716

39

รวม

3,655

1

105

3.3 เกณฑ์ กำรคัดเลือกประชำกรเข้ ำร่ วมกำรศึกษำ
3.3.1 เกณฑ์ในการคัดเข้าประกอบด้วย
3.3.1.1 มีอายุระหว่าง 35 ปี 0 วัน ถึง 74 ปี 11 เดือน 29 วัน (ณ วันที่ทาการศึกษา)
และยินยอมเข้าร่ วมการศึกษา
3.3.1.2 มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตอาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ หรื ออาศัยไม่ต่ากว่า
3 ปี
3.3.1.3 มีฟันธรรมชาติที่ใช้งานได้ อย่างน้อย 1 ซี่ ในแต่ละ sextant
3.3.2 เกณฑ์ในการคัดออก
3.3.2.1 ผูท้ ี่ ไม่ มีฟันในช่ อ งปาก ผูท้ ี่อ ยู่ในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น ผูท้ ี่
ได้รับการบูรณะฟั นโดยใส่ ฟันปลอมแบบติดแน่ นทั้งปาก หรื อผูท้ ี่เหลือแต่รากฟั นที่มีสาเหตุมาจาก
โรคฟันผุ
3.3.2.2 ผูท้ ี่ได้รับอุบตั ิเหตุ หรื อมีการติดเชื้อบริ เวณใบหน้า และช่องปาก
3.3.2.3 ผูท้ ี่ไม่ยนิ ยอมเข้าร่ วมการศึกษา
3.4 เครื่องมือในกำรศึกษำ
3.4.1 แบบสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์ 1 ชุด จะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสัมภาษณ์ ขอ้ มู ลสุ ขภาพ และปั จจัยที่มีผลต่อ การเกิ ดสภาวะฟั นสึ ก
ได้แก่ ประวัติทางการแพทย์ พฤติกรรมส่ วนบุคคลและอุปนิ สัยที่ผิดปกติ ได้แก่ นอนกัดฟั น ขบเค้น
ฟั น เคี้ยวอาหารข้างเดียว พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่องปาก มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรม
และปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะฟันสึกรายบุคคล
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ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริ โภค และความถี่ในการรับประทานอาหาร
และเครื่ องดื่มที่มีผลต่อการเกิดสภาวะฟั นสึ กในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาตามรายการที่กาหนดไว้ว่ากิ น
บ่อยมาก กินบ่อย กินนานๆ ครั้ง หรื อกินไม่ได้/ไม่กิน
3.4.2 แบบตรวจสภาวะฟั นสึกในช่องปาก ทาการตรวจฟันทุกซี่ ยกเว้น ฟั นกรามซี่ที่ 3 ฟั นที่ผุ
เหลือแต่รากฟัน ฟันที่ข้ นึ ไม่เต็มซี่ ฟันหัก ฟันที่ใส่ วงแหวนครอบฟันในงานจัดฟัน (orthodontic band)
บริ เวณที่ได้รับการบูรณะด้วยวัสดุอุด วัสดุเคลือบหลุ มร่ อ งฟั น บริ เวณที่มีหินน้ าลายปกคลุม รอยผุที่
ครอบคลุมไปถึงบริ เวณฟั นสึ ก รวมทั้งฟั นที่ได้รับการบูรณะด้วยครอบฟั น หรื อสะพานฟั น ในกรณี ที่
ตรวจพบชนิ ดฟั นสึ กได้มากกว่า 1 ชนิ ดในแต่ละด้านของการตรวจฟั นแต่ล ะซี่ การศึกษานี้ จะเลื อ ก
ชนิ ดของฟั นสึ กที่มีระดับความรุ นแรงสู งที่สุดเป็ นตัวแทนของชนิ ดฟั นสึ กในด้านนั้นๆโดยใช้เกณฑ์
การแยกชนิดฟันสึกตามลักษณะการสึกของ Rajendran and Sivapathasundharam [11] ดังนี้
Erosion เป็ นการสู ญ เสี ย ผิว ฟั น และ/หรื อ เนื้ อ ฟั น อัน เนื่ อ งมาจากปฏิ กิ ริ ยาเคมี โดยมี
ลักษณะ เป็ นแอ่งโค้งกลม กว้างคล้ายรู ปถ้วย ผิวเรี ยบ สี โปร่ งแสงและสี เหลือง ปลายฟั นหน้ามักดูใส
ไม่สมั พันธ์กบั ฟันคู่สบ
Attrition เป็ นการสู ญเสียผิวฟั นและ/หรื อเนื้อฟั นอันเนื่องมาจากการบดเคี้ยว การกระทบ
กับฟันตรงข้าม โดยมีลกั ษณะเรี ยบ ขอบเป็ นมุมล้อมรอบชัดเจน มักพบบริ เวณตาแหน่ งปลายฟั นด้าน
บดเคี้ยวของฟัน สัมพันธ์กบั ฟันคู่สบ
Abrasion เป็ นการสู ญเสียผิวฟันและ/หรื อเนื้ อฟั นอันเนื่ องมาจากการมีแรงกระทาต่อผิว
ฟัน การขัดถู เช่น การแปรงฟันผิดวิธี โดยมีลกั ษณะ สึกเป็ นรู ป V-shaped ผิวเรี ยบ ขอบชัดเจน รอยสึ ก
ด้านในมนกลม พบบ่อยในบริ เวณคอฟัน พบมากในฟันกรามน้อยและฟันเขี้ยว
สาหรับดัชนี ที่ใช้ตรวจสภาวะฟั นสึ กในเชิงความรุ นแรง ในการศึกษานี้ มีดชั นี 2 ดัชนี คือดัชนี
Smith and Knight tooth wear index (TWI) ปี 1984 [18] และตรวจเพิ่มโดยใช้ดัช นี Basic erosive wear
examination (BEWE) ปี 2008 [19] ในกรณี ที่พบฟั นสึ กชนิ ด erosion โดยในการตรวจหากมีความลังเล
ในการให้คะแนนระดับความรุ นแรงของการสึ ก ให้เลือกคะแนนที่ต่ากว่าเพื่อป้ องกันการคาดคะเนที่
เกินจริ ง
การตรวจระดับ ความรุ น แรงของสภาวะฟั น สึ ก ตามดัช นี ข อง Smith and Knight tooth wear
index (TWI) ปี 1984 [18] ทาการวัดและบันทึกในทุกซี่ทุกด้านของฟั น (ด้านแก้ม, ด้านลิ้น/เพดานปาก,
ด้านสบฟัน และส่วนคอฟัน) ยกเว้น ด้านประชิด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 3.11 แสดงดัชนีฟันสึกของ Smith และ Knight tooth wear index (TWI) ปี 1984 [18]
ระดับ
0
1

2

3

4

ผิวด้าน
ก/ล/บ/ต
ค
ก/ล/บ/ต
ค
ก/ล/บ
ต
ค
ก/ล/บ
ต
ค
ก/ล/บ

ลักษณะ

ไม่มีการสูญเสียผิวเคลือบฟัน
รู ปร่ างไม่เปลี่ยนแปลง
สูญเสียผิวเคลือบฟันเล็กน้อย
เสียรู ปร่ างเล็กน้อย
สูญเสียผิวเคลือบฟันจนถึงเนื้อฟันน้อยกว่า 1 ใน 3 ของผิวฟันทั้งหมด
สูญเสียเคลือบฟันทะลุถึงเนื้อฟันเล็กน้อย
รอยโรคมีขนาดความลึกน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
สูญเสียผิวเคลือบฟันจนถึงเนื้อฟันมากกว่า 1 ใน 3 ของผิวฟันทั้งหมด
สูญเสียเคลือบฟัน และเนื้อฟัน
รอยโรคมีขนาดความลึกน้อยกว่า 1-2 มิลลิเมตร
สูญเสี ยผิวเคลือบฟั นทั้งหมดจนถึงเนื้ อฟัน หรื อมีการทะลุโพรงประสาท
ฟัน
ต
ทะลุโพรงประสาทฟัน หรื อทะลุเนื้อฟันลาดับสอง
ค
รอยโรคลึกมากกว่า 2 มิลลิเมตร หรื อ ทะลุ โพรงประสาทฟั น หรื อทะลุ
เนื้อฟันลาดับสอง
ก = ด้านแก้ม, ล = ด้านลิ้น/เพดานปาก, บ = ด้านบดเคี้ยว, ต = ด้านตัด, ค = ส่วนคอฟัน

การตรวจระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ ก ตามดัชนี ของ Basic erosive wear examination
(BEWE) ปี 2008 [19] ทาการวัดทุกซี่ ทุกด้านของฟัน (ด้านแก้ม, ด้านลิ้น/เพดานปาก และด้านสบฟั น)
ยกเว้น ด้านประชิด และบริ เวณคอฟั น บันทึกคะแนนระดับความรุ นแรงของฟันในแต่ละด้าน โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
คะแนน 0 ไม่มีการสึกของฟัน
คะแนน 1 เริ่ มมีการสึกของฟันเล็กน้อย
คะแนน 2 มีการสึกของฟันอย่างเห็นได้ชดั แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นผิวทั้งหมด
คะแนน 3 มีการสึกมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 50 ของพืน้ ผิวทั้งหมด
และนาคะแนนสูงสุดที่ตรวจพบในแต่ละ sextant มารวมกัน การบันทึกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 3.12 แสดงวิธีการรวบรวมผลคะแนนระดับความรุ นแรงของฟันสึกตามดัชนี Basic erosive
wear examination (BEWE) ปี 2008 [19]
Sextant 1 (#14-#17)
(คะแนนสูงสุด)

Sextant 2 (#13-#23)
(คะแนนสูงสุด)

Sextant 3 (#24-#27)
(คะแนนสูงสุด)

Sextant 4 (#34-#37)
(คะแนนสูงสุด)

Sextant 5 (#33-#43)
(คะแนนสูงสุด)

Sextant 6 (#44-#47)
(คะแนนสูงสุด)

ผลรวมคะแนน
(Sextant1-6)

การแปลผลคะแนนระดั บ ความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ ก ตามดั ช นี Basic erosive wear
examination (BEWE) ปี 2008 [19] ไม่ เพียงแต่บ อกถึ งระดับความเสี่ ยงแต่ยงั สามารถเป็ นแนวทางใน
การดูแลปฏิบตั ิต่อไปได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3.13 แสดงการแปลผลคะแนนระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กตามดัชนี Basic erosive
wear examination (BEWE) ปี 2008 [19]
ระดับควำมเสี่ ยง คะแนนรวม
ไม่เสี่ยง

เสี่ยงต่า

≤2

3-8

แนวทำงปฏิบัติ
ตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่าเสมอ
ตรวจ และประเมินซ้ าทุก 3 ปี
มีการประเมิน ให้คาแนะนาการดูแลอนามัยช่องปาก การ
รับประทานอาหาร และตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่าเสมอ
ตรวจและประเมินซ้ าทุก 2 ปี

เสี่ยงปานกลาง

9-13

มีการประเมิน ให้คาแนะนาการดูแลอนามัยช่องปาก การ
รับประทานอาหาร รวมทั้งหาปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดฟันสึกใน
บุคคลนั้นๆ เพือ่ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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ตำรำงที่ 3.13 (ต่ อ)
ระดับควำมเสี่ ยง คะแนนรวม

แนวทำงปฏิบัติ
อาจพิจารณาให้ฟลูออไรด์เสริ ม หรื อกลยุทธ์อื่นๆ เพือ่ ที่จะเพิม่
ความต้านทานการสูญเสียผิวฟัน

เสี่ยงปานกลาง

9-13

ควรหลีกเลี่ยงการบูรณะฟัน และควรติดตามสภาวะฟันสึกโดยใช้
แบบจาลองฟัน ภาพถ่ายรังสี หรื อใช้ซิลิโคนพิมพ์ปาก
ตรวจและประเมินซ้ าทุก 6-12 เดือน
มีการประเมิน ให้คาแนะนาการดูแลอนามัยช่องปาก การ
รับประทานอาหาร รวมทั้งหาปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดฟันสึกใน
บุคคลนั้นๆ เพือ่ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เสี่ยงมาก

≥ 14

อาจพิจารณาให้ฟลูออไรด์เสริ ม หรื อกลยุทธ์อื่นๆ เพือ่ ที่จะเพิม่
ความต้านทานการสูญเสียผิวฟัน
ควรหลีกเลี่ยงการบูรณะฟัน และควรติดตามสภาวะฟันสึกโดยใช้
แบบจาลองฟัน ภาพถ่ายรังสี หรื อการใช้ซิลิโคนพิมพ์ปากแทน
ในรายที่มีฟันสึกรุ นแรงอาจให้พจิ ารณาการบูรณะฟัน
ตรวจและประเมินซ้ าทุก 6-12 เดือน

3.4.3 แบบบันทึกปริ มาณน้ าลาย
การวัดอัตราการหลัง่ ของน้ าลายใช้เกณฑ์ดดั แปลงจาก Indiana University School of Dentistry
Standards [35] ดังนี้คือ
< 0.2 ml./min ไม่ปกติ
≥ 0.2 ml./min ปกติ
3.5 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
3.5.1 ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิจ ัยต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง ใช้ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้ศึ ก ษามาท าแบบ
สัมภาษณ์ แบบตรวจสภาวะฟันสึก และแบบบันทึกอัตราการหลัง่ ของน้ าลาย
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3.5.2 กาหนดขอบเขตและโครงสร้างของเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการศึกษา และถูกต้องตามเกณฑ์
3.5.3 แบบสัม ภาษณ์ ที่ผูศ้ ึก ษาสร้า งขึ้ น จะน าไปตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา (content
validity) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ทาการตรวจสอบเนื้ อ หาและภาษา และนามาคานวณค่า ดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่ งคัด เลื อ กเอาเฉพาะข้อ ที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ค่าที่ได้ตอ้ งเท่ากับ 0.5 หรื อมากกว่า โดยค่าที่ได้อยูร่ ะหว่าง 0.3-1.0 สาหรับข้อความที่มีค่า IOC น้อ ย
กว่า 0.5 ได้นามาปรับแก้ไขภาษาให้มีความชัดเจนขึ้นตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.5.3.1 การหาคุ ณภาพเครื่ อ งมื อ นาแบบสัมภาษณ์ ที่ได้แก้ไขปรับปรุ งตามคาแนะนา
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนาไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ายกัน (ประชากรในช่วงอายุ 35-74
ปี จานวน 20 คน) ก่อนนาเครื่ องมือที่ได้ไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างจริ ง แล้วนาไปวิเคราะห์หาคุณภาพของ
เครื่ องมือ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์อลั ฟ่ าของคอนบราคมีค่าเท่ากับ 0.83
3.5.3.2 การตรวจสอบความน่ าเชื่อ ถือ ของแบบสัมภาษณ์ (reliability) ผูว้ ิจยั ทาการสุ่ ม
แบบสัมภาษณ์ ซ้ าร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยทาซ้ าในกลุ่มตัวอย่างที่มีลาดับที่ลงท้ายด้วยเลข 0
การสัมภาษณ์ครั้งแรก และครั้งที่ 2 จะมีระยะเวลาห่ างกัน 2 สัปดาห์ นาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบกัน แล้ว
นาไปวิเคราะห์หาความน่ าเชื่อถือ โดยการใช้การทดสอบ Wilcoxon signed rank tests ค่าที่ได้มากกว่า
0.05 แสดงว่าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างครั้งแรก และครั้งที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน
3.5.4 แบบตรวจสภาวะฟันสึกในช่องปาก
3.5.4.1 ทาการปรับมาตรฐานตรวจสอบความน่าเชื่อถือระหว่างผูต้ รวจ (inter-examiner
reliability) ในเรื่ องการประเมินสภาวะ และความรุ นแรงของฟันสึ กก่อนนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน (ประชากรในช่วงอายุ 35 - 74 ปี ) จานวน 2 คน การตรวจสภาวะฟันสึกทาโดยใช้
เตียงสนาม โคมไฟสนาม เอ็กซ์พลอเรอร์ และกระจกส่องปาก บันทึกข้อมูลตามระบบ นาผลการตรวจ
มาเปรี ย บเที ย บกัน แล้ว น าไปวิ เคราะห์ ห าความน่ า เชื่ อ ถื อ (reliability) โดยการใช้ก ารทดสอบ
Wilcoxon signed rank tests ค่าที่ได้มากกว่า 0.05 แสดงว่าการตรวจสภาวะฟั นสึ กระหว่างผูต้ รวจคนที่
1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน
3.5.4.2 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือภายในผูต้ รวจ (intra-examiner reliability) ทาโดย
การสุ่ มตรวจสภาวะฟันสึ กกลุ่มตัวอย่างซ้ าร้อยละ 10 โดยทาซ้ าในกลุ่มตัวอย่างที่มีลาดับที่ลงท้ายด้วย
เลข 0 นาผลการตรวจไปวิเคราะห์หาความน่ าเชื่อ ถื อ (reliability) โดยการใช้การทดสอบ Wilcoxon
signed rank tests ค่าที่ไ ด้ม ากกว่า 0.05 แสดงว่าการตรวจสภาวะฟั นสึ กในกลุ่ มตัวอย่างครั้งแรกและ
ครั้งที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน
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3.5.5 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม SPSS โดยมีการบันทึก
ข้อมูลการสัมภาษณ์ และการตรวจสภาวะฟันสึกซ้ า 2 ครั้ง เพือ่ เป็ นการตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกข้อมูล
3.6 กำรพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ ำง
การศึกษาครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรม ประชากรที่เข้าร่ วมในการศึกษา
จะได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอความร่ วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ การตรวจสภาวะฟั น
สึก และการเก็บน้ าลาย โดยมีอิสระในการตอบรับหรื อปฏิเสธการศึกษา ผูท้ ี่เข้าร่ วมการศึกษาจะได้รับ
การเซ็นใบยินยอมเข้าร่ วมการศึกษา และสามารถออกจากการศึกษาได้ทุกเวลา โดยไม่ตอ้ งให้เหตุผล
หรื อคาอธิบายใดๆ ทุกคาตอบจะถือเป็ นความลับ ข้อมูลทั้งหมดผูศ้ ึกษาจะนาไปวิเคราะห์ในการศึกษา
และนาผลการศึกษาเสนอในภาพรวมเชิงวิชาการเท่านั้น
3.7 วิธีกำรรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดาเนินงานเป็ นขั้นตอนดังนี้
3.7.1 ผูศ้ ึ ก ษาขอหนั ง สื อ จากประธานกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงนายอาเภอทองแสนขัน และผูเ้ กี่ยวข้อง เพือ่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอความ
ร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7.2 ผูศ้ ึกษาแจ้งวัตถุประสงค์ แนวทางการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับ และขอความร่ วมมื อ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมแนบใบเซ็นใบยินยอมเข้าร่ วมเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
3.7.3 การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ทาโดยผูช้ ่วยทันตแพทย์ที่ได้ทาความเข้าใจเนื้อหา และผ่าน
การทดลองใช้ มี การสุ่ ม เก็บ ข้อ มู ล แบบสัม ภาษณ์ ในกลุ่ ม ตัวอย่างซ้ าร้อ ยละ 10 โดยท าซ้ าในกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มี ลาดับที่ ลงท้ายด้วยเลข 0 การเก็บข้อ มู ล แบบสัมภาษณ์ ครั้งแรก และครั้งที่ 2 ห่ างกัน 2
สัปดาห์
3.7.4 การตรวจฟั น โดยทันตบุคลากร 2 คน คือ ทันตแพทย์ 1 คน (ผูว้ ิจยั ) และทันตาภิบาล 1
คนที่ได้ผา่ นการปรับมาตรฐานการตรวจฟั น ตรวจฟันโดยใช้เตียงสนาม โคมไฟสนาม เอ็กซ์พลอเรอร์
กระจกส่ องปาก และแบบบันทึกข้อมูลสภาวะฟั นสึก เช็ดฟันให้แห้งด้วยสาลีกอ้ น ทาการตรวจฟั นทุก
ซี่ ทุ กด้าน (ด้านกระพุง้ แก้ม,ด้านบดเคี้ยว/ด้านปลายฟั น ตัด, ด้านลิ้ น/เพดานปาก และคอฟั น) ตาม
ระบบ ยกเว้น ฟันกรามซี่ ที่ 3 ฟั นที่ผุเหลือแต่รากฟั น บริ เวณที่ได้รับการบูรณะด้วยวัสดุอุด บริ เวณที่มี
หินปูนปกคลุม รอยผุที่ครอบคลุมไปถึงบริ เวณฟันสึก รวมทั้งฟันที่ได้รับการบูรณะด้วยครอบฟัน หรื อ
สะพานฟัน เริ่ มตรวจตั้งแต่ฟันกรามบนขวาเรื่ อยมาถึงฟั นกรามบนซ้าย แล้วเริ่ มต่อที่ฟันกรามล่างซ้าย
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จนมาครบที่ฟันกรามล่างขวา ระหว่างการตรวจฟั นมีการสุ่ มตรวจฟั นกลุ่มตัวอย่างซ้ าร้อยละ 10 โดย
ทาซ้ าในกลุ่มตัวอย่างที่มีลาดับที่ลงท้ายด้วยเลข 0
3.7.5 การตรวจปริ ม าณน้ าลายโดยใช้อ ัตราการหลั่งของน้ าลายด้วยวิธี Unstimulated whole
saliva flow rate (UWSFR) ทาในช่ วงเช้า 09.00 น.- 11.00 น. โดยให้ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษางดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ เครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีน การสู บบุหรี่ การรักษาทาง ทันตกรรม รวมทั้งยากลุ่มต้านการแพ้
(ยกเว้นยาที่ตอ้ งทานประจา หรื อยารักษาโรคประจาตัว) ก่อนอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง งดน้ า อาหาร และ
การแปรงฟั นก่อนดาเนิ นการ 1 ชัว่ โมง จัดให้ผเู ้ ข้าร่ วมการศึกษาอยูใ่ นสถานที่ที่ผ่อนคลาย มิดชิดหัน
หน้าออก เริ่ มต้นการเก็บน้ าลายให้ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาบ้วนปากด้วยน้ าสะอาดที่ได้เตรี ยมไว้ หลังจาก
นั้นให้กลืนน้ าลาย 1 ครั้ง แล้วจึงเริ่ มนับเวลาให้บว้ นน้ าลายลงในภาชนะเป็ นเวลา 5 นาที โดยไม่มีการ
กลืนน้ าลาย หลังจากนั้นวัดปริ มาณน้ าลาย แล้วนามาคานวณกับเวลาที่ใช้เป็ นอัตราการหลัง่ ของน้ าลาย
ในภาวะไม่ถูกกระตุน้ [36] บันทึกและรวมรวมผล
3.7.6 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีทางสถิติที่กาหนดไว้
3.8 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็ จรู ป และใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
3.8.1 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในลักษณะสัดส่ วนที่คิดเป็ นร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายถึง
3.8.1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
3.8.1.2 ข้อมูลสุขภาพ
3.8.1.3 ข้อมูลในการรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม
3.8.1.4 ความชุก ค่าเฉลี่ยของฟันสึก
3.8.2 สถิติเชิ งวิเคราะห์ ใช้การทดสอบ chi-square เพื่อ วิเคราะห์หาปั จจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ
การเกิดฟันสึก
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องความชุก ความรุ นแรง และปั จจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะ ฟันสึ ก
ในกลุ่มประชากรอายุ 35 - 74 ปี ในเขตอาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์น้ ี นาเสนอข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยายตามลาดับดังต่อไปดังนี้
ส่วนที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 4.2 ข้อมูลการตรวจสภาวะฟันสึก ระดับความรุ นแรงของสภาวะฟันสึก และปริ มาณ
น้ าลาย
ส่วนที่ 4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลัง่ น้ าลายกับการเกิดสภาวะ
ฟันสึก
ส่วนที่ 4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟันสึก
ส่ วนที่ 4.1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับ การศึกษา อาชีพและรายได้ในปั จจุบนั (n=385)
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน (ร้ อยละ)

เพศ
190 (49.4)
195 (50.6)

ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
35 - 54
55 - 74
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

236 (61.3)
149 (38.7)
54.3±9.9
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ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน (ร้ อยละ)

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน/คู่
สถานภาพสมรส
หม้าย
หย่า หรื อแยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรี ยน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อปวช.
อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
อาชีพในปัจจุบัน
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บานาญ
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
รับจ้าง
เกษตรกร (ทาไร่ ทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์)
แม่บา้ น ไม่มีอาชีพ
รายได้ ในปัจจุบัน
ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน
5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน
มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน

17 (4.4)
351 (91.2)
16 (4.1)
1 (0.3)
8 (2.1)
272 (70.6)
40 (10.4)
56 (14.6)
4 (1.0)
5 (1.3)
4 (1.0)
32 (8.3)
50 (13.0)
255 (66.3)
44 (11.4)
44 (11.4)
144 (37.4)
160 (41.6)
37 (9.6)

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นเพศหญิง 195 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
50.6 เพศชาย 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.4
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ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาที่มีอ ายุน้อยสุ ดคือ 35 ปี และผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาที่มีอ ายุมากที่สุดคือ 74 ปี
อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 54.3±9.9 ปี ส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มอายุ 35-54 ปี คิดเป็ นร้อยละ 61.3 และกลุ่ม
55 - 74 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.7
สถานภาพสมรสของกลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ แต่งงานหรื อ คู่ ร้อ ยละ 91.2 รองลงมาคือ โสด
ร้อยละ 4.4 หม้าย ร้อยละ 4.1 และหย่าหรื อแยกกันอยู่ ร้อยละ 0.3
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 70.6 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรื อ ปวช. ร้อยละ 14.6 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 10.4 ปริ ญญาตรี หรื ออนุ ปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 2.3 ไม่ได้เรี ยนหนังสือ ร้อยละ 2.1
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทาไร่ ทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 66.3
รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 13.0 แม่ บา้ น ไม่มีอ าชี พ ร้อยละ 11.4 ธุรกิ จส่ วนตัว ค้าขาย ร้อ ยละ 8.3
และรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อบานาญ ร้อยละ 1.0
รายได้ในปั จจุบ ันส่ วนใหญ่ มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาทต่ อ เดื อ น ร้อ ยละ 41.6 รองลงมาคื อ
ต่ากว่า 5,000 บาทต่อ เดือ น ร้อยละ 37.4 ไม่มีรายได้ ร้อ ยละ 11.4 และมากกว่า 10,000 บาทต่อ เดื อ น
ร้อยละ 9.6
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามโรคประจาตัว และสถานที่รักษา (n=385)
ข้ อมูลสุ ขภาพ

จานวน (ร้ อยละ)

โรคประจาตัวหรืออาการ
ไม่มี
มี
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
ได้รับการฉายรังสีบริ เวณศีรษะและคอ
โรคอื่นๆ เช่น ลมชัก โรคหัวใจ หอบหืด จิตเวช
สถานที่รักษา
โรงพยาบาลทองแสนขัน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
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192 (49.9)
193 (50.1)
49 (12.7)
108 (28.1)
68 (17.7)
1 (0.3)
99 (25.7)
127 (33.0)
29 (7.5)

ตารางที่ 4.2 (ต่ อ)
ข้ อมูลสุ ขภาพ

จานวน (ร้ อยละ)

สถานที่รักษา
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
คลินิกเอกชน
อื่นๆ

10 (2.6)
9 (2.3)
3 (0.8)

จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างในการศึกษาส่ วนใหญ่ มีโรคประจาตัว ร้อ ยละ 50.1 โรค
ประจาตัวส่ วนใหญ่ที่พบคือ โรคความดันโลหิ ตสู ง ร้อยละ 28.1 รองลงมาคือ โรคอื่ นๆ เช่น ลมชัก
โรคหัวใจ หอบหื ด จิตเวช ร้อยละ 25.7 โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ร้อยละ 17.7 โรคเบาหวาน
ร้อยละ 12.7 และได้รับการฉายรังสีบริ เวณศีรษะและคอ ร้อยละ 0.3
สถานที่ รั ก ษาโรคประจ าตัว ส่ ว นใหญ่ รั บ รั ก ษาที่ โ รงพยาบาลทองแสนขัน ร้ อ ยละ 33.0
รองลงมาคือ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ร้อ ยละ 7.6 โรงพยาบาลอุ ตรดิ ตถ์ ร้อ ยละ 2.6 และ
คลินิกเอกชน ร้อยละ 2.3
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมส่วนบุคคล (n=385)
พฤติกรรมส่ วนบุคคล
นอนกัดฟัน
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ได้รักษา
ระยะเวลาที่เป็ น (ปี ) ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รู้ สึกเมื่อยทีใ่ บหน้ า หรือเจ็บฟัน หลังตื่นนอนตอนเช้ า
ไม่ใช่
ใช่
ระยะเวลาที่เป็ น (ปี ) ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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จานวน (ร้ อยละ)
352 (91.4)
28 (7.3)
28 (100)
6.1±6.1
347 (90.1)
38 (9.9)
2.6±2.7
3.5±2.2

ตารางที่ 4.3 (ต่ อ)
พฤติกรรมส่ วนบุคคล
ฟันที่เคยอุดไว้ มักแตกบ่ อยๆ
ไม่ใช่
ใช่
ระยะเวลาที่ตอ้ งกลับไปอุดใหม่ (เดือน) ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ขบเน้ นฟัน กัดฟัน
ไม่ใช่
ใช่
ระยะเวลาที่เป็ น (ปี ) ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) ค่าเฉลี่ย±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กัดเล็บ กัดเม้ มริมฝี ปาก กัดดินสอ ปากกา ฝาขวด คาบเข็มตะปู
ไม่ใช่
ใช่
ระยะเวลาที่เป็ น (ปี ) ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เคีย้ วอาหารข้ างเดียว
ไม่ใช่
ใช่
ระยะเวลาที่เป็ น (ปี ) ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิธีการดืม่ เครื่องดื่ม
ดื่มเครื่ องดื่มจากหลอดแล้วกลืน
ดื่มเครื่ องดื่มจากหลอด หรื อแก้วแต่มีการอมเครื่ องดื่มไว้
ในปากก่อนกลืน
ดื่มเครื่ องดื่มจากแก้วแล้วกลืน
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จานวน (ร้ อยละ)
350 (90.9)
35 (9.1)
3.3±3.8

357 (92.7)
26 (6.8)
3.0±2.8
3.8±1.9
371 (96.4)
14 (3.6)
3.1±3.1
2.4±1.3
162 (42.1)
223 (57.9)
3.5±5.0
6.5±1.4
11 (2.9)
4 (1.0)
370 (96.1)

ตารางที่ 4.3 (ต่ อ)
พฤติกรรมส่ วนบุคคล
การออกกาลังกาย
ไม่ได้ออกกาลังกาย
ออกกาลังกาย
ความถี่ในการออกกาลังกาย (ครั้ง/สัปดาห์) ค่าเฉลี่ย±
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะเวลาในการออกกาลังกาย (นาที/ครั้ง) ค่าเฉลี่ย±
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวน (ร้ อยละ)
305 (79.2)
80 (20.8)
5.1±2.2
18.7±10.2

จากตารางที่ 4.3 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมี ป ระวัติน อนกัดฟั น ร้อ ยละ 7.3 ระยะเวลาที่เป็ นเฉลี่ ย 6.1±6.1 ปี ทั้งหมดไม่ เคยได้รับการ
รักษาอาการนอนกัดฟัน
มีประวัติรู้สึกเมื่อยที่ใบหน้า หรื อ เจ็บที่ฟัน หลังตื่นนอนตอนเช้า ร้อยละ 9.9 ระยะเวลาที่เป็ น
เฉลี่ย 2.6±2.7 ปี ความถี่เฉลี่ย 3.5±2.2 ครั้งต่อสัปดาห์
มีประวัติฟันที่อุ ดไว้ม ักแตกบ่อ ย ๆ ร้อยละ 9.1 ระยะเวลาเฉลี่ ยที่ตอ้ งกลับไปอุดใหม่ 3.3±3.8
เดื อน มี ประวัติขบเน้นฟั น กัดฟั น ร้อ ยละ 6.8 ระยะเวลาเฉลี่ยที่เป็ น 3.0±2.8 ปี ความถี่เฉลี่ย 3.8±1.9
ครั้งต่อสัปดาห์
มีประวัติกดั เล็บ กัดเม้มริ มฝี ปาก กัดดินสอ ปากกา ฝาขวด คาบเข็มตะปู ร้อยละ 3.6 ระยะเวลา
เฉลี่ยที่เป็ น 3.1±3.1 ปี ความถี่เฉลี่ย 2.4±1.3 ครั้งต่อสัปดาห์
มี ป ระวัติ เคี้ ยวอาการข้างเดี ย ว ร้ อ ยละ 57.9 ระยะเวลาเฉลี่ ย ที่ เป็ น 3.5±5.0 ปี ความถี่ เฉลี่ ย
6.5±1.4 ครั้งต่อสัปดาห์
เมื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก รรมในเรื่ อ งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม วิธี ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม พบว่า ส่ ว นใหญ่ ดื่ ม
เครื่ องดื่มจากแก้วแล้วกลืน ร้อยละ 96.1 รองลงมาคือ ดื่มเครื่ องดื่มจากหลอดแล้วกลืน ร้อยละ 2.9 และ
ดื่มเครื่ องดื่มจากหลอด หรื อแก้วแต่มีการอมเครื่ องดื่มไว้ในปากก่อนกลืน ร้อยละ 1.0
เมื่อพิจารณาดู พฤติกรรมการออกกาลังกายพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่ไม่ไ ด้
ออกกาลังกาย ร้อยละ 79.2 และออกกาลังกาย ร้อยละ 20.8 ความถี่ในการออกกาลังกาย 5.1±2.2 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการออกกาลังกายส่วนใหญ่ เฉลี่ย 18.7±10.2 นาทีต่อครั้ง
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ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
(n=385)
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่ องปาก
วิธีการทาความสะอาดฟัน
แปรงฟัน
ไม่ได้ทาอะไรเลย
แปรงฟันร่ วมกับวิธีอื่นๆ เช่น น้ ายาบ้วนปาก ไหมขัดฟัน ไม้จิ้มฟัน
ชนิดยาสีฟันทีใช้
แบบครี มหรื อเจล
แบบผง
ยาสีฟันสมุนไพร
ไม่ได้ใช้ยาสีฟัน
ชนิดของแปรงที่ใช้
แปรงขนอ่อน
แปรงขนแข็งปานกลาง
แปรงขนแข็ง
ความถี่ในการแปรงฟัน
1 ครั้งต่อวัน
2 ครั้งต่อวัน
3 ครั้งต่อวัน
มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน
วิธีการแปรงฟัน
แปรงขึ้นลง
แปรงขยับถูไปมาในแนวขวาง
อื่นๆ เช่น แปรงขึ้นลงและถูไปมาแนวขวาง ขยับปั ด
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จานวน (ร้ อยละ)
351 (91.1)
1 (0.3)
33 (8.6)

304 (79.0)
2 (0.5)
76 (19.7)
2 (0.5)
94 (24.4)
271 (70.4)
19 (4.9)
81 (21.0)
284 (73.8)
18 (4.7)
1 (0.3)
76 (19.7)
178 (46.2)
130 (33.8)

ตารางที่ 4.4 (ต่ อ)
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่ องปาก (ต่ อ)

จานวน (ร้ อยละ)

การมาพบทันตบุคลากร หรือทันตแพทย์ ภายใน 1 ปี เพือ่ ตรวจสุ ขภาพ
ช่ องปาก หรือรักษา
ไม่เคย
เคย

86 (22.3)
299 (77.7)

สถานที่รักษา
รพ.รัฐบาล
รพ.สต.
คลินิกเอกชน
อื่นๆ

291 (75.6)
45 (11.7)
71 (18.4)
1 (0.3)

จากตารางที่ 4.4 พบว่าในเรื่ องของพฤติกรรมการท าความสะอาดช่ อ งปาก กลุ่ มตัวอย่างใน
การศึกษาส่ วนใหญ่แปรงฟั นอย่างเดี ยว ร้อ ยละ 91.1 รองลงมาคือ แปรงฟั น ร่ วมกับวิธีอื่ น ๆ ได้แก่
แปรงฟั นร่ วมกับใช้น้ ายาบ้วนปาก แปรงฟันร่ วมกับใช้ไหมขัดฟั น และแปรงฟั นร่ วมกับการใช้ไม้จิ้ม
ฟัน ร้อยละ 8.6 และไม่ได้ทาอะไรเลย ร้อยละ 0.3
เมื่อพิจารณาดูชนิ ดของยาสี ฟันที่ใช้พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้ยาสี ฟันชนิ ดครี ม หรื อเจล ร้อยละ 79.0
รองลงมาคือ ยาสี ฟันสมุนไพร ร้อยละ 19.7 ยาสี ฟันแบบผง ร้อยละ 0.5 และไม่ได้ใช้ยาสี ฟัน ร้อยละ
0.5
ชนิดแปรงสีฟันที่ใช้พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้แปรงสีฟันแบบขนแข็งปานกลางร้อยละ 70.4 รองลงมา
คือ แปรงสีฟันแบบขนอ่อน ร้อยละ 24.4 และแปรงสีฟันแบบขนแข็งร้อยละ 4.9
ความถี่ ในการแปรงฟั น พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ แ ปรงฟั น 2 ครั้ งต่ อ วัน ร้ อ ยละ 73.8
รองลงมาแปรงฟัน 1 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 21.0 แปรงฟั น 3 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 4.7 และแปรงฟันมากกว่า
3 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 0.3
วิธีการแปรงฟันของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่ วนใหญ่แปรงขยับถูไปมาในแนวขวาง หรื อแนวนอน
ร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ วิธีอื่ นๆ ได้แก่ แปรงขึ้นลงและขยับถู ไปมาแนวขวาง แปรงแบบขยับปั ด
ร้อยละ 33.8 และแปรงขึ้นลงอย่างเดียว ร้อยละ 19.7
เมื่อสอบถามการเข้ารับบริ การทันตกรรมภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เคยได้รั บ บริ ก ารทัน ตกรรม ร้ อ ยละ 77.7 สถานที่ รั ก ษาทางทัน ตกรรมส่ ว นใหญ่ รั ก ษาที่
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โรงพยาบาลสังกัดรัฐบาล ร้อยละ 75.6 รองลงมาคือ คลินิกเอกชน ร้อยละ 18.4 โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุขภาพตาบล ร้อยละ 11.7
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของความถี่ในการบริ โภคอาหาร (n=385)
ความถี่ในการบริโภคอาหาร

ชนิดอาหาร หรือเครื่องดื่ม

ผลไม้รสเปรี้ ยว เช่น ส้ม มะนาว
น้ าผลไม้รสเปรี้ ยว เช่น น้ าส้ม
น้ าอัดลม, โซดา, น้ าผลไม้อดั ก๊าซ
เครื่ องดื่มชูกาลัง เครื่ องดื่มเกลือแร่
ผลิตภัณฑ์จากนม โยเกิร์ต
นมเปรี้ ยว
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
อาหารรสเปรี้ ยว ยา ต้มยาต่างๆ
ผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม
เอ็นไก่ กระดูกไก่ เอ็นหมู แคบหมู
เม็ดมะขาม เม็ดกระบก
อาหารที่เหนียว เช่น เนื้อเค็ม หมู
แดดเดียว หนังควายแห้ง
ข้าวแคบ
ลูกอมรสเปรี้ ยว

จานวน (ร้ อยละ)
กินบ่ อยมาก
กินบ่ อย
กินนานๆ
(สั ปดาห์ ละ 8 (สั ปดาห์ ละ
ครั้ง
ครั้งหรือ
4-7 ครั้ง) (สั ปดาห์ ละ
มากกว่า)
1-3 ครั้ง)
31 (8.1)
129 (33.5) 191 (49.6)
7 (1.8)
67 (17.4) 214 (55.6)
4 (1.0)
29 (7.5)
174 (45.2)
21 (5.5)
53 (13.8) 158 (41.0)
21 (5.5)
65 (16.9) 205 (53.2)

ไม่ กิน/ไม่ ได้
กิน

34 (8.8)
97 (25.2)
178 (46.2)
153 (39.7)
94 (24.4)

13 (3.4)
5 (1.3)
2 (0.5)
5 (1.3)
1 (0.3)
2 (0.5)

37 (9.6)
73 (19.0)
10 (2.6)
37 (9.6)
5 (1.3)
30 (7.8)

96 (24.9)
259 (67.3)
178 (46.2)
206 (53.5)
77 (20.0)
194 (50.4)

239 (62.1)
48 (12.5)
195 (50.6)
137 (35.6)
302 (78.4)
159 (41.3)

0 (0)
1 (0.3)

10 (2.6)
18 (4.7)

159 (41.3)
148 (38.4)

216 (56.1)
218 (56.6)

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่ วนใหญ่บริ โภคอาหารในกลุ่มรสเปรี้ ยว เช่น
ผลไม้รสเปรี้ ยว น้ าผลไม้รสเปรี้ ยว อาหารรสเปรี้ ยว กลุ่มเครื่ องดื่มประเภทโซดา น้ าอัดลม เครื่ องดื่มชู
ก าลัง เครื่ อ งดื่ ม เกลื อ แร่ สั ป ดาห์ ล ะ 1 - 3 ครั้ ง ร้ อ ยละ 49.6, 55.6, 67.3, 45.2 และ 41.0 ตามล าดับ
ผลิตภัณฑ์จากนม โยเกิร์ต นมเปรี้ ยวส่วนใหญ่บริ โภคสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง ร้อยละ 53.2 อาหารกลุ่มแข็ง
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เหนี ยว เช่ น เอ็นไก่ แคบหมู กระดู กไก่ เนื้ อ เค็ม หมู แดดเดียว ส่ วนใหญ่บริ โภคสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง
ร้อยละ 53.5 และ 50.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของความถี่ในการบริ โภคอาหารโดยจาแนกตามลักษณะอาหาร
(n=385)
ความถี่ในการบริโภคอาหาร
จานวน (ร้ อยละ)
ประเภทอาหาร หรือเครื่องดื่ม

กินบ่ อย
(≥3 ครั้ง/สั ปดาห์ )

ไม่ กิน/กินนานๆ ครั้ง
(<3 ครั้ง/สั ปดาห์ )

กลุ่มอาหารรสเปรี้ ยว ผลไม้รสเปรี้ ยว

225 (58.4)

160 (41.6)

กลุ่มเครื่ องดื่มชูกาลัง โซดา เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์

116 (30.1)

269 (69.9)

กลุ่มอาหารแข็ง เหนียว

69 (17.9)

316 (82.1)

กลุ่มนม และผลิตภัณฑ์จากนม

86 (22.3)

299 (77.7)

จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มประเภท ลักษณะอาหารหรื อเครื่ องดื่ม และความถี่ในการ
รับ ประทานโดยแบ่ ง เป็ น 2 ระดับ คื อ กิ น บ่ อ ย และไม่ กิน /กิ น นานๆ ครั้ง พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างใน
การศึกษาส่ วนใหญ่บริ โภคอาหารในกลุ่มอาหารรสเปรี้ ยว ผลไม้รสเปรี้ ยวบ่อย ร้อยละ 58.4 สาหรับ
อาหารกลุ่ม เครื่ องดื่มชู กาลัง โซดา เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มอาหารแข็ง เหนี ยว และกลุ่มนม และ
ผลิตภัณฑ์จากนมพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่กินหรื อกินนานๆ ครั้ง
ส่ วนที่ 4.2 ข้ อมูลการตรวจสภาวะฟันสึ ก ระดับความรุนแรงของสภาวะฟันสึก และปริมาณน้าลาย
ตารางที่ 4.7 จานวนและจานวนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของฟันในกลุ่มตัวอย่าง (n=385)
ลักษณะทั่วไป
จานวนฟันในช่องปากที่ได้รับการตรวจทั้งหมด
จานวนฟันที่นอ้ ยที่สุดในช่องปากที่ได้รับการตรวจของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนฟันที่มากที่สุดในช่องปากที่ได้รับการตรวจของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนฟันเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

38

จานวน (ซี่)
8,769
9
28
22.8±4.2

จากตารางที่ 4.7 พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ทั้งหมด 385 คน มีฟันที่ได้รับการตรวจ
สภาวะฟั นสึ กทั้งสิ้ น 8,769 ซี่ คิดเป็ นจานวนฟั นเฉลี่ย 22.8±4.2 ซี่ ต่อคน โดยจานวนฟั นที่น้อยที่สุดที่
ได้รับการตรวจของกลุ่มตัวอย่างคือ 9 ซี่ และจานวนฟั นที่มากที่สุดที่ได้รับการตรวจของกลุ่มตัวอย่าง
คือ 28 ซี่
จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้พบว่าฟั นซี่ที่พบได้มากที่สุดคือ ฟั นซี่ รองลงมาคือ ฟันซี่ 43 พบ
ได้ และฟันซี่ ฟันซี่ที่พบได้นอ้ ยที่สุดในช่องปากคือ ฟันซี่ รองลงมาคือ ฟันซี่ 37 และฟันซี่ 46
ตารางที่ 4.8 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการหลัง่ น้ าลาย ของกลุ่ม
ตัวอย่าง (n=385)
อัตราการหลั่งของน้าลาย (มิลลิลิตร/นาที)
< 0.2
≥ 0.2
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวน (ร้ อยละ)
149 (38.7)
236 (61.3)
0.2±0.1

จากตารางที่ 4.8 การวัดอัต ราการหลั่งของน้ าลายใช้เกณฑ์ดัด แปลงจาก Indiana University
School of Dentistry Standards [35] (ดูรายละเอียดเกณฑ์ที่หน้า 26) พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 385
คน ร้อยละ 61.3 มี อัตราการหลั่งของน้ าลาย ≥ 0.2 มิลลิ ลิตร/นาที ร้อ ยละ 38.7 มีอ ัตราการหลั่งของ
น้ าลาย น้อยกว่า 0.2 มิลลิลิตร/นาที อัตราการหลัง่ ของน้ าลายเฉลี่ยในกลุ่มตัวอย่าง 0.2±0.1 มิลลิลิตร/
นาที
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ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามชนิดฟั นสึก และระดับความรุ นแรงของ
สภาวะฟันสึก (n=385)
ชนิด และ ความรุนแรงของสภาวะฟันสึก
ชนิดของฟันสึก (Rajendran and Sivapathasundharam,
2008)
Attrition
Erosion
Abrasion
ระดับความรุนแรง (Smith and Knight TWI, 1984)
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงบนมาตรฐาน

จานวน (ร้ อยละ)

227 (59.0)
311 (80.8)
382 (99.2)
0
0
17 (4.4)
246 (63.9)
122 (31.7)
3.3±0.5

จากตารางที่ 4.9 การหาความชุ กของสภาวะฟั นสึ กในการศึกษานี้ ใช้การแยกชนิ ดฟั นสึ กตาม
ลักษณะการสึ กของ Rajendran and Sivapathasundharam [11] (ดูรายละเอียดเกณฑ์ที่หน้า 23) พบว่าใน
1 คนสามารถตรวจพบฟั นสึ กได้มากกว่า 1 ชนิ ด ในกรณี ที่ตรวจพบชนิ ดฟั นสึ กมากกว่า 1 ชนิ ดในแต่
ละด้านของการตรวจฟันแต่ละซี่ โดยการศึกษานี้ จะเลือกชนิดของฟันสึกที่มีระดับความรุ นแรงสู งกว่า
เป็ นตัว แทนของชนิ ด ฟั น สึ กในด้านนั้ นๆ ผลการศึก ษาพบว่าส่ วนใหญ่ กว่าร้อ ยละ 99.5 มี ฟั น สึ ก
มากกว่า 1 ชนิ ดในกลุ่ มตัวอย่างแต่ละราย ตรวจพบฟั นสึ กชนิ ด abrasion สู งที่สุดคือจานวน 382 คน
คิดเป็ นร้อยละ 99.2 พบมากที่บริ เวณฟันหลังโดยพบได้ร้อยละ 99.2 และฟันหน้าพบได้ ร้อยละ 55.6
พบฟั น สึ กชนิ ด abrasion ในขากรรไกรบนร้อ ยละ 97.7 และในขากรรไกรล่ างพบได้ร้อ ยละ 84.7
นอกจากนี้ ยังพบว่าฟั น ซี่ ที่ พบการสึ กชนิ ด abrasion ได้ม ากที่สุ ดคือ ฟั น กรามน้อ ยซี่ ที่ หนึ่ ง พบได้
ร้อยละ 98.4 และฟันกรามน้อยซี่ที่สอง พบได้ ร้อยละ 85.2
สาหรับ ฟั น สึ กชนิ ด erosion ผลการศึ กษาตรวจพบในกลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 311 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 80.8 โดยพบที่บริ เวณฟันหน้าและฟันหลังทั้งในขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง ร้อยละ 80.8
นอกจากนี้ยงั พบว่าฟันซี่ที่พบการสึกชนิด erosion ได้มากที่สุดคือ ฟันเขี้ยว พบได้ร้อยละ 80.5 และฟั น
กรามน้อยซี่ที่หนึ่งและสอง พบได้ร้อยละ 80.3
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และฟันสึกชนิด attrition ผลการศึกษาตรวจพบในกลุ่มตัวอย่างจานวน 227 คน คิดเป็ น ร้อยละ
59.0 พบการสึ กได้ในฟั นหน้าและฟั นหลังใกล้เคียงกัน โดยในฟันหน้าพบได้ร้อยละ 56.4 และในฟั น
หลังพบได้ร้อยละ 52.7 สาหรับฟั นในขากรรไกรบนพบได้ร้อยละ 55.6 และขากรรไกรล่างพบได้ร้อย
ละ 52.5 นอกจากนี้ ยงั พบว่าฟั นซี่ ที่พบการสึ กชนิ ด attrition ได้มากที่สุดคือ ฟั น เขี้ยว พบได้ร้อยละ
49.9 และฟันตัดซี่ที่สอง พบได้ร้อยละ 45.7
เมื่อพิจารณาดูระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึก พบว่าสามารถตรวจพบระดับความรุ นแรง
ของสภาวะฟั นสึ กได้หลายระดับในกลุ่ ม ตัวอย่างหนึ่ งคน ในการตรวจหากมี ความลังเลในการให้
คะแนนการสึ ก ให้เลื อ กคะแนนที่ ต่ ากว่า เพื่อ ป้ องกัน การคาดคะเนที่ เกิ ดจริ ง สาหรับ การหาความ
รุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กในการศึกษานี้ จะนับจากระดับความรุ นแรงที่สูงที่สุดที่ตรวจพบในบุคคล
นั้น ๆโดยใช้ดัชนี ข อง Smith and Knight tooth wear index (TWI) ปี 1984 [18] (ดู รายละเอี ยดเกณฑ์ที่
หน้า 24) ผลการศึ กษาพบระดับ ความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้น ไป โดยพบกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีความรุ นแรงของสภาวะฟันสึ กระดับ 2 จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.4 ความรุ นแรงของ
สภาวะฟันสึกระดับ 3 จานวน 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.9 และความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกระดับ 4
จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.7 คะแนนเฉลี่ยของระดับความรุ นแรงสภาวะฟันสึก 3.3±0.5
ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามชนิด และระดับความรุ นแรงของ
สภาวะฟันสึกโดยใช้ดชั นี Smith and Knight tooth wear index (TWI)
ชนิดฟันสึก

n
0

ระดับความรุนแรงของสภาวะฟันสึ ก (TWI)
จานวน (ร้ อยละ)
1
2
3

4

Attrition

227

0

0

8 (3.5)

157 (69.2)

62 (27.3)

Erosion

311

0

0

13 (4.2)

199 (64.0)

99 (31.8)

Abrasion

382

0

0

16 (4.2)

245 (64.1)

121 (31.7)

จากตารางที่ 4.10 แสดงสภาวะฟั น สึ ก โดยแยกตามชนิ ด ฟั น สึ ก ตามลัก ษณะการสึ ก ของ
Rajendran and Sivapathasundharam [11] และระดับ ความรุ น แรงโดยใช้ดัช นี ข อง Smith and Knight
tooth wear index (TWI) ปี 1984 [18] พบว่าเมื่ อ พิจ ารณาเฉพาะฟั น สึ ก ชนิ ด attrition พบระดับ ความ
รุ นแรง 3 ได้มากที่สุดคือ ร้อยละ 69.7 รองลงมา ได้แก่ ความรุ นแรงระดับ 4 ร้อ ยละ 27.3 และความ
รุ นแรงระดับ 2 ร้อยละ 3.5 ตามลาดับ
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เมื่ อพิจารณาเฉพาะฟั นสึ กชนิ ด erosion พบระดับความรุ นแรง 3 ได้มากที่สุดคือ ร้อยละ 64.0
รองลงมา ได้แก่ ความรุ นแรงระดับ 4 ร้อยละ 31.8 และความรุ นแรงระดับ 2 ร้อยละ 4.2 ตามลาดับ
และเมื่อพิจารณาเฉพาะฟั นสึ กชนิ ด abrasion พบความรุ นแรงระดับ พบระดับความรุ นแรง 3
ได้มากที่สุดคือ ร้อยละ 64.1 รองลงมา ได้แก่ ความรุ นแรงระดับ 4 ร้อยละ 31.7 และความรุ นแรงระดับ
2 ร้อยละ 4.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 คะแนนระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กชนิ ด erosion โดยใช้ดชั นี Basic erosive
wear examination (BEWE)
คะแนนระดับความรุนแรงของสภาวะฟันสึก
(BEWE)

จานวน (ร้ อยละ)

0
1
2
3

0
0
18 (5.8)
293 (94.2)
311 (100)

รวม

จากตารางที่ 4.11 เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่มีสภาวะฟันสึกชนิ ด erosion โดยใช้ดชั นี
Basic erosive wear examination (BEWE) [19] (ดูรายละเอียดเกณฑ์ที่หน้า 24) ในการตรวจหากมีความ
ลังเลในการให้ค ะแนนการสึ ก ให้เลื อ กคะแนนที่ ต่ ากว่า เพื่ อ ป้ องกัน การคาดคะเนที่ เกิ ด จริ ง เมื่ อ
พิจารณาระดับ ความรุ น แรงที่ สู งที่สุ ดที่ ต รวจพบในบุ คคลนั้น ๆ ผลการศึก ษาพบกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี
คะแนน 3 จานวน 293 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.2 และมีคะแนนระดับความรุ นแรงสูงสุ ดระดับ 2 จานวน
18 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.8 ในการศึกษานี้ ไม่ พบกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนระดับความรุ นแรงสู งสุ ด 0
และ 1
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ตารางที่ 4.12 คะแนนระดับ ความเสี่ ยงของสภาวะฟั น สึ ก ชนิ ด erosion โดยใช้ดัชนี Basic erosive
wear examination (BEWE)
การแปลคะแนนระดับความเสี่ยง (BEWE)

จานวน (ร้ อยละ)

ไม่มีความเสี่ยง (คะแนน ≤ 2)
มีความเสี่ ยงต่า (คะแนน 3-8)
มีความเสี่ ยงปานกลาง (คะแนน 9-13)
มีความเสี่ ยงมาก (คะแนน ≥14)

0
2 (0.6)
40 (12.9)
269 (86.5)

รวม

311 (100)

จากตารางที่ 4.12 เมื่ อพิจารณาผลรวมคะแนนระดับความรุ นแรงสู งสุ ดในแต่ละ sextant ของ
กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความรุ นแรงคือ 16.2±2.0 (คะแนนต่าสุด =
7 คะแนนสูงสุด = 18) เมื่อนาคะแนนมาประเมินระดับความเสี่ ยงของฟั นสึกชนิ ด erosion พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงของสภาวะฟันสึ กแบบ erosion ในระดับเสี่ยงมาก จานวน 269 คน
คิดเป็ นร้อยละ 86.5 รองลงมาคือ ระดับเสี่ยงปานกลาง 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.9 และระดับเสี่ยงต่า 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความสั มพันธ์ ระหว่ างอัตราการหลั่งน้าลายกับการเกิดสภาวะฟันสึ ก
เมื่ อ พิจ ารณาความสัม พัน ธ์ระหว่างอัต ราการหลั่งของน้ าลายกับ การเกิ ด สภาวะฟั น สึ ก ใน
การศึกษานี้ ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Pearson Chi-Square) เพือ่ หาความสัมพันธ์ และทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4.13 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างอัตราการหลั่งของนา้ ลายกับฟันสึ กชนิด attrition
ฟันสึ กชนิด attrition
จานวน (ร้ อยละ)
ตรวจพบ
ไม่ พบ
< 0.2
74 (19.3)
69 (19.5)
≥ 0.2
153 (39.7)
93 (21.5)
รวม
227 (59.0)
162 (41.0)
a
ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*
อัตราการหลั่งของน้าลาย
(มิลลิลิตร/นาที)
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รวม

P-valuea

149 (38.7)
236 (61.3)
385 (100)

0.003*

จากตารางที่ 4.13 เมื่ อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลัง่ ของน้ าลายกับฟั นสึ กชนิ ด
attrition พบว่า อัตราการหลัง่ ของน้ าลายมีความสัมพันธ์กบั ฟั นสึกชนิ ด attrition อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ค่า p-value>0.05)
ตารางที่ 4.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลัง่ ของน้ าลายกับฟันสึกชนิด erosion
ฟันสึ กชนิด erosion
จานวน (ร้ อยละ)
ตรวจพบ
ไม่ พบ
< 0.2
123 (31.9)
26 (6.8)
≥ 0.2
188 (48.8)
48 (12.5)
รวม
311 (80.7)
74 (19.3)
a
ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*
อัตราการหลั่งของน้าลาย
(มิลลิลิตร/นาที)

รวม

P-valuea

149 (38.7)
236 (61.3)
385 (100)

0.483

จากตารางที่ 4.14 เมื่ อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลัง่ ของน้ าลายกับฟั นสึ กชนิ ด
erosion พบว่า อัตราการหลัง่ ของน้ าลายไม่มีความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด erosion (ค่า p-value>0.05)
ตารางที่ 4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลัง่ ของน้ าลายกับฟันสึกชนิด abrasion
ฟันสึ กชนิด abraion
จานวน (ร้ อยละ)
ตรวจพบ
ไม่ พบ
< 0.2
148 (38.4)
1 (0.3)
≥ 0.2
234 (60.8)
2 (0.5)
รวม
382 (99.2)
3 (0.8)
a
ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*
อัตราการหลั่งของน้าลาย
(มิลลิลิตร/นาที)

รวม

P-valuea

149 (38.7)
236 (61.3)
385 (100)

1.000

จากตารางที่ 4.15 เมื่ อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลัง่ ของน้ าลายกับฟั นสึ กชนิ ด
abrasion พบว่ า อั ต ราการหลั่ ง ของน้ าลายไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ ฟั นสึ ก ชนิ ด abrasion (ค่ า pvalue>0.05)
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ตารางที่ 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลัง่ ของน้ าลายกับระดับความรุ นแรงของฟันสึก
โดยใช้ดชั นี Smith and Knight tooth wear index (TWI)
อัตราการ
หลั่งของ
น้าลาย
(มล./นาที)
< 0.2

a

ระดับความรุนแรงของสภาวะฟันสึ ก (TWI)
จานวน (ร้ อยละ)
ระดับ 0

ระดับ 1 ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

รวม

P-valuea
0.004*

0

0

2(0.5)

88(22.9)

59(15.3)

149(38.7)

≥ 0.2

0

0

15(3.9)

158(41.0)

63(16.4)

236(61.3)

รวม

0

0

17(4.4)

246(63.9)

122(31.7)

385(100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.16 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลัง่ ของน้ าลายกับระดับความ
รุ น แรงโดยใช้ดัชนี Smith and Knight TWI [18] พบว่า อัตราการหลั่งของน้ าลายมี ความสัม พัน ธ์กับ
ระดับความรุ นแรงของฟันสึก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ค่า p-value<0.05)
ตารางที่ 4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลัง่ ของน้ าลายกับระดับความรุ นแรงของสภาวะ
ฟันสึก ชนิด erosion โดยใช้ดชั นี Basic erosive wear examination (BEWE)
อัตราการหลั่ง
ของน้าลาย
(มล./นาที)
< 0.2

a

ระดับความรุนแรงของสภาวะฟันสึ ก (BEWE)
จานวน (ร้ อยละ)
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
0
0
4 (1.3)
119 (38.3)

รวม

P-valuea

123 (39.5)

0.121

≥ 0.2

0

0

14 (4.5)

174 (55.9)

188 (60.5)

รวม

0

0

18 (5.8)

293 (94.2)

311 (100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.17 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลัง่ ของน้ าลายกับระดับความ
รุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กชนิ ด erosionโดยใช้ดชั นี Basic erosive wear examination(BEWE)[19] พบว่า
อัตราการหลัง่ ของน้ าลายไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกชนิด erosion
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ตารางที่ 4.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลั่งของน้ าลายกับระดับความเสี่ ยงของสภาวะ
ฟันสึก ชนิด erosion โดยใช้ดชั นี Basic erosive wear examination (BEWE)
อัตราการหลั่ง
ของน้าลาย
(มล./นาที)
< 0.2

a

ระดับความเสี่ ยงของสภาวะฟันสึ ก (BEWE)
จานวน (ร้ อยละ)
เสี่ ยง
ไม่ เสี่ ยง เสี่ ยงต่า
เสี่ ยงมาก
ปานกลาง
0
1 (0.3)
8 (2.6)
114 (36.7)

รวม

P-valuea

123 (39.5)

0.013*

≥ 0.2

0

1 (0.3)

32 (10.3)

155 (49.8)

188 (60.5)

รวม

0

2 (0.6)

40 (12.9)

269 (86.5)

311 (100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.18 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหลัง่ ของน้ าลายกับระดับความ
เสี่ ยงของสภาวะฟั นสึ กชนิ ด erosion โดยใช้ดชั นี Basic erosive wear examination (BEWE) [19] พบว่า
อัตราการหลัง่ ของน้ าลายมี ความสัมพันธ์กบั ระดับความเสี่ ยงของสภาวะฟั นสึ ก ชนิ ด erosion อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ค่า p-value<0.05)
ส่ วนที่ 4.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการเกิดสภาวะฟันสึ ก
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การเกิ ด สภาวะฟั น สึ ก ใน
การศึก ษานี้ ใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนาเพื่อ อธิ บายความถี่ และร้อ ยละ ใช้ส ถิ ติเชิ งอนุ ม าน (Pearson ChiSquare) เพือ่ หาความสัมพันธ์ และทดสอบสมมติฐาน
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ตารางที่ 4.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับฟันสึกชนิด attrition

เพศ

a

ชนิดฟันสึก attrition
จานวน (ร้ อยละ)

รวม

P-valuea
0.840

ตรวจพบ

ไม่ พบ

ชาย

113 (29.4)

77 (20.0)

190 (49.4)

หญิง

114 (29.6)

81 (21.0)

195 (50.6)

รวม

227 (59.0)

162 (41.0)

385 (100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.19 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับฟั นสึ กชนิด attrition พบว่า เพศไม่
มีความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด attrition (ค่า p-value>0.05)
ตารางที่ 4.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับฟันสึกชนิด erosion

a

เพศ

ชนิดฟันสึก erosion
จานวน (ร้ อยละ)
ตรวจพบ
ไม่ พบ

ชาย

156 (40.5)

หญิง
รวม

รวม

P-valuea

34 (8.8)

190 (49.4)

0.515

155 (40.3)

40 (10.4)

195 (50.6)

311 (80.8)

74 (19.2)

385 (100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.20 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับฟั นสึกชนิด erosion พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด erosion (ค่า p-value>0.05)
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ตารางที่ 4.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับฟันสึกชนิด abrasion
ชนิดฟันสึก abrasion
จานวน (ร้ อยละ)

เพศ

a

รวม

P-valuea
0.248

ตรวจพบ

ไม่ พบ

ชาย

190 (49.3)

0

190 (49.4)

หญิง

192 (49.9)

3 (0.8)

195 (50.6)

รวม

382 (99.2)

3 (0.8)

385 (100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.21 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับฟั นสึ กชนิด abrasion พบว่า เพศไม่
มีความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด abrasion (ค่า p-value>0.05)
เมื่อพิจารณาในเรื่ องชนิ ดของฟั นสึ ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างการศึกษานี้ท้ งั เพศชายและเพศหญิงมี
ความชุกของการเกิ ดฟั นสึ ก ชนิ ด abrasion มากที่สุด คือ เพศชายพบได้ 190 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 100
เพศหญิงพบได้ 192 ราย คิดเป็ นร้อยละ 98.5
ตารางที่ 4.22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับระดับความรุ นแรงของสภาวะฟันสึก โดยใช้ดชั นี
Smith and Knight tooth wear index (TWI)
เพศ
ชาย

a

ระดับความรุนแรงของสภาวะฟันสึ ก (TWI)
จานวน (ร้ อยละ)
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ระดับ 4
0
0
2(0.5) 118(30.6) 70(18.2)

รวม

P-valuea

190(49.4)

0.002*

หญิง

0

0

15(3.9) 128(33.3)

52(13.5)

195(50.6)

รวม

0

0

17(4.4) 246(63.9)

122(31.7)

385(100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.22 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั น
สึ ก โดยใช้ดัช นี Smith and Knight TWI [18] พบว่า เพศมี ค วามสั ม พัน ธ์กับ ระดับ ความรุ น แรงของ
สภาวะฟันสึกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ค่า p-value<0.05)
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ตารางที่ 4.23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กชนิ ด erosion
โดยใช้ดชั นี Basic erosive wear examination (BEWE)
เพศ
ชาย

a

ระดับความรุนแรงของสภาวะฟันสึ ก (BEWE)
จานวน (ร้ อยละ)
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
0
0
3 (1.0)
153 (49.2)

รวม

P-valuea

156 (50.2)

0.003*

หญิง

0

0

15 (4.8)

140 (45.0)

155 (49.8)

รวม

0

0

40 (5.8)

269 (94.2)

311 (100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.23 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั น
สึ กชนิ ด erosion โดยใช้ดชั นี Basic erosive wear examination (BEWE) [19] พบว่า เพศมีความสัมพันธ์
กับระดับความระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กชนิ ด erosion อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% (ค่า p-value<0.05)
ตารางที่ 4.24 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความเสี่ ยงของสภาวะฟั นสึ ก ชนิ ด erosion
โดยใช้ดชั นี Basic erosive wear examination (BEWE)

เพศ
ชาย

a

ระดับความเสี่ ยงของสภาวะฟันสึ ก (BEWE)
จานวน (ร้ อยละ)
เสี่ ยง
ไม่ เสี่ ยง เสี่ ยงต่า
เสี่ ยงมาก
ปานกลาง
0
0
13 (4.2)
143 (46.0)

รวม

P-valuea

156 (50.2)

0.009*

หญิง

0

2 (0.6)

27 (8.7)

126 (40.5)

155 (49.8)

รวม

0

2 (0.6)

40 (12.9)

269 (86.5)

311 (100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.24 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความเสี่ ยงของสภาวะฟันสึ ก
ชนิ ด erosion โดยใช้ดชั นี Basic erosive wear examination (BEWE) [19] พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั
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ระดับความระดับความเสี่ ยงของสภาวะฟั นสึ ก ชนิ ด erosion อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% (ค่า p-value<0.05)
ตารางที่ 4.25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุ กับฟันสึกชนิด attrition

ช่ วงอายุ (ปี )

a

ชนิดฟันสึก attrition
จานวน (ร้ อยละ)

รวม

P-valuea
0.001*

ตรวจพบ

ไม่ พบ

35-54

158 (41.0)

78 (20.3)

236 (61.3)

55-74

69 (18.0)

80 (20.7)

149 (38.7)

รวม

227 (59.0)

162 (41.0)

385 (100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.25 เมื่ อ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช่ วงอายุกับฟั นสึ ก ชนิ ด attrition พบว่า
ช่วงอายุมีความสัมพันธ์กบั ฟั นสึ กชนิ ด attrition อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อ มัน่ 95%
(ค่า p-value<0.05)
ตารางที่ 4.26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกบั ฟันสึกชนิด erosion

ช่ วงอายุ (ปี )

ชนิดฟันสึก erosion
จานวน (ร้ อยละ)

รวม

P-valuea
0.155

ตรวจพบ

ไม่ พบ

35-54

196 (50.9)

40 (10.4)

236 (61.3)

55-74

115 (29.9)

34 (8.8)

149 (38.7)

รวม

311 (80.8)

74 (19.2)

385 (100)

a

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*
จากตารางที่ 4.26 เมื่อ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกบั ฟั นสึ กชนิ ด erosion พบว่า
ช่วงอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด erosion (ค่า p-value>0.05)
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ตารางที่ 4.27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกบั ฟันสึกชนิด abrasion
ชนิดฟันสึก abrasion
จานวน (ร้ อยละ)

ช่ วงอายุ (ปี )

a

รวม

P-valuea
1.000

ตรวจพบ

ไม่ พบ

35-54

234 (60.8)

2 (0.5)

236 (61.3)

55-74

148 (38.4)

1 (0.3)

149 (38.7)

รวม

382 (99.2)

3 (0.8)

385 (100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.27 เมื่ อ พิจารณาความสัม พันธ์ระหว่างช่ วงอายุกับฟั นสึ กชนิ ด abrasion พบว่า
ช่วงอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด abrasion (ค่า p-value>0.05)
ตารางที่ 4.28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกบั ระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ ก โดยใช้
ดัชนี Smith and Knight tooth wear index (TWI)
ช่ วงอายุ
(ปี )
35-54

a

ระดับความรุนแรงของสภาวะฟันสึ ก (TWI)
จานวน (ร้ อยละ)
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ระดับ 4
0
0
15(3.9) 161(41.8) 60(15.6)

รวม

P-valuea

236(61.3)

0.001*

55-74

0

0

2(0.5)

85(22.1)

62(16.1)

149(38.7)

รวม

0

0

17(4.4)

246(63.9)

122(31.7)

385(100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.28 เมื่อพิจารณาดูความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกบั ระดับความรุ นแรงของสภาวะ
ฟั นสึ ก โดยใช้ดัชนี Smith and Knight TWI [18] พบว่า ช่ วงอายุมีความสัมพันธ์กับระดับความรุ นแรง
ของสภาวะฟันสึกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ค่า p-value<0.05)
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ตารางที่ 4.29 แสดงความสัม พัน ธ์ระหว่างช่ วงอายุกับระดับ ความรุ น แรงของสภาวะฟั น สึ กชนิ ด
erosion โดยใช้ดชั นี Basic erosive wear examination (BEWE)
ระดับความรุนแรงของสภาวะฟันสึ ก (BEWE)
จานวน (ร้ อยละ)
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
0
0
16 (5.1)
180 (57.9)

ช่ วงอายุ (ปี )
35 - 54

a

รวม

P-valuea

196 (63.0)

0.019*

55 - 74

0

0

2 (0.7)

113 (36.3)

115 (37.0)

รวม

0

0

18 (5.8)

293 (94.2)

311 (100)

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.29 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกบั ระดับความรุ นแรงของสภาวะ
ฟั น สึ ก ชนิ ด erosion โดยใช้ ดั ช นี Basic erosive wear examination (BEWE) [19] พบว่ า ช่ ว งอายุ มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กชนิด erosion อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% (ค่า p-value<0.05)
ตารางที่ 4.30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกบั ระดับความเสี่ ยงของสภาวะฟันสึกชนิด erosion
โดยใช้ดชั นี Basic erosive wear examination (BEWE) ปี 2008
ระดับความเสี่ ยงของสภาวะฟันสึ ก (BEWE)
จานวน (ร้ อยละ)
ช่ วงอายุ
(ปี )
เสี่ ยง
ไม่ เสี่ ยง
เสี่ ยงต่า
เสี่ ยงมาก
ปานกลาง
35 - 54
0
2 (0.6)
32 (10.3)
162 (52.1)

รวม

P-valuea

196 (63.0)

0.019*

55 - 74

0

0

8 (2.6)

107 (34.4)

115 (37.0)

รวม

0

2 (0.6)

40 (12.9)

269 (86.5)

311 (100)

a

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.30 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกบั ระดับความเสี่ยงของสภาวะฟั น
สึ ก ช นิ ด erosion โด ยใช้ ดั ช นี Basic erosive wear examination (BEWE) [19] พ บ ว่ า ช่ วงอ ายุ มี
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ความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ ยงของสภาวะฟั นสึ กชนิ ด erosion อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% (ค่า p-value<0.05)
ตารางที่ 4.31 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโรคประจาตัวกับฟันสึกชนิด attrition

โรคประจาตัว
เบาหวาน
ไม่มี
มี
ความดันโลหิตสู ง
ไม่มี
มี
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
ไม่มี
มี
a

ฟันสึ กชนิด attrition
จานวน (ร้ อยละ)

P-valuea

ตรวจพบ

ไม่ พบ

203 (52.7)
24 (6.2)

133 (34.5)
25 (6.5)

0.128

170 (44.2)
57 (14.8)

107 (27.8)
51 (13.2)

0.124

192 (49.9)
35 (9.1)

125 (32.5)
33 (8.6)

0.166

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.31 เมื่ อพิจารณาดู ความสัมพันธ์ระหว่างโรคประจาตัวกับฟั นสึ กชนิ ด attrition
พบว่า โรคประจาตัวไม่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดฟันสึกชนิด attrition
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ตารางที่ 4.32 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโรคประจาตัวกับฟันสึกชนิด erosion

โรคประจาตัว
เบาหวาน
ไม่มี
มี
ความดันโลหิตสู ง
ไม่มี
มี
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
ไม่มี
มี
a

ฟันสึ กชนิด erosion
จานวน (ร้ อยละ)

P-valuea

ตรวจพบ

ไม่ พบ

275 (71.4)
36 (9.4)

61 (15.8)
13 (3.4)

0.165

226 (58.7)
85 (22.1)

51 (13.2)
23 (6.0)

0.519

257 (66.8)
54 (14.0)

60 (15.6)
14 (3.6)

0.752

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.32 เมื่ อ พิจารณาดู ความสัมพันธ์ระหว่างโรคประจาตัวกับฟั นสึ กชนิ ด erosion
พบว่า โรคประจาตัวไม่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดฟันสึกชนิด erosion
ตารางที่ 4.33 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลกับฟันสึกชนิด attrition
ฟันสึ กชนิด attrition
จานวน (ร้ อยละ)

พฤติกรรมส่ วนบุคคล

P-valuea

ตรวจพบ

ไม่ พบ

มีประวัติการนอนกัดฟัน
ไม่ใช่
ใช่

208 (54.0)
17 (4.4)

144 (37.4)
11 (2.9)

0.800

มีประวัติการขบเน้ นฟัน กัดฟัน
ไม่ใช่
ใช่

212 (55.1)
14 (3.6)

145 (37.7)
12 (3.1)

0.845
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ตารางที่ 4.33 (ต่ อ)
ฟันสึ กชนิด attrition
จานวน (ร้ อยละ)

พฤติกรรมส่ วนบุคคล (ต่ อ)

ตรวจพบ
มีประวัติการกัดเล็บ กัดเม้มริมฝี ปาก กัด
ดินสอ ปากกา ฝาขวด คาบเข็ม ตะปู
215 (55.8)
ไม่ใช่
12 (3.2)
ใช่
มีประวัติการเคีย้ วอาหารข้ างเดียว
93 (24.2)
ไม่ใช่
134 (34.8)
ใช่
a
ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

P-valuea

ไม่ พบ

156 (40.5)
2 (0.5)

0.038*

69 (17.9)
89 (23.1)

0.597

จากตารางที่ 4.33 เมื่ อพิจ ารณาความสั มพัน ธ์ระหว่างพฤติ กรรมส่ วนบุ ค คลกับ ฟั น สึ กชนิ ด
attrition ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการกัดเล็บ กัดเม้มริ มฝี ปาก กัดดินสอ ปากกา ฝาขวด คาบเข็ม
ตะปูมีความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด attrition อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ค่า
p-value≤0.05)
ตารางที่ 4.34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการดื่มเครื่ องดื่มกับฟันสึกชนิด erosion
ฟันสึ กชนิด erosion
จานวน (ร้ อยละ)

พฤติกรรมส่ วนบุคคล

ตรวจพบ
วิธีการดืม่ เครื่องดื่ม
9 (2.3)
ดื่มเครื่ องดื่มจากหลอดแล้วกลืน
3 (0.8)
ดื่มเครื่ องดื่มจากหลอด หรื อแก้วแต่มีการ
อมเครื่ องดื่มไว้ในปากก่อนกลืน
299 (77.7)
ดื่มเครื่ องดื่มจากแก้วแล้วกลืน
a
ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*
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P-valuea

ไม่ พบ
2 (0.5)
1 (0.3)
71 (18.4)

1.000

จากตารางที่ 4.34 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการดื่มเครื่ องดื่มกับฟันสึ กชนิด erosion
ผลการศึกษาพบว่า วิธีการดื่มเครื่ องดื่มไม่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดฟันสึกชนิด erosion
ตารางที่ 4.35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลกับฟันสึกชนิด abrasion
ฟันสึ กชนิด abrasion
จานวน (ร้ อยละ)

พฤติกรรมส่ วนบุคคล

ตรวจพบ
มีประวัติการกัดเล็บ กัดเม้มริมฝี ปาก กัด
ดินสอ ปากกา ฝาขวด คาบเข็ม ตะปู
368 (95.6)
ไม่ใช่
14 (3.6)
ใช่
a
ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

P-valuea

ไม่ พบ

3 (0.8)
0

1.000

จากตารางที่ 4.35 เมื่ อพิจารณาดู ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่ วนบุคคลกับฟั นสึ กชนิ ด
abrasion พบว่า พฤติกรรมการกัดเล็บ กัดเม้มริ มฝี ปาก กัดดิ นสอ ปากกา ฝาขวด คาบเข็ม ตะปูไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด abrasion
ตารางที่ 4.36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากกับฟันสึกชนิด erosion
ฟันสึ กชนิด erosion
จานวน (ร้ อยละ)

พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่ องปาก
วิธีการทาความสะอาดฟัน
แปรงฟัน
ไม่ได้ทาอะไรเลย
แปรงฟันร่ วมกับวิธีอื่นๆ
ชนิดยาสีฟันทีใช้
แบบครี ม/เจล
แบบผง
ยาสีฟันสมุนไพร
ไม่ได้ใช้ยาสีฟัน

P-valuea

ตรวจพบ

ไม่ พบ

285 (74.0)
1 (0.3)
25 (6.5)

66 (17.1)
0
8 (2.1)

0.586

244 (63.5)
2 (0.5)
62 (16.1)
2 (0.5)

60 (15.6)
0
14 (3.6)
0

0.946
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ตารางที่ 4.36 (ต่ อ)
ฟันสึ กชนิด erosion
จานวน (ร้ อยละ)
ตรวจพบ
ไม่ พบ

พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่ องปาก (ต่ อ)

ชนิดของแปรงที่ใช้
69 (18.0)
แปรงขนอ่อน
226 (58.9)
แปรงขนแข็งปานกลาง
15 (3.9)
แปรงขนแข็ง
ความถี่ในการแปรงฟัน
62 (16.1)
1 ครั้งต่อวัน
232 (60.4)
2 ครั้งต่อวัน
15 (3.9)
3 ครั้งต่อวัน
1 (0.3)
มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน
a
ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

P-valuea

25 (6.5)
15 (11.7)
4 (1.0)

1.000

19 (4.9)
52 (13.5)
3 (0.8)
0

0.706

จากตารางที่ 4.36 เมื่ อพิจารณาดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพช่องปากกับ
ฟั น สึ กชนิ ด erosion พบว่า พฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพช่ อ งปากไม่ มี ความสัมพัน ธ์กับ ฟั นสึ กชนิ ด
erosion
ตารางที่ 4.37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากกับฟันสึกชนิด
abrasion
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่ องปาก
วิธีการทาความสะอาดฟัน
แปรงฟัน
ไม่ได้ทาอะไรเลย
แปรงฟันร่ วมกับวิธีอื่นๆ

ฟันสึ กชนิด abrasion
จานวน (ร้ อยละ)
ตรวจพบ
ไม่ พบ
349 (90.6)
1 (0.3)
32 (8.3)
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2 (0.5)
0
1 (0.3)

P-valuea

0.243

ตารางที่ 4.37 (ต่ อ)
ฟันสึ กชนิด abrasion
จานวน (ร้ อยละ)

พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่ องปาก (ต่ อ)

ตรวจพบ
ชนิดยาสีฟันทีใช้
301 (78.2)
แบบครี ม/เจล
2 (0.5)
แบบผง
76 (19.7)
ยาสีฟันสมุนไพร
2 (0.5)
ไม่ได้ใช้ยาสีฟัน
ชนิดของแปรงที่ใช้
93 (24.1)
แปรงขนอ่อน
269 (69.9)
แปรงขนแข็งปานกลาง
19 (4.9)
แปรงขนแข็ง
ความถี่ในการแปรงฟัน
80 (20.8)
1 ครั้งต่อวัน
284 (73.8)
2 ครั้งต่อวัน
16 (4.1)
3 ครั้งต่อวัน
1 (0.3)
มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน
วิธีการแปรงฟัน
75 (19.5)
แปรงขึ้นลง
178 (46.2)
แปรงขยับถูไปมาในแนวขวาง
128 (33.2)
อื่น ๆ
a
ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

P-valuea

ไม่ พบ
3 (0.8)
0
0
0

0.626

1 (0.3)
2 (0.5)
0

1.000

1 (0.3)
0
2 (0.5)
0

0.009*

1 (0.3)
0
2 (0.5)

0.306

จากตารางที่ 4.37 เมื่ อพิจารณาดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพช่องปากกับ
ฟั นสึ กชนิ ด abrasion พบว่า ความถี่ในการแปรงฟั นมี ความสัมพันธ์กับฟั นสึ กชนิ ด abrasion อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ค่า p-value<0.05)
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ตารางที่ 4.38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคอาหารกับฟันสึกชนิด attrition

ความถี่ในการบริ โภคกลุ่มอาหารหรือเครื่องดืม่

ฟันสึ กชนิด attrition
จานวน (ร้ อยละ)

P-valuea

ตรวจพบ

ไม่ พบ

กลุ่มอาหารแข็ง เหนียว
กินบ่อย-บ่อยมาก (>3ครั้ง/สัปดาห์)
ไม่กิน/กินนานๆ ครั้ง

43 (11.2)
180 (46.7)

37 (9.6)
125 (32.5)

0.396

กลุ่มนม และผลิตภัณฑ์ จากนม
กินบ่อย (>3ครั้ง/สัปดาห์)
ไม่กิน/กินนานๆ ครั้ง

48 (12.5)
175 (45.4)

38 (9.9)
124 (32.2)

0.653

a

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.38 เมื่ อ พิจ ารณาความสัม พัน ธ์ระหว่างพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารในกลุ่ ม
อาหารแข็งเหนี ยว และกลุ่มอาหารประเภทนม กับฟั นสึ กชนิ ด attrition พบว่า พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด attrition
ตารางที่ 4.39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคอาหารกับฟันสึกชนิด erosion

ความถี่ในการบริโภคกลุ่มอาหารหรือเครื่องดืม่

ฟันสึ กชนิด erosion
จานวน (ร้ อยละ)

P-valuea

ตรวจพบ

ไม่ พบ

กลุ่มอาหารรสเปรี้ยว ผลไม้ รสเปรี้ยว
กินบ่อย (>3ครั้ง/สัปดาห์)
ไม่กิน/กินนานๆ ครั้ง

180 (46.8)
131 (34.0)

45 (11.7)
29 (7.5)

0.645

กลุ่มเครื่องดื่มชูกาลัง โซดา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กินบ่อย (>3ครั้ง/สัปดาห์)
ไม่กิน/กินนานๆ ครั้ง

99 (25.7)
212 (55.1)

17 (4.4)
57 (14.8)

0.135
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ตารางที่ 4.39 (ต่ อ)

ความถี่ในการบริโภคกลุ่มอาหารหรือเครื่องดืม่
กลุ่มนม และผลิตภัณฑ์ จากนม
กินบ่อย (>3ครั้ง/สัปดาห์)
ไม่กิน/กินนานๆ ครั้ง
a

ฟันสึ กชนิด erosion
จานวน (ร้ อยละ)
ตรวจพบ

ไม่ พบ

72 (18.7)
239 (62.1)

14 (3.6)
60 (15.6)

P-valuea

0.432

ค่าของ P-value คานวณจาก Pearson Chi-Square (P-value<0.05)*

จากตารางที่ 4.39 เมื่ อพิจ ารณาความสัม พัน ธ์ระหว่างพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารในกลุ่ ม
อาหารรสเปรี้ ยว กลุ่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และกลุ่มอาหารประเภทนมกับฟันสึ กชนิ ด erosion
พบว่า พฤติกรรมการบริ โภคอาหารดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด erosion
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง(crossectional-descriptive study) เพื่อ
ศึกษาถึ งความชุ ก ความรุ นแรง และปั จจัย เสี่ ยงที่มีความสัม พัน ธ์กับ การเกิ ดสภาวะฟั นสึ กในกลุ่ ม
ประชากรอายุ 35 - 74 ปี ในเขตอ าเภอทองแสนขัน จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในช่ ว ง
ระยะเวลาตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม ถึ งเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มประชากรศึกษาจานวน 385
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบตรวจสภาวะฟั นสึ กในช่องปาก แบบบันทึกปริ มาณน้ าลาย ร่ วมกับ
แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป และปั จจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟันสึก
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็ นเพศหญิง 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.6 เพศชาย 190 คน
คิดเป็ นร้อยละ 49.4 อายุเฉลี่ ยของกลุ่ มตัวอย่าง 54.3±9.9 ปี สถานภาพสมรสแต่งงานหรื อ คู่ ร้อ ยละ
91.2 ระดับการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่ศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 70.6 ด้านอาชีพ พบว่า
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทาไร่ ทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 66.3 รายได้ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 41.6
สาหรับข้อมู ลด้านสุ ขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีโรคประจาตัว ร้อยละ 50.1 โรค
ประจาตัวส่ วนใหญ่ ที่พ บคือ โรคความดันโลหิ ตสู ง พบได้ร้อ ยละ 28.1รองลงมาคือ โรคกระเพาะ
อาหาร พบได้ร้อยละ 17.7 โดยจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโรคกระเพาะมักไม่ได้
รับ ยารักษาอย่างต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ไ ด้รับ ประทานยาประจาเหมื อ นโรคประจาตัวอื่ นๆ แต่ เป็ นการรักษา
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ตามอาการที่เป็ นในแต่ละครั้ง สถานที่รักษาโรคประจาตัวส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้รับ
รักษาที่โรงพยาบาลทองแสนขัน ร้อยละ 33 เนื่องจากสะดวก และอยูใ่ นสิทธิการรักษา
5.1.2 ข้ อมูลสภาวะฟันสึ กของกลุ่มตัวอย่ าง
5.1.2.1 ความชุกของฟันสึก
การหาความชุ กของฟั นสึ กในกลุ่ ม ตัวอย่างในการศึกษานี้ ใช้การแยกชนิ ดฟั นสึ กตาม
ลักษณะการสึกของ Rajendran and Sivapathasundharam [11] (ดูรายละเอียดเกณฑ์ที่หน้า 22) โดยพบว่า
สามารถตรวจพบสภาวะฟั น สึ ก ได้ม ากกว่า 1 ชนิ ด ในกลุ่ ม ตัว อย่างแต่ ล ะรายถึ งร้ อ ยละ 99.5 ผล
การศึกษาพบความชุกของฟั นสึ กชนิ ด abrasion สู งที่สุดคือ ร้อ ยละ 99.2 โดยพบในเพศชาย 190 คน
คิดเป็ นร้อยละ 49.3 เพศหญิง 192 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 49.9 เมื่ อ พิจารณาตามช่วงอายุพบฟั นสึ กชนิ ด
abrasion ในช่ วงอายุ 35 - 54 ปี 234 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 60.8 และช่ วงอายุ 55 - 74 ปี 148 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.4
ความชุ ก ของฟั น สึ กชนิ ด erosion พบร้อ ยละ 80.8 โดยพบในเพศชาย 156 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 40.9 เพศหญิง 155 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 40.3 เมื่อ พิจารณาตามช่วงอายุพบฟั นสึ กชนิ ด erosion
ในช่วงอายุ 35 - 54 ปี 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.9 และช่วงอายุ 55 - 74 ปี 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.9
ความชุ กของฟั น สึ กชนิ ด attrition พบร้อ ยละ 57.9 โดยพบในเพศชาย 113 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 29.4 เพศหญิง 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.6 เมื่ อพิจารณาตามช่วงอายุพบฟั นสึ กชนิ ด attrition
ในช่วงอายุ 35 - 54 ปี 158 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 41.0 และช่ วงอายุ 55 - 74 ปี 69 คนคิดเป็ นร้อยละ 18.0
จากผลการศึกษา พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงในทุกช่วงอายุพบความชุกของฟั นสึ กชนิ ด abrasion
มากที่สุด
5.1.2.2 ความรุ นแรงของฟันสึก
เมื่อพิจารณาดูระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กโดยใช้ดชั นี Smith and Knight TWI
1984 [18] (ดูรายละเอียดเกณฑ์ที่หน้า 23) การศึกษานี้ จะเลือกจากระดับความรุ นแรงที่สูงที่สุดที่ตรวจ
พบในบุคคลนั้นๆ ในการวัดระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กพบว่า เพศชายมีระดับความรุ นแรง
มากกว่าเพศหญิง ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กคือ 3.3±0.5 ผลการศึกษา
พบกลุ่มตัวอย่างมีความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกระดับ 3 มากที่สุดคือ ร้อยละ 63.9 โดยพบในเพศชาย
118 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.6 เพศหญิง 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่าใน
ทุกช่วงอายุพบความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กระดับ 3 ได้มากที่สุด โดยในช่วงอายุ 35 - 54 ปี พบได้
161 คน คิดเป็ นร้อยละ41.8 และช่วงอายุ 55 - 74 ปี พบได้ 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.1 จากผลการศึกษา
จะเห็ นว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงในทุกช่ วงอายุมีระดับความรุ นแรงของฟั นสึ กอยูใ่ นระดับ 3 มาก
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ที่สุด ซึ่งเป็ นระดับที่แสดงว่ามีการสูญเสียผิวเคลือบฟั นไปจนถึงชั้นเนื้อฟันอาจกล่าวได้วา่ อยูใ่ นระดับ
ความรุ นแรงที่ค่อนข้างสูง
เมื่ อ พิจารณาเฉพาะในกลุ่ มตัวอย่างที่มีสภาวะฟั นสึ กชนิ ด erosion โดยใช้ดัชนี Basic erosive
wear examination (BEWE) ปี 2008 [19] (ดูรายละเอียดเกณฑ์ ที่หน้า 23) โดยเลือกระดับความรุ นแรงที่
สู งที่สุดที่ตรวจพบในบุคคลนั้นๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีคะแนน 3 จานวน 293 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 94.2 และมี คะแนนระดับความรุ น แรงสู งสุ ดระดับ 2 จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 5.8 ใน
การศึก ษานี้ ไม่ พ บกลุ่ มตัวอย่างที่ มี คะแนนระดับ ความรุ น แรงสู งสุ ด 0 และ 1 และเมื่ อ น าคะแนน
ผลรวมแต่ละ sextant มาประเมินระดับความเสี่ ยงของฟั นสึ กชนิ ด erosion พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับเสี่ ยงมากร้อ ยละ 86.5 โดยพบในเพศชาย 143 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 46.0 พบใน
เพศหญิง 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 เมื่ อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ในช่ วงอายุ 35 - 54 ปี พบได้
162 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.1 และช่วงอายุ 55 - 74 ปี พบได้ 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.4
5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่ อสภาวะฟันสึ ก
5.1.3.1 ปั จจัยด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล
ข้อมูลพฤติกรรมส่วนบุคคลในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการรวบรวมข้อมูลสุขภาพ และปั จจัย
ที่มีผลต่อการเกิดฟั นสึก ได้แก่ พฤติกรรมส่วนบุคคลและอุปนิสัยที่ผดิ ปกติ ได้แก่ นอนกัดฟัน การขบ
เน้น ฟั น กัด ฟั น การกัด เล็ บ กัด เม้ม ริ ม ฝี ปาก กัดดิ น สอ ปากกา ฝาขวด คาบเข็ม ตะปู เคี้ ยวอาหาร
ข้างเดียว และวิธีการดื่มเครื่ องดื่ม เพื่อประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดสภาวะฟั นสึ กรายบุคคลซึ่ งกลุ่ ม
ตัวอย่างมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่ องพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เป็ น ความถี่ และระยะเวลาที่เป็ น โดยใน
การศึกษานี้พบว่า พฤติกรรม และอุปนิสยั ที่ผดิ ปกติที่พบได้มากที่สุด คือ การเคี้ยวอาหารข้างเดียว โดย
พบได้ 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.9 เมื่ อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านพฤติกรรมส่ วน
บุคคลกับสภาวะฟั นสึ กในการศึกษานี้ พบว่า พฤติกรรมการกัดเล็บ กัดเม้มริ มฝี ปาก กัดดินสอ ปากกา
ฝาขวด คาบเข็ม ตะปูมีความสัมพันธ์กบั ฟั นสึ กชนิ ด attrition อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95%
5.1.3.2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่ทาความสะอาดโดยการการแปรงฟั น 351 คน คิด
เป็ นร้อยละ 91.1 กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้แปรงสี ฟันแบบขนแข็งปานกลาง 271 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.4 ยาสี ฟันที่ใช้เป็ นชนิ ดครี ม หรื อเจล 304 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.0 โดยส่วนมากทั้งแปรงสี ฟัน และ
ยาสีฟันที่ใช้เป็ นยีห่ อ้ ที่หาซื้ อได้ตามท้องตลาดทัว่ ไป ความถี่ในการแปรงฟั นส่วนใหญ่แปรงฟันวันละ
2 ครั้ง 284 คน คิดเป็ น ร้อยละ 73.8 จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่แปรงฟั นในตอน
เช้าหลังตื่นนอน และตอนเย็น สาหรับวิธีการแปรงฟั นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้วธิ ีแปรงฟันแบบขยับ
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ถูไปมาในแนวขวาง หรื อแนวนอน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ วิธีอื่นๆ เช่น แปรงขึ้นลง
และขยับ ถู ไปมาแนวขวาง 130 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 33.8 ในการศึ กษานี้ พบว่า พฤติก รรมการดู แ ล
สุ ขภาพช่ อ งปากไม่ มี ค วามสั มพัน ธ์กับ การเกิ ด สภาวะฟั น สึ ก ยกเว้น ความถี่ ในการแปรงฟั น ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ฟันสึกชนิด abrasion อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
5.1.3.3 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ประเภทอาหาร หรื อเครื่ องดื่มที่มีผลต่อการเกิดสภาวะฟั นสึ กที่นามาพิจารณา และศึกษา
ถึงความถี่ในการบริ โภคของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้สามารถแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มอาหาร
แข็ง เหนี ยว กลุ่ม อาหาร และเครื่ องดื่มรสเปรี้ ยว กลุ่มเครื่ องดื่ มชูกาลัง เครื่ อ งดื่ม โซดา แอลกอฮอล์
และกลุ่มนม และผลิตภัณฑ์จากนม โดยพิจารณาตามความถี่ใน 2 ระดับคือกินบ่อย (มากกว่า 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์) และไม่กิน หรื อกินนานๆ ครั้ง ผลการศึกษาพบว่าอาหาร หรื อเครื่ องดื่มที่กลุ่มตัวอย่างบริ โภค
บ่อ ยที่สุด คือ กลุ่มอาหารรสเปรี้ ยว ร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ กลุ่ มเครื่ องดื่ มชู กาลัง เครื่ อ งดื่ม โซดา
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 30.1 กลุ่มอาหารประเภทนม และผลิตภัณฑ์จากนม ร้อยละ 22.4 และกลุ่มอาหาร
แข็ง เหนี ยว ร้อยละ 20.8 ตามลาดับ ในการศึกษานี้ พบว่าพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร หรื อเครื่ องดื่ม
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟันสึก
5.1.3.4 ปั จจัยด้านปริ มาณน้ าลาย
การวัดอัตราการหลัง่ ของน้ าลายโดยวิธี Unstimulated whole saliva flow rate (UWSFR)
ใช้เกณฑ์ดัด แปลงจาก Indiana University School of Dentistry Standards[35] (ดู รายละเอี ยดเกณฑ์ ที่
หน้า 25) พบว่า กลุ่มตัวในการศึกษานี้ส่วนใหญ่ มีอตั ราการหลัง่ ของน้ าลาย ≥0.2 มิลลิลิตร/นาที อัตรา
การหลัง่ ของน้ าลายเฉลี่ยในกลุ่มตัวอย่าง 0.2±0.1 มิลลิลิตร/นาที ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีอ ัตราการหลั่งของน้ าลาย <0.2 มิลลิลิตร/นาที
และกลุ่มตัวอย่างที่มีอตั ราการหลัง่ ของน้ าลาย ≥2 มิลลิลิตร/นาที ในเรื่ องของ ระดับความรุ นแรงของ
ฟั นสึ กโดยใช้ดชั นี Smith and Knight TWI ปี 1984[18] และระดับความเสี่ ยงของสภาวะฟั นสึ กโดยใช้
ดัชนี Basic erosive wear examination (BEWE) ปี 2008[19] (ดู รายละเอี ยดเกณฑ์ที่หน้า 23) โดยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอตั ราการหลัง่ ของน้ าลาย <0.2 มิลลิลิตร/นาที มีระดับความรุ นแรงของฟั นสึกโดยใช้
ดัช นี Smith and Knight TWI ปี 1984[18] และระดับ ความเสี่ ย งของสภาวะฟั น สึ ก โดยใช้ดัช นี Basic
erosive wear examination (BEWE) ปี 2008[19] ที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอตั ราการหลัง่ ของน้ าลาย ≥2
มิลลิลิตร/นาที
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
5.2.1 ความชุกของฟันสึก
การศึกษานี้ ทาการศึกษาถึงความชุกของฟั นสึ กทั้ง 3 ชนิ ด ได้แก่ ฟั นสึ กชนิ ด attrition ฟั นสึ ก
ชนิ ด erosion และฟั นสึ กชนิ ด abrasion ในประชากรอายุ 35 - 74 ปี อายุเฉลี่ ย 54.3±9.9 ปี เขตอาเภอ
ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์จานวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน พบกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 99.5 มีฟันสึ ก
มากกว่า 1 ชนิด พบได้ใกล้เคียงกันระหว่างเพศชาย และเพศหญิง ซึ่ งนับว่าสู งมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การศึกษาของ Al-Zarea [23] ที่ทาการศึกษาถึงความชุก และปั จจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั ฟั นสึ ก ใน
คลินิกทันตกรรมทั้ง 20 แห่ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างอายุ 15 - 65 ปี อายุเฉลี่ย 30 ปี ประเทศซาอุดิอาระเบีย
จานวน 400 คน พบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95 มีฟันสึกมากกว่า 1 ชนิด และการศึกษาของ Daly และคณะ
[26]
ที่ทาการศึกษาถึงรู ปแบบของฟันสึก และปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดฟั นสึ กในกลุ่มตัวอย่างอายุ18-80 ปี
อายุเฉลี่ ย 31.07±1.495 ปี จานวน 234 คน ในประเทศมาเลเซี ย พบกลุ่ มตัวอย่างที่มีฟันสึ กมากกว่า 1
ชนิดในช่องปากเพียงร้อยละ 32.1 การศึกษาของ Ibiyemi และคณะ [37] ที่ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพสังคมที่มีผลต่อสภาวะฟั นสึ กในกลุ่มตัวอย่างเพศชาย อายุระหว่าง 20 - 64 ปี อายุเฉลี่ย
35.6±11.7 ปี ในประเทศไนจีเรี ย จานวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 48 มีฟัน
สึกมากกว่า 1 ชนิด และการศึกษาของ Al-Omiri และคณะ [38] ที่ทาการศึกษาถึงผลกระทบของฟันสึกที่
มีต่อชีวิตประจาวัน ในกลุ่มตัวอย่างอายุระว่าง 18 - 50 ปี จานวน 76 คน อายุเฉลี่ย 34.6±9.7 ปี ใช้แบบ
ตรวจสภาวะฟั นสึ กร่ วมกับแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบกลุ่ มตัวอย่างที่มีท้ งั ฟั นสึ กชนิ ด attrition
และ erosion ร้อ ยละ 63.2 จะเห็ น ได้ว่าการศึ ก ษานี้ มี ผ ลการศึ กษาที่ แตกต่ างจากการศึ กษาข้างต้น
เนื่ อ งจากในแต่ล ะการศึก ษามี รูปแบบวิธีก ารศึก ษาที่แตกต่างกัน มี ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ ทาการศึกษา เช่ น การคัดเลื อ กกลุ่ มตัวอย่างเข้าร่ วมการศึกษา ช่ วงอายุของกลุ่ ม ตัวอย่าง
รวมถึ งการเลื อกใช้จานวนกลุ่ มตัวอย่างที่แตกต่างกันกับการศึกษานี้ และที่สาคัญเป็ นเพราะการใช้
เกณฑ์ประเมินในการตัดสินหรื อวินิจฉัยฟันสึกที่ต่างกันก็ส่งผลให้มีจานวนร้อยละของการเกิดฟั นสึ ก
มากกว่า 1 ชนิดในช่องปากแตกต่างกันได้ สาหรับในการศึกษานี้ พบกลุ่มตัวอย่างที่มีฟันสึ กมากกว่า 1
ชนิ ดในช่องปากสู งมาก และมีแนวโน้มที่จะพบได้สูงขึ้น เนื่องจากการศึกษานี้ ทาในกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุมากกว่าคือ อายุเฉลี่ย 54.3 ปี เมื่อเทียบกับการศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมาที่มีอายุเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 30-40 ปี
ซึ่งสภาวะฟันสึกเป็ นกระบวนการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชีวติ ดังนั้น จากผล
การศึกษานี้จะเห็นได้วา่ สภาวะฟั นสึกเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน ควรต้องมีการวาง
แผนการดาเนิ นงานด้านทันตสาธารณสุ ขในเรื่ องการเฝ้ าระวังการเกิดสภาวะฟันสึกเพิม่ เติม เช่น มีการ
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ให้คาแนะนาถึงสาเหตุ ปั จจัยเสี่ยง และการป้ องกันโดยทันตบุคลากรเพือ่ ที่จะส่งผลให้อุบตั ิการณ์ และ
ความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกลดลง
จากการศึกษานี้ จะเห็ นได้ว่าความชุ กของฟั น สึ กชนิ ด abrasion มากที่สุด โดยคิดเป็ นร้อ ยละ
99.2 พบได้ใกล้เคียงกันระหว่างเพศชาย และเพศหญิง โดยพบในเพศชาย ร้อยละ 49.3 และเพศหญิง
ร้อยละ 49.9 พบมากที่บริ เวณฟันหลัง ฟันซี่ ที่พบการสึ กชนิด abrasion ได้มากที่สุดคือ ฟั นกรามน้อยซี่
ที่ 1 และฟั น กรามน้ อ ยซี่ ที่ 2 ซึ่ งมี จ านวนค่ อ นข้างสู งเมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ การศึก ษาของ Jafari [39]
ที่ทาการศึกษาถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดรอยโรคที่ไม่ใช่ฟันผุบริ เวณคอฟั น (Non-Carious
Cervical Lesions: NCCLs) กลุ่มตัวอย่างจานวน 150 คน ในประเทศอิหร่ าน พบความชุกของรอยสึ ก
บริ เวณคอฟั นเฉลี่ยร้อยละ 77.3 ฟั นซี่ ที่พบรอยสึ กบริ เวณคอฟั นมากที่สุดคือฟั นเขี้ยวล่ างทั้งซ้ายและ
ขวาและการศึ ก ษาของ Yan และคณะ [40] ที่ ท าการศึ ก ษาถึ ง ความชุ ก ลัก ษณะและปั จ จัยเสี่ ย งที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดรอยโรคที่ไม่ใช่ฟันผุบริ เวณคอฟั นกลุ่มตัวอย่างจานวน 295 คน ในประเทศ
จีน ผลการศึกษาพบฟันสึกชนิ ด abrasion ได้ร้อยละ 72.5 บริ เวณที่พบคอฟันสึ กได้มากที่สุดคือบริ เวณ
ฟั นหลังทั้งในขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง ฟั นซี่ ที่พบการสึ กบริ เวณคอฟั นได้มากที่สุดคือ ฟั น
กรามน้อยซี่ ที่ 1 และฟั นกรามน้อยซี่ ที่ 2 การศึกษาของ Pidoken และคณะ [41] ที่ทาการศึกษาถึงฟันสึ ก
บริ เวณคอฟั น และฟั นสึ กด้านบดเคี้ยว ในกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบความชุกของการสึ กบริ เวณคอฟั น
ร้อยละ 74.1 และความชุ กของฟั นสึ กชนิ ด abrasion ที่พบในการศึกษานี้ สู งมากเมื่อ เปรี ยบ เทียบกับ
การศึกษาของ Takehara และคณะ [42] ที่ทาการศึกษาถึงรอยสึ กบริ เวณคอฟั นกับปั จจัยด้านสบฟั น ใน
กลุ่มตัวอย่างเพศชายจานวน 159 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.1 มีฟันที่สึกบริ เวณคอฟั น
อย่างน้อย 1 ซี่พบการสึกบริ เวณคอฟันได้ในขากรรไกรบนมากกว่าขากรรไกรล่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ และพบการสึกที่ฟันกรามน้อยได้มากที่สุด อีกทั้งการศึกษาของ Al-Zarea [23] และการศึกษาของ
Ibiyemi และคณะ [37] ที่พบความชุกของฟั นสึ กชนิด abrasion เพียงร้อยละ15และ 11.5 ตามลาดับ จาก
การศึกษานี้จะเห็นได้ว่ามีความชุกสูงมากสาเหตุของการเกิดรอยสึ กโดยทัว่ ไปเชื่อว่าแรงขัดถูจากการ
แปรงฟั นมี ความสัมพันธ์กับการเกิดรอยโรค เป็ นเพราะว่าประชากรแปรงฟั นแรงไป ส่ วนใหญ่ ม ัก
แปรงฟันถูกไปมาในแนวนอน และการศึกษานี้พบการสึกชนิด abrasion ได้มากที่สุดคือ ฟันกรามน้อย
ซี่ ที่ 1 และฟั นกรามน้อยซี่ ที่ 2 เนื่ องจากเป็ นตาแหน่ งที่ได้รับแรงจากการแปรงฟั นและถูกแปรงนาน
กว่าซี่ อื่ น ๆ รวมทั้งรู ป ร่ างของฟั น ที่ มีค วามป่ องนู น ที่ บ ริ เวณคอฟั น จึงมี โอกาสเกิ ด รอยสึ กได้ม าก
สาหรับรอยสึกที่เกิดทางด้านประชิดของฟันมักเกิดจากการใช้ไม้จมิ้ ฟั น ไหมขัดฟันหรื อใช้วตั ถุขดั ฟั น
อย่างผิดวิธี อย่างไรก็ต ามการเกิ ด รอยสึ กจากขัด ถู ที่ บ ริ เวณคอฟั น อาจมี ส าเหตุ มาจากหลายปั จจัย
ร่ วมกัน [2,13,23,37-38,43] การเกิดรอยสึ กเหตุขดั ถูที่บริ เวณคอฟั น โดยทัว่ ไปมักพบในผูป้ ่ วยที่มีเหงือกร่ น
และดูแลสุขภาพช่องปากเป็ นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแปรงฟันเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดคอฟั น
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สึกเนื่องจากมีความถี่ในการแปรงฟัน แรงที่ใช้ในการแปรงฟั นเวลาที่ใช้ในการแปรงฟันหรื อแปรงไม่
ถูกวิธี
สาหรับความชุกของฟั นสึ กชนิ ด erosion ในการศึกษานี้ พบได้ร้อยละ 80.8 พบได้ใกล้เคียงกัน
ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง โดยพบในเพศชายร้อยละ 40.5 และเพศหญิงร้อยละ 40.3ผลการศึกษาที่
ได้ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Al-Omiri และคณะ [38] ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีฟันสึ กชนิด erosion มาก
ที่ สุ ด โดยพบได้ ร้ อ ยละ 84.2 การศึ ก ษาของ Jaeggi และคณะ [44] ท าการรวบรวมข้อ มู ล ความชุ ก
อุบตั ิการณ์ และการกระจายของฟันสึกชนิด erosion พบความชุกของฟันสึกชนิ ด erosion ได้ต้งั แต่ร้อย
ละ 4 ถึงร้อยละ 100 ส่ วนใหญ่พบในเพศชาย พบฟั นสึกชนิด erosion มากกว่าเพศหญิง และการศึกษา
ของ Mulic และคณะ [22] ที่พบความชุกของฟั นสึ กชนิ ด erosion ร้อยละ 64 การศึกษาของ Vered และ
คณะ [45] ที่ ท าการศึ กษาถึ งการประเมิ น สภาวะฟั น สึ ก แบบ erosion ในกลุ่ ม ตัว อย่างอายุ 15 - 60 ปี
จานวน 500 คน ในประเทศอิสราเอล พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.6 มีฟันสึ กแบบ erosion การศึกษา
ของ Ibiyemi และคณะ [37] พบความชุกของฟั นสึกชนิ ด erosion ร้อยละ 48.0 จะเห็นได้วา่ ผลการศึกษา
ในครั้งนี้ พบความชุกของฟั นสึกชนิ ด erosionได้ค่อนข้างสูง และใกล้เคียงกับการศึกษาที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น เนื่ องจากเมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ที่สัมภาษณ์ใน
เรื่ องการบริ โภคอาหาร (ชนิ ดและความถี่) พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มักรับประทานอาหารและ
เครื่ อ งดื่ มที่มี รสเปรี้ ยวหรื อ เป็ นกรด เช่น ผลไม้รสเปรี้ ยว น้ าอัดลม น้ าผสมโซดา รวมถึ งอาหารที่มี
ความแข็ง และเหนี ย ว เป็ นจานวนมากจึ งส่ งผลให้ พ บจ านวนร้อ ยละของฟั น สึ ก ชนิ ด erosion ได้
ค่อนข้างสู ง แต่ความชุ กของฟั นสึ กชนิ ด erosion ที่พบในการศึกษาครั้งนี้ สู งมากเมื่ อเปรี ยบเทียบกับ
การศึกษาของ Daly และคณะ [26] ที่ทาการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดฟั นสึ กในกลุ่มตัวอย่างอายุ
18-80 ปี พบความชุ กของฟั นสึ กชนิ ด erosion เพียงร้อยละ 1.2 ของกลุ่ มตัวอย่างในประเทศมาเลเซี ย
จานวน 234 คน เนื่ อ งจากลัก ษณะภู มิ ป ระเทศของมาเลเซี ย อยู่ติ ด ชายฝั่ ง ทะเลส่ งผลวิถี ชี วิต การ
รับประทานอาหารของกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นอาหารทะเล โดยเฉพาะอาหารพืน้ เมืองประเภทหอย
ที่ต ้อ งใช้ฟั น หน้ากัด แทะในการรับ ประทานซึ่ งไม่ ส่ งผลให้เกิ ด ฟั น สึ ก ชนิ ด erosion เมื่ อ พิจารณา
เปรี ยบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และชนิ ดอาหารที่เลือก
รับประทานมีความแตกต่างกันทาให้ผลการศึกษาที่ได้พบความชุกของฟันสึกชนิด erosion ต่างกัน
สาหรับความชุกของฟันสึ กชนิ ด attrition ในการศึกษานี้ พบได้ร้อยละ 57.9 พบได้ใกล้เคียงกัน
ระหว่างเพศชาย และเพศหญิงโดยพบในเพศชายร้อยละ 29.4 และเพศหญิงร้อยละ 29.6 ซึ่ งความชุ ก
ของฟันสึ กชนิด attrition ที่พบในการศึกษานี้ ค่อนข้างสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ Daly และ
คณะ [26] ที่พบความชุกของฟั นสึกชนิ ด attrition ร้อยละ 30.9 และการศึกษาของ Ibiyemi และคณะ [37]
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ที่พบความชุกของฟันสึกชนิด attrition ร้อยละ 34 ในขณะเดียวกันความชุกของฟันสึ กชนิด attrition ที่
พบในการศึกษานี้ ค่อนข้างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ Al-Omiri และคณะ[38] ที่พบความชุก
ของฟันสึ กชนิด attrition ได้ร้อยละ 78.9 และการศึกษาของ Al-Zarea[23] ที่พบความชุกของฟั นสึกชนิ ด
attrition ได้ร้อยละ 75.0 และการศึกษานี้ พบว่าปั จจัยด้านพฤติกรรมการกัดเล็บ กัดเม้มริ มฝี ปาก กัด
ดินสอ ปากกา ฝาขวด คาบเข็ม ตะปูมีความสัมพันธ์กบั ฟั นสึ กชนิ ด attrition สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Al-Zarea[23] ที่ พ บว่ากลุ่ ม ตัวอย่างร้อ ยละ 70 มี อุ ป นิ สัย ที่ ผิด ปกติ เช่ น นอนกัดฟั น การกัดฟั น
ขบเค้น ฟั น กัดสิ่ งของ และพบว่าพฤติกรรม หรื อ อุ ปนิ สัยที่ ผิดปกติมี ความสัมพันธ์กับระดับความ
รุ นแรงของฟั นสึ ก การศึกษาของ David และคณะ[13] ที่พบว่า การนอนกัดฟั นมีความสัมพันธ์กับการ
เกิ ด ฟั น สึ ก อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ การศึ ก ษาของ Eidi และคณะ [29] ที่ พ บว่ า การขบเค้น ฟั น มี
ความสัมพันธ์และเป็ นปั จจัยเสี่ ยงในการเกิดฟั นสึก ซึ่ งเมื่อเปรี ยบผลการศึกษานี้ กบั การศึกษาข้างต้น
นั้น ผลการศึกษานี้ มีจานวนร้อ ยละฟั นสึ กชนิ ด attrition ที่ไม่ สูงมากและก็ไ ม่ต่ ามาก เมื่ อพิจารณาดู
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่ได้มีความเสี่ ยงจาก
พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ผดิ ปกติ หรื อมีการทานอกหน้าที่บดเคี้ยวอันจะส่ งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เกิดสภาวะฟันสึกชนิด attrition ได้ เช่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้มีพฤติกรรมการนอนกัดฟั น
หรื อในเรื่ องพฤติกรรมการรับประทานอาหารแข็ง เหนี ยวของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ พบว่าส่ วน
ใหญ่รับประทานอาหารกลุ่มนี้ ไม่บ่อย (<3ครั้ง/สัปดาห์) อีกทั้งผลการศึกษายังไม่พบความสัมพันธ์ที่
ชัดเจนระหว่างพฤติกรรมส่ วนบุคคล พฤติกรรมการรับประทานอาหารกับสภาวะฟันสึกชนิด attrition
จึงทาให้ผลการศึกษานี้ พบความชุกของฟั นสึ กชนิ ด attrition ไม่ สูงนักเมื่ อเทียบการศึกษาอื่นๆ โดย
ความชุกของฟันสึกชนิด attrition ที่พบในการศึกษานี้ เป็ นผลสืบเนื่ องจากการใช้งานทัว่ ไปที่มีการสึ ก
อย่างต่อเนื่องสะสมตลอดชีวติ
5.2.2 ความรุ นแรงของสภาวะฟันสึก
เมื่ อ พิ จ ารณาระดับ ความรุ น แรงของสภาวะฟั น สึ ก โดยใช้ดัช นี Smith and Knight TWI[18]
(ดูรายละเอียดเกณฑ์ที่หน้า 23) ในการศึกษานี้ไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั น
สึกในระดับ 0 และ 1 โดยตรวจพบระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กในกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ระดับ 2
ขึ้นไป ผลการศึกษาตรวจพบกลุ่มตัวอย่างที่มีความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึกระดับ 2 ร้อยละ 4.4 ความ
รุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กระดับ 3 ร้อ ยละ 63.9 และความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กระดับ 4 ร้อ ยละ
31.7 ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กคือ 3.3±0.5 ซึ่ งระดับความรุ นแรงของ
สภาวะฟั นสึ กที่พบในการศึกษาครั้งนี้ ค่อ นข้างสู งเมื่ อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาที่ใช้ดชั นี Smith and
Knight TWI เหมือนการศึกษาครั้งนี้ โดยการศึกษาของ Rodriguez และคณะ[43] ที่ทาการศึกษาถึงการ
ดาเนิ นไปของสภาวะฟั นสึ กในระยะเวลา 12 เดือน ในกลุ่มตัวอย่างจานวน 63 คน อายุระหว่าง 18 - 64
68

ปี อายุเฉลี่ ย 39.1±12.2 ปี ในประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาพบค่าเฉลี่ ยของฟั นสึ ก คือ 2.3±0.56 และ
การศึกษาของ Al-Omiri และคณะ [38] พบกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กระดับ
0-1 ร้อยละ 2.6 ความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กระดับ 2 ร้อยละ 53.3 และความรุ นแรงของสภาวะฟั น
สึกระดับ 3 - 4 ร้อยละ 42.1 และระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กที่พบในการศึกษาครั้งนี้ สูงมาก
เมื่ อ เปรี ยบเที ยบการศึก ษาของ Al-Zarea [23] ที่พ บระดับ ความรุ น แรงของฟั น สึ กในกลุ่ ม ตัวอย่างที่
ทาการศึกษาในระดับ 1 ร้อยละ 19 ความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กระดับ 2ร้อยละ 77.0 ความรุ นแรง
ของสภาวะฟั น สึ ก ระดับ 3 ร้อยละ 3.0 และความรุ นแรงของสภาวะฟั น สึ ก ระดับ 4 ร้อ ยละ 1 และ
การศึกษาของ Daly และคณะ [26] ที่พบระดับความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกระดับ 1 ร้อยละ 80.0 ความ
รุ นแรงของสภาวะฟันสึ กระดับ 2 ร้อยละ 18.0 ความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกระดับ 3 ร้อยละ 2.0 และ
ไม่พบความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกระดับ 4 และการศึกษาของ Umoh และคณะ [46] ที่ทาการศึกษาถึง
ความสัมพัน ธ์ระหว่างสภาวะปริ ทนั ต์ อนามัยช่ อ งปาก และสภาวะฟั น สึ กในกลุ่ ม ตัวอย่างเพศชาย
จานวน 65 คน อายุระหว่าง 25 - 64 ปี ในประเทศไนจีเรี ย ผลการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.5 มี
ฟันสึก โดยมีความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกระดับ 0 ร้อยละ 41.5 ความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกระดับ
1 ร้อยละ 33.8 ความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกระดับ 2 ร้อยละ 15.4 และความรุ นแรงของสภาวะฟันสึ ก
ระดับ 3 ร้อ ยละ 9.2 โดยไม่ พ บกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ระดับ ความรุ น แรง 4 เมื่ อ พิจารณาผลการศึ ก ษานี้
เปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาข้างต้น ส่ วนมากพบความรุ นแรงฟั นสึ กตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คือสึ กชั้น
เคลือบฟั นแต่ไม่ถึงชั้นเนื้อฟั น เพราะว่าเมื่อมีอายุเพิม่ ขึ้นยิง่ มีโอกาสสัมผัสปั จจัยที่ส่งผลต่อฟันสึ กได้
มากกว่าและนานกว่าคนอายุน้อ ยอยูแ่ ล้ว จึงทาให้การศึกษาส่ วนมากพบความรุ นแรงฟั นสึ กตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป ซึ่งที่น่าสังเกตของการศึกษานี้ คือพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรุ นแรงของ
สภาวะฟันสึกสูง คือ พบในระดับ 3 ถึงร้อยละ 63.9 เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ทาในกลุ่มตัวอย่างอายุ 35
- 74 ปี อายุเฉลี่ย 54.3±9.9 ปี จะเห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้มีช่วงอายุ และอายุเฉลี่ยที่มากกว่า
การศึกษาอื่นๆ และเป็ นที่ทราบกันดีว่าการเกิดสภาวะฟั นสึ กนั้นเป็ นกระบวนการสู ญเสี ยโครงสร้าง
ของฟั นทั้งในส่วนเคลือบฟั น และ/หรื อเนื้อฟันอย่างถาวร และต่อเนื่อง สามารถเกิ ดได้ตลอดชีวิต [1-4]
จึงส่งผลทาให้พบความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึกในการศึกษานี้ ได้มากกว่าการศึกษาก่อนหน้า อีกทั้ง
รู ปแบบการวิธีการศึกษา เกณฑ์การวินิจฉัยที่ใช้ในการกาหนดชนิ ดฟันสึ ก จานวนกลุ่มตัวอย่าง วิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมการศึกษา พื้นที่ที่ทาการศึกษา ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรม
และวิถี ชีวิตของกลุ่ มตัวอย่างในแต่ละการศึกษามี ความแตกต่างกันทาให้ผลการศึกษาที่ไ ด้มี ความ
แตกต่างกับการศึกษาดังกล่าว
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เมื่อพิจารณาระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึกชนิ ด erosion โดยใช้ดชั นี Basic erosive wear
examination (BEWE)[19] (ดูรายละเอียดเกณฑ์ที่หน้า 23) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีคะแนนระดับ
ความรุ นแรง 3 ร้อยละ 94.2 คะแนนระดับความรุ น แรง 2 ร้อ ยละ 5.8 เมื่ อ นาคะแนนผลรวมแต่ล ะ
sextant มาประเมินระดับความเสี่ยงของฟันสึ กชนิด erosion ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความรุ นแรง
16.2±2.0 (คะแนนต่าสุ ด=7 คะแนนสู งสุ ด=18) และเมื่อ ประเมินผลคะแนนพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีความเสี่ยงมาก ร้อยละ 80.8 รองลงมาคือ ความเสี่ ยงปานกลาง ร้อยละ 10.9 และความเสี่ ยงน้อย
ร้อยละ 0.5 ตามลาดับ ซึ่ งนับว่าระดับความรุ นแรงของฟั นสึ กชนิด erosion ที่พบในการศึกษาครั้งนี้ สูง
มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การศึ ก ษาที่ ใ ช้ ดั ช นี Basic erosive wear examination (BEWE) เหมื อ น
การศึ ก ษานี้ โดยการศึ ก ษาของ Vered และคณะ [45] ที่ พ บค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความรุ น แรง 1.9±2.7
(คะแนนต่าสุ ด =0 คะแนนสู งสุ ด =12) เมื่อ พิจารณาระดับคะแนนสู งสุ ด พบกลุ่มตัวอย่างที่มี คะแนน
ระดับความรุ นแรง 0 ร้อยละ 50 คะแนนระดับความรุ นแรง 1 ร้อยละ 16 คะแนนระดับความรุ นแรง 2
ร้อยละ 24 คะแนนระดับความรุ นแรง 3 ร้อยละ 10 และเมื่อพิจาณาถึงการประเมินระดับความเสี่ยงของ
ฟันสึกชนิ ด erosion พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.1 อยูใ่ นระดับไม่เสี่ยง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.6 อยู่
ในระดับเสี่ ยงน้อย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.8 อยูใ่ นระดับเสี่ ยงปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.4
อยูใ่ นระดับเสี่ยงมากตามลาดับและการศึกษาของ Bartlett และคณะ[27] ที่ทาการศึกษาถึงความชุก และ
ปั จจัยเสี่ ยงที่มี ความสัมพันธ์กบั ฟั นสึ กชนิ ด erosion ในกลุ่มตัวอย่างใน 7 ประเทศในทวีปยุโรป อายุ
ระหว่าง 18-35 ปี จานวน 3,187 คน โดยใช้แบบตรวจสภาวะฟั นสึ กร่ วมกับแบบสอบถามถึ งปั จจัย
เสี่ยง ผลการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความรุ นแรงสู งสุด คะแนนระดับความรุ นแรง 0 ร้อยละ
42.9 คะแนนระดับความรุ นแรงร้อยละ 27.7 คะแนนระดับความรุ นแรง 2 ร้อ ยละ 26.1 และคะแนน
ระดับความรุ นแรง 3 ร้อยละ 3.3 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการศึกษาครั้งนี้ พบจานวนร้อยละสู งมากเมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับ การศึ ก ษาข้างต้น เนื่ อ งจากกลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารรับ ประทานอาหารและ
เครื่ อ งดื่ มที่มี รสเปรี้ ยวหรื อ เป็ นกรด เช่น ผลไม้รสเปรี้ ยว น้ าอัดลม น้ าผสมโซดา รวมถึ งอาหารที่มี
ความแข็งและเหนี ยว เป็ นจานวนมากกว่าอาหารชนิ ดอื่น จึงส่ งผลให้พบจานวนร้อยละของฟั นสึ ก
ชนิด erosion ได้สูงอีกทั้งความถี่ในการรับประทานมีจานวนครั้งในแต่ละสัปดาห์ค่อนข้างมาก จะเห็น
ได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีการสัมผัสกับปั จจัยโดยตรงและบ่อย จึงส่ งผลให้การศึกษานี้ พบความรุ นแรงของ
ฟันสึกชนิด erosion ที่สูง
5.2.3 เป รี ย บ เที ย บ ดั ช นี Smith and Knight TWI[18] กั บ Basic erosive wear examination
(BEWE)[19] ในการวัดระดับความรุ นแรงของฟันสึกชนิด erosion
เมื่ อใช้ดัชนี Smith and Knight TWI[18] (ดู รายละเอี ยดเกณฑ์ที่หน้า 23) ในการวัดระดับความ
รุ น แรงของฟั น สึ ก ชนิ ด erosion พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ ความรุ น แรงอยู่ในระดับ 3
70

ร้อยละ 64.0 รองลงมาคือ ระดับ 4 ร้อยละ 31.0 และระดับ 2 ร้อยละ 4.2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่มีระดับความรุ นแรงถึงชั้นเนื้ อฟั น และบางรายอาจถึงชั้นโพรงประสาทฟั นได้ซ่ ึ งถือ เป็ น
ระ ดั บ ค วาม รุ น แ รงที่ สู งม าก แ ล ะ เมื่ อ ใช้ ดั ช นี Basic erosive wear examination (BEWE)[19]
(ดูรายละเอียดเกณฑ์ที่หน้า 23) ในการวัดระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กแบบ erosion พบกลุ่ม
ตัวอย่างที่มี คะแนนระดับความรุ นแรงสู งสุ ดในระดับ 3 จานวน 293 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 94.2 และมี
คะแนนระดับ ความรุ น แรงสู งสุ ด ระดับ 2 จานวน 18 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 5.8 แสดงให้ เห็ น ว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับความรุ นแรงถึงชั้นเนื้ อฟั น ในบางรายอาจลุกลามไปถึงชั้นเนื้ อ ฟั นมากกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นผิวฟันทั้งหมด เมื่อนาคะแนนรวมของแต่ละ sextant มารวมและแปลผลพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่อ ยูใ่ นระดับเสี่ ยงมาก ร้อ ยละ 86.5 รองลงมาคือ ระดับเสี่ ยงปานกลาง ร้อ ยละ 12.9
ดังจะเห็นว่าทั้ง 2 ดัชนี ที่ใช้ในการประเมินระดับความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึ กผลระดับความรุ นแรง
ของฟั นสึ กชนิ ด erosion ที่ได้ไม่แตกต่างกัน คือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรุ นแรงของ
ฟั นสึ กชนิ ด erosion ถึงชั้นเนื้ อฟั น เมื่ อพิจารณาถึ งเกณฑ์และวิธีการใช้ดัชนี ท้ งั 2 ชนิ ดพบว่ามี ความ
แตกต่างกันทั้งในเรื่ อ งของเกณฑ์การให้คะแนน การเลื อกด้านของฟั นแต่ละซี่ ที่ใช้ในการประเมิ น
ระดับความรุ นแรง ซึ่ งดัชนี Smith and Knight TWI [18] (ดู รายละเอี ยดเกณฑ์ที่หน้า 23) จะมี การแบ่ง
คะแนนระดับความรุ นแรงที่ละเอียดกว่า โดยมีการให้คะแนนถึง 5 ระดับ (คะแนนระดับความรุ นแรง
0-4) และในแต่ละด้านที่ตรวจก็มีเกณฑ์การประเมินเพื่อให้คะแนนระดับความรุ นแรงแตกต่างกัน ซึ่ ง
ต้อ งใช้ค วามเข้าใจในเกณฑ์การตรวจอย่างมาก บางครั้งอาจท าให้การแปลผลของผูต้ รวจมี ค วาม
แตกต่างกัน ได้ ซึ่ งต้อ งมี การปรับ มาตรฐานในการตรวจเพื่อ ให้ผลการตรวจระดับความรุ นแรงไม่
แตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็ นดัชนี ที่มีการใช้ค่อนข้างยุง่ ยาก แต่ก็ยงั เป็ นดัชนี ที่นิยมใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ฟันสึกส่วนใหญ่มานานหลายทศวรรษ [14-16,47] เนื่องจากสามารถใช้ตรวจระดับความรุ นแรงของฟันสึ ก
ได้ทุกชนิ ด และตรวจได้ในทุกด้านของฟั น ซึ่ งจะทาให้ผตู ้ รวจสามารถแยกสาเหตุการเกิดฟั นสึ กได้
ด้ว ยในขณะที่ ดัช นี Basic erosive wear examination (BEWE) [19] (ดู รายละเอี ย ดเกณฑ์ที่ ห น้ า 23) ที่
แม้วา่ จะใช้เฉพาะกับฟันสึกชนิด erosion และไม่สามารถตรวจบริ เวณคอฟันได้เนื่องจากเป็ นการยากที่
จะชี้ชดั ได้ว่าการสึกรุ นแรงถึงระดับชั้นเคลือบฟันหรื อเนื้ อฟันในบริ เวณนี้ แต่ดชั นีน้ ีได้ถูกออกแบบมา
ให้ง่ายต่อการให้คะแนนระดับความรุ นแรง มีการเกณฑ์การให้คะแนนที่แบ่งแยกชัดเจนถึงการสึกใน
ชั้นเคลือบฟัน หรื อชั้นเนื้อฟัน และมีการแบ่งระดับคะแนนความรุ นแรงของฟันสึกที่นอ้ ยกว่า (คะแนน
ระดับความรุ นแรง 0-3) ใช้คาจากัดความไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ทาให้ง่ายต่อการเข้าใจ และง่ายต่อการให้
คะแนนระดับ ความรุ น แรง ซึ่ งนั บ เป็ นอี ก ดัช นี ที่ เริ่ ม มี ก ารนิ ย มใช้กัน อย่างแพร่ ห ลายในปั จจุ บ ัน
นอกจากนี้ยงั มีการประเมินระดับความรุ นแรงที่ตรวจพบไปสู่แนวทางดูแลรักษาต่อไป [19,45]
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5.2.4 ลักษณะทางประชากรกับสภาวะฟันสึก
เมื่อพิจารณาดูความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และโรคประจาตัวกับความชุกของฟั นสึกทั้ง 3 ชนิ ด ได้แก่ ฟันสึ กชนิ ด
attrition ฟั นสึ กชนิด erosion และฟันสึ กชนิ ด abrasion และระดับความรุ นแรงของฟั นสึกโดยใช้ดชั นี
ของ Smith and Knight TWI [18] และดัช นี Basic erosive wear examination (BEWE) [19] ผลการศึ กษา
พบว่าเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษารายได้ และโรคประจาตัวไม่มีความสัมพันธ์กบั ความชุกของฟั น
สึ กทั้ง 3 ชนิ ดเนื่ อ งจากลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง เช่ น ระดับการศึกษา วัฒนธรรม ลักษณะ
สังคม เศรษฐานะ วิถี การดารงชี วิต คล้ายคลึ งกันท าให้ปั จจัยเหล่ านี้ ไ ม่ มี ความสัม พัน ธ์กับการเกิ ด
สภาวะฟั นสึ ก ในขณะที่มีความแตกต่างกันไปในหลายการศึกษาเนื่ อ งจากความแตกต่างกันในด้าน
ลักษณะประชากรในแต่ละการศึกษาซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ Deshpande [48] ที่
ทาการศึกษาถึงความชุก และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟันสึก ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 55 ปี จานวน 570 คน ในประเทศอินเดีย ผลการศึกษาพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดฟั นสึ ก
การศึกษาของ Vered และคณะ [45] ที่พบว่า เพศ สถานะเศรษฐกิจ วิถีการดาเนินชีวติ อาชีพ การอาเจียน
โรคประจ าตัว ยาที่ รั บ ประทาน ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การเกิ ด ฟั น สึ ก ชนิ ด และการศึ ก ษาของ
Rodriguez และคณะ [43] พบว่า เพศ อายุ ไม่ มีความสัมพันธ์กบั การเกิดฟั นสึ กและการศึกษาของ AlZarea [23] ที่ทาการศึกษาถึงความชุก และปั จจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดสภาวะฟั นสึ กพบว่า
เพศไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ารเกิ ด ฟั น สึ กการศึ ก ษาของ Pidoken และคณะ [41] ที่ พ บว่ า อายุ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดฟันสึกบริ เวณคอฟัน
นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า เพศ และช่วงอายุมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรุ นแรงของ
สภาวะฟันสึก ทั้งดัชนีของ Smith and Knight TWI [18] และดัชนี BEWE [19] อภิปรายได้วา่ เพศชาย และ
เพศหญิงมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่ องพฤติกรรม และปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดสภาวะฟั นสึก เช่น การที่
เพศชายมีกล้ามเนื้ อที่แข็งแรงกว่าเพศหญิง ทาให้มีแรงบดเคี้ยวมากกว่าเพศหญิง [13,23,37] ใช้แรงในการ
แปรงฟั นมากกว่าเพศหญิง [23,37] เพศหญิงส่ วนใหญ่มีความใส่ ใจ ดูแลในสุ ขภาพช่องปากมากกว่าเพศ
ชาย และมักมารับบริ การทันตกรรมทาให้รับรู ้สภาวะช่องปากของตนเองและได้รับคาแนะนาในการ
ดูแลรักษาจากทันตบุคลากร ทาให้ลดความรุ นแรงของสภาวะฟั นสึกได้ [23] และการศึกษาครั้งนี้ อายุมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความรุ นแรงของสภาวะฟันสึกเมื่ออายุมากขึ้น ฟันในช่องปากย่อมมีโอกาสได้
สัมผัสกับปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดสภาวะฟันสึกได้นานขึ้นทาให้มีระดับความรุ นแรงของสภาวะ
ฟั นสึ กที่สูงขึ้น [13,37] สอดคล้องกับการศึกษาของ Vered และคณะ [45] ที่พบว่าอายุมีความสัม พันธ์กับ
ระดับ คะแนน BEWE อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ โดยเมื่ อ อายุม ากขึ้ น ระดับ คะแนน BEWE จะสู ง
เพิ่มขึ้นด้วย และการศึกษาของ Schierz และคณะ [49] ทาการศึกษาถึงปั จจัยเรื่ องเพศ อายุ ตาแหน่ งของ
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ฟั นที่มีผลต่อการเกิ ดฟั นสึ กด้านบดเคี้ยวในกลุ่มตัวอย่างอายุ 20 - 59 ปี จานวน 836 คน ในประเทศ
เยอรมันนี ผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรุ นแรงของฟั นสึ กได้สูงกว่าปั จจัยตัว
อื่น ๆ อี กทั้งการศึกษาของ Al-Zarea[23] Yadav [4] Deshpande[48] ที่พบว่าอายุมี ความสัมพันธ์กับระดับ
ความรุ นแรงของฟันสึก โดยระดับความรุ นแรงของฟันสึกจะเพิม่ สูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
5.2.5 ปั จจัยด้านพฤติ กรรมการดู แลสุ ข ภาพช่ อ งปาก และปั จจัยด้านพฤติก รรมการบริ โภค
อาหาร
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่องปาก และปั จจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภคอาหารไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดฟั นสึ กทั้ง 3 ชนิ ด เนื่ องจากการศึกษานี้ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล ซึ่ ง
สถานที่ ในการเก็บข้อมูล ส่ วนมากอยูใ่ นโรงพยาบาลและผูส้ ัมภาษณ์ คือ ทันตบุคลากรที่สวมเครื่ อ ง
แต่งกายพร้อมทางาน ทาให้ผตู ้ อบสัมภาษณ์มีความกังวลในคาตอบอาจทาให้การให้ขอ้ มูลบิดเบือนไป
จากความเป็ นจริ งในชี วิตประจาวันก็เป็ นได้ รวมทั้งอคติที่เกิดจากความจา (recall bias) ความคลาด
เคลื่อนของข้อมูลที่มาจากความทรงจาอาจเพราะเป็ นเวลานานมาแล้วหรื อไม่สนใจไม่ให้ความสาคัญ
จากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสาเหตุดงั กล่าวส่ งผลให้การศึกษาครั้งนี้ ในพบว่าปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก ด้านพฤติกรรมการบริ โภคอาหารไม่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดฟั นสึ กทั้ง 3 ชนิ ด อีก
ทั้งข้อจากัดในการศึกษาแบบ crossectional-descriptive study ทาให้มีระยะเวลาในการศึกษาเพียงชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง ไม่สามารถบอกได้ว่าสภาวะฟันสึกเกิดก่อนหรื อหลังได้รับปั จจัยไป หรื อเป็ นไปได้ว่า
สภาวะฟันสึกที่ตรวจพบนั้นมีการเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะทาการศึกษา เพราะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
นั้นบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารให้
เข้ากับยุคสมัย เช่น อดีตประชากรกลุ่มตัวอย่างอาจมีการแปรงฟั นผิดวิธีแต่ปัจจุบนั มีการเข้าถึงบริ การ
สาธารณสุขเพิม่ มากขึ้นเน้นการบริ การเชิงรุ กทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้อง
สัมผัสกับ ปั จจัยเสี่ ยงที่ ทาให้เกิ ดฟั น สึ กน้อ ยลง จึงท าให้การให้ขอ้ มู ล ในแบบสัมภาษณ์ ไ ม่ ต รงกับ
ช่วงเวลาการเกิดฟั นสึ กที่อาจเกิดมาก่อนทาการศึกษาก็เป็ นได้ ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้
รู ปแบบการศึกษาแบบอื่นๆ เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยกับการเกิดฟันสึกที่ชดั เจนมากขึ้น
5.2.6 ปั จจัยด้านปริ มาณน้ าลาย
ในการศึกษานี้ การตรวจปริ มาณน้ าลายโดยใช้วิธี Unstimulated whole saliva flow rate (UWSFR)
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Mulic และคณะ[22] ผลการศึกษาพบว่า อัตราการหลัง่ ของน้ าลายมีความสัมพันธ์
กับฟันสึ กชนิด attrition และระดับความรุ นแรงของฟั นสึกทั้งดัชนี Smith and Knight TWI ปี 1984 [18]
และ ดั ช นี Basic erosive wear examination (BEWE) ปี 2008 [19] (ดู ร ายละเอี ย ดเกณฑ์ ที่ ห น้ า 23)
น้ า ลาย และองค์ป ระกอบในน้ าลายมีส่ ว นช่ว ยในการป้ องกัน การเกิด สภาวะฟั น สึ ก ได้ โดย
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ช่วยเคลือบผิวฟันไม่ให้สมั ผัสกับปั จจัยเสี่ยง เช่น กรดจากอาหารหรื อเครื่ องดื่มโดยตรง ทาให้ลดความ
เสี่ยง และความรุ นแรงในการเกิดฟันสึกได้ [1-3,20] ดังนั้น บุคคลที่มีอตั ราการหลัง่ ของน้ าลายที่นอ้ ย หรื อ
มี ภาวะปากแห้งจะทาให้ผิวฟั นมี โอกาสสัมผัสกับ ปั จจัยต่างๆได้โดยตรงจึงส่ งผลให้มี ระดับความ
รุ นแรงของสภาวะฟันสึกได้มากกว่าบุคคลที่มีอตั ราการหลัง่ ของน้ าลายสอดคล้องกับหลายการศึกษาที่
พบว่าอัตราการหลัง่ น้ าลายที่ลดลงทาให้เพิ่มความเสี่ ยงในการเกิดฟั นสึก [22,33,44] รวมทั้งการศึกษาของ
Mulic และคณะ [22] ที่ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟั นสึกชนิด erosion และอัตราการหลัง่ ของ
น้ าลายในกลุ่มผูท้ ี่ออกกาลังกาย ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มผูท้ ี่ออกกาลังกายเป็ นประจาจะพบสภาวะ
ฟันสึกได้มาก และมีอตั ราการหลัง่ ของน้ าลายที่น้อยกว่าผูท้ ี่ไม่ได้ออกกาลัง แสดงให้เห็นว่าอัตราการ
หลั่งของน้ าลายเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการเกิ ด ฟั น สึ กและการศึก ษาของ Piangprach และคณะ [33] ที่
ทาการศึ กษาถึ งผลของน้ าลายที่มี ต่อ ฟั นสึ กชนิ ด erosion ในกลุ่ มอายุ 16 - 50 ปี จานวน 79 คน ผล
การศึกษาพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างที่มีฟันสึกในชั้นเคลือบฟันมีอตั ราการหลัง่ ของน้ าลายที่สูงกว่ากลุ่มที่มี
ฟันสึ กในชั้นเนื้ อฟั น แสดงให้เห็นว่า อัตราการหลัง่ ของน้ าลายสามารถช่วยป้ องกันการเกิดฟันสึ กได้
โดยน้ าลายจะช่วยปกป้ องเนื้อฟัน และเคลือบฟั นไม่ให้เกิดสภาวะฟั นสึ กได้ ซึ่งมีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละปั จจัย เช่น อายุ ระดับความรุ นแรง และด้านของฟันที่มีการสึก
5.2.7 อภิปรายกระบวนการศึกษา
ในการศึกษานี้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ รวมทั้งการปรับมาตรฐานผูต้ รวจดังนี้ คือ การ
หาคุ ณภาพเครื่ องมื อ ใช้การตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา (content validity)โดยการหาค่าสัมประ
สิทธ์อลั ฟ่ าของคอนบราคมีค่าเท่ากับ 0.83 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ดี [50] การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบ
สัมภาษณ์ (reliability) โดยการสุ่มแบบสัมภาษณ์ซ้ าร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์ครั้งแรก
และครั้งที่ 2 จะมีระยะเวลาห่ างกัน 2 สัปดาห์ นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความน่ าเชื่อถือ โดยการใช้การ
ทดสอบ Wilcoxon signed rank tests ค่าที่ได้มากกว่า 0.05 แสดงว่าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างครั้งแรก
และครั้งที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกันการปรับมาตรฐานตรวจสอบความน่ าเชื่อถือระหว่างผูต้ รวจ (interexaminer reliability)โดยการใช้การทดสอบ Wilcoxon signed rank tests ค่าที่ได้มากกว่า 0.05 แสดงว่า
การตรวจสภาวะฟั นสึกโดยผูต้ รวจคนที่ 1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างกันการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ภายในผูต้ รวจ (intra-examiner reliability) โดยการสุ่ มตรวจฟั นกลุ่ มตัวอย่างซ้ าร้อยละ 10 นาผลการ
ตรวจไปวิเคราะห์หาความน่ าเชื่ อถือ (reliability) โดยการใช้การทดสอบ Wilcoxon signed rank tests
ค่าที่ได้มากกว่า 0.05 แสดงว่าการตรวจฟั นกลุ่มตัวอย่างครั้งแรก และครั้งที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน
รวมทั้งมีการการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม SPSS โดยมีการบันทึก
ข้อมูลการสัมภาษณ์ และการตรวจสภาวะฟั นสึ กซ้ า 2 ครั้งจะเห็นว่าในการศึกษาครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้
ผูต้ รวจ รวมถึงการบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้มีความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับดีเครื่ องมือ
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ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแบบตรวจสภาวะฟั นสึ กในช่องปาก แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป
และปั จจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดสภาวะฟั นสึ ก เช่นเดียวกับการศึกษาของ David และคณะ [13 ] และอีก
หลายการศึกษา [17-20,22,27,32,39,42,44,46-47] ที่เป็ นสากล และในการศึกษาครั้งนี้ยงั มีการใช้แบบบันทึกปริ มาณ
น้ าลายเพิม่ เติมเนื่องจากน้ าลายเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั สภาวะฟันสึก [2,3,16]
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส่ วนใหญ่อยูใ่ นโรงพยาบาลผูต้ รวจแต่งกายในชุดทางานมีผลให้
บรรยากาศในการตอบแบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไปไม่ผ่อนคลายส่งผลกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาอาจ
ให้ขอ้ มูลที่บิดเบือนไปจากความเป็ นจริ งในชีวติ ประจาวันก็เป็ นได้ แต่การเก็บปริ มาณน้ าลายนั้นจัดให้
ประชากรกลุ่ ม ตัวอย่างอยู่ในห้อ งที่ เงียบและมิ ดชิ ด บรรยากาศผ่อ นคลายเหมื อ นการใช้ชี วิตปกติ
ประจาวัน นั่งหลังตรง ทาร่ างกายให้ผ่อนคลาย แล้วบ้วนเก็บตัวอย่างน้ าลายในแก้วพลาสติกที่เตรี ยม
ไว้สาหรับวัดอัตราการหลัง่ ของน้ าลายซึ่ งทาให้ได้ปริ มาณน้ าลายที่น่าจะใกล้เคียงกับชีวิตประจาวัน
ของกลุ่มตัวอย่าง
5.3 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
จากผลการศึกษานี้ พบความชุก ความรุ นแรงของฟั นสึ กอยูใ่ นระดับสู งทั้ง 3 ชนิ ด ได้แก่ ฟันสึ ก
ชนิ ด attrition, erosion, abrasion และสามารถพบได้ในทุกกลุ่ มประชากรอี กด้วย จึงเป็ นเรื่ อ งที่ควร
แก้ไขอย่างเร่ งด่วน ซึ่ งสภาวะฟั นสึ กนั้นเป็ นเรื่ องที่สามารถป้ องกันและรักษาได้ ดังนั้น ควรมีการเฝ้ า
ระวัง การป้ องกัน ตั้งแต่เริ่ มต้น โดยสร้างความตระหนัก และชี้ให้เห็นความสาคัญของปั ญหาโดยนา
ผลการศึกษาครั้งนี้ ไปอ้างอิงในการวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขและป้ องกันปั ญหา ทั้งในตัวบุคคล ทันต
บุคลากร และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ได้โดย
5.3.1 กลุ่ ม วัย ท างาน จากการศึ ก ษาพบว่ากลุ่ ม นี้ ยัง มี ฟั น ในช่ อ งปากเหลื อ อยู่ห ลายซี่ และมี
โอกาสได้สัมผัสกับปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ได้สูง โดยเฉพาะเรื่ องการรับประทานอาหารที่พบว่าส่ วนใหญ่มี
การบริ โภคอาหารที่หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ นทั้งกลุ่ มอาหารรสเปรี้ ยว เครื่ อ งดื่ มโซดา แอลกอฮอล์
อาหารแข็งเหนี ยว ด้านการดู แลสุ ขภาพช่ อ งปาก พบว่าส่ วนใหญ่ ยงั แปรงฟั น ไม่ ถู กวิธี มี การดู แ ล
สุขภาพช่องปาก หรื อการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ในกลุ่มตัวอย่างบาง
รายยังพบว่ามีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ การเกิดฟั นสึ ก เช่ น นอนกัดฟั น ขบเค้นฟั น การเคี้ยวอาหารข้าง
เดี ยว ซึ่ งในกลุ่มวัยทางานนี้ ควรให้คาแนะนา หรื อคาปรึ กษาในเรื่ อ งการดู แลสุ ขภาพช่ อ งปาก การ
แปรงฟั น การเลือกผลิตภัณฑ์การดูแลสุ ขภาพช่องปากที่เหมาะสม การเลือกรับประทานอาหาร หรื อ
เครื่ องดื่ม รวมทั้งพฤติกรรมที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ ยงในการเกิดฟั นสึ ก
เป็ นรายบุคคลเพือ่ ลดความเสี่ยง และระดับความรุ นแรงในการเกิดสภาวะฟันสึกต่อไป
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5.3.2 กลุ่ ม สู งอายุ กลุ่ ม นี้ มักพบว่ามี จานวนฟั น ที่ เหลื อ ในช่ อ งปากน้ อ ยกว่ากลุ่ ม อื่ น อี ก ทั้ง
ส่วนมากยังพบปั ญหาเรื่ องโรคปริ ทนั ต์ มีฟันโยก ทาให้ประสิ ทธิภาพในการเคี้ยวอาหารลดลง ส่ งผล
ให้พฤติกรรมการบริ โภคอาหารแตกต่างจากกลุ่มวัยทางาน นอกจากนี้ ยงั พบปั ญหาเรื่ องการหลัง่ ของ
น้ าลายที่ลดลง การมีโรคประจาตัวทาให้ตอ้ งเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หรื อแม้แต่ยา
บางชนิ ดที่มีภาวะเป็ นกรด หรื อมีผลต่อการหลัง่ ของน้ าลาย และพบว่าพฤติกรรมเสี่ ยงอื่นๆ เช่น มีการ
แปรงฟั น แบบไม่ ถู ก วิธี มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปาก หรื อ การเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ ดู แ ลช่ อ งปากที่ ไ ม่
เหมาะสมได้เช่นเดียวกับวัยทางาน ดังนั้น ในกลุ่มผูส้ ูงอายุน้ ีควรให้คาแนะนาในเรื่ องการดูแลสุขภาพ
ช่องปากอย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล และการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ฟั นสึ ก ในรายที่มีโรคประจาตัว หรื อมี ยาที่ส่งผลต่อ การหลัง่ ของน้ าลายควรมีการให้คาแนะนาอื่นๆ
เพื่อช่วยป้ องกันไม่ให้ปากแห้ง เช่น การจิบน้ าบ่อยๆ หรื อการใช้น้ าลายเทียม [2] ซึ่ งต้องมีการประเมิน
เป็ นรายบุคคลเช่นเดียวกับวัยทางาน รวมทั้งในรายที่มีความจาเป็ นต้องรักษาหรื อบูรณะฟื้ นฟูก็ควรมี
การส่งต่อเพือ่ ให้การรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ ในกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรม หรื อปั จจัยเสี่ ยงอื่นๆ เช่น มีพฤติกรรมการดื่มแบบอม
กลั้ว ปากก่ อ นกลื น การขบเน้น ฟั น กัด ปากกา คาบสิ่ ง ของต่ าง การเคี้ ยวอาหารข้างเดี ย ว ควรให้
คาแนะนาถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง หรื อในกลุ่มที่มีภาวะปากแห้ง หรื อมีน้ าลายน้อยทั้งจาก
โรคประจาตัว การรับประทานยา หรื อ สาเหตุอื่นก็ควรให้คาแนะนาในการเลือกรับประทานอาหาร
เช่น หลีกเลี่ยงอาหารรสเปรี้ ยว เครื่ องดื่มโซดา มีการดื่มน้ าหลังการรับประทานอาหารรสเปรี้ ยวเพือ่ ชะ
ล้างความเป็ นกรดในช่องปาก เป็ นต้น
5.3.3 ทันตบุคลากร และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ จากผลการศึกษานี้ พบความชุก และความรุ นแรงของ
สภาวะฟั นสึ กในกลุ่มประชากรอายุ 35-74 ปี ได้ในระดับที่สูง และมีหลายปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดสภาวะฟันสึก แสดงให้เห็นว่าประชาชนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยงั ขาดความตระหนัก ความรู ้ความ
เข้าใจในการดู แลตัวเองเพื่อ ป้ องกัน การเกิ ดสภาวะฟั นสึ ก ดังนั้น จึงเป็ นเรื่ อ งที่ทนั ตบุ คลากร หรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากสภาวะฟั นสึ ก
เช่น การบดเคี้ยว ความเจ็บปวด เสี ยวฟั น ความสวยงาม ค่าใช้จ่ายในการรักษา เป็ นต้น โดยควรมีการ
เพิม่ ความตระหนัก ให้ความรู ้ คาแนะนาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผูบ้ ุคคลผูม้ ีความเสี่ยง รวมทั้ง
ให้การรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนแก้ไขปั ญหา และผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นจาก
สภาวะฟั น สึ ก มี ก ารเฝ้ าระวัง การนั ด ติ ด ตามประเมิ น ผลเป็ นระยะอย่างสม่ าเสมอ ทั้ง นี้ เพื่ อ ลด
อุบตั ิการณ์ในการเกิดสภาวะฟันสึกต่อไปในอนาคต
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5.4 ข้ อจากัดในการศึกษา
ในการศึกษานี้ พบว่าส่ วนใหญ่ใน 1 คนสามารถตรวจพบฟั นสึ กได้มากกว่า 1 ชนิ ด ในกรณี ที่
ตรวจพบชนิ ดฟั น สึ กมากกว่า 1 ชนิ ดในด้านของฟั น ซี่ น้ ัน จะเลื อ กชนิ ดของฟั นสึ กที่มีระดับความ
รุ นแรงสู งกว่าเป็ นตัวแทนของชนิ ดฟั นสึ กในด้านนั้นๆทั้งนี้เพือ่ ลดความยุง่ ยาก สับสนในการหาความ
ชุกของฟั นสึ กแต่ละชนิ ดซึ่ งอาจท าให้ผลการศึกษาที่ไ ด้มีความชุ กของฟั นสึ กต่ ากว่าความเป็ นจริ ง
โดยเฉพาะในกลุ่ ม ผูส้ ู ง อายุที่ มัก พบฟั น สึ ก ได้ห ลายชนิ ด ในแต่ ล ะด้า นของซี่ ฟั น และปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดฟันสึ กแต่ละชนิดนั้นมีท้งั ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน เช่น พฤติกรรมการ
แปรงฟั น พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร เครื่ อ งดื่ม โรคประจาตัว อัตราการหลั่งของน้ าลาย เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปแล้วฟันในช่องปากมีโอกาสได้สมั ผัสกับปั จจัยเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ในแต่ละบุคคลมีโอกาส
สัมผัสปั จจัยที่จะส่ งผลให้เกิดสภาวะฟั นสึ กได้แตกต่างกันทั้งในชนิ ด ปริ มาณ และความถี่สาหรับใน
การศึกษานี้ มุ่ งศึกษาถึ งความชุ ก ความรุ นแรง และปั จจัยเสี่ ยงที่มี ผลต่อ การเกิ ดสภาวะฟั น สึ ก โดย
แบ่งเป็ นปั จจัยด้านน้ าลาย ปั จจัยด้านพฤติกรรมส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่อง
ปาก และปั จ จัยด้า นการบริ โ ภคอาหาร และเครื่ อ งดื่ ม นอกจากนี้ ยัง มี อี ก หลายปั จจัย ที่ ไ ม่ ไ ด้ร่ ว ม
ทาการศึกษาในครั้งนี้ เช่น ปั จจัยด้านองค์ประกอบของน้ าลาย ความเป็ นกรด-ด่าง ปั จจัยด้านการสบ
ฟั น ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ปั จจัยด้านตาแหน่ งของฟั นในช่องปากองค์ประกอบของฟั น
ลักษณะขากรรไกร หรื อในเรื่ องพฤติกรรมการแปรงฟันก็พบว่ามีปัจจัยด้านแรง และระยะเวลาในการ
แปรงฟั นร่ วมด้วย เป็ นต้นและจากการสัมภาษณ์ขอ้ มูลไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมความเป็ นจริ งได้
ทั้งหมดเนื่ องจากการสัมภาษณ์ ขอ้ มู ลพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ทาให้เกิดสภาวะฟั นสึ กไม่
สอดคล้อ งกับ วิถี ชี วิต หรื อ ลัก ษณะของอาหารที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่างในพื้น ที่ บ ริ โ ภคในชี วิต จริ ง อี ก ทั้ง
การศึกษาแบบตัดขวางอาจไม่สะท้อนความสัมพันธ์ของอาหารกับการเกิดฟันสึ ก และการเกิดสภาวะ
ฟันสึกยังเป็ นผลจากการสะสมต่อเนื่ องมาจากอดีตอีกด้วยเพราะเป็ นที่ทราบกันดีวา่ สภาวะฟั นสึ กเกิด
จากหลายปั จจัยร่ วมกันและมีการเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป อีกทั้งในปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาใดที่
สามารถชี้เฉพาะไปว่าปั จจัยใดที่ส่งผลให้เกิ ดสภาวะฟั นสึ กได้โดยตรง หรื อ ปั จจัยใดที่จะส่ งผลต่อ
สภาวะฟั นสึ กได้ม ากกว่ากันเนื่ อ งจากเป็ นการยากที่ จะหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยกับ การเกิ ด
สภาวะฟั นสึ กได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ มีมาตรฐานในตัวผูส้ ัมภาษณ์ ระหว่างผูส้ ัมภาษณ์และ
ผูต้ รวจสภาวะฟันสึกอยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงนับว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง
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5.5 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเบื้องต้นในการเก็บข้อมูลถึงความชุก และความรุ นแรงในฟันสึ ก
ทั้ง 3 ชนิ ด คือ attrition, erosion และ abrasion โดยพยายามรวบรวมปั จจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์
กับ การเกิ ด สภาวะฟั นสึ ก ดั ง กล่ า ว โดยเลื อ กใช้ รู ป แบบการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบตัด ขวาง
(crossectional-descriptive study) ท าให้ผ ลการศึก ษาที่ ไ ด้เป็ นผลการศึก ษา ณ ช่ วงเวลาหนึ่ ง ซึ่ ง ใน
ความเป็ นจริ งแล้วสภาวะฟั นสึ กเป็ นภาวะที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่ อ งตลอดช่วงชี วิต ทาให้ขาดความ
ชัด เจนในความสัม พัน ธ์ระหว่างปั จ จัยบางปั จจัย โดยเฉพาะเรื่ อ งการรั บ ประทานอาหารที่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงได้ตามอายุ และสภาวะช่ อ งปากซึ่ งในอนาคตควรมี ก ารเก็บ ข้อ มู ล เชิ งลึ กทั้งในเรื่ อ ง
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร พฤติกรรมส่วนบุคคล รวมทั้งปั จจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเกิดสภาวะฟันสึ ก
เพือ่ นาข้อมูลเหล่านี้มาสร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีเนื้ อหาสอดคล้อง ครอบคลุมกับชีวิตประจาวันของกลุ่ม
ตัวอย่างมากยิง่ ขึ้น หรื อมีการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงปั จจัยต่างๆ เพือ่ หาความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟั น
สึก นอกจากนี้ ควรมีการทาการศึกษาติดตามระยะยาว (longitudinal study) ในประชากรกลุ่มใหญ่ข้ ึน
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการประเมินถึงความชุก อุบตั ิการณ์ ปั จจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดสภาวะฟั น
สึก การประเมินถึงการใช้ดชั นีต่างๆ ที่ใช้ในการวัดระดับความรุ นแรงของฟันสึก รวมถึงผลกระทบที่
เกิ ด ขึ้ น ทั้งในแง่ของคุ ณ ภาพชี วิต ความคุ ้ม ค่า ค่ าใช้จ่ายต่ างๆ ทั้งในเรื่ อ งของการรัก ษา หรื อ การ
ป้ องกัน และการศึก ษานี้ ไม่ ไ ด้มี การควบคุ ม ปั จ จัย บางปั จจัย เช่ น อายุ เพศ ฯลฯ ซึ่ งปั จจัยเหล่ า นี้
สามารถส่ งผลต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการหาความสัมพันธ์กบั ปั จจัยอื่นๆ ได้ จากผลการศึกษานี้ จะ
เห็ นว่าพบความชุ กและความรุ น แรงของสภาวะฟั น สึ กได้ค่อ นข้างสู งด้วยเหตุ เพราะอายุของกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษานี้ ค่อนข้างสู ง การศึกษาครั้งต่อ ไปอาจจะเริ่ มทาในกลุ่มตัวอย่างที่มี อายุน้อยลง
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการติดตามและเฝ้ าระวังไม่ให้เกิดความรุ นแรงของฟั นสึกในประชากร นอกจากนี้ ควรมี
การศึกษาถึงปั จจัยอื่นๆ เช่น ปั จจัยด้านการสบฟัน ปั จจัยด้านตาแหน่งของฟั น หรื อในเรื่ องพฤติกรรม
การแปรงฟั นที่พบว่ามีปัจจัยด้านแรง และระยะเวลาในการแปรงฟั นเพราะปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ มีผลต่อ
ความเสี่ ยงในการเกิดสภาวะฟั นสึ กซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ สามารถเป็ นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการค้นคว้า
เกี่ยวกับการศึกษาถึงสภาวะฟันสึ กต่อไปได้เพราะการศึกษาถึงสภาวะฟั นสึกในประเทศไทยยังมีน้อย
มาก จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจในการที่จะนาไปพัฒนาการศึกษาต่อเพิม่ เติม
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84

ภาคผนวก ก
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
เอกสารคาแนะนา หรือแจ้ งข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ างที่เข้ าร่ วมการวิจัย
ชื่อโครงการวิจยั ความชุก ความรุ นแรง และปั จจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กบั สภาวะฟันสึกในประชากร
อายุ 35 - 74 ปี อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้าพเจ้า นางสาวกานต์สิรี สุขเกษม นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แผน ข
ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขอความร่ วมมือจากท่านเข้าร่ วม
โครงการวิจยั เพือ่ การค้นคว้าแบบอิสระ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความชุ ก ความรุ นแรง และปั จจัย
เสี่ ยงที่สัม พันธ์กับการเกิ ดสภาวะฟั นสึ กในกลุ่ มประชากรอายุ 35-74 ปี อาเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ ไปวางแผนการดาเนิ นงานทันตสาธารณสุ ขทั้งการ
ป้ องกัน และการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรทัว่ ไป โดยท่านไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ในการศึกษานี้ ผูศ้ ึกษาจะขอความร่ วมมือจากท่านในการตรวจสภาวะฟั นสึ ก การเก็บตัวอย่าง
น้ าลาย และขอความกรุ ณาในการตอบแบบสัมภาษณ์ โดยคาถามจะเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลสุขภาพ
และข้อมูลความถี่ในการรับประทานอาหาร หรื อเครื่ องดื่มในรอบ 1 เดือนที่ผา่ นมา
กระบวนการเก็บข้อมูลมี 3 ส่วน ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์ ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ส่วน
ที่ 2 เป็ นแบบตรวจสภาวะฟั นสึ ก ซึ่ งไม่เสี่ ยงอันตรายใดๆ ไม่มีความเจ็บปวด และใช้เวลาไม่ เกิน 10
นาที ส่ วนที่ 3 เป็ นการเก็บตัวอย่างน้ าลาย โดยจัดให้ผเู ้ ข้าร่ วมการศึกษาทาในสถานที่ที่มิดชิด ใช้เวลา
ไม่เกิน 7 นาที ท่านมีอิสระในการตอบรับ หรื อปฏิเสธการเข้าร่ วมการศึกษา และสามารถถอนตัวจาก
การศึกษานี้ ได้ทุกเวลา โดยไม่ ตอ้ งให้เหตุผล หรื อคาอธิบายใดๆ ข้อมู ลส่ วนตัว และทุกคาตอบของ
ท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับ และใช้รหัสแทนชื่อจริ งของท่าน ผูศ้ ึกษาจะนาข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์
รายงานผลการศึกษา อภิปรายข้อ มู ล รวมทั้งน าเสนอในเชิ งวิชาการ หรื อ พิม พ์เผยแพร่ ผูศ้ ึกษาจะ
นาเสนอในภาพรวมของการวิจยั เท่านั้น และสิ ทธิประโยชน์อื่นๆ อันเกิดจากผลการศึกษาจะปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูศ้ ึกษาจะดาเนินการโดยรัดกุม ปลอดภัย และจะไม่อา้ งอิงถึง
ท่านโดยไม่ใช้ชื่อของท่านในรายงานใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาในครั้งนี้
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หากท่านมีความสงสัย หรื อต้องการข้อ มูล เพิ่มเติมสามารถติดต่อ นางสาวกานต์สิรี สุ ขเกษม
ฝ่ ายทันตกรรม กลุ่ มงานบริ การทางการแพทย์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 0814335120, 055-418035 ต่อ 213
นางสาว กานต์สิ รี สุ ขเกษม นักศึกษาปริ ญ ญาโท สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ บัณ ฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผูว้ จิ ยั )
รศ.ทพญ.ดร. พัชราวรรณ ศรี ศิลปนันทน์ ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั )

ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
(นางสาวกานต์สิรี สุขเกษม)
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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แบบฟอร์ มใบยินยอมเข้ าร่ วมในการวิจัย
ข้าพเจ้าทราบรายละเอี ยดข้อ มู ลที่ ระบุถึ งการเข้าร่ วมการศึกษาค้นคว้าอิ สระ เรื่ อ งความชุ ก
ความรุ นแรง และปั จจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั สภาวะฟั นสึ กในประชากรอายุ 35-74 ปี อาเภอทอง
แสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังกล่าวแล้วข้างต้น ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าการเข้าร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นไป
ด้วยความสมัครใจ และข้าพเจ้าสามารถถอนตัวจากการวิจยั ครั้งนี้ได้ทุกเวลา

ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ ยินยอมเข้าร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้

ชื่อ-สกุล ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั …………………….…………….……………….
ลายเซ็นผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ………………….……………….……………….
วัน/เดือน/ปี ………………………………….……………….
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ภาคผนวก ข
แบบสั มภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ข้ อมูลสุ ขภาพ และข้ อมูลความถี่
ในการรับประทานอาหาร
แบบสั มภาษณ์
แบบสัมภาษณ์เลขที่ ………….………
ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………
บ้านเลขที…
่ …………………หมู่……………ถนน…………..…….……
ตาบล……….……………………อาเภอ……………..…..……จังหวัด…………………………
โทรศัพท์………………………………..……
วัน/เดือน/ปี ที่สมั ภาษณ์…………………….……… ผูส้ มั ภาษณ์……………..…..………………….
สถานที่ดาเนินการ
1. รพช. 2. รพ.สต.................................... 3. บ้าน
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ 1. ชาย 2. หญิง
2. อายุ……….………ปี
3. น้ าหนัก…………….…กก. ส่วนสูง…….……..….ซม. ดัชนีมวลกาย…………….………กก./ม2.
4.วัน/เดือน/ปี เกิด…………………………………….……… (พ.ศ.)
1. โสด
2. แต่งงาน
3. หม้าย
4. หย่า/แยกกันอยู่
5. การศึกษา
1. ไม่ได้เรี ยน
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
2. บวชเ รี ยน
6. อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
3. ประถมศึกษา
7. ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
4. มัธยมศึกษาตอนต้น
8. สูงกว่าปริ ญญาตรี
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6. อาชีพของท่านในปั จจุบนั
1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บานาญ
5. แม่บา้ น, ไม่มีอาชีพ
2. ธุรกิจส่วนตัว, ค้าขาย
6. อื่นๆ ระบุ…………………………
3. รับจ้าง
4. เกษตรกร (ทาไร่ ทานา เลี้ยงสัตว์) (หากมีมากกว่าหนึ่งอาชีพ ให้เลือกอาชีพหลัก)
7. รายได้ของท่านในปั จจุบนั
1. ไม่มีรายได้
3. 5,001-10,000 บาท/เดือน
2. ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
4. มากกว่า 10,000 บาท/เดือน
ส่ วนที่ 2: ข้ อมูลสุ ขภาพ (ขอให้ท่านให้ขอ้ มูลในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา)
1. ท่านมีโรคประจาตัว หรื ออาการเหล่านี้หรื อไม่
1. ไม่มี
2. มี
1. เบาหวาน
4. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
2. ความดันโลหิตสูง
5. ได้รับการฉายรังสีบริ เวณศีรษะและคอ
3. อาเจียนบ่อยครั้ง
6. อื่นๆ (ระบุ) …..…………………….………
สถานที่รักษา…………………………………………….………
ยาที่ทานประจา (ชื่อยา) ………………..……………………………………...………
3. ไม่ทราบ
2. หากท่านมีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (โรคกระเพาะอาหาร มีกรดในกระเพาะอาหาร กรด
ไหลย้อน อาเจียน มีอาการแสบร้อนบริ เวณหน้าอก หรื อมีอาการเรอบ่อยๆ)
1. รักษาอยู่
ระยะเวลาที่เป็ น…………….………ปี
2. ไม่ได้รักษา
3. ความถี่ (กรณี ที่มีกรดไหลย้อน หรื ออาเจียน) …………….………ครั้ง/สัปดาห์
3. ท่านนอนกัดฟันหรื อไม่ หรื อมีคนใกล้ชิดเคยได้ยนิ เสียงนอนกัดฟัน
1.ไม่ใช่
2.ใช่
ระยะเวลาที่เป็ น….………ปี
2.1 รักษาอยู่
2.2 ไม่ได้รักษา
3. ไม่ทราบ

89

4. ท่านเคยตื่นมารู ้สึกเมื่อยที่ใบหน้า หรื อเจ็บที่ฟัน หลังตื่นนอนตอนเช้าหรื อไม่
1.ไม่ใช่
2.ใช่
2.1 ระยะเวลาที่เป็ น.…..………ปี
2.2 ความถี่.……...…..…ครั้ง/สัปดาห์
3. ไม่ทราบ
5. ฟันที่เคยอุดไว้มกั แตกบ่อย ๆ
1.ไม่ใช่
2.ใช่ ระยะเวลาที่ตอ้ งกลับไปอุดใหม่ทุก.…..………เดือน
3. ไม่ทราบ
6. ช่วงเวลาที่ไม่ได้เคี้ยวอาหารท่านชอบขบเน้นฟัน กัดฟัน
1. ไม่ใช่
2.ใช่
2.1 ระยะเวลาที่เป็ น.…..………ปี
2.2 ความถี่.……...…..…ครั้ง/สัปดาห์
3. ไม่ทราบ
7. ท่านมักกัดเล็บ กัดเม้มริ มฝี ปาก กัดดินสอ ปากกา ฝาขวด คาบเข็ม ตะปู
1. ไม่ใช่
2.ใช่
2.1 ระยะเวลาที่เป็ น.…..………ปี
2.2 ความถี่.……...…..…ครั้ง/สัปดาห์
3. ไม่ทราบ
8. ท่านมักเคี้ยวอาหารข้างเดียว
1. ไม่ใช่
2.ใช่
2.1 ระยะเวลาที่เป็ น.…..………ปี
2.2 ความถี่.……...…..…ครั้ง/สัปดาห์
3. ไม่ทราบ
9. ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมานี้ทา่ นทาความสะอาดฟันโดยวิธีใด
1. แปรงฟัน
3. แปรงฟันร่ วมกับวิธีอื่น ๆ (ระบุ) .…………………….………
2. ไม่ได้ทาอะไรเลย 4. อื่น ๆ (ระบุ) .………………………..…………….………
10. ถ้าแปรงฟัน ท่านใช้ยาสีฟันแบบใด
1. แบบครี ม/เจล ยีห่ อ้ ......................
5. ยาสีฟันที่ทาให้ฟันขาว ยีห่ อ้ ..................
2. แบบผง ยีห่ อ้ ..........................
6. ไม่ได้ใช้ยาสีฟัน
3. ยาสีฟันสมุนไพร ยีห่ อ้ ..........................
7. อื่น ๆ (ระบุ) ..........................
4. ยาสีฟันสาหรับผูท้ ี่เสียวฟัน ยีห่ อ้ ..........................
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11. ชนิดของแปรงสีฟันที่ใช้ (ขอดูแปรงสีฟันที่ใช้ หากไม่มีให้เลือกตัวอย่างแปรง มีแปรงสีฟันให้
เลือก)
1. แปรงขนอ่อน
3. แปรงขนแข็ง
2. แปรงขนแข็งปานกลาง
12. ความถี่ในการแปรงฟัน
1. 1 ครั้งต่อวัน
3. 3 ครั้งต่อวัน
2. 2 ครั้งต่อวัน
4. มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน
13. วิธีการแปรงฟัน
1. แปรงขึ้น ลง
3.อื่น ๆ.………………….…………….………
2. แปรงขยับแบบถูไปมาในแนวขวาง
14. วิธีการดื่มเครื่ องดื่ม
1. ดื่มเครื่ องดื่มจากหลอดแล้วกลืน
2. ดื่มเครื่ องดื่มจากหลอด หรื อแก้วแต่มีการอมเครื่ องดื่มไว้ในปากก่อนกลืน
3. ดื่มเครื่ องดื่มจากแก้วแล้วกลืน
4. วิธีอื่น ๆ (ระบุ) .………………….…………..……….………
15. ท่านมีการออกกาลังกายหรื อไม่
1. ไม่ได้ออกกาลังกาย
2. ออกกาลังกาย
2.1 ประเภทกีฬา.………………….…………….………
2.2 ความถี่.……………….………ครั้ง/สัปดาห์
2.3 ระยะเวลา.…………….………นาที/ครั้ง
16. ภายใน 1 ปี ที่ผา่ นมาท่านเคยพบทันตบุคลากร หรื อทันตแพทย์เพือ่ ตรวจสุขภาพช่องปาก หรื อไป
รักษาหรื อไม่
1. ไม่เคย (ไม่ตอ้ งตอบข้อ 17-18)
2. เคย
17. ถ้าเคยเข้าพบทันตบุคลากร หรื อทันตแพทย์ ท่านไปรักษาอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ตรวจสุขภาพช่องปาก
5. รักษารากฟัน
2. อุดฟัน
6. ใส่ฟันปลอม
3. ถอนฟัน
7. จัดฟัน
4. ขูดหินปูน
8. อื่นๆ (ระบุ) .……………...…….…………
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18. ท่านไปพบทันตบุคลากร หรื อทันตแพทย์ที่ไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. รพ.รัฐบาล
3. คลินิกเอกชน
2. รพ.สต.
4. อื่น ๆ (ระบุ) ...………………….…………
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ส่ วนที่ 3: ความถี่ในการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
• กินบ่อยมาก: สัปดาห์ละ 8 ครั้ง หรื อมากกว่า
• กินบ่อย สัปดาห์ละ 4-7 ครั้ง
• กินนาน ๆ ครั้ง สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง
• กินไม่ได้/ไม่กิน (ระบุเหตุผล)
1. เคี้ยวไม่ได้
2. ความเชื่อ/ศาสนา/กินเจ/มังสวิรัติ
3. ด้านสุขภาพ
ชนิดอาหาร หรือเครื่องดื่ม

4. ไม่ชอบกิน
5. อื่นๆ ระบุเหตุผล เช่นไม่ตอบ/ตอบไม่ได้/
ไม่มีให้กิน/ไม่มีโอกาสได้กิน/ไม่มีใครซื้อให้
ความถี่ในการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่ม

กินบ่ อย
มาก

1. ผลไม้รสเปรี้ ยว เช่น ส้ม มะนาว
2. น้ าผลไม้รสเปรี้ ยว เช่น น้ าส้ม
3. น้ าอัดลม, โซดา, น้ าผลไม้อดั ก๊าซ
4. เครื่ องดื่มชูกาลัง เครื่ องดื่มเกลือแร่
5. ผลิตภัณฑ์จากนม/โยเกิร์ต/นมเปรี้ ยว
6. เครื่ องดื่มแอลกอฮอร์ เช่น เบียร์ สุรา
7. ยา หรื อต้มยาต่าง ๆ
8. ผลไม้ดอง/ผลไม้แช่อิ่ม
9. เอ็นไก่ กระดูกไก่ เอ็นหมู แคบหมู
10. เม็ดมะขาม เม็ดกระบก
11. อาหารที่เหนียว เช่น เนื้อเค็ม หมู
แดดเดียว หนังควายแห้ง
12. ข้าวแคบ
13. ลูกอมรสเปรี้ ยว
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กินบ่ อย

กินนาน ๆ

ไม่ กิน/กินไม่ ได้

ครั้ง

(ระบุเหตุผล)

ภาคผนวก ค
แบบตรวจสภาวะฟันสึก
ส่ วนที่ 4: แบบตรวจสภาวะฟันสึก
แบบตรวจฟันเลขที่.………………
ชื่อ.………………….…………….………นามสกุล.………………….…………….………
วันที่ตรวจ.………………….…………….………ผูต้ รวจ.………………….…………….………
Tooth wear status (TWI/BEWE)
Score in each
Tooth
Occlusal/Incisal
Buccal/Labial Lingual/Palatal Cervical
sextant
17
16
15
14
13
12
11
21
22
23
24
25
26
27
37
36
35
34
33
32
31
41
42
43
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Tooth

Tooth wear status (TWI/BEWE)
Occlusal/Incisal
Buccal/Labial Lingual/Palatal

Cervical

Score in each
sextant

44
45
46
47
การลงรหัสสภาวะฟันสึ ก
A
B
E

รหัสตรวจ ชนิดฟันสึก
Attrition
Abrasion
Erosion

0
1
2

8

9

รหัสตรวจฟัน
ฟันที่ไม่พบในช่องปาก
ฟัน หรื อบริ เวณที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ เช่น รากฟันผุ, ฟันขึ้น
ไม่เต็มซี่, บริ เวณที่ได้รับการ
บูรณะด้วยวัสดุอุด หรื อเคลือบ
หลุมร่ องฟัน, บริ เวณที่มีหิน
น้ าลายปกคลุม, รอยผุที่ครอบคลุม
ไปถึงบริ เวณฟันสึก, ฟันหัก,
ครอบฟัน และสะพานฟัน

3
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รหัสตรวจ ระดับฟันสึก (BEWE)
(วัดเฉพาะฟันสึกชนิด erosion)
ไม่มีการสึกของฟัน
เริ่ มมีการสึกของฟันเล็กน้อย
มี ก ารสึ ก ของฟั น อย่า งเห็ น ได้ชั ด แต่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นผิวทั้งหมด
มีการสึกมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 50
ของพื้นผิวทั้งหมด

ระดับ
0
1
2

3

4

รหัสตรวจ ระดับฟันสึก (Smith and Knight index TWI )
ผิวด้าน
ลักษณะ
ก/ล/บ/ต ไม่มีการสูญเสียผิวเคลือบฟัน
ค
รู ปร่ างไม่เปลี่ยนแปลง
ก/ล/บ/ต สูญเสียผิวเคลือบฟันเล็กน้อย
ค
เสียรู ปร่ างเล็กน้อย
ก/ล/บ
สูญเสียผิวเคลือบฟันจนถึงเนื้อฟันน้อยกว่า 1 ใน 3 ของผิวฟันทั้งหมด
ต
สูญเสียเคลือบฟัน ทะลุถึงเนื้อฟันเล็กน้อย
ค
รอยโรคมีขนาดความลึกน้อยกว่า 1 มม.
ก/ล/บ
สูญเสียผิวเคลือบฟันจนถึงเนื้อฟันมากกว่า 1 ใน 3 ของผิวฟันทั้งหมด
ต
สูญเสียเคลือบฟัน และเนื้อฟัน
ค
รอยโรคมีขนาดความลึกน้อยกว่า 1-2 มม.
ก/ล/บ
สูญเสียผิวเคลือบฟันทั้งหมด จนถึงเนื้อฟัน หรื อมีการทะลุโพรงประสาท
ต
ฟัน
ค
ทะลุโพรงประสาทฟัน หรื อทะลุเนื้อฟันลาดับสอง
รอยโรคลึกมากกว่า 2 มม. หรื อทะลุโพรงประสาทฟัน หรื อทะลุเนื้อฟัน
ลาดับสอง

ก = ด้านแก้ม, ล = ด้านลิ้น/เพดานปาก, บ = ด้านบดเคี้ยว, ต = ด้านตัด, ค = ส่วนคอฟัน
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ภาคผนวก ง
แบบบันทึกปริมาณนา้ ลาย

วันที่

ปริ มาณน้ าลาย อัตราการหลัง่
ลาดับ

ชื่อ- สกุล

มล. (5 นาที)
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น้ าลาย
(มล./นาที)

หมายเหตุ

ภาคผนวก จ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สั งกัด

1.

รศ.ดร.พัชราวรรณ ศรี ศิลปนันทน์

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันต
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.

ทันตแพทย์สุริยา รักเจริ ญ

งานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคบริ การ
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลฟากท่า

3.

ทันตแพทย์หญิงชนาภา โชคธัญญาวัฒน์

งานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคบริ การ
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์
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ภาคผนวก ฉ
เอกสารรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัย
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ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ - สกุล

นางสาวกานต์สิรี สุขเกษม

วัน เดือน ปี เกิด

1 มิถุนายน 2526

ประวัติการศึกษา
ปี การศึกษา 2550

ปริ ญญาตรี ทนั ตแพทยศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2551 - 2555

พ.ศ.2555 - ปั จจุบนั

ทันตแพทย์ปฏิบตั ิการ งานทันตกรรม
กลุ่มงานเทคนิคบริ การ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลพญาเม็งราย
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ทันตแพทย์ชานาญการ งานทันตกรรม
กลุ่มงานเทคนิคบริ การทางการแพทย์ โรงพยาบาลทองแสนขัน
อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
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