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บรรณาธิ ก าร·ถ≈ง
วิ ท ยาสารทั น ตสาธารณสุ ข ฉบั บ นี้ เ ป็ น ฉบั บ ที่ 1 ของปี ที่ 15 ประกอบด้ ว ย
บทความปริทัศน์ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เคล็ดลับอายุยืนร้อยปี 2) โรคปริทันต์อักเสบในหญิง
ตั้งครรภ์และผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ของการตั้งครรภ์ และบทวิทยาการ 3 เรื่อง ได้แก่ 1)
ความสามารถในการกั ด กร่ อ นผงอะพาไทท์ สั ง เคราะห์ ข องเครื่ อ งดื่ ม ผสมกรดซิ ต ริ ก ที่
มีจำหน่ายในประเทศไทย 2) คุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานใน
ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนในพื้ น ที่ 15 จั ง หวั ด ภาคกลางของประเทศไทย และ 3) ผลของ
ฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันฟันผุของฟันน้ำนมในเด็กอายุ 3 ปี จังหวัดน่าน
คณะผู้จัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุข ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและการ
ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเจ้าของบทความ ผู้พิจารณาบทความและผู้อ่านทุกท่าน
และขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความมาลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตสาธารณสุข เพื่อเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิชาการใหม่ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทันตบุคลากร
และบุคลากรสาธารณสุขสนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานทันตสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทันตแพทย์หญิงวรวรรณ อัศวกุล
บรรณาธิการ
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เกณฑ์ รั บ เรื่ อ งของวิ ท ยาสารทั น ตสาธารณสุ ข
วารสาร ยินดีรับบทความวิชาการ ทางทันตสาธารณสุขและวิชาการสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจแก้ ไขต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ ตาม
ลำดับก่อนหลังมีหลักเกณฑ์และข้อแนะนำ ดังนี้
ประเภทของบทความ
บทวิทยาการ (Original Articles) ได้แก่รายงานผลการวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ ในวารสาร หรือ
หนังสืออื่น ควรประกอบด้วยหัวเรื่อง ตามลำดับต่อไปนี้
ชื่อเรื่องและบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความนำ วัสดุและวิธีการ ผลการศึกษา วิจัย
วิจารณ์ผล บทสรุป คำขอบคุณ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่เกิน 15 หน้าพิมพ์ A4
บทความปริทัศน์ (Review Articles) คือ บทความที่รวบรวมนำเอาความรู้ทางวิชาการในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จากวารสารต่างๆ มาวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนั้นยิ่งขึ้น
ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทความทั่วๆ ไป บทความฟื้นวิชา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข่าวที่
เป็นประโยชน์ เรื่องแปล ย่อความวิจัยใหม่และวิจารณ์หนังสือใหม่ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย บทนำ ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่เกิน 5 หน้าพิมพ์
การเตรียมต้นฉบับ
เรื่องที่ส่งมาเพื่อการตีพิมพ์ต้องส่ง 3 ชุด ที่บรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการ และควรเตรียม
บทความดังต่อไปนี้
1. พิมพ์เรื่องอย่างชัดเจน โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัด 2 ช่อง (double space) ใช้กระดาษพิมพ์
สั้นให้พิมพ์หน้าเดียวโดยพิมพ์ห่างจากขอบทุกด้าน 1 นิ้ว โดยตลอด ใส่เลขหน้าอยู่ทางขวาบน และส่งเอกสาร
มาพร้อมกับแผ่น diskette
2. จำนวนหน้าทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า รวมรูปภาพและตารางด้วย
3. รูปภาพ (Illustrations) ใช้สีดำ-ขาว ภาพทุกภาพต้องมีอ้างถึงในบทความ ใส่หมายเลขของภาพ
ชื่อผู้เขียนตลอดจนเครื่องหมายแสดงขอบบนของภาพ โดยเขียนด้วยดินสอเบาๆ ไว้ด้านหลังของแต่ละภาพ
ส่วนคำบรรยายของแต่ละภาพต้องพิมพ์ โดยเรียงลำดับและแยกแผ่นจากเนื้อเรื่อง ในกรณีที่ภาพเป็นรูป
กราฟให้เขียนลงในกระดาษมัน (glossy paper) คำบรรยายแกนตั้ง (ordinate) และแกนนอน (abscissa)
ของแต่ละกราฟต้องมีไว้ชัดเจนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
4. ตาราง (Tables) ทุกๆ ตารางจะต้องมีอ้างในเรื่อง ให้พิมพ์ตารางแยกไว้ต่างหากโดยพิมพ์ 1
ตารางต่อ 1 หน้า ในแต่ละตารางต้องมีหัวข้อ (title) และเชิงอรรถ (footnote) บรรยายตัวย่อในตารางตลอด
จนนัยสำคัญทางสถิติอย่างครบถ้วนในแต่ละตารางโดยใช้ภาษาอังกฤษ
5. เมื่อมีการเปรียบเทียบผลการศึกษา ต้องมีการทดสอบทางสถิติที่ถูกต้องสนับสนุนด้วย
6. การอ้างอิงเอกสารให้ ใช้ตัวเลขกำกับหลังข้อความที่อ้างอิงตามลำดับก่อนหลังของเนื้อเรื่อง
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7. รูปแบบการเขียนเรื่องเป็นดังนี้
		 7.1 ชื่อเรื่อง ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นข้อความสั้นที่บ่งชี้ ให้เห็นสาระสำคัญของ
เนื้อหาของตัวบทความ ซึ่งไม่ควรยาวเกินไป และหลีกเลี่ยงการใช้คำย่อ
		 7.2 ชื่อผู้เขียน ให้มีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษาและสถาบันที่ทำงานชัดเจนพร้อม
ด้วยที่อยู่ ซึ่งจะติดต่อโดยทางไปรษณีย์ ได้ ในกรณีที่มีหลายคนให้เขียนเรียงตามลำดับความสำคัญในการร่วม
กันทำวิจัย หรือค้นคว้า
		 7.3 เนื้อเรื่อง ใช้ ได้ทั้งภาษาไทยล้วนหรือภาษาอังกฤษล้วน ถ้าใช้ภาษาไทย ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
มี ใช้ปนกับภาษาไทยนั้นให้พยายามแปลเป็นภาษาไทยเท่าที่จะทำได้ โดยเขียนตัวเดิมกำกับไว้ ในวงเล็บเฉพาะ
ครั้งแรกที่กล่าวถึง หากคำใดที่รับรองโดยราชบัณฑิตยสถานแล้วก็ให้ ใช้คำนั้นในการอธิบาย เนื้อหาของเรื่อง
แบ่งออกเป็นตอนๆ ดังนี้
บทคัดย่อ (Abstract) เป็นบทความสั้นๆ ที่กล่าวถึงวิธีการศึกษา (Materials and Methods) ผล
ของการศึกษา (Results) โดยกล่าวแต่เพียงย่อๆแต่ ให้ ได้ ใจความ บทคัดย่อจะต้องไม่มีข้อสรุปจากการ
วิจารณ์ (Discussion) บทคัดย่อต้องไม่เป็นข้อๆ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด มีทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทยต้องมีคำสำคัญด้วย (เป็น key words ในภาษาอังกฤษ)
บทนำ (Introduction) บทนำบอกถึงลักษณะของปัญหาที่นำมาศึกษาวิจัย โดยกล่าวถึงสถานภาพ
ของความรู้ ในตอนเริ่มวิจัย มีการปริทัศน์ (Review) เอกสารชิ้นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังทำการวิจัย
เพื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ์ ข องงานที่ เ สนอในบทความนี้ กั บ ความรู้ เ ดิ ม เท่ า ที่ ท ราบกั น อยู่ บทนำควรบอก
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการดำเนินการวิจัย โดยเขียนให้อ่านเข้าใจง่ายและไม่ยาวจนเกินไป
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) กล่าวถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการวิจัย
รวมทั้งสารเคมีต่างๆ วิธีดำเนินการทดลองอย่างชัดเจน (การสังเกตหรือการกระทำอื่นๆ ที่ทำให้ ได้ข้อมูลมา)
ที่จะสามารถทำให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติเองตามได้หากต้องการ
ผลการศึกษา (Results) ประกอบด้วยผลการทดลอง ซึ่งอาจจะบรรยายด้วยตาราง แผนภูมิ ภาพ
หรือรูปต่างๆ ที่แสดงและรวบรวมผลการทดลองเอาไว้ ตารางหรือแผนภูมิต่างๆ ที่ ใช้ต้องชัดเจน จัดทำแยก
ต่างหาก ดังที่กล่าวไว้ ในข้อ 3 และ 4 ของการเตรียมบทความ
บทวิจารณ์ (Discussion) เป็นการประเมินผลการทดลองและค้นพบโดยผู้เขียนจะเปรียบเทียบผล
การทดลองที่ตนค้นพบกับผลการทดลองที่ผู้อื่นค้นพบและรายงานไว้ นอกจากนี้ ในบทวิจารณ์อาจเขียนเสนอ
แนะข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนข้อผิดพลาดของการวิจัยและข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้อื่นทำการวิจัยในเรื่องคล้ายคลึง
หรือต่อเนื่องต่อไปได้ด้วย
บทสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปผลของงานวิจัยและข้อสรุปการวิจารณ์
		 7.4 คำขอบคุณ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์การ หน่วยงานหรือ
บุคคลที่ ให้ความร่วมมือในการวิจัย
		 7.5 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการรวบรวมชื่อเอกสารต่างๆ ที่ผู้เขียนได้อ่านเองและ
นำมาใช้อ้างอิงไว้ ในเนื้อเรื่อง หากตอนใดที่ผู้เขียนมิได้อ่านเองโดยตรง แต่นำข้อความมาใช้ ในการอ้างอิงด้วย
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ต้องแจ้งให้ชัดเจนว่า ผู้ ใดอ้างไว้ รวมทั้งแหล่งที่มาของเอกสาร วิธีการเขียนใช้ระบบ Vancouver ส่วนการ
ย่อชื่อวารสารใช้ตาม Index Medicus
			 7.5.1 การเขียนเอกสารอ้างอิงจากวารสาร
				 ชื่อผู้เขียน (ทั้งหมด) (ถ้าเป็นภาษาไทยให้ ใช้ชื่อตัวแล้วตามด้วยนามสกุล) ชื่อเต็มของ
เรื่อง ชื่อย่อของวารสาร ปีที่ตีพิมพ์ หมายเลขเล่มของปีที่พิมพ์ (Volume) หมายเลขหน้าแรกจนถึงหน้า
สุดท้ายของเรื่อง (วารสารภาษาไทยให้ ใช้ปีพุทธศักราช) ถ้าผู้เขียนมากกว่า 6 คนใส่ชื่อ 6 คนตามด้วย et al.
(และคณะ)
				 1. Wyoff, S.J.Morris, M.E, and Newbrun, E. The effect of mouthrinse
containing calcium glycerophosphate on the chemical composition and development of
plaque in humans. J. dent. Res. 1980; 59 ; 23-28.
				 2. กติกา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, วิษิษย์ศักดิ์ สุขสะอาด, กนกวรรณ แสน
ไชยสุริยา และคณะ. การตรวจกรองฮี โมโกลบีลอี โดยวิธีการตกตะกอนด้วยดีซีไอพี ในกลุ่มประชากรที่ ไม่มี
ภาวะซีด. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2536 ; 51 : 39-43.
			 7.5.2 การเขียนเอกสารอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์
				 ชื่อผู้เขียน, ชื่อเรื่อง, ระดับของวิทยานิพนธ์, ภาควิชาที่ทำวิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัย,
ประเทศ, และปีที่วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์
				 Thiradilok, S. Effects of fluoride, bicarbonate and magnesium ions on the
acid resistance of recrystallized and remineralized surfaces of enamel. Ph.D. Dissertation of
Alabama : University of Alabama in Birmingham, Dec.1977.
			 7.5.3 การเขียนเอกสารอ้างอิงจากหนังสือ
				 ก. ชื่อผู้แต่ง (ทั้งหมด), ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ์ (edition), เล่มที่พิมพ์ (หากมี), สำนักพิมพ์, เมือง, ปีที่พิมพ์ และหมายเลขหน้าที่อ้างอิง
				 1. Richard, E.B., Victon, C.V. Nelson Textbook of Pediatrics. 12th
ed.,Philadelphia : W.B. Saunders,1987,p 93-95.
				 2. ศิริกุล อิศรานุรักษ์ และคณะ : รายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการของเด็ก การส่ง
เสริมการพัฒนาของเด็กโดยครอบครัว, โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรุงเทพมหานคร, 2543.
				 ข. หนังสือที่แยกผู้เขียนเฉพาะบท : ชื่อผู้เขียนบทที่อ้างอิง, ชื่อเรื่องของบทนั้น, ชื่อ
บรรณาธิการ (ทั้งหมด), ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ์ (edition), เล่มที่พิมพ์ (หากมี), สำนักพิมพ์, เมือง, ปี
ที่พิมพ์ และหมายเลขหน้าที่อ้างอิง
			 7.5.4 การเขียนเอกสารอ้างอิงจากรายงานที่ ได้พิมพ์เป็นชุด
				 ชื่อผู้เขียนจากรายงานที่ ได้พิมพ์เป็นชุด
				 ชื่อผู้เขียน (หากมี), ชื่อเรื่องของรายงานฉบับนั้น, ชื่อรายงาน, ปีที่พิมพ์
				 Fluoride and Human Health. Who Monograph, series no. 59, 1970.
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			 7.5.5 การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเรื่องที่เสนอในการประชุมวิชาการ
				 ชื่อผู้เสนอรายงาน, ชื่อเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม, ชื่อหัวข้อของการประชุมนั้น, วันเดือน
ปีที่จัดประชุม, สถานที่จัดการประชุม
				 Royce, J.C. Finches of Du Page County. Paper road at 2 nd Annual
Conference on practical bird- watching. 24-26 May 1986, at Midland University, Flat praivie,
Illinois.
			 7.5.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
				 ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อเรื่อง ชื่อวารสารหรือชนิดของสื่อ (serial online) ปีที่พิมพ์ (วันเดือน
ปี ที่ค้นข้อมูล); ปีที่ (เล่มที่ถ้ามี) : (จำนวนหน้าหรือจำนวนภาพ) แหล่งข้อมูล : URL address underlined
				 Pamela Hasslof, Maria Hedberg, Svante Twetman, Christina StecksenBlicks. Growth inhibition of oral mutans streptococci and candida by commercial probiotic
lactobacilli - an in vitro study BMC Oral Health 2010, 10 : 18 (2 July 2010) Available from :
http ://www. biomedcentral.com/1472-6831/10/18/abstract.pdf
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บ ท ค ว า ม ป ริ ทั ศ น์

เคล็ดลับอายุยืนร้อยปี
เอกชัย เพียรศรีวัชรา* พ.บ., ว.ว. (สูตินรีเวชศาสตร์),
MSHCA (Science in Health Care Administration)

บทคัดย่อ
เป็นความจริงที่ยากจะปฏิเสธที่มนุษย์มีชีวิตยืนยาวมากขึ้น เนื่องจากวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การแพร่หลายของความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและโภชนาการ ความ
ก้าวหน้าของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงพัฒนาการ
ของระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดนี้ส่งผลให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากที่สามารถมีชีวิตอยู่
ได้ถึงหนึ่งร้อยปี เคล็ดลับอายุยืนร้อยปีเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง องค์ความรู้เหล่านี้อาจทำให้เรามีอายุยืน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาในผู้มีอายุยืนหนึ่งร้อยปีของชาวญี่ปุ่นพบว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านต่างๆ
7 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการเคี้ยวอาหารได้ดี การรับประทานอาหารโปรตีนและออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ มีสภาพการมองเห็นที่ปกติ นอนหลับเพียงพอและตื่นเช้า ไม่มีประวัติหกล้มบาดเจ็บ ไม่ดื่ม
สุราและไม่สูบบุหรี่ ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกับการมีสภาพการรับรู้ทางสมองและสภาวะทางจิตสังคมที่ดี สามารถ
ทำให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ยังไม่ช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพตนเองตามเคล็ดลับอายุยืน
ร้อยปี
คำสำคัญ : การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย ผู้มีอายุยืนร้อยปี

* สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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บทนำ

ปัจจัยที่ทำให้คนประเทศใดๆ มีอายุยืน พบ
ว่ามีความสัมพันธ์กับวิถีการดำเนินชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรม พันธุกรรม ระดับการศึกษา คุณภาพ
การสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ของประ
เทศนั้นๆ1 จากรายงานการสำรวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.
2551 พบว่ามีผู้สูงอายุมากกว่า 7 ล้านคน โดยผู้สูง
อายุที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งร้อยปีขึ้นไปมีประมาณสี่พัน
คน2 แต่เมื่อเทียบกับชาวญี่ปุ่นที่มีสถิติอายุยืนที่สุด
ในโลก มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งร้อยปีขึ้นไปมาก
กว่าสี่หมื่นคน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 86 เป็นผู้หญิง
และคาดการณ์ว่าอีกสี่สิบปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุชาว
ญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งร้อยปีขึ้นไปเกือบหนึ่งล้าน
คน3 จากการศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่หนึ่ง
ร้อยปีขึ้นไปเหล่านั้นที่มีสุขภาพแข็งแรง และช่วย
เหลือตนเองได้ดี (Autonomous Centenarians)
พบว่า มีปัจจัยสำคัญ 7 ประการที่เกี่ยวข้องกับการ
มีอายุยืน4 ดังต่อไปนี้

มี ค วามสามารถในการเคี้ ย วอาหารได้ ดี
(Preserved Masticatory Ability)

จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและสวีเดนพบ
ว่าร้อยละ 28 และ 14 ของผู้ที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งร้อย
ปีขึ้นไป มีจำนวนซี่ฟันที่เหลืออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ดีและมีสภาวะปริทันต์ปกติ คนกลุ่มนี้มีค่าดัชนีชี้วัด
ความสามารถในการดำเนิ น ชี วิ ต ประจำวั น
(Activities of Daily Living) สูงกว่าผู้สูงอายุที่สูญ
เสียฟันและมีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร5,6 นอกจากนี้
ยังพบว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคี้ยวอาหารจาก
การสูญเสียฟัน มักขาดการดูแลด้านสุขภาพช่องปาก
ไม่เคยพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่มี
ส่วนร่วมทำกิจกรรมในสังคม สูญเสียความรู้สึกมี
คุณค่าในชีวิต โดยมีความสัมพันธ์กับภาวะทุพพล
ภาพและอัตราการตายที่เพิ่มขึ้น7 มีงานวิจัยที่ศึกษา
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ดัชนีของคราบแบคทีเรียบนลิ้น (Tongue Plaque
Index : TPI) ในผู้ สู ง อายุ ที่ มี ปั ญ หาในการเคี้ ย ว
อาหาร พบว่ามีค่า TPI ในน้ำลายสูงกว่าปกติ ซึ่ง
สั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด โรคปอดอั ก เสบจากการสำลั ก
อาหาร (Aspiration Pneumonia) และอัตราการ
ตายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต(8)ิ การศึกษาในปัจจุบัน
ล้ ว นชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ความสามารถในการเคี้ ย วอาหาร
สัมพันธ์กับระบบการรับรู้ทางสมอง โดยพบว่าผู้สูง
อายุที่มีจำนวนซี่ฟันเหลืออยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและ
มีสมรรถนะในการเคี้ยวที่ปกติ โดยวัดจาก แรงกัด
สูงสุด (maximum bite force) พื้นที่ติดต่อที่ใช้บด
เคี้ยว (occlusion contact area) และคะแนนการ
บดเคี้ยว (mastication score) จะมีระบบการรับรู้
ทางสมองที่ ดี ก ว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ สู ญ เสี ย ฟั น และมี
สมรรถนะในการเคี้ ย วที่ ต่ ำ กว่ า 9 ดั ง นั้ น ความ
สามารถในการเคี้ ย วอาหารจึ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ
อย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตและช่วย
เหลือตนเองได้
รายงานจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน
(American Heart Association) สรุปว่าการแปรง
ฟั น ร่ ว มกั บ การใช้ ไ หมขั ด ฟั น อย่ า งสม่ ำ เสมอ
สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมองได้ เนื่องจากแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค
ปริทันต์ รวมทั้งสารที่แบคทีเรียสร้างขึ้นสามารถเข้า
สู่ ก ระแสเลื อ ดไปทำอั น ตรายจนเกิ ด การอุ ด ตั น ต่ อ
เส้นเลือดสมองและเส้นเลือดหัวใจ10 ผู้สูงอายุจึงควร
แปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธี สำหรับผู้สูงอายุที่สูญ
เสี ย ฟั น ไปแล้ ว ควรปรึ ก ษาทั น ตแพทย์ เ พื่ อ ใส่ ฟั น
ปลอมและดูแลรักษาฟันปลอมให้ถูกวิธี หลีกเลี่ยง
ขนมหวานและเหนียว ไม่รับประทานอาหารจุบจิบ
ระหว่างมื้อหรือก่อนนอน หลีกเลี่ยงการเคี้ยวหมาก
รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเพื่อบำรุงกระดูก
และฟัน ตลอดจนผัก ผลไม้ที่มีกากใย นอกจากนี้ยัง
มีรายงานผลการวิจัยที่พบว่า การดื่มชาเขียวช่วย
ส่งเสริมสุขภาพเหงือกและฟัน เนื่องจากชาเขียวมี
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สาร antioxidant ที่เรียกว่าคาเตชิน (catechins)
ช่ ว ยลดการอั ก เสบติ ด เชื้ อ ในช่ อ งปาก เนื่ อ งจาก
สามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เช่น
เอสเชอริเชีย โคไล (Esherichia coli), สเตร็ปโต
ค็อคคัส ซาไลวาเรียส (Streptococcus salivarius)
และสเตร็ ป โตค็ อ คคั ส มิ ว แทน (streptococcus
mutans)11 ปัจจุบันจึงมีสถานดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่น
หลายแห่ ง ที่ นิ ย มนำชาเขี ย วมาใช้ ใ นการทำความ
สะอาดช่องปากผู้สูงอายุ

11

ยึดถือภาษิตซึ่งได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อที่ว่า “ฮา
ระฮาจิบุ” คือรับประทานอาหารให้ท้องเกือบอิ่มก็พอ
(80% full) นอกจากนี้ชาวโอกินาวายังปลูกผักผลไม้
ส่วนใหญ่ไว้รับประทานเอง เช่น หัวไช้เท้า กระเทียม
ต้ น หอม กะหล่ ำ ปลี ขมิ้ น และมะเขื อ เทศ ซึ่ ง
ปัจจุบันนักวิจัยพบว่ามีสารที่สามารถยับยั้งการก่อตัว
ของมะเร็งได้13

ออกกำลั ง กายสม่ ำ เสมอ (Regularly
Exercise)         

รั บ ประทานอาหารโปรตี น สม่ ำ เสมอ
พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ อกกำลั ง กายอย่ า ง
(Frequent Intake of Protein)
สม่ำเสมอมักมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ใน
ผู้สูงอายุชาวโอกินาวาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นมี
ความชุกของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองอุดตัน
โรคสมองเสื่อม โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูก
หมากต่ำมาก เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุในประเทศอื่นๆ
ทั่ ว โลก ผู้ สู ง อายุ เ หล่ า นี้ มี ค่ า เฉลี่ ย ดั ช นี ม วลกาย
(Body Mass Index : BMI) ค่อนข้างต่ำ โดยเฉลี่ย
เพียง 18 – 22 มีระดับไขมันและสารอนุมูลอิสระใน
เลือดต่ำ จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุชาวโอกินาวา
ที่อายุยืนถึงหนึ่งร้อยปีส่วนใหญ่รับประทานอาหารที่
ให้พลังงานต่ำ มีไขมันต่ำ มีส่วนประกอบเป็นแป้ง
และน้ ำ ตาลน้ อ ย โดยนิ ย มรั บ ประทานอาหารที่
ประกอบด้วยผัก เต้าหู้ ซุปมิโซะ สาหร่าย และรับ
ประทานเนื้ อ สั ต ว์ ที่ มี โ ปรตี น คุ ณ ภาพสู ง เช่ น ปลา
ทะเล ซึ่งมีกรดไขมันโอเมกา-3 และวิตามินบี 12
ซึ่งช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม ในขณะที่รับประทาน
ผลิตภัณฑ์จากนมวัวและไข่ค่อนข้างน้อย นอกจาก
นี้ยังพบว่าสตรีชาวโอกินาวามีปัญหาจากกลุ่มอาการ
หลังหมดประจำเดือนจากการขาดฮอร์โมนเอสโตร
เจนน้อยมาก เนื่องจากรับประทานอาหารที่ทำจาก
ถั่วเหลืองเป็นประจำ ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจนจาก
ธรรมชาติค่อนข้างสูง12
ชาวโอกินาวาจำนวนมากที่เติบโตในยุคก่อน
สงครามโลกครั้งที่สองไม่มีนิสัยตามใจปาก พวกเขา

p01-60.indd 11

สังคมสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยออกกำลังกาย ตัวอย่าง
การออกกำลั ง กายที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ สุ ง อายุ และมี
ความปลอดภัย ได้แก่ การเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือ

คุณยายฝาแฝดชาวญีป่ ุ่น อายุ 107 ปี
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ว่ายน้ำ โดยออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3
วัน วันละ 30 นาที มีรายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้
สูงอายุที่มีสุขภาพดีเยี่ยมสามารถเดินได้มากกว่าวัน
ละ 10,000 ก้าว ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีทั่วไปควรเดิน
ได้เฉลี่ยวันละ 6,000 – 8,500 ก้าว ส่วนผู้สูงอายุที่
มีโรคเรื้อรังหรือทุพพลภาพควรเดินได้เฉลี่ยวันละ
3,500 – 5,000 ก้ า ว 14 ผู้ สู ง อายุ ช าวโอกิ น าวามี
ระดั บ ฮอร์ โ มนเพศ เช่ น ดี ไ ฮโดรอี พิ แ อนโดร
สเทอ โรน (dehydroepiandrosterone (DHEA))
เอสโตรเจน (estrogen) และเทสโทสเทอโรน
(testosterone) ในร่างกายสูงกว่าผู้สูงอายุชาวตะวัน
ตกและชาวเอเชียชาติอื่นๆ ในวัยเดียวกัน ในขณะที่
วิ ถี ก ารดำเนิ น ชี วิ ต ปราศจากความเครี ย ด ทำให้
สภาพร่างกายภายนอกแลดูอ่อนวัยกว่าปกติ12 ซึ่ง
อาจเป็ น ผลจากการที่ ช าวโอกิ น าวาออกแรงทำ
กิจกรรมทางกายตลอดเวลา หรือประกอบกิจวัตร
ประจำวั น อย่ า งสม่ ำ เสมอ โดยเฉพาะกิ จ กรรมที่
โปรดปราน เช่น การเดิน การทำสวน การปลูกผัก
ผลไม้และการจับปลา เป็นต้น13

สภาพการมองเห็ น ปกติ (Better Visual
Acuity)         

ธรรมชาติของผู้สูงอายุย่อมมีการเสื่อมสภาพ
ของสายตา ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนส่วนใหญ่ยังมีสภาพ
การมองเห็นที่ปกติ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี
โดยในกลุ่มที่เป็นโรคต้อกระจก ต้อหิน มักได้รับการ
ผ่าตัดรักษาให้หายเป็นปกติ พบว่าผู้ที่มีอายุยืนร้อย
ปี มีกรดไขมันโอเมกา-3 โดยเฉพาะกรดไขมันโดโค
ซาเฮกซาอิ โ นอิ ค (docosahexaenoic acid) ใน
เลือดสูง ซึ่งกรดไขมันชนิดนี้มีมากในปลาทะเลและ
ปลาน้ ำ จื ด บางชนิ ด โดยมี บ ทบาทสำคั ญ ต่ อ
โครงสร้ า งและการทำงานของสมองและระบบ
ประสาทซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรียนรู้ รวมทั้ง
สามารถป้ อ งกั น การเสื่ อ มของจอประสาทตา 15
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้มีอายุยืนส่วนใหญ่รับประทาน
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อาหารในกลุ่มที่มีเบต้าแคร์โรทีนและแคร์โรทีนอยด์
(Beta Carotene & Carotenoids) สูง ซึ่งเป็น
สารประกอบตามธรรมชาติที่มีอยู่ในพืชผัก ผลไม้ ที่มี
สีแดง สีส้ม สีเขียว และสีเหลือง เช่นแครอท แคน
ตาลูป ผักโขม ฟักทอง สาหร่าย มะละกอ มะเขือ
เทศ แตงโมและพริกหวาน เป็นต้น สารอาหารดัง
กล่าวมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ โดยที่ร่างกายจะ
เปลี่ยนเบต้าแคร์โรทีนเป็นวิตามินเอเท่าที่ร่างกาย
ต้ อ งการ จึ ง ช่ ว ยการมองเห็ น ในที่ มื ด ป้ อ งกั น โรค
ตาบอดตอนกลางคื น ลดความเสี่ ย งในการเกิ ด
ต้อกระจก และชะลอการเสื่อมของจอประสาทตา16

นอนหลั บ พั ก ผ่ อ นเพี ย งพอ และตื่ น เช้ า
สม่ ำ เสมอ (Spontaneous awakening  
regularly in the morning)
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักประสบปัญหาพักผ่อน
นอนหลับไม่เพียงพอ ปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้นอน
ไม่ ห ลั บ คื อ ความเครี ย ด ภาวะซึ ม เศร้ า การ
ปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน มีภาวะทุพพลภาพ
หรื อ โรคเรื้ อ รั ง เช่ น โรคข้ อ อั ก เสบ โรคกระเพาะ
อาหาร โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจ โรคถุง
ลมโป่งพอง เป็นต้น จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
และอิตาลีพบว่าผู้มีอายุยืนร้อยปีมีรูปแบบการนอน
หลับที่คล้ายคลึงกันคือ นอนแต่หัวค่ำ นอนหลับ
สนิทโดยไม่มีปัญหาใดๆรบกวนการนอน ตื่นแต่เช้า
อย่ า งสม่ ำ เสมอ และไม่ เ คยใช้ ย านอนหลั บ โดย
เฉลี่ยนอนวันละประมาณ 7-8 ชั่วโมง4,17 เคล็ดลับ
การแก้ปัญหานอนไม่หลับคือ ควรฝึกนิสัยให้เข้านอน
และตื่นเป็นเวลา ไม่ควรนอนกลางวัน ถ้าจำเป็นไม่
ควรนอนเกิน 20 นาที ออกกำลังกายตอนเช้าอย่าง
สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อน
นอน หลีกเลี่ยง ชา กาแฟ น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ควรดื่มนมถั่วเหลืองอุ่น ๆ ก่อนนอน
งดสู บ บุ ห รี่ การอาบน้ ำ อุ่ น ก่ อ นนอน การอ่ า น
หนังสือ การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ประมาณครึ่งชั่วโมง
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ช่วยให้นอนหลับได้ดี และควรนอนในห้องที่มีอากาศ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ (No drinking and
ถ่ายเทสะดวก ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ยานอนหลับ smoking)
ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 2 ถึง 3 วันต่อสัปดาห์ 18
จากการศึกษาผู้มีอายุยืนร้อยปีชาวญี่ปุ่น พบ
ว่าส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และไม่เป็นโรคอัล
ไม่ มี ป ระวั ติ ห กล้ ม บาดเจ็ บ ร้ า ยแรง (No ไซเมอร์ เนื่องจากอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่พบบ่อย
history of severe falls)
ที่สุดของโรคความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ มีรายงาน
ชาวญี่ ปุ่ น ที่ มี อ ายุ ยื น ร้ อ ยปี ไ ม่ เ คยมี ป ระวั ติ พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา มีความเสี่ยงเป็นโรคอัล
หกล้มบาดเจ็บร้ายแรงจนถึงขั้นกระดูกหักต้องเข้ารับ ไซเมอร์เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า เนื่องจากเซลล์ของสมอง
การรักษาในโรงพยาบาล ภาวะหกล้มเป็นปัญหา ต้องการน้ำตาลและออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงเพื่อทำให้
สำคัญและพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยพบอุบัติการณ์ เกิ ด พลั ง งาน บุ ห รี่ แ ละสุ ร าทำให้ ข บวนการเกิ ด
สูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ผลกระทบของภาวะหกล้ม พลังงานดังกล่าวเสื่อมถอย จึงทำให้เกิดอันตรายต่อ
นอกจากจะนำไปสู่ความเจ็บป่วย เกิดภาวะกระดูก เซลล์ ส มองอย่ า งมาก 21 บุ ห รี่ เ ป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้
หักแล้ว ยังก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพหรืออันตราย ขบวนการชราภาพดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ต่อชีวิตได้ จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุเพศหญิงมี ทำให้ อ นุ มู ล อิ ส ระในร่ า งกายมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น 22
โอกาสหกล้มมากกว่าเพศชาย สองในสามของผู้เคย นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคปอด
หกล้มมีประวัติหกล้มซ้ำภายในหกเดือน ปัจจัยเสี่ยง โรคถุ ง ลมโป่ ง พอง โรคมะเร็ ง ปอด โรคความดั น
ของการหกล้มในผู้สูงวัย ได้แก่ ความผิดปกติของ โลหิ ต สู ง โรคหลอดเลื อ ดสมองและโรคหั ว ใจ
การมองเห็น ผลข้างเคียงของการใช้ยาบางชนิด ส่วนการดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคตับแข็งและ
การทรงตัวที่บกพร่อง ท่าเดินที่ผิดปกติ ขาดการ โรคมะเร็งตับ
ออกกำลังกาย รวมถึงการสูญเสียความแข็งแรงและ
มวลของกล้ามเนื้อ ผู้สูงอายุจึงควรออกกำลังกาย บทวิจารณ์
อย่างสม่ำเสมอโดยฝึกการทรงตัว ฝึกกำลังกล้าม
ปัจจัยทั้ง 7 ประการ เป็นปัจจัยทางสุขภาพที่
เนื้อรอบสะโพก กล้ามเนื้อเข่าและกล้ามเนื้อกระดูก มีความ สัมพันธ์กับอายุที่ยืนยาว อย่างไรก็ตาม
ข้อเท้าให้แข็งแรง อีกทั้งกายบริหารเพื่อเพิ่มความ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยบางอย่างไม่ได้มีความ
ยืดหยุ่นของข้อต่างๆ19 นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีการ สัมพันธ์โดยตรงกับผู้มีอายุยืน เช่น สมรรถภาพการ
สูญเสียมวลกระดูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้น ฟังและค่าดัชนีมวลกาย 4 นอกจากนี้ยังมีรายงาน
จึงควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดี ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการมีอายุยืนเช่นเดียวกัน
ควบคู่กับการได้รับแสงแดดตอนเช้าหรือตอนเย็นให้ ได้แก่การมีกิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนฝูง การมีส่วน
เพียงพอ20 สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการเดิน ร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เช่นในรูป
อย่ า งปลอดภั ย เป็ น อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง ของการหกล้ ม แบบของชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมอาสาสมัครหรือ
พบว่ า ตำแหน่ ง ที่ ผู้ สู ง อายุ ลื่ น หกล้ ม ได้ บ่ อ ยที่ สุ ด ใน กิ จ กรรมทางศาสนาต่ า งๆ การมี ง านอดิ เ รกหรื อ
บ้ า น คื อ ห้ อ งน้ ำ และบั น ได จึ ง ควรปรั บ สภาพสิ่ ง กิ จ กรรมสั น ทนาการที่ ต นเองชื่ น ชอบ รวมไปถึ ง
แวดล้ อ มบริ เ วณดั ง กล่ า วให้ เ หมาะสมกั บ ผู้ สู ง อายุ ปัจจัยความเชื่อทางจิตวิญญาณ พลังศรัทธาทาง
เช่น โถนั่งควรมีราวยึดเกาะ พื้นห้องน้ำควรปูด้วย ศาสนา การมีจุดหมายในชีวิตและความเข้มแข็งของ
วัสดุเนื้อหยาบ มีแสงสว่างที่เพียงพอ เป็นต้น
จิตใจ ปัจจัยทางประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
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นั้นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการมีชีวิต ความเป็นอยู่
และอายุที่ยืนยาวของผู้สูงอายุ1,3
จากเคล็ดลับอายุยืนร้อยปีอย่างมีคุณภาพดัง
กล่าวและจากผลการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพผู้
สูงอายุไทยในปัจจุบัน พบว่าผู้สูงอายุมากกว่าครึ่ง
(ร้อยละ 57) มีปัญหาการมองเห็น ได้รับอุบัติเหตุ
จากการพลัดตกหกล้มสูงถึงร้อยละ 55 โดยส่วนใหญ่
หกล้ ม ภายในตั ว บ้ า น ออกกำลั ง กายเป็ น ประจำ
เพียงร้อยละ 41 รับประทานผักและผลไม้สดเป็น
ประจำเพียงร้อยละ 63 ผู้สูงอายุไทยสูบบุหรี่ถึงร้อย
ละ 25 โดยสูบ 7.4 มวนต่อวัน ดื่มสุราเป็นประจำ
ร้อยละ 52,23
จากผลการสำรวจสภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปาก
ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2549-255024 พบว่า
ปัญหาหลักของกลุ่มผู้สูงอายุคือการสูญเสียฟัน โดย
ผู้สูงอายุมีการสูญเสียฟันโดยเฉลี่ย 13.38 ซี่ต่อคน
พบผู้สูงอายุร้อยละ 10.47 เป็นผู้สูญเสียฟันทั้งปาก
ร้อยละ 84.2 เป็นโรคปริทันต์ (ซึ่งร้อยละ 68.8 เป็น
โรคปริทันต์ค่อนข้างรุนแรง) และพบว่าการสูบบุหรี่
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดโรคปริทันต์ นอกจากนี้
พบเพี ย งร้ อ ยละ 32.28 ของผู้ สู ง อายุ ที่ เ คยไปรั บ
บริการทันตกรรมในรอบปีที่ผ่านมา แนวทางการส่ง
เสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุควรเน้นคุณภาพ
การแปรงฟั น ให้ มี ค วามสะอาดเพี ย งพอต่ อ การ
ป้องกันโรคปริทันต์เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียฟัน ซึ่ง
ในกลุ่มผู้สูงอายุอาจมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมือ จึง
ควรหามาตรการอื่นเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการเกิดโรค

เช่นการใช้น้ำยาบ้วนปาก เป็นต้น
ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพผู้
สูงอายุไทยที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงสูง งานส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคและลดพฤติ ก รรมเสี่ ย งจึ ง เป็ น
ภาระเร่ ง ด่ ว นที่ ทุ ก ฝ่ า ยควรหั น มาให้ ค วามสำคั ญ
เพื่อลดการเกิดโรคเรื้อรัง ภาวะทุพพลภาพ และการ
ตายก่อนวัยอันควร หลายประเทศที่พัฒนาแล้วมีน
โยบายสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้สูงอายุในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ผ่านรูปแบบของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดย
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ รูปแบบการตรวจสุขภาพ
คัดกรองโรคอย่างทั่วถึง มีการประชาสัมพันธ์ให้มา
รับบริการตั้งแต่ระยะแรกของโรค ช่องทางหลักที่
สำคั ญ คื อ การสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ มวลชนทั้ ง วิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์ เป็นต้น

บทสรุป

การมีชีวิตอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทั้งปัจจัย
ทางสุขภาพและปัจจัยทางสังคม รวมถึงมีชีวิตอย่าง
ยืนยาวเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เคล็ดลับทั้งหมดสู่
การมี อ ายุ ยื น หนึ่ ง ร้ อ ยปี เ ป็ น ตั ว อย่ า งอั น พึ ง ปฏิ บั ติ
ยั ง ไม่ ช้ า เกิ น ไปที่ จ ะเริ่ ม ต้ น ในวั น นี้ หากทุ ก ท่ า นมี
ความปรารถนาและความมุ่งมั่นสู่การมีชีวิตที่ยืนยาว
มีสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ท่านอาจ
เป็นหนึ่งในจำนวนผู้มีอายุยืนร้อยปีในวันข้างหน้า
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Review Article

The Secrets of Centenarians
Ekachai Piensriwatchara* M.D., Board of OB&GYN,
MSHCA (Science in Health Care Administration)

Abstract
There is no denying the fact that people are living longer these days. Medical advances,
more widespread knowledge of the principles of good health care, and generally better public
hygiene, along with improved public sanitation facilities, access to better disease-control
information, and an improved diet, have all combined to increase human life expectancy to a
remarkable extent. In fact, many more people than ever before are reaching the advanced age of a
hundred. There has been much interest in the secrets of the longevity of these centenarians.
Perhaps knowledge of these secrets can help us all have a long and also fulfilling lifetime. Many
studies of Japanese centenarians have revealed that their long life span is associated with 7 factors
such as preserved masticatory ability, a more frequent intake of protein, regularly exercise, better
visual acuity, spontaneous awakening regularly in the morning, escaping any history of severe falls,
and having no history of heavy drinking or smoking. These findings suggested that wise and
moderate health practices, joined with good cognitive and psychosocial status, play an important
role in preserving one’s ability to live an active life. It is never too late to start building your life and
health around the secrets of centenarians.
Key words: health promotion, older adults, centenarians
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บ ท ค ว า ม ป ริ ทั ศ น์

โรคปริทันต์อักเสบในหญิงตั้งครรภ์
และผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ของการตั้งครรภ์
สุทิสา ไทยงาม *

ท.บ.,วท.ม. (ทันตสาธารณสุข)

บทคัดย่อ
อัตราการเจ็บป่วยและอัตราตายของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยและทารกคลอดก่อนกำหนดยังคง
เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย บทความนี้เป็นการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรค
ปริทันต์อักเสบและผลลัพธ์ที่ ไม่พึงประสงค์ของการตั้งครรภ์ โดยมีข้อมูลสนับสนุนว่าหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรค
ปริทันต์อักเสบมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยสูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ ไม่
ได้เป็นโรคปริทันต์อักเสบ ดังนั้นจึงควรมีการสร้างแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากใหม่เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่
ไม่พึงประสงค์ของการตั้งครรภ์ดังกล่าว ซึ่งการรักษาโรคปริทันต์อักเสบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแล
สุขภาพช่องปากและควรเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลมารดาก่อนคลอด ทั้งนี้การจัดตั้งโปรแกรมการดูแล
สุขภาพของมารดาที่ตั้งครรภ์อย่างบูรณาการสามารถช่วยลดช่องว่าง และเพิ่มการสื่อสารระหว่างวิชาชีพ
แพทย์และทันตแพทย์
คำสำคัญ : ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย, ทารกคลอดก่อนกำหนด, โรคปริทันต์อักเสบ, หญิงตั้งครรภ์
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โรคปริทันต์อักเสบในหญิงตั้งครรภ์ และผลลัพธ์ที่ ไม่พึงประสงค์ของการตั้งครรภ์

บทนำ

หญิงตั้งครรภ์เป็นสภาวะที่เปราะบาง และมี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งซั บ ซ้ อ น
ของร่างกายทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยาและ
ชีวเคมี ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อการมีทารกในครรภ์ สภาวะดังกล่าว
เกิ ด ขึ้ น กั บ สุ ข ภาพช่ อ งปากของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ เ ช่ น
เดียวกัน สภาวะช่องปากของหญิงตั้งครรภ์สามารถ
ถูกกระตุ้นและไวต่อการเปลี่ยนแปลงของการเกิด
โรคได้ง่ายกว่าหญิงไม่ตั้งครรภ์ ทั้งนี้เพราะจากการ
เปลี่ยนแปลงของฮอร์ โ มน รวมทั้งการละเลยการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก ปัญหาสุขภาพช่องปากของ
หญิงตั้งครรภ์ที่ควรคำนึงถึงได้แก่ โรคที่เกิดกับฟัน
และอวัยวะปริทันต์ โรคที่เกิดกับฟันได้แก่ โรคฟันผุ
การกร่อนของฟัน (erosion) ทั้งสองโรคมีสาเหตุจาก
การรั บ ประทานอาหารจุ บ จิ บ ชนิ ด ของอาหารที่
เปลี่ยนไปขณะตั้งครรภ์ และการอาเจียนเนื่องจาก
การแพ้ ท้ อ ง ส่ ว นโรคที่ เ กิ ด กั บ อวั ย วะปริ ทั น ต์ ข อง
หญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ โรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์
อั ก เสบ และเนื้ อ เหงื อ กงอกเกิ น เนื่ อ งจากการตั้ ง
ครรภ์ อย่างไรก็ดีการดำเนินงานการส่งเสริมสุข
ภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่านมามักจะดำเนิน
งานในสถานบริการเป็นหลัก รูปแบบที่มีความชัดเจน
ที่ สุ ด คื อ โครงการแม่ ลู ก ฟั น ดี 102 ปี สมเด็ จ ย่ า
โดยมีการดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 เป็นการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ ในสถานบริการซึ่งเน้นที่การรักษาโรค
ในช่องปากคือ โรคฟันผุและเหงือกอักเสบ รวมด้วย
การให้ความรู้ ฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ทั้งแม่และลูก แต่การดำเนินงานในชุมชนให้ความ
สำคัญในกลุ่มเด็กวัย 0-3 ปี เป็นส่วนใหญ่1
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของหญิงตั้ง
ครรภ์ ในปัจจุบันเริ่มมีการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2550
คือ โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
เป็นการบูรณาการงานอนามัยแม่และเด็ก โดยหญิง
ตั้งครรภ์จะได้รับการประเมินสภาวะในช่องปาก คำ
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แนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก มีการรักษา และส่ง
ต่อเมื่อจำเป็น2 ซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นเหตุผลหลักของ
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์เน้นที่
หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มเกิดสภาวะ
เหงื อ กอั ก เสบได้ ง่ า ย และชี้ ว่ า ถ้ า หากแม่ มี ฟั น ผุ
ลุกลามในช่องปากจะสามารถถ่ายทอดเชื้อโรคที่เป็น
สาเหตุของฟันผุจากแม่สู่ลูกได้ มีการอธิบายความ
สำคัญของอาหารที่มีประโยชน์เพื่อช่วยเสริมสร้างฟัน
น้ำนมให้แก่ทารกอายุ 6 สัปดาห์ ในครรภ์ เพื่อให้ฟัน
น้ำนมมีความสมบูรณ์แข็งแรง1-3 โดยการดำเนินงาน
ทั้ ง หมดที่ ผ่ า นมา ทิ ศ ทางของความสำคั ญ การส่ ง
เสริมสุขภาพช่องปากอยู่ที่สุขภาพช่องปากของแม่
และลูกเท่านั้น และจากการพัฒนาองค์ความรู้ที่เพิ่ม
เติมทำให้ทราบว่า สุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์
สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพทารกในครรภ์ ได้4
การดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์จะทำเพียง
โรคฟั น ผุ แ ละโรคเหงื อ กอั ก เสบเท่ า นั้ น ไม่ เ พี ย งพอ
ทั้ ง นี้ มี ก ารศึ ก ษาหลายชิ้ น ที่ พ บว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบ และ
ผลลัพธ์ที่ ไม่พึงประสงค์ของการตั้งครรภ์ ได้แก่ ภาวะ
คลอดก่อนกำหนด (Prematurity) ทารกแรกเกิดน้ำ
หนักน้อย (Low birth weight) ภาวะทารกโตช้า
ในครรภ์ (Intrauterine growth restriction)
5,6,7,8,9 ดังนั้นในบทความนี้จึงเป็นการทบทวนเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบ
ของหญิงตั้งครรภ์ที่ ไม่ ใช่แค่มีผลเฉพาะสุขภาพช่อง
ปาก แต่ยังสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
ทั้งของมารดาและทารกในครรภ์
คำจำกัดความและสาเหตุ
องค์ ก ารอนามั ย โลกให้ ค ำนิ ย ามของ ภาวะ
คลอดก่อนกำหนด หมายถึงภาวะที่ทารกคลอดก่อน
ครบ 37 สัปดาห์ นับจากวันแรกของการมีประจำ
เดือนครั้งสุดท้ายของมารดา ส่วนทารกแรกเกิดน้ำ
หนั ก น้ อ ยคื อ ทารกแรกเกิ ด ที่ น้ ำ หนั ก ตั ว น้ อ ยกว่ า
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วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553

2,500 กรัม10 ขณะที่รายงานร้อยละของทารกแรก
เกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัมของประเทศไทยใน
ปีพ.ศ. 2544-2546 เท่ากับ 8.84 8.8 8.86 ตาม
ลำดับ โดยในปี 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้ง
เป้าหมายท้าทายกำหนดตัวชี้วัดให้มีทารกแรกเกิดน้ำ
หนั ก ตั ว น้ อ ยไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 711 สาเหตุ ห ลั ก ของ
ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในประเทศกำลังพัฒนาคือ
การคลอดก่ อ นกำหนด และภาวะทารกโตช้ า ใน
ครรภ์ หรือจากทั้งสองประการร่วมกัน ซึ่งปัญหา
การคลอดก่อนกำหนดอาจเกิดจาก ภาวะความดัน
โลหิตสูง การติดเชื้อ การทำงานหนัก การตั้งครรภ์
แฝด ภาวะเครียดหรือความวิตกกังวล ส่วนสาเหตุ
ของภาวะทารกโตช้าในครรภ์ มีความซับซ้อนและ
หลากหลาย อาจมีสาเหตุจาก ทารก มารดา รก
หรือองค์ประกอบทั้ง 3 อย่าง ปัจจัยที่ทำให้การไหล
เวี ย นเลื อ ดผ่ า นรกผิ ด ปกติ ทำให้ ส ารอาหารและ
ออกซิ เ จนไปยั ง ทารกลดลง จะทำให้ ท ารกเจริ ญ
เติบโตช้า ปัจจัยเหล่านี้ เช่น ภาวะทุพโภชนาการใน
แม่ ภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อเฉียบพลันและเรื้อรัง
การติดเชื้อในมารดาอาจก่อให้เกิดการอยากอาหาร
ลดลง มีความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือด
จากรก หรือเป็นผลจากความผิดปกติของทารกเอง
โดยตรง12-14 อย่างไรก็ตามการใช้น้ำหนักทารกแรก
เกิดน้อยกว่า 2,500 กรัมเป็นเกณฑ์นั้นตั้งขึ้นจากการ
สั ง เกตอั ต ราตาย และความพิ ก ารของทารกไม่ ไ ด้
อาศั ย ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ห รื อ การแบ่ ง ทางชี ว ภาพแต่
อย่างใด น้ำหนักและอายุครรภ์ของทารกที่เท่ากันใน
กลุ่มประชากรที่ต่างกัน อิทธิพลของเพศทารก และ
เชื้อชาติ อาจจะส่งผลต่ออัตราตายและความพิการ
แตกต่างกันได้ ดังนั้นจึงมีการจัดกลุ่มทารกโดยใช้
เกณฑ์สองประการร่วมกัน ในการชี้ความผิดปกติ คือ
ใช้เกณฑ์อายุครรภ์ที่ 37 ถึง 42 สัปดาห์ เป็นเกณฑ์
ครบกำหนด และน้ำหนักแรกเกิดระหว่างเปอร์เซนต์
ไทล์ที่ 10 และ 90 คือน้ำหนักแรกเกิดของทารกที่
เหมาะสม15
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ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยเหล่านี้มีอัตรา
ตายและอัตราเจ็บป่วยสูง และมี โอกาสที่จะมีความ
ผิดปกติแต่กำเนิดสูงกว่าทารกแรกเกิดน้ำหนักปกติ
และมักจะเกิดความผิดปกติ ความพิการและโรคได้
หลายอย่ า ง เช่ น ความผิ ด ปกติ ท างสมอง การ
พัฒนาการของสติปัญญา โรคระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง โดยเฉพาะมีความเสี่ยงต่อปัญหาการติด
เชื้อเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังพบว่าทารกแรกเกิดน้ำ
หนักน้อยเมื่อเจริญเติบโตขึ้น ยังจะมีปัญหาเกี่ยวกับ
การปรับตัวทางสังคม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสีย
ต่อพัฒนาการของเด็ก และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อ
โรคเรื้อรังในอนาคต16 การป้องกันและรักษาปัญหา
ต่างๆของมารดา ตั้งแต่เริ่มต้นขณะตั้งครรภ์ก็อาจ
ช่วยลดอัตราการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยลง
ซึ่งนำไปสู่การลดอัตราตายของทารกแรกเกิด และ
ทำให้ทารกที่คลอดออกมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การติดเชื้อและโรคปริทันต์
การติดเชื้อระหว่างการตั้งครรภ์เป็นสาเหตุ
หนึ่ ง ของการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นต่ อ การตั้ ง ครรภ์
โดยอาจมีผลต่อทั้งมารดาและทารกได้แก่ การแท้ง
การคลอดก่ อ นกำหนด ทารกพิ ก ารแต่ ก ำเนิ ด
ทารกตายในครรภ์ ม ารดา ทารกตายในระยะปริ
กำเนิ ด การติ ด เชื้ อ ในมารดาระยะหลั ง คลอด
เป็ น ต้ น แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาจนมี วิ ธี ก าร
ป้องกันและการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ปัญหาการติดเชื้อในระหว่างการตั้งครรภ์ก็ยังคงพบ
เป็ น ปั ญ หาสำคั ญ ที่ พ บได้ บ่ อ ยในประเทศที่ ก ำลั ง
พัฒนา12,16 โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างการติด
เชื้อของมดลูกกับอวัยวะสืบพันธุ์หรือระบบปัสสาวะ
สมมติฐานของการติดเชื้อและการคลอดก่อนกำหนด
คือ ตัวเชื้อโรค (Microbes) หรือสารพิษของเืชื้อ
โรค (Endotoxin) เช่ น ไลโปโพลี แ ซคคาไรด์
(Lipopolysaccharide) แพร่เข้าไปในโพรงมดลูก
(Uterine cavity) ระหว่างตั้งครรภ์ โดยมาจาก
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โรคปริทันต์อักเสบในหญิงตั้งครรภ์ และผลลัพธ์ที่ ไม่พึงประสงค์ของการตั้งครรภ์

ส่ ว นล่ า งของอวั ย วะสื บ พั น ธุ์ (Lower genital
tract) หรือจากกระแสเลือดที่มาจากอวัยวะอื่นๆ ที่
ไม่ ใ ช่ อ วั ย วะสื บ พั น ธุ์ เกิ ด สภาวะการติ ด เชื้ อ ใน
กระแสเลือด (Bacteremia) จะนำไปสู่การติดเชื้อ
ภายในมดลูก (Intra uterine infection) หรือ
การที่ระดับไลโปโพลีแซคคาไรด์สูงขึ้น และกระจายสู่
โพรงมดลูก5
โรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคติดเชื้อในช่องปาก
อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง โดยมากมั ก จะเกิ ด ต่ อ เนื่ อ งจากโรค
เหงือกอักเสบที่ ไม่ ได้รับการรักษา โรคเหงือกอักเสบ
มี ลั ก ษณะของโรคเป็ น แบบผั น กลั บ ไปมา (Cyclic
pattern) คื อ สามารถเป็ น แล้ ว หายได้ อ ยู่ เ รื่ อ ยๆ
โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์ โ มน
และระบบเส้ น เลื อ ดภายในเหงื อ ก และการเกิ ด
ปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อคราบจุลินทรีย์ ทำให้
เกิ ด ภาวะเหงื อ กอั ก เสบของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ซึ่ ง
สามารถเกิดได้ทั้งแบบเฉพาะที่และทั่วช่องปาก17
โรคเหงือกอักเสบในหญิงตั้งครรภ์จะสามารถเห็นได้
ชัดเจนในฟันหน้า ไม่มีการสูญเสียของเยื่อปริทันต์ยึด
เกาะ (Tissue attachment) และมักเกิดขึ้นตั้งแต่
เดือนที่สองของการตั้งครรภ์ ลุกลามรุนแรงเพิ่มขึ้น
จนถึงเดือนที่แปดของการตั้งครรภ์ แต่ ในเดือนที่เก้า
จะพบว่ า การลุ ก ลามของโรคจะลดลง 18 อย่ า งไร
ก็ตามเมื่อมีการลุกลามของโรคเหงือกอักเสบ โดย
การสะสมของคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายใต้เหงือก
มากขึ้ น มี ก ารทำลายการยึ ด เกาะของอวั ย วะ
ปริทันต์ เส้นใยเหงือก และเส้นใยเอ็นยึดปริทันต์ถูก
ย่อยสลายและเกิดการละลายตามแนวนอนหรือการ
ละลายตามแนวยืนของกระดูกเบ้าฟันจนเกิดร่องลึก
ปริทันต์และฟันโยก ซึ่งเป็นการทำลายอย่างถาวร
ของอวัยวะปริทันต์ ก่อให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบขึ้น
โดยกลุ่ ม เชื้ อ โรคที่ ส่ ง ผลดั ง กล่ า ว เช่ น พอร์ ไฟ
โรโมแนส จิงจิวาลิส (Porphyromonas  gingivalis)   
พรี โ วเทลลา อิ น เตอร์ มี เ ดี ย (Prevotella intermedia) แบคทีรอยดีส ฟอร์ ไซทัส (Bacteroides
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forsythus) แอกทิโนบาซิลลัส แอกที โนไมซีเทมคอมิ
แทนส์ (Actinobacillus  actinomycetemcomitans) ไอคี เ นลลา คอรอเดนส์ (Eikenella
corrodens) แคมไพโรแบกเตอร์ เรกตัส (Campyrobacter rectus) ฟิวโซแบคทีเรียม นิวคลีเอตัม
(Fusobacterium  nucleatum) เป็นต้น19
มี ก ารศึ ก ษาที่ แ สดงว่ า การติ ด เชื้ อ ของโรค
ปริ ทั น ต์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การคลอดก่ อ นกำหนด
เช่น Offenbacher et al (2001) พบว่ากลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีสภาวะปริทันต์ปกติจะมีความชุกของการ
คลอดก่ อ นกำหนดและทารกแรกเกิ ด น้ ำ หนั ก น้ อ ย
น้อยกว่ากลุ่มที่มีภาวะปริทันต์อักเสบ โดยกลุ่มหญิง
ตั้ ง ครรภ์ ที่ มี ภ าวะปริ ทั น ต์ อั ก เสบขั้ น ปานกลางถึ ง
รุนแรงจะมีความชุกการคลอดก่อนกำหนดและทารก
น้ำหนักตัวน้อย สูงสุดประมาณร้อยละ 116 ในการ
ศึกษาของ Saddki et al (2008) แสดงถึงความ
สัมพันธ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบ
กั บ ทารกแรกเกิ ด น้ ำ หนั ก น้ อ ยอย่ า งมี นั ย สำคั ญ
OR = 3.84 (95% CI = 1.34-11.05)7 และการ
ศึกษาของ Pitiphat et al (2008) พบว่า ความเสี่ยง
(OR) ของการคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกเกิด
น้ ำ หนั ก น้ อ ยโดยหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ที่ เ ป็ น โรคปริ ทั น ต์
อักเสบคือ 1.76 เท่า (95% CI = 0.65-4.66) และ
2.11 เท่า (95%CI = 0.76-5.86) ตามลำดับ ความ
เสี่ยงรวมการคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกเกิด
น้ำหนักน้อย OR = 2.26 (95%CI = 1.05-4.85)8
การศึ ก ษาของ Khader และ Ta’ani (2005)
พบความเสี่ ย ง (OR) ของการคลอดก่ อ นกำหนด
และทารกแรกเกิ ด น้ ำ หนั ก น้ อ ยในหญิ ง ตั้ ง ครรภ์
ที่ เ ป็ น โรคปริ ทั น ต์ อั ก เสบเท่ า กั บ 4.28 เท่ า
(95%CI = 2.62-6.99) และ 5.28 เท่า (95%CI =
2.21-12.62) ตามลำดับ และความเสี่ยงรวมการ
คลอดก่อนกำหนดและทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมีค่า
ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Pitiphat et al (2008)
คือ OR = 2.30 (95%CI = 1.21-4.38)9
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โรคปริทันต์อักเสบมีอิทธิพลต่อผลของการตั้ง
ครรภ์ ทั้ ง ทางตรงโดยการแพร่ ก ระจาย(Direct
translocation) ของแบคทีเรียและพิษสู่น้ำคร่ำและ
รก ส่วนทางอ้อมโดยผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ภูมิคุ้มกัน ในทางตรงเชื้อโรคปริทันต์อักเสบสามารถ
พบได้ ในน้ำคร่ำ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระ
จายมาทางระบบไหลเวียนโลหิต8,20,21 เช่น รายงาน
การศึกษาของ Dixon et al. (1994) กรณีการติด
เชื้อของถุงน้ำคร่ำ (Chorioamnionitis) ที่อายุครรภ์
24 สั ป ดาห์ ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจาก ฟิ ว โซแบคที เ รี ย ม
นิวคลีเอตัม (Fusobacterium nucleatum) และ
แคบโนไซโตฟากา สปี ชี ส์ (Capnocytophaga
species) ฟิ ว โซแบคที เ รี ย ม สปี ชี ส์ (Fusobacterium species) เป็นกลุ่มเชื้อที่สามารถพบในช่อง
ปากได้บ่อยๆ และพบได้ ในระบบทางเดินหายใจส่วน
บน ระบบทางเดินอาหาร ส่วนแคบโนไซโตฟากา
สปีชีส์เป็นเชื้อที่พบเฉพาะในช่องปากซึ่งเกี่ยวกับโรค
ปริทันต์อักเสบ22 เชื้อที่พบในโรคปริทันต์อักเสบส่วน
มากจะมีเชื้อแอนแอโรบิคชนิดแกรมลบร่วมอยู่ด้วย
การเพิ่มขึ้นของร้อยละของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์ โ มนเพศซึ่ง
ฮอร์ โ มนเพศเหล่านี้จะทำหน้าที่แทนนาฟทาควิโนน
(Naphthaquinone) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย และพบว่าอัตราส่วนของ
เชื้ อ แอนแอโรบิ ค (Anaerobic) ต่ อ เชื้ อ แอโรบิ ค
(Aerobic) ในเนื้ อ เยื่ อ ใต้ เ หงื อ ก (Sub-gingival
tissue) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระยะเวลาตั้ง
ครรภ์ 13 ถึง 16 สัปดาห์ และจะคงอยู่ ในระดับสูง
จนถึงช่วง สามเดือนสุดท้ายก่อนคลอด17
โรคปริทันต์สามารถส่งผลทางอ้อมต่อการตั้ง
ค ร ร ภ์ โ ด ย ผ่ า น ก ล ไ ก ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ร ะ บ บ
ภู มิ คุ้ ม กั น 7,8,23 โดยพบว่ า มี ก ารเพิ่ ม ระดั บ
inflammatory mediators และ ไซโตไคน์
(Cytokines) ในหญิงตั้งครรภ์ เช่น พรอสตาแกลน
ดินอีทู (Prostaglandin E2) และ Tumor necrosis
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factor alpha ซึ่งจะออกฤทธิ์ต่อการบีบรัดตัวของ
กล้ามเนื้อมดลูก ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของไซโต
ไคน์ส่งผลต่อการผลิตพรอสตาแกลนดิน เกิดการ
ขยายตัวของปากมดลูก เชื้อโรคเข้าสู่ปากมดลูกได้
ง่ายขึ้นซึ่งปริมาณเชื้อโรคเพิ่มขึ้น จะก่อให้เกิดการ
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเกิดเป็นวงจรที่ต่อเนื่อง เป็น
ผลให้มีการคลอดก่อนกำหนด ส่วน C-reactive
protein (CRP) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นในวงจรการผลิตพร
อสตาแกลนดินอีกตัวหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคปริทันต์
อั ก เสบในผู้ ใหญ่ จ ะมี บ ทบาทต่ อ การคลอดก่ อ น
กำหนด และการเจริญเติบโตอย่างจำกัดของตัวอ่อน
ในครรภ์ โดย CRP สามารถเพิ่มการตอบสนองต่อ
การอั ก เสบผ่ า นทางการกระตุ้ น ของคอมพลี เ มนต์
(complement) ก่อให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อและ
เหนี่ ย วนำให้ มี ก ารหลั่ ง ไซโตไคน์ จ ากโมโนไซต์
(monocytes) นอกจากนี้ ทั้งไซโตไคน์ และ CRP ใน
โรคปริ ทั น ต์ อั ก เสบ อาจจะเหนี่ ย วนำให้ endothelial ของเส้นเลือดในรกไม่ทำงาน ทำให้การส่ง
อาหารเพื่ อ พั ฒ นาตั ว อ่ อ นจะถู ก จำกั ด เป็ น ผลให้
ตัวอ่อนเจริญเติบโตไม่เต็มที5,6,7,8,21
่
การดูแลรักษา
โรคปริ ทั น ต์ อั ก เสบอาจเป็ น แหล่ ง สะสม
(reservior) ของ inflammatory mediators และ
cytokines
ดั ง นั้ น การคงสุ ข ภาพช่ อ งปากที่ ดี ก่ อ นและ
ระหว่างการตั้งครรภ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด เพื่อ
ป้องกันโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่ง
การป้ อ งกั น และรั ก ษาโรคปริ ทั น ต์ อั ก เสบมี
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคราบจุลินทรีย์และหยุดยั้ง
การลุกลามของเชื้อโรคปริทันต์ รวมทั้งบูรณะส่วนที่
เสียหายของอวัยวะปริทันต์ ทันตบุคลากรมีส่วนที่
จะช่วยยกระดับของสุขภาพช่องปากโดยการประเมิน
อนามัยช่องปาก การให้ทันตสุขศึกษา และการมี
แผนการรั ก ษาที่ เ หมาะสม The American
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โรคปริทันต์อักเสบในหญิงตั้งครรภ์ และผลลัพธ์ที่ ไม่พึงประสงค์ของการตั้งครรภ์

Academy of Periodontology (AAP) ได้แนะนำ
ให้ ผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์หรือหญิงตั้งครรภ์
ทุกคนควรจะได้รับทันตกรรมป้องกัน โดยการตรวจ
สภาวะปริทันต์ และบูรณะฟัน ซึ่งการรักษาด้วยการ
ขูดหินปูนและเกลารากฟันสามารถทำได้ ในไตรมาสที่
สองของอายุครรภ์ และถ้ามีตุ่มหนองหรือการติด
เชื้อที่รุนแรงควรได้รับการรักษาทันทีไม่ว่าเป็นช่วงใด
ของอายุครรภ์ การรักษาการติดเชื้อเร็วที่สุดเท่าที่
จะเป็นได้ โดยการกำจัดแหล่งของเชื้อ (source of
infection) จะช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับมารดา
และทารกในครรภ์ และยืนยันว่าการรักษาโรคปริ
ทันต์ อักเสบในหญิงตั้งครรภ์เป็นสิ่งปลอดภัย The
Academy of General Dentistry (AGD) ให้คำ
แนะนำคล้ายคลึงกับ The American Academy
of Periodontology (AAP) แต่เพิ่มเติมว่าหญิง
ตั้งครรภ์ควรมีการตรวจช่องปากและวางแผนการ
รั ก ษาใน สามเดื อ นแรกของอายุ ค รรภ์ ทำความ
สะอาดฟันในไตรมาสที่สอง และนัดหมายทำหัตถ
การอื่นๆในช่วงต้นไตรมาสที่สาม23
ส่วนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าฝากครรภ์ ใน
โรงพยาบาลของรัฐ มีแนวทางกำหนดไว้อย่างชัดเจน
ว่าหญิงตั้งครรภ์ทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่ อ งปากร่ ว มด้ ว ย และได้ รั บ คำแนะนำการดู แ ล
สุขภาพช่องปากระหว่างการตั้งครรภ์ โดยความรู้
ด้านทันตสุขภาพที่ ให้ประกอบด้วย การลดความ
เสี่ยงต่อโรคฟันผุ วิธีควบคุมคราบจุลินทรีย์ วิธี
แปรงฟันให้ทั่วทั้งปาก ความถี่และเวลาที่ควรแปรง
ฟัน ความจำเป็นและประโยชน์การรักษาทางทันต
กรรม รวมทั้งอาหารที่ส่งเสริมการสร้างฟันของลูก
ข้อระวังการใช้ยาซึ่งจะมีผลต่อการสร้างฟันของลูก
ในครรภ์ ส่วนการขูดหินน้ำลายและทำการรักษา
ช่องปากด้านอื่นๆมักจะใช้วิธีทำการนัดให้เหมาะสม
กับอายุครรภ์คือ อยู่ ในช่วงระหว่างไตรมาสที่สอง
ของอายุ ค รรภ์ แต่ ก ารเข้ า รั บ การรั ก ษาตามนั ด
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หมายขึ้นอยู่กับความตระหนักของแม่ ในการให้ความ
สนใจที่จะทำการรักษา ทั้งนี้มีจำนวนครั้งของการ
ดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากของหญิ ง มี ค รรภ์ ก่ อ นคลอด
ประมาณ 1-2 ครั้ ง เท่ า นั้ น ขณะที่ มี ร ายงานการ
ศึกษาแสดงถึงการผลจากการรักษาโรคปริทันต์ ใน
หญิงตั้งครรภ์ที่มีอิทธิพลต่อการลดการคลอดก่อน
กำหนดและทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย โดยในการ
ศึกษาของ Lopez et al (2005) ที่ ให้การรักษาใน
หญิงตั้งครรภ์ที่มี โรคเหงือกอักเสบ โดยใช้วิธีขูดหิน
น้ำลาย ควบคุมคราบจุลินทรีย์และใช้น้ำยาบ้วนปาก
0.12% คลอเฮกซิดีน (Clorhexidine) โดยพบว่า
หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบจะมีความเสี่ยง
ต่อการคลอดก่อนกำหนดและมีทารกแรกเกิดน้ำหนัก
น้อยสูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ ได้รับการรักษา 2.76 เท่า
(95%CI = 1.29-5.88) 24 ส่ ว นการศึ ก ษาของ
Tarannum et al (2007) หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ใ นกลุ่ ม
ทดลองจะได้รับการรักษาทางปริทันต์ โดย การขูด
หิ น ปู น และเกลารากฟั น และการควบคุ ม คราบ
จุลินทรีย์ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทั้ง
ในเรื่องอายุครรภ์คลอดและน้ำหนักของทารกแรก
คลอดโดยค่า P-value น้อยกว่า 0.006 และ 0.044
ตามลำดับ25 แต่ทางตรงกันข้ามการศึกษาของ
Michalowicz et al. ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัย
สำคั ญ ระหว่ า งการรั ก ษาโรคปริ ทั น ต์ อั ก เสบ และ
ภาวะคลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์26 แต่อย่างไรก็ตามในการ
ศึกษานี้ยังคงเห็นว่าการรักษาโรคปริทันต์อักเสบใน
หญิงตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ปลอดภัย และช่วยให้สุขภาพ
ช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ดีขึ้น ซึ่งแสดงถึงความ
จำเป็ น ในการรั ก ษาสุ ข ภาพช่ อ งปากของหญิ ง ตั้ ง
ครรภ์ โ ดยเฉพาะโรคเหงื อ กอั ก เสบและปริ ทั น ต์
อั ก เสบ ที่ จ ะต้ อ งกระทำอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ช่ ว ยส่ ง
เสริมสุขภาพช่องปากของมารดาและสุขภาพของ
ทารกแรกคลอด
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สุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์สามารถส่ง
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของทารกในครรภ์ ไ ด้ การมี
กระบวนการป้องกันและการรักษาโรคในช่องปากให้
กับหญิงตั้งครรภ์อย่างเพียงพอจะส่งผลต่อ การลด
อุบัติการณ์ของภาวะคลอดก่อนกำหนด ทารกแรก
เกิดน้ำหนักน้อย ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ทั้งนี้
เพราะโรคปริทันต์อักเสบคือปัจจัยเสี่ยงสำหรับผลที่
ไม่พึงประสงค์ของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ดีบุคลากร
สาธารณสุขที่หญิงตั้งครรภ์พบคนแรกอยู่ ในคลินิก
ฝากครรภ์ ดังนั้นควรมีการจัดตั้งโปรแกรมการดูแล
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อย่างบูรณาการ กำหนด
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์อย่าง

เป็นระบบในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยสร้างความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพยาบาล
ผดุงครรภ์ แพทย์รับฝากครรภ์ และสูตินารีแพทย์
ในส่วนของการดูแลสุขภาพช่องปาก ควรจัดให้มี
คลินิกดูแลสุขภาพช่องปากในผู้หญิงที่วางแผนจะตั้ง
ครรภ์หรือหญิงตั้งครรภ์ทุกคน และมีการรักษา
โรคปริ ทั น ต์ อ ย่ า งจริ ง จั ง ทั้ ง การควบคุ ม คราบ
จุลินทรีย์ การขูดหินน้ำลายเพื่อลดจำนวนเชื้อแก
รมลบ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ก ารลุ ก ลามของโรคเหงื อ ก
อักเสบกลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบ หรือแม้แต่หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะโรคปริทันต์อักเสบแล้วก็ปลอดภัย
เพียงพอต่อการรักษาทางปริทันต์
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Review Article

The maternal periodontal disease and  
adverse pregnancy outcomes
Suthisa Thaingam *

D.D.S., M.Sc.(Dental Public Health)

Abstract
Subsequent morbidity and mortality of preterm birth and low birth weight infants have
been leading problems in public health in Thailand. This paper reviews the association between
maternal periodontal disease and adverse pregnancy outcomes. Previous studies revealed that
the pregnant women with periodontitis were higher risk of delivering preterm birth and low
birth weight infants compared with those without the disease. These findings suggest that new
oral health approaches could be developed to prevent adverse pregnancy outcomes. The
essential contribution of oral health cares, the periodontal therapy, should be considered as
a necessary part of prenatal care. As a result, the comprehensive pregnancy health care
programme would be established for a closer communication and improved consultation
between medical and dental professionals.
Keywords : preterm birth infants, low birth weight infants, periodontitis, pregnancy
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บ ท วิ ท ย า ก า ร

ความสามารถในการกัดกร่อนผงอะพาไทท์สังเคราะห์
ของเครื่องดื่มผสมกรดซิตริกที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
พรศรี ปฏิมานุเกษม*   วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(ชีวเคมี)
ยุทธนา ปัญญางาม*   ท.บ., ส.ม., ส.ด.(โภชนาการสาธรณสุข)

บทคัดย่อ
กรดซิตริกนิยมใช้เป็นทั้งสารแต่งรสและวัตถุกันเสียในอาหารและเครื่องดื่ม แต่มีการทดลองเป็น
จำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่า กรดซิตริกสามารถกัดกร่อนเคลือบฟันได้ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
ความสามารถในการกัดกร่อนของเครื่องดื่มที่ผสมกรดซิตริก โดยเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่ผลิตในประเทศไทย มา
วิเคราะห์หาความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่องวัดพีเอ็ช หาความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์ วัดปริมาณแคลเซียม
โดยเครื่องอะตอมมิค แอบซอพชั่น สเปกโทรโฟโตเมทรี วัดปริมาณฟอสเฟต โดยเครื่องเทียบสี และวัดปริมาณ
ฟลูออไรด์ ด้วยฟลูออไรด์อิเล็คโทรด หาความสามารถในการกัดกร่อนโดยใส่ลงในผงอะพาไทท์สังเคราะห์แล้ว
วั ด ปริ ม าณฟอสเฟตที่ ล ะลายออกมาแล้ ว นำไปเที ย บเป็ น ความเข้ ม ข้ น ของกรดซิ ต ริ ก จากกราฟมาตรฐาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆด้วยวิธีสหสัมพันธ์ตำแหน่งที่ของสเปียร์แมนที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างเครื่องดื่มผสมกรดซิตริกผลิตในประเทศไทยที่เก็บได้ 23 ชนิด มีค่าพีเอ็ช ตั้ง
แต่ 2.91-4.40 มี ค่ า เฉลี่ ย ความสามารถในการเป็ น บั ฟ เฟอร์ ที่ 5.5 และ 7.0 เท่ า กั บ 32.87 ±28.56
และ 46.09 ±38.18 ไมโครโมล มี ค่ า เฉลี่ ย ของปริ ม าณแคลเซี ย ม ฟอสเฟต และฟลู อ อไรด์ เท่ า กั บ
3.81 ±0.84, 31.88 ±26.61 และ 0.067 ±0.049 ไมโครกรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามลำดั บ ความสามารถในกา
รกัดกร่อนซึ่งวัดจากปริมาณฟอสเฟตที่ละลายออกมามีค่าระหว่าง 1.06-3.26 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เปรียบเทียบ
เป็นความเข้มข้นของกรดซิตริกจะได้ เท่ากับ 5.21-25.52 มิลลิโมล/ลิตร ความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก แต่ปริมาณฟลูออไรด์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการกัดกร่อน (p<.05) ใน
ขณะที่ ตัวแปรอื่นๆ ไม่ปรากฏความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุปได้วา่ เครื่องดื่มทุกชนิดที่นำมาศึกษา
มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน และมีความสามารถในการละลายเคลือบฟันได้เท่ากับกรดซิตริกความเข้มข้น ตั้งแต่
5.21 ถึง 25.52 มิลลิโมล/ลิตร
คำสำคัญ : ฟันกร่อน กรดซิตริก ความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์ ฟลูออไรด์
* รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาชีวเคมี   คณะทันตแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทนำ

กั ด กร่ อ นของกรดซิ ต ริ ก มาตรฐานที่ ค วามเข้ ม ข้ น
การสึ ก กร่ อ นของฟั น (dental erosion) ต่างๆ โดยการวัดจากปริมาณฟอสเฟตที่ละลายจาก
เป็นการสูญเสียเนื้อเยื่อแข็งของฟันโดยกรดซึ่งเกิด ผงอะพาไทท์สังเคราะห์ (synthetic apatite)
ได้ จ าก 2 ปั จ จั ย คื อ ปั จ จั ย ภายใน (intrinsic
factors) ได้แก่ กรดจากกระเพาะอาหาร และ ปัจจัย วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
เก็บตัวอย่างเครื่องดื่มผสมกรดซิตริกที่ผลิตใน
ภายนอก (extrinsic factors) ได้แก่ กรดจากอาหาร
ที่รับประทาน เช่น ผลไม้รสเปรี้ยว น้ำผลไม้ เครื่อง ประเทศไทยแบบสุ่ ม โดยบั ง เอิ ญ (Accidental
ดื่มแต่งรสผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง (energy drinks) sampling) จากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 3 แห่ง
ไวน์ น้ำอัดลมและลูกอมรสเปรี้ยว เป็นต้น1 กรดใน ได้ทั้งหมด 23 ชนิด โดยแต่ละชนิด จะเก็บจากห้าง
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ต่ า งๆเหล่ า นี้ จ ะซึ ม ซ่ า น สรรพสินค้าแห่งละ 1 ตัวอย่าง รวมเป็นชนิดละ 3
(diffuse) เข้ า ไประหว่ า งผลึ ก ของเคลื อ บฟั น ตัวอย่าง แล้วนำมาวัดพีเอ็ช (pH) ด้วยเครื่องวัดพี
(interprismatic area) และละลายแร่ธาตุในบริเวณ เอ็ช (pH meter) ยี่ห้อ ORION pH /ISE meter
ใต้ผิว (subsurface region) ทำให้แคลเซียม และ รุ่น 710A วัดความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์โดย
ฟอสเฟต ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเนื้อเยื่อแข็ง ไทเทรทกั บ โซเดี ย ม ไฮดรอกไซด์ ความเข้ ม ข้ น
0.1 โมลาร์ (0.1M NaOH) บันทึกปริมาณด่างที่ใช้
ของฟันหลุดออกมา2
กรดซิตริก (Citric acid) เป็นกรดอินทรีย์ที่ ไทเทรทจนได้พีเอ็ช 5.5 และ 7.0 ตามลำดับ
สำหรับปริมาณแคลเซียมวิเคราะห์โดยเครื่อง
พบเป็นส่วนใหญ่ในผลไม้ต่างๆ3 จากการศึกษาของ
4
Fuller และ Johnson และจากผลการศึกษาของ อะตอมมิ ค แอบซอพชั่ น สเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์
Meurman และ ten Cate5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ (Atomic Absorption Spectrophotometer) ส่วน
บริโภคผลไม้รสเปรี้ยว และเครื่องดื่มรสผลไม้เป็น ปริ ม าณฟอสเฟตวิ เ คราะห์ โ ดยเครื่ อ งเที ย บสี
ประจำมี ค วามเสี่ ย งที่ เ กิ ด ฟั น สึ ก กร่ อ นได้ ทั้ ง นี้ (Spectrophotometer) รุ่น G20 และปริมาณฟลูออ
เนื่องจากกรดซิตริกนอกจากจะพบอยู่ในผลไม้ตาม ไรด์วิเคราะห์โดยฟลูออไรด์ อิเล็คโทรด (fluoride
ธรรมชาติแล้ว ขบวนการผลิตเครื่องดื่ม รสผลไม้ electrode) ด้วยเครื่อง Ion analyzer ยี่ห้อ ORION
แยม ไวน์ และลูกอมบางชนิด ยังนำกรดซิตริกมาใช้ รุ่น EA 940
กราฟมาตรฐานความสามารถในการกัดกร่อน
เป็นวัตถุแต่งรส และวัตถุกันเสีย (preservative)
เนื่ อ งจากมี ร าคาถู ก และสามารถขั บ ถ่ า ยออกจาก ผงอะพาไทท์สังเคราะห์ของกรดซิตริก เตรียมจาก
ร่ า งกายได้ เ ร็ ว ไม่ มี ก ารตกค้ า งสะสม จึ ง ไม่ เ ป็ น กรดซิตริก ความเข้มข้น 5, 10, 15, 20 และ 25
มิลลิโมลต่อลิตร (mmole/l) โดยนำกรดแต่ละความ
อันตรายสำหรับผู้บริโภค6
ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตเครื่องดื่มรสผล เข้ ม ข้ น จำนวน 5 มิ ล ลิ ลิ ต รลงในผงอะพาไทท์
ไม้ แ ละเครื่ อ งดื่ ม ชู ก ำลั ง (energy drinks) เป็ น สังเคราะห์ 50 มิลลิกรัม ผสมด้วยเครื่องผสมแบบ
จำนวนมากซึ่งใช้กรดซิตริกที่ความเข้มข้นต่างๆกัน หมุนวน (vortex mixer) เป็นเวลา 10 นาที นำไป
เป็นวัตถุแต่งรสและวัตถุกันเสีย ดังนั้น งานวิจัยครั้ง เหวี่ยง (centrifuge) ให้ตกตะกอน นำส่วนใสด้านบน
นี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความสามารถในการ (supernatant) ไปวิเคราะห์หาปริมาณฟอสเฟตที่
กัดกร่อน (erosive potential) ของเครื่องดื่มผสม ละลายออกมา แล้ ว นำผลที่ ไ ด้ ไ ปสร้ า งกราฟ
กรดซิ ต ริ ก เปรี ย บเที ย บกั บ ความสามารถในการ มาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของกรดซิตริก (มิลลิ
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โมลต่อลิตร) และปริมาณฟอสเฟต หน่วยเป็นมิลลิ
กรัมต่อมิลลิลิตร (mg/ml) จากนั้น จึงทดสอบความ
สามารถในการกัดกร่อนผงอะพาไทท์สังเคราะห์ของ
เครื่ อ งดื่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี เ ดี ย วกั น กั บ การเตรี ย ม
กราฟมาตรฐาน นำปริมาณฟอสเฟตที่ละลายออกมา
ไปเทียบเป็นความเข้มข้นของกรดซิตริกมาตรฐาน
จากกราฟ ในการวิเคราะห์ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น
แต่ละตัวอย่างจะทำการทดสอบ 3 ครั้ง เพื่อหาค่า
เฉลี่ย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ พีเอ็ช ความสามารถในการเป็น
บั ฟ เฟอร์ ปริ ม าณแคลเซี ย ม ฟอสเฟต ฟลู อ อไรด์
และความสามารถในการกั ด กร่ อ น ด้ ว ยวิ ธี
สหสัมพันธ์ตำแหน่งที่ของสเปียร์แมน (Spearman’s
rank correlation) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผลการศึกษา

ตั ว อย่ า งเครื่ อ งดื่ ม ผสมกรดซิ ต ริ ก ผลิ ต ใน
ประเทศไทยที่เก็บได้ทั้งหมด 23 ชนิด มีค่าพีเอ็ช ตั้ง
แต่ 2.91-4.40 ความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์ซึ่ง
ได้จากปริมาณโซเดียม ไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น
0.1 โมลาร์ซึ่งทำให้สารละลายมีค่าพีเอ็ชเพิ่มขึ้นเป็น
5.5 และ 7.0 ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.87±28.55 และ
46.09±38.18 ไมโครโมล ( mmole) มีค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต และฟลูออไรด์ เท่ากับ
3.81 ± 0.84, 31.88 ± 26.61 และ 0.067 ± 0.049
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ( mg/ml) ตามลำดับ ความ
สามารถในการกัดกร่อนซึ่งวัดจากปริมาณฟอสเฟตที่
ละลายออกมามีค่าระหว่าง 1.06 ถึง 3.26 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบเป็นความเข้มข้น
ของกรดซิตริกจากกราฟมาตรฐาน (รูปที่ 1 ) จะได้
เท่ากับ 5.21-25.52 มิลลิโมล/ลิตร (ตารางที่ 1)

รูปที่ 1 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของกรดซิตริก (มิลลิโมล/ลิตร) และปริมาณฟอสเฟตที่
ละลายออกมาจาก ผงอะพาไทท์สังเคราะห์ (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
Fig. 1 The standard curve showing the relationship between citric acid concentration (mmole/l) and the
amount of dissolved phosphate  (mg/ml).
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ตารางที่ 1 ค่าพีเอ็ช ความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์ ปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต และ ฟลูออไรด์ ปริมาณ
ฟอสเฟตที่ละลายออกมาและความเข้มข้นของกรดเทียบเท่ากรดซิตริกมาตรฐาน ของเครื่องดื่มที่ศึกษา
Table 1 The pH, buffer capacity, calcium, phosphate, fluoride content, amount of phosphate
dissolved and acid concentration equivalent to standard citric acid of the studied
beverages
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Product

pH

Buffer effect

Calcium Phosphate Fluoride Phosphate Citric acid
เ pH5.5 เpH 7.0
Dissolved
(mg/ml) (mmole/l)
mmole mmole mg/ml
mg/ml
mg/ml

Amino OK cherry
Hae-Har
B-ing Relax
Friut juicy
B-ing Comfort
Bailey orange
Jupitor
B-ing Boost
Fruit Fit For Fun
AminoOK orange
Future
Golden Pan
Oishi Seki
Kelly
Getorade lemon
Amino OK lemon
I-Healti
Red Bull
Loog-tung
Theoplex-L
Carabao Dang
Wakie
Hank Virgin

3.79
3.48
4.40
3.42
3.57
3.30
3.28
3.68
3.20
3.92
3.21
3.52
3.90
3.56
3.28
3.30
2.91
3.88
3.93
3.81
3.79
2.92
3.41

10
13
13
14
14
14
15
15
16
17
18
18
19
21
26
31
43
50
55
58
62
97
117

16
18
15
19
24
20
21
23
21
25
22
24
23
25
41
43
59
83
84
92
96
117
149

3.0
3.66
4.05
3.45
3.75
3.30
4.95
3.76
5.87
3.11
3.77
4.52
4.69
3.70
3.20
5.72
4.37
3.15
3.16
3.17
3.32
3.07
3.01

32.45
2.14
35.04
36.46
6.84
14.53
29.07
4.70
58.84
75.21
50.01
73.50
63.89
21.80
32.05
6.83
69.66
0.43
2.56
0.43
0.44
47.43
41.88

0.047
0.120
0.164
0.027
0.131
0.095
0.030
0.132
0.051
0.049
0.090
0.173
0.036
0.117
0.043
0.028
0.040
0.022
0.023
0.021
0.031
0.043
0.023

1.06
1.39
0.64
1.75
1.15
1.19
1.72
1.38
1.61
1.43
1.95
1.72
1.51
1.86
1.84
1.81
2.42
2.44
2.28
2.25
2.57
3.04
3.26

8.33
10.94
5.21
13.54
8.85
9.38
13.54
10.94
12.50
10.94
15.01
13.54
11.98
14.58
14.58
14.06
18.75
19.27
17.71
17.71
20.83
23.96
25.52

MEAN
S.D.

3.54
0.36

32.87
28.56

46.09
38.18

3.81
0.84

31.88
26.61

0.067
0.049

1.84
0.63

14.42
4.98
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การวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ความสามารถ
ในการเป็นบัฟเฟอร์ที่ พีเอ็ช 5.5 และ 7.0 มีความ
สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ความสามารถในการกั ด กร่ อ น
(p<.05) แต่ปริมาณฟลูออไรด์ในเครื่องดื่มตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการกัดกร่อน
(p<.05) ในขณะที่ค่าพีเอ็ช ปริมาณแคลเซียม และ
ฟอสเฟต ของเครื่ อ งดื่ ม ตั ว อย่ า งไม่ ป รากฏความ
สัมพันธ์กับความสามารถในการกัดกร่อน อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)

บทวิจารณ์

จากผลการศึ ก ษาพบว่ า เครื่ อ งดื่ ม ผสมกรด
ซิตริกมีค่าพีเอ็ชระหว่าง 2.91 ถึง 4.4 ซึ่งอยู่ในสภาวะ
ที่เป็นกรด แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตผสมกรดซิตริกลงไป
เพื่อรักษาพีเอ็ชของเครื่องดื่มให้เป็นกรด เนื่องจาก
จุลชีพส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ทำให้เก็บ
รักษาไว้ได้นาน7 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ความสามารถในการกัดกร่อนไม่มีความสัมพันธ์กับ
ค่ า พี เ อ็ ช อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ แต่ มี ค วาม

สัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์
(p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองเป็นจำนวน
มาก8-13 ที่สรุปว่าค่าพีเอ็ชเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการละลายเคลือบฟันน้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์
เนื่องจากสารละลายที่มีความเป็นบัฟเฟอร์สูง จะมี
ความสามารถรักษาความเป็นกรดได้มาก การที่จะ
ทำให้สารละลายดังกล่าวมีพีเอ็ชเพิ่มขึ้น จำเป็นต้อง
ใช้ด่างเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สารละลายที่มีฤทธิ์
เป็ น กรดและมี ค วามเป็ น บั ฟ เฟอร์ สู ง จะละลาย
เคลือบฟันได้มากกว่าสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดแต่
มีความเป็นบัฟเฟอร์ต่ำ จึงมีความสามารถในการ
กั ด กร่ อ นสู ง กว่ า 13 ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากผลการศึ ก ษา
เครื่องดื่ม Hank Virgin ซึ่งมีค่าพีเอ็ช 3.41 และมี
ความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์ที่ พีเอ็ช 5.5 และ
7.0 เท่ากับ 117.0 และ 149.0 ไมโครโมล มีความ
สามารถในการกัดกร่อนโดยละลายฟอสเฟตออกมา
จากผงอะพาไทท์ สั ง เคราะห์ ไ ด้ 3.26 มิ ล ลิ ก รั ม /
มิ ล ลิ ลิ ต ร ในขณะที่ เครื่ อ งดื่ ม Fruit juicy มี ค่ า

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตำแหน่งที่ของสเปียร์แมน ระหว่างปัจจัยต่างๆ และความสามารถในการกัดกร่อน 
ของเครื่องดื่มที่ศึกษา
Table 2 Sperman’s Rank Correlation Coefficient between the various factors and the erosive potential of
the studied beverages

Factors
pH
Buffer at pH 5.5
Buffer at pH 7.0
Calcium content
Phosphate content
Fluoride content
Citric acid concentration

Correlation Coefficient
-.270
.746
.613
-.278
-.116
-.653
.998

p-value
.212
<.001*
.002*
.199
.597
.001*
<.001

* Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed)
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พีเอ็ชใกล้เคียงกัน คือ 3.42 แต่มีความสามารถใน
การเป็นบัฟเฟอร์ที่ พีเอ็ช 5.5 และ 7.0 เพียง 14.0
และ 19.0 ไมโครโมล มี ค วามสามารถในการ
กัดกร่อนโดยละลายฟอสเฟตออกมาจากผงอะพา
ไทท์สังเคราะห์ได้ 1.75 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เท่านั้น
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ที่ พ บว่ า ปริ ม าณ
แคลเซียมและฟอสเฟตในเครื่องดื่มตัวอย่างมีความ
สัมพันธ์กับความสามารถในการกัดกร่อนน้อยมากจน
ไม่ปรากฏนัยสำคัญทางสถิติ อาจเกิดเนื่องจากใน
เครื่ อ งดื่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเข้ ม ของแคลเซี ย มและ
ฟอสเฟตต่ำมากจนไม่สามารถแสดงอิทธิพลในการ
ป้องกันการละลายของผงอะพาไทท์สังเคราะห์ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lussi และคณะ14
ซึ่งระบุว่าถ้าสารละลายมีความเข้มข้นของแคลเซียม
และฟอสเฟตไม่ อิ่ ม ตั ว (undersaturation) เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปริมาณที่เคลือบฟันหรือเนื้อฟันก็จะ
ไม่สามารถป้องกันการสลายแร่ธาตุ (demineralization) ออกจากเคลือบฟันและเนื้อฟันได้
สำหรั บ ปริ ม าณฟลู อ อไรด์ ที่ พ บว่ า มี ค วาม
สัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการกัดกร่อนนั้น
สอดคล้องกับกับการศึกษาที่ผ่านมา14,15 ซึ่งรายงาน
ว่ า หากเครื่ อ งดื่ ม มี ป ริ ม าณฟลู อ อไรด์ สู ง ขึ้ น จะ
สามารถลดความสามารถในการกัดกร่อนของเครื่อง
ดื่มได้มากขึ้น แต่การเติม ฟลูออไรด์ลงในเครื่องดื่มที่
มีฤทธิ์กัดกร่อน จำเป็นต้องพิจารณาความเข้มข้นที่
เหมาะสม เนื่องจาก ปริมาณฟลูออไรด์ที่มากเกินไป
อาจทำให้เกิดฟันตกกระในเด็ก (dental fluorosis)
และ มีพิษต่อกระดูกในผู้ใหญ่ (skeletal fluorosis)
จากการทดสอบความสามารถในการกัดกร่อน
ผงอะพาไทท์สังเคราะห์ของเครื่องดื่มตัวอย่างเปรียบ
เทียบกับความสามารถในการกัดกร่อนผงอะพาไทท์
สั ง เคราะห์ ข องกรดซิ ต ริ ก มาตรฐาน เมื่ อ อ่ า นจาก
กราฟจะได้เป็นความเข้มข้นของกรดซิตริกในเครื่อง
ดื่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 5.21-25.52
มิลลิโมล/ลิตร ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณกรดซิตริกที่ใช้
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ในการผลิตเครื่องดื่มรสมะนาว (lemonade) และน้ำ
ผลไม้ ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าซึ่ ง มี ค่ า ระหว่ า ง
5.20-36.43 มิลลิโมล/ลิตร16 เครื่องดื่มตัวอย่างจัดว่า
มีความเข้มข้นของกรดซิตริกค่อนข้างสูง เพราะจาก
การศึกษาของ West และคณะ17 พบว่า สารละลาย
กรดซิตริก ความเข้มข้นเพียง ร้อยละ 0.05 หรือ
2.60 มิลลิโมล/ลิตร ก็สามารถละลายเคลือบฟันได้
หากมีเวลาสัมผัสผิวฟันนานเพียงพอ ดังนั้น ผู้บริโภค
ควรตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการกัดกร่อน
เคลือบฟันหากดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นประจำ
อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การ
ทดลองในหลอดทดลอง (in vitro) ความสามารถใน
การกัดกร่อนของเครื่องดื่มตัวอย่างซึ่งเกิดขึ้นในช่อง
ปากขณะรับประทานอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
มีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมในช่องปากซึ่งมีอิทธิพลเข้า
มาเกี่ยวข้อง เช่น ความหนาของคราบจุลินทรีย์ซึ่ง
ดูดซับกรดไว้ทำให้กรดสัมผัสผิวฟันได้นานขึ้น อัตรา
การไหลของน้ ำ ลายซึ่ ง จะช่ ว ยลดปริ ม าณกรดที่
ตกค้างในช่องปาก ความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์
ของน้ ำ ลายซึ่ ง จะช่ ว ยสะเทิ น กรดในเครื่ อ งดื่ ม
ปริมาณแคลเซียมและฟอสเฟตในน้ำลายซึ่งหากมี
ความเข้ ม ข้ น สู ง เพี ย งพอก็ จ ะสามารถกระตุ้ น การ
เสริมแร่ธาตุกลับคืน (remineralization) สู่ผิวฟันได้
นอกจากนี้ พฤติกรรมการบริโภคบางอย่าง อาจช่วย
ส่งเสริมให้เครื่องดื่มมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ดีขึ้น เช่น การ
ใส่เครื่องดื่มดังกล่าวในขวดนม หรือการใช้หลอดดูด
แทนการดื่มจากแก้ว ทำให้กรดมีโอกาสสัมผัสผิวฟัน
ได้นานขึ้น18

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

เครื่องดื่มทุกชนิดที่นำมาศึกษามีคุณสมบัติใน
การกั ด กร่ อ น และมี ค วามสามารถในการละลาย
เคลือบฟันได้เท่ากับกรดซิตริกความเข้มข้น ตั้งแต่
5.21 ถึง 25.52 มิลลิโมล/ลิตร การดื่มเครื่องดื่ม
เหล่ า นี้ เ ป็ น ประจำอาจทำให้ เ คลื อ บฟั น กร่ อ นได้
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการทดสอบ
ความสามารถของกรดซิตริกในการละลายผงอะพา
ไทท์สังเคราะห์ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของฟันเท่านั้น จึง
ควรมีการทดสอบผลของการกัดกร่อนต่อเคลือบฟัน
มนุษย์เพื่อแสดงผลที่อาจเกิดขึ้นจริงในช่องปาก

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณ นักวิทยาศาสตร์ประจำภาควิชา
ชี ว เคมี คณะทั น ตแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่ช่วยอำนวยความสะดวกในระหว่าง
ทำการวิ จั ย งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า น
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Erosion of synthetic apatite by citric acid
added beverages available in Thailand
Pornsri Patimanukaseam *    B.Sc. (Med.Tech), M.S.(Biochemistry)
Yuttana Punya-ngarm *    D.D.S., M.P.H., Ph.D. (Public Health Nutrition)

Abstract
Citric acid is used as flavoring and preservative but some previous studies demonstrated
its erosive potential on enamel. The objective is to study the erosive potential of citric acid
containing beverages and their dissolution capacity on synthetic apatite. After Citric acid containing
beverages (n=23) commercially available in Bangkok, Thailand were selected, the pH was measured
by pH meter and the buffer capacity was determined. The concentration of calcium, phosphate and
fluoride were determined by Atomic absorption spectrophotometer, visible spectrophotometer and
fluoride electrode respectively. The synthetic apatite dissolution was calculated from the amount of
phosphate dissolved. Citric acid concentration in beverages was read from the standard citric acid
dissolution curve. All correlations were statistically analyzed by Spearman’s rank correlation
(p<0.05). The results revealed that the pH range of the beverages was 2.91 to 4.40, the mean
buffer capacity at pH 5.5 and 7.0 were 32.87 ±28.55 and 46.09 ±38.18 m mole of 0.1 M
NaOH, the averaged calcium, phosphate and fluoride content were 3.81 ±0.84, 31.88 ±26.61
และ 0.067±0.049 mg/ml respectively. The amount of dissolved phosphate ranged from 1.06 to 3.26
mg/ml which were equivalent to citric acid 5.21-25.52 mmole/l. The buffer capacity at pH 5.5 and
7.0 showed positive correlation while fluoride showed negative correlation with the erosive potential
(p<0.05) whereas the others revealed no correlation. From these data, it was concluded that the
studied beverages were erosive and the dissolution ability was equivalent to 5.21-25.52 mmole/l
citric acid.

±

Key words : dental erosion, citric acid, buffer capacity, beverage
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บ ท วิ ท ย า ก า ร

คุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาบริบาล
ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่
15 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
ยุพิน  ทองกำผลา * ท.บ.
พิศักดิ์  องค์ศิริมงคล ** ท.บ., ส.ม., อ.ท. (ทันตสาธารณสุข)
สุนิพล  โพธิ์งาม ** ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),
ศศ.ม. (ประชากรศึกษา)

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล
สภาพสังคมเศรษฐกิจ และปัจจัยการทำงาน 2) ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ในการทำงานตามปัจจัยบุคคล สภาพสังคมเศรษฐกิจ และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทำงานกับ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่ 15 จังหวัดภาคกลางของ
ประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลจากทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานประจำในศูนย์สุขภาพชุมชน 15 จังหวัดภาค
กลาง โดยศึ ก ษาจากประชากรทั้ ง หมด 219 คน ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย จั ด ส่ ง และเก็ บ แบบสอบถามผ่ า นสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยตรง วิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปร
ปรวนทางเดียว (one way ANOVA) และสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า
ทันตาภิบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 87.20 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 31.13 ปี กว่าร้อยละ 50 เป็นโสด ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุการทำงานเฉลี่ย 9.90 ปี ร้อยละ 60 รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท
ร้อยละ 87 มีบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู เกือบร้อยละ 50 มีความเครียดในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปาน
กลาง กว่าร้อยละ 80 มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 5,787 บาท และปัจจัยการทำงานอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
คุณภาพชีวิตในการทำงานอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน การมีภาระหนี้สิน และการมีภาระเลี้ยงดูที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านสาเหตุความเครียดจากผู้บังคับบัญชา และสาเหตุความเครียดจากเพื่อน
ร่วมงานที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p–value<.05) และ
ปัจจัยการทำงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาภิบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน
คำสำคัญ : ทันตาภิบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน คุณภาพชีวิตในการทำงาน
*  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
**  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
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คนถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยการ
ผลิตบริการที่สำคัญยิ่ง การเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ของบริการไปยังลูกค้าหรือประชาชน แม้ว่าจะใช้วัสดุ
อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย เพี ย งใดก็ ต าม หากคนที่ มี อ ยู่ ไ ม่
สามารถบริ ห ารจั ด การ ไม่ มี ค วามพึ ง พอใจในงาน
ขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ในการพั ฒ นาตนเองและ
พัฒนางานแล้ว องค์กรก็ยากที่จะเพิ่มผลผลิตของ
การบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ประชาชน ผู้มารับบริการได้1 งานถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต คนเราใช้เวลาอยู่กับงานอย่างน้อยหนึ่งใน
สามของเวลาในแต่ละวัน ดังนั้นการจัดการให้เกิด
สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวหรือ
ครอบครัว จึงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความสุขในชีวิต
มนุษย์
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานเป็ น แนวคิ ด ที่ ใ ห้
ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการ และ
ความคาดหวั ง ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพ็ ช รี รู ป วิ เ ชตร 2
(2551) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทำงานว่า เป็น
หลั ก การที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ และ
แรงงานสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง มี ห ลั ก การอยู่ 6 ประการ คื อ
ความมีอิสระในสถานที่ทำงาน การมีโอกาสเรียนรู้
และพัฒนาในที่ทำงาน การเพิ่มศักยภาพบุคลากร
การทำงานแบบประสานผ่านทีมงาน การให้ความ
สำคัญกับสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และ
การมีผลตอบแทนที่ยุติธรรม ซึ่งคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานนี้จะนำไปสู่ความพึงพอใจในการทำงาน การ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร ทำให้ เ กิ ด การเพิ่ ม ปริ ม าณและ
คุณภาพของสินค้าและบริการ สุนิธิ ศรีฉันทะมิตร3
(2551) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ปัจจัยการทำงานด้านการปกครองบังคับบัญชาและ
ด้านเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตใน
การทำงานในระดับปานกลาง แต่ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะงานกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน
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ทันตาภิบาล นับเป็นบุคลากรทีส่ ำคัญในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาด้า นทั น ตสาธารณสุ ข ของประเทศ
เนื่องจากการขาดแคลนทันตแพทย์และการกระจาย
ไม่ทั่วถึง ทันตาภิบาลจึงต้องทำหน้าที่ในการบำบัด
รักษา บริหารจัดการ และวางแผนแก้ไขปัญหาทันต
สาธารณสุ ข ของชุ ม ชน พิ ศั ก ดิ์ และคณะ 4 (2549)
พบว่าทันตาภิบาลในศูนย์สุขภาพชุมชนมีเวลาเฉลี่ยใน
การทำงานใน 1 สัปดาห์เท่ากับ 60 ชั่วโมง โดยมี
จำนวนเวลาเฉลี่ยในการบริการด้านทันตกรรมทั้งใน
และนอกเวลาราชการร่วมกับงานเชิงรุก สัปดาห์ละ
44 ชั่ ว โมง และใช้ เ วลาเฉลี่ ย ทำงานด้ า นอื่ น การ
รักษาพยาบาลง่ายๆ การบริการคลินิกฝากครรภ์ การ
ควบคุมโรคในพื้นที่ การเยี่ยมบ้าน การสำรวจข้อมูล
ชุมชน และงานธุรการอื่นๆ รวม 16 ชั่วโมง ซึ่งนับ
เป็นภาระงานที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินขีดความสามารถ
จนอาจทำให้ ข าดความสุ ข และคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ทำงาน จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ วิ จั ย พบว่ า
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานส่ ว น
ใหญ่ เป็นการศึกษาในบุคลากรการพยาบาลและเจ้า
หน้าที่อื่นๆ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
คุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติ
งานในศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนในพื้ น ที่ 15 จั ง หวั ด ภาค
กลางของประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางสำหรับผู้บริหารในการพัฒนาสมรรถนะและ
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายงานนี้ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey
research) แบบตัดขวาง (Cross sectional study)
ประชากรที่ศึกษา คือทันตาภิบาลทุกคนที่ปฏิบัติงาน
ในศูนย์สุขภาพชุมชน (Primary Care Unit) สังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 15 จังหวัด ในเขต 1,
4, 5 และ 9 ได้ แ ก่ นนทบุ รี ปทุ ม ธานี สระบุ รี
อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ชลบุรี
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้านบุคคล สภาพสังคม
เศรษฐกิจ
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อายุงาน
6. รายได้ต่อเดือน
7. บุคคลที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู
8. ความเครียดในการปฏิบัติงาน
9. ภาระหนี้สิน

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวิตในการทำงาน
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การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ ยุติธรรม
สภาพการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัย
โอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ความมั่นคงความก้าวหน้าในงาน
การทำงานร่วมกัน
ประชาธิปไตยในองค์กร
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ปัจจัยการทำงาน
1. ลักษณะงาน
2. การปกครองบังคับบัญชา
3. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
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ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 219
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามผ่านกลุ่ม
งานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทั้ ง 15 จั ง หวั ด ส่ ง ให้ ทั น ตาภิ บ าลในศู น ย์ สุ ข ภาพ
ชุมชน ตอบแบบสอบ ถามด้วยตนเอง แล้วรวบรวม
ส่ ง กลั บ คื น ให้ ผู้ วิ จั ย ดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า ง
เมษายน – พฤษภาคม 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของสุนิธิ ศรีฉันทะมิตรซึ่งประกอบด้วย แบบสอบ
ถาม 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับ
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การศึกษา อายุ การทำงาน รายได้ต่อเดือน การมี
บุคคลที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู ความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน และ ภาระหนี้สิน ส่วนที่ 2 เป็นข้อคำถาม
เกี่ยวกับปัจจัยการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม
เกี่ยวกับลักษณะงาน การปกครองบังคับบัญชาและ
เพื่ อ นร่ ว มงาน ส่ ว นที่ 3 เป็ น ข้ อ คำถามเกี่ ย วกั บ
คุณภาพชีวิตในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม
8 ด้ า นเกี่ ย วกั บ การได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอ
ยุติธรรม การทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุข
อนามัย โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน การทำงานร่วม
กัน ประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ซึ่งในข้อคำถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 สุนิธิ
ศรีฉันทะมิตร ได้สร้างขึ้นและทดสอบความตรงของ
เครื่องมือ (Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจ
สอบความถู ก ต้ อ งและความเหมาะสมของเนื้ อ หา
ทดสอบความเที่ ย ง (Reliability) มาแล้ ว ในกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
ระดั บ เดี ย วกั น ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
โดยวิ ธี
Conbrach’s alpha coefficient ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามดังนี้ ส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะงาน
0.598 การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา 0.889 เพื่ อ น
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ร่ ว มงาน 0.888 การได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรม
0.811 สภาพการทำงานที่ปลอดภัย 0.650 โอกาส
พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ 0.817 ความมั่ น คง
ก้าวหน้าในการงาน 0.723 การทำงานร่วมกัน 0.902
ประชาธิปไตย ในองค์กร 0.757 ความสมดุลระหว่าง
งานกั บชี วิต ส่ว นตั ว 0.932 และลัก ษณะงานที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 0.690 ทั้งนี้ผู้วิจัยนำมาใช้ในการ
ศึกษาโดยมิได้ทดสอบใหม่ ในส่วนของการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับการ
พรรณนาลักษณะทั่วไป ปัจจัยการทำงานและคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติวิเคราะห์
การทดสอบที t-test และการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่ า เฉลี่ ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงาน ตามกลุ่ ม ของ
ตัวแปรอิสระ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
การทำงาน กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงาน โดยค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
correlation coefficient)

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำนวน 219 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 87.2 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20–40 ปีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 91.8 โดย
มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 31.1 ปี สถานภาพสมรส กว่าครึ่ง
หนึ่งเป็นโสด ประมาณสองในสามสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 69.4 อายุการทำงานส่วน
ใหญ่น้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.5 โดยมีอายุ
การทำงานเฉลี่ย 9.9 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.3 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 14,866.3 บาท นอกจากนี้ พบ
ว่ า ร้ อ ยละ 87.7 ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษามี บุ ค คล
ที่เป็นภาระต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู (ตารางที่ 1) กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดในการปฏิบัติงานอยู่
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ตารางที่ 1 จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคุณลักษณะประชากร และปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจ (n = 219)
Table 1 Number and percentage of the samples differentiated by demographic data (n = 219)
คุณลักษณะประชากร และปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ

จำนวน

ร้อยละ

28
191

12.8
87.2

94
107
15
3

42.9
48.9
6.8
1.4

3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
ม่าย / หย่า / แยกกันอยู่

115
96
8

52.5
43.8
3.7

4. ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

64
152
3

29.2
69.4
1.4

115
95
7
2

52.5
43.4
3.2
0.9

45
87
56
23
8

20.6
39.7
25.6
10.5
3.6

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า / เท่ากับ 30 ปี
1 – 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
X = 31.13 S.D = 6.51 ปี

5. อายุงาน (ปี)
น้อยกว่า / เท่ากับ 10 ปี
11 – 20 ปี
21- 30 ปี
31 ปี ขึ้นไป
X = 9.90 S.D = 5.78 ปี
6. รายได้ต่อเดือน (บาท)
น้อยกว่า / เท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
X = 14,866.32 S.D = 5,068.72
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ตารางที่ 1 ต่อ
คุณลักษณะประชากร และปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ
7. บุคคลที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู
ไม่มี
มี
8. ภาระหนี้สิน
ไม่มี
มี
X = 5,787.02 S.D = 4,222.09

ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.1 กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความเครียดในระดับมากมีจำนวนไม่มากนัก คิด
เป็นร้อยละ 2.2 ทั้งนี้สาเหตุของความเครียดที่พบ
มากที่สุดคือเครียดจากภาระงาน มีถึงร้อยละ 57.1
รองลงมาได้แก่สาเหตุความเครียด อันเนื่องมาจาก
เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 29.2 และเครียดจากผู้บังคับ
บัญชา คิดเป็นร้อยละ 19.6 ด้านภาระหนี้สินพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.5 มีภาระ หนี้สิน
ทั้งนี้ภาระหนี้สินที่มากที่สุด 2 ลำดับแรก ได้แก่ ภาระ
หนี้สินที่เกิดจากการใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ คิด
เป็นร้อยละ 40.2 รองลงมาคือภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับ
การศึ ก ษาของบุ ค คลในครอบครั ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
39.3
ส่วนที่ 2 ปัจจัยการทำงาน
ปัจจัยการทำงานประกอบด้วยความคิดเห็น 3
ด้าน คือลักษณะงาน การปกครองบังคับบัญชา และ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จากการศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการทำงานของทันตาภิบาลที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยการทำงานโดยรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง (X = 3.44)
เมื่อพิจารณาปัจจัยการทำงานเป็นรายด้าน ปัจจัย
เกี่ยวกับลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง (X = 3.86) เช่นเดียวกับปัจจัยด้านการ
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จำนวน

ร้อยละ

27
192

12.3
87.7

34
185

15.5
84.5

ปกครองบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง (X = 3.18) และปัจจัยที่เกี่ยวกับเพื่อน
ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
(X = 3.26) เช่นเดียวกัน (ตารางที่ 2)
ส่วนที่ 3  คุณภาพชีวิตในการทำงาน	
จากการศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ทำงานโดยรวมของทั น ตาภิ บ าลที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ศูนย์สุขภาพชุมชน อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
(X = 3.38) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง
ลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีคุณภาพชีวิต
ในการทำงานสูงสุด คือ ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม (X = 4.11) อยู่ในระดับสูง ลำดับรองลงมา
คื อ ประชาธิ ป ไตยในองค์ ก ร การทำงานร่ ว มกั น
สภาพการทำงานที่ ค ำนึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และ
สุขภาพอนามัย การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม โอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (X = 3.49 ,
3.34 , 3.34 , 3.33 , 3.30 และ 3.17 ตามลำดับ)
ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ด้านที่มีค่า
เฉลี่ ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานต่ ำ ที่ สุ ด คื อ ด้ า น
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ 2.97 อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางค่ อ นข้ า ง
ต่ำ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐานและระดับปัจจัยการทำงานของทันตาภิบาลในศูนย์สุขภาพชุมชน
Table 2 The work  factors level of dental nurses in Primary Care Unit  (n = 219)
          ปัจจัยการทำงาน

X  

S.D

ระดับปัจจัย
การทำงาน

1. ลักษณะงาน

3.86

0.74

ปานกลางค่อนข้างสูง

2. การปกครองบังคับบัญชา

3.18

0.98

ปานกลางค่อนข้างสูง

3. เพื่อนร่วมงาน

3.26

0.96

ปานกลางค่อนข้างสูง

รวมทุกด้าน

3.44

0.90

ปานกลางค่อนข้างสูง

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาภิบาลในศูนย์สุขภาพชุมชน
Table 3 The quality of work life level of  dental nurses in Primary Care Unit  (n = 219)
คุณภาพชีวิตในการทำงาน

S.D ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน

1. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4.11

0.69

สูง

2. ประชาธิปไตยในองค์กร

3.49

1.05

ปานกลางค่อนข้างสูง

3. การทำงานร่วมกัน

3.34

1.11

ปานกลางค่อนข้างสูง

4. สภาพการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 3.34

1.33

ปานกลางค่อนข้างสูง

5. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม

3.33

1.07

ปานกลางค่อนข้างสูง

6. โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ

3.30

0.95

ปานกลางค่อนข้างสูง

7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว

3.17

0.82

ปานกลางค่อนข้างสูง

8. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน

2.97

1.28

ปานกลางค่อนข้างต่ำ

3.38

1.04

ปานกลางค่อนข้างสูง

รวมทุกด้าน
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ส่ ว นที่ 4  การเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ทำงานของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพ
ชุ ม ชนที่ มี ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คลและสภาพสั ง คม
เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
4.1 จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระดั บ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติ
งานในศูนย์สุขภาพชุมชน จำแนกตาม เพศ การมี
ภาระเลี้ ย งดู และการมี ภ าระหนี้ สิ น โดยใช้ ก าร
ทดสอบ ค่ า ที (t-test) พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ทำงานของทันตาภิบาล หญิงและชายไม่แตกต่างกัน
เช่นเดียวกับทันตาภิบาลที่มีภาระเลี้ยงดูแตกต่างกัน
หรือที่มีภาระหนี้สินต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การทำงานไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4)
4.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน
การทำงาน จำแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อายุการทำงาน และรายได้ต่อเดือน
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) พบว่าทันตาภิบาลที่มีระดับอายุต่าง

กันมีคุณภาพชีวิตในการทำงานไม่แตกต่างกัน เช่น
เดียวกับทันตาภิบาลที่มีสถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการทำงานไม่แตกต่างกัน (ตารางที่
5 และ 6)
4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน
การทำงานของทั น ตาภิ บ าลที่ ป ฏิ บั ติ ง านในศู น ย์
สุขภาพชุมชน จำแนกตามสาเหตุของความเครียดใน
การทำงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ภาระงานและสาเหตุอื่นๆ
โดยใช้การทดสอบ ค่า ที (t-test) พบว่า ทันตาภิบาล
ในศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีสาเหตุของความเครียดใน
การทำงานจากผู้บังคับบัญชาต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
ในการทำงานต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 เช่นเดียวกับ ทันตาภิบาลที่มีสาเหตุของ
ความเครียดในการทำงานจากเพื่อนร่วมงานแตกต่าง
กั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 4 ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน จำแนก
ตาม เพศ การมีภาระเลี้ยงดู และการมีภาระหนี้สิน
Table 4 The difference of quality of work life of dental nurses in Primary Care Unit differentiated  
by gender, number of dependants and debts
คุณภาพชีวิตในการทำงาน / ตัวแปรอิสระ
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n

X

S.D

t

p-value

1. คุณภาพชีวิตการทำงาน / เพศ
ชาย
หญิง

28
191

3.40
3.33

0.23
0.22

1.608

.109

2. คุณภาพชีวิตในการทำงาน / การมีภาระเลี้ยงดู
มี
ไม่มี

192
27

3.34
3.33

0.23
0.17

.365

.715

3. คุณภาพชีวิตการทำงาน / การมีภาระหนี้สิน
มี
ไม่มี

185
34

3.34
3.35

0.22
0.23

0.342

.732
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ตารางที่ 5 คุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน  จำแนกตามกลุ่มอายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
Table 5 Quality of work life of dental nurses in Primary Care Unit differentiated by age groups,
educational level, years of services and monthly income
คุณภาพชีวิตในการทำงาน
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n

X

S.D

อายุ 219
น้อยกว่า / เท่ากับ 30 ปี
31 – 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป

3.34
94
107
15
3

0.22
3.36
3.33
3.27
3.40

0.24
0.21
0.20
0.15

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
ม่าย/หย่า/แยก

219
115
96
8

3.34
3.34
3.35
3.26

0.22
0.24
0.21
0.15

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี

219
64
152
3

3.34
3.35
3.34
3.33

0.22
0.20
0.24
0.06

อายุงาน
ต่ำกว่า/เท่ากับ 10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31 ปี ขึ้นไป

219
115
95
7
2

3.34
3.35
3.33
3.35
3.32

0.22
0.23
0.22
0.17
0.08

ระดับรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า / เท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
มากกว่า 25,001 บาท

219
45
87
56
23
8

3.34
3.38
3.33
3.32
3.35
3.35

0.22
0.29
0.20
0.20
0.17
0.30
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ตารางที่ 6 ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในการทำงานระหว่างกลุ่มทันตาภิบาลจำแนกกลุ่มตามอายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
Table 6 The quality of work life between groups by age, educational level, years of services and
monthly income (n = 219)
แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

p-value

กลุ่มอายุ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ความแตกต่างภายในกลุ่ม

10.906
.138
10.767

218
3
215

.046
.050

.921

.432

สถานภาพสมรส
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ความแตกต่างภายในกลุ่ม

10.906
.052
10.854

218
2
216

.026
.050

.516

.597

ระดับการศึกษา
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ความแตกต่างภายในกลุ่ม

10.906
.004
10.902

218
2
216

.022
.050

.036

.965

อายุงาน
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ความแตกต่างภายในกลุ่ม

10.906
.032
10.873

218
3
215

.011
.051

.212

.888

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ความแตกต่างภายในกลุ่ม

10.906
.120
10.786

218
4
214

.030
.050

.594

.667

ส่วนที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทำงาน
กับคุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาภิบาลใน
ศูนย์สุขภาพชุมชน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ทำงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตาภิบาลใน
ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน โดยใช้ ก ารทดสอบสหสั ม พั น ธ์
เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) พบ
ว่าปัจจัยการทำงานโดยรวมของทันตาภิบาล มีความ
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สั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานอย่ า งมี นั ย
สำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน (r = .426) และ
เมื่อพิจารณาปัจจัยการทำงานเป็นรายด้าน พบว่า
การปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน (r = .381) เช่นเดียวกันลักษณะงาน มี
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ตารางที่ 7 ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน
จำแนกตามสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงาน
Table 7 The difference of quality of work life of dental nurses in Primary Care Unit differentiated  
by work - related stress causes
คุณภาพชีวิตในการทำงาน / ตัวแปรอิสระ

n

X

S.D

t

p-value

1. คุณภาพชีวิตการทำงาน / ผู้บังคับบัญชา
ไม่มีความเครียด
มีความเครียด

176
43

3.37
3.22

0.22
0.22

4.120

.000*

2.  คุณภาพชีวิตในการทำงาน / เพื่อนร่วมงาน
ไม่มีความเครียด
มีความเครียด

155
64

3.37
3.28

0.23
0.20

2.680

.008**

3.  คุณภาพชีวิตการทำงาน / ผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่มีความเครียด
มีความเครียด

208
11

3.34
3.33

0.23
0.19

.124

.901

4.  คุณภาพชีวิตในการทำงาน / ภาระงาน
ไม่มีความเครียด
มีความเครียด

94
125

3.35
3.34

0.25
0.21

.392

.696

5.  คุณภาพชีวิตในการทำงาน / สาเหตุอื่นๆ
ไม่มีความเครียด
มีความเครียด

184
35

3.33
3.39

0.23
0.21

1.519

.130

* significantly (p < .001, Independent t-test)
** significantly (p < .010, Independent t-test)

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทำงานอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ในทิศทางเดียวกัน ส่วน
ปั จ จั ย ด้ า นเพื่ อ นร่ ว มงาน ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาภิบาลในศูนย์
สุขภาพชุมชน (r = .121) (ตารางที่ 8)
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บทวิจารณ์

ผลการศึ ก ษานี้ พ บว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ทำงานของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพ
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง (X = 3.38)
สอดคล้องกับ สุนิธิ ศรีฉันทะมิตร3 (2551) ที่ได้ศึกษา
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทำงานกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาภิบาลในศูนย์สุขภาพ
ชุมชน
Table 8 The  relationship  between work factors and  the quality of work life of  dental nurses in
Primary Care Unit.  (n = 219)
       ปัจจัยในการทำงาน

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

p-value

ระดับความสัมพันธ์

ลักษณะงาน
การปกครองบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

0.303
0.381
0.121

< .001*
< .001*
.074

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

ปัจจัยการทำงานรวม

0.426

< .001*

ปานกลาง

* significantly (p < .001, Pearson’s correlation coefficient)

คุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบอยู่ในระดับปาน
กลางค่อนข้างสูง และเมื่อพิจารณารายด้านก็มีด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุดไม่แตกต่างกัน น่าจะเป็น
เพราะทันตาภิบาลเองแม้จะรับรู้ได้ว่าสายงานที่ปฏิบัติ
อยู่มีความมั่นคงและก้าวหน้าในงานค่อนข้างต่ำ แต่
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับของสังคม
จากการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ทำงานของทันตาภิบาลในศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคล สภาพสังคมเศรษฐกิจต่างกัน ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้
ต่ อ เดื อ น การมี ภ าระเลี้ ย งดู และการมี ภ าระหนี้ สิ น
พบว่ามีคุณภาพชีวิตในการทำงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ โศรยา วงศ์วิริยะสิทธิ์5
(2545) และการศึ ก ษาของ จุ ฑ าวดี กลิ่ น เฟื่ อ ง 6
(2543) แต่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของสุ นิ ธิ
ศรี ฉั น ทะมิ ต ร 3 (2551) ที่ พ บว่ า ในกลุ่ ม อายุ ต่ า งกั น
คุณภาพชีวิตในการทำงานแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงาน
จำแนกตามสาเหตุของความเครียดในการทำงานทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ ความเครียดจากผู้บังคับบัญชา จาก
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ภาระงาน และเหตุ
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อื่นๆ พบว่า การมีสาเหตุความเครียดในการทำงาน
จากผู้บังคับบัญชาและจากเพื่อนร่วมงานแตกต่างกัน
ทำให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานแตกต่ า งกั น
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ สุ นิ ธิ ศรี ฉั น ทะมิ ต ร 3
(2551) ที่ พ บว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ส าเหตุ ข องความ
เครียดในการทำงานจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน
ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
ในการทำงานต่างกัน
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ทำงานทั้ง 3 ด้านกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
ทันตาภิบาล พบว่า ปัจจัยการทำงานโดยรวมมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงาน โดยมี ค วาม
สัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของ สุ นิ ธิ ศรี ฉั น ทะมิ ต ร 3 (2551)
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการทำงานแยกรายด้านกับคุณภาพชีวิต พบว่า
ปั จ จั ย การทำงานด้ า นลั ก ษณะงานและด้ า นการ
ปกครองบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
การทำงาน ในระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน แต่
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่พบความ
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทำงานแต่อย่างใด
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คุณภาพชีวิตในการทำงานของทันตาบริบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
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การศึกษามาปรับเลื่อนตำแหน่งในสายงานให้สูงขึ้น
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
ทำงานของทั น ตาภิ บ าลในศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน 15
จังหวัดภาคกลาง ประเทศไทยพบว่า คุณภาพชีวิตใน คำขอบคุณ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่
การทำงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
ทั้งนี้ ทันตาภิบาลเอง แม้จะเป็นสายงานที่มีความ งานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มั่นคงก้าวหน้าในราชการค่อนข้างน้อย แต่ผู้ปฏิบัติ ทั้ง 15 แห่ง ที่ช่วยเหลือในกระบวนการเก็บรวบรวม
งานเองก็ยังยอมรับว่าตนเองมีคุณค่าและประโยชน์ต่อ ข้อมูล ขอบคุณทันตาภิบาลในศูนย์สุขภาพชุมชนทุก
สั ง คมมาก ผลการศึ ก ษานี้ เ สนอแนะให้ ห น่ ว ยงานที่ ท่ า น ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ให้ความ ขอบคุณ อาจารย์วลัยรัตน์ องค์ศิริมงคล ที่กรุณาช่วย
สำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของทันตาภิบาลให้ได้ เหลื อ ในการประมวลผลข้ อ มู ล จนทำให้ ง านวิ จั ย
ศึกษาต่อด้านทันตสาธารณสุข และสามารถนำวุฒิ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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Quality of Work Life of Dental Nurses
in Primary Care Units in 15 Provinces
of Central Region, Thailand
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Abstract
This was a cross-sectional study conducted for the purpose of finding out 1) the
personal socio-economic and work factors 2) the level of quality of work life 3) the quality
of work life that was influenced by personal socio-economic factors and 4) the relationship
between work factors and quality of work life of dental nurses in primary care units (PCUs) in
15 provinces of central region of Thailand. Data were collected from 219 dental nurses who
work in PCUs by answering questionnaires. A computer program was used to calculate
percentage, mean, standard deviation, t-test, ANOVA and correlation coefficient. The results
of this study showed that dental nurses were mostly female with a mean age of 31.13 years;
more than 50% were single, mostly were bachelor’s degree holders. Their average years of
services was 9.90 about 60% had a monthly income below than 15,000 baht, about 50% had
a moderate level of work stress , more than 80% had a debt with average 5,787 baht and a
high percentage had a moderate level of work factors, a rather high proportion of dental
nurses had a moderate level of quality of work life. Dental nurses with difference in workrelated stress caused by supervisors and colleagues had significantly different levels of quality
of life (p <0.05) while those with different in age, sex, marital status, educational levels, years
of services, monthly incomes, numbers of dependants, and debts had no difference in their
quality of life. The work factors significantly had a moderate level relationship with the quality
of work life of dental nurses in PCUs (p <0.05) in the same direction.
Key words : dental Nurse, Primary Care Units (PCUs), quality of work life
* Provincial Health Office, Nakhon Pathom Province
** Provincial Health Office, Sukhothai Province
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บ ท วิ ท ย า ก า ร

ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันฟันผุ
ของฟันน้ำนม ในเด็กอายุ 3 ปี จังหวัดน่าน
สมเกียรติ กาญจนสินิทธ์* ท.บ. อัจฉริยา กาญจนสินิทธ์* ท.บ.
ณวัฒน์ เดชพุทธวัจน์** ท.บ.

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันฟันผุของฟันน้ำนมในเด็ก
อายุ 3 ปี ที่ดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดน่าน โดยสุ่มเด็กอายุ 9-12 เดือนที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชน
14 แห่ง เป็นกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้ปกครองได้รับ
การฝึกแปรงฟันให้เด็ก ได้รับแปรงสีฟันและยาสีฟันผสมฟลูออไรด์กลับไปใช้ที่บ้านทุกครั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่เด็กมา
รับบริการ เมื่ออายุ 9-12เดือน และครั้งต่อไปเ มื่ออายุ 18 เดือน 24 เดือน และ 30 เดือน กลุ่มศึกษาได้รับ
บริการเหมือนกันและได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิชเพิ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากและตรวจฟันเด็ก เมื่ออายุ 9-12 เดือน และ 36 เดือน ผลการศึกษา พบว่า มีเด็กที่ติดตามได้
ถึงอายุ 36 เดือนจำนวน 203 คน เป็นกลุ่มศึกษา 103 คน กลุ่มควบคุม 100 คน เมื่ออายุ 9-12 เดือนไม่พบฟันผุ
ทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม เมื่ออายุ 36 เดือน กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) กลุ่มศึกษามีฟันผุร้อยละ 25.2 กลุ่มควบคุมร้อยละ 42.0 พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.01) ผลการป้องกันฟันผุคิดเป็นร้อยละ 40 เมื่อวิเคราะห์แยกกลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มควบคุมตามการขึ้นของฟันหน้าบนขณะที่ได้รับการทาครั้งแรกพบว่า เด็กกลุ่มศึกษาที่มีฟันหน้าบน
ขึ้น 3-4 ซี่ เมื่อทาครั้งแรกมีฟันผุน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.01) ผลการป้องกันฟันผุ
เป็นร้อยละ 60 การศึกษาครั้งนี้มีข้อสรุปว่าการทาฟลูออไรด์วาร์นิช 4 ครั้งในช่วงอายุ 9-12 เดือน 18 เดือน 24
เดือน และ 30 เดือน ให้ผลในการป้องกันฟันผุในฟันน้ำนมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการทาเมี่อเด็กมีฟัน
หน้าบนขึ้นแล้ว 3-4 ซี่จะช่วยป้องกันฟันผุได้มากขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะว่า การนำฟลูออไรด์วาร์นิชไปใช้กับเด็ก
ที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีในระบบปกติ ถ้าเด็กที่ยังไม่มีฟันหน้าบนขึ้นเมื่ออายุ 9-12 เดือน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องให้เด็กได้ทาฟลูออไรด์วาร์นิชเมื่ออายุ 18 เดือน และต้องการให้ได้ผลในการป้องกันฟันผุเพิ่มขึ้น ควรนัดเด็ก
อายุ 9-12 เดือนที่ยังไม่มีฟันหน้าบนขึ้น หรือมีฟันหน้าบนขึ้น 1-2 ซี่ มาทาฟลูออไรด์เพิ่มอีกครั้งเมื่อมีฟันหน้าบน
ขึ้น 3-4 ซี่ ในช่วง 3 เดือนถัดไป ก่อนที่เด็กจะอายุ 18 เดือน
คำสำคัญ : ฟลูออไรด์วาร์นิช ฟันน้ำนม
* ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
** ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน
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บทนำ

วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553

ฟั น ผุ ใ นฟั น น้ ำ นมยั ง เป็ น ปั ญ หาที่ พ บมากใน
ประเทศไทย เริ่ ม พบได้ ตั้ ง แต่ เ ด็ ก อายุ ไ ม่ ถึ ง 1 ปี 1
อัตราการผุจะเพิ่มรวดเร็วในช่วงอายุ 1-3 ปี นำไปสู่
การสู ญ เสี ย ฟั น ก่ อ นเวลาอั น ควร จากข้ อ มู ล การ
สำรวจสภาวะทันตสุขภาพเด็กอายุ 3 ปีของจังหวัด
น่ า นในปี พ .ศ. 2546 พบว่ า มี ฟั น ผุ ร้ อ ยละ 58.5
และเพิ่มเป็นร้อยละ 64.3 ใน พ.ศ. 25472 ทำให้
ทางจังหวัดน่านให้ความสำคัญกับการทำงานส่งเสริม
ทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก 0-3 ปี เพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 0-3
ปี ที่ ผ่ า นมาในช่ ว งปี พ ศ. 2546-2548 ยึ ด ตาม
แนวทางโครงการแม่ลูกฟันดี 102 ปีสมเด็จย่า3 เน้น
การให้บริการในคลินิกเด็กดี ประกอบด้วยการตรวจ
ช่ อ งปาก ให้ ค ำแนะนำการบริ โ ภคอาหารและการ
แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ การให้บริการ
ทันตกรรมป้องกันระบุเพียงให้ใช้ฟลูอไรด์ตามความ
เหมาะสม ยังไม่มีรูปแบบการให้บริการที่ชัดเจน ใน
พื้นที่ของจังหวัดน่านแม้จะมีบางแห่งที่มีปริมาณฟลู
ออไรด์ในน้ำบริโภคสูง แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีปริมาณ
ฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคต่ำและมีปัญหาฟันผุสูง การ
หารูปแบบที่จะนำฟลูออไรด์มาใช้เพื่อป้องกันฟันผุยัง
มีความจำเป็นต้องศึกษา
ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ย อมรั บ แล้ ว ว่ า การทาฟลู อ อ
ไรด์วาร์นิชให้ผลในการป้องกันฟันผุในฟันน้ำนม4 มี
ความปลอดภัย และ ไม่มีรายงานว่าทำให้เกิดฟัน
ตกกระ แม้จะใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี5 การทาฟลู
ออไรด์วาร์นิชต้องทาหลายครั้งจึงจะส่งผลในการ
ป้องกันฟันผุ การทามีหลายวิธี เช่น ทาทุก 6 เดือน
ทาทุก 3 เดือน และทา 3 ครั้งภายใน 1 สัปดาห์ ปี
ละ 1 ครั้ ง จากการศึ ก ษาของ Seppa และ
Tolnen6 พบว่าการทาฟลูออไรด์วาร์นิชปีละ 4
ครั้ง ให้ผลในการลดฟันผุไม่ต่างจากการทาปีละ 2
ครั้ง การศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกใช้ความถี่ในการทา
ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นความถี่ที่น้อยที่สุดที่ให้ผลในการ
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ป้องกันฟันผุ
การนำฟลูออไรด์วาร์นิชมาใช้ร่วมกับการให้
บริการในคลินิกเด็กดี ควรเลือกช่วงอายุในการทาที่
เหมาะสมกับการมารับบริการตามปกติของคลินิก
เด็กดี เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพาเด็กมา
หลายครั้ง โดยทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้
เด็กมารับวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานเมื่ออายุ 2,4,6,
9-12, 18 และ 30 เดือน7 เมื่อพิจารณาร่วมกับช่วง
อายุ ที่มีฟันขึ้นในปากจะพบว่าเด็กอายุ 9 เดือน 12
เดือน และ 18 เดือน มีฟันขึ้นเฉลี่ย 2.4,5.5 และ
11.4 ซี่ต่อคน8 การศึกษาครั้งนี้จึงกำหนดให้มีการทา
4 ครั้ง เริ่มต้นทาครั้งแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน และ
ทาซ้ำครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 18 เดือน เนื่องจากช่วงนี้
อัตราการผุของฟันน้ำนมยังไม่สูงมากนัก แต่หลัง
อายุ 18 เดือน อัตราการผุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว1
เด็กควรได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิชห่างกันไม่เกิน
6 เดือน จึงกำหนดให้นัดมาทาครั้งที่ 3 เพิ่มจาก
การมารับวัคซีนตามปกติเมื่ออายุ 24 เดือน และทา
ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 30 เดือน ตามระบบการมารับ
วัคซีน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบ
เทียบการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับการทา
ฟลู อ อไรด์ ว าร์ นิ ช 4 ครั้ ง เมื่ อ อายุ 9-12 เดื อ น
18 เดือน 24 เดือน และ 30 เดือน กับเด็กที่ไม่ได้รับ
การทา ในพื้นที่ของจังหวัดน่าน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ	

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ
ศึกษาผลของการใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกัน
ฟันผุสำหรับเด็กอายุ 0-3 ปี ของกรมอนามัย ซึ่งได้
รับการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
ดำเนิ น การในพื้ น ที่ 5 อำเภอของจั ง หวั ด น่ า น ใน
ระหว่างปีพ.ศ. 2547-2550 มีสถานบริการที่เป็น
ศูนย์สุขภาพชุมชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง
ประชากรที่ศึกษาเป็นเด็กอายุ 9-12 เดือน ที่มารับ
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บริ ก ารในคลิ นิ ก เด็ ก ดี ในสถานบริ ก ารที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ ซึ่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ฟ ลู อ อไรด์ ใ นน้ ำ ดื่ ม
ธรรมชาติไม่เกิน 0.3 ppm. ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ได้
รับฟลูออไรด์เสริมโดยการกิน สามารถมารับบริการ
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง อายุ 3 ปี และได้ รั บ ความ
ยินยอมจากผู้ปกครอง
โดยรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการและจัดทำ
ทะเบี ย นการเข้ า โครงการ เด็ ก ทุ ก คนที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการจะได้ รั บ การตรวจช่ อ งปาก การให้ ค ำ
แนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก ฝึกผู้ปกครอง
แปรงฟันให้เด็กและมอบแปรงสีฟันพร้อมทั้งยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์ให้เด็กกลับไปใช้ที่บ้านทุกครั้งตั้งแต่
ครั้งแรกที่เด็กมารับบริการเมื่ออายุ 9-12 เดือน และ
ครั้ ง ต่ อ ไปเมื่ อ อายุ 18 เดื อ น 24 เดื อ น และ 30
เดือน แต่ละสถานบริการสุ่มลำดับคู่หรือคี่เพื่อแยก
เป็นกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มศึกษาจะได้
รั บ การทาฟลู อ อไรด์ ว าร์ นิ ช ทุ ก ครั้ ง ที่ ม ารั บ บริ ก าร
ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ น ทั น ตาภิ บ าลที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถานบริการที่เข้าร่วมโครงการ การทาทำโดยเช็ด
ฟันให้แห้งด้วยผ้าก๊อซ แล้วทาฟลูออไรด์วาร์นิชยี่ห้อ
ดูราแฟต (โซเดียมฟลูออไรด์ 5 %) ด้วยแปรงให้ทั่ว
ทุกซี่ทุกด้านของฟัน แนะนำผู้ปกครองให้เด็กงดกิน
อาหารแข็ง 2 ชั่วโมงหลังทา และไม่ต้องแปรงฟันให้
เด็กในวันที่ทาฟลูออไรด์วาร์นิช 1 วัน เก็บข้อมูล
การตรวจช่องปากและสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแล
เด็กเมื่อเริ่มโครงการขณะที่เด็กมีอายุ 9-12 เดือน
และเมื่อสิ้นสุดโครงการขณะทีเ่ ด็กมีอายุ 36 เดือน
เพื่อเปรียบเทียบการเกิดฟันผุใน 2 กลุ่ม การศึกษา
ครั้งนี้มีข้อจำกัดในเรื่องการเก็บข้อมูลคือ ต้องใช้ผู้
ตรวจเป็ น คนเดี ย วกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร เนื่ อ งจากสถาน
บริการที่เป็นสถานีอนามัยมีทันตบุคลากรเพียงคน
เดี ย ว และในจั ง หวั ด มี ก ารกำหนดวั น ที่ เ ด็ ก มารั บ
วัคซีนเป็นวันเดียวกันทั้งจังหวัด ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละ
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คนต้องรับผิดชอบการให้บริการในสถานบริการของ
ตนเอง และไม่มีทันตบุคลากรอื่นที่จะมาช่วยตรวจ
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ตรวจ
ด้วย อย่างไรก็ตามได้มีการปรับมาตรฐานผู้ตรวจ
ก่อนเก็บข้อมูลทุกครั้ง โดยมีค่า Kappa ของผลการ
ตรวจฟั น ผุ เ ป็ น รายด้ า นในระดั บ ที่ เ ป็ น รู ผุ ชั ด เจน
ระหว่างกลุ่มผู้ตรวจเป็น 0.6-0.8 และในตัวผู้ตรวจ
คนเดิมเป็น 0.8-1.0
วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยเปรียบเทียบร้อย
ละของการเกิดฟันผุในกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับการ
ทาฟลูออไรด์วาร์นิช โดยใช้ไค-แสควร์ (Chi-square)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการศึกษา

เมื่ อ เริ่ ม ต้ น มี เ ด็ ก อายุ 9-12 เดื อ นเข้ า ร่ ว ม
โครงการ 240 คน อยู่ในกลุ่มศึกษา 121 คน กลุ่ม
ควบคุม 119 คน ติดตามถึงสิ้นสุดโครงการเด็กอายุ
36 เดื อ น เหลื อ เด็ ก ในกลุ่ ม ศึ ก ษา 103 คน กลุ่ ม
ควบคุม 100 คน เด็กที่สามารถติดตามได้ถึงอายุ 36
เดือน มีลักษณะทั่วไป ได้แก่ เพศ การศึกษาและ
อาชีพของแม่ รายได้ครอบครัว และผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มศึกษา
และกลุ่มควบคุม ดังตารางที่ 1
จากการสัมภาษณ์พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก
พบว่าเด็กดูดขวดนม การกินนมหวาน กินอาหาร
ระหว่างมื้อ และการแปรงฟัน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ใ นกลุ่ ม ศึ ก ษาและกลุ่ ม ควบคุ ม
ตลอดช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล ยกเว้น การใช้ยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์ ขณะอายุ 9-12 เดือน มีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่หลังจากได้รับ
คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก ฝึกแปรงฟัน
และได้รับแปรงสีฟันพร้อมทั้งยาสีฟันให้กลับไปใช้ที่
บ้าน พบว่าเมื่ออายุ 36 เดือน ทั้ง 2 กลุ่มมีการใช้ยา
สีฟันผสมฟลูออไรด์ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเด็กในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน
Table 1 General information of children in control and study group at children age 9-12
months
ข้อมูลทั่วไป
  เพศ

p01-60.indd 54

ชาย
หญิง

             กลุ่มศึกษา                กลุ่มควบคุม
จำนวน ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ

p-value

49
54

47.6
52.4

55
45

55.0
45.0

0.29

การศึกษาของแม่ 
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

28
54
21

27.2
52.4
20.4

35
50
15

35.0
50.0
15.0

0.39

อาชีพของแม่
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ
แม่บ้าน

14
32
12
13
32

16.3
31.1
11.7
12.6
31.1

21
37
9
7
26

21.0
37.0
9.0
7.0
26.0

0.34

รายได้ครอบครัว ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาท

38
32
14
19

36.9
31.1
13.6
18.4

35
33
12
18

35.7
33.7
12.2
18.4

0.98

ผู้เลี้ยงดูเด็ก
พ่อแม่
ปู่ ย่า ตา ยาย
ญาติ/ อื่นๆ

65
33
5

63.1
32.0
4.9

53
40
7

53.0
40.0
7.0

0.34
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของเด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากแบบต่างๆ ในกลุ่ม
ศึกษาและควบคุม จำแนกตามช่วงอายุ  
Table 2 Number and percentage of children in study and control group whose parents
had various kinds of dental health care behavior both at children age 9-12 and 36
months
พฤติกรรม
            กลุ่มศึกษา              กลุ่มควบคุม
การดูแลสุขภาพช่องปาก
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เมื่ออายุ 9-12 เดือน
ดูดขวดนม
83
80.6
81
81.0
กินนมหวาน
22
22.7
25
26.3
กินระหว่างมื้อ>2 ครั้งต่อวัน
33
32.4
27
27.0
แปรงฟันทุกวัน
29
28.2
19
19.2
ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
11
10.7
3
3.1
เมื่ออายุ 36 เดือน
ดูดขวดนม
กินนมหวาน
กินระหว่างมื้อ >2 ครั้งต่อวัน
แปรงฟันทุกวัน
ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

44
26
18
76
77

การตรวจฟันผุเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน ไม่
พบฟันผุทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม เมื่อติดตาม
ถึ ง อายุ 36 เดื อ น พบว่ า กลุ่ ม ศึ ก ษามี ฟั น ผุ ร้ อ ยละ
25.2 กลุ่มควบคุมมีฟันผุร้อยละ 42.0 พบความแตก
ต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของเด็กที่มีฟันผุกลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มควบคุม (p=0.01) ดังตารางที่ 3 ผล
การป้องกันฟันผุคิดเป็นร้อยละ 40
จากผลการตรวจฟันเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน
พบว่าเด็กแต่ละคนมีจำนวนฟันหน้าบนขึ้นไม่เท่ากัน
ถ้าฟันหน้าบนซึ่งเป็นฟันที่มีโอกาสผุมากที่สุดยังไม่ขึ้น
มาในช่องปากในช่วงที่เด็กทาทาฟลูออไรด์ครั้งแรก
ซี่ฟันเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการทาฟลูออไรด์ ซึ่งอาจให้
ผลในการป้องกันอาจแตกต่างกันไป จึงได้ทำการ
วิเคราะห์แยกกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมตามการขึ้น
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55.0
32.5
24.0
95.0
96.3

43
23
10
77
78

54.4
29.1
13.7
97.5
98.7

p-value

0.94
0.56
0.41
0.14
0.03
0.94
0.64
0.11
0.41
0.32

ของฟันหน้าบนขณะที่ได้รับการทาครั้งแรก พบว่ามี
เด็กที่ยังไม่มีฟันหน้าบนขึ้นมาในช่องปากร้อยละ 20.4
และ 29.0 ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม จำนวนซี่
ฟันหน้าตัดบนที่ขึ้นมาในช่องปากของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4
เมื่อสิ้นสุดการศึกษา พบว่า กลุ่มที่เมื่อทาครั้ง
แรกยังไม่มีฟันหน้าบนขึ้นและกลุ่มที่มีฟันหน้าบนขึ้น
1-2 ซี่ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ของการเกิ ด ฟั น ผุ ใ นกลุ่ ม ศึ ก ษาและกลุ่ ม ควบคุ ม
(p=0.35, p=0.40) สำหรับกลุ่มที่ทาครั้งแรกมีฟัน
หน้าบนขึ้น 3-4 ซี่ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม (p=0.01) ผล
การป้องกันฟันผุคิดเป็นร้อยละ 60.9 ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของเด็กอายุ 36 เดือน ที่มีฟันผุในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
Table 3 Number and percentage of 36-month-old children with dental decay in control
and study group
ฟันผุ               กลุ่มศึกษา                กลุ่มควบคุม
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ไม่ผุ
77
74.8
58
58.0
ฟันผุ
26
25.2
42
42.0

p-value
0.01

ผลการ
ป้องกัน
ฟันผุ (%)
40

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของเด็กอายุ 9-12 เดือน ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมแยกตามการขึ้นของ
ฟันหน้าตัดบน
Table 4 Number and percentage of  9-12-month-old children in control and studiy  
group differentiate by the  eruption of  upper anterior teeth
มีฟันหน้าตัด         กลุ่มศึกษา              กลุ่มควบคุม              รวม
บนขึ้น
จำนวน
ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จำนวน
0 ซี่
21
20.4
29
29.0
50
1-2 ซี่
39
37.9
35
35.0
74
3-4 ซี่
43
41.7
36
36.0
79

p-value

ร้อยละ
24.6
0.36
36.5	
38.9

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของเด็กอายุ 36 เดือน ที่มีฟันผุแยกตามการขึ้นของฟันหน้าตัดบนเมื่อได้รับ
การทาครั้งแรก
Table 5 Number and percentage of 36-month-old children with dental decay in control     
and study group differentiate by the eruption of upper anterior teeth at 9-12
month old
	
ครั้งแรกที่           กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
p-value ผลการ
ทา มีฟนั จำนวน          มีฟันผุ
หน้าบนขึน้
จำนวน ร้อยละ
0 ซี่
21
6
28.6
1-2 ซี่
39
13
33.3
3-4 ซี่
43
7
16.3

จำนวน           มีฟันผุ
จำนวน ร้อยละ
29
12
41.4
35
15
42.9
36
15
41.7

ป้องกัน
ฟันผุ (%)
0.35
30.9
0.40
22.4
0.01* 60.9

* significance (p<.05, Chi-squre test)
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ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันฟันผุของฟันน้ำนม ในเด็กอายุ 3 ปี จังหวัดน่าน

บทวิจารณ์

การศึกษาครั้งนี้สามารถติดตามเด็กจนถึงอายุ
36 เดือนได้ 203คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 ของเด็กที่
เข้ า ร่ ว มในโครงการ แยกเป็ น เด็ ก ในกลุ่ ม ศึ ก ษา
103 คน กลุ่มควบคุม 100 คน เมื่อเริ่มต้นโครงการ
เด็กทั้ง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมการกินอาหารและการ
แปรงฟั น ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
ยกเว้นเรื่องการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ซึ่งอาจเป็น
เพราะผู้ปกครองยังไม่ทราบว่าเด็กเล็กที่เพิ่งเริ่มมีฟัน
ขึ้นควรได้รับการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
เมื่อเด็กเข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองของเด็กทุกคน
จะได้รับคำแนะนำให้ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ พร้อม
ทั้งได้รับแปรงสีฟันและยาสีฟันผสมฟลูออไรด์กลับไป
ใช้ที่บ้านทุกครั้งที่มารับบริการ ทำให้พบว่าเมื่อเด็ก
อายุ 36 เดือนทั้ง 2 กลุ่ม มีการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออ
ไรด์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตาราง
ที่ 2)
ในปัจจุบันมีการใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชเพื่อการ
ป้องกันฟันผุในเด็กเล็กเพิ่มสูงขึ้นทั้งในคลินิกและการ
ศึกษาวิจัย9 ผลการศึกษาของ Weintraub และ
คณะ10 พบว่าการทาฟลูออไรด์วาร์นิชให้เด็กปีละ 2
ครั้งพร้อมกับการให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็กกับผู้ปกครอง ช่วยลดการเกิดฟันผุเป็น
ด้านในเด็กอายุ 6-44 เดือนได้ถึงร้อยละ 92 เช่น
เดียวกับ Lawrence และคณะ11 ที่พบว่าการทาฟลู
ออไรด์วาร์นิชปีละ 2 ครั้ง ให้กับเด็กอายุ 6 เดือน 5 ปี พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับผู้เลี้ยงดูในการดูแล
สุขภาพช่องปากเด็กในการช่วยลดฟันผุลงได้ร้อยละ
18-25 การศึกษาครั้งนีก้ ็ให้ผลสอดคล้องกับทั้ง 2
การศึกษาโดยพบว่าการทาฟลูออไรด์ วาร์นิช 4 ครั้ง
ในช่วงอายุ 9 - 30 เดือน พร้อมกับการให้คำแนะนำ
ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพเด็กและ ฝึกผู้ปกครอง
แปรงฟัน สามารถลดโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปีได้ร้อย
ละ 40
การป้องกันฟันผุในฟันน้ำนมให้ความสำคัญ
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กับการผุของฟันหน้าบนเนื่องจากข้อมูลระบาดวิทยา
พบว่าลักษณะการผุของฟันน้ำนมจะพบมากที่สุดที่
ฟันหน้าบน12,13 การกำหนดให้ทาฟลูออไรด์วาร์นิช
ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน ซึ่งยึดตามระบบ
การมารับวัคซีน เป็นช่วงที่เด็กมีจำนวนฟันหน้าบน
ขึ้นไม่เท่ากัน ทำให้เด็กบางคนได้รับการทาฟลูออไรด์
ที่ฟันหน้าบนไม่ถึง 2 ครั้งต่อปี โดยปกติการทาฟลู
ออไรด์วาร์นิชเพื่อการป้องกันฟันผุให้ได้ผลดีอย่าง
น้อยต้องทาปีละ 2 ครั้ง4,5 เด็กที่ยังไม่มีฟันหน้าบน
ขึ้นในครั้งแรกที่มารับบริการจะไม่ได้รับการทาฟลูออ
ไรด์วาร์นิชในบริเวณนั้น จำนวนครั้งที่ฟันหน้าบนของ
เด็กกลุ่มนี้ได้รับการทาฟลูออไรด์จะลดลงเหลือเพียง
1 ครั้งต่อปี ในปีที่1 ของการเข้าโครงการ และ 2
ครั้งต่อปี ในปีที่ 2 ของการเข้าโครงการ คือได้ทา
เมื่ อ อายุ 18 เดื อ น 24 เดื อ นและ 30 เดื อ น
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีฟันหน้าบนขึ้นแล้วเมื่อมารับ
บริการครั้งแรก เด็กจะได้รับการทาฟลูออไรด์ที่ฟัน
หน้าบนปีละ 2 ครั้ง ทั้งปีที่ 1 และปีที่ 2 ของการเข้า
ร่วมโครงการ การศึกษาครั้งนี้ให้ผลไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ พบว่าเด็กที่ได้รับการทาครั้งแรกเมื่อยัง
ไม่มีฟันหน้าบนขึ้นและเด็กที่มีฟันหน้าบนขึ้น 1-2 ซี่
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของ
การเกิดโรคฟันผุในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม แต่
เด็กที่เมื่อทาครั้งแรกมีฟันหน้าบนขึ้น 3-4 ซี่ ในกลุ่ม
ศึกษามีฟันผุต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ผลการป้องกันฟันผุเป็นร้อยละ 60.9 แสดง
ให้เห็นว่าการกำหนดให้ทาฟลูออไรด์ตามช่วงอายุ 912 เดือน ยังให้ผลการป้องกันฟันผุที่แตกต่างกันตาม
จำนวนฟันหน้าบนที่ขึ้นมาในช่องปาก
จากข้อมูลในตารางที่ 4 พบว่า เด็กอายุ 9-12
เดือน ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เป็นเด็กที่ยังไม่มี
ฟันหน้าบนขึ้น ร้อยละ 24.6 มีฟันหน้าบนขึ้น 1-2
ซี่ ร้อยละ 36.5 และมีฟันหน้าบนขึ้น 3-4 ซี่ ร้อยละ
38.9 จึงมีข้อเสนอแนะว่า การนำฟลูออไรด์วาร์นิช
ไปใช้กับเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีในระบบ
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ปกติ ถ้าเด็กที่ยังไม่มีฟันหน้าบนขึ้นเมื่ออายุ 9-12
เดือน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้รับการทาฟลู
ออไรด์วาร์นิชเมื่ออายุ 18 เดือน และต้องการให้ได้
ผลในการป้องกันฟันผุเพิ่มขึ้น ควรนัดเด็กอายุ 9-12
เดือนที่ยังไม่มีฟันหน้าบนขึ้น หรือมีฟันหน้าบนขึ้น 12 ซี่ มาทาฟลูออไรด์เพิ่มอีกครั้งเมื่อมีฟันหน้าบนขึ้น
3-4 ซี่ ในช่วง 3 เดือนถัดไป ก่อนที่เด็กจะอายุ 18
เดือน

บทสรุป

การทาฟลูออไรด์วาร์นิช 4 ครั้งในช่วงอายุ

9-12 เดื อ น 18 เดื อ น 24 และ 30 เดื อ น ช่ ว ย
ป้องกันฟันผุในเด็กอายุ 36 เดือนลงได้ร้อยละ 40
และถ้าครั้งแรกที่ทาเด็กมีฟันหน้าบนขึ้น 3-4 ซี่ การ
ป้องกันจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60.9

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณทันตบุคลากรในพื้นที่ดำเนินการ
ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการศึกษา
ครั้งนี้ และขอขอบคุณ ทพญ.ศรีสุดา ลีละศิธร ที่ให้
คำปรึกษาในการจัดทำบทความครั้งนี้
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Effectiveness of Fluoride Varnish in
preventing dental caries of primary
dentition in 3 year-old children,
Nan province
Somkiat Kanchanasinith* D.D.S. Atchariya Kanchanasinith* D.D.S.
Nawat Dejphuttawat** D.D.S.

Abstract
The aim of this project was to study the effectiveness of Fluoride Varnish to prevent
dental caries in primary dentition of children aged 3 year - old at Nan province. By sampling
children 9-12 months who got the health service at 14 health centers divided to study group
and control group . The control group who received oral health care instruction , parents
received practiced tooth brushing for children, got toothbrushes and fluoride toothpaste for
using at home every visit since children aged 9-12 months , 18 months , 24 months and 30
months. The study group have received the same service and including apply fluoride varnish ,
interviewed oral healh care behaviour and dental examined since children aged 9-12 months
and 36 months. The results showed there were 203 children who still in this study until 36
months : study group 103 children and control group 100 children. This study found that no
dental caries in children aged 9-12 months both study group and control group. In children
aged 36 months there was no difference statistical significant between two groups in oral healh
care behaviour . The rate of dental caries in study group and control group were 25.2% and
42% , the difference between two groups was statistical significant (p=0.01). The effectiveness
in preventing dental caries was 40%. When analyzed in the eruption of upper anterior teeth in
first visit that applied fluoride varnish, the result showed that children in study group who had
3-4 upper anterior teeth had less dental caries than children in control group (statistical
significant (p=0.01) ). The effectiveness in preventing dental caries was 60%.
Key words : fluoride varnish , primary dentition
* Dental Public Health department, Thawangpha hospital, Nan Province
** Dental Public Health department, Songkwae hospital, Nan Province
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