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หลักการและวัตถุประสงค: โรคเบาหวานสงผลใหเกิดภาวะ
แทรกซอนในชองปากเปนอยางมาก ซึง่ มีผลตอคุณภาพชีวติ
ของผู ป ว ย การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
คุณภาพชีวิตและปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ
ชองปากของผูปวยเบาหวาน
วิธกี ารศึกษา: เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง
ในผูปวยโรคเบาหวานที่อาศัยอยูในเขตอำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู ระหวางเดือนธันวาคม 2555-สิงหาคม
2556 สุมเลือกกลุมตัวอยางอยางมีระบบจำนวน 348 ราย
ประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุ ข ภาพช อ งปากโดยแบบวั ด
OIDP (Oral Impacts on Daily Performances Index) เก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณ ตามแบบสอบถาม บันทึกสภาวะ
โรคเบาหวาน และตรวจสภาวะทันตสุขภาพ วิเคราะหหา
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั คุณภาพชีวติ ในมิตสิ ขุ ภาพชองปาก
ดวยการถดถอยพหุโลจิสติก
ผลการศึกษา: ผลการวิเคราะหพบวาความชุกของการไดรบั
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปาก (OIDP>0)
เทากับรอยละ 51 (95%CI=46.05-56.80), ผลกระทบที่เกิด
มากทีส่ ดุ คือ ดานการรับประทานอาหาร (รอยละ 39.7) สาเหตุ
ที่สำคัญที่พบมากสุด คือการปวดฟน (รอยละ 30.2) ปจจัย
ที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปาก ไดแก
จำนวนฟนคสู บในฟนหลัง < 4 คู (ORadj=3.20; 95%CI=1.725.93), รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน > 5,000 บาท
(ORadj=2.32; 95%CI=1.34-4.02) และการมีรองลึกปริทันต
อักเสบเทากับหรือมากกวา 3 มม.(ORadj=1.72; 95%CI=1.082.71)
สรุป: ผูปวยโรคเบาหวานควรไดรับการแนะนำสงเสริม
เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสภาพช อ งปาก การขู ด หิ น น้ำ ลาย เพื่ อ
ปองกันโรคปริทนั ต และไดรบั การใสฟน เทียมทดแทน เพือ่ เพิม่
คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปาก

Background and objectives: Diabetes Mellitus (DM)
resulted in many oral complications which affected
quality of life of patients. This study aimed to examine
the oral health-related quality of life and associated
factors among DM patients in Suwannakuha district,
Nongbualumphu province.
Methods: This cross-sectional descriptive study was
conducted in DM patients living in Suwannakuha
district, Nongbualumphu province from December 2012
to August 2013. Sampling included 348 persons drawn
by systematic sampling. OIDP (Oral Impacts on Daily
Performances Index) was employed to assess the oral
health-related quality of life. Data were collected using
face-to-face interview with structured questionnaire,
medical record compilation and oral examination and
analyzed with multiple logistic regression.
Results: The result showed that the prevalence of Oral
Impacts on daily performance (OIDP>0) was 51.4%
(95%CI=46.05-56.80). The most common performance
affected was eating (39.7%). The main clinical causes
of oral impact in the total sample was toothache (30.2%).
There were statistically significant correlations between
oral impacts on daily performance and having less than
4 posterior occlusal pairs (ORadj=3.20; 95%CI=1.72-5.93),
a monthly family income more than 5,000 Bath per month
(ORadj=2.32; 95%CI=1.34-4.02), and having periodontal
pocket 3mm. or more (ORadj=1.72; 95%CI=1.08-2.71)
Conclusions: To improve oral health-related quality of
life for DM patients, they should be provided with oral
care counseling, scaling/root planning for prevent
periodontal disease and prosthodontic treatment.
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บทนำ
โรคเบาหวานนั้ น ส ง ผลให เ กิ ด ภาวะแทรกซ อ นใน
ชองปาก เชน การสูญเสียฟน การเกิดโรคเหงือกอักเสบ
โรคปริทันตอักเสบ และโรคของเนื้อเยื่อออนภายในชองปาก
เปนอยางมาก1,2 ซึ่งผูปวยสวนใหญมักจะไมทราบวาเปน
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน3,4 โดยภาวะแทรกซอนที่
เกิดขึ้นนั้นอาจสัมพันธกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด5
จึงทำใหผปู ว ยเบาหวานนัน้ จะเพิม่ ความเสีย่ งตอการเกิดโรคใน
ชองปาก5,6 นอกจากนี้ ภาวะแทรกซอนในชองปากของผปู ว ย
เบาหวานอื่นๆ ไดแก การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของ
น้ำลาย2 ทำใหเกิดมีภาวะปากแหง ซึง่ ทำใหเพิม่ ความเสีย่ งตอ
การติดเชือ้ ในชองปากไดมากขึน้ 7 และยังพบการมีกลมุ อาการ
แสบร อ นในช อ งปาก แผลหายช า 1,2 ซึ่ ง ภาวะแทรกซ อ น
ดังที่กลาวมานั้น ลวนสงผลถึงคุณภาพชีวิตของผูปวยทั้งสิ้น
คุณภาพชีวิตในมิติของสุขภาพชองปาก (Oral HealthRelated Quality of Life: OHRQoL) เปนแนวคิดทีม่ มี าแลว
หลายทศวรรษ และมีการพัฒนามาเรือ่ ยๆ แนวคิดนีเ้ ปนการ
ขยายมุมมองในเรือ่ งของสุขภาพชองปากใหกวางขึน้ กวาเดิม
จากเดิมทีม่ งุ ประเด็นไปเพียงแคสภาวะทางคลินกิ เปลีย่ นไปสู
มิติของการใชชีวิต ทำใหสุขภาพชองปากแนวใหม จึงไมได
หมายถึงการปราศจากโรคในชองปากเทานั้น แตหมายถึง
สภาวะของช อ งปากที่ ส ง ผลให บุ ค คลมี ค วามอยู ดี มี สุ ข
ทัง้ ทางรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ8 ดังนัน้ ดัชนีชวี้ ดั
ที่ มี ใ ช ใ นวิ ช าชี พ ทั น ตแพทย รู ป แบบเดิ ม จึ ง ไม เ พี ย งพอ
ที่จะใชบอกถึงสภาวะสุขภาพชองปาก และแนวทางในการ
กำหนดนโยบายทางทั น ตสาธารณสุ ข ที่ เ หมาะสม ดั ง นั้ น
ในการประเมินสภาวะสุขภาพชองปากของผปู ว ยเบาหวานจึง
จำเป น ต อ งประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุ ข ภาพช อ งปาก
รวมดวย
ในป จ จุ บั น นี้ ยั ง ไม พ บว า เคยมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากในผูปวยเบาหวานใน
ประเทศไทยมากอน ผูปวยที่เปนโรคเบาหวานในอำเภอ
สุวรรณคูหามีจำนวนมาก และมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง9
จากการสุ ม สำรวจสภาวะสุ ข ภาพช อ งปากในกลุ ม ผู ป ว ย
เบาหวานของกลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม
พ.ศ. 2555 พบวา ผปู ว ยโรคเบาหวานมีภาวะ แทรกซอนทาง
โรคปริทันตจำนวนมาก (รอยละ 48.2)10 ผูวิจัยจึงสนใจที่
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จะศึกษาเพือ่ ประเมินคุณภาพชีวติ ในมิตคิ ณ
ุ ภาพชองปาก และ
หาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติสุขภาพ
ชองปาก ในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู โดยคาดหวังวาจะทำใหเกิดองคความรู ใหม
ทีช่ ว ยใหเกิดการเขาใจ เพือ่ สามารถนำไปใชในการวิเคราะห
วางแผนการดำเนินงานตางๆ ทางดานทันตสาธารณสุข และ
สงผลถึงการใหบริการสงเสริม ปองกัน รักษา และพื้นฟูใน
ผปู ว ยเบาหวานในเขตอำเภอสุวรรณคูหาไดเปนอยางดีตอ ไป

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study) ประชากร
ทีใ่ ชในการศึกษาทัง้ สิน้ 2,540 ราย กลมุ ตัวอยาง คือ ผปู ว ย
โรคเบาหวาน ที่อาศัยอยูในเขตอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลำภู ในเดือนธันวาคม 2555 – สิงหาคม 2556
จำนวน 348 ราย คำนวณขนาดตัวอยางเพื่อใหเพียงพอกับ
การตอบวัตถุประสงคขอ 2 ของการศึกษา เนื่องจากจะได
ขนาดตัวอยางที่มากกวาการคำนวณโดยตอบวัตถุประสงค
ข อ 1 จึ ง ใช สู ต รการคำนวณขนาดตั ว อย า งสำหรั บ การ
วิเคราะหถดถอยพหุโลจิสติกที่เสนอโดย Hsieh และคณะ11
ปรับขนาดตัวอยางขั้นตนดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิง
พหุระหวางตัวแปรระดับน้ำตาลในเลือดกับตัวแปรอิสระอื่นๆ
ทีศ่ กึ ษาทัง้ หมดดวยคา 0.6 ไดขนาดตัวอยางรวมทัง้ สิน้ เทากับ
346 ราย สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางเปนระบบ โดยมี
เกณฑในการคัดเขา คือ ผูปวยโรคเบาหวานที่เขารับการ
ตรวจรักษาอยางตอเนือ่ งทีโ่ รงพยาบาลสุวรรณคูหา ตัง้ แต 1
ปขึ้นไป และเกณฑในการคัดออก คือผูปวยโรคเบาหวาน
ที่ไมยินยอม หรือไมใหความรวมมือ
การวัดคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากในการศึกษา
นีใ้ ชดชั นี Oral impacts on daily performance (OIDP) โดย
Adulyanon และ Sheiham12 เนื่ อ งจากผ า นการทดสอบ
คุณสมบัตกิ ารวัดทางจิตวิทยา (Pearson correlation coefficients ของ 8 กิจกรรม= 0.03-0.54, Reliability coefficient =
0.91-1.0, Construct validity test และ Criterion validity test
= p < 0.001) ซึง่ ถูกพัฒนามาเพือ่ ใชในกลมุ ผใู หญและผสู งู อายุ
คิดคน และพัฒนาในประเทศไทย มีการแบงระดับผลกระทบ
อยางชัดเจน ไมซ้ำซอน อีกทัง้ ยังเปนทีย่ อมรับและถูกนำไป
ใช ใ นหลายประเทศ 13 โดยเป น การแสดงผลกระทบต อ
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คุณภาพชีวิตเนื่องจากสุขภาพชองปาก ใน 8 กิจกรรมหลัก
ไดแก การกินอาหาร การพูด การทำความสะอาดชองปาก
หรือฟนปลอม การพักผอน รวมทัง้ การนอนหลับ การรักษา
อารมณจิตใจใหเปนปกติ การยิ้ ม หัวเราะอวดฟนไดโดย
ไมอายใคร การออกไปพบปะผูคน และการทำงานหลักการ
ประกอบอาชีพ โดยแตละกิจกรรมจะมีคาอยูระหวาง 0-25
คะแนน คิ ด ค า คะแนนผลกระทบจากคะแนนรวมของ
8 กิจกรรม ซึง่ เทากับ 200 คะแนน จากนัน้ นำมาหาร 2 จะได
คะแนนอยรู ะหวาง 0-100 แสดงผลการประเมินเปนความชุก
ของการไดรบั ผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ในมิตสิ ขุ ภาพชองปาก
(คะแนน OIDP>0) และคาความรุนแรงของผลกระทบใน
แตละกิจกรรม
เครื่องมือในการศึกษา ประกอบดวย แบบสอบถาม
สำหรับเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณโดยตรง และแบบบันทึก
สภาวะโรคเบาหวาน และสภาวะทันตสุขภาพ ซึ่งผูวิจัยเปน
ผพู ฒ
ั นาขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมโดยผานการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา และตรวจสอบภาษาจากผูเชี่ยวชาญ
และผทู รงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย ทันตแพทย 2 ทาน
อายุรแพทย 1 ทาน แลวทดลองใชกับกลุมเปาหมายที่มี
ลักษณะคลายกันกับกลุมประชากรในครั้งนี้ จำนวน 10 ชุด
เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมทางดานภาษา ความเชือ่ มโยง
และลำดับของคำถาม มีการประเมินความเที่ยงภายในตัว
ผู วั ด (intra-rater reliability) โดยได ค า Kappa 0.91
[95%CI=0.89-0.92]
ผวู จิ ยั ดำเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือนธันวาคม 2555
– สิงหาคม 2556 การศึกษาครั้งนี้ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ HE 552236 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
วิเคราะหขอ มูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ STATA
version 10 ในการวิเคราะหลกั ษณะทัว่ ไปของตัวอยางขอมูล
ดานสังคม สภาวะโรคเบาหวาน และสภาวะทันตสุขภาพ
กรณีขอมูลตอเนื่อง และมีการแจกแจงแบบปกติ ใชคาเฉลี่ย
เลขคณิต คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แตหากขอมูลมีการแจก
แจงแบบไมปกติ ใชคามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล สวนกรณี
ขอมูลแจงนับใชการแจกแจงความถี่ และรอยละ การวิเคราะห
ขอมูลคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปาก นำเสนอความชุก
(prevalence) รวมกับชวงความเชื่อมั่น 95% จำนวนและ
รอยละของระดับความรุนแรงของผลกระทบ รายกิจกรรม
วิ เ คราะห ห าป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุ ข ภาพ
ช อ งปากของผู ป ว ยเบาหวานที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ค ราวละ
หลายตัวแปร โดยใชการถดถอยพหุโลจิสติกแบบขจัดออก
ทีละตัวแปร (backward elimination)

x Settapon Charoentanyarak, et al.

ผลการศึกษา
ลักษณะสวนบุคคล สังคม สภาวะโรคเบาหวาน และ
สภาวะทันตสุขภาพ
ผปู ว ยเบาหวานตัวอยางจำนวน 348 ราย รอยละ 75.9
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 32-85 ป มีอายุเฉลี่ย 58.63
(SD=10.5) ป ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 73.0 และ
86.8 ไม มี บ ทบาททางสั ง คม แต มี โ อกาสในการเข า ร ว ม
กิจกรรมสังคมในระดับมาก รอยละ 59.2 และ 57.2 ควบคุม
ระดับน้ำตาลในกระแสเดือดไดดี มีคา มัธยฐานของน้ำตาลใน
เลือดโดยตรวจดวยวิธี FBS 3 ครั้งหลังสุดเทากับ 132.5
(IQR=109.8-163mg/dl)
สภาวะทันตสุขภาพ พบวา มีคาเฉลี่ย ฟนผุ อุด ถอน
(DMFT) เฉลีย่ 9.8 ซี่/ราย โดยมีจำนวนฟนในชองปากเหลือ
เฉลี่ย 24.16 ซี่ (8.52) ความชุกในการเกิดโรคฟนผุเทากับ
รอยละ 61.5 (95%CI=56.16-66.63) รอยละ78.7 มีฟน
คสู บในฟนหลังมากกวา 4 คู รอยละ 50.6 มีรอ งลึกปริทนั ต
ตั้งแต 3 มม.ขึ้นไป (CPI index =3 หรือ 4) รอยละ 2.3
ของผูปวยโรคเบาหวาน พบรอยโรคในชองปาก และรอยละ
47.3 ของผู ป ว ยโรคเบาหวานมี ส ภาวะอนามั ย ช อ งปาก
อยูในระดับดี
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปาก
ความชุกของการไดรับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตใน
มิติสุขภาพชองปาก โดยไดรับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตใน
มิติสุขภาพชองปากอยางนอย 1 กิจกรรม (OIDP>0) มีคา
เทากับรอยละ 51.4 (95%CI=46.05-56.80) คาคะแนนของ
ปญหาโดยรวมในแตละกิจกรรมอยูระหวาง 0-34.5 โดยมี
คาเฉลีย่ 3.32±5.16
คาความรุนแรงของปญหาพบวา รอยละ 20.7 มีปญ
 หา
ในระดับปานกลาง ในขณะทีร่ อ ยละ 14.9 มีปญ
 หาในระดับที่
รุนแรงถึงรุนแรงมาก (รอยละ 6.3 และ 8.6 ตามลำดับ)
ผลกระทบทีเ่ กิดมากทีส่ ดุ คือปญหาในดานการรับประทานอาหาร
รอยละ 39.7 รองลงมาคือดานการคงสภาพอารมณ รอยละ
15.5 ระดับปญหาของแตละกิจกรรมคลายคลึงกับความชุก
ของปญหา โดยพบวาปญหาในการรับประทานอาหารมีคา
คะแนนสูงสุด โดยมีคา เฉลีย่ 4.43±7.14 รองลงมาคือ ปญหา
ในดานการคงสภาพอารมณ มีคา เฉลีย่ 0.99±3.04 และปญหา
ในการทำความสะอาดช อ งปากหรื อ ฟ น ปลอม มี ค า เฉลี่ ย
0.50 ± 2.35 สาเหตุ ข องป ญ หาที่ ทำให เ กิ ด ผลกระทบต อ
คุณภาพชีวติ ในมิตสิ ขุ ภาพชองปาก คือ การปวดฟน รอยละ
30.2 รองลงมา คือ การสูญเสียฟน รอยละ 14.1 และฟนโยก
รอยละ 6.0 (ตารางที่ 1)
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คุณภาพชีวติ ในมิตสิ ขุ ภาพชองปากของผปู ว ยเบาหวาน

x

Oral Health Related Quality of Life among Diabetes Mellitus Patient

ตารางที่ 1 ความชุก ความรุนแรง และคะแนนของปญหาในการดำเนินชีวติ ทีม่ าจากชองปากของผปู ว ยโรคเบาหวาน (n=348)
กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ไดรับผลกระทบ*

มีปญหาโดยรวม
จำนวน
ความชุก
ชวงความเชือ่ มัน่ 95%
ความรุนแรงของปญหา
จำนวน (รอยละ)
-นอยมาก
-นอย
-ปานกลาง
-รุนแรง
-รุนแรงมาก
คะแนน (OIDP)**
-ชวงคะแนน
-คาเฉลีย่ (SD)
-มัธยฐาน(IQR)

179

รอยละ

กิน
n=138

51.4
39.7
49.5-53.4 37.8-41.7

25
30
72
22
30

7.2
8.6
20.7
6.3
8.6

0-34.5
3.32 (5.16)
0.5 (0-5)

14 (4.0)
22 (6.3)
54 (15.5)
20 (5.8)
28 (8.1)

1.4
-0.6 -3.4

ทำความ พักผอน อารมณ
สะอาดฯ n=13
n=54
n=20
3.7
5.8
15.5
1.8-5.7 13.6-17.5
3.9-7.8

1.7
-0.3-3.7

ทำงาน กิจกรรม
n=3 ทางสังคม
n=12
3.5
0.9
-1.1-2.9 1.5-5.5

3 (0.8)
1 (0.3)
1 (0.3)
0 (0.0)
0 (0.0)

2 (0.6)
4 (1.1)1
0 (2.9)
3 (0.9)
1 (0.3)

1(0.3)
1(0.3)
3(0.8)
1(0.3)
0(0.0)

1(0.3)
2(0.6)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

พู ด
n=5

4 (1.1)
2 (0.6)
7 (2.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

ยิ้ม
n=6

12 (3.5)
15 (4.3)
21 (6.0)
4 (1.1)
2 (0.6)

2(0.6)
5(1.4)
3(0.9)
1(0.3)
1(0.3)

0-20
0-4
0-15
0-25
0-20
0-12
0-10
0-25
4.43 (7.14) 0.06 (0.69) 0.50 (2.35) 0.22 (1.30) 0.99 (3.04) 0.14 (1.24) 0.03 (0.29) 0.24 (1.67)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-8)

หมายเหตุ *ผปู ว ยหนึง่ คนสามารถประสบปญหาไดมากกวา 1 กิจกรรม
**คะแนนเต็มของปญหาโดยรวม = 100, คะแนนเต็มของปญหาในแตละกิจกรรม = 25

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับผลกระทบของสุขภาพชองปากตอคุณภาพชีวิต
จำนวนทัง้ หมด
(n=348)

ลักษณะตางๆที่พิจารณา
1.รายไดครัวเรือน(บาท/เดือน)
0 -5000 บาท
> 5000 บาท
2.โอกาสเขารวมกิจกรรมทางสังคม
ปานกลาง-มาก
นอย
3.ระยะเวลาเปนโรคเบาหวาน
นอยกวา 10 ป
ตัง้ แต 10 ปขนึ้ ไป
4.คาเฉลี่ยฟนผุ อุด ถอน
DMFT 0-10 ซี/่ ราย
DMFT >= 10 ซี/่ ราย
5.การมีรองลึกปริทันตอักเสบ
CPI = 1 ,2 และ 5
CPI =3 และ 4
6.สภาวะอนามัยชองปาก
OHI-S ระดับ 0.0 – 1.2
OHI-S ระดับ 1.3 –6.0
7.จำนวนฟนคูสบฟนหลัง
ตัง้ แต 4 คขู นึ้ ไป
นอยกวา 4 คู
8.ประวัติการรักษาทันตกรรม(6เดือน)
ไมเคย
เคย
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จำนวนผูปวยที่มี ผลการวิเคราะห
อยางหยาบ
OIDP>0
(รอยละ)
OR crude(95%CI)

ผลการวิเคราะหหลายตัวแปร
ORadj(95%CI)

p-value

0.003*

267
81

127 (47.6)
52 (64.2)

1
1.98 (1.15-3.43)

1
2.32 (1.34-4.02)

305
43

161(52.8)
18 (41.9)

1
0.64 (0.32-1.29)

-

233
115

114 (48.9)
65 (56.5)

1
1.36 (0.85-2.18)

-

218
130

102
77

1
1.65 (1.04-2.63)

-

161
169

73 (45.3)
99 (58.6)

1
1.70 (1.07-2.70)

1
1.72 (1.08-2.71)

158
176

76 (48.1)
99 (56.25)

1
1.39 (0.88-2.19)

-

274
74

126 (46.0)
53 (71.6)

1
2.96 (1.65-5.46)

1
3.20 (1.72-5.93)

0.001*

279
69

135 (48.4)
44 (63.8)

1
1.89 (1.06-3.38)

1
0.61 (0.34-1.11)

0.104
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0.022*

เศรษฐพล เจริญธัญรักษ และคณะ

ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับผลกระทบตอคุณภาพชีวติ
ในมิติสุขภาพชองปาก
ผลการวิเคราะหความสัมพันธคราวละตัวแปร พบวา
ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติ
สุขภาพชองปากอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) มี 5
ตัวแปร ไดแก รายไดเฉลีย่ ครอบครัวตอเดือน คาเฉลีย่ ฟนผุ
อุด ถอน การมีรอ งลึกปริทนั ตอกั เสบ จำนวนฟนคสู บใน ฟน
หลัง และประวัติการเขารับบริการรักษาทันตกรรมในรอบ 6
เดือนทีผ่ า นมา
เมือ่ นำตัวแปรซึง่ มีคา p-value ไมเกิน 0.25 จากผลการ
วิเคราะหอยางหยาบ ไปวิเคราะหแบบหลายตัวแปรดวยการ
วิเคราะหถดถอยพหุโลจิสติก พบวา ผปู ว ยโรคเบาหวานทีม่ ี
จำนวนฟนคสู บในฟนหลัง นอยกวา 4 คู มีโอกาสเสีย่ งตอการ
เกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากเปน
3.20 เทา (95%CI=1.72-5.93) ของผูปวยโรคเบาหวานที่มี
ฟนคูสบในฟนหลังตั้งแต 4 คูขึ้นไป ผูปวยโรคเบาหวานที่มี
รายไดเฉลีย่ ครอบครัวตอเดือนมากกวา 5,000 บาท มีโอกาส
เสี่ ย งต อ การเกิ ด ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุ ข ภาพ
ชองปาก เปน 2.32 เทา (95%CI=1.34-4.02) ของผปู ว ยโรค
เบาหวานที่มีรายได 0-5,000 บาท และผูปวยโรคเบาหวาน
ที่มีรองลึกปริทันตอักเสบมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบ
ต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ สุ ข ภาพช อ งปาก เป น 1.72 เท า
(95%CI=1.08-2.71) ของผูปวยโรคเบาหวานที่ไมมีรองลึก
ปริทนั ตอกั เสบ (ตารางที่ 2)

วิจารณ

ดัชนีทใี่ ชในการวัดคุณภาพชีวติ ในมิตสิ ขุ ภาพชองปาก ที่
นิยมใชคือ OHIP และดัชนี OIDP ในการศึกษาครั้งนี้ ได
นำดัชนี OIDP มาใช เนือ่ งจากเปนดัชนีทพี่ ฒ
ั นาขึน้ จากการ
12
ศึ ก ษาในประเทศไทย และจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่ผานมา ผูวิจัยยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
มิติสุขภาพชองปากของผูปวยโรคเบาหวาน ดังนั้น ในการ
อภิปรายผลในครั้งนี้จะเทียบเคียงผลกับวรรณกรรมตางๆ
ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากในกลุม
ผใู หญและผสู งู อายุ ทีใ่ ชดชั นี OIDP ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
ความชุกของการไดรับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติ
สุขภาพชองปากเทากับรอยละ 51.4 ใกลเคียงกับการศึกษา
ในกลมุ ประชากรทัว่ ไปหลายการศึกษา เชน รัชฎา นอยสมบัติ
(รอยละ 50.5),14 Srisilapanan และ Sheiham (รอยละ52.8)15
และสถาพร จันทร(รอยละ 58.4)16 แตนอ ยกวาการศึกษาของ
Adulyanon และ Sheiham (รอยละ 73.6)12 พบความรุนแรง
ระดับรุนแรงมากที่สุดในเรื่องการกินสอดคลองกับทั้งความ
ชุกของการเกิดผลกระทบในกิจกรรมดานตางๆ รวมถึงสาเหตุ
สำคัญของปญหา โดยผลกระทบทีเ่ กิดมากทีส่ ดุ คือ ดานการ

x Settapon Charoentanyarak, et al.
รับประทานอาหาร การคงสภาพอารมณ และการทำความ
สะอาดช อ งปาก สาเหตุ ข องป ญ หาที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ การ
ปวดฟน การสูญเสียฟน และฟนโยก อาจอธิบายไดวา ผปู ว ย
โรคเบาหวานนั้น มีความเสี่ยงในการเกิดเปนโรคปริทันต
อั ก เสบมากกว า คนปกติ 6 และในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า
ผปู ว ยโรคเบาหวานมีความชุกในการเปนมีรอ งลึกปริทนั ตอกั เสบ
มากถึงรอยละ 50.6 การมีรองลึกปริทันตในระดับดังกลาว
สงผลใหเกิดอาการปวดฟนหรือเหงือก อาจมีอาการฟนโยก
และทำให เ กิ ด การสู ญ เสี ย ฟ น ได ใ นเวลาต อ มาหากไม ไ ด
รั บ การรั ก ษาเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การศึ ก ษาอื่ น พบว า มี
ความสอดคลองกับหลายการศึกษา12,14,15 แตแตกตางจากการ
ศึกษาของสถาพร จันทร ที่พบวาผลกระทบที่เกิดมากที่สุด
คือดานการรับประทานอาหาร และการยิม้ และหัวเราะ16 อาจ
เนือ่ งมาจากตัวอยางในการศึกษาแตกตางกัน เพราะการศึกษา
ของสถาพร จันทร เปนการศึกษาในกลมุ ผสู งู อายุทมี่ งุ เนนใน
ดานความตองการใสฟนเทียม
การวิเคราะหแบบหลายตัวแปรพบวา ปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับการเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ
ชองปากอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ไดแก การมี
จำนวนฟ น คู ส บในฟ น หลั ง น อ ยกว า 4 คู แสดงถึ ง การ
สูญเสียฟนสำหรับการบดเคี้ยว ทำใหสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการรั บ ประทานอาหารสอดคล อ งกั บ กั บ การศึ ก ษาของ
Srilapanan และ Sheiham15 แตแตกตางจากการศึกษาของ
รั ช ฎา น อ ยสมบั ติ ใ นกลุ ม อายุ 35-44 ป ที่ พ บว า มี ค วาม
สัมพันธอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ14 รายไดของครัวเรือน
นัน้ แตกตางจากการศึกษาของ Srisilapanan และ Sheiham
ทีพ่ บวารายไดทมี่ ากขึน้ จะสงผลใหผลกระทบตอคุณภาพชีวติ
ในมิติสุขภาพชองปากดีขึ้น15 อาจเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
ตัวอยางสวนมากเปนกลุมเกษตรกรที่มีรายไดตอเดือนนอย
ตัวอยางทีม่ รี ายไดตอ เดือนสูงมักจะเปนกลมุ ทีม่ โี อกาสทางสังคม
มีการศึกษาที่สูงกวาทำใหสามารถรับรู และสนใจถึงสุขภาพ
ตนเองไดดกี วา และการมีรอ งลึกปริทนั ตอกั เสบ พบวา แตกตาง
จากหลายการศึกษาทีพ่ บวามีความสัมพันธอยางไมมนี ยั สำคัญ
ทางสถิต14,15
ิ แตจะพบความสัมพันธอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ในปจจัยการสูญเสียเยื่อยึดปริทันต เนื่องจากการวัดรองลึก
ปริทนั ตเปนการแสดงถึงสภาวะปริทนั ตของตัวอยาง ณ ชวง
เวลานัน้ ในขณะทีก่ ารวัดการสูญเสียเยือ่ ยึดปริทนั ตจะสามารถ
แสดงถึงสภาวะการเปนโรคปริทันตอักเสบไดเที่ยงตรงกวา
ซึ่งผูวิจัยไมไดทำการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ สวนปจจัย
คาเฉลี่ยน้ำตาลในเลือดโดยวิธี FBS 3 ครั้งหลังสุด พบวามี
ความสัมพันธตอการเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติ
สุขภาพชองปากอยางไมมนี ยั สำคัทางสถิติ (p >0.05) ซึง่ แตกตาง
จากการศึกษาของ Allen และคณะ ทีพ่ บวาผปู ว ยทีม่ กี ารควบคุม
ระดับน้ำตาลไมดนี นั้ จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ในมิตสิ ขุ ภาพชองปาก
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ที่ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ17

สรุป
จากผลการศึกษา พบวามีผปู ว ยโรคเบาหวานถึงรอยละ
51.4 ที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปาก
อยางนอย 1 กิจกรรม แตอตั ราการเขาถึงบริการของอำเภอ
สุวรรณคูหาในผปู ว ยโรคเบาหวานมีเพียงรอยละ 19.89 เทานัน้
และจากผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตในมิติสุขภาพชองปาก ไดแก ผูปวยโรค เบาหวานที่มี
รองลึกปริทันต และการมีคูสบฟนหลังนอยกวา 4 คู ดังนั้น
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช คือ
ควรมีการเพิ่มการเขาถึงบริการทางดานทันตกรรมในผูปวย
เบาหวานเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในรูปแบบของการสงเสริมทันตสุขภาพ
และการรักษาทางทันตกรรม โดยใหความสำคัญในการมงุ เนน
การสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ และการปองกันโรคปริทนั ต
ไมใหมีการลุกลามจนทำใหเกิดความพิการ หรือการสูญเสีย
ฟนในชองปาก โดยเฉพาะในตำแหนงฟนหลัง เนือ่ งจากจะทำให
ประสิทธิภาพในการบดเคีย้ วอาหารของผปู ว ยลดลง และควร
เพิ่มการเขาถึงในการใสฟนเทียมทดแทนฟนที่สูญเสียไป
ในผูปวยโรคเบาหวาน
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