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การศึกษาเบื้องต้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับ

ภาวะปริทันต์ ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไป

ที่มีอายุตั้งแต่ 35-80 ปี

(Association between stress and periodontal status in 

adults and  generalized anxiety disorder patients 

35-80 years of age:  a pilot study)

	 วัตถุประสงค์ 	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด

และภาวะปริทันต์ในกลุ่มประชาชนทั่วไปในเขต

อำาเภอเมือง	จังหวัดสุพรรณบุรี	อำาเภอโพนสวรรค์	

จังหวัดนครพนมและอำาเภอนาจะหลวย	 จังหวัด

อุบลราชธานี	 และผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีอายุ

ตั้งแต่	 35-80	 ปีที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล

จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	อำาเภอเมือง	จังหวัด

นครพนม	ในช่วงปี	2553

	 วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ครั้งนี้	 ประกอบด้วยกลุ่มประชาชนทั่วไปในเขต

อำาเภอเมือง	จังหวัดสุพรรณบุรี	อำาเภอโพนสวรรค์	

จังหวัดนครพนมและอำาเภอนาจะหลวย	 จังหวัด

อุบลราชธานี	 และกลุ่มผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่
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บทคัดย่อ
	 ความเปน็มา	โรคปรทินัตน์บัเปน็ปญัหาทนัต

สาธารณสุขที่สำาคัญอีกปัญหาหนึ่ง	 เนื่องจากโรค

ปริทันต์นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่งที่จะนำาไปสู่

การสูญเสียฟัน	ซึ่งจัดเป็นปัญหาทันตสาธารณสุข

ที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งในและต่างประเทศ	

และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคปริทันต์นั้นมีหลาก

หลายปจัจยั	ความเครยีดนั้นก็เปน็อกีปจัจยัหนึ่งที่

มีผลต่อการเกิดโรคปริทันต์มีรายงานวิจัยในต่าง

ประเทศหลายการศึกษาบ่งบอกว่าความเครียด

นั้นมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์	 แต่

ในประเทศไทยนั้นหลักฐานการศึกษาทางระบาด

วิทยาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวยังมีน้อย

มาก
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 มีอายุตั้งแต่	 35-80	ปีที่มีปัญหาภาวะเครียด	ที่มา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราช

นครินทร์	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	จำานวน	

400	คน	ประกอบดว้ยผูช้าย	96	คน	ผูห้ญงิ	304	คน	

โดยกลุม่ตวัอยา่งดงักลา่วสมคัรใจทำาแบบสอบถาม	

และเข้ารับการตรวจช่องปาก	การวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนาและ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีละหนึ่งคู่

ความสัมพันธ์	

	 ผลการศกึษา		ผลการศกึษาพบวา่	ประชากร

ประมาณร้อยละ	 33.8	 ตรวจพบร่องลึกปริทันต์	

(Pocket	Depth	;	PD)	มากกว่า	5	มิลลิเมตรขึ้นไป		

และตรวจพบการสูญเสียระดับยึด(ของอวัยวะ	

ปรทินัต)์	ทางคลนิกิ	(Clinical	Attachment	Level	;		

CAL)	มากกว่า	 2	มิลลิเมตรขึ้นไป	 ร้อยละ	 97.6	

โดยกลุ่มประชาชนทั่วไปตรวจพบร่องลึกปริทันต์

มากกว่า	5	มิลลิเมตรขึ้นไปร้อยละ	37.2	และตรวจ

พบการสูญเสียระดับยึด(ของอวัยวะปริทันต์)	ทาง

คลนิกิมากกวา่	2	มลิลเิมตรขึน้ไปรอ้ยละ	97.4	สว่น

กลุม่ผูป้ว่ยโรคกงัวลทัว่ไป	ตรวจพบรอ่งลกึปรทินัต์

มากกว่า	5	มิลลิเมตรขึ้นไปร้อยละ	26.7	และตรวจ

พบการสูญเสียระดับยึด(ของอวัยวะปริทันต์)	ทาง

คลินิกมากกว่า	2	มิลลิเมตรขึ้นไปร้อยละ	99.2	ผล

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า	 การมีร่องลึก	

ปรทินัตม์ากกวา่	5	มลิลเิมตรขึน้ไปมคีวามสมัพนัธ์

กับสิ่งสะสมบนตัวฟัน	(p	=	0.001)	และข้อคำาถาม

ในแบบวดัความเครยีดสวนปรงุ	ไดแ้ก	่ความจำาไม่

ดี	 (p	=	0.007)	และตั้งสมาธิลำาบาก	(p	=	0.024)	

รวมทั้งผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไป	 (p	 =	 0.043)	 และ

การสญูเสยีระดบัยดึของอวยัวะปรทินัตท์างคลนิกิ

มากกว่า	2	มิลลิเมตรขึ้นไปมีความสัมพันธ์กับอายุ	

(p	<	0.001)	สิ่งสะสมบนตัวฟัน	(p	<	0.001)	และ

ค่าคะแนนรวมความเครียด	(p	=	0.029)

	 สรุป ผลการศึกษาเน้นให้เห็นการดูแล

สุขภาพช่องปากและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิด

โรคปรทินัต	์ดงันัน้	จงึควรมกีารดำาเนนิการสง่เสรมิ	

ป้องกัน	 รวมทั้งให้การรักษาโรคปริทันต์เสีย	

แต่เนิ่นๆ	เพื่อลดการสูญเสียฟันของประชาชน

คำาสำาคัญ:	 สภาวะสุขภาพช่องปาก;	 การสูญเสีย

ฟัน;	 สภาวะปริทันต์;	 สุขภาพจิต;	 ความเครียด;	

โรคกังวลทั่วไป

ABSTRACT
	 Periodontitis	 is	 an	 important	 oral	

health	problem	leading	to	tooth	loss	among	

Thai	people	and	people	of	other	nations	as	

well.	Several	risk	factors,	including	stress,	

increase	 severity	 of	 periodontitis.	 Several	

studies	worldwide	have	demonstrated	as-

sociation	between	stress/psychological	fac-

tors	and	periodontal	disease,	but	not	much	

of	 epidemiologic	 evidence	 concerning	

the	 relation	between	stress/psychological	

factors	 and	periodontal	 disease	has	been	

established	 in	Thailand.	This	 pilot	 study	

aimed	to	evaluate	the	association	between	

stress/psychological	factors	and	periodon-
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 tal	 disease	 in	general	 adults	 and	general	
anxiety	disorder	(GAD)	patients,	aged	35-80	

years.	The	general	people	were	 recruited	

from	Amphur	Mueng,	Suphanburi	Province,		

Amphur	 Phonsawan,	 Nakhonpanom		

Province,	Amphur	Najalauy,	Ubonratchatani		

Province	and	the	GAD	patients	were	treated	

in	Nakhonphanom	Rajanakarin	Psychiatric	

Hospital,	Amphur	Meuang,	Nakhonpha-

nom	Province	during	 the	 year	 2010.	The	

study	subjects	included	96	males	and	304	

females	who	 volunteered	 to	 take	 part	 in	

the	study.	The	data	were	obtained	through	

interview	 and	 oral	 examination.	 Results	

were	analyzed	by	means	of	descriptive	and	

bivariate	 analyses.	 The	 findings	 showed	

that	approximately	33.8	percent	of	people	

experienced	pocket	depth	(PD)	>	5	mm.	and	

97.6	percent	had	clinical	attachment	level	

(CAL)	>	2	mm.	Among	general	people,	 it	

was	found	that	37.2	percent	had	PD	>	5	mm.	

and	97.4	percent	experienced	CAL	>	2	mm.		

Among	the	GAD	group,	26.7	percent	had	

PD	>	5	mm.	and	99.2	percent	had	CAL	>	2	

mm.	Findings	from	the	bivariate	analyses	

showed	that	PD	>	5	mm.	was	significantly	

related	to	debris	index	(p	=	0.001)	and	poor	

memory	(p	=	0.007),	difficult	to	concentrate	

(p	=	0.024)	and	GAD	(p	=	0.043),	while	CAL	

>	2	mm.	was	significantly	related	to	age	(p	

<	0.001),	debris	index	(p	<	0.001),	and	total	

stress	score	(p	=	0.029).	The	findings	high-

light	importance	of	oral	hygiene	care	and	

stress	towards	periodontal	disease,	which	

may	serve	as	baseline	for	future	studies.	

Keywords:	Oral	health	status;	Tooth	 loss;	

Periodontal	 status;	Mental	 health	 status;	

stress;	Generalized	anxiety	disorder.

บทนำ�
	 ปัญหาสภาวะปริทันต์นับว่าเป็นปัญหาใหญ่

ของประชาชนในประเทศไทย	จากรายงานผลการ

สำารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ	ครั้ง

ที่	 6	 ประเทศไทย	พ.ศ.	 2549-2550	 กองทันต

สาธารณสขุ	กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	พบ

วา่ปญัหาสภาวะปรทินัตใ์นเดก็วยัเรยีนและเยาวชน	

คือ	การมีเหงือกอักเสบ	และการมีหินนำ้าลาย	โดย

มีเด็กอายุ	 12	ปีเพียงร้อยละ	18	ที่มีสภาพเหงือก

ปกติ	ในขณะที่ร้อยละ	58.94	ของเด็กอายุ	12	ปีมี

สภาวะเหงือกอักเสบ	 เฉลี่ย	2.94	ส่วน	 (sextant)	

ทัง้นีร้อ้ยละ	35.74	จะมหีนินำา้ลายรว่มดว้ย	และยงั

คงมเีดก็อกีรอ้ยละ	22.36	ทีม่หีนินำา้ลายในชอ่งปาก	

โดยไม่มีการอักเสบของเหงือก	 ซึ่งมีความจำาเป็น
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ต้องได้รับการขูดหินปูนด้วยเนื่องจากเด็กเหล่านี้

มีโอกาสที่จะพัฒนาเกิดเป็นเหงือกอักเสบได้	 พบ

ว่าเด็กเขตเมืองจะมีสภาวะปริทันต์ดีกว่าเด็กใน

เขตชนบทเล็กน้อย	ภาคกลางเป็นภาคที่พบเด็กมี

ปัญหาเหงือกอักเสบสูงสุด	เยาวชนวัย	15	ปี	จะมี

ปัญหาสภาวะเหงือกอักเสบมากกว่าเด็กอายุ	 12	

ปี	 มีเด็กถึงร้อยละ60.90	ที่มีสภาวะเหงือกอักเสบ	

โดยมีลักษณะและรูปแบบการเกิดโรคและการ	

กระจายของสภาวะเช่นเดียวกับที่พบในเด็กกลุ่ม

อายุ	12	ปี	หากแต่เยาวชนอายุ	15	ปีในเขตชนบท	

มีสภาวะเหงือกอักเสบสูงกว่าเยาวชนในเขตเมือง

อย่างชัดเจน	คือร้อยละ	 64.54	 และ	 60.53	ตาม

ลำาดบั	คา่เฉลีย่สว่นในชอ่งปากทีม่เีหงอืกเลอืดออก

ทัง้ทีม่หีนินำา้ลายและไมม่หีนินำา้ลาย	คอื	2.56	สว่น/

คน	ทั้งนี้ภาคกลางจะพบค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่นๆ	

คือ	3.03	ส่วน/คน	

	 สำาหรับประชาชนในวัยทำางานและผู้สูงอายุ	

พบว่าพัฒนาการการเกิดความผิดปกติของสภาวะ

ปรทินัตจ์ะเกดิเปน็โรคปรทินัตแ์ละเริม่มกีารทำาลาย

อวยัวะปรทินัตเ์กดิเปน็รอ่งลกึปรทินัตใ์นวยัผูใ้หญ่

และผูส้งูอาย	ุแมว้า่ความชกุของการมสีภาวะเหงอืก

อักเสบจะสูงสุด	ในกลุ่มอายุ	35-44	ปี	คือร้อยละ	

47.30	ก็ตาม	แต่พบว่า	วัยทำางานในกลุ่มอายุนี้เริ่ม

พบผูท้ีเ่ปน็โรคปรทินัต	์โดยมรีอ่งลกึปรทินัตร์ะดบั	

4-5	มิลลิเมตร	 ร้อยละ	 22.10และร่องลึกปริทันต์	

มากกว่า	 6	มิลลิเมตรร้อยละ	 15.50	ประชากรใน

เขตชนบทจะมีโรคปริทันต์สูงกว่าเขตเมืองอย่าง

ชัดเจน	 และภาคใต้มีความชุกของโรคปริทันต์สูง

กว่าภาคอื่นๆ	สภาพของฟันในช่องปาก	พบมีส่วน

ทีม่สีภาวะปกตเิพยีง	1.41	สว่น/คน	พบมหีนินำา้ลาย

อยู	่2.87	สว่น/คน	และมรีอ่งลกึปรทินัตท์ัง้แบบตืน้

และแบบลึก	0.98	ส่วน	กลุ่มผู้สูงอายุ	จะพบความ

ชกุของการเปน็โรคปรทินัตส์งูมาก	ทัง้นีพ้บรอ้ยละ		

68.80	จะเปน็ผูท้ีม่รีอ่งลกึปรทินัตม์ากกวา่	6	มลิลเิมตร	

ในชอ่งปาก	รองลงมาคอื	ผูท้ีม่รีอ่งลกึปรทินัตร์ะดบั	

3-5	 มิลลิเมตรในช่องปากซึ่งมีอยู่ร้อยละ	 15.40	

หรืออาจกล่าวได้ว่า	 มากกว่า	 8	 ใน	 10	 คนของ	

ผู้สูงอายุไทยเป็นโรคปริทันต์	 ที่มีความจำาเป็น

ต้องได้รับการรักษาจากทันตแพทย์	 สถานการณ์	

เช่นนี้กระจายทั่วกันในทุกเขต	 และภาคของ

ประเทศ	 ทั้งนี้พบผู้สูงอายุในเขตภาคกลางมี

อัตราส่วนของการมีร่องลึกปริทันต์มากกว่า	 6	

มิลลิเมตรสูงกว่าภาคอื่นๆ	 เมื่อพิจารณาจากส่วน

ในช่องปาก	อาจกล่าวได้ว่า	ฟันที่คงอยู่ในช่องปาก

ของผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดมีสภาวะเหงือกอักเสบ

หรือเป็นโรคปริทันต์	 เนื่องจาก	 ค่าเฉลี่ยส่วนใน

ช่องปากที่ปกติมีค่าน้อยมาก	เพียง	0.58	ส่วน/คน

เทา่นัน้	หากแตก่ารมรีอ่งลกึปรทินัตท์ัง้ในระดบัตืน้

และระดับลึกมีอยู่เฉลี่ย	1.44	ส่วน/คน	ทั้งนี้พบว่า

ผูส้งูอายใุนภาคเหนอืจะมคีา่เฉลีย่สว่นในชอ่งปาก

ที่มีร่องลึกปริทันต์สูงกว่าภาคอื่นๆ	1

	 ปัจจัยที่ทำาให้เกิดโรคปริทันต์นั้นมีมากมาย

หลากหลายสาเหตุอาทิเช่น	อายุ	2-5	เพศ	4-11	ปัจจัย

ทางด้านเชื้อก่อโรค	คราบจุลินทรีย์	 และการดูแล

สุขภาพช่องปาก	 12-25	 	 การสูบบุหรี่	 26-33	 โรคทาง

ระบบของผูป้ว่ย	27,34-44	ภาวะฮอรโ์มนเปลีย่นแปลง

ช่วงระหว่างการตั้งครรภ์	 11	 รูปร่างฟันที่ผิดปกติ

หรอืแมก้ระทัง่การบรูณะฟนัดว้ยวสัดอุดุฟนัตา่งๆ
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ที่ผิดรูปร่างเดิมไปเป็นต้น	 และมีอีกหนึ่งปัจจัย

ที่ถือว่ามีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์และการ	

สญูเสยีฟนัตามการศกึษาหลาย	ๆ 	การศกึษานัน่คอื	

ปัจจัยทางสุขภาพจิต	 45-56	 และปัจจัยทางสุขภาพ

จิตยังมีผลต่อสุขภาพร่างกายทั่วไป	ซึ่งส่งผลทำาให้

เกิดเป็นโรคขึ้นได้	56	ในช่วง	10	ปีที่ผ่านมามีหลาย

การศึกษาที่พบว่าภาวะเครียด	 และภาวะซึมเศร้า

มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคปริทันต์	 	 55	 และ

กลไกการเกิดโรคปริทันต์นั้นพบว่ามี	 2	 กลไกที่

สัมพันธ์กับโรคคือ	 กลไกทางชีววิทยา	 และกลไก

ทางพฤติกรรมอื่น	ๆ	 56	สำาหรับกลไกทางชีววิทยา

ที่สำาคัญคือ	 เมื่อเกิดภาวะเครียดและภาวะซึม

เศร้าขึ้นทำาให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำางาน

ได้ลดลง	 และทำาให้เกิดเป็นการอักเสบเรื้อรังขึ้น	

เนื่องจากมีการผลิตคอร์ติโซล	 (Cortisol)	 และ

กลูโคคอร์ติคอย	 (Glucocorticoid)	 ส่งผลทำาให้

ระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกายทำางานไดล้ดลง	โดยไป

ยบัยัง้การทำางานของอมิมโูนโกลบลูนิชนดิเอและจ	ี

(Immunoglobloin	A,	G)	และ	เมด็เลอืดขาวชนดิ	

นิวโทรฟิล	 (Neutrophil)	 ซึ่งนำาไปสู่การเกิดการ

สะสมของแผ่นชีวภาพ	 (Biofilm)	 และลดความ

สามารถในการป้องกันการบุกรุกของเชื้อบริเวณ

เนือ้เยือ่เกีย่วพนั	(Connective	tissue)	ซึง่เมือ่การ

อักเสบเรื้อรังมากขึ้นจะส่งผลทำาให้เกิดการทำาลาย

อวัยวะปริทันต์มากขึ้น	 ส่วนกลไกทางพฤติกรรม

นั้น	พบว่าผู้ที่มีภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าจะ

มีพฤติกรรมการดูแลช่องปากที่ไม่ดีมากขึ้น	 เช่น		

มกีารสบูบหุรีม่ากขึน้หรอืดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

บ่อยขึ้น	 ร่วมกับการมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดี 		

ไม่สนใจการดูแลสุขภาพช่องปากจึงส่งผลทำาให้

เพิ่มปริมาณแผ่นชีวภาพ	และอวัยวะปริทันต์ก็ไม่

สามารถปอ้งกนัการบรุกุจากเชือ้โรคได้	จงึสามารถ

เกิดเป็นโรคปริทันต์ตามมาได้	56

	 ทั้งนี้ยังมีรายงานอีกว่าปัจจัยทางสุขภาพ

จิตและการเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนใจหรือเป็น

เหตุการณ์ในด้านลบ	 ในผู้ป่วยชาวสวีเดนอายุ	

50-80	ปี	 เช่น	การขาดคู่ชีวิต	การเป็นหม้าย	หรือ

การได้ประสบกับเหตุการณ์ที่รุนแรง	มีผลกระทบ

ต่อจิตใจอย่างคาดไม่ถึง	 ก็มีความสัมพันธ์กับโรค	

ปรทินัต	์57	เชน่เดยีวกบัการศกึษาของ	Monterio	da	

Silva,	A.	M	 	และคณะในปี	 1996	ก็พบว่าภาวะ

ซึมเศร้า	 และการต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็มีความ

สัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์	 58	 นอกจากการ

ศึกษาในประเทศตะวันตกแล้วยังมีการศึกษาทาง

ฝั่งประเทศตะวันออกด้วยเช่นกัน	ดังในการศึกษา

ของ	Akhter	และคณะในป	ี2005	ทีท่ำาการศกึษาใน

ประชาชนเขตเมืองในประเทศญี่ปุ่น	 ก็พบว่าภาวะ

เครียดมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์เช่น

เดียวกัน

	 จากหลาย	 ๆ	 การศึกษาอาจจะกล่าวได้ว่า

ปัจจัยทางสุขภาพจิต	 ไม่ว่าจะเป็น	 ภาวะเครียด	

ภาวะซึมเศร้า	 การอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นต้น	 มี

ความสมัพนัธก์บัการเกดิโรคปรทินัตท์ัง้สิน้	ดงันัน้

กลุม่คนไขท้ีม่ปีญัหาภาวะเครยีดทีไ่ดร้บัการรกัษา

ในสถานพยาบาลก็น่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรค

ปริทันต์ด้วยเช่นเดียวกัน	 ซึ่งภาวะเครียดจะพบ

ได้ในคนทั่ว	ๆ	 ไปและผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต

หลาย	 ๆ	 โรครวมทั้งโรคกังวลทั่วไป	 (General-
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ized	 anxiety	 disorder)	 ดังนั้นการวิจัยในครั้ง

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะเครียด	 และการเกิดโรคปริทันต์ใน

กลุม่ประชาชนทัว่ไปและผูป้ว่ยโรคกงัวลทัว่ไป	รวม

ทัง้ประเมนิสภาวะสขุภาพชอ่งปาก	พฤตกิรรมทนัต

สุขภาพของผู้ป่วย	 เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน

การเกิดโรคปริทันต์	 และเป็นการป้องกันการสูญ

เสียฟันของกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยโรค

กังวลทั่วไปที่มีภาวะเครียดที่มีสาเหตุจากโรค	

ปริทันต์ในอนาคตต่อไป

วิธีก�รศึกษ�
 1. ประชากรศึกษา

	 กรอบประชากรในการศกึษาครัง้นี้	ประกอบ

ดว้ยกลุม่ประชาชนทัว่ไปในเขตอำาเภอเมอืง	จงัหวดั

สุพรรณบุรี	 อำาเภอโพนสวรรค์	 จังหวัดนครพนม

และอำาเภอนาจะหลวย	จังหวัดอุบลราชธาน	ี และ

กลุ่มผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่	 35-80	

ปีที่มีปัญหาภาวะเครียด	 ที่มารับการรักษาที่โรง

พยาบาลจติเวชนครพนมราชนครนิทร์	อำาเภอเมอืง	

จงัหวดันครพนม	โดยกลุม่ตวัอยา่งจำานวน	400	คน

ประกอบด้วยผู้ชาย	96	คน	ผู้หญิง	304	คน	ที่ให้

ความยินยอมเข้าร่วมการศึกษา	 จะได้รับการถาม

แบบสอบถาม	การตรวจชอ่งปาก	การขดูหนินำา้ลาย

และการใหท้นัตสขุศกึษาเรือ่งโรคปรทินัตแ์ละการ

ดแูลสขุภาพชอ่งปากทีถ่กูวธิโีดยคณะผูว้จิยั	โดยที่

การศึกษาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิยัในมนษุยม์หาวทิยาลยัขอนแกน่	

(หมายเลขโครงการวิจัย	HE522200)			

	 2. การตรวจช่องปาก

	 การตรวจชอ่งปากกระทำานอกคลนิกิภายใต้

โคมไฟสอ่งปาก	รว่มกบัใชเ้กา้อีท้ำาฟนัเคลือ่นที	่และ

ชุดตรวจช่องปากที่ประกอบด้วยกระจกส่องปาก	

และเครื่องมือวัดความลึกของกระเป๋าปริทันต์จาก

องค์การอนามัยโลก	ผู้ตรวจเป็นทันตแพทย์จาก

วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ี

โรงพยาบาลโพนสวรรค	์อำาเภอโพนสวรรค	์จงัหวดั

นครพนมและโรงพยาบาลนาจะหลวย	 อำาเภอ

นาจะหลวย	จังหวัดอุบลราชธานี	ที่ผ่านการฝึกฝน

และปรับมาตรฐานการตรวจช่องปากประกอบ

ดว้ยการทำาความเขา้ใจกบัดชันแีละหลกัเกณฑก์าร

ตรวจ	และฝกึการตรวจชอ่งปากในคนจรงิจำานวน	5	

คนเพือ่ใหไ้ดผ้ลการตรวจทีถ่กูตอ้ง	ผลการทดสอบ

ความคงที่ในการตรวจโดยใช้ดัชนี	 Kappa	 สูง

กว่าร้อยละ	 80	 สำาหรับการตรวจในดัชนีที่ข้อมูล

เป็นแบบไม่ต่อเนื่องและใช้ดัชนี	 Intraclass	 cor-

relation	 ในดัชนีที่ข้อมูลเป็นแบบต่อเนื่องซึ่งผล

ทดสอบความคงที่สูงกว่าร้อยละ	80

	 ข้อมูลการตรวจช่องปากประกอบด้วย

สภาวะปรทินัต	์ปรมิาณคราบจลุนิทรยี	์สภาวะฟนัผ	ุ

และสภาวะขอ้ตอ่ขากรรไกรซึง่ดชันแีละหลกัเกณฑ์

การตรวจไดด้ดัแปลงจากหลกัเกณฑก์ารตรวจชอ่ง

ปาก	ขององค์การอนามัยโลก

		 สำาหรับการศึกษาครั้งนี้ผลลัพธ์ของการ

วิเคราะห์ที่สนใจคือ	 สภาวะโรคปริทันต์	 ซึ่งได้ให้

นิยามว่า	หมายถึง	การสูญเสียระดับยึดของอวัยวะ

ปริทันต์	(CAL)	ตั้งแต่	2	มิลลิเมตรขึ้นไป	และภาวะ

การมรีอ่งลกึปรทินัต	์(PD)	ตัง้แต	่5	มลิลเิมตรขึน้ไป
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	 3. การสัมภาษณ์

	 ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลนาจะหลวย	ที่

ผ่านการฝึกหัดการสัมภาษณ์มาเป็นอย่างดีแล้ว	

เป็นผู้ทำาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบด้วย	

ขอ้มลูพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิและสงัคมและรปูแบบ

การดำาเนินชีวิต

	 ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม	

ประกอบด้วย	 เพศ	อายุนับเป็นปี	 สถานภาพ(โสด	

/	สมรส	/	หย่าร้าง	/	แยกกันอยู่	/	หม้าย)	นำ้าหนัก

ชัง่เปน็กโิลกรมั	สว่นสงูวดัเปน็เมตร	ดชันมีวลกาย	

การศกึษา	(ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอื	/	ประถมศกึษาปทีี	่6	

/	มธัยมศกึษาปทีี่	3	/	มธัยมศกึษาปทีี่	6,	ปวช.	หรอื

เทยีบเทา่	/	ปวส.	หรอือนปุรญิญา	/	ปรญิญาตร	ี/	สงู

กวา่ปรญิญาตร)ี	อาชพี	(วา่งงาน/ไมส่ามารถทำางาน

ได	้/	ทำางานทีไ่มไ่ดร้บัคา่จา้ง	/	รบัจา้ง	/	รบัราชการ/

รัฐวิสาหกิจ	/	ค้าขาย	/	กิจการส่วนตัว	/	ทำานา	ทำา

สวน	ทำาไร่	เลี้ยงสัตว์	/	แม่บ้าน	/	อื่นๆ	)	รายได้ต่อ

เดือน	ส่วนข้อมูลด้านรูปแบบการดำาเนินชีวิตและ

พฤติกรรม	 ได้แก่	 การแปรงฟัน	การสูบบุหรี่	 การ

ดืม่สรุา	การเคีย้วหมาก	การไปรบับรกิารทนัตกรรม		

การจ่ายค่ารักษา	 สถานที่ไปรับบริการทันตกรรม	

ส่วนข้อมูลด้านความเครียดใช้แบบทดสอบ

ความเครียดสวนปรุง	 ชุด	 20	 ข้อ	 (ให้ตอบเป็นค่า

คะแนนความเครียดตั้งแต่	1	–	5)

	 4. การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

	 ข้อมูลได้รับการบันทึกในพื้นที่โดยผู้ช่วย

ทันตแพทย์ที่ผ่านการฝึกหัดมาแล้ว	 โดยทำาการ

บันทึกลงบนแบบฟอร์มกระดาษก่อน	 แล้วจึงนำา

มาถ่ายทอดลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูล

ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่

จะนำามาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม	SPSS	 for	

Windows	 11.5	 (SPSS	 for	Windows,	 Chi-

cago:	SPSS	Inc.,	2001)	การวิเคราะห์ผลกระทำา

เชิงพรรณนา	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสอง

ตัวแปร	 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ

สญูเสยีระดบัยดึของอวยัวะปรทินัต์	(CAL)	ตัง้แต่	

2	มิลลิเมตรขึ้นไป	และภาวะการมีร่องลึกปริทันต์	

(PD)	ตัง้แต	่5	มลิลเิมตรขึน้ไปกบัปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง

หลายปจัจยัพรอ้มกนัในแบบจำาลองสมการถดถอย

ลอจิสติก

ผลก�รศึกษ�
	 กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา	400	คน	ประกอบ

ด้วย	 ผู้ชาย	 96	 คน	ผู้หญิง	 304	 คน	ประชาชน

ทั่วไปจำานวน	 269	คน	และผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไป	

131	 คน	 ซึ่งมีอายุระหว่าง	 35	 –	 92	 ปีโดยที่อายุ

เฉลี่ย	52.56	ปี	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	11.48	

ปี	 ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยไม่

ได้เรียนหนังสือจำานวน	 9	 คนคิดเป็นร้อยละ2.3	

ผู้ที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	

4	 จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ

อนุปริญญาจำานวน	379	คนคิดเป็น	ร้อยละ	94.7	

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป	ร้อยละ	3	รายได้ต่อเดือน

ของกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย	 3,704.79	 และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	 4,790.38	บาท	 โดยเริ่มตั้งแต่ไม่มี

รายได้จนถึง	40,000	บาท		

	 ผลการศึกษาเชิงพรรณนา	 พบว่า	 กลุ่ม

ตัวอย่างจำานวน	 400	คน	ตรวจพบค่าเฉลี่ยฟันผุ	

ถอน	อดุ	เทา่กบั	7.6	ซี/่คน	ตรวจพบรอ่งลกึปรทินัต	์
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(Pocket	Depth	 ;	PD)	มากกว่า	5	มิลลิเมตรขึ้น

ไป	135	คนคิดเป็นร้อยละ	33.8	และตรวจพบการ

สูญเสียระดับยึด(ของอวัยวะปริทันต์)	 ทางคลินิก	

(Clinical	Attachment	Level	;	CAL)	มากกว่า	

2	 มิลลิเมตรขึ้นไป	 246	คนคิดเป็นร้อยละ	 97.6	

โดยกลุ่มประชาชนทั่วไปตรวจพบร่องลึกปริทันต์

มากกว่า	 5	มิลลิเมตรขึ้นไป	 100	คนคิดเป็นร้อย

ละ	 37.2	 และตรวจพบการสูญเสียระดับยึด(ของ

อวัยวะปริทันต์)	 ทางคลินิกมากกว่า	 2	มิลลิเมตร

ขึน้ไป	262	คนคดิเปน็รอ้ยละ	97.4	สว่นกลุม่ผูป้ว่ย

โรคกงัวลทัว่ไป	ตรวจพบรอ่งลกึปรทินัตม์ากกวา่	5	

มิลลิเมตรขึ้นไป	35	คนคิดเป็นร้อยละ	26.7	และ

ตรวจพบการสญูเสยีระดบัยดึ(ของอวยัวะปรทินัต)์	

ทางคลินิกมากกว่า	2	มิลลิเมตรขึ้นไป	130	คน	คิด

เป็นร้อยละ	99.2	ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ของกลุ่มตัวอย่างได้แก่การไปพบทันตแพทย์เพื่อ

ตรวจรักษาทางทันตกรรมในรอบ	 1	 ปีที่ผ่านมา

พบวา่กลุม่ตวัอยา่งทีไ่มไ่ดไ้ปพบทนัตแพทยเ์ลยใน

รอบ	1	ปีที่ผ่านมา	จำานวน	234	คนคิดเป็นร้อยละ	

58.5	และผูท้ีไ่ปพบทนัตแพทยใ์นรอบ	1	ปทีีผ่า่นมา

จำานวน	165	คนคิดเป็นร้อยละ	41.3	กลุ่มตัวอย่าง

ที่ไม่แปรงฟันเลยและแปรงฟันบางวันจำานวน	 16	

คนคิดเป็นร้อยละ	 4	 ผู้ที่แปรงฟันวันละ	 1	 ครั้ง

จำานวน	82	คนคิดเป็นร้อยละ	20.5	และผู้ที่แปรง

ฟันวันละ	2	ครั้งขึ้นไปจำานวน	302	คนคิดเป็นร้อย

ละ	75.5	กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สูบบุหรี่เลยจำานวน	332	

คนคิดเป็นร้อยละ	83	ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นบางครั้งและ

สูบเป็นประจำาจำานวน	57	คนคิดเป็นร้อยละ	14.3	

และผู้ที่เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกสูบแล้วจำานวน	 11	

คนคิดเป็นร้อยละ	2.8	กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดื่มเครื่อง

ดืม่แอลกอฮอลเ์ลยจำานวน	267	คนคดิเปน็รอ้ยละ	

66.8	ผูท้ีด่ืม่เปน็บางครัง้และดืม่เปน็ประจำาจำานวน	

97	 คนคิดเป็นร้อยละ	 24.3	 และผู้ที่เคยดื่มแต่

ปัจจุบันเลิกดื่มแล้วจำานวน	34	คนคิดเป็นร้อยละ	

8.5	 กลุ่มตัวอย่างที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจำานวน	

34	คนคิดเป็นร้อยละ	8.5

								
ตารางที่ 1.		ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียระดับยึดของอวัยวะปริทันต์ทางคลินิกตั้งแต่	2	มิลลิเมตร

ขึ้นไปกับปัจจัยด้านต่าง	ๆ	

ปัจจัย CAL	>	2	mm. P-value

No	(n=8) Yes	(n=392)

อาย	ุ(mean	+	SD	เป็นปี) 72.3	+	7.6 52.2	+	11.2 <0.001	a	

เพศ

	 -	 ชาย
	 -	 หญิง

2	(25%)
6	(75%)

94	(24%)
298	(76%)

1.000	b
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สถานภาพสมรส

	 -	 โสด
	 -	 แต่งงาน
	 -	 หย่าร้าง
	 -	 แยกกันอยู่
	 -	 หม้าย
ระดับการศึกษา

	 -	 ไม่ได้เรียนหนังสือ
	 -	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	6
	 -	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3
	 -	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6,	ปวช.หรือเทียบเท่า
	 -	 ปวส.	หรืออนุปริญญา
	 -	 ปริญญาตรี
	 -	 สูงกว่าระดับปริญญาตรี
	 -	 อื่น	ๆ	
อาชีพ

	 -	 ว่างงาน/ไม่สามารถทำางานได้
	 -	 ทำางานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง
	 -	 รับจ้าง
	 -	 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
	 -	 ค้าขาย
	 -	 กิจการส่วนตัว
	 -	 ทำานา	ทำาสวน	ทำาไร่	เลี้ยงสัตว์
	 -	 แม่บ้าน
	 -	 อื่น	ๆ

1	(12.5%)
6	(75%)

0
0

1	(12.5%)

0
0

1	(12.5%)
1	(12.5%)

0
0
0

6	(75%)

2	(25%)
0
0
0
0
0

2	(25%)
4	(50%)

0

44	(11.2%)
291	(74.2%)
9	(2.3%)
6	(1.5%)
42	(10.7%)

9	(2.3%)
92	(23.5%)
38	(9.7%)
31	(7.9%)
14	(3.6%)
12	(3.1%)

0
196	(50%)

33	(8.4%)
4	(1%)

65	(16.6%)
12	(3.1%)
29	(7.4%)
12	(3.1%)
167	(42.6%)
53	(13.5%)
17	(4.3%)

0.987	c

0.699	c

0.105	c

การมีโรคประจำาตัว

	 -	 ไม่มี
	 -	 มี

6	(75%)
2	(25%)

228	(58.2%)
164	(41.8%)

0.339	c

การแปรงฟัน

	 -	 ไม่ได้แปรง
	 -	 แปรงบางวัน
	 -	 แปรงวันละหนึ่งครั้ง
	 -	 แปรงวันละสองครั้งขึ้นไป

1	(12.5%)
0

1	(12.5%)
6	(75%)

7	(1.8%)
8	(2%)

81	(20.7%)
296	(75.5%)

0.178	c
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัย CAL	>	2	mm. P-
valueNo	(n=8) Yes	(n=392)

	รายได้ต่อเดือน 937.5	+	1,425.2 3,761	+	4,818.8 0.099	a

การสูบบุหรี่

	 -	 ไม่สูบเลย
	 -	 สูบ
	 -	 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกสูบแล้ว

7	(87.5%)
0

1	(12.5%)

325	(82.9%)
57	(14.5%)
10	(2.6%)

0.135	c

การดื่มแอลกอฮอล์

	 -	 ไม่ดื่มเลย
	 -	 ดื่ม
	 -	 เคยดื่มแต่ปัจจุบันเลิกดื่ม

7(87.5%)
1(12.5%)

0

260(66.7%)
96(24.6%)
34(8.7%)

0.432	c

การไปตรวจรกัษาทางทนัตกรรมในรอบ 1 ปทีีผ่า่นมา

	 -	 ไม่เคย
	 -	 เคย

3(37.5%)
5(62.5%)

231(59.1%)
160(40.9%)

0.284	b

สิ่งสะสมบนตัวฟัน

	 -	 ระดับดี
	 -	 ระดับปานกลาง
	 -	 ระดับมาก

8(100%)
0
0

22(5.6%)
203(51.8%)
167(41.8%)

<0.001	
c

a	Test	of	difference	between	means	(independent	t-test).
b	Test	of	difference	between	proportions	(Fisher’s	exact	test).
cTest	of	difference	between	proportions	(Chi-square	test).
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ตารางที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียระดับยึดของอวัยวะปริทันต์ทางคลินิกตั้งแต่	2	มิลลิเมตร

ขึ้นไป	กับปัจจัยด้านความเครียด	

ปัจจัยด้านความเครียด CAL	>	2	mm. P-value

No	(n=8) Yes	(n=392)

กลัวทำางานผิดพลาด
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรืองานในบ้าน
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)

4	(50%)
2	(25%)
2	(25%)

0
0
0

3	(37.5%)
2	(25%)
2	(25%)

0
0

1	(12.5%)

4	(50%)
2	(25%)
1	(12.5%)

0
0

1	(12.5%)

59	(15.1%)
134	(34.2%)
98	(25%)
73	(18.6%)
16	(4.1%)
12	(3.1%)

74	(18.9%)
109	(27.8%)
99	(25.3%)
67	(17.1%)
26	(6.6%)
17	(4.3%)

76	(19.4%)
123	(31.4%)
82	(20.9%)
70	(17.9%)
24	(6.1%)
17	(4.3%)

0.139	c	

0.481	c

0.212	c
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ตารางที่ 2(ต่อ)

ปัจจัยด้านความเครียด CAL	>	2	mm. P-value

No	(n=8) Yes	(n=392)

เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษ	หรือมลภาวะใน	อากาศ	นำ้า		
เสียง	และดิน
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ	
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
เงินไม่พอใช้จ่าย
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)

5	(62.5%)
2	(25%)
1	(12.5%)

0
0
0

5	(62.5%)
2	(25%)
1	(12.5%)

0
0
0

3	(37.5%)
2	(25%)
1	(12.5%)

0
1	(12.5%)
1	(12.5%)

89	(22.7%)
113	(28.8%)
107	(27.3%)
58	(14.8%)
13	(3.3%)
12	(3.1%)

118	(30.1%)
167	(42.6%)
57	(14.5%)
35	(8.7%)
8	(2%)
8	(2%)

47	(12%)
72	(18.4%)
69	(17.6%)
112	(28.6%)
50	(12.8%)
42	(10.7%)

0.176	c	

0.508	c

0.244	c
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ตารางที่ 2(ต่อ)

ปัจจัยด้านความเครียด CAL	>	2	mm. P-value

No	(n=8) Yes	(n=392)

กล้ามเนื้อตึงหรือปวด
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
ปวดหัวจากความตึงเครียด
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
ปวดหลัง
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)

2(25%)
1(12.5%)
2(25%)
1(12.5%)
1(12.5%)
1(12.5%)

4(50%)
1(12.5%)
1(12.5%)
1(12.5%)

0
1(12.5%)

2(25%)
2(25%)
1(12.5%)
1(12.5%)
1(12.5%)
1(12.5%)

51(13%)
77(19.6%)
87(22.2%)
88(22.4%)
43(11%)
46(11.7%)

55(14%)
78(19.9%)
101(25.8%)
74(18.9%)
36(9.2%)
48(12.2%)

57(14.5%)
89(22.7%)
90(23%)
85(21.7%)
34(8.7%)
37(9.4%)

0.918	c	

0.129	c

0.914	c
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ตารางที่ 2(ต่อ)

ปัจจัยด้านความเครียด CAL	>	2	mm. P-value

No	(n=8) Yes	(n=392)

ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
ปวดศีรษะข้างเดียว
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
รู้สึกวิตกกังวล
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)

3(37.5%)
3(37.5%)

0
2(25%)
0
0

4(50%)
2(25%)
1(12.5%)
1(12.5%)

0
0

3(37.5%)
3(37.5%)

0
2(25%)
0
0

85(21.7%)
130(33.2%)
97(24.7%)
55(14%)
14(3.6%)
11(2.8%)

86(21.9%)
125(31.9%)
71(18.1%)
52(13.3%)
34(8.7%)
24(6.1%)

67(17.1%)
92(23.5%)
104(26.5%)
66(16.8%)
39(9.9%)
24(6.1%)

0.537	c	

0.523	c

0.284	c
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ตารางที่ 2(ต่อ)

ปัจจัยด้านความเครียด CAL	>	2	mm. P-value

No	(n=8) Yes	(n=392)

รู้สึกคับข้องใจ
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
รู้สึกโกรธ	หรือหงุดหงิด
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
รู้สึกเศร้า
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)

3(37.5%)
4(50%)
0

1(12.5%)
0
0

3(37.5%)
3(37.5%)
1(12.5%)
1(12.5%)

0
0

3(37.5%)
3(37.5%)
2(25%)
0
0
0

85(21.7%)
104(26.5%)
99(25.3%)
61(15.6%)
30(7.7%)
13(3.3%)

55(14%)
76(19.4%)
113(28.8%)
79(20.2%)
38(9.7%)
31(7.9%)

96(24.5%)
133(33.9%)
69(17.6%)
54(13.8%)
28(7.1%)
12(3.1%)

0.365	c	

0.248	c

0.742	c	
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ตารางที่ 2(ต่อ)

ปัจจัยด้านความเครียด CAL	>	2	mm. P-value

No	(n=8) Yes	(n=392)

ความจำาไม่ดี
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
รู้สึกสับสน
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
ตั้งสมาธิลำาบาก
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)

3(37.5%)
0

3(37.5%)
2(25%)
0
0

3(37.5%)
3(37.5%)
1(12.5%)
1(12.5%)

0
0

4(50%)
2(25%)
1(12.5%)
1(12.5%)

0
0

53(13.5%)
105(26.8%)
89(22.7%)
73(18.6%)
44(11.2%)
28(7.1%)

77(19.6%)
101(25.8%)
100(25.5%)
74(18.9%)
30(7.7%)
10(2.6%)

102(26%)
110(28.1%)
81(20.7%)
67(17.1%)
27(6.9%)
5(1.3%)

0.171	c

0.673	c

0.741	c
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ตารางที่ 2(ต่อ)

ปัจจัยด้านความเครียด CAL	>	2	mm. P-value

No	(n=8) Yes	(n=392)

รู้สึกเหนื่อยง่าย
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
เป็นหวัดบ่อย	ๆ	
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
คะแนนรวมความเครียด(SPST-20)
ประเภทของความเครียด
	 -	 ความเครียดน้อย
	 -	 ความเครียดปานกลาง
	 -	 ความเครียดสูง
	 -	 ความเครียดรุนแรง
ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไป
	 -	 ไม่เป็นโรค
	 -	 เป็นโรค

3(37.5%)
3(37.5%)
1(12.5%)
1(12.5%)

0
0

3(37.5%)
3(37.5%)
2(25%)
0
0
0

22.5	+	20.6

4(50%)
2(25%)
2(25%)
0

7(87.5%)
1(12.5%)

62(15.8%)
87(22.2%)
68(17.3%)
99(25.3%)
42(10.7%)
34(8.7%)

115(29.3%)
144(36.7%)
59(15.1%)
45(11.5%)
17(4.3%)
12(3.1%)
36.5	+	17.8

89(22.7%)
151(38.5%)
119(30.4%)
33(8.4%)

262(66.8%)
130(33.2%)

0.386	c	

0.821	c

0.029	a

0.304	c

0.282	b

a	Test	of	difference	between	means	(independent	t-test).
b	Test	of	difference	between	proportion	(Fisher’s	exact	test).
cTest	of	difference	between	proportion	(Chi-square	test).
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ตารางที่ 3. 	ความสัมพันธ์ระหว่างการมีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่	5	มิลลิเมตรขึ้นไปกับปัจจัยด้านต่าง	ๆ	

ปัจจัย PD	>	5	mm. P-value

No	(n=265) Yes	(n=135)

อาย	ุ(mean	+	SD	เป็นปี) 53.1	+	11.8 51.6	+	10.8 0.227	a	

เพศ

	 -	 ชาย
	 -	 หญิง

56(21.1%)
209(78.9%)

40(29.6%)
95(70.4%)

0.064	b

สถานภาพสมรส
	 -	 โสด
	 -	 แต่งงาน
	 -	 หย่าร้าง
	 -	 แยกกันอยู่
	 -	 หม้าย
ระดับการศึกษา
	 -	 ไม่ได้เรียนหนังสือ
	 -	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	6
	 -	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3
	 -	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6,	ปวช.หรือเทียบเท่า
	 -	 ปวส.หรืออนุปริญญา
	 -	 ปริญญาตรี
	 -	 สูงกว่าระดับปริญญาตรี
	 -	 อื่น	ๆ	
อาชีพ

	 -	 ว่างงาน/ไม่สามารถทำางานได้
			 -	 ทำางานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง
			 -	 รับจ้าง
	 -	 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
	 -	 ค้าขาย
	 -	 กิจการส่วนตัว
	 -	 ทำานา	ทำาสวน	ทำาไร่	เลี้ยงสัตว์
		 -	 แม่บ้าน
			 -	 	อื่น	ๆ

35(13.2%)
192(72.5%)
7(2.6%)
3(1.1%)
28(10.6%)

7(2.6%)
52(19.6%)
25(9.4%)
20(7.5%)
9(3.4%)
10(3.8%)

0
142(53.6%)

25(9.4%)
2(0.8%)
43(16.2%)
9(3.4%)
17(6.4%)
9(3.4%)
106(40%)
43(16.2%)
11(4.2%)

10(7.4%)
105(77.8%)
2(1.5%)
3(2.2%)
15(11.1%)

9(2.3%)
92(23.5%)
38(9.7%)
31(7.9%)
14(3.6%)
12(3.1%)

0
196(50%)

10(7.4%)
2(1.5%)
22(16.3%)
3(2.2%)
12(8.9%)
3(2.2%)
63(46.7%)
14(10.4%)
6(4.4%)

0.369	c

0.255	c

0.694	c
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

ปัจจัย PD	>	5	mm. P-value

No	(n=265) Yes	(n=135)

รายได้ต่อเดือน 3,628.4	+	4,593.3 3,854	+	5,169.9 0.656	a

การมีโรคประจำาตัว
	 -	 ไม่มี
	 -	 มี

157(59.2%)
108(40.8%)

77(57%)
58(43%)

0.670	b

การแปรงฟัน
	 -	 ไม่ได้แปรง
	 -	 แปรงบางวัน
	 -	 แปรงวันละหนึ่งครั้ง
	 -	 แปรงวันละสองครั้งขึ้นไป

7(2.6%)
6(2.3%)
57(21.5%)
195(73.6%)

1(1.8%)
2(1.5%)
25(18.5%)
107(79.3%)

0.447	c

การสูบบุหรี่
	 -	 ไม่สูบเลย
	 -	 สูบ
	 -	 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกสูบแล้ว

228(86%)
31(11.7%)
6(2.3%)

104(77%)
26(19.3%)
5(3.7%)

0.077	c

การดื่มแอลกอฮอล์
	 -	 ไม่ดื่มเลย
	 -	 ดื่ม
	 -	 เคยดื่มแต่ปัจจุบันเลิกดื่ม

185(70.3%)
58(22.1%)
20(7.6%)

82(60.7%)
39(28.9%)
14(10.4%)

0.155	c

การไปตรวจรกัษาทางทนัตกรรมในรอบปทีีผ่า่นมา
	 -	 ไม่เคย
	 -	 เคย

152(57.6%)
112(42.4%)

82(60.7%)
53(39.3%)

0.592	b

สิ่งสะสมบนตัวฟัน
	 -	 ระดับดี
	 -	 ระดับปานกลาง
	 -	 ระดับมาก

27(10.2%)
142(53.6%)
96(36.2%)

3(2.2%)
61(45.2%)
71(52.6%)

0.001	c

a	Test	of	difference	between	means	(independent	t-test).
b	Test	of	difference	between	proportion	(Fisher’s	exact	test).
cTest	of	difference	between	proportion	(Chi-square	test).
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ตารางที ่4.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งการมรีอ่งลกึปรทินัตต์ัง้แต	่5	มลิลเิมตรขึน้ไปกบัปจัจยัดา้นความเครยีด	

ปัจจัยด้านความเครียด PD	>	5	mm. P-value

No	(n=265) Yes	(n=135)

กลัวทำางานผิดพลาด
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
ครอบครัวมีความขัดแย้งกันเรื่องเงินหรืองานในบ้าน
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)

48(18.1%)
84(31.7%)
66(24.9%)
49(18.5%)
10(3.8%)
8(3%)

57(21.5%)
65(24.5%)
67(25.3%)
48(18.1%)
15(5.7%)
13(4.9%)

56(21.1%)
80(30.2%)
51(19.2%)
47(17.7%)
17(6.4%)
14(5.3%)

15(11.1%)
52(38.5%)
34(25.2%)
24(17.8%)
6(4.4%)
4(3%)

20(14.8%)
46(34.1%)
34(25.2%)
19(14.1%)
11(8.1%)
5(3.7%)

24(17.8%)
45(33.3%)
32(23.7%)
23(32.9%)
7(5.2%)
4(3%)

0.530	c	

0.218	c

0.706	c
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ตารางที่ 4(ต่อ)

ปัจจัยด้านความเครียด PD	>	5	mm. P-value

No	(n=265) Yes	(n=135)

เปน็กงัวลกบัเรือ่งสารพษิหรอืมลภาวะใน	อากาศ	นำา้	เสยีง	
และดิน
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ	
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
เงินไม่พอใช้จ่าย
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)

70(26.4%%)
74(27.9%)
68(25.7%)
38(14.3%)
6(2.3%)
9(3.4%)

83(31.3%)
110(41.5%)
38(14.3%)
21(7.9%)
6(2.3%)
7(2.6%)

38(14.3%)
42(15.8%)
43(16.2%)
83(31.3%)
31(11.7%)
28(10.6%)

24(17.8%)
41(30.4%)
40(29.6%)
20(14.8%)
7(5.2%)
3(2.2%)

40(29.6%)
59(43.7%)
20(14.8%)
13(9.6%)
2(1.5%)
1(0.7%)

12(8.9%)
32(23.7%)
27(20%)
29(21.5%)
20(14.8%)
15(11.1%)

0.276	c	

0.792	c

0.086	c



54

Vol.7 No.1

ตารางที่ 4(ต่อ)

ปัจจัยด้านความเครียด PD	>	5	mm. P-value

No	(n=265) Yes	(n=135)

ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
ปวดศีรษะข้างเดียว
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
รู้สึกวิตกกังวล
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)

58(21.9%)
82(30.9%)
66(24.9%)
39(14.7%)
11(4.2%)
9(3.4%)

60(22.6%)
79(29.8%)
51(19.2%)
37(14%)
23(8.7%)
15(5.7%)

49(18.5%)
61(23%)
62(23.4%)
43(16.2%)
34(12.8%)
16(6%)

30(22.2%)
51(37.8%)
31(23%)
18(13.3%)
3(2.2%)
2(1.5%)

30(22.2%)
48(35.6%)
21(15.6%)
16(11.9%)
11(8.1%)
9(6.7%)

21(15.6%)
34(25.2%)
42(31.1%)
25(18.5%)
5(3.7%)
8(5.9%)

0.599	c	

0.836	c

0.060	c
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ตารางที่ 4(ต่อ)

ปัจจัยด้านความเครียด PD	>	5	mm. P-value

No	(n=265) Yes	(n=135)

รู้สึกคับข้องใจ
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
รู้สึกโกรธ	หรือหงุดหงิด
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
รู้สึกเศร้า
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)

60(22.6%)
71(26.8%)
61(23%)
41(15.5%)
22(8.3%)
10(3.8%)

37(14%)
48(18.1%)
80(30.2%)
50(18.9%)
28(10.6%)
22(8.3%)

66(24.9%)
86(32.5%)
46(17.4%)
38(14.3%)
22(8.3%)
7(2.6%)

28(20.7%)
37(27.4%)
38(28.1%)
21(15.6%)
8(5.9%)
3(2.2%)

21(15.6%)
31(23%)
34(25.2%)
30(22.2%)
10(7.4%)
9(6.7%)

33(24.4%)
50(37%)
25(18.5%)
16(11.9%)
6(4.4%)
5(3.7%)

0.785	c

0.585	c

0.658	c	
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ตารางที่ 4(ต่อ)

ปัจจัยด้านความเครียด PD	>	5	mm. P-value

No	(n=265) Yes	(n=135)

รู้สึกเหนื่อยง่าย
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
เป็นหวัดบ่อย	ๆ	
	 -	 ไม่ตอบ	(0	คะแนน)
	 -	 ไม่เครียด	(1	คะแนน)
	 -	 เครียดเล็กน้อย	(2	คะแนน)
	 -	 เครียดปานกลาง	(3	คะแนน)
	 -	 เครียดมาก	(4	คะแนน)
	 -	 เครียดมากที่สุด	(5	คะแนน)
คะแนนรวมความเครียด(SPST-20)
ประเภทของความเครียด
	 -	 ความเครียดน้อย
	 -	 ความเครียดปานกลาง
	 -	 ความเครียดสูง
	 -	 ความเครียดรุนแรง
ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไป
	 -	 ไม่เป็นโรค
	 -	 เป็นโรค

47(17.7%)
54(20.4%)
43(16.2%)
69(26%)
29(10.9%)
23(8.7%)

82(30.9%)
91(34.3%)
39(14.7%)
30(11.3%)
15(5.7%)
8(3%)

36.6	+	18.5

62	(23.4%)
98	(37%)
82	(30.9%)
23	(8.7%)

169	(63.8%)
96	(36.2%)

18(13.3%)
36(26.7%)
26(19.3%)
31(23%)
13(9.6%)
11(8.1%)

36(26.7%)
56(41.5%)
22(16.3%)
15(11.1%)
2(1.5%)
4(3%)

35.5	+	16.9

31	(23%)
55	(40.7%)
39	(28.9%)
10	(7.4%)

100	(74.1%)
35	(25.9%)

0.604	c

0.345	c

0.575	a

0.888	c

0.043	b

a	Test	of	difference	between	means	(independent	t-test).
b	Test	of	difference	between	proportion	(Fisher’s	exact	test).
cTest	of	difference	between	proportion	(Chi-square	test).
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สรุปและอภิปร�ยผลก�รศึกษ�  
	 ผลการศึกษา    

	 ผลการศกึษาทีผ่า่นมาหลาย	ๆ 	การศกึษาพบ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสุขภาพจิตกับโรค

ปริทันต์	 45-56,62-65	 ในการศึกษานี้พบความสัมพันธ์

เบื้องต้นระหว่างการสูญเสียระดับยึด(ของอวัยวะ

ปริทันต์)ทางคลินิกตั้งแต่	 2	 มิลลิเมตรขึ้นไปกับ

คะแนนรวมความเครียดจากแบบวัดความเครียด

สวนปรงุ	โดยพบวา่ผูท้ีม่กีารสญูเสยีระดบัยดึ(ของ

อวยัวะปรทินัต)์ทางคลนิกิตัง้แต่	2	มลิลเิมตรขึน้ไป

จะมีค่าคะแนนรวมความเครียดเฉลี่ยสูงกว่า	 และ

ยังพบความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างการมีร่องลึก

ปริทันต์ตั้งแต่	 5	มิลลิเมตรขึ้นไปกับข้อคำาถามใน

แบบวดัความเครยีดสวนปรงุคอื	ความจำาไมด่แีละ

ตั้งสมาธิลำาบาก	รวมทั้งยังสัมพันธ์กับผู้ที่ป่วยเป็น

โรคกังวลทั่วไปอีกด้วย	ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถ

ควบคุมความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรรบกวนได้ก็ตาม

เนื่องจากจำานวนกลุ่มตัวอย่างมีจำานวนน้อย	 แต่

ผลการศึกษานี้ก็สอดคล้องกับหลาย	ๆ	การศึกษา

ที่ผ่านมา62-64,	66-69		 ในขณะที่บางการศึกษาก็ไม่พบ

ความสัมพันธ์ดังกล่าว58,	71	

	 ซึง่ความแตกตา่งของผลการศกึษาอาจเนือ่ง

มาจาก	

	 -	 นิ ย า ม ข อ ง ตั ว แ ป ร แ ล ะ มิ ติ ข อ ง

ความเครียด

	 -	 ความไวของเครื่องมือที่ใช้วัด

	 -	 การเลือกตัวอย่างเข้าสู่การศึกษา

	 -	 ชว่งอาย	ุ	ระดบัการศกึษา	และสถานภาพ

ทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง

	 -	 นิยามของการวัดโรคปริทันต์

	 -	 ความถกูตอ้งแมน่ยำาของขอ้มลูทีไ่ด	้โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเครียด

	 การเลือกตัวอย่าง

	 ผู้ที่สมัครใจเข้าสู่การศึกษามีแนวโน้มที่

จะมีความแตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่การศึกษา	

เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วม

	 การศกึษาในครัง้นีส้ว่นใหญเ่ปน็อาสาสมคัร

สาธารณสุข	ซึ่งอาจจะมีความรู้และทัศนคติที่ดีใน

เรื่องการดูแลสุขภาพมากกว่าประชาชนทั่วไป	และ

อาจจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพช่องปากที่ดีกว่าประชาชน

ทั่วไป	 ส่วนผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปก็เช่นเดียวกัน

สว่นใหญเ่ปน็ผูป้ว่ยทีก่ลา้เปดิเผยตวัตอ่สาธารณะ

ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคกังวลทั่วไป	 เนื่องจากมีผู้

ป่วยส่วนใหญ่ไม่ยินยอมเข้าสู่การศึกษาเนื่องจาก

ไม่อยากให้ชาวบ้านคนอื่น	ๆ	รู้ว่าตัวเองกำาลังป่วย

เป็นโรคกังวลทั่วไปและต้องไปรับยาเป็นประจำาที่

โรงพยาบาลจิตเวช	 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะกลัวจะมี

ผลกระทบต่อหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่

	 การนำาผลการศึกษาไปใช้อาจจะมีข้อจำากัด

ในการนำาไปใช้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจำานวน

น้อยไม่เพียงพอต่อการอธิบายความสัมพันธ์ได้ดี

พอ	 และความแตกต่างของผู้ที่เข้าสู่การศึกษากับ

ผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่การศึกษาดังที่กล่าวข้างต้น

	 การวดัผลลพัธข์องสภาวะปรทินัต ์(การสญูเสยี

ระดบัยดึของอวยัวะปรทินัตท์างคลนิกิ และการมี

ร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 5มิลลิเมตรขึ้นไป)

	 การสูญเสียระดับยึดของอวัยวะปริทันต์

ทางคลินิกนั้นถือว่าเป็นดัชนีที่ได้รับการยอมรับ
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ว่าเป็นดัชนีมาตรฐาน	สำาหรับวัดสภาวะปริทันต์	 71	

และArmitage	 72	 ได้แนะนำาให้แบ่งกลุ่มความ

รนุแรงของการสญูเสยีระดบัยดึของอวยัวะปรทินัต์

ทางคลินิก	เป็น	3	ระดับคือ	

	 -	 การสญูเสยีระดบัยดึเลก็นอ้ย	(Slightly)	

เท่ากับ	1-2	มิลลิเมตร

	 -	 การสญูเสยีระดบัยดึปานกลาง	(Moderate)		

เท่ากับ	3-4	มิลลิเมตร

	 -	 การสูญเสียระดับยึดรุนแรง	 (Severe)	

เท่ากับ	5	มิลลิเมตรขึ้นไป

	 อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ใช้จุดแบ่ง

การสูญเสียระดับยึดที่	 2	 มิลลิเมตร	 เนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อยซึ่งการกำาหนดจุดแบ่ง

ที่	 2	 มิลลิเมตรจะทำาให้พบความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านสุขภาพจิตและสภาวะปริทันต์ได้ดีกว่า	

ซึง่การศกึษาในครัง้นีพ้บความสมัพนัธร์ะหวา่งการ

สูญเสียระดับยึดของอวัยวะปริทันต์ทางคลินิกกับ

คะแนนรวมของความเครยีด	โดยผูท้ีม่กีารสญูเสยี

ระดบัยดึของอวยัวะปรทินัตท์างคลนิกิมากกวา่	จะ

มีคะแนนรวมของความเครียดเฉลี่ยสูงกว่า

	 สว่นผลลพัธใ์นดา้นการมรีอ่งลกึปรทินัตน์ัน้

ไดใ้ชจ้ดุแบง่ที่	5	มลิลเิมตรเพือ่ใหแ้นใ่จวา่เปน็รอ่ง

ลึกปริทันต์จริงที่ไม่ได้เกิดจากการที่มีเหงือกบวม

ซึง่อาจจะเกดิเปน็รอ่งลกึปรทินัตเ์ทยีม	ซึง่ในหลาย

การศึกษาก็ได้มีการใช้ดัชนีดังกล่าว	แต่ดัชนีการมี

รอ่งลกึปรทินัตน์ัน้มขีอ้ดอ้ยอยูห่ลายอยา่งเชน่ไมม่ี

ความแมน่ยำาในการตรวจเนือ่งจากการตรวจขึน้อยู่

กับการบวมจากการอักเสบของเหงือก	

	 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความแม่นยำาในการตรวจ

มากยิ่งขึ้นควรจะเลือกใช้ดัชนีการสูญเสียระดับ

ยึดของอวัยวะปริทันต์ทางคลินิกไว้ก่อน	 อย่างที่

กลา่วขา้งตน้ดชัน	ีการสญูเสยีระดบัยดึของอวยัวะ

ปริทันต์ทางคลินิกนั้นถือว่าเป็นดัชนีที่ได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นดัชนีมาตรฐาน

	 วิธีการวัดผลลัพธ์ที่ดีควรจะเพิ่มการวัดตัว

บ่งชี้กระบวนการเกิดโรคด้วยได้แก่	 การวัดระดับ

ของสารต่าง	 ๆ	 ที่แสดงอาการอักเสบของอวัยวะ	

ปริทันต์เช่น	Cytokines	ควบคู่ไปด้วย	เป็นต้น	

ก�รวัดคว�มเครียด
	 แบบทดสอบที่ใช้วัดความเครียดในการ

ศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง	

(SPST-20)	เนื่องจากสามารถนำาไปใช้ได้ทั้งในงาน

เชิงสำารวจ	 และวิเคราะห์	 เหมาะกับงานสำารวจที่

ต้องการผลที่เร็ว	ตอบง่ายและสะดวกต่อการใช้	ผู้

ตอบสามารถตอบไดด้ว้ยตนเองตามขอ้ความทีต่รง

กบัความรูส้กึปรอืประสบการณจ์รงิทีเ่กดิขึน้	อกีทัง้

เป็นแบบวัดความเครียดที่เหมาะกับคนไทย	 โดย

ถกูสรา้งขึน้มาจากกรอบแนวคดิดา้นชวีภาพ	จติใจ	

และสงัคมของความเครยีด	ซึง่เครือ่งมอืเทา่ทีใ่ชอ้ยู่

ในขณะนีส้ว่นใหญเ่ปน็แบบวดับคุลกิภาพ	วดัความ

วิตกกังวล	 วัดอาการทางกายและจิตที่สัมพันธ์กับ

ความเครยีด	ดงันัน้แบบวดันีจ้งึเหมาะทีจ่ะนำามาใช้

เพือ่หาขอ้มลูเกีย่วกบัความเครยีดของผูท้ีเ่ขา้สูก่าร

ศกึษา	จะไดท้ราบทีม่าของความเครยีด	การใชช้วีติ

ประจำาวันที่มีผลต่อการเกิดความเครียดหรือการ

ปรบัตวัรบักบัความเครยีด	แตแ่บบวดัความเครยีด
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สวนปรุงก็มีข้อจำากัดคือ59	

	 1.	 แบบวัดความเครียดฉบับสั้น	 20	 ข้อ	

ไม่สามารถแยกแยะสาเหตุหรืออาการต่าง	ๆ	ของ

ความเครียดได้	 บอกระดับความเครียดได้เพียง

คร่าว	ๆ	

	 2.	 เหมาะสำาหรับผู้ตอบในวัยทำางานหรือ	

วัยเรียน	หากจะนำาไปใช้ในคนกลุ่มอื่น	ๆ	เช่นเด็ก		

หรือผู้สูงอายุควรจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ	

หาความแม่นตรง	 และเกณฑ์การแบ่งระดับ

ความเครียดใหม่

	 3.	 การประเมนิระดบัความเครยีดของแบบ

ทดสอบ	 ได้จากคะแนนรวมของข้อคำาถาม	หากผู้

ตอบมคีวามเครยีดกบัเหตกุารณเ์พยีงไมก่ีข่อ้อยา่ง

รนุแรง	คะแนนรวมออกมาอาจจะอยูใ่นระดบัเดยีว

กับคนที่เครียดตำ่า	ๆ	ต่อหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในชีวิต

	 4.	 แบบทดสอบนี้	 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบ

รายงานตนเอง	อาจเกดิความลำาเอยีงโดยธรรมชาติ

ของคนที่ย่อมแสดงตนในด้านดี	 หรือตอบไม่ตรง

กบัความเปน็จรงิ	หรอืคนทีช่อบปฏเิสธความเครยีด	

อาจจะรายงานดูน้อยกว่าความเป็นจริง	

	 ดังนั้นความเครียดถ้าจะให้ถูกต้องควรจะ
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