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โรคปริทันตอักเสบและโรคฟนผุในผูปวยเบาหวาน
Periodontitis, and Dental Caries in Diabetic 

Patients

บทคัดยอ
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแบบแผน

การดํารงชีวิตในยุคปจจุบัน ทําใหความเสี่ยงและ

ความรุนแรงของการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น 

โรคเบาหวานและโรคป  รทินัตอกัเสบเปนโรคเร้ือรัง

ที่มีอุบัติการณการเกิดโรคสูงในประชากรท่ัวไป 

และยังมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน มีหลักฐาน

การศกึษาบงชีว้าโรคปรทินัตอกัเสบเปนปจจยัเสีย่ง

และเพิ่มความรุนแรงของการเกิดโรคเบาหวาน ใน

ขณะเดียวกันโรคเบา  หวานก็ทําใหความเส่ียงและ

ความรุนแรงของการเกิดโรคปริทันตอักเสบ

เพ่ิมข้ึนเชนกัน ในทางระบาดวิทยาโรคฟนผุเปน

โรคสําคัญท่ีพบไดในทุกกลุมวัยและมีแนวโนมการ

เกิดโรคเพ่ิมข้ึน และมีการศึกษาท่ีพบวาโรคเบา

หวานเพิม่ความเส่ียงตอการเกดิโรคฟนผ ุบทความ

นีท้าํการทบทวนเกีย่วกับโรคเบาหวาน โรคปรทินัต

อกัเสบ โรคฟนผ ุความสมัพนัธระหวางโรคเบาหวาน

กับโรคในชองปากทั้งสองโรค รวมทั้งแนวทางการ

รักษาทางทันตกรรมในผูปวยเบาหวาน องคความ

รูจากการทบทวนวรรณกรรมนี้จะชวยเพิ่มความ

เขาใจในดานปจจัยที่เก่ียวของกับโรคและความ

สัมพันธระหวางปจจัยกับโรคดังกลาว อันจะนํา

ไปสูการลดปญหาจากการเกิดโรคในชองปากใน

ผูปวยเบาหวานตอไป 

 คําไขรหัส : โรคเบาหวาน/ โรคปริทันต

อักเสบ / โรคฟนผุ
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Abstract
 Currently, changes in behaviors and 

lifestyles increase risk and severity of chronic 

diseases. Both diabetes mellitus and 

periodontitis are two related chronic diseases, 

of which the incidence is high in general. 

Research evidence has indicated that 

periodontitis is a risk factor and can  increase

severity of  diabetes; at the same time 

diabetes is a risk factor and can enhance 

severity of  periodontitis. In terms of 

epidemiology, the prevalence of dental 

caries is high among all ages and its occurrence 

is increasing. Some research evidence has 

also suggestd that diabetes increases the 

risk of dental caries. This literature reviews 

diabetes mellitus, periodontitis, d  ental caries,

the connections among diabetes and both 

periodontitis and dental caries as well as 

dental management of diabetic patients. 

The knowledge will enhance understanding 

regarding factors related to the diseases as 

well as their interrelationship. Thus may 

further help decrease problems due to both 

important oral diseases in diabetic patients.

 Keywords :  diabetes mel l i tus, 

periodontitis, dental caries.

บทนํา
 ปจจบุนัสภาพความเปนชมุชนเมอืงและการ

พฒันาของเศรษฐกิจทาํใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน

ดานพฤติกรรมการบริโภคและแบบแผนการดํารง

ชีวิต คนทั่วโลกประสบกับปญหาการรับประทาน

อาหารมากเกินนํามาซ่ึงโรคเร้ือรังอยาง เชน  

โรคเบาหวาน และโรคทางชองปาก อาหารและ

โภชนาการสงผลตอสุขภาพชองปากในหลายๆ

ดาน โรคในชองปากท่ีสัมพันธกับอาหารท่ีสําคัญ 

ไดแก โรคปริทันตอักเสบ (periodontitis) และ

โรคฟนผ ุ(dental caries)1 ซึง่โรคท้ังสองเปนโรคท่ี

สามารถปองกนัและควบคุมไดจากการดูแลตนเอง

และจากการรวมมือกันระหวางชุมชนและเจาหนาท่ี

สาธารณสุข2 จากการศึกษาที่ผานมาพบวาโรคทาง

รางกายหลายโรคมีอาการแสดงออกทางชองปาก

และเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดโรคในชองปาก  และ

โรคในชองปากบางโรคก็เปนปจจัยเสี่ยงตอภาวะ

สขุภาพรางกาย ดงัเชนโรคเบาหวานกบัโรคปรทินัต

อักเสบ และโรคเบาหวานกับโรคฟนผุ 

 1. ความหมาย สภาพปญหาและปจจัยที่

ทําใหเกิดโรคเบาหวาน

 โรคเบาหวานอยูกลุมของโรคเมตาบอลิก 

(metabolic diseases) ทีแ่สดงถงึการมภีาวะระดบั

กลโูคสในเลือดสูง (hyperglycemia)  เปนผลเน่ือง

มาจากตับออนไมสามารถผลิตอินซูลิน (insulin) 

ไดเพียงพอ หรือรางกายไมสามารถนําอินซูลินไป

ใชงานได อินซูลินเปนฮอรโมนที่ควบคุมนํ้าตาล

ในเลือด3 ทําหนาที่ เปนตัวพานํ้ าตาลกลูโคส

เขาสูเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกาย เพื่อเผาผลาญ
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เปนพลังงานในการดําเนินชีวิต4 การวินิจฉัยโรค

เบาหวานจะประเมินจากระดับนํ้าตาลในเม็ดเลือด 

(glycated haemoglobin level) ที่มีคามากกวา

หรือเทากับรอยละ 6.5 หรือระดับพลาสมากลูโคส

ขณะอดอาหารอยางนอย 8 ชั่วโมงกอนตรวจ 

(fasting plasma glucose level) มีคามากกวา

หรือเทากับ 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (mg/dl) 

โดยในคนปกตจิะพบวาระดบันํา้ตาลในเมด็เลอืดมี

คานอยกวารอยละ 5.7 และระดับพลาสมากลโูคส

ขณะอดอาหารมีคา  นอยกวา  100 มิลลิกรัมตอ

เดซิลิตร5   โดยโรคเบาหวานสามารถแบงออกได

เปน 4 ชนิด ดังนี้

  1) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 

diabetes) แตเดิมรูจักในชื่อ เบาหวานชนิดพึ่ง

อินซูลิน (insulin-dependent diabetes) หรือ 

เบาหวานในเด็ก (childhood-onset diabetes)   

เกดิจากเบตาเซลในตับออน (islets of pancreas) 

ไมสรางอินซูลินหรือสรางไดนอยมาก เชื่อวา

รางกายมกีารสรางภมูคิุมกนัขึน้ตอตานการทาํลาย

ตับออนของตัวเอง จนไมสามารถสรางอินซูลินได  

เรียกวา โรคภูมิแพตอตัวเอง หรือ ออโตอิมมูน 

(autoimmune) ทัง้นีเ้ปนผลมาจากความผิดปกติ

ทางกรรมพนัธุรวมกบัการตดิเช้ือหรือการไดรบัสาร

พษิจากภายนอก  เปนชนิดทีพ่บไดนอยแตมคีวาม

รนุแรงและอันตรายสงู โดยพบในคนอายตุํา่กวา 25 

ปแตก็อาจพบในคนสูงอายุไดบาง3

  2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 

diabetes) แตเดิมรูจักในชื่อเบาหวานชนิดไมพึ่ง

อินซูลิน (non-insulin dependent diabetes) 

หรือเบาหวานในผูใหญ (adult-onset diabetes) 

ผูที่เปนเบาหวานท่ัวโลกรอยละ 90 เปนเบาหวาน

ชนิดนี้ โรคเบาหวานชนิดนี้เกิดจากรางกายไม

สามารถนําอินซูลินไปใชได4 ตับออนของผูปวย

ชนิดนี้ยังสามารถสรางอินซูลินได แตไมเพียงพอ

กับความตองการของรางกาย เกิดภาวะน้ําตาล

เหลือใชจึงทําใหเปนโรคเบาหวาน ผูปวยเบาหวาน

ชนิดนี้มีทั้งที่อวนมาก รูปรางปกติ จนถึงผอม 

สาเหตอุาจเกดิจากกรรมพนัธุ อวนเกนิไป มลีกูดก 

การใชยาบางชนิด หรอืพบรวมกับโรคอ่ืนๆ3 มกัพบ

ในผูที่มีอายุมากกวา 30 ป6 ปจจุบันเบาหวานชนิด

นี้พบเฉพาะในผูใหญ แตก็มีเกิดในเด็กหรือวัย

หนุมสาวไดบาง3

  3) โรคเบาหวานขณะต้ังครรภ (gesta-

tional diabetes) คอื โรคเบาหวานทีม่ภีาวะไมทน

ตอกลูโคส (glucose intolerance) หรือ การมีนํ้า

ตาลในเลือดสูง7 เร่ิมเกิดขึ้นขณะที่มีการตั้งครรภ  

ผูที่เปนเบาหวานชนิดน้ีมีความเส่ียงตอการท่ีจะ

เปนเบาหวานชนิดที่ 2 ในอนาคต  ตลอดจนอาจ

สงผลใหเด็กเปนเบาหวานเมื่ออยูในวัยหนุมสาว

  4) โรคเบาหวานชนิดอ่ืนๆ  (other 

specifi c types) เปนความหลากหลายของภาวะ

ที่ ไมปกติประกอบดวยปจจัยทางพันธุกรรม 

โรคอื่นๆ หรือสัมพันธกับการใชยา6

 ปจจุบนัท่ัวโลก ประชาชนมากกวา 347 ลาน

คนเปนโรคเบาหวาน และกําลงัเพ่ิมจาํนวนมากขึน้7

ในประเทศท่ีพัฒนาแลวประชากรสวนใหญที่

เปนโรคเบาหวานจะอยู ใน วัยปลดเกษียณ 

ในขณะที่ประชากรในประเทศกําลังพัฒนา
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เปนโรคเบาหวานในชวงอายุระหวาง 35 ปถึง 64 ป8

จากขอมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

จากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ

ตรวจรางกาย ครัง้ที ่ 3 พ.ศ. 2546-2547 และครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2551-2552 พบวาความชุกของโรคเบาหวาน

ในประชากรอายุ  15 ปขึ้นไปในป พ.ศ. 2552

(รอยละ 6.9) แมวาจะไมแตกตางจากป พ.ศ. 2547

(รอยละ  6.85) มากนัก9  แตจากขอมูลของ

กระทรวงสาธารณสุขพบวา ปจจุบันคนที่มีอายุ 35 ป

ขึ้นไปปวยเปนโรคเบาหวานมากถึง 2.4 ลานคน 

และผูที่เขารับการรักษากวาคร่ึงไมเคยรูมากอน

วาตนเองปวยเปนโรคเบาหวาน4 สะทอนใหเห็น

ถึงแนวโนมของโรคเบาหวานที่ไมไดลดนอยลง 

ความเสีย่งตอการเปนโรคทีส่งูขึน้เมือ่มอีายมุากขึน้ 

ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไปยังไมมีความรูที่จะ

ประเมินภาวะการเปนโรคเบาหวานจากอาการ

แสดงของตนเองได 

 2. ความหมาย สภาพปญหาและปจจัยที่

ทําใหเกิดโรคปริทันตอักเสบ

 โรคปริทันต (periodontal disease) 

ประกอบดวย โรคเหงอืกอกัเสบ (gingivitis) และ

โรคปริทันตอักเสบ (periodontitis)  กระบวนการ

อักเสบเปนผลทําใหเกิดการทําลายสวนยึดเกาะ 

(attachment apparatus) และกระดกูรองรบัฟน 

(supporting alveolar bone)10,11 มผีลตอสวนยึด

เกาะของอวัยวะปริทนัต (periodontal ligament) 

อันไดแก  เคลือบรากฟน (cementum) อินเตอร

ไฟบริลลาร  แมทริก (interfi brillar matrix) และ

คอลลาเจนไฟบริล (collagen fi bril) บนผิวรากฟน 

โรคปริทันตเปนโรคหน่ึงที่พบไดบอยในชองปาก

และเปนสาเหตุหลักของการสูญเสียฟนในวัย

ผูใหญ 11

 จากการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปาก

ระดับประเทศ คร้ังที่ 7 ประเทศไทย พ.ศ. 2555 

กองทนัตสาธารณสขุกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

รายงานวาภาพรวมอตัราสวนผูมฟีนในชองปากไม

นอยกวา 20 ซีม่เีพ่ิมมากขึน้ แตยงัพบปญหาสภาวะ

ปรทินัตอกัเสบท่ีมกีารทําลายกระดูกรองรับรากฟน

ในวัยผูใหญหรือวัยทํางาน (35-44 ป) รอยละ 

15.6  ในวัยผูสูงอายุ (60-74 ป) รอยละ 32.1 ซึ่ง

พบวาในระดับที่รุนแรงมาก คือ มีรองลึกปริทันต

ตั้งแต 6 มิลลิเมตรขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 4.7 และ

รอยละ 11.4 ตามลําดับ12 และแมวาจะมีแนวโนม

ของปญหาลดลงเมื่อเปรียบเทียบจากการสํารวจ

ครั้งที่ 6 ที่พบวามีสภาวะปริทันตอักเสบท่ีมีการ

ทาํลายกระดูกรองรับรากฟนรวมดวยในวัยทาํงาน 

รอยละ 37.6  และวัยผูสูงอายุ รอยละ 84.2 และ

อยูในระดับรุนแรงมากคิดเปนรอยละ 15.5 และ

รอยละ 68.8 ตามลําดับกต็าม13 ถาหากไมไดรบัการ

ดแูลรักษาปองกันทีเ่หมาะสมแลวกจ็ะนาํมาซึง่การ

สูญเสียฟนตอไปได

 ปจจัยที่เกี่ยวของกับโรคปริทันต  ไดแก

  1)  ปจจัยเฉพาะที่ คือ รองลึกปริทันต

และคราบจุลินทรีย 

  2) ปจจัยทางระบบ คือ ระบบภูมิคุมกัน

ของโฮสท (host) 

  3) ปจจัยเสริมอื่นๆ คือ  สิ่งแวดลอม 

พฤติกรรม และพันธุกรรม
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  ในอดีตสาเหตุการเกิดโรคปริทนัตจะมุง

ไปยังแบคทีเรยีในคราบจุลนิทรีย ซึง่สวนใหญตอง

มเีชือ้อยางนอย  2 ชนดิ11 คอื แอกกรเีกตแิบคเทอร  

แอคทีโนไมซีเทมโคมิแทนส (Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans) กบั พอรไฟโรโมแนส 

จิงจิวาลิส (Porphyromonas gingivalis) ที่สราง

และปลอยผลิตผลออกมา กับการตอบสนอง

ของระบบภูมิคุมกันของโฮสทเพ่ือปองกันตนเอง

ซึ่งกระบวนตอบสนองนี้ก็อาจจะกอใหเกิดการ

ทําลายเน้ือเยื่อตนเองดวยได14,15 นอกจากน้ีปจจัย

ดานส่ิงแวดลอมพฤติกรรมและพันธกุรรม11,14,16,17 

อันไดแก ความเครียด18-20 เบาหวาน14,17-19 เพศ16,21 

อายุ16,17 เชื้อชาติ ดัชนีความยากจน สถานะทาง

เศรษฐสังคม ดัชนีมวลกาย การเคลื่อนไหวหรือมี

กจิกรรมของรางกาย  (physical activity)   ระยะเวลา

ความถ่ีในการไปพบทันตแพทย การมีอนามัย

ชองปากไมดี การสูบบุหรี่หรือยาเสน15,18,19,22  

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมากเกิน การใชยากด

ภมูคิุมกนั  การตดิเชือ้ไวรสั (human immunode-

fi ciency virus/ acquired immunodefi ciency 

syndrome)22 และการมียนี (gene) ของโรคปริทนัต

อกัเสบเร้ือรงั กม็บีทบาทเปนปจจยัเสีย่งสงเสริมให

เกดิโรคปริทนัตอกัเสบอีกดวย  แตอยางไรก็ดพีบวา

แบคทีเรียกย็งัคงเปนปจจัยการเกิดโรคอันดับแรก

ของการเกิดโรคปริทันตที่ตองใหความสําคัญ14

 3. ความสัมพันธระหวางโรคเบาหวานกับ

โรคปริทันตอักเสบ

 โรคเบาหวานและโรคปริทนัตเปนโรคเร้ือรงั 

ที่มีอุบัติการณการเกิดโร  คสูงในประชากรทั่วๆ ไป 

โรคทั้งสองมีความสัมพันธกันทางการเกิดพยาธิ

สภาพ กลาวคือ โรคทั้งสองนี้ตางก็เปนโรคที่เกิด

จากความผิดปกติของพันธุกรรมรวมกับความ

บกพรองในหนาทีข่องระบบภมูคิุมกนั 23 มรีายงาน

วาผูปวยเบาหวานที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงเปน

ระยะเวลานานมีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของ

ความเส่ียงในการเกิดและการดําเนินตอไปของโรค

ปรทินัตอยางมีนยัสาํคญั โดยพบวาผูปวยเบาหวาน

เปนโรคปริทันตอักเสบถึงรอยละ 7524 จากการ

ศึกษาของ Papapanuo ในป ค.ศ. 199625  และ 

Cairo และคณะในป ค.ศ. 200126  พบวาโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 เปนปจจัยเส่ียงที่สําคัญตอ

การเกิดโรคปริทนัตอกัเสบ และเพ่ิมความเส่ียงและ

ความรุนแรงของโรคปริทันตอักเสบ การควบคุม

ระดับนํา้ตาลเปนตวัแปรท่ีสาํคญัตอความสัมพนัธ

ระหวางโรคเบาหวานและโรคปริทนัต  และจะพบวา

คาฮโีมโกลบนิเอวนัซ ี(HbA1C)
 
ในผูปวยเบาหวาน

ที่เปนโรคปริทันตอักเสบจะมีคาสูงอยางมีนัย

สําคัญ17  โดยจะมีคาฮีโมโกลบินเอวันซี เปน 

2 เทาของผูปวยเบาหวานที่ไมเปนโรคปริทันต 

(รอยละ 12.5 ตอ รอยละ 6.3)23  จากการศกึษาแบบ

ตดัขวาง (cross sectional study) ของ Patiño และ

คณะในป ค.ศ. 2008  พบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 

2 มีความสัมพันธกับโรคปริทันตอยางมีนัยสําคัญ 

(p=0.0134)27 และจากการศึกษาหลายการศึกษา

สรุปไดวา ความชุกในการเกิดโรคปริทันตอักเสบ

ในผูปวยเบาหวานสงูกวาผูทีไ่มเปนเบาหวาน23,28,29  

ความรุนแรงและความชุกของการเกิดโรคปริทันต

อักเสบจะเพ่ิมขึ้นในผูปวยเบาหวานหากควบคุม
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ระดบันํา้ตาลไดไมดี22,30-35 มบีางหลกัฐานสนบัสนนุ

ความคิดที่ ว า โรคปริทันตมีอิท ธิพลตอการ

ควบคุมโรคเบาหวาน และการเปนโรคปริทันต

อักเสบปานกลางและระดับรุนแรงมักเปนปจจัย

เสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน36 เหลานี้เปนการ

แสดงใหเห็นถึงการสงผลกระทบตอกันระหวาง

โรคท้ัง 2 นี้22,35,37 โรคเบาหวานกับโรคปริทันต

มีความสัมพันธกันแบบ 2 ทาง (bi-directional)  

คือโรคเบาหวานเปนปจจัยเส่ียงและผลอันไม

พึงประสงคตอการเกิดโรคปริทันตอักเสบ และ

โรคปริทันตอักเสบหรือการติดเชื้อของอวัยวะ

ปริทันตก็สามารถเพ่ิมความรุนแรงและผลอัน

ไมพงึประสงคของโรคเบาหวาน17 จากกระบวนการ

ความสัมพันธดังตอไปนี้ คือ ไลโปโพลีแซคคาไรด 

(lipopolysaccharide: LPS) จากแบคทีเรีย

ในคราบจุลินทรียจะกระตุนแมคโครฟาจให

สรางและหลั่งโมเลกุลสารเร่ิมตนของการอักเสบ 

(proimfl ammatory molecules) ไดแก  ไซโตไคน

อินเตอรลิวคินวัน (IL-1) และทูเมอรนิโครสิสแฟค

เตอรแอลฟา (tumor necrosis factor-alpha: 

TNF-alpha)38,39 และสารจากแบคทีเรียอีกเชน

กันท่ีจะกระตุนใหทีลิมโฟไซต (T lymphocytes) 

สร าง  อินเตอรลิวคินวันและลิมโฟทอกซิน 

(lymphotoxin: LT) ที่มีคุณสมบัติคลายทูเมอรนิ

โครสิสแฟคเตอรแอลฟา38 ไซโตไคนเหลานี้จะกอ

ใหเกดิกระบวนการยอยสลายของเน้ือเย่ือปรทินัต

ผานทางเอนไซมทีส่ลายคอลลาเจน (collagenolytic 

enzymes) ชือ่ เมทาโลโปรตเีนส (metalloproteinases: 

MMPs)38,39 โดยเมทาโลโปรตีเนสจะทําหนาที่

สลายคอลลา เจนของกระดูกและ เ น้ือ เ ย่ือ

เก่ียวพันของอวัยวะปริทันต สวนการละลาย

ของกระดูกน้ันเกิดมาจากการเหนี่ยวนําของ

ไลโปโพลแีซคคาไรด39 และเมือ่มภีาวะระดบันํา้ตาล

ใน เลื อด สู งจะส งผลต อ เมตาบอ ลิซึ มของ

คารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน มีผลตอการ

ไหลเวียนและหยุดนิ่งของโปรตีน เมื่อโปรตีนที่

เปนคอลลาเจนและไขมันจับกับนํ้าตาลอัลโดส 

(aldose sugar) จะทําใหเกิดนอนเอ็นไซมมา

ติกไกลเคช่ัน (non-enzymatic glycation) 

และออกซเิดชัน่ (oxidation) ของโปรตนีและไขมนั 

ไดแอดวานซไกลเคชั่นเอ็นโพรดักส (advanced 

glycation endproducts: AGEs) ซึ่งจะสะสม

ในพลาสมาและเน้ือเยื่อ เมื่อแอดวานซไกลเคช่ัน

เอ็นโพรดักสจับกับรีเซพเตอร (receptors for 

AGEs: RAGE) ของเซลลตางๆ อันไดแกโมโน

นวิเคลยีรฟาโกไซต (mononuclear phagocytes) 

เอนโดทีเลียลเซลลไฟโบรบลาสท (endothelial 

cells fi broblasts) เซลลกลามเนื้อเรียบ (smooth 

muscle cells) ลิมโฟไซต (lymphocytes) 

โพโดไซต (podocytes) และเซลลประสาท 

(neurons) ก็จะเกิดออกซิแดนทสเตรส (oxidant 

stress) สงผลตอการหลั่งโมเลกุลสารเริ่มตนของ

การอักเสบ (TNF-alpha, IL-1beta และ IL-6) ที่

มากเกิน สงผลตอการเกิดการอักเสบและทําลาย

เนื้อเ ย่ือปริทันต39 นอกจากน้ีแลวแอดวานซ

ไกลเคชั่นเอ็นโพรดักส ยังเปนตัวเหนี่ยวนําการ

เปล่ียนแปลงในเซลลและสวนประกอบในสาร

ระหวางเซลล (extracellular matrix)40 เกิดการ
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เพ่ิมความสามารถในการเขาออกของสารผาน

เสนเลือด การสลายของเสนใยคอลลาเจน เพิ่ม

การทําลายของเนื้อเย่ือเก่ียวพันที่ไมมีแรธาตุและ

กระดูก38 เพิ่มความรุนแรงของการตอบสนอง

ของระบบคุมกันของการอักเสบตอตัวกอโรค

ทางปริทันตทําใหระดับอินเตอรลิวคินวันและ 

ทูเมอรนิโครสิสแฟคเตอรแอลฟาในของเหลว

รองเหงือกของผูปวยเบาหวานสูงขึน้กวาผูปวยท่ีไมเปน

เบาหวาน ซึ่งจากการศึกษาพบวาหากมีระดับ

ฮีโมโกลบินเอวันซีมากกวารอยละ 8 เปรียบเทียบ

กบัคนทีม่คีานอยกวาหรอืเทากบัรอยละ 8  ความชุก

และความรุนแรงของโรคปริทันตในผูที่ เปน

เบาหวานจะเพิม่ขึน้  และจากการสรางโมเลกุลสาร

เริ่มตนของการอักเสบที่เพิ่มขึ้น สงผลตอการ

ตานทานตออินซูลินทําใหยากตอการควบคุม

เบาหวาน40 นอกจากนีม้กีารศกึษาทีบ่งชีว้าการควบคมุ

การติดเช้ือทางปริทันตในผูปวยเบาหวานสามารถ

ลดระดับของแอดวานซไกลเคช่ันเอ็นโพรดักสใน

ซีรัมได38 จึงกลาวไดวา การควบคุมไกลซีมิคและ

การกําจัดแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคปริทันต 

จึงเปนตัวบงชี้ที่สําคัญของการตอบสนองตอการ

อักเสบและการทําลายอวัยวะปริทันต ดังน้ัน จึง

ควรพิจารณาควบคุมเบาหวานรวมกับการรักษา

โรคปริทันตโดยการกําจัดแบคทีเรีย ตามความ

สัมพันธทางพยาธิวิทยาระหวางเบาหวานและ

โรคปริทันตดังกลาวขางตน 

 4. ความหมาย สภาพปญหาและปจจัยที่

ทําใหเกิดโรคฟนผุ

 ฟนผ ุแบงเปน ฟนผุบรเิวณตัวฟน และฟนผุ

บริเวณผิวรากฟน เปนโรคติดเชื้อในชองปากที่พบ

ไดบอยที่สุด เปนโรคที่ทําลายเนื้อเยื่อแข็งของฟน

ดวยกรดและการสลายโปรตีน41 จากการสูญเสีย

แรธาตใุนฟนโดยกระบวนการเมตาบอลคิทีเ่กดิขึน้

ในไบโอฟลมที่ปกคลุมฟนบริเวณนั้นๆ42 เกิดการ

สูญเสียแคลเซียมไอออนจากผิวผลึกอะพาไทท 

(appatite) บนเนือ้เยือ่ฟน กระบวนการการเกดิฟนผุ

นั้นเปนกระบวนการผันกลับไดหากมีการดึงกลับ

ของแรธาตุจากส่ิงแวดลอมในชองปาก43 แตหากมี

การดึงกลบัของแรธาตทุีไ่มเพยีงพอก็จะกลายเปน

กระบวนการผันกลับไมได44 เกดิหลุมรอยโรคฟนผุ

ที่ตองทําการบูรณะหรือรักษาตอไป42 

 จากการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับ

ประเทศ คร้ังท่ี 7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

พบวาฟนผทุีไ่มไดรบัการรกัษา ในวยัทาํงานรอยละ 

35.2  ในวัยผูสูงอายุรอยละ 48.3 เฉลี่ยผุ 0.8 ซี่ตอ

คนและ1.3 ซีต่อคนตามลาํดบั12 ซึง่มคีาตํา่กวาเมือ่

เปรียบเทียบกับผลสํารวจครั้งที่ 6 ที่มีคาฟนผุที่

ไมไดรับการรักษา ในวัยทํางานรอยละ 89.57 ใน

วัยผูสูงอายุรอยละ 96.15 เฉลี่ยผุ 1.5 ซี่ตอคน

และ 2.1 ซี่ตอคนตามลําดับ13 ซึ่งฟนที่เหลืออยูใน

ชองปากพบวาเปนฟนทีม่กีารผบุรเิวณผวิรากฟนซึง่มี

ความสัมพนัธกบัเหงือกรนดวย โดยพบในวัยทาํงาน

รอยละ 3.8 ในวัยผูสูงอายุรอยละ 12.7 เฉลี่ย

รากฟนผุ 0 ซี่ตอคนและ 0.2 ซี่ตอคนตามลําดับ12 

ซึ่งมีคาลดลงจากผลการสํารวจกอนหนานี้ที่พบ

รากฟนผุในวัยทํางานรอยละ 9.47 ในผูสูงอายุ

รอยละ 20.17 เฉลี่ย 0.13 ซี่ตอคนและ 0.38 ซี่ตอ

คนตามลําดับ13 แมวาแนวโนมการเกิดโรคฟนผุ

จะลดลงก็ตามแตก็ยังคงเพ่ิมข้ึนเม่ืออายุสูงข้ึน 

โดยผูสูงวัยมักมีรากฟนเผยผึ่งจึงเปนประชากร
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ที่มีความเส่ียงพิเศษ45 ในดานความจําเปนในการ

รับการรักษาฟนผุนั้น พบวามีความตองการถอน

ฟนสูงสุดเมื่อเทียบกับการรักษาอื่นๆ  รองลงมา

คืออุดฟน 1 ดาน12,13 สถานการณความตองการ

การรักษาฟนดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงภาระโรค

ในประชากรท้ัง 2 กลุมอายุ ซึ่งหากไมไดทําการ

รักษาก็จะนํามาซึ่งการสูญเสียฟนไดตอไ  ป

 ปจจัยที่เกี่ยวของกับโรคฟนผุ  ไดแก

 1) ปจจัยดานอาหาร เวลา แบคทีเรียและ

อนามัยชองปาก

 2) ปจจัยเสริมอ่ืนๆ 

 อาหารเปนปจจัยสําคัญในการกอใหเกิด

การสรางคราบจุลินทรียและเกิดการเพ่ิมขึ้นของ

จํานวนแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดโรคฟนผุ44 โดยปกติ

แลวอาหารจะเปนสารประกอบท่ีมนีํา้หนักโมเลกุล

มากและมีโครงสรางซับซอน (high-molecular-

weight poly mers) เชน พวกแปงและโปรตีน 

มกัอยูในชองปากเปนชวงเวลาส้ันๆ จงึมผีลตอการ

เจริญของจุลชีพในคราบจุลินทรียนอย เวนแตมี

การตกคางอยูของอาหารเหลานั้นระหวางฟนและ

บนตัวฟน23,46 สวนอาหารจําพวกที่ประกอบไป

ดวยซูโครส (sucrose) ซึง่เปนสารประกอบน้ําตาล

โมเลกุลคูทีม่นีํา้หนกัโมเลกลุต่ํา (low-molecular-

weight disaccharide) จุลชีพในคราบจุลินทรีย

สามารถยอยสลายและนาํไปใชงานไดอยางรวดเรว็ 

เมื่อมีการกินซูโครสในม้ืออาหารจะมีนํ้าลายเพียง

พอตอการปรับสมดุล ฟนผุจึงไมเก  ิดข้ึน หากแต

ความถี่ในการบริโภคซูโครสนอกม้ืออาหารเปน

การเพิ่  มระยะเวลาการตกคางอยูของซูโครสใน

นํา้ลาย เกิดการหมกัของซโูครสโดยจลุชีพในคราบ

จุลินทรีย ทําใหคาความเปนกรดดาง ณ จุดรอย

ตอร  ะหวางคราบจุลินทรียกับเคลือบฟนลดลงมี

คานอยกวาหรือเทากับ 5 เมื่อฟนเกิดการสัมผัส

กับภาวะความเปนกร  ดเปนระยะเวลานานฟ   นผุจึง

เกดิขึน้44  แบคทีเรยีตวัหลกัทีก่อใหเกดิฟนผโุดยทัว่ไป

คือ สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส (Streptococcus 

mutans) และแลคโตบาซิลไล (Lactobacilli) 

นอกจากจุลชีพแลว  อนามัยชองปากก็เปนตัวแปร

สําคัญที่มีผลตอสุขภาพชองปาก  การดูแลอนามัย

ชองปากดวยการแปรงฟนและใชไหมขดัฟนทกุวนั

นั้นมีจุดประสงคก็เพื่อที่จะลด กําจัด และปองกัน

การกอตัวของคราบจุลินทรีย44 จึงกลาวไดวา

ฟนผุเกิดจากปจจัยรวมกันทางชีววิทยาและทาง

พฤติกรรมมากกวาอาหารหรืออนามัยชองปาก

เพยีงอยางเดยีว47 นอกจากนีย้งัพบวามปีจจยัเสรมิ

อืน่ๆ ทีท่าํใหเกดิฟนผ ุ ไดแก  การศกึษา  เศรษฐสถานะ

ทางสงัคม รายได แบบแผนการดํารงชีวติ พฤตกิรรม 

อาชีพ และความเครียด ซึง่พบวาการมีเศรษฐสถานะต่ํา

เพิม่ความเสีย่งตอการเกิดฟนผ ุ การมกีารศกึษาตํา่

ทาํใหขาดความรูความเขาใจและความตระหนักถึง

ความสําคญัของการดแูลสขุภาพชองปาก  และการ

มรีายไดตํา่กจ็ะสงผลถึงปญหาการเขาถงึบริการ41,47  

เปนตน

 5. ความสัมพันธระหวางโรคเบาหวานกับ

โรคฟนผุ

 โรคเบาหวานกอใหเกดิการติดเช้ือในชองปาก 

ซึง่เปนผลมาจากความผิดปกตขิองการหล่ังนํา้ลาย

และการสญูเสียการรบัรู ทาํใหความสามารถในการ
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ตานทานการเปล่ียนแปลงความเปนกรดดางของ

นํ้าลาย (buffering capacity) และความสามารถ

ในการทําความสะอาดตัวเองของชองปากลดลง  

อุบัติการณการเกิดโรคฟนผุจึงเพิ่มขึ้น  ในผูปวย

ที่มีภาวะนํ้าลายแหง (xerostomia)48 จะมีอัตรา

การไหลของน้ําลายลดลงและประสิทธิภาพในการ

ตานทานการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดดางก็ลด

ลงดวย และจากการเกิดภาวะน้ําลายแหง ผูปวย

เบาหวานจะมีอาการหรือรูสึกวาปากแหงเปนผล

มาจากการเปลี่ยนแปลงความเขมขนหรือการ

ลดลงของการสรางน้ําลาย โดยระบบประสาทพาราซิม

พาเธติค (parasympathetic nervous systems) 

จะกระตุนตัวรับในตอม (muscarinic receptor) 

  ทําใหเกิดการหลั่งน้ําออกมาถูกยับยั้งและระบบ

ประสาทซิมพาเธติค (sympathetic nervous 

systems) จะสรางสารที่ใหความเหนียวนั้นยังคงได

รบัการกระตุนนัน่เอง ซึง่การลดลงของการหล่ังนํา้ลาย

จากตอมนํ้าลายหลักและ/หรือรอง ทําใหเยื่อบุ

เมอืกชองปากสูญเสยีนํา้ มกีารลดลงของระดับการ

ปกคลมุเยือ่บุเมอืกชองปาก จงึเกดิอาการแสบรอน

ปาก การรับรสเปลี่ยนไป ซึ่งภาวะแทรกซอนหลัก

ของอาการปากแหง คือการทําใหเกิดโรคฟนผุ 

โดยเฉพาะผุบริเวณคอฟน กระบวนการนี้เกิดจาก

การลดลงของการชะลางในชองปากและความ

สามารถในการกําจดัอาหารในชองปาก โดยเฉพาะ

อาหารท่ีมีนํ้าตาลและกรด แมวาการสูญเสียการ

รับรสจะไมใชอาการหลักของผูปวยที่มีอาการปาก

แหง แตความรูสึกแหงหรือยากตอการเค้ียวและ

กลืนที่เพิ่มขึ้นอาจเปนผลทําใหตองบริโภคอาหาร

ออน ที่เปนอาหารกอใหเกิดฟนผุมากขึ้น บอยครั้ง

ที่ผูปวยบริโภคลูกอมหรือเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาล

เพื่อที่จะกระตุนใหเกิดการไหลของนํ้าลายเพื่อ

รักษาความชุมช้ืนของปากไว 49 นอกจากน้ีนํ้าลาย

ยังมีความสําคัญเพราะมีโปรตีนจําเพาะที่ตอตาน

แบคที เ รียและมีสารอิมมู โนกลอบบูลิน เอ

(immunoglobulin A: IgA) ที่มีหนาที่ในการ

ปองกันการสรางรกรากและการเจรญิของแบคทีเรยี

ในคราบจุลินทรียบนฟน นํ้าลายจึงมีบทบาทใน

การปองกันฟนผุอยางมีนัยสําคัญ41 นอกจากน้ี

แลวจากการศกึษายงัพบวาภาวะนํา้ตาลในเลอืดสงู

และการดื้อตออินซูลินมีความสัมพันธกับการเกิด

โรคฟนผุ  ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการที่มีความ

เขมขนของกลูโคสในของเหลวรองเหงือก (gingival 

crevicular fl uid) เพิ่มข้ึน50 จากการศึกษาความ

สมัพันธของโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กบัฟนผุ ยงัพบวา

ผูปวยเบาหวานมีความชุกของการเกิดผิวรากฟน

ผุและจํานวนผิวรากฟนที่ผุหรืออุดสูงกวาผูที่ไม

เปนเบาหวาน51,52 เชนเดียวกับการศึกษาของ Lin 

และคณะ53 ที่พบวาจํานวนผิวรากฟนผุในผูสูง

อายุที่เปนเบาหวานสูงกวาผูที่ไมเปนเบาหวาน อีก

ทั้งยังพบวาผิวของรากฟนที่ผุมีความสัมพันธกับ

การเพิม่ขึน้ของจาํนวนสเตรปโตคอคคสั มวิแทนส

แลคโตบาซิลไลและยีสตในนํ้าลาย52 แตบางการ

ศึกษาพบวารากฟนผุพบวามีความสัมพันธกับ

สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส แลคโตบาซิลไลและ

แอคติโนมายซิส (Actinom yces)46 นอกจากนี้

แลวยังสัมพันธกับการมีเช้ือสเตรปโตคอคคัส

มิวแทนสในคราบจุลินทรียเหนือเหงือกอีกดวย 
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ส ว น ก า ร ผุ บ น ตั วฟ น มี ค ว า ม สั มพั น ธ กั บ

แลคโตบาซิลไลและยีสตในน้ําลายเทานั้น52 และ

หากผูปวยเบาหวานที่ควบคุมเมตาบอลิกไมดี 

(HbA1c > 9%) จะมีจํานวนฟนผุสูงกวาผูปวย

เบาหวานที่ควบคุมไดดี54,55 จึงมีความเปนไปได

ที่การควบคุมเมตาบอลิกในผูปวยเบาหวานมี

ความสัมพันธกับโอกาสการเกิดฟนผุ56,57 แตก็มี

บางการศึกษาที่พบวาไมมีความสัมพันธระหวาง

การควบคุมเมตาบอลิกของโรคกับการเกิดฟนผุ58 

บางการศึกษาพบวายงัมปีจจยัอืน่ทีม่คีวามสัมพนัธ

กับการเกิดฟนผุในผูปวยเบาหวานดวย ไดแก 

อนามัยชองปากไมด ีประสบการณการเกิดฟนผใุน

อดีต และระดับเช้ือแลคโตบาซิไลในน้ําลายท่ีอยูใน

ระดับสูง55 เพศ  ฟนหายไปนอย ภาวะไตเส่ือม

จากเบาหวาน59  อายุมาก56,60 การลดลงของ

อัตราการไหลของนํ้าลายขณะที่ไมไดกระตุน61 

คราบจุลินทรีย60,61 การเปล่ียนแปลงนํ้าตาล

กลูโคสในนํ้ าลาย  ความเขมขนของอัลบูมิน

(albumin)61 และความถ่ีในการบริโภคน้ําหวาน

และของขบเค้ียว47 ความสามารถในการตานทาน

การเปลี่ยนแปลงความเปนกรดดางตํ่า48 เปนตน 

โดยปจจัยตางๆ เหลานี้เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ

ของการทาํความสะอาดชองปาก ปรมิาณเชือ้กอโรค

ในชองปาก และสารที่มีผลตอการเกิดภาวะสมดุล

กรดดางภายในชองปากทีม่ผีลตอการเกดิโรคฟนผุ

 6. แนวทางการรักษาทางทันตกรรมใน

ผูปวยเบาหวาน

 สถาบันปริทั นตวิทยาสหรั ฐอ เมริ ก า 

(American Acadamy of Periodontology) 

และสมาพันธเบาหวานนานาชาติ (International 

Diabetes Federation) ไดใหความสําคัญกับ

สุขภาพปริทันตและสนับสนุนใหมีการจัดการกับ

โรคปริทนัตเพือ่ชวยควบคุมระดับนํา้ตาล โดยหวัง

ผลลดความเสีย่งความรนุแรงของโรคเบาหวาน62,63  

ในสวนของสมาพันธเบาหวานนานาชาติ สมาพันธ

ทันตกรรมโลก (World Dental Federation) 

และสมาพันธปริทันตวิทยายุโรป (European 

Federation of Periodontology) ไดสงเสริมให

มกีารตรวจโรคปรทินัตเปนประจาํทกุป63,64 รวมทัง้

ใหความรูเก่ียวกับความเก่ียวของของโรคเบาหวาน

กับสุขภาพชองปากโดยเฉพาะกับอวัยวะปริทันต

อีกดวย63 จากการศึกษาที่ผานมาพบวาการรักษา

ทางปริทันตมีสวนทําใหการควบคุมไกลซีมิค

ดีขึ้น40,65 และผลงานที่ตีพิมพในวารสารแพทย

สมาคมสหรฐัอเมรกิา (Journal of the American 

Medical Association) สนับสนุนวาการรักษา

โรคปริทันตนั้นหากทํารวมกับการผาตัดจะทําให

ควบคุมไกลซีมิคไดดีขึ้น66,67 สวนการจะใชยา

ตานจุลชีพทางระบบรวมกับการรักษาดวยหรือไม

นั้นพบวายังไมมีขอสรุปรวมกัน ซึ่งบางการศึกษา

สนับสนุนใหใช ดอกซีไซคลิน (doxycycline)40,68 

หรือเตตราไซคลิน (tetracycline)40 รวมกับการ

รักษาและพบวามีผลทําใหสภาวะปริทันตดีขึ้น

อยางมีนัยสําคัญ40,68 สวนโรคฟนผุในผูปวย

เบาหวานนั้นพบวามีความสัมพันธที่ยังไมแนชัด

และคอนขางซบัซอน วรรณกรรมท่ีมอียูในปจจบุนั

ยังไมมีขอสรุปที่ตรงกันถึงความสัมพันธของโรค

ฟนผุตอโรคเบาหวาน69 อยางไรก็ดีการประเมิน
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ผูปวยเบาหวานกอนใหการรักษาทางทันตกรรม

ถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยในการตัดสินใจใหการ

รักษา และวางแนวทางการจัดการทางทันตกรรม

เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะฉุกเฉินขณะทํา

หัตถการใหนอยที่สุด โดยพิจารณาส่ิงที่ผูปวยได

รับการรักษามากอนท่ีจะเร่ิมรักษาทางทันตกรรม 

ตวับงช้ีในการประเมนิความรนุแรงของโรคเบาหวาน

คือระดับของนํ้าตาลในเลือด62 ควรประเมิน

การควบคุมระดับนํ้าตาลในวันที่เร่ิมนัดหมาย 

ถามระดับนํ้าตาลท่ีผานมาและความถ่ีของชวง

การเกิดภาวะนํ้าตาลตํ่า การไดรับยาตานเบาหวาน 

ขนาดและเวลาการไดรับยาก็ควรพิจารณาดวย 

ผูปวยท่ีตองไดรบัการผาตดัใหญอาจตองไดรบัการ

ปรับขนาดอินซลูนิหรอืขนาดยากิน และควรปรึกษา

แพทยเจาของไขหากผูปวยมีภาวะแทรกซอนของ

เบาหวาน ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคไต 

ซึง่อาจมีผลกระทบตอการวางแผนทางทันตกรรม70  

ในการนัดทําหัตถการควรนัดชวงเชาเนื่องจาก

คอรติซอล (cortisol) ซึ่งเปนสารท่ีทําใหระดับนํ้า

ตาลในเลือดเพิ่มจะสูงสุดในชวงเวลานี้  และขณะ

ใหการรักษาควรระวังภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า โดย

สังเกตจากสัญญาณอาการเริ่มแรก คือ อารมณ

แปรปรวน  ความเปนตวัเองลดลง หวิและออนแรง

และตามมาดวยเหงื่อออก กระสับกระสาย หัวใจ

เตนเร็ว ถาไมไดรับการรักษาอาจจะหมดสติ

ความดันตํ่า ตัวเย็น ชัก โคมาและเสียชีวิต กรณี

สงสัยหรือคาดวาผูปวยอาจจะมีภาวะน้ําตาลต่ํา

ควรจะยุติการรักษาทางทันตกรรมและใหบริโภค

กลูโคส เชน นํ้าตาล นํ้าหวาน หรือลูกอม หาก

คนไขหมดสตไิมสามารถกลืนไดควรใหสารละลาย

เดกโทรส (dextrose solution) หรือกลูคากอน 

(glucagon) ทางเสนเลือดดําซึ่งอาจฉีดใตผิวหนัง

หรือกลามเน้ือ สวนกรณีภาวะน้ําตาลในเลือด

สูงเกิดไดนอยกวา แตหากเกิดจะพบวามีอาการ

คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง มีกลิ่นอะซีโตน ควร

จดัการโดยใหยาและอินซลูนิ สดุทายหลงัการรกัษา

หรือทําหัตถการควรพิจารณาใหยาปฏิชีวนะใน

รายที่ควบคุมนํ้าตาลไดไมดี มีความเสี่ยงตอการ

ติดเชื้อหรือเปนผูที่มีการติดเชื้อในชองปากอยาง

เฉียบพลันหรือไดรับการผาตัดใหญ70 รวมท้ังให

คําแนะนําหลังหัตถการโดยมุงเนนการควบคุม

ระดบันํา้ตาลในเลอืดเนือ่งจากมผีลตอการหายของ

แผล71 นอกจากน้ีควรเพ่ิมความถ่ีในการนัดมาพบ

ทันตแพทยเพื่อที่จะไดประเมินการควบคุมคราบ

จุลินทรียและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคปริทันต

กับโรคฟนผุ70

บทสรุป  
 โรคเบาหวาน โรคปริทันตอักเสบและ

โรคฟนผุตางเปนโรคที่มีผลกระทบตอประชากร

จาํนวนมากท่ัวโลก และมีอบุตักิารณการเกดิโรคเพิม่

ขึน้เรือ่ยๆ สขุภาพชองปากและสขุภาพรางกายมคีวาม

ความสัมพันธกัน โดยที่โรคในชองปากเปนปจจัย

เสี่ยงตอภาวะสุขภาพรางกาย และโรคทางรางกาย

สงผลตอโรคในชองปาก ดังเชน โรคเบาหวาน

มีผลตอการเกิดโรคปริทันตอักเสบและโรคฟนผุ

และโรคปริทนัตกส็งผลตอการควบคุมระดับนํา้ตาล

ในเลือดในผูปวยเบาหวาน ดังนั้นการดูแลรักษา
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และควบคุมโรคจึงควรทําควบคูกันไปโดยมีการ

ประเมินรวมกันระหวางบุคลากรทางการแพทย

และบุคลากรทางทันตกรรม  เ พ่ือประโยชน

อันสูงสุดที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูปวย
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