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ปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงโรคฟันผุในหญิงตั้งครรภ์

โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ
 โรคฟันผุในหญิงตั้งครรภ์เป็นปัญหาที่พบ 

ได้มาก  และส่งผลกระทบทั้งต่อตัวหญิงตั้งครรภ์

เองและทารกในครรภ์ ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิ

โรคฟันผุโดยทั่วไปมีได้มากมาย และในหญิง 

ตั้งครรภ์ก็มีสภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่

เอื้ออำานวยต่อการเกิดโรคฟันผุเพ่ิมข้ึน การศึกษา

นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการ

เกิดโรคฟันผุในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ  ์

ที่ โ ร งพยาบาล เสนา  อำ า เภอ เสนา  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2557 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 กลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาแบบตัดขวางเชิงวิเคราะห์ครั้งนี้  

ประกอบด้วยหญงิตัง้ครรภ์รายใหม่ทีม่าฝากครรภ์

ครั้งแรกในโรงพยาบาลเสนา อำาเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จำานวน 111 คน โดยกลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถามและเข้ารับการตรวจ

ช่องปาก การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร และการวิเคราะห์

สมการถดถอยพหุคูณลอจิสติก ผลการศึกษาพบ

ว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 14-42 ปี  อายุเฉลี่ย 

24.63 ปี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.46 ปี  

ตรวจพบเป็นโรคฟันผุจำานวน 101 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 91 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ในสมการ

ถดถอยพหุคูณลอจิสติก พบว่า โรคฟันผุในหญิง

ตั้งครรภ์สัมพันธ์กับระดับการศึกษาที่ตำ่ากว่า

มธัยมศกึษาตอนปลาย (ค่าอตัราส่วนความเสีย่งที่
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ปรับแล้ว = 3.546; ช่วงเชื่อมั่น 95% = 1.157 – 

10.869) รายได้น้อยกว่าจนถึง 5,000 บาท (ค่า

อัตราส่วนความเสี่ยงที่ปรับแล้ว = 6.985; ช่วงเชื่อ

ม่ัน 95% = 1.517 – 32.161) และรายได้ 5,001 

จนถงึ 10,000 บาท (ค่าอัตราส่วนความเสีย่งทีป่รบั

แล้ว = 5.294; ช่วงเชือ่มัน่ 95%  = 1.332 – 21.044) 

การรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อขึ้นไปต่อวัน 

(ค่าอัตราส่วนความเสี่ยงที่ปรับแล้ว = 8.988; ช่วง

เชื่อมั่น 95% = 2.660 – 30.365) การแพ้ท้อง

อาเจียนมากกว่า 5 ครั้งขึ้นไปต่อวัน (ค่าอัตราส่วน

ความเสี่ยงที่ปรับแล้ว = 9.791; ช่วงเชื่อมั่น 95%  

= 2.679 – 35.792) การประเมินสุขภาพช่องปาก

ตนเองตำ่ากว่าระดับปานกลาง (ค่าอัตราส่วนความ

เส่ียงท่ีปรับแล้ว = 10.224; ช่วงเชื่อมั่น 95% = 

2.778 – 37.621) และการไม่เคยไปพบทันตแพทย์

ในรอบปีที่ผ่านมา (ค่าอัตราส่วนความเสี่ยงที่ปรับ

แล้ว = 6.493; ช่วงเชือ่มัน่ 95%  = 2.089 – 20.176) 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของ

ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีผลจากความ

เปลีย่นแปลงของร่างกายระหว่างการต้ังครรภ์ และ

พฤตกิรรมการดแูลทนัตสขุภาพ ทีม่ผีลต่อการเกดิ

โรคฟันผใุนหญงิตัง้ครรภ์ ดงันัน้ จงึควรดำาเนนิการ

ส่งเสรมิ ป้องกนั รวมทัง้ให้การดแูลรกัษาโรคฟันผุ

ในหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก เพื่อให้หญิง

ตั้งครรภ์มีสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกายที่ดี 

อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ต่อไป

 ค�ำส�ำคญั: โรคฟันผ ุหญงิตัง้ครรภ์ ปัจจยับ่ง

ชี้ความเสี่ยง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทนำา
 โรคฟันผุพบเป็นปัญหาในช่องปากที่สำาคัญ

ในประชากรไทย1 จากการศกึษาทีผ่่านมาพบความ

ชุกของโรคฟันผุในหญิงตั้งครรภ์ได้ถึงร้อยละ 872 

สำาหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีการเก็บ

ข้อมูลฟันผุในหญิงตั้งครรภ์  ในขณะที่อุบัติการณ์

ของโรคฟันผุในหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรง

พยาบาลเสนาพบได้ถงึร้อยละ 73-89 ในช่วงปี พ.ศ. 

2554 – 2556  

 ปัจจยัทีท่ำาให้เกดิโรคฟันผโุดยทัว่ไปมหีลาก

หลายปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัภายในตวับคุคล เช่น ฟัน 

นำ้าลาย  และคราบจุลินทรีย์3 พฤติกรรมการทาน

อาหาร ฟลูออไรด์4 อายุ พฤติกรรม5 ปัจจัยทาง

สังคม เช่น เศรษฐานะ และการศึกษา6 และปัจจัย

ทางการแพทย์ เช่น เด็กที่ทานยาซึ่งมีนำ้าตาลเป็น

ส่วนผสมจะมีความชุกของโรคฟันผุเพิ่มขึ้น7

 หญิงตั้ งครรภ ์มี สภาวะร ่ า งกายและ

พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป อนัเป็นผลสบืเนือ่งมา

จากการตัง้ครรภ์ เช่น มีอาการคลืน่ไส้ อาเจียน มกั

จะทานอาหารไม่เป็นเวลา  ทำาให้เกิดสภาวะความ

เป็นกรดในช่องปาก และมีโอกาสเกิดฟันผุ ฟันสึก

กร่อนได้ง่าย ในหญิงตัง้ครรภ์มกัจะพบพฤตกิรรม

การบรโิภคอาหารจบุจบิ บางคนรบัประทานอาหาร

ที่มีนำ้าตาลสูง เพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้ในช่วงต้ัง

ครรภ์ 3 เดือนแรก นอกจากนี้ยังดื่มเครื่องดื่ม

ระหว่างมือ้8 เพือ่ช่วยลดอาการคลืน่ไส้ อาเจยีน ใน

ช่วงเช้า  หากเครือ่งดืม่มนีำา้ตาลมากกจ็ะเพิม่ความ

เสี่ ยงต ่อฟ ันที่ จะผุ ได ้ 9 นอกจากนี้  อาหาร

คาร์โบไฮเดรตไม่ซับซ้อน ประเภทซูโครส กลูโคส 

ฟรุกโตส ทำาให้ฟันผุได้ง่ายกว่าคาร์โบไฮเดรต

ประเภทซับซ้อน เช่น แป้ง เนื่องจากแป้งจะละลาย

ได้ยากและมอีตัราการซมึผ่านคราบจลุนิทรย์ีตำา่ จงึ
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ทำาให้แป้งส่วนใหญ่ออกจากช่องปากไปก่อนทีจ่ะมี

การแตกตัว10 ในขณะที่ซูโครสเป็นนำ้าตาลที่ทำาให้

ฟันผุได้มากท่ีสุด เพราะสามารถซึมผ่านคราบ

จุลินทรีย์และถูกย่อยสลายได้ง่าย จึงเกิดภาวะ

ความเป็นกรดมากพอทีจ่ะลดค่าความเป็นกรดด่าง 

(pH) จนผิวฟันเกิดการสูญเสียแร่ธาตุ11นอกจาก

ประเภทของอาหารแล้ว ความถีข่องการรบัประทาน

อาหาร12 ก็เป็นปัจจัยเพิ่มโอกาสการเกิดโรคฟันผุ 

โดยจะเพ่ิมความเป็นกรดให้คราบจุลินทรีย์อย่าง

ต่อเนื่องและเป็นเวลานาน  ซึ่งจะทำาให้เกิดการสูญ

เสียแร่ธาตุจากผิวเคลือบฟันมากขึ้น 

 องค์ประกอบด้านพฤตกิรรมการดูแลความ

สะอาดในช่องปากที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ 

ได้แก่ พฤติกรรมและความถี่ในการแปรงฟัน  

เนือ่งจากผลของการตัง้ครรภ์ทำาให้มีอาการอาเจยีน

บ่อยๆ ทำาให้หญิงตั้งครรภ์ ไม่สะดวกในการแปรง

ฟัน  และไม่ใช้ไหมขดัฟันทำาความสะอาดซอกฟัน13 

จากการศึกษาของชุติมา พบว่ามีหญิงต้ังครรภ์

เพียงร้อยละ 29.4 ทีเ่ข้าใจว่าเหตใุดจงึต้องมกีารใช้

ไหมขัดฟันทำาความสะอาดซอกฟัน14

 โรคฟันผใุนแม่สามารถส่งผลถึงการเกดิฟัน

ผุในระยะปฐมวัยของลูกได้ ซึ่งผลจากการที่เด็ก

ทารกหรือเด็กเล็กมีฟันนำ้านมผุ นอกจากเด็กจะ

ต้องเจ็บปวดทรมานจากอาการปวดฟันแล้ว ยัง

ทำาให้เด็กมีปัญหาด้านการกิน การพูด การเข้า

สังคม และมีปัญหาต่อเน่ืองไปจนถึงการขึ้นและ

การผุของฟันแท้ด้วย15-17

 จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า โรคฟันผุ

เป็นโรคท่ีพบได้มากในหญิงตั้งครรภ์และมีความ

รนุแรง การมโีรคฟันผสุ่งผลเสยีทัง้ต่อสขุภาพของ

หญงิตัง้ครรภ์เองและยงัสามารถส่งผลต่อไปถงึการ

เกิดฟันผุในลูกเล็กได้ จากการศึกษาที่ผ่านมา ยัง

ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับโรคฟันผุในหญิงตั้งครรภ์

และปัจจัยทีเ่กีย่วข้องในจังหวัด พระนครศรอียุธยา

มาก่อน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน

ความชกุและปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัโรคฟันผใุนหญิง

ตัง้ครรภ์ทีม่าฝากครรภ์ครัง้แรกทีโ่รงพยาบาลเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเวลาระหว่าง

เดือนตลุาคม พ.ศ. 2557 จนถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 

2558 เพื่อจะได้นำาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงาน

ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่องปากของหญิง 

ตัง้ครรภ์ในโรงพยาบาลเสนา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

เพื่อลดการเกิดโรคฟันผุในหญิงตั้งครรภ์ต่อไป

วิธีการศึกษา
	 1.	 กลุ่มตัวอย่ำง

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบตัดขวาง

เชิงวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ คือ

กลุ ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกใน 

โรงพยาบาลเสนา อำาเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

จำานวน 111 คน โดยทำาการเกบ็ข้อมูลระหว่างเดอืน

ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 

2558 หญิงตั้งครรภ์ที่ให้ความยินยอมเข้าร่วมการ

ศึกษา จะได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจาก

ทนัตแพทย์  และตอบแบบสอบถามโดยการศกึษา

นีไ้ด้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรม

การวิ จั ย ในมนุษย ์มหาวิทยาลัยขอนแก ่น 

(หมายเลขโครงการวิจัย HE571307)   
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	 2.	 กำรตรวจสุขภำพช่องปำก

 การตรวจสขุภาพช่องปากกระทำานอกคลนิกิ

ภายใต้โคมไฟส่องปาก ร่วมกับใช้เก้าอี้ทำาฟัน

เคลื่อนที่ และชุดตรวจสุขภาพช่องปากที่ประกอบ

ด้วยกระจกส่องปาก เครื่องมือตรวจหารูผุ และ

เครื่องมือวัดความลึกของกระเป๋าปริทันต์จาก

องค์การอนามัยโลก ผู้ตรวจมีเพียงคนเดียวคือผู้

วจิยั (ทนัตแพทย์จากโรงพยาบาลเสนา อำาเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ผลการทดสอบความ

คงที่ในการตรวจโดยใช้ดัชนี Kappa สูงกว่าร้อย

ละ 80 สำาหรบัการตรวจในดชันทีีข้่อมลูเป็นแบบไม่

ต่อเนื่องและใช้ดัชนี Intraclass correlation ใน

ดัชนีท่ีข้อมูลเป็นแบบต่อเนื่องซึ่งผลทดสอบความ

คงที่สูงกว่าร้อยละ 80

 ข้อมูลการตรวจช่องปากประกอบด้วย 

สภาวะฟันผ ุสภาวะปริทนัต์ ปรมิาณคราบจลุนิทรย์ี 

ซ่ึงดัชนีและหลักเกณฑ์การตรวจได้ดัดแปลงจาก

หลักเกณฑ์การตรวจช่องปากขององค์การอนามัย

โลก 18ซึ่งผลลัพธ์ที่สนใจในการศึกษานี้คือ สภาวะ

โรคฟันผุ

	 3.	 กำรสอบถำม

 แบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านเศรษฐกิจและสังคม ความรู้ ทัศนคติ และ

พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพช่องปาก ซึง่ดดัแปลงมา

จากการศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา และ

จากสำานักกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ

และสังคม ประกอบด้วย เพศ (ชาย / หญิง) อายุ 

(ปี) สถานภาพสมรส (โสด / สมรส / หย่าร้าง / แยก

กันอยู่ / หม้าย) นำ้าหนัก (กิโลกรัม) ส่วนสูง (เมตร)  

การศึกษา (ไม่ได้เรียนหนังสือ / ประถมศึกษา / 

มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีหรอือาชวีศกึษา / ปรญิญา

ตรีหรือสูงกว่า) อาชีพ (ว่างงาน/ รับจ้างทั่วไป / รับ

ราชการ/ ค้าขาย / เกษตรกร ทำานา ทำาสวน / แม่

บ้าน / อืน่ๆ ) รายได้ต่อเดอืน (บาท) ส่วนข้อมูลด้าน

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ทำาให้ฟันผุ 

จำานวนมื้ออาหารที่ทานในแต่ละวัน  การประเมิน

สุขภาพช่องปากของตนเอง ความพึงพอใจใน

สุขภาพช่องปากการแปรงฟัน การใช้อุปกรณ์เสริม

ในการดูแลสุขภาพช่องปาก เช่น ไหมขัดฟัน นำ้ายา

บ้วนปาก เป็นต้น การไปรับบริการทันตกรรม 

เหตุผลที่ไปหรือไม่ไปพบทันตแพทย์ สิทธิในการ

รักษา  และในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถอ่าน

แบบสอบถามได้ ทนัตแพทย์จากโรงพยาบาลเสนา 

(ผู้วิจัย)  เป็นผู้ทำาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

	 4.	 กำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูล

 ข้อมูลทั้งหมดได้รับการบันทึกลงบนแบบ

ฟอร์มกระดาษ ก่อนที่จะนำามาถ่ายทอดลงในฐาน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลทั้งหมดได้รับการตรวจ

สอบความถูกต้องก่อนท่ีจะนำามาวิเคราะห์ผลโดย

ใช้โปรแกรม SPSS for Windows version 15.0 

(SPSS, Chicago, IL, USA) ใช้สถติแิบบพรรณนา 

การ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร 

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโรคฟันผุกับ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยพร้อมกันโดยมีการ

ควบคุมตัวแปรรบกวนในสมการถดถอยพหุคูณ

ลอจิสติก  
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ผลการศึกษา
 ผลจากการตรวจสภาวะช่องปาก พบว่ามี

หญงิตัง้ครรภ์ทีม่ฟัีนผจุำานวน 101 คน คดิเป็นร้อย

ละ 91 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระดับสอง

ตวัแปรในตารางที ่1 พบว่า ปัจจัยทีม่คีวามสมัพนัธ์

กับโรคฟันผุอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติในเบื้องต้น

มี 8 ปัจจัย ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ

ปี ระดับการประเมินสุขภาพช่องปากของตนเอง 

จำานวนมื้ออาหารที่รับประทานต่อวัน ความถี่บ่อย

ของการแพ้ท้องอาเจยีนต่อวนั การไปพบทนัตแพทย์

ในรอบปีทีผ่่านมา เหตผุลของการไปพบทนัตแพทย์ 

และสทิธทิีใ่ช้ในการรกัษาทาง-ทนัตกรรม โดยหญงิ

ตัง้ครรภ์กลุม่ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่า และมรีาย

ได้สูงกว่า มีแนวโน้มที่จะมีโรคฟันผุน้อยกว่าอีก

กลุ่ม เช่นเดียวกัน หญิงตั้งครรภ์กลุ ่มที่มีการ

ประเมนิสขุภาพช่องปากของตนเองในระดบัสงูกว่า

มีแนวโน้มที่จะมีโรคฟันผุน้อยกว่าอีกกลุ ่มที่

ประเมนิสขุภาพช่องปากของตนเองในระดบัตำา่กว่า 

หญิงต้ังครรภ์กลุ่มที่มีการรับประทานอาหารบ่อย 

(ในการศกึษานีค้อืมากกว่า 3 มือ้ขึน้ไปต่อวนั) และ

มีการแพ้ท้องอาเจียนบ่อยในแต่ละวัน (มากกว่า 5 

ครัง้ขึน้ไปต่อวนั) มแีนวโน้มทีจ่ะมโีรคฟันผมุากขึน้

กว่าอีกกลุ่ม หญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่ได้มีการไปพบ

ทนัตแพทย์ในรอบปีทีผ่่านมา มแีนวโน้มทีจ่ะมโีรค

ฟันผุน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ไปพบทันตแพทย์ เช่น

กัน หญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่ไปพบทันตแพทย์เพื่อไป

ตรวจสุขภาพช่องปากโดยไม่มีอาการ ก็มีแนวโน้ม

ทีจ่ะมโีรคฟันผนุ้อยกว่าอกีกลุม่ หญงิตัง้ครรภ์กลุม่

ที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมและจ่ายเงิน

เองมีแนวโน้มท่ีจะมีโรคฟันผุน้อยกว่ากลุ่มท่ีใช้

สิทธิ์บัตรทอง 30  บาท ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระดับ

หลายตัวแปรโดยมีการควบคุมผลจากตัวแปร

รบกวนในสมการถดถอยพหุคูณลอจิสติก (ตาราง

ที่ 2) พบว่า หญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีความ

เสี่ยงในการมีโรคฟันผุสูงเป็น 3.546 เท่าของหญิง

ตัง้ครรภ์กลุม่ทีม่กีารศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอน

ปลายขึน้ไป และหญงิตัง้ครรภ์กลุม่ทีม่รีายได้น้อย

กว่า 5,000 บาทต่อปี และกลุ่มท่ีมีรายได้ 5,001-

10,000 บาทต่อปี มคีวามเสีย่งในการมโีรคฟันผสุงู

เป็น 6.985 เท่า และ 5.294 เท่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

กลุม่ทีม่รีายได้มากกว่า 10,000 บาทขึน้ไป หญิงตัง้

ครรภ์ที่ทานอาหารมากกว่า 3 มื้อต่อวันมีความ

เสีย่งในการเกดิฟันผเุป็น 8.988 เท่าของกลุม่ทีท่าน

อาหารน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 มือ้ หญงิตัง้ครรภ์ทีม่ี

การแพ้ท้อง อาเจียนตั้งแต่วันละ 5 ครั้งขึ้นไป  มี

ความเสีย่งในการเกดิฟันผเุป็น 9.791 เท่าของกลุม่

ที่มีการแพ้ท้อง อาเจียนน้อยกว่า 5 คร้ัง หญิงตั้ง

ครรภ์ที่มีการประเมินสุขภาพช่องปากของตนเอง

ตำา่กว่าระดบัปานกลาง มคีวามเสีย่งต่อการเกดิฟัน

ผเุป็น 10.224 เท่าของกลุม่ทีม่กีารประเมนิสขุภาพ

ช่องปากตนเองในระดับปานกลางขึ้นไป หญิงตั้ง

ครรภ์กลุ่มที่ไม่เคยไปพบทันตแพทย์ในระยะเวลา 

1 ปีที่ผ่านมามีความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุเป็น 

10.224 เท่าของกลุ่มที่มีการไปพบทันตแพทย์ใน

รอบปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันทำานาย

สภาวะฟันผุของหญิงตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 51 
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ตำรำงที่	1	ปจัจัยทีม่ีความสัมพันธ์เบื้องตน้ในระดบัสองตัวแปรกับสภาวะฟันผใุนหญงิตั้งครรภ์ (จำานวน 

  ตัวอย่าง 111 คน)

ปัจจัย
สภำวะฟันผุ

p-value
ผุ	<	5	ซี่ ผุ	>	5	ซี่

1. อายุ (mean + SD เป็นปี) 24.8+6.7 24.4+6.2 0.903 a 

2. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป        

31 (47.0%)
30 (66.7%)

35 (53.0%)
15 (33.3%)

0.041b

3. อาชีพ
 ไม่มีรายได้ประจำา  
 มีรายได้ประจำา  

30 (49.2%)
31 (62.0%)

31 (50.8%)
19 (38.0%)

0.177b

4. รายได้เฉลี่ยต่อปี
 น้อยกว่า 5,000 บาท
 5,001-10,000 บาท
 มากกว่า 10,000 บาท

10 (33.3%)
28 (57.1%)
23 (71.9%)

20 (66.7%)
21 (42.9%)
9 (28.1%)

0.009b

5. ระดับการประเมินสุขภาพช่องปากของตนเอง 
 ตำ่ากว่าระดับปานกลาง
 ระดับปานกลางขึ้นไป

7 (33.3%)
54 (60.0%)

14 (66.7%)
36 (40.0%)

0.027b

6. จำานวนมื้ออาหารที่รับประทานต่อวัน 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 มื้อ
 มากกว่า 3 มื้อขึ้นไป

52 (65.0%)
9 (29.0%)

28 (35.0%)
22 (71.0%)

0.001b

7. การแพ้ท้องอาเจียนต่อวัน 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้ง
 มากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป

55 (62.5%)
6 (26.1%)

33 (37.5%)
17 (73.9%)

0.002b

8. การไปพบทันตแพทย์ภายในรอบปีที่ผ่านมา
  ไม่เคยไป 
 เคยไป

30 (44.1%)
31 (72.1%)

38 (55.9%)
12 (27.9%)

0.004b

9. เหตุผลของการไปพบทันตแพทย์ 
  ต้องการตรวจเช็ค (ไม่มีอาการ)
 มีอาการ

19 (90.5%)
11 (47.8%)

2 (9.5%)
12 (52.2%)

0.002b

10. สิทธิที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
 จ่ายเงินเองและประกันสังคม
 บัตรทอง 30 บาท ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ            

41 (65.1%)
20 (41.7%)

22 (34.9%)
28 (58.3%)

0.021b

a Test of difference between medians (Mann-Whitney U test). 
b Test of difference between proportions (Chi-square test). 
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ตำรำงที่	2	ปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับโรคฟันผุในสมการถดถอยพหุคูณลอจิสติก*

ปัจจัย Adjusted 

Odds Ratio

95%	Confidence	limit p-value

Lower Upper

1. ระดับการศึกษา

 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

 มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

3.546

1

1.157 10.869

0.027

2. รายได้เฉลี่ยต่อปี

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท

 5,001-10,000 บาท

 10,001 บาทขึ้นไป  

6.985

5.294

1

1.517

1.332

32.161

21.044

0.028

0.013

0.018

3. การไปพบทันตแพทย์ภายในรอบปีที่ผ่านมา

 ไม่เคยไป 

 เคยไป 

 

6.493

1

2.089 20.176

0.001

4. จำานวนมื้ออาหารที่รับประทานต่อวัน

 มากกว่า 3 มื้อขึ้นไป

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 มื้อ

8.988

1

2.660 30.365

<0.001

5. การแพ้ท้องอาเจียนต่อวัน

 มากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้ง

9.791

1

2.679 35.792

0.001

6. ระดับการประเมินสุขภาพช่องปากของตนเอง

 ตำ่ากว่าระดับปานกลาง

 ระดับปานกลางขึ้นไป

 

10.224

1

2.778 37.621

<0.001

* Nagelkerke R Square = 51.0%, Model significant at p < 0.001.

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
 ความชกุของโรคฟันผใุนหญงิตัง้ครรภ์ ร้อย

ละ 91 ในการศึกษานี้สูงกว่าที่พบในการศึกษาที่

ผ่านมา2ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน

สมการถดถอยพหคุณูลอจสิตกิในการศกึษานี ้พบ

ว่า ปัจจยัต่างๆ ทัง้ระดับการศกึษา รายได้ และการ

ไปพบทนัตแพทย์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการมโีรคฟัน

ผ ุซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาทีผ่่านมา19-22 ซึง่พบว่า 

กลุ่มคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมตำ่ามักขาด

ความตระหนักและใส่ใจในการดูแลสุขภาพ อัน

เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ ทำาให้การเข้าถึงบริการ

เป็นไปได้ยาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาทาง

ทันตกรรม มีราคาสูง  ทำาให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีราย

ได้น้อยมีความกังวลที่จะเข้ารับการรักษา ถึงแม้

รัฐบาลหลายประเทศจะมีระบบประกันสุขภาพให้

ประชาชน  เช่นประเทศไทยมกีารให้สทิธิการรกัษา
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ทางทันตกรรม เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรี

เป็นต้น  หากแต่หญงิตัง้ครรภ์รายใดใช้สทิธปิระกนั

สังคม ก็จะมีสิทธิรักษาทางทันตกรรมปีละ 900 

บาท ซึง่ไม่เพยีงพอต่อการรกัษา จงึเป็นสาเหตหุนึง่

ที่ทำาให้หญิงตั้งครรภ์ไม่มารับการรักษา  เช่นเดียว

กบัการศกึษาในสหรฐัอเมรกิา หญงิตัง้ครรภ์ปฏเิสธ

การพบทนัตแพทย์สงูถงึร้อยละ 6523,24  ซึง่คำาตอบ

ส่วนใหญ่คือไม่จำาเป็น และมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย 

25หรอืถงึแม้หญงิตัง้ครรภ์จะมอีาการปวดฟัน กย็งั

มาพบทันตแพทย์น้อยกว่าคร่ึงหน่ึง26 รวมถึงใน

ออสเตรเลยีทีม่รีายงานว่า หญงิตัง้ครรภ์ปฏเิสธการ

พบทนัตแพทย์ เนือ่งจาก มปัีญหาค่าใช้จ่ายร้อยละ 

26.927

 จากผลการศึกษาที่พบว ่าการแพ้ท ้อง 

อาเจยีน และการรบัประทานอาหารหลายมือ้ต่อวนั

มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในหญิงตั้งครรภ์ 

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา ที่พบว่าระหว่าง

การตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ต้องประสบกับการ

เปลีย่นแปลงทัง้ด้านการรบัประทานอาหารและการ

เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ตลอดจนมีอาการ

คลื่นไส้ อาเจียนบ่อยๆ ทำาให้มีผลกับสภาพช่อง

ปากทั้งฟันและเนื้อเยื่อเหงือก8,9,12,21 การที่หญิงตั้ง

ครรภ์มีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ทานอาหารไม่เป็น

เวลา  ทำาให้เกิดสภาวะความเป็นกรดในช่องปาก 

และมีโอกาสเกิดฟันผุ ฟันสึกกร่อนได้ง่าย และ

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารจุบจิบ การรบัประทาน

อาหารทีม่ ีนำา้ตาลสงู เพือ่ลดอาการคลืน่ไส้ในช่วงตัง้

ครรภ์  3 เดอืนแรก การดืม่เครือ่งดืม่ซึง่มกัมนีำา้ตาล

มากระหว่างมื้ออาหาร8 เพ่ือช่วยลดอาการคลื่นไส้ 

อาเจียน ก็จะเพ่ิมความเสี่ยงต่อฟันที่จะผุได้9 และ

การที่หญิงตั้งครรภ์เพิ่มความถี่ของการรับประทาน

อาหาร  ก็จะเป็นการเพ่ิมความเป็นกรดให้คราบ

จุลินทรีย์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  ทำาให้เกิดการ

สูญเสียแร่ธาตุจากผิวเคลือบฟันมากข้ึน ทำาให้

โอกาสการเกิดฟันผุเพิ่มขึ้น12 นอกจากนี้ ความถี่ใน

การย่อยอาหารร่วมกับรูปแบบของคาร์โบไฮเดรต

เป็นปัจจัยสำาคัญในการทำาให้เกิดฟันผุ หากเป็น

อาหารที่มีลักษณะเหนียว คงอยู่ในช่องปากได้นาน 

หรือทานอาหารบ่อยคร้ัง ทำาให้เกิดสภาวะความ

เป็นกรดในช่องปากได้สูง จะทำาให้เกิดฟันผุได้ง่าย  

และหากทานอาหารบ่อยครั้ง หรือทานขนมจุบจิบ 

จะทำาให้ระยะเวลาในการเกดิการสญูเสยีแร่ธาตทุีต่วั

ฟันเพิ่มขึ้น จึงทำาให้เกิดฟันผุขึ้นได้ง่าย24

 ในการศึกษานี้ หญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่มีการ

อาเจียนตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไปมีความเสี่ยงที่จะเกิด

โรคฟันผสุงูกว่าผูท้ีม่จีำานวนครัง้ทีอ่าเจยีนน้อยกว่า 

เนื่องจากการแพ้ท้องอาเจียนเป็นภาวะปกติที่พบ

ได้ในหญิงตั้งครรภ์ โดยพบได้ถึงร้อยละ 6628 

เนือ่งจากมกีารเพิม่ขึน้ของฮอร์โมน gonadotropin 

ซึ่งสัมพันธ์กับการคล่ืนไส้ อาเจียน เมื่อมีการ

อาเจยีน จะมีกรดในกระเพาะอาหารออกมาสมัผสั

กบัผวิฟัน พบว่าทำาให้เกดิการกร่อนของเคลอืบฟัน29 

มักพบบ่อยในบริเวณฟันหน้า เป ็นสิ่งที่ต ้อง

ตระหนักในหญิงตั้งครรภ์ที่อาเจียนบ่อยๆ30 การ

ป้องกันการกร่อนของเคลือบฟันอย่างง่ายทำาได้

โดยให้หญิงตั้งครรภ์บ้วนปากหลังอาเจียนด้วย

นำา้ยาทีม่ส่ีวนประกอบของ Sodium bicarbonate 

หรอื ใช้ผงฟ ู1 ช้อนโต๊ะผสมนำา้เปล่า 1 แก้ว  ซึง่สาร

ตวันีจ้ะช่วยทำาให้กรดในกระเพาะอาหารทีห่ลัง่ออก

มามีสภาวะเป็นกลาง31 จึงช่วยป้องกันการทำาลาย
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ฟัน หญิงตั้งครรภ์มักได้รับคำาแนะนำาว่าไม่ควร

แปรงฟันทนัทหีลงัอาเจยีน และให้ใช้แปรงสฟัีนขน

นุ่มเพื่อลดการทำาลายเคลือบฟัน ร่วมกับการใช้

นำ้ายาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์32

 จากผลการศึกษานี้ พบว่าหญิงต้ังครรภ์ที่

ประเมินสุขภาพช่องปากของตนเองตำ่ามีความ

สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับการไม่ไปพบทันตแพทย์สมำ่าเสมอ หรือไปพบ

ทนัตแพทย์เมือ่มอีาการเจบ็ปวดในช่องปากเท่านัน้

ในการศกึษาทีผ่่านมา26 ซึง่อาจมคีวามเกีย่วข้องกบั

การขาดความรู้ทางทันตสุขภาพ เช่นการที่หญิงตั้ง

ครรภ์จำานวนเกือบร้อยละ 50 มีความเชื่อว่า การมี

เลือดออกตามไรฟันระหว่างตั้งครรภ์เป็นภาวะ

ปกต ิไม่จำาเป็นต้องทำาการรักษา32,33 มหีญงิตัง้ครรภ์

เพียงร้อยละ 35 ที่ได้รับการดูแลด้านทันตสุขภาพ

ระหว่างการตั้งครรภ์ และมีถึงร้อยละ 35 ที่ไม่ได้

ไปพบทันตแพทย์เลยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา34

 หรือจะทำาการรักษาก็ต่อเม่ือคลอดแล้ว35 

ข้อมูลเหล่าน้ี สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความ

ตระหนักและใส่ใจในสุขภาพช่องปากของตนเอง 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศอินเดียที่

พบว่าหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ขาดข้อมูลความรู้

เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพและการป้องกันโรค

ในช่องปาก36

 เนือ่งจากข้อจำากดัด้านระยะเวลาในการเกบ็

ข้อมูลท่ีค่อนข้างสั้น ทำาให้ได้จำานวนตัวอย่างของ

หญิงตั้งครรภ์ในการศึกษาน้อย เพื่อที่จะให้ได้

อำานาจการทดสอบทางสถติทิีเ่ป็นทีย่อมรบัถงึร้อย

ละ 80 ขึ้นไป และทำาให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทน

ของประชากรหญงิตัง้ครรภ์ได้กว้างขวางข้ึน จงึควร

ทำาการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลนานขึ้น 

หรือรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทน

ของประชากรหญิงตั้งครรภ์ที่ใหญ่ขึ้น อย่างไร

กต็าม คุณค่าของการศกึษานี ้อยูท่ีเ่ป็นการศกึษาที่

มีอยู่จำานวนน้อยการศึกษาในประเทศไทย ที่ได้

ทำาการศกึษาปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบัโรคฟันผใุนหญงิ

ตัง้ครรภ์ และถงึแม้ว่าจะมจีำานวนตวัอย่างน้อย ผล

การศึกษาส่วนใหญ่ก็สามารถอธิบายได้ และมี

ความสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอื่นๆ ผล

จากการศึกษานี้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์เป็น

ข้อมูลในการวางแผนทำางานเพื่อป้องกันการเกิด

โรคฟันผุในหญิงตั้งครรภ์ และสามารถนำาไปเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานสำาหรับการทำางานและการศึกษาที่

เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณบุคลากรโรงพยาบาลเสนา 
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