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บทคัดยอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแบบแผน
การดํารงชีวิตในยุคปจจุบัน ทําใหความเสี่ยงและ
ความรุนแรงของการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
โรคเบาหวานและโรคปริทนั ตอกั เสบเปนโรคเรือ้ รัง
ที่มีอุบัติการณการเกิดโรคสูงในประชากรทั่วไป
และยังมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน มีหลักฐาน
การศึกษาบงชีว้ า โรคปริทนั ตอกั เสบเปนปจจัยเสีย่ ง
และเพิ่มความรุนแรงของการเกิดโรคเบาหวาน ใน
ขณะเดียวกันโรคเบาหวานก็ทําใหความเสี่ยงและ
ความรุ น แรงของการเกิ ด โรคปริ ทั น ต อั ก เสบ
เพิ่มขึ้นเชนกัน ในทางระบาดวิทยาโรคฟนผุเปน
โรคสําคัญทีพ่ บไดในทุกกลุม วัยและมีแนวโนมการ
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เกิดโรคเพิ่มขึ้น และมีการศึกษาที่พบวาโรคเบา
หวานเพิม่ ความเสีย่ งตอการเกิดโรคฟนผุ บทความ
นีท้ าํ การทบทวนเกีย่ วกับโรคเบาหวาน โรคปริทนั ต
อักเสบ โรคฟนผุ ความสัมพันธระหวางโรคเบาหวาน
กับโรคในชองปากทั้งสองโรค รวมทั้งแนวทางการ
รักษาทางทันตกรรมในผูปวยเบาหวาน องคความ
รูจากการทบทวนวรรณกรรมนี้จะชวยเพิ่มความ
เขาใจในดานปจจัยที่เกี่ยวของกับโรคและความ
สัมพันธระหวางปจจัยกับโรคดังกลาว อันจะนํา
ไปสูการลดปญหาจากการเกิดโรคในชองปากใน
ผูปวยเบาหวานตอไป
คําไขรหัส : โรคเบาหวาน/ โรคปริทันต
อักเสบ / โรคฟนผุ
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Abstract

บทนํา

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, dental 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 mellitus,
periodontitis, dental caries.

ปจจุบนั สภาพความเปนชุมชนเมืองและการ
พัฒนาของเศรษฐกิจทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงใน
ดานพฤติกรรมการบริโภคและแบบแผนการดํารง
ชีวิต คนทั่วโลกประสบกับปญหาการรับประทาน
อาหารมากเกิ น นํ า มาซึ่ ง โรคเรื้ อ รั ง อย า ง เช น
โรคเบาหวาน และโรคทางชองปาก อาหารและ
โภชนาการสงผลตอสุขภาพชองปากในหลายๆ
ดาน โรคในชองปากที่สัมพันธกับอาหารที่สําคัญ
ไดแก โรคปริทันตอักเสบ (periodontitis) และ
โรคฟนผุ (dental caries)1 ซึง่ โรคทัง้ สองเปนโรคที่
สามารถปองกันและควบคุมไดจากการดูแลตนเอง
และจากการรวมมือกันระหวางชุมชนและเจาหนาที่
สาธารณสุข2 จากการศึกษาที่ผานมาพบวาโรคทาง
รางกายหลายโรคมีอาการแสดงออกทางชองปาก
และเพิม่ ความเสีย่ งตอการเกิดโรคในชองปาก และ
โรคในชองปากบางโรคก็เปนปจจัยเสี่ยงตอภาวะ
สุขภาพรางกาย ดังเชนโรคเบาหวานกับโรคปริทนั ต
อักเสบ และโรคเบาหวานกับโรคฟนผุ
1. ความหมาย สภาพปญหาและปจจัยที่
ทําใหเกิดโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานอยูกลุมของโรคเมตาบอลิก
(metabolic diseases) ทีแ่ สดงถึงการมีภาวะระดับ
กลูโคสในเลือดสูง (hyperglycemia) เปนผลเนือ่ ง
มาจากตับออนไมสามารถผลิตอินซูลิน (insulin)
ไดเพียงพอ หรือรางกายไมสามารถนําอินซูลินไป
ใชงานได อินซูลินเปนฮอรโมนที่ควบคุมนํ้าตาล
ในเลื อ ด 3 ทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว พานํ้ า ตาลกลู โ คส
เขาสูเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกาย เพื่อเผาผลาญ
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เปนพลังงานในการดําเนินชีวิต4 การวินิจฉัยโรค
เบาหวานจะประเมินจากระดับนํ้าตาลในเม็ดเลือด
(glycated haemoglobin level) ที่มีคามากกวา
หรือเทากับรอยละ 6.5 หรือระดับพลาสมากลูโคส
ขณะอดอาหารอย า งน อ ย 8 ชั่ ว โมงก อ นตรวจ
(fasting plasma glucose level) มีคามากกวา
หรือเทากับ 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (mg/dl)
โดยในคนปกติจะพบวาระดับนํา้ ตาลในเม็ดเลือดมี
คานอยกวารอยละ 5.7 และระดับพลาสมากลูโคส
ขณะอดอาหารมีคานอยกวา 100 มิลลิกรัมตอ
เดซิลิตร5 โดยโรคเบาหวานสามารถแบงออกได
เปน 4 ชนิด ดังนี้
1) โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 1 (type 1
diabetes) แตเดิมรูจักในชื่อ เบาหวานชนิดพึ่ง
อินซูลิน (insulin-dependent diabetes) หรือ
เบาหวานในเด็ก (childhood-onset diabetes)
เกิดจากเบตาเซลในตับออน (islets of pancreas)
ไม ส ร า งอิ น ซู ลิ น หรื อ สร า งได น อ ยมาก เชื่ อ ว า
รางกายมีการสรางภูมคิ มุ กันขึน้ ตอตานการทําลาย
ตับออนของตัวเอง จนไมสามารถสรางอินซูลินได
เรียกวา โรคภูมิแพตอตัวเอง หรือ ออโตอิมมูน
(autoimmune) ทัง้ นีเ้ ปนผลมาจากความผิดปกติ
ทางกรรมพันธุร ว มกับการติดเชือ้ หรือการไดรบั สาร
พิษจากภายนอก เปนชนิดทีพ่ บไดนอ ยแตมคี วาม
รุนแรงและอันตรายสูง โดยพบในคนอายุตาํ่ กวา 25
ปแตก็อาจพบในคนสูงอายุไดบาง3
2) โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 (type 2
diabetes) แตเดิมรูจักในชื่อเบาหวานชนิดไมพึ่ง
อินซูลิน (non-insulin dependent diabetes)
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หรือเบาหวานในผูใหญ (adult-onset diabetes)
ผูที่เปนเบาหวานทั่วโลกรอยละ 90 เปนเบาหวาน
ชนิ ด นี้ โรคเบาหวานชนิ ด นี้ เ กิ ด จากร า งกายไม
สามารถนําอินซูลินไปใชได4 ตับออนของผูปวย
ชนิดนี้ยังสามารถสรางอินซูลินได แตไมเพียงพอ
กับความตองการของรางกาย เกิดภาวะนํ้าตาล
เหลือใชจึงทําใหเปนโรคเบาหวาน ผูปวยเบาหวาน
ชนิ ด นี้ มี ทั้ ง ที่ อ ว นมาก รู ป ร า งปกติ จนถึ ง ผอม
สาเหตุอาจเกิดจากกรรมพันธุ อวนเกินไป มีลกู ดก
การใชยาบางชนิด หรือพบรวมกับโรคอืน่ ๆ3 มักพบ
ในผูที่มีอายุมากกวา 30 ป6 ปจจุบันเบาหวานชนิด
นี้พบเฉพาะในผูใหญ แตก็มีเกิดในเด็กหรือวัย
หนุมสาวไดบาง3
3) โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ (gestational diabetes) คือ โรคเบาหวานทีม่ ภี าวะไมทน
ตอกลูโคส (glucose intolerance) หรือ การมีนํ้า
ตาลในเลือดสูง7 เริ่มเกิดขึ้นขณะที่มีการตั้งครรภ
ผูที่เปนเบาหวานชนิดนี้มีความเสี่ยงตอการที่จะ
เปนเบาหวานชนิดที่ 2 ในอนาคต ตลอดจนอาจ
สงผลใหเด็กเปนเบาหวานเมื่ออยูในวัยหนุมสาว
4) โรคเบาหวานชนิ ด อื่ น ๆ (other
specific types) เปนความหลากหลายของภาวะ
ที่ ไ ม ป กติ ป ระกอบด ว ยป จ จั ย ทางพั น ธุ ก รรม
โรคอื่นๆ หรือสัมพันธกับการใชยา6
ปจจุบนั ทัว่ โลก ประชาชนมากกวา 347 ลาน
คนเปนโรคเบาหวาน และกําลังเพิม่ จํานวนมากขึน้ 7
ในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ประชากรส ว นใหญ ที่
เป น โรคเบาหวานจะอยู ใ นวั ย ปลดเกษี ย ณ
ในขณะที่ ป ระชากรในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา
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เปนโรคเบาหวานในชวงอายุระหวาง 35 ปถึง 64 ป8
จากข อ มู ล ของสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
จากการสํ า รวจสุ ข ภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจรางกาย ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 และครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2551-2552 พบวาความชุกของโรคเบาหวาน
ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปในป พ.ศ. 2552
(รอยละ 6.9) แมวา จะไมแตกตางจากป พ.ศ. 2547
(ร อ ยละ 6.85) มากนั ก 9 แต จ ากข อ มู ล ของ
กระทรวงสาธารณสุขพบวา ปจจุบันคนที่มีอายุ 35 ป
ขึ้นไปปวยเปนโรคเบาหวานมากถึง 2.4 ลานคน
และผูที่เขารับการรักษากวาครึ่งไมเคยรูมากอน
วาตนเองปวยเปนโรคเบาหวาน4 สะทอนใหเห็น
ถึงแนวโนมของโรคเบาหวานที่ไมไดลดนอยลง
ความเสีย่ งตอการเปนโรคทีส่ งู ขึน้ เมือ่ มีอายุมากขึน้
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปยังไมมีความรูที่จะ
ประเมิ น ภาวะการเป น โรคเบาหวานจากอาการ
แสดงของตนเองได
2. ความหมาย สภาพปญหาและปจจัยที่
ทําใหเกิดโรคปริทันตอักเสบ
โรคปริ ทั น ต (periodontal disease)
ประกอบดวย โรคเหงือกอักเสบ (gingivitis) และ
โรคปริทันตอักเสบ (periodontitis) กระบวนการ
อักเสบเปนผลทําใหเกิดการทําลายสวนยึดเกาะ
(attachment apparatus) และกระดูกรองรับฟน
(supporting alveolar bone)10,11 มีผลตอสวนยึด
เกาะของอวัยวะปริทนั ต (periodontal ligament)
อันไดแก เคลือบรากฟน (cementum) อินเตอร
ไฟบริลลารแมทริก (interfibrillar matrix) และ
คอลลาเจนไฟบริล (collagen fibril) บนผิวรากฟน

โรคปริทันตเปนโรคหนึ่งที่พบไดบอยในชองปาก
และเป น สาเหตุ ห ลั ก ของการสู ญ เสี ย ฟ น ในวั ย
ผูใหญ 11
จากการสํ า รวจสภาวะสุ ข ภาพช อ งปาก
ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเทศไทย พ.ศ. 2555
กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รายงานวาภาพรวมอัตราสวนผูม ฟี น ในชองปากไม
นอยกวา 20 ซีม่ เี พิม่ มากขึน้ แตยงั พบปญหาสภาวะ
ปริทนั ตอกั เสบทีม่ กี ารทําลายกระดูกรองรับรากฟน
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 ที่พบวามีสภาวะปริทันตอักเสบที่มีการ
ทําลายกระดูกรองรับรากฟนรวมดวยในวัยทํางาน
รอยละ 37.6 และวัยผูสูงอายุ รอยละ 84.2 และ
อยูในระดับรุนแรงมากคิดเปนรอยละ 15.5 และ
รอยละ 68.8 ตามลําดับก็ตาม13 ถาหากไมไดรบั การ
ดูแลรักษาปองกันทีเ่ หมาะสมแลวก็จะนํามาซึง่ การ
สูญเสียฟนตอไปได
ปจจัยที่เกี่ยวของกับโรคปริทันต ไดแก
1) ปจจัยเฉพาะที่ คือ รองลึกปริทันต
และคราบจุลินทรีย
2) ปจจัยทางระบบ คือ ระบบภูมิคุมกัน
ของโฮสท (host)
3) ปจจัยเสริมอื่นๆ คือ สิ่งแวดลอม
พฤติกรรม และพันธุกรรม
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ในอดีตสาเหตุการเกิดโรคปริทนั ตจะมุง
ไปยังแบคทีเรียในคราบจุลนิ ทรีย ซึง่ สวนใหญตอ ง
มีเชือ้ อยางนอย 2 ชนิด11 คือ แอกกรีเกติแบคเทอร
แอคทีโนไมซีเทมโคมิแทนส (Aggregatibacter
actinomycetemcomitans) กับ พอรไฟโรโมแนส
จิงจิวาลิส (Porphyromonas gingivalis) ที่สราง
และปล อ ยผลิ ต ผลออกมา กั บ การตอบสนอง
ของระบบภูมิคุมกันของโฮสทเพื่อปองกันตนเอง
ซึ่งกระบวนตอบสนองนี้ก็อาจจะกอใหเกิดการ
ทําลายเนื้อเยื่อตนเองดวยได14,15 นอกจากนี้ปจจัย
ดานสิง่ แวดลอมพฤติกรรมและพันธุกรรม11,14,16,17
อันไดแก ความเครียด18-20 เบาหวาน14,17-19 เพศ16,21
อายุ16,17 เชื้อชาติ ดัชนีความยากจน สถานะทาง
เศรษฐสังคม ดัชนีมวลกาย การเคลื่อนไหวหรือมี
กิจกรรมของรางกาย (physical activity) ระยะเวลา
ความถี่ ใ นการไปพบทั น ตแพทย การมี อ นามั ย
ช อ งปากไม ดี การสู บ บุ ห รี่ ห รื อ ยาเส น 15,18,19,22
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลมากเกิน การใชยากด
ภูมคิ มุ กัน การติดเชือ้ ไวรัส (human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency
syndrome)22 และการมียนี (gene) ของโรคปริทนั ต
อักเสบเรือ้ รัง ก็มบี ทบาทเปนปจจัยเสีย่ งสงเสริมให
เกิดโรคปริทนั ตอกั เสบอีกดวย แตอยางไรก็ดพี บวา
แบคทีเรียก็ยงั คงเปนปจจัยการเกิดโรคอันดับแรก
ของการเกิดโรคปริทันตที่ตองใหความสําคัญ14
3. ความสัมพันธระหวางโรคเบาหวานกับ
โรคปริทันตอักเสบ
โรคเบาหวานและโรคปริทนั ตเปนโรคเรือ้ รัง
ที่มีอุบัติการณการเกิดโรคสูงในประชากรทั่วๆ ไป
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โรคทั้งสองมีความสัมพันธกันทางการเกิดพยาธิ
สภาพ กลาวคือ โรคทั้งสองนี้ตางก็เปนโรคที่เกิด
จากความผิดปกติของพันธุกรรมรวมกับความ
บกพรองในหนาทีข่ องระบบภูมคิ มุ กัน 23 มีรายงาน
วาผูปวยเบาหวานที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงเปน
ระยะเวลานานมีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของ
ความเสีย่ งในการเกิดและการดําเนินตอไปของโรค
ปริทนั ตอยางมีนยั สําคัญ โดยพบวาผูป ว ยเบาหวาน
เปนโรคปริทันตอักเสบถึงรอยละ 7524 จากการ
ศึกษาของ Papapanuo ในป ค.ศ. 199625 และ
Cairo และคณะในป ค.ศ. 200126 พบวาโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอ
การเกิดโรคปริทนั ตอกั เสบ และเพิม่ ความเสีย่ งและ
ความรุนแรงของโรคปริทันตอักเสบ การควบคุม
ระดับนํา้ ตาลเปนตัวแปรทีส่ าํ คัญตอความสัมพันธ
ระหวางโรคเบาหวานและโรคปริทนั ต และจะพบวา
คาฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) ในผูป ว ยเบาหวาน
ที่ เ ป น โรคปริ ทั น ต อั ก เสบจะมี ค า สู ง อย า งมี นั ย
สํ า คั ญ 17 โดยจะมี ค า ฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี เป น
2 เท า ของผู ป ว ยเบาหวานที่ ไ ม เ ป น โรคปริ ทั น ต
(รอยละ 12.5 ตอ รอยละ 6.3)23 จากการศึกษาแบบ
ตัดขวาง (cross sectional study) ของ Patiño และ
คณะในป ค.ศ. 2008 พบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่
2 มีความสัมพันธกับโรคปริทันตอยางมีนัยสําคัญ
(p=0.0134)27 และจากการศึกษาหลายการศึกษา
สรุปไดวา ความชุกในการเกิดโรคปริทันตอักเสบ
ในผูป ว ยเบาหวานสูงกวาผูท ไี่ มเปนเบาหวาน23,28,29
ความรุนแรงและความชุกของการเกิดโรคปริทันต
อักเสบจะเพิ่มขึ้นในผูปวยเบาหวานหากควบคุม
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ระดับนํา้ ตาลไดไมด22,30-35
ี มีบางหลักฐานสนับสนุน
ความคิ ด ที่ ว า โรคปริ ทั น ต มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ควบคุมโรคเบาหวาน และการเปนโรคปริทันต
อักเสบปานกลางและระดับรุนแรงมักเปนปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน36 เหลานี้เปนการ
แสดงใหเห็นถึงการสงผลกระทบตอกันระหวาง
โรคทั้ง 2 นี้22,35,37 โรคเบาหวานกับโรคปริทันต
มีความสัมพันธกันแบบ 2 ทาง (bi-directional)
คื อ โรคเบาหวานเป น ป จ จั ย เสี่ ย งและผลอั น ไม
พึงประสงคตอการเกิดโรคปริทันตอักเสบ และ
โรคปริ ทั น ต อั ก เสบหรื อ การติ ด เชื้ อ ของอวั ย วะ
ปริ ทั น ต ก็ ส ามารถเพิ่ ม ความรุ น แรงและผลอั น
ไมพงึ ประสงคของโรคเบาหวาน17 จากกระบวนการ
ความสัมพันธดังตอไปนี้ คือ ไลโปโพลีแซคคาไรด
(lipopolysaccharide: LPS) จากแบคที เ รี ย
ในคราบจุ ลิ น ทรี ย จ ะกระตุ น แมคโครฟาจให
สรางและหลั่งโมเลกุลสารเริ่มตนของการอักเสบ
(proimflammatory molecules) ไดแก ไซโตไคน
อินเตอรลิวคินวัน (IL-1) และทูเมอรนิโครสิสแฟค
เตอรแอลฟา (tumor necrosis factor-alpha:
TNF-alpha)38,39 และสารจากแบคทีเรียอีกเชน
กันที่จะกระตุนใหทีลิมโฟไซต (T lymphocytes)
สร า ง อิ น เตอร ลิ ว คิ น วั น และลิ ม โฟทอกซิ น
(lymphotoxin: LT) ที่มีคุณสมบัติคลายทูเมอรนิ
โครสิสแฟคเตอรแอลฟา38 ไซโตไคนเหลานี้จะกอ
ใหเกิดกระบวนการยอยสลายของเนือ้ เยือ่ ปริทนั ต
ผานทางเอนไซมทสี่ ลายคอลลาเจน (collagenolytic
enzymes) ชือ่ เมทาโลโปรตีเนส (metalloproteinases:
MMPs) 38,39 โดยเมทาโลโปรตี เ นสจะทํ า หน า ที่

สลายคอลลาเจนของกระดู ก และเนื้ อ เยื่ อ
เกี่ ย วพั น ของอวั ย วะปริ ทั น ต ส ว นการละลาย
ของกระดู ก นั้ น เกิ ด มาจากการเหนี่ ย วนํ า ของ
ไลโปโพลีแซคคาไรด39 และเมือ่ มีภาวะระดับนํา้ ตาล
ในเลื อ ดสู ง จะส ง ผลต อ เมตาบอลิ ซึ ม ของ
คารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน มีผลตอการ
ไหลเวียนและหยุดนิ่งของโปรตีน เมื่อโปรตีนที่
เปนคอลลาเจนและไขมันจับกับนํ้าตาลอัลโดส
(aldose sugar) จะทําใหเกิดนอนเอ็นไซมมา
ติ ก ไกลเคชั่ น (non-enzymatic glycation)
และออกซิเดชัน่ (oxidation) ของโปรตีนและไขมัน
ไดแอดวานซไกลเคชั่นเอ็นโพรดักส (advanced
glycation endproducts: AGEs) ซึ่งจะสะสม
ในพลาสมาและเนื้อเยื่อ เมื่อแอดวานซไกลเคชั่น
เอ็นโพรดักสจับกับรีเซพเตอร (receptors for
AGEs: RAGE) ของเซลลตางๆ อันไดแกโมโน
นิวเคลียรฟาโกไซต (mononuclear phagocytes)
เอนโดทีเลียลเซลลไฟโบรบลาสท (endothelial
cells fibroblasts) เซลลกลามเนื้อเรียบ (smooth
muscle cells) ลิ ม โฟไซต (lymphocytes)
โพโดไซต (podocytes) และเซลล ป ระสาท
(neurons) ก็จะเกิดออกซิแดนทสเตรส (oxidant
stress) สงผลตอการหลั่งโมเลกุลสารเริ่มตนของ
การอักเสบ (TNF-alpha, IL-1beta และ IL-6) ที่
มากเกิน สงผลตอการเกิดการอักเสบและทําลาย
เนื้ อ เยื่ อ ปริ ทั น ต 39 นอกจากนี้ แ ล ว แอดวานซ
ไกลเคชั่นเอ็นโพรดักส ยังเปนตัวเหนี่ยวนําการ
เปลี่ ย นแปลงในเซลล แ ละส ว นประกอบในสาร
ระหวางเซลล (extracellular matrix)40 เกิดการ
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เพิ่ ม ความสามารถในการเข า ออกของสารผ า น
เสนเลือด การสลายของเสนใยคอลลาเจน เพิ่ม
การทําลายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ไมมีแรธาตุและ
กระดู ก 38 เพิ่ ม ความรุ น แรงของการตอบสนอง
ของระบบคุ ม กั น ของการอั ก เสบต อ ตั ว ก อ โรค
ทางปริ ทั น ต ทํ า ให ร ะดั บ อิ น เตอร ลิ ว คิ น วั น และ
ทู เ มอร นิ โ ครสิ ส แฟคเตอร แ อลฟาในของเหลว
รองเหงือกของผูป ว ยเบาหวานสูงขึน้ กวาผูป ว ยทีไ่ มเปน
เบาหวาน ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว า หากมี ร ะดั บ
ฮีโมโกลบินเอวันซีมากกวารอยละ 8 เปรียบเทียบ
กับคนทีม่ คี า นอยกวาหรือเทากับรอยละ 8 ความชุก
และความรุ น แรงของโรคปริ ทั น ต ใ นผู ที่ เ ป น
เบาหวานจะเพิม่ ขึน้ และจากการสรางโมเลกุลสาร
เริ่ ม ต น ของการอั ก เสบที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลต อ การ
ต า นทานต อ อิ น ซู ลิ น ทํ า ให ย ากต อ การควบคุ ม
เบาหวาน40 นอกจากนีม้ กี ารศึกษาทีบ่ ง ชีว้ า การควบคุม
การติดเชื้อทางปริทันตในผูปวยเบาหวานสามารถ
ลดระดับของแอดวานซไกลเคชั่นเอ็นโพรดักสใน
ซีรัมได38 จึงกลาวไดวา การควบคุมไกลซีมิคและ
การกําจัดแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคปริทันต
จึงเปนตัวบงชี้ที่สําคัญของการตอบสนองตอการ
อักเสบและการทําลายอวัยวะปริทันต ดังนั้น จึง
ควรพิจารณาควบคุมเบาหวานรวมกับการรักษา
โรคปริทันตโดยการกําจัดแบคทีเรีย ตามความ
สั ม พั น ธ ท างพยาธิ วิ ท ยาระหว า งเบาหวานและ
โรคปริทันตดังกลาวขางตน
4. ความหมาย สภาพปญหาและปจจัยที่
ทําใหเกิดโรคฟนผุ
ฟนผุ แบงเปน ฟนผุบริเวณตัวฟน และฟนผุ
บริเวณผิวรากฟน เปนโรคติดเชื้อในชองปากที่พบ
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ไดบอยที่สุด เปนโรคที่ทําลายเนื้อเยื่อแข็งของฟน
ดวยกรดและการสลายโปรตีน41 จากการสูญเสีย
แรธาตุในฟนโดยกระบวนการเมตาบอลิคทีเ่ กิดขึน้
ในไบโอฟลมที่ปกคลุมฟนบริเวณนั้นๆ42 เกิดการ
สู ญ เสี ย แคลเซี ย มไอออนจากผิ ว ผลึ ก อะพาไทท
(appatite) บนเนือ้ เยือ่ ฟน กระบวนการการเกิดฟนผุ
นั้นเปนกระบวนการผันกลับไดหากมีการดึงกลับ
ของแรธาตุจากสิ่งแวดลอมในชองปาก43 แตหากมี
การดึงกลับของแรธาตุทไี่ มเพียงพอก็จะกลายเปน
กระบวนการผันกลับไมได44 เกิดหลุมรอยโรคฟนผุ
ที่ตองทําการบูรณะหรือรักษาตอไป42
จากการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับ
ประเทศ ครัง้ ที่ 7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พบวาฟนผุทไี่ มไดรบั การรักษา ในวัยทํางานรอยละ
35.2 ในวัยผูสูงอายุรอยละ 48.3 เฉลี่ยผุ 0.8 ซี่ตอ
คนและ1.3 ซีต่ อ คนตามลําดับ12 ซึง่ มีคา ตํา่ กวาเมือ่
เปรียบเทียบกับผลสํารวจครั้งที่ 6 ที่มีคาฟนผุที่
ไมไดรับการรักษา ในวัยทํางานรอยละ 89.57 ใน
วัยผูสูงอายุรอยละ 96.15 เฉลี่ยผุ 1.5 ซี่ตอคน
และ 2.1 ซี่ตอคนตามลําดับ13 ซึ่งฟนที่เหลืออยูใน
ชองปากพบวาเปนฟนทีม่ กี ารผุบริเวณผิวรากฟนซึง่ มี
ความสัมพันธกบั เหงือกรนดวย โดยพบในวัยทํางาน
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
จะลดลงก็ตามแตก็ยังคงเพิ่มขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น
โดยผูสูงวัยมักมีรากฟนเผยผึ่งจึงเปนประชากร
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ที่มีความเสี่ยงพิเศษ45 ในดานความจําเปนในการ
รับการรักษาฟนผุนั้น พบวามีความตองการถอน
ฟนสูงสุดเมื่อเทียบกับการรักษาอื่นๆ รองลงมา
คืออุดฟน 1 ดาน12,13 สถานการณความตองการ
การรักษาฟนดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงภาระโรค
ในประชากรทั้ง 2 กลุมอายุ ซึ่งหากไมไดทําการ
รักษาก็จะนํามาซึ่งการสูญเสียฟนไดตอไป
ปจจัยที่เกี่ยวของกับโรคฟนผุ ไดแก
1) ปจจัยดานอาหาร เวลา แบคทีเรียและ
อนามัยชองปาก
2) ปจจัยเสริมอื่นๆ
อาหารเปนปจจัยสําคัญในการกอใหเกิด
การสรางคราบจุลินทรียและเกิดการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคฟนผุ44 โดยปกติ
แลวอาหารจะเปนสารประกอบทีม่ นี าํ้ หนักโมเลกุล
มากและมีโครงสรางซับซอน (high-molecularweight polymers) เชน พวกแปงและโปรตีน
มักอยูใ นชองปากเปนชวงเวลาสัน้ ๆ จึงมีผลตอการ
เจริญของจุลชีพในคราบจุลินทรียนอย เวนแตมี
การตกคางอยูของอาหารเหลานั้นระหวางฟนและ
บนตัวฟน23,46 สวนอาหารจําพวกที่ประกอบไป
ดวยซูโครส (sucrose) ซึง่ เปนสารประกอบนํา้ ตาล
โมเลกุลคูท มี่ นี าํ้ หนักโมเลกุลตํา่ (low-molecularweight disaccharide) จุลชีพในคราบจุลินทรีย
สามารถยอยสลายและนําไปใชงานไดอยางรวดเร็ว
เมื่อมีการกินซูโครสในมื้ออาหารจะมีนํ้าลายเพียง
พอตอการปรับสมดุล ฟนผุจึงไมเกิดขึ้น หากแต
ความถี่ในการบริโภคซูโครสนอกมื้ออาหารเปน
การเพิ่มระยะเวลาการตกคางอยูของซูโครสใน

นํา้ ลาย เกิดการหมักของซูโครสโดยจุลชีพในคราบ
จุลินทรีย ทําใหคาความเปนกรดดาง ณ จุดรอย
ตอระหวางคราบจุลินทรียกับเคลือบฟนลดลงมี
คานอยกวาหรือเทากับ 5 เมื่อฟนเกิดการสัมผัส
กับภาวะความเปนกรดเปนระยะเวลานานฟนผุจึง
เกิดขึน้ 44 แบคทีเรียตัวหลักทีก่ อ ใหเกิดฟนผุโดยทัว่ ไป
คือ สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส (Streptococcus
mutans) และแลคโตบาซิลไล (Lactobacilli)
นอกจากจุลชีพแลว อนามัยชองปากก็เปนตัวแปร
สําคัญที่มีผลตอสุขภาพชองปาก การดูแลอนามัย
ชองปากดวยการแปรงฟนและใชไหมขัดฟนทุกวัน
นั้นมีจุดประสงคก็เพื่อที่จะลด กําจัด และปองกัน
การก อ ตั ว ของคราบจุ ลิ น ทรี ย 44 จึ ง กล า วได ว า
ฟนผุเกิดจากปจจัยรวมกันทางชีววิทยาและทาง
พฤติกรรมมากกวาอาหารหรืออนามัยชองปาก
เพียงอยางเดียว47 นอกจากนีย้ งั พบวามีปจ จัยเสริม
อืน่ ๆ ทีท่ าํ ใหเกิดฟนผุ ไดแก การศึกษา เศรษฐสถานะ
ทางสังคม รายได แบบแผนการดํารงชีวติ พฤติกรรม
อาชีพ และความเครียด ซึง่ พบวาการมีเศรษฐสถานะตํา่
เพิม่ ความเสีย่ งตอการเกิดฟนผุ การมีการศึกษาตํา่
ทําใหขาดความรูค วามเขาใจและความตระหนักถึง
ความสําคัญของการดูแลสุขภาพชองปาก และการ
มีรายไดตาํ่ ก็จะสงผลถึงปญหาการเขาถึงบริการ41,47
เปนตน
5. ความสัมพันธระหวางโรคเบาหวานกับ
โรคฟนผุ
โรคเบาหวานกอใหเกิดการติดเชือ้ ในชองปาก
ซึง่ เปนผลมาจากความผิดปกติของการหลัง่ นํา้ ลาย
และการสูญเสียการรับรู ทําใหความสามารถในการ
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ตานทานการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดดางของ
นํ้าลาย (buffering capacity) และความสามารถ
ในการทําความสะอาดตัวเองของชองปากลดลง
อุบัติการณการเกิดโรคฟนผุจึงเพิ่มขึ้น ในผูปวย
ที่มีภาวะนํ้าลายแหง (xerostomia)48 จะมีอัตรา
การไหลของนํ้าลายลดลงและประสิทธิภาพในการ
ตานทานการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดดางก็ลด
ลงดวย และจากการเกิดภาวะนํ้าลายแหง ผูปวย
เบาหวานจะมีอาการหรือรูสึกวาปากแหงเปนผล
มาจากการเปลี่ ย นแปลงความเข ม ข น หรื อ การ
ลดลงของการสรางนํา้ ลาย โดยระบบประสาทพาราซิม
พาเธติค (parasympathetic nervous systems)
จะกระตุนตัวรับในตอม (muscarinic receptor)
ทําใหเกิดการหลั่งนํ้าออกมาถูกยับยั้งและระบบ
ประสาทซิมพาเธติค (sympathetic nervous
systems) จะสรางสารที่ใหความเหนียวนั้นยังคงได
รับการกระตุน นัน่ เอง ซึง่ การลดลงของการหลัง่ นํา้ ลาย
จากตอมนํ้าลายหลักและ/หรือรอง ทําใหเยื่อบุ
เมือกชองปากสูญเสียนํา้ มีการลดลงของระดับการ
ปกคลุมเยือ่ บุเมือกชองปาก จึงเกิดอาการแสบรอน
ปาก การรับรสเปลี่ยนไป ซึ่งภาวะแทรกซอนหลัก
ของอาการปากแหง คือการทําใหเกิดโรคฟนผุ
โดยเฉพาะผุบริเวณคอฟน กระบวนการนี้เกิดจาก
การลดลงของการชะล า งในช อ งปากและความ
สามารถในการกําจัดอาหารในชองปาก โดยเฉพาะ
อาหารที่มีนํ้าตาลและกรด แมวาการสูญเสียการ
รับรสจะไมใชอาการหลักของผูปวยที่มีอาการปาก
แหง แตความรูสึกแหงหรือยากตอการเคี้ยวและ
กลืนที่เพิ่มขึ้นอาจเปนผลทําใหตองบริโภคอาหาร
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ออน ที่เปนอาหารกอใหเกิดฟนผุมากขึ้น บอยครั้ง
ที่ผูปวยบริโภคลูกอมหรือเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาล
เพื่อที่จะกระตุนใหเกิดการไหลของนํ้าลายเพื่อ
รักษาความชุมชื้นของปากไว 49 นอกจากนี้นํ้าลาย
ยังมีความสําคัญเพราะมีโปรตีนจําเพาะที่ตอตาน
แบคที เ รี ย และมี ส ารอิ ม มู โ นกลอบบู ลิ น เอ
(immunoglobulin A: IgA) ที่มีหนาที่ในการ
ปองกันการสรางรกรากและการเจริญของแบคทีเรีย
ในคราบจุลินทรียบนฟน นํ้าลายจึงมีบทบาทใน
การปองกันฟนผุอยางมีนัยสําคัญ41 นอกจากนี้
แลวจากการศึกษายังพบวาภาวะนํา้ ตาลในเลือดสูง
และการดื้อตออินซูลินมีความสัมพันธกับการเกิด
โรคฟนผุ ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการที่มีความ
เขมขนของกลูโคสในของเหลวรองเหงือก (gingival
crevicular fluid) เพิ่มขึ้น50 จากการศึกษาความ
สัมพันธของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับฟนผุ ยังพบวา
ผูปวยเบาหวานมีความชุกของการเกิดผิวรากฟน
ผุและจํานวนผิวรากฟนที่ผุหรืออุดสูงกวาผูที่ไม
เปนเบาหวาน51,52 เชนเดียวกับการศึกษาของ Lin
และคณะ53 ที่พบวาจํานวนผิวรากฟนผุในผูสูง
อายุที่เปนเบาหวานสูงกวาผูที่ไมเปนเบาหวาน อีก
ทั้งยังพบวาผิวของรากฟนที่ผุมีความสัมพันธกับ
การเพิม่ ขึน้ ของจํานวนสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส
แลคโตบาซิลไลและยีสตในนํ้าลาย52 แตบางการ
ศึ ก ษาพบว า รากฟ น ผุ พ บว า มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส แลคโตบาซิลไลและ
แอคติโนมายซิส (Actinom yces)46 นอกจากนี้
แล ว ยั ง สั ม พั น ธ กั บ การมี เ ชื้ อ สเตรปโตคอคคั ส
มิวแทนสในคราบจุลินทรียเหนือเหงือกอีกดวย
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ส ว น ก า ร ผุ บ น ตั ว ฟ น มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ
แลคโตบาซิลไลและยีสตในนํ้าลายเทานั้น52 และ
หากผู ป ว ยเบาหวานที่ ค วบคุ ม เมตาบอลิ ก ไม ดี
(HbA1c > 9%) จะมีจํานวนฟนผุสูงกวาผูปวย
เบาหวานที่ควบคุมไดดี54,55 จึงมีความเปนไปได
ที่ ก ารควบคุ ม เมตาบอลิ ก ในผู ป ว ยเบาหวานมี
ความสัมพันธกับโอกาสการเกิดฟนผุ56,57 แตก็มี
บางการศึกษาที่พบวาไมมีความสัมพันธระหวาง
การควบคุมเมตาบอลิกของโรคกับการเกิดฟนผุ58
บางการศึกษาพบวายังมีปจ จัยอืน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ
กับการเกิดฟนผุในผูปวยเบาหวานดวย ไดแก
อนามัยชองปากไมดี ประสบการณการเกิดฟนผุใน
อดีต และระดับเชือ้ แลคโตบาซิไลในนํา้ ลายทีอ่ ยูใ น
ระดับสูง55 เพศ ฟนหายไปนอย ภาวะไตเสื่อม
จากเบาหวาน 59 อายุ ม าก 56,60 การลดลงของ
อั ต ราการไหลของนํ้ า ลายขณะที่ ไ ม ไ ด ก ระตุ น 61
คราบจุ ลิ น ทรี ย 60,61 การเปลี่ ย นแปลงนํ้ า ตาล
กลู โ คสในนํ้ า ลาย ความเข ม ข น ของอั ล บู มิ น
(albumin)61 และความถี่ในการบริโภคนํ้าหวาน
และของขบเคี้ยว47 ความสามารถในการตานทาน
การเปลี่ยนแปลงความเปนกรดดางตํ่า48 เปนตน
โดยปจจัยตางๆ เหลานี้เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
ของการทําความสะอาดชองปาก ปริมาณเชือ้ กอโรค
ในชองปาก และสารที่มีผลตอการเกิดภาวะสมดุล
กรดดางภายในชองปากทีม่ ผี ลตอการเกิดโรคฟนผุ
6. แนวทางการรักษาทางทันตกรรมใน
ผูปวยเบาหวาน
สถาบั น ปริ ทั น ตวิ ท ยาสหรั ฐ อเมริ ก า
(American Acadamy of Periodontology)

และสมาพันธเบาหวานนานาชาติ (International
Diabetes Federation) ไดใหความสําคัญกับ
สุขภาพปริทันตและสนับสนุนใหมีการจัดการกับ
โรคปริทนั ตเพือ่ ชวยควบคุมระดับนํา้ ตาล โดยหวัง
ผลลดความเสีย่ งความรุนแรงของโรคเบาหวาน62,63
ในสวนของสมาพันธเบาหวานนานาชาติ สมาพันธ
ทันตกรรมโลก (World Dental Federation)
และสมาพั น ธ ป ริ ทั น ตวิ ท ยายุ โ รป (European
Federation of Periodontology) ไดสงเสริมให
มีการตรวจโรคปริทนั ตเปนประจําทุกป63,64 รวมทัง้
ใหความรูเ กีย่ วกับความเกีย่ วของของโรคเบาหวาน
กับสุขภาพชองปากโดยเฉพาะกับอวัยวะปริทันต
อีกดวย63 จากการศึกษาที่ผานมาพบวาการรักษา
ทางปริ ทั น ต มี ส ว นทํ า ให ก ารควบคุ ม ไกลซี มิ ค
ดีขึ้น40,65 และผลงานที่ตีพิมพในวารสารแพทย
สมาคมสหรัฐอเมริกา (Journal of the American
Medical Association) สนับสนุนวาการรักษา
โรคปริทันตนั้นหากทํารวมกับการผาตัดจะทําให
ควบคุ ม ไกลซี มิ ค ได ดี ขึ้ น 66,67 ส ว นการจะใช ย า
ตานจุลชีพทางระบบรวมกับการรักษาดวยหรือไม
นั้นพบวายังไมมีขอสรุปรวมกัน ซึ่งบางการศึกษา
สนับสนุนใหใช ดอกซีไซคลิน (doxycycline)40,68
หรือเตตราไซคลิน (tetracycline)40 รวมกับการ
รั ก ษาและพบว า มี ผ ลทํ า ให ส ภาวะปริ ทั น ต ดี ขึ้ น
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ 40,68 ส ว นโรคฟ น ผุ ใ นผู ป ว ย
เบาหวานนั้นพบวามีความสัมพันธที่ยังไมแนชัด
และคอนขางซับซอน วรรณกรรมทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั
ยังไมมีขอสรุปที่ตรงกันถึงความสัมพันธของโรค
ฟนผุตอโรคเบาหวาน69 อยางไรก็ดีการประเมิน
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ผูปวยเบาหวานกอนใหการรักษาทางทันตกรรม
ถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยในการตัดสินใจใหการ
รักษา และวางแนวทางการจัดการทางทันตกรรม
เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะฉุกเฉินขณะทํา
หัตถการใหนอยที่สุด โดยพิจารณาสิ่งที่ผูปวยได
รับการรักษามากอนที่จะเริ่มรักษาทางทันตกรรม
ตัวบงชีใ้ นการประเมินความรุนแรงของโรคเบาหวาน
คื อ ระดั บ ของนํ้ า ตาลในเลื อ ด 62 ควรประเมิ น
การควบคุ ม ระดั บ นํ้ า ตาลในวั น ที่ เ ริ่ ม นั ด หมาย
ถามระดั บ นํ้ า ตาลที่ ผ า นมาและความถี่ ข องช ว ง
การเกิดภาวะนํ้าตาลตํ่า การไดรับยาตานเบาหวาน
ขนาดและเวลาการไดรับยาก็ควรพิจารณาดวย
ผูป ว ยทีต่ อ งไดรบั การผาตัดใหญอาจตองไดรบั การ
ปรับขนาดอินซูลนิ หรือขนาดยากิน และควรปรึกษา
แพทยเจาของไขหากผูปวยมีภาวะแทรกซอนของ
เบาหวาน ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคไต
ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการวางแผนทางทันตกรรม70
ในการนั ด ทํ า หั ต ถการควรนั ด ช ว งเช า เนื่ อ งจาก
คอรติซอล (cortisol) ซึ่งเปนสารที่ทําใหระดับนํ้า
ตาลในเลือดเพิ่มจะสูงสุดในชวงเวลานี้ และขณะ
ใหการรักษาควรระวังภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า โดย
สังเกตจากสัญญาณอาการเริ่มแรก คือ อารมณ
แปรปรวน ความเปนตัวเองลดลง หิวและออนแรง
และตามมาดวยเหงื่อออก กระสับกระสาย หัวใจ
เต น เร็ ว ถ า ไม ไ ด รั บ การรั ก ษาอาจจะหมดสติ
ความดันตํ่า ตัวเย็น ชัก โคมาและเสียชีวิต กรณี
สงสัยหรือคาดวาผูปวยอาจจะมีภาวะนํ้าตาลตํ่า
ควรจะยุติการรักษาทางทันตกรรมและใหบริโภค
กลูโคส เชน นํ้าตาล นํ้าหวาน หรือลูกอม หาก
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คนไขหมดสติไมสามารถกลืนไดควรใหสารละลาย
เดกโทรส (dextrose solution) หรือกลูคากอน
(glucagon) ทางเสนเลือดดําซึ่งอาจฉีดใตผิวหนัง
หรื อ กล า มเนื้ อ ส ว นกรณี ภ าวะนํ้ า ตาลในเลื อ ด
สูงเกิดไดนอยกวา แตหากเกิดจะพบวามีอาการ
คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง มีกลิ่นอะซีโตน ควร
จัดการโดยใหยาและอินซูลนิ สุดทายหลังการรักษา
หรือทําหัตถการควรพิจารณาใหยาปฏิชีวนะใน
รายที่ควบคุมนํ้าตาลไดไมดี มีความเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อหรือเปนผูที่มีการติดเชื้อในชองปากอยาง
เฉียบพลันหรือไดรับการผาตัดใหญ70 รวมทั้งให
คําแนะนําหลังหัตถการโดยมุงเนนการควบคุม
ระดับนํา้ ตาลในเลือดเนือ่ งจากมีผลตอการหายของ
แผล71 นอกจากนี้ควรเพิ่มความถี่ในการนัดมาพบ
ทันตแพทยเพื่อที่จะไดประเมินการควบคุมคราบ
จุลินทรียและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคปริทันต
กับโรคฟนผุ70

บทสรุป
โรคเบาหวาน โรคปริ ทั น ต อั ก เสบและ
โรคฟ น ผุ ต า งเป น โรคที่ มี ผ ลกระทบต อ ประชากร
จํานวนมากทัว่ โลก และมีอบุ ตั กิ ารณการเกิดโรคเพิม่
ขึน้ เรือ่ ยๆ สุขภาพชองปากและสุขภาพรางกายมีความ
ความสัมพันธกัน โดยที่โรคในชองปากเปนปจจัย
เสี่ยงตอภาวะสุขภาพรางกาย และโรคทางรางกาย
สงผลตอโรคในชองปาก ดังเชน โรคเบาหวาน
มีผลตอการเกิดโรคปริทันตอักเสบและโรคฟนผุ
และโรคปริทนั ตกส็ ง ผลตอการควบคุมระดับนํา้ ตาล
ในเลือดในผูปวยเบาหวาน ดังนั้นการดูแลรักษา
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และควบคุมโรคจึงควรทําควบคูกันไปโดยมีการ
ประเมินรวมกันระหวางบุคลากรทางการแพทย
และบุ ค ลากรทางทั น ตกรรม เพื่ อ ประโยชน
อันสูงสุดที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวย
ตอไป
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