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บทคัดย่ อ
วิกลภาพแห่งฟันเกิดจากพัฒนาการที่ผิดปกติส่งผลต่อหน้าที่การทางานของช่องปากของเด็กและวัยรุ่ น เป้ าหมาย
ของการศึกษาเพื่อหาผลกระทบจากวิกลภาพแห่งฟันต่อคุณภาพชีวติ ของเด็กอายุ 6-18 ปี ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงธันวาคม
พ.ศ.2560 เปรี ยบเทียบผลการตรวจช่องปากและวิกลภาพแห่ งฟัน กับกลุ่มควบคุมมีเพศเดียวกันและอายุใกล้เคียงกันกับ
กลุ่มศึกษา เก็บข้อมูลคุณภาพชีวติ ในมิติสุขภาพช่องปาก (OHRQoL) โดยใช้แบบ Child-oral Impact on Daily Performance
(Child-OIDP) และเก็บข้อมูลสภาวะช่ องปาก ความพึงพอใจ การใช้งาน และผลกระทบทางสังคม วิเคราะห์ สถิติโดย
Fisher’s exact และ Mann-Whitney U test ผลการศึกษาพบว่าวิกลภาพแห่ งฟันสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่อง
ปากที่ นัยสาคัญทางสถิติ p=0.001 ค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวมในกลุ่มศึกษาสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ (p=0.001)
กิ จกรรมหลักที่ มีผลกระทบคือการรับประทานอาหาร การทาความสะอาดช่องปาก สภาวะอารมณ์ การยิ้ม และการเข้า
สังคม ดังนั้นการฟื้ นฟูสภาพช่องปากของเด็กเหล่านี้ควรมีวตั ถุประสงค์การรักษาที่สนองต่อความกิจกรรมที่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวติ ในเด็กแต่ละราย
ABSTRACT
Developmental dental anomalies affected oral functions of children and adolescences. Study aimed to examine
the impact of dental anomalies on the quality of life in children, aged 6–18. Oral status was examined together with dental
anomalies, during May-December 2017, and compared with those obtained from the controls. Control subjects were
children matched for gender and age with the cases. Data on oral health-related quality of life (OHRQoL) were collected
using the Child-oral Impact on Daily Performance (Child-OIDP). Reported dental problems, dissatisfaction with dental
appearance and socio-demographic characteristics were recorded. Fisher’s exact and Mann-Whitney U test were applied
for analysis. Data suggested that dental anomalies had impacts that significantly related to OHRQoL (p=0.001). Mean
impact score in the cases was significantly higher than in the control group (p=0.001). The impacted domains were eating,
cleaning, smiling, emotional stability and socialization. Accordingly, oral rehabilitation for these children should focus on
improving domains that impacted the quality of individual’s life.
คาสาคัญ: คุณภาพชีวติ ในมิติสุขภาพช่องปาก วิกลภาพแห่งฟัน Child-OIDP
Keywords: Oral Health Related Quality of Life, Dental anomalies, Child-OIDP
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บทนา
วิกลภาพแห่งฟัน (dental anomalies) ทั้งด้านจานวน ขนาด รู ปร่ าง และโครงสร้างเนื้อเยือ่ ฟัน เป็ นความผิดปกติ
ด้านพัฒนาการของฟันที่พบตั้งแต่กาเนิด อาจเกิดเพียงภาวะเดียว หรื อร่ วมกับความผิดปกติของร่ างกายส่ วนอื่นๆ พบได้
บ่อยในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการ (syndromic patients) จากการตรวจทางคลินิกพบว่าผูป้ ่ วยเด็กที่มีวกิ ลภาพแห่งฟัน มีผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตประจาวัน บางรายอาจส่ งผลกระทบต่อด้านความสวยงาม และความมัน่ ใจในการเข้าสังคมของเด็ก บาง
รายมีความรุ นแรงมาก เช่น ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของเด็ก ความซับซ้อนของการ
รั ก ษาทางทัน ตกรรมสาหรั บ ผูป้ ่ วยที่ มี วิก ลภาพแห่ ง ฟั น ขึ้ น อยู่กับ ระดับ ความรุ น แรงของวิก ลภาพ โดยผูป้ ่ วยอาจ
จาเป็ นต้องได้รับการรั กษาและฟื้ นฟูสภาพอย่างต่อเนื่ องและยาวนานจากช่ วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ่ นตอนปลาย อี กทั้งมี
ค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมที่อาจเป็ นภาระของครอบครัว ดังนั้นวิกลภาพแห่งฟันในเด็กและวัยรุ่ นจึงเป็ นปั ญหาสุขภาพช่อง
ปากที่สาคัญ และมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยและครอบครัว สาหรับคุณภาพชี วิตในมิติสุขภาพช่องปากเป็ นดัชนี ที่
สะท้อนผลกระทบของสุ ขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย โดยเป็ นการประเมินคุณภาพชีวิตผ่านการวัดสุ ขภาพ
ช่องปากด้วยมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับสุ ขภาพช่องปากของผูป้ ่ วยเอง (Genderson et al., 2013) การพัฒนาดัชนี
เพื่อประชากรวัยรุ่ น และวัยเด็ก ได้ถูกนามาใช้ในช่วงเวลาประมาณ 10 ปี ที่ ผ่านมา (Kushnir et al., 2013) พบว่าวัยเด็ก
เป็ นวัยที่ ได้รับผลกระทบจากปั ญหาในช่องปากมาก และยังพบว่าเด็กอายุต้ งั แต่ 6 ปี หรื อระดับประถมศึ กษาขึ้ นไป
สามารถอธิบายผลกระทบจากปั ญหาสุขภาพช่องปากที่เกิดขึ้น เช่น โรคฟันผุ โรคปริ ทนั ต์ ต่อคุณภาพชีวติ ของตนได้ ทั้ง
ด้านกายภาพ ด้านจิ ตใจ และสังคม หากผูส้ ัมภาษณ์ เลื อกใช้ดัชนี ชนิ ดที่ มีความเหมาะสมกับวัย มี ภาษาที่ เข้าใจง่ าย
ตัวอย่างดัชนี สาหรับเด็กที่คิดค้นในประเทศไทย ได้รับการทดสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และถูกนาไปใช้อย่าง
แพร่ หลายในต่างประเทศ คือ ดัชนี Child-oral Impact on Daily Performance (Child-OIDP) ซึ่ งมี 8 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ชีวิตประจาวัน ได้แก่ การรับประทานอาหาร การพูด การทาความสะอาดช่องปาก การพักผ่อนนอนหลับ การ
รักษาอารมณ์จิตใจให้เป็ นปกติ การยิม้ หัวเราะโดยไม่อาย การเข้าสังคม และการเรี ยน (Gherunpong et al., 2004)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ กษาเพื่อเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ จากผลกระทบวิกลภาพแห่ งฟั นต่อคุณภาพชี วิตของเด็กอายุ 6-18 ปี
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ Child-Oral Impact on daily performance (Child-OIDP)
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional analytical study) โดยแบ่งชั้นภูมิ
ตามการมี แ ละไม่ มี วิ ก ลภาพแห่ งฟั น ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเอกสาร HE601069 โดยทาการตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินวิกลภาพแห่งฟันทางคลินิกใน
ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาการจับคู่เพศและ
อายุของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิกลภาพแห่งฟันกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่อง
ปากของเด็กและวัยรุ่ น โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าในกลุ่มศึกษา (inclusion criteria) คือเด็กและวัยรุ่ น อายุ 6-18 ปี ที่มีวกิ ลภาพ
แห่ งฟันด้าน จานวน ขนาด รู ปร่ าง หรื อโครงสร้าง บริ เวณฟันน้ านมหรื อฟันถาวรอย่างน้อยหนึ่ งตาแหน่ง ที่อาจได้รับ
การรักษาในช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา หรื อยังไม่ได้รับการรักษาใดๆ เกณฑ์ในการคัดออกคือ ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาโรคทางระบบ
ระดับรุ นแรงเสี่ ยงต่อการมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตรวจในช่องปาก ผูป้ ่ วยไม่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างมาก ผูป้ ่ วย
ไม่สามารถสื่ อสารได้ และผูป้ ่ วยที่มีความพิการด้านสติปัญญา เกณฑ์ในการคัดเข้าสาหรับกลุ่มควบคุม คือเด็กและวัยรุ่ น
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ที่ไม่มีวกิ ลภาพแห่งฟัน มีเพศเดียวกัน และอายุใกล้เคียงกันกับประชากรในกลุ่มศึกษา ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาใน
คณะทันตแพทยศาสตร์ หรื อคลินิกกุมารเวชศาสตร์ ซึ่ งเกณฑ์ในการคัดออกสาหรับกลุ่มควบคุมใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
กลุ่มศึกษา
ใช้แบบสอบถามผูป้ กครองซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลหลักในการเก็บข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลด้านการเศรษฐสถานะ และการ
ดูแลสุ ขภาพช่องปาก จากนั้นผูว้ ิจยั สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างถึงการรับการรักษาสุ ขภาพช่องปากในช่วง 3 ที่เดือนผ่านมา
เก็บข้อมูลสภาวะช่องปากโดยวัดค่าดัชนี ฟันผุถอนอุดในฟันน้ านม (dmft) และในฟันถาวร (DMFT) วัดคราบจุลินทรี ย ์
และวิกลภาพแห่ งฟัน โดยผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นทันตแพทย์ 1 ราย ทาการตรวจซ้ าร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
ทั้งหมด เพื่อวัดความเที่ยงตรง
ส าหรั บแบบสัมภาษณ์ คุ ณภาพชี วิตในมิ ติสุ ขภาพช่ องปากถามถึ งอาการของเด็ กในช่ วง 3 เดื อนที่ ผ่านมา
สัมภาษณ์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ วัดความถี่ และความรุ นแรง รวมทั้งถามสาเหตุตามความรู ้สึก (ดังรู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 แบบสัมภาษณ์ Child-Oral Impact on Daily Performance (Child-OIDP) (สุดาดวง, 2557)
ใช้ภาพประกอบ 16 ภาพ แสดงผลกระทบต่อ 8 กิจกรรม ทั้งในมิติภายภาพ จิตใจ และสังคม (ดังรู ปที่ 2) ผูว้ จิ ยั
ได้ทาการศึกษาจากคู่มือการใช้แบบสัมภาษณ์ และทดสอบการใช้แบบสัมภาษณ์กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนนามาทดลองในกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษานาร่ อง
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รู ปที่ 2 ภาพประกอบแบบสัมภาษณ์ Child-Oral Impact on Daily Performance (Child-OIDP) (สุดาดวง, 2557)
ข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษานี้ จะถูกนามาวิเคราะห์ โดย โปรแกรมสาเร็ จรู ป Statistical Package for the Social
Science for Windows (SPSS 21) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิกลภาพแห่งฟันกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่อง
ปากใช้สถิติทดสอบ Fisher’s exact test การศึกษาเปรี ยบเทียบสภาวะฟันผุ และค่าดัชนีคราบจุลินทรี ยใ์ นช่องปากใช้สถิติ
ทดสอบ Mann-Whitney U test กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 เนื่ องจากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่าน
มายังไม่พบการศึ กษาก่อนหน้าที่ ใกล้เคียงกับการศึ กษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึ งทาการศึ กษานาร่ องในกลุ่มศึ กษาและกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 15 คน คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม PS Sample size calculation กาหนดค่าความผิดพลาด
ชนิ ดที่ 1 (Type I Errorα) เท่ากับ 0.05 ค่าอานาจการทดสอบ (Power) เท่ากับ 0.80 ค่าสัดส่ วนของความน่าจะเป็ นของ
การได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในกลุ่มควบคุม (Po) และในกลุ่มศึกษา (P1) มีค่าความชุก
ร้อยละ 69.1 และ 95.2 ตามลาดับ
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก และการตรวจสภาวะสุ ขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กและวัยรุ่ น
ช่วงอายุ 6-18 ปี ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลินิก
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 66 คน แบ่งเป็ นกลุ่มศึกษา คือเด็กและวัยรุ่ นที่มีวกิ ล
ภาพแห่งฟัน จานวน 33 คน จับคู่เพศเดียวกันและอายุใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุมจานวน 33 คน
กลุ่มตัวอย่างที่มีวิกลภาพแห่ งฟันจานวน 33 ราย ลักษณะส่ วนบุคคลและสังคม พบร้อยละ 51.5 เป็ นเพศหญิง
และ ร้อยละ 48.5 เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 6-18 ปี มีอายุเฉลี่ย 11.94 (ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.26) ปี กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 68.2 ไม่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 81.8 อาศัยอยูก่ บั บิดาและมารดา รองลงมาร้อยละ 12.1 อาศัยอยูก่ บั ปู่ ย่า
ตายาย ระดับการศึกษาของผูป้ กครองส่ วนใหญ่คือ ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา หรื อปวช.
ร้อยละ 24.2 และ ประถมศึกษา ร้อยละ 21.2 รายได้รวมส่ วนใหญ่ของครอบครัว คือ 10,000-50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ น
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ร้อยละ 63.6 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ร้อยละ 95.5 มีสิทธิ ในการรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ สิ ทธิ บตั รประกันสุขภาพถ้วน
หน้า สิ ทธิสวัสดิการจ่ายตรง เป็ นต้น
ข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพ และการดูแลสุขภาพช่องปาก พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.6 รับประทานขนมและ
เครื่ องดื่มระหว่างมื้ออาหาร ประเภทส่งเสริ มให้เกิดฟันผุ เช่น ขนมกรุ บกรอบ ขนมที่มีน้ าตาลสูง น้ าอัดลม อย่างน้อยวัน
ละ 1 ครั้ ง ชนิ ด ของนมที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งดื่ ม ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 45.5 คื อ นมรสจื ด รองลงมาร้ อ ยละ 42.4 ดื่ ม นมที่ มี
ส่ วนประกอบของน้ าตาล เช่น นมรสหวาน นมรสชอกโกแลต นมเปรี้ ยว และร้อยละ 12.1 ไม่ดื่มนม ด้านข้อมูลการทา
ความสะอาดช่องปากพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่แปรงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ร้อยละ 75.8 รองลงมาคือแปรง
ฟันทุกวันวันละ 1 ครั้ง ร้อยละ 18.2 และไม่ได้ทาความสะอาดช่องปากเลย ร้อยละ 6.1 ยาสี ฟันที่ใช้ ได้แก่ ยาสี ฟันผสม
ฟลูออไรด์ ร้อยละ 93.9 และยาสี ฟันที่ ไม่ผสมฟลูออไรด์ ร้อยละ 6.1 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.8 เคยได้รับ
ฟลูออไรด์เสริ มในรู ปแบบต่างๆ เช่น น้ ายาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ ยาเม็ดฟลูออไรด์ หรื อเคลือบฟลูออไรด์โดยทันตแพทย์ ข้อมูลการไปพบทันตแพทย์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ร้อยละ 66.7 พบทันตแพทย์เป็ นประจาทุกปี หรื อ 6
เดือน และรองลงมา ร้อยละ 33.3 พบทันตแพทย์เฉพาะเมื่อมีอาการ สาเหตุที่ผปู ้ กครองพากลุ่มตัวอย่างไปพบทันตแพทย์
คือ ตรวจสุ ขภาพช่องปาก ร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ สังเกตเห็นว่ามีฟันผุ ร้อยละ 30.4 และได้รับคาแนะนาจากกุมาร
แพทย์ ร้อยละ 21.2
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบสภาวะสุขภาพช่องปากของกลุ่มตัวอย่าง
สภาวะทันตสุ ขภาพ
กลุ่มศึกษา (n=33)
ความชุกของการโรคฟันผุ
ร้อยละ 48.5
- ฟันนา้ นม
ร้อยละ 63.6
- ฟันแท้
ค่ าเฉลีย่ ฟันผุถอนอุด (mean±SD)
2.18±3.10
- dmft
2.91±3.52
- DMFT
แผ่นคราบจุลนิ ทรีย์ (mean±SD)
1.98±0.74
- Plaque index
หมายเหตุ aFisher’s exact test bMann-Whitney U test

กลุ่มควบคุม (n=33)

P-value

ร้อยละ 39.4
ร้อยละ 48.5

0.46a
0.22a

2.52±3.92
1.61±2.10

0.82b
0.15b

1.98±0.64

0.91b

จากการเปรี ยบเทียบสภาวะทันตสุ ขภาพของกลุ่มศึกษา และกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ Fisher’s exact test พบว่า
ความชุกของการเกิดโรคฟันผุของฟันทั้งสองชุด ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีไม่มีนยั สาคัญ (P-value
เท่ากับ 0.46 และ 0.22) (ดังตารางที่ 1) ค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุดในฟันน้ านม (dmft) ของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีค่า 2.18
และ 2.52 ตามลาดับ ค่าเฉลี่ ยฟั นผุถอนอุดในฟั นแท้ (DMFT) ของกลุ่มศึ กษาและกลุ่มควบคุ มมี ค่า 2.91 และ 1.61
ตามลาดับ ซึ่ งค่าเฉลี่ ยฟั นผุถอนอุดของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทั้งฟั นแท้และฟั นน้ านม ที่ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 (ดังตารางที่ 1) การตรวจแผ่นคราบจุลินทรี ยโ์ ดยใช้ดชั นี คราบจุลินทรี ย ์ (Plaque index) ของกลุ่มศึกษา
และกลุ่มควบคุมมี ค่าเท่ากับ 1.98 ทั้งสองกลุ่ม เมื่ อเปรี ยบเที ยบ Plaque index ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทั้งฟันแท้และฟันน้ านม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ในมิติสุขภาพช่องปากของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม
Daily performance
กลุ่มศึกษา (n=33)
กลุ่มควบคุม (n=33)
P-value
mean±SD
median
mean±SD
median
2.76±3.04
2
0.94±1.82
0
0.004*
1.Eating
1.72±2.49
0
0.73±1.62
0
0.056
2.Speaking
1.48±2.48
0
0.42±1.20
0
0.023*
3.Cleaning
1.36±2.28
0
0.61±1.69
0
0.159
4.Relaxing
1.12±2.04
0
0.33±0.96
0
0.017*
5.Emotional stability
2.72±3.37
1
1.24±2.46
0
0.045*
6.Smiling
0.64±1.81
0
0.33±0.92
0
0.693
7.Studying
1.45±2.50
0
0.48±1.72
0
0.013*
8.Socialization
13.27±11.40
11
5.09±6.01
4
0.001*
Total
หมายเหตุ Mann-Whitney U test *มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ผลการวิเคราะห์พบว่าความชุ กของการได้รับผลกระทบต่อคุ ณภาพชี วิตในมิติสุขภาพช่องปากในเด็ก และ
วัยรุ่ นที่มีวิกลภาพแห่ งฟัน (Child-OIDP>0) เท่ากับร้อยละ 96.97 ค่าเฉลี่ย Child-OIDP ในกลุ่มศึกษา เท่ากับ 13.27 (SD
เท่ากับ 11.40) ในกลุ่มควบคุม เท่ากับ 5.09 (SD เท่ากับ 6.01) จากการเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ Mann-Whitney U test
พบว่าค่าเฉลี่ยของผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ในมิติสุขภาพช่องปากของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P-value เท่ ากับ 0.001) ผลกระทบที่ เกิ ดมากที่ สุดคือ มิ ติกายภาพด้านการรั บประทานอาหาร ค่าเฉลี่ ย Child-OIDP
เท่ ากับ 2.76 ในกลุ่มศึ กษา รองลงมาคื อการยิ้มให้เห็ นฟั นโดยไม่อาย มี ค่าเฉลี่ ย Child-OIDP 2.72 กิ จกรรมที่ ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชี วิตในมิติสุขภาพช่องปากในกลุ่มศึกษาแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่
กิ จกรรมการรับประทานอาหาร การทาความสะอาดช่ องปาก การรักษาอารมณ์ให้เป็ นปกติ ไม่หงุดหงิ ดง่าย การยิ้ม
หัวเราะให้เห็นฟันโดยไม่อาย และการออกไปพบปะผูค้ น ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ในมิติสุขภาพช่องปากของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มศึกษาทีมีวกิ ลภาพแห่ง
ฟันด้านโครงสร้างเคลือบฟันและด้านอื่นๆ
Daily performance
วิกลภาพด้ านโครงสร้ างเคลือบ
วิกลภาพด้ านอื่นๆ$
P-value#
ฟัน (n=15)
(n=18)
mean±SD
median
mean±SD
median
3.20±2.93
3.00
2.39±3.16
1.00
0.388
1. Eating
1.87±2.95
0.00
1.61±2.11
5.00
0.828
2. Speaking
1.73±2.94
0.00
1.28±2.08
0.00
1.000
3. Cleaning
1.07±1.71
0.00
1.61±2.68
0.00
0.779
4. Relaxing
0.93±1.39
0.00
1.28±2.49
0.00
0.711
5. Emotional stability
3.47±3.54
2.00
2.11±3.18
0.00
0.202
6. Smiling
0.73±1.44
0.00
0.56±2.12
0.00
0.270
7. Studying
1.27±2.49
0.00
1.61±2.57
0.00
0.552
8. Socialization
14.27±10.51
15.00
12.44±12.33
9.00
0.446
Total
#
$
หมายเหตุ Mann-Whitney U test; วิกลภาพด้านจานวน ขนาด และรู ปร่ าง
จากการสัมภาษณ์ ปัญหาที่ ผูป้ ่ วยรายงานส่ วนใหญ่ คื อ อาการปวดฟั น เสี ยวฟั น มี ลกั ษณะรู ปร่ างของฟั น
ผิดปกติ ทั้งขนาด สี และลักษณะของฟัน เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่าในการศึกษานี้ กลุ่มศึกษาส่ วนใหญ่จานวนร้อยละ
45.45 มีลกั ษณะการเกิดวิกลภาพแห่ งฟันด้านโครงสร้างของฟัน ได้แก่ การมีช้ นั เคลือบฟันมีความผิดปกติทาให้ผปู ้ ่ วย
เกิดอาการเสี ยวฟัน ลักษณะของฟันไม่สวยงามจากการมีสีเข้ม และผิวฟันที่ไม่เรี ยบ ผูป้ ่ วยจึงมีค่าคะแนนผลกระทบสูง
กว่ากลุ่มศึ กษาอื่นๆ ทั้งค่าคะแนนโดยรวม กิ จกรรมการรับประทานอาหาร การพูดออกเสี ยง การทาความสะอาดช่อง
ปาก การยิม้ และหัวเราะให้เห็นฟันโดยไม่อาย และการศึกษาเล่าเรี ยน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าค่าคะแนนแตกต่างอย่างไม่
มีนยั สาคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบกลุ่มศึกษาอื่นๆ ได้แก่ การมีจานวนฟันมาก หรื อน้อยกว่าปกติ และการมีขนาดฟันเล็ก หรื อ
รู ปร่ างผิดปกติ (ดังตารางที่ 3)
อภิปรายและสรุปผล
เด็กและวัยรุ่ นที่มีวิกลภาพแห่ งฟันมักประสบปั ญหาด้านหน้าที่และสุ ขภาพช่องปาก รวมทั้งความพึงพอใจของ
ความสวยงามของช่องปากและใบหน้า ปั จจุบนั ในประเทศไทย ยังไม่มีรายงานความชุกของการเกิดวิกลภาพแห่งฟันอย่าง
ชัดเจนระดับประเทศ (Pitiphat et al., 2014) เมื่อพิจารณาจากรายงานการศึกษาผูป้ ่ วย (case report) ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย
แม้จะมีจานวนไม่มาก แต่มกั มีการจัดการทางทันตกรรมที่ยงุ่ ยากและซับซ้อน (Luangchaichaweng et al., 2013; อรอุมา,
เอกสิ ทธิ์ , 2553) การศึกษาครั้งนี้ นบั เป็ นนาร่ องเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากกับวิกล
ภาพแห่งฟันในผูป้ ่ วยเด็กและวัยรุ่ น เครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั เลือกใช้คือ แบบสัมภาษณ์ Child-OIDP เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ผลกระทบของช่องปากต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงใน 8 กิจกรรมหลักในชีวิตประจาวันของเด็กที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพช่อง
ปาก นับ เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ ภ าษาไทยที่ มี ค วามถู ก ต้อ งและเที่ ย งตรงซึ่ งดัด แปลงจากดัช นี Oral Impacts on Daily
Performances (OIDP) (Adulyanon et al., 1996) โดยได้รั บ การพัฒ นาจากกลุ่ ม ตัว อย่า งประชากรไทย และผ่า นการ
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ทดสอบคุณสมบัติเชิงจิตวิทยา โดยมีค่าความเชื่อมัน่ (Kappa) เท่ากับ 0.91 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ความเที่ยงของคะแนนแต่ละ
กิจกรรมระหว่าง 0.4-0.7 ค่าแอลฟาของครอนบาลเท่ากับ 0.82 มีความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) และความ
เที่ ยงตรงภายในตัวดัชนี (internal reliability) (Gherunpong et al., 2004; Mashoto et al., 2009) สาหรั บ แบบสัมภาษณ์
Child-OIDPได้รับการพัฒนาถ้อยคาให้เหมาะสมกับความสามารถ การรับรู ้ การตีความหมาย และภาษาเหมาะสมกับวัย
เด็ก เป็ นที่ยอมรับในหลายประเทศ นอกจากนี้ยงั ได้รับการทดสอบพบว่าสามารถใช้ได้ท้ งั กลุ่มเด็กและวัยรุ่ น อายุต้ งั แต่ 6
ปี ขึ้นไป (Athira, 2015) เนื่ องจากแบบสัมภาษณ์ ประเมินคุณภาพชีวิตย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการเกิดอคติที่
เกิดจากการลืม (recall bias) ในเด็กมีความจาระยะสั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้คดั กรณี ที่ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาวิกลภาพแห่งฟันมาเป็ น
เวลานานกว่าสามเดื อนออก ในประเทศไทยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ Child-OIDP เพื่อสารวจปั ญหาคุณภาพชี วิตของเด็ก
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อการวิจยั และการสารวจทางระบาดวิทยา (ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย, 2550) การ
ประเมินผลกระทบของคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากอาจโดยแบบ Child-OIDP อาจช่วยในการวางแผนการรักษา
ทางทันตกรรมและส่งเสริ มสุขภาพช่องปากในแก่เด็กในกลุ่มนี้ได้ตรงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในผูป้ ่ วยแต่ละราย
ผลการศึ ก ษาไม่พ บความแตกต่ า งระหว่า งลัก ษณะของกลุ่ ม ตัว อย่า งและกลุ่ม ควบคุ มด้า นเศรษฐสถานะ
การศึ กษาของผูด้ ูแลหลัก และการดูแลสุ ขภาพช่องปากของครอบครัว เนื่ องจากผูว้ ิจยั ศึ กษากลุ่มตัวอย่างทั้งสองจาก
สถานที่เดียวกัน จับคู่กลุ่มควบคุมที่มีเพศเดียวกัน และอายุใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง จากการตรวจสภาวะช่องปาก
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติซ่ ึ งวัดได้จาก ดัชนี ฟันผุถอนอุดในฟันน้ านม
และฟั นถาวร รวมทั้งดัชนี คราบจุลินทรี ย ์ จากการศึ กษาที่ ผ่านมาปั ญหาสุ ขภาพช่ องปากที่ พบบ่อยที่ สุดในเด็ก คือ มี
อาการปวดฟั น (Agrawal et al., 2013) ซึ่ งสอดคล้องกับผลจากการศึ กษาในครั้งนี้ ที่พบผลกระทบในปั ญหาด้านการ
รับประทานอาหาร ผูป้ ่ วยมักมี อาการเสี ยวฟั นและปวดฟันระหว่างดื่ มน้ า และเคี้ยวอาหาร รองลงมาคือปั ญหาในด้าน
จิ ตใจ คือผูป้ ่ วยไม่มีความมัน่ ใจในการยิม้ หัวเราะเห็นฟั น และการออกไปพบปะผูค้ น เนื่ องจากผลการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีวิกลภาพแห่ งฟั นได้รับความรุ นแรงของผลกระทบมากกว่ากลุ่มควบคุม วิกลภาพแห่ งฟันจึงนับเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตของเด็กเหล่านี้ วิกลภาพแห่ งฟั นของกลุ่มศึกษาที่ตรวจพบทางคลินิกในการศึกษานี้
เป็ นความผิดปกติของฟันด้าน รู ปร่ าง ขนาด จานวน และความบกพร่ องของเคลือบฟัน เมื่อแบ่งกลุ่มระหว่างวิกลภาพ
แห่ ง ฟั น ประเภทที่ มี โครงสร้ า งเคลื อ บฟั น ผิดปกติ ซึ่ ง รายงานปั ญ หาด้า นการรั บประทานอาหารจากการเสี ยวฟั น
เปรี ยบเทียบกับวิกลภาพที่มีจานวน ขนาดและรู ปร่ างที่ผิดปกติ ซึ่งไม่มีปัญหาที่ชดั เจน แต่กลับไม่พบความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญในระหว่างกลุ่มศึกษาที่มีวิกลภาพแห่ งฟันประเภทต่าง ๆ ส่ วนหนึ่ งอาจมาจากการที่มีจานวนกลุ่มตัวอย่างมี
ขนาดเล็กเมื่อแบ่งกลุ่มย่อยในแต่ละประเภท
จากการศึกษาที่ผา่ นมาในประเทศไทย เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ในมิติสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 10-14 ปี
ที่เป็ นโรคปากแหว่งเพดานโหว่กบั กลุ่มควบคุมไม่พบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
แต่มีผลกระทบต่อกิจกรรมการพูดออกเสี ยง และการยิม้ หัวเราะให้เห็นฟันโดยไม่อาย มีความชุกของผลกระทบมากกว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม (Pisek et al., 2014) การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิต ในมิ ติ สุ ข ภาพช่ อ งปากในผูป้ ่ วยวัย รุ่ น และผูใ้ หญ่ ป ระเทศ
ไอซ์แลนด์ที่มีภาวะฟันน้อยเกิน และความผิดปกติของผิวเคลือบฟันชนิ ด Amelogenesis Imperfecta พบว่ามีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวติ ในมิติสุขภาพช่องปากมากกว่าในกลุ่มควบคุม (Hashem et al., 2013) สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ซ่ ึง
พบว่าเด็กที่มีวิกลภาพแห่ งฟันมีค่าเฉลี่ย Child-OIDP เท่ากับ 13.27 (SD เท่ากับ 11.40) มากกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของวิกลภาพแห่งฟันต่อคุณภาพชีวติ ผูป้ ่ วยทั้งมิติกายภาพ จิตใจ และสังคม ในเด็กที่
มีวิกลภาพแห่ งฟันมีกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบแตกต่างจากกลุ่มควบคุม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การรับประทานอาหาร
การทาความสะอาดช่องปาก การรักษาอารมณ์ให้เป็ นปกติ ไม่หงุดหงิดง่าย การยิม้ หัวเราะให้เห็นฟันโดยไม่อาย และการ
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ออกไปพบปะผูค้ น ส่ วนกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การพูดออกเสี ยง การนอนหลับพักผ่อน และการศึกษาเล่าเรี ยนมีค่าเฉลี่ย
ของผลกระทบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญเมื่ อเที ยบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่ ผูป้ ่ วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่มี
กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ การพูดออกเสี ยง และการยิม้ หัวเราะให้เห็นฟันโดยไม่อาย (Pisek et al., 2014)
อย่างไรก็ตามคุณภาพชีวติ เป็ นการรับรู ้ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยอื่น ๆ เช่น สภาพแวดล้อม
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องแต่ละบุคคล เป้ าหมายในการดารงชีวิต ความคาดหวังของแต่ละบุคคล มาตรฐาน และความสนใจ
ดังนั้นการวัดคุณภาพชี วิตในมิติสุขภาพช่องปากจึงเป็ นเรื่ องที่ซับซ้อน (Akesson et al., 2016) สาหรับการศึกษาครั้งนี้
ผูว้ ิจัยได้พยายามลดปั จจัยรบกวนโดยเลื อกกลุ่มควบคุมที่ มีเพศเดี ยวกัน และอายุใกล้เคี ยงกันกับกลุ่มศึ กษา เพื่อให้
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกันมากที่สุด
ผลการศึกษาแสดงถึงผลกระทบของวิกลภาพแห่ งฟันต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก (OHRQoL) ทั้ง
มิติกายภาพ จิตใจ และสังคม ส่ งผลต่อพัฒนาการคุณภาพชี วิตของเด็กและวัยรุ่ น แม้วา่ การศึกษาด้านคุณภาพชีวิตจะมี
ความสาคัญในการให้รักษาแบบสุ ขภาพองค์รวม แต่มีการรายงานการศึกษาอยูอ่ ย่างจากัดทั้งในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชี วิตผ่านการฟื้ นฟูสภาพช่องปากของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ทันตแพทย์ควรใช้
แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมิน ผลกระทบจากวิกลภาพแห่ งฟันต่อคุณภาพชี วิต และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรม
ควรเน้นการปรับปรุ งกิจกรรมด้านที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยแต่ละบุคคล ทั้งด้านความสวยงาม ได้แก่ การ
ช่วยให้ผปู ้ ่ วยพึงพอใจกับการยิม้ เห็นฟัน และด้านการทางานของช่องปาก ได้แก่ การรับประทานอาหารและการทาความ
สะอาดช่องปาก ทั้งนี้ ทีมบุคลากรทันตสาธารณสุ ข ผูใ้ ห้การรักษาอาจทาการประเมินผลกระทบก่อนและหลังการรักษา
โดยใช้แบบทดสอบเดิ มซ้ า เพื่อช่วยให้ทราบถึงผลการรักษาทางทันตกรรมต่อสุ ขภาพองค์รวมและคุณภาพชี วิตของ
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