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บทคดัย่อ 
วกิลภาพแห่งฟันเกิดจากพฒันาการท่ีผิดปกติส่งผลต่อหนา้ท่ีการท างานของช่องปากของเด็กและวยัรุ่น เป้าหมาย

ของการศึกษาเพ่ือหาผลกระทบจากวิกลภาพแห่งฟันต่อคุณภาพชีวติของเด็กอาย ุ6-18 ปี ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงธนัวาคม 
พ.ศ.2560 เปรียบเทียบผลการตรวจช่องปากและวิกลภาพแห่งฟัน กบักลุ่มควบคุมมีเพศเดียวกนัและอายุใกลเ้คียงกนักบั
กลุ่มศึกษา เก็บขอ้มูลคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปาก (OHRQoL) โดยใชแ้บบ Child-oral Impact on Daily Performance 
(Child-OIDP) และเก็บขอ้มูลสภาวะช่องปาก ความพึงพอใจ การใช้งาน และผลกระทบทางสังคม วิเคราะห์สถิติโดย 
Fisher’s exact และ Mann-Whitney U test ผลการศึกษาพบวา่วิกลภาพแห่งฟันสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่อง
ปากท่ีนัยส าคญัทางสถิติ p=0.001 ค่าเฉล่ียคะแนนโดยรวมในกลุ่มศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั (p=0.001) 
กิจกรรมหลกัท่ีมีผลกระทบคือการรับประทานอาหาร การท าความสะอาดช่องปาก สภาวะอารมณ์ การยิ้ม และการเขา้
สังคม ดงันั้นการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากของเด็กเหล่าน้ีควรมีวตัถุประสงคก์ารรักษาท่ีสนองต่อความกิจกรรมท่ีมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวติในเด็กแต่ละราย 

 

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. 
 

ค าส าคญั:   คุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปาก วกิลภาพแห่งฟัน Child-OIDP 
Keywords:   Oral Health Related Quality of Life, Dental anomalies, Child-OIDP 
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมส าหรับเดก็ คณะทันตแพทยศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น          
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
*** อาจารย์ ภาควิชาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
**** อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเดก็ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

720



MMO7-2 
 

บทน า 
วกิลภาพแห่งฟัน (dental anomalies) ทั้งดา้นจ านวน ขนาด รูปร่าง และโครงสร้างเน้ือเยือ่ฟัน เป็นความผิดปกติ

ดา้นพฒันาการของฟันท่ีพบตั้งแต่ก าเนิด อาจเกิดเพียงภาวะเดียว หรือร่วมกบัความผิดปกติของร่างกายส่วนอ่ืนๆ พบได้
บ่อยในผูป่้วยกลุ่มอาการ (syndromic patients) จากการตรวจทางคลินิกพบวา่ผูป่้วยเด็กท่ีมีวกิลภาพแห่งฟัน มีผลกระทบ
ต่อการใชชี้วิตประจ าวนั บางรายอาจส่งผลกระทบต่อดา้นความสวยงาม และความมัน่ใจในการเขา้สังคมของเด็ก บาง
รายมีความรุนแรงมาก เช่น ไม่สามารถรับประทานอาหารได ้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ความซบัซอ้นของการ
รักษาทางทันตกรรมส าหรับผูป่้วยท่ี มีวิกลภาพแห่งฟันข้ึนอยู่กับระดับความรุนแรงของวิกลภาพ โดยผูป่้วยอาจ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพอย่างต่อเน่ืองและยาวนานจากช่วงวยัเด็กจนถึงวยัรุ่นตอนปลาย อีกทั้ งมี
ค่าใชจ่้ายทางทนัตกรรมท่ีอาจเป็นภาระของครอบครัว ดงันั้นวกิลภาพแห่งฟันในเด็กและวยัรุ่นจึงเป็นปัญหาสุขภาพช่อง
ปากท่ีส าคญั และมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วยและครอบครัว ส าหรับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากเป็นดชันีท่ี
สะทอ้นผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วย โดยเป็นการประเมินคุณภาพชีวิตผา่นการวดัสุขภาพ
ช่องปากดว้ยมุมมองและประสบการณ์เก่ียวกบัสุขภาพช่องปากของผูป่้วยเอง (Genderson et al., 2013) การพฒันาดชันี
เพ่ือประชากรวยัรุ่น และวยัเด็ก ไดถู้กน ามาใชใ้นช่วงเวลาประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา (Kushnir et al., 2013) พบว่าวยัเด็ก
เป็นวยัท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาในช่องปากมาก และยงัพบว่าเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี หรือระดบัประถมศึกษาข้ึนไป 
สามารถอธิบายผลกระทบจากปัญหาสุขภาพช่องปากท่ีเกิดข้ึน เช่น โรคฟันผ ุโรคปริทนัต ์ต่อคุณภาพชีวติของตนได ้ทั้ง
ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ และสังคม หากผูส้ัมภาษณ์เลือกใช้ดัชนีชนิดท่ีมีความเหมาะสมกับวยั มีภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 
ตวัอยา่งดชันีส าหรับเด็กท่ีคิดคน้ในประเทศไทย ไดรั้บการทดสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรง และถูกน าไปใชอ้ย่าง
แพร่หลายในต่างประเทศ คือ ดชันี Child-oral Impact on Daily Performance (Child-OIDP) ซ่ึงมี 8 กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใชชี้วิตประจ าวนั ไดแ้ก่ การรับประทานอาหาร การพูด การท าความสะอาดช่องปาก การพกัผ่อนนอนหลบั การ
รักษาอารมณ์จิตใจใหเ้ป็นปกติ การยิม้หวัเราะโดยไม่อาย การเขา้สงัคม และการเรียน (Gherunpong et al., 2004) 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์จากผลกระทบวิกลภาพแห่งฟันต่อคุณภาพชีวิตของเด็กอายุ 6-18 ปี
โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ Child-Oral Impact on daily performance (Child-OIDP) 
 
วธีิการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตดัขวาง (cross-sectional analytical study) โดยแบ่งชั้นภูมิ
ตามการมีและไม่ มีวิกลภาพแห่งฟัน  ผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการจ ริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ตามเอกสาร HE601069 โดยท าการตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินวกิลภาพแห่งฟันทางคลินิกใน
ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในคณะทนัตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท าการจบัคู่เพศและ
อายขุองกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวิกลภาพแห่งฟันกบัคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่อง
ปากของเด็กและวยัรุ่น โดยมีเกณฑก์ารคดัเขา้ในกลุ่มศึกษา (inclusion criteria) คือเด็กและวยัรุ่น อาย ุ6-18 ปีท่ีมีวกิลภาพ
แห่งฟันดา้น จ านวน ขนาด รูปร่าง หรือโครงสร้าง บริเวณฟันน ้ านมหรือฟันถาวรอยา่งนอ้ยหน่ึงต าแหน่ง ท่ีอาจไดรั้บ
การรักษาในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา หรือยงัไม่ไดรั้บการรักษาใดๆ เกณฑใ์นการคดัออกคือ ผูป่้วยท่ีมีปัญหาโรคทางระบบ
ระดบัรุนแรงเส่ียงต่อการมีภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการตรวจในช่องปาก ผูป่้วยไม่ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งมาก ผูป่้วย
ไม่สามารถส่ือสารได ้และผูป่้วยท่ีมีความพิการดา้นสติปัญญา เกณฑใ์นการคดัเขา้ส าหรับกลุ่มควบคุม คือเด็กและวยัรุ่น
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ท่ีไม่มีวกิลภาพแห่งฟัน มีเพศเดียวกนั และอายใุกลเ้คียงกนักบัประชากรในกลุ่มศึกษา ไดแ้ก่ ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาใน
คณะทนัตแพทยศาสตร์ หรือคลินิกกุมารเวชศาสตร์ ซ่ึงเกณฑ์ในการคดัออกส าหรับกลุ่มควบคุมใชเ้กณฑ์เดียวกนักบั
กลุ่มศึกษา 
 ใชแ้บบสอบถามผูป้กครองซ่ึงเป็นผูดู้แลหลกัในการเก็บขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลดา้นการเศรษฐสถานะ และการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก จากนั้นผูว้ิจยัสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งถึงการรับการรักษาสุขภาพช่องปากในช่วง 3 ท่ีเดือนผ่านมา 
เก็บขอ้มูลสภาวะช่องปากโดยวดัค่าดชันีฟันผุถอนอุดในฟันน ้ านม (dmft) และในฟันถาวร (DMFT) วดัคราบจุลินทรีย์
และวิกลภาพแห่งฟัน โดยผูว้ิจยัซ่ึงเป็นทนัตแพทย ์1 ราย ท าการตรวจซ ้ าร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการตรวจ
ทั้งหมด เพ่ือวดัความเท่ียงตรง 
 ส าหรับแบบสัมภาษณ์ คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากถามถึงอาการของเด็กในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา
สมัภาษณ์ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ วดัความถ่ี และความรุนแรง รวมทั้งถามสาเหตุตามความรู้สึก (ดงัรูปท่ี 1) 
 

 
 

รูปที ่1  แบบสมัภาษณ์ Child-Oral Impact on Daily Performance (Child-OIDP) (สุดาดวง, 2557) 
 

ใชภ้าพประกอบ 16 ภาพ แสดงผลกระทบต่อ 8 กิจกรรม ทั้งในมิติภายภาพ จิตใจ และสงัคม (ดงัรูปท่ี 2) ผูว้จิยั
ไดท้ าการศึกษาจากคู่มือการใชแ้บบสมัภาษณ์ และทดสอบการใชแ้บบสมัภาษณ์กบัผูเ้ช่ียวชาญก่อนน ามาทดลองในกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศึกษาน าร่อง  
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รูปที ่2  ภาพประกอบแบบสมัภาษณ์ Child-Oral Impact on Daily Performance (Child-OIDP) (สุดาดวง, 2557) 
 
ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาน้ีจะถูกน ามาวิเคราะห์ โดย โปรแกรมส าเร็จรูป Statistical Package for the Social 

Science for Windows (SPSS 21) ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวิกลภาพแห่งฟันกบัคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่อง
ปากใชส้ถิติทดสอบ Fisher’s exact test การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะฟันผ ุและค่าดชันีคราบจุลินทรียใ์นช่องปากใชส้ถิติ
ทดสอบ Mann-Whitney U test ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 เน่ืองจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่าน
มายงัไม่พบการศึกษาก่อนหน้าท่ีใกลเ้คียงกบัการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาน าร่องในกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 15 คน ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรม PS Sample size calculation ก าหนดค่าความผิดพลาด
ชนิดท่ี 1 (Type I Errorα) เท่ากบั 0.05 ค่าอ านาจการทดสอบ (Power) เท่ากบั 0.80 ค่าสัดส่วนของความน่าจะเป็นของ
การไดรั้บผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในกลุ่มควบคุม (Po) และในกลุ่มศึกษา (P1) มีค่าความชุก
ร้อยละ 69.1 และ 95.2 ตามล าดบั 

 
ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก และการตรวจสภาวะสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กและวยัรุ่น
ช่วงอาย ุ6-18 ปีท่ีเขา้มารับการรักษาในโรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น คลินิก
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 66 คน แบ่งเป็นกลุ่มศึกษา คือเด็กและวยัรุ่นท่ีมีวกิล
ภาพแห่งฟัน จ านวน 33 คน จบัคู่เพศเดียวกนัและอายใุกลเ้คียงกบักลุ่มควบคุมจ านวน 33 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวิกลภาพแห่งฟันจ านวน 33 ราย ลกัษณะส่วนบุคคลและสังคม พบร้อยละ 51.5 เป็นเพศหญิง 
และ ร้อยละ 48.5 เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 6-18 ปี มีอายุเฉล่ีย 11.94 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.26) ปี กลุ่ม
ตวัอยา่งร้อยละ 68.2 ไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 81.8 อาศยัอยูก่บับิดาและมารดา รองลงมาร้อยละ 12.1 อาศยัอยูก่บัปู่ยา่
ตายาย ระดบัการศึกษาของผูป้กครองส่วนใหญ่คือ ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ มธัยมศึกษา หรือปวช. 
ร้อยละ 24.2 และ ประถมศึกษา ร้อยละ 21.2 รายไดร้วมส่วนใหญ่ของครอบครัว คือ 10,000-50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น
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ร้อยละ 63.6 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 95.5 มีสิทธิในการรักษาทางทนัตกรรม ไดแ้ก่ สิทธิบตัรประกนัสุขภาพถว้น
หนา้ สิทธิสวสัดิการจ่ายตรง เป็นตน้  

ขอ้มูลสภาวะทนัตสุขภาพ และการดูแลสุขภาพช่องปาก พบวา่กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 60.6 รับประทานขนมและ
เคร่ืองด่ืมระหวา่งม้ืออาหาร ประเภทส่งเสริมใหเ้กิดฟันผ ุเช่น ขนมกรุบกรอบ ขนมท่ีมีน ้ าตาลสูง น ้ าอดัลม อยา่งนอ้ยวนั
ละ 1 คร้ัง ชนิดของนมท่ีกลุ่มตัวอย่างด่ืมส่วนใหญ่ร้อยละ 45.5 คือนมรสจืด รองลงมาร้อยละ 42.4 ด่ืมนมท่ีมี
ส่วนประกอบของน ้ าตาล เช่น นมรสหวาน นมรสชอกโกแลต นมเปร้ียว และร้อยละ 12.1 ไม่ด่ืมนม ดา้นขอ้มูลการท า
ความสะอาดช่องปากพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่แปรงฟันทุกวนัอยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง ร้อยละ 75.8 รองลงมาคือแปรง
ฟันทุกวนัวนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 18.2 และไม่ไดท้ าความสะอาดช่องปากเลย ร้อยละ 6.1 ยาสีฟันท่ีใช ้ไดแ้ก่ ยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ ร้อยละ 93.9 และยาสีฟันท่ีไม่ผสมฟลูออไรด์ ร้อยละ 6.1 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 81.8 เคยไดรั้บ
ฟลูออไรด์เสริมในรูปแบบต่างๆ เช่น น ้ ายาบว้นปากผสมฟลูออไรด์ ยาเม็ดฟลูออไรด์ หรือเคลือบฟลูออไรด์โดยทนัต-
แพทย ์ขอ้มูลการไปพบทนัตแพทยพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.7 พบทนัตแพทยเ์ป็นประจ าทุกปี หรือ 6 
เดือน และรองลงมา ร้อยละ 33.3 พบทนัตแพทยเ์ฉพาะเม่ือมีอาการ สาเหตุท่ีผูป้กครองพากลุ่มตวัอยา่งไปพบทนัตแพทย ์
คือ ตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ สังเกตเห็นว่ามีฟันผุ ร้อยละ 30.4 และไดรั้บค าแนะน าจากกุมาร
แพทย ์ร้อยละ 21.2 
 
ตารางที ่1  เปรียบเทียบสภาวะสุขภาพช่องปากของกลุ่มตวัอยา่ง 
สภาวะทนัตสุขภาพ กลุ่มศึกษา (n=33) กลุ่มควบคุม (n=33) P-value 

ความชุกของการโรคฟันผ ุ
- ฟันน า้นม 
- ฟันแท้ 

 
ร้อยละ 48.5 
ร้อยละ 63.6 

 
ร้อยละ 39.4 
ร้อยละ 48.5 

 
0.46a 
0.22a 

ค่าเฉลีย่ฟันผถุอนอุด (mean±SD) 
- dmft 
- DMFT 

 
2.18±3.10 
2.91±3.52 

 
2.52±3.92 
1.61±2.10  

 
0.82b 
0.15b 

แผ่นคราบจุลนิทรีย์ (mean±SD) 
- Plaque index 

 
1.98±0.74 

 
1.98±0.64 

 
0.91b 

หมายเหต ุaFisher’s exact test   bMann-Whitney U test 
 

จากการเปรียบเทียบสภาวะทนัตสุขภาพของกลุ่มศึกษา และกลุ่มควบคุม โดยใชส้ถิติ Fisher’s exact test พบวา่
ความชุกของการเกิดโรคฟันผขุองฟันทั้งสองชุด ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีไม่มีนยัส าคญั (P-value 
เท่ากบั 0.46 และ 0.22) (ดงัตารางท่ี 1) ค่าเฉล่ียฟันผถุอนอุดในฟันน ้ านม (dmft) ของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีค่า 2.18 
และ 2.52 ตามล าดับ ค่าเฉล่ียฟันผุถอนอุดในฟันแท้ (DMFT) ของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีค่า 2.91 และ 1.61 
ตามล าดับ ซ่ึงค่าเฉล่ียฟันผุถอนอุดของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทั้งฟันแทแ้ละฟันน ้ านม ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 (ดงัตารางท่ี 1) การตรวจแผ่นคราบจุลินทรียโ์ดยใชด้ชันีคราบจุลินทรีย ์(Plaque index) ของกลุ่มศึกษา
และกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากบั 1.98 ทั้ งสองกลุ่ม เม่ือเปรียบเทียบ Plaque index ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทั้งฟันแทแ้ละฟันน ้ านม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (ดงัตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่2  เปรียบเทียบผลกระทบต่อคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปากของกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มควบคุม 
Daily performance กลุ่มศึกษา (n=33) กลุ่มควบคุม (n=33) P-value 

mean±SD median mean±SD median 

1.Eating 2.76±3.04 2 0.94±1.82 0 0.004* 
2.Speaking 1.72±2.49 0 0.73±1.62 0 0.056 
3.Cleaning 1.48±2.48 0 0.42±1.20 0 0.023* 
4.Relaxing 1.36±2.28 0 0.61±1.69 0 0.159 
5.Emotional stability 1.12±2.04 0 0.33±0.96 0 0.017* 
6.Smiling 2.72±3.37 1 1.24±2.46 0 0.045* 
7.Studying 0.64±1.81 0 0.33±0.92 0 0.693 
8.Socialization 1.45±2.50 0 0.48±1.72 0 0.013* 

Total 13.27±11.40 11 5.09±6.01 4 0.001* 
หมายเหตุ Mann-Whitney U test *มีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value < 0.05) 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่าความชุกของการได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในเด็กและ
วยัรุ่นท่ีมีวิกลภาพแห่งฟัน (Child-OIDP>0) เท่ากบัร้อยละ 96.97 ค่าเฉล่ีย Child-OIDP ในกลุ่มศึกษา เท่ากบั 13.27 (SD 
เท่ากบั 11.40) ในกลุ่มควบคุม เท่ากบั 5.09 (SD เท่ากบั 6.01) จากการเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติ Mann-Whitney U test 
พบวา่ค่าเฉล่ียของผลกระทบต่อคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปากของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P-value เท่ากับ 0.001) ผลกระทบท่ีเกิดมากท่ีสุดคือ มิติกายภาพด้านการรับประทานอาหาร ค่าเฉล่ีย Child-OIDP 
เท่ากับ 2.76 ในกลุ่มศึกษา รองลงมาคือการยิ้มให้เห็นฟันโดยไม่อาย มีค่าเฉล่ีย Child-OIDP 2.72 กิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในกลุ่มศึกษาแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
กิจกรรมการรับประทานอาหาร การท าความสะอาดช่องปาก การรักษาอารมณ์ให้เป็นปกติ ไม่หงุดหงิดง่าย การยิ้ม
หวัเราะใหเ้ห็นฟันโดยไม่อาย และการออกไปพบปะผูค้น ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (ดงัตารางท่ี 2) 
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ตารางที ่3  เปรียบเทียบผลกระทบต่อคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปากของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มศึกษาทีมีวกิลภาพแห่ง 
 ฟันดา้นโครงสร้างเคลือบฟันและดา้นอ่ืนๆ 

Daily performance วกิลภาพด้านโครงสร้างเคลือบ
ฟัน (n=15) 

วกิลภาพด้านอ่ืนๆ$  
(n=18) 

P-value# 

mean±SD median mean±SD median 

1. Eating 3.20±2.93 3.00 2.39±3.16 1.00 0.388 
2. Speaking 1.87±2.95 0.00 1.61±2.11 5.00 0.828 
3. Cleaning 1.73±2.94 0.00 1.28±2.08 0.00 1.000 
4. Relaxing 1.07±1.71 0.00 1.61±2.68 0.00 0.779 
5. Emotional stability 0.93±1.39 0.00 1.28±2.49 0.00 0.711 
6. Smiling 3.47±3.54 2.00 2.11±3.18 0.00 0.202 
7. Studying 0.73±1.44 0.00 0.56±2.12 0.00 0.270 
8. Socialization 1.27±2.49 0.00 1.61±2.57 0.00 0.552 

Total 14.27±10.51 15.00 12.44±12.33 9.00 0.446 
หมายเหต ุ#Mann-Whitney U test; $วกิลภาพดา้นจ านวน ขนาด และรูปร่าง 
  

จากการสัมภาษณ์ปัญหาท่ีผูป่้วยรายงานส่วนใหญ่ คือ อาการปวดฟัน เสียวฟัน มีลกัษณะรูปร่างของฟัน
ผิดปกติ ทั้งขนาด สี และลกัษณะของฟัน เม่ือวิเคราะห์เพ่ิมเติมพบวา่ในการศึกษาน้ี กลุ่มศึกษาส่วนใหญ่จ านวนร้อยละ 
45.45 มีลกัษณะการเกิดวิกลภาพแห่งฟันดา้นโครงสร้างของฟัน ไดแ้ก่ การมีชั้นเคลือบฟันมีความผิดปกติท าให้ผูป่้วย
เกิดอาการเสียวฟัน ลกัษณะของฟันไม่สวยงามจากการมีสีเขม้ และผิวฟันท่ีไม่เรียบ ผูป่้วยจึงมีค่าคะแนนผลกระทบสูง
กว่ากลุ่มศึกษาอ่ืนๆ ทั้งค่าคะแนนโดยรวม กิจกรรมการรับประทานอาหาร การพูดออกเสียง การท าความสะอาดช่อง
ปาก การยิม้และหวัเราะใหเ้ห็นฟันโดยไม่อาย และการศึกษาเล่าเรียน แต่อยา่งไรก็ตามพบวา่ค่าคะแนนแตกต่างอย่างไม่
มีนยัส าคญั เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มศึกษาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การมีจ านวนฟันมาก หรือนอ้ยกวา่ปกติ และการมีขนาดฟันเล็ก หรือ
รูปร่างผิดปกติ (ดงัตารางท่ี 3)  
 
อภิปรายและสรุปผล 
 เด็กและวยัรุ่นท่ีมีวิกลภาพแห่งฟันมกัประสบปัญหาดา้นหนา้ท่ีและสุขภาพช่องปาก รวมทั้งความพึงพอใจของ
ความสวยงามของช่องปากและใบหนา้ ปัจจุบนัในประเทศไทย ยงัไม่มีรายงานความชุกของการเกิดวกิลภาพแห่งฟันอย่าง
ชดัเจนระดบัประเทศ (Pitiphat et al., 2014) เม่ือพิจารณาจากรายงานการศึกษาผูป่้วย (case report) ท่ีตีพิมพใ์นประเทศไทย 
แมจ้ะมีจ านวนไม่มาก แต่มกัมีการจดัการทางทนัตกรรมท่ียุง่ยากและซับซ้อน (Luangchaichaweng et al., 2013; อรอุมา, 
เอกสิทธ์ิ, 2553) การศึกษาคร้ังน้ีนบัเป็นน าร่องเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากกบัวกิล
ภาพแห่งฟันในผูป่้วยเด็กและวยัรุ่น เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัเลือกใชคื้อ แบบสมัภาษณ์ Child-OIDP เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ผลกระทบของช่องปากต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงใน 8 กิจกรรมหลกัในชีวิตประจ าวนัของเด็กท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่อง
ปาก นับเป็นแบบสัมภาษณ์ภาษาไทยท่ีมีความถูกต้องและเท่ียงตรงซ่ึงดัดแปลงจากดัชนี Oral Impacts on Daily 
Performances (OIDP) (Adulyanon et al., 1996) โดยได้รับการพฒันาจากกลุ่มตัวอย่างประชากรไทย และผ่านการ
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ทดสอบคุณสมบติัเชิงจิตวทิยา โดยมีค่าความเช่ือมัน่ (Kappa) เท่ากบั 0.91 มีค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงของคะแนนแต่ละ
กิจกรรมระหวา่ง 0.4-0.7 ค่าแอลฟาของครอนบาลเท่ากบั 0.82 มีความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) และความ
เท่ียงตรงภายในตวัดัชนี (internal reliability) (Gherunpong et al., 2004; Mashoto et al., 2009) ส าหรับแบบสัมภาษณ์ 
Child-OIDPไดรั้บการพฒันาถอ้ยค าใหเ้หมาะสมกบัความสามารถ การรับรู้ การตีความหมาย และภาษาเหมาะสมกบัวยั
เด็ก เป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ นอกจากน้ียงัไดรั้บการทดสอบพบวา่สามารถใชไ้ดท้ั้งกลุ่มเด็กและวยัรุ่น อายตุั้งแต่ 6 
ปีข้ึนไป (Athira, 2015) เน่ืองจากแบบสัมภาษณ์ประเมินคุณภาพชีวิตยอ้นหลงั 3 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการเกิดอคติท่ี
เกิดจากการลืม (recall bias) ในเด็กมีความจ าระยะสั้น ผูว้จิยัจึงไดค้ดักรณีท่ีผูป่้วยไดรั้บการรักษาวกิลภาพแห่งฟันมาเป็น
เวลานานกว่าสามเดือนออก ในประเทศไทยไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์ Child-OIDP เพื่อส ารวจปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็ก
ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาเพื่อการวิจยั และการส ารวจทางระบาดวทิยา (ทนัตแพทยส์มาคมแห่งประเทศไทย, 2550) การ
ประเมินผลกระทบของคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากอาจโดยแบบ Child-OIDP อาจช่วยในการวางแผนการรักษา
ทางทนัตกรรมและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในแก่เด็กในกลุ่มน้ีไดต้รงกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในผูป่้วยแต่ละราย 

ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างระหว่างลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างและกลุ่มควบคุมด้านเศรษฐสถานะ 
การศึกษาของผูดู้แลหลกั และการดูแลสุขภาพช่องปากของครอบครัว เน่ืองจากผูว้ิจยัศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้งสองจาก
สถานท่ีเดียวกนั จบัคู่กลุ่มควบคุมท่ีมีเพศเดียวกนั และอายใุกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอย่าง จากการตรวจสภาวะช่องปาก 
ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มพบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึงวดัไดจ้าก ดชันีฟันผุถอนอุดในฟันน ้ านม
และฟันถาวร รวมทั้งดชันีคราบจุลินทรีย ์จากการศึกษาท่ีผ่านมาปัญหาสุขภาพช่องปากท่ีพบบ่อยท่ีสุดในเด็ก คือ มี
อาการปวดฟัน (Agrawal et al., 2013) ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีท่ีพบผลกระทบในปัญหาดา้นการ
รับประทานอาหาร ผูป่้วยมกัมีอาการเสียวฟันและปวดฟันระหว่างด่ืมน ้ า และเค้ียวอาหาร รองลงมาคือปัญหาในดา้น
จิตใจ คือผูป่้วยไม่มีความมัน่ใจในการยิม้ หัวเราะเห็นฟัน และการออกไปพบปะผูค้น เน่ืองจากผลการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีวิกลภาพแห่งฟันไดรั้บความรุนแรงของผลกระทบมากกว่ากลุ่มควบคุม วิกลภาพแห่งฟันจึงนบัเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่าน้ี วิกลภาพแห่งฟันของกลุ่มศึกษาท่ีตรวจพบทางคลินิกในการศึกษาน้ี 
เป็นความผิดปกติของฟันดา้น รูปร่าง ขนาด จ านวน และความบกพร่องของเคลือบฟัน เม่ือแบ่งกลุ่มระหวา่งวิกลภาพ
แห่งฟันประเภทท่ีมีโครงสร้างเคลือบฟันผิดปกติ ซ่ึงรายงานปัญหาด้านการรับประทานอาหารจากการเสียวฟัน 
เปรียบเทียบกบัวกิลภาพท่ีมีจ านวน ขนาดและรูปร่างท่ีผิดปกติ ซ่ึงไม่มีปัญหาท่ีชดัเจน แต่กลบัไม่พบความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัในระหวา่งกลุ่มศึกษาท่ีมีวิกลภาพแห่งฟันประเภทต่าง ๆ ส่วนหน่ึงอาจมาจากการท่ีมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งมี
ขนาดเลก็เม่ือแบ่งกลุ่มยอ่ยในแต่ละประเภท  

จากการศึกษาท่ีผา่นมาในประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปากในเด็กอาย ุ10-14 ปี
ท่ีเป็นโรคปากแหวง่เพดานโหวก่บักลุ่มควบคุมไม่พบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม 
แต่มีผลกระทบต่อกิจกรรมการพดูออกเสียง และการยิม้หวัเราะใหเ้ห็นฟันโดยไม่อาย มีความชุกของผลกระทบมากกวา่
กลุ่มควบคุม (Pisek et al., 2014) การศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผูป่้วยวยัรุ่นและผูใ้หญ่ประเทศ
ไอซ์แลนด์ท่ีมีภาวะฟันนอ้ยเกิน และความผิดปกติของผิวเคลือบฟันชนิด Amelogenesis Imperfecta พบวา่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปากมากกวา่ในกลุ่มควบคุม (Hashem et al., 2013) สอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ีซ่ึง
พบว่าเด็กท่ีมีวิกลภาพแห่งฟันมีค่าเฉล่ีย Child-OIDP เท่ากบั 13.27 (SD เท่ากบั 11.40) มากกว่าในกลุ่มควบคุมอยา่งมี
นยัส าคญั แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบของวกิลภาพแห่งฟันต่อคุณภาพชีวติผูป่้วยทั้งมิติกายภาพ จิตใจ และสงัคม ในเด็กท่ี
มีวิกลภาพแห่งฟันมีกิจกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบแตกต่างจากกลุ่มควบคุม 6 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ การรับประทานอาหาร 
การท าความสะอาดช่องปาก การรักษาอารมณ์ใหเ้ป็นปกติ ไม่หงุดหงิดง่าย การยิม้หวัเราะใหเ้ห็นฟันโดยไม่อาย และการ
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ออกไปพบปะผูค้น ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การพูดออกเสียง การนอนหลบัพกัผ่อน และการศึกษาเล่าเรียนมีค่าเฉล่ีย
ของผลกระทบไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม ในขณะท่ีผูป่้วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่มี
กิจกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบ ไดแ้ก่ การพดูออกเสียง และการยิม้หวัเราะใหเ้ห็นฟันโดยไม่อาย (Pisek et al., 2014)  

อยา่งไรก็ตามคุณภาพชีวติเป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น สภาพแวดลอ้ม 
ชีวิตความเป็นอยูข่องแต่ละบุคคล เป้าหมายในการด ารงชีวิต ความคาดหวงัของแต่ละบุคคล มาตรฐาน และความสนใจ 
ดงันั้นการวดัคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากจึงเป็นเร่ืองท่ีซับซ้อน (Akesson et al., 2016) ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี
ผูว้ิจัยได้พยายามลดปัจจยัรบกวนโดยเลือกกลุ่มควบคุมท่ีมีเพศเดียวกัน และอายุใกลเ้คียงกันกับกลุ่มศึกษา เพ่ือให้
ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาแสดงถึงผลกระทบของวิกลภาพแห่งฟันต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก (OHRQoL) ทั้ง
มิติกายภาพ จิตใจ และสังคม ส่งผลต่อพฒันาการคุณภาพชีวิตของเด็กและวยัรุ่น แมว้า่การศึกษาดา้นคุณภาพชีวิตจะมี
ความส าคญัในการให้รักษาแบบสุขภาพองคร์วม แต่มีการรายงานการศึกษาอยูอ่ย่างจ ากดัทั้งในระดบัชาติ และระดบั
นานาชาติ ดงันั้นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตผ่านการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากของผูป่้วยกลุ่มน้ี ทนัตแพทยค์วรใช้
แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลกระทบจากวิกลภาพแห่งฟันต่อคุณภาพชีวิต และการวางแผนการรักษาทางทนัตกรรม
ควรเนน้การปรับปรุงกิจกรรมดา้นท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของผูป่้วยแต่ละบุคคล ทั้งดา้นความสวยงาม ไดแ้ก่ การ
ช่วยใหผู้ป่้วยพึงพอใจกบัการยิม้เห็นฟัน และดา้นการท างานของช่องปาก ไดแ้ก่ การรับประทานอาหารและการท าความ
สะอาดช่องปาก ทั้งน้ีทีมบุคลากรทนัตสาธารณสุขผูใ้หก้ารรักษาอาจท าการประเมินผลกระทบก่อนและหลงัการรักษา 
โดยใชแ้บบทดสอบเดิมซ ้ า เพ่ือช่วยให้ทราบถึงผลการรักษาทางทนัตกรรมต่อสุขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิตของ
ผูป่้วย 
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