
 

ง 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระ ความชุก ความรุนแรง และปัจจัยเส่ียงที่ มีความสัมพันธ์กับ
สภาวะฟันสึกในประชากรอาย ุ35 - 74 ปี อ าเภอทองแสนขนั  

 จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ผู้เขียน นางสาวกานตสิ์รี สุขเกษม 

ปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์ทพญ. ดร. พชัราวรรณ  ศรีศิลปะนนัทน ์

บทคดัย่อ 

 ปัจจุบนัประชากรมีอายทุี่ยนืยาวและมีฟันเหลือในช่องปากมากขึ้นท าใหพพบความชุกของฟันสึก
เพิม่ขึ้น เน่ืองจากสภาวะฟันสึกเป็นกระบวนการสูญเสียผวิฟันแบบไม่สามารถผนักลบัไดพสามารถเกิด
ไดพตลอดชีวติ การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตดัขวางน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาความชุกและความรุนแรง
ของสภาวะฟันสึก รวมทั้งปัจจยัเส่ียงที่มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดสภาวะฟันสึกในกลุ่มประชากรอาย ุ
35 - 74 ปี อ าเภอทองแสนขัน จงัหวดัอุตรดิตถ์ เก็บรวบรวมขพอมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กนัยายน พ.ศ.2557 การตรวจสภาวะฟันสึกในช่องปากใชพเกณฑว์ดัระดบัความรุนแรงของสภาวะฟัน
สึกตามดัชนี Smith and Knight TWI และ Basic Erosive Wear Examination (BEWE) แบบบันทึก
ปริมาณน ้ าลาย ร่วมกบัแบบสัมภาษณ์ขพอมูลทัว่ไป และปัจจยัเส่ียงที่มีผลต่อการเกิดสภาวะฟันสึกใชพ
สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบ Chi square ในการวเิคราะห์ขพอมูล 

 ผลการศึกษาพบกลุ่มตวัอยา่งที่ท  าการศึกษา 385 คน อายเุฉล่ีย 54.3±9.9 ปี ความชุกของฟันสึก
ชนิด abrasion รพอยละ 99.2 ฟันสึกชนิด erosion รพอยละ 80.8 และฟันสึกชนิด attrition รพอยละ 57.9 
ความรุนแรงของสภาวะฟันสึกโดยใชพดัชนี Smith and Knight TWI พบความรุนแรงระดบั 2 รพอยละ 
4.4 ความรุนแรงระดบั 3 รพอยละ 63.9 และความรุนแรงระดบั 4 รพอยละ 31.7 คะแนนความรุนแรงเฉล่ีย 
3.3±0.5 ความรุนแรงของสภาวะฟันสึกโดยใชพดชันี BEWE พบกลุ่มตวัอยา่งที่มีระดับความรุนแรง 3 
รพอยละ 94.2 และระดบัความรุนแรง 2 รพอยละ 5.8 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความรุนแรง
ของสภาวะฟันลึกและปัจจยัเส่ียง พบว่า เพศ ช่วงอาย ุและอตัราการหลัง่ของน ้ าลายมีความสมัพนัธก์บั
ระดบัความรุนแรงของสภาวะฟันสึก  
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ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหพเห็นว่า พบความชุก ความรุนแรงของฟันสึกไดพในระดบัที่สูง
มาก และมีหลายปัจจยัที่มีความสัมพนัธก์บัการเกิดสภาวะฟันสึก จึงเป็นเร่ืองที่ควรแกพไขอยา่งเร่งด่วน 
ซ่ึงสภาวะฟันสึกสามารถปพ องกันไดพ ดังนั้น ควรมีการเฝพ าระวงั รวมทั้งการปพ องกัน โดยสรพางความ
ตระหนกั และช้ีใหพเห็นความส าคญัและผลกระทบจากปัญหาฟันสึก 
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ABSTRACT 

 
Nowadays, people are living longer and have more remaining teeth, therefore, there is a high 

prevalence of tooth wear which is a lifetime of tooth surface loss and is an irreversible process. The 
purposes of this cross-sectional descriptive study was to determine the prevalence and severity of 
tooth wear including the risk factors associated with an occurrence of tooth wear in adults ages 
between 35 to 74 years old in Thongsaenkhan District, Uttaradit province. The data were collected 
from May to September 2014. An oral examination based on the clinical examination of tooth wear 
using the Smith and Knight TWI, Basic Erosive Wear Examination (BEWE) and saliva 
measurement. A face-to-face interview of demographic data and related risk factors was performed. 
Descriptive statistics and chi-square testing were used to analyze the data.    

A total of subjects examined were 385 people. Mean age was 54.3±9.9 years old. The 
prevalence of three types of tooth wear “abrasion”, “erosion” and “attrition” were 99.2, 80.8 and 
57.9 percent respectively. The measure of tooth wear severity using the index of Smith and Knight 
TWI level 2, level 3 and level 4 were 4.4, 63.9, 31.7 percent respectively. The overall average of 
severity score was 3.3±0.5. The measure of tooth wear severity using the BEWE in level 2 and level 
3 were 5.8 and 94.2 percent respectively. Furthermore, there was an association between sex, age 
and the salivary flow rate and the level of tooth wear severity. 
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This study revealed the high level of prevalence and severity and associated risk factors of 
tooth wear. There is a high priority to prevent and monitor tooth wear by raising awareness and 
emphasis the importance of the consequences of tooth wear. 

 


