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บทคัดยอ

การศึ ก ษาเชิ ง ระบาดวิ ท ยานี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรคกลุ ม โรคหั ว ใจ
และหลอดเลื อ ดกั บ สภาวะโรคปริ ทั น ต ใ นพนั ก งานการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ตแห ง ประเทศไทย
กลุมตัวอยางอายุ 49-72 ป จํานวน 2,276 คนที่เขารวมโครงการการวิจัยเพื่อหาปจจัยเสี่ยง
ดา นโรคหั วใจและหลอดเลื อด โดยภาควิชาอายุ รศาสตร คณะแพทยศาสตรร ามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยาง
ได รั บการซั ก ประวั ติ ตรวจร า งกาย ตรวจทางห อ งปฏิ บัติก าร และตรวจสภาวะปริ ทั น ต
โดยการสุมตรวจ 2 สวนของชองปาก ประเมินสภาวะของโรคปริทันตอักเสบจากรอยละของ
คราบจุลินทรีย ความลึกของรองลึกปริทันต ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต และจัดกลุม
ความรุนแรงของโรคปริทันตอักเสบ และความรุนแรงของความลึกรองลึกปริทันตและระดับ
การยึดเกาะของอวัยวะปริทันต สําหรับการวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดทําโดยคณะ
แพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจ วิเคราะหความสัมพันธโ รคหัวใจและหลอดเลือดกับโรค
ปริทันตอักเสบ และเปรียบเทียบความแตกตางของสภาวะโรคปริทันตระหวางกลุมโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และกลุมไมเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใชสถิติการทดสอบไคสแควร
และสถิติการทดสอบที จากกลุมตัวอยาง 2,005 คน ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคหัวใจและหลอด
เลือด 218 คน คิดเปนรอยละ 10.9 ไมพบความแตกตางของความชุกของโรคปริทันตอักเสบ
ระหวางกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (รอยละ 82.6) และกลุมไมเปนโรคหัวใจและหลอด
เลือด (รอยละ 82.0) (p < .05) จากการวิเคราะหทางสถิติชี้ใหเห็นวาสภาวะโรคปริทันตไมมี
ความสัมพันธกับโรคหัวใจและหลอดเลือด (p < .05) พบวาคาอัตราเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือดมีแนวโนมสูงขึ้นในผูที่มีคาเฉลี่ยความลึกรองเหงือก (> 2.4 มิลลิเมตร) มีคา
เฉลี่ยการสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต (> 3.3 มิลลิเมตร) มีการสูญเสียฟนไปมาก
(> 20 ซี่) อาการแสดงของโรคปริทันตอักเสบไมมีความสัมพันธกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
จากการศึกษานี้ไมพบความสัมพันธระหวางโรคปริทันตอักเสบและโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในพนักงานผูสูงอายุของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ความเขาใจความสัมพันธระหวางโรคทั้งสองตอไป

บทนํา
โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases: CVD) มีสาเหตุสําคัญมาจาก
การเสื่อมของผนังหลอดเลือดแดงที่เรียกวาโรคทอเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) เปนสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) และโรคหลอด
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เลือดสมอง (cerebrovascular disease) โรคหัวใจและหลอด
เลือดเปนโรคเรื้อรังที่มีอันตรายทําใหพิการ และเปนสาเหตุสําคัญ
ของการเสี ย ชี วิ ต ในป จ จุ บั น จากข อ มู ล สถิ ติ ส าธารณสุ ข ของ
ประเทศไทยป พ.ศ. 2549 พบวาสาเหตุของการเสียชีวิตดวยโรค
หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งอยูในกลุมของโรคระบบไหลเวียนเลือด
นั้นเปนสาเหตุของการเสียชีวิตที่สําคัญอันดับที่ 4 รองจาก โรค
มะเร็ง อุบัติเหตุ โรคติดเชื้อ ตามลําดับ โดยมีผูเสียชีวิตดวยโรค
หัวใจและหลอดเลือด จํานวนทั้งสิ้น 34,106 คน คิดเปนอัตราตาย
ตอแสนประชากรเทากับ 64.61 โรคปริทันตอักเสบเปนโรคติดเชื้อ
ในชองปากที่พบมากในกลุมผูสูงอายุเชนเดียวกัน จากรายงาน
ขอมูลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติป พ.ศ. 2544 โดย
ใชดัชนีซีพีไอ (Community Periodontal Index: CPI) พบวากลุม
ผูสูงอายุมีความชุกของโรคปริทันตอักเสบถึงรอยละ 61.62
โรคติดเชื้อหลายชนิดอาจเปนสาเหตุของการติดเชื้อทาง
ระบบ และเกี่ยวของกับอาการกลามเนื้อหัวใจตาย3 รายงานวิจัย
พบวาโรคปริทันตอักเสบซึ่งเปนภาวะติดเชื้อเรื้อรัง นอกจากกระตุนใหเกิดการอักเสบเฉพาะที่แลว ยังสงผลใหเกิดการอักเสบทาง
ระบบอย า งต อ เนื่ อ ง ผลจากพยาธิ กํา เนิ ด ของโรคที่ ส ง ผลทาง
ระบบ ไดแก การติดเชื้อทางกระแสเลือด และการตอบสนองการ
อักเสบ6 เปนตน4,5 ซึ่งอาจมีความเกี่ยวของกับภาวะหลอดเลือด
หัวใจตีบ ในชวงทศวรรษที่ผานมามีงานวิจัยที่รายงานถึงความ
สัมพันธระหวางโรคหัวใจและหลอดเลือดกับโรคปริทันตอักเสบ
แตสิ่งที่ยังเปนคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรคทั้งสอง
คือ พยาธิกําเนิดที่ใชอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุกอโรค และ
ความสัมพันธที่แทจริงระหวางโรคทั้งสอง6,7
ป จ จุ บั น มี ร ายงานระบาดวิ ท ยาหลายการศึ ก ษาที่ แ สดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางโรคปริทนั ตกบั โรคหัวใจและหลอดเลือด8-13 จากงานวิจัยทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบพบวา
โรคปริทันตอักเสบมีความสัมพันธกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แต นํ้ า หนั ก ความสั ม พั น ธ ดัง กล า ว
พบไดไมมาก14-16 Khader และคณะ16 พบวาอัตราเสี่ยงปรับ (adjusted odds ratio) ของโรคปริทันตอักเสบตอการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองเปน 1.15 (95% confidence
interval, CI: 1.06-1.25) และ 1.19 (95% CI: 1.08-2.81) ตาม
ลําดับ นอกจากนี้มีรายงานแสดงใหเห็นวาสภาวะโรคปริทันตที่
ไมดีมีความสัมพันธกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก ผูที่มีตําแหนงที่มีการสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันตมาก และหรือ
ผูที่สูญเสียฟนไปมาก มีความสัมพันธกับโรคหลอดเลือดหัวใจ
ดวยคาอัตราเสี่ยงปรับ 1.5 (95% CI: 1.1-2.0) และ 1.8 (95% CI:
1.4-2.4) ตามลําดับ7 ในทางกลับกันมีรายงานวิจัยที่ไมพบความ

สัมพันธระหวางโรคทั้งสอง17-20 ประเด็นความสัมพันธระหวางโรค
ทั้ ง สองจึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ต อ ไป ด ว ยความสั ม พั น ธ
ระหวางโรคทั้งสองยังไมชัดเจน และยังไมสามารถสรุปความสัมพันธเชิงเหตุกอโรคได อีกทั้งโรคทั้งสองมีปจจัยเสี่ยงของโรคตาง ๆ
รวมกัน เชน อายุ เพศชาย เศรษฐานะทางสังคม ความเครียด การ
สูบบุหรี่ โรคเบาหวาน เปนตน8,21
อยางไรก็ตาม ยังไมมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
โรคทั้งสองในกลุมคนไทยซึ่งมีความแตกตางในเรื่องของเชื้อชาติ
วัฒนธรรม พฤติกรรมการดํารงชีวิตจากชาวตะวันตก อีกทั้งโรค
หัวใจและหลอดเลือดยังเปนสาเหตุการตายที่สําคัญในประชากร
ไทย ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงเปน
ประเด็นที่ควรศึกษา การศึกษานี้เปนการศึกษาความชุกของโรค
หัวใจและหลอดเลือด และโรคปริทันตอักเสบ ความสัมพันธระหวางโรคทั้งสอง และเปรียบเทียบสภาวะโรคปริทันตระหวางกลุม
ที่ เปนโรคหั วใจและหลอดเลือด และกลุม ไม เปนโรคหัวใจและ
หลอดเลื อ ดในพนั ก งานผู สู ง อายุ ข องการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง
ประเทศไทย

วัสดุอปุ กรณและวิธกี าร
การศึกษานี้เปนการศึกษา ณ จุดใดจุดหนึ่ง (cross-sectional study) โดยเปนการสํารวจสภาวะโรคปริทันตในพนักงาน
ผูสูงอายุของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่มีอายุระหวาง
49-72 ป จํานวน 2,276 คน ซึ่งไดลงชื่อรับทราบในหนังสือยินยอม
โดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ (informed consent form)
ในการเข า ร ว มโครงการวิ จั ย หลั ก เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กกลุ ม
ตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางตองมีฟนที่ใชเปนตัวแทนอยางนอย 6
ซี่ ใน 2 จตุภาค (quadrant) ของชองปาก ซึ่งไมใชรากฟนที่ตกคาง
อยู หรือฟนกรามซี่ที่ 3 โดยวิธีการสุมอยางงาย คือ จตุภาคที่ 1
กับจตุภาคที่ 3 หรือจตุภาคที่ 2 กับจตุภาคที่ 4 นอกจากนี้ กลุมตัวอยา งตองไมจัดอยู ในกลุมเสี่ยงตามคําแนะนํ าของสมาคมโรค
หัวใจแหงสหรัฐอเมริกา (American Heart Association Protocol)
ดังที่อางอิงในรายงานการศึกษาของ Torruruang และคณะ22
ในการสํา รวจสภาวะปริทั น ต หลั งจากกลุม ตั วอยา งผา น
เกณฑ คั ด กรองข า งต น แล ว กลุ ม ตั ว อย า งจะได รั บ การตรวจ
สภาวะปริ ทันต ของฟนทุ กซี่ในสองจตุ ภาคที่ไดรับการสุม ตรวจ
ขอมูลสภาวะของโรคปริทันต ไดแก ดัชนีคราบจุลินทรีย (plaque
index) เหงือกรน (gingival recession) ความลึกของรองเหงือก
(probing depth) ซึ่งตรวจดว ยเครื่องมือตรวจวัดปริทันตชนิด
ยูเอ็นซี 15 (UNC-15) โดยทันตแพทยจํานวน 6 คน ที่ไดรับการ
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ปรับมาตรฐานของการวัด ทั้งของผูตรวจแตละคน และระหวาง
ผูตรวจใหไดความแมนยํา โดยมีคาสถิติแคปปา (Kappa) อยูใน
ชวง 0.552 ถึง 0.824 การสํารวจสภาวะปริทันตปฏิบัติงานที่การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
หลังจากการตรวจ ผูตรวจไดรายงานผลการตรวจสภาวะของโรค
ปริทันตใหกลุมตัวอยางรับทราบ รวมทั้งการรักษาทางทันตกรรม
ที่สมควรจะไดรับ หลังจากนั้นไดรวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหทางสถิติตอไป
จากกลุ มตั ว อย า งที่ ไ ด ผ า นการตอบแบบสอบถาม การ
ตรวจรางกาย และการตรวจสภาพชองปากจํานวน 2,276 คน
มีผูที่ผานเกณฑการคัดเลือก และไดรับการตรวจสภาวะของโรค
ปริ ทัน ต จํา นวน 2,005 คน คํ านวณค าระดั บการยึดเกาะของ
อวัยวะปริทันต (clinical attachment level) จากระดับเหงือกรน
และความลึกของรอ งลึ กปริ ทัน ต นํ า คา ระดั บการยึดเกาะของ
อวัยวะปริทันตและความลึกของรองลึกปริทันตมาประเมินความ
รุนแรงของโรคปริทันตอักเสบ โดยตําแหนงที่ถูกประเมินวาเปนโรค
ปริทันตอักเสบจะตองเปนตําแหนงที่มีรองลึกปริทันตตั้งแต 4 มิลลิเมตรขึ้นไป รวมกับมีการสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต
ตั้งแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งไดดัดแปลงจากเกณฑการประเมินของ
Albandar และคณะ23 ดังที่เสนอไวในรายงานของ Sudthibhisal
และคณะ24 โดยมีเกณฑการจัดกลุมความรุนแรงของโรคปริทันต
อัก เสบตามการกระจายและความรุน แรงของความลึ กร องลึ ก
ปริทันตและระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต ดังนี้
1. โรคปริทันตอักเสบระดับตน (mild periodontitis) จะมี
ฟนตั้งแต 1 ซีข่ ึ้นไป ทีม่ รี องลึกปริทนั ต ตั้งแต 4 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือ
มีฟนนอยกวารอยละ 30.0 ที่มีรองลึกปริทันตเทากับ 5 มิลลิเมตร
ขึน้ ไป
2. โรคปริทันตอักเสบระดับปานกลาง (moderate periodontitis) จะมีฟนตั้งแตรอยละ 30.0 ถึงรอยละ 60.0 ที่มีรองลึก
ปริทันตเทากับ 5 มิลลิเมตร หรือมีฟนนอยกวารอยละ 30.0 ที่มี
รองลึกปริทันตตั้งแต 6 มิลลิเมตรขึ้นไป
3. โรคปริทันตอักเสบระดับรุนแรง (severe periodontitis)
จะมีฟนตั้งแตรอยละ 60.0 ขึ้นไป ที่มีรองลึกปริทันตเทากับ 5 มิลลิเมตร หรือมีฟนตั้งแตรอยละ 30.0 ขึ้นไป ที่มีรองลึกปริทันตตั้งแต
6 มิลลิเมตรขึ้นไป
กลุมตัวอยางไดรับการตรวจรางกาย ตรวจเลือด และปสสาวะ โดยเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปนผูตรวจวัด สําหรับการวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดไดรับ
การวิ นิ จ ฉั ย โดยแพทย ผู เ ชี่ ย วชาญโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
โรงพยาบาลรามาธิบดี จากขอมูลประวัติทางการแพทย ไดแก อา-
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การเจ็บหรือแนนหนาอกแบบเรื้อรัง อาการเจ็บหรือแนนหนาอก
แบบไม คงที่ กลามเนื้ อหัวใจตายเฉี ยบพลัน ประวัติการรั กษา
หลอดเลือดหัวใจตีบตันผานสายสวน ประวัติการผาตัดทําทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ประวัติภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว ประวัติภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยง และขอมูลจากภาพ
ถายรังสีทรวงอก และการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
เปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรสภาวะปริทันตระหวางกลุมเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุมไมเปนโรคนี้ ไดแก
คาเฉลี่ยความลึกของรองลึกปริทันต คาเฉลี่ยระดับการยึดเกาะ
ของอวั ย วะปริ ทั น ต ค า เฉลี่ ย ของร อ ยละคราบจุ ลิ น ทรี ย และ
คาเฉลี่ยฟนของจํา นวนฟนที่สูญเสียไป ดว ยสถิติการทดสอบที
วิเคราะหความสัมพันธโรคหัวใจและหลอดเลือดกับโรคปริทันต
และสภาวะโรคปริ ทั น ต ด ว ยสถิ ติ ก ารทดสอบไคสแควร และ
วิเคราะหคาอัตราเสี่ยง (Odds ratio) ดวยคาประมาณแบบชวง
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในกลุมที่มีสภาวะปริทันตไ มดี
ซึ่งไดแก กลุมตัวอยางที่เปนโรคปริทันตอักเสบ กลุมตัวอยางที่มี
รอยละของคราบจุลินทรียตั้งแตรอยละ 60.0 ขึ้นไป กลุมตัวอยาง
ที่มีคาเฉลี่ยของจํานวนฟนที่สูญเสียไปตั้งแต 10 ซี่ และ 20 ซี่ขึ้น
ไป สําหรับคาเฉลี่ยความลึกของรองลึกปริทันต คาเฉลี่ยระดับการ
ยึดเกาะของอวัยวะปริทันตนั้นคํานวณจุดตัด (cut point) จากคา
เฉลี่ยความลึกของรองลึกปริทันต คาเฉลี่ยระดับการยึดเกาะของ
อวัยวะปริทันตของผูที่เปนโรคปริทันตอักเสบ วิเคราะหทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเอสพีเอสเอสเวอรชั่น 11.0 (SPSS
version 11.0)

ผล
จากการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย ข องกลุ ม ตั ว อย า ง
2,005 คน พบวากลุมตัวอยางผูสูงอายุมีความชุกของโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ดังนี้ มีผูที่เปนโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งหมด
218 คน (รอยละ 10.9) จําแนกประเภทการเปนโรคหลอดเลือด
หัวใจได 123 คน (รอยละ 5.9) และเปนโรคหลอดเลือดสมอง 100
คน (รอยละ 5.0) ทั้งนี้พบวามีจํานวน 5 คนที่ไดรับการวินิจฉัยเปน
ทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
ในการจําแนกลักษณะประชากรตามการวินิจฉัยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (ตารางที่ 1) ไมพบความแตกตางของลักษณะ
กลุมตัวอยางระหวา งกลุมที่เปนโรคหัวใจและหลอดเลือด และ
กลุมที่ไมเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก เพศ รายได การ
ศึกษา การเปนโรคปริทันตอักเสบ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ กลาว
คือ ลักษณะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 74.6
สรําท
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รอยละ 51.4 การศึกษา
สูงกวามัธยมศึกษา รอยละ 74.3 ความชุกของโรคปริทันตรอยละ
82.0 และผูที่สูบบุหรี่รอยละ 14.4 ทั้งนี้พบความแตกตางของอายุ
ระหวางกลุมทั้งสองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .005) คือ
กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดมีรอยละของผูที่มีอายุมากกวาและ
เทากับ 60 ป มากกวากลุมไมเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด และ
พบวากลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดมีรอยละของผูที่เปนโรคเบาหวานมากกวากลุมไมเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .001)
ผลการตรวจสภาวะโรคปริ ทั น ตใ นกลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน
2,005 คน พบวากลุมตัวอยางไมเปนโรคปริทันตอักเสบ 360 คน
(รอยละ 18.0) เปนโรคปริทันตอักเสบ 1,645 คน (รอยละ 82.0)
โดยกลุมไมเปนโรคปริทันตอักเสบมีคาเฉลี่ยความลึกของรองลึก
ปริ ทั น ต ค า เฉลี่ ย ระดั บ การยึ ด เกาะของอวั ย วะปริ ทั น ต เป น
1.84±0.25 มิลลิเมตร และ 2.34±0.56 มิลลิเมตร ตามลําดับ
เปรียบเทียบกับกลุมเปนโรคปริทันตอักเสบ พบวามีคาเฉลี่ยความ

ลึ ก ของร อ งลึ กปริ ทั น ต ค า เฉลี่ ย ระดั บ การยึ ด เกาะของอวั ย วะ
ปริทันตเปน 2.42±0.76 มิลลิเมตร และ 3.30±1.10 มิลลิเมตร ตาม
ลําดับ จําแนกตามเกณฑแบงกลุมความรุนแรงของโรค เปนโรค
ปริทันตอักเสบระดับตน (mild periodontitis) 846 คน (รอยละ
42.2) โรคปริทันตอักเสบระดับกลาง (moderate periodontitis)
588 คน (รอยละ 29.3) และโรคปริทันตอักเสบระดับรุนแรง (severe periodontitis) 211 คน (รอยละ 10.5) เมื่อจําแนกการเปน
โรคหัวใจและหลอดเลือดตามความรุนแรงของของโรคปริทันตอักเสบ พบความชุกของโรคหัวใจและหลอดเลือดมากที่สุดในกลุม
เปนโรคปริทันตอักเสบระดับตน รอยละ 42.0–43.6 รองลงมาคือ
โรคปริทันตอักเสบระดับกลาง ไมเปนโรคปริทันตอักเสบ และโรค
ปริทันตอักเสบระดับรุนแรง ตามลําดับ (รูปที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบ
รอยละของกลุมเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดกับกลุมไมเปนโรคนี้
พบวาการกระจายของความชุกของโรคทั้งสองกลุมในแตละระดับความรุนแรงของโรคปริทันตอักเสบไมแตกตางกัน

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางจําแนกตามการวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด
Table 1

Demographic characteristics of the subjects according to diagnosis of cardiovascular diseases
Demographic Data

GENDER

AGE

Female

Total

CVD

Non-CVD

N (%)

N (%)

N (%)

509 (25.4%)

49 (22.5%)

460 (25.7%)

Male

1,496 (74.6%)

169 (77.5%)

1127 (74.3%)

<60

1,286 (64.1%)

121 (55.5%)

1165 (65.2%)

≥60

719 (35.9%)

97 (44.5%)

622 (34.8%)

EDUCATION

≤ High school

1,134 (57.2%)

129 (60.3%)

1005 (56.8%)

LEVEL

>High school

850 (42.8%)

85 (39.7%)

765 (43.2%)

INCOME

<50,000

893 (48.6%)

93 (47.2%)

800 (48.8%)

(THB/month)

≥50,000

943 (51.4%)

104 (52.8%)

839 (51.2%)

SMOKING

Non-smokers

935 (47.2%)

96 (44.7%)

839 (47.5%)

Former smokers

760 (38.4%)

95 (44.2%)

665 (37.7%)

Current smokers

285 (14.4%)

24 (11.2%)

261 (14.8%)

Diabetes

343 (17.2%)

55 (25.2%)

288 (16.2%)

Non-diabetes

1657 (82.9%)

163 (74.8%)

1494 (83.8%)

Periodontitis

1,645 (82.0%)

180 (82.6%)

1465 (82.0%)

360 (18.0%)

38 (17.4%)

322 (18.0%)

STATUS

DIABETES

PERIODONTAL
DISEASE

No Periodontitis

*Significance at α = 0.05.
CVD: cardiovascular diseases

p-value

0.296

0.005*

0.875

0.345

0.122

0.001*

0.831

ว.ทันต. ปที่ 58 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2551

จากการเปรียบเทียบขอมูลสภาวะโรคปริทันตกับโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (ตารางที่ 2) ไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ความลึกรองเหงือก คาเฉลี่ยระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต
รอยละของตําแหนงที่มีความลึกรองเหงือกตั้งแต 4 มิลลิเมตร และ
ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันตตั้งแต 3 มิลลิเมตร ระหวาง
กลุมเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด และไมเปนโรคหัวใจและหลอด
เลือ ด ทั้ งนี้ พบว ากลุ ม โรคหั ว ใจและหลอดเลื อดมี จํานวนฟน ที่
สูญเสียไป และรอยละของคราบจุลินทรียสูงกวากลุมไมเปนโรค

หัวใจและหลอดเลือด แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p > .05)
วิเคราะหความสัมพันธระหวางโรคหัวใจและหลอดเลือด
และโรคปริทันตอักเสบ จากความชุกของโรคปริทันตอักเสบใน
กลุมผูที่เปนโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุมผูที่ไมเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือด พบวา มีรอยละของผูที่เปนโรคปริทันตอักเสบ
ไมแตกตางกัน คือ รอยละ 82.6 และรอยละ 82.0 ตามลําดับ
(ตารางที่ 1) และจากการวิเคราะหความเสี่ยงของโรคปริทันตสยย

รูปที่ 1

ความชุกของโรคหัวใจและหลอดเลือดจําแนกตามความรุนแรงของโรคปริทันต

Fig. 1

Prevalence of cardiovascular diseases (CVD) according to severity of periodontal disease

ตารางที่ 2 ตัวแปรสภาวะโรคปริทนั ต (คาเฉลีย่ ±คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน) จําแนกตามการวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด
Table 2

Periodontal variables (mean±SD) according to diagnosis of cardiovascular diseases
Periodontal variables

CVD

Non-CVD

p-value

Number of missing teeth

7.31 ± 4.55

7.15 ± 4.64

0.682

Mean probing depth (mm.)

2.40 ± 0.60

2.45 ± 0.68

0.312

Mean attachment level (mm.)

3.01 ± 0.99

3.13 ± 1.10

0.677

Percentage of plaque (% )

61.68 ± 23.53

60.69 ± 23.68

0.561

Sites with AL ≥ 3 mm. (%)

57.38 ± 22.95

56.76 ± 23.63

0.288

Sites with PD ≥ 4mm. (%)

12.27 ± 15.12

12.96 ± 15.61

0.354

PD = probing depth
AL = attachment level
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อักเสบตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด พบวามีคาอัตราเสี่ยง
เปน 1.04 (95% CI: 0.72–1.51) (ตารางที่ 3) นอกจากนี้ในการ
วิเคราะหแบบถดถอยโลจิส ติกโดยควบคุมอิทธิพลจากตั วแปร
ที่เปนปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก อายุ เพศ
การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตซิสโตลิก ความดันโลหิตไดแอสโตลิก คาดัชนีมวลกาย ระดับโคเลสเตอรอลรวม เอลดีแอลโคเลสเตอรอล และเอชดีแอลโคเลสเตอรอล นั้ น พบวา ตั ว แปรที่ มีความเสี่ย งต อการเปน โรคหัวใจและ
หลอดเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) ไดแก อายุ ความดันโลหิตซิสโตลิก ระดับเอชดีแอลโคเลสเตอรอลที่ตํ่า การไมออก
กําลังกาย และการเปนโรคเบาหวาน สําหรับโรคปริทันตอักเสบ
มีคาอัตราเสี่ยงปรับลดลงเปน 0.87 (95% CI: 0.59–1.27) จาก
การวิเคราะหขางตนแสดงวากลุมที่เปนโรคปริทันตอักเสบมีความ
เสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดไมแตกตางจากกลุมไม
เปนโรคปริทันตอักเสบ
นอกจากนี้จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
สภาวะโรคปริทันต (ตารางที่ 3) ไดแก รอยละคราบจุลินทรียมากกวาและเทากับรอยละ 60.0 คาเฉลี่ยความลึกรองเหงือกมากกวา
2.4 มิลลิเมตร คาเฉลี่ยระดับการยึดเกาะอวัยวะปริทันตมากกวา
เทากับ 3.3 มิลลิเมตร (คาเฉลี่ยความลึกรองเหงือก และคาเฉลี่ย
ระดั บ การยึ ดเกาะอวั ย วะปริ ทั น ต เ ป น ค า เฉลี่ ย ของผู ที่ เป น โรค
ปริทันตอักเสบ) คาเฉลี่ยฟนที่สูญเสียไปมากกวาเทากับ 10 และ

20 ซี่ พบวาอัตราเสี่ยงมีแนวโนมสูงขึ้น แตจากคาประมาณแบบ
ชวงที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 แสดงใหเห็นวาไมพบความ
สัมพันธระหวางตัวแปรสภาวะโรคปริทันตกับโรคหัวใจและหลอด
เลือด

บทวิจารณ
โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคปริทันตอักเสบเปนโรค
เรื้อรั งที่มีอุบัติการณคอ นขา งสู งในกลุมผู สูงอายุ จากรายงาน
ข อมูล การสํ า รวจสภาวะทัน ตสุ ข ภาพแห ง ชาติ ป พ.ศ. 2544
พบวากลุมผูสูงอายุมีความชุกของโรคปริทันตอักเสบถึงรอยละ
61.62 และจากรายงานสถิติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536–
2548 เกี่ยวกับจํานวนและอัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนของ
ผูปวยโรคไมติดตอ พบวาจํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคหลอดเลือดหัวใจมีแนวโนมสูงขึ้น เชน โรคหลอดเลือดสมอง
จากรายงานป พ.ศ. 2544 พบวามีจํานวนผูปวย 62,577 คน
คิดเปนอัตรา 116.33 ในป พ.ศ. 2548 มีจํานวนผูปวยเพิ่มเปน
106,151 คน คิดเปนอัตรา 187.71 โรคหัวใจขาดเลือด จากรายงานป พ.ศ. 2544 พบวามีจํานวนผูปวย 60,470 คน คิดเปนอัตรา
110.13 ในป พ.ศ. 2548 มีจํานวนผูปวยเพิ่มเปน 68,668 คน คิด
เปนอัตรา 111.41 จากรายงานประมาณการณวาแนวโนมของ
โรคหัวใจและหลอดเลือดจะมีแนวโนมสูงขึ้นและเปนสาเหตุการ

ตารางที่ 3 อัตราเสี่ยงหยาบของสภาวะโรคปริทันตตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
Table 3

Crude odds ratio of the association between periodontal status and cardiovascular diseases
Odds ratio

95% confidence interval

Periodontitis

1.04

0.72 – 1.51

Plaque ≥ 60%

1.17

0.87 – 1.54

≥ 10 teeth

1.15

0.87 – 1.51

≥ 20 teeth

1.20

0.81 – 1.79

1.45

0.72 – 2.90

1.74

0.84 – 3.61

Number of missing teeth

Mean probing depth
≥ 2.4 mm.*
Mean attachment level
≥ 3.3 mm.*

*cut point is calculated from mean probing depth and attachment level of subjects with periodontitis

ว.ทันต. ปที่ 58 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2551

ตายที่สําคัญในอนาคต1,25 ดังนั้นการศึกษาเรื่องปจจัยเสี่ยงของ
โรคหัวใจและหลอดเลือด ชวยใหเขาใจและสามารถปองกันการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไดดีขึ้น
ป จจุ บัน แนวคิด เกี่ ย วกั บ บทบาทของโรคปริ ทั น ต อั ก เสบ
เปลี่ ย นไป นอกจากมี ผ ลต อสุ ข ภาพอนามัย ช อ งปากแล ว โรค
ปริทันตอักเสบยังสงผลกระทบตอโรคทางระบบอีกดวย เนื่องจาก
ในกระบวนการพยาธิสภาพของโรคปริทัน ต อักเสบมีก ารสร า ง
และหลั่งไซโตไคน (cytokine) สารอักเสบตาง ๆ ที่มีผลในการ
ดําเนินของโรค ไดแก พรอสทาแกลนดิน (prostaglandin) อินเตอรลิวคิน -1 (Interleukin-1) และทูเมอรเนครอซิสแฟกเตอร (tumor
necrosis factor) เปน ตน26 สารเหล า นี้ น อกจากมี ผ ลในการ
ดําเนินของโรคปริทันตอักเสบแลวยังสงผลทางระบบของรางกาย
รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด3,27
จากหลักฐานงานวิจัยที่ผานมาพบวาโรคปริทันตอักเสบ
มีความสัมพันธกับโรคหัวใจและหลอดเลือด อยางไรก็ตาม จาก
รายงานวิเคราะหสัมพันธ พบวาคาอัตราเสี่ยงปรับอยูในชว งที่
คอนขางตํ่าคือ ประมาณ 1.1–1.514-16 ซึ่งความสัมพันธดังกลาวไม
ชัดเจน ไมสามารถสรุปความสัมพันธระหวางโรคทั้งสองเชิงเหตุ
กอโรคได เมื่อเปรียบเทียบกับโรคทางระบบอื่น ๆ เชน โรคเบาหวาน เปนตน ซึ่งมีรายงานถึงความสัมพันธลักษณะสองทางระหวางโรคปริทันตอักเสบและโรคเบาหวาน และระดับนํ้าตาลใน
เลื อ ดที่ สั ม พั น ธ กั บ สภาวะโรคปริ ทั น ต 28 จากการศึ ก ษาของ
Khader และคณะ16 พบวาคาอัตราเสี่ยงของโรคปริทันตอักเสบตอ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเทากับ 1.15 เทา (95% CI: 1.061.25) และสําหรับโรคหลอดเลือดสมองเทากับ 1.13 เทา (95% CI:
1.01-1.27) เมื่อเทียบกับผูที่มีสภาวะปริทันตที่ดี อยางไรก็ตาม
มีรายงานการศึกษาที่ไมไดสนับสนุนทฤษฎีของโรคปริทันตตอ
การเป น ป จ จั ย เสี่ ย งของโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด Howell
และคณะ17 ศึกษาความสัมพันธระหวางโรคปริทันตกับการเจ็บ
ปวยและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคหลอดเลือดสมอง โดยใชแบบสอบถาม ในกลุมบุคลากรทางการแพทย
จํานวน 22,071 คน เปนเวลา 12 ป 3 เดือน ไมพบความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางโรคปริทันตกับการเจ็บปวยหรือ
เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมอง
ดวยคาอัตราเสี่ยงปรับ 1.01 (95% CI: 0.88-1.15) สอดคลองกับ
การศึกษาของ Hujoel และคณะ18 (2002) จากกลุมตัวอยางจํานวน 636 คน ซึ่งเคยมีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยศึกษา
จากแบบสอบถาม และติดตามการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
และการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ พบวาโรคปริทันต
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อักเสบและโรคเหงือกอักเสบไมไดเพิ่มอัตราเสี่ยงตอการเปนโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ ดวยคาอัตราเสี่ยงปรับเทากับ 0.97 (95% CI:
0.72-1.31) และ 1.09 (95% CI: 0.79-1.50) ตามลําดับ จากการ
ศึ กษานี้ไ ม พบความสัม พั นธร ะหว างโรคปริ ทั นต อักเสบกั บโรค
หัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากสัดสวนความชุกของโรคทั้งสอง
ไมแตกตางกัน ทั้งกลุมที่เปนและไมเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด
มีความชุกของโรคปริทันตอักเสบใกลเคียงกัน คือ รอยละ 82.6
และ 82.0 ตามลําดับ และความชุกของผูที่ไ มเปนโรคปริทันต
อักเสบไมแตกตางกัน คือ รอยละ 17.4 และ 18.0 ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะหอัตราเสี่ยงพบวามีคาอัตราเสี่ยงเทากับ 1.04 (95% CI:
0.72-1.51) อีกทั้งจากการวิเคราะหแบบถดถอยโลจิสติกโดยควบคุมอิทธิพลจากตัวแปรที่เปนปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอด
เลือด ไดแก อายุ เพศ การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตซิสโตลิก ความดันโลหิตไดแอสโตลิก คา
ดัชนีมวลกาย ระดับโคเลสเตอรอลรวม เอลดีแอลโคเลสเตอรอล
และเอชดีแอลโคเลสเตอรอล นั้นโรคปริทันตอกั เสบมีคาอัตราเสี่ยง
ปรับลดลงเปน 0.87 (95% CI: 0.59–1.27) แสดงใหเห็นวาไมพบ
ความสัมพันธระหวางโรคปริทันตอักเสบกับโรคหัวใจและหลอด
เลื อ ดในกลุ มตั วอย า งนี้ และอธิ บายได ว า ป จ จั ย เสี่ ยงอื่ น ๆ มี
อิทธิพลตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < .05) มากกวาโรคปริทันตอักเสบ ไดแก อายุ ความดันโลหิตซิสโตลิก ระดับเอชดีแอลโคเลสเตอรอลที่ตํ่า การไมออก
กําลังกาย การสูบบุหรี่ และการเปนโรคเบาหวาน ความสัมพันธ
ระหวางโรคทั้งสองยังไมเปนที่ชัดเจน อาจเปนไปไดที่โรคทั้งสอง
เกิดขึ้นในชวงเวลาใกลเคียงกันดวยลักษณะของโรคที่มีลักษณะ
เรื้อรัง และ/หรือโรคทั้งสองมีปจจัยเสี่ยงหลายปจจัยรวมกันหลาย
ปจจัย เชน อายุ เพศชาย การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน เปนตน21,25
อายุเปนปจจัยกวนที่สําคัญในการศึกษานี้ ดวยอายุเปนปจจัย
เสี่ยงของโรคปริทันตอักเสบ และโรคหัวใจและหลอดเลือด จาก
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับอายุกับโรคหัวใจและหลอดเลือด พบ
วาโรคปริทันตอักเสบมีความสัมพันธกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในกลุ มผู ใ หญ ที่ มี อายุ นอ ยกวา 55 ป 18,29 Hujoel และคณะ18
พบวาคาอัตราเสี่ยงลดลงในกลุมอายุมากกวา 50 ป เมื่อเทียบกับ
กลุมอายุนอยกวา 50 ป คือ 1.01 และ 1.81 ตามลําดับ กลุมตัวอยางศึกษานี้มีอายุเฉลี่ย 59.2 ป ซึ่งมีความชุกของโรคปริทันตอักเสบคอนขางสูงคือรอยละ 82.0 จึงอาจไมพบความสัมพันธระหวางโรคทั้งสองในกลุมตัวอยางผูสูงอายุนี้ ปจจัยกวนที่สําคัญอีก
ปจจัยคือการสูบบุหรี่ ซึ่งถือเปนปจจัยเสี่ยงของทั้งโรคปริทันตอักเสบ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ดวยมีรายงานแสดงถึงบทบาท
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ของการสูบบุหรี่ที่มีผลตอการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโรค
ปริทันตอักเสบกับกลามเนื้อหัวใจตาย พบวาหากวิเคราะหแบบ
ถดถอยโลจิสติกโดยควบคุมอิทธิพลของปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ
และหลอดเลือด อัตราเสี่ยงของโรคปริทันตอักเสบในผูสูบบุหรี่ลด
ลงจาก 1.91 (95% CI: 1.63-2.23) เปน 1.49 (95% CI: 1.26-1.77)30
ในการวิเคราะหสถิติจึงควรควบคุมตัวแปรกวนตาง ๆ เชน อายุ
เพศ การสูบบุหรี่ เปนตน ซึ่งอาจมีผลตอความสัมพันธระหวางโรค
ทั้งสอง ลักษณะประชากรที่แตกตางกันในแตละการศึกษามีผล
ตอ การวิเคราะห เชนกัน กลุมตั วอย างนี้เป นเพศชายถึงร อยละ
74.6 ซึ่งสัมพันธทั้งโรคปริทันตอักเสบ และโรคหัวใจและหลอด
เลือด นอกจากนี้กลุมตัวอยางนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางถึง
คอนขางดี และไดรับสวัสดิการดานตาง ๆ ที่ดี จึงอาจไดรับคําแนะนําและเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขไดดีกวา
เมื่อพิจารณาจากความรุนแรงของโรคปริทันต อัก เสบใน
กลุมที่เปนโรคหัวใจและหลอดเลือดพบวามีรอยละของโรคปริทันต
อักเสบระดับตน ระดับกลาง และระดับรุนแรง ในกลุมที่เปนโรค
หัวใจและหลอดเลือด และไมเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดใกล
เคียงกัน คือ ประมาณรอยละ 40.0 30.0 และ 10.0 ตามลําดับ
แสดงใหเห็นวาความรุนแรงของโรคปริทันตอักเสบไมมีความสัมพันธกับโรคหัวใจและหลอดเลือด หรืออีกนัยคือความสัมพันธระหวา งโรคทั้ง สองไม มีลักษณะเพิ่มขึ้ นตามความรุ นแรงของโรค
(Dose-response relationship) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Hujoel และคณะ18,19
เมื่อวิเคราะหสภาวะโรคปริทันต พบวาทั้งกลุมเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือดและกลุมไมเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด มีคา
เฉลี่ยความลึกรองเหงือก คาเฉลี่ยระดับการยึดเกาะของอวัยวะ
ปริทันต รอยละของตําแหนงที่มีความลึกรองเหงือกตั้งแต 4 มิลลิเมตร และระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันตตั้งแต 3 มิลลิเมตร ไมแตกตางกัน ซึ่งแตกตางจากรายงานการศึกษาที่ผานมา
Arbes และคณะ 31 ศึ ก ษาระดั บ การสู ญ เสี ย การยึ ด เกาะของ
อวัยวะปริทันตตั้งแต 3 มิลลิเมตร และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจสุขภาพและโภชนาการแหงชาติ
ครั้งที่ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาสนับสนุนความ
สัมพันธของโรคปริทันตและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อัตราเสี่ยง
ปรับของระดับการสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันตตั้งแต 3
มิลลิเมตร รอยละ 33.0-67.0 และตั้งแตรอยละ 67.0 ขึ้นไปคือ
2.28 (95% CI: 1.18-4.39) และ 3.77 (95% CI: 1.46-9.74) ตาม
ลําดับ และจากรายงานการศึกษาของ Beck และคณะ32 ที่สํารวจสภาวะโรคปริทันตในกลุมตัวอยางจํานวน 6,017 คน พบวา
กลุมตัวอยางเปนโรคปริทันตอักเสบรุนแรง (มีรอยละของตําแหนง

ที่มีการสูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันตมากกวา 3 มิลลิเมตร มากกวารอยละ 30.0) มีความสัมพันธกับภาวะหลอดเลือด
คาโรติดหนาตัว (carotid artery wall thickness) ดวยคาอัตรา
เสี่ยงปรับ 1.31 (95% CI: 1.03-1.66) จากการวิเคราะหนี้ แมวา
ไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางโรคหัวใจ
และหลอดเลือดกับตัวแปรสภาวะโรคปริทันต แตพบวาตัวแปรมี
คาอัตราเสี่ยงใกลเคียงกับรายงานการศึกษาที่ผานมา ไดแก จํานวนฟนที่สูญเสียไป คาเฉลี่ยความลึกรองเหงือก และคาเฉลี่ย
ระดับการยึดเกาะอวัยวะปริทันต ดวยคาอัตราเสี่ยง 1.20 (95%
CI: 0.81-1.80) 1.45 (95% CI: 0.72-2.90) และ 1.74 (95% CI:
0.84-3.61) ตามลําดับ คาอัตราเสี่ยงมีแนวโนมสูงขึ้นในกลุมที่มี
สภาวะปริทันตไมดี ดังนั้นตัวแปรดังกลาวจึงถือเปนตัวแปรศึกษา
ที่ สํา คัญ ในการศึกษาความสัมพันธร ะหวา งโรคทั้ง สองที่ค วรมี
การศึกษาตอไป
ในกลุมตัวอยางที่มีการสูญเสียฟนมากกวาเทากับ 20 ซี่ มี
คาอัตราเสี่ยงสูงกวากลุมที่มีการสูญเสียฟนมากกวา 10 ซี่ คือ
1.20 และ 1.15 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม แมวาความสัมพันธดังกลาวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ควรศึกษาในประเด็นนี้ตอไป ดวย
รายงานวิจัยตาง ๆ รายงานถึงความสําคัญของการสูญเสียฟน
กับโรคหัวใจและหลอดเลือด33-36 Joshipura และคณะ34 พบวา
กลุมตัวอยางที่มีฟนนอยกวา 25 ซี่ มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองมากกวากลุมควบคุมถึงรอยละ 80.0 การศึกษา
ของ Takata และคณะ 35 ศึ ก ษาการสู ญ เสี ย ฟ น และประเมิ น
สภาวะปริทันต โดยดัชนีซีพีไอ ในกลุมผูสูงอายุ (อายุ 80 ปขึ้นไป)
พบวาผูที่มีฟนนอยกวา 20 ซี่ มีโอกาสจะพบความผิดปกติของ
คลื่นไฟฟาหัวใจมากขึ้น และการศึกษาของ Abnet และคณะ36
ศึกษาในกลุมประชากรจีนจํานวน 29,584 คน พบวาการสูญเสีย
ฟนมีความสัมพันธกับโรคกลามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือด
สมอง ดวยคาอัตราเสี่ยง 1.29 และ 1.12 ตามลําดับ
นอกจากนั้นสภาวะอนามัยชองปากที่ไมดียังเปนตัวแปรที่
สํ า คั ญที่ ถูก รายงานว า มี ความสั มพั น ธ กับ โรคหั ว ใจและหลอด
เลือด21,34 โดยเฉพาะในเรื่องของเชื้อแบคทีเรียเหตุกอโรคปริทันต
Beck และคณะ37 พบวาแมว าจะไมพบความสัมพั นธระหวา ง
ลักษณะทางคลินิกของสภาวะโรคปริทันต (ความลึกรองเหงือก
ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต) กับโรคหัวใจและหลอด
เลื อ ด แต ก ารตรวจพบแอนติ บอดี้ตอ เชื้อ แบคที เรี ยเหตุ กอ โรค
ปริทันตในกระแสเลือด มีความสัมพันธกับโรคหัวใจและหลอด
เลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ทริปโปนีมา เดนติโคลา
(Treponema denticola), พรีโวเทลลา อินเตอรมีเดีย (Prevotella
intermedia), แอกติโนเบซิลลัส แอกติโนมัยซีเตมโคมีเทน (Acti-
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nobacillus actinomycetemcomitans) เปนตน แสดงใหเห็นบทบาทของการติดเชื้อจากเหตุโรคปริทันต มีผลทางระบบและเกี่ยว
ของกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
จากรายงานการวิจัยกอนหนา นี้พบวากลุมผูสูงอายุยังมี
ปจจัยอื่น ๆ ที่สําคัญในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งไดแก
อายุ เพศ ความอวน ความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด โรคเบาหวาน เปนตน25,38 แมวาจากการศึกษานี้จะไมพบความสัมพันธ
ระหวางโรคปริทันตอักเสบ ตัวแปรสภาวะโรคปริทันตกับโรคหัวใจ
และหลอดเลือด แตความสัมพันธเพียงเล็กนอยของโรคทั้งสอง
ไมควรถูกละเลยหรือมองขา มไป ดว ยมีรายงานการศึกษาถึง
กลไกชีวภาพของโรคปริทันตอักเสบที่อาจมีผลตอพยาธิกําเนิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด เชน การรุกรานของเชื้อแบคทีเรียในชั้น
เยื่อบุผิวหลอดเลือด 39 การตอบสนองทางระบบของการอักเสบ
จากเหตุโรคปริทันตอักเสบ3 ความสามารถของเชื้อแบคทีเรียใน
การกระตุนการเกิดลิ่มเลือด40 เปนตน นอกจากนี้งานวิจัยแสดงให
เห็นความสําคัญของเชื้อแบคทีเรียเหตุกอโรคปริทันต37 และระดับ
ซีรีเอคทีฟโปรตีน (C-reactive protein) ที่เพิ่มขึ้นในกระแสเลือด
ของผู ป ว ยโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด และโรคปริ ทั น ต อั ก เสบ
รุนแรง27 ดังนั้นหากในผูป วยที่มีปจจัยเสี่ยงดังกลาวขางตน รวมกับ
ภาวะติดเชื้อเรื้อรังในชองปากรวมดวย อาจเสริมใหเกิดพยาธิกําเนิดของโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นได การวิจัยนี้มีขอจํากัด
จากรูปแบบงานวิจัยที่เปนการศึกษา ณ จุดใดจุดหนึ่ง เปนการ
สํารวจสภาวะโรคปริทนั ตในกลุม ตัวอยางผูส งู อายุ ไมมกี ารกําหนด
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ไมสามารถระบุไดวาโรคปริทันตอักเสบเกิดขึ้นกอนโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม อาจเปนไปไดที่
โรคทั้งสองเกิดขึ้นในชวงเวลาใกลเคียงกัน หรืออาจจะไมเกี่ยวของ
กันก็เปนได อยางไรก็ตาม ตองการการศึกษาในประเด็นดังกลาว
ตอไปดวยรูปแบบงานวิจัยที่เหมาะสม เชน การศึกษายอนหลังระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม วิ ธี ก ารตรวจสภาวะโรค
ปริทันตควรตรวจความลึกรองเหงือก ระดับเหงือกรนทุกตําแหนง
ทั้งปาก เพื่อใหไดสภาวะโรคปริทันตที่แทจริง การสํารวจในกลุม
ตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้น กลุมตัวอยางควรมีทั้งกลุมวัยกลางคน
และผูสูงอายุ การตรวจเชื้อแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย หรือแอนติบอดี้ตอเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด และการศึกษาระยะยาวที่
มีการเฝาติดตามอุบัติการณการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
กลุมผูปวยโรคปริทันตอักเสบ เปนตน อาจทําใหเราเขาใจความ
สัมพันธระหวางโรคทั้งสองไดชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในประชากร
ไทยที่มีความชุกและอุบัติการณของโรคปริทันตอักเสบคอนขางสูง
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สรุป
จากการศึกษานี้ไมพบความสัมพันธร ะหวางโรคปริทั นต
อั ก เสบกั บ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดในพนั ก งานผู สู ง อายุ ก าร
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม คาอัตราเสี่ยงตอ
การเป น โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดมี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น ในกลุ ม ที่ มี
สภาวะโรคปริทันตที่ไมดี จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความสัมพันธระหวางโรคทั้งสองตอไป
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Abstract
This epidemiological study investigated the relationship between cardiovascular
diseases (CVD) and periodontal status in workers of the Electricity Generating Authority of
Thailand (EGAT). The medical and dental surveys were conducted in 49-72 years old subjects
(N=2,276), who participated in the Cardiovascular Risk Factor Identification Project of the
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University and the Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University. Data was collected by medical interviews, medical examinations and
periodontal examinations. Partial recording protocols were performed in 2 randomly selected
quadrants to evaluate the periodontal status by the percentage of dental plaque, probing
depth and attachment level. The periodontal status was classified on the basis of the extent
and severity of probing depth and attachment level. Diagnosis of CVD was done by
cardiologist. The relationship between CVD and periodontal disease and the comparison of
periodontal status between CVD and non-CVD groups were analyzed by Chi- square test and
independent t-test. From 2005 subjects, 218 were diagnosed with CVD (10.9%).
No difference in the prevalence of periodontitis was found between CVD (82.6%) and
non-CVD groups (82.0%) (p < .05). Statistical analysis indicated that periodontal status was
not significantly associated with CVD (p < .05). There was a trend of increasing odds ratio in
subjects with mean probing depth (> 2.4 mm.), mean attachment loss (> 3.3 mm.) and high
number of tooth loss (> 20 teeth). Clinical signs of periodontal disease were not associated with
CVD. This study did not find the association between periodontitis and CVD in the elderly
workers of EGAT. Further investigations are needed to clarify this relationship.
Key words: Cardiovascular diseases; Epidemiology; Periodontitis; Periodontal status

