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บทบรรณาธิการ

ขอดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร            
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สถิตในสวรรคาลัย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้                    
ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชยั พันธ์ บรรณาธิการกระบีเ่ วชสาร ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่
และคณะจัดท�ำกระบี่เวชสาร
กระบี่เวชสารฉบับนี้ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ มีก�ำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คณะผู้จัดท�ำมีความเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่ง             
ในการจั ด ท� ำ ตลอดปี ที่ ผ ่ า นมา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การเผยแพร่ ผลการวิ จั ย R2R รายงานผู ้ ป ่ ว ย และนวั ต กรรม                   
ของโรงพยาบาลกระบี่และชาวสาธารณสุข และหวังให้สามารถน�ำความรู้ในวารสารฉบับนี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์
และประชาชนต่อไป
วารสารฉบับนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์ ไพศาล เกื้ออรุณ เขียนบทความ
ปกิณกะเรื่อง นักสาธาณสุข...ชาวนาบุญ เป็นข้อคิดให้แก่ชาวสาธารณสุขได้อย่างดียิ่ง
เนื้อหาบทความวิชาการในฉบับนี้ประกอบด้วย
1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิต : กรณีศึกษา โดย พว.ปารียา  เกกินะ
2. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ต่อเนื่องจากสถานพยาบาลไปยังบ้านและชุมชน ในบริบทของศูนย์การดูแล
แบบประคับประคองหน่วยงานให้คำ� ปรึกษา กลุม่ การพยาบาล โรงพยาบาลคลองท่อม : กรณีศกึ ษา โดย พว.ฉัตรกมล เจริญวิภาดา
3. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช และระดั บ โคลี น เอสเตอเรสของพนั ก งานฝ่ า ยสวน ในบริ ษั ท                  
ปาล์มน�้ำมัน จ.กระบี่ โดย พว.จริยา ฮ่อบุตร และมุกดา โบบทอง
4. ยาเทโนโฟเวียร์และความเสี่ยงต่อการท�ำงานของไตบกพร่องในผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์โรงพยาบาลกระบี่                  
โดย ภก.ศิริวิทย์  อัสวัฒิวงศ์
5. การท�ำศัลยกรรมผ่าตัดรากฟันออกจากโพรงอากาศแม็กซิลลาและการผ่าตัดปิดทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศ                  
แม็กซิลลาและช่องปาก : กรณีศึกษา โดย ทพญ.กาพย์ จิตตนูนท์
6. ฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพและวิธีการบริหารจัดการ โดย ทพ.คเชนทร์ บุญรอด
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณผู้อ�ำนวยการ คณะกรรมการบริหารและพี่น้องชาวโรงพยาบาลกระบี่ ผู้นิพนธ์ทุกท่าน    
คณะผู้จัดท�ำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ท�ำให้กระบี่เวชสารส�ำเร็จไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์
นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์
บรรณาธิการกระบี่เวชสาร
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การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิต : กรณีศึกษา

ปารียา เกกินะ*

			
บทคัดย่อ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประชากร
ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นภาวะวิกฤตที่ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างกะทันหัน การรักษาในบทบาทของโรงพยาบาลชุมชน
ที่เพิ่มศักยภาพโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ สามารถลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการด�ำเนินของโรค การรักษา และการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในระยะ
เฉียบพลัน และศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในกรณีศึกษา 2 ราย
วิธีการศึกษา : ศึกษาเป็นรายกรณีแบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 2 ราย ด�ำเนินการศึกษาระหว่าง เดือนมิถุนายน
2558 - กรกฎาคม 2559
ผลการศึกษา : จากการศึกษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ราย พบว่า รายที่ 1 ผู้ป่วยชาย
อายุ 74 ปี มาด้วยอาการปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ ไม่ร้าวไปที่ไหน ก่อนมาโรงพยาบาล 2 ชั่วโมง มีประวัติเป็นโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังได้รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาล ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase) และการดูแลตามแผน
การพยาบาลทั้งหมด 4 แผน มีความส�ำเร็จในการเปิดของหลอดเลือด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยรายที่ 2 มาด้วยอาการ
เจ็บหน้าอกด้านซ้าย ร้าวไปทีแ่ ขนซ้าย ตัวเย็น ก่อนมาโรงพยาบาล 20 นาที มีประวัตเิ ป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูง โดยได้รบั ยา
ทีค่ ลินกิ แพทย์ไม่ตอ่ เนือ่ ง ได้รบั การรักษาด้วยยาละลายลิม่ เลือด ขณะให้ยามีภาวะแทรกซ้อนคือ ความดันโลหิตต�ำ่ ขณะให้ยา
ได้ปรับแผนในการดูแลผู้ป่วย และให้การพยาบาลตามแผนการรักษา 4 แผน จากการติดตามมีความส�ำเร็จในการเปิดของ
หลอดเลือด
สรุป : บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะวิกฤต มีความส�ำคัญยิ่ง
ในการประเมินและคัดกรองผูป้ ว่ ยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ขณะมาถึงโรงพยาบาล ท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัยถูกต้อง และได้รบั
การรักษาด้วยยาละลายลิม่ เลือดอย่างรวดเร็ว พยาบาลต้องมีความรูใ้ นการบริหารยา การเฝ้าระวังภาวะผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้
กับผู้ป่วยได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลจนกระทั่งส่งต่อ ท�ำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้มากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย กรณีศึกษา การพยาบาล

* พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ โรงพยาบาลเหนือคลอง
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Nursing care of Acute myocardial infarction patients : cases study                     
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Abstract

Bacground : Acute myocardial infarction is the leading cause of death in Thailand due to cardiovascular
disease. It is a crisis that causes a sudden death of a patient. Treatment in the community hospitals that can
provide thrombolytic drug can reduce the loss of life of patients.
Objective : The purpose of the report were to study the prognosis, treatment and nursing.
To compare the differences of the patients with of acute myocardial infarction in a case study of
2 patients.
Method : Case study in two specific cases. All data are collected between June 2015 and July 2016.
Result : The study of 2 patients with acute myocardial infarction found that the first case of
74 years old came in with the symptom of chest compression and not refer pain 2 hour before
arriving at the hospital. He had a history of COPD with continuing treatment at the hospital. Then, the patient
received both intravenous thrombolytic drug and nursing care 4 program from problem list and successful
reperfusion. The second case with age 59 years old came in with the symptom of compression and refer
pain at left arm chill before arrival in hospital. The patient was given thrombolytic drug and further receive
nursing care 4 program from problem list and successful reperfusion.
Conclusion : The patient care of crisis acute myocardial infarction, Nurse have an important role
to evaluating and screening the patient correctly and quickly when patient arrived at the hospital.
This makes the patient receive a correctly diagnosis and get a fast treatment with a thrombolytic drug.
Nurse must have knowledge of drug management and always monitor abnormality that may occur in patient.
Since they arrive at the hospital, until transfer to another hospital. This treatment make the patient survive more.
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บทน�ำ

ผู้ป่วยโรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น โดยให้ผู้ป่วยได้รับ
ยาละลายลิ่มเลือดอย่างรวดเร็ว ดังนั้น พยาบาลเป็นส่วนหนึ่ง
โรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น (Acute ในทีมสุขภาพที่มีบทบาทสำ�คัญ ในการประเมินและคัดกรอง
myocardial infarction) ชื่อย่อ AMI เป็นโรคที่เป็นปัญหา ผู้ป่วยอย่างถูกต้องรวดเร็วขณะมาถึงโรงพยาบาล โดยผูป้ ว่ ยได้
ทางสาธารณสุขของประเทศไทยและของโลก จากข้อมูลสถิติ รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดอย่างรวดเร็ว การพยาบาล
ขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีผู้เสียชีวิต ก่อนให้ยาละลายลิ่มเลือด ขณะให้และหลังให้ยามีความสำ�คัญ
จากโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นจ�ำนวนถึง 7.2 ล้านคนหรือคิดเป็น อย่างยิง่ มีการเฝ้าระวังและประเมินผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง นับตัง้ แต่
ร้อยละ 12.2 ของสาเหตุการตายทั้งหมด1 ในประเทศไทย ผูป้ ว่ ยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพยาบาลขณะ
มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 26.9 ต่อแสนประชากร ซึ่งกระทรวง ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้มากขึ้น
สาธารณสุขมีเป้าหมายในการลดอัตราการตายจากโรคหลอด
วัตถุประสงค์   
เลือดหัวใจไม่เกิน 3 ต่อแสนประชากร2
โรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันเกิดจากการตีบหรือ
1. เพื่อศึกษาประวัติ การดำ�เนินโรค การรักษาและ
อุดตันเฉียบพลันของหลอดเลือดแดงหัวใจ จ�ำแนกเป็น 2 ชนิด การพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในระยะ
โดยดูจากผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ ECG (Electro- เฉียบพลัน
cardiography) เป็นแบบ ST elevation MI (STEMI) ซึง่ หลอด
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้ป่วย
เลือดมีการอุดตัน ร้อยละ 100 และแบบ Non-ST elevation โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในกรณีศึกษา 2 ราย โดย
MI (NSTEMI และ Unstable angina) ซึ่งหลอดเลือดมีการตีบ เปรียบเทียบประวัติการเจ็บป่วย การด�ำเนินของโรค การรักษา
ทีร่ นุ แรง1 วัตถุประสงค์สำ� คัญในการรักษาผูป้ ว่ ยกล้ามเนือ้ หัวใจ และการพยาบาล
ตายเฉียบพลันในระยะแรก คือ การท�ำให้หลอดเลือดที่อุดตัน
หายอุดตัน โดยท�ำให้เลือดกลับมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจใหม่
        วัสดุและวิธีการศึกษา
แก่ผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด การรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด
เป็นการรักษาหลักที่มีประโยชน์ส�ำหรับโรงพยาบาลส่วนใหญ่
1. เลื อ กกรณี ศึ ก ษาที่ น่ า สนใจจากผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร
เป็นวิธีการที่ยอมรับว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย
ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้2 เวลาที่เริ่มให้ยาแก่ผู้ป่วย
2. ดำ�เนินการค้นคว้าเอกสาร ตำ�รา งานวิจัยต่าง ๆ
ไม่ควรเกิน 30 นาที นับตั้งแต่ผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน
(door to needle time)3
3. ด�ำเนินการศึกษาโดยการประเมินปัญหาความ
โรงพยาบาลเหนื อ คลอง เป็ น โรงพยาบาลขนาด
ต้องการพยาบาล โดยใช้กรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพของ
30 เตียง กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (Acute coronary
กอร์ดอน เป็นแบบในการประเมินความครอบคลุม วินิจฉัย
syndrome: ACS) เป็นกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน 1 ใน 5 อันดับโรค
ปัญหาทางการพยาบาลวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการ
ของหน่ ว ยงานอุ บ ั ต ิ เ หตุ ฉ ุ ก เฉิ น จำ�นวนผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม ACS
พยาบาลในระยะวิกฤต ประเมินผลการพยาบาล และการ
ในปี พ.ศ. 2555-2557 มีผปู้ ว่ ย 33, 34, 34 คน และมี พ.ศ.
จ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
2558 ทั้งหมด 40 คน วินิจฉัยเป็น STEMI 17 คน คิดเป็น
4. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ร้อยละ 42.5 ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมด จากการจัดทำ�แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (service plan)
กรณีศึกษารายที่ 1
สาขาโรคหัวใจในป พ.ศ. 2558 ได้กำ�หนดช่องทางด่วน
(Fast track MI) ร่ ว มกั บ โรงพยาบาลกระบี่ ซึ่ ง เป็ น โรง
ชายไทย อายุ 74 ปี เชื้ อ ชาติ ไ ทย สั ญ ชาติ ไ ทย
พยาบาล แม่ข่ายมีนโยบายให้ โรงพยาบาลชุ ม ชน สามารถ ศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
ให้ ยาละลายลิ่มเลือดได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษา สถานภาพ คู่ อาชีพ ทำ�สวน
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อาการสำ�คัญ : ปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ ไม่ร้าวไปที่ไหน
ก่อนมาโรงพยาบาล 2 ชั่วโมง
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน : ให้ประวัติ 2 ชั่วโมง
ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ ไม่เจ็บร้าว
ไปที่ไหน ไม่มีเหงื่อออก ตัวเย็น
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต : เป็นโรคปอดอุดกั้น
เรือ้ รัง รับการรักษาต่อเนือ่ ง ปฏิเสธการแพ้ยาใด ๆ อาการแรกรับ
ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ตัวดี มีอาการปวดจุกแน่นใต้ลนิ้ ปี่ ไม่เจ็บร้าวไปทีไ่ หน
สีหน้ากังวล หายใจไม่เหนื่อย สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิกาย
37 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 72 ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ 20 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต 129/96 มิลลิเมตร
ปรอท pain score 8 ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
(O2 saturation) 98%
การตรวจร่างกาย GA : not pale, no jaundice
Skin : normal HEENT : normal Lung : clear no wheezy
both lung Neurological : E4 V5 M6
ผลการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ : WBC
12330, Hct 41%, platelet 223,000, troponin-I negative,
myoglobin negative DTX 142 mg% EKG : ST elevate
in aVL, V1-6, ST depress in I, II, III, aVF
การวินิจฉัย : STEMI (ST elevate myocardial
infarction)
การรักษาที่ได้รับ : ผู้ป่วยได้รับยา Isordil5 1 tab อม
ใต้ลิ้น เพื่อบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกและยาต้านเกล็ด เลือด
ASA gr V 1 tab เคี้ยวก่อนกลืน, ยา Clopidogrel (75) 1 tab
oral, on 0.9%NaCl 1000 cc v drip 60 cc/hr และยาละลาย
ลิ่มเลือด Streptokinase 1.5 mu + NSS 100 ml drip in 60
นาที ได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อการดูแลจาก
แพทย์ เ ฉพาะทางและประเมิ น การเปิ ด ของหลอดเลื อ ด
หลังจากได้รับยาละลายลิ่มเลือด มีความส�ำเร็จในการเปิด
ของหลอดเลือด
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2 : ปริมาตรเลือดที่
หัวใจส่งออกต่อนาทีลดลง เนื่องจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อ
หัวใจผิดปกติจากการขาดเลือดไปเลี้ยง
ข้อมูลสนับสนุน : EKG : ST-elevate in AVL, V1-V6,
ST depress in Lead II, III, AVF
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล : ผูป้ ว่ ยมีปริมาตรเลือด
ที่หัวใจส่งออกต่อนาทีเพียงพอ
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล    
1. เจ็บแน่นหน้าอกเนื่องจากปริมาณเลือดไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจลดลง
2. ปริ ม าตรเลื อ ดที่ หั ว ใจส่ ง ออกต่ อ นาที ล ดลง
เนื่องจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ จากการขาด
เลือดไปเลีย้ งพยาบาล
3. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากได้รับยา
ละลายลิ่มเลือด
4. วิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตนเอง
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 : เจ็บแน่นหน้าอก
เนื่องจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง
ข้อมูลสนับสนุน : Pain score 8 รูส้ กึ เจ็บแน่นหน้าอก
ไม่ร้าวไปไหน ผลการตรวจ EKG พบว่า: ST-elevate in AVL,
V1-V6, ST depress in Lead II, III, AVF
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล : เพื่อให้อาการเจ็บ
หน้าอกของผู้ป่วยทุเลาลง
กิจกรรมการพยาบาล : ดูแลให้ออกซิเจน mask
c bag 10 lit/นาที และติดตามระดับความอิ่มตัวของออกซิเจน
keep มากกว่าร้อยละ 90 ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที
เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอาการ อาการแสดงภาวะ Cardia
c shock เช่น หน้าซีด เหงื่อออก ตัวเย็น กระสับกระส่าย สับสน
ความรู้สึกตัวลดลง ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต�่ำดูแลให้ยา
Isodil 5 mg โดยให้ อ มใต้ ลิ้ น และยาต้ า นเกร็ ด เลื อ ด
(Aspirin,Clopidogrel) ตามแผนการรั ก ษาประเมิ น
และบันทึกการตอบสนองของยา และเฝ้าระวังผลข้างเคียง
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ให้ ส ารน�้ ำ ทางหลอดเลื อ ด 0.9%NaCl
1,000 ml v drip 60 ml/hr ให้ผู้ป่วยพักผ่อนอย่างเต็มที่
(absolute bed rest) โดยให้นอนศีรษะสูง 30-60 องศา
สังเกตอาการเจ็บหน้าอกของผูป้ ว่ ย รวมทัง้ ค�ำพูดต่าง ๆ ทีบ่ ง่ บอก
ถึงการเจ็บหน้าอก
การประเมินผล : สัญญาณชีพ อุณหภูมริ า่ งกาย 36.7
องศาเซลเซี ย ส ชี พ จร 110 ครั้ ง /นาที อั ต ราการหายใจ
30 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 140/80 มิลลิเมตรปรอท และ
O2 saturation 98% อาการเจ็บหน้าอกลดลง pain score 5
ผู้ป่วยไม่มีอาการกระสับกระส่ายภายหลังอาการเจ็บหน้าอก
บรรเทา

Krabi Medical Journal Vol.1 No.1 October 2017 - March 2018

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินข้อห้ามในการให้ยา
ละลายลิ่มเลือด ดูแลให้ได้รับยา Streptokinase ตามแผนการ
รักษา สังเกตอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาการเหนื่อยของผู้ป่วย
และอาการทัว่ ไป วัดสัญญาณชีพ และ Neuro sign ทุก 15 นาที
4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง หลังจากนั้นทุก 1 - 2 ชั่วโมง ติดตาม
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง ขณะผู้ป่วยได้รับยา
เตรียมรถ Emergency และอุปกรณ์ช่วยชีวิตรวมทั้งเครื่อง
Defibrillator ให้พร้อมใช้ ติดตามภาวะเลือดออกผิดปกติขณะ
ให้ยา เช่น ต�ำแหน่งทีท่ ำ� หัตถการในระบปัสสาวะทางเดินอาหาร
ทางเดินหายใจ รอยช�้ำตามตัว ทุก 15 นาที ใน 1 ชั่วโมงแรก
ที่ให้ยาสังเกตอาการแพ้ยาละลายลิ่มเลือด ใน 1 ชั่วโมงแรกของ
การให้ยา เช่น มีผื่น อาการแน่นหน้าอก การประเมินผลความ
ดันโลหิต 140/80 มิลลิเมตรปรอท และ O2 saturation 98 %
อาการเจ็บหน้าอกลดลง pain score 5 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ขณะให้ยา
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 3 มีโอกาสเกิดภาวะ
แทรกซ้อนเนื่องจากได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผลการตรวจ EKG พบว่า: ST-elevate in AVL,
V1-V6, ST depress in Lead II, III, AVF
2. แพทย์พิจารณาให้ยา Streptokinase 1.5 mu
IV drip. ใน 60 นาที
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล : ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากการให้ยาละลายลิ่มเลือด
กิ จ กรรมการพยาบาล:ประเมิ น อาการและตรวจ
สัญญาณชีพ รวมถึงอาการทางระบบประสาททุก 15 นาที
4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง หลังจากนั้น ทุก 1 ชั่วโมง ในขณะ
ให้ยาละลายลิ่มเลือด เพื่อประเมินระดับความรู้สึกตัว และ
อาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท on monitor EKG ไว้
เพือ่ ติดตามคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนือ่ งติดตามภาวะเลือดออก
ผิดปกติกอ่ นและขณะให้ยา เช่น ต�ำแหน่งทีท่ ำ� หัตถการในระบบ
ปัสสาวะ ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ รอยช�้ำตามตัว ทุก 15
นาที ใน 1 ชั่วโมงแรก ที่ให้ยา เตรียมรถ Emergency และ
อุปกรณ์ช่วยชีวิต รวมทั้งเครื่อง Defibrillator ให้พร้อมใช้
การประเมินผล : ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยา
ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี E4 V5 M6
วินิจฉัยทางการพยาบาล 4 : วิตกกังวลเกี่ยวกับ
ความเจ็บป่วยของตนเอง

ข้อมูลสนับสนุน : สีหน้าวิตกกังวล ญาติสอบถามอาการ
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล : เพื่อคลายความ
วิตกกังวลลง เข้าใจภาวะโรค แผนการรักษา และปฏิบัติตน
ถูกต้อง
กิจกรรมการพยาบาล : สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย
และญาติด้วยวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน ท่าทางที่เป็นมิตร จริงใจ
เพื่อความเป็นกันเอง สอบถาม และอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ โรค แผนการรั ก ษาพยาบาล และการปฏิ บั ติ ตั ว
เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยหายสงสั ย และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรั ก ษา
พยาบาล อธิบายเหตุผลการให้ยา ขนาดที่ใช้ อาการข้างเคียง
ที่อาจพบ ความส�ำคัญที่ต้องได้รับยาตามแนวทางการรักษาให้
ครอบคลุม เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยรับทราบ อ�ำนวยความสะดวกแก่ครอบครัว
ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่มีความส�ำคัญต่อผู้ป่วย ได้เยี่ยมและ
ประคับประคองด้ า นจิ ต ใจแก่ ผู ้ ป ่ ว ย ให้การพยาบาลอย่าง
นุ ่ ม นวล ใช้ น�้ ำ เสี ย งนุ ่ ม ท่ า ทางสงบในขณะให้การพยาบาล
เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามปัญหาที่สงสัย ระบายความรู้สึก
ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมการพยาบาล
และการประเมินผลของการพยาบาล
การประเมินผล : ผูป้ ว่ ยและญาติสหี น้าลดความกังวล
ลงบ้าง เข้าใจพยาธิสภาพทีเ่ กิดขึน้ ยอมรับเข้าใจ แผนการรักษา
ของแพทย์

กรณีศึกษาที่  2
ชายไทย อายุ 59 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนา
อิสลาม จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถานภาพคู่
อาชีพ ท�ำสวน
อาการสำ�คัญ : เจ็บหน้าอกด้านซ้าย ร้าวไปแขนซ้าย
มีเหงื่อออก ตัวเย็น 20 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน : ให้ประวัติ 20 นาที
ก่อนมา โรงพยาบาลมีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้าย ร้าวไปที่แขน
ซ้าย มีเหงื่อออกตัวเย็น pain score 8
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต : ประวัติโรคประจ�ำตัว
โรคไขมันในเลือดสูง รับยาไม่ต่อเนื่องที่คลินิกแพทย์ ขาดยา
มากกว่า 5 เดือน ปฏิเสธการแพ้ยาใด ๆ
อาการแรกรับ : รู้สึกตัวดี มีอาการเจ็บหน้าอกด้าน
ซ้ายร้าวไปที่แขนซ้าย มีเหงื่อออกตัวเย็น ตรวจวัดสัญญาณชีพ
อุณหภูมิร่างกาย 37 องศาเซลเซียส ชีพจร 60 ครั้ง/นาที อัตรา
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การหายใจ 24 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 100/60 มิลลิเมตร
ปรอท Pain score 8 ค่า O2 saturation 100%
การตรวจร่างกาย : GA : not pale, no jaundice
Skin : normal, HEENT : normal Lung : clear no wheezy
both lung Neurological : E4 V5 M6
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ : Troponin I  :                                                                         
negative, Myoglobin : positive, DTX : 155 mg% CXR
: no infiltration EKG : ST elevate at II, III aVF, ST depress
at aVL not ST elevate at V3R, V4R
การรักษาที่ได้รับ : ผู้ป่วยได้รับยาต้านเกล็ดเลือด
ASA gr V 1 tab เคี้ยวก่อนกลืน, ยา Clopidogrel (75) 4 tab
oral on 0.9%NaCl 1000 cc v drip 60 cc/hr และยาละลาย
ลิ่มเลือดStreptokinase 1.5 mu + NSS 100 ml drip in
60 นาที ได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อการดูแล
จากแพทย์เฉพาะทางและประเมินการเปิดของหลอดเลือด
หลังจากได้รับยาละลายลิ่มเลือด มีความส�ำเร็จในการเปิดของ
หลอดเลือด
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 1 : เจ็บแน่นหน้าอก
เนื่องจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง
ข้อมูลสนับสนุน
1. รูส้ กึ เจ็บแน่นหน้าอกไม่รา้ วไปไหน Pain score 8
2. ผลการตรวจ EKG พบว่า : ST-elevate at II, III
aVF, ST depress at aVL not ST elevate at V3R, V4R
3. ผิวหนังชื้น เหงื่อออก ตัวเย็น
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล : เพื่อให้อาการเจ็บ
หน้าอกของผู้ป่วยทุเลาลง
Defibrillator ให้พร้อมใช้ ติดตามภาวะเลือดออกผิดปกติขณะ
ให้ยา เช่น ต�ำแหน่งที่ท�ำหัตถการ ในระบบปัสสาวะ ทางเดิน
อาหาร ทางเดินหายใจ รอยช�ำ้ ตามตัว ทุก 15 นาที ใน 1 ชัว่ โมง
แรกที่ให้ยา สังเกตอาการแพ้ยาละลายลิ่มเลือด ใน 1 ชั่วโมง
แรกของการให้ยา เช่น มีผ่ืน อาการแน่นหน้าอกสังเกตอาการ
อาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น
อาการทางกระเพาะอาหาร
กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินสภาพทั่วไป วัด
สัญญาณชีพทุก ๆ 15 นาที และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อเฝ้า
ระวังการเปลี่ยนแปลงอาการแสดงภาวะ Cardiac shock เช่น
หน้าซีด เหงื่อออก ตัวเย็น กระสับกระส่าย สับสน ความรู้สึกตัว
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ลดลง ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต�่ำ ดูแลให้ยา ASA gr V 1
tab เคี้ยว ก่อนกลืน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก รวมทั้งการ
ประเมิน และบันทึกการตอบสนองของยาและเฝ้าระวังผลข้าง
เคียงที่อาจจะเกิดขึ้น ให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ 0.9% NaCl
1,000 ml v drip 80ml/hr ดูแลให้ออกซิเจน mask c bag 10
ลิตร/นาที สังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วยรวมทั้งค�ำพูดต่าง ๆ
ที่บ่งบอกถึงการเจ็บหน้าอก และตรวจติดตามอาการที่ต้องรีบ
รายงานแพทย์
การประเมินผล : สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย
37 องศาเซลเซี ย ส ชี พ จร 56 ครั้ ง /นาที อั ต ราการหายใจ
20 ครั้ ง /นาที ความดั น โลหิ ต 132/73 มิ ล ลิ เ มตรปรอท
และ O2 saturation 100% ผู้ป่วยไม่มีอาการกระสับกระส่าย
อาการเจ็บหน้าอกลดลง pain score 5
ข้ อวิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาล 2 : ปริ มาตรเลื อ ด
ที่หัวใจส่งออกต่อนาทีลดลง เนื่องจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อ
หัวใจผิดปกติจากการขาดเลือดไปเลี้ยง
ข้อมูลสนับสนุน : EKG : ST-elevate at II, III aVF,
ST depress at aVL not ST elevate at V3R, V4R
แพทย์พิจารณาให้ยา Streptokinase 1.5 ล้านยูนิต drip
ใน 60 นาที
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล : ผู้ป่วยมีปริมาตร
เลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาทีเพียงพอ
กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินข้อห้ามในการให้
ละลายลิ่มเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงของภาวะเลือดออกง่าย
ดูแลให้ได้รบั ยา Streptokinase ตามแผนการรักษาตามข้อบ่งชี้
ในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามในขนาด 1.5 ล้านยูนิต ในเวลา 60 นาที
สังเกตอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาการเหนื่อยของผู้ป่วยและ
อาการทั่วไป วัดสัญญาณชีพและ Neuro sign ทุก 15 นาที
4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง หลังจากนั้นทุก 1 - 2 ชั่วโมง ติดตาม
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง ขณะผู้ป่วยได้รับยา
เตรียมรถ Emergency และอุปกรณ์ช่วยชีวิต รวมทั้งเครื่อง
Defibrillator ให้พร้อมใช้ ให้พร้อมใช้ ติดตามภาวะเลือดออก
ผิดปกติขณะให้ยา เช่น ต�ำแหน่งทีท่ ำ� หัตถการในระบบปัสสาวะ
ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ รอยช�้ำตามตัว ทุก 15 นาที ใน
1 ชั่วโมงแรกของการใช้ยา เช่น มีผื่น อาการแน่นหน้าอกสังเกต
อาการ อาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น อาการ
ทางกระเพาะอาหาร
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การประเมินผล : ความดันโลหิต 76/38 มิลลิเมตร
ปรอท ชีพจร 52 ครั้ง/นาที ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี รายงานแพทย์
ทราบให้หยุดยา Streptokinase ไว้ เปิดเส้นด้วย 0.9% Nacl
1,000 ml drip Free flow 2 เส้น วัดสัญญาณชีพซ�้ำ ความดัน
โลหิต 79/51 มิลลิเมตรปรอท, ชีพจร 52 ครั้ง/นาที อัตราการ
หายใจ 20 ครั้ง/นาที Load IV fluid ต่อ สังเกตระดับความ
รู้สึกตัว ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี O2 saturation = 99% วัดสัญญาณชีพ
ซ�้ำ ความดันโลหิต 92/58 มิลลิเมตรปรอท,ชีพจร 66 ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที เจ็บหน้าอกลดลง เตรียมผู้ป่วย
ส่งต่อ
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 3 : มีโอกาสเกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากการได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น : ผลการตรวจ EKG พบว่ า :
ST-elevate in Lead II, III, AVF,ST depress at aVL not ST
elevate at V3R, V4R แพทย์พิจารณาให้ยา Streptokinase
1.5 ล้านยูนิต drip ใน 60 นาที
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล : ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากการให้ยาละลายลิ่มเลือด
กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินอาการและตรวจ
สัญญาณชีพ รวมถึงอาการทางระบบประสาททุก 15 นาที
4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง หลังจากนั้นทุก 1 ชั่วโมง ในขณะ
ให้ ย าละลายลิ่ ม เลื อ ด เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความรู ้ สึ ก ตั ว
และอาการเปลี่ ย นแปลงทางระบบประสาท (อาจเกิดภาวะ
เลือดออกในสมอง จากการแตกของหลอดเลื อ ดในสมอง)
on monitor EKG ไว้ เพื่ อ ติ ด ตามคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ติ ด ตามภาวะเลื อ ดออกผิ ด ปกติ ก ่ อ น และขณะ

การประเมินผล : ความดันโลหิตต�ำ่ 76/38 มิลลิเมตร
ปรอท ขณะให้ยาละลายลิ่มเลือดรายงานแพทย์ให้ load IV
fluid ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น 116/79 มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วย
รู้สึกตัวดี ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลกระบี่
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 4 : วิตกกังวลเกี่ยวกับ
ความเจ็บป่วยของตนเอง
ข้ อมู ล สนั บสนุ น : ผู ้ ป่ ว ยแสดงสี ห น้ า วิ ต กกังวล,
ญาติสอบถามอาการผู้ป่วย
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล : เพือ่ คลายความวิตก
กังวลลง เข้าใจภาวะโรค แผนการรักษา และปฏิบัติตน ถูกต้อง
กิจกรรมการพยาบาล : สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย
และญาติด้วยวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน ท่าทางที่เป็นมิตร จริงใจ
เพื่อความเป็นกันเอง อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษา
พยาบาล พยาธิสภาพ อาการของโรค ลักษณะการเจ็บหน้าอก
สาเหตุของการเกิดอาการเจ็บหน้าอก และการปฏิบัติตัวเพื่อให้
ผู ้ ป ่ ว ยหายสงสั ย และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรั ก ษาพยาบาล
อ�ำนวยความสะดวกแก่ครอบครัว ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่มี
ความส�ำคัญต่อผู้ป่วยได้เยี่ยมและประคับประคองด้านจิตใจแก่
ผู้ป่วย ให้การพยาบาลอย่างนุ่มนวล ใช้น�้ำเสียงนุ่ม ท่าทางสงบ
ในขณะให้การพยาบาล เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามปัญหาที่
สงสัย ระบายความรูส้ กึ ให้ผปู้ ว่ ยได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจใน
กิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลของการพยาบาล
การประเมินผล : ญาติสีหน้าลดความกังวลลงบ้าง
เข้าใจพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ยอมรับเข้าใจแผนการรักษาของ
แพทย์

จากการศึกษาผู้ป่วย 2 ราย พบว่ามีความเหมือนและแตกต่างซึ่งสามารถเปรียบเทียบทั้ง 2 ราย ได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบกรณีศึกษา
ประเด็นเปรียบเทียบ
กรณีศึกษาที่ 1
1. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ผู ้ ป ่ ว ยชายไทยอายุ 70 ปี
ประวั ติ เ ป็ น โรคปอดอุ ด กั้ น
เรื้อรัง สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน
นาน 20 ปี เลิกสูบมาแล้ว 5
ปี ชอบอาหารมัน เค็ม ไม่ได้
ออกก�ำลังกาย

กรณีศึกษาที่ 2
ผู้ป่วยชายไทยอายุ 59 ปี มี
ประวัติไขมันในเลือดสูงรักษา
ทีค่ ลินกิ แพทย์ แต่ผปู้ ว่ ยขาดนัด
ประมาณ 5 เดื อ น โดยไม่ได้
รับประทานยาต่อเนือ่ งสูบบุหรี่
วันละ 10 มวนต่อวันนาน 10 ปี

การวิเคราะห์
ผู ้ ป ่ ว ยรายที่ 1 และ ผู ้ ป ่ ว ย
รายที่ 2 มีประวัตสิ บู บุหรี่ ราย
ที่ 1 มีโรคร่วม คือ โรคปอดอุด
กัน้ เรือ้ รัง รายที่ 2 มีภาวะไขมัน
ในเลื อ ดสู ง ซึ่ ง ทั้ ง สองรายมี
โอกาสเสี่ยงสูงต่อ
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบกรณีศึกษา (ต่อ)
ประเด็นเปรียบเทียบ
กรณีศึกษาที่ 1
1. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
(ต่อ)
2. พยาธิสภาพอาการและ
2 ชั่ ว โมง เจ็ บ แน่ น ใต้ ลิ้ น ปี ่
อาการแสดง
ไม่ปวดร้าวไปที่ไหนมา ไม่มี
เหงื่อออกตัวเย็น pain score
8 ตรวจคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ
พบ ST-elevate in AVL,
V1-V6,ST depress in Lead
II, III, AVF เจาะ Troponin I
ให้ผล Negative แพทย์ให้การ
วินิจฉัยโรคเบื้องต้น STEMI
Extensive anterior
(Anteroseptal with Lateral
extention)

กรณีศึกษาที่ 2
เลิกสูบมาแล้ว 4 ปี ชอบอาหาร
รสหวาน
20 นาที ก่อนมาโรงพยาบาลมี
อาการเจ็ บ หน้ า อกด้ า นซ้ า ย
เจ็บร้าวไปที่ แขนด้านซ้าย ใจ
สั่น ตัวเย็น pain score 8
ต ร ว จ ค ลื่ น ไ ฟ ฟ ้ า หั ว ใ จ
พบ ST-elevateat II, III, aVF,
ST depress at aVL เจาะ
Troponin I ให้ผล Negative,
Myoglobin positive แพทย์
ให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคเบื้ อ งต้ น
Acute inferior wall STEMI
c no RV infarction

3. การรักษา

ให้การรักษา ASA gr V 1 tab
เคี้ยวก่อนกลืน, Clopidogrel
(75) 4 tab oral, 0.9% NaCl
1000 ml v drip 80 ml/hr,
On O2 mask c bag 10 lit/min
ให้ Streptokinase 1.5 MU
drip 100 ml/hr

4. ปัญหาและการวินิจฉัย
ทางการพยาบาล

ให้การรักษา Isordil (5) 1 tab
อมใต้ลิ้น, ASA gr V 1 tab
เคี้ยวก่อนกลืน, Clopidogrel
(75) 1 tab oral, 0.9% NaCl
1000 ml v drip 60 ml/hr,
On O2 canular 3 lit/min ให้
Streptokinase 1.5 MU drip
100 ml/ชั่วโมง
ได้รับการดูแลโดยมีแผนการ
พยาบาลทั้งหมด 4 แผนการ
ดูแลสามารถแก้ไขให้บรรเทา
ได้ตามแผนการพยาบาล

ได้รับการดูแลโดยมีแผนการ
พยาบาลทั้งหมด 4 แผน การ
ดูแลสามารถแก้ไขให้บรรเทา
ได้ตามแผนการพยาบาล

การวิเคราะห์

ผู ้ ป ่ ว ยรายที่ 1 เป็ น ผู ้ ป ่ ว ย
acute myocardial infarction (anteroseptal and
lateral wall) หลอดเลือดเส้น
ซ้ายอุดตันส่งผลให้ขาดเลือด
ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ส่วน
ด้านหน้า ด้านซ้ายและด้าน
หลั ง รายที่ 2 เป็ น Acute
inferior wall STEMIC no RV
infarction หลอดเลือดด้าน
ขวาอุ ด ตั น ท� ำ ให้ ก ล้ า มเนื้ อ
หัวใจส่วนด้านล่างและด้านข้าง
ขาดเลือดไปเลี้ยง
ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง สองรายได้ รั บ การ
ดู แ ลรั ก ษาเบื้ อ งต้ น เพื่ อ
บรรเทาอาการเจ็บหน้าอก เช่น
ได้รับยา antiplatelet anticoagulant และยาละลาย
ลิ่มเลือด

ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การคั ด กรอง
และดูแลเบื้องต้น ได้รับการ
พยาบาลและแก้ไขปัญหาที่มี
คุณภาพ

5. การวางแผนจำ�หน่ายและ ผู้ป ่ว ยได้รับ การส่งต่อไปโรง ผู ้ ป่ ว ยได้ รั บการส่ ง ต่ อ ไปโรง ผู ้ ป่ ว ยได้ รั บการส่ ง ต่ อ ไปโรง
การดูแลต่อเนื่อง
พยาบาลกระบี่
พยาบาลกระบี่
พยาบาลกระบีท่ งั้ 2 รายพยาบาล
ได้มีการส่งต่อข้อมูลและการ
ดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ มี ภ าวะ
แทรกซ้อนขณะส่งต่อ
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วิจารณ์
ผู้ป่วยรายที่ 1 : เป็นผู้ป่วย acute myocardial
infarction (anteroseptal and lateral wall) หลอดเลือดเส้น
ซ้ายอุดตัน ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ส่วนด้านหน้า
ด้านซ้าย และด้านหลังน้อยลง ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูง ถ้าได้
รับการรักษาล่าช้า ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลรักษาเบือ้ งต้นให้ยาต้าน
เกล็ดเลือดและได้รับการรักษารักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด
(streptokinase) พยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยก่อนให้ยา ขณะให้
ยาละลายลิม่ เลือด มีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ บันทึก
อาการสัญญาณชีพในใบเฝ้าระวัง และประสานงานการส่งต่อไป
โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อการดูแลต่อจากอายุรแพทย์โรคหัวใจ
ในประเมินการเปิดของหลอดเลือดหัวใจ โดยขณะให้ยาละลาย
ลิม่ เลือด และระหว่างส่งต่อ ไม่มภี าวะแทรกซ้อนจากการติดตาม
หลังให้ยาละลายลิ่มเลือดหลอดเลือดเปิด (มี reperfusion)
ได้รบั การวางแผนการจ�ำหน่าย ผูป้ ว่ ยมีประวัตสิ บู บุหรีป่ ระมาณ
20 มวนต่อวัน ท�ำให้เกิดความเสีย่ งต่อโรคนีส้ งู ผูป้ ว่ ยได้หยุดสูบ
บุหรีแ่ ล้ว ให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ติ วั เมือ่ มีอาการเจ็บหน้าอก ให้
ข้อมูลด้านสุขภาพ และการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ปลอดภัย แนะน�ำ
ช่ อ งทางการขอความช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 1669
ผู้ป่วยรายที่ 2 : เป็น Acute inferior wall STEMI
c no RV infarction หลอดเลือดด้านขวาอุดตัน ท�ำให้กล้ามเนือ้
หั ว ใจส่ ว นด้ า นล่ า ง และด้ า นข้ า งขาดเลื อ ดไปเลี้ ย ง ผู ้ ป ่ ว ย
ได้รับการประเมิน และคัดกรองที่รวดเร็วได้รับการท�ำ EKG
ภายใน 10 นาที ได้รบั การรักษาด้วยยาละลายลิม่ เลือด (streptokinase) เช่ น เดี ย วกั น แต่ ข ณะให้ ย าละลายลิ่ ม เลื อ ดได้
ประมาณ 5 นาที ผู้ป่วยความดันโลหิตต�่ำลง (Hypotension)
แพทย์ จึ ง ให้ off streptokinase ไว้ ก ่ อ น เมื่ อ แก้ ไขภาวะ
hypotension แล้วจึงให้ยา streptokinase ต่อพยาบาล
เฝ้าระวังโดยตรวจวัด สัญญาณชีพทุก 5 - 15 นาที บันทึกอาการ
เปลี่ยนแปลง แล้วประสานการส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบี่
เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในรถ ambulance ให้พร้อม ผู้ป่วย
ได้รับการส่งต่ออย่างปลอดภัย หลังจากติดตามอาการหลัง
ให้ยาละลายลิ่มเลือดที่โรงพยาบาลกระบี่ มีความส�ำเร็จใน
การเปิดหลอดเลือด ได้วางแผนการจ�ำหน่าย ผูป้ ว่ ยมีภาวะไขมัน

ในเส้นเลือดสูง ได้รับการรักษาที่คลินิกแพทย์แต่ขาดการรักษา
ต่อเนื่อง มีภาวะ BMI เกิน 28.36 ให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัว
รับประทานอาหารและการออกก�ำลังกายทีถ่ กู ต้อง ให้ขอ้ มูลด้าน
สุขภาพ และการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อส่งเสริม
การดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ปลอดภัย แนะน�ำช่องทางการขอ
ความช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ มี อ าการเจ็ บ หน้ า อก หรื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น
ทางโทรศัพท์หมายเลข 1669

สรุป
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นภาวะวิกฤตที่ท�ำให้ผู้ป่วย
เสียชีวติ อย่างกะทันหัน พยาบาลต้องมีสมรรถนะในการคัดกรอง
การซักประวัตปิ ระเมินอาการเจ็บหน้าอกอย่างรวดเร็ว แลให้การ
ดูแลที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
และสามารถแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นได้ เข้าระบบ
Fast tract MI มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้
พยาบาล ต้องมีควารูใ้ นการบริหารยาละลายลิม่ เลือดการสังเกต
ภาวะแทรกซ้อน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ มีการเตรี
ยมอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ยฟื ้ น คื น ชี พ ให้ พ ร้ อ มในการส่ ง ต่ อ
ประสานการส่งต่อ พยาบาลส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับอาการ และ
อาการแสดง การดูแลรักษาที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นรวมทั้งการพยาบาลด้านจิตใจ
ลดความหวาดกลัว ความวิตกกังวลของผู้ป่วยและครอบครัว
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กรณี ศึ ก ษา: การพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ย ต่ อ เนื่ อ งจากสถานพยาบาล              
ไปยั ง บ้ า นและชุ ม ชนในบริ บ ทของศู น ย์ ก ารดู แ ลแบบประคั บ ประคอง หน่ ว ยงาน                
ให้ค�ำปรึกษา กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลคลองท่อม
ฉัตรกมล เจริญวิภาดา*

			

                   บทคัดย่อ

โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของยีนในเซลล์ปกติ น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์
มะเร็งโดยจะแพร่กระจายไปตามเนื้อเยื่อ ลุกลามจนอวัยวะสูญเสียหน้าที่ตามปกติและเข้าสู่มะเร็งระยะสุดท้ายจนเสียชีวิตในที่สุด                  
โดยส่วนใหญ่มะเร็งระยะสุดท้ายจะลุกลามภายหลังจากทีเ่ ป็นมะเร็งแล้วระยะหนึง่ ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจ  
ดังนั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยการดูแลต่อเนื่องจากสถานพยาบาลไปยังบ้านและชุมชน จะท�ำให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้รบั การดูแลแบบองค์รวม มีการจัดการอาการรบกวน จึงไม่ตอ้ งทนทุกข์ทรมาน ส่งผลให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ 1ี ตามสภาวะ
และจากไปอย่างสมศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
กรณีศกึ ษา : เป็นการศึกษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้าย 2 ราย ทีเ่ ลือกการรักษาแบบประคับประคอง โดยปฏิเสธการรักษา
ด้วยเคมีบ�ำบัดและฉายแสง ผู้ป่วยรายที่ 1 เป็นโรคมะเร็งโพรงจมูก ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นมะเร็งเพดานแข็งในช่องปาก ผู้ป่วย           
ทัง้ 2 ราย เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลคลองท่อมด้วยอาการส�ำคัญ คือ ปวด และมีภาวะขาดสมดุลของน�ำ้ และเกลือแร่  โดยผูป้ ว่ ย
รายที่ 2 มีความเจ็บปวดแตกต่างจากรายที่ 1 ซึง่ เกิดจากพยาธิสภาพของระบบประสาท มีการวางแผนการรักษาพยาบาลตัง้ แต่ระยะ
ฉุกเฉินแรกรับ กระทัง่ ระยะจ�ำหน่าย โดยมีพยาบาลของศูนย์การดูแลแบบประคับประคองให้การดูแลต่อเนือ่ งจากโรงพยาบาลไปยัง
บ้านและชุมชน แพทย์นดั ติดตามอาการทีโ่ รงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยระบบการนัดหมายล่วงหน้า
ผลลัพธ์ : ผูป้ ว่ ยทัง้ 2 ราย ทุเลาจากอาการปวดและอาการรบกวนอืน่ ยอมรับภาวะเจ็บป่วยในระยะการด�ำเนินโรค มีกำ� ลัง
ใจในการใช้ชวี ติ ได้ทำ� ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ และวางแผนการดูแลล่วงหน้า ตัดสินใจเลือกการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวติ ด้วยตนเอง ผูป้ ว่ ย
เสียชีวติ ทีบ่ า้ น โดยมีคะแนนความพึงพอใจต่อการดูแลแบบประคับประคอง ในผูป้ ว่ ยรายที่ 1 ร้อยละ 96.5 และรายที่ 2 ร้อยละ 98
ตามล�ำดับ
สรุป : การพยาบาลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้าย พยาบาลจึงต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับตัวโรค พยาธิสภาพ การรักษาและจัดการ
อาการรบกวน ให้การพยาบาลแบบองค์รวม โดยการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยและญาติในการวางแผนการดูแลต่อเนือ่ งจากโรงพยาบาล
ไปบ้านและชุมชน ท�ำให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี ามสภาวะการเจ็บป่วย ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลผูป้ ว่ ย
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคองคือ “การตายดี (good death)"
ค�ำส�ำคัญ : การพยาบาล ผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้าย การดูแลแบบประคับประคอง การดูแลต่อเนือ่ ง                                       
* พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลคลองท่อม
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Case study: Continuing End-stage cancer patients nursing care from    
hospital to home and community, In the context of palliative care center,
Counseling Clinic of Nursing department, Klongtom hospital
Chatkamol Charoenwipada

			

Abstract

Cancer is a disease caused by genetics and gene mutations in normal cells, transforming themselves
into cancerous cells, spreading along the tissues. Their invasive growths make the organs lose their normal
functions. Finally the cancer turns itself into end - stage and causes the patient health. Mostly, the cancer will
spread after turn to end-staging for a while. So some patients may be suffered physically and mentally, moreover
their quality of life may be also affected. The continuing nursing care of end-stage cancer patients from                 
the hospital to home and community should provide patients and their families to manage the symptoms
appropriately. These holistic cares result in their quality of life improvement and the deathy with full of                
human dignity.
Case study : Two end-stage cancer patients, who refused to treat with chemotherapy and                           
radiation therapy, reecived palliative care treatment. The first case was diagnosed with nasopharyngeal            
carcinoma and the other was diagnosed with hard palate carcinoma, both were admitted to Klongthom               
Hospital.  Their symptoms were severe pain, the first one had nociceptive pain and the other had                             
neuropathic pain, water and electrolyte imbalance and infection. When diagnosis was given, the continuing
nursing care from the hospital to their home and community was done in all dimensions. Medical follow up
was scheduled by the hospital advance appointment system.
Results: Both patients were relieved from severe pain and other disturbances.  About their illness,
they accept the course of disease and live with encouragement in the rest of their life. Patients died at home.
The satisfaction score for palliative care are 96.5% and 98%, respectively.
Conclusion: For end-stage cancer patients nursing care, nurses should have knowledge about the
disease and its pathology, treatment and symptom management. Continuing nursing care of end - stage                  
cancer patients from the hospital to home and community provides patients and families with holistic                   
palliative care to improve quality of life and promote good death.              
Keywords: Nursing care, End stage cancer patient, Palliative care, Continuing Care

* Professional nurses Acting as Chief Nurse, Nursing Department Klongthom Hospital, Krabi

12

Krabi Medical Journal Vol.1 No.1 October 2017 - March 2018

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

ความน�ำ
โรคมะเร็ ง เป็ น สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต อั น ดั บ หนึ่ ง ของ
ประชากรโลก จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่าในปี 2555
มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จ�ำนวน 12.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิต
จากโรคมะเร็ง 7.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 13% จากสาเหตุการ
เสียชีวิตของคนทั่วโลก2 โดยคาดการณว่าปี 2573 จะมีผู้ป่วย
มะเร็งเพิ่มขึ้นปีละ 24 ล้านคนทั่วโลก จะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรค
มะเร็งเพิ่มมากขึ้นถึง 13.1 ล้านคน3
สถานการณ์ โ รคมะเร็ ง ของประเทศไทยพบว่ า          
โรคมะเร็งเปนปญหาการเจ็บปวย การเสียชีวิต รวมทั้ง ปญหา
เรื่องภาระโรค (burden of disease) ที่ทําใหประชากรไทย        
สู ญ เสี ย การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และเป็ น สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต              
อันดับหนึ่งในประชากรไทยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546  โดยปี     
พ.ศ. 2554 - 2556 มีอัตราการตายตอ ประชากร 100,000 คน
เท่ากับ 88.3, 91.2 และ 95.2 ตามล�ำดับ4 โรคมะเร็งที่พบ               
5 อันดับแรกของโรค ไดแก มะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ 
มะเร็ ง ตั บ และท่ อ น�้ ำ ดี มะเร็ ง ปอด และมะเร็ ง ปากมดลู ก             
พบจ�ำนวนผู้ปวยมะเร็งรายใหม่ปี 2554 - 2558 จํานวน 3,341
3,917  3,925  3,968 และ 3,439 คน ตามล�ำดับ5
สถานการณ์ โรคมะเร็ ง ของจั ง หวั ด กระบี่ พบว่ า            
โรคมะเร็งมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 มีอัตราการเสียชีวิต
ต่อแสนประชากร ในปี 2557-2559 ร้อยละ 61.3, 67.8 และ
65.1 ตามล�ำดับ และอัตราการป่วยโรคมะเร็งที่พบมาก อันดับ
1-5 ของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ มะเร็งล�ำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด
มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปากมดลูก6

การเกิดมะเร็ง (Carcinogenesis)7
เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่มีต้นก�ำเนิดมาจากเซลล์ปกติ
ที่เป็นองค์ประกอบทั่วไปของร่างกายมนุษย์ แต่เซลล์เหล่านั้น
เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นเซลล์มะเร็งที่มีลักษณะและ
พฤติกรรมเฉพาะที่แตกต่างไปจากเซลล์ปกติ จากข้อมูลที่ได้รับ
จากการค้นพบเซลล์มะเร็งต้นก�ำเนิด (cancer stem cell)
ท�ำให้เกิดทฤษฎีใหม่ที่ว่า เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์
มะเร็งและก่อให้เกิดมะเร็งนั้น อาจไม่ใช่เซลล์ปกติทั่วไปใน
ร่างกายมนุษย์ซึ่งโดยส่วนมากเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อท�ำ

หน้าที่เฉพาะอย่าง (differentiated cell) ไปแล้ว แต่เป็น
เซลล์ต้นก�ำเนิด (stem cell) หรือเซลล์ progenitor ที่ท�ำ
หน้าที่แบ่งตัวให้เซลล์ที่ท�ำหน้าที่ต่าง ๆ ในร่างกายและคงอยู่ใน
เนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อท�ำหน้าที่ในการทดแทนเซลล์ที่ถูกท�ำลาย
โดยทฤษฎี ดั ง กล่ า วกล่ า วว่ า เซลล์ ต ้ น ก� ำ เนิ ด หรื อ เซลล์                  
progenitor นี้เองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต้นก�ำเนิด
มะเร็งและจะแบ่งตัวเพิ่มจ�ำนวนจนกลายเป็นมะเร็ง เซลล์เมื่อ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งจะพบพฤติกรรมและลักษณะ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) มีการแบ่งตัวเพิ่มจ�ำนวนได้อย่างต่อเนื่อง
รวดเร็ ว และมี จ� ำ นวนครั้ ง ไม่ จ� ำ กั ด 2) ไม่ พ บ contact                    
inhibition คือเซลล์มะเร็งจะไม่หยุดการแบ่งตัว แม้เซลล์สัมผัส
กับเซลล์ข้างเคียงโดยรอบ 3) ไม่พบการพัฒนาของเซลล์เพื่อไป
ท�ำหน้าที่เฉพาะ (cell differentiation) 4) มีความสามารถใน
การรุกรานเซลล์และเนื้อเยื่อข้างเคียงสูง (invasion) 5) มีความ
สามารถแพร่กระจาย
การแพร่กระจายของมะเร็ง (Cancer metastasis): สาเหตุ
หลักในการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง7
การแพร่กระจายของมะเร็ง คือกระบวนการที่เซลล์
มะเร็งเคลื่อนย้ายจากก้อนมะเร็งปฐมภูมิ (primary tumor)
ผ่านทางกระแสเลือดหรือน�้ำเหลืองไปยังส่วนอื่นของร่างกาย
และก่อให้เกิดมะเร็งก้อนใหม่ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
เป็ น ป ั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ส� ำ คั ญ ในการรั ก ษาโรคมะเร็ ง
นอกจากนี้การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งยังเป็นสาเหตุหลัก
ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เสี ย ชี วิ ต จากสถิ ติ ใ นปั จ จุ บั น พบว่ า
ประมาณร้อยละ 90 ของการเสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งมีสาเหตุ
มาจากการแพร่ ก ระจายของมะเร็ ง ซึ่ ง เรี ย กว่ า ก้ อ นมะเร็ ง              
ทุติยภูมิ (secondary tumor) การแพร่กระจายจะอาศัยการ
แพร่ผ่านระบบไหลเวียนโลหิตและระบบไหลเวียนน�้ำเหลือง
เมื่อเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง จะมีการแบ่ง
ตัวเพิ่มจ�ำนวนอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เซลล์มะเร็งที่มีการเจริญ
แบ่งตัวเพิ่มจ�ำนวนในก้อนมะเร็งปฐมภูมิจะท�ำให้ก้อนมะเร็งมี
ขนาดใหญ่ ขึ้ น โดยสรุ ป เซลล์ ม ะเร็ ง จากอวั ย วะต้ น ก� ำ เนิ ด
สามารถพัฒนาคุณสมบัติที่จ�ำเป็นต่อการแพร่กระจายเพื่อให้
สามารถหลุดจากอวัยวะต้นก�ำเนิดเคลื่อนผ่านระบบหลอด
เลื อ ดหรื อ ระบบน�้ ำ เหลื อ งและฝั ง ตั ว ยั ง อวั ย วะใหม่ ไ ด้                   
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เซลล์มะเร็งต้องพัฒนาความสามารถดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์
ทุกขั้นตอนจึงจะแพร่กระจายได้ส�ำเร็จ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวิธี
การยับยั้งหรือควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็งซึ่งเป็นปัจจัย
หลักที่ท�ำให้ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต

มะเร็งระยะลุกลาม (Advanced cancer)8
มะเร็งระยะลุกลาม หมายถึง มะเร็งที่ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ ซึ่งจะแตกต่างกับมะเร็งระยะแพร่กระจาย
(metastatic cancer) เนื่องจากมะเร็งระยะลุกลามไม่จ�ำเป็น
ต้องมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น
มะเร็งสมองบางชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จัดเป็น
มะเร็งระยะลุกลามแม้ยังไม่มีการแพร่กระจายก็ตาม ในท�ำนอง
เดียวกัน มะเร็งระยะแพร่กระจายก็ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นมะเร็ง
ระยะลุ ก ลาม เช่ น มะเร็ ง ของอั ณ ฑะ แม้ ว ่ า จะมี ก ารแพร่
กระจายไปยังอวัยวะอื่นแล้ว แต่ก็ยังมีวิธีรักษาได้ ส่วนมะเร็ง
ระยะลุกลามเฉพาะที่ (locally advanced cancer) นั้น
หมายถึง มะเร็งที่มีการเจริญเติบโตออกไปนอกอวัยวะนั้น ๆ
แล้ว แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นในร่างกาย
มะเร็ ง ส่ ว นใหญ่ ใ นระยะนี้ มั ก สามารถรั ก ษาให้ ห ายได้ เช่ น
มะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ในมะเร็งบางชนิด แม้ว่าจะอยู่ในระยะ
ลุกลามเฉพาะที่ แต่จัดว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามเช่นกัน หาก
ไม่สามารถรักษาให้หายได้ เช่น มะเร็งตับอ่อน เป็นต้น ผู้ป่วย
บางรายอาจพบว่าตนเองเป็นมะเร็งระยะลุกลามในครั้งแรกที่
ทราบว่าตนเองเป็นมะเร็ง แต่บางรายอาจพบว่าตนเองเป็น
มะเร็งระยะลุกลามหลังจากได้รับการรักษามานานแล้ว ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ มะเร็งระยะลุกลามมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่เป็น
มะเร็งแล้วระยะหนึ่ง และการรักษาที่ได้รับไม่สามารถหยุดยั้ง
การเจริญของมะเร็งได้อีกต่อไป อาการของผู้ป่วยเหล่านี้มักแย่
ลงและจ�ำเป็นต้องได้รับการรักษา โดยอาการที่มักพบบ่อย
ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย น�้ำหนักลด อาการปวด เช่น ปวด
กระดูกจากการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังกระดูก ปวดท้อง
จากการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังตับและอาการเหนื่อย
หอบจากการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังปอด เป็นต้น

การดูแลแบบประคับประคอง9

14

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (palliative
care) WHO ได้ ใ ห้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความว่ า หมายถึ ง การดู แ ล                   
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต รวมถึงการป้องกันและ
บรรเทาความทุกข์ทรมาน หรือหมายถึงการบริบาลผู้ป่วยแบบ
ประคั บ ประคอง หรื อ การบริ บ าลเพื่ อ บรรเทาอาการ หรื อ              
วิธีการดูแลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด มีแนวโน้ม           
ที่ทรุดลง หรือเสียชีวิตจากตัวโรคในอนาคต หรือป่วยอยู่ใน
ระยะสุดท้ายของชีวิตเน้นการดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมมิติ
กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วย ครอบครัวและ            
ผู้ดูแล โดยอยู่บนเป้าหมายหลักคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ        
ทั้งผู้ป่วยและครอบครัว ที่จะท�ำให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบ
สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการดูแลครอบครัวและ
ญาติภายหลังการจากไปของผู้ป่วย (bereavement Care)
(European Association for Palliative Care, WHO)

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นการดูแล
ตั้งแต่เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคที่
รักษาไม่หายขาดจนกระทั่งป่วยอยู่ในระยะท้าย หรือก�ำลังจะ
เสียชีวิตจากโรค โดยสามารถดูแลควบคู่ไปกับการรักษาเฉพาะ
ส� ำ หรั บ โรคนั้ น ๆ การพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ย             
มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจาก
ความปวดและอาการรบกวนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเสื่อม
สภาพของร่างกาย ได้แก่ อาการหอบเหนื่อย, อาการปวด,
อาการคลื่นไส้-อาเจียน อาการเบื่ออาหาร เป็นต้น โดยที่การ
ดูแลแบบประคับประคอง มีเป้าหมายเพือ่ บรรเทาความเจ็บปวด
และทุกข์ทรมาน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิต
วิ ญ ญาณ มุ ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ทั้ ง ของผู ้ ป ่ ว ยและ
ครอบครัว รวมทั้งท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณ10
พยาบาลมีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคองโดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ป่วย
และครอบครัวในการรับทราบข้อมูลการเจ็บป่วยเมื่อต้องการ
รวมทั้งการให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้แสดงความต้องการของ
ตนเองและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องแนวทางการรักษา
และเป้าหมายของการดูแลรักษา เน้นการมีชีวิตอยู่อย่างมี
คุณภาพและยอมรับความตายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของ
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ทุกชีวิต รวมถึงเน้นการไม่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ หรือ
วิธีการรักษาใด ๆ เพียงเพื่อยื้อความทรมานของผู้ป่วย โดยไม่
เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมรับวิธีการ
รักษาที่เป็นการเร่ง หรือท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วกว่าการด�ำเนิน
โรคเองตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการให้การพยาบาลที่มี                      
ความจ�ำเพาะแต่ละกรณีไม่มีสูตรส�ำเร็จ พยาบาลจึงต้องใช้
ทั ก ษะทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ประยุ ก ต์ ใช้ ทั้ ง การแพทย์ แ ผน
ปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก อีกทั้งยังต้องพิจารณาศรัทธา
ความเชื่อ ปูมหลังและบริบทของผู้ป่วยและญาติด้วย เพื่อให้
เหมาะส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะรายโดยอยู ่ บ นพื้ น ฐานของการ
รับรองสิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจที่จะได้รับการตอบสนอง
ตามความปรารถนาครั้งสุดท้ายของตนเอง

กรณีศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ย 2 ราย               
ที่เลือกการรักษาแบบประคับประคองโดยปฏิเสธการรักษาโดย
เคมีบ�ำบัดและฉายแสง ผู้ป่วยที่เลือกศึกษาจะเป็นผู้ป่วยที่มี
อาการและการดูแลซับซ้อน  โดยรายที่ 1 เป็นผู้ป่วยชายไทย
มุสลิม อายุ 60 ปี เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559  
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูก (Nasopharyngeal
carcinoma Stage IV) with Hypovolemic shock with
Chronic pain ส่วนรายที่ 2 เป็นผู้ป่วยหญิงไทยพุทธ อายุ               
74 ปี เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่  31 มกราคม 2559 ได้รับการ
วินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งเพดานแข็งในช่องปาก (Hard Palate
carcinoma Stage IV) with Neuropathic pain with                 
Anemia with sepsis

อาการและอาการแสดง
ผู้ป่วยรายที่ 1 ได้รับการวินิจฉัย Nasopharyngeal
carcinoma Stage IV เมื่อปี 2557 (1 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล)
ปฏิเสธการฉายแสง และเคมีบ�ำบัด ผู้ป่วยมีความคิดเห็นว่า    
โรคมะเร็ ง อยู ่ ใ นระยะสุ ด ท้ า ยแล้ ว ไม่ อ ยากเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย                
เป็นภาระครอบครัว แพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงให้
ยา Morphine บรรเทาปวดกลับมารับประทานที่บ้าน แต่ผู้
ป่วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง ไม่ได้ขนาดและปริมาณยาตาม

แผนการรักษา จึงท�ำให้มีอาการปวดเรื้อรังและอักเสบบริเวณ
โพรงจมู ก เข้ า รั บ การรั ก ษาที่ แ ผนกอุ บั ติ เ หตุ - ฉุ ก เฉิ น                          
บ่อยครั้ง 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการปวด บวมแดงที่
ใบหน้าด้านขวา มีน�้ำปนเลือดซึมออกจากจมูก มีกลิ่น ประมาณ
2 ชั่ ว โมงก่ อ นมาโรงพยาบาล ผู ้ ป ่ ว ยมี อ าการปวดศี ร ษะ               
และอ่อนเพลียมาก รับประทาน Morphine syrup 1 ช้อนชา
อาการปวดไม่ทุเลา มีคลื่นไส้ อาเจียนเป็นน�้ำ 5 ครั้ง อ่อนเพลีย
มาก ญาติจึงน�ำส่งโรงพยาบาล อาการแสดงแรกรับ ผู้ป่วย              
รู้สึกตัวดี E4V5M6 ชีพจร 110 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต
80/50 มิ ล ลิ เ มตรปรอท อั ต ราการหายใจ 22 ครั้ ง /นาที           
ค่ า ความอิ่ ม ตั ว ออกซิ เจน 90% แพทย์ ใ ห้ ก ารรั ก ษาด้ ว ย                   
สารน�้ ำ  0.9% Normal saline ทางหลอดเลื อ ดด� ำ  500
มิลลิลิตร แล้วหยดต่อในอัตรา 100 มิลลิลิตร/ชั่วโมง  ให้สูดดม
ออกซิเจนทางสายด้วยอัตรา 3-5 ลิตร/นาที ให้ Plasil 10
มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดด�ำ  หลังจากนั้นผู้ป่วยอาการดีขึ้น
สัญญาณชีพปกติ ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะมาก ปวดร้าวมา
ใบหน้ า และกระบอกตาขวา Pain score 9 ได้ รั บ ยา               
Morphine 3 มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดด�ำ  และรับไว้ดูแล            
ที่หอผู้ป่วย
ผู ้ ป่ ว ยรายที่ 2 ได้รับการวินิจฉัย Hard palate                 
carcinoma Stage IV เมื่ อ ปี 2558 (4 เดื อ นก่ อ นมา                         
โรงพยาบาล) โดยบุตรไม่ยินยอมให้แพทย์แจ้งผลวินิจฉัยโรค            
กับผู้ป่วย ด้วยเกรงว่าผู้ป่วยจะคิดมาก บุตรที่เป็นผู้ดูแลปฏิเสธ
การรักษาจากโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง ขอกลับมาดูแลต่อที่บ้าน
โดยใช้ยาต้มสมุนไพร 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการ
ปวดแผลที่เพดานแข็งในช่องปาก อ่อนเพลีย ญาติจึงน�ำส่ง              
โรงพยาบาล  อาการแสดงแรกรับ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี E4V5M6
ชีพจร 88 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 100/60 มิลลิเมตรปรอท
อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที มีไข้ 38.9 OC Pain score                 
8 คะแนน แพทย์ให้การรักษาด้วย Morphine 3 มิลลิกรัม               
ฉีดทางหลอดเลือดด�ำ  และให้ทุก 4 ชั่วโมงเมื่อมีอาการปวด               
ให้สารน�้ำ  5 % NSS/2 vein ทางหลอดเลือดด�ำ  หยดในอัตรา
100 มิลลิลิตร/ชั่วโมง มีเลือดออกซึมตลอดที่แผลเพดานแข็งใน
ช่ อ งปาก ใช้ adrenaline pack gauze เพื่ อ หยุ ด เลื อ ด                        
เมื่ออาการปวดแผลทุเลา ไม่มีเลือดออกเพิ่ม จึงได้รับไว้ดูแล             
ที่หอผู้ป่วยที่ 1 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แรกรับ)
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แรกรับ)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผู้ป่วยรายที่ 1

ผู้ป่วยรายที่ 2

ค่าLab ปกติ

หน่วย

     WBC

12.37

13.2

5-10

x10^3ul

     Hb

10.9

7.6

M13-18 F12-16

gm%

     Hct

32.9

23

M40-50 F37-47

%

     Neutrophil

91.2

75.3

40-70

%

     Lynphocyte

5.9

17.2

20-50

%

     Monocyte

2.7

3

2-10

%

     Potassium

2.5

2.9

3.5-4.5

mmol/L

     Sodium

130

119

136-145

mmol/L

     Chloride

87.3

83.4

98-107

mmol/L

     TCO2

33

28

22-29

mmol/L

9

13

6-20

mg%

0.8

1.0

0.67-1.174

mg%

CBC

Electrolyte

Kidney
BUN
     Creatinine

แผนการรักษา
ผู้ป่วยรายที่ 1 แรกรับที่หอผู้ป่วยในชาย ผู้ป่วยรู้สึก
ตัวดี Palliative performance scale (PPS) 60% Pain
score 5 มีไข้ 38.6 OC ชีพจร 90 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ
20ครั้ง/นาที ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตารางที่ 1)        
พบมีภาวะซีด ขาดสมดุลเกลือแร่ และการติดเชื้อ ให้สารน�้ำ
เป็ น 0.9% Normal saline ทางหลอดเลื อ ดด� ำ หยด                          
ในอั ต รา 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร/ชั่ ว โมง เริ่ ม ให้ ย าปฏิ ชี ว นะ                    
Augmentin 1.2 กรัม ฉีดทางหลอดเลือดด�ำทุก 6 ชั่วโมง        
มี Morphine injection 3 มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดด�ำทุก                    
4 ชั่วโมง วันต่อมา Pain score 3 - 4 ให้ยาแก้ปวดเป็น MST
30 มิ ล ลิ ก รั ม รั บ ประทานทุ ก 12 ชั่ ว โมง โดยจั ด เวลา                             
ที่เหมาะสม คือ 06.00 และ 18.00 น. และมียา Morphine
syrup ให้รับประทาน 1 ช้อนชา ทุก 2 ชั่วโมงเมื่อมีอาการปวด

16

วันต่อมา ความดันโลหิต 140/90 มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยมี
ประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง และไม่ได้น�ำยาประจ�ำตัวมา
แพทย์ให้ยา Amlodipine 10 มิลลิกรัม  รับประทานวันละครั้ง                      
ยารับประทานตามอาการอื่น ๆ มี Ferrous sulfate 1 เม็ด                          
วั น ละ 3 ครั้ ง หลั ง อาหาร, Senokot 2 เม็ ด ก่ อ นนอน,                        
Domperidone 1 เม็ ด วั น ละ 3 ครั้ ง ก่ อ นอาหาร,                        
Omeprazole 1 เม็ ด วั น ละครั้ ง และได้ ส ่ ง ปรึ ก ษาศู น ย์               
Palliative care เพื่อการจัดการรายกรณี
ผู ้ ป่ ว ยรายที่ 2 แรกรั บที่ ห อผู ้ ป่ ว ยในหญิ ง ผู ้ ป่ ว ย                
รู ้ สึ ก ตั ว ดี Palliative performance scale (PPS) 50%                
Pain score 7 คะแนน มีไข้ 38.7 OC ชีพจร 82 ครั้ง/นาที               
อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(ตารางที่ 1) พบมีภาวะซีด ขาดสมดุลเกลือแร่ และการติดเชื้อ
ให้สารน�้ำเป็น 0.9% Normal saline ทางหลอดเลือดด�ำ                   
หยดในอัตรา 100 มิลลิลิตร/ชั่วโมง ให้เลือด (Packed red
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cell) 2 ยู นิ ต หลั ง ให้ เ ลื อ ด Hct 25% ให้ ย าปฏิ ชี ว นะ               
Ciprofloxacin 1 กรัม ฉีดทางหลอดเลือดด�ำทุก 6 ชั่วโมง                 
ผู ้ ป ่ ว ยยั ง มี อ าการปวด pain score 5-7 หลั ง ได้ รั บ ยา                  
Morphine injection 3 มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดด�ำ                                  
ซักประวัติการปวดเพิ่มเติม เป็นลักษณะการเจ็บปวดแบบของ
แหลมแทง เจ็บจี๊ด ๆ เจ็บตลอดเวลาต้องใช้ผ้าชุบน�้ำประคบ
ตลอด รายงานแพทย์ คิ ด ถึ ง อาการปวดจากพยาธิ ส ภาพใน
ระบบประสาท จึงให้ Gabapentin 300 มิลลิกรัม ก่อนนอน
อาการปวดดี ขึ้ น เปลี่ ย นยามอร์ ฟ ี น เป็ น Morphine 10
มิลลิกรัม  รับประทานทุก 8 ชัว่ โมง (06.00, 14.00 และ 22.00 น),
Morphine syrup รับประทาน1 ช้อนชา ทุก 2 ชั่วโมงเมื่อมี
อาการปวด ยารั บ ประทานตามอาการอื่ น ๆ มี Ferrous               
sulfate 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร, Senokot 2 เม็ด                
ก่อนนอน, Vitamin B complex 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลัง
ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการ
พยาบาล

อาหาร, Ciprofloxacine 500 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละ 3 ครั้ ง                     
หลังอาหาร และได้ส่งปรึกษาศูนย์ Palliative care เพื่อการ
จัดการรายกรณี
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
ผู ้ ศึ ก ษาได้ น� ำ กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ แบบแผน
สุขภาพ แบบแผนของ Gordon11 มาเป็นแนวทางในการ
ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ แบ่งการพยาบาลเป็น            
3 ระยะ คือ ระยะแรกรับ ระยะอาการคงที่ต่อเนื่อง และระยะ
จ�ำหน่าย ติดตามต่อเนื่องที่บ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัย ลดภาวะทุกข์ทรมานจากอาการรบกวนซึ่งเกิดจาก
พยาธิ ส ภาพของโรคมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ย รวมทั้ ง เสริ ม พลั ง
11

ผู้ป่วยรายที่ 1

ผู้ป่วยรายที่ 2

ระยะแรกรับ

1. มีภาวะช็อค จากการขาดสมดุลน�้ำและเกลือแร่            
มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง เบื่ออาหารมาหลายวัน และมี
คลื่นไส้อาเจียนเป็นน�้ำ 5 ครั้ง ก่อนมาโรงพยาบาล
2. มีอาการปวดจากก้อนมะเร็งลุกลามในโพรงจมูก
ปวดร้าวทั้งศีรษะ เป็นการเจ็บปวดเนื้อเยื่อที่มีพยาธิ
สภาพ  (nociceptive pain)
3. มีภาวะติดเชื้อที่โพรงจมูก จากก้อนมะเร็งลุกลาม
สารคัดหลั่งเป็นน�้ำปนเลือดมีกลิ่น

1. มีภาวะขาดสมดุลน�้ำและเกลือแร่ จากพยาธิสภาพของโรค
ท�ำให้เบื่ออาหาร รับประทานน�้ำและอาหารได้น้อย
2. มีอาการปวดจากก้อนมะเร็งที่เพดานแข็งในช่องปาก เป็น
ความปวดจากพยาธิสภาพในระบบประสาท (neuropathic
pain)
3. มีภาวะติดเชื้อที่เพดานแข็งในช่องปาก จากก้อนมะเร็งลุกลาม
มีเลือดปนน�้ำซึมออกตลอด มีกลิ่น

ระยะคงที่
อาการต่อเนื่อง

4. มีภาวะซีด ขาดสารอาหาร เนื่องจากเบื่ออาหาร  
รับประทานอาหารได้น้อยและมีเลือดจากแผลโพรง
จมูกเรื้อรัง

4. ภาวะซีด ขาดสารอาหาร เนื่องจากเบื่ออาหารและเจ็บแผลใน
ช่องปาก รับประทานอาหารได้น้อย และมีเลือดซึมออกจากแผล
ในเพดานปาก บ้วนออกมาเป็นน้ำ�ลายปนเลือด ออกมากมา
ประมาณ 2 วัน
5. ท้องผูก เนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายลดลง และได้รับยา
Opioid
6. แบบแผนการนอนหลับเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีอาการ
รบกวน และไม่คุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
7. ผู้ป่วยวิตกกังวลกับอาการเจ็บป่วย แผลในช่องปาก ในช่วง 4
เดือนที่ผ่านมาโดยไม่ทราบผลการวินิจฉัยของแพทย์ ส่วน
ครอบครัวกังวลกับอาการป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย และไม่
มั่นใจว่าควรบอกให้ผู้ป่วยทราบผลการวินิจฉัยโรคหรือไม่ และ
ควรปฏิบัติกับผู้ป่วยอย่างไรเมื่อใกล้เสียชีวิต

ระยะจำ�หน่ายวางแผน 8. ต้องการความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน ตาม
การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน หลัก METHOD

8. ต้องการความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน ตามหลัก
METHOD
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อ�ำนาจ (Empowerment) ให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถ
จัดการดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาวะ และเตรียม
ความพร้อมในช่วงสุดท้ายของชีวิต

การพยาบาล
พยาบาลต้ อ งมี ส มรรถนะในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะ
สุดท้าย เป้าหมายส�ำคัญในการพยาบาลคือ การจัดการกับ
อาการรบกวนผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
เสริมพลังอ�ำนาจแก่ผู้ป่วยและญาติใน การดูแลตนเอง ตลอด
จนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในวาระยะสุดท้ายของ
ชีวิต10

0.9% Normal saline ระมัดระวังการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ
ขณะท� ำ ความสะอาด ท� ำ ความสะอาดปากฟ ั น เช้ า เย็ น                
บ้วนปากด้วยน�้ำสะอาดบ่อย ๆ
4. ภาวะซีด ดูแลให้ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ
รายที่ 1 ให้สูดดมออกซิเจนทางสายด้วยอัตรา 3 ลิตร/นาที
ดูแลให้นอนศีรษะสูง ช่วยเหลือการท�ำกิจกรรม ผู้ป่วยรายที่ 2
ดูแลให้ได้รับเลือด (Packed red cell) 2 ยูนิต ตามแผนการ
รักษา สังเกตอาการผิดปกติ ขณะและหลังให้เลือด ดูแลให้ยา
Ferrous sulfate 1 tab oral tid pc ติดตามสัญญาณชีพ
อาการพร่องออกซิเจน ผล CBC, Hct.

การพยาบาลระยะอาการคงที่ต่อเนื่อง
1. ส่ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการแนะน� ำ การท� ำ                   
ความสะอาดปากและฟัน ดูแลให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์
การพยาบาลในระยะแรกรับ
1. มีภาวะช็อกในผู้ป่วยรายที่ 1 และขาดสมดุลของ อย่างเพียงพอ ส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจะมีอาการ                     
น�้ำและเกลือแร่ในร่างกายทั้ง 2 ราย ดูแลให้สารน�้ำและเกลือแร่ เบื่ อ อาหาร แนะน� ำ ญาติ จั ด สิ่ ง แวดล้ อ ม ชนิ ด ของอาหาร                     
ตามแผนการรักษา สังเกตอาการผิดปกติ เช่น บวม, หอบ ที่ ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งการ โดยง่ า ยต่ อ การเคี้ ย วกลื น และย่ อ ยง่ า ย                  
เหนื่อย, phlebitis เป็นต้น กระตุ้นดื่มน�้ำเกลือแร่ทีละน้อยแต่ อาจแบ่งให้รับประทานครั้งละน้อยแต่เพิ่มมื้ออาหาร
2. การจัดการอาการท้องผูก ประเมินการขับถ่าย
บ่อยครั้ง จัดอาหารอ่อนและเครื่องดื่มสุขภาพที่ผู้ป่วยต้องการ
บันทึกจ�ำนวน Intake output ทุก 8 ชั่วโมง ส่งและติดตามผล อุจจาระ บันทึกจ�ำนวนครั้ง ระยะเวลาในการขับถ่าย ลักษณะ
สี กลิ่นของอุจจาระทุกวัน ฟังเสียง Bowel sound วันละ 1-2
Electrolyte เพื่อประเมินความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย
2. จั ด การอาการปวดโดยการใช้ ย าและไม่ ใช้ ย า ครั้ง กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น พลิก
ประเมิ น ระดั บ ความเจ็ บ ปวด ใช้ ม าตรวั ด ที่ ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า ใจ ตะแคงตัว ให้ญาติพยุงลุกนั่งบนเตียง เป็นต้น สังเกตอาการ
สอบถามลักษณะอาการปวด เวลาและสิ่งกระตุ้นท�ำให้ปวด เหนื่อยขณะท�ำกิจวัตร แนะน�ำอาหารที่มีกาก เช่น ผัก ผลไม้
เพิ่มขึ้น ให้ยา Morphine มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดด�ำ                     เป็นต้น ดูแลให้ได้รับยา Senokot 2 เม็ด รับประทานก่อนนอน
3. ดูแลการนอนหลับ ประเมิน ร่วมกันหาสาเหตุของ
ทุก 4 ชั่วโมง ตามแผนการรักษา สังเกตอาการผิดปกติหลังได้
รับยา ติดตามสัญญาณชีพและ sedation score ผู้ป่วยรายที่ การนอนที่ผิดปกติ และจัดการสาเหตุ อาการรบกวน เช่น ปวด,
2 มีลักษณะการปวดระบบประสาท (Neuropathic pain) แน่นท้อง, วิตกกังวล เป็นต้น หลีกเลี่ยงการนอนพักช่วงกลาง
ดูแลให้ได้รับยา gabapentin 300 มิลลิกรัม รับประทานก่อน วัน เพื่อส่งเสริมการนอนพักผ่อนช่วงกลางคืน ดูแลสิ่งแวดล้อม
นอน สั ง เกตอาการผิ ด ปกติ จ ากการใช้ ย า ได้ แ ก่ บวมตาม ให้ ส ะอาด เสี ย งรบกวนให้ น ้ อ ย แสงสว่ า งไม่ ม ากเกิ น ไป                   
ใบหน้า, กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น จัดการอาการปวดโดยไม่ ท�ำกิจกรรมการพยาบาลด้วยความนุ่มนวลและบอกผู้ป่วยก่อน
ใช้ยา ได้แก่ ประคบเย็นบริเวณที่มีอาการ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย ทุกครั้งที่ท�ำกิจกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกตกใจและ
ปฏิบัติศาสนกิจ-พิธีกรรมที่นับถือ  สาธิตการหายใจแบบผ่อน สะดุ้งตื่นเมื่อท�ำกิจกรรม
4. ลดความวิ ต กกั ง วล ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว
คลาย แนะน�ำผู้ดูแล และพูดคุยให้ก�ำลังใจ
3. มีภาวะติดเชื้อ มีอาการไข้ แผลมะเร็งบวมแดง แบบองค์รวมโดยการใช้กระบวนการให้ค�ำปรึกษารายบุคคล
สารคัดหลั่งมีกลิ่น ดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา และรายกลุ่ม ประเมิน Five stage reaction เพื่อประเมิน
ลดการติดเชื้อโดยการท�ำความสะอาดบริเวณแผลมะเร็งด้วย ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ ความเจ็ บ ป่ ว ย ความคิ ด การตั ด สิ น ใจ มี ก าร
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วางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance care plan) โดยพูดคุย
ท�ำความเข้าใจกันระหว่างทีมรักษาพยาบาลและครอบครัว
(Family meeting) ประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วย
และครอบครั ว โดยใช้ แ บบประเมิ น การดู แ ลแบบองค์ ร วม     
ฉบับ โรงพยาบาลคลองท่อม (2558) ซึ่งประกอบด้วย การซัก
ประวั ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยป ั จ จุ บั น อดี ต จั ด ท� ำ ผั ง ครอบครั ว                     
(genogram) เพื่ อ รั บ ทราบความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก และ
ประวัติครอบครัว ประเมินอาการทางกายโดยใช้แบบประเมิน
ระดับอาการ Edmonton Symptom Assessment System
(ESAS) ประเมินด้านจิตใจ ภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบประเมิน
2Q 9Q ประเมินด้านพุทธิปัญญา (Cognitive)
การพยาบาลระยะจ�ำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง            
ที่บ้านและชุมชน
มีการวางแผนจ�ำหน่ายร่วมกันในสหวิชาชีพ ได้แก่
แพทย์ พยาบาลศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง พยาบาล
หอผู้ป่วย เภสัชกร และทีมหมอครอบครัว โดยประเมินการรับ
รู้ของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับตัวโรค และความพร้อมในการ
ดูแลตนเองที่บ้าน อธิบายข้อมูลในการปฏิบัติตัวตามแผนการ
จ� ำ หน่ า ย ติ ด ตามเยี่ ย มทางโทรศั พ ท์ แ ละเยี่ ย มที่ บ ้ า น                         
เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว ปรึ ก ษาทางโทรศั พ ท์
ประเมินและจัดการอาการ สิ่งแวดล้อมที่บ้านอย่างเหมาะสม
กับสภาพผู้ป่วย สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดูแลของภาคี
เครือข่าย ได้แก่ จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้น�ำศาสนา เป็นต้น มีการสนับสนุน              
องค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้กับภาคีเครือข่าย          
ผู้ดูแล
สรุป ผู้ป่วยรายที่ 1 แรกรับมีภาวะช็อกจากการขาด
สารอาหาร น�้ำและเกลือแร่ หลังจากที่ได้รับสารน�้ำทางหลอด
เลื อ ดด� ำ และORS มี สั ญ ญาณชี พ ปกติ มี ค วามสมดุ ล ของ                 
Intake/Output ผล Electrolyte ดี ขึ้ น K 3 mmol/L                 
Na 135.3 mmol/L Cl 98 mmol/L  การติดเชื้อจากแผล
มะเร็งในโพรงจมูก ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ อาการไข้
ลดลง CBC: WBC 9850 cell/mm 3 Neutrophil 74%        
อาการปวด แรกรั บ pain score 9 คะแนน ได้ รั บ ยา                       
Morphine หลั ง ได้ รั บ ยา pain score 2 - 4 คะแนน                        
ส่งเภสัชกรเพื่อรับสมุดคู่มือการให้ยา Morphine ที่บ้าน (ฉบับ

โรงพยาบาลคลองท่อม, 2558) ให้ผู้ดูแลบันทึกระดับปวดและ
เวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา โดยน�ำสมุดคู่มือมาด้วยทุกครั้งเมื่อพบ
แพทย์ตามนัด ในรายนี้ภรรยาที่เป็นผู้ดูแลให้ยา Morphine
โดยขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ท�ำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยา
ตามขนาดและปริมาณของแผนการรักษา จึงมารับการรักษา
ด้วยอาการปวดบ่อยครั้ง หลังจากติดตามเยี่ยมบ้านได้ท�ำความ
เข้าใจ เพิ่มความตระหนักในการใช้ยาที่ถูกต้อง แนะน�ำการใช้
เจลประคบ และจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้
ป่ ว ยพั ก ผ่ อ นได้ ม ากขึ้ น พยาบาลติ ด ตามอาการผู ้ ป ่ ว ยทาง
โทรศัพท์และลงเยี่ยมบ้านร่วมกับพยาบาลประคับประคองของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหลังจากติดตามเยี่ยมบ้าน              
2 ครั้ง ผู้ดูแลสามารถให้การดูแลผู้ป่วย จัดการอาการรบกวน
ต่าง ๆ และให้ยาได้ถกู ต้องตามค�ำแนะน�ำ  ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการปวด
พั ก ผ่ อ นได้ ม ากขึ้ น ลดการนอนโรงพยาบาลและไม่ มี
ภาวะฉุกเฉินอีก สามารถประกอบกิจทางศาสนาและความเชือ่ ได้
ต่ อ มาผู ้ ป ่ ว ยเสี ย ชี วิ ต อย่ า งสงบที่ บ ้ า นตามความต้ อ งการที่
วางแผนล่วงหน้า โดยปฏิเสธการช่วยฟื้นคืนชีพ ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลแบบประคับประคองเป็นเวลา 6 เดือน หลังผู้ป่วย             
เสียชีวิต พยาบาลติดตามดูแลสภาพจิตใจผู้ดูแลและครอบครัว
(Bereavement Care) พบว่าในระยะแรก ภรรยาผู้ป่วยมี
อาการเครียด ซึมเศร้า จึงติดตามให้ค�ำปรึกษาและฟื้นฟูสภาพ
จิตใจ โดยมีญาติ เพื่อนบ้าน และจิตอาสาเข้าเยี่ยม ให้ก�ำลังใจ
ท�ำให้ภรรยาผู้ป่วยสามารถพูดคุยระบายความทุกข์ ปรับสภาพ
จิตใจ ยอมรับการสูญเสียและด�ำเนินชีวิตได้ตามปกติ ผู้ป่วย
และญาติมีความพึงพอใจร้อยละ 96.5
ผู้ป่วยรายที่ 2 มีอาการส�ำคัญคือ Neuropathic
pain ผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการปวด โดยใช้ยา Morphine
และ Gabapentin และมีการจัดการโดยไม่ใช้ยา ซึ่งผู้ป่วยชอบ
ฟ ั ง เสี ย งสวดมนต์ ฟ ั ง เพลงลู ก กรุ ง จากแผ่ น ซี ดี และใช้ เจล
ประคบเย็นเมื่อเริ่มมีอาการปวด ร่วมกับผู้ดูแลมีการบันทึก
สมุดคู่มือให้ยา Morphine อย่างครบถ้วน ท�ำให้แพทย์สามารถ
ปรับแผนการรักษา ผู้ป่วยจึงมีอาการปวดทุเลาลงมาก pain
score 2-3 คะแนน การติดเชื้อจากแผลมะเร็งเพดานแข็งใน
ช่องปาก หลังได้รับปฏิชีวนะไม่มีไข้ อาการบวมแดงลดลง
ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กและมีเลือดออกจากต�ำแหน่ง
มะเร็งเพดานแข็ง ได้รับเลือด และ Ferrous sulfate หลังจาก
นั้นค่า Hct 26.4% แนะน�ำอาหารเพิ่มธาตุเหล็ก ระมัดระวัง
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การกระทบกระเทือนบริเวณแผลมะเร็ง และเมื่อมีเลือดออก
จากแผล ผู้ดูแลจะให้ผู้ป่วยอมก้อนน�้ำแข็งท�ำให้เลือดหยุดได้           
ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ มี ค วามวิ ต กกั ง วล หลั ง ได้ รั บ ค� ำ ปรึ ก ษา                  
รายบุคคล และประชุมครอบครัว (Family meeting) เพื่อการ
มีส่วนร่วมตัดสินใจในการตกลงดูแลรักษาแบบประคับประคอง
ท�ำให้ญาติยินยอมที่จะให้แจ้งผลวินิจฉัย และแนวทางการดูแล
รักษากับผู้ป่วย แพทย์และพยาบาลใช้เทคนิคการแจ้งข่าวร้าย
(SPIKE) ผู้ป่วยรายนี้ยอมรับภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะ
สุดท้าย ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยสันนิษฐานว่าตนคงป่วยด้วยโรคร้าย
แรง ท�ำให้ยอมรับได้เมื่อแพทย์แจ้งผลวินิจฉัย ผู้ป่วยได้ปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำ  ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับ
การจัดการอาการรบกวน มีก�ำลังใจในการใช้ชีวิตขณะเจ็บป่วย
ได้สั่งเสียบุตรสาวคนเล็กซึ่งเป็นผู้ดูแล ให้ช่วยสงเคราะห์และ
ดูแลครอบครัวลูกสาวคนโตซึ่งมีปัญหาเศรษฐฐานะ ผู้ป่วยได้
วางแผนการดูแลล่วงหน้า ขอเสียชีวิตที่บ้าน ปฏิเสธการช่วย
ฟื้นคืนชีพในวาระสุดท้าย ในระยะก่อนเสียชีวิต บุตรสาวได้
แจ้งพยาบาลประคับประคอง ว่าผู้ป่วยต้องการให้มาพบที่บ้าน
พยาบาลประคับประคอง ร่วมกับพยาบาลเยี่ยมบ้าน (Home
health care) เข้าดูแลผู้ป่วยก่อนเสียชีวิตตามความต้องการ
โดยจัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศให้สงบและอบอุ่น ผู้ป่วยได้ฟัง
เสี ย งสวดมนต์ จ นกระทั่ ง เสี ย ชี วิ ต อย่ า งสงบท่ า มกลางบุ ต ร
หลานและครอบครัว หลังเสียชีวิตพยาบาลได้ร่วมพิธีศพและ
ติดตามสภาพจิตใจผู้ดูแลและครอบครัว โดยบุตรสาวที่เป็นผู้
ดูแลไม่มีอาการซึมเศร้า ยอมรับต่อการเสียชีวิตของมารดา                
ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจร้อยละ 98

ต้องการค�ำแนะน�ำ  มีการเยี่ยมบ้านของทีมหมอครอบครัวและ
จิตอาสาในชุมชน หลังจากนั้น สามารถใช้ยาและจัดการอาการ
รบกวนได้ ท�ำให้ผู้ป่วยไม่ต้องมารับการรักษาด้วยอาการปวด
ในภาวะฉุ ก เฉิ น อี ก ส่ ว นผู ้ ป ่ ว ยรายที่ 2 ผู ้ ดู แ ลมี ค วามรู ้                   
ความเข้ า ใจในการใช้ ย า แต่ ผู ้ ป ่ ว ยมี ค วามปวดแบบ                    
Neuropathic pain เมื่อได้รับยาแก้ปวดตามลักษณะการปวด
ท�ำให้ผู้ป่วยควบคุมความปวดและอาการทุกข์ทรมานอื่น ๆ              
ได้ ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง สองรายได้ ท� ำ ในสิ่ ง ที่ ค ้ า งคาใจ (unfinished                  
business) เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้าน โดยปฏิเสธการช่วยฟื้น
คืนชีพตามความต้องการของผู้ป่วย (Living will)
หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ระยะ
สุดท้าย คือการดูแลแบบองค์รวม (Holistic care) มีการ
ประเมินสภาพปัญหาทั้งด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการดูแล
ของครอบครัว ให้การพยาบาลโดยประยุกต์การจัดการแบบ
รายกรณี (Case management) ดู แลต่ อ เนื่ อ งจากสถาน
พยาบาลไปยั ง บ้ า นและชุ ม ชน และมี ก ารติ ด ตามอาการ                  
ต่อเนื่องจากสหวิชาชีพของโรงพยาบาลชุมชน และพยาบาล
ประคับประคองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลท�ำให้            
ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเอง จัดการอาการรบกวน
ที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต
สอดคล้องกับผลวิจัยของ จรินทร์ ค�ำดีและจิตตรา จันทร์11
ซึ่งศึกษาผลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ตึกผู้ป่วยในหญิง
โรงพยาบาลบ้านบึง พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับ
ประคองเสียชีวิตอย่างสงบร้อยละ 100 ญาติมีความพึงพอใจ
ต่อการดูแลร้อยละ 96 และสอดคล้องกับผลวิจยั ของนงค์รกั ษ์               
อภิปรายและข้อเสนอแนะ
อสัจจานิจการ13 ซึ่ ง ศึ ก ษาผลการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่ เจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ย               
โรคมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ยจากโรงพยาบาลสู ่ เ ครื อ ข่ า ยชุ ม ชน                
กรณีศึกษาทั้งสองราย เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรงพยาบาลท่าวังผา พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเสียชีวิต
ที่เลือกการดูแลแบบประคับประคอง เข้ารับการรักษาด้วย อย่างสงบร้อยละ 100 ผู้ป่วยและญาติสามารถเผชิญปัญหาได้
อาการส�ำคัญ คือ ขาดภาวะสมดุลของสารน�้ำและเกลือแร่               อย่างเหมาะสมร้อยละ 84 ญาติมีความพึงพอใจต่อการดูแล
มีภาวะติดเชื้อ มีอาการรบกวนที่ส�ำคัญคือ อาการปวดและ ร้อยละ 96 เจ้าหน้าที่พึงพอใจต่อผลลัพธ์การดูแลร้อยละ 91
อาการรบกวนอื่น ๆ ได้แก่ เบื่ออาหาร, คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก เจ้าหน้าที่พึงพอใจต่อการท�ำงานร่วมกันร้อยละ 88 ดังนั้น                
วิตกกังวล เป็นต้น โดยผู้ป่วยรายที่ 1 มารับการรักษาที่ห้อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จึงต้องมีการจัดระบบ
ฉุกเฉินด้วยอาการปวดบ่อยครั้ง เนื่องจากผู้ป่วยและ ผู้ดูแล การพยาบาลแบบองค์ ร วมโดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป ่ ว ย
ขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ย าแก้ ป วด Morphine              ครอบครัวและชุมชน ให้การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปยัง
ผู้ป่วยไม่ได้รับยาตามก�ำหนดเวลา ท�ำให้การออกฤทธิ์ของยา บ้านและชุมชน จึงท�ำให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพที่ด                ี
ไม่ ต ่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ ไ ด้ รั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ                  ในระยะท้ายของชีวิต
โดยติดตามดูแลต่อเนื่อง มีการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์เมื่อ
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                   บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม                   
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและระดับโคลีนเอสเตอเรสของพนักงานฝ่ายสวน ในบริษัทปาล์มน�้ำมัน จ.กระบี่ จ�ำนวน 87 ราย              
เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการท�ำงาน                   
ของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และชุดทดสอบส�ำเร็จตรวจคัดกรองระดับโคลีนเอสเตอเรส (Reactive paper)                    
โดยกองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะหข้อมูลสถิติโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่                 
และรอ ยละ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ายสวน บริษทั ปาล์มน�ำ้ มัน จ.กระบี่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70 และมีอายุระหว่าง              
31 - 50 ปี ลักษณะงานเป็นทัง้ ผูผ้ สมสารเคมี และฉีดพ่นเอง ร้อยละ 57.5 มีจำ� นวนวันเฉลีย่ ของการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ต่อเดือน
มากกวา่ 7 วัน/เดือน ร้อยละ 51.7 และด้านพฤติกรรมก่อนการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื พนักงานส่วนใหญ่รอ้ ยละ 79 มีการอ่านฉลาก
ทีภ่ าชนะบรรจุสารเคมีทกุ ครัง้ และไมอ่ า่ นฉลาก ร้อยละ 6.9 ส่วนใหญ่สวมถุงมือยางป้องกันสารเคมีทกุ ครัง้ ร้อยละ 83.9 พฤติกรรม
ขณะใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ส่วนใหญ่ไม่ใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซึมหรือปิดไม่สนิท มีการรั่วในการฉีดพ่น ร้อยละ 74.7 แต่ก็ยังมี               
บางสว่ น ร้อยละ 20.7 ทีบ่ างครัง้ ใช้ถงั บรรจุสารเคมีทรี่ วั่ ซึมหรือปิดไมส่ นิท มีการรัว่ ในการฉีดพน่ มีการรับประทานอาหาร/ดืม่ น�ำ                
้
ในบริเวณทีท่ ำ� งานบางครัง้ ร้อยละ 51.7 และพฤติกรรมหลังการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื มีการเปลีย่ นเสือ้ ผ้าทีเ่ ปือ้ นสารเคมีทนั ที              
ณ จุดท�ำงานทุกครัง้ ร้อยละ 48.3 และในรอบ 1 เดือน พนักงานมีอาการผิดปกติหลังจากการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ทันที
ร้อยละ 54.0 อยูใ่ นกลุม่ อาการเวียนศีรษะ คันผิวหนัง ผิวแห้ง ผิวแตก เหงือ่ ออก เจ็บคอ คอแห้ง และผลการตรวจคัดกรองหาระดับ
เอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส พบวา่ พนักงานสว่ นใหญม่ รี ะดับเอนไซมโ์ คลีนเอสเตอเรสอยูใ่ นระดับมีความเสีย่ ง ร้อยละ 83.9 รองลงมา               
อยูใ่ นระดับไมป่ ลอดภัย ร้อยละ 10.3 ข้อเสนอแนะควรมีการจัดอบรมให้ความรูก้ ารใช้และการป้องกันสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ทีถ่ กู ต้อง
สร้างความตระหนักและติดตามพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช และจัดใหมีการเฝาระวังสุขภาพอย่างต่อเนื่อง                 
ตลอดจนการฟน ฟูกลุม่ ทีอ่ ยูใ นภาวะไมปลอดภัย สง่ เสริมกระบวนการเรียนรู้ การปฏิบตั แิ บบมีสว่ นรว่ ม เพือ่ หาแนวทางแก้ไขปัญหา
สร้างความเข้าใจ และตระหนักในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
ค�ำส�ำคัญ : สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื , ระดับโคลีนเอสเตอเรส                                     
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Abstract

This descriptive research is aimed to find out the behavioral patterns of pesticide use and                          
cholinesterase levels after pesticide uses of the workers in garden handling deparement, Palm Oil company,
Krabi Province.
Matarials and methods : All Subjects were assessed the risk of perticide exposure by application
form for farm workers, in addition, cholinesterese level was estimated by the testing kit (Reactive paper).
Statistical analysis was described by frequency and percentage of each factor.
Result : Overall participants compose of 87 subjects, those are mostly female (70%) age 31 - 51 years  
(66.7%), 57.5% of perticide users are also prepare the mixture themselves. Frequent uses more than               7
days/month is 51.7%. About behavioral patterns, most subjects read the instruction before usage (79%),                  
protect themselves with rubber gloves (88.9%), use well-sealed pesticide containers during spraying (74.7%),
but some of them (51.7%) have food consumption in working areas. After pesticide usage, 48.3% of subjects
change their contaiminated clothes. The cholinesterase are risky levels in most subjects (83.9%) and                      
level is 10.3%.
Conclusion : Most of pesticide workers have risky and hazardous levels of cholinesterese, so the                 
suggestions should be preventive traning programs of proper posticide use, pesticide hazard, posioning after
working. Furtherrmore monitoring programs should be provided for risk assessment proventing pesticide           
illness.
Keywords : pesticide, cholinesterase level
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ความน�ำ
ประเทศไทยมี จํ า นวนประชากร 65.7 ล  า นคน                
มีประชากรประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม 12.56 ลานคน  
คิดเป็นร้อยละ 32.9 ของผูมีงานทําในประเทศ1 ปจจุบันนี           ้
จุดม ุงหมายการผลิตทางการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงจากเพื่อ
การยั ง ชี พ ในครั ว เรื อ นเป  น เพื่ อ การค  า และการส ง อออก
ท� ำ ให เ กษตรกรมี ค วามจ� ำ เป น ต อ งเพิ่ ม ผลผลิ ต ให  เ พี ย งพอ           
ตามความตองการของตลาด จึงมีการน�ำสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
มาใชมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหาซื้อไดงาย ใชสะดวกและก�ำจัด    
ศั ต รู พื ช ได  เ ร็ ว 2 ชนิ ด ของสารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ในทาง  
การเกษตร แบ่ ง ออกเป็ น กลุ ่ ม ใหญ่  ๆ ดั ง นี้ 1. สารเคมี               
กําจัดแมลง (Insecticide) สารเคมีกําจัดแมลงเป็นสารเคมี
การเกษตรที่ มี จํ า นวนชนิ ด มากที่ สุ ด สารเคมี กํ า จั ด แมลง               
แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามชนิดของสารเคมีได้ 4 ประเภท
คือ 1.1 กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ของสารเคมีที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ สารเคมีกําจัดแมลง
ในกลุ ่ ม นี้ ที่ นิ ย มใช้ กั น มาก 1.2 กลุ ่ ม ออร ์ ก าโนฟอสเฟต                    
(Organophosphate) 1.3 กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate)
และ 1.4 กลุ่มไพรีทรอยด์ (Pyrethroid) 2. สารป้องกันกําจัด
วัชพืช (Herbicide) 3. สารกําจัดเชื้อรา (Fungicide) 4. สาร  
กําจัดหนูและสัตว์แทะ (Rodenticides)3 ในป พ.ศ. 2558  
ขอมูลการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสํานักควบคุม
พืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร พบวา มีปริมาณ
การนาํ เขา รวม 149,458.69 ตัน มูลคารวม 19,301.91 ลานบาท
โดยมี ป ริ ม าณของสารกํ า จั ด วั ช พื ช (Herbicide) สู ง สุ ด ถึ ง
119,971.88 ตัน รองลงมา ไดแก สารกําจัดแมลง (Insecticide)
ปริมาณ 12,927.52 ตัน และสารปองกันและกําจัดโรคพืช
(Fungicide) ปริมาณ 11,088.37 ตัน ตามลําดับ สวนการนําเขา
วัตถุอันตรายทางการเกษตรในป พ.ศ. 2558 เมื่อเปรียบเทียบ
กับป พ.ศ. 2557 พบวา มีปริมาณการนําเขารวมเพิ่มขึ้นรอยละ
1.49 และจากข้อมูลของส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ปี 2558 มี เ กษตรกรได รั บ การตรวจคั ด กรอง  
ความเสี่ ย งด ว ยกระดาษ Reactive paper จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
325,944 คน เป น ผู  ที่ มี ผ ลการตรวจเลื อ ดเสี่ ย งและ/หรื อ
ไมปลอดภัย จํานวน 113,547 คน คิดเปนรอยละ 34.84 จาก
70 จังหวัดที่มีการรายงานเขามา เมื่อเทียบกับปี 2556-2557

พบว่ า ผู  ที่ มี ผ ลการตรวจเลื อ ดเสี่ ย งและ/หรื อ ไม ป ลอดภั ย        
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.54 จากการค�ำนวณค่าเฉลี่ย พบว่า
คนไทย 64.1 ล้านคน มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชมากกว่า 2.60 กิโลกรัมต่อคน และจากข้อมูลผู้ป่วย
นอกและอัตราผู้ป่วยนอกจากกลุ่มโรคสารเคมีก�ำจัด (toxic  
effect of pesticides) ในปี พ.ศ. 2553 - 2556 จากส�ำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี
พ.ศ. 2556 มีอตั ราผูป้ ว่ ยนอกจากกลุม่ โรคสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื
เท่ากับ 12.37 ต่อประชากรกลางปีแสนคน เมื่อเทียบกับ อัตรา
ผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2554 ก็ยังมีอัตราป่วยที่สูงมากกว่าเกือบ
เท่าตัว เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ที่ไม่ถูกต้องและปลอดภัย ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ              
ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง อาการแสดงเฉียบพลันมีตั้งแต่
ระดับเล็กน้อยจนรุนแรงถึงแก่ชีวิต ขึ้นอยู่กับระดับความเข้ม
ข้น ความเป็นพิษ และปริมาณที่ได้รับ ส่วนอาการเรื้อรังสาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพืชจะสะสมในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ท�ำให้
เกิดความผิดปกติและโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื
สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง โดยการสัมผัสทางผิวหนัง
การสูดหายใจละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศ การรับประทาน
อาหารและน�้ำดื่มที่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งพฤติกรรมการใช้สาร
เคมีที่ไม่ปลอดภัยนั้นท�ำให้เกษตรกร ผู้อาศัยในชุมชนและ             
ผู ้ บ ริ โ ภคมี ค วามเสี่ ย งจากการได้ รั บ อั น ตรายจากสารเคมี                 
เพิ่มขึ้น5-7
จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,942,820 ไร่ 
เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร 2,001,908 ไร่ หรือร้อยละ 85.03             
ซึ่งส่วนใหญ่เพาะปลูกปาล์มน�้ำมัน 281,400 ไร่ (ร้อยละ 48.5
ของพื้นที่เกษตร) เป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน�้ำมันมากเป็น
อั น ดั บ สองของประเทศ นอกจากนี้ ป ั จ จุ บั น จั ง หวั ด กระบี่             
มี โรงงานสกั ด น�้ำ มั น ปาล์ ม จ� ำ นวน 21 โรง ก� ำ ลั ง การผลิ ต                 
659 ตัน ถือได้ว่าจังหวัดกระบี่มีปาล์มน�้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจ          
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ส ร้ า งรายได้ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด 8
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลกระบี่ จึงได้จัดบริการ             
อาชี ว อนามั ย เชิ ง รุ ก ในสถานประกอบการปาล ์ ม น�้ ำ มั น                     
และประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพ ผลการจัดอันดับความเสี่ยงจาก
โอกาสและระดั บ ความรุ น แรงของการเกิ ด อั น ตราย พบว ่ า                
สิ่งคุกคามสุขภาพมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ด้านสารเคมี รองลงมา
คือ ท่าทางการท�ำงานและสภาพอากาศร้อน ดังนั้นคณะผู้วิจัย
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จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืชและระดับโคลีนเอสเตอเรสของพนักงานฝ่ายสวน ในบริษัท
ปาล ์ ม น�้ ำ มั น จ.กระบี่ เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง
สุขภาพ พฤติกรรมการใช้สารก�ำจัดศัตรูพืชและระดับโคลีน               
เอสเตอเรส และน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม
ต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา                
(Descriptive research) ใช้การส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถาม
ประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงานของเกษตรกรกลุ่มสัมผัส
สารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช (นบก.1-56) ร ่ ว มกั บ การสั ม ภาษณ์               
การสนทนากลุ่ม และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ  
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พนักงานฝ่ายสวน
ในบริษัทปาล์มน�้ำมัน จ.กระบี่ จ�ำนวน 87 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตั ว อย ่ า งแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก� ำ หนด คื อ                
เป็นพนักงานฝ่ายสวนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้วย
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และยินดีให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมวิจัย เก็บขอมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 31 มีนาคม 2560   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงาน
ของเกษตรกรกลุ ่ ม สั ม ผั ส สารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ส� ำ นั ก โรค              
จากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข (นบก.1-56) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส ่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล การใช้ ส ารเคมี ก� ำจั ด ศั ต รู พื ช และ             
การปฏิบัติตัวในขณะท�ำงาน     
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติ             
ที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
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ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ในการท�ำงานเบื้องต้น โดยการท�ำ Matrix ประเมินจากคะแนน
รวมของค�ำตอบและกลุ่มที่มีอาการ
ส่วนที่ 5 การตรวจคัดกรองหาระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรส : สอบถามข้อมูลก่อนมีการเจาะเลือดคัดกรองหา
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกร
2.2 เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบความเสี่ยงของสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช โดยใช้เครื่องมือคัดกรองระดับโคลีนเอสเตอเรส
ด้วย Reactive paper ชุดทดสอบส�ำเร็จ ที่ผลิตโดยกองอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับ
ตรวจหาปริ ม าณเอนไซม ์ โ คลี น เอสเตอเรส ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี                        
ชี้ บ ่ ง ระดั บ สารเคมี ใ นเลื อ ดจ� ำ พวกออร ์ ก าโนฟอสเฟตและ                   
คาร์ บ าเมตบางตั ว โดยเจาะเลื อ ดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ป ลายนิ้ ว                
ใส่ ใ น microhematocrit tube แล้ ว ปั ่ น ด้ ว ยเครื่ อ งปั ่ น                    
hematocrit น� ำ ส่ ว นที่ เ ป็ น พลาสมา มาหยดในกระดาษ                
Reactive paper ทิ้ ง ไว้ น าน 7 นาที แล้ ว อ่ า นผล โดยดู                 
การเปลี่ยนแปลงของสีของกระดาษทดสอบที่เปลี่ยนไปเทียบ
กับแผ่นสีมาตรฐาน ซึ่งแปลค่าได้ 4 ระดับ9  ดังนี้
ระดับที่ 1 สีเหลือง แสดงระดับปกติหรือเทียบระดับ
การท�ำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 100 หน่วยต่อมิลลิลิตร
ระดับที่ 2 สีเหลืองอมเขียว แสดงระดับปลอดภัย
หรื อ เที ย บระดั บ การท� ำ งานของเอนไซม์ โ คลี น เอสเตอเรส              
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 87.5 แต่ไม่ถึง 100 หน่วยต่อมิลลิลิตร
ระดับที่ 3 สีเขียว แสดงระดับมีความเสี่ยงหรือเทียบ
ระดับการท�ำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 75 แต่ไม่ถึง 87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร
ระดับที่ 4 สีเขียวเข้ม แสดงระดับไม่ปลอดภัยหรือ
เที ย บระดั บ การท� ำ งานของเอนไซม ์ โ คลี น เอสเตอเรส มี ค ่ า                 
น้อยกว่า 75 หน่วยต่อมิลลิลิตร
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหัวหน้าที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ พนั ก งานฝ่ า ยสวนของบริ ษั ท ปาล์ ม น�้ ำ มั น       
จ.กระบี่ เพื่ อ นั ด วั น เวลาให้ กั บ พนั ก งาน ท� ำ การสั ม ภาษณ์ 
สนทนากลุ ่ ม ประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพ และตรวจ                   
คัดกรองระดับโคลีนเอสเตอเรส

ก�ำจัดศัตรูพชื โดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics)
ไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) และ
ประเมินระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท�ำงานเบื้องต้นจาก
การท�ำ  Matrix โดยใช้คะแนนรวมของแบบสอบถามประเมิน
ความเสี่ยงจากการท�ำงานของเกษตรกรกลุ่มสัมผัสสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช (นบก.1-56) ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้สารเคมีก�ำจัด                  
ศั ต รู พื ช และการปฏิ บั ติ ตั ว ในขณะท� ำ งาน มาท� ำ  matrix                   
การวิเคราะห์ข้อมูล
หาระดับความเสี่ยงส่วนที่ 3 ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการ
วิ เ คราะห ท างสถิ ติ โ ดยใช  โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร                 ผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ส� ำ เร็ จ รู ป วิ เ คราะห ข  อ มู ล ทั่ ว ไป พฤติ ก รรมการใช  ส ารเคมี ดังนี้
อาการ

คะแนนรวมของคำ�ตอบข้อ 9- 23
        1. (15-24 คะแนน)

       ไม่มีอาการ

       2. (25-30 คะแนน)

      3. สูง (31-45 คะแนน)

ต�่ำ

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

       มีอาการกลุ่มที่ 1 (1 อาการขึ้นไป)

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

       มีอาการกลุ่มที่ 2 (1 อาการขึ้นไป)

ค่อนข้างสูง

สูง

สูง

       มีอาการกลุ่มที่ 3 (1 อาการขึ้นไป)

สูง

สูง

สูงมาก

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
พนักงานฝ่ายสวน บริษัทปาล์มน�้ำมัน จ.กระบี่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.1 เพศชาย ร้อยละ 29.9 โดยมี             
อายุระหว่าง 31-50 ปี มากที่สุด ร้อยละ 66.7 และไม่มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 74.7 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปพนักงานฝ่ายสวน (N=87)
ข้อมูลทั่วไปพนักงานฝ่ายสวน

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

           ชาย

26

29.9

           หญิง

61

70.1

          น้อยกว่า 20

1

1.1

          21 -30

12

13.8

          31 - 40

30

34.5

          41 - 50

28

32.2

          มากกว่า 50 ขึ้นไป

16

18.4

           ไม่มี

65

74.7

           โรคเบาหวาน

2

2.3

           ไม่ระบุ

20

23.0

เพศ

อายุ (ปี)

โรคประจำ�ตัว
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2. ข้ อ มู ล การใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช และ                 
การปฏิบัติตัวในขณะท�ำงาน
ลั ก ษณะงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด             
ศัตรูพืช พนักงานฝ่ายสวนครึ่งหนึ่งมีลักษณะงานเป็นทั้งผู้ผสม
สารเคมีและฉีดพ่นเอง ร้อยละ 57.5 รองลงมา เป็นผู้ฉีดพ่นเอง
ร้อยละ 41.4 ส่วนใหญ่มีการฉีดพ่นสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ครั้งล่าสุดเมื่อ 1-2 วันที่ผ่านมา ร้อยละ 74.7 และมีจ�ำนวนวัน
เฉลี่ ย ของการใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ต ่ อ เดื อ น มากกว ่ า             
7 วัน/เดือน ร้อยละ 51.7 โดยลักษณะงานส่วนใหญ่พนักงานมี
การใช้ทั้งสารเคมีก�ำจัดแมลงและสารเคมีก�ำจัดวัชพืชในการฉีด
พ่น ร้อยละ  62.1 เท่า ๆ กัน พฤติกรรมก่อนการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช พนักงานมีการอ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมี
ทุกครั้ง ร้อยละ 79.0 และยังมีบางส่วนที่ไม่อ่านฉลาก ร้อยละ
6.9 สวมถุงมือยางป้องกันสารเคมีทุกครั้ง ร้อยละ 83.9 และไม่
ใช้ ร้อยละ 2.3 ส่วนใหญ่พนักงานทุกคนมีการสวมรองเท้าบู๊ท

หรือรองเท้าที่มิดชิดกันสารเคมี ร้อยละ 97.7 พฤติกรรมขณะ
ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ส่วนใหญ่ไม่ใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซึม
หรือปิดไม่สนิทมีการรั่วในการฉีดพ่น ร้อยละ 74.7 แต่ก็ยังมี
บางส่วน ที่บางครั้งใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซึม หรือปิดไม่สนิทมี
การรั่วในการฉีดพ่น ร้อยละ 20.7 มีการรับประทานอาหาร/
ดื่มน�้ำในบริเวณที่ท�ำงานบางครั้ง ร้อยละ 51.7 ส่วนใหญ่ไม่สูบ
บุ ห รี่ ห รื อ ยาเส้ น ขณะท� ำ งาน ร้ อ ยละ 96.6 และพนั ก งาน
ทั้ ง หมดไม ่ ดื่ ม เหล้ า /เบี ย ร ์ / เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ์ บ ริ เวณ                     
ที่ท�ำงาน และขณะท�ำงานล้างมือทุกครั้งก่อนพักรับประทาน
อาหาร หรือดื่มน�้ำ ร้อยละ 98.9  พฤติกรรมหลังการใช้สารเคมี
ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช มี ก ารเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า ที่ เ ปื ้ อ นสารเคมี ทั น ที                        
ณ จุดท�ำงานทุกครั้ง ร้อยละ 48.3 และไม่ใช่ ร้อยละ 32.2  และ
เมื่อเสื้อผ้าเปียกชุ่มสารเคมี ได้อาบน�้ำท�ำความสะอาดร่างกาย
หลังเลิกงานทันที ณ บริเวณที่ท�ำงานทุกครั้ง ร้อยละ 59.8 และ
ไม่ใช่ ร้อยละ 26.4 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2  ลักษณะงานและการปฏิบัติตัวขณะทำ�งาน  (N = 87)
ลักษณะงานและการปฏิบัติตัวขณะทำ�งาน

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

          เป็นผู้ผสมสารเคมี

1

1.1

          เป็นผู้ฉีดพ่นเอง

36

41.4

          เป็นทั้งผู้ผสมสารเคมีและฉีดพ่นเอง

50

57.5

          1 - 2 วันที่ผ่านมา

65

74.7

          3 - 7 วัน

13

14.9

          > 7 - 14 วัน

11

12.6

          14 วันขึ้นไป

12

13.8

          ไม่ระบุ

19

21.8

          ไม่ใช่

3

3.4

          ใช่เป็นบางครั้ง

30

34.5

          ใช่ทุกครั้ง

54

62.1

          ไม่ใช่

3

3.4

          ใช่เป็นบางครั้ง

30

34.5

          ใช่ทุกครั้ง

54

62.1

ลักษณะงาน

ฉีดพ่น/มีการใช้/สัมผัสสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชครั้งล่าสุดเมื่อ

ใช้สารเคมีกำ�จัดแมลงในการปฏิบัติงาน

ใช้สารเคมีกำ�จัดวัชพืชในการฉีดพ่น

28
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ตารางที่ 2  ลักษณะงานและการปฏิบัติตัวขณะทำ�งาน  (N = 87) (ต่อ)
ลักษณะงานและการปฏิบัติตัวขณะทำ�งาน

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

           ไม่ใช่

65

74.7

           ใช่เป็นบางครั้ง

18

20.7

           ใช่ทุกครั้ง

4

4.6

           ไม่ใช่

84

96.6

           ใช่เป็นบางครั้ง

1

1.1

           ใช่ทุกครั้ง

2

2.3

           ไม่ใช่

28

32.2

           ใช่เป็นบางครั้ง

45

51.7

           ใช่ทุกครั้ง

14

16.1

           ไม่ใช่

87

100

           ใช่เป็นบางครั้ง

0

0

           ใช่ทุกครั้ง

0

0

           ไม่ใช่

6

6.9

           ใช่เป็นบางครั้ง

21

14.1

           ใช่ทุกครั้ง

60

79.0

           ไม่ใช่

2

2.3

           ใช่เป็นบางครั้ง

12

13.8

           ใช่ทุกครั้ง

73

83.9

           ไม่ใช่

0

0

           ใช่เป็นบางครั้ง

2

2.3

           ใช่ทุกครั้ง

85

97.7

           ไม่ใช่

0

0

           ใช่เป็นบางครั้ง

1

1.1

           ใช่ทุกครั้ง

86

98.9

ใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซึม หรือปิดไม่สนิทมีการรั่วในการฉีดพ่น

ขณะทำ�งานสูบบุหรี่/ยาเส้น

รับประทานอาหาร/ดื่มน�้ำในบริเวณที่ท�ำงาน

ดื่มเหล้า/เบียร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่ทำ�งาน

ก่อนการใช้สารเคมี อ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุ

ขณะทำ�งานกับสารเคมีสวมถุงมือยางป้องกันสารเคมี

สวมใส่รองเท้าบูท หรือรองเท้าที่ปิดมิดชิดกันสารเคมี

ล้างมือทุกครั้งก่อนพักรับประทานอาหารหรือดื่มน�้ำ
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ตารางที่ 2  ลักษณะงานและการปฏิบัติตัวขณะทำ�งาน  (N = 87) (ต่อ)
ลักษณะงานและการปฏิบัติตัวขณะทำ�งาน

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

         ไม่ใช่

28

32.2

         ใช่เป็นบางครั้ง

17

19.5

         ใช่ทุกครั้ง

42

48.3

         ไม่ใช่

23

26.4

         ใช่เป็นบางครั้ง

12

13.8

         ใช่ทุกครั้ง

52

59.8

หลังเลิกการฉีดพ่น เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ณ จุดทำ�งาน

เมื่อเสื้อผ้าเปียกชุ่มสารเคมี ได้อาบน�้ำท�ำความสะอาดร่างกายหลังเลิกงานทันที  
ณ บริเวณที่ท�ำงาน

3. ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการ
ใช้หรือสัมผัสสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
จากการศึกษา พบว่า ในรอบ 1 เดือน พนักงาน        
ฝ่ายสวน บริษัทปาล์มน�้ำมัน ครึ่งหนึ่งมีอาการผิดปกติหลังจาก
การใช้หรือสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชทันที ร้อยละ 54.0             
โดยจ�ำแนกเป็น 3 กลุ่มอาการ ส่วนใหญ่พนักงานอยู่ในกลุ่ม

อาการที่ 1 เวียนศีรษะ, คันผิวหนัง/ผิวแห้ง ผิวแตก เหงื่อออก
เจ็ บ คอ คอแห้ ง ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม อาการที่ 2 มี เ พี ย งส ่ ว นน้ อ ย             
ที่มีอาการ ได้แก่ อาการตาพร่ามัว ท้องเสีย และไม่มีพนักงาน
ที่มีกลุ่มอาการที่ 3 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช (N = 87)
ข้อมูลความเจ็บป่วย/อาการผิดปกติ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

         ไม่มี

40

46.0

         มี

47

54.0

         เวียนศีรษะ

14

29.8

         คันผิวหนัง/ผิวแห้ง ผิวแตก

13

27.7

         เหงื่อออก

11

23.4

         เจ็บคอ คอแห้ง

8

17.0

         แสบจมูก

7

14.9

         ผื่นคันที่ผิวหนัง/ตุ่มพุพอง

7

14.9

         ตาแดง/แสบตา/คันตา

7

14.9

         ปวดศีรษะ

6

12.7

ในรอบ 1 เดือน มีอาการผิดปกติหลังจากการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกำ�จัด             
ศัตรูพืชทันที

กลุ่มอาการที่ 1 (ตอบได้มากกว่า 1 อาการ) (N=40)

30
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ตารางที่ 3 ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช (N=87) (ต่อ)
ข้อมูลความเจ็บป่วย/อาการผิดปกติ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

            อ่อนเพลีย

4

8.5

            นอนหลับไม่สนิท

2

4.3

            อาการชา

2

4.3

            ปวดแสบร้อน

1

2.1

            ไอ

0

0

            หายใจติดขัด

0

0

            ใจสั่น

0

0

            น�้ำตาไหล

0

0

            น�้ำลายไหล

0

0

            น�้ำมูกไหล

0

0

            ตาพร่ามัว

3

6.4

            ท้องเสีย

3

6.4

            เจ็บหน้าอก/แน่นหน้าอก

2

4.3

            คลื่นไส้ อาเจียน

2

4.3

            กล้ามเนื้ออ่อนล้า

1

2.1

            เป็นตะคริว

1

2.1

            มือสั่น

1

2.1

            หนังตากระตุก

0

0

            ปวดท้อง

0

0

            เดินโซเซ

0

0

            ลมชัก

0

0

            หมดสติ

0

0

            ไม่รู้สึกตัว

0

0

กลุ่มอาการที่ 1 (ต่อ)

กลุ่มอาการที่ 2 (ตอบได้มากกว่า 1 อาการ) (N=40)

กลุ่มอาการที่ 3 (ตอบได้มากกว่า 1 อาการ)

4. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท�ำงานเบื้องต้น
ผลการประเมินตอ่ สุขภาพในการท�ำงานเบือ้ งต้นจากการท�ำ Matrix หาระดับความเสีย่ ง พบว่า พนักงานฝ่ายสวนมากกวา่
ครึ่งหนึ่งมีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ร้อยละ 56.3 (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ระดับความเสี่ยงในการทำ�งานเบื้องต้น (N = 87)
ระดับความเสี่ยงในการทำ�งานเบื้องต้น

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

            มีความเสี่ยงต�่ำ

38

43.7

            มีความเสี่ยงปานกลาง

26

29.9

            มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

18

20.7

            มีความเสี่ยงสูง

5

5.7

            มีความเสี่ยงสูงมาก

0

0

5. การตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ผลการตรวจคั ด กรองหาระดั บ เอ็ น ไซม ์ โ คลี น                         พบว่า พนักงานฝ่ายสวน บริษัทปาล์มน�้ำมัน มีระดับเอนไซม์                 
เอสเตอเรส โดยใช้เครื่องมือคัดกรองระดับโคลีนเอสเตอเรส                    โคลีนเอสเตอเรส ส่วนใหญ่อยู่ระดับมีความเสี่ยง ร้อยละ 83.9                  
ด้วย Reactive paper ชุดทดสอบส�ำเร็จที่ผลิตโดยกองอาหาร รองลงมา อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ 10.3
กรมวิ ท ยาศาสตร ์ ก ารแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุ ข                            
ตารางที่ 5 ผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส (N = 87)
ผลการตรวจ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

         ปกติ

1

1.1

         ปลอดภัย

4

4.7

         มีความเสี่ยง

73

83.9

         ไม่ปลอดภัย

9

10.3

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งสุขภาพ พฤติกรรมการใช้สารก�ำจัดศัตรูพชื และระดับ
โคลีนเอสเตอเรสของพนักงานฝ่ายสวน ในบริษัทปาล์มน�้ำมัน  
ผลการศึกษาพบว่า  พนักงานฝ่ายสวนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
อยู่ระหว่าง 31 - 50 ปีขึ้นไป ไม่มีโรคประจ�ำตัว มีลักษณะงาน
เป็นทั้งผู้ผสมสารเคมีและฉีดพ่นเอง มีการฉีดพ่นสัมผัสสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื ครัง้ ลา่ สุดเมือ่ 1 - 2 วันทีผ่ า่ นมา มีจำ� นวนวันเฉลีย่
ของการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชต่อเดือน มากกว่า 7 วัน/เดือน
โดยลั ก ษณะงานส ่ ว นใหญ่ พ นั ก งานมี ก ารใช้ ทั้ ง สารเคมี            
ก�ำจัดแมลงและสารเคมีกำ� จัดวัชพืชในการฉีดพน่ ด้านพฤติกรรม
ก่อนการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช พนักงานฝ่ายสวนส่วนใหญ่             
มีการอ่านฉลากทีภ่ าชนะบรรจุสารเคมีทกุ ครัง้ ร้อยละ 79.0 และ
มี ก ารสวมถุ ง มื อ ยางป้ อ งกั น สารเคมี ทุ ก ครั้ ง ร้ อ ยละ 83.9                  
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ส ่ ว นใหญ ่ ส วมรองเท้ า บู ๊ ท หรื อ รองเท้ า ที่ มิ ด ชิ ด กั น สารเคมี                 
ร้อยละ 97.7 สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐพร ปลื้มจันทร์  
และณิชชาภัทร ขันสาคร10 ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกรในต�ำบล
เกาะจันทร์ อ�ำาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า พฤติกรรม
ก่อนการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเกษตรกร อ่านฉลากให้เข้าใจ
ทุกครัง้ ร้อยละ 99.0  มีการสวมถุงมือในขณะผสมสารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืชทุกครั้ง ร้อยละ 81.9 และสวมรองเท้าบู๊ททุกครั้ง              
ร้อยละ 95.2 พฤติกรรมขณะใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื   พนักงาน
ฝ่ายสวนมีการรับประทานอาหาร/ดื่มน�้ำในบริเวณที่ท�ำงาน          
บางครั้ง ร้อยละ 51.7 โดยล้างมือทุกครั้งก่อนพักทานอาหาร
หรือดื่มน�้ำ ร้อยละ 98.9 และพนักงานฝ่ายสวนส่วนใหญ่ ไม่สูบ
บุหรี่หรือยาเส้นขณะท�ำงาน ร้อยละ 96.6 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของตั้ม บุญรอด และวิชชาดา สิมลา6 ซึ่งศึกษาพฤติกรรม
การใช้สารก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในต�ำบลแหลมโตนด
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อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า เกษตรกรไม่สูบบุหรี่ขณะ
ฉีดพ่นสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ร้อยละ 96.9 และมีการล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร ร้อยละ 100 พฤติกรรมหลังการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช พนักงานฝ่ายสวนมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสาร
เคมีทนั ที ณ จุดท�ำงานทุกครัง้ ร้อยละ 48.3 และเมือ่ เสือ้ ผ้าเปียก
ชุ่มสารเคมี ได้อาบน�้ำท�ำความสะอาดร่างกายหลังเลิกงานทันที
ณ บริเวณที่ท�ำงานทุกครั้ง ร้อยละ 59.8 และพบว่า ในรอบ 1
เดือน พนักงานฝ่ายสวนครึง่ หนึง่ มีอาการผิดปกติหลังจากการใช้
หรือสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชทันที ส่วนใหญ่มีอาการ เวียน
ศีรษะ คันผิวหนัง/ผิวแห้ง ผิวแตก เหงื่อออก เจ็บคอ คอแห้ง
แสบจมูก ผื่นคันที่ผิวหนัง/ตุ่มพุพอง ตาแดง/แสบตา/คันตา         
ปวดศีรษะ ตาพร่า ท้องเสีย สอดคล้องกับส�ำนักนักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค9 ซึ่งอธิบายว่า ผลกระทบ                 
ต ่ อ สุ ข ภาพจากการสั ม ผั ส สารเคมี ก� ำ าจั ด ศั ต รู พื ช แบบพิ ษ
เฉียบพลัน ผูป้ ว่ ยจะมีอาการแสดงในทันที หลังจากทีม่ กี ารสัมผัส
สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื เช่น คลืน่ ไส้อาเจียน ปวดหัว ปวดกล้ามเนือ้                
กล้ามเนื้อเกร็ง กระตุก ท้องร่วง หายใจ ติดขัดตาพร่า แสบตา
และผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส              
พบว่า พนักงานฝ่ายส่วนใหญ่มีระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส
อยู่ในระดับมีความเสี่ยงร้อยละ 83.9 รองลงมาอยู่ในระดับ              
ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 10.3 ซึ่งถือว่ามีจ�ำนวนมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุนิสา ชายเกลี้ยง และสายชล แปรงกระโทก2                          
ซึ่งศึกษาการประเมินทางชีวภาพด้านความเสี่ยงต่อการสัมผัส
สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ในกลุม่ เกษตรกรผูท้ ำ� นา กรณีศกึ ษาต�ำบล
แก้ ง สนามนาง อ�ำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสี มา             
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มผี ลการทดสอบจัดอยูใ่ นกลุม่ ทีม่ คี วาม
เสี่ยง ร้อยละ 32.7 และไม่ปลอดภัย ร้อยละ 27.3 เช่นเดียวกับ
การศึกษาของณัฐพร ปลื้มจันทร์  และณิชชาภัทร ขันสาคร10
ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธก์ บั ระดับเอนไซมโ์ คลีนเอสเทอเรส
ในเลือดของเกษตรกรใน ต�ำบลเกาะจันทร์  อ�ำเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีผลการตรวจอยู่ใน
ระดับที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยร้อยละ 79.7 และผลจาก
การสนทนากลุ่ม พนักงานฝ่ายสวนให้ข้อมูลว่า สาเหตุที่ท�ำให้
พนักงานมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ใน
บางประเด็น หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่
สม�ำ่ เสมอ เนือ่ งจากสภาพอากาศร้อน ท�ำให้มกี ารพักดืม่ น�ำ้ หรือ
รับประทานอาหารขณะฉีดพ่นสารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคท�ำให้ไม่สะดวกขณะฉีดพ่น  

สารเคมี และมีพฤติกรรมบรรจุ สารเคมีล้นถัง ท�ำให้สารเคมี
สัมผัสหกเปื้อนร่างกาย
ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ ท�ำให้ทราบถึงสิ่งคุกคาม
สุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงด้านสารเคมีของพนักงานฝ่ายสวน                  
ในบริษัทปาล์มน�้ำมัน จ.กระบี่ รวมทั้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ              
ความเสี่ยงสุขภาพ พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชกับ
ระดับโคลีนเอสเตอเรส ซึ่งสามารถน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
อย่างถูกต้องเหมาะสม และหามาตรการลดอุปสรรคในการใช้
อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทีท่ ำ� งาน
สัมผัสสารเคมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

      ข้อเสนอแนะด้านการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรจั ด อบรมให้ ค วามรู้                 
เกีย่ วกับการใช้สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดศัตรูพชื ให้พนักงานสง่ เสริม
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และมีการติดตาม
พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน
2. จั ด ให มี ก ารเฝ า ระวั ง สุ ข ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง                  
ตลอดจนการฟนฟูกลุ่มที่อยูในภาวะไมปลอดภัย
3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจ และตระหนักในการใช้
สารเคมีอย่างปลอดภัย

         ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลการเจ็บ
ปวยดวยโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการใชสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เชน
จํานวนและอัตราการปวย การตาย เปนตน
2. หากมีการศึกษาครั้งต่อไป เสนอแนะเพิ่มวิธีการ
สั ง เกตพฤติ ก รรมการใช  ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ทุ ก ขั้ น ตอน        
เชน กอน ขณะ และหลังการฉีดพน การสวมใสอุปกรณปองกัน
อันตราย วิธีผสมสารเคมี ระยะเวลาฉีดพน วิธีฉีด ปริมาณ               
สารเคมี สถานที่เก็บสารเคมี เปนตน
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณหัวหน้างาน พนักงานฝ่ายสวน
ผู ้ ป ระกอบการบริ ษั ท ปาล ์ ม น�้ ำ มั น จั ง หวั ด กระบี่ ทุ ก ท ่ า น                   
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
เป็นอยา่ งดียงิ่ และอาจารยท์ ปี่ รึกษาวิจยั ดร.รัถยานภิศ พละศึก   
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช และ
อาจารย์  ดร.บุญเรือง ขาวนวล จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และ  
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลกระบี่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
ที่สนับสนุน แนะน�ำ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
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ยาเทโนโฟเวียร์และความเสีย่ งต่อการท�ำงานของไตบกพร่องในผูต้ ดิ เชือ้ และผูป้ ว่ ยเอดส์
โรงพยาบาลกระบี่
ศิริวิทย์ อัสวัฒิวงศ์ *

			

                   บทคัดย่อ

ยาเทโนโฟเวียร์ถูกน�ำมาใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยกันอย่างแพร่หลาย มีการศึกษาพบว่า                   
ยามีโอกาสท�ำให้การท�ำงานของไตบกพร่อง แต่ขอ้ มูลในประเทศไทยยังมีนอ้ ย การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ หาโอกาสการเกิด
ความเสีย่ งต่อการท�ำงานของไตบกพร่อง ในกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ และผูป้ ว่ ยเอดส์ทไี่ ด้รบั ยาเทโนโฟเวียร์ รวมถึงปัจจัยเสีย่ งร่วมอืน่ ๆ
การศึกษาเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์โดยการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ผู้ใหญ่                 
จ�ำนวน 299 ราย ทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกระบีแ่ ละได้รบั ยาต้านไวรัสเทโนโฟเวียร์เป็นส่วนผสมในสูตรยา
ผลการศึกษาพบว่า มีผปู้ ว่ ยจ�ำนวน 17 ราย (ร้อยละ 5.68) ทีม่ กี ารลดลงของค่า eGFR มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25               
ของค่าเริม่ ต้น คิดอัตราการเกิดประมาณ 4 คนต่อผูป้ ว่ ย 100 คน ในเวลา 1 ปี นอกจากนีย้ งั พบว่า การให้ยาเทโนโฟเวียร์รว่ มกับ                    
ยาในกลุม่ Protease inhibitors การให้ยาเทโนโฟเวียร์ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคร่วม ความดันเลือดสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง    
การให้ยาเทโนโฟเวียร์ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ต�ำ่ กว่า 230 cell/mm3 และการให้ยาเทโนโฟเวียร์ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ทีม่ คี า่ eGFR เริม่ ต้นน้อยกว่า 60 ml/min/1.73 m2  มีผลท�ำให้มกี ารลดลงของค่า eGFR มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของค่าเริม่ ต้น
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P-value <0.05)
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ายาเทโนโฟเวียร์มีโอกาสเกิดความเสี่ยง ท�ำให้การท�ำงานของไตบกพร่อง รวมถึงการมี     
ปัจจัยเสริมอืน่ ๆ เช่น โรคร่วม ระดับ eGFR และยาต้านไวรัสร่วมในสูตร มีผลเพิม่ ความเสีย่ งในกลุม่ ผูป้ ว่ ยดังกล่าว แม้วา่ ปัจจุบนั
แนวทางการรักษาผูป้ ว่ ยและผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ของประเทศไทย จะแนะน�ำยาเทโนโฟเวียร์เป็นยาล�ำดับแรก ๆ ก็ตาม แต่ควรเพิม่ ความ
ระมัดระวังผลกระทบต่อการท�ำงานของไตบกพร่องให้มากขึน้

* เภสัชกรชำ�นาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกระบี่
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Tenofovir and Risk of Deficient Renal Function in HIV/AIDS Patients
at Krabi hospital
Siriwit Aswatiwong
			

Abstract

Background: Tenofovir is widely used to treat HIV infection. Many reports shown Tenofovir has               
been associated with renal function deterioration, but local data regarding the incidence and risk factors                  
for this adverse event were lacking.
Objective: To determine the incidence of deficient renal function in HIV/AIDS patients on                            
Tenofovir - based regimens and to evaluate risk factors involved in Tenofovir associated renal function decline
Methods: This is a single-Centre retrospective cohort study of 299 HIV/AIDS adult patients who were
started on Tenofovir based antiretroviral regimens at Krabi hospital.
Results: A decline in eGFR of 25% or more was seen in 17 patients (5.68%) with an estimated                     
incidence rate of 4 per 100 person-years. Protease inhibitor (PI) co-administered, Underlying disease                                
hypertension, diabetes mellitus and dyslipidemia, lower CD4 count< 230 cell/mm3, eGFR baseline less than
60 ml/min/1.73 m2  patients significantly were associated with >25% decrement in eGFR (P-value <0.05)
Conclusion: The incidence rate of Tenofovir related deficient renal function was found to be 4 per
100 person-years. Pre-existing renal impairment, PI co-administered, CD4 immune and some underlying                
disease as were predictors for renal function decline. Tenofovir is the first regimen recommended in Thailand
national guidelines on HIV/AIDS treatment in 2017, increased awareness about this adverse event is essential.
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ความน�ำ
องค์การอนามัยโลกวางเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์
ภายในปีพุทธศักราช 2573 จากสถิติปี 2559 พบว่า มีผู้ติดเชื้อ
และผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลก 36.7 ล้านคน ความชุกที่ร้อยละ 0.8
ส�ำหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ 440,000 คน              
มีความชุกที่ร้อยละ 1.1 และเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
เอชไอวีเพียงร้อยละ 64
ประเทศไทยประกาศโครงการการดู แ ลรั ก ษา                
ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในระดับประเทศและ
การรั ก ษาด้ ว ยยาต้ า นไวรั ส เอชไอวี ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2544                 
เพื่ อ ท� ำ ให้ ผู ้ ติ ด เชื้ อ และผู ้ ป ่ ว ยเอดส์ เข้ า ถึ ง การดู แ ลรั ก ษา                  
มากยิ่งขึ้น จนกระทั่งปัจจุบันมีแนวทางการตรวจรักษาและ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2560 โดยมียา                  
ที่บรรจุให้อยู่ในสูตรการรักษาที่ดีขึ้นและทันสมัยเทียบเท่า
องค์การอนามัยโลก
กลุ ่ ม The acute dialysis quality initiative
(ADQI) ได้ให้ค�ำนิยามว่า ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการท�ำงาน
ของไตบกพร่อง คือ ผู้ป่วยที่มีค่า Serum creatinine เพิ่มขึ้น
1.5 เท่า หรือการลดลงของค่า Glomerular filtration rate
(GFR) ร้อยละ 25 ของค่าพื้นฐานของผู้ป่วย หรืออัตราการถ่าย
ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 mL/kg/hr เป็นเวลา 6 ชั่วโมง1
ยาเทโนโฟเวียร์ (Tenofovir) เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวี
ที่ ถู ก บรรจุ ใ ห้ เ ป็ น ยาทางเลื อ ก ในแนวทางการดู แ ลรั ก ษา             
ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549/2550
เป็นยาที่มีกลไกในการออกฤทธิ์เป็น Nucleotide reverse
transcriptase inhibitors โดยให้ใช้ยานี้เป็นยาทางเลือกให้กับ
ผู้ป่วยที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสเอชไอวีอื่น ๆ จนกระทั่งปัจจุบัน           
ได้ ก� ำ หนดให้ ย านี้ เ ป็ น สู ต รยาร่ ว มล� ำ ดั บ แรกของการรั ก ษา                  
ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์2 Ketan K. Patel, Atul K. Patel และ
คณะพบว่า ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาเทโนโฟเวียร์ใน
การรักษา มีโอกาสเกิดภาวะการท�ำงานของไตบกพร่องร้อยละ
6.53 และยังพบว่ากลุ่มยา Protease inhibitors ที่ให้ร่วมกับ
ยาเทโนโฟเวี ย ร์ จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะการท� ำ งานของไต
บกพร่องมากขึ้นกว่าเดิม3 นอกจากนี้ยังมีการรายงานจากทั้งใน
และต่างประเทศ คือ อาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อการท�ำงาน
ของไตบกพร่อง1,4,5 จนอาจท�ำให้เกิดภาวะไตเป็นพิษ (proximal

tubule dysfunction, Fanconi syndrome) ได้6,7,8 เนื่องจาก
ข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ในกลุ ่ มคนไทยที่ ใช้ ย าชนิ ด นี้ ยั ง มีน้อย               
อี ก ทั้ ง เป็ น ยาที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายถึ ง ชี วิ ต ได้ จึ ง จ� ำ เป็ น               
ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาผลกระทบต่ อ ไต และปั จ จั ย อื่ น ที่ อ าจมี                       
ผลกระทบต่อไตต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาโอกาสการเกิดความเสี่ยงต่อการท�ำงาน
ของไตบกพร่ อ งในกลุ ่ ม ผู ้ ติ ด เชื้ อ และผู ้ ป ่ ว ยเอดส์ ที่ ไ ด้ รั บ                      
ยาเทโนโฟเวียร์
2. เพื่ อ หาปั จ จั ย เสี่ ย งอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด              
ความเสี่ ย งต่ อ การท� ำ งานของไตบกพร่ อ ง ในกลุ ่ ม ผู ้ ติ ด เชื้ อ               
และผู้ป่วยเอดส์ที่ใช้ยานี้

วิธีการศึกษา
รู ป แบบการศึ ก ษา : เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์             
โดยการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Cohort
Study) ของกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ และผูป้ ว่ ยเอดส์ทไี่ ด้รบั ยาเทโนโฟเวียร์                
เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31
ธั น วาคม พ.ศ. 2559 โดยเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ถู ก บั น ทึ ก ในระบบ                  
ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลกระบี่

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าการศึกษา : มีอายุ
ตั้ ง แต่ 17 ปี ขึ้ น ไป และได้ รั บ ยาต้ า นไวรั ส เอชไอวี ที่ มี ย า                          
เทโนโฟเวียร์เป็นส่วนผสมในสูตรยาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม       
พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยออกจากการศึกษา :
1. ไม่พบการตรวจ Serum creatinine ภายใน               
90 วัน ก่อนเริ่มรับยา และหลังทานยาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ได้รับยาเทโนโฟเวียร์ น้อยกว่า 90 วัน
3. มีข้อมูลไม่เพียงพอ เช่น ขาดความต่อเนื่องของ
การได้รับยา
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ขั้นตอนการด�ำเนินการศึกษา

filtration rate (eGFR) ก่อนและหลังการรักษา และระยะเวลา
การได้รับยา
3. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่
1. ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มี
ยาเทโนโฟเวียร์เป็นส่วนผสมในสูตรยาเป็นครั้งแรก  ตั้งแต่วันที่ ออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
4. สรุปผลการวิจัย
1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล รวมถึงตัวแปรที่
สถิ ติ ที่ ใช้ วิ เ คราะห์ ก ารศึ ก ษา ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย               
ต้องการต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ประวัติการได้รับยา               
กลุ่มยาต้านที่ใช้ร่วมกัน โรคร่วมที่รักษา ระดับเม็ดเลือดขาว      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Pearson Chi-Square Tests
ชนิ ด CD4 ขณะเริ่ ม ยา ค่ า estimated Glomerular                  		  		
ตารางที่ 1 สูตรการค�ำนวณค่า estimated Glomerular filtration rate (eGFR)
เพศ

Serum creatinine (mg/dl)

หญิง

≤ 0.7

GFR = 144 x (Scr/0.7)-0.329 (0.993)age

> 0.7

GFR = 144 x (Scr/0.7)-1.209 (0.993)age

≤ 0.9

GFR = 144 x (Scr/0.9)-0.411 (0.993)age

> 0.9

GFR = 144 x (Scr/0.9)-1.209 (0.993)age

ชาย

สมการการคำ�นวณ

ผลการศึกษา
กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาเทโนโฟเวียร์เป็นครั้งแรก ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
มีทั้งหมด 482 ราย เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการ
ศึกษา และถูกคัดออกจ�ำนวน 183 ราย เหลือผู้ป่วยในการ
ศึกษานี้จ�ำนวน 299 ราย
กลุ่มผู้ป่วยที่ศึกษาทั้งหมด 299 ราย มีอายุโดยเฉลี่ย
39.19 ปี เป็นเพศชาย 177 ราย (ร้อยละ 59.20) มีระยะเวลา
การได้รับยาเทโนโฟเวียร์ เฉลี่ย 17.83 เดือน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ม่ เ คยรั บ ยาต้ า นไวรั ส เอชไอวี ม าก่ อ น (NAIVE)                          

38

192 ราย (ร้อยละ 64.20) และกลุ่มผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 90
เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค ่ า eGFR เริ่ ม ต้ น มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ                                  
90 ml/min/1.73 m2
การศึกษาพบว่าจากกลุ่มผู้ป่วยทั้งหมด 299 ราย               
มีผู้ป่วยจ�ำนวน 17 ราย (ร้อยละ 5.68) ที่มีการลดลงของค่า
eGFR มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 25 ของค่ า เริ่ ม ต้ น                         
(eGFR-D25) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มี่ค่า eGFR เริ่มต้น
มากกว่าหรือเท่ากับ 90 ml/min/1.73 m2 โดยมีระยะเวลา
การได้ยาเฉลี่ย 16 เดือน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ข้อมูลลักษณะกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การศึกษา และกลุ่มผู้ป่วยที่มีการลดลงของค่า eGFR มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
25 ของค่าเริ่มต้น (eGFR-D25)
ลักษณะ

จำ�นวน (%) หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์

eGFR-D25

จ�ำนวน (ราย)

299

17

อายุเฉลี่ย(ปี)

39.19 (±15.68)

37.82 (±7.71)

เพศ
      ชาย

177 (59.20)

11 (64.70)

122 (40.80)

6 (35.30)

297 (99.3)
2 (0.70)

15 (88.24)
2 (11.76)

192 (64.20)
107 (35.80)

9 (52.90)
8 (47.10)

229 (76.60)
13 (4.30)
57 (19.10)

11 (64.70)
3 (17.65)
3 (17.65)

272 (91.00)

14 (82.40)

27 (9.00)
318.61 (±260.30)

3 (11.60)
228.06 (±249.35)

106.87 (±19.82)
271 (90.64)
23 (7.69)
5 (1.67)
17.83 (±10.52)

114.94 (±29.14)
15 (88.24)
1 (5.88)
1 (5.88)
16.00 (±11.46)

      หญิง
เชื้อชาติ  
      ไทย
      ไม่ใช่เชื้อชาติไทย
ประวัติการรักษา
      ไม่เคยรับยาต้านไวรัสเอชไอวีมาก่อน
      เคยรับยาต้านไวรัสเอชไอวีมาก่อน
สูตรยาต้านที่ใช้   
      NNRTI-Based
      PI-Based
      เคยได้ทั้ง NNRTI และ PI-Based
โรคร่วมที่ได้รับการรักษา
      ไม่มีโรคร่วม
      มีโรคร่วม (ความดันในเลือดสูง เบาหวาน ไขมัน)
ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ตั้งต้น (cell/mm3)
ค่า eGFR (ml/min/1.73 m2)
      ค่า eGFR เริ่มต้นเฉลี่ย
      มากกว่าหรือเท่ากับ 90
      60-89 (mild renal impairment)
      30-59 (moderate renal impairment)
ระยะเวลาการได้รับยา (เดือน)
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาจากกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ ต่อการท�ำงานของไตบกพร่อง 1.6 เท่าของกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เคย
ยาเทโนโฟเวียร์ ร่วมกับตัวแปรด้านประวัติการได้รับยาต้าน               ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดอื่นมาก่อน (NAIVE) (ร้อยละ
ไวรัสเอชไอวี พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่เคยได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี 7.48, ร้อยละ 4.67 ตามล�ำดับ)
ชนิดอื่นมาก่อน (Experience case) มีแนวโน้มเพิ่มความเสี่ยง
ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละการเกิดการลดลงของค่า eGFR มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของค่าเริ่มต้น (eGER-D25)          
ตามตัวแปร ประวัติการรับยา
ประวัติการรับยา

GFR-D25

จำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมด (ราย)

ไม่เคยรับยาต้านไวรัสเอชไอวีมาก่อน (NAIVE)
เคยรับยาต้านไวรัสเอชไอวีมาก่อน (EXPERIENCE)

จำ�นวน (ราย)

ร้อยละ

9

4.67
7.48

192
               107

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีการใช้ยาเทโน                
โฟเวียร์  ร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวีกลุ่ม Protease inhibitors
(PI) เช่น Lopinavir, Ritonavir, Atazanavir มีโอกาสเกิด
ความเสี่ยงต่อการท�ำงานของไตบกพร่อง (Relative risk) สูงถึง

8

4.81 เท่ า ของกลุ ่ ม ที่ ใช้ ร ่ ว มกั บ ยาต้ า นไวรั ส เอชไอวี ก ลุ ่ ม             
Non-nucleotide reverse transcriptase inhibitors
(NNRTI) เช่น Zidovudine, Stavudine, Didanosine อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<0.05)

ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละการเกิดการลดลงของค่า eGFR มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของค่าเริ่มต้น ตามตัวแปร                  
กลุ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีหลักที่ใช้ร่วม
กลุ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ใช้ร่วม

จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ย             eGFR-D25
ทั้งหมด (ราย)
จ�ำนวน (ราย)
ร้อยละ

NNRTI-Based regimen
PI-Based regimen
เคยได้รับทั้ง 2 กลุ่ม

229
13
57

        11
3
3

ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคร่วมทีไ่ ด้รบั การรักษา เช่น ความดันเลือดสูง
เบาหวาน ไขมันในเลือด มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการ

4.80
23.08
5.26

Relative risk

P-Value

4.81

<0.05

ท�ำงานของไตบกพร่อง (Relative risk) มากกว่ากลุ่มที่ไม่มี  
โรคร่วม 2.16 เท่า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.05)

ตารางที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละการเกิดการลดลงของค่า eGFR มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของค่าเริ่มต้น ตามตัวแปร โรคร่วม
ที่ได้รับการรักษา
กลุ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ใช้ร่วม

จ� ำ น ว น ผู ้ ป ่ ว ย             eGFR-D25
ทั้งหมด(ราย)
จ�ำนวน (ราย)
ร้อยละ

ไม่มีโรคร่วมที่ได้รับการรักษา

272

        14

       5.15

มีโรคร่วม

27

         3

      11.11

40

Relative risk

      2.16

P-Value

    <0.05
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จากตารางที่ 6 กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาเทโนโฟเวียร์    มี โอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการท�ำงานของไตบกพร่อง สูงกว่า
ในขณะที่ระดับ eGFR เริ่มต้น ต�่ำกว่า 60 ml/min/1.73 m2 กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับ eGFR เริม่ ต้นสูงกว่า 60 ml/min/1.73 m2
ตารางที่ 6 จ�ำนวนและร้อยละการเกิดการลดลงของค่า eGFR มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของค่าเริ่มต้น ตามตัวแปร                  
ค่า eGFR เริ่มต้น
จ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด (ราย)

ค่า eGFR เริ่มต้น

            eGFR-D25
จ�ำนวนราย

มากกว่าหรือเท่ากับ 90

ร้อยละ

              271

       15

      5.54

60-89 (mild renal impairment)

23

        1

4.35

30-59 (moderate renal impairment)

5

1

20.00

วิจารณ์ผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษานี้ พ บว่ า การให้ ย าเทโนโฟเวี ย ร์                
แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ มีโอกาสเกิดความเสี่ยง                
ต่อการท�ำงานของไตบกพร่องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.68 และมี                   
Incidence rate 4 per 100 person-year สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Ketan K. Patel, Atul K. Patel และคณะที่พบ               

ร้ อ ยละ 6.53 3 ส่ ว นการศึ ก ษาในประเทศมาเลเซี ย ของ                  
Hui Moon Koh and Suresh Kumar พบมากถึงร้อยละ 15.2
และมี Incidence rate 12 per 100 person-year10
ส�ำหรับระยะเวลาเฉลี่ยของการได้รับยาเทโนโฟเวียร์
ที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อการท�ำงานของไตบกพร่องเพิ่มขึ้น             
อยู่ที่ 16 เดือน ใกล้เคียงกับการศึกษาอื่น ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ระยะเวลาเฉลี่ยของการได้รับยาเทโนโฟเวียร์ที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อการท�ำงานของไตบกพร่องเพิ่มขึ้น
การศึกษา
การศึกษาครั้งนี้

ระยะเวลา

                            16 เดือน

Ketan K. Patel, Atul K. Patel และคณะ

5 เดือน

Hui Moon Koh, Suresh Kumar

14 เดือน

Ryan D. Cooper  Natasha Wiebe และคณะ11

11 เดือน

ความเสี่ ย งจะสู ง ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ 4.81 เท่ า                  
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาเทโนโฟเวียร์ ร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวี
กลุ ่ ม Protease inhibitors เช่ น Lopinavir Ritonavir                 
Atazanavir เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาร่วมกับ ยาต้านไวรัส          
เอชไอวีกลุ่ม NNRTI เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Ketan                          
K. Patel, Atul K. Patel และคณะ  
ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีการรักษาโรคร่วมพร้อมกับการได้
ยาเทโนโฟเวียร์ มีโอกาสเกิดภาวะการท�ำงานของไต Nelson,

สูงถึง 2.61 เท่าของกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีโรคร่วม แต่มีการศึกษาใน
ประเทศไทยของ อัญชลี อวิหิงสานนท์และคณะ พบเพียง   
1.61 เท่า5 เท่านั้น
ระดั บเม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด CD4 ของคนไข้ ที่ เริ่มใช้              
ยาเทโนโฟเวี ย ร์ ก็ มี ผ ลต่ อ การท� ำ งานของไตบกพร่ อ งเช่ น
เดียวกัน โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4
น้อยกว่า 230 cell/mm3 มีโอกาสเกิดการท�ำงานของไตบกพร่อง
สู ง ก ว ่ า ซึ่ ง ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง M a r k R .
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Christine บกพร่อง Katlama, Julio S. Montaner, et al12  
พบว่า ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 น้อยกว่า 270 cell/mm3  
มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเช่นกัน
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การเริ่มให้ยานี้ในกลุ่มผู้ป่วย  
ที่มีระดับ eGFR เริ่มต้นต�่ำกว่า 60 ml/min/1.73 m2 นั้น              
มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการท�ำงานของไตบกพร่องได้มากขึ้น
อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Hui Moon Koh and
Suresh Kumar ที่พบ Hazard ratio สูง ในกลุ่มผู้ป่วยที่เริ่มยา
เทโนโฟเวียร์และมีค่า eGFR ต�่ำกว่า 60 ml/min/1.73 m2
ด้วยเหตุดังกล่าว ค�ำแนะน�ำของแนวทางการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย และการดู แ ลผู ้ ติ ด เชื้ อ และผู ้ ป ่ ว ยเอดส์ ระดั บ ชาติ                   
ปี 2560 ซึ่งแนะน�ำให้ส่งตรวจระดับ Serum creatinine                 
ทุก 6 เดือน ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาเทโนโฟเวียร์อาจเป็นสิ่งที่
ต้องใช้ดุลยพินิจในการรักษา โดยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพิ่ม
เติมคือยาต้านไวรัสที่ใช้ร่วมกัน โรคร่วมของผู้ป่วย ระดับ eGFR
ก่ อ นเริ่ ม ยาและระดั บ CD4 ของผู ้ ป ่ ว ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ปลอดภัยต่อผู้ป่วยสูงสุด
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การท�ำศัลยกรรมผ่าตัดรากฟันออกจากโพรงอากาศแม็กซิลลาและการผ่าตัด                    
ปิดทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก : กรณีศึกษา
กาพย์ จิตตนูนท์*

			

                   บทคัดย่อ

ทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก (oro-antral communication, OAC) เป็นภาวะแทรกซ้อน               
อย่ า งหนึ่ ง ในการถอนฟั น หรื อ ท� ำ ศั ล ยกรรมช่ อ งปาก มั ก เกิ ด กั บ การถอนฟั น กรามและฟั น กรามน้ อ ยบน ในผู ้ ป ่ ว ยรายที่ ม                                        ี
ทางเชือ่ มระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากขนาดใหญ่จำ� เป็นต้องท�ำศัลยกรรมปิดรูทะลุ เพือ่ ป้องกันเชือ้ โรคจากช่องปาก
เข้าไปท�ำให้เกิดการติดเชือ้ ในโพรงอากาศและป้องกันการพัฒนากลายเป็นช่องทางติดต่อถาวร (fistula) ในกรณีทรี่ ากฟันหลุดเข้าไป
ในโพรงอากาศควรได้รบั การผ่าตัดออกก่อนแล้วจึงพิจารณาเย็บปิดทางเชือ่ มระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก  
รายงานผู้ป่วยฉบับนี้แสดงแนวทางการรักษาหญิงไทยอายุ 54 ปี ซึ่งถูกส่งต่อมาด้วยภาวะแทรกซ้อนขณะถอนฟัน                      
จากปัญหารากฟันกรามบนซ้ายซี่ที่หนึ่ง หักทะลุเข้าไปในโพรงอากาศแม็กซิลลาร่วมกับเกิดรูทะลุบริเวณเบ้าฟันกรามบนซ้าย                         
ซีท่ หี่ นึง่ จึงวางแผนน�ำรากฟันออกโดยใช้วธิ ี Caldwell-Luc operation และท�ำการเย็บปิดทางเชือ่ มระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลา
และช่องปากโดยใช้ buccal advancement flap  หลังจากการท�ำศัลยกรรม 2 สัปดาห์ และ 3 เดือน พบว่าเกิดการหายของแผลดี
ไม่พบภาวะโพรงอากาศอักเสบและไม่มกี ารกลับมาเป็นซ�ำ 
้ ดังนัน้ การผ่าตัดน�ำรากฟันออกโดย Caldwell-Luc operation ร่วมกับ
การใช้ buccal advancement flap เพื่อเย็บปิดทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากยังคงเป็นทางเลือก                              
ทีเ่ หมาะสมในการรักษาทางเชือ่ มระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก  
ค�ำส�ำคัญ : ทางเชือ่ มระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก                                      
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Retrieval of Displaced Root in the Maxillary Sinus and Surgical Closure
of Oro-antral Communication: a Case Report
Karp Jittanoon*
			

Abstract

Oro-antral communication (OAC) is a common complication of dental extraction of maxillary                      
permanent molars and premolars. Closure of OAC is recommended to minimize the risk of maxillary sinusitis
and the development of a fistula. Surgical closure still seems to be the treatment of choice to close OAC.              
So the displaced root into maxillary sinus was retrieved and the OAC was closed.
In this case report, 54-year-old thai female referred for retrieval of a displaced root of maxillary                  
first permanent molar in maxillary sinus. Treatment was planned to retrieval the displaced root by                          
Caldwell-Luc operation and closure of OAC using buccal advancement flap.  When the patient was reviewed
after 2-week and 3-month periods, there was good healing without maxillary sinusitis or recurrent.                           
Caldwell-Luc operation and buccal advancement flap are still the treatments of choices for retrieval                 
of displaced root in maxillary sinus and closure of OAC in the most cases.
Keywords: Oro-antral communication, Caldwell-Luc operation, buccal advancement flap

* D.D.S., Higher Grad. Dip. In Clin. Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery) E-mail : karp_den@hotmail.com Division of                      
dentistry, Yantakao Hospital, Yantakao District, Trang 92140
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รายงานผู้ป่วย (Case Report)

ความน�ำ
โพรงอากาศแม็กซิลลาเป็นโพรงอากาศที่อยู่ข้างจมูก
(paranasal sinus) ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด มี ลั ก ษณะเป็ น คู                ่
อยู่ ด้านซ้ายและขวาของกระดูกขากรรไกรบน (maxilla)
บริ เวณด้ า นข้ า งของจมู ก มี รู ป ร่ า งเป็ น ทรงปิ ร ามิ ด มี ผ นั ง                  
4 ด้าน ผนังด้านใน (medial wall) คือ ผนังด้านนอกของจมูก        
(lateral wall of nose) พื้นของโพรงอากาศ (floor of sinus)
อยู่ติดกับปลายรากฟันกรามบน ผนังด้านบน (roof of sinus)
อยู่ติดกับพื้นของกระดูกเบ้าตา (floor of orbit) ผนังด้านนอก
(lateral wall) อยู ่ ติ ด กั บ กระดู ก โหนกแก้ ม (zygomatic
bone)1 โพรงอากาศแม็กซิลลาติดต่อกับหลืบกลางของโพรงจมูก
(middle meatus) ทางรูเปิดแม็กซิลลารี (maxillary ostium)
ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ถึง 6 มิลลิเมตร2   
โพรงอากาศแม็กซิลลาบุดว้ ยเยือ่ เมือก (mucous membrane)
ของระบบทางเดินหายใจชนิด pseudostratified columnar
ciliated muco-epithelium มีซิเลีย (cilia) โบกพัดเศษ               
สิง่ แปลกปลอมต่าง ๆ รวมทัง้ จุลนิ ทรียอ์ อกทางรูเปิดแม็กซิลลารี
โดยปกติโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากไม่ได้
เชื่อมต่อกัน แต่เมื่อเกิดพยาธิสภาพหรือความผิดปกติจะท�ำให้
มีรูเชื่อมต่อระหว่างอวัยวะทั้งสองเรียกว่าทางเชื่อมระหว่าง
โพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก (Oro-Antral Communication, OAC) กรณีที่รูทะลุอยู่เป็นเวลานานจะเกิดการสร้าง
เนื้ อ เยื่ อ บุ ผิ ว (epithelium) ขึ้ น มาปกคลุ ม ท� ำ ให้ เ กิ ด เป็ น     
ช่องทางติดต่อถาวร (oro-antral  Fistula, OAF) สาเหตุส�ำคัญ
ของการเกิดช่องทางติดต่อถาวรระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลา
และช่องปาก2 ได้แก่ การถอนฟัน อุบัติเหตุบริเวณใบหน้า            
การอั ก เสบของกระดู ก ขากรรไกรบน เนื้ อ งอกของกระดู ก     
ขากรรไกรบน ถุ ง น�้ ำ  ซิ ฟ ิ ลิ ส ซึ่ ง เป็ น ผลให้ เ กิ ด แผลเรื้ อ รั ง          
ในกระดูกขากรรไกรบน อาการแสดงของการเกิดทางเชื่อม
ระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก2 ได้แก่ เลือดออก
ในรู จ มู ก ด้ า นที่ เ กิ ด รู ท ะลุ พู ด เสี ย งขึ้ น จมู ก หรื อ มี เ สี ย งก้ อ ง    
เมื่อรับประทานอาหารหรือดื่มน�้ำจะมีอาหารหรือน�้ำเข้าไป   
ในช่องจมูกได้ ดูดน�้ำโดยใช้หลอดล�ำบาก หากเกิดช่องทาง
ติ ด ต่ อ ถาวรร่ ว มกั บ การติ ด เชื้ อ ในโพรงอากาศแม็ ก ซิ ล ลา                   
จะท�ำให้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น อาจมีหนองไหลจากแผลถอน
ฟั น หรื อ รู ้ สึ ก ว่ า มี ห นองไหลลงคอ กดเจ็ บ หรื อ ปวดบริ เวณ              

โพรงอากาศ หรืออาจพบก้อน (antral polyp) เกิดขึ้นที่แผล
ถอนฟัน
การถอนฟันกรามบนเป็นสาเหตุการเกิดทางเชื่อม
ระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากที่พบบ่อยที่สุด
โดยเฉพาะปลายรากฟันกรามบนซี่ที่หนึ่งและสอง เนื่องจาก
ลักษณะทางกายวิภาคของรากฟันกรามบนมีความสัมพันธ์   
ใกล้ชิดกับโพรงอากาศแม็กซิลลา Skoglund3 ศึกษาและพบว่า
พื้ น โพรงอากาศแม็ ก ซิ ล ลามี ค วามหนาประมาณ 1 ถึ ง                           
7 มิลลิเมตร ถึงแม้จะมีอุบัติการณ์การเกิดทางเชื่อมระหว่าง
โพรงอากาศ แม็ ก ซิ ล ลาและช่ อ งปากต�่ ำ เพี ย งร้ อ ยละ 5 4
ส่ ว นการศึ ก ษาของ Rud 5 ได้ ตั ด ราก (root section)                      
ฟันกรามบนซี่ท่ีหนึ่ง จ�ำนวน 200 ราย พบมีการทะลุของ
รากฟันเข้าไปในโพรงอากาศแม็กซิลลาถึง 100 ราย นอกจากนัน้
การมีหนองปลายรากฟันของฟันกรามและฟันกรามน้อยบน
หรือการมีโพรงอากาศอักเสบเรื้อรังก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดรู
ทะลุได้ง่ายขณะถอนฟัน Guven6 ได้ศึกษาผู้ป่วยที่มีช่องทาง
ติ ด ต่ อ ถาวรระหว่ า งโพรงอากาศแม็ ก ซิ ล ลาและช่ อ งปาก           
98 ราย พบว่ า ฟั น ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องช่ อ งทางติ ด ต่ อ ถาวร
ระหว่ า งโพรงอากาศแม็ ก ซิ ล ลาและช่ อ งปากบ่ อ ยที่ สุ ด คื อ              
ฟันกรามบนซี่ที่สอง รองลงมา คือ ฟันกรามบนซี่ที่หนึ่ง
ส�ำหรับการรักษารูทะลุระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลา
และช่ อ งปาก โดยหลั ก การแล้ ว ควรได้ รั บ การเย็ บ ปิ ด                  
อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากช่องปาก
เข้าไปท�ำให้เกิดการติดเชื้อในโพรงอากาศแม็กซิลลา ในผู้ป่วย   
ที่มีการติดเชื้อในโพรงอากาศอยู่ก่อนแล้ว ไม่สามารถเย็บปิดได้
ทั น ที จ� ำ เป็ น ต้ อ งรั ก ษาการอั ก เสบหรื อ การติ ด เชื้ อ นั้ น ก่ อ น
แม้ ว ่ า รู ท ะลุ ข นาดน้ อ ยกว่ า 5 มิ ล ลิ เ มตรอาจสามารถปิ ด                     
ได้ เ อง 7 แต่ ข นาดของรู ท ะลุ ย ากในการประเมิ น ทางคลิ นิ ก       
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การอั ก เสบเรื้ อ รั ง (chronic             
sinusitis) และลดความเสี่ ย งการเป็ น ช่ อ งทางติ ด ต่ อ ถาวร       
ผู ้ ป ่ ว ยควรได้ รั บ การรั ก ษาโดยการเย็ บ ปิ ด ภายใน 24 ถึ ง                 
48 ชั่ ว โมง 8 การเย็ บ ปิ ด ทางเชื่ อ มระหว่ า งโพรงอากาศ             
แม็กซิลลาและช่องปาก หากรูทะลุมีขนาดเล็กสามารถใช้การ
เย็บแผลถอนฟันเป็นรูปเลขแปด (figure of eight) เพื่อพยุง
ลิ่มเลือดไว้ หากรูเปิดมีขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้การเย็บปิดแผล
ถอนฟันได้ การท�ำศัลยกรรมผ่าตัดโดยใช้แผ่นเหงือกเป็นทาง
เลื อ กที่ เ หมาะสม 9 Awang 10 ได้ แ บ่ ง การท� ำ ศั ล ยกรรม                   
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แผ่นเหงือก (flap procedure)  ออกเป็น local flap และ
distant flap ซึ่งการท�ำ  local flap ประกอบด้วย buccal
flap, palatal flap และ buccal fat pad ส่ ว นการท� ำ                  
distant flap ประกอบด้วย tongue flap เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการรายงานผู้ป่วยรายนี้ เพื่อเสนอ
วิ ธี ก ารท� ำ ศั ล ยกรรมผ่ า ตั ด รากฟั น ออกจากโพรงอากาศ                     
แม็ ก ซิ ล ลาร่ ว มกั บ การผ่ า ตั ด ปิ ด ทางเชื่ อ มระหว่ า งโพรง                   
อากาศแม็กซิลลาและช่องปาก รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำศัลยกรรมการปิดทางเชื่อม
ระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก

รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 54 ปี สถานภาพสมรส ปฏิเสธ
โรคประจ� ำ ตั ว และการแพ้ ย า ถู ก ส่ ง ตั ว มาจากทั น ตแพทย์                
เพื่ อ น� ำ รากฟั น ออกจากโพรงอากาศแม็ ก ซิ ล ลา เนื่ อ งจาก
รากฟั น กรามบนซ้ า ยซี่ ที่ ห นึ่ ง หั ก จากการถอนฟั น และ                     
หลุดเข้าไปในโพรงอากาศหลังจากพยายามแคะรากฟันออก
ตรวจสภาพร่ า งกายสั ญ ญาณชี พ ปกติ การตรวจ
ภายนอกช่องปากปกติ ภายในช่องปากพบบริเวณแผลถอนฟัน
กรามบนซ้ายซี่ที่หนึ่งปรากฏรูทะลุโพรงอากาศขนาดประมาณ
3 มิลลิเมตร ให้ผลบวกเมื่อทดสอบด้วย nose blowing test
ภาพถ่ายรังสีปลายรากฟันพบรากฟันในโพรงอากาศแม็กซิลลา  
ความยาวประมาณ 6 ถึง 7 มิลลิเมตร ให้การวินิจฉัยเป็น                
26 palatal root displacement into left maxillary sinus
with oro-antral communication

ประสาทอินฟราออบิทัลด้านซ้าย (left Infraorbital nerve
block) เกรทเตอร์พาลาทีน (greater palatine nerve block)
นาโซพาลาทีน (nasopalatine nerve block) และฉีดยาชา
เฉพาะต� ำ แหน่ ง ด้ า นแก้ ม ฟั น กรามบนซ้ า ย (buccal                              
infiltration) เปิดแผ่นเหงือกรูปสี่เหลี่ยม (trapezoidal flap)
ชนิดความหนาเต็ม (full thickness mucoperiosteal flap)
(รูปที่ 2)  โดยขาด้านหน้าของรอยกรีดแนวตั้งลงต่อมาเป็นรอย
กรีดช่องปากส่วนหน้า (vestibular incision) ถึงบริเวณฟัน
เขี้ยวบนซ้าย กรอกระดูกบริเวณผนังด้านข้างของโพรงอากาศ
ต�ำแหน่งเหนือปลายรากฟันกรามน้อย กรอขยายรูให้กว้างขึ้น
ประมาณ 1 เซนติ เ มตร เห็ น เยื่ อ บุ โ พรงอากาศสี เ ทาบุ อ ยู ่               
(รูปที่ 3) ใช้ใบมีดเบอร์ 15 กรีดเยื่อบุโพรงอากาศเพื่อทะลุ
เข้าไปในโพรงอากาศ วางหัวดูดน�้ำลายไว้ที่ปากรู พบว่ารากฟัน
ลอยออกมาแล้วล้างโพรงอากาศให้สะอาด

รูปที่ 2 การเปิดแผ่นเหงือกชนิดความหนาเต็ม

ก

ข

รูปที่ 3  ก.) เยื่อบุโพรงอากาศ      ข.) รากฟันที่หลุดเข้าไปในโพรงอากาศ

ก

ข

รูปที่ 1 ก.) ฟันกรามบนซ้ายซีท่ หี่ นึง่ รากฟันด้านเพดานหัก ข.) ภาพรังสี
ปลายราก พบรากฟันในโพรงอากาศ

ก่ อนให้ ก ารรัก ษาทางทัน ตกรรม ได้อธิบ ายภาวะ
แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นและขั้นตอนการรักษาแก่ผู้ป่วย เลือกท�ำ
ศั ล ยกรรมผ่ า ตั ด น� ำ รากฟั น ออกจากโพรงอากาศแม็ ก ซิ ล ลา
ด้วยวิธี Caldwell-Luc operation เริ่มจากการสกัดเส้น            

48

ก
รูปที่ 4

ก.) รากฟันที่น�ำออกมาจากโพรงอากาศ
ข.) ฟันกรามบนซ้ายซี่ที่หนึ่ง และรากฟันที่หัก
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ศั ล ยกรรมปิ ด ทางเชื่ อ มระหว่ า งโพรงอากาศ          
แม็กซิลลาและช่องปากวิธี buccal advancement flap  
ขลิ บ กระดู ก ด้ า นแก้ ม (buccal bone) โดยใช้ ร อนเจอร์               
ฟอร์เซ็บ (rongeur forceps) เพื่อลดความสูงของกระดูก             
ก
ลดความตึงแผ่นเหงือกโดยใช้มีดเบอร์ 15 กรีดเยื่อหุ้มกระดูก
ในแนวขวางของความยาวแผ่นเหงือก (horizontal periosteal               
releasing incision) หลาย ๆ ต�ำแหน่ง จนแผ่นเหงือกสามารถ รูปที่ 6   ก.) ความลึกของช่องปากส่วนหน้า 2 สัปดาห์   
           ข). ความลึกของช่องปากส่วนหน้า 3 เดือน
ยืดออกและดึงมาปิดรูได้สนิท เย็บปิดแผลแบบรอยเย็บเดี่ยว
(simple interrupted suture) แล้วตรวจสอบไม่ให้มีรูทะลุ
บทวิจารณ์
ระหว่างแผ่นเหงือกกับเนื้อเยื่อด้านเพดาน (รูปที่ 5)

ข

การถอนฟั น กรามบนเป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ทางเชื่ อ ม
ระหว่ า งโพรงอากาศแม็ ก ซิ ล ลาและช่ อ งปากบ่ อ ยที่ สุ ด                  
โดยเฉพาะการถอนฟันกรามบนซี่ที่หนึ่งและสอง8,11 อุบัติการณ์
การเกิดทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก
ในการศึ ก ษาต่ า ง ๆ ค่ อ นข้ า งหลากหลาย เนื่ อ งจากบาง                
การศึกษาได้รายงานการเกิดทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศ                    
แม็ ก ซิ ล ลาและช่ อ งปากจากฟั น บนทั้ ง หมด บางการศึ ก ษา
รายงานอุบัติการณ์เฉพาะฟันกรามบนซี่สุดท้าย (maxillary
third molar) Rothamel, et al12 พบอุบัติการณ์การเกิดทาง
รูปที่ 5  เย็บปิดแผลโดยใช้โดยใช้การเย็บแผลแบบรอยเย็บเดี่ยว
เชื่ อ มระหว่ า งโพรงอากาศแม็ ก ซิ ล ลาและช่ อ งปาก                        
ค�ำแนะน�ำหลังการท�ำหัตถการ ประกอบด้วย การกัด ร้ อ ยละ 13 จากการถอนและผ่ า ตั ด ฟั น กรามบนซี่ สุ ด ท้ า ย                
4
ผ้าก๊อสเพื่อห้ามเลือด หลีกเลี่ยงการไอจามและบ้วนน�้ำแรงๆ ในขณะที่ Bodner, et al. พบอุบัติการณ์จากการถอนฟัน
ไม่ใช้ลิ้นเลียแผล ไม่ใช้หลอดดูดเมื่อดื่มของเหลวต่าง ๆ ไม่สูบ กรามและฟันกรามน้อยเพียงร้อยละ 5 และพบในผู้ป่วยเพศ
13
บุหรี่ ประคบแก้มด้วยความเย็น จ่ายยาแก้ปวด เพื่อลดอาการ ชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน 2.5:1 สอดคล้องกับการ
14
ปวดที่ เ กิ ด ขึ้ น จ่ า ยยาปฏิ ชี ว นะ เพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ใน                ศึกษาของ Chongruk ที่มักพบในผู้ป่วยเพศชายและเกิดกับ
โพรงอากาศและแผลถอนฟัน จ่ายยาลดการคั่งในช่องจมูกเพื่อ ฟันกรามบนซี่ที่หนึ่ง ส�ำหรับผู้ป่วยรายนี้พบสาเหตุการเกิดทาง
ท� ำ ให้ ส ารคั ด หลั่ ง ระบายออกทางช่ อ งจมู ก ได้ ดี ขึ้ น ลดการ เชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากจากการถอน
ฟันกรามบนซี่ที่หนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษา
อักเสบในโพรงอากาศ
การรักษาทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลา
และช่ อ งปากที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การเย็ บ ปิ ด ทั น ที (immediate                
ติดตามผลการรักษา
repair) เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากช่องปากเข้าไปท�ำให้เกิดการติด
2 สัปดาห์และ 3 เดือนหลังจากท�ำศัลยกรรม ผู้ป่วย เชื้อในโพรงอากาศและลดความเสี่ยงการเป็นช่องทางติดต่อ
ไม่มีอาการใด ๆ แผลหายเป็นปกติ ไม่พบการกลับมาเป็นซ�้ำ  ถาวร ในรายที่มีรูทะลุมานานมักพบการติดเชื้อในโพรงอากาศ
พบการตื้ น ของช่ อ งปากส่ ว นหน้ า (shallow vestibule)                  ร่ ว มด้ ว ย จึ ง ควรได้ รั บ การรั ก ษาการติ ด เชื้ อ ในโพรงอากาศ           
โดยพบการตื้นของช่องปากส่วนหน้าที่ 3 เดือน น้อยลงจาก ให้ดีขึ้นก่อน ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมในโพรงอากาศควรน�ำออกมา
แล้วนัดมาติดตามผลและล้างโพรงอากาศเป็นระยะจนกว่าการ
การติดตามผลการรักษาที่ 2 สัปดาห์ (รูปที่ 6)
ติ ด เชื้ อ จะหมดไป โดยสั ง เกตจากน�้ ำ เกลื อ ที่ ล ้ า งออกมา                  
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หากพบว่ามีลักษณะใสติดต่อกัน 3 วัน ก็สามารถพิจารณา
ท�ำการผ่าตัดปิดรูทะลุ (delayed repair) ต่อได้
เมื่ อ มี ร ากฟั น เคลื่ อ นเข้ า ไปในโพรงอากาศ                           
การวิ นิ จ ฉั ย ขึ้ น อยู ่ กั บ การถ่ า ยภาพรั ง สี การประเมิ น ขนาด             
ของรากฟัน ต�ำแหน่งรากฟันในโพรงอากาศ การน�ำรากฟัน
ออกเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นล�ำดับแรก15 มีบางการศึกษา
แนะน�ำว่า หากรากฟันมีขนาดน้อยกว่า 3 มิลลิเมตรและไม่มี
ภาวะอักเสบของโพรงอากาศ อาจพิจารณาไม่ต้องน�ำรากฟัน
ออก การน�ำรากฟันออกจากโพรงอากาศอาจน�ำออกผ่านทาง                 
เบ้าฟันหรือวิธี Calwell-Luc operation ควรท�ำด้วยความ
ระมั ด ระวั ง หลี ก เลี่ ย งการท� ำ ให้ ท างเชื่ อ มระหว่ า งโพรง                      
อากาศแม็กซิลลาและช่องปากใหญ่ขึ้น ซึ่ง Huang15 ไม่แนะน�ำ
ให้ผ่าตัดน�ำรากฟันผ่านทางเบ้าฟันเนื่องจากท�ำให้ทางเชื่อม
ระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากมีขนาดใหญ่ขึ้น
เพิ่ ม ความเสี่ ย งในการเกิ ด ช่ อ งทางติ ด ต่ อ ถาวรและเพิ่ ม                
ความเสี่ ย งของการติ ด เชื้ อ Caldwell-Luc operation         
เป็นการผ่าตัดเข้าไปทางผนังด้านข้างของโพรงอากาศโดยตรง
เพื่อน�ำรากฟันออก วิธีนี้มีข้อดีคือสามารถเห็นโพรงอากาศได้
ชัดเจน แต่ข้อเสียคือไม่มีกระดูกมาทดแทนบริเวณผนังที่เจาะ
เข้ า ไป อาจพบการบวมของใบหน้ า หรื อ มี อ าการชาหลั ง              
การผ่าตัด Lindorf16 เสนอการแก้ปัญหาการทดแทนกระดูก
ด้วยเทคนิค bone lid ผนังของโพรงอากาศแม็กซิลลาจะถูก             
ปิดกลับโดยฝาปิดกระดูกคล้ายกับการปลูกถ่ายกระดูก (bone                
grafting) ส่วน Feldmann17 ได้ดัดแปลงเทคนิคนี้ โดยการตรึง
แผ่ น กระดู ก ด้ ว ยการเย็ บ บริ เวณมุ ม ของฝาปิ ด กระดู ก เพื่ อ              
ยึ ด ตรึ ง ไม่ ใ ห้ แ ผ่ น กระดู ก เคลื่ อ นไหว ข้ อ ดี ข องเทคนิ ค นี้ คื อ            
ลดการสูญเสียกระดูก ป้องกันการเกิดความวิการของกระดูก
(bony defect) แต่ มี ข ้ อ เสี ย คื อ อาจมี ก ารเคลื่ อ นที                              ่
ของชิ้ น กระดู ก ได้ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การอั ก เสบติ ด เชื้ อ และ                  
ส่งเสริมการละลายของแผ่นกระดูก ใช้เวลาในการท�ำหัตถการ
นานขึ้ น และต้ อ งอาศั ย ประสบการณ์ แ ละความช� ำ นาญ                     
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการใช้เอ็นโดสโคปิก (endoscopic)                
น�ำรากฟันออกจากโพรงอากาศมีการใช้งานแพร่หลายมาก
ขึ้น18 ข้อดี คือ กระดูกถูกท�ำลายน้อย สามารถเห็นรากฟันได้
โดยตรง มี อั น ตรายต่ อ เส้ น ประสาทอิ น ฟราออบิ ทั ล น้ อ ย              
ข้อจ�ำกัดของวิธีนี้ คือ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ต้องการเครื่องมือ
เฉพาะและต้องท�ำการรักษาภายใต้การดมยาสลบ
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การพิจารณารักษาทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศ            
แม็ ก ซิ ล ลาและช่ อ งปากขึ้ น กั บ หลายปั จ จั ย 19 ได้ แ ก่                   
ขนาดของรูทะลุ ระยะเวลาทีเ่ กิดและการปรากฏการติดเชือ้ ร่วม
การเลือกรูปแบบการรักษาขึ้นอยู่กับปริมาณและภาวะของ
เนื้อเยื่อที่จะน�ำมาซ่อมแซม9 von Wowern7 ได้เสนอว่าหาก
ขนาดของรู ท ะลุ น ้ อ ยกว่ า 5 มิ ล ลิ เ มตร จะสามารถ                            
ปิดได้ด้วยตัวเอง แต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์แน่ชัดว่าทางเชื่อมระหว่าง
โพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากขนาดเล็กสามารถหายได้
ด้ ว ยตั ว เองจริ ง ในปั จ จุ บั น การเย็ บ ปิ ด รู ท ะลุ ที่ มี ข นาดเล็ ก
(ขนาดน้ อ ยกว่ า 5 มิ ล ลิ เ มตร) อาจใช้ ก ารเย็ บ ปิ ด แผลรู ป                 
เลขแปด แต่ ห ากยั ง ไม่ เ พี ย งพออาจพิ จ ารณาใช้ ก ารท� ำ
ศัลยกรรมแผ่นเหงือกเป็นทางเลือกในการรักษา   
แผ่ น เหงื อ กที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการปิ ด ทางเชื่ อ ม
ระหว่ า งโพรงอากาศแม็ ก ซิ ล ลาและช่ อ งปากมากที่ สุ ด                          
คือ buccal advancement flap ซึ่งเสนอโดย Rehrmann                
มี ข ้ อ ดี คื อ เป็ น แผ่ น เหงื อ กที่ มี ฐ านกว้ า ง ท� ำ ให้ มี เ ลื อ ดมา                
หล่อเลี้ยงเพียงพอ (adequate vascularization) สามารถ
ท� ำ ได้ ง ่ า ย ส่ ว นข้ อ เสี ย ของวิ ธี นี้ คื อ ความลึ ก ของช่ อ งปาก                 
ส่วนหน้าลดลง ส่งผลต่อการใส่ฟันเทียมในอนาคต แต่การ
ศึกษาของ von Wowern20 แสดงให้เห็นว่าการใช้ buccal                                
advancement flap ท� ำ ให้ ก ารลดลงของความลึ ก ของ                
ช่องปากส่วนหน้าเป็นอยู่ถาวรเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมด
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Eneroth 21 พบว่ า การลดลง               
ของช่องปากส่วนหน้าเป็นเพียงปัญหาที่พบชั่วคราว อัตราการ
ประสบความส�ำเร็จของการใช้ buccal advancement flap
ในการปิ ด ทางเชื่ อ มระหว่ า งโพรงอากาศแม็ ก ซิ ล ลาและ                     
ช่องปากเท่ากับร้อยละ 879 สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่พบ
อั ต ราการประสบความส� ำ เร็ จ สู ง มากกว่ า ร้ อ ยละ 90 3,22
แผ่ น เหงื อ กอี ก ประเภทหนึ่ ง คื อ palatal flap ซึ่ ง เป็ น                      
แผ่นเหงือกที่มีหลอดเลือดเกรทเตอร์พาลาทีนเป็นส่วนหนึ่ง
ท� ำ ให้ แ ผ่ น เหงื อ กมี เ ลื อ ดมาหล่ อ เลี้ ย ง มี ค วามหนา                                 
ของแผ่ น เหงื อ ก สามารถน� ำ มาปิ ด ทางเชื่ อ มระหว่ า งโพรง             
อากาศแม็ ก ซิ ล ลาและช่ อ งปากได้ ดี มี ค วามปลอดภั ย และ                      
ไม่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความลึกช่องปากส่วนหน้า
เหมื อ นกั บ buccal flap นอกจากนี้ แ ผ่ น เหงื อ กยั ง มี                           
ความแข็งแรงและต้านทานต่อการบาดเจ็บและการติดเชือ้ ได้ดกี ว่า
แต่การผ่าตัดโดยใช้ palatal flap จะมีกระดูกด้านเพดานโผล่
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ในช่องปากก่อให้เกิดอาการปวดภายหลังผ่าตัดและการหาย
ของแผลเป็นแบบทุติยภูมิ (secondary healing) มีการศึกษา
เปรียบเทียบอัตราการประสบความส�ำเร็จของ palatal flap
และ buccal flap พบว่าอัตราการประสบความส�ำเร็จของ
palatal flap เท่ากับร้อยละ 96.67 สูงกว่า buccal flap ซึ่งมี
อัตราการประสบความส�ำเร็จร้อยละ 93.3323 palatal flap
มักน�ำมาใช้ในรายที่มีรูทะลุขนาดใหญ่หรือมีความผิดพลาดของ
buccal flap ส่วนไขมันกระพุ้งแก้ม (buccal fat pad) เป็น
เนื้อเยื่อไขมันที่ถูกหุ้มด้วยแคปซูลไขมันกระพุ้งแก้มจะมีการ
สร้างเนือ้ เยือ่ บุผวิ (epithelialization) ที่สมบูรณ์ในสัปดาห์ที่ 3
ถึง 4 หลังการผ่าตัด การศึกษาของ Egyedi น�ำมาประยุกต์ใช้
ในการปิดทางเชื่อมระหว่าง โพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก
ข้อดีคืออยู่ใกล้ฟันกรามบน สามารถน�ำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว
และสะดวก อัตราการประสบความส�ำเร็จสูง บางการศึกษาพบ
อัตราการประสบความส�ำเร็จร้อยละ 10019 เนื่องจากไขมัน
กระพุ้งแก้มมีเลือดมาหล่อเลี้ยงสูง การศึกษาของ Nashar24
เปรียบเทียบการปิดทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลา
และช่องปากโดยใช้ไขมันกระพุง้ แก้มและ buccal advancement
flap พบว่าอัตราการประสบความส�ำเร็จของไขมันกระพุ้งแก้ม
ร้อยละ 100 แต่ buccal advancement flap เพียงร้อยละ
80 ภาวะแทรกซ้อนของการใช้ไขมันกระพุง้ แก้มเมือ่ เปรียบเทียบ
กับ buccal advancement flap สูงกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ เช่น อาการบวม ปวด อ้าปากได้ลดลง25 ข้อบ่งชี้ในการใช้
ไขมั น กระพุ ้ ง แก้ ม ควรใช้ ใ นรายที่ มี เ นื้ อ เยื่ อ ด้ า นแก้ ม และ               
ด้ า นเพดานไม่ ส มบู ร ณ์ ถู ก ท� ำ ลาย หรื อ ในรายที่ มี ค วาม                   
ผิดพลาดในการใช้ buccal flap และ palatal flap หรือใน
รายที่มีการกลับมาเป็นซ�้ำ (recurrent OAC)  
ในผูป้ ว่ ยรายนีเ้ ลือกใช้ buccal advancement flap
เนื่องมาจากต้องมีการผ่าตัดน�ำรากฟันออกจากโพรงอากาศ
ด้วยวิธี Caldwell-Luc operation ซึ่งเป็นการเปิดเข้าไปยัง
ผนั ง ด้ า นข้ า งของโพรงอากาศ ท� ำ ให้ เ ห็ น ผนั ง ด้ า นล่ า ง                      
ของโพรงอากาศได้ชัดเจน สามารถใช้หัวดูดน�้ำลายดูดรากฟัน              
ออกมาได้ และเป็นหัตถการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จากประวัติ
ของผูป้ ว่ ยไม่มกี ารติดเชือ้ ในโพรงอากาศมาก่อน รูทะลุมขี นาดเล็ก
จึงให้การรักษาโดยการเย็บปิดทันที buccal advancement flap
เป็ น แผ่ น เหงื อ กที่ ท� ำ ได้ ง ่ า ยและสะดวก อั ต ราการประสบ           
ความส� ำ เร็ จ สู ง และสามารถท� ำ ร่ ว มกั บ Caldwell-Luc               

operation ได้ จากการติ ด ตามผลการรั ก ษาพบว่ า                                  
ผูป้ ว่ ยมีความลึกของช่องปากส่วนหน้าลดลง ส่งผลต่อการยึดอยู่             
ของฟันเทียมในอนาคต อาจพิจารณาท�ำศัลยกรรมตกแต่ง             
ช่ อ งปากส่ ว นหน้ า (vestibuloplasty) ต่ อ ไป การให้                            
ค� ำ แนะน� ำ และชี้ แจงข้ อ ห้ า มหลั ง การผ่ า ตั ด เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ                 
เพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ส� ำ หรั บ ปั ญ หาแทรกซ้ อ นจากการ                    
มีรูรั่วของแผ่นเหงือก (wound dehiscence) และการกลับมา
เป็นซ�้ำ  ในผู้ป่วยรายนี้ไม่พบปัญหาดังกล่าวและพบการหาย
ของแผลที่ดี

บทสรุป
การให้ ก ารรั ก ษาทางเชื่ อ มระหว่ า งโพรงอากาศ                
แม็กซิลลาและช่องปากต้องการความรวดเร็วและปลอดภัย  
ความร่ ว มมื อ ของผู ้ ป่ ว ยต่ อ การรั ก ษา การหายของเนื้อเยื่อ                  
ที่ดีและมีภาวะแทรกซ้อนน้อย การพิจารณาเลือกใช้การรักษา
แบบใดขึ้ น อยู ่ กั บ ขนาดและต� ำ แหน่ ง ของทางเชื่ อ มระหว่ า ง          
โพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก การติดเชื้อในโพรงอากาศ
ที่ มี อ ยู ่ ก ่ อ น สุ ข ภาวะของผู ้ ป ่ ว ยและประสบการณ์ ข อง
ทั น ตแพทย์ การใช้ buccal advancement flap เป็ น                    
ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมทางเลื อ กหนึ่ ง ในการรั ก ษาทางเชื่ อ ม
ระหว่ า งโพรงอากาศแม็ ก ซิ ล ลาและช่ อ งปาก สามารถ                       
ท�ำร่วมกับ Caldwell-Luc operation เพื่อน�ำรากฟันออกจาก
โพรงอากาศ แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดคือการป้องกันการเกิดทางเชื่อม
ร ะ ห ว ่ า ง โ พ ร ง อ า ก า ศ แ ม็ ก ซิ ล ล า แ ล ะ ช ่ อ ง ป า ก จ า ก                            
การท� ำ หั ต ถการ โดยควรประเมิ น ผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งระมั ด ระวั ง                          
ถ่ายภาพรังสีที่เหมาะสม มีการมองเห็นต�ำแหน่งที่ท�ำงานอย่าง
ชัดเจน ใช้เทคนิคและควบคุมแรงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะถอนฟัน
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ฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพและวิธีการจัดการ
คเชนทร์ บุญรอด*

			

บทคัดย่อ

ฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคปริทันต์ระดับปานกลางถึงรุนแรง ส่งผลให้ผู้ป่วย
มาพบทันตแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สวยงาม การจัดการจ�ำเป็นต้องอาศัยวิธีการเชิงสหวิทยาการที่เกี่ยวเนื่องกับสาขา               
ปริทันตวิทยา ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมบูรณะหรือทันตกรรมรากเทียม ในบทความนี้จะกล่าวถึง ปัจจัยและกลไกที่เกี่ยวข้อง
กับฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพ รวมถึงกระบวนการรักษาโดยมุ่งเน้นประเด็นทางสาขาปริทันตวิทยาและการรักษาในสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เห็นแนวทางการรักษา ผลทางคลินิกและข้อจ�ำกัดจากการรักษาแต่ละประเภทจากการศึกษาที่หลากหลาย
เพื่อประกอบการวางแผนการรักษาของทันตแพทย์และการอธิบายทางเลือกที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : ฟันเลื่อนต�ำแหน่ง โรคปริทันต์ การจัดการ การคืนกลับเองของฟัน
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Pathologic Tooth Migration and Management Strategy
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Abstract

Pathologic tooth migration is a common problem related to advanced periodontal disease.                               
Many patients seek the solutions for their unesthetic displaced anterior teeth, chewing discomfort or                       
phonetic effects. Management requires interdisciplinary approaches including periodontal, orthodontic,                       
restorative or implant therapies. This article is aimed to review of factors associated with the problem,                    
possible mechanisms and therapeutic treatments from periodontal points of view. Initial treatments                         
necessitate cause-related therapy and following periodontal surgery leading to resolve inflammation within
periodontium. Further beneficial treatments with evidence-based clinical outcomes and stability are                         
also mentioned.
Keywords : tooth migration, periodontal disease, management, spontaneous correction
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บทน�ำ

ความชุก (prevalence) ของฟันเลื่อนตำ�แหน่งเหตุ
พยาธิสภาพในแต่ละการศึกษาจะมีความแตกต่างกันไปตาม
ฟั น เลื่ อ นตำ�แหน่ ง เหตุ พ ยาธิ ส ภาพ (pathologic เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณาประกอบการวินจิ ฉัย โดยทัว่ ไปพบได้
tooth migration) คือ การเคลื่อนตัวของฟันไปจากตำ�แหน่ง ร้อยละ 11.4 ถึง ร้อยละ 55.83,4,7,8 และพบได้มากขึ้นตามระดับ
การสบฟันตามธรรมชาติ (physiologic position) ระหว่าง                 ความรุนแรงของโรคปริทนั ต์อกั เสบ Khorsidi และคณะ7   ไม่พบ                                              
ขากรรไกรบนและล่าง1 เป็นผลมาจากการสูญเสียสมดุลของ การเกิ ด ฟั น เลื่ อ นตำ�แหน่ ง เหตุ พ ยาธิ ส ภาพเลยในผู้ ป่ ว ยโรค             
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับฟันโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรค    ปริทันต์อักเสบระดับเล็กน้อย แต่กลับพบมากขึ้นในผู้ป่วยโรค                        
ปริทนั ต์อกั เสบ2 ผูป้ ว่ ยมักมาพบทันตแพทย์ดว้ ยลักษณะของฟัน ปริทนั ต์อักเสบระดับปานกลาง (ร้อยละ 5.2) และระดับรุนแรง
หน้าบนมีช่องห่างจากเดิมที่ไม่เคยมีมาก่อน และฟัน มีแนวโน้ม (ร้อยละ 51) Towfighi และคณะ4 รายงานการสูญเสียระดับ
เคลื่อนห่างออกจากกันมากขึ้น3
การยึดเกาะทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ พบว่าในฟันเลื่อน               
ฟันเลื่อนตำ�แหน่งเหตุพยาธิสภาพที่พบร่วมกับโรค ตำ�แหน่งเหตุพยาธิสภาพ สูญเสียระดับการยึดเกาะทางคลินิก
ปริทันต์อักเสบมีหลายลักษณะ (รูปที่ 1) ผู้ป่วยหนึ่งรายอาจพบ มากกว่าฟันปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ และยังพบการโยกของฟัน
หลายลักษณะร่วมกัน Towfighi และคณะ4 รายงานถึงรูปแบบ ที่มากกว่าอย่างมีนัยสำ�คัญเช่นกัน เป็นข้อมูลชี้ให้เห็น
ที่พบมากที่สุดคือ ฟันหน้าแผ่กว้างขึ้น (facial flaring) พบได้
ร้อยละ 90 รองลงมาคือ ฟันห่าง (diastema) ร้อยละ 88.6    สาเหตุการเกิดฟันเลื่อนตำ�แหน่งเหตุพยาธิสภาพ
ฟันบิดหมุน (rotation) ร้อยละ 72 ฟันยื่นยาวขึ้น (extrusion)
ร้อยละ 68.2 และฟันล้มเอียง (tipping) ร้อยละ 13.6 ในรายทีเ่ ป็น
ฟั น เลื่ อ นตำ�แหน่ ง เหตุ พ ยาธิ ส ภาพเกิ ด ขึ้ น จาก
โรคปริทันต์อักเสบขั้นรุนแรง อาจพบว่าทิศทางการเคลื่อนตัว การสูญเสียสมดุลของปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับฟัน2 Brunsvold9
ของฟันจะไปในทิศทางตรงข้ามกับตำ�แหน่งที่ปรากฏอาการ ได้สรุปปัจจัยที่สำ�คัญต่าง ๆ ที่มีผลต่อตำ�แหน่งของฟันโดยตรง                 
แสดงรุนแรงที่สุด ซึ่งมักพบเป็นการสูญเสียระดับการยึดเกาะ (รูปที่ 2) ซึ่งอาจมีผลต่อการเกิดฟันเลื่อนตำ�แหน่งเหตุพยาธิ
ทางคลินิก (clinical attachment loss)5 หรือการเกิดรอย                  สภาพด้ ว ยปั จ จั ย เหล่ า นี้ ได้ แ ก่ แรงดั น จากอวั ย วะปริ ทั น ต์                       
วิการของกระดูกเบ้าฟัน (bony defect)6
ที่อักเสบ แรงจากการบดเคี้ยว แรงดันจากริมฝีปาก ลิ้น แก้ม
แรงจากการงอกของฟันหรือแม้แต่ปัจจัยร่วม เช่น การสูญเสีย
ฟันในตำ�แหน่งที่เกี่ยวข้อง3 การกีดขวางการสบฟัน (occlusal
interference)10 การบาดเจ็บเหตุสบฟัน (trauma from     
occlusion)11 และการสูญเสียการสบฟันหลัง (posterior bite
collapse)11,12  ในผูป้ ่วยบางรายอาจปรากฏให้เห็นหลายปัจจัย
ทำ�ให้ยากที่จะระบุว่าเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได้แน่ชัด3

รูปที่ 1

ฟันเลื่อนตำ�แหน่งเหตุพยาธิสภาพในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ
พบฟันหน้าบนแผ่กว้างร่วมกับยื่นยาวและมีช่องว่างขนาด
ใหญ่  ภาพรังสีแสดงลักษณะการทำ�ลายอย่างรุนแรงของ
กระดูกรอบรากฟัน

รูปที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนตำ�แหน่งของฟัน (Brunsvold
              MA. Pathologic tooth migration. J Periodontol.  
              2005; 76(6): 860.)
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หลายการศึกษาพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากโรค
ปริทันต์อักเสบ ที่คาดว่ามีบทบาทสำ�คัญต่อฟันเลื่อนตำ�แหน่ง
เหตุพยาธิสภาพไว้หลายประเด็น Brunsvold และคณะ9 กล่าว
ถึงโครงสร้างย่อยของอวัยวะปริทันต์อย่างหนึ่ง คือ เส้นใยเหนือ         
ผนังกั้นกระดูกเบ้าฟัน (transseptal fibers) (รูปที่ 3) เป็นมัด
เส้นใยเหงือกทอดตัวพยุงฟันซี่ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน เหนือกระดูก
เบ้าฟันส่วนที่เป็นผนังกั้น (septal bone) เมื่อเส้นใยเหล่านี้
ฉีกขาดหรือลดความแข็งแรงลงจากโรคปริทันต์ ก็อาจทำ�ให้เกิด
การเคลือ่ นตัวของฟันขึน้ ได้ นอกจากนีบ้ ทบาทจากกระบวนการ
อักเสบทำ�ให้เกิดการเพิม่ ของ capillary filtration และ interstitial
fluid pressure ส่งผลให้เกิด inflammatory tension ในส่วน
ของเอ็นยึดปริทันต์ทำ�ให้เกิดการเคลื่อนตำ�แหน่งของฟันได้6,13
การศึกษาในทางคลินกิ ของ Martinez-Canut3 พบว่า  การสูญเสีย
กระดูกรอบรากฟันมีโอกาสเกิดฟันเลื่อนตำ�แหน่งเหตุพยาธิ
สภาพสูงขึ้น 2.95 ถึง 7.97 เท่า  และฟันที่พบการอักเสบของ
อวัยวะปริทันต์มีโอกาสเกิดฟันเลื่อนตำ�แหน่งเหตุพยาธิสภาพ
สูงขึ้น 2.23 เท่า

ปัญหาการสบฟันในภาพรวม (comprehensive orthodontic
treatment) โดยอาจพิจารณาบูรณะฟันด้วยวิธตี า่ ง ๆ ร่วมด้วย
หรือแม้แต่การพิจารณาถอนฟันออกไป กรณีที่มีปัญหารุนแรง
แล้วทดแทนด้วยฟันเทียมแต่ละประเภท9

การรักษาทางปริทันต์
ฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพมักพบร่วมกับโรค
ปริ ทั น ต์ อั ก เสบ จึ ง ต้ อ งเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการรั ก ษาทางปริ ทั น ต์         
เพื่อหยุดยั้งการด�ำเนินของโรคและฟื้นฟูอวัยวะปริทันต์ที่ถูก
ท�ำลายไป ท�ำให้การพยากรณ์โรคของฟันดีขึ้นในระยะยาว            
การรักษาทางปริทันต์โดยทั่วไป เริ่มจากการรักษาขั้นอนามัย           
ช่องปาก (hygienic phase) ซึ่งเป็นขั้นตอนการก�ำจัดสาเหตุ     
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (cause-related therapy) ทั้งที่เป็นปัจจัย
ก่อโรค (etiologic factor) และปัจจัยร่วม (contributing      
factors)15  ได้แก่ การควบคุมคราบจุลนิ ทรีย์ (plaque control)
การขูดหินน�้ำลายและการเกลารากฟัน (scaling and root
planing) รวมทั้งการแก้ไขการบาดเจ็บเหตุสบฟัน ในบริเวณ            
ที่ โ รคปริ ทั น ต์ มี ก ารท� ำ ลายรุ น แรงมากอาจต้ อ งอาศั ย                          
การท�ำศัลยกรรมปริทันต์ (periodontal surgery) ร่วมด้วย                
เพื่อท�ำความสะอาดผิวรากฟัน แก้ไขความวิการของกระดูก               
เบ้ า ฟั น หรื อ การคื น สภาพอวั ย วะปริ ทั น ต์ (periodontal                 
regeneration)
ขั้นตอนการรักษาขั้นอนามัยช่องปาก ประกอบด้วย
การชีใ้ ห้ผปู้ ว่ ยเห็นถึงความส�ำคัญของแผ่นคราบจุลนิ ทรียต์ อ่ การ
ก่อโรค การแนะน�ำการควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ให้ผู้ป่วย
รูปที่ 3 เส้นใยเหนือผนังกั้นกระดูกเบ้าฟันเป็นมัดเส้นใยสายยาวที่ต่อ สามารถท�ำได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมด้วยวิธีเชิงกล
เนื่องกันโดยปกติจะทอดตัวพยุงฟันซี่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน (Brunsvold MA. (mechanical plaque control) โดยการแปรงฟัน การใช้
Pathologic tooth migration. J Periodontol. 2005;76(6):860.)
อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับกายวิภาคของฟัน เช่น ไหมขัดฟัน
แปรงซอกฟันและการใช้สารเคมีในการควบคุมคราบจุลินทรีย์
การจัดการปัญหาฟันเลื่อนตำ�แหน่งเหตุพยาธิสภาพ
(chemical plaque control) ในกรณีทจี่ ำ� เป็น ทัง้ หมดนีจ้ ะท�ำ
ฟั น เลื่ อ นตำ�แหน่ ง เหตุ พ ยาธิ ส ภาพเป็ น ปั ญ หา ควบคู่ไปกับการขูดหินน�้ำลายร่วมกับการเกลารากฟัน (scaling
ซั บ ซ้ อ นจำ�เป็ น ต้ อ งวางแผนการจั ด การด้ ว ยสหวิ ท ยาการ                              and root planing) และการก�ำจัดปัจจัยร่วมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(interdisciplinary approach) เพือ่ พิจารณาร่วมกันจากระดับ เช่น การกรอลดการสบฟันในฟันที่มีปัญหาการบาดเจ็บเหตุสบ
ความรุนแรง และปริมาณกระดูกรอบรากฟันคงเหลือ14 เป็นไป ฟัน พร้อมทั้งการประเมินสภาวะปริทันต์ภายหลังเสร็จสิ้น              
ได้ตั้งแต่การหวังผลการคืนกลับเองของฟัน (spontaneous                           (re-evaluation)
correction) หลังจากให้การรักษาทางปริทันต์ การใช้แรงทาง
จากหลายการศึกษาแสดงถึงผลการรักษาทีด่ ภี ายหลัง
ทันตกรรม จัดฟันเพื่อจัดตำ�แหน่งฟันทั้งที่เป็นการแก้ปัญหา การรักษาในขัน้ ตอนต่าง ๆ Livada และคณะ16 ได้รายงานผูป้ ว่ ย
เฉพาะจุด (adjunctive orthodontic treatment) หรือการแก้ โรคปริทันต์ที่มีปัญหาฟันหน้าบนแผ่ออก ตรวจพบการกีดขวาง
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การสบฟันหลายต�ำแหน่งทั้งต�ำแหน่งในศูนย์และนอกศูนย์              
จากการทีฟ่ นั กรามล่างซีท่ ี่ 3 ทัง้ ซ้ายและขวาล้มเอียง และสบกับฟัน
คูส่ บ ท�ำให้เกิดการสบกระแทกบริเวณฟันหน้าบน ภายหลังจาก
ที่ได้ถอนฟันทั้ง 2 ซี่ ออกไป พบว่า  จุดสบกระแทกลดลงจน
กระทัง่ เกิดการคืนกลับเองของฟันเข้ามาได้ แม้ผปู้ ว่ ยยังไม่ได้รบั
การการขูดหินน�้ำลายหรือเกลารากฟันแต่อย่างใด นอกจากนี้
จากหลายกรณีศึกษา  แสดงผลการรักษาที่ดีภายหลังการรักษา
โรคปริทนั ต์ขนั้ ต้น โดยจากการศึกษาส่วนใหญ่ทแี่ สดงผลการคืน
กลับเองของฟันเลือ่ นต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพมักจะแสดงให้เห็น
ผลส�ำเร็จที่ดีในรายที่ปรากฏฟันห่าง บางการศึกษารายงานถึง
ผลการคืนกลับปิดช่องห่างเฉพาะต�ำแหน่งได้อย่างสมบูรณ์
(complete closure) ภายหลังการขูดหินน�้ำลายและเกลา
รากฟัน5,16 โดย Sato และคณะ17 รายงานผลการประเมินสภาวะ
ปริทนั ต์ภายหลังเสร็จสิน้ การรักษาขัน้ อนามัยช่องปาก สามารถ
พบการคืนกลับเองของฟันจนสามารถปิดช่องฟันห่างขนาด            
3 มิลลิเมตร ระหว่างฟันตัดหน้าบนได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่
Agrawal และคณะ18 รายงานผลการเลื่อนต�ำแหน่งปิดช่องห่าง
ขนาด 3 มิลลิเมตร ได้เพียงบางส่วน คงเหลือช่องห่างขนาด                
1 มิลลิเมตร
ส�ำหรับการท�ำศัลยกรรมปริทนั ต์ จากหลายการศึกษา
ก็แสดงผลการคืนกลับเองของฟันได้เช่นกัน Livada และคณะ16
รายงานผลการลดช่องฟันห่างได้อย่างสมบูรณ์ภายหลังการผ่าตัด
เปิดแผ่นเหงือกเพือ่ ท�ำความสะอาด (open flap debridement)
แต่ไม่สามารถแก้ไขฟันยื่นยาวที่เกิดร่วมกันได้ กรณีศึกษาของ
Kumar และคณะ19 รายงานขนาดช่องห่าง 3 มิลลิเมตร ระหว่าง
ฟั น ตั ด หน้ า บน สามารถเกิ ด การคื น กลั บ เองของฟั น จนปิ ด              
ช่องห่างได้ภายหลังการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพื่อท�ำความ
สะอาด และสามารถคงสภาพอยู่ได้หลังจากการติดตาม 1 ปี
สอดคล้องกับ Brunsvold และคณะ5
จากกรณี ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ก ารคื น กลั บ เองของฟั น                
ภายหลังการรักษาทางปริทันต์นั้น พบผลการรักษาที่ดีของ                    
ฟันเลือ่ นต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพรูปแบบฟันห่างเฉพาะต�ำแหน่ง
เป็นส่วนใหญ่ จึงมีความพยายามศึกษาถึงขนาดของช่องว่าง                
ที่ฟันสามารถเกิดการคืนกลับเองของฟันได้จากการรักษาทาง   
ปริทันต์ทั้งการรักษาขั้นอนามัยช่องปากและการท�ำศัลยกรรม
ปริทันต์ Gaumet และคณะ(20) รายงานผลจากการรักษา                
ขั้นอนามัยช่องปากสามารถพบการปิดช่องห่างได้อย่างสมบูรณ์
คิดเป็นร้อยละ 36.4 ปิดได้บางส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.1 และ

การท�ำศัลยกรรมปริทนั ต์พบการปิดช่องห่างได้อย่างสมบูรณ์คดิ
เป็ น ร้ อ ยละ 51.5 ปิ ด ได้ บ างส่ ว นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.2                      
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากขนาดช่องห่างเริ่มต้นที่สามารถเกิดการ
คื น กลั บ เองของฟั น และปิ ด ช่ อ งห่ า งได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ พ บว่ า                      
ทั้งการรักษาขั้นอนามัยช่องปากและการท�ำศัลยกรรมปริทันต์
สามารถลดช่องห่างขนาดไม่เกิน 1 มิลลิเมตรได้ดี จ�ำนวน                  
ช่องห่างที่ปิดได้อย่างสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 55.6 และ 77.8
ตามล�ำดับ ในขณะที่ช่องห่างขนาดมากกว่า 1 มิลลิเมตร
สามารถปิดช่องห่างได้อย่างสมบูรณ์เพียง ร้อยละ
13.3 และร้อยละ 20 ตามล�ำดับ ส่วน Rohatgi และคณะ21
พบว่าการรักษาขัน้ อนามัยช่องปากสามารถปิดช่องห่างได้อย่าง
สมบูรณ์คดิ เป็นร้อยละ 7.89 ปิดได้บางส่วนคิดเป็นร้อยละ 57.89
และจากการท�ำศัลยกรรมปริทันต์พบการปิดช่องห่างได้อย่าง
สมบูรณ์คดิ เป็นร้อยละ 32.3 ปิดได้บางส่วนคิดเป็นร้อยละ 47.69
ข้อมูลจากขนาดช่องห่างเริม่ ต้นพบว่าสามารถลดขนาดช่องห่าง
ไม่เกิน 1 มิลลิเมตรได้ดเี ช่นกัน การรักษาขัน้ อนามัยช่องปากและ
การท�ำศัลยกรรมปริทนั ต์สามารถปิดช่องห่างได้อย่างสมบูรณ์คดิ
เป็นร้อยละ 22.2 และร้อยละ 65.38 ตามล�ำดับ ขณะที่พบการ
ปิดได้อย่างสมบูรณ์ในช่องห่างขนาด 1 มิลลิเมตร ถึง 2 มิลลิเมตร
คิดเป็นร้อยละ 16.6 จากการท�ำศัลยกรรมปริทนั ต์เท่านั้น ส่วน
จากการศึกษาของ Thakur และคณะ8 ไม่พบผลการคืนกลับเอง
ของฟันภายหลังการรักษาขั้นอนามัยช่องปาก แต่จากการ
ติดตาม 6 เดือนหลังการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือก พบการปิด              
ช่องห่างได้อย่างสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 34.61 ปิดได้บางส่วน
คิดเป็นร้อยละ 53.8 พบแนวโน้มที่ดีในช่องห่างขนาดไม่เกิน               
1 มิลลิเมตร ซึ่งพบการปิดช่องห่างได้หมดคิดถึงร้อยละ 75           
สาเหตุของการคืนกลับเองของฟันในปัจจุบันยังไม่
ทราบแน่ชัด หลายการศึกษาอธิบายว่าอาจเกิดจากผลร่วมกัน
ของหลายกระบวนการ ทั้งการก�ำจัดสาเหตุของโรคปริทันต์    
การก�ำจัดเชือ้ แบคทีเรียซึง่ เป็นปัจจัยก่อโรคพร้อมด้วยปัจจัยร่วม
อื่น ๆ ที่มีผลต่อแรงที่กระท�ำต่อฟัน8 กระบวนการหายของแผล
ทางปริทนั ต์ ทีก่ อ่ ให้เกิดการหดรัง้ ภายในอวัยวะปริทนั ต์ในส่วน
เนื้อเยื่ออ่อน8   กระบวนการทางสรีระภายในอวัยวะปริทันต์        
จากการอักเสบทีล่ ดลง ลดการคัง่ ของสารน�ำ้ ท�ำให้เกิดการหดตัว
ของเนื้อเยื่อปริทันต์5 ร่วมกับเกิดการซ่อมแซมภายในอวัยวะ    
ปริทันต์ เส้นใยข้ามผนังกั้นกระดูกเบ้าฟันจัดเรียงตัวขึ้นมาอีก
ครั้งในลักษณะเดิม บริเวณรอยต่อของผนังกั้นกระดูก   และฟัน  
ท�ำให้เกิดแรงดึงให้ฟันเคลื่อนเข้าสู่ต�ำแหน่งเดิม8,20 ฟันเลื่อน
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ต� ำ แหน่ ง เหตุ พ ยาธิ ส ภาพหากสามารถตรวจพบและให้ ก าร
วินิจฉัยได้เร็ว ก็จะสามารถให้การรักษาเพื่อลดการอักเสบของ
อวัยวะปริทนั ต์ได้ดี ลดระดับความรุนแรงของฟันเลือ่ นต�ำแหน่ง
ลงได้ และสามารถคาดหวังผลได้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่องห่าง
ที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 1 มิลลิเมตร21
การรักษาแบบสหวิทยาการ
ในผู ้ ป ่ ว ยที่ เ กิ ด ฟั น เลื่ อ นต� ำ แหน่ ง เหตุ พ ยาธิ ส ภาพ       
ในระดับความรุนแรงทีม่ ากขึน้ การจัดฟันก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่
เพื่ อ ปรั บ ระดั บ การสบฟั น ให้ ก ลั บ เข้ า สู ่ ต� ำ แหน่ ง ธรรมชาติ       
มากขึน้ แต่ทงั้ นีต้ อ้ งควบคุมการอักเสบของอวัยวะปริทนั ต์ให้อยู่
ในระดับปกติก่อนเริ่มการเคลื่อนฟัน จึงรอระยะเวลา  3 เดือน
ถึง 6 เดือน14,22 หลังการรักษาทางปริทันต์เสร็จสิ้น ซึ่งบางกรณี
อาจต้องอาศัยการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกร่วมด้วย22 เพือ่ ประเมิน
สภาพของอวัยวะปริทันต์และความพร้อมของผู้ป่วยในการจัด
ฟันขั้นถัดไป การเคลื่อนฟันในต�ำแหน่งที่ยังคงอักเสบสามารถ
ก่อให้เกิดการท�ำลายการยึดเกาะของเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน (connective
tissue attachment) บริเวณนั้น จนอาจก่อให้เกิดการท�ำลาย
กระดูกรอบรากฟันขึน้ ตามมาได้23 ดังนัน้ การเคลือ่ นฟันในฟันเลือ่ น
ต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพที่ต้องใช้แรงกดฟันให้ต�่ำลง (intrusive
force) จะส่งผลในลักษณะเดียวกัน คือแรงจากการจัดฟันอาจ
ผลักดันแผ่นคราบจุลนิ ทรียเ์ หนือเหงือกให้ลงไปอยูใ่ ต้เหงือกและ
เกิดการละลายของกระดูกรอบรากฟัน จนน�ำไปสู่การเกิดร่อง
ลึกปริทนั ต์ใต้สนั กระดูก (infrabony pocket) ขึน้ ได้24 นอกจาก
นี้การดูแลขั้นประคับประคอง (supportive periodontal
therapy) ให้แก่ผู้ป่วยตามระยะเวลาที่เหมาะสมในระหว่าง        
การเคลื่อนฟัน และการให้แรงเคลื่อนฟันขนาดที่เหมาะสมในผู้
ป่วยโรคปริทนั ต์เพือ่ ลดความเสีย่ งการเกิดรากฟันละลายตัว การ
เกิดเหงือกร่นและการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟันเพิ่มขึ้น
ระหว่างการจัดฟัน เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องพิจารณา24, 25
กรณีผู้ป่วยจากการศึกษาต่าง ๆ ในปัจจุบันแสดง      
ให้ เ ห็ น การแก้ ไขฟั น เลื่ อ นตำ�แหน่ ง เหตุ พ ยาธิ ส ภาพด้ ว ย                 
สหวิทยาการมากขึน้ พบมีแนวโน้มให้ผลสำ�เร็จทีด่ แี ละพึงพอใจ
แก่ผู้ป่วย บางการศึกษาอาศัยการแก้ไขความสวยงามและการ
ใช้ ก ารรั ก ษาทางทั น ตกรรมจัด ฟัน เพียงอย่างเดียว 25,26 หรื อ
อาจมีการแก้ไขช่องห่างที่หลงเหลืออยู่โดยวิธีทางทันตกรรม
บูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต27 ผู้ป่วยที่เกิดฟันเลื่อนตำ�แหน่ง                
เหตุพยาธิสภาพจำ�เป็นต้องใส่เครื่องมือคงสภาพชนิดติดแน่น
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(fixed retainers) บริเวณฟันหน้า  และควรตรวจสภาพอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินการเสื่อมของวัสดุยึดเรซินคอมโพสิต
และการดูแลอนามัยช่องปากของผู้ป่วย14
การแก้ ป ั ญ หาฟั น เลื่ อ นต� ำ แหน่ ง เหตุ พ ยาธิ ส ภาพ           
โดยการรักษาทางปริทันต์ร่วมกับการจัดฟันนอกจากจะช่วยแก้
ปั ญ หาเรื่ อ งความสวยงามแล้ ว การเคลื่ อ นฟั น ในลั ก ษณะ              
การใช้แรงกดฟันลงยังอาจช่วยให้สภาวะปริทันต์ของฟันดีขึ้น
ด้วย Re และคณะ28 ศึกษาในผู้ป่วย 28 ราย ที่ฟันหน้าบนเลื่อน
ต�ำแหน่งยื่นยาวลงมาซึ่งผ่านการผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกร่วมกับ
การจัดฟัน จากติดตามหลังการักษา 1 ปี พบว่า สามารถลดความ
ลึกร่องปริทันต์ด้านใกล้กลางได้ 4.29 มิลลิเมตรและลดเหงือก
ร่นบริเวณด้านใกล้กลางและด้านใกล้รมิ ฝีปากได้ 1.71 มิลลิเมตร
และ 0.96 มิลลิเมตร ตามล�ำดับ เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ป่วยและ
สามารถดูแลคงสภาพปริทนั ต์ได้งา่ ยขึน้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Cardaropoli และคณะ29 พบว่าสามารถลดความลึกร่อง
ปริทันต์ด้านใกล้กลางได้ 4.35 มิลลิเมตร และท�ำให้เกิดการตื้น
ของรอยวิการของกระดูกเบ้าฟันจากภาพรังสี (radiographic
bone gain) ได้ 2.05 มิลลิเมตร การศึกษาของ Re และคณะ30
ติดตามการจัดฟันแก้ไขปัญหาฟันเลือ่ นต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพ
ที่ระยะเวลา  12 ปี ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อกั เสบรุนแรงจ�ำนวน   
267 ราย ทีผ่ า่ นการรักษาขัน้ อนามัยช่องปาก หรือร่วมกับการท�ำ
ศัลยกรรมปริทันต์ตามข้อบ่งชี้ และมาเข้ารับการติดตามอาการ
อย่างต่อเนื่องพบว่าให้ผลทางคลินิกที่ดี มีฟันเพียง 2 ต�ำแหน่ง
จากทั้งหมดที่ต้องถูกถอนออกไป นอกจากนั้นแล้วฟันสามารถ
คงสภาพอยูไ่ ด้โดยไม่เกิดการกลับมาเป็นโรคปริทนั ต์ซำ�้ และไม่มี
การลุกลามมากขึ้น จากการติดตามต่อเนื่องด้วยค่าดัชนีเหงือก
อักเสบและความลึกของร่องปริทันต์ในปีที่ 12 เทียบกับปีแรก
ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
หลายการศึกษาเลือกที่จะแก้ไขความสวยงามภาย
หลังการจัดฟันด้วยการบูรณะด้วยครอบฟันหรือยึดฟันเหล่านัน้
ไว้ด้วยกัน โดยฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น31-33 หรือบูรณะ
ฟันร่วมกับฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้34 แต่ในบางกรณีจาก
แผนการรักษาจำ�เป็นต้องถอนฟันบางตำ�แหน่งออกแล้วพิจารณา
ใส่ฟนั เทียมทดแทนร่วมกับการฝังรากฟันเทียม35 เป็นทีส่ งั เกตว่า
ในการศึกษาต่าง ๆ มีจุดร่วมกันคือ ภายหลังเสร็จสิ้นการรักษา
จำ�เป็นต้องยึดฟันเหล่านัน้ ไว้ดว้ ยกันวิธใี ดวิธหี นึง่ เช่น การยึดด้วย
เส้นลวดร่วมกับวัสดุเรซินคอมโพสิต25,27 การยึดฟันด้วยครอบฟัน
หลายซี่ติดกัน (splinted crowns)31-35
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บทวิจารณ์

เฉพาะการจัดเรียงตัวของฟันเท่านั้น ภายหลังการจัดฟันแก้ไข
ปัญหาฟันเลือ่ นต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพจะต้องคงสภาพฟันด้วย
เครื่องคงสภาพชนิดติดแน่นบริเวณฟันหน้าเพื่อป้องกันการคืน
กลับของฟัน ลดการโยกของฟันจากการสูญเสียกระดูกรอบ
รากฟันและเพือ่ ให้เกิดความสบายในการเคีย้ วอาหาร25 ซึง่ จ�ำเป็น
จะต้องตรวจติดตามสุขภาพช่องปากในระยะทุก 6 เดือนถึง               
12 เดือนเพื่อประเมินการสภาพของเครื่องมือคงสภาพและ                 
ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งดู แ ลอนามั ย ช่ อ งปากของตนเองได้ เ ป็ น อย่ า งดี                 
เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ�้ำของโรคปริทันต์อักเสบ
การเลือกทีจ่ ะเก็บฟันธรรมชาติเอาไว้และคาดหวังผล
ในระยะยาวในหลายกรณีกม็ คี วามเป็นไปได้และให้ผลการรักษา
ที่ดี31-34,37 แต่จ�ำเป็นต้องอาศัยการรักษาที่ซับซ้อนหลายอย่าง           
ร่วมกัน ค่าใช่จ่ายจากการรักษาค่อนข้างสูงและต้องการความ
ร่วมมือจากผู้ป่วยในการดูแลอนามัยช่องปากเป็นอย่างมาก 30          
ในรายที่มีปัญหาฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพซับซ้อนร่วม
กับการสูญเสียกระดูกเบ้าฟันรุนแรง อาจมีการพยากรณ์โรค
ระดับสิ้นหวัง (hopeless prognosis)38 หรือกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อ
จ�ำกัดเรื่องระยะเวลาที่ต้องมารักษาต่อเนื่องในระยะยาวหรือมี
ข้อจ�ำกัดของค่าใช้จา่ ยเกีย่ วเนือ่ งกับการรักษา อาจต้องพิจารณา
ถอนฟันบางซี่ออกแล้วใส่ฟันเทียมทดแทน ซึ่งมีหลายตัวเลือก
ทัง้ ฟันเทียมถอดได้ ฟันเทียมบางส่วนติดแน่นหรือการบูรณะร่วม
กับรากฟันเทียม ไม่วา่ จะเลือกการรักษาเชิงอนุรกั ษ์หรือการถอน
ฟันแล้วใส่ฟันทดแทน ก็ให้ผลการรักษาที่ดีเช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่
กับความคาดหวังของผู้ป่วย และการท�ำความเข้าใจร่วมกันถึง
ความเป็นไปได้นั้นพร้อมข้อจ�ำกัดที่อาจตามมา  Cortellini     
และคณะ39 ติดตามผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุนแรงที่เลือกการ
รักษาเชิงอนุรกั ษ์ดว้ ยการท�ำศัลยกรรมปริทนั ต์รว่ มกับการจัดฟัน
เปรียบเทียบกับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การถอนฟันร่วมกับการใส่ฟนั เทียม
ทดแทนแบบต่างๆ เป็นระยะเวลา 5 ปี พบว่า ให้ผลทั้งความพึง
พอใจในประสิทธิภาพการบดเคีย้ วและผลการประเมินทางคลินกิ
อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

ฟั น เลื่ อ นตำ�แหน่ ง เหตุ พ ยาธิ ส ภาพเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การอักเสบและการสูญเสียกระดูกเบ้าฟัน จึงต้องเริ่มด้วยการ
กำ�จัดสาเหตุที่เกี่ยวข้องและลดการอักเสบของอวัยวะปริทันต์              
ในบางกรณีอาการโรคปริทนั ต์ในระดับทีไ่ ม่รนุ แรงมาก การรักษา
ทางปริทันต์ในขั้นต้นก็เพียงพอที่จะกำ�จัดสาเหตุและลดการ
อักเสบลงได้ แต่ในกรณีทมี่ คี วามรุนแรงมากขึน้ หรือมีขอ้ บ่งชีท้ าง
กายวิภาคของฟัน อาจพิจารณาทำ�ศัลยกรรมปริทันต์เพื่อกำ�จัด
สาเหตุของการอักเสบให้มากที่สุด ภายหลังการรักษานอกจาก
จะทำ�ให้อวัยวะปริทันต์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว การรักษาทาง
ปริทันต์ยังสามารถให้ผลดีช่วยในการเกิดการคืนกลับเองของ
ฟันเลื่อนตำ�แหน่งเหตุพยาธิสภาพได้ ทั้งจากการรักษาทางปริ
ทันต์ขั้นอนามัยช่องปากและการทำ�ศัลยกรรมปริทันต์ แต่การ
หวังผลในประเด็นนีจ้ ากหลายการศึกษาให้ผลดีเฉพาะฟันเลือ่ น
ตำ�แหน่งเหตุพยาธิสภาพในรูปแบบฟันห่างเฉพาะตำ�แหน่ง5,16-19
อาจหวังผลได้กรณีมชี อ่ งห่างเริม่ ต้นขนาดไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ซึง่
สามารถเกิดการเลื่อนตัวปิดสนิทได้ ร้อยละ 51.5 ถึงร้อยละ 75
ภายหลังการรักษาทางปริทนั ต์ขนั้ อนามัยช่องปากร่วมกับการทำ�
ศัลยกรรมปริทันต์19-21
ในผู้ป่วยฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพที่ซับซ้อน
มากขึน้ ด้วยปัญหาการเรียงตัวของฟันหลายรูปแบบร่วมกัน4 หรือ
มีข้อบ่งชี้ทางทันตกรรมจัดฟันอย่างอื่นที่จ�ำเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขร่วมด้วย หรือเกิดการคืนกลับเองของฟันได้บางส่วนแต่ผู้
ป่วยไม่พงึ พอใจเรือ่ งความสวยงามจึงจ�ำเป็นต้องอาศัยการจัดฟัน
ร่วมด้วยการจัดฟันในผู้ป่วยฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพ
ส่วนมากใช้แรงลักษณะกดฟันเข้าสู่กระดูกเบ้าฟันในบางราย
นอกจากการเรียงตัวของฟันแล้ว อาจหวังผลการลดเหงือกร่น
บริเวณเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟันได้จากระดับสันกระดูก          
เบ้าฟันที่เปลี่ยนแปลงระดับไป28 หรือการลดระยะจุดสัมผัสกับ
สันกระดูกเบ้าฟัน (contact point to alveolar crest) ด้วย
การกรอแต่งผิวเคลือบฟัน (stripping) บริเวณด้านข้างของฟัน
Tarnow และคณะ36 พบว่าในระยะดังกล่าวทีไ่ ม่เกิน 5 มิลลเมตร
บทสรุป
จะพบเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟันขึ้นเต็มช่องได้ถึง ร้อยละ
98 แต่การจัดฟันก็อาจไม่สามารถปรับปรุงความสวยงามของ
ฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยาธิสภาพเป็นปัญหาซับซ้อน
เหงือกได้ทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการ เพราะประกอบด้วยหลายรูปแบบและหลายระดับความรุนแรง
ท�ำลายกระดูกจากโรคปริทันต์เริ่มต้น หลายกรณีมักต้องเลือก สิ่งส�ำคัญ คือ การวินิจฉัยและระบุถึงสาเหตุได้ถูกต้องเพื่อการ
ประนอมความสวยงาม (compromised esthetics) แก้ไข วางแผนการรักษาที่ตรงจุด โดยอาจวางแผนการจัดการแบบ      
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สหวิทยาการเพือ่ พิจารณาร่วมกันระหว่างทันตแพทย์สาขาต่าง ๆ
กับผู้ป่วย ถึงความคาดหวังของผู้ป่วย ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการรักษา รวมถึงข้อจ�ำกัดในระยะยาวโดยเฉพาะ
การเน้นการดูแลอนามัยช่องปากเป็นอย่างดีและการกลับมา
ตรวจประเมินสภาวะตามระยะเวลา เพือ่ ให้ได้แนวทางการรักษา
ที่ เ หมาะสมแก่ ผู ้ ป ่ ว ยและเพื่ อ ผลส� ำ เร็ จ จากการรั ก ษาใน              
ระยะยาว

กิตติกรรมประกาศ
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นักสาธารณสุข...ชาวนาบุญ 29 มิ.ย. 60
ไพศาล เกื้ออรุณ*

วารสารกระบี่เวชสาร มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่
ความรู ้ ผลงานวิ ช าการทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
เป็นช่องทางทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่ อย่างหนึง่ ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของเราชาวการแพทย์และสาธารณสุขที่จะประกอบกิจที่
เป็นคุณต่อตนเองและสังคม เชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่า วารสารนีจ้ ะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นมงคลดังกล่าว
บทความนี้ มุ่งน�ำเสนอโลกทัศน์ที่เราชาวสาธารณสุข
พึ ง ตระหนั ก ในการด� ำ รงวิ ช าชี พ ไว้ ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์ ผู ้ เขี ย นมุ ่ ง
ที่จะสร้างความมุ่งมั่นสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะด้วยกัน โดยมี
ความระลึ ก รู ้ อ ยู ่ ต ลอดในธรรมะแห่ ง วิ ช าชี พ โดยปกติ
เหล่านักสาธารณสุขเป็นผูย้ ดึ อุดมการณ์ ตามแนวพระอนุศาสน์
ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก...
ขอให้ถอื ประโยชน์สว่ นตนเป็นทีส่ อง ประโยชน์ของเพือ่ นมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ตัวท่านเอง
ถ้ า ท่ า นทรงธรรมะแห่ ง อาชี พ ไว้ ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์ . ..เป็ น มรรควิ ถี
แห่งการด�ำรงความบริสุทธิ์แห่งชีวิตของนักการสาธารณสุข
ที่มุ่งสู่การเป็นนักสร้างสุข
นอกจากนี้ พวกเราได้รบั ทราบและเทิดไว้ ซึง่ พระปฐม
บรมราชโองการ เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมือ่ วันศุกร์
ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความว่า "...เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม..." น�ำมาเป็น
แนวทางการด�ำรงชีพในฐานะข้ารองพระบาทของพระองค์
ด้วยการปฏิบตั ติ ามแนวทางนี้ เป็นเสมือนหนึง่ เส้นทางแห่งธรรม
ในการด�ำรงชีพในฐานะสมาชิกของสังคมที่ต้องเป็นภาคีที่ดี
ในการสร้างสุข ซึ่งเป็นมงคลต่อชีวิตแห่งตนด้วย
*

อีกทั้งแนวทางต้นแบบที่สมเด็จย่าทรงกระท�ำ เป็น
แบบอย่างมากมายให้ชาวสาธารณสุขได้ยดึ ถือเป็นหนทางมงคล
เช่ น การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยแพทย์ อ าสาสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็ น หน่ ว ยแพทย์ อ าสาเคลื่ อ นที่
ที่เดินไปในถิ่นทุรกันดาร พระราชภารกิจนี้ ย่อมเป็นตัวอย่าง
ของหนทางในการสร้ า งสุ ข ที่ เ ราชาวสาธารณสุ ข ยึ ด ถื อ
เป็นแบบอย่างเสมอมา
การด�ำเนินชีวติ ของชาวสาธารณสุขโดยอาศัยแนวทาง
อันเป็นมงคลนี้ ย่อมส่งผลดีตอ่ ตนเองและสังคม เป็นการกระท�ำดี
ซึ่งย่อมดี อย่างไรก็ตามการประกอบกรรมดีย่อมมีความยาก
ล�ำบากเฉกเช่นการกระท�ำในทุกเรือ่ งราว สิง่ ทีเ่ ราชาวสาธารณสุข
ได้ มุ ่ ง มั่ น ดู แ ลผู ้ เจ็ บ ป่ ว ย บ่ อ ยครั้ ง ที่ บุ ค ลากรต้ อ งถู ก ต� ำ หนิ
จากผู้อื่น เมื่อผลการดูแลรักษาไม่ได้ผลตามที่คาดหวังหรือ
แนวทางปกติของภาวการณ์นั้น บางคนท้อถอยยุติการท�ำดี
ที่เคยกระท�ำมาด้วยความท้อถอยต่อวิบากกรรม
ในมุมมองของผู้เขียน ซึ่งเชื่อมั่นต่อความเป็นมนุษย์
ทีป่ ระเสริฐได้ดว้ ยการพัฒนาและเรียนรู.้ ..ทันโต เสฏโฐ มนุโสสุ...
และปัญหาหรือทุกข์ มีไว้ให้เรียนรูเ้ พือ่ ดับเหตุแห่งทุกข์ วิญญูชน
พึ ง กระท� ำ ปฏิ บั ติ ต ่ อ ปั ญ หาด้ ว ยหนทางหลุ ด พ้ น จากปั ญ หา
ด้วยหนทางทั้งแปดประการอันได้แก่ ท�ำความเข้าใจ มีความ
พยายามในการคิด พูด ท�ำ ใส่ใจ อย่างมีสติ ในการด�ำเนินชีวิต
เราชาวสาธารณสุขจึงควรปฏิบัติต่อทุกข์หรือความยากล�ำบาก
ทนได้ยาก ไม่นา่ ดูหรือทุกข์จากการท�ำงานอย่างรูเ้ ท่าทันความจริง
การประกอบสัมมาอาชีวะด้านสาธารณสุขบ่อยครั้ง
ไม่สามารถทีจ่ ะท�ำเหตุให้เกิดผลในทันที ต้องรอให้เหตุทถี่ งึ พร้อม
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ในการกระท� ำ ที่ เ หตุ ต ามธรรมชาติ ซึ่งมีเงื่อนเวลาเป็น หนึ่ ง
ของเหตุปจั จัยด้วย ประดุจดัง่ ชาวนาท�ำนาจะได้รวงข้าวก็ตอ่ เมือ่
ได้ปฏิบัติเหตุให้สอดคล้องกับข้อความจริงแห่งธรรมะของการ
เกิดรวงข้าว การท�ำนาข้าวต้องเริ่มตั้งแต่เตรียมพื้นที่ หว่าน
เมล็ดพันธุ์ บ�ำรุงรักษา ประคับประคอง เพื่อรอเวลาให้ข้าว
ออกรวง ตามเหตุปัจจัยแห่งกาล
มวลสมาชิกชาวการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยความ
มุ่งมั่นในการกระท�ำความดี ซึ่งเป็นการประกอบสัมมาอาชีวะ
ทีม่ งุ่ สร้างสุขให้กบั สาธารณชนและตนเอง ย่อมเป็นมงคลกับชีวติ
ของตนและบริวาร สิง่ ทีเ่ ป็นมงคลกับชีวติ เสมือนหนึง่ คือ รวงข้าว
ที่จะเกิดขึ้นอย่างงดงามได้ ต้องถึงพร้อมการด�ำเนินชีวิตตาม
ครรลองของนักสาธารณสุข หากถึงพร้อมด้วยมรรคาทัง้ แปดแล้ว
ท้ายที่สุดย่อมได้รับผลที่เป็นมงคล ดุจดั่งชาวนาที่แม้ระหว่าง
ท�ำนาอาจโดนปลิงโดนทากมีวบิ ากแห่งการท�ำนาข้าว หากมุง่ มัน่
ด�ำเนินการปลูกข้าวให้ถงึ พร้อมแห่งเหตุทดี่ ตี อ่ การท�ำนาสุดท้าย
จะได้เชยชมผลส�ำเร็จแห่งการท�ำนาคือ รวงข้าวที่งดงาม
นั ก การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ก็ เ ฉกเช่ น เดี ย วกั น
อาชีพพวกเราคืออาชีพที่มีโอกาสได้ท�ำบุญ ท�ำในขณะที่หลาย

66

คนอาจ มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ ยามดึกดืน่ ผูค้ นหลับใหลในนิทรา
รมย์อย่างมีความสุข เราชาวสาธารณสุขยังต้องตื่นปัดป้องผอง
ภัยให้กับสาธารณะ ทหารเฝ้าภัยอาณาจักร เราเฝ้าสุขภาวะ
ชาวนาเมือ่ เหนือ่ ยอ่อนก็จรกลับ เรายังจรกลับไปพักไม่ได้จนกว่า
ผองภัยทางสุขภาพจะหมดไป ทั้งหมดเป็นหนทางที่เป็นมงคล
เป็นการท�ำบุญให้กับผู้ทุกข์ยาก
ด้วยเหตุปัจจัยที่ยกมาพอเป็นสังเขป คงพอจะเชิญ
ชาวเหล่ า พี่ น ้ อ งนั ก สาธารณสุ ข ให้ ก ้ า วเดิ น สู ่ เ ส้ น ทางบุ ญ
ทีอ่ าจเหนือ่ ยยากมีวบิ ากกรรม แต่ปลายทางแห่งทางเดินของเรา
ที่ เรารออยู ่ คื อ พี่ น ้ อ งประชาชนจะปฏิ ส นธิ จ นเกิ ด ได้ อ ย่ า ง
มีความสุข ด�ำรงตั้งอยู่ของชีวิตตามล�ำดับขั้นของชีวิตอย่างมีสุข
เมื่อถึงคราวป่วยเจ็บก็ยังคงอยู่ได้อย่างมีสุข สุดท้าย เมื่อเทียน
ชีวติ ถึงคราวทีต่ อ้ งดับไป ก็จะจุตจิ ากลาไป อย่างมีความสุข นีค่ อื
รวงเมล็ดบุญทีเ่ รานักสาธารณสุขชาวนาบุญจะได้เสพเมือ่ ประชุม
เหตุให้ถึงพร้อมตามกาล ...มาเถิดพี่น้องผองเพื่อน มาร่วม
เร่งเร้าพลัง สองมือแห่งเรา มาร่วมสร้างนาบุญให้งดงาม...
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียนบทความลงในวารสาร "กระบี่เวชสาร"
วารสารกระบี่ เวชสาร เป็ น วารสารวิ ช าการของ
โรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งมีก�ำหนดการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 2 ฉบับ
คือ (เมษายน และ ตุลาคม) เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิชาการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข และเพื่อเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
รวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและบุคลากรทั่วไป ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาลกระบี่ และเป็นการส่งเสริม
ให้มเี วที ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการทีจ่ ะเป็นประโยชน์
ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข
วารสารฯ ยิ น ดี รั บ เรื่ อ งทางวิ ช าการและสารคดี
เกี่ ย วกั บ แพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ผู ้ ป ระสงค์ จ ะส่ ง ต้ น ฉบั บ
เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร ควรเตรี ย มต้ น ฉบั บ ตามค� ำ แนะน� ำ
อย่างเคร่งครัด ทัง้ นีเ้ พือ่ ความสะดวกและรวดเร็วในการลงพิมพ์
ซึ่งค�ำแนะน�ำนี้เป็นค�ำแนะน�ำที่ใช้กับวารสารทางการแพทย์
ที่ มี ม าตรฐานสากล รวมทั้ ง การจั ด เขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง
ทีเ่ ป็นประโยชน์สำ� หรับการเตรียมบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสาร
ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ด้วย

ที่ไม่เคยรายงานมาก่อนหรือพบไม่บ่อย และต้องมีหลักฐาน
ชั ด เจนอย่ า งครบถ้ ว น บางครั้ ง รวมถึ ง การบั น ทึ ก เวชกรรม
(Clinical Note) ซึ่งเป็นบทความรายงานผู้ป่วยที่มีลักษณะ
เวชกรรม (Clinical Feature) และ/หรื อ การด� ำ เนิ น โรค
(Clinical course) ที่ไม่ตรงรูปแบบ ที่พบไม่บ่อย บทรายงาน
ผู้ป่วย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน�ำ รายงานผู้ป่วย วิจารณ์
หรือข้อสังเกต สรุป และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่อง
ไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์
บทความฟื้นวิชา/ทบทวนวรรณกรรม (Review
Article) เป็ น บทความที่ ร วบรวมความรู ้ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
จากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ควรเป็น
บทความที่ ใ ห้ ค วามรู ้ ใ หม่ รวบรวมสิ่ ง ตรวจพบใหม่ ห รื อ
เรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านน�ำไปประยุกต์ได้ หรือเป็นบทวิเคราะห์
สถานการณ์โรคต่าง ๆ ประกอบด้วย บทน�ำ วิธีการสืบค้นข้อมูล
เนื้อหาที่ทบทวน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของ
เรื่องไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์
ปกิณกะ (Miscellaneous) เป็นบทความอื่น ๆ
รายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นการแพทย์ สาธารณสุ ข และ
1. ประเภทของบทความ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ หรือบทความที่ส่งเสริมความเข้าใจ
วารสารกระบี่เวชสาร ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ อั น ดี แ ก่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในวงการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข เช่ น
ดังนี้
การศึกษาต่อเนื่อง จริยธรรมทางการแพทย์ บทสัมภาษณ์ หรือ
1.1 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
เรือ่ งเล่าจากแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ความยาวของ
1.2 รายงานผู้ป่วย (Case Report)
เรื่องไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์
1.3 บทความฟื้นวิชา/ทบทวนวรรณกรรม (Review
Article)
2. การเตรียมต้นฉบับ
1.4 ปกิณกะ (Miscellaneous)
- ต้นฉบับ (manuscript) พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Words for 2010 ขึ้นไป
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) เป็นรายงาน
- ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาว
ผลการศึกษาค้นคว้า วิจัย การเขียนเป็นบทหรือตอนตามล�ำดับ ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยรวมตารางและภาพทัง้ หมดแล้ว
ดั ง นี้ ชื่ อ เรื่ อ ง ชื่ อ ผู ้ นิ พ นธ์ บทคั ด ย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและ โดยเว้นขอบทุกด้าน 1 นิ้ว
ภาษาอังกฤษ ค�ำส�ำคัญ บทน�ำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา
- พิมพ์ต้นฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ใช้ตัวอักษร
วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาว TH Sarabun PSK ขนาด 16 point single space โดยยังไม่ตอ้ ง
ของเรื่องไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์
จัดรูปแบบพิเศษใด ๆ มาก่อน
รายงานผู้ป่วย (Case Report) เป็นการรายงาน
- เรียงล�ำดับเนื้อหา ดังนี้
ผู้ป่วยที่ไม่ธรรมดา หรือที่เป็นโรค หรือกลุ่มอาการโรคใหม่
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1. ชื่อเรื่อง (Title Page) ประกอบด้วย
1.1 ชือ่ เรือ่ ง ควรสัน้ กะทัดรัด ได้ใจความทีค่ รอบคลุม
และตรงวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร
หรือ 20 ค�ำ และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ชือ่ ผูเ้ ขียน ระบุชอื่ ผูเ้ ขียนหรือทีมวิจยั ทุกคน และ
ระบุ ชื่ อ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบที่ ติ ด ต่ อ ได้ ให้ เ ป็ น ชื่ อ แรกเสมอ
(corresponding author) ใส่ e-mail address และที่อยู่
ที่ติดต่อได้ และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทคัดย่อ (Abstract)
ปรากฏก่อนเนื้อเรื่อง เป็นการย่อเนื้อหา เอาเฉพาะ
ทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ ระบุตวั เลขทางสถิตทิ สี่ ำ� คัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็น
ประโยคสมบู ร ณ์ แ ละเป็ น ร้ อ ยแก้ ว มี ส ่ ว นประกอบคื อ
วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการศึกษา ผลการศึกษา และวิจารณ์
หรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิง บทคัดย่อ
ต้องเขียนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวแต่ละภาษา
ไม่เกิน 300 ค�ำ
3. ค�ำส�ำคัญ หรือค�ำหลัก (key words)
ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อ เป็นหัวเรื่องส�ำหรับท�ำดัชนีเรื่อง
(Subject Index) ของปีวารสาร (Volume) ใส่ไม่เกิน 5 ค�ำ
ระบุคำ� ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ ทีท่ า้ ยบทคัดย่อของแต่ละภาษา
4. เนื้อเรื่อง
4.1 ภาษาที่ใช้ ให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ทั้งเรื่อง
4.2 บทความภาษาไทย ควรหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษ
ให้มากที่สุด ยกเว้นในกรณีจ�ำเป็นเท่านั้น ศัพท์แพทย์ ถ้ามี
ค�ำแปลเป็นภาษาไทยหรือใช้ศพั ท์ภาษาไทยแพร่หลายแล้วให้ใช้
ภาษาไทย ค� ำ แปลศั พ ท์ โ ปรดดู ใ นพจนานุ ก รมศั พ ท์ แ พทย์
ของราชบัณฑิตยสถาน ถ้าไม่มีค�ำแปลในพจนานุกรมให้ใช้ศัพท์
ภาษาอังกฤษได้ หรือถ้าจะใช้ศัพท์ภาษาไทยที่ไม่มีพจนานุกรม
หรือไม่แน่ใจว่าผู้อ่านมั่วไปจะเข้าใจให้วงเล็บภาษาอังกฤษ
ในครั้งแรกที่ใช้
4.3 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ปนในเนื้อเรื่องภาษาไทย
ให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรใหญ่
อย่ า ขึ้ น ต้ น ประโยคด้ ว ยศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ และหลี ก เลี่ ย ง
การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นกริยา
4.4 ค� ำ ย่ อ ให้ เขี ย นค� ำ เต็ ม ไว้ ใ นการใช้ ค รั้ ง แรก
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พร้อมทั้งใส่ค�ำย่อไว้ในวงเล็บ แล้วครั้งต่อ ๆ ไปให้ใช้ค�ำย่อนั้นได้
ในเนื้อเรื่อง
4.5 การเรียงล�ำดับเนื้อเรื่อง
4.5.1 บทน� ำ (Introduction) ค� ำ อธิ บ ายความ
เป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาทีท่ ำ� การวิจยั ค้นคว้าของผูอ้ นื่
ที่เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.5.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) ของการวิ จั ย
ที่เฉพาะเจาะจง
4.5.3 วัสดุและวิธีการศึกษา (Methods) อธิบายวิธี
การด�ำเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการ
รวบรวมข้อมูล วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือ
ช่วยในการวิจยั ตลอดจนวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลหรือใช้หลักสถิติ
มาประยุกต์
4.5.4 ผลการศึกษา (Results) อธิบายสิ่งที่ได้พบจาก
การวิจัย โดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ พร้อม
ทั้งแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์
4.5.4 วิจารณ์ (discussion) ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับ
ผลการวิจยั ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั้ ไว้หรือไม่เพียงใด และ
ควรอ้างอิง ถึงทฤษฎีหรือการด�ำเนินงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
4.5.5 สรุป (Conclusion) (ถ้ามี) ควรเขียนสรุป
เกี่ยวกับผลการวิจัย (สรุปให้ตรงประเด็น) และข้อเสนอแนะ
ที่อาจน�ำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือให้ข้อเสนอแนะ
ประเด็นปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้ส�ำหรับการวิจัยต่อไป
4.5.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
มีเพียงย่อหน้าเดียว แจ้งให้ทราบว่ามีการช่วยเหลือทีส่ ำ� คัญจาก
ที่ใดบ้าง
4.5.7 เอกสารอ้างอิง (References)
รูปแบบบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
หนังสือ
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่
พิมพ์/:/ส�ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์หรือหน่วยงาน.
บทความในวารสาร
ชือ่ ผูเ้ ขียน.//(ปีทพี่ มิ พ์).//ชือ่ บทความ.//ชือ่ วารสาร.//ปีทพี่ มิ พ์
(ฉบับ),/เลขหน้า.
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สิ่งพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้เขียน.//(พ.ศ. หรือ ค.ศ.).//ชื่อเรื่อง.//[ออนไลน์].//เข้าถึง
ได้จาก/:/http://www……….[พ.ศ. หรือ ค.ศ./เดือน/วันที่เข้า
ถึง].
หมายเหตุ / หมายถึง ระยะเว้นวรรค 1 ครั้ง
// หมายถึง ระยะเว้นวรรค 2 ครั้ง
4.5.8 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ ควรแยกพิมพ์ตา่ งหาก
ตาราง เน้นการจัดระเบียบของค�ำพูด ตัวเลข และ
เครื่องหมายต่าง ๆ บรรจุลงในคอลัมน์ เพื่อแสดงข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล แนวทางการจัดท�ำตาราง มีดังนี้
- แยกตารางออกจากเนื้อหาบทความ ตารางละ
หนึ่งหน้ากระดาษ และไม่ควรเสนอตารางเป็นภาพถ่าย หรือไม่
ควรเป็นไฟล์ประเภท .jpg .TIFF .pdf .gif
- ชือ่ ตารางให้เรียงเลขทีต่ ามล�ำดับเนือ้ หาของบทความ
มีค�ำอธิบายสั้น ๆ แต่ได้สาระครบถ้วนของเนื้อหาตาราง
- หั ว คอลั ม น์ เป็ น การอธิ บ ายข้ อ มู ล ในคอลั ม น์
ควรจะสั้น ๆ หรือย่อ ๆ และอธิบายรายละเอียดในเชิงอรรถ
(footnote) ใต้ตาราง
- แถว (row) เป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับคอลัมน์หัวแถว
(row heading) ใช้ตัวเข้มจะท�ำให้เด่นขึ้น เพราะอาจสับสนกับ
เลขก�ำกับของเอกสารอ้างอิง ให้ใช้เครื่องหมายตามล�ำดับนี้
- บทความหนึ่งเรื่องควรมีตารางไม่เกิน 3 - 5 ตาราง
หรื อ เนื้ อ หา 1,000 ค�ำต่อตาราง ถ้ามีต ารางมากจะท� ำ ให้
การจัดหน้ายากล�ำบาก ใช้เวลามาก สิน้ เปลือง ถ้าผูน้ พิ นธ์มขี อ้ มูล
มาก ให้เลือกเฉพาะข้อมูลทีส่ ำ� คัญน�ำเสนอเป็นตารางในบทความ
อาจจะมีตารางข้อมูลอื่น ๆ แยกไว้ ถ้าผู้อ่านสนใจจึงจะส่งให้

การอ่านประเมินต้นฉบับ
ต้ น ฉบั บ จะได้ รั บ การประเมิ น โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Peer Review) และส่งผลการอ่านประเมินคืนผู้เขียนเพื่อเพิ่ม
เติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี
ลิขสิทธิ์
ห้ามน�ำข้อความทัง้ หมดหรือบางส่วนไปพิมพ์เว้นว่าได้
รับอนุญาตจากโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร
ความรับผิดชอบ
เนือ้ หาต้นฉบับทีป่ รากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบ
ของผูเ้ ขียน ทัง้ นีไ้ ม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์
การส่งบทความให้บรรณาธิการ
ผู ้ เขี ย นส่ ง ไฟล์ ต ้ น ฉบั บ ตามรู ป แบบ ซึ่ ง ก� ำ หนดใน
รูปแบบ .doc, .docx เท่านัน้ ทาง e-mail : gyingt@yahoo.com
หรื อ ส่ ง ต้ น ฉบั บ พร้ อ ม ซี ดี ร อม มาทางไปรษณี ย ์ ส่ ง ถึ ง
คุณสุธาสินี ถิระพร กลุ่มภารกิจ พรส เลขที่ 325 ถ.อุตรกิต
ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
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ภาพและแผนภูมิ ต้องคมชัด เป็นภาพขาวด�ำ/สี ท�ำไฟล์แยก
ก�ำหนดรูปแบบ เป็น .jpg, .TIFF ตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อให้ทราบ
อย่างชัดเจน
เงื่อนไขการรับตีพิมพ์
บทความทีส่ ง่ มาให้กองบรรณาธิการพิจารณา จะต้อง
ไม่เคยตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารอืน่ มาก่อน และต้องไม่อยูใ่ นช่วง
เวลาของการรอพิจารณาจากวารสารอื่น
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