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                     บทคัดย่อ
           โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประชากร       

ในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นภาวะวิกฤตท่ีท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างกะทันหัน การรักษาในบทบาทของโรงพยาบาลชุมชน                

ที่เพิ่มศักยภาพโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ สามารถลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยได้                                                                                                   

	 วัตถุประสงค์	 :  เพื่อศึกษาการด�าเนินของโรค การรักษา และการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในระยะ

เฉยีบพลนั และศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในกรณีศึกษา 2 ราย                                                                                                                      

	 วิธีการศึกษา	 : ศึกษาเป็นรายกรณีแบบเฉพาะเจาะจง จ�านวน 2 ราย ด�าเนินการศึกษาระหว่าง เดือนมิถุนายน 
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อายุ 74 ปี มาด้วยอาการปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ ไม่ร้าวไปที่ไหน ก่อนมาโรงพยาบาล 2 ช่ัวโมง  มีประวัติเป็นโรคปอดอุดก้ัน

เรื้อรังได้รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาล ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase) และการดูแลตามแผน                   

การพยาบาลท้ังหมด 4 แผน มีความส�าเร็จในการเปิดของหลอดเลือด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยรายที่ 2 มาด้วยอาการ  

เจ็บหน้าอกด้านซ้าย ร้าวไปทีแ่ขนซ้าย ตวัเยน็ ก่อนมาโรงพยาบาล 20 นาท ีมีประวตัเิป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสงู โดยได้รบัยา  

ทีค่ลนิกิแพทย์ไม่ต่อเนือ่ง ได้รบัการรกัษาด้วยยาละลายล่ิมเลอืด ขณะให้ยามภีาวะแทรกซ้อนคอื ความดนัโลหติต�า่ขณะให้ยา  

ได้ปรับแผนในการดูแลผู้ป่วย และให้การพยาบาลตามแผนการรักษา 4 แผน จากการติดตามมีความส�าเร็จในการเปิดของ

หลอดเลือด                                                                                

	 สรุป	 : บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะวิกฤต มีความส�าคัญยิ่ง                

ในการประเมนิและคดักรองผูป่้วยอย่างถกูต้อง รวดเร็ว ขณะมาถงึโรงพยาบาล ท�าให้ผูป่้วยได้รบัการวนิจิฉยัถกูต้อง และได้รบั    

การรกัษาด้วยยาละลายลิม่เลอืดอย่างรวดเรว็ พยาบาลต้องมคีวามรูใ้นการบรหิารยา การเฝ้าระวงัภาวะผิดปกตทิีอ่าจเกดิข้ึน     

กับผู้ป่วยได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลจนกระทั่งส่งต่อ ท�าให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้มากขึ้น

                                                                                                            

	 ค�าส�าคัญ	: โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย กรณีศึกษา การพยาบาล

                                      

การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิต	:	กรณีศึกษา

ปารียา  เกกินะ*

 * พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลเหนือคลอง
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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.

Nursing	 care	of	Acute	myocardial	 infarction	patients	 :	 cases	 study																					

Pareeya kekina, B.N.S Department of nursing, Neuklong hospital

Pareeya kakina
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บทน�า

 โรคกล ้ าม เนื้ อหั ว ใจตายเฉี ยบพลัน  (Acute  

myocardial infarction) ช่ือย่อ AMI เป็นโรคที่เป็นปัญหา            

ทางสาธารณสุขของประเทศไทยและของโลก จากข้อมูลสถิติ

ขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีผู้เสียชีวิต               

จากโรคหลอดเลอืดหวัใจเป็นจ�านวนถงึ 7.2 ล้านคนหรอืคดิเป็น

ร้อยละ 12.2 ของสาเหตุการตายทั้งหมด1  ในประเทศไทย                 

มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 26.9 ต่อแสนประชากร ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุขมีเป้าหมายในการลดอัตราการตายจากโรคหลอด

เลือดหัวใจไม่เกิน 3 ต่อแสนประชากร2           

 โรคกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัเกดิจากการตบีหรือ

อุดตันเฉียบพลันของหลอดเลือดแดงหัวใจ จ�าแนกเป็น 2 ชนิด

โดยดูจากผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ ECG (Electro-

cardiography) เป็นแบบ ST elevation MI (STEMI) ซึง่หลอด

เลือดมีการอุดตัน ร้อยละ 100 และแบบ Non-ST elevation 

MI (NSTEMI และ Unstable angina) ซึ่งหลอดเลือดมีการตีบ

ทีรุ่นแรง1  วตัถปุระสงค์ส�าคัญในการรกัษาผูป่้วยกล้ามเนือ้หวัใจ

ตายเฉียบพลันในระยะแรก คือ การท�าให้หลอดเลือดที่อุดตัน 

หายอุดตัน โดยท�าให้เลือดกลับมาเลี้ยงกล้ามเน้ือหัวใจใหม่                

แก่ผู้ป่วยโดยเร็วท่ีสุด การรักษาโดยการให้ยาละลายล่ิมเลือด

เป็นการรักษาหลักที่มีประโยชน์ส�าหรับโรงพยาบาลส่วนใหญ่ 

เป็นวิธีการที่ยอมรับว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้2 เวลาที่เริ่มให้ยาแก่ผู้ป่วย                    

ไม่ควรเกิน 30 นาที นับตั้งแต่ผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาล 

(door to needle time)3

 โรงพยาบาลเหนือคลอง เป็นโรงพยาบาลขนาด 

30 เตียง กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (Acute coronary                

syndrome: ACS) เป็นกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน 1 ใน 5 อันดับโรค

ของหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จ�านวนผู ้ป ่วยกลุ ่ม ACS 

ในปี พ.ศ. 2555-2557 มีผู้ป่วย 33, 34, 34 คน และมี พ.ศ. 

2558 ทั้งหมด 40 คน วินิจฉัยเป็น STEMI 17 คน คิดเป็น                          

รอ้ยละ 42.5 ของผูป้ว่ยทัง้หมด จากการจดัท�าแผนพฒันาระบบ 

บริการสุขภาพ (service plan)

 สาขาโรคหัวใจในป พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนดช่องทางด่วน 

(Fast track MI) ร่วมกับโรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งเป็นโรง

พยาบาล แม่ข่ายมีนโยบายให้โรงพยาบาลชุมชน สามารถ 

ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษา 

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยให้ผู้ป่วยได้รับ                

ยาละลายล่ิมเลือดอย่างรวดเร็ว ดังนั้น พยาบาลเป็นส่วนหน่ึง         

ในทีมสุขภาพที่มีบทบาทส�าคัญ ในการประเมินและคัดกรอง

ผู้ป่วยอย่างถูกต้องรวดเร็วขณะมาถึงโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยได้

รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดอย่างรวดเร็ว การพยาบาล

กอ่นใหย้าละลายลิ่มเลือด ขณะให้และหลังให้ยามีความส�าคัญ

อย่างย่ิง มีการเฝ้าระวังและประเมินผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่  

ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพยาบาลขณะ     

ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์			                                                                                                              

 1. เพื่อศึกษาประวัติ การด�าเนินโรค การรักษาและ

การพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายในระยะ

เฉียบพลัน                                                                                                              

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้ป่วย  

โรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันในกรณีศึกษา 2 ราย โดย

เปรียบเทียบประวัติการเจ็บป่วย การด�าเนินของโรค การรักษา 

และการพยาบาล                                  

	 								วัสดุและวิธีการศึกษา                                                                                                            

 1. เลือกกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้มาใช้บริการ              

ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน                                                                                                                               

 2. ด�าเนินการค้นคว้าเอกสาร ต�ารา งานวิจัยต่าง ๆ              

ท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน                                                                                                                    

 3. ด�าเนินการศึกษาโดยการประเมินปัญหาความ

ต้องการพยาบาล โดยใช้กรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพของ   

กอร์ดอน เป็นแบบในการประเมินความครอบคลุม วินิจฉัย

ปัญหาทางการพยาบาลวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการ

พยาบาลในระยะวิกฤต ประเมินผลการพยาบาล และการ

จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล

 4. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

กรณีศึกษารายที่	1  

 ชายไทย อายุ 74 ปี เช้ือชาติไทย สัญชาติไทย                 

ศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 

สถานภาพ คู่ อาชีพ ท�าสวน                                   
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	 อาการส�าคัญ	:	ปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ ไม่ร้าวไปที่ไหน 

ก่อนมาโรงพยาบาล 2 ชั่วโมง

	 ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน	 : ให้ประวัติ 2 ชั่วโมง 

ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ ไม่เจ็บร้าว

ไปที่ไหน ไม่มีเหงื่อออก ตัวเย็น

	 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต	 : เป็นโรคปอดอุดกั้น

เรือ้รัง รบัการรักษาต่อเนือ่ง ปฏเิสธการแพ้ยาใด ๆ  อาการแรกรับ 

ผูป่้วยรูส้กึตวัด ีมอีาการปวดจกุแน่นใต้ลิน้ป่ี ไม่เจบ็ร้าวไปทีไ่หน 

สีหน้ากังวล หายใจไม่เหนื่อย สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิกาย 

37 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 72 ครั้ง/นาที              

อตัราการหายใจ 20 ครัง้/นาท ีความดนัโลหติ 129/96 มลิลิเมตร

ปรอท pain score 8 ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด               

(O
2
 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 ได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบ่ี เพื่อการดูแลจาก

แพทย์เฉพาะทางและประเมินการเป ิดของหลอดเลือด               

หลังจากได้รับยาละลายลิ่มเลือด มีความส�าเร็จในการเปิด                  

ของหลอดเลือด

  ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่	 2	 :	ปริมาตรเลือดที่

หัวใจส่งออกต่อนาทีลดลง เนื่องจากการบีบตัวของกล้ามเน้ือ

หัวใจผิดปกติจากการขาดเลือดไปเลี้ยง

	 ข้อมลูสนบัสนนุ	 :	  EKG : ST-elevate in AVL, V1-V6,                

ST depress in Lead II, III, AVF 

	 วตัถปุระสงค์ของการพยาบาล	:	ผูป่้วยมปีรมิาตรเลือด

ที่หัวใจส่งออกต่อนาทีเพียงพอ

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล				                                                                                         

 1. เจ็บแน่นหน้าอกเนื่องจากปริมาณเลือดไปเลี้ยง

กล้ามเนื้อหัวใจลดลง 

 2. ปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาทีลดลง 

เนื่องจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ จากการขาด

เลือดไปเลีย้งพยาบาล                                                                                                              

 3. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากได้รับยา

ละลายล่ิมเลือด                                                                      

 4. วิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตนเอง 

	 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่	1	:	เจ็บแน่นหน้าอก 

เนื่องจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง 

	 ข้อมลูสนบัสนนุ	: Pain score 8 รูส้กึเจบ็แน่นหน้าอก

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�่าดูแลให้ยา 

Isodil 5 mg โดยให้อมใต ้ ล้ิน และยาต้านเกร็ดเลือด 

(Aspir in,Clopidogrel)  ตามแผนการรักษาประเมิน  

และบันทึกการตอบสนองของยา และเฝ้าระวังผลข้างเคียง 

ที่อาจจะเกิดขึ้น ให ้สารน�้าทางหลอดเลือด 0.9%NaCl  

1,000 ml v drip 60 ml/hr ให้ผู้ป่วยพักผ่อนอย่างเต็มท่ี   

(absolute bed rest) โดยให้นอนศีรษะสูง 30-60 องศา  

สังเกตอาการเจบ็หน้าอกของผู้ป่วย รวมทัง้ค�าพดูต่าง ๆ  ทีบ่่งบอก

ถึงการเจ็บหน้าอก 

	 การประเมินผล	:	สญัญาณชพี อณุหภมูร่ิางกาย 36.7 

องศาเซลเซียส ชีพจร 110 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ                            

30 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 140/80 มิลลิเมตรปรอท และ              

O
2
 saturation  98% อาการเจ็บหน้าอกลดลง pain score 5 

ผู้ป่วยไม่มีอาการกระสับกระส่ายภายหลังอาการเจ็บหน้าอก

บรรเทา

 



Krabi Medical Journal Vol.1 No.1 October 2017 - March 2018 5

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

	 กิจกรรมการพยาบาล	:	ประเมินข้อห้ามในการให้ยา

ละลายลิ่มเลือด ดูแลให้ได้รับยา Streptokinase ตามแผนการ

รักษา สังเกตอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาการเหน่ือยของผู้ป่วย

และอาการทัว่ไป วดัสญัญาณชีพ และ Neuro sign ทกุ 15 นาที 

4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง หลังจากนั้นทุก 1 - 2 ชั่วโมง ติดตาม

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเน่ือง ขณะผู้ป่วยได้รับยา 

เตรียมรถ Emergency และอุปกรณ์ช่วยชีวิตรวมทั้งเครื่อง 

Defibrillator ให้พร้อมใช้ ติดตามภาวะเลือดออกผิดปกติขณะ

ให้ยา เช่น ต�าแหน่งทีท่�าหตัถการในระบปัสสาวะทางเดนิอาหาร 

ทางเดินหายใจ รอยช�้าตามตัว ทุก 15 นาที ใน 1 ชั่วโมงแรก             

ที่ให้ยาสังเกตอาการแพ้ยาละลายลิ่มเลอืด ใน 1 ชั่วโมงแรกของ

การให้ยา เช่น มีผื่น อาการแน่นหน้าอก การประเมินผลความ

ดันโลหิต 140/80 มิลลิเมตรปรอท และ O
2
 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

	 กิจกรรมการพยาบาล:ประเมินอาการและตรวจ

สัญญาณชีพ รวมถึงอาการทางระบบประสาททุก 15 นาที                    

4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง หลังจากนั้น ทุก 1 ชั่วโมง ในขณะ

ให้ยาละลายลิ่มเลือด เพื่อประเมินระดับความรู้สึกตัว และ

อาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท  on  monitor EKG ไว้ 

เพ่ือตดิตามคลืน่ไฟฟ้าหวัใจอย่างต่อเนือ่งตดิตามภาวะเลือดออก

ผดิปกตก่ิอนและขณะให้ยา เช่น ต�าแหน่งทีท่�าหตัถการในระบบ

ปัสสาวะ ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ รอยช�้าตามตัว ทุก 15 

นาที ใน 1 ชั่วโมงแรก ท่ีให้ยา เตรียมรถ Emergency และ

อุปกรณ์ช่วยชีวิต รวมทั้งเครื่อง Defibrillator  ให้พร้อมใช้ 

 การประเมินผล	 :	 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยา 

ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี E4 V5 M6

	 วินิจฉัยทางการพยาบาล	 4	 :	 วิตกกังวลเกี่ยวกับ

ความเจ็บป่วยของตนเอง 

	 ข้อมูลสนับสนุน	:	สีหน้าวิตกกังวล ญาติสอบถามอาการ

	 วัตถุประสงค์ของการพยาบาล : เพ่ือคลายความ

วิตกกังวลลง เข้าใจภาวะโรค แผนการรักษา และปฏิบัติตน      

ถูกต้อง

	 กิจกรรมการพยาบาล	 :	สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย

และญาติด้วยวาจาท่ีสุภาพ อ่อนโยน ท่าทางที่เป็นมิตร จริงใจ 

เพื่อความเป็นกันเอง สอบถาม และอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ

เกี่ยวกับโรค แผนการรักษาพยาบาล และการปฏิบัติตัว    

เพื่อให้ผู ้ป ่วยหายสงสัยและให้ความร่วมมือในการรักษา

พยาบาล อธิบายเหตุผลการให้ยา ขนาดที่ใช้ อาการข้างเคียง

ที่อาจพบ ความส�าคัญที่ต้องได้รับยาตามแนวทางการรกัษาให้

ครอบคลุม เพือ่ให้ผู้ป่วยรบัทราบ อ�านวยความสะดวกแก่ครอบครวั 

ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลที่มีความส�าคัญต่อผู้ป่วย ได้เยี่ยมและ 

ประคับประคองด้านจิตใจแก่ผู ้ป ่วย ให้การพยาบาลอย่าง 

นุ ่มนวล ใช้น�้าเสียงนุ ่ม ท่าทางสงบในขณะให้การพยาบาล  

เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามปัญหาที่สงสัย ระบายความรู้สึก 

ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมการพยาบาล 

และการประเมินผลของการพยาบาล 

	 การประเมนิผล : ผูป่้วยและญาตสิหีน้าลดความกังวล

ลงบ้าง เข้าใจพยาธสิภาพทีเ่กดิขึน้ ยอมรบัเข้าใจ แผนการรกัษา

ของแพทย์ 

กรณีศึกษาที่		2	                                                                                                        

 ชายไทย อายุ 59 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนา

อิสลาม จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถานภาพคู่ 

อาชีพ ท�าสวน        

	 อาการส�าคัญ	: เจ็บหน้าอกด้านซ้าย ร้าวไปแขนซ้าย 

มีเหงื่อออก ตัวเย็น 20 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล

	 ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน	:		 ให้ประวัติ 20 นาที 

ก่อนมา โรงพยาบาลมีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้าย ร้าวไปที่แขน

ซ้าย มีเหงื่อออกตัวเย็น pain score 8                                                          

	 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต	 :	ประวัติโรคประจ�าตัว  

โรคไขมันในเลือดสูง รับยาไม่ต่อเน่ืองที่คลินิกแพทย์ 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 O
2
 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 เพ่ือการดูแล               

จากแพทย์เฉพาะทางและประเมินการเปิดของหลอดเลือด               

หลังจากได้รับยาละลายลิ่มเลือด มีความส�าเร็จในการเปิดของ

หลอดเลือด 

	 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล	 1	 : เจ็บแน่นหน้าอก 

เนื่องจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง 

	 ข้อมูลสนับสนุน	

 1. รู้สึกเจ็บแน่นหน้าอกไม่ร้าวไปไหน 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�าแหน่งที่ท�าหัตถการ ในระบบปัสสาวะ ทางเดิน

อาหาร ทางเดนิหายใจ รอยช�า้ตามตวั ทกุ 15 นาท ี ใน 1 ช่ัวโมง

แรกที่ให้ยา สังเกตอาการแพ้ยาละลายลิ่มเลือด  ใน 1 ชั่วโมง

แรกของการให้ยา เช่น มีผื่น อาการแน่นหน้าอกสังเกตอาการ  

อาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดกล้ามเน้ือ หนาวส่ัน 

อาการทางกระเพาะอาหาร   

 กิจกรรมการพยาบาล	 :	 ประเมินสภาพท่ัวไป วัด

สัญญาณชีพทุก ๆ 15 นาที และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อเฝ้า

ระวังการเปลี่ยนแปลงอาการแสดงภาวะ Cardiac shock เช่น 

หน้าซีด เหงื่อออก ตัวเย็น กระสับกระส่าย สับสน ความรู้สึกตัว            

ลดลง ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต�่า ดูแลให้ยา ASA gr V 1 

tab เคี้ยว ก่อนกลืน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก รวมทั้งการ

ประเมิน และบันทึกการตอบสนองของยาและเฝ้าระวังผลข้าง

เคียงที่อาจจะเกิดขึ้น ให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�า 0.9% NaCl 

1,000 ml v drip 80ml/hr ดูแลให้ออกซิเจน mask c bag 10 

ลิตร/นาที สังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วยรวมทั้งค�าพูดต่าง ๆ 

ที่บ่งบอกถึงการเจ็บหน้าอก และตรวจติดตามอาการที่ต้องรีบ

รายงานแพทย์   

	 การประเมินผล	 :	 สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 

37 องศาเซลเซียส ชีพจร 56 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 

20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 132/73 มิลลิเมตรปรอท 

และ O
2 
saturation 100% ผู้ป่วยไม่มีอาการกระสับกระส่าย 

อาการเจ็บหน้าอกลดลง pain score 5

	 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล	2	:	 ปริมาตรเลือด     

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                                                                                             

ละลายล่ิมเลือดเพื่อประเมินความเส่ียงของภาวะเลือดออกง่าย 

ดแูลให้ได้รบัยา Streptokinase ตามแผนการรกัษาตามข้อบ่งชี้

ในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามในขนาด 1.5 ล้านยูนิต ในเวลา 60 นาที 

สังเกตอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาการเหน่ือยของผู้ป่วยและ

อาการทั่วไป วัดสัญญาณชีพและ Neuro sign ทุก 15 นาที               

4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง หลังจากนั้นทุก 1 - 2 ชั่วโมง ติดตาม

ลักษณะคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง ขณะผู้ป่วยได้รับยา 

เตรียมรถ Emergency และอุปกรณ์ช่วยชีวิต รวมท้ังเครื่อง 

Defibrillator ให้พร้อมใช้ ให้พร้อมใช้ ติดตามภาวะเลือดออก

ผดิปกตขิณะให้ยา เช่น ต�าแหน่งทีท่�าหตัถการในระบบปัสสาวะ 

ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ รอยช�้าตามตัว 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�้า ความดัน

โลหิต 79/51 มิลลิเมตรปรอท, ชีพจร 52 ครั้ง/นาที อัตราการ

หายใจ 20 ครั้ง/นาที Load IV fluid ต่อ สังเกตระดับความ

รู้สึกตัว ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี O
2
 saturation = 99% วัดสัญญาณชีพ

ซ�้า ความดันโลหิต 92/58 มิลลิเมตรปรอท,ชีพจร 66 ครั้ง/นาที 

อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที เจ็บหน้าอกลดลง เตรียมผู้ป่วย

ส่งต่อ

	 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล	3	 :	มีโอกาสเกิดภาวะ

แทรกซ้อนจากการได้รับยาละลายลิ่มเลือด

	 ข้อมูลสนับสนุน : ผลการตรวจ EKG พบว่า :  

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 

ให ้ยาละลายลิ่มเลือด เพื่อประเมินระดับความรู ้ สึกตัว 

และอาการเปล่ียนแปลงทางระบบประสาท (อาจเกิดภาวะ

เลือดออกในสมอง จากการแตกของหลอดเลือดในสมอง)  

on monitor EKG ไว้ เพื่อติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่าง 

ต่อเนื่อง ติดตามภาวะเลือดออกผิดปกติก ่อน และขณะ 

	 การประเมินผล	:	ความดนัโลหติต�า่ 76/38 มลิลเิมตร

ปรอท ขณะให้ยาละลายล่ิมเลือดรายงานแพทย์ให้ load IV 

fluid ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น 116/79 มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วย

รู้สึกตัวดี ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลกระบี่

	 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล	4	: วิตกกังวลเกี่ยวกับ

ความเจ็บป่วยของตนเอง 

	 ข้อมูลสนับสนุน	 : ผู้ป่วยแสดงสีหน้าวิตกกังวล, 

ญาติสอบถามอาการผู้ป่วย

	 วตัถปุระสงค์ของการพยาบาล	: เพือ่คลายความวติก

กังวลลง เข้าใจภาวะโรค แผนการรักษา และปฏิบัติตน ถูกต้อง

	 กิจกรรมการพยาบาล : สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย 

และญาติด้วยวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน ท่าทางที่เป็นมิตร จริงใจ 

เพื่อความเป็นกันเอง อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษา

พยาบาล พยาธิสภาพ อาการของโรค ลักษณะการเจ็บหน้าอก

สาเหตุของการเกิดอาการเจ็บหน้าอก และการปฏิบัติตัวเพื่อให้

ผู ้ป่วยหายสงสัยและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล 

อ�านวยความสะดวกแก่ครอบครัว ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลท่ีมี

ความส�าคัญต่อผู้ป่วยได้เย่ียมและประคับประคองด้านจิตใจแก่

ผู้ป่วย ให้การพยาบาลอย่างนุ่มนวล ใช้น�้าเสียงนุ่ม ท่าทางสงบ

ในขณะให้การพยาบาล เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามปัญหาที่

สงสยั ระบายความรูส้กึ ให้ผูป่้วยได้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจใน

กิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลของการพยาบาล 

	 การประเมินผล	 :	ญาติสีหน้าลดความกังวลลงบ้าง 

เข้าใจพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ยอมรับเข้าใจแผนการรักษาของ

แพทย์

จากการศึกษาผู้ป่วย	2	ราย	พบว่ามีความเหมือนและแตกต่างซึ่งสามารถเปรียบเทียบทั้ง	2	ราย	ได้ดังตารางที่	1

ตารางที่	1	การเปรียบเทียบกรณีศึกษา

ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษาที่	1 กรณีศึกษาที่	2 การวิเคราะห์

1. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ผู ้ป ่วยชายไทยอายุ 70 ป ี 

ประวัติ เป ็นโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน 

นาน 20 ปี  เลิกสูบมาแล้ว 5 

ปี ชอบอาหารมัน เค็ม ไม่ได้

ออกก�าลังกาย

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 59 ปี มี

ประวัติไขมันในเลือดสูงรักษา

ทีค่ลินกิแพทย์ แต่ผู้ป่วยขาดนดั

ประมาณ 5 เดือน โดยไม่ได้

รับประทานยาต่อเนือ่งสบูบหุรี่

วนัละ 10 มวนต่อวนันาน 10 ปี

ผู ้ป่วยรายที่ 1 และ ผู ้ป่วย 

รายที ่2 มปีระวติัสบูบหุรี ่  ราย

ที่ 1 มีโรคร่วม คือ โรคปอดอุด

กัน้เรือ้รงั รายที ่2 มภีาวะไขมัน

ในเลือดสูง ซึ่งทั้งสองรายมี

โอกาสเสี่ยงสูงต่อ
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ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษาที่	1 กรณีศึกษาที่	2 การวิเคราะห์

1. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

(ต่อ)

เลิกสูบมาแล้ว 4 ปี ชอบอาหาร

รสหวาน

2. พยาธิสภาพอาการและ

อาการแสดง

2 ชั่วโมง เจ็บแน่นใต้ล้ินปี  ่

ไม่ปวดร้าวไปที่ไหนมา ไม่มี

เหงื่อออกตัวเย็น pain score 

8  ตรวจคลื่ น ไฟฟ ้ าหั ว ใจ  

พบ ST-elevate in AVL, 

V1-V6,ST depress in Lead 

II, III, AVF เจาะ Troponin I 

ให้ผล Negative แพทย์ให้การ

วินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น STEMI 

E x t e n s i v e  a n t e r i o r      

(Anteroseptal with Lateral 

extention)

20 นาที ก่อนมาโรงพยาบาลมี

อาการเจ็บหน้าอกด้านซ้าย 

เจ็บร้าวไปที่ แขนด้านซ้าย ใจ

สั่น ตัวเย็น pain score 8 

ต ร ว จ ค ล่ื 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

ให ้การวินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น 

Acute inferior wall STEMI 

c no RV infarction

ผู ้ป ่วยรายที่ 1 เป ็นผู ้ป ่วย 

acute myocardial infarc-

tion (anteroseptal and 

lateral wall) หลอดเลอืดเส้น

ซ้ายอุดตันส่งผลให้ขาดเลือด

ไปเล้ียงกล้ามเนื้อหัวใจ ส่วน

ด้านหน้า ด้านซ้ายและด้าน

หลัง รายที่ 2 เป็น Acute     

inferior wall STEMIC no RV 

infarction หลอดเลือดด้าน

ขวาอุดตัน ท�าให้กล้ามเน้ือ

หวัใจส่วนด้านล่างและด้านข้าง

ขาดเลือดไปเลี้ยง

3. การรักษา ให้การรกัษา 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 O
2
 canular 3 lit/min  ให้ 

Streptokinase 1.5 MU drip 

100 ml/ชั่วโมง

ให้การรักษา ASA gr V 1 tab 

เคี้ยวก่อนกลืน, Clopidogrel 

(75) 4 tab oral, 0.9% NaCl 

1000 ml v drip 80 ml/hr, 

On O
2
 mask c bag 10 lit/min 

ให้ Streptokinase 1.5 MU 

drip 100 ml/hr

ผู ้ป ่วยทั้งสองรายได้รับการ

ดู แลรั กษา เบื้ อ งต ้น  เพื่ อ

บรรเทาอาการเจบ็หน้าอก เช่น  

ได้รับยา antiplatelet anti-

coagulant และยาละลาย           

ลิ่มเลือด

4. ปัญหาและการวินิจฉัย

ทางการพยาบาล

ได้รับการดูแลโดยมีแผนการ

พยาบาลทั้งหมด 4 แผนการ

ดูแลสามารถแก้ไขให้บรรเทา

ได้ตามแผนการพยาบาล                                                                        

ได้รับการดูแลโดยมีแผนการ

พยาบาลทั้งหมด 4 แผน การ

ดูแลสามารถแก้ไขให้บรรเทา

ได้ตามแผนการพยาบาล                                                              

ผู ้ ป ่ วยได ้ รับการคัดกรอง              

และดูแลเบื้องต้น ได้รับการ

พยาบาลและแก้ไขปัญหาที่มี

คุณภาพ

5. การวางแผนจ�าหน่ายและ

การดูแลต่อเนื่อง

ผู ้ป่วยได้รับการส่งต่อไปโรง

พยาบาลกระบี่

ผู ้ป่วยได้รับการส่งต่อไปโรง

พยาบาลกระบี่

ผู ้ป่วยได้รับการส่งต่อไปโรง

พยาบาลกระบีท้ั่ง 2 รายพยาบาล

ได้มีการส่งต่อข้อมูลและการ

ดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อได้อย่าง

มีประสิทธิภาพไม ่ มีภาวะ

แทรกซ้อนขณะส่งต่อ

ตารางที่	1	การเปรียบเทียบกรณีศึกษา (ต่อ)
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วิจารณ์

	 ผู้ป่วยรายท่ี	 1	 : เป็นผู้ป่วย acute myocardial     

infarction (anteroseptal and lateral wall) หลอดเลือดเส้น

ซ้ายอุดตัน ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ส่วนด้านหน้า 

ด้านซ้าย และด้านหลังน้อยลง ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูง ถ้าได้

รบัการรกัษาล่าช้า ผูป่้วยได้รบัการดแูลรกัษาเบือ้งต้นให้ยาต้าน

เกล็ดเลือดและได้รับการรักษารักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด             

(streptokinase) พยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยก่อนให้ยา ขณะให้

ยาละลายลิม่เลอืด มกีารเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ  บนัทกึ

อาการสญัญาณชพีในใบเฝ้าระวงั และประสานงานการส่งต่อไป

โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อการดูแลต่อจากอายุรแพทย์โรคหัวใจ              

ในประเมินการเปิดของหลอดเลือดหัวใจ โดยขณะให้ยาละลาย

ลิม่เลอืด และระหว่างส่งต่อ ไม่มภีาวะแทรกซ้อนจากการตดิตาม 

หลังให้ยาละลายลิ่มเลือดหลอดเลือดเปิด (มี reperfusion)                

ได้รบัการวางแผนการจ�าหน่าย ผูป่้วยมปีระวตัสิบูบหุรีป่ระมาณ 

20 มวนต่อวนั ท�าให้เกดิความเสีย่งต่อโรคนีส้งู ผูป่้วยได้หยดุสบู

บหุรีแ่ล้ว ให้ค�าแนะน�าการปฏบิตัติวั เมือ่มีอาการเจบ็หน้าอก ให้

ข้อมูลด้านสุขภาพ และการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  

เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ปลอดภัย แนะน�า 

ช ่องทางการขอความช ่วยเหลือ เ ม่ือมีเหตุ ฉุกเฉินทาง 

โทรศัพท์หมายเลข 1669

	 ผู้ป่วยรายที่	2	: เป็น Acute inferior wall STEMI  

c no RV infarction หลอดเลอืดด้านขวาอดุตนั ท�าให้กล้ามเนือ้

หัวใจส่วนด้านล่าง และด้านข้างขาดเลือดไปเลี้ยง ผู ้ป่วย 

ได้รับการประเมิน และคัดกรองที่รวดเร็วได้รับการท�า EKG 

ภายใน 10 นาท ีได้รบัการรกัษาด้วยยาละลายลิม่เลอืด   (strep-

tokinase) เช่นเดียวกัน แต่ขณะให้ยาละลายลิ่มเลือดได้

ประมาณ 5 นาที ผู้ป่วยความดันโลหิตต�่าลง (Hypotension) 

แพทย์จึงให้ off streptokinase ไว้ก่อน เมื่อแก้ไขภาวะ        

hypotension แล้วจึงให้ยา streptokinase ต่อพยาบาล     

เฝ้าระวงัโดยตรวจวดั สญัญาณชพีทกุ 5 - 15 นาท ีบนัทกึอาการ

เปลี่ยนแปลง แล้วประสานการส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบ่ี  

เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในรถ ambulance ให้พร้อม ผู้ป่วย              

ได้รับการส่งต่ออย่างปลอดภัย หลังจากติดตามอาการหลัง 

ให้ยาละลายลิ่มเลือดที่โรงพยาบาลกระบี่ มีความส�าเร็จใน 

การเปิดหลอดเลอืด ได้วางแผนการจ�าหน่าย ผูป่้วยมภีาวะไขมนั

ในเส้นเลือดสูง ได้รับการรักษาที่คลินิกแพทย์แต่ขาดการรักษา

ต่อเนื่อง มีภาวะ BMI เกิน 28.36 ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัว  

รบัประทานอาหารและการออกก�าลงักายทีถ่กูต้อง ให้ข้อมลูด้าน

สุขภาพ และการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อส่งเสริม

การดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ปลอดภัย แนะน�าช่องทางการขอ

ความช่วยเหลือ เม่ือมีอาการเจ็บหน้าอก หรือเหตุฉุกเฉิน               

ทางโทรศัพท์หมายเลข 1669

สรุป	  
                                                                                                                                                                                                                 

 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นภาวะวิกฤตท่ีท�าให้ผู้ป่วย

เสียชีวติอย่างกะทนัหนั พยาบาลต้องมสีมรรถนะในการคัดกรอง

การซกัประวตัปิระเมนิอาการเจบ็หน้าอกอย่างรวดเรว็ แลให้การ

ดูแลท่ีเหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  

และสามารถแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นได้ เข้าระบบ               

Fast tract MI มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้ 

พยาบาล ต้องมคีวารู้ในการบรหิารยาละลายลิม่เลอืดการสงัเกต

ภาวะแทรกซ้อน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ มีการเตรี

ยมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยฟื ้นคืนชีพให้พร้อมในการส่งต่อ 

ประสานการส่งต่อ พยาบาลส่งต่อข้อมูลเก่ียวกับอาการ และ

อาการแสดง การดูแลรักษาที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล

อย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลที่จ�าเป็นรวมทั้งการพยาบาลด้านจิตใจ 

ลดความหวาดกลัว ความวิตกกังวลของผู้ป่วยและครอบครัว
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   	 																			บทคัดย่อ

	 โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของยีนในเซลล์ปกติ	 น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์

มะเร็งโดยจะแพร่กระจายไปตามเน้ือเยื่อ	ลุกลามจนอวัยวะสูญเสียหน้าที่ตามปกติและเข้าสู่มะเร็งระยะสุดท้ายจนเสียชีวิตในที่สุด																		

โดยส่วนใหญ่มะเรง็ระยะสุดท้ายจะลกุลามภายหลงัจากทีเ่ป็นมะเร็งแล้วระยะหนึง่	ก่อให้เกดิความทกุข์ทรมานทางด้านร่างกายและจติใจ		

ดังนั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย	 โดยการดูแลต่อเน่ืองจากสถานพยาบาลไปยังบ้านและชุมชน	จะท�าให้ผู้ป่วยและ

ครอบครวัได้รบัการดแูลแบบองค์รวม	มกีารจดัการอาการรบกวน	จงึไม่ต้องทนทกุข์ทรมาน	ส่งผลให้มคุีณภาพชวีติทีด่ี1	ตามสภาวะ

และจากไปอย่างสมศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์

 กรณีศกึษา	 :	 เป็นการศกึษาผูป่้วยมะเรง็ระยะสดุท้าย	2	ราย	ทีเ่ลอืกการรกัษาแบบประคบัประคอง	โดยปฏเิสธการรกัษา

ด้วยเคมีบ�าบัดและฉายแสง	ผู้ป่วยรายที่	1	 เป็นโรคมะเร็งโพรงจมูก	ส่วนผู้ป่วยรายที่	2	 เป็นมะเร็งเพดานแข็งในช่องปาก	ผู้ป่วย											

ทัง้	2	ราย	เข้ารับการรกัษาทีโ่รงพยาบาลคลองท่อมด้วยอาการส�าคญั	คอื	ปวด	และมภีาวะขาดสมดลุของน�า้และเกลอืแร่		โดยผูป่้วย

รายที	่2	มคีวามเจบ็ปวดแตกต่างจากรายที	่1	ซึง่เกดิจากพยาธสิภาพของระบบประสาท	มกีารวางแผนการรกัษาพยาบาลตัง้แต่ระยะ

ฉกุเฉนิแรกรับ	กระทัง่ระยะจ�าหน่าย	โดยมพียาบาลของศนูย์การดูแลแบบประคบัประคองให้การดแูลต่อเนือ่งจากโรงพยาบาลไปยงั

บ้านและชมุชน	แพทย์นดัตดิตามอาการท่ีโรงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ง	ด้วยระบบการนดัหมายล่วงหน้า	

 ผลลัพธ์	:	ผูป่้วยทัง้	2	ราย	ทเุลาจากอาการปวดและอาการรบกวนอืน่	ยอมรบัภาวะเจบ็ป่วยในระยะการด�าเนินโรค	มกี�าลงั

ใจในการใช้ชวิีต	ได้ท�าในสิง่ทีต้่องการ	และวางแผนการดูแลล่วงหน้า	ตดัสนิใจเลอืกการรกัษาในช่วงสดุท้ายของชีวิตด้วยตนเอง	ผูป่้วย

เสยีชีวติทีบ้่าน	โดยมคีะแนนความพึงพอใจต่อการดแูลแบบประคบัประคอง	ในผูป่้วยรายที	่1	ร้อยละ	96.5	และรายที	่2	ร้อยละ	98	

ตามล�าดบั	

 สรุป	 :	การพยาบาลผูป่้วยมะเรง็ระยะสดุท้าย	พยาบาลจงึต้องมคีวามรูเ้กีย่วกับตวัโรค	พยาธิสภาพ	การรกัษาและจดัการ

อาการรบกวน	ให้การพยาบาลแบบองค์รวม	โดยการมส่ีวนร่วมของผูป่้วยและญาตใินการวางแผนการดแูลต่อเนือ่งจากโรงพยาบาล	

ไปบ้านและชมุชน	ท�าให้ผูป่้วยและครอบครวัมคีณุภาพชวีติทีดี่ตามสภาวะการเจบ็ป่วย	ส่งผลให้บรรลเุป้าหมายของการดแูลผูป่้วย

ระยะสดุท้ายแบบประคบัประคองคอื	“การตายด	ี(good	death)"

ค�าส�าคัญ	:	การพยาบาล	ผูป่้วยมะเรง็ระยะสดุท้าย	การดแูลแบบประคบัประคอง	การดแูลต่อเนือ่ง																																							

กรณีศึกษา:	 การพยาบาลผู ้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย	 ต่อเน่ืองจากสถานพยาบาล														

ไปยังบ้านและชุมชนในบริบทของศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง	 หน่วยงาน																

ให้ค�าปรึกษา	กลุ่มการพยาบาล		โรงพยาบาลคลองท่อม

ฉัตรกมล เจริญวิภาดา* 

	 *	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าพยาบาล	กลุ่มการพยาบาล	โรงพยาบาลคลองท่อม
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                        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

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

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

	 โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของ

ประชากรโลก	จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่าในปี	2555	

มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จ�านวน	12.7	ล้านคน	และมีผู้เสียชีวิต

จากโรคมะเร็ง	7.6	ล้านคน	หรือคิดเป็น	13%	จากสาเหตุการ

เสียชีวิตของคนทั่วโลก2	 โดยคาดการณ์ว่าปี	2573	จะมีผู้ป่วย

มะเร็งเพิ่มขึ้นปีละ	24	ล้านคนทั่วโลก	จะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรค

มะเร็งเพิ่มมากขึ้นถึง	13.1	ล้านคน3

	 สถานการณ์โรคมะเร็งของประเทศไทยพบว ่า										

โรคมะเร็งเป็นปญหาการเจ็บป่วย	การเสียชีวิต	รวมทั้ง	ปญหา

เรื่องภาระโรค	 (burden	of	disease)	ที่ท�าให้ประชากรไทย								

สูญเสียการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 และเป็นสาเหตุการเสียชีวิต														

อันดับหน่ึงในประชากรไทยมาต้ังแต่	 ปี	พ.ศ.	 2546	 	 โดยปี					

พ.ศ.	2554	-	2556	มีอัตราการตายต่อ	ประชากร	100,000	คน	

เท่ากับ	88.3,	91.2	และ	95.2	ตามล�าดับ4	 โรคมะเร็งที่พบ															

5	อันดับแรกของโรค	 ได้แก่	 มะเร็งเต้านม	มะเร็งล�าไส้ใหญ่	

มะเร็งตับและท่อน�้าดี	 มะเร็งปอด	 และมะเร็งปากมดลูก													

พบจ�านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปี	2554	-	2558	จ�านวน	3,341	

3,917		3,925		3,968	และ	3,439	คน	ตามล�าดับ5

	 สถานการณ์โรคมะเร็งของจังหวัดกระบี่ 	 พบว่า												

โรคมะเร็งมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ	1	มีอัตราการเสียชีวิต

ต่อแสนประชากร	ในปี	2557-2559	ร้อยละ	61.3,	67.8	และ	

65.1	ตามล�าดับ	และอัตราการป่วยโรคมะเร็งที่พบมาก	อันดับ	

1-5	ของจงัหวัดกระบ่ี	ได้แก่	มะเรง็ล�าไส้	มะเรง็เต้านม	มะเรง็ปอด	

มะเร็งต่อมลูกหมาก	และมะเร็งปากมดลูก6 

               

การเกิดมะเร็ง	(Carcinogenesis)7       

                                                                                                          

	 เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่มีต้นก�าเนิดมาจากเซลล์ปกติ

ที่เป็นองค์ประกอบท่ัวไปของร่างกายมนุษย์	แต่เซลล์เหล่าน้ัน

เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นเซลล์มะเร็งที่มีลักษณะและ

พฤติกรรมเฉพาะที่แตกต่างไปจากเซลล์ปกติ	จากข้อมูลที่ได้รับ

จากการค้นพบเซลล์มะเร็งต้นก�าเนิด	 (cancer	 stem	cell)	

ท�าให้เกิดทฤษฎีใหม่ท่ีว่า	 เซลล์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์

มะเร็งและก่อให้เกิดมะเร็งนั้น	 อาจไม่ใช่เซลล์ปกติทั่วไปใน

ร่างกายมนุษย์ซึ่งโดยส่วนมากเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อท�า

หน้าที่เฉพาะอย่าง	 (differentiated	cell)	 ไปแล้ว	แต่เป็น	

เซลล์ต้นก�าเนิด	 (stem	cell)	หรือเซลล์	 progenitor	ที่ท�า

หน้าที่แบ่งตัวให้เซลล์ที่ท�าหน้าที่ต่าง	ๆ	ในร่างกายและคงอยู่ใน

เน้ือเยื่อต่างๆ	 เพ่ือท�าหน้าที่ในการทดแทนเซลล์ท่ีถูกท�าลาย	

โดยทฤษฎีดังกล ่าวกล ่าวว ่า	 เซลล ์ต ้นก�าเนิดหรือเซลล	์																	

progenitor	นี้เองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต้นก�าเนิด

มะเร็งและจะแบ่งตัวเพิ่มจ�านวนจนกลายเป็นมะเร็ง	 เซลล์เม่ือ

เปล่ียนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งจะพบพฤติกรรมและลักษณะ	

ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 1)	มีการแบ่งตัวเพิ่มจ�านวนได้อย่างต่อเนื่อง

รวดเร็วและมีจ�านวนครั้งไม ่จ�ากัด	 2)	 ไม ่พบ	 contact																				

inhibition	คือเซลล์มะเร็งจะไม่หยุดการแบ่งตัว	แม้เซลล์สัมผัส

กับเซลล์ข้างเคียงโดยรอบ	3)	ไม่พบการพัฒนาของเซลล์เพื่อไป

ท�าหน้าที่เฉพาะ	(cell	differentiation)	4)	มีความสามารถใน

การรุกรานเซลล์และเนื้อเยื่อข้างเคียงสูง	(invasion)	5)	มีความ

สามารถแพร่กระจาย

การแพร่กระจายของมะเร็ง	(Cancer	metastasis):	สาเหตุ

หลักในการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง7

 การแพร่กระจายของมะเร็ง	 คือกระบวนการที่เซลล์

มะเร็งเคล่ือนย้ายจากก้อนมะเร็งปฐมภูมิ	 (primary	 tumor)	

ผ่านทางกระแสเลือดหรือน�้าเหลืองไปยังส่วนอื่นของร่างกาย

และก่อให้เกิดมะเร็งก้อนใหม่	การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

เป ็นป ญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญในการรักษาโรคมะเร็ง	

นอกจากนี้การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งยังเป็นสาเหตุหลัก

ที่ท�าให ้ผู ้ป ่วยมะเร็งเสียชีวิต	 จากสถิติในปจจุบันพบว่า	

ประมาณร้อยละ	90	ของการเสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งมีสาเหตุ

มาจากการแพร่กระจายของมะเร็ง	 ซึ่งเรียกว่าก้อนมะเร็ง														

ทุติยภูมิ	 (secondary	 tumor)	การแพร่กระจายจะอาศัยการ

แพร่ผ่านระบบไหลเวียนโลหิตและระบบไหลเวียนน�้าเหลือง	

เมื่อเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง	 จะมีการแบ่ง

ตัวเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง	 เซลล์มะเร็งที่มีการเจริญ

แบ่งตัวเพิ่มจ�านวนในก้อนมะเร็งปฐมภูมิจะท�าให้ก้อนมะเร็งมี

ขนาดใหญ่ข้ึน	 โดยสรุปเซลล์มะเร็งจากอวัยวะต้นก�าเนิด

สามารถพัฒนาคุณสมบัติที่จ�าเป็นต่อการแพร่กระจายเพ่ือให้

สามารถหลุดจากอวัยวะต้นก�าเนิดเคล่ือนผ่านระบบหลอด

เลือดหรือระบบน�้ า เหลืองและฝ งตัวยั งอวัยวะใหม ่ ได	้																		
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 1  Shahnon	Ahmad	 เป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรมนักเขียนภาคเหนือ	คือ	GATRA	 (Gabungan																		

Sasterawan	Sedar	หรือ	กลุ่มนักเขียนความส�านึก)	 ในปลายปี	ค.ศ.	1966	และ	ASASI	 (Angkatan																			

Sasterawan	Nasional	Kedah	หรอื	สมาพนัธ์นกัเขยีนแห่งรฐัเกอดะฮ)	ในปี	ค.ศ.	1978	

เซลล์มะเร็งต้องพัฒนาความสามารถดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์

ทุกขั้นตอนจึงจะแพร่กระจายได้ส�าเร็จ	ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวิธี

การยับยั้งหรือควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็งซ่ึงเป็นปจจัย

หลักที่ท�าให้ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต

มะเร็งระยะลุกลาม	(Advanced	cancer)8

	 มะเร็งระยะลุกลาม	หมายถึง	 มะเร็งที่ไม่สามารถ

รักษาให้หายขาดได้	 ซ่ึงจะแตกต่างกับมะเร็งระยะแพร่กระจาย	

(metastatic	cancer)	 เน่ืองจากมะเร็งระยะลุกลามไม่จ�าเป็น

ต้องมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอ่ืนเสมอไป	ยกตัวอย่างเช่น	

มะเร็งสมองบางชนิดท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	จัดเป็น

มะเร็งระยะลุกลามแม้ยังไม่มีการแพร่กระจายก็ตาม	ในท�านอง

เดียวกัน	มะเร็งระยะแพร่กระจายก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นมะเร็ง

ระยะลุกลาม	 เช่น	 มะเร็งของอัณฑะ	 แม้ว ่าจะมีการแพร่

กระจายไปยังอวัยวะอื่นแล้ว	แต่ก็ยังมีวิธีรักษาได้	 ส่วนมะเร็ง

ระยะลุกลามเฉพาะที่	 (locally	 advanced	 cancer)	 นั้น	

หมายถึง	มะเร็งที่มีการเจริญเติบโตออกไปนอกอวัยวะนั้น	ๆ	

แล้ว	 แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นในร่างกาย	

มะเร็งส่วนใหญ่ในระยะน้ีมักสามารถรักษาให้หายได้	 เช่น	

มะเร็งต่อมลูกหมาก	แต่ในมะเร็งบางชนิด	แม้ว่าจะอยู่ในระยะ

ลุกลามเฉพาะที่	แต่จัดว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามเช่นกัน	หาก

ไม่สามารถรักษาให้หายได้	 เช่น	มะเร็งตับอ่อน	 เป็นต้น	ผู้ป่วย

บางรายอาจพบว่าตนเองเป็นมะเร็งระยะลุกลามในครั้งแรกที่

ทราบว่าตนเองเป็นมะเร็ง	 แต่บางรายอาจพบว่าตนเองเป็น

มะเร็งระยะลุกลามหลังจากได้รับการรักษามานานแล้ว	ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่	 มะเร็งระยะลุกลามมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่เป็น

มะเร็งแล้วระยะหนึ่ง	และการรักษาที่ได้รับไม่สามารถหยุดยั้ง

การเจริญของมะเร็งได้อีกต่อไป	อาการของผู้ป่วยเหล่าน้ีมักแย่

ลงและจ�าเป็นต้องได้รับการรักษา	 โดยอาการที่มักพบบ่อย

ได้แก่	 อาการอ่อนเพลีย	น�้าหนักลด	อาการปวด	 เช่น	ปวด

กระดูกจากการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังกระดูก	ปวดท้อง

จากการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังตับและอาการเหน่ือย

หอบจากการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังปอด	เป็นต้น

การดูแลแบบประคับประคอง9 

	 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	 (palliative	

care)	WHO	 ได้ให้ค�าจ�ากัดความว่า	 หมายถึง	 การดูแล																			

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว	 ที่มีปญหา

เกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต	 รวมถึงการป้องกันและ

บรรเทาความทุกข์ทรมาน	หรือหมายถึงการบริบาลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง	 หรือการบริบาลเพื่อบรรเทาอาการ	 หรือ														

วิธีการดูแลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด	มีแนวโน้ม											

ที่ทรุดลง	หรือเสียชีวิตจากตัวโรคในอนาคต	หรือป่วยอยู่ใน

ระยะสุดท้ายของชีวิตเน้นการดูแลแบบองค์รวม	ครอบคลุมมิติ

กาย	 ใจ	สังคม	และจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วย	ครอบครัวและ												

ผู้ดูแล	 โดยอยู่บนเป้าหมายหลักคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ								

ทั้งผู้ป่วยและครอบครัว	ที่จะท�าให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบ	

สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ตลอดจนการดูแลครอบครัวและ

ญาติภายหลังการจากไปของผู้ป่วย	 (bereavement	Care)	

(European	Association	for	Palliative	Care,	WHO)

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

	 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย	เป็นการดูแล

ตั้งแต่เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคที่

รักษาไม่หายขาดจนกระทั่งป่วยอยู่ในระยะท้าย	หรือก�าลังจะ

เสียชีวิตจากโรค	โดยสามารถดูแลควบคู่ไปกับการรักษาเฉพาะ

ส�าหรับโรคนั้น	 ๆ	 การพยาบาลผู ้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย													

มีจุดมุ่งหมายหลัก	คือ	การลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจาก

ความปวดและอาการรบกวนต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นจากการเส่ือม

สภาพของร่างกาย	 ได้แก่	 อาการหอบเหนื่อย,	 อาการปวด,	

อาการคลื่นไส้-อาเจียน	อาการเบื่ออาหาร	 เป็นต้น	 โดยที่การ

ดแูลแบบประคบัประคอง	มเีป้าหมายเพือ่บรรเทาความเจบ็ปวด

และทุกข์ทรมาน	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	 สังคมและจิต

วิญญาณ	 มุ ่งเน ้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งของผู ้ป ่วยและ

ครอบครัว	รวมทั้งท�าให้ผู้ป่วยเกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณ10 

พยาบาลมีบทบาทส�าคัญย่ิงในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะ

สุดท้ายแบบประคับประคองโดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ป่วย

และครอบครัวในการรับทราบข้อมูลการเจ็บป่วยเม่ือต้องการ	

รวมทั้งการให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้แสดงความต้องการของ

ตนเองและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองแนวทางการรักษา

และเป้าหมายของการดูแลรักษา	 เน้นการมีชีวิตอยู ่อย่างมี

คุณภาพและยอมรับความตายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของ
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ทุกชีวิต	รวมถึงเน้นการไม่ใช้เครื่องมือ	อุปกรณ์การแพทย์	หรือ

วิธีการรักษาใด	ๆ	 เพียงเพื่อยื้อความทรมานของผู้ป่วย	โดยไม่

เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย	 ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมรับวิธีการ

รักษาท่ีเป็นการเร่ง	หรือท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วกว่าการด�าเนิน

โรคเองตามธรรมชาติ	นอกจากนี้ยังเป็นการให้การพยาบาลที่มี																						

ความจ�าเพาะแต่ละกรณีไม่มีสูตรส�าเร็จ	พยาบาลจึงต้องใช้

ทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์	 ประยุกต์ใช้ทั้งการแพทย์แผน

ปจจุบันและการแพทย์ทางเลือก	อีกทั้งยังต้องพิจารณาศรัทธา	

ความเชื่อ	ปูมหลังและบริบทของผู้ป่วยและญาติด้วย	 เพื่อให้

เหมาะส�าหรับผู ้ป ่วยแต่ละรายโดยอยู ่บนพื้นฐานของการ

รับรองสิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจท่ีจะได้รับการตอบสนอง

ตามความปรารถนาครั้งสุดท้ายของตนเอง	

กรณีศึกษา

	 เป็นการศึกษาผู ้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย	 2	 ราย															

ที่เลือกการรักษาแบบประคับประคองโดยปฏิเสธการรักษาโดย

เคมีบ�าบัดและฉายแสง	ผู้ป่วยท่ีเลือกศึกษาจะเป็นผู้ป่วยที่มี

อาการและการดูแลซับซ้อน	 	 โดยรายท่ี	1	 เป็นผู้ป่วยชายไทย

มุสลิม	อายุ	60	ปี	เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่	28	มีนาคม	2559		

ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูก	 (Nasopharyngeal	

carcinoma	Stage	 IV)	with	Hypovolemic	shock	with	

Chronic	pain	ส่วนรายที่	 2	 เป็นผู้ป่วยหญิงไทยพุทธ	อาย	ุ														

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�าบัด	ผู้ป่วยมีความคิดเห็นว่า				

โรคมะเร็งอยู ่ในระยะสุดท้ายแล้ว	 ไม่อยากเสียค่าใช้จ ่าย																

เป็นภาระครอบครัว	แพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	จึงให้

ยา	Morphine	บรรเทาปวดกลับมารับประทานท่ีบ้าน	แต่ผู้

ป่วยรับประทานยาไม่ต่อเน่ือง	 ไม่ได้ขนาดและปริมาณยาตาม

แผนการรักษา	จึงท�าให้มีอาการปวดเรื้อรังและอักเสบบริเวณ

โพรงจมูก	 เข ้ารับการรักษาที่แผนกอุบั ติ เหตุ	 -	 ฉุกเฉิน																										

บ่อยครั้ง	3	วันก่อนมาโรงพยาบาล	มีอาการปวด	บวมแดงที่

ใบหน้าด้านขวา	มีน�้าปนเลือดซึมออกจากจมูก	มีกลิ่น	ประมาณ	

2	 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล	 ผู ้ป ่วยมีอาการปวดศีรษะ															

และอ่อนเพลียมาก	รับประทาน	Morphine	syrup	1	ช้อนชา	

อาการปวดไม่ทุเลา	มีคลื่นไส้	อาเจียนเป็นน�้า	5	ครั้ง	อ่อนเพลีย

มาก	ญาติจึงน�าส่งโรงพยาบาล	อาการแสดงแรกรับ	ผู ้ป่วย														

รู ้สึกตัวดี	 E4V5M6	ชีพจร	 110	ครั้ง/นาที	 ความดันโลหิต	

80/50	 มิลลิเมตรปรอท	 อัตราการหายใจ	 22	 ครั้ง/นาที											

ค ่าความอิ่มตัวออกซิเจน	 90%	 แพทย์ให้การรักษาด้วย																			

สารน�้า	 0.9%	Normal	 saline	 ทางหลอดเลือดด�า	 500	

มิลลิลิตร	แล้วหยดต่อในอัตรา	100	มิลลิลิตร/ชั่วโมง		ให้สูดดม

ออกซิเจนทางสายด้วยอัตรา	3-5	ลิตร/นาที	 ให้	 Plasil	 10	

มิลลิกรัม	ฉีดทางหลอดเลือดด�า	หลังจากนั้นผู้ป่วยอาการดีขึ้น	

สัญญาณชีพปกติ	 ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะมาก	ปวดร้าวมา

ใบหน้าและกระบอกตาขวา	 Pain	 score	 9	 ได ้รับยา															

Morphine	3	มิลลิกรัม	 ฉีดทางหลอดเลือดด�า	และรับไว้ดูแล												

ที่หอผู้ป่วย

 ผู้ป่วยรายที่	 2	 ได้รับการวินิจฉัย	Hard	palate																	

carcinoma	 Stage	 IV	 เม่ือปี	 2558	 (4	 เดือนก่อนมา																									

โรงพยาบาล)	 โดยบุตรไม่ยินยอมให้แพทย์แจ้งผลวินิจฉัยโรค												

กับผู้ป่วย	ด้วยเกรงว่าผู้ป่วยจะคิดมาก	บุตรที่เป็นผู้ดูแลปฏิเสธ

การรักษาจากโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง	ขอกลับมาดูแลต่อที่บ้าน

โดยใช้ยาต้มสมุนไพร	3	ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล	มีอาการ

ปวดแผลที่เพดานแข็งในช่องปาก	 อ่อนเพลีย	ญาติจึงน�าส่ง														

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�า	และให้ทุก	4	ชั่วโมงเมื่อมีอาการปวด															

ให้สารน�้า	5	%	NSS/2	vein	ทางหลอดเลือดด�า	หยดในอัตรา	

100	มิลลิลิตร/ชั่วโมง	มีเลือดออกซึมตลอดที่แผลเพดานแข็งใน

ช่องปาก	 ใช้	 adrenaline	 pack	 gauze	 เพ่ือหยุดเลือด																								

เม่ืออาการปวดแผลทุเลา	 ไม่มีเลือดออกเพิ่ม	จึงได้รับไว้ดูแล													

ที่หอผู้ป่วยที่	1	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	(แรกรับ)
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ตารางที่	1	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	(แรกรับ)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยรายที่	1 ผู้ป่วยรายที่	2 ค่าLab	ปกติ หน่วย

CBC

					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 %

Electrolyte

					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

					TCO
2

33 28 22-29 mmol/L

Kidney

     BUN 9 13 6-20 mg%

					Creatinine 0.8 1.0 0.67-1.174 mg%

แผนการรักษา

	 ผู้ป่วยรายท่ี	1	แรกรับท่ีหอผู้ป่วยในชาย	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�้า

เป ็น	 0.9%	 Normal	 saline	 ทางหลอดเลือดด�าหยด																										

ในอัตรา 	 100	 มิลลิลิตร/ ช่ัว โมง 	 เริ่ ม ให ้ยาปฏิชี วนะ																				

Augmentin	 1.2	กรัม	ฉีดทางหลอดเลือดด�าทุก	 6	ชั่วโมง								

มี	Morphine	injection	3	มิลลิกรัม	ฉีดทางหลอดเลือดด�าทุก																				

4	ชั่วโมง	วันต่อมา	Pain	score	3	-	4	ให้ยาแก้ปวดเป็น	MST	

30	 มิลลิกรัม	 รับประทานทุก	 12	 ชั่วโมง	 โดยจัดเวลา																													

ที่เหมาะสม	คือ	06.00	และ	18.00	น.	และมียา	Morphine	

syrup	ให้รับประทาน	1	ช้อนชา	ทุก	2	ชั่วโมงเมื่อมีอาการปวด	

วันต่อมา	ความดันโลหิต	140/90	มิลลิเมตรปรอท	 ผู้ป่วยมี

ประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง	และไม่ได้น�ายาประจ�าตัวมา	

แพทย์ให้ยา	Amlodipine	10	มิลลิกรัม		รับประทานวันละครั้ง																						

ยารับประทานตามอาการอื่น	ๆ	มี	Ferrous	sulfate	1	 เม็ด																										

วันละ	 3	 ครั้งหลังอาหาร,	 Senokot	 2	 เม็ด	 ก่อนนอน,																								

Domper idone	 1	 เ ม็ด	 วันละ	 3	 ครั้ งก ่อนอาหาร,																								

Omeprazole	 1	 เม็ด	 วันละครั้ง	 และได้ส่งปรึกษาศูนย	์														

Palliative	care	เพื่อการจัดการรายกรณี	

	 ผู้ป่วยรายที่	 2	 แรกรับที่หอผู้ป่วยในหญิง	 ผู้ป่วย																

รู ้สึกตัวดี	 Palliative	 performance	 scale	 (PPS)	 50%																

Pain	 score	7	คะแนน	มีไข้	 38.7	 OC	 ชีพจร	82	คร้ัง/นาที															

อัตราการหายใจ	20	ครั้ง/นาที	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

(ตารางที่	1)	พบมีภาวะซีด	ขาดสมดุลเกลือแร่	และการติดเชื้อ	

ให้สารน�้าเป็น	 0.9%	Normal	 saline	ทางหลอดเลือดด�า																			

หยดในอัตรา	100	มิลลิลิตร/ช่ัวโมง	 ให้เลือด	 (Packed	 red	
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cell)	 2	 ยูนิต	 หลังให ้เลือด	 Hct	 25%	 ให้ยาปฏิชีวนะ															

Ciprofloxacin	1	กรัม	ฉีดทางหลอดเลือดด�าทุก	6	ชั่วโมง																	

ผู ้ป ่วยยังมีอาการปวด	 pain	 score	 5-7	 หลังได ้รับยา																		

Morphine	 injection	 3	 มิลลิกรัม	 ฉีดทางหลอดเลือดด�า																																		

ซักประวัติการปวดเพิ่มเติม	 เป็นลักษณะการเจ็บปวดแบบของ

แหลมแทง	 เจ็บจี๊ด	ๆ	 เจ็บตลอดเวลาต้องใช้ผ้าชุบน�้าประคบ

ตลอด	 รายงานแพทย์คิดถึงอาการปวดจากพยาธิสภาพใน

ระบบประสาท	 จึงให้	Gabapentin	300	 มิลลิกรัม	ก่อนนอน	

อาการปวดดีขึ้น	 เปลี่ยนยามอร์ฟีนเป็น	Morphine	 10	

มลิลกิรัม		รับประทานทกุ	8	ชัว่โมง	(06.00,	14.00	และ	22.00	น),	

Morphine	syrup	รับประทาน1	ช้อนชา	 ทุก	2	ชั่วโมงเมื่อมี

อาการปวด	 ยารับประทานตามอาการอื่น	 ๆ	 มี	 Ferrous															

sulfate	1	 เม็ดวันละ	3	ครั้งหลังอาหาร,	 Senokot	2	 เม็ด																

ก่อนนอน,	Vitamin	B	complex	1	เม็ดวันละ	3	ครั้งหลัง

ข้ อวิ นิ จฉั ยทางการ

พยาบาล

ผู้ป่วยรายที่	1 ผู้ป่วยรายที่	2

ระยะแรกรับ 1.	มีภาวะช็อค	จากการขาดสมดุลน�้าและเกลือแร่												

มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	เบื่ออาหารมาหลายวัน	และมี

คลื่นไส้อาเจียนเป็นน�้า	5	ครั้ง	ก่อนมาโรงพยาบาล

2.	มีอาการปวดจากก้อนมะเร็งลุกลามในโพรงจมูก	

ปวดร้าวทั้งศีรษะ	เป็นการเจ็บปวดเนื้อเยื่อที่มีพยาธิ

สภาพ		(nociceptive	pain)

3.	มีภาวะติดเชื้อที่โพรงจมูก	จากก้อนมะเร็งลุกลาม	

สารคัดหลั่งเป็นน�้าปนเลือดมีกลิ่น

1.	มีภาวะขาดสมดุลน�้าและเกลือแร่	จากพยาธิสภาพของโรค	

ท�าให้เบื่ออาหาร	รับประทานน�้าและอาหารได้น้อย

2.	มีอาการปวดจากก้อนมะเร็งที่เพดานแข็งในช่องปาก	เป็น

ความปวดจากพยาธิสภาพในระบบประสาท	(neuropathic	

pain)

3.	มีภาวะติดเชื้อที่เพดานแข็งในช่องปาก	จากก้อนมะเร็งลุกลาม	

มีเลือดปนน�้าซึมออกตลอด	มีกลิ่น

ระยะคงที่

อาการต่อเนื่อง

4.	มีภาวะซีด	ขาดสารอาหาร	เนื่องจากเบื่ออาหาร		

รับประทานอาหารได้น้อยและมีเลือดจากแผลโพรง

จมูกเรื้อรัง

4.	ภาวะซีด	ขาดสารอาหาร	เนื่องจากเบื่ออาหารและเจ็บแผลใน

ช่องปาก	รับประทานอาหารได้น้อย	และมีเลือดซึมออกจากแผล

ในเพดานปาก	บ้วนออกมาเป็นน้�าลายปนเลือด	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

ระยะจ�าหน่ายวางแผน

การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

8.	ต้องการความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน	ตาม

หลัก	METHOD

8.	ต้องการความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน	ตามหลัก	

METHOD

อาหาร,	 Ciprofloxacine	 500	 มิลลิกรัม	 วันละ	 3	 ครั้ง																					

หลังอาหาร	และได้ส่งปรึกษาศูนย์	Palliative	care	 เพ่ือการ

จัดการรายกรณี

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

	 ผู ้ศึกษาได ้น�ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับแบบแผน

สุขภาพ11	 แบบแผนของ	Gordon11	 มาเป็นแนวทางในการ

ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย	 ให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย	

จิตใจ	อารมณ์	 สังคม	และจิตวิญญาณ	แบ่งการพยาบาลเป็น												

3	ระยะ	คือ	ระยะแรกรับ	ระยะอาการคงที่ต่อเนื่อง	และระยะ

จ�าหน่าย	ติดตามต่อเนื่องที่บ้าน	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วย

ปลอดภัย	ลดภาวะทุกข์ทรมานจากอาการรบกวนซึ่งเกิดจาก

พยาธิสภาพของโรคมะเร็งระยะสุดท้าย	 รวมทั้งเสริมพลัง
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อ�านาจ	 (Empowerment)	 ให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถ

จัดการดูแลตนเอง	มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามสภาวะ	และเตรียม

ความพร้อมในช่วงสุดท้ายของชีวิต

การพยาบาล

	 พยาบาลต้องมีสมรรถนะในการดูแลผู ้ป่วยระยะ

สุดท้าย	 เป้าหมายส�าคัญในการพยาบาลคือ	การจัดการกับ

อาการรบกวนผู้ป่วย	 ให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน	

เสริมพลังอ�านาจแก่ผู้ป่วยและญาติใน	การดูแลตนเอง	ตลอด

จนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในวาระยะสุดท้ายของ

ชีวิต10

	 การพยาบาลในระยะแรกรับ

	 1.	มีภาวะช็อกในผู้ป่วยรายที่	1	และขาดสมดุลของ

น�้าและเกลือแร่ในร่างกายทั้ง	2	ราย	ดูแลให้สารน�้าและเกลือแร่

ตามแผนการรักษา	สังเกตอาการผิดปกติ	 เช่น	บวม,	หอบ

เหนื่อย,	phlebitis	 เป็นต้น	กระตุ้นดื่มน�้าเกลือแร่ทีละน้อยแต่

บ่อยครั้ง	จัดอาหารอ่อนและเครื่องดื่มสุขภาพที่ผู้ป่วยต้องการ	

บันทึกจ�านวน	Intake	output	ทุก	8	ชั่วโมง	ส่งและติดตามผล	

Electrolyte	เพื่อประเมินความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย

	 2.	 จัดการอาการปวดโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา	

ประเมินระดับความเจ็บปวด	 ใช ้มาตรวัดท่ีผู ้ป ่วยเข ้าใจ	

สอบถามลักษณะอาการปวด	 เวลาและสิ่งกระตุ้นท�าให้ปวด

เพิ่มขึ้น	 ให้ยา	Morphine	 มิลลิกรัม	 ฉีดทางหลอดเลือดด�า																				

ทุก	4	ชั่วโมง	ตามแผนการรักษา	สังเกตอาการผิดปกติหลังได้

รับยา	ติดตามสัญญาณชีพและ	sedation	score	ผู้ป่วยรายที่	

2	มีลักษณะการปวดระบบประสาท	 (Neuropathic	pain)	

ดูแลให้ได้รับยา	gabapentin	300	มิลลิกรัม	รับประทานก่อน

นอน	สังเกตอาการผิดปกติจากการใช้ยา	 ได้แก่	 บวมตาม

ใบหน้า,	กล้ามเนื้ออ่อนแรง	 เป็นต้น	จัดการอาการปวดโดยไม่

ใช้ยา	ได้แก่	ประคบเย็นบริเวณท่ีมีอาการ	เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย

ปฏิบัติศาสนกิจ-พิธีกรรมที่นับถือ	 	สาธิตการหายใจแบบผ่อน

คลาย	แนะน�าผู้ดูแล	และพูดคุยให้ก�าลังใจ	

	 3.	มีภาวะติดเชื้อ	 มีอาการไข้	 แผลมะเร็งบวมแดง	

สารคัดหลั่งมีกลิ่น	ดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา	

ลดการติดเชื้อโดยการท�าความสะอาดบริเวณแผลมะเร็งด้วย	

0.9%	Normal	 saline	ระมัดระวังการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ

ขณะท�าความสะอาด	 ท�าความสะอาดปากฟน	 เช ้าเย็น																

บ้วนปากด้วยน�้าสะอาดบ่อย	ๆ

	 4.	ภาวะซีด	ดูแลให้ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ	

รายที่	 1	 ให้สูดดมออกซิเจนทางสายด้วยอัตรา	 3	ลิตร/นาที	

ดูแลให้นอนศีรษะสูง	ช่วยเหลือการท�ากิจกรรม	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 . 	 ส ่ ง เสริมภาวะโภชนาการแนะน� าการท� า																			

ความสะอาดปากและฟน	ดูแลให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์

อย่างเพียงพอ	ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจะมีอาการ																					

เบื่ออาหาร	 แนะน�าญาติจัดสิ่งแวดล้อม	 ชนิดของอาหาร																					

ที่ ผู ้ป ่วยต้องการ	 โดยง่ายต่อการเค้ียวกลืนและย่อยง่าย																		

อาจแบ่งให้รับประทานครั้งละน้อยแต่เพิ่มมื้ออาหาร

	 2.	 การจัดการอาการท้องผูก	ประเมินการขับถ่าย

อุจจาระ	 บันทึกจ�านวนครั้ง	ระยะเวลาในการขับถ่าย	 ลักษณะ	

สี	กลิ่นของอุจจาระทุกวัน	ฟงเสียง	Bowel	sound	วันละ	1-2	

ครั้ง	 กระตุ้นให้ผู ้ป่วยมีการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	 เช่น	พลิก

ตะแคงตัว	 ให้ญาติพยุงลุกน่ังบนเตียง	 เป็นต้น	 สังเกตอาการ

เหนื่อยขณะท�ากิจวัตร	แนะน�าอาหารที่มีกาก	 เช่น	 ผัก	ผลไม	้

เป็นต้น	ดูแลให้ได้รับยา	Senokot	2	เม็ด	รับประทานก่อนนอน

	 3.	ดูแลการนอนหลับ	ประเมิน	ร่วมกันหาสาเหตุของ

การนอนที่ผิดปกติ	และจัดการสาเหตุ	อาการรบกวน	เช่น	ปวด,	

แน่นท้อง,	วิตกกังวล	 เป็นต้น	หลีกเล่ียงการนอนพักช่วงกลาง

วัน	 เพื่อส่งเสริมการนอนพักผ่อนช่วงกลางคืน	ดูแลสิ่งแวดล้อม

ให้สะอาด	 เสียงรบกวนให้น ้อย	 แสงสว่างไม่มากเกินไป																			

ท�ากิจกรรมการพยาบาลด้วยความนุ่มนวลและบอกผู้ป่วยก่อน

ทุกครั้งที่ท�ากิจกรรม	 เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู ้ป่วยรู้สึกตกใจและ

สะดุ้งตื่นเมื่อท�ากิจกรรม

	 4.	 ลดความวิตกกังวล	 ดูแลผู้ป่วยและครอบครัว	

แบบองค์รวมโดยการใช้กระบวนการให้ค�าปรึกษารายบุคคล	

และรายกลุ่ม	ประเมิน	Five	 stage	 reaction	 เพื่อประเมิน

ปฏิกิริยาต่อความเจ็บป่วย	 ความคิด	 การตัดสินใจ	 มีการ
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วางแผนการดูแลล่วงหน้า	 (Advance	care	plan)	 โดยพูดคุย

ท�าความเข้าใจกันระหว่างทีมรักษาพยาบาลและครอบครัว	

(Family	meeting)	ประเมินปญหาความต้องการของผู้ป่วย

และครอบครัว	 โดยใช้แบบประเมินการดูแลแบบองค์รวม					

ฉบับ	โรงพยาบาลคลองท่อม	(2558)	 ซ่ึงประกอบด้วย	การซัก

ประวัติการเจ็บป ่วยป จจุบัน	 อดีต	 จัดท�าผังครอบครัว																					

(genogram)	 เพื่อรับทราบความสัมพันธ์ของสมาชิกและ

ประวัติครอบครัว	ประเมินอาการทางกายโดยใช้แบบประเมิน

ระดับอาการ	Edmonton	Symptom	Assessment	System	

(ESAS)	ประเมินด้านจิตใจ	ภาวะซึมเศร้า	 โดยใช้แบบประเมิน	

2Q	9Q	ประเมินด้านพุทธิปญญา	(Cognitive)

	 การพยาบาลระยะจ�าหน่ายและการดูแลต่อเน่ือง												

ที่บ้านและชุมชน

	 มีการวางแผนจ�าหน่ายร่วมกันในสหวิชาชีพ	 ได้แก	่

แพทย์	พยาบาลศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง	พยาบาล

หอผู้ป่วย	เภสัชกร	และทีมหมอครอบครัว	โดยประเมินการรับ

รู้ของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับตัวโรค	และความพร้อมในการ

ดูแลตนเองท่ีบ้าน	อธิบายข้อมูลในการปฏิบัติตัวตามแผนการ

จ�าหน ่าย	 ติดตามเยี่ ยมทางโทรศัพท ์และเยี่ ยม ท่ีบ ้าน																									

เป ิดโอกาสให้ผู ้ป ่วยและครอบครัวปรึกษาทางโทรศัพท	์

ประเมินและจัดการอาการ	สิ่งแวดล้อมท่ีบ้านอย่างเหมาะสม

กับสภาพผู้ป่วย	สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดูแลของภาคี

เครือข่าย	 ได้แก่	 จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย,	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น,	 ผู้น�าศาสนา	 เป็นต้น	 มีการสนับสนุน														

องค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้กับภาคีเครือข่าย										

ผู้ดูแล

 สรุป	ผู้ป่วยรายที่	1	แรกรับมีภาวะช็อกจากการขาด

สารอาหาร	น�้าและเกลือแร่	หลังจากที่ได้รับสารน�้าทางหลอด

เลือดด�าและORS	 มีสัญญาณชีพปกติ	 มีความสมดุลของ																	

Intake/Output	 ผล	 Electrolyte	 ดีขึ้น	 K	 3	mmol/L																	

Na	135.3	mmol/L	Cl	98	mmol/L	 	การติดเชื้อจากแผล

มะเร็งในโพรงจมูก	 ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ	อาการไข้

ลดลง	 CBC:	WBC	 9850	 cell/mm3	Neutrophil	 74%								

อาการปวด	 แรกรับ	 pain	 score	 9	 คะแนน	 ได ้รับยา																							

Morphine	 หลังได ้รับยา	 pain	 score	 2	 -	 4	 คะแนน																								

ส่งเภสัชกรเพื่อรับสมุดคู่มือการให้ยา	Morphine	ที่บ้าน	(ฉบับ	

โรงพยาบาลคลองท่อม,	2558)	 ให้ผู้ดูแลบันทึกระดับปวดและ

เวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา	 โดยน�าสมุดคู่มือมาด้วยทุกครั้งเมื่อพบ

แพทย์ตามนัด	 ในรายนี้ภรรยาที่เป็นผู้ดูแลให้ยา	Morphine	

โดยขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา	ท�าให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยา

ตามขนาดและปริมาณของแผนการรักษา	จึงมารับการรักษา

ด้วยอาการปวดบ่อยคร้ัง	หลังจากติดตามเยี่ยมบ้านได้ท�าความ

เข้าใจ	 เพิ่มความตระหนักในการใช้ยาที่ถูกต้อง	แนะน�าการใช้

เจลประคบ	และจัดส่ิงแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสม	เพื่อให้ผู้

ป่วยพักผ่อนได้มากขึ้น	 พยาบาลติดตามอาการผู้ป่วยทาง

โทรศัพท์และลงเยี่ยมบ้านร่วมกับพยาบาลประคับประคองของ	

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหลังจากติดตามเยี่ยมบ้าน														

2	ครั้ง	 ผู้ดูแลสามารถให้การดูแลผู้ป่วย	 จัดการอาการรบกวน

ต่าง	ๆ	และให้ยาได้ถกูต้องตามค�าแนะน�า	ผูป่้วยไม่มอีาการปวด	

พักผ ่อนได ้มากขึ้น 	 ลดการนอนโรงพยาบาลและไม ่ มี

ภาวะฉุกเฉนิอกี	สามารถประกอบกจิทางศาสนาและความเชือ่ได้	

ต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านตามความต้องการท่ี

วางแผนล่วงหน้า	 โดยปฏิเสธการช่วยฟื้นคืนชีพ	ผู้ป่วยได้รับ

การดูแลแบบประคับประคองเป็นเวลา	6	 เดือน	หลังผู้ป่วย													

เสียชีวิต	พยาบาลติดตามดูแลสภาพจิตใจผู้ดูแลและครอบครัว	

(Bereavement	Care)	พบว่าในระยะแรก	ภรรยาผู้ป่วยมี

อาการเครียด	ซึมเศร้า	 จึงติดตามให้ค�าปรึกษาและฟื้นฟูสภาพ

จิตใจ	โดยมีญาติ	 เพื่อนบ้าน	และจิตอาสาเข้าเยี่ยม	 ให้ก�าลังใจ	

ท�าให้ภรรยาผู้ป่วยสามารถพูดคุยระบายความทุกข์	ปรับสภาพ

จิตใจ	ยอมรับการสูญเสียและด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ	ผู้ป่วย

และญาติมีความพึงพอใจร้อยละ	96.5

	 ผู ้ป่วยรายที่	 2	 มีอาการส�าคัญคือ	Neuropathic	

pain	ผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการปวด	 โดยใช้ยา	Morphine	

และ	Gabapentin	และมีการจัดการโดยไม่ใช้ยา	ซึ่งผู้ป่วยชอบ

ฟงเสียงสวดมนต์	 ฟงเพลงลูกกรุงจากแผ่นซีดี	 และใช้เจล

ประคบเย็นเมื่อเริ่มมีอาการปวด	 ร่วมกับผู้ดูแลมีการบันทึก

สมุดคู่มือให้ยา	Morphine	อย่างครบถ้วน	ท�าให้แพทย์สามารถ

ปรับแผนการรักษา	 ผู้ป่วยจึงมีอาการปวดทุเลาลงมาก	pain	

score	2-3	คะแนน	การติดเชื้อจากแผลมะเร็งเพดานแข็งใน

ช่องปาก	หลังได้รับปฏิชีวนะไม่มีไข้	 อาการบวมแดงลดลง	

ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กและมีเลือดออกจากต�าแหน่ง

มะเร็งเพดานแข็ง	ได้รับเลือด	และ	Ferrous	sulfate	หลังจาก

น้ันค่า	Hct	26.4%	แนะน�าอาหารเพิ่มธาตุเหล็ก	ระมัดระวัง
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การกระทบกระเทือนบริเวณแผลมะเร็ง	และเม่ือมีเลือดออก

จากแผล	ผู้ดูแลจะให้ผู้ป่วยอมก้อนน�้าแข็งท�าให้เลือดหยุดได	้										

ผู ้ป ่วยและญาติมีความวิตกกังวล	 หลังได ้รับค�าปรึกษา																		

รายบุคคล	และประชุมครอบครัว	(Family	meeting)	เพื่อการ

มีส่วนร่วมตัดสินใจในการตกลงดูแลรักษาแบบประคับประคอง	

ท�าให้ญาติยินยอมที่จะให้แจ้งผลวินิจฉัย	และแนวทางการดูแล

รักษากับผู้ป่วย	แพทย์และพยาบาลใช้เทคนิคการแจ้งข่าวร้าย	

(SPIKE)	ผู้ป่วยรายนี้ยอมรับภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะ

สุดท้าย	ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยสันนิษฐานว่าตนคงป่วยด้วยโรคร้าย

แรง	ท�าให้ยอมรับได้เมื่อแพทย์แจ้งผลวินิจฉัย	ผู้ป่วยได้ปฏิบัติ

ตามค�าแนะน�า	 ได้รับการดูแลแบบองค์รวม	ท�าให้ผู้ป่วยได้รับ

การจัดการอาการรบกวน	มีก�าลังใจในการใช้ชีวิตขณะเจ็บป่วย	

ได้สั่งเสียบุตรสาวคนเล็กซ่ึงเป็นผู้ดูแล	 ให้ช่วยสงเคราะห์และ

ดูแลครอบครัวลูกสาวคนโตซ่ึงมีปญหาเศรษฐฐานะ	ผู้ป่วยได้

วางแผนการดูแลล่วงหน้า	ขอเสียชีวิตที่บ้าน	ปฏิเสธการช่วย

ฟื้นคืนชีพในวาระสุดท้าย	 ในระยะก่อนเสียชีวิต	 บุตรสาวได้

แจ้งพยาบาลประคับประคอง	ว่าผู้ป่วยต้องการให้มาพบที่บ้าน	

พยาบาลประคับประคอง	ร่วมกับพยาบาลเยี่ยมบ้าน	 (Home	

health	care)	 เข้าดูแลผู้ป่วยก่อนเสียชีวิตตามความต้องการ	

โดยจัดส่ิงแวดล้อม	บรรยากาศให้สงบและอบอุ่น	ผู้ป่วยได้ฟง

เสียงสวดมนต์จนกระท่ังเสียชีวิตอย่างสงบท่ามกลางบุตร

หลานและครอบครัว	หลังเสียชีวิตพยาบาลได้ร่วมพิธีศพและ

ติดตามสภาพจิตใจผู้ดูแลและครอบครัว	 โดยบุตรสาวที่เป็นผู้

ดูแลไม่มีอาการซึมเศร้า	ยอมรับต่อการเสียชีวิตของมารดา																

ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจร้อยละ	98

อภิปรายและข้อเสนอแนะ

	 กรณีศึกษาท้ังสองราย	เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

ที่เลือกการดูแลแบบประคับประคอง	 เข้ารับการรักษาด้วย

อาการส�าคัญ	คือ	 ขาดภาวะสมดุลของสารน�้าและเกลือแร	่													

มีภาวะติดเชื้อ	 มีอาการรบกวนท่ีส�าคัญคือ	 อาการปวดและ

อาการรบกวนอื่น	ๆ	ได้แก่	เบื่ออาหาร,	คลื่นไส้อาเจียน	ท้องผูก	

วิตกกังวล	 เป็นต้น	 โดยผู้ป่วยรายที่	 1	มารับการรักษาที่ห้อง

ฉุกเฉินด้วยอาการปวดบ่อยครั้ง	 เนื่องจากผู้ป่วยและ	 ผู้ดูแล

ขาดความรู ้ความเข้าใจในการใช้ยาแก้ปวด	Morphine													

ผู้ป่วยไม่ได้รับยาตามก�าหนดเวลา	ท�าให้การออกฤทธ์ิของยา	

ไม่ต ่อเนื่อง	 เมื่อผู ้ป ่วยและญาติได้รับความรู ้ความเข้าใจ																	

โดยติดตามดูแลต่อเน่ือง	 มีการให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์เมื่อ

ต้องการค�าแนะน�า		มีการเยี่ยมบ้านของทีมหมอครอบครัวและ

จิตอาสาในชุมชน	หลังจากนั้น	สามารถใช้ยาและจัดการอาการ

รบกวนได้	ท�าให้ผู้ป่วยไม่ต้องมารับการรักษาด้วยอาการปวด

ในภาวะฉุกเฉินอีก	 ส ่วนผู ้ป ่วยรายที่ 	 2	 ผู ้ ดูแลมีความรู ้																			

ความเข ้ า ใจในการใช ้ยา 	 แต ่ผู ้ ป ่ วยมีความปวดแบบ																				

Neuropathic	pain	 เมื่อได้รับยาแก้ปวดตามลักษณะการปวด	

ท�าให้ผู ้ป่วยควบคุมความปวดและอาการทุกข์ทรมานอื่น	 ๆ														

ได้	 ผู ้ป่วยทั้งสองรายได้ท�าในสิ่งที่ค้างคาใจ	 (unfinished																		

business)	 เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้าน	 โดยปฏิเสธการช่วยฟื้น

คืนชีพตามความต้องการของผู้ป่วย	(Living	will)	

	 หัวใจส�าคัญของการพยาบาลผู ้ป ่วยมะเร็งระยะ

สุดท้าย	 คือการดูแลแบบองค์รวม	 (Holistic	 care)	 มีการ

ประเมินสภาพปญหาท้ังด้านกาย	จิต	สังคมและจิตวิญญาณ	

สนับสนุนความรู ้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการดูแล	

ของครอบครัว	 ให้การพยาบาลโดยประยุกต์การจัดการแบบ

รายกรณี	 (Case	management)	 ดูแลต่อเน่ืองจากสถาน

พยาบาลไปยังบ ้านและชุมชน	 และมีการติดตามอาการ																		

ต่อเนื่องจากสหวิชาชีพของโรงพยาบาลชุมชน	และพยาบาล

ประคับประคองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท�าให้												

ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเอง	จัดการอาการรบกวน

ที่เกิดขึ้นได้	ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต	

สอดคล้องกับผลวิจัยของ	 จรินทร์	 ค�าดีและจิตตรา	จันทร์11                

ซึ่งศึกษาผลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย	ตึกผู้ป่วยในหญิง	

โรงพยาบาลบ้านบึง	พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับ

ประคองเสียชีวิตอย่างสงบร้อยละ	100	ญาติมีความพึงพอใจ

ต่อการดูแลร้อยละ	96	และสอดคล้องกบัผลวจิยัของนงค์รกัษ์															

อสัจจานิจการ13	ซึ่งศึกษาผลการดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วย															

โรคมะเร็งระยะสุดท้ายจากโรงพยาบาลสู่เครือข่ายชุมชน																

โรงพยาบาลท่าวังผา	พบว่า	ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเสียชีวิต

อย่างสงบร้อยละ	100	ผู้ป่วยและญาติสามารถเผชิญปญหาได้

อย่างเหมาะสมร้อยละ	84	ญาติมีความพึงพอใจต่อการดูแล

ร้อยละ	96	 เจ้าหน้าที่พึงพอใจต่อผลลัพธ์การดูแลร้อยละ	91	

เจ้าหน้าที่พึงพอใจต่อการท�างานร่วมกันร้อยละ	 88	ดังน้ัน																

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย	จึงต้องมีการจัดระบบ

การพยาบาลแบบองค์รวมโดยการมีส ่วนร ่วมของผู ้ป ่วย	

ครอบครัวและชุมชน	ให้การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปยัง

บ้านและชุมชน	จึงท�าให้ผู ้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพที่ด	ี															

ในระยะท้ายของชีวิต
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   	 																			บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา	(Descriptive	 research)	 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม																			

การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชและระดับโคลีนเอสเตอเรสของพนักงานฝ่ายสวน	 ในบริษัทปาลมน�้ามัน	จ.กระบี่	 จ�านวน	87	ราย														

เก็บข้อมูลระหวางวันที่	1	ตุลาคม	2559	–	31	มีนาคม	2560	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการท�างาน																			

ของเกษตรกรจากการสมัผสัสารเคมกี�าจดัศตัรูพชื	และชดุทดสอบส�าเรจ็ตรวจคัดกรองระดบัโคลนีเอสเตอเรส	 (Reactive	paper)																				

โดยกองอาหาร	กรมวิทยาศาสตรการแพทย	กระทรวงสาธารณสุข	วิเคราะหข้อมูลสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก	ความถี่																	

และร้อยละ	ผลการศกึษาพบวา	พนกังานฝ่ายสวน	บรษัิทปาลมน�า้มัน	จ.กระบี	่สวนใหญเป็นเพศหญงิ	ร้อยละ	70	และมอีายรุะหวาง														

31	-	50	ปี	ลกัษณะงานเป็นท้ังผูผ้สมสารเคม	ีและฉดีพนเอง	ร้อยละ	57.5	มจี�านวนวนัเฉลีย่ของการใช้สารเคมีก�าจดัศัตรพูชืตอเดอืน	

มากกวา	7	วนั/เดอืน	ร้อยละ	51.7	และด้านพฤตกิรรมกอนการใช้สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืพนกังานสวนใหญร้อยละ	79	มกีารอานฉลาก

ทีภ่าชนะบรรจสุารเคมทีกุครัง้	และไมอานฉลาก	ร้อยละ	6.9	สวนใหญสวมถุงมอืยางป้องกนัสารเคมทีกุครัง้ร้อยละ	83.9	พฤตกิรรม

ขณะใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	สวนใหญไมใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซึมหรือปิดไมสนิท	มีการรั่วในการฉีดพน	ร้อยละ	74.7	แตก็ยังมี															

บางสวน	 ร้อยละ	20.7	ทีบ่างครัง้ใช้ถังบรรจสุารเคมทีีร่ัว่ซมึหรอืปิดไมสนทิ	มกีารร่ัวในการฉดีพน	มกีารรับประทานอาหาร/ดืม่น�า้																

ในบรเิวณทีท่�างานบางครัง้	 ร้อยละ	51.7	และพฤตกิรรมหลงัการใช้สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื	มกีารเปลีย่นเสือ้ผ้าทีเ่ป้ือนสารเคมทัีนที														

ณ	จดุท�างานทกุคร้ัง	ร้อยละ	48.3	และในรอบ	1	เดอืน	พนกังานมอีาการผดิปกตหิลงัจากการใช้หรือสมัผสัสารเคมกี�าจัดศตัรพูชืทนัที	

ร้อยละ	54.0	อยูในกลุมอาการเวยีนศรีษะ	คนัผวิหนงั	ผวิแห้ง	ผวิแตก	เหงือ่ออก	เจบ็คอ	คอแห้ง	และผลการตรวจคัดกรองหาระดบั

เอน็ไซมโคลนีเอสเตอเรส	พบวา	พนกังานสวนใหญมรีะดบัเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสอยูในระดบัมคีวามเส่ียง	 ร้อยละ	83.9	รองลงมา															

อยูในระดบัไมปลอดภยั	ร้อยละ	10.3	ข้อเสนอแนะควรมกีารจดัอบรมให้ความรูก้ารใช้และการป้องกนัสารเคมีก�าจัดศตัรพูชืทีถู่กต้อง	

สร้างความตระหนักและติดตามพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	และจัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพอยางตอเนื่อง																	

ตลอดจนการฟ้ืนฟูกลุมทีอ่ยูในภาวะไมปลอดภยั	สงเสรมิกระบวนการเรยีนรู้	การปฏบิตัแิบบมสีวนรวม	เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา	

สร้างความเข้าใจ	และตระหนกัในการใช้สารเคมอียางปลอดภยั

ค�ำส�ำคัญ	:	สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื,	ระดบัโคลนีเอสเตอเรส																																					

ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและระดับโคลีนเอสเตอเรส																																												

ของพนักงำนฝ่ำยสวน	ในบริษัทปำล์มน�้ำมัน	จ.กระบี่	

จริยา ฮ่อบุตร 1    

มุกดา  โบบทอง 2 

 1	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ		หัวหน้ากลุมงานอาชีวเวชกรรม		โรงพยาบาลกระบี่

    2	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กลุมงานอาชีวเวชกรรม		โรงพยาบาลกระบี่		E-mail	:	Chinwa124@gmail.com
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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

Research into Pesticide Applications Behavior and Cholinesterase Levels 

of Staff in Garden Handling Department of Palm Oil Company; 

Krabi Province
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ควำมน�ำ

	 ประเทศไทยมีจ�านวนประชากร	 65.7	 ล ้านคน																

มีประชากรประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม	12.56	ล้านคน		

คิดเป็นร้อยละ	32.9	 ของผู้มีงานท�าในประเทศ1	ปัจจุบันน้ี											

จุดมงุหมายการผลิตทางการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงจากเพื่อ

การยังชีพในครัวเรือนเป ็นเพื่อการค้าและการสงอออก

ท�าให้เกษตรกรมีความจ�าเป็นต้องเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ											

ตามความต้องการของตลาด	จึงมีการน�าสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

มาใช้มากย่ิงขึ้น	 เน่ืองจากหาซื้อได้งาย	 ใช้สะดวกและก�าจัด				

ศัต รู พืชได ้ เร็ว2	 ชนิดของสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชในทาง		

การเกษตร	 แบงออกเป็นกลุ มใหญ	 ๆ	 ดังนี้ 	 1.	 สารเคมี															

ก�าจัดแมลง	 (Insecticide)	สารเคมีก�าจัดแมลงเป็นสารเคมี

การเกษตรที่มีจ�านวนชนิดมากที่สุด	 สารเคมีก�าจัดแมลง															

แบงออกเป็นกลุมใหญ	ๆ	ตามชนิดของสารเคมีได้	4	ประเภท	

คือ	1.1	กลุมออรกาโนคลอรีน	(Organochlorine)	ซึ่งเป็นกลุม

ของสารเคมีที่มีคลอรีนเป็นองคประกอบ	สารเคมีก�าจัดแมลง

ในกลุ มนี้ที่นิยมใช ้กันมาก	 1.2	 กลุ มออร กาโนฟอสเฟต																				

(Organophosphate)	1.3	กลุมคารบาเมต	 (Carbamate)	

และ	1.4	กลุมไพรีทรอยด	 (Pyrethroid)	2.	สารป้องกันก�าจัด

วัชพืช	 (Herbicide)	3.	สารก�าจัดเชื้อรา	 (Fungicide)	4.	สาร		

ก�าจัดหนูและสัตวแทะ	 (Rodenticides)3	 ในปี	พ.ศ.	 2558		

ข้อมูลการน�าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรของส�านักควบคุม

พืชและวัสดุการเกษตร	กรมวิชาการเกษตร	พบวา	มีปริมาณ	

การน�าเข้ารวม	149,458.69	ตนั	มลูคารวม	19,301.91	ล้านบาท	

โดยมีปริมาณของสารก�าจัดวัชพืช	 (Herbicide)	 สูงสุดถึง	

119,971.88	ตนั	รองลงมา	ได้แก	สารก�าจดัแมลง	(Insecticide)	

ปริมาณ	12,927.52	ตัน	 และสารป้องกันและก�าจัดโรคพืช	

(Fungicide)	ปรมิาณ	11,088.37	ตนั	ตามล�าดบั	สวนการน�าเข้า

วัตถุอันตรายทางการเกษตรในปี	พ.ศ.	2558	เม่ือเปรียบเทียบ

กับปี	พ.ศ.	2557	พบวา	มีปริมาณการน�าเข้ารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	

1.49	และจากข้อมูลของส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม	ปี	 2558	 มีเกษตรกรได้รับการตรวจคัดกรอง		

ความเสี่ยงด้วยกระดาษ	Reactive	 paper	 จ�านวนทั้งส้ิน	

325,944	 คน	 เป็นผู ้ที่มีผลการตรวจเลือดเสี่ยงและ/หรือ

ไมปลอดภัย	จ�านวน	113,547	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.84	จาก	

70	จังหวัดที่มีการรายงานเข้ามา	 เม่ือเทียบกับปี	2556-2557	

พบวา	 ผู ้ที่มีผลการตรวจเลือดเสี่ยงและ/หรือไมปลอดภัย								

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.54	จากการค�านวณคาเฉล่ีย	พบวา	

คนไทย	64.1	ล้านคน	มีความเส่ียงตอการได้รับสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืชมากกวา	2.60	กิโลกรัมตอคน	และจากข้อมูลผู้ป่วย

นอกและอัตราผู้ป่วยนอกจากกลุมโรคสารเคมีก�าจัด	 (toxic		

effect	of	pesticides)	 ในปี	พ.ศ.	2553	 -	2556	จากส�านัก

นโยบายและยุทธศาสตร	 กระทรวงสาธารณสุข	พบวา	 ในป	ี

พ.ศ.	2556	มอีตัราผูป่้วยนอกจากกลุมโรคสารเคมกี�าจดัศตัรูพชื

เทากับ	12.37	ตอประชากรกลางปีแสนคน	เมื่อเทียบกับ	อัตรา

ผู้ป่วยนอก	ในปี	พ.ศ.	2554	ก็ยังมีอัตราป่วยที่สูงมากกวาเกือบ

เทาตัว	 เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญมีพฤติกรรมการใช้สารเคมี

ที่ไมถูกต้องและปลอดภัย	สงผลให้เกิดอันตรายตอสุขภาพ														

ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง	อาการแสดงเฉียบพลันมีต้ังแต

ระดับเล็กน้อยจนรุนแรงถึงแกชีวิต	ขึ้นอยูกับระดับความเข้ม

ข้น	ความเป็นพิษ	และปริมาณที่ได้รับ	สวนอาการเรื้อรังสาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืชจะสะสมในระบบตาง	ๆ	ของรางกาย	ท�าให้

เกดิความผิดปกตแิละโรคตาง	ๆ	เชน	มะเรง็	สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื

สามารถเข้าสูรางกายได้หลายทาง	โดยการสัมผัสทางผิวหนัง	

การสูดหายใจละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศ	การรับประทาน

อาหารและน�้าดื่มที่มีสารเคมีปนเปื้อน	 ซ่ึงพฤติกรรมการใช้สาร

เคมีที่ไมปลอดภัยน้ันท�าให้เกษตรกร	 ผู้อาศัยในชุมชนและ													

ผู ้บริโภคมีความเส่ียงจากการได้รับอันตรายจากสารเคมี																	

เพิ่มขึ้น5-7 

	 จังหวัดกระบี่	มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	2,942,820	ไร	

เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร	2,001,908	 ไร	หรือร้อยละ	85.03													

ซึ่งสวนใหญเพาะปลูกปาลมน�้ามัน	281,400	ไร	 (ร้อยละ	48.5	

ของพื้นที่เกษตร)	 เป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาลมน�้ามันมากเป็น

อันดับสองของประเทศ	 นอกจากนี้ป ัจจุบันจังหวัดกระบี่													

มีโรงงานสกัดน�้ามันปาลม	 จ�านวน	 21	 โรง	 ก�าลังการผลิต																	

659	ตัน	ถือได้วาจังหวัดกระบ่ีมีปาลมน�้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจ										

ที่ส�าคัญที่สร ้างรายได ้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด8                  

กลุมงานอาชีวเวชกรรม	 โรงพยาบาลกระบ่ี	 จึงได้จัดบริการ													

อาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการปาล มน�้ ามัน																					

และประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพ	ผลการจัดอันดับความเสี่ยงจาก

โอกาสและระดับความรุนแรงของการเกิดอันตราย	พบวา																

สิ่งคุกคามสุขภาพมีความเสี่ยงสูง	ได้แก	ด้านสารเคมี	รองลงมา

คือ	ทาทางการท�างานและสภาพอากาศร้อน	ดังน้ันคณะผู้วิจัย
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 1	 	Shahnon	Ahmad	 เป็นผู้รวมกอตั้งชมรมนักเขียนภาคเหนือ	คือ	GATRA	 (Gabungan																		

Sasterawan	Sedar	หรือ	กลุมนักเขียนความส�านึก)	 ในปลายปี	ค.ศ.	1966	และ	ASASI	 (Angkatan																			

Sasterawan	Nasional	Kedah	หรอื	สมาพนัธนกัเขยีนแหงรฐัเกอดะฮ)	ในปี	ค.ศ.	1978	

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรู

พืชและระดับโคลีนเอสเตอเรสของพนักงานฝ่ายสวน	ในบริษัท

ปาลมน�้ามัน	 จ.กระบี่	 เพื่อศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยง

สุขภาพ	พฤติกรรมการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชและระดับโคลีน															

เอสเตอเรส	และน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชอยางถูกต้องเหมาะสม

ตอไป

ระเบียบวิธีวิจัย	

	 การศึกษาครั้ งนี้ เป ็นการศึกษา เชิ งพรรณนา																

(Descriptive	 research)	 ใช้การส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม

ประเมินความเสี่ยงจากการท�างานของเกษตรกรกลุมสัมผัส

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 (นบก.1-56)	 รวมกับการสัมภาษณ															

การสนทนากลุม	และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ		

	 ประชำกร

	 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี	้คอื	พนกังานฝ่ายสวน	

ในบริษัทปาลมน�้ามัน	จ.กระบี่	จ�านวน	87	คน	ผู้วิจัยเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง	 ตามคุณสมบัติท่ีก�าหนด	 คือ																

เป็นพนักงานฝ่ายสวนท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการใช้สารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช	มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ	สามารถสื่อสารด้วย

การฟัง	พูด	อาน	 เขียนภาษาไทยได้	และยินดีให้ความรวมมือ	

ในการเข้ารวมวิจัย	 เก็บข้อมูลระหวางวันท่ี	1	ตุลาคม	2559	-	

31	มีนาคม	2560			

	 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก

	 1.	แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงจากการท�างาน

ของเกษตรกรกลุ มสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 ส�านักโรค														

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	 กรมควบคุมโรค	

กระทรวงสาธารณสุข	(นบก.1-56)	ประกอบด้วย	5	สวน	ดังนี้	

	 สวนที่	1	ข้อมูลทั่วไป	

	 สวนที่	 2	 ข้อมูลการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชและ													

การปฏิบัติตัวในขณะท�างาน					

	 สวนที่	 3	 ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติ													

ที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

	 สวนที่	 4	สรุปผลการประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ

ในการท�างานเบื้องต้น	โดยการท�า	Matrix	ประเมินจากคะแนน

รวมของค�าตอบและกลุมที่มีอาการ

	 สวนที่	 5	การตรวจคัดกรองหาระดับเอนไซมโคลีน	

เอสเตอเรส	 :	สอบถามข้อมูลกอนมีการเจาะเลือดคัดกรองหา

ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกร

	 2.2	 เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบความเส่ียงของสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช	 โดยใช้เครื่องมือคัดกรองระดับโคลีนเอสเตอเรส	

ด้วย	Reactive	paper	ชุดทดสอบส�าเร็จ	ที่ผลิตโดยกองอาหาร

กรมวิทยาศาสตรการแพทย	 กระทรวงสาธารณสุข	ส�าหรับ

ตรวจหาปริมาณเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส	 ซึ่งเป ็นดัชน	ี																							

ชี้บ งระดับสารเคมีในเลือดจ�าพวกออรกาโนฟอสเฟตและ																			

คารบาเมตบางตัว	 โดยเจาะเลือดกลุ มตัวอยางที่ปลายนิ้ว																

ใสใน	microhematocrit	 tube	 แล้วปั ่นด้วยเครื่องปั ่น																				

hematocrit	 น�าสวนที่เป็นพลาสมา	 มาหยดในกระดาษ																

Reactive	 paper	 ทิ้งไว้นาน	 7	 นาที	 แล้วอานผล	 โดยด	ู																

การเปล่ียนแปลงของสีของกระดาษทดสอบที่เปล่ียนไปเทียบ

กับแผนสีมาตรฐาน	ซึ่งแปลคาได้	4	ระดับ9		ดังนี้

	 ระดับที่	1	สีเหลือง	แสดงระดับปกติหรือเทียบระดับ

การท�างานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส	 มีคามากกวาหรือ

เทากับ	100	หนวยตอมิลลิลิตร

	 ระดับที่	 2	 สีเหลืองอมเขียว	แสดงระดับปลอดภัย	

หรือเทียบระดับการท�างานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส														

มีคามากกวาหรือเทากับ	87.5	แตไมถึง	100	หนวยตอมิลลิลิตร

	 ระดับที่	3	สีเขียว	แสดงระดับมีความเสี่ยงหรือเทียบ

ระดับการท�างานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส	มีคามากกวา

หรือเทากับ	75	แตไมถึง	87.5	หนวยตอมิลลิลิตร

	 ระดับที่	 4	 สีเขียวเข้ม	แสดงระดับไมปลอดภัยหรือ

เทียบระดับการท�างานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส	 มีคา																	

น้อยกวา	75	หนวยตอมิลลิลิตร
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 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยประสานงานกับหัวหน้าที่

เกี่ยวข ้องกับพนักงานฝ ่ายสวนของบริษัทปาล มน�้ ามัน							

จ.กระบี่	 เพื่อนัดวันเวลาให้กับพนักงาน	 ท�าการสัมภาษณ	

สนทนากลุ ม	 ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ	 และตรวจ																			

คัดกรองระดับโคลีนเอสเตอเรส

	 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 วิเคราะหทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร 																

ส�าเร็จรูป	วิเคราะหข้อมูลท่ัวไป	พฤติกรรมการใช้สารเคมี

อำกำร คะแนนรวมของค�ำตอบข้อ	9-	23

								1.	(15-24	คะแนน) 							2.	(25-30	คะแนน) 						3.	สูง	(31-45	คะแนน)

							ไมมีอาการ ต�่า ปานกลาง คอนข้างสูง

							มีอาการกลุมที่	1	(1	อาการขึ้นไป) ปานกลาง คอนข้างสูง สูง

							มีอาการกลุมที่	2	(1	อาการขึ้นไป) คอนข้างสูง สูง สูง

							มีอาการกลุมที่	3	(1	อาการขึ้นไป) สูง สูง สูงมาก

ก�าจดัศตัรพูชื	โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา	(descriptive	statistics)	

ได้แก	 ความถี่	 (frequency)	 ร้อยละ	 (percentage)	 และ

ประเมินระดับความเสี่ยงตอสุขภาพในการท�างานเบื้องต้นจาก

การท�า	Matrix	 โดยใช้คะแนนรวมของแบบสอบถามประเมิน

ความเส่ียงจากการท�างานของเกษตรกรกลุมสัมผัสสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช	(นบก.1-56)	สวนที่	2	ข้อมูลการใช้สารเคมีก�าจัด																		

ศัตรูพืช	 และการปฏิบัติตัวในขณะท�างาน	 มาท�า	matrix																			

หาระดับความเสี่ยงสวนท่ี	3	ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการ

ผิดปกติท่ีเกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	

ดังนี้	

	 ผลกำรศึกษำ

	 1.	ข้อมูลทั่วไป

	 พนักงานฝ่ายสวน	 บริษัทปาลมน�้ามัน	 จ.กระบ่ี	 สวนใหญเป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	 70.1	 เพศชาย	 ร้อยละ	 29.9	 โดยมี													

อายุระหวาง	31-50	ปี	มากที่สุด	ร้อยละ	66.7	และไมมีโรคประจ�าตัว	ร้อยละ	74.7	(ตารางที่	1)

ตำรำงที่	1	ข้อมูลทั่วไปพนักงานฝ่ายสวน	(N=87)

ข้อมูลทั่วไปพนักงำนฝ่ำยสวน จ�ำนวน	(คน) ร้อยละ

เพศ

											ชาย 26 29.9

											หญิง 61 70.1

อำยุ	(ปี)

										น้อยกวา	20 1 1.1

										21	-30	 12 13.8

										31	-	40 30 34.5

										41	-	50 28 32.2

										มากกวา	50	ขึ้นไป 16 18.4

โรคประจ�ำตัว

											ไมมี 65 74.7

											โรคเบาหวาน 2 2.3

											ไมระบุ 20 23.0
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 2.	 ข ้อมูลกำรใช ้สำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช	 และ																	

กำรปฏิบัติตัวในขณะท�ำงำน

	 ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีก�าจัด													

ศัตรูพืช	พนักงานฝ่ายสวนครึ่งหนึ่งมีลักษณะงานเป็นทั้งผู้ผสม

สารเคมีและฉีดพนเอง	ร้อยละ	57.5	รองลงมา	เป็นผู้ฉีดพนเอง	

ร้อยละ	41.4	สวนใหญมีการฉีดพนสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

ครั้งลาสุดเมื่อ	1-2	วันที่ผานมา	ร้อยละ	74.7	และมีจ�านวนวัน

เฉลี่ยของการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชตอเดือน	 มากกวา													

7	วัน/เดือน	ร้อยละ	51.7	โดยลักษณะงานสวนใหญพนักงานมี

การใช้ท้ังสารเคมีก�าจัดแมลงและสารเคมีก�าจัดวัชพืชในการฉีด

พน	ร้อยละ	 	62.1	 เทา	ๆ	 กัน	พฤติกรรมกอนการใช้สารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช	พนักงานมีการอานฉลากท่ีภาชนะบรรจุสารเคมี

ทุกครั้ง	ร้อยละ	79.0	และยังมีบางสวนที่ไมอานฉลาก	ร้อยละ	

6.9	สวมถุงมือยางป้องกันสารเคมีทุกครั้ง	ร้อยละ	83.9	และไม

ใช้	ร้อยละ	2.3	สวนใหญพนักงานทุกคนมีการสวมรองเท้าบู๊ท	

หรือรองเท้าที่มิดชิดกันสารเคมี	ร้อยละ	97.7	พฤติกรรมขณะ

ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	สวนใหญไมใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซึม	

หรือปิดไมสนิทมีการรั่วในการฉีดพน	ร้อยละ	74.7	แตก็ยังมี

บางสวน	ที่บางครั้งใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซึม	หรือปิดไมสนิทมี

การรั่วในการฉีดพน	ร้อยละ	20.7	มีการรับประทานอาหาร/	

ดื่มน�้าในบริเวณที่ท�างานบางครั้ง	ร้อยละ	51.7	สวนใหญไมสูบ

บุหรี่หรือยาเส้นขณะท�างาน	 ร้อยละ	 96.6	 และพนักงาน

ทั้งหมดไมดื่มเหล้า/เบียร /เครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณ																					

ที่ท�างาน	และขณะท�างานล้างมือทุกครั้งกอนพักรับประทาน

อาหาร	หรือดื่มน�้า	ร้อยละ	98.9		พฤติกรรมหลังการใช้สารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช	 มีการเปล่ียนเส้ือผ ้าที่ เป ื ้อนสารเคมีทันที																								

ณ	จุดท�างานทุกครั้ง	ร้อยละ	48.3	และไมใช	ร้อยละ	32.2		และ

เมื่อเส้ือผ้าเปียกชุมสารเคมี	 ได้อาบน�้าท�าความสะอาดรางกาย

หลังเลิกงานทันที	ณ	บริเวณที่ท�างานทุกครั้ง	ร้อยละ	59.8	และ

ไมใช	ร้อยละ	26.4	(ตารางที่	2)

ตำรำงที่	2		ลักษณะงานและการปฏิบัติตัวขณะท�างาน		(N	=	87) 

ลักษณะงำนและกำรปฏิบัติตัวขณะท�ำงำน จ�ำนวน	(คน) ร้อยละ

ลักษณะงำน

										เป็นผู้ผสมสารเคมี 1 1.1

										เป็นผู้ฉีดพนเอง 36 41.4

										เป็นทั้งผู้ผสมสารเคมีและฉีดพนเอง 50 57.5

ฉีดพ่น/มีกำรใช้/สัมผัสสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชครั้งล่ำสุดเมื่อ

										1	-	2	วันที่ผานมา 65 74.7

										3	-	7	วัน 13 14.9

										>	7	-	14	วัน 11 12.6

										14	วันขึ้นไป 12 13.8

										ไมระบุ 19 21.8

ใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลงในกำรปฏิบัติงำน

										ไมใช 3 3.4

										ใชเป็นบางครั้ง 30 34.5

										ใชทุกครั้ง 54 62.1

ใช้สำรเคมีก�ำจัดวัชพืชในกำรฉีดพ่น

										ไมใช 3 3.4

										ใชเป็นบางครั้ง 30 34.5

										ใชทุกครั้ง 54 62.1
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ลักษณะงำนและกำรปฏิบัติตัวขณะท�ำงำน จ�ำนวน	(คน) ร้อยละ

ใช้ถังบรรจุสำรเคมีที่รั่วซึม	หรือปิดไม่สนิทมีกำรรั่วในกำรฉีดพ่น

											ไมใช 65 74.7

											ใชเป็นบางครั้ง 18 20.7

											ใชทุกครั้ง 4 4.6

ขณะท�ำงำนสูบบุหรี่/ยำเส้น

											ไมใช 84 96.6

											ใชเป็นบางครั้ง 1 1.1

											ใชทุกครั้ง 2 2.3

รับประทำนอำหำร/ดื่มน�้ำในบริเวณที่ท�ำงำน

											ไมใช 28 32.2

											ใชเป็นบางครั้ง 45 51.7

											ใชทุกครั้ง 14 16.1

ดื่มเหล้ำ/เบียร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ในบริเวณที่ท�ำงำน

											ไมใช 87 100

											ใชเป็นบางครั้ง 0 0

											ใชทุกครั้ง 0 0

ก่อนกำรใช้สำรเคมี	อ่ำนฉลำกที่ภำชนะบรรจุ

											ไมใช 6 6.9

											ใชเป็นบางครั้ง 21 14.1

											ใชทุกครั้ง 60 79.0

ขณะท�ำงำนกับสำรเคมีสวมถุงมือยำงป้องกันสำรเคมี

											ไมใช 2 2.3

											ใชเป็นบางครั้ง 12 13.8

											ใชทุกครั้ง 73 83.9

สวมใส่รองเท้ำบูท	หรือรองเท้ำที่ปิดมิดชิดกันสำรเคมี

											ไมใช 0 0

											ใชเป็นบางครั้ง 2 2.3

											ใชทุกครั้ง 85 97.7

ล้ำงมือทุกครั้งก่อนพักรับประทำนอำหำรหรือดื่มน�้ำ

											ไมใช 0 0

											ใชเป็นบางครั้ง 1 1.1

											ใชทุกครั้ง 86 98.9

ตำรำงที่	2		ลักษณะงานและการปฏิบัติตัวขณะท�างาน		(N	=	87)	(ตอ)
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ลักษณะงำนและกำรปฏิบัติตัวขณะท�ำงำน จ�ำนวน	(คน) ร้อยละ

หลังเลิกกำรฉีดพ่น	เปลี่ยนเสื้อผ้ำที่เปื้อนสำรเคมีทันที	ณ	จุดท�ำงำน

									ไมใช 28 32.2

									ใชเป็นบางครั้ง 17 19.5

									ใชทุกครั้ง 42 48.3

เมื่อเสื้อผ้ำเปียกชุ่มสำรเคมี	ได้อำบน�้ำท�ำควำมสะอำดร่ำงกำยหลังเลิกงำนทันที		

ณ	บริเวณที่ท�ำงำน

									ไมใช 23 26.4

									ใชเป็นบางครั้ง 12 13.8

									ใชทุกครั้ง 52 59.8

ตำรำงที่	3	ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	(N	=	87)
 

ข้อมูลควำมเจ็บป่วย/อำกำรผิดปกติ จ�ำนวน	(คน) ร้อยละ

ในรอบ	1	เดือน	มีอำกำรผิดปกติหลังจำกกำรใช้หรือสัมผัสสำรเคมีก�ำจัด													

ศัตรูพืชทันที

									ไมมี 40 46.0

									มี 47 54.0

กลุ่มอำกำรที่	1	(ตอบได้มากกวา	1	อาการ)	(N=40)

									เวียนศีรษะ 14 29.8

									คันผิวหนัง/ผิวแห้ง	ผิวแตก 13 27.7

									เหงื่อออก 11 23.4

									เจ็บคอ	คอแห้ง 8 17.0

									แสบจมูก 7 14.9

									ผื่นคันที่ผิวหนัง/ตุมพุพอง 7 14.9

									ตาแดง/แสบตา/คันตา 7 14.9

									ปวดศีรษะ 6 12.7

ตำรำงที่	2		ลักษณะงานและการปฏิบัติตัวขณะท�างาน		(N	=	87)	(ตอ)

อาการที่	1	เวียนศีรษะ,	คันผิวหนัง/ผิวแห้ง	ผิวแตก	เหงื่อออก	

เจ็บคอ	 คอแห้ง	 ส�าหรับกลุ มอาการที่	 2	 มีเพียงสวนน้อย													

ที่มีอาการ	ได้แก	อาการตาพรามัว	ท้องเสีย	และไมมีพนักงาน	

ที่มีกลุมอาการที่	3	(ตารางที่	3)	

3.	ข้อมูลควำมเจ็บป่วยหรืออำกำรผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังกำร

ใช้หรือสัมผัสสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช

	 จากการศึกษา	 พบวา	 ในรอบ	 1	 เดือน	 พนักงาน								

ฝ่ายสวน	บริษัทปาลมน�้ามัน	ครึ่งหนึ่งมีอาการผิดปกติหลังจาก

การใช้หรือสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชทันที	 ร้อยละ	 54.0													

โดยจ�าแนกเป็น	 3	 กลุมอาการ	 สวนใหญพนักงานอยูในกลุม
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ข้อมูลควำมเจ็บป่วย/อำกำรผิดปกติ จ�ำนวน	(คน) ร้อยละ

กลุ่มอำกำรที่	1	(ตอ)

												ออนเพลีย 4 8.5

												นอนหลับไมสนิท 2 4.3

												อาการชา 2 4.3

												ปวดแสบร้อน 1 2.1

												ไอ 0 0

												หายใจติดขัด 0 0

												ใจสั่น 0 0

												น�้าตาไหล 0 0

												น�้าลายไหล 0 0

												น�้ามูกไหล 0 0

กลุ่มอำกำรที่	2	(ตอบได้มากกวา	1	อาการ)	(N=40)

												ตาพรามัว 3 6.4

												ท้องเสีย 3 6.4

												เจ็บหน้าอก/แนนหน้าอก 2 4.3

												คลื่นไส้	อาเจียน 2 4.3

												กล้ามเนื้อออนล้า 1 2.1

												เป็นตะคริว 1 2.1

												มือสั่น 1 2.1

												หนังตากระตุก 0 0

												ปวดท้อง 0 0

												เดินโซเซ 0 0

กลุ่มอำกำรที่	3	(ตอบได้มากกวา	1	อาการ)

												ลมชัก 0 0

												หมดสติ 0 0

												ไมรู้สึกตัว 0 0

 

4.	สรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพในกำรท�ำงำนเบื้องต้น

	 ผลการประเมนิตอสขุภาพในการท�างานเบือ้งต้นจากการท�า	Matrix	หาระดบัความเส่ียง	พบวา	พนกังานฝ่ายสวนมากกวา

ครึ่งหนึ่งมีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป	ร้อยละ	56.3	(ตารางที่	4)

ตำรำงที่	3	ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	(N=87)	(ตอ)
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สวนใหญสวมรองเท้าบู ๊ท	 หรือรองเท้าที่มิดชิดกันสารเคมี																	

ร้อยละ	 97.7	 สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐพร	 ปล้ืมจันทร		

และณิชชาภัทร	ขันสาคร10	ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธกับ

ระดับเอนไซมโคลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกรในต�าบล

เกาะจันทร	อ�าาเภอเกาะจันทร	จังหวัดชลบุรี	พบวา	พฤติกรรม

กอนการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเกษตรกร	 อานฉลากให้เข้าใจ

ทกุครัง้	ร้อยละ	99.0		มกีารสวมถงุมอืในขณะผสมสารเคมกี�าจัด

ศัตรูพืชทุกครั้ง	 ร้อยละ	 81.9	 และสวมรองเท้าบู ๊ททุกครั้ง														

ร้อยละ	95.2	พฤตกิรรมขณะใช้สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื		พนกังาน

ฝ่ายสวนมีการรับประทานอาหาร/ดื่มน�้าในบริเวณที่ท�างาน										

บางครั้ง	 ร้อยละ	 51.7	 โดยล้างมือทุกคร้ังกอนพักทานอาหาร	

หรือดื่มน�้า	ร้อยละ	98.9	และพนักงานฝ่ายสวนสวนใหญ	ไมสูบ

บุหรี่หรือยาเส้นขณะท�างาน	 ร้อยละ	 96.6	 สอดคล้องกับการ

ศึกษาของตั้ม	บุญรอด	และวิชชาดา	สิมลา6	ซึ่งศึกษาพฤติกรรม

การใช้สารก�าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในต�าบลแหลมโตนด	

ตำรำงที่	5		ผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส	(N	=	87) 

ผลกำรตรวจ จ�ำนวน	(คน) ร้อยละ

									ปกติ 1 1.1

									ปลอดภัย 4 4.7

									มีความเสี่ยง 73 83.9

									ไมปลอดภัย 9 10.3

พบวา	 พนักงานฝ่ายสวน	 บริษัทปาลมน�้ามัน	 มีระดับเอนไซม																	

โคลีนเอสเตอเรส	สวนใหญอยูระดับมีความเสี่ยง	ร้อยละ	83.9																		

รองลงมา	อยูในระดับไมปลอดภัย	ร้อยละ	10.3

สรุปและอภิปรำยผล	
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

ความเสีย่งสขุภาพ	พฤตกิรรมการใช้สารก�าจัดศตัรพูชืและระดบั

โคลีนเอสเตอเรสของพนักงานฝ่ายสวน	 ในบริษัทปาลมน�้ามัน		

ผลการศึกษาพบวา		พนักงานฝ่ายสวนใหญเป็นเพศหญิง	มีอายุ

อยูระหวาง	31	-	50	ปีขึ้นไป	ไมมีโรคประจ�าตัว	มีลักษณะงาน

เป็นทั้งผู้ผสมสารเคมีและฉีดพนเอง	มีการฉีดพนสัมผัสสารเคมี

ก�าจดัศตัรพืูชครัง้ลาสดุเมือ่	1	-	2	วนัทีผ่านมา	มจี�านวนวนัเฉลีย่

ของการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชตอเดือน	มากกวา	7	วัน/เดือน	

โดยลักษณะงานส วนใหญพนักงานมีการใช ้ ท้ังสารเคมี												

ก�าจดัแมลงและสารเคมกี�าจดัวชัพชืในการฉดีพน	ด้านพฤตกิรรม

กอนการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 พนักงานฝ่ายสวนสวนใหญ													

มกีารอานฉลากทีภ่าชนะบรรจสุารเคมทีกุคร้ัง	ร้อยละ	79.0	และ

มีการสวมถุงมือยางป้องกันสารเคมีทุกครั้ง	 ร้อยละ	 83.9																		

ตำรำงที่	4	ระดับความเสี่ยงในการท�างานเบื้องต้น	(N	=	87) 

ระดับควำมเสี่ยงในกำรท�ำงำนเบื้องต้น จ�ำนวน	(คน) ร้อยละ

												มีความเสี่ยงต�่า 38 43.7

												มีความเสี่ยงปานกลาง 26 29.9

												มีความเสี่ยงคอนข้างสูง 18 20.7

												มีความเสี่ยงสูง 5 5.7

												มีความเสี่ยงสูงมาก 0 0

5.	กำรตรวจคัดกรองหำระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส

 ผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม  โคลีน																								

เอสเตอเรส	 โดยใช้เครื่องมือคัดกรองระดับโคลีนเอสเตอเรส																			

ด้วย	Reactive	paper	ชุดทดสอบส�าเร็จที่ผลิตโดยกองอาหาร	

กรม วิทยาศาสตร  การแพทย   กระทรวงสาธารณสุ ข																												
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อ�าเภอควนขนุน	จังหวัดพัทลุง	พบวา	เกษตรกรไมสูบบุหรี่ขณะ

ฉดีพนสารเคมีก�าจดัศตัรพูชื	ร้อยละ	96.9	และมีการล้างมอืกอน

รับประทานอาหาร	ร้อยละ	100	พฤติกรรมหลังการใช้สารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช	พนักงานฝ่ายสวนมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสาร

เคมีทนัที	ณ	จดุท�างานทกุครัง้	ร้อยละ	48.3	และเมือ่เส้ือผ้าเปียก

ชุมสารเคมี	ได้อาบน�้าท�าความสะอาดรางกายหลังเลิกงานทันที	

ณ	บริเวณที่ท�างานทุกครั้ง	ร้อยละ	59.8	และพบวา	ในรอบ	1	

เดอืน	พนกังานฝ่ายสวนครึง่หนึง่มอีาการผดิปกตหิลังจากการใช้

หรือสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชทันที	 สวนใหญมีอาการ	 เวียน

ศีรษะ	 คันผิวหนัง/ผิวแห้ง	 ผิวแตก	 เหง่ือออก	 เจ็บคอ	 คอแห้ง	

แสบจมูก	 ผื่นคันที่ผิวหนัง/ตุมพุพอง	 ตาแดง/แสบตา/คันตา									

ปวดศีรษะ	ตาพรา	ท้องเสีย	สอดคล้องกับส�านักนักโรคจากการ

ประกอบอาชีพ	 กรมควบคุมโรค9	 ซึ่งอธิบายวา	 ผลกระทบ																	

ตอสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีก�าาจัดศัตรูพืช	 แบบพิษ

เฉยีบพลนั	ผูป่้วยจะมอีาการแสดงในทนัท	ีหลังจากทีม่กีารสัมผสั

สารเคมกี�าจัดศตัรพูชื	เชน	คลืน่ไส้อาเจยีน	ปวดหวั	ปวดกล้ามเนือ้															

กล้ามเนื้อเกร็ง	กระตุก	ท้องรวง	หายใจ	ติดขัดตาพรา	แสบตา	

และผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส														

พบวา	 พนักงานฝ่ายสวนใหญมีระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส	

อยูในระดับมีความเสี่ยงร้อยละ	 83.9	 รองลงมาอยูในระดับ														

ไมปลอดภัย	ร้อยละ	10.3	ซึ่งถือวามีจ�านวนมาก	สอดคล้องกับ

การศึกษาของ	 สุนิสา	 ชายเกลี้ยง	 และสายชล	 แปรงกระโทก2																										

ซึ่งศึกษาการประเมินทางชีวภาพด้านความเสี่ยงตอการสัมผัส

สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืในกลุมเกษตรกรผูท้�านา	กรณศึีกษาต�าบล

แก้งสนามนาง	 อ�าเภอแก้งสนามนาง	 จังหวัดนครราชสีมา													

พบวา	เกษตรกรสวนใหญมผีลการทดสอบจดัอยูในกลุมทีม่คีวาม

เสี่ยง	ร้อยละ	32.7	และไมปลอดภัย	ร้อยละ	27.3	เชนเดียวกับ

การศึกษาของณัฐพร	 ปลื้มจันทร	 และณิชชาภัทร	 ขันสาคร10 

ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัระดบัเอนไซมโคลนีเอสเทอเรส

ในเลือดของเกษตรกรใน	 ต�าบลเกาะจันทร	 อ�าเภอเกาะจันทร	

จังหวัดชลบุรี	 พบวา	 เกษตรกรสวนใหญมีผลการตรวจอยูใน

ระดับที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยร้อยละ	 79.7	 และผลจาก

การสนทนากลุม	 พนักงานฝ่ายสวนให้ข้อมูลวา	 สาเหตุที่ท�าให้

พนกังานมพีฤตกิรรมการใช้สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืทีไ่มถกูต้อง	ใน

บางประเด็น	 หรือใช้อุปกรณป้องกันอันตรายสวนบุคคลไม

สม�า่เสมอ	เนือ่งจากสภาพอากาศร้อน	ท�าให้มกีารพกัดืม่น�า้หรอื

รับประทานอาหารขณะฉีดพนสารเคมี	 การใช้อุปกรณป้องกัน

อันตรายสวนบุคคลเป็นอุปสรรคท�าให้ไมสะดวกขณะฉีดพน		

สารเคมี	 และมีพฤติกรรมบรรจุ	 สารเคมีล้นถัง	 ท�าให้สารเคมี

สัมผัสหกเปื้อนรางกาย	

	 ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้	 ท�าให้ทราบถึงส่ิงคุกคาม

สุขภาพที่มีความเส่ียงสูงด้านสารเคมีของพนักงานฝ่ายสวน																		

ในบริษัทปาลมน�้ามัน	 จ.กระบี่	 รวมทั้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ														

ความเสี่ยงสุขภาพ	 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชกับ

ระดับโคลีนเอสเตอเรส	 ซึ่งสามารถน�าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการ

วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

อยางถูกต้องเหมาะสม	 และหามาตรการลดอุปสรรคในการใช้

อปุกรณป้องกันอนัตรายสวนบคุคล	เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานทีท่�างาน

สัมผัสสารเคมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

						ข้อเสนอแนะด้ำนกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

	 1.	 หนวยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดอบรมให้ความรู้																

เกีย่วกบัการใช้สารเคมปีอ้งกนัก�าจดัศัตรพูชืให้พนกังานสงเสริม

การใช้อุปกรณป้องกันอันตรายสวนบุคคล	 และมีการติดตาม

พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชอยางตอเนื่อง		

เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน

	 2.	 จัดให ้มีการเฝ ้าระวังสุขภาพอยางตอเนื่อง																		

ตลอดจนการฟื้นฟูกลุมที่อยูในภาวะไมปลอดภัย

	 3.	สงเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีสวนรวม	เพื่อหา

แนวทางแก้ไขปัญหา	 สร้างความเข้าใจ	 และตระหนักในการใช้

สารเคมีอยางปลอดภัย

									ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการเจ็บ

ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวเน่ืองจากการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 เชน	

จ�านวนและอัตราการป่วย	การตาย	เป็นต้น

	 2.	 หากมีการศึกษาครั้งตอไป	 เสนอแนะเพิ่มวิธีการ

สังเกตพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชทุกขั้นตอน								

เชน	กอน	ขณะ	และหลังการฉีดพน	การสวมใสอุปกรณป้องกัน

อันตราย	 วิธีผสมสารเคมี	 ระยะเวลาฉีดพน	 วิธีฉีด	 ปริมาณ															

สารเคมี	สถานที่เก็บสารเคมี	เป็นต้น
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กิตติกรรมประกำศ

	 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณหัวหน้างาน	พนักงานฝ่ายสวน	

ผู ้ประกอบการบริษัทปาลมน�้ามัน	 จังหวัดกระบ่ี	 ทุกทาน																			

ที่ให้ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ

เป็นอยางดยีิง่	และอาจารยทีป่รกึษาวจิยั	ดร.รถัยานภศิ	พละศึก			

จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 นครศรีธรรมราช	 และ

อาจารย	 ดร.บุญเรือง	 ขาวนวล	 จากมหาวิทยาลัยทักษิณ	 และ		

เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลกระบี	่ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดักระบี่

ที่สนับสนุน	แนะน�า	และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน

เอกสำรอ้ำงอิง	

	 1.	 ส�านักงานสถิติแหงชาติ.	 สรุปผลการส�ารวจ
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การประเมินทางชีวภาพ	 ด้านความเสี่ยงตอการสัมผัสสาร
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเทอเรสใน

เลือดของเกษตรกรใน	 ต�าบลเกาะจันทร	 อ�าเภอเกาะจันทร	

จังหวัดชลบุรี.	วารสารพิษวิทยาไทย	2558;	30(2):128-141.
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   	 																			บทคัดย่อ

	 ยาเทโนโฟเวียร์ถูกน�ามาใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยกันอย่างแพร่หลาย	 มีการศึกษาพบว่า																			

ยามโีอกาสท�าให้การท�างานของไตบกพร่อง	แต่ข้อมลูในประเทศไทยยงัมน้ีอย	การศึกษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่หาโอกาสการเกดิ

ความเสีย่งต่อการท�างานของไตบกพร่อง	ในกลุม่ผูต้ดิเชือ้และผู้ป่วยเอดส์ทีไ่ด้รบัยาเทโนโฟเวียร์	รวมถึงปัจจยัเสีย่งร่วมอ่ืน	ๆ	

	 การศึกษาเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์โดยการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง	 3	ปี	 ของกลุ่มผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์ผู้ใหญ่																	

จ�านวน	299	ราย	ทีเ่ข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาลกระบ่ีและได้รบัยาต้านไวรสัเทโนโฟเวียร์เป็นส่วนผสมในสตูรยา

	 ผลการศึกษาพบว่า	มผีูป่้วยจ�านวน	17	ราย	(ร้อยละ	5.68)	ทีม่กีารลดลงของค่า	eGFR	มากกว่าหรอืเท่ากบัร้อยละ	25															

ของค่าเริม่ต้น	คดิอตัราการเกดิประมาณ	4	คนต่อผูป่้วย	100	คน	ในเวลา	1	ปี	นอกจากนีย้งัพบว่า	การให้ยาเทโนโฟเวยีร์ร่วมกบั																				

ยาในกลุม่	Protease	 inhibitors	การให้ยาเทโนโฟเวยีร์ในกลุม่ผูป่้วยทีม่โีรคร่วม	ความดนัเลอืดสงู	 เบาหวาน	หรอืไขมนัในเลอืดสงู				

การให้ยาเทโนโฟเวยีร์ในกลุม่ผูป่้วยท่ีมรีะดบัเมด็เลอืดขาวชนดิ	CD4	ต�า่กว่า	230	cell/mm3	และการให้ยาเทโนโฟเวยีร์ในกลุม่ผูป่้วย

ทีม่ค่ีา	eGFR	เร่ิมต้นน้อยกว่า	60	ml/min/1.73	m2		มผีลท�าให้มกีารลดลงของค่า	eGFR	มากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ	25	ของค่าเริม่ต้น	

เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติ	ิ(P-value	<0.05)

	 การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ายาเทโนโฟเวียร์มีโอกาสเกิดความเส่ียง	ท�าให้การท�างานของไตบกพร่อง	รวมถึงการม	ี				

ปัจจยัเสรมิอืน่	ๆ	เช่น	โรคร่วม	ระดบั	eGFR	และยาต้านไวรสัร่วมในสูตร	มผีลเพิม่ความเส่ียงในกลุ่มผู้ป่วยดงักล่าว	แม้ว่าปัจจบัุน

แนวทางการรักษาผูป่้วยและผูต้ดิเชือ้เอดส์ของประเทศไทย	จะแนะน�ายาเทโนโฟเวยีร์เป็นยาล�าดบัแรก	ๆ	กต็าม	แต่ควรเพิม่ความ

ระมดัระวงัผลกระทบต่อการท�างานของไตบกพร่องให้มากขึน้

                                

ยาเทโนโฟเวยีร์และความเส่ียงต่อการท�างานของไตบกพร่องในผู้ตดิเชือ้และผูป่้วยเอดส์

โรงพยาบาลกระบี่

ศิริวิทย์ อัสวัฒิวงศ์ * 

	 *	เภสัชกรช�านาญการ	กลุ่มงานเภสัชกรรม	โรงพยาบาลกระบี่
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                        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.

Tenofovir	and	Risk	of	Deficient	Renal	Function	in	HIV/AIDS	Patients

at Krabi hospital

Siriwit  Aswatiwong 
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ความน�า

	 องค์การอนามัยโลกวางเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์

ภายในปีพุทธศักราช	2573	จากสถิติปี	2559	พบว่า	มีผู้ติดเชื้อ

และผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลก	36.7	ล้านคน	ความชุกที่ร้อยละ	0.8	

ส�าหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์	 440,000	คน														

มีความชุกที่ร้อยละ	1.1	และเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

เอชไอวีเพียงร้อยละ	64

	 ประเทศไทยประกาศโครงการการดูแลรักษา																

ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในระดับประเทศและ

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2544																	

เพื่อท�าให้ผู ้ติดเชื้อและผู ้ป ่วยเอดส์เข ้าถึงการดูแลรักษา																		

มากยิ่งขึ้น	 จนกระท่ังปัจจุบันมีแนวทางการตรวจรักษาและ

ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี	ประเทศไทย	ปี	 2560	 โดยมียา																		

ที่บรรจุให้อยู ่ในสูตรการรักษาท่ีดีขึ้นและทันสมัยเทียบเท่า

องค์การอนามัยโลก

	 กลุ ่ม	 The	 acute	dialysis	 quality	 initiative	

(ADQI)	 ได้ให้ค�านิยามว่า	ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการท�างาน

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

	 ยาเทโนโฟเวยีร์	 (Tenofovir)	 เป็นยาต้านไวรสัเอชไอวี	

ที่ถูกบรรจุให้เป็นยาทางเลือก	 ในแนวทางการดูแลรักษา													

ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2549/2550	

เป็นยาที่มีกลไกในการออกฤทธ์ิเป็น	Nucleotide	 reverse	

transcriptase	inhibitors	โดยให้ใช้ยานี้เป็นยาทางเลือกให้กับ

ผู้ป่วยที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสเอชไอวีอื่น	 ๆ	จนกระทั่งปัจจุบัน											

ได้ก�าหนดให้ยานี้เป็นสูตรยาร่วมล�าดับแรกของการรักษา																		

ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์2	Ketan	K.	Patel,	Atul	K.	Patel	และ

คณะพบว่า	ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับยาเทโนโฟเวียร์ใน

การรักษา	มีโอกาสเกิดภาวะการท�างานของไตบกพร่องร้อยละ	

6.53	และยังพบว่ากลุ่มยา	Protease	 inhibitors	ที่ให้ร่วมกับ

ยาเทโนโฟเวียร์	 จะส่งผลให้เกิดภาวะการท�างานของไต

บกพร่องมากขึ้นกว่าเดิม3	นอกจากนี้ยังมีการรายงานจากทั้งใน

และต่างประเทศ	คือ	อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการท�างาน

ของไตบกพร่อง1,4,5	จนอาจท�าให้เกิดภาวะไตเป็นพษิ	(proximal	

tubule	dysfunction,	Fanconi	syndrome)	ได้6,7,8	เนื่องจาก

ข้อมูลความปลอดภัยในกลุ่มคนไทยที่ใช้ยาชนิดน้ียังมีน้อย															

อีกทั้งเป็นยาท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้	 จึงจ�าเป็น															

ต ้องมีการศึกษาผลกระทบต่อไต	 และปัจจัยอ่ืนที่อาจม	ี																						

ผลกระทบต่อไตต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อหาโอกาสการเกิดความเสี่ยงต่อการท�างาน

ของไตบกพร่องในกลุ ่มผู ้ติดเช้ือและผู ้ป ่วยเอดส์ที่ ได ้รับ																						

ยาเทโนโฟเวียร์

	 2.	 เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการเกิด														

ความเส่ียงต่อการท�างานของไตบกพร่อง	 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ															

และผู้ป่วยเอดส์ที่ใช้ยานี้

วิธีการศึกษา

	 รูปแบบการศึกษา	 :	 เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์													

โดยการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง	 (Retrospective	Cohort	

Study)	ของกลุ่มผูต้ดิเช้ือและผูป่้วยเอดส์ทีไ่ด้รบัยาเทโนโฟเวยีร์																

เป็นครั้งแรก	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2557	ถึงวันที่	31	

ธันวาคม	พ.ศ.	 2559	 โดยเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบ																		

ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลกระบี่

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย	

	 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าการศึกษา	 :	 มีอายุ

ตั้งแต่	 17	 ปีขึ้นไป	 และได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มียา																										

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	ขาดความต่อเน่ืองของ

การได้รับยา
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ขั้นตอนการด�าเนินการศึกษา

	 1.	 ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยท่ีได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มี

ยาเทโนโฟเวียร์เป็นส่วนผสมในสูตรยาเป็นครั้งแรก		ตั้งแต่วันที่	

1	มกราคม	พ.ศ.	2557	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559

	 2.	 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล	 รวมถึงตัวแปรที่

ต้องการต่าง	 ๆ	 เช่น	 อายุ	 เพศ	 เชื้อชาติ	 ประวัติการได้รับยา															

กลุ่มยาต้านที่ใช้ร่วมกัน	 โรคร่วมท่ีรักษา	 ระดับเม็ดเลือดขาว					

ชนิด	 CD4	 ขณะเร่ิมยา	 ค่า	 estimated	 Glomerular																	

filtration	rate	(eGFR)	ก่อนและหลังการรักษา	และระยะเวลา

การได้รับยา	

	 3.	บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่

ออกแบบ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 4.	สรุปผลการวิจัย

 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์การศึกษา	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย															

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	Pearson	Chi-Square	Tests	 	

      

ตารางที่	1	สูตรการค�านวณค่า	estimated	Glomerular	filtration	rate	(eGFR)

เพศ Serum	creatinine	(mg/dl) สมการการค�านวณ

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

ชาย ≤	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

ผลการศึกษา

	 กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาเทโนโฟเวียร์เป็นครั้งแรก	ตั้งแต่

วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2557	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	

มีทั้งหมด	482	ราย	เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการ

ศึกษา	และถูกคัดออกจ�านวน	183	ราย	 เหลือผู้ป่วยในการ

ศึกษานี้จ�านวน	299	ราย

	 กลุ่มผู้ป่วยที่ศึกษาทั้งหมด	299	ราย	มีอายุโดยเฉลี่ย	

39.19	ปี	เป็นเพศชาย	177	ราย	(ร้อยละ	59.20)	มีระยะเวลา

การได้รับยาเทโนโฟเวียร์	เฉลี่ย	17.83	เดือน	ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ผู ้ป ่วยท่ีไม ่เคยรับยาต้านไวรัสเอชไอวีมาก่อน	(NAIVE)																										

192	ราย	 (ร้อยละ	64.20)	และกลุ่มผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ	90	

เป ็นกลุ ่ มที่ มี ค ่ า 	 eGFR	 เริ่ มต ้นมากกว ่ าหรือ เท ่ ากับ																																		

90	ml/min/1.73	m2

	 การศึกษาพบว่าจากกลุ่มผู้ป่วยทั้งหมด	299	 ราย															

มีผู้ป่วยจ�านวน	17	ราย	 (ร้อยละ	5.68)	ที่มีการลดลงของค่า	

eGFR	 มากกว่า	 หรือเท่ากับร ้อยละ	 25	 ของค่าเริ่มต ้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 จ�านวน	(%)	หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ eGFR-D25

จ�านวน	(ราย) 299 17

อายุเฉลี่ย(ปี)	 39.19	(±15.68)	 37.82	(±7.71)

เพศ

						ชาย	 177	(59.20) 11	(64.70)

						หญิง	 122	(40.80)	 6	(35.30)

เชื้อชาติ		

						ไทย	 297	(99.3)	 15	(88.24)

						ไม่ใช่เชื้อชาติไทย	 2	(0.70)	 2	(11.76)

ประวัติการรักษา

						ไม่เคยรับยาต้านไวรัสเอชไอวีมาก่อน	 192	(64.20)	 9	(52.90)

						เคยรับยาต้านไวรัสเอชไอวีมาก่อน	 107	(35.80)	 8	(47.10)

สูตรยาต้านที่ใช้			

						NNRTI-Based	 229	(76.60)	 11	(64.70)

						PI-Based	 13	(4.30)	 3	(17.65)

						เคยได้ทั้ง	NNRTI	และ	PI-Based	 57	(19.10)	 3	(17.65)

โรคร่วมที่ได้รับการรักษา

						ไม่มีโรคร่วม	 272	(91.00)	 14	(82.40)

						มโีรคร่วม	(ความดนัในเลือดสงู	เบาหวาน	ไขมนั) 27	(9.00) 3	(11.60)

ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด	CD4	ตั้งต้น	(cell/mm3) 318.61	(±260.30)	 228.06	(±249.35)

ค่า	eGFR	(ml/min/1.73	m2)

						ค่า	eGFR	เริ่มต้นเฉลี่ย	 106.87	(±19.82)	 114.94	(±29.14)

						มากกว่าหรือเท่ากับ	90 271	(90.64) 15	(88.24)

						60-89	(mild	renal	impairment)	 23	(7.69)	 1	(5.88)

						30-59	(moderate	renal	impairment)	 5	(1.67)	 1	(5.88)

ระยะเวลาการได้รับยา	(เดือน)	 17.83	(±10.52)	 16.00	(±11.46)
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ในกลุม่ผูป่้วยทีม่โีรคร่วมทีไ่ด้รับการรกัษา	เช่น	ความดันเลอืดสูง	

เบาหวาน	ไขมันในเลือด	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการ

	 จากตารางที่	 3	 เมื่อพิจารณาจากกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ

ยาเทโนโฟเวียร์	 ร่วมกับตัวแปรด้านประวัติการได้รับยาต้าน														

ไวรัสเอชไอวี	พบว่า	กลุ่มผู้ป่วยที่เคยได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี

ชนิดอื่นมาก่อน	(Experience	case)	มีแนวโน้มเพิ่มความเสี่ยง

ต่อการท�างานของไตบกพร่อง	1.6	 เท่าของกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เคย

ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดอื่นมาก่อน	 (NAIVE)	 (ร้อยละ	

7.48,	ร้อยละ	4.67	ตามล�าดับ)

ตารางที่	 3	จ�านวนและร้อยละการเกิดการลดลงของค่า	eGFR	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	25	ของค่าเริ่มต้น	 (eGER-D25)										

ตามตัวแปร	ประวัติการรับยา

ประวัติการรับยา
จ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด	(ราย)

GFR-D25

จ�านวน	(ราย) ร้อยละ

ไม่เคยรับยาต้านไวรัสเอชไอวีมาก่อน	(NAIVE) 192 9 4.67

เคยรับยาต้านไวรัสเอชไอวีมาก่อน	(EXPERIENCE)	 															107	 8 7.48

	 จากตารางที่	 4	พบว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีมีการใช้ยาเทโน																

โฟเวยีร์		ร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวีกลุ่ม	Protease	inhibitors	

(PI)	 เช่น	Lopinavir,	Ritonavir,	Atazanavir	 มีโอกาสเกิด

ความเสี่ยงต่อการท�างานของไตบกพร่อง	(Relative	risk)	สูงถึง	

4.81	 เท่าของกลุ ่มที่ใช ้ร ่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวีกลุ ่ม													

Non-nucleotide	 reverse	 transcriptase	 inhibitors	

(NNRTI)	เช่น	Zidovudine,	Stavudine,	Didanosine	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	(p-value<0.05)

ตารางที่	 4	จ�านวนและร้อยละการเกิดการลดลงของค่า	 eGFR	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	25	ของค่าเริ่มต้น	ตามตัวแปร																		

กลุ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีหลักที่ใช้ร่วม

กลุ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ใช้ร่วม จ� านวนผู ้ป ่ วย

ทั้งหมด	(ราย)

												eGFR-D25	 Relative risk P-Value

จ�านวน	(ราย) ร้อยละ

NNRTI-Based	regimen	 229 								11	 4.80
4.81 	<0.05

PI-Based	regimen	 13 	3 23.08

เคยได้รับทั้ง	2	กลุ่ม		 57 	3 5.26

ท�างานของไตบกพร่อง	 (Relative	 risk)	มากกว่ากลุ่มที่ไม่มี		

โรคร่วม	2.16	เท่า	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p-value	<0.05)

ตารางที่	5	จ�านวนและร้อยละการเกิดการลดลงของค่า	eGFR	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	25	ของค่าเริ่มต้น	ตามตัวแปร	โรคร่วม

ที่ได้รับการรักษา

กลุ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ใช้ร่วม จ� า น วน ผู ้ ป ่ ว ย

ทั้งหมด(ราย)

												eGFR-D25	 Relative risk P-Value

จ�านวน	(ราย) ร้อยละ

ไม่มีโรคร่วมที่ได้รับการรักษา	 272	 								14	 							5.15
						2.16	 				<0.05

มีโรคร่วม	 27	 									3	 						11.11
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วิจารณ์ผลการศึกษา

	 จากผลการศึกษาน้ีพบว่า	 การให้ยาเทโนโฟเวียร	์															

แก่ผู ้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	มีโอกาสเกิดความเส่ียง																

ต่อการท�างานของไตบกพร่องเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	5.68	และมี																			

Incidence	rate	4	per	100	person-year	สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	Ketan	K.	Patel,	Atul	K.	Patel	และคณะที่พบ															

	 ความเสี่ยงจะสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	 4.81	 เท่า																		

ในกลุม่ผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาเทโนโฟเวยีร์	 ร่วมกบัยาต้านไวรสัเอชไอวี

กลุ ่ม	 Protease	 inhibitors	 เช่น	 Lopinavir	 Ritonavir																	

Atazanavir	 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาร่วมกับ	 ยาต้านไวรัส										

เอชไอวีกลุ่ม	NNRTI	 เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ	Ketan																										

K.	Patel,	Atul	K.	Patel	และคณะ		

	 ส�าหรับผู้ป่วยท่ีมีการรักษาโรคร่วมพร้อมกับการได้

ยาเทโนโฟเวียร์	มีโอกาสเกิดภาวะการท�างานของไต	Nelson,	

ร ้อยละ	 6.533	 ส ่วนการศึกษาในประเทศมาเลเซียของ																		

Hui	Moon	Koh	and	Suresh	Kumar	พบมากถึงร้อยละ	15.2	

และมี	Incidence	rate	12	per	100	person-year10

	 ส�าหรับระยะเวลาเฉลี่ยของการได้รับยาเทโนโฟเวียร์

ที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการท�างานของไตบกพร่องเพิ่มขึ้น													

อยู่ที่	16	เดือน	ใกล้เคียงกับการศึกษาอื่น	ดังตารางที่	7

	 จากตารางที่	 6	กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาเทโนโฟเวียร	์		

ในขณะที่ระดับ	eGFR	เริ่มต้น	ต�่ากว่า	60	ml/min/1.73	m2

มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการท�างานของไตบกพร่อง	สูงกว่า

กลุม่ผู้ป่วยทีม่รีะดบั	eGFR	เริม่ต้นสงูกว่า	60	ml/min/1.73	m2

ตารางที่	 6	จ�านวนและร้อยละการเกิดการลดลงของค่า	 eGFR	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	25	ของค่าเริ่มต้น	ตามตัวแปร																		

ค่า	eGFR	เริ่มต้น

ค่า	eGFR	เริ่มต้น จ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด	(ราย) 												eGFR-D25	

จ�านวนราย ร้อยละ

มากกว่าหรือเท่ากับ	90	 														271	 							15	 						5.54	

60-89	(mild	renal	impairment)	 23 								1	 4.35

30-59	(moderate	renal	impairment) 5 1 20.00

ตารางที่	7	ระยะเวลาเฉลี่ยของการได้รับยาเทโนโฟเวียร์ที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการท�างานของไตบกพร่องเพิ่มขึ้น

การศึกษา ระยะเวลา

การศึกษาครั้งนี้	 																												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

สูงถึง	2.61	เท่าของกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีโรคร่วม	แต่มีการศึกษาใน

ประเทศไทยของ	อัญชลี	 อวิหิงสานนท์และคณะ	พบเพียง			

1.61	เท่า5	เท่านั้น	

	 ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด	 CD4	 ของคนไข้ที่เริ่มใช้														

ยาเทโนโฟเวียร์	 ก็มีผลต่อการท�างานของไตบกพร่องเช่น

เดียวกัน	 โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีระดับเม็ดเลือดขาวชนิด	CD4	

น้อยกว่า	230	cell/mm3	มโีอกาสเกดิการท�างานของไตบกพร่อง

สู ง ก ว ่ า 	 ซ่ึ ง ส อดคล ้ อ ง กั บ ก า ร ศึ กษ า ขอ ง 	Ma r k 	R .	



Krabi Medical Journal Vol.1 No.1 October 2017 - March 201842

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

Christine	บกพร่อง	Katlama,	Julio	S.	Montaner,	et	al12		

พบว่า	ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด	CD4	น้อยกว่า	270	cell/mm3		

มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเช่นกัน	

	 นอกจากนี้ยังพบอีกว่า	การเริ่มให้ยานี้ในกลุ่มผู้ป่วย		

ที่มีระดับ	eGFR	 เริ่มต้นต�่ากว่า	 60	ml/min/1.73	m2	 น้ัน														

มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการท�างานของไตบกพร่องได้มากขึ้น

อีกด้วย	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	Hui	Moon	Koh	and	

Suresh	Kumar	ที่พบ	Hazard	ratio	สูง	ในกลุ่มผู้ป่วยที่เริ่มยา

เทโนโฟเวียร์และมีค่า	eGFR	ต�่ากว่า	60	ml/min/1.73	m2

	 ด้วยเหตุดังกล่าว	ค�าแนะน�าของแนวทางการตรวจ

วินิจฉัย	 และการดูแลผู ้ติดเชื้อและผู ้ป่วยเอดส์	 ระดับชาติ																			

ปี	 2560	ซึ่งแนะน�าให้ส่งตรวจระดับ	Serum	creatinine																	

ทุก	6	 เดือน	ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาเทโนโฟเวียร์อาจเป็นสิ่งที่

ต้องใช้ดุลยพินิจในการรักษา	 โดยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพิ่ม

เติมคือยาต้านไวรัสที่ใช้ร่วมกัน	โรคร่วมของผู้ป่วย	ระดับ	eGFR	

ก่อนเริ่มยาและระดับ	 CD4	 ของผู ้ป ่วย	 เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยต่อผู้ป่วยสูงสุด

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า	 การใช้ยาเทโนโฟเวียร์													

มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการท�างานของไตบกพร่องเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ	5.68	 ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์	และการได้รับยา													

เทโนโฟเวียร์ร่วมกับปัจจัยอื่นของผู้ป่วย	คือ	การใช้ยาร่วมกับ

ยาต้านไวรัสเอชไอวีกลุ่ม	Protease	inhibitors	การมีโรคร่วมที่

ได้รับการรักษา	(ความดันเลือดสูง	เบาหวาน	และไขมันในเลือด

สูง)	ระดับ	CD4	<230	cell/mm3	และระดับ	eGFR	เริ่มต้นที่

ต�่ากว่า	60	ml/min/1.73	m2	จะยิ่งท�าให้โอกาสเกิดความเสี่ยง

ต่อการท�างานของไตบกพร่องสูงขึ้นกว่าเดิม	ดังนั้นจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังการใช้ยาเทโนโฟเวียร์อย่างใกล้ชิด	ในกลุ่ม

ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่มีปัจจัยดังกล่าว	 โดยอาจพิจารณา

เพิ่มความถ่ีในการส่งตรวจ	Serum	creatinine	มากกว่าที่

ก�าหนดไว้ในแนวทางการตรวจวินิจฉัย	และการดูแลผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	ระดับชาติ	ปี	พ.ศ.	2560
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   	 																			บทคัดย่อ

	 ทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก	(oro-antral	communication,	OAC)	 เป็นภาวะแทรกซ้อน															

อย่างหนึ่งในการถอนฟันหรือท�าศัลยกรรมช่องปาก	มักเกิดกับการถอนฟันกรามและฟันกรามน้อยบน	 ในผู ้ป่วยรายที่ม	ี																																							

ทางเชือ่มระหว่างโพรงอากาศแมก็ซลิลาและช่องปากขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องท�าศลัยกรรมปิดรทูะล	ุ เพือ่ป้องกนัเชือ้โรคจากช่องปาก

เข้าไปท�าให้เกิดการตดิเช้ือในโพรงอากาศและป้องกนัการพฒันากลายเป็นช่องทางติดต่อถาวร	(fistula)	ในกรณทีีร่ากฟันหลดุเข้าไป

ในโพรงอากาศควรได้รบัการผ่าตดัออกก่อนแล้วจงึพจิารณาเยบ็ปิดทางเชือ่มระหว่างโพรงอากาศแมก็ซิลลาและช่องปาก		

	 รายงานผู้ป่วยฉบับนี้แสดงแนวทางการรักษาหญิงไทยอายุ	54	ปี	 ซึ่งถูกส่งต่อมาด้วยภาวะแทรกซ้อนขณะถอนฟัน																						

จากปัญหารากฟันกรามบนซ้ายซ่ีท่ีหน่ึง	หักทะลุเข้าไปในโพรงอากาศแม็กซิลลาร่วมกับเกิดรูทะลุบริเวณเบ้าฟันกรามบนซ้าย																									

ซีท่ีห่นึง่	จงึวางแผนน�ารากฟันออกโดยใช้วธีิ	Caldwell-Luc	operation	และท�าการเยบ็ปิดทางเชือ่มระหว่างโพรงอากาศแมก็ซลิลา

และช่องปากโดยใช้	buccal	advancement	flap		หลงัจากการท�าศลัยกรรม	2	สปัดาห์	และ	3	เดอืน	พบว่าเกดิการหายของแผลดี	

ไม่พบภาวะโพรงอากาศอกัเสบและไม่มกีารกลบัมาเป็นซ�า้	ดงันัน้การผ่าตดัน�ารากฟันออกโดย	Caldwell-Luc	operation	ร่วมกบั

การใช้	buccal	advancement	flap	 เพื่อเย็บปิดทางเช่ือมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากยังคงเป็นทางเลือก																														

ทีเ่หมาะสมในการรกัษาทางเชือ่มระหว่างโพรงอากาศแมก็ซลิลาและช่องปาก		

ค�ำส�ำคัญ	:	ทางเชือ่มระหว่างโพรงอากาศแมก็ซลิลาและช่องปาก																																						

กำรท�ำศัลยกรรมผ่ำตัดรำกฟันออกจำกโพรงอำกำศแม็กซิลลำและกำรผ่ำตัด																				

ปิดทำงเชื่อมระหว่ำงโพรงอำกำศแม็กซิลลำและช่องปำก	:	กรณีศึกษำ

กาพย์  จิตตนูนท์* 
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                        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

Retrieval of Displaced Root in the Maxillary Sinus and Surgical Closure 

of	Oro-antral	Communication:	a	Case	Report

Karp  Jittanoon*
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รายงานผู้ป่วย (Case Report)

ควำมน�ำ

	 โพรงอากาศแม็กซิลลาเป็นโพรงอากาศท่ีอยู่ข้างจมูก	

(paranasal	 sinus)	 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	 มีลักษณะเป็นคู	่														

อยู ่	 ด้านซ้ายและขวาของกระดูกขากรรไกรบน	 (maxilla)	

บริเวณด้านข้างของจมูก	 มีรูปร่างเป็นทรงปิรามิด	 มีผนัง																		

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 ่ติดกับกระดูกโหนกแก้ม	 (zygomatic	

bone)1	โพรงอากาศแมก็ซิลลาตดิต่อกบัหลบืกลางของโพรงจมกู	

(middle	meatus)	ทางรูเปิดแม็กซิลลารี	(maxillary	ostium)	

ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	3	 ถึง	 6	มิลลิเมตร2			

โพรงอากาศแมก็ซลิลาบดุ้วยเยือ่เมอืก	 (mucous	membrane)	

ของระบบทางเดินหายใจชนิด	pseudostratified	columnar	

ciliated	muco-epithelium	มีซิเลีย	 (cilia)	 โบกพัดเศษ															

สิง่แปลกปลอมต่าง	ๆ	รวมทัง้จลุนิทรย์ีออกทางรเูปิดแม็กซลิลารี

	 โดยปกติโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากไม่ได้

เชื่อมต่อกัน	แต่เม่ือเกิดพยาธิสภาพหรือความผิดปกติจะท�าให้

มีรูเชื่อมต่อระหว่างอวัยวะทั้งสองเรียกว่าทางเชื่อมระหว่าง

โพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก	(Oro-Antral	Communi-

cation,	OAC)	กรณีท่ีรูทะลุอยู่เป็นเวลานานจะเกิดการสร้าง

เนื้อเยื่อบุผิว	 (epithelium)	 ขึ้นมาปกคลุมท�าให้เกิดเป็น					

ช่องทางติดต่อถาวร	(oro-antral		Fistula,	OAF)	สาเหตุส�าคัญ

ของการเกิดช่องทางติดต่อถาวรระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลา

และช่องปาก2	 ได้แก่	 การถอนฟัน	 อุบัติเหตุบริเวณใบหน้า												

การอักเสบของกระดูกขากรรไกรบน	 เน้ืองอกของกระดูก					

ขากรรไกรบน	 ถุงน�้า	 ซิฟิลิส	 ซึ่งเป็นผลให้เกิดแผลเรื้อรัง										

ในกระดูกขากรรไกรบน	อาการแสดงของการเกิดทางเชื่อม

ระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก2	ได้แก่	 เลือดออก

ในรูจมูกด้านที่เกิดรูทะลุ	 พูดเสียงขึ้นจมูกหรือมีเสียงก้อง				

เมื่อรับประทานอาหารหรือด่ืมน�้าจะมีอาหารหรือน�้าเข้าไป			

ในช่องจมูกได้	 ดูดน�้าโดยใช้หลอดล�าบาก	หากเกิดช่องทาง

ติดต่อถาวรร ่วมกับการติดเชื้อในโพรงอากาศแม็กซิลลา																			

จะท�าให้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น	อาจมีหนองไหลจากแผลถอน

ฟันหรือรู ้สึกว่ามีหนองไหลลงคอ	 กดเจ็บหรือปวดบริเวณ														

โพรงอากาศ	หรืออาจพบก้อน	 (antral	polyp)	 เกิดขึ้นท่ีแผล

ถอนฟัน	

	 การถอนฟันกรามบนเป็นสาเหตุการเกิดทางเชื่อม

ระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากที่พบบ่อยที่สุด	

โดยเฉพาะปลายรากฟันกรามบนซ่ีท่ีหน่ึงและสอง	 เน่ืองจาก

ลักษณะทางกายวิภาคของรากฟันกรามบนมีความสัมพันธ	์		

ใกล้ชิดกับโพรงอากาศแม็กซิลลา	Skoglund3	ศึกษาและพบว่า

พื้นโพรงอากาศแม็กซิลลามีความหนาประมาณ	 1	 ถึง																											

7	มิลลิเมตร	ถึงแม้จะมีอุบัติการณ์การเกิดทางเชื่อมระหว่าง

โพรงอากาศ	 แม็กซิลลาและช่องปากต�่าเพียงร้อยละ	 54                

ส่วนการศึกษาของ	 Rud5	 ได ้ตัดราก	 (root	 section)																						

ฟันกรามบนซี่ที่หนึ่ง	 จ�านวน	 200	 ราย	พบมีการทะลุของ

รากฟันเข้าไปในโพรงอากาศแมก็ซิลลาถงึ	100	ราย	นอกจากนัน้

การมีหนองปลายรากฟันของฟันกรามและฟันกรามน้อยบน

หรือการมีโพรงอากาศอักเสบเรื้อรังก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดรู

ทะลุได้ง่ายขณะถอนฟัน	Guven6	 ได้ศึกษาผู้ป่วยที่มีช่องทาง

ติดต่อถาวรระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก											

98	 ราย	 พบว่า	 ฟันที่เป็นสาเหตุของช่องทางติดต่อถาวร

ระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากบ่อยที่สุด	 คือ														

ฟันกรามบนซี่ที่สอง	รองลงมา	คือ	ฟันกรามบนซี่ที่หนึ่ง

	 ส�าหรบัการรกัษารทูะลรุะหว่างโพรงอากาศแมก็ซิลลา

และช ่องปาก	 โดยหลักการแล ้วควรได ้รับการเย็บป ิด																		

อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากช่องปาก

เข้าไปท�าให้เกิดการติดเชื้อในโพรงอากาศแม็กซิลลา	 ในผู้ป่วย			

ที่มีการติดเชื้อในโพรงอากาศอยู่ก่อนแล้ว	 ไม่สามารถเย็บปิดได้

ทันที	 จ�าเป็นต้องรักษาการอักเสบหรือการติดเชื้อนั้นก่อน	

แม้ว ่ารูทะลุขนาดน้อยกว่า	 5	 มิลลิเมตรอาจสามารถปิด																					

ได้เอง7 แต่ขนาดของรูทะลุยากในการประเมินทางคลินิก							

ดังนั้น	 เพื่อเป ็นการป้องกันการอักเสบเรื้อรัง	 (chronic													

sinusitis)	 และลดความเสี่ยงการเป็นช่องทางติดต่อถาวร							

ผู ้ป ่วยควรได้รับการรักษาโดยการเย็บปิดภายใน	 24	 ถึง																	

48	 ชั่วโมง8	 การเย็บป ิดทางเช่ือมระหว ่างโพรงอากาศ													

แม็กซิลลาและช่องปาก	หากรูทะลุมีขนาดเล็กสามารถใช้การ

เย็บแผลถอนฟันเป็นรูปเลขแปด	(figure	of	eight)	 เพื่อพยุง	

ลิ่มเลือดไว้	หากรูเปิดมีขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้การเย็บปิดแผล

ถอนฟันได้	การท�าศัลยกรรมผ่าตัดโดยใช้แผ่นเหงือกเป็นทาง

เลือกที่ เหมาะสม9	 Awang10	 ได ้แบ ่งการท�าศัลยกรรม																			
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รายงานผู้ป่วย (Case Report)

 1	 	Shahnon	Ahmad	 เป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรมนักเขียนภาคเหนือ	คือ	GATRA	 (Gabungan																		

Sasterawan	Sedar	หรือ	กลุ่มนักเขียนความส�านึก)	 ในปลายปี	ค.ศ.	1966	และ	ASASI	 (Angkatan																			

Sasterawan	Nasional	Kedah	หรอื	สมาพนัธ์นกัเขยีนแห่งรฐัเกอดะฮ)	ในปี	ค.ศ.	1978	

แผ่นเหงือก	 (flap	procedure)	 	ออกเป็น	 local	flap	และ	

distant	flap	ซึ่งการท�า	 local	flap	ประกอบด้วย	buccal	

flap,	 palatal	 flap	 และ	buccal	 fat	 pad	 ส่วนการท�า																		

distant	flap	ประกอบด้วย	tongue	flap	เป็นต้น

	 วัตถุประสงค์ของการรายงานผู้ป่วยรายนี้	 เพื่อเสนอ

วิธีการท�าศัลยกรรมผ ่าตัดรากฟันออกจากโพรงอากาศ																					

แม็กซิลลาร ่วมกับการผ ่าตัดป ิดทางเชื่อมระหว ่างโพรง																			

อากาศแม็กซิลลาและช่องปาก	รวมท้ังรวบรวมและวิเคราะห์

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�าศัลยกรรมการปิดทางเชื่อม

ระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก

รำยงำนผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ	54	ปี	สถานภาพสมรส	ปฏิเสธ

โรคประจ�าตัวและการแพ้ยา	 ถูกส่งตัวมาจากทันตแพทย์																

เพ่ือน�ารากฟันออกจากโพรงอากาศแม็กซิลลา	 เน่ืองจาก

รากฟ ันกรามบนซ ้าย ซ่ีที่ห น่ึงหักจากการถอนฟ ันและ																					

หลุดเข้าไปในโพรงอากาศหลังจากพยายามแคะรากฟันออก	

	 ตรวจสภาพร่างกายสัญญาณชีพปกติ	 การตรวจ

ภายนอกช่องปากปกติ	ภายในช่องปากพบบริเวณแผลถอนฟัน

กรามบนซ้ายซ่ีที่หนึ่งปรากฏรูทะลุโพรงอากาศขนาดประมาณ	

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

	 ก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม	 ได้อธิบายภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นและข้ันตอนการรักษาแก่ผู้ป่วย	 เลือกท�า

ศัลยกรรมผ่าตัดน�ารากฟันออกจากโพรงอากาศแม็กซิลลา	

ด้วยวิธี	 Caldwell-Luc	operation	 เริ่มจากการสกัดเส้น												

ประสาทอินฟราออบิทัลด้านซ้าย	 (left	 Infraorbital	nerve	

block)	เกรทเตอร์พาลาทีน	(greater	palatine	nerve	block)	

นาโซพาลาทีน	 (nasopalatine	nerve	block)	และฉีดยาชา

เฉพาะต�าแหน ่ งด ้ านแก ้มฟ ันกรามบนซ ้าย	 (buccal																														

infiltration)	 เปิดแผ่นเหงือกรูปส่ีเหล่ียม	 (trapezoidal	flap)	

ชนิดความหนาเต็ม	 (full	 thickness	mucoperiosteal	flap)	

(รูปที่	2)		โดยขาด้านหน้าของรอยกรีดแนวตั้งลงต่อมาเป็นรอย

กรีดช่องปากส่วนหน้า	 (vestibular	 incision)	ถึงบริเวณฟัน

เขี้ยวบนซ้าย	กรอกระดูกบริเวณผนังด้านข้างของโพรงอากาศ

ต�าแหน่งเหนือปลายรากฟันกรามน้อย	กรอขยายรูให้กว้างขึ้น

ประมาณ	 1	 เซนติเมตร	 เห็นเยื่อบุโพรงอากาศสีเทาบุอยู ่															

(รูปที่	 3)	 ใช้ใบมีดเบอร์	 15	กรีดเยื่อบุโพรงอากาศเพื่อทะลุ

เข้าไปในโพรงอากาศ	วางหัวดูดน�้าลายไว้ที่ปากรู	พบว่ารากฟัน

ลอยออกมาแล้วล้างโพรงอากาศให้สะอาด

ก ข

รปูที	่1	ก.)	ฟันกรามบนซ้ายซีท่ีห่นึง่	รากฟันด้านเพดานหัก	ข.)	ภาพรงัสี

ปลายราก	พบรากฟันในโพรงอากาศ

รูปที่	2		การเปิดแผ่นเหงือกชนิดความหนาเต็ม

ก ข

รูปที่	3		ก.)	เยื่อบุโพรงอากาศ						ข.)	รากฟันที่หลุดเข้าไปในโพรงอากาศ

รปูท่ี	4	 ก.)	รากฟันที่น�าออกมาจากโพรงอากาศ

	 ข.)	ฟันกรามบนซ้ายซี่ที่หนึ่ง	และรากฟันที่หัก

ก ข
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รายงานผู้ป่วย (Case Report)

	 ศัลยกรรมป ิดทางเช่ือมระหว ่ างโพรงอากาศ										

แม็กซิลลาและช่องปากวิธี	 buccal	 advancement	 flap		

ขลิบกระดูกด้านแก้ม	 (buccal	 bone)	 โดยใช้รอนเจอร	์														

ฟอร์เซ็บ	 (rongeur	 forceps)	 เพื่อลดความสูงของกระดูก													

ลดความตึงแผ่นเหงือกโดยใช้มีดเบอร์	15	กรีดเยื่อหุ้มกระดูก

ในแนวขวางของความยาวแผ่นเหงือก	(horizontal	periosteal															

releasing	incision)	หลาย	ๆ	ต�าแหน่ง	จนแผ่นเหงือกสามารถ

ยืดออกและดึงมาปิดรูได้สนิท	 เย็บปิดแผลแบบรอยเย็บเดี่ยว	

(simple	 interrupted	suture)	แล้วตรวจสอบไม่ให้มีรูทะลุ

ระหว่างแผ่นเหงือกกับเนื้อเยื่อด้านเพดาน	(รูปที่	5)

	 ค�าแนะน�าหลังการท�าหัตถการ	ประกอบด้วย	การกัด

ผ้าก๊อสเพ่ือห้ามเลือด	หลีกเลี่ยงการไอจามและบ้วนน�้าแรงๆ	

ไม่ใช้ลิ้นเลียแผล	ไม่ใช้หลอดดูดเม่ือดื่มของเหลวต่าง	ๆ	ไม่สูบ

บุหรี่	ประคบแก้มด้วยความเย็น	จ่ายยาแก้ปวด	 เพื่อลดอาการ

ปวดที่เกิดขึ้น	 จ่ายยาปฏิชีวนะ	 เพื่อป้องกันการติดเชื้อใน															

โพรงอากาศและแผลถอนฟัน	จ่ายยาลดการคั่งในช่องจมูกเพื่อ

ท�าให้สารคัดหลั่งระบายออกทางช่องจมูกได้ดีข้ึน	ลดการ

อักเสบในโพรงอากาศ

ติดตำมผลกำรรักษำ

	 2	สัปดาห์และ	3	เดือนหลังจากท�าศัลยกรรม	ผู้ป่วย

ไม่มีอาการใด	ๆ	แผลหายเป็นปกติ	 ไม่พบการกลับมาเป็นซ�้า	

พบการตื้นของช่องปากส่วนหน้า	 (shallow	 vestibule)																	

โดยพบการตื้นของช่องปากส่วนหน้าท่ี	 3	 เดือน	น้อยลงจาก

การติดตามผลการรักษาที่	2	สัปดาห์	(รูปที่	6)

 

บทวิจำรณ์

	 การถอนฟันกรามบนเป็นสาเหตุให้เกิดทางเชื่อม

ระหว ่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช ่องปากบ ่อยที่สุด																		

โดยเฉพาะการถอนฟันกรามบนซี่ที่หนึ่งและสอง8,11	อุบัติการณ์

การเกิดทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก

ในการศึกษาต่าง	 ๆ	 ค่อนข้างหลากหลาย	 เนื่องจากบาง																

การศึกษาได้รายงานการเกิดทางเช่ือมระหว่างโพรงอากาศ																				

แม็กซิลลาและช่องปากจากฟันบนทั้งหมด	บางการศึกษา

รายงานอุบัติการณ์เฉพาะฟันกรามบนซี่สุดท้าย	 (maxillary	

third	molar)	Rothamel,	et	al12	พบอุบัติการณ์การเกิดทาง

เชื่ อ ม ระหว ่ า ง โพร งอากาศแม็ ก ซิ ลลาและช ่ อ งปาก																								

ร้อยละ	 13	 จากการถอนและผ่าตัดฟันกรามบนซี่สุดท้าย																

ในขณะที่	 Bodner,	et	 al.4	พบอุบัติการณ์จากการถอนฟัน

กรามและฟันกรามน้อยเพียงร้อยละ	5	และพบในผู้ป่วยเพศ

ชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน	2.5:113	สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	Chongruk14	ที่มักพบในผู้ป่วยเพศชายและเกิดกับ

ฟันกรามบนซ่ีที่หนึ่ง	ส�าหรับผู้ป่วยรายนี้พบสาเหตุการเกิดทาง

เชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากจากการถอน

ฟันกรามบนซี่ที่หนึ่ง	ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษา

	 การรักษาทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลา

และช่องปากที่ดีที่สุด	 คือ	 การเย็บปิดทันที	 (immediate																

repair)	เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากช่องปากเข้าไปท�าให้เกิดการติด

เชื้อในโพรงอากาศและลดความเสี่ยงการเป็นช่องทางติดต่อ

ถาวร	 ในรายที่มีรูทะลุมานานมักพบการติดเชื้อในโพรงอากาศ

ร่วมด้วย	 จึงควรได้รับการรักษาการติดเช้ือในโพรงอากาศ											

ให้ดีขึ้นก่อน	ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมในโพรงอากาศควรน�าออกมา

แล้วนัดมาติดตามผลและล้างโพรงอากาศเป็นระยะจนกว่าการ

ติดเช้ือจะหมดไป	 โดยสังเกตจากน�้าเกลือที่ล ้างออกมา																		

รูปที่	5		เย็บปิดแผลโดยใช้โดยใช้การเย็บแผลแบบรอยเย็บเดี่ยว

รปูท่ี	6			ก.)	ความลึกของช่องปากส่วนหน้า	2	สัปดาห์			

											ข).	ความลึกของช่องปากส่วนหน้า	3	เดือน

ก ข
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หากพบว่ามีลักษณะใสติดต่อกัน	 3	 วัน	 ก็สามารถพิจารณา

ท�าการผ่าตัดปิดรูทะลุ	(delayed	repair)	ต่อได้

	 เ มื่ อ มี ร ากฟ ั น เคลื่ อน เข ้ า ไป ใน โพรงอากาศ																											

การวินิจฉัยขึ้นอยู ่กับการถ่ายภาพรังสี	 การประเมินขนาด													

ของรากฟัน	ต�าแหน่งรากฟันในโพรงอากาศ	การน�ารากฟัน

ออกเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นล�าดับแรก15	 มีบางการศึกษา

แนะน�าว่า	หากรากฟันมีขนาดน้อยกว่า	3	 มิลลิเมตรและไม่มี

ภาวะอักเสบของโพรงอากาศ	อาจพิจารณาไม่ต้องน�ารากฟัน

ออก	การน�ารากฟันออกจากโพรงอากาศอาจน�าออกผ่านทาง																	

เบ้าฟันหรือวิธี	Calwell-Luc	operation	ควรท�าด้วยความ

ระมัดระวังหลีกเลี่ยงการท�าให ้ทางเช่ือมระหว ่างโพรง																						

อากาศแม็กซิลลาและช่องปากใหญ่ขึ้น	ซึ่ง	Huang15	ไม่แนะน�า

ให้ผ่าตัดน�ารากฟันผ่านทางเบ้าฟันเนื่องจากท�าให้ทางเชื่อม

ระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากมีขนาดใหญ่ขึ้น	

เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดช ่องทางติดต ่อถาวรและเพิ่ม																

ความเสี่ยงของการติดเชื้อ	 Caldwell-Luc	 operation									

เป็นการผ่าตัดเข้าไปทางผนังด้านข้างของโพรงอากาศโดยตรง

เพ่ือน�ารากฟันออก	วิธีนี้มีข้อดีคือสามารถเห็นโพรงอากาศได้

ชัดเจน	แต่ข้อเสียคือไม่มีกระดูกมาทดแทนบริเวณผนังที่เจาะ

เข ้าไป	 อาจพบการบวมของใบหน้าหรือมีอาการชาหลัง														

การผ่าตัด	Lindorf16	 เสนอการแก้ปัญหาการทดแทนกระดูก

ด้วยเทคนิค	bone	 lid	ผนังของโพรงอากาศแม็กซิลลาจะถูก													

ปิดกลบัโดยฝาปิดกระดูกคล้ายกับการปลูกถ่ายกระดูก	 (bone																

grafting)	ส่วน	Feldmann17	ได้ดัดแปลงเทคนิคนี้	โดยการตรึง

แผ่นกระดูกด้วยการเย็บบริเวณมุมของฝาปิดกระดูก	 เพื่อ														

ยึดตรึงไม่ให้แผ่นกระดูกเคลื่อนไหว	 ข้อดีของเทคนิคนี้คือ												

ลดการสูญเสียกระดูก	ป้องกันการเกิดความวิการของกระดูก	

(bony	 defect ) 	 แต ่ มีข ้อ เสียคืออาจมีการ เคลื่ อนที	่																													

ของชิ้นกระดูกได้	 ซึ่งส ่งผลให้เกิดการอักเสบติดเชื้อและ																		

ส่งเสริมการละลายของแผ่นกระดูก	 ใช้เวลาในการท�าหัตถการ

นานขึ้น	 และต้องอาศัยประสบการณ์และความช�านาญ																					

ในช่วง	10	ปีท่ีผ่านมาการใช้เอ็นโดสโคปิก	 (endoscopic)																

น�ารากฟันออกจากโพรงอากาศมีการใช้งานแพร่หลายมาก

ขึ้น18	ข้อดี	คือ	กระดูกถูกท�าลายน้อย	สามารถเห็นรากฟันได้

โดยตรง	 มีอันตรายต่อเส ้นประสาทอินฟราออบิทัลน้อย														

ข้อจ�ากัดของวิธีนี้	คือ	ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ	ต้องการเครื่องมือ

เฉพาะและต้องท�าการรักษาภายใต้การดมยาสลบ

	 การพิจารณารักษาทางเช่ือมระหว่างโพรงอากาศ												

แม็ กซิ ลลาและช ่องปากขึ้ น กับหลายป ัจจั ย 19	 ได ้ แก 	่																		

ขนาดของรทูะลุ	ระยะเวลาทีเ่กดิและการปรากฏการตดิเช้ือร่วม	

การเลือกรูปแบบการรักษาขึ้นอยู่กับปริมาณและภาวะของ

เนื้อเยื่อที่จะน�ามาซ่อมแซม9	von	Wowern7	 ได้เสนอว่าหาก

ขนาดของรูทะลุน ้อยกว ่ า 	 5 	 มิลลิ เมตร	 จะสามารถ																												

ปิดได้ด้วยตัวเอง	แต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์แน่ชัดว่าทางเชื่อมระหว่าง

โพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปากขนาดเล็กสามารถหายได้

ด้วยตัวเองจริง	 ในปัจจุบันการเย็บปิดรูทะลุที่มีขนาดเล็ก	

(ขนาดน้อยกว่า	 5	 มิลลิเมตร)	 อาจใช้การเย็บปิดแผลรูป																	

เลขแปด	 แต ่หากยังไม ่ เพียงพออาจพิจารณาใช ้การท�า

ศัลยกรรมแผ่นเหงือกเป็นทางเลือกในการรักษา			

	 แผ่นเหงือกที่ได้รับความนิยมในการปิดทางเชื่อม

ระหว ่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช ่องปากมากที่สุด																										

คือ	buccal	advancement	flap	 ซ่ึงเสนอโดย	Rehrmann																

มีข้อดี	 คือ	 เป็นแผ่นเหงือกที่มีฐานกว้าง	 ท�าให้มีเลือดมา																

หล่อเล้ียงเพียงพอ	 (adequate	vascularization)	สามารถ

ท�าได้ง ่าย	 ส่วนข้อเสียของวิธี น้ีคือความลึกของช่องปาก																	

ส่วนหน้าลดลง	ส่งผลต่อการใส่ฟันเทียมในอนาคต	แต่การ

ศึกษาของ	von	Wowern20	แสดงให้เห็นว่าการใช้	buccal																																

advancement	 flap	 ท�าให้การลดลงของความลึกของ																

ช่องปากส่วนหน้าเป็นอยู่ถาวรเพียงครึ่งหน่ึงของผู้ป่วยทั้งหมด	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Eneroth21	 พบว่าการลดลง															

ของช่องปากส่วนหน้าเป็นเพียงปัญหาที่พบชั่วคราว	อัตราการ

ประสบความส�าเร็จของการใช้	buccal	advancement	flap	

ในการปิดทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและ																					

ช่องปากเท่ากับร้อยละ	879	สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่พบ

อัตราการประสบความส�าเร็จสูงมากกว่าร ้อยละ	 903,22                    

แผ ่นเหงือกอีกประเภทหนึ่งคือ	 palatal	 flap	 ซึ่ งเป ็น																						

แผ่นเหงือกที่มีหลอดเลือดเกรทเตอร์พาลาทีนเป็นส่วนหน่ึง	

ท� า ให ้ แผ ่ น เหงื อกมี เ ลื อดมาหล ่ อ เ ล้ี ย ง 	 มี ความหนา																																	

ของแผ่นเหงือก	 สามารถน�ามาปิดทางเชื่อมระหว่างโพรง													

อากาศแม็กซิลลาและช่องปากได้ดี	 มีความปลอดภัย	และ																						

ไม่ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของความลึกช่องปากส่วนหน้า	

เหมือนกับ	 buccal	 flap	 นอกจากนี้แผ ่นเหงือกยังมี																											

ความแขง็แรงและต้านทานต่อการบาดเจบ็และการตดิเชือ้ได้ดกีว่า	

แต่การผ่าตัดโดยใช้	palatal	flap	จะมีกระดูกด้านเพดานโผล่
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ในช่องปากก่อให้เกิดอาการปวดภายหลังผ่าตัดและการหาย

ของแผลเป็นแบบทุติยภูมิ	 (secondary	healing)	มีการศึกษา

เปรียบเทียบอัตราการประสบความส�าเร็จของ	palatal	flap	

และ	buccal	flap	พบว่าอัตราการประสบความส�าเร็จของ	

palatal	flap	เท่ากับร้อยละ	96.67	สูงกว่า	buccal	flap	ซึ่งมี

อัตราการประสบความส�าเร็จร้อยละ	93.3323	palatal	flap	

มักน�ามาใช้ในรายท่ีมีรูทะลุขนาดใหญ่หรือมีความผิดพลาดของ	

buccal	flap	ส่วนไขมันกระพุ้งแก้ม	 (buccal	 fat	pad)	 เป็น

เนื้อเยื่อไขมันที่ถูกหุ้มด้วยแคปซูลไขมันกระพุ้งแก้มจะมีการ

สร้างเนือ้เยือ่บุผิว	(epithelialization)	ที่สมบูรณ์ในสัปดาห์ที่	3	

ถึง	4	หลังการผ่าตัด	การศึกษาของ	Egyedi	น�ามาประยุกต์ใช้

ในการปิดทางเชื่อมระหว่าง	โพรงอากาศแมก็ซลิลาและช่องปาก	

ข้อดีคืออยู่ใกล้ฟันกรามบน	สามารถน�ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

และสะดวก	อัตราการประสบความส�าเร็จสูง	บางการศึกษาพบ

อัตราการประสบความส�าเร็จร้อยละ	10019	 เน่ืองจากไขมัน

กระพุ้งแก้มมีเลือดมาหล่อเลี้ยงสูง	 การศึกษาของ	Nashar24	

เปรียบเทียบการปิดทางเชื่อมระหว่างโพรงอากาศแม็กซิลลา

และช่องปากโดยใช้ไขมันกระพุง้แก้มและ	buccal	advancement	

flap	พบว่าอัตราการประสบความส�าเร็จของไขมันกระพุ้งแก้ม	

ร้อยละ	100	แต่	buccal	advancement	flap	เพียงร้อยละ	

80	ภาวะแทรกซ้อนของการใช้ไขมนักระพุง้แก้มเมือ่เปรียบเทยีบ

กับ	buccal	advancement	flap	สูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	เช่น	อาการบวม	ปวด	อ้าปากได้ลดลง25	ข้อบ่งชี้ในการใช้

ไขมันกระพุ ้งแก้มควรใช้ในรายท่ีมีเนื้อเยื่อด้านแก้มและ															

ด ้านเพดานไม่สมบูรณ์	 ถูกท�าลาย	 หรือในรายที่ มีความ																			

ผิดพลาดในการใช้	buccal	flap	และ	palatal	flap	หรือใน

รายที่มีการกลับมาเป็นซ�้า	(recurrent	OAC)		

	 ในผูป่้วยรายนีเ้ลอืกใช้	buccal	advancement	flap	

เนื่องมาจากต้องมีการผ่าตัดน�ารากฟันออกจากโพรงอากาศ

ด้วยวิธี	Caldwell-Luc	operation	 ซ่ึงเป็นการเปิดเข้าไปยัง

ผนังด ้านข ้างของโพรงอากาศ	 ท�าให ้ เห็นผนังด ้านล ่าง																						

ของโพรงอากาศได้ชัดเจน	สามารถใช้หัวดูดน�้าลายดูดรากฟัน														

ออกมาได้	 และเป็นหัตถการท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน	จากประวัติ

ของผูป่้วยไม่มกีารตดิเช้ือในโพรงอากาศมาก่อน	รทูะลุมขีนาดเล็ก	

จงึให้การรักษาโดยการเยบ็ปิดทนัท	ีbuccal	advancement	flap	

เป็นแผ่นเหงือกที่ท�าได้ง ่ายและสะดวก	 อัตราการประสบ											

ความส�าเร็จสูงและสามารถท�าร ่วมกับ	 Caldwell-Luc															

operat ion	 ได ้ 	 จากการติดตามผลการรักษาพบว ่ า																																		

ผูป่้วยมีความลกึของช่องปากส่วนหน้าลดลง	 ส่งผลต่อการยึดอยู่													

ของฟันเทียมในอนาคต	 อาจพิจารณาท�าศัลยกรรมตกแต่ง													

ช ่องปากส่วนหน้า	 (vestibuloplasty)	 ต ่อไป	 การให้																												

ค�าแนะน�าและชี้แจงข้อห้ามหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งส�าคัญ																	

เพื่อป้องกันการติดเช้ือ	 ส�าหรับปัญหาแทรกซ้อนจากการ																				

มีรูรั่วของแผ่นเหงือก	(wound	dehiscence)	และการกลับมา

เป็นซ�้า	 ในผู้ป่วยรายนี้ไม่พบปัญหาดังกล่าวและพบการหาย

ของแผลที่ดี

บทสรุป

	 การให้การรักษาทางเช่ือมระหว่างโพรงอากาศ																

แม็กซิลลาและช่องปากต้องการความรวดเร็วและปลอดภัย		

ความร่วมมือของผู้ป่วยต่อการรักษา	 การหายของเนื้อเยื่อ																		

ที่ดีและมีภาวะแทรกซ้อนน้อย	การพิจารณาเลือกใช้การรักษา

แบบใดขึ้นอยู ่กับขนาดและต�าแหน่งของทางเช่ือมระหว่าง										

โพรงอากาศแม็กซิลลาและช่องปาก	การติดเช้ือในโพรงอากาศ

ที่มีอยู ่ก ่อน	 สุขภาวะของผู ้ป ่วยและประสบการณ์ของ

ทันตแพทย์	 การใช้	 buccal	 advancement	 flap	 เป็น																				

ทางเลือกที่เหมาะสมทางเลือกหน่ึงในการรักษาทางเช่ือม

ระหว ่างโพรงอากาศแม็กซิลลาและช ่องปาก	 สามารถ																							

ท�าร่วมกับ	Caldwell-Luc	operation	เพื่อน�ารากฟันออกจาก

โพรงอากาศ	แต่สิ่งส�าคัญที่สุดคือการป้องกันการเกิดทางเชื่อม

ร ะหว ่ า ง โ พ ร ง อ าก าศแม็ ก ซิ ล ล า และช ่ อ งป ากจ าก																												

การท�าหัตถการ	 โดยควรประเมินผู ้ป ่วยอย่างระมัดระวัง																										

ถ่ายภาพรังสีที่เหมาะสม	มีการมองเห็นต�าแหน่งที่ท�างานอย่าง

ชัดเจน	ใช้เทคนิคและควบคุมแรงที่เหมาะสม	 เพื่อป้องกันการ

เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะถอนฟัน
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                    บทคัดย่อ

	 ฟันเล่ือนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพ	เป็นปัญหำที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคปริทันต์ระดับปำนกลำงถึงรุนแรง	ส่งผลให้ผู้ป่วย

มำพบทันตแพทย์	 เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมไม่สวยงำม	กำรจัดกำรจ�ำเป็นต้องอำศัยวิธีกำรเชิงสหวิทยำกำรท่ีเก่ียวเนื่องกับสำขำ															

ปริทันตวิทยำ	ทันตกรรมจัดฟัน	ทันตกรรมบูรณะหรือทันตกรรมรำกเทียม	ในบทควำมนี้จะกล่ำวถึง	ปัจจัยและกลไกที่เกี่ยวข้อง

กับฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพ	รวมถึงกระบวนกำรรักษำโดยมุ่งเน้นประเด็นทำงสำขำปริทันตวิทยำและกำรรักษำในสำขำ

อื่นที่เกี่ยวข้อง	โดยให้เห็นแนวทำงกำรรักษำ	ผลทำงคลินิกและข้อจ�ำกัดจำกกำรรักษำแต่ละประเภทจำกกำรศึกษำที่หลำกหลำย	

เพื่อประกอบกำรวำงแผนกำรรักษำของทันตแพทย์และกำรอธิบำยทำงเลือกที่เหมำะสมแก่ผู้ป่วยเฉพำะรำยต่อไป

ค�ำส�ำคัญ :	ฟันเลื่อนต�ำแหน่ง	โรคปริทันต์	กำรจัดกำร	กำรคืนกลับเองของฟัน

                                      

ฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพและวิธีกำรจัดกำร

คเชนทร์  บุญรอด* 

 *  ท.บ.,	ป.บัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก	(ปริทันตวิทยำ) กลุ่มงำนทันตกรรม	โรงพยำบำลกระบี่	ถนนอุตรกิจ	ต�ำบลปำกน�้ำ		
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	81000
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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

	 ฟันเล่ือนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพ	 (pathologic	

tooth	migration)	 คือ	 กำรเคลื่อนตัวของฟันไปจำกต�ำแหน่ง

กำรสบฟันตำมธรรมชำติ	 (physiologic	 position)	 ระหว่ำง																

ขำกรรไกรบนและล่ำง1	 เป็นผลมำจำกกำรสูญเสียสมดุลของ

ปัจจัยต่ำง	 ๆ	 ที่เก่ียวเน่ืองกับฟันโดยเฉพำะในผู้ป่วยที่เป็นโรค			

ปริทนัตอ์กัเสบ2	ผูป้ว่ยมกัมำพบทนัตแพทยด์ว้ยลกัษณะของฟนั

หน้ำบนมีช่องห่ำงจำกเดิมที่ไม่เคยมีมำก่อน	และฟัน	มีแนวโน้ม

เคลื่อนห่ำงออกจำกกันมำกขึ้น3

	 ฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพที่พบร่วมกับโรค

ปริทันต์อักเสบมีหลำยลักษณะ	(รูปที่	1)	ผู้ป่วยหนึ่งรำยอำจพบ

หลำยลักษณะร่วมกัน	Towfighi	และคณะ4	รำยงำนถึงรูปแบบ

ที่พบมำกที่สุดคือ	ฟันหน้ำแผ่กว้ำงข้ึน	 (facial	 flaring)	 พบได้

ร้อยละ	 90	 รองลงมำคือ	 ฟันห่ำง	 (diastema)	 ร้อยละ	 88.6			

ฟันบิดหมุน	(rotation)	ร้อยละ	72	ฟันยื่นยำวขึ้น	(extrusion)	

ร้อยละ	68.2	และฟันล้มเอียง	(tipping)	ร้อยละ	13.6	ในรำยท่ีเป็น

โรคปริทันต์อักเสบข้ันรุนแรง	 อำจพบว่ำทิศทำงกำรเคล่ือนตัว

ของฟันจะไปในทิศทำงตรงข้ำมกับต�ำแหน่งที่ปรำกฏอำกำร

แสดงรุนแรงท่ีสุด	 ซ่ึงมักพบเป็นกำรสูญเสียระดับกำรยึดเกำะ

ทำงคลินิก	 (clinical	 attachment	 loss)5	 หรือกำรเกิดรอย																	

วิกำรของกระดูกเบ้ำฟัน	(bony	defect)6

	 ควำมชุก	 (prevalence)	 ของฟันเล่ือนต�ำแหน่งเหตุ

พยำธิสภำพในแต่ละกำรศึกษำจะมีควำมแตกต่ำงกันไปตำม

เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรพิจำรณำประกอบกำรวินิจฉัย	 โดยท่ัวไปพบได้	

ร้อยละ	11.4	ถึง	ร้อยละ	55.83,4,7,8	และพบได้มำกขึ้นตำมระดับ

ควำมรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบ	Khorsidi	และคณะ7		ไม่พบ																																														

กำรเกิดฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพเลยในผู้ป่วยโรค													

ปริทันต์อักเสบระดับเล็กน้อย	 แต่กลับพบมำกขึ้นในผู้ป่วยโรค																								

ปริทันต์อักเสบระดับปำนกลำง	 (ร้อยละ	5.2)	และระดับรุนแรง	

(ร้อยละ	 51)	 Towfighi	 และคณะ4	รำยงำนกำรสูญเสียระดับ

กำรยึดเกำะทำงคลินิกของอวัยวะปริทันต์	 พบว่ำในฟันเลื่อน															

ต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพ	 สูญเสียระดับกำรยึดเกำะทำงคลินิก

มำกกว่ำฟันปกติอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 และยังพบกำรโยกของฟัน

ที่มำกกว่ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญเช่นกัน	เป็นข้อมูลชี้ให้เห็น

สำเหตุกำรเกิดฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพ                                                                          

	 ฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพเกิดขึ้นจำก

กำรสูญเสียสมดุลของปัจจัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับฟัน2 Brunsvold9                        

ได้สรุปปัจจัยที่ส�ำคัญต่ำง	ๆ	ที่มีผลต่อต�ำแหน่งของฟันโดยตรง																	

(รูปที่	 2)	 ซึ่งอำจมีผลต่อกำรเกิดฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิ

สภำพด้วยปัจจัยเหล่ำนี้	 ได้แก่	 แรงดันจำกอวัยวะปริทันต์																						

ที่อักเสบ	 แรงจำกกำรบดเคี้ยว	 แรงดันจำกริมฝีปำก	 ลิ้น	 แก้ม	

แรงจำกกำรงอกของฟันหรือแม้แต่ปัจจัยร่วม	 เช่น	 กำรสูญเสีย

ฟันในต�ำแหน่งที่เกี่ยวข้อง3 กำรกีดขวำงกำรสบฟัน	 (occlusal	

interference)10	 กำรบำดเจ็บเหตุสบฟัน	 (trauma	 from					

occlusion)11	และกำรสูญเสียกำรสบฟันหลัง	(posterior	bite	

collapse)11,12		ในผูป้่วยบำงรำยอำจปรำกฏใหเ้ห็นหลำยปจัจยั	

ท�ำให้ยำกที่จะระบุว่ำเกิดจำกปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได้แน่ชัด3 

รูปที่ 1		 ฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ	

	 พบฟันหน้ำบนแผ่กว้ำงร่วมกับยื่นยำวและมีช่องว่ำงขนำด

	 ใหญ่		ภำพรังสีแสดงลักษณะกำรท�ำลำยอย่ำงรุนแรงของ

	 กระดูกรอบรำกฟัน รูปที่ 2		 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเคลื่อนต�ำแหน่งของฟัน	(Brunsvold	

														MA.	Pathologic	tooth	migration.	J	Periodontol.		

														2005;	76(6):	860.)
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	 หลำยกำรศึกษำพยำยำมอธิบำยส่ิงท่ีเกิดข้ึนจำกโรค

ปริทันต์อักเสบ	 ที่คำดว่ำมีบทบำทส�ำคัญต่อฟันเลื่อนต�ำแหน่ง

เหตุพยำธิสภำพไว้หลำยประเด็น	Brunsvold	และคณะ9	กล่ำว

ถึงโครงสร้ำงย่อยของอวัยวะปริทันต์อย่ำงหนึ่ง	คือ	เส้นใยเหนือ									

ผนังกั้นกระดูกเบ้ำฟัน	(transseptal	fibers)	(รูปที่	3)	เป็นมัด

เส้นใยเหงือกทอดตัวพยุงฟันซี่ต่ำง	 ๆ	 ไว้ด้วยกัน	 เหนือกระดูก

เบ้ำฟันส่วนที่เป็นผนังกั้น	 (septal	 bone)	 เมื่อเส้นใยเหล่ำน้ี

ฉีกขำดหรือลดควำมแข็งแรงลงจำกโรคปริทันต์	ก็อำจท�ำให้เกิด

กำรเคลือ่นตวัของฟนัขึน้ได	้นอกจำกนีบ้ทบำทจำกกระบวนกำร

อักเสบท�ำให้เกิดกำรเพ่ิมของ	capillary	filtration	และ	interstitial	

fluid	pressure	ส่งผลให้เกิด	inflammatory	tension	ในส่วน

ของเอ็นยึดปริทันต์ท�ำให้เกิดกำรเคลื่อนต�ำแหน่งของฟันได้6,13 

กำรศึกษำในทำงคลินิกของ	Martinez-Canut3	พบว่ำ	กำรสูญเสีย

กระดูกรอบรำกฟันมีโอกำสเกิดฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิ

สภำพสูงขึ้น	 2.95	 ถึง	 7.97	 เท่ำ	 และฟันที่พบกำรอักเสบของ

อวัยวะปริทันต์มีโอกำสเกิดฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพ

สูงขึ้น	2.23	เท่ำ

กำรจัดกำรปัญหำฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพ

	 ฟันเลื่อนต�ำแหน่ง เหตุพยำธิสภำพเป็นปัญหำ

ซับซ้อนจ�ำเป็นต้องวำงแผนกำรจัดกำรด้วยสหวิทยำกำร																													

(interdisciplinary	approach)	เพือ่พจิำรณำรว่มกนัจำกระดบั

ควำมรุนแรง	และปริมำณกระดูกรอบรำกฟันคงเหลือ14	เป็นไป

ได้ต้ังแต่กำรหวังผลกำรคืนกลับเองของฟัน	 (spontaneous																										

correction)	 หลังจำกให้กำรรักษำทำงปริทันต์	 กำรใช้แรงทำง	

ทันตกรรม	 จัดฟันเพื่อจัดต�ำแหน่งฟันทั้งที่เป็นกำรแก้ปัญหำ

เฉพำะจดุ	(adjunctive	orthodontic	treatment)	หรือกำรแก้

ปญัหำกำรสบฟนัในภำพรวม	(comprehensive	orthodontic	

treatment)	โดยอำจพจิำรณำบรูณะฟนัดว้ยวธิตีำ่ง	ๆ 	รว่มดว้ย

หรือแม้แต่กำรพิจำรณำถอนฟันออกไป	 กรณีที่มีปัญหำรุนแรง

แล้วทดแทนด้วยฟันเทียมแต่ละประเภท9

กำรรักษำทำงปริทันต์

	 ฟันเล่ือนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพมักพบร่วมกับโรค	

ปริทันต์อักเสบ	 จึงต้องเริ่มต้นด้วยกำรรักษำทำงปริทันต์									

เพื่อหยุดยั้งกำรด�ำเนินของโรคและฟื้นฟูอวัยวะปริทันต์ที่ถูก

ท�ำลำยไป	 ท�ำให้กำรพยำกรณ์โรคของฟันดีข้ึนในระยะยำว												

กำรรักษำทำงปริทันต์โดยทั่วไป	 เร่ิมจำกกำรรักษำขั้นอนำมัย											

ช่องปำก	 (hygienic	 phase)	 ซึ่งเป็นขั้นตอนกำรก�ำจัดสำเหต	ุ				

ต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(cause-related	therapy)	ทั้งที่เป็นปัจจัย	

ก่อโรค	 (etiologic	 factor)	 และปัจจัยร่วม	 (contributing						

factors)15		ได้แก่	กำรควบคมุครำบจลิุนทรย์ี	(plaque	control)	

กำรขูดหินน�้ำลำยและกำรเกลำรำกฟัน	 (scaling	 and	 root	

planing)	 รวมท้ังกำรแก้ไขกำรบำดเจ็บเหตุสบฟัน	 ในบริเวณ												

ที่ โรคปริทันต ์ มีกำรท� ำลำยรุนแรงมำกอำจต ้องอำศัย																										

กำรท�ำศัลยกรรมปริทันต์	 (periodontal	 surgery)	 ร่วมด้วย																

เพื่อท�ำควำมสะอำดผิวรำกฟัน	 แก้ไขควำมวิกำรของกระดูก															

เบ้ำฟันหรือกำรคืนสภำพอวัยวะปริทันต์	 (periodontal																	

regeneration)

	 ขั้นตอนกำรรักษำขั้นอนำมัยช่องปำก	 ประกอบด้วย	

กำรชีใ้ห้ผูป่้วยเหน็ถงึควำมส�ำคญัของแผ่นครำบจลุนิทรย์ีต่อกำร

ก่อโรค	 กำรแนะน�ำกำรควบคุมแผ่นครำบจุลินทรีย์ให้ผู้ป่วย

สำมำรถท�ำได้ด้วยตนเอง	ไม่ว่ำจะเป็นกำรควบคุมด้วยวิธีเชิงกล	

(mechanical	 plaque	 control)	 โดยกำรแปรงฟัน	 กำรใช้

อุปกรณ์เสริมที่เหมำะสมกับกำยวิภำคของฟัน	 เช่น	 ไหมขัดฟัน	

แปรงซอกฟันและกำรใช้สำรเคมีในกำรควบคุมครำบจุลินทรีย	์

(chemical	plaque	control)	ในกรณทีีจ่�ำเป็น	ทัง้หมดนีจ้ะท�ำ

ควบคู่ไปกับกำรขูดหินน�้ำลำยร่วมกับกำรเกลำรำกฟัน	(scaling	

and	root	planing)	และกำรก�ำจัดปัจจัยร่วมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	 กำรกรอลดกำรสบฟันในฟันที่มีปัญหำกำรบำดเจ็บเหตุสบ

ฟัน	 พร้อมทั้งกำรประเมินสภำวะปริทันต์ภำยหลังเสร็จสิ้น														

(re-evaluation)

	 จำกหลำยกำรศกึษำแสดงถงึผลกำรรกัษำทีด่ภีำยหลงั

กำรรกัษำในขัน้ตอนต่ำง	ๆ 	Livada	และคณะ16	ได้รำยงำนผูป่้วย

โรคปริทันต์ที่มีปัญหำฟันหน้ำบนแผ่ออก	ตรวจพบกำรกีดขวำง

รูปที่ 3	 เส้นใยเหนือผนังกั้นกระดูกเบ้ำฟันเป็นมัดเส้นใยสำยยำวที่ต่อ

เนื่องกันโดยปกติจะทอดตัวพยุงฟันซี่ต่ำงๆ	 ไว้ด้วยกัน	 (Brunsvold	 MA.	

Pathologic	tooth	migration.	J	Periodontol.	2005;76(6):860.)
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กำรสบฟันหลำยต�ำแหน่งท้ังต�ำแหน่งในศูนย์และนอกศูนย์														

จำกกำรทีฟั่นกรำมล่ำงซีท่ี	่3	ทัง้ซ้ำยและขวำล้มเอยีง	และสบกบัฟัน

คูส่บ	ท�ำให้เกิดกำรสบกระแทกบริเวณฟันหน้ำบน	ภำยหลังจำก

ที่ได้ถอนฟันทั้ง	 2	 ซี่	 ออกไป	 พบว่ำ	 จุดสบกระแทกลดลงจน

กระท่ังเกดิกำรคนืกลบัเองของฟันเข้ำมำได้	แม้ผูป่้วยยงัไม่ได้รบั

กำรกำรขูดหินน�้ำลำยหรือเกลำรำกฟันแต่อย่ำงใด	 นอกจำกนี้

จำกหลำยกรณีศึกษำ	 แสดงผลกำรรักษำที่ดีภำยหลังกำรรักษำ

โรคปรทินัต์ขัน้ต้น	โดยจำกกำรศกึษำส่วนใหญ่ทีแ่สดงผลกำรคนื

กลบัเองของฟันเลือ่นต�ำแหน่งเหตพุยำธสิภำพมักจะแสดงให้เหน็

ผลส�ำเร็จที่ดีในรำยท่ีปรำกฏฟันห่ำง	 บำงกำรศึกษำรำยงำนถึง

ผลกำรคืนกลับปิดช่องห่ำงเฉพำะต�ำแหน่งได้อย่ำงสมบูรณ	์

(complete	 closure)	 ภำยหลังกำรขูดหินน�้ำลำยและเกลำ

รำกฟัน5,16	โดย	Sato	และคณะ17	รำยงำนผลกำรประเมนิสภำวะ

ปรทินัต์ภำยหลงัเสรจ็สิน้กำรรกัษำขัน้อนำมยัช่องปำก	สำมำรถ

พบกำรคืนกลับเองของฟันจนสำมำรถปิดช่องฟันห่ำงขนำด												

3	มิลลิเมตร	ระหว่ำงฟันตัดหน้ำบนได้อย่ำงสมบูรณ์	 ในขณะที่	

Agrawal	และคณะ18	รำยงำนผลกำรเลื่อนต�ำแหน่งปิดช่องห่ำง

ขนำด	 3	 มิลลิเมตร	 ได้เพียงบำงส่วน	 คงเหลือช่องห่ำงขนำด																

1	มิลลิเมตร

	 ส�ำหรบักำรท�ำศัลยกรรมปรทินัต์	จำกหลำยกำรศกึษำ

กแ็สดงผลกำรคนืกลบัเองของฟันได้เช่นกัน	Livada	และคณะ16	

รำยงำนผลกำรลดช่องฟันห่ำงได้อย่ำงสมบรูณ์ภำยหลงักำรผ่ำตดั

เปิดแผ่นเหงอืกเพือ่ท�ำควำมสะอำด	(open	flap	debridement)	

แต่ไม่สำมำรถแก้ไขฟันย่ืนยำวท่ีเกิดร่วมกันได้	 กรณีศึกษำของ	

Kumar	และคณะ19	รำยงำนขนำดช่องห่ำง	3	มลิลเิมตร	ระหว่ำง

ฟันตัดหน้ำบน	 สำมำรถเกิดกำรคืนกลับเองของฟันจนปิด														

ช่องห่ำงได้ภำยหลังกำรผ่ำตัดเปิดแผ่นเหงือกเพื่อท�ำควำม

สะอำด	 และสำมำรถคงสภำพอยู่ได้หลังจำกกำรติดตำม	 1	 ป	ี

สอดคล้องกับ	Brunsvold	และคณะ5

	 จำกกรณีศึกษำส่วนใหญ่กำรคืนกลับเองของฟัน																

ภำยหลังกำรรักษำทำงปริทันต์น้ัน	 พบผลกำรรักษำที่ดีของ																				

ฟันเลือ่นต�ำแหน่งเหตพุยำธิสภำพรปูแบบฟันห่ำงเฉพำะต�ำแหน่ง

เป็นส่วนใหญ่	 จึงมีควำมพยำยำมศึกษำถึงขนำดของช่องว่ำง																

ที่ฟันสำมำรถเกิดกำรคืนกลับเองของฟันได้จำกกำรรักษำทำง			

ปริทันต์ทั้งกำรรักษำขั้นอนำมัยช่องปำกและกำรท�ำศัลยกรรม

ปริทันต์	 Gaumet	 และคณะ(20)	 รำยงำนผลจำกกำรรักษำ																

ขั้นอนำมัยช่องปำกสำมำรถพบกำรปิดช่องห่ำงได้อย่ำงสมบูรณ์

คิดเป็นร้อยละ	 36.4	 ปิดได้บำงส่วนคิดเป็นร้อยละ	 12.1	 และ

กำรท�ำศัลยกรรมปรทินัต์พบกำรปิดช่องห่ำงได้อย่ำงสมบรูณ์คดิ

เป ็นร ้อยละ	 51.5	 ปิดได ้บำงส่วนคิดเป็นร ้อยละ	 18.2																						

เม่ือวิเครำะห์ข้อมูลจำกขนำดช่องห่ำงเริ่มต้นที่สำมำรถเกิดกำร

คืนกลับเองของฟันและปิดช่องห่ำงได้อย่ำงสมบูรณ์พบว่ำ																						

ทั้งกำรรักษำขั้นอนำมัยช่องปำกและกำรท�ำศัลยกรรมปริทันต์

สำมำรถลดช่องห่ำงขนำดไม่เกิน	 1	 มิลลิเมตรได้ดี	 จ�ำนวน																		

ช่องห่ำงที่ปิดได้อย่ำงสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ	 55.6	 และ	 77.8	

ตำมล�ำดับ	ในขณะที่ช่องห่ำงขนำดมำกกว่ำ	1	มิลลิเมตร

	 สำมำรถปิดช่องห่ำงได้อย่ำงสมบูรณ์เพียง	 ร้อยละ	

13.3	 และร้อยละ	 20	 ตำมล�ำดับ	 ส่วน	 Rohatgi	 และคณะ21      

พบว่ำกำรรกัษำขัน้อนำมยัช่องปำกสำมำรถปิดช่องห่ำงได้อย่ำง

สมบรูณ์คดิเป็นร้อยละ	7.89	ปิดได้บำงส่วนคดิเป็นร้อยละ	57.89	

และจำกกำรท�ำศัลยกรรมปริทันต์พบกำรปิดช่องห่ำงได้อย่ำง

สมบรูณ์คดิเป็นร้อยละ	32.3	ปิดได้บำงส่วนคดิเป็นร้อยละ	47.69	

ข้อมลูจำกขนำดช่องห่ำงเริม่ต้นพบว่ำสำมำรถลดขนำดช่องห่ำง

ไม่เกิน	1	มลิลิเมตรได้ดเีช่นกนั	กำรรกัษำขัน้อนำมยัช่องปำกและ

กำรท�ำศัลยกรรมปรทินัต์สำมำรถปิดช่องห่ำงได้อย่ำงสมบรูณ์คดิ

เป็นร้อยละ	22.2	และร้อยละ	65.38	ตำมล�ำดับ	ขณะที่พบกำร

ปิดได้อย่ำงสมบรูณ์ในช่องห่ำงขนำด	1	มลิลเิมตร	ถงึ	2	มลิลิเมตร	

คดิเป็นร้อยละ	 16.6	 จำกกำรท�ำศลัยกรรมปรทินัตเ์ท่ำนั้น	 ส่วน

จำกกำรศึกษำของ	Thakur	และคณะ8	ไม่พบผลกำรคืนกลบัเอง

ของฟันภำยหลังกำรรักษำข้ันอนำมัยช่องปำก	 แต่จำกกำร

ติดตำม	 6	 เดือนหลังกำรผ่ำตัดเปิดแผ่นเหงือก	 พบกำรปิด														

ช่องห่ำงได้อย่ำงสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ	 34.61	 ปิดได้บำงส่วน	

คิดเป็นร้อยละ	 53.8	 พบแนวโน้มที่ดีในช่องห่ำงขนำดไม่เกิน															

1	มิลลิเมตร	ซึ่งพบกำรปิดช่องห่ำงได้หมดคิดถึงร้อยละ	75											

	 สำเหตุของกำรคืนกลับเองของฟันในปัจจุบันยังไม่

ทรำบแน่ชัด	 หลำยกำรศึกษำอธิบำยว่ำอำจเกิดจำกผลร่วมกัน

ของหลำยกระบวนกำร	 ทั้งกำรก�ำจัดสำเหตุของโรคปริทันต	์			

กำรก�ำจดัเชือ้แบคทเีรยีซึง่เป็นปัจจยัก่อโรคพร้อมด้วยปัจจยัร่วม

อื่น	ๆ	ที่มีผลต่อแรงที่กระท�ำต่อฟัน8	กระบวนกำรหำยของแผล

ทำงปรทินัต์	ทีก่่อให้เกดิกำรหดรัง้	ภำยในอวยัวะปรทินัต์ในส่วน

เนื้อเยื่ออ่อน8	 	กระบวนกำรทำงสรีระภำยในอวัยวะปริทันต	์							

จำกกำรอกัเสบทีล่ดลง	ลดกำรคัง่ของสำรน�ำ้ท�ำให้เกิดกำรหดตวั

ของเน้ือเยื่อปริทันต์5 ร่วมกับเกิดกำรซ่อมแซมภำยในอวัยวะ				

ปริทันต์	 เส้นใยข้ำมผนังกั้นกระดูกเบ้ำฟันจัดเรียงตัวขึ้นมำอีก

ครั้งในลักษณะเดิม	บริเวณรอยต่อของผนังกั้นกระดูก			และฟัน		

ท�ำให้เกิดแรงดึงให้ฟันเคล่ือนเข้ำสู่ต�ำแหน่งเดิม8,20	ฟันเลื่อน
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ต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพหำกสำมำรถตรวจพบและให้กำร

วินิจฉัยได้เร็ว	 ก็จะสำมำรถให้กำรรักษำเพื่อลดกำรอักเสบของ

อวยัวะปรทินัต์ได้ด	ีลดระดบัควำมรนุแรงของฟันเลือ่นต�ำแหน่ง

ลงได้	 และสำมำรถคำดหวังผลได้มำกข้ึนโดยเฉพำะในช่องห่ำง	

ที่มีขนำดเล็กไม่เกิน	1	มิลลิเมตร21

กำรรักษำแบบสหวิทยำกำร

	 ในผู ้ป่วยที่เกิดฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพ							

ในระดบัควำมรนุแรงทีม่ำกขึน้	กำรจดัฟันกเ็ป็นอกีทำงเลอืกหนึง่

เพื่อปรับระดับกำรสบฟันให้กลับเข้ำสู ่ต�ำแหน่งธรรมชำติ							

มำกขึน้	แต่ทัง้นีต้้องควบคมุกำรอกัเสบของอวยัวะปรทินัต์ให้อยู่

ในระดับปกติก่อนเริ่มกำรเคลื่อนฟัน	 จึงรอระยะเวลำ	 3	 เดือน	

ถึง	6	เดือน14,22	หลังกำรรักษำทำงปริทันต์เสร็จสิ้น	ซึ่งบำงกรณี

อำจต้องอำศยักำรผ่ำตดัเปิดแผ่นเหงอืกร่วมด้วย22	เพือ่ประเมนิ

สภำพของอวัยวะปริทันต์และควำมพร้อมของผู้ป่วยในกำรจัด

ฟันข้ันถัดไป	 กำรเคล่ือนฟันในต�ำแหน่งท่ียังคงอักเสบสำมำรถ

ก่อให้เกิดกำรท�ำลำยกำรยดึเกำะของเนือ้เยือ่เกีย่วพนั	(connective	

tissue	attachment)	บริเวณนั้น	จนอำจก่อให้เกิดกำรท�ำลำย

กระดูกรอบรำกฟันขึน้ตำมมำได้23	ดงันัน้กำรเคลือ่นฟันในฟันเลือ่น

ต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพที่ต้องใช้แรงกดฟันให้ต�่ำลง	(intrusive	

force)	จะส่งผลในลักษณะเดียวกัน	คือแรงจำกกำรจัดฟันอำจ

ผลกัดนัแผ่นครำบจลุนิทรย์ีเหนอืเหงอืกให้ลงไปอยูใ่ต้เหงอืกและ

เกิดกำรละลำยของกระดูกรอบรำกฟัน	 จนน�ำไปสู่กำรเกิดร่อง

ลกึปรทัินต์ใต้สนักระดกู	(infrabony	pocket)	ขึน้ได้24	นอกจำก

นี้กำรดูแลข้ันประคับประคอง	 (supportive	 periodontal	

therapy)	 ให้แก่ผู้ป่วยตำมระยะเวลำที่เหมำะสมในระหว่ำง								

กำรเคลื่อนฟัน	 และกำรให้แรงเคลื่อนฟันขนำดที่เหมำะสมในผู้

ป่วยโรคปรทินัต์เพือ่ลดควำมเสีย่งกำรเกิดรำกฟันละลำยตวั	กำร

เกิดเหงือกร่นและกำรละลำยตัวของกระดูกเบ้ำฟันเพ่ิมข้ึน

ระหว่ำงกำรจัดฟัน	เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องพิจำรณำ24,	25

	 กรณีผู้ป่วยจำกกำรศึกษำต่ำง	 ๆ	 ในปัจจุบันแสดง						

ให้ เห็นกำรแก้ไขฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพด้วย																	

สหวิทยำกำรมำกข้ึน	พบมีแนวโน้มให้ผลส�ำเร็จท่ีดีและพึงพอใจ

แก่ผู้ป่วย	 บำงกำรศึกษำอำศัยกำรแก้ไขควำมสวยงำมและกำร

ใช้กำรรักษำทำงทันตกรรมจัดฟันเพียงอย่ำงเดียว25,26	หรือ

อำจมีกำรแก้ไขช่องห่ำงท่ีหลงเหลืออยู่โดยวิธีทำงทันตกรรม

บูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต27	ผู้ป่วยที่เกิดฟันเลื่อนต�ำแหน่ง																

เหตุพยำธิสภำพจ�ำเป็นต้องใส่เครื่องมือคงสภำพชนิดติดแน่น	

(fixed	 retainers)	บริเวณฟันหน้ำ	และควรตรวจสภำพอย่ำงน้อย

ปีละ	1	ครั้ง	 เพื่อประเมินกำรเสื่อมของวัสดุยึดเรซินคอมโพสิต

และกำรดูแลอนำมัยช่องปำกของผู้ป่วย14

	 กำรแก้ปัญหำฟันเล่ือนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพ											

โดยกำรรักษำทำงปริทันต์ร่วมกับกำรจัดฟันนอกจำกจะช่วยแก้

ปัญหำเรื่องควำมสวยงำมแล้ว	 กำรเคลื่อนฟันในลักษณะ														

กำรใช้แรงกดฟันลงยังอำจช่วยให้สภำวะปริทันต์ของฟันดีขึ้น

ด้วย	Re	และคณะ28	ศึกษำในผู้ป่วย	28	รำย	ที่ฟันหน้ำบนเลื่อน

ต�ำแหน่งยื่นยำวลงมำซึ่งผ่ำนกำรผ่ำตัดเปิดแผ่นเหงือกร่วมกับ

กำรจดัฟัน	จำกติดตำมหลงักำรกัษำ	1	ปี	พบว่ำ	สำมำรถลดควำม

ลึกร่องปริทันต์ด้ำนใกล้กลำงได้	 4.29	 มิลลิเมตรและลดเหงือก

ร่นบรเิวณด้ำนใกล้กลำงและด้ำนใกล้รมิฝีปำกได้	1.71	มลิลเิมตร	

และ	 0.96	 มิลลิเมตร	 ตำมล�ำดับ	 เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ป่วยและ

สำมำรถดแูลคงสภำพปรทินัต์ได้ง่ำยขึน้	สอดคล้องกบักำรศึกษำ

ของ	Cardaropoli	และคณะ29	พบว่ำสำมำรถลดควำมลึกร่อง

ปริทันต์ด้ำนใกล้กลำงได้	4.35	มิลลิเมตร	และท�ำให้เกิดกำรตื้น

ของรอยวิกำรของกระดูกเบ้ำฟันจำกภำพรังสี	 (radiographic	

bone	gain)	ได้	2.05	มิลลิเมตร	กำรศึกษำของ	Re	และคณะ30 

ตดิตำมกำรจดัฟันแก้ไขปัญหำฟันเลือ่นต�ำแหน่งเหตพุยำธสิภำพ

ที่ระยะเวลำ	 12	 ปี	 ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรนุแรงจ�ำนวน			

267	รำย	ทีผ่่ำนกำรรกัษำขัน้อนำมยัช่องปำก	หรอืร่วมกบักำรท�ำ

ศัลยกรรมปริทันต์ตำมข้อบ่งชี้	และมำเข้ำรับกำรติดตำมอำกำร

อย่ำงต่อเนื่องพบว่ำให้ผลทำงคลินิกที่ดี	มีฟันเพียง	2	ต�ำแหน่ง

จำกทั้งหมดที่ต้องถูกถอนออกไป	 นอกจำกน้ันแล้วฟันสำมำรถ

คงสภำพอยูไ่ด้โดยไม่เกดิกำรกลับมำเป็นโรคปรทินัต์ซ�ำ้และไม่มี

กำรลุกลำมมำกขึ้น	 จำกกำรติดตำมต่อเนื่องด้วยค่ำดัชนีเหงือก

อักเสบและควำมลึกของร่องปริทันต์ในปีที่	 12	 เทียบกับปีแรก	

ไม่ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

	 หลำยกำรศึกษำเลือกท่ีจะแก้ไขควำมสวยงำมภำย

หลงักำรจัดฟันดว้ยกำรบรูณะดว้ยครอบฟนัหรอืยดึฟนัเหลำ่นัน้

ไว้ด้วยกัน	 โดยฟันเทียมบำงส่วนชนิดติดแน่น31-33	 หรือบูรณะ

ฟันร่วมกับฟันเทียมบำงส่วนชนิดถอดได้34	 แต่ในบำงกรณีจำก

แผนกำรรกัษำจ�ำเปน็ต้องถอนฟนับำงต�ำแหนง่ออกแล้วพจิำรณำ

ใสฟ่นัเทยีมทดแทนรว่มกบักำรฝงัรำกฟนัเทยีม35 เปน็ทีส่งัเกตวำ่

ในกำรศึกษำต่ำง	ๆ	มีจุดร่วมกันคือ	ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรรักษำ

จ�ำเปน็ตอ้งยดึฟนัเหลำ่นัน้ไวด้ว้ยกนัวธิใีดวธีิหนึง่	เชน่	กำรยดึดว้ย

เส้นลวดรว่มกบัวสัดเุรซินคอมโพสิต25,27	กำรยดึฟนัดว้ยครอบฟนั

หลำยซี่ติดกัน	(splinted	crowns)31-35
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บทวิจำรณ์

	 ฟันเล่ือนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพเก่ียวเนื่องกับ

กำรอักเสบและกำรสูญเสียกระดูกเบ้ำฟัน	 จึงต้องเริ่มด้วยกำร

ก�ำจัดสำเหตุที่เก่ียวข้องและลดกำรอักเสบของอวัยวะปริทันต์														

ในบำงกรณอีำกำรโรคปริทนัตใ์นระดบัทีไ่มร่นุแรงมำก	กำรรกัษำ

ทำงปริทันต์ในขั้นต้นก็เพียงพอที่จะก�ำจัดสำเหตุและลดกำร

อกัเสบลงได้	แตใ่นกรณทีีมี่ควำมรนุแรงมำกขึน้หรอืมขีอ้บง่ชีท้ำง

กำยวิภำคของฟัน	อำจพิจำรณำท�ำศัลยกรรมปริทันต์เพื่อก�ำจัด

สำเหตุของกำรอักเสบให้มำกท่ีสุด	 ภำยหลังกำรรักษำนอกจำก

จะท�ำให้อวัยวะปริทันต์กลับเข้ำสู่ภำวะปกติแล้ว	กำรรักษำทำง

ปริทันต์ยังสำมำรถให้ผลดีช่วยในกำรเกิดกำรคืนกลับเองของ

ฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพได้	 ทั้งจำกกำรรักษำทำงปริ

ทันต์ขั้นอนำมัยช่องปำกและกำรท�ำศัลยกรรมปริทันต์	 แต่กำร

หวงัผลในประเดน็นีจ้ำกหลำยกำรศกึษำใหผ้ลดีเฉพำะฟนัเลือ่น

ต�ำแหนง่เหตพุยำธสิภำพในรปูแบบฟนัหำ่งเฉพำะต�ำแหนง่5,16-19	

อำจหวงัผลไดก้รณมีชีอ่งหำ่งเริม่ตน้ขนำดไมเ่กนิ	1	มลิลเิมตร	ซึง่

สำมำรถเกิดกำรเลื่อนตัวปิดสนิทได้	ร้อยละ	51.5	ถึงร้อยละ	75	

ภำยหลงักำรรักษำทำงปรทินัตข์ัน้อนำมยัชอ่งปำกรว่มกับกำรท�ำ

ศัลยกรรมปริทันต์19-21

	 ในผู้ป่วยฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพที่ซับซ้อน

มำกขึน้ด้วยปัญหำกำรเรยีงตวัของฟันหลำยรปูแบบร่วมกนั4	หรอื

มีข้อบ่งชี้ทำงทันตกรรมจัดฟันอย่ำงอื่นที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำร

แก้ไขร่วมด้วย	 หรือเกิดกำรคืนกลับเองของฟันได้บำงส่วนแต่ผู้

ป่วยไม่พงึพอใจเรือ่งควำมสวยงำมจงึจ�ำเป็นต้องอำศยักำรจดัฟัน

ร่วมด้วยกำรจัดฟันในผู้ป่วยฟันเลื่อนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพ	

ส่วนมำกใช้แรงลักษณะกดฟันเข้ำสู่กระดูกเบ้ำฟันในบำงรำย

นอกจำกกำรเรียงตัวของฟันแล้ว	 อำจหวังผลกำรลดเหงือกร่น

บริเวณเหงือกสำมเหลี่ยมระหว่ำงฟันได้จำกระดับสันกระดูก										

เบ้ำฟันที่เปลี่ยนแปลงระดับไป28	หรือกำรลดระยะจุดสัมผัสกับ

สันกระดูกเบ้ำฟัน	(contact	point	to	alveolar	crest)	ด้วย

กำรกรอแต่งผิวเคลือบฟัน	 (stripping)	บริเวณด้ำนข้ำงของฟัน	

Tarnow	และคณะ36	พบว่ำในระยะดงักล่ำวท่ีไม่เกนิ	5	มิลลเมตร	

จะพบเหงือกสำมเหลี่ยมระหว่ำงฟันขึ้นเต็มช่องได้ถึง	 ร้อยละ	

98	 แต่กำรจัดฟันก็อำจไม่สำมำรถปรับปรุงควำมสวยงำมของ

เหงือกได้ทุกกรณี	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับควำมรุนแรงของกำร

ท�ำลำยกระดูกจำกโรคปริทันต์เริ่มต้น	 หลำยกรณีมักต้องเลือก

ประนอมควำมสวยงำม	 (compromised	 esthetics)	 แก้ไข

เฉพำะกำรจัดเรียงตัวของฟันเท่ำน้ัน	 ภำยหลังกำรจัดฟันแก้ไข

ปัญหำฟันเล่ือนต�ำแหน่งเหตพุยำธสิภำพจะต้องคงสภำพฟันด้วย

เครื่องคงสภำพชนิดติดแน่นบริเวณฟันหน้ำเพื่อป้องกันกำรคืน

กลับของฟัน	 ลดกำรโยกของฟันจำกกำรสูญเสียกระดูกรอบ

รำกฟันและเพือ่ให้เกดิควำมสบำยในกำรเคีย้วอำหำร25 ซึง่จ�ำเป็น

จะต้องตรวจติดตำมสุขภำพช่องปำกในระยะทุก	 6	 เดือนถึง															

12	 เดือนเพื่อประเมินกำรสภำพของเครื่องมือคงสภำพและ																	

ผู ้ป ่วยต้องดูแลอนำมัยช่องปำกของตนเองได้เป็นอย่ำงดี																	

เพื่อป้องกันกำรกลับมำเป็นซ�้ำของโรคปริทันต์อักเสบ

	 กำรเลอืกทีจ่ะเกบ็ฟันธรรมชำตเิอำไว้และคำดหวงัผล

ในระยะยำวในหลำยกรณกีม็คีวำมเป็นไปได้และให้ผลกำรรกัษำ

ที่ดี31-34,37	 แต่จ�ำเป็นต้องอำศัยกำรรักษำที่ซับซ้อนหลำยอย่ำง											

ร่วมกัน	 ค่ำใช่จ่ำยจำกกำรรักษำค่อนข้ำงสูงและต้องกำรควำม

ร่วมมือจำกผู้ป่วยในกำรดูแลอนำมัยช่องปำกเป็นอย่ำงมำก30										 

ในรำยท่ีมีปัญหำฟันเล่ือนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพซับซ้อนร่วม

กับกำรสูญเสียกระดูกเบ้ำฟันรุนแรง	 อำจมีกำรพยำกรณ์โรค

ระดับสิ้นหวัง	(hopeless	prognosis)38	หรือกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อ

จ�ำกัดเรื่องระยะเวลำที่ต้องมำรักษำต่อเนื่องในระยะยำวหรือมี

ข้อจ�ำกดัของค่ำใช้จ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรรกัษำ	อำจต้องพจิำรณำ

ถอนฟันบำงซี่ออกแล้วใส่ฟันเทียมทดแทน	 ซึ่งมีหลำยตัวเลือก

ทัง้ฟันเทยีมถอดได้	ฟันเทยีมบำงส่วนติดแน่นหรอืกำรบรูณะร่วม

กบัรำกฟันเทยีม	ไม่ว่ำจะเลือกกำรรกัษำเชงิอนรุกัษ์หรอืกำรถอน

ฟันแล้วใส่ฟันทดแทน	ก็ให้ผลกำรรักษำที่ดีเช่นเดียวกัน	 ขึ้นอยู่

กับควำมคำดหวังของผู้ป่วย	 และกำรท�ำควำมเข้ำใจร่วมกันถึง

ควำมเป็นไปได้นั้นพร้อมข้อจ�ำกัดท่ีอำจตำมมำ	 Cortellini					

และคณะ39	 ติดตำมผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุนแรงที่เลือกกำร

รกัษำเชิงอนรุกัษ์ด้วยกำรท�ำศัลยกรรมปรทินัต์ร่วมกบักำรจัดฟัน	

เปรยีบเทยีบกบัผูป่้วยทีไ่ด้รบักำรถอนฟันร่วมกับกำรใส่ฟันเทียม

ทดแทนแบบต่ำงๆ	เป็นระยะเวลำ	5	ปี	พบว่ำ	ให้ผลทั้งควำมพึง

พอใจในประสทิธภิำพกำรบดเคีย้วและผลกำรประเมนิทำงคลนิกิ

อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

บทสรุป

	 ฟันเล่ือนต�ำแหน่งเหตุพยำธิสภำพเป็นปัญหำซับซ้อน

เพรำะประกอบด้วยหลำยรูปแบบและหลำยระดับควำมรุนแรง	

สิ่งส�ำคัญ	 คือ	 กำรวินิจฉัยและระบุถึงสำเหตุได้ถูกต้องเพื่อกำร

วำงแผนกำรรักษำที่ตรงจุด	 โดยอำจวำงแผนกำรจัดกำรแบบ						
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สหวทิยำกำรเพ่ือพิจำรณำร่วมกนัระหว่ำงทนัตแพทย์สำขำต่ำง	ๆ	

กับผู้ป่วย	ถึงควำมคำดหวังของผู้ป่วย	 ระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำย	

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรรักษำ	รวมถงึข้อจ�ำกัดในระยะยำวโดยเฉพำะ

กำรเน้นกำรดูแลอนำมัยช่องปำกเป็นอย่ำงดีและกำรกลับมำ

ตรวจประเมนิสภำวะตำมระยะเวลำ	เพือ่ให้ได้แนวทำงกำรรักษำ

ที่ เหมำะสมแก่ผู ้ป ่วยและเพื่อผลส�ำเร็จจำกกำรรักษำใน														

ระยะยำว
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ขอให้ถอืประโยชน์ส่วนตนเป็นทีส่อง ประโยชน์ของเพือ่นมนษุย์

เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ตัวท่านเอง                 

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ...เป็นมรรควิถี                 

แห่งการด�ารงความบริสุทธ์ิแห่งชีวิตของนักการสาธารณสุข             

ที่มุ่งสู่การเป็นนักสร้างสุข

 นอกจากนี ้พวกเราได้รบัทราบและเทดิไว้ ซึง่พระปฐม

บรมราชโองการ เนือ่งในพระราชพธิบีรมราชาภิเษก เมือ่วนัศุกร์

ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความว่า "...เราจะครองแผ่นดิน              

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม..." น�ามาเป็น

แนวทางการด�ารงชีพในฐานะข้ารองพระบาทของพระองค์                    

ด้วยการปฏบิตัติามแนวทางนี ้เป็นเสมอืนหนึง่เส้นทางแห่งธรรม              

ในการด�ารงชีพในฐานะสมาชิกของสังคมที่ต้องเป็นภาคีที่ดี             

ในการสร้างสุข ซึ่งเป็นมงคลต่อชีวิตแห่งตนด้วย

 อีกทั้งแนวทางต้นแบบที่สมเด็จย่าทรงกระท�า เป็น 

แบบอย่างมากมายให้ชาวสาธารณสุขได้ยดึถอืเป็นหนทางมงคล 

เช่น การจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา         

บรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนท่ี               

ที่เดินไปในถิ่นทุรกันดาร พระราชภารกิจนี้ ย่อมเป็นตัวอย่าง  

ของหนทางในการสร ้างสุขที่ เราชาวสาธารณสุขยึดถือ                           

เป็นแบบอย่างเสมอมา

 การด�าเนนิชีวติของชาวสาธารณสุขโดยอาศัยแนวทาง

อนัเป็นมงคลนี ้ย่อมส่งผลดีต่อตนเองและสงัคม เป็นการกระท�าดี

ซึ่งย่อมดี อย่างไรก็ตามการประกอบกรรมดีย่อมมีความยาก

ล�าบากเฉกเช่นการกระท�าในทกุเรือ่งราว สิง่ทีเ่ราชาวสาธารณสขุ

ได้มุ ่งมั่นดูแลผู ้เจ็บป่วย บ่อยคร้ังที่บุคลากรต้องถูกต�าหนิ                 

จากผู้อื่น เมื่อผลการดูแลรักษาไม่ได้ผลตามที่คาดหวังหรือ

แนวทางปกติของภาวการณ์น้ัน บางคนท้อถอยยุติการท�าดี                 

ที่เคยกระท�ามาด้วยความท้อถอยต่อวิบากกรรม

 ในมุมมองของผู้เขียน ซึ่งเชื่อมั่นต่อความเป็นมนุษย์              

ทีป่ระเสรฐิได้ด้วยการพฒันาและเรยีนรู.้..ทันโต เสฏโฐ มนโุสส.ุ..

และปัญหาหรอืทกุข์ มไีว้ให้เรยีนรูเ้พือ่ดบัเหตแุห่งทกุข์ วญิญูชน

พึงกระท�าปฏิบัติต่อปัญหาด้วยหนทางหลุดพ้นจากปัญหา                  

ด้วยหนทางทั้งแปดประการอันได้แก่ ท�าความเข้าใจ มีความ

พยายามในการคิด พูด ท�า ใส่ใจ อย่างมีสติ ในการด�าเนินชีวิต 

เราชาวสาธารณสุขจึงควรปฏิบัติต่อทุกข์หรือความยากล�าบาก 

ทนได้ยาก ไม่น่าดหูรอืทกุข์จากการท�างานอย่างรูเ้ท่าทนัความจรงิ

 การประกอบสัมมาอาชีวะด้านสาธารณสุขบ่อยครั้ง 

ไม่สามารถทีจ่ะท�าเหตใุห้เกิดผลในทนัท ีต้องรอให้เหตท่ีุถงึพร้อม
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ปกิณกะ (Miscellaneous)

ในการกระท�าที่เหตุตามธรรมชาติ ซึ่งมีเงื่อนเวลาเป็นหน่ึง           

ของเหตปัุจจัยด้วย ประดจุดัง่ชาวนาท�านาจะได้รวงข้าวกต่็อเมือ่

ได้ปฏิบัติเหตุให้สอดคล้องกับข้อความจริงแห่งธรรมะของการ

เกิดรวงข้าว การท�านาข้าวต้องเริ่มตั้งแต่เตรียมพื้นที่ หว่าน                 

เมล็ดพันธุ์ บ�ารุงรักษา ประคับประคอง เพื่อรอเวลาให้ข้าว              

ออกรวง ตามเหตุปัจจัยแห่งกาล

    มวลสมาชกิชาวการแพทย์และสาธารณสขุ ด้วยความ

มุ่งมั่นในการกระท�าความดี ซ่ึงเป็นการประกอบสัมมาอาชีวะ    

ทีมุ่ง่สร้างสุขให้กบัสาธารณชนและตนเอง ย่อมเป็นมงคลกบัชวีติ

ของตนและบริวาร สิง่ทีเ่ป็นมงคลกบัชีวติเสมอืนหนึง่คอื รวงข้าว

ที่จะเกิดขึ้นอย่างงดงามได้ ต้องถึงพร้อมการด�าเนินชีวิตตาม

ครรลองของนกัสาธารณสขุ หากถงึพร้อมด้วยมรรคาทัง้แปดแล้ว

ท้ายที่สุดย่อมได้รับผลท่ีเป็นมงคล ดุจดั่งชาวนาท่ีแม้ระหว่าง           

ท�านาอาจโดนปลงิโดนทากมวีบิากแห่งการท�านาข้าว หากมุง่มัน่

ด�าเนนิการปลกูข้าวให้ถึงพร้อมแห่งเหตุท่ีดต่ีอการท�านาสดุท้าย

จะได้เชยชมผลส�าเร็จแห่งการท�านาคือ รวงข้าวที่งดงาม

 นักการแพทย์และสาธารณสุขก็เฉกเช่นเดียวกัน   

อาชีพพวกเราคืออาชีพที่มีโอกาสได้ท�าบุญ ท�าในขณะที่หลาย

คนอาจ มองไม่เหน็สมัผสัไม่ได้ ยามดกึดืน่ผูค้นหลบัใหลในนทิรา

รมย์อย่างมีความสุข เราชาวสาธารณสุขยังต้องตื่นปัดป้องผอง

ภัยให้กับสาธารณะ ทหารเฝ้าภัยอาณาจักร เราเฝ้าสุขภาวะ 

ชาวนาเมือ่เหนือ่ยอ่อนกจ็รกลบั เรายงัจรกลบัไปพกัไม่ได้จนกว่า                  

ผองภัยทางสุขภาพจะหมดไป ทั้งหมดเป็นหนทางที่เป็นมงคล 

เป็นการท�าบุญให้กับผู้ทุกข์ยาก

 ด้วยเหตุปัจจัยที่ยกมาพอเป็นสังเขป คงพอจะเชิญ  

ชาวเหล่าพี่น ้องนักสาธารณสุข ให้ก้าวเดินสู ่เส ้นทางบุญ                           

ทีอ่าจเหนือ่ยยากมวีบิากกรรม แต่ปลายทางแห่งทางเดนิของเรา

ที่เรารออยู ่คือ พ่ีน้องประชาชนจะปฏิสนธิจนเกิดได้อย่าง                        

มีความสุข ด�ารงตั้งอยู่ของชีวิตตามล�าดับขั้นของชีวิตอย่างมีสุข 

เมื่อถึงคราวป่วยเจ็บก็ยังคงอยู่ได้อย่างมีสุข สุดท้าย เมื่อเทียน

ชวีติถงึคราวทีต้่องดบัไป กจ็ะจตุจิากลาไป อย่างมคีวามสขุ นีคื่อ

รวงเมล็ดบญุทีเ่รานกัสาธารณสุขชาวนาบญุจะได้เสพเมือ่ประชมุ

เหตุให้ถึงพร้อมตามกาล ...มาเถิดพี่น้องผองเพื่อน มาร่วม

เร่งเร้าพลัง สองมือแห่งเรา มาร่วมสร้างนาบุญให้งดงาม...
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียนบทควำมลงในวำรสำร "กระบี่เวชสำร"

 วำรสำรกระบี่เวชสำร เป็นวารสารวิชาการของ                  

โรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งมีก�าหนดการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 2 ฉบับ 

คือ (เมษายน และ ตุลาคม) เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิชาการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข และเพื่อเป็นสื่อกลางในการ              

เผยแพร่ผลงานวิชาการของ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ           

รวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและบุคลากรทั่วไป ท้ัง

ภายในและภายนอกโรงพยาบาลกระบ่ี และเป็นการส่งเสริม          

ให้มเีวที ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวชิาการท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข

 วารสารฯ ยินดีรับเร่ืองทางวิชาการและสารคดี                

เก่ียวกับแพทย์และสาธารณสุข ผู ้ประสงค์จะส่งต้นฉบับ                 

เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ควรเตรียมต้นฉบับตามค�าแนะน�า                  

อย่างเคร่งครดั ทัง้นีเ้พือ่ความสะดวกและรวดเรว็ในการลงพมิพ์ 

ซึ่งค�าแนะน�านี้เป็นค�าแนะน�าท่ีใช้กับวารสารทางการแพทย์              

ที่มีมาตรฐานสากล รวมท้ังการจัดเขียนเอกสารอ ้างอิง                     

ทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบัการเตรยีมบทความเพือ่ตีพมิพ์ในวารสาร

ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ด้วย

1. ประเภทของบทควำม

 วารสารกระบี่เวชสาร ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ  

ดังนี้

 1.1 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

 1.2 รายงานผู้ป่วย (Case Report)

 1.3 บทความฟื้นวิชา/ทบทวนวรรณกรรม (Review 

                 Article)

 1.4 ปกิณกะ (Miscellaneous)

 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) เป็นรายงาน              

ผลการศึกษาค้นคว้า วิจัย การเขียนเป็นบทหรือตอนตามล�าดับ

ดังนี้  ช่ือเรื่อง ช่ือผู ้ นิพนธ ์  บทคัดย ่อท้ังภาษาไทยและ                             

ภาษาอังกฤษ ค�าส�าคัญ บทน�า วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 

วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาว

ของเรื่องไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์

 รำยงำนผู้ป่วย (Case Report) เป็นการรายงาน           

ผู้ป่วยที่ไม่ธรรมดา หรือที่เป็นโรค หรือกลุ่มอาการโรคใหม่              

ที่ไม่เคยรายงานมาก่อนหรือพบไม่บ่อย และต้องมีหลักฐาน

ชัดเจนอย่างครบถ้วน บางครั้งรวมถึงการบันทึกเวชกรรม               

(Clinical Note) ซึ่งเป็นบทความรายงานผู้ป่วยที่มีลักษณะ

เวชกรรม (Clinical Feature) และ/หรือการด�าเนินโรค                  

(Clinical course) ที่ไม่ตรงรูปแบบ ที่พบไม่บ่อย บทรายงาน        

ผู้ป่วย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน�า รายงานผู้ป่วย วิจารณ์

หรือข้อสังเกต สรุป และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่อง               

ไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์

 บทควำมฟื้นวิชำ/ทบทวนวรรณกรรม (Review 

Article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู ้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง               

จากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ควรเป็น

บทความที่ให ้ความรู ้ ใหม่ รวบรวมส่ิงตรวจพบใหม่หรือ                   

เรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านน�าไปประยุกต์ได้ หรือเป็นบทวิเคราะห์

สถานการณ์โรคต่าง ๆ  ประกอบด้วย บทน�า วิธีการสืบค้นข้อมูล 

เนื้อหาที่ทบทวน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของ

เรื่องไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์

 ปกิณกะ (Miscellaneous) เป็นบทความอื่น ๆ          

รายงานท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ สาธารณสุข และ               

สิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ หรือบทความที่ส่งเสริมความเข้าใจ

อันดีแก่ผู ้ปฏิบัติงานในวงการแพทย์และสาธารณสุข เช่น        

การศึกษาต่อเนื่อง จริยธรรมทางการแพทย์ บทสัมภาษณ์ หรือ

เรือ่งเล่าจากแพทย์ พยาบาล บคุลากรสาธารณสุข ความยาวของ

เรื่องไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์

2. กำรเตรียมต้นฉบับ

 - ต้นฉบับ (manuscript) พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม Microsoft Words for 2010 ขึ้นไป

 - ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาว

ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยรวมตารางและภาพทัง้หมดแล้ว 

โดยเว้นขอบทุกด้าน 1 นิ้ว 

 - พิมพ์ต้นฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ใช้ตัวอักษร         

TH Sarabun PSK ขนาด 16 point single space โดยยงัไม่ต้อง

จัดรูปแบบพิเศษใด ๆ มาก่อน 

 - เรียงล�าดับเนื้อหา ดังนี้
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 1. ชื่อเรื่อง (Title Page) ประกอบด้วย

 1.1 ชือ่เรือ่ง ควรสัน้กะทดัรดั ได้ใจความทีค่รอบคลมุ

และตรงวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร 

หรือ 20 ค�า และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 1.2 ชือ่ผูเ้ขยีน ระบชุือ่ผูเ้ขยีนหรอืทมีวจิยัทกุคน และ

ระบุชื่ อผู ้ รับผิดชอบที่ ติดต ่อได ้  ให ้ เป ็นชื่ อแรกเสมอ                               

(corresponding author) ใส่ e-mail address และที่อยู่          

ที่ติดต่อได้ และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2. บทคัดย่อ (Abstract)

 ปรากฏก่อนเนื้อเร่ือง เป็นการย่อเนื้อหา เอาเฉพาะ               

ทีจ่�าเป็นเท่านัน้ ระบตุวัเลขทางสถติิทีส่�าคญั ใช้ภาษารดักมุเป็น

ประโยคสมบูรณ์และเป ็นร ้อยแก ้ว มีส ่วนประกอบคือ 

วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการศึกษา ผลการศึกษา และวิจารณ์

หรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิง บทคัดย่อ

ต้องเขยีนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  มคีวามยาวแต่ละภาษา

ไม่เกิน 300 ค�า

 3. ค�ำส�ำคัญ หรือค�ำหลัก (key words) 

 ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อ เป็นหัวเรื่องส�าหรับท�าดัชนีเรื่อง 

(Subject Index) ของปีวารสาร (Volume) ใส่ไม่เกิน 5 ค�า              

ระบคุ�าทัง้ภาษาไทยและองักฤษ ทีท้่ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา 

 4. เนื้อเรื่อง

 4.1 ภาษาท่ีใช้ ให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ                 

ทั้งเรื่อง

 4.2 บทความภาษาไทย ควรหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษ

ให้มากที่สุด ยกเว้นในกรณีจ�าเป็นเท่านั้น ศัพท์แพทย์ ถ้ามี                

ค�าแปลเป็นภาษาไทยหรอืใช้ศพัท์ภาษาไทยแพร่หลายแล้วให้ใช้

ภาษาไทย ค�าแปลศัพท์โปรดดูในพจนานุกรมศัพท์แพทย์             

ของราชบัณฑิตยสถาน ถ้าไม่มีค�าแปลในพจนานุกรมให้ใช้ศัพท์

ภาษาอังกฤษได้ หรือถ้าจะใช้ศัพท์ภาษาไทยท่ีไม่มีพจนานุกรม

หรือไม่แน่ใจว่าผู ้อ่านมั่วไปจะเข้าใจให้วงเล็บภาษาอังกฤษ                  

ในครั้งแรกที่ใช้

 4.3 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่ีปนในเน้ือเรื่องภาษาไทย 

ให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรใหญ่         

อย่าขึ้นต้นประโยคด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ และหลีกเล่ียง          

การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นกริยา

 4.4 ค�าย่อ ให้เขียนค�าเต็มไว้ในการใช้ครั้งแรก              

พร้อมทั้งใส่ค�าย่อไว้ในวงเล็บ แล้วครั้งต่อ ๆ  ไปให้ใช้ค�าย่อนั้นได้

ในเนื้อเรื่อง 

 4.5 การเรียงล�าดับเนื้อเรื่อง

 4.5.1 บทน�า (Introduction) ค�าอธิบายความ                      

เป็นมาและความส�าคญัของปัญหาทีท่�าการวจัิยค้นคว้าของผู้อืน่           

ที่เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 4.5.2 วัตถุประสงค์ (Objective) ของการวิจัย                    

ที่เฉพาะเจาะจง 

 4.5.3 วัสดุและวิธีการศึกษา (Methods) อธิบายวิธี

การด�าเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการ

รวบรวมข้อมูล วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือ

ช่วยในการวจิยั ตลอดจนวธิกีารวเิคราะห์ข้อมลูหรอืใช้หลักสถติิ

มาประยุกต์

 4.5.4 ผลการศึกษา (Results) อธิบายสิ่งที่ได้พบจาก

การวิจัย โดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ พร้อม

ทั้งแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ 

 4.5.4 วิจารณ์ (discussion) ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับ 

ผลการวจิยัว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้หรอืไม่เพยีงใด และ

ควรอ้างอิง ถึงทฤษฎีหรือการด�าเนินงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย

 4.5.5 สรุป (Conclusion) (ถ้ามี) ควรเขียนสรุป              

เก่ียวกับผลการวิจัย (สรุปให้ตรงประเด็น) และข้อเสนอแนะ          

ที่อาจน�าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือให้ข้อเสนอแนะ

ประเด็นปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้ส�าหรับการวิจัยต่อไป

 4.5.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)                

มเีพยีงย่อหน้าเดยีว แจ้งให้ทราบว่ามกีารช่วยเหลอืทีส่�าคญัจาก

ที่ใดบ้าง

 4.5.7 เอกสารอ้างอิง (References) 

 รูปแบบบรรณำนุกรม/เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม

หนังสือ

ช่ือผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่

พิมพ์/:/ส�านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์หรือหน่วยงาน.

บทควำมในวำรสำร

ชือ่ผูเ้ขยีน.//(ปีทีพ่มิพ์).//ชือ่บทความ.//ชือ่วำรสำร.//ปีทีพ่มิพ์

(ฉบับ),/เลขหน้า.
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สิ่งพิมพ์จำกอินเทอร์เน็ต

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 และแผนภมู ิควรแยกพมิพ์ต่างหาก 

 ตำรำง เน้นการจัดระเบียบของค�าพูด ตัวเลข และ

เครื่องหมายต่าง ๆ บรรจุลงในคอลัมน์ เพื่อแสดงข้อมูลและ   

ความสัมพันธ์ของข้อมูล แนวทางการจัดท�าตาราง มีดังนี้

 - แยกตารางออกจากเนื้อหาบทความ ตารางละ                

หนึ่งหน้ากระดาษ และไม่ควรเสนอตารางเป็นภาพถ่าย หรือไม่

ควรเป็นไฟล์ประเภท .jpg .TIFF .pdf .gif 

 - ชือ่ตารางให้เรยีงเลขท่ีตามล�าดบัเน้ือหาของบทความ 

มีค�าอธิบายสั้น ๆ แต่ได้สาระครบถ้วนของเนื้อหาตาราง

 - หัวคอลัมน์ เป็นการอธิบายข้อมูลในคอลัมน์                

ควรจะสั้น ๆ หรือย่อ ๆ และอธิบายรายละเอียดในเชิงอรรถ 

(footnote) ใต้ตาราง

 - แถว (row) เป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับคอลัมน์หัวแถว 

(row heading) ใช้ตัวเข้มจะท�าให้เด่นขึ้น เพราะอาจสับสนกับ

เลขก�ากับของเอกสารอ้างอิง ให้ใช้เครื่องหมายตามล�าดับนี้

 - บทความหนึ่งเรื่องควรมีตารางไม่เกิน 3 - 5 ตาราง 

หรือเนื้อหา 1,000 ค�าต่อตาราง ถ้ามีตารางมากจะท�าให้                 

การจดัหน้ายากล�าบาก ใช้เวลามาก สิน้เปลอืง ถ้าผูน้พินธ์มข้ีอมลู

มาก ให้เลอืกเฉพาะข้อมลูท่ีส�าคญัน�าเสนอเป็นตารางในบทความ 

อาจจะมีตารางข้อมูลอื่น ๆ แยกไว้ ถ้าผู้อ่านสนใจจึงจะส่งให้

ภำพและแผนภูมิ ต้องคมชัด เป็นภาพขาวด�า/สี ท�าไฟล์แยก 

ก�าหนดรูปแบบ เป็น .jpg, .TIFF ตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อให้ทราบ                

อย่างชัดเจน

เงื่อนไขกำรรับตีพิมพ์

 บทความท่ีส่งมาให้กองบรรณาธกิารพจิารณา จะต้อง

ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอืน่มาก่อน และต้องไม่อยูใ่นช่วง

เวลาของการรอพิจารณาจากวารสารอื่น

กำรอ่ำนประเมินต้นฉบับ

 ต ้นฉบับจะได ้รับการประเมินโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ              

(Peer Review) และส่งผลการอ่านประเมินคืนผู้เขียนเพื่อเพิ่ม

เติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี

ลิขสิทธิ์ 

 ห้ามน�าข้อความทัง้หมดหรอืบางส่วนไปพมิพ์เว้นว่าได้

รับอนุญาตจากโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร

ควำมรับผิดชอบ

 เนือ้หาต้นฉบบัท่ีปรากฏในวารสารเป็นความรับผดิชอบ
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กำรส่งบทควำมให้บรรณำธิกำร
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