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การแปลผลจาก Visual treatment objective(VTO) (ตอนที่ ๒)
The evaluation of VTO (Part II)

Rare Adm. Dr. Med. Dent. Jatuporn Bukkavesa BSc. DDS. Kieferorthopadie (Munich), Thai board in
orthodontic
WTU orthodontic department.

บทคดย่อ
จากข้อมูลท้้งหมดที่รวบรวมมาได้เมื่อนามาวางแผนล่วงหนา้ (VTO)การจะให้ไดประโยชน์สูงสุดตองมี้้้้้้้้้
การประเมินผลตามมา้ซึ่งก็คือการนาภาพเอกซเรย์้ท้ง้๓้มิติ้มาซอนทบกบ visual treatment objective (VTO)
เพือ่ เป็นประโยชน์กบการวิจยต่อไป
คาสาคญ : VTO , data before treatment , data during treatment, data final treatment ,
superimposition
Abstract
From all data that we collected by patients , Which we can converted to VTO. The
way to get high advantage from all data was to bring VTO superimpose to all x-ray film
include dental model. Which came up to the good result for the researcher.
Keyword : VTO , data before treatment , data during treatment, data final treatment ,
superimposition

บทนำ
การทา VTO ถ้าจะใหไ้ ด้ประโยชน์สูงสุดต้องมีการ Evaluate เพือ่ นาไปใช้ในการรกษาคนไข้
• ดานการจดฟันอย้่างมีประสิทธภาพ
• ดานการผ่าตดร่วมกบการจดฟัน
• สรุปผลความแม่นยำในการวางแผนการรกษาเพื่อปรบปรุงการรกษาในคราวต่อไป
• ให้คนไขเขาใจการวางแผนการรกษาต้งแต่ต้นจนจบ

วตถุประสงค์
• เพื่อให้ไดประโยชน์สูงสุดของการรกษาทางทนตกรรมจดฟัน
• เพื่อการเตรียมตวให้พรอมก่อนสถานการณ์จริงจะเกิด
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Material
Methods

• Data of patient record from beginning to end
• Data of VTO from personal computer(PC)
การแปลผลของการใหการร กษาแก่คนไขไปสิ้นสุ ดในเวลา ๒้ปีน้ น ้คื อ ก า ร น า ฟิ ล ม์ เ อ ก ซ เ ร ย์ ก่ อ น
การรกษามาเขากระบวนการทา VTO (Imagine treatment planning) และใชการซอนภาพเอกซเรย์้(superimposition)
“Before treatment x-ray film กบ้VTO , data before treatment , data during treatment, data final
treatment , superimposition กบ้VTO x-rays” ตามหลกของ้้ Dr.R.M.้Ricketts้(1970) ดงรูป
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ตวอย่าง Completed record พร้อม VTO รวมท้ง Superimpose ในหลายรูปแบบ
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ตวอย่าง

การแปลผล ชุดที่ ๑

• Chin position and upper molar
o ไดจากการซอนทบ internal structure ส่วนบนซึ่งเป็นฐานของสมอง (Ba-Na line)้ที่้CC point
o เพือ่ ให้ทราบว่า คางจะเคลื่อนตวไปในแนวใดในอีก ๒ ปีขางหนา้จะไดมีการวางแผน้ว่าจะนาเอา
ฟันหนาล่างไปวางให้ตรงตาแหน่งนน้้
o ส่วนฟันหลงบนนน้้นจะมาตาม้เสน Facial axis (CC-Gn)
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•

A point
o ไดจากการซอนทบของฐานสมองส้่วนหนา้้้(Ba-Na line) ที่้Na point เพื่อจะแปลผลว่าจะใช Mechanic้
เพื่อเปลี่ยนแปลงจุดนไ้ี้ปดานหนา้หรือหลงจากจุดเดิม้ใน้อ้ีก ๒ ปีขางหนา

• Upper teeth
o ไดจากการซอนทบของกระดูกเพดานปาก (ANS-PNS) เพื่อแปลผลวา้่ฟันหลงควรจะเคลื่อนตวแนวใด ้้้้้้
คือท้ง ๓ ระนาบ น่นเอง้ไดแก้่
▪ แนว บน-ล่าง
▪ แนว ซาย-ขวา
▪ แนว หนา-หลง
ฟันหนา้และ
o ในอีก ๒ ปีขางหนาเพื่อผลอ้นนา้่พึงพอใจจากการร้กษา (คือการ้Apply mechanic้ไปยงฟน้
หนา้้และ ฟันหลง ให้เคลื่อนตวตาม VTO)
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• Lower teeth
o ไดจากการซอนทบของแนวแกนของขากรรไกรล่าง (Xi-Pm point) เพื่อแปลผลท้ง 3 ระนาบ้ของฟันล่าง
ท้งฟันหนา้และฟันหลง้โดยให้Apply mechanic เพื่อ เคลื่อน้ฟันท้งระบบให้ไดตามระนาบที่ไดจาก้VTO ภายใน้2
ปีหลงจากนี้

•้้Profile ใบหนาดานขาง
o ไดจากการซอนทบบริเวณสบฟัน (Occlusal plane กบ้Na-Pog) เพื่อการแปลผล้ว่าหลงเคลื่อนฟัน
หนาไปแลว ส่งผลใหรู้ปดานขางของใบหนา้ดีขึ้นหรือไม่
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การแปลผล ชุดที่ ๒
สาหรบการเอาผลของ VTO มาซอนทบกบ Final treatment น้น้จะเป็นการ Evaluate การร้กษาของ้หมอ
จดฟันท่านน้นๆว่า ตอนเริ่มวางแผนการรกษา จะใช้Mechanic น้นภายใน 6 เดือน ;1 ป้ี; หรือ 1 ปีคร้ึ่ง้; หรือไม่้(หรือ
Confirm mechanic เดิม) เพือ่ ให้แนวการรกษาเขาสู้่ความตองการของ้ท้งหมอและคนไข้(ผูรบการ้รกษา)้ดงตวอย่าง
ของการ้Superimposed มีดงนี้

8

ตวอย่างการซอนทบระหว่าง VTO & FINAL Tx. อยู่ดานล่างรวมกบการแปลผลชุดที่้๓
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การแปลผล ชุดที่ ๓
ส่วนการเอาผลของตวจริง ท้ง Before + Final treatment มาซอนทบกนน้น้ผลการ Evaluate จะได้ท้ง
ประโยชน์สาหรบการปรบปรุ้ง้Mechanic การรกษาและ พฒนาความรูในการรกษาไดมากขึ้น

การแปลผล ชุดที่ ๔
ประโยชน์ที่ได้ณ้จุดนี้ แสดงไดว่า้การเคลื่อนฟันบน้เพื่อให้เคลื่อนตาม้Profile้(Smile arc)้การเคลื่อนฟัน
ล่าง้ไวใชกาหนด้Mechanic ท้งระบบ
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Result
การ้Superimpose มีส่วนร่วมอย่างมาก้ท้งการร้กษาและวิจย ดงน้น ทนตแททย์จดฟันจึงควรอาศย้ความรูนี้
เพื่อเรียนรู้ศึกษา้สาหรบดูแลรกษาคนไขไดอย่างถูกตอง้แม่นยา และประสบผลสา เร้็จอย่างดียิ่ง
Conclusion
ทนตแพทย์จดฟัน ควรจะหาเวลาเพื่อสรุปผลการรกษาของคนไข้หลงจบการรกษาแลวทุ้กคน เพื่อการ
พฒนาการรกษาของตนเองยิ่งๆขึ้นไป
โดยอาศย้Total record ของคนไขที่สมบูรณ์้เอามาออกแบบ VTO และหม่นประเมินผลการร้กษาโดย้้้้้้้
การ้X-ray ใหม่ทุก้6 เดือน้เพื้่อทา VTO ซ้าอ้ีกคร้ง้ส้าหรบ Confirm mechanic ที่ตนไดทำสาหรบคนไขน้นๆ้้้้้้้
การรกษาจึงจะราบรื่น ปลอดภย้สมกบที่คนไขไวใจให้เราดูแลสุขภาพช้่องปากของเขาเป็นเวลา 2-3 ปี้น่นเอง

อ้างอิง
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Prediction , planning construction and mechanics Vol.2 , Dr. Robert M. Ricketts D.D.S, M.S., NMD ,1998
Provocations and perceptions in cranio-facial orthopedics Vol.1 , Dr. Robert M. Ricketts D.D.S, M.S. ,
NMD ,1998
Provocations and perceptions in cranio-facial orthopedics Vol.2 , Dr. Robert M. Ricketts D.D.S, M.S. ,
NMD ,1998
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“ผลของการฟอกสี ฟั น ทางด้ า นลิ้ น ด้ ว ยไฮโดรเจน เปอร์ อ อกไซด์ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 40 ใน
ห้องปฏิบัติการ”
“The effects of lingualized bleaching with 40% Hydrogen peroxide : a study in vitro”

ผู้วิจัย

จตุพร จันทรานนท์

วัตถุประสงค์
เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสีฟันภายหลังการฟอกสีฟันทางด้านลิ้น ด้วยน้้ายาฟอกสีฟันไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 40 ในห้องปฏิบัติการที่เวลาต่าง ๆ

วิธีการวิจัย
น้าฟันบนซี่ตัดกลาง จ้านวน 20 ซี่ ลงบล็อคและแช่น้าไว้ก่อนท้าการทดลอง ท้าการเทียบสีฟันด้วยเครื่อง
ShadeEye NCC (shofu®) ก่อนท้าการฟอกสีฟัน จากนั้นทา 40% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ด้านลิ้นของฟัน ทิ้งไว้เป็น
เวลา 20 นาที เมื่อครบเวลาจึงเช็ดออก เทียบสีฟันทางด้านริมฝีปากของฟัน (La) และบันทึกผล ท้าทั้งหมด 3 รอบ โดย
เครื่องเทียบสีฟันจะวัดค่าเป็นระบบ CIE L*a*b*

ผลการวิจัย
เมื่ อ ท้ า การฟอกสี ฟั น ทางด้ า นลิ้ น ด้ ว ยน้้ า ยาฟอกสี ฟั น ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น 40%
(Opalescence Boost®) เป็นเวลา 20 นาที ทั้งหมด 3 รอบ พบว่าเมื่อเทียบสีฟันด้วยเครื่อง ShadeEye NCC
(shofu®) สีฟันก่อนฟอก และหลังฟอก 20, 40 และ 60 นาที ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของสีฟันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

บทสรุป
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การฟอกสีฟันทางด้านลิ้นเป็นเวลา 20, 40, 60 นาที ไม่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสีฟันทางด้านริมฝีปากของฟันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

บทนาและการทบทวนวรรณกรรม (Introduction and literature review)
ในปัจจุบันการฟอกสีฟันได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องความสวยงาม
ซึ่งการฟอกสีฟันเป็นวิธีที่ง่าย ค่าใช้จ่ายถูกเมื่อเทียบกับการท้าให้ฟันขาวด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การท้าวีเนียร์ (veneer)
รวมทั้งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช่วยท้าให้ฟันขาวขึ้นซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถซื้อมาใช้ได้เอง
American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD)1 ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท้าให้ฟันขาวขึ้นออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. ยาสี ฟั น ที่ ท้ า ให้ ฟั น ขาว มี ส่ ว นประกอบของผงขั ด ฟั น มากกว่ า ยาสี ฟั น ทั่ ว ไป และมี ค วามเข้ ม ข้ น ของ
คาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ (Carbamide peroxide) หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) ในอัตราที่ต่้า
2. แผ่น ฟอกฟัน ขาว ซึ่ งเป็น แผ่น ฟิล์ มบาง ๆ ที่เคลือบด้ว ยเจลเปอร์ออกไซด์ (Peroxide gel) วิ ธีใช้คื อ
ให้แผ่นฟิล์มสัมผัสกับผิวหน้าของฟัน

13

3. น้้ายาบ้วนปากที่ท้าให้ฟันขาว ประกอบด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยที่ออกซิเจน จากการแตกตัวของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จะท้าปฏิกิริยากับโครโมเจน วิธีใช้คือ อมไว้ครั้งละ 60 วินาที วันละ 2 ครั้ง
4. การฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน โดยการน้าน้้ายา และถาดฟอกสี ฟันไปใช้ฟอกสีฟันที่บ้าน โดยจะใส่
เจลฟอกสีฟัน คาร์บาไมด์เปอร์ออกซ์ไซด์ หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในถาดฟอกสีฟัน
5. การฟอกสีฟันที่ท้าในคลินิก เป็นการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ ซึ่งสามารถท้าให้ฟันขาวได้เร็วกว่าแบบการ
ฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน เนื่องจากปริมาณความเข้มข้นของเปอร์ออกไซด์ที่สูงกว่า (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความ
เข้มข้นระหว่างร้อยละ 25-40) โดยอาจมีการใช้แสงเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยาร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้
หลังฟอกสีฟันผู้ป่วยสามารถที่จะสังเกตได้เองถึงสีฟันที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
สีฟันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแบ่งได้เป็นวิธีหลัก ๆ 2 วิธี2 คือ
1. การดูด้วยตาเปล่า (visual) โดยใช้แผงเทียบสีฟัน (shade guide) วัดเปรียบเทียบสีก่อนและหลังการฟอกสีฟัน
โดยข้อดีของการดูด้วยตา คือ เป็นที่นิยมใช้ในทางคลินิก เนื่องจากท้าได้ง่าย และราคาไม่แพง แต่มีข้อเสียคื อ ผลที่ได้ไม่
น่าเชื่อถือพอและไม่แน่นอน สามารถพบความผิดพลาดได้จากตัวทันตแพทย์เองทั้งจากร่างกายและจิตใจ เช่น ความ
เหนื่อยล้า อายุ อารมณ์ ความล้าของสายตา เป็นต้น
2. การใช้เครื่องมือ (Instruments) เช่น เครื่องวัดสี สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) หรือ
คัลเลอร์ริมิเตอร์ (Colorimeter) ข้อดีคือ มีความแม่นย้าและรวดเร็ว แต่ไม่นิยมใช้ทางคลินิกและมีราคาแพง
ระดับของสีฟันที่เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 3 เช่น ความเข้มข้นของน้้ายา ระยะเวลาในการฟอกสีฟัน
ส่วนการใช้แสงในการเร่งปฎิกิริยานั้นพบว่าจากการวิจัยของ Bernardon และคณะในปี 20104 ได้ท้าการศึกษาการฟอก
สีฟันแบบใช้แสงกระตุ้นและการฟอกสีฟันแบบไม่ใช้แสงกระตุ้นในคลินิก พบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลหลังจากการฟอกสี
ฟันไปแล้ว 16 สัปดาห์ ให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ รวมทั้งจากหลาย ๆ การศึกษาพบว่า ยังไม่มีผลที่
แน่ชัดว่าการใช้แสงกระตุ้นร่วมกับการฟอกสีฟัน มีประสิทธิภาพดีกว่าการไม่ใช้แสงกระตุ้น
โดยปกติน้ายาฟอกสีฟันสามารถท้าปฏิกิริยาให้ฟันขาวขึ้นได้อย่างเดียว ในกรณีที่ผู้ป่วยมีวัสดุบูรณะบริเวณด้าน
ริมฝีปากของฟัน (Labial) น้้ายาฟอกสีฟันไม่สามารถฟอกสีของวัสดุบูรณะจึงเป็นข้อ จ้ากัดของการฟอกสีฟันในกรณีนี้
แต่การศึกษาของ Van B. Haywood และคณะในปี 19944 ได้น้าเสนอรายงานผู้ป่วยที่ท้าพอร์ซเลน วีเนียร์ (Porcelain
veneers) แล้วไม่พึงพอใจกับสีฟัน โดยการให้ผู้ป่วยฟอกสีฟันทางด้านลิ้นของฟันที่ท้าวีเนียร์ด้วยตัวเองที่บ้าน ผลที่ได้
พบว่า ฟันขาวขึ้นหลังจากการฟอกสีฟันเป็นเวลา 9 เดือน
จากการวิจัยของ Van B. Haywood และคณะพบว่าการฟอกสีฟันทางด้านลิ้นด้วยตัวเองที่บ้านนั้น พบว่า
ผู้ป่วยมีฟันขาวขึ้น จึงน้าไปสู่ปัญหาการวิจัยที่ว่า การฟอกสีฟันทางด้านลิ้นในคลินิกจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นด้วยหรือไม่

วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการฟอกสีฟันทางด้านลิ้นด้วย 40% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods)
จ้านวนซี่ฟันที่ใช้ในการทดลอง = 20 ซี่
โดยมีเกณฑ์คัดเลือกฟันคือ เป็นฟันบนซี่ตัดกลาง (Maxillary central incisor) ซึ่งปราศจากรอยผุและวัสดุอุด
และไม่มีสีฟันแบบเตตระไซคลิน (tetracycline discoloration)
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น้าฟันที่จะใช้ทดลองทั้ง 20 ซี่ น้ามาใส่ลงในบล็อกฟันที่เตรียมไว้และเขียนหมายเลขก้ากับไว้ด้านล่าง น้าไปแช่น้าเอาไว้

ภาพแสดงฟันในบล็อกและเขียนหมายเลขกากับ
น้าฟันที่ลงบล็อคไว้ทั้ง 20 ซี่ ไปวัดค่าสีฟันก่อนเริ่มต้น โดยใช้เครื่องเทียบสีฟัน ShadeEye NCC Shofu® และท้าการ
บันทึกค่าสีฟันก่อนฟอก

ภาพแสดงเครื่องเทียบสีฟัน ShadeEye NCC Shofu®
2.1 โดยก่อนเทียบสีฟัน ต้องท้าการสอบเทียบ (calibration) เครื่อง ShadeEye NCC Shofu® เพื่อปรับแก้
ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดให้ได้มาตรฐานก่อนน้าไปใช้
2.2 ท้าการวัดค่า (measurement) โดยวางปลายหัววัดขนานกับผิวฟันที่บริเวณด้านริมฝีปาก (La) ห่างจาก
ปลายฟัน 2 มิลลิเมตร ของฟันซี่ที่ท้าการวัดและบันทึกผล

ภาพแสดงวิธีการวัดค่าสีฟัน
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น้าฟันทั้งหมดไปท้าการฟอกสีฟัน, วัดค่าสีฟันหลังฟอกและบันทึกผล
น้้ายาฟอกสีฟัน ที่ใช้คือ Opalescence Boost® (40%) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) ทา
40% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ด้านลิ้นของฟันทิ้งไว้ 20 นาที พอครบเวลาจึงเช็ดออก แล้วจึงท้าการเทียบสีฟันและ
บันทึกผล โดยท้าซ้้าขั้นตอนเดิม 3 รอบ (ฟอก 20, 40 , 60 นาที)
หลังจากนั้น น้าฟันที่ใช้ทดลองทั้ง 20 ซี่ ไปแช่น้าทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วจึงท้าการเทียบสีฟันและบันทึกผล
โดยเครื่องเทียบสีฟัน ShadeEye NCC Shofu® จะวัดค่าสีฟันออกมาเป็นระบบ CIE L*a*b* โดยเป็นระบบ
การบรรยายสีแบบ 3 มิติ แกน L จะบรรยายถึงความสว่าง (Lightness) จากค่า –L* แสดงถึงสีด้า ไปจนถึง +L* แสดง
ถึงสีขาว, แกน a* จะบรรยายถึงแกนสีจากเขียว –a* ไปจนถึงแดง +a*, ส่วนแกน b* จะบรรยายถึงแกนสีจากน้้าเงิน
–b* ไปเหลือง +b* โดยสามารถเปรียบเทียบค่าสีฟันที่เปลี่ยนไปได้จากสูตร
∆ E = [(L*2 - L*1 ) + (a*2 – a*1) + (b*2 – b*1)] 1/2
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Statistical analysis)
One way anova โปรแกรม SPSS version 16.0

ผลการวิจัย (Results)
No.
1.

2

3

4

รอบฟอกสี
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง

Mean *L
76
72.23
72.47
72.6
73.1
82.3
74
71.13
72.6
71.9
10.53
66.2
68.07
68.9
67.33
70.17
65.87
65.47
67.47
65.63

Mean *a
0.1
-1.27
-1.07
-1.57
-1.43
-1.8
-2.03
-2.1
-1.57
-2.6
0.93
-0.23
-0.23
-0.83
-1.2
1.6
0.23
0.17
-0.5
-0.43

Mean *b
10.77
9.13
9.23
7.8
9.03
21.31
9.83
15.13
7.8
14.1
11.13
8.9
10.1
9.07
9.27
20.4
18.87
21.27
16.97
18.97

DE
4.33
4.02
4.81
3.72
14.21
12.79
16.68
12.71
5.02
2.92
3.19
5.14
4.78
4.99
6.09
4.9
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5

6

7

8

9

10

11

ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง

85.27
75.9
75.13
76.9
76.5

-1.23
-2.13
-1.4
-2.27
-2.23

12.67
7.53
7.27
9.37
8.1

ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง

78
70.53
69.5
72.33
71
67.77
67.2
67.17
67.57
66.1
84.3
77.47
77.5
76.6
76.6
84.53
79.2
78.87
81.1
77.71
85.5
78.17
78.87
80.03
78.2
91.47
82.3
82.33
83.23
80.53

0.23
0.83
-0.43
-1.07
-1.2
1.37
0
0.63
0.47
-0.2
-0.43
-1.27
-1.2
-1.5
-1.5
-0.5
-1.73
-1.07
-1.5
-2
-0.07
-1.73
-1.03
-1.57
-1.4
0.7
1.73
1.4
2.03
2.57

26.6
20.37
20.4
21.71
20.23
22.03
20.4
19
19.7
20.2
19.77
16.4
15.3
14.17
50.3
16.6
11.03
12.07
14.23
13
18.23
15.23
15.1
16.4
14.7
9.8
9.3
8.9
7.27
7.13

11.50
11.69
9.12
10.02
9.79
10.55
7.82
9.57
2.65
3.51
3.21
3.6
7.67
8.17
10.78
8.33
8.04
6.8
4.29
7.81
7.96
7.4
5.89
8.22
9.24
9.21
8.66
11.41
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12

13

14

15

16

17

18

ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง

82.57
74.33
75.43
77.2
74.97
74.83
72.27
71.8
72.49
72.6
84.73
72.2
74.27
75.63
74.6
79.4
71.37
72.63
74.23
58.3
67.97
68.6
70.43
71.77
69.23
63.77
66.9
66.7
67.57
64.93
58.3
59.97
58.7
59.07
72.7

0.73
1.8
1.5
2
20.67
0.63
2.07
1.47
1.83
21.33
0.97
1.83
1.43
2.37
2.47
0.77
0.23
0.6
0.17
0.2
-0.5
0.5
-0.67
-0.2
0.37
-0.4
-0.53
-0.23
-0.77
-1.07
-0.67
0.5
0.13
0.5
0.1

21.27
13.3
14.23
16.67
14.43
11.97
9.4
9.67
30.4
11.37
21.73
13.83
13.93
16.33
15.4
22.07
18.43
17.93
19.63
17.37
14.47
14.2
16.33
17.93
15.47
13.57
14.93
15.7
15.8
15.9
17.73
18.53
18.43
18.87
19

11.51
10.05
11.42
10.31
3.91
3.9
3.23
2.79
14.84
13.06
10.67
12.04
8.84
7.94
5.78
21.64
1.32
3.26
5.3
1.98
3.42
3.63
4.48
2.69
2.2
1.14
1.8
14.48
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19

20

ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
ก่อนฟอก
20 นาที
40 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง

81.27
82.57
80.43
79.3
79.43
63.77
64.97
64.6
67.0
64.4

-1.23
-1.0
-0.27
-0.31
-1.1
-1.2
-1.3
-0.7
-0.43
-0.93

21.7
20.77
25.27
28.3
21.3
13.23
11.8
12.87
14.63
13.1

18.86
19.18
16.84
19,77

df
3
236
239
3
236
239
3
236
239
3
236
239

Mean Square
22.541
23.167

F
.973

Sig.
.406

43.616
21.807

2.000

.115

2.876
.206

13.975

.000

4.352
6.954

.626

.599

1.64
3.79
6.84
1.9

ตารางบันทึกผลการทดลอง
Anova
Sum of Squares
DE Between Groups
67.622
Within Groups
5467.310
Total
5534.933
DL Between Groups
130.847
Within Groups
5146.412
Total
5277.260
Da Between Groups
8.628
Within Groups
48.571
Total
57.199
Db Between Groups
13.056
Within Groups
1641.038
Total
1654.094
ตารางแสดงผลวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

จากตารางบันทึกผลการทดลอง เมื่อน้าค่าต่าง ๆ ไปเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสีฟันตามสูตร
∆ E = [(L*2 - L*1 ) + (a*2 – a*1) + (b*2 – b*1)] ½
และน้าผลไปคิดวิเคราะห์ตามสถิติของ One way anova พบว่าค่า ∆ E ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงของสีก่อนฟอกสีฟันและหลังฟอกสีฟันนั้น ให้ผลว่า ฟันไม่ขาวขึ้น
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วิจารณ์ผลหรืออภิปรายผล (Discussion)
จากผลการทดลองจะเห็นว่า ก่อนการฟอกสีฟันและหลังการฟอกสีฟัน ผลการทดลองที่ได้ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยปกติการฟอกสีฟันในคลินิก จะทาน้้ายาฟอกสีฟันที่ด้ านริม
ฝีปากของฟัน 2-3 รอบและทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 10-20 นาที ขึ้นอยู่กับค้าแนะน้าของน้้ายาแต่ละยี่ห้อ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่
ผู้ป่วยจะสังเกตได้ถึงสีฟันที่เปลี่ยนไป หลังจากฟอกสีฟันในคลินิกไป 1-2 ครั้ง (2-3 รอบต่อครั้ง)4 แต่การศึกษาครั้งนี้ท้า
การฟอกสีฟันทางด้านลิ้น พบว่า หลังฟอกสีฟันเป็น 20 40 และ 60 นาที เมื่อเทียบสีฟันทางด้านริมฝีปากไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่างก่อนฟอกและหลังฟอก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลายปัจจัย ที่อาจมีผลต่อการ
ทดลอง เช่น ความหนา-บางของฟันและระยะเวลาในการฟอกสีฟัน
จากการศึกษาของ M.Sulieman , M.Addy , E.Macdonald , J.S.Rees ได้ท้าการทดลองเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของน้้ายาฟอกสีฟันโดยดูระยะทางที่ตัวน้้ายาสามารถแทรกซึมเข้าไปท้าปฏิกิริยากับสีของชา โดยการ
ทดลองนี้ น้าฟันตัดกลางซี่หน้าบนมาแช่ในน้้าชาเพื่อจ้าลองให้เกิดการติดสีของฟัน จากนั้นแบ่งฟันออกเป็น 2 กลุ่ม
เพื่อแช่ในน้้าเป็นกลุ่มทดลอง และท้าการฟอกสีฟันโดยทาน้้ายาไว้ 3 รอบ รอบละ 10 นาที น้าฟันมาตัดแบ่งในแนวใกล้
กลาง-ไกลกลาง (M-D) และแนวใกล้ริมฝีปาก- ใกล้ลิ้น (La-Li) ผลการทดลองพบว่า น้้ายาฟอกสีฟันสามารถจะเข้าไปท้า
ปฏิกิริยา นั่นคือ ก้าจัดคราบสีของชาได้ลึกถึงชั้นเนื้อฟัน และรอยต่อของเนื้อฟันและเคลือบฟันด้านเพดานปากในบริเวณ
ปลายฟัน ส่วนบริเวณที่ความหนาของตัวฟันค่อนข้างมากเช่น คอฟัน พบว่าตัวน้้ายาไม่สามารถเข้าไปก้าจัดคราบสีของ
ชาได้ที่บริเวณเนื้อฟันด้านเพดานปากได้ ดังนั้นจากผลการศึกษาดังกล่าว การฟอกสีฟันทางด้านเพดานปาก ตั วน้้ายา
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อาจจะเข้าไปท้าปฏิกิริยาได้แค่ส่วนของเนื้อฟันด้านเพดานปาก ท้าให้เราไม่สามารถเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของสีฟันทางด้านริมฝีปากได้
อีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของเวลา จากการศึกษาของ Van B. Haywood และคณะในปี 19944 ที่ท้าการฟอกสี
ฟันทางด้านลิ้นของฟันที่ท้าวีเนียร์ ผลที่ได้พบว่า ฟันขาวขึ้นหลังจากการฟอกสีฟันเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งจากการศึกษา
ดังกล่าวพบว่าต้องใช้เวลาในการฟอกสีฟันค่อนข้างนานจึงจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงของสีฟันด้านริมฝีปาก ดังนั้นแล้ว
ในการศึกษานี้ถ้ามีการเพิ่มเวลาในการทดลองมากขึ้น อาจจะพบการเปลี่ยนแปลงของสีฟันทางด้านริมฝีปากได้

บทสรุป (Conclusion)
การฟอกสีฟันทางด้านลิ้น ด้วยน้้ายาฟอกสีฟันไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 40 ที่เวลา 20 ,
40 และ 60 นาที พบว่าค่า∆E ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมในอนาคตโดยเพิ่มเวลาในการฟอกสีฟันให้นานยิ่งขึ้น อาจจะพบการเปลี่ยนแปลงของสีฟันได้
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การรักษาทันตกรรมในเด็กโรคหอบหืด : ทบทวนวรรณกรรม
Dental management in Asthmatic Children : a review literature

ผู้วิจัย

ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ
สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
เด็กไทยพบผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืดมากขึ้น การจัดการทางทันตกรรมในเด็กที่เป็นโรคหอบหืดเป็นสิ่งสาคัญ
การดาเนินโรค ยาที่ใช้ ระดับความรุนแรงของโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่สาคัญในการพิจารณาในการทาฟัน
คาสาคัญ : หอบหืด
Abstract
Asthma is a chronic airway disease characterized by inflammation and
bronchoconstriction. Both genetic and environmental factors are responsible for this
disease, which affects approximately 5-10% of children. Although the pathophysiology is
well understood, morbidity and mortality rates are increasing. Asthma is the leading causes
of pediatric hospitalization . This paper will review the pathophysiology and medical
management of asthma in children and discuss some of the oral problems snd behavioral
changes associated with this disease.
Key Word (s) : Asthma, Dental management

โรคหอบหืด (Asthma) เป็นโรคของทางเดินหายใจ โดยมีลักษณะการอักเสบและการหดตัวของหลอดลม
เกิดจากการบวมของเยื่อบุหลอดลม มีสารคัดหลั่งเพิ่มขึ้น และการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม อาการสาคัญที่มักพบ
ในผู้ป่วยหอบหืด คือ ไอ เสียงหายใจ wheezing หายใจลาบาก(dyspnea) ซึ่งในผู้ป่วยที่เป็นหอบหืดในระดับเล็กน้อย
มักไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยมาก แต่อาการแสดงจะชัดเจนขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อของทางเดินหายใจร่วมด้วย
ปัจจัยกระตุ้นโรคหอบหืด
ปัจจัยต่างๆที่มักกระตุ้นให้มีอาการของโรคกาเริบ มีดังต่อไปนี้ allergen เช่น เกสรดอกไม้ สปอร์เชื้อรา
ฝุ่น แมลง เป็นต้น การติดเชื้อของทางเดินหายใจ การสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่จากคนรอบข้าง การออกกาลังกาย
โดยเฉพาะในอากาศเย็น ความเครียดทางด้านจิตใจ ยาบางชนิดเช่นแอสไพริน เบต้าอดรีเนอจิกบล็อคเกอร์ (betaadrenergic blocker) สามารถกระตุ้นให้เกิดหลอดลมหดเกร็ง (bronchospasm)
ชนิดของโรคหอบหืด
สามารถแบ่งได้หลายแบบ ในที่นี้จะแบ่งตามระดับความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ โดยสรุปดังนี้
1. ระดับเล็กน้อย (mild) แสดงอาการน้อยกว่า 2 วันต่อสัปดาห์
2. ระดับปานกลาง (moderate) แสดงอาการมากกว่า 2 วันต่อสัปดาห์
3. ระดับรุนแรง (severe) แสดงอาการทุกวัน และต้องทานยาเป็นประจาทุกวัน
การให้การรักษาในผู้ป่วยโรคหอบหืดแต่ละระดับจะแตกต่างกันไป โดยทั่วไปยาที่ใช้จะมี 2 กลุ่มได้แก่
ยาต้านการอักเสบ (anti-inflammatory agents) และยาขยายหลอดลม (bronchodilators)
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หลักการใช้ยารักษาผู้ป่วยโรคหอบหืด
Inhaled short-acting beta receptor agonists จะเป็นยาเริ่มต้นที่สามารถใช้ในผู้ป่วยทุกคนที่มีอาการ
หอบหืด หากในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาตัวนี้บ่อยขึ้น หรือใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น ทาให้จาเป็นต้องมีการเพิ่มยาขึ้นอีกหนึ่ง
ระดับ ระดับต่อมาจะเป็นการใช้ Inhaled corticosteroids เริ่มจากความเข้มข้นต่าก่อน แล้วแพทย์จึงจะทาการ
ปรับ ความเข้ม ข้น ของยาขึ้น ไปตามความรุน แรงของอาการ และเมื่ ออาการรุนแรงมากขึ้น อาจจ าเป็ น ต้ องใช้
Inhaled corticosteroids ร่วมกับยาตัวอื่นๆที่อยู่ในกลุ่ม Long-term asthma control แสดงให้เห็นว่าการใช้ยาที่
ออกฤทธิ์นานขึ้นและตัวยาหลากชนิด สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้น
การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหอบหืด (Dental management in asthma)
ความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดขึ้นอยู่กับสภาวะการทางานของปอดของผู้ป่วยในวันที่มารับ
การรักษาทางทันตกรรม โดยข้อพิจารณาดังต่อไปนี้จะช่วยในการประเมินถึงระดับความรุนแรงของโรคหอบหืด และ
เป็นแนวทางในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรม ดังนี้
1. ความถี่ของการเกิดหอบหืด
2. ปัจจัยกระตุ้นการเกิดหอบหืด
3. ชนิดของยาที่ใช้เป็นประจาและยาที่ใช้ตอนมีอาการเฉียบพลัน
4. ผู้ป่วยเกิดอาการหอบหืดเฉียบพลันครั้งล่าสุดเมื่อใด
นอกจากนี้การตรวจร่างกายโดยการฟังเสียงปอด อัตราและความลึกของการหายใจ สามารถช่วยใน
การประเมินผู้ป่วยได้ แต่ในรายที่เป็นหอบหืดระดับรุนแรง จะต้องทาการปรึกษาแพทย์ก่อนการให้การรักษาทุกราย
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการรักษาทางทันตกรรม
1. สภาวะในช่องปาก มักเกิดจากผลข้างเคียงจากยาที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจา
1.1 ฟันผุ เกิดเนื่องจากภาวะน้าลายน้อยจากการใช้ยาเบต้าทูอโกนิสต์ (Beta-2 agonist) หรือน้าตาลที่
ผสมอยู่ในยาเพื่อทาให้เด็กรับประทานยาได้ง่ายขึ้น หรือการลดลงของ pH ในช่องปากจากยาพ่น สิ่งเหล่านี้ทาให้มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ง่ายกว่าปกติ อย่างไรก็ตามมีรายงานวิจัยที่พบว่าการให้ทันตกรรมป้องกันที่ดีในผู้ป่วย
กลุ่มนี้ สามารถทาให้สภาวะฟันผุลดต่าลงกว่าในเด็กทั่วไปได้
1.2 ฟันกร่อน เกิดเนื่องจากภาวะน้าลายน้อยจากการใช้ยาเบต้าทูอโกนิสต์ (Beta-2 agonist) ทาให้การ
ควบคุมความเป็นกรดด่างในช่องปากลดลง นอกจากนี้ยาบางชนิดยังมีผลกระตุ้น gastro-oesophageal reflux ทา
ให้เกิดการสึกกร่อนของฟันจากกรดได้
1.3 โรคปริทันต์ ภาวะน้าลายน้อยร่วมกับการหายใจทางปาก จะทาให้เยื่อเมือกในช่องปากแห้ง ทาให้เกิด
การอักเสบของเหงือกได้ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์มีความสัมพันธ์กับการลดลงของความหนาแน่น
ของกระดูก (bone mineral density)
1.4 เชื้อราในช่องปาก เป็นผลจากการกดภูมิคุ้มกันและต้นการอักเสบของยาสเตียรอยด์
1.5 โครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร (dentofacial deformity) การเกิดการปิดกั้นทางเดินหายใจใน
ผู้ป่วยหอบหืด มักจะทาให้ผู้ป่วยต้องหายใจทางปาก จนอาจทาให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าและขากกร
ไกร เช่น ขากรรไกรบนแคบ เพดานปากสูง ฟันหลังล่างสบคร่อมฟันหลังบน (posterior crossbite)
2. ปัญหาทางพฤติกรรม
2.1 ตั ว ผู้ ป่ ว ย มั ก เกิ ด จากผลข้ า งเคี ย งจากยาที่ ไ ด้ รั บ เช่ น ยาสเตี ย รอยด์ ท าให้ เ กิ ด emotional
disturbance ทาให้เหนื่อยง่าย ซึมเศร้า วิตกกังวล การใช้ยาธีโอไฟลิน (theophylline) จะกระตุ้นระบบประสาท
ส่วนกลางและมีผลข้างเคียงอื่นๆเช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว นอนไม่หลับ ดังนั้นแพทย์จึงมักจะเลือกจ่ายยาในกลุม่
ยาพ่นอื่นๆก่อนให้ยาในกลุ่มนี้
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2.2 ผู้ ป กครอง พ่ อแม่ ที มี ลู กเป็ น โรคหอบหืด มั กจะมี ความวิ ต กกัง วลมากกว่ า พ่ อแม่ ทั่ ว ไป ซึ่ ง อาจจะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรม overprotectionทาให้เกิดปัญหากับทันตแพทย์ กรณีที่ต้องใช้การปรับพฤติกรรมบางอย่างกับ
ผู้ป่วยเด็ก
แนวทางการส่งเสริมทางทันตกรรมป้องกัน
เนื่องจากปัญหาสุขภาพและผลทางอ้อมจากยาที่ผู้ป่วยใช้ ทาให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดมีความเสี่ยงสูงในการเกิด
โรคฟันผุ ดังนั้นจึงมีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมทันตกรรมป้องกันดังนี้
1. แนะนาให้พบทันตแพทย์เป็นประจาทุก 3 เดือน
2. จ่ายฟลูออไรด์เสริม โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้ยาเบต้าทูอโกนิสต์
3. แนะนาให้ผู้ป่วยบ้วนปากทุกครั้งหลังจากใช้ยาพ่น
4. แนะนาให้จิบน้าบ่อยๆเพื่อลดอาการปากแห้ง
5. ในเด็กโต อาจแนะนาให้เคี้ยวหมากฝรั่งแบบไม่มีน้าตาล เพื่อกระตุ้นการหลั่งของน้าลาย
การให้การรักษาทางทันตกรรมโดยวิธีปกติ
1. Routine examination และหัตถการอย่างง่ายๆ สามารถให้การรักษาในผู้ป่วยหอบหืดระดับเล็กน้อย
และปานกลางที่ควบคุมสภาวะของโรคได้เป็นอย่างดีเท่านั้น
2. แจ้งให้ผู้ป่วยพ่นยาและนายาพ่นติดตัวมาด้วยทุกครั้งในวันที่มารับด้วยการรักษา แต่ให้ผู้ป่วยหอบหืด
ระดับรุนแรง ควรเลื่อนการรักษาออกไปก่อนจนกระทั่งควบคุมอาการได้เป็นอย่างดี
3. ควรให้การรักษาอย่างนุ่มนวล เพื่อให้เกิดความเครียด และความวิตกกังวลน้อยที่สุด
4. ท่านั่งสาหรับผู้ป่วยหอบหืด คือ upright หรือ semi-upright position
การปรับพฤติกรรมโดยการให้ยาลดความกังวล
ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจประเมินร่างกายโดยวิสัญญีแพทย์ และในผู้ป่วยหอบหืดรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์
ประจาตัว ก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม
1. Nitrous oxide/oxygen inhalation มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยหอบหืดระดับเล็กน้อยและปาน
กลาง แต่ห้ามใช้ในผู้ป่วยหอบหืดรุนแรง เนื่องจากไนตรัสออกไซด์อาจทาให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจได้
2. Oral sedation แนะนา hydroxyzine และ benzodiazepines เนื่องจากไม่ทาให้เกิดหลอดลมหด
เกร็ง ควรหลีกเลี่ยง barbiturates และ narcotics เนื่องจากสามารถกระตุ้นให้เกิดหลอดลมหดเกร็งได้
3. IV sedation ต้องระมัดระวังในการใช้วิธีนี้อย่างมาก
เนื่องจากผู้ป่วยหอบหืดมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมทางเดินหายใจ อาจเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจได้
ดังนั้นจึงควรทาการรักษาในโรงพยาบาลภายใต้การ monitor (oximeter, SaCO2, blood pressure cuff) และ
เตรียมอุปกรณ์ intubation ไว้เผื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ยาที่สามารถใช้ได้เช่น ketamine
ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการหอบหืดเฉียบพลัน
1. หยุดการรักษาทันที และให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือท่าที่สบาย
2. เปิดทางเดินหายใจ และให้ผู้ป่วยพ่นยาขยายหลอดลม
3. ให้ออกซิเจนทางจมูกเพิ่มเติม
4. ถ้าอาการของผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้น ขอให้ฉีด 1:1,000 epinephrine 0.01 mg/kg of body weight
maximum 0.3 mg ทุกๆ 15 นาทีตามความจาเป็น
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Abstract
Supernumerary tooth is one of the developmental problems in children.
Supernumerary teeth can be categorized into three types according to their location;
Mesiodens, a typical conical supernumerary tooth situated between the maxillary central
incisors. Paramolar, a supernumerary molar usually small and rudimentary situated buccally
or lingually to one of the maxillary molars or in the interproximal space buccal to the
second and third molars. A Distomolar is located distal to the third molar.3 The cause of
supernumerary tooth is not fully understood, although proliferation of the dental lamina and
genetic factors have been implicated. It usually results in oral problems such as
malocclusion, food impaction, poor aesthetics, and cyst formation. The prevalence of
mesiodens varies between 0.09% and 2.05% in different studies.1,2 Treatment options may
include surgical extraction of the mesiodens. If the permanent teeth do not erupt in a
reasonable period after the extraction, surgical exposure and orthodontic treatment may be
required to ensure eruption This paper reviews current literature on etiology, prevalence,
diagnosis, and management of this problem. According, early diagnosis and treatment is
suggested to prevent orthodontic and pathologic complications.3,5
keyword : supernumerary teeth, incisor abnormalities, malocclusion therapy
Diagnosis and Management of Supernumerary teeth : a review literature
By definition, supernumerary teeth are extra teeth in comparison to normal
dentition. It is more common in the central region of the upper or lower jaw; however, its
occurence in mandible is rare. The most common type of supernumerary tooth is
mesiodens. Mesiodens may occur as single, multiple, unilateral or bilateral. In some
syndromes, mesiodens may present as a part of the symptoms however this condition might
be seen in normal individuals.
Prevalence
The reported prevalence in general population ranges between 0.15% and 1.9% and
it is reported to be more common in males rather than females. Variations due to
differences in demographic and environmental susceptibilities may have impact on the
reported prevalence.
The occurrence of mesiodens in primary dentition is quite rare despite the fact that in
permanent dentition it has even been considered as the most common dental abnormality. It
has been reported that in 82% of the cases it occurs in the maxilla, specifically in the premaxilla region. Only a few studies have reported the occurence of mesiodens in the anterior
region of the mandible. In permanent dentition, a 0.15% to 3.8% incidence of mesiodens
has been reported.1,2,3
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Morphologically, mesiodens may have heterogeneous forms. Three common types :
conical or peg shaped, tuberculate and supplemental (tooth like) have been reported, of
which the conical form is the most common type.
In some subjects, mesiodens erupt normally but usually they remain impacted or
erupt in an inverted position. It is also probable that these teeth follow an abnormal path of
eruption or even take an ectopic position.
Gender difference was also reported in some other studies. Rajab and Hamdan
reported a sex ratio of 2.2:1 in the study population of Jordanian children. In this study, it has
been shown that the male population was more likely to be affected than the female. The
occurrence of supernumerary teeth in permanent dentition is twice in males compared to
females; however, no significant gender distribution has been reported in primary dentition.
Etiology
The first documented report of supernumerary teeth has been found in ancient
human skeletal remains since the Lower Pleistocene era. The etiology of mesiodens
remains unclear however, a few theories has been suggested. It may be seen as an isolated
finding or as part of a syndrome, specially cleft lip and palate, cleidocranial dysostosis and
Gardner's syndrome A genetic basis for supernumerary teeth was suggested considering
observation of a higher rate of hyperdontia among related families. Current research shows
that some genes might change the risk of occurrence of dental anomalies, each expressed
differently. In some syndromes, such as cleidocranial dysostosis and Gardner's syndrome,
when mesiodens occurs as part of its syndromes, the genetic basis might play an important
role. The observation that supernumeraries are more common in family members suggests
heredity as an etiologic factor; however, it does not follow a simple Mendelian pattern. It
has been suggested that environmental factors might have influence on genetic
susceptibility. It has also been mentioned that environmental factors might play a role in the
occurrence of mesiodens as well as splitting of the tooth bud or the dichotomy theory.
According to the dichotomy theory, Taylor argued that splitting of the tooth bud into two
equal or unequal sections may either form two sized teeth or one normal and one
dysmorphic tooth.
Complications
Various complications might occur as a result of the presence of mesiodens,
including delayed eruption, crowding, spacing, impaction of permanent incisors, abnormal
root formation, alteration in the path of eruption of permanent incisors, median diastema,
cystic lesions, intraoral infection, rotation, root resorption of the adjacent teeth or even
eruption of incisors in the nasal cavity.
Delay in the eruption of permanent teeth and displacements of permanent maxillary
incisors are more common complications, while crowding, diastema, dilaceration of
permanent teeth are less common. Seddon et al reported that the presence of supernumerary
teeth might cause delayed eruption in 26-52% of the cases and displacement or rotation of
adjacent teeth in 28% to 63% of the cases.
In case of any alteration in the eruption path of the central incisors or even
asymmetric eruption, the clinician must evaluate the possibility an extra tooth. It is much
easier to pick up dental anomalies in primary dentition during the routine dental check up.
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Failure of Eruption
The presence of a supernumerary tooth is the most common cause for failure of
eruption of maxillary incisors. It has been stated that the tuberculate type of mesiodens
more likely causes delay in eruption due to its position, which is mostly located palatally
related to the maxillary incisors.
Displacement or Rotation
In some cases, displacement of the incisors is a common finding, which might delay
its eruption. It is more probable that tuberculate types of mesiodens produce delayed
eruption, and conical types often cause displacement of the adjacent tooth.
Crowding or Abnormal Diastema
A supernumerary lateral incisor may increase the crowding potential and may cause
an aesthetic problem in the upper anterior region.
Root Abnormalities
Dilaceration is a developmental anomaly in the tooth shape and its structure, which
may happen as sharp bending of the tooth in either the crown or the root portion. Loss of
tooth vitality has been reported in rare conditions.
Cyst Formation
Asaumi et al in an 11-year retrospective study reported that cyst formation due to
supernumerary teeth was observed in 11% of the cases.
Eruption into the Nasal Cavity
Another complication reported to be associated with mesiodens is ectopic eruption,
even in the nasal cavity. Radiography in addition to clinical examination helps the clinician
in the diagnosis. Clinically, a white mass may be seen in the nasal area, radiographically
appearing as a tooth-like radiopacity.
Diagnosis
Mesiodens can be classified on the basis of their occurence in the permanent
dentition (rudimentary mesiodens) or the primary dentition (supplementary mesiodens) and
according to their morphology (conical, tuberlate or molariform).2 Supplementary
mesiodens resemble natural teeth in both size and shape, whereas rudimentary mesiodens
exhibit abnormal shape and smaller size. If a supernumerary primary tooth is present
clinically, a supernumerary primary tooth is present clinically, a supernumerary permanent
tooth is often evident radiographically. 2,3 It is discussed in the literature that the sooner the
diagnosis the better the prognosis. The clinician's knowledge of common anomalies and
their location in the primary and mixed dentition will result in early diagnosis and may
consequently prevent further complications.
The diagnosis may be possible as early as age 2 and onwards as recommended by
some authors. In case of asymmetry, mesiodens should be suspected. It is also probable that
over-retention of the maxillary primary incisors, especially if asymmetric or in case of
significant ectopic eruption of one or both permanent maxillary incisors is due to the
presence of mesiodens. In primary dentition, mesiodens often have normal shape and erupt
normally and this is the reason why these teeth are often overlooked. In permanent dentition
diagnosis is much easier following eruption of the permanent anterior teeth. The detection
of supernumeraries needs thorough clinical and radiographic examination. Panoramic,
maxillary occlusal and periapical radiographs are recommended to assist the process of
diagnosis of mesiodens. Although panoramic radiograph is the best screening tool, clarity in
the midline region is still limited for the diagnosis of mesiodens. For precise view in the
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incisor region, anterior occlusal or periapical radiograph is also helpful. With parallax
technique (horizontal tube shift technique), the bucco-lingual position of the unerupted
mesiodens can be evaluated.
Number and Location
Supernumerary teeth are usually single and unerupted. In 76-86% of the cases,
single supernumeraries occur, while double supernumeraries occur in 12-23% and the
incidence of multiple supernumeraries is less than 1% of all cases. If positioned in the
anterior location, more problems will be caused due to altered growth and development in
the area. Impaction of the permanent incisors due to the presence of mesiodens is common.
These teeth usually erupt spontaneously after extraction of the mesiodens.
Classification
The classification of supernumerary teeth is usually based on their morphology
(size and shape) and location. Supernumeraries in the primary dentition are usually normal
or conical in shape. In the permanent dentition, they have a greater variety of forms and
may be classified as follows
- Conical; Small, peg-shaped teeth with normal root.
- Tuberculate (Multicusped); Short, barrel-shaped teeth with normal appearing
crown, or invaginated but rudimentary root.
- Supplemental; Teeth resembling the adjacent non-affected teeth
- Odontomas; Having no regular shape
Conical-shaped supernumerary teeth have certain specific characteristics that
distinguish them from the tuberculate-shaped teeth. They usually are located between the
permanent maxillary central incisors, but rarely erupt labially. They erupt during childhood
and have a complete root formation ahead of or as early as that of the adjacent teeth. They
rarely delay the eruption of adjacent central incisors, but may cause displacement of the
incisors.3,6,7 The tuberculate supernumerary tooth also occurs in the premaxilla. It differs
from the conical type in the following; the tuberculate tooth develops later than the conical
tooth, with incomplete or totally absent root formation. It appears on the palatal aspect of
the permanent upper central incisor. It rarely erupts in childhood, may be unilateral or
bilateral and is uncommonly associated with supernumerary teeth of others types. It delays
the erupt of the permanent maxillary central incisors. It is usually larger in size than the
conical type.
Supernumerary teeth can be categorized into three types according to their location;
Mesiodens, a typical conical supernumerary tooth situated between the maxillary central
incisors. Mesiodens may be single or multiple; unilateral or bilateral; erupted or impacted;
vertical, horizontal or inverted. Paramolar, a supernumerary molar usually small and
rudimentary situated buccally or lingually to one of the maxillary molars or in the
interproximal space buccal to the second and third molars. A Distomolar is located distal to
the third molar. Like the paramolar, the distomolar is usually small and rudimentary, but
rarely delays or impedes the eruption of the normal tooth.1,3
Management
Only 25% of all mesiodens spontaneously erupt into the oral cavity. If unerupted,
the tooth can alter both the eruption of the permanent incisors and the resulting occlusion.
Furthermore, in 75% of cases, the incisor erupts spontaneously once the mesiodens has
been removed.2 Management of supernumerary teeth depends on the type and position of
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the tooth.Immediate removal of mesiodens is usually indicated in the following situations;
inhibition or delay of eruption, displacement of the adjacent tooth, interference with
orthodontic appliances, presence of pathologic condition, or spontaneous eruption of the
supernumerary tooth. There are two methods for extraction of mesiodens; early extraction
before root formation of the permanent incisors and late extraction after root formation of
the permanent incisors. Some authors recommend extraction of mesiodens in the early
mixed dentition in order to facilitate spontaneous eruption and alignment of the incisors.
In order to promote eruption and proper alignment of adjacent teeth, it is
recommended to extract mesiodens in the early mixed dentition, which may reduce the need
for orthodontic treatment. It might take six months to three years for an unerupted tooth to
erupt after removal of the mesiodens.
Summary
Supernumerary teeth are considered to be one of the most significant dental anomalies
affecting the primary and early mixed dentition. Anterior maxillary supernumeraries in young
patients are of great concern to both dentist and parents because of the delayed eruption,
occlusal and esthetic problems they can create. Early diagnosis of supernumeraries is crucial,
if these complications are to be avoided or minimized. Clinically the presence of
supernumeraries should be suspected, if there is a significant delay in the eruption of the
maxillary permanent central incisors. Usually the problem is not noticed until the maxillary
lateral incisors start to erupt or have erupted and when one, or both, central incisors are
missing and a primary predecessor is present. The optimal time for surgical removal of an
unerupted maxillary anterior supernumerary is controversial. Some authors advocate
immediate removal of the supernumerary teeth following initial diagnosis of their presence,
while others favor postponement of surgical intervention until the age of eight to ten years,
when the root development of the central and lateral incisors is nearly completed.
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การหายไปแต่กาเนิดของฟันกรามน้อยซี่ที่สอง
Congenitally Absent Second Premolars

ผู้วิจัย

ทพญ.ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ

บทคัดย่อ (Abstract)
การหายไปแต่กาเนิดของฟันกรามน้อยซี่ที่สอง เป็นหนึ่งในความผิดปกติที่ทันตแพทย์สาหรับเด็กพบได้บ่อย
ที่สุด ภายหลังจากการวินิจฉัยโรคได้แล้ว การให้การวางแผนการรักษาจาเป็นต้องมองคนไข้ในองค์รวม ให้การรักษา
อย่างพร้อมมูล โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆประการ คือ สภาวะของฟันกรามนานม ความสัมพันธ์ของ
ฟันและโครงสร้างใบหน้า อายุของผู้ป่วย ความต้องการของผู้ป่วย และสถานะทางการเงิน จุดประสงค์ของบทความ
นีคือเพื่อทบทวนวรรณกรรมถึงแนวทางการจัดการกับผู้ป่วยที่มีการหายไปแต่กาเนิดของฟันกรามน้อยซี่ที่สอง การ
วินิจฉัยโรค และข้อควรพิจารณาในการวางแผนการรักษา ซึ่งแนวทางรักษามีอยู่สองทางเลือกคือ 1.ปิดช่องว่างนัน
อาจด้วยการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของฟัน หรือจากการจัดฟัน หรือ 2. คงสภาพช่องว่างนันไว้ด้วยเครื่องมือกันฟัน
ล้ม และใส่ฟันในภายหลังด้วยฟันปลอมหรือทารากฟันเทียม ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการตรวจ และวินิจฉัยได้ตังแต่
เริ่มแรก จะสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และให้ผลการรักษาที่สาเร็จมากขึน

บทนา (Introduction)
การหายไปแต่กาเนิดของฟัน (Hypodontia) เป็นความผิดปกติของพัฒนาการของฟันที่พบได้บ่อยที่สุด และ
ถ้าไม่นับรวมถึงฟันกรามแท้ซี่ที่สาม ฟันกรามน้อยซี่ที่สองเป็นฟันที่พบว่ามีการหายไปแต่กาเนิดได้บ่อยที่สุด ทันต
แพทย์สาหรับเด็กซึ่งเป็นบุคลาการทางการแพทย์คนแรกที่ได้พบผู้ป่วยตังแต่อายุยังน้อย จึงมีบทบาทสาคัญมากในการ
ให้การวินิจฉัยความผิดปกตินี พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้
สิ่งที่ท้าทายสาหรับทันตแพทย์คือ จะวางแผนการรักษาอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดแก่ผู้ป่วยในระยะยาว ซึ่งใน
ปัจจุบันมีแนวทางการรักษาอยู่สองทางคือ
1. ถอนฟันกรามนานมซี่ที่สอง เพื่อให้ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งสามารถเคลื่อนเข้ามาปิดช่องว่างได้ และจบลง
ด้วยการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
2. การคงฟันกรามนานมซี่ที่สองไว้ให้นานที่สุด และใส่ฟันชดเชยในภายหลัง
จุดประสงค์ของบทความนีคือ เพื่อทบทวนวรรณกรรมถึงแนวทางการวางแผนการรักษาในผู้ป่วยที่มี การ
หายไปแต่กาเนิดของฟันกรามน้อยซี่ที่สอง การวินิจฉัยความผิดปกติ ข้อควรพิจารณา และช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การรักษา เพื่อให้ได้ผลรับที่ดีที่สุด ทังในแง่ของความสวยงาม และการใช้งานในระยะยาว

ทบทวนวรรณกรรม (Review Literature)
ความชุกและสาเหตุของการหายไปแต่กาเนิดของฟันกรามน้อยซี่ที่สอง (Prevalence and Etiology)
ฟันกรามน้อยซี่ที่สอง( mandibular second premolar๗ พบรายงานว่าเป็นซี่ที่มีการหายไปแต่กาเนิด
มากที่สุด รองลงมาคือฟันตัดข้างบน( maxillary lateral) (Rakhshan V.,2015) จากการศึกษา ของ Khalaf K1
และคณะ ในปี 2014 พบว่า ความชุกเฉลี่ยของการหายไปแต่กาเนิดของฟัน คือ 6.4% โดยมีความแตกต่างกันในแต่
ละทวีปอย่างมีนัยสาคัญ ความชุกสูงสุดที่ทวีปแอฟริกา(13.4%) ตามมาด้วย ยุโรป (7%), เอเชีย (6.3%)
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ออสเตรเลีย (6.3%) อเมริกาเหนือ (5.0%) และลาตินอเมริกา (4.4%) และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (
Khalaf K1 et.al.,2014)
สาเหตุของการหายไปของฟันกรามน้อยซี่ที่สอง
จากการทบทวนวรรณกรรมของ Santos ในปี 2002พบว่า สาเหตุของการหายไปของฟันกรามน้อยซี่ที่สอง
คือ มีการรบกวนในกระบวนการสร้างของฟัน อาจพบเป็นความผิดปกติเดียว หรืออาจพบความผิดปกติในระบบ
อื่นๆร่วมด้วย โดยมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง ได้แก่ เป็นวิวัฒนาการของขากรรไกร ที่จะพยายามทาให้มีขนาดเล็กลง
และ มีจานวนฟันที่น้อยลง ความล้มเหลวในการแบ่งตัวของเซลล์หน่อฟันจากเดนทัล ลามินา และการได้รับรังสี
รักษาหรือเคมีบาบัดในวัยเด็ก มีการศึกษาเมื่อเร็วๆนีพบว่ามีความสัมพันธ์กับการกลายพันธ์ของหน่วยพันธุกรรม
เช่น ยีนส์ Pax9 และ Msx1 (Lori Lee Santos, 2012)

การวินิจฉัย (Diagnosis)
การวินิจฉัยการหายไปของฟันได้เร็ว จะสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยได้
กระบวนการสร้างฟันกรามน้อยซี่ที่สองตามปกติจะเริ่มต้นที่อายุ 2-2.5ปี เมื่ออายุ 8 ปี ควรจะเห็นเด็นตัล
ฟอลลิคัล (The dental follicle) และส่วนปลายของฟันกรามน้อย (cusp tip of the premolar) จากภาพถ่าย
รังสีไบท์วิงก์ (bitewings) อย่างไรก็ตาม อาจพบการสร้างฟันที่ล่าช้าของฟันกรามน้อยซี่ที่สองได้ , (Lori Lee
Santos, 2012)
ปัจจัยในการประเมินแนวทางการรักษา
การประเมินแนวทางการรักษาภาวะที่มีการหายไปแต่ กาเนิดของฟันกรามน้อยซี่สอง ต้องพิจารณาจาก
หลายปัจจัย ประกอบกัน โดยปัจจัยหลักที่สามารถนามาช่วยประเมิน แนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้แก่
ภาวะฟันยึด แข็ง อายุและเพศ สภาวะของฟันกรามนานมซี่ที่สอง สภาวะ พิจารณาทางการจัดฟัน (orthodontic
condition) และ สภาวะของสันกระดูกขากรรไกร (alveolar ridge) ภายหลัง การถอนฟันกรามนานมซี่ที่สอง
1. ปัจจัยด้านภาวะฟันยึดแข็ง (Ankylosis) ภาวะฟันยึดแข็ง เป็นภาวะที่มีการ
เชื่ อมกัน โดยตรง ระหว่ า งฟั น และกระดู กเบ้ า ฟั น มั กพบสั ม พั น ธ์ กับ การงอก ต่ ากว่ า ระดั บ การสบ
(infraocclusion) พบมากที่สุดใน ช่วงแรกของระยะชุดฟั นผสม (early mixed dentition period) โดยฟันกราม
นานมซี่ที่สอง เป็นฟันที่พบภาวะฟันยึดแข็งมากที่สุด จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การวินิจฉัย ภาวะฟันยึด
แข็ง จากการประเมินโดยการเคาะ (tapping) หรือการไม่โยกของฟันไม่สามารถเชื่อถือได้ การประเมินจาก ระดับ
สันริมฟัน (marginal ridge) ของฟันกรามนานมซี่ที่ สองเปรียบเทียบกับฟันข้างเคียงที่ต่างกันเล็กน้อย ก็ไม่สามารถ
ใช้บ่งชีการเกิดภาวะฟันยึดแข็งได้ เนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติของฟันกรามน้านมซี่ที่สองที่มีขนาดความสูง ของ
ตัวฟันต่ากว่าฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งอยู่แล้ว จึงทาให้ดูคล้าย เกิดภาวะฟันยึดแข็งขึน สาหรับการตรวจภาพรังสีรอบ
ปลาย ราก (periapical radiographs) นัน อาจพบลักษณะทึบรังสีของช่องปริทันต์ (periodontal space) ที่แสดง
ถึงภาวะฟันยึด แข็ง แต่อย่า งไรก็ต าม พบว่าลักษณะดัง กล่าวไม่ส ามารถใช้เป็นตัว บ่งชีชัด ได้ทุกกรณี เนื่ องจาก
บางครังการเชื่อมกัน ของกระดูกอาจเกิดเป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่ไม่สามารถมองเห็น ได้จากภาพถ่ายรังสีรอบปลายราก
ดังนันตัวบ่งชีภาวะฟันยึด แข็งที่ดีที่สุด คือ การตรวจระดับกระดูกระหว่างฟัน ข้างเคียง (interproximal
bone level) จากภาพถ่ายรังสีฟิล์มกัดปีก โดยหากการขึนของฟันอยู่ในระดับเดียวกับฟันข้างเคียง จะ พบกระดูก
ระหว่างฟันข้างเคียงมีลักษณะแบน (flat) แต่หาก กระดูกระหว่างฟันข้างเคียงมีลักษณะเฉียง (oblique) ลงไป ทาง
ปลายรากฟัน (apically) ของฟันกรามนานมซี่ที่สอง จะ สามารถบ่งชีได้ว่าฟันซี่ดังกล่าวเกิดภาวะฟั นยึดแข็ง ผล
จากการที่ระดับฟันอยู่ต่ากว่าฟันซี่ข้างเคียงอาจทาให้เกิดการล้มเอียงของฟันซี่ข้างเคียงเข้ามาในช่องว่าง ส่งผลให้
ช่องว่างของฟันมีขนาดเล็กลง (space loss) มีการยื่นยาวของฟัน คู่สบและทาให้เกิดความวิการของสันกระดูก
ขากรรไกรในแนวดิ่ง (vertical ridge defect ซึ่งจะทาให้เกิด ปัญหาในการรักษาตามมาในอนาคต ดังนันทันต
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แพทย์ควร ติดตามการเกิดภาวะฟันยึดแข็ง หากสามารถตรวจพบและ ให้การรักษาที่เหมาะสมได้เร็ว จะช่วยลด
ความซับซ้อนใน การรักษาได้ โดยเมื่อเกิดภาวะฟันยึดแข็งแล้วการรักษาด้วย การถอนฟันจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ทังนีระยะเวลาที่เหมาะ สมในการถอนฟันกรามนานมซี่ที่สองที่เกิดภาวะฟันยึดแข็ง ในผู้ป่วยแต่ละราย จะพิจารณา
จากอายุและเพศของผู้ป่วย ณ เวลาที่ตรวจพบภาวะฟันยึดแข็ง
2. ปัจจัยด้านอายุและเพศ โดยปกติแล้วหลังจากช่วงการเจริญเติบโตทางร่างกาย อย่างรวดเร็ว (growth
spurt) จะยังคงมีการเจริญเติบโต ของขากรรไกรในแนวดิ่ง (vertical) อยู่ โดยจะพบการเจริญ เติบโตในส่วนใบหน้า
ส่วนล่างเพิ่มขึนประมาณร้อยละ 60-70 ทังนีการเจริญเติบโตดังกล่าวจะพบในเพศชายมากกว่าเพศ หญิง ภาวะฟัน
ยึดแข็งพบได้ตังแต่ช่วงอายุ 7-13 ปี ระดับความรุนแรงขึนกับเพศและอายุของผู้ ป่วย ณ เวลาที่สามารถวินิจฉัยฟัน
ยึดแข็งได้โดยหากภาวะนีเริ่มเกิดในเพศหญิง อายุ 13 ปีขึนไป ซึ่งพ้นช่วงการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็ว
แล้ว การงอกต่ากว่าระดับการสบจะเกิดในระดับน้อย (mild) ผลเสียที่เกิดขึนมักไม่รุนแรงมาก การเก็บฟันไว้เพื่อคง
ความอูมนูนของกระดูกเบ้าฟัน รอเวลาที่เหมาะสมสาหรับ การใส่รากเทียมทดแทน (implant) ก็อาจทาให้เกิดการ
งอกต่าเพิ่มขึนไม่มาก ส่วนในเพศชาย การเจริญเติบโตจะดาเนินไป จนถึงอาย 18 ปีหรือมากกว่า ความรุนแรงของ
ระดับการงอก ต่าจะมากขึนตามไปด้วย หากเป็นกรณีที่ภาวะฟันยึดแข็งของ ฟันกรามนานมซี่ที่สองเกิดในเพศชาย
อายุ 13 ปี การรีบถอน ฟันจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่จะช่วยลดความความวิการ ของกระดูกที่จะเกิดขึนใน
อนาคตได้ ดังนันการคานึงถึง สภาวะการเจริญ เติบโตที่ยังเหลืออยู่ของผู้ป่วย ก็จะสามารถ คาดการณ์ระดับของฟัน
กรามนานมซี่ที่สองที่ควรจะเป็นหลัง การเจริญเติบโตหากเกิดภาวะฟันยึดแข็งขึนได้
3. ปัจจัยด้านสภาวะของฟันกรามนานมซี่ที่สอง หากสภาวะของฟันกรามน้านมซี่ที่สองมีวัสดุอุดเดิม ขนาด
ใหญ่ มีฟันผุใกล้ทะลุโพรงประสาทฟัน มีการละลาย ของรากฟันมาก หรือมีภาวะฟันยึดแข็ง การพิจารณาถอน ฟันก็
เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด แต่หากฟันดังกล่าวอยู่ใน สภาพดี ไม่มีพยาธิสภาพ มีการละลายของรากฟันน้อย การ
พิจารณาเก็บหรือถอนฟันกรามนานมซี่ที่สอง จะพิจารณาจาก ปัจจัยด้านสภาวะพิจารณาทางการจัดฟันร่วมด้วย
4. สภาวะพิจารณาทางการจัดฟัน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีฟันซ้อนเก ฟันหน้ายื่นไปด้านหน้ามาก หรือกรณีริม
ฝีปากดูยื่นไปด้านหน้ามาก การใช้ช่องว่างจาก การถอนฟันกรามนานมซี่ที่สอง สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่
ในกรณีผู้ป่วยที่ไม่มีการซ้อนเกของฟัน หรือไม่ เหมาะต่อการปิดช่องว่าง เช่น ภาวะสบลึก (deep bite) มี มุม
ขากรรไกรแคบ (low mandibular angle) หรือฟันห่าง (spacing) เป็นต้น การถอนฟันแล้วเคลื่อนฟันเพื่อปิด
ช่องว่างจะทาให้ผู้ป่วยมีภาวะสบลึกมากขึนและมีเค้ารูปใบหน้าที่ ดูแบนไม่สวยงาม ในกรณีนีจะพิจารณาคงช่องว่าง
ของฟัน กรามนานมซี่ที่สองไว้ โดยใช้ฟันกรามน้อยซี่ที่สองคงช่องว่างเพื่อรอสิ่งบูรณะถาวร (final restoration) เมื่อ
หมดการเจริญเติบโต แต่หากสภาวะของฟันกรามนานมซี่ที่สองไม่เหมาะสมต่อการเก็บดังที่กล่าวมาข้างต้น การถอน
ฟันกรามนานมซี่ที่สองและพิจารณากันที่ฟัน (maintain space) ไว้ จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
5. สภาวะของสันกระดูกขากรรไกร ภายหลังการถอนฟันกรามนานมซี่ที่สอง จากรายงานการศึกษาการ
ละลายของสันกระดูกขา กรรไกร ภายหลังการถอนฟัน กรามนานมซี่ที่สอง ที่มีการ หายไปแต่ กาเนิดของฟันกราม
น้อยซี่ที่สองพบว่า การถอน
ฟันในช่วงที่ฟันข้างเคียงยังมีการขึนของฟันอยู่ แรงที่เกิดจาก การยืดตัว (stretching) ของอวัยวะ ปริทันต์
ของฟันข้างเคียง ทัง 2 ข้างของช่องว่าง จะกระตุ้นการทางานของเซลล์สร้าง กระดูก (osteoblastic activity)
ทาให้ยังคงมีการเจริญ ของสันกระดูกขากรรไกรในแนวดิ่งในบริเวณที่ถอนฟันต่อไป จึงทาให้ความวิการของสัน
กระดูกขากรรไกรในแนวดิ่งเกิด เพียงเล็กน้อยเท่านัน สาหรับความกว้างของสันกระดูกขา กรรไกรหลังจากถอนฟัน
กรามนานมซี่ที่สอง พบว่า หลังจาก ถอนฟันกรามนานมซี่ที่สองไป 3 ปี มีความกว้างของสันกระดูก ขากรรไกรลดลง
ร้อยละ 25 และหลังจากถอนฟันผ่านไป 7 ปี อัตราการลดลงของความกว้างของสันกระดูกขากรรไกรเพิ่ม ขึนอีก
เพียงร้อยละ 4 โดยการละลายของกระดูกที่เกิดขึนจาก รายงานการศึกษาพบว่าปริมาณความกว้างของสันกระดูก
ขากรรไกรที่เหลืออยู่จะยังคงมีขนาดใกล้เคียงกับฟันกรามน้อย ซี่หนึ่ง ทาให้การถอนฟันกรามนานมซี่ที่สองในขณะ
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อายุน้อยนันมีผลต่อการรักษาน้อยมาก และในกรณีที่มีแผนการ รักษาโดยการฝังรากเทียมในอนาคตปริมาณความ
กว้างของ สันกระดูกขากรรไกรที่เหลืออยู่ก็ยังเพียงพอต่อการฝังรากเทียม ทังนีในขากรรไกรล่างจะเกิดการละลาย
ของกระดูกเบ้าฟันในด้านใกล้แก้ม(buccal) มากกว่าด้านใกล้ลิน (lingual) ดังนันทันตแพทย์ต้องตระหนักด้วยว่า
ตาแหน่งของรากเทียม อาจค่อนไปอยู่ทางด้านใกล้ลินมากกว่า การออกแบบครอบฟันในกรณีนีจึงต้องมีการกระจาย
แรงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแตก (fracture) ของรากเทียมหรือครอบฟันรากเทียม ในกรณีที่มีการสูญเสียความ
กว้างสันกระดูกขากรรไกรไปมาก เช่น จากการถอนฟันที่มีภาวะยึดแข็งจนไม่สามารถ ใส่รากเทียมได้ และผู้ป่วยมี
สภาวะพิจารณาทางการจัดฟันที่ไม่เหมาะสม ต่อการเคลื่อนฟันปิดช่องว่าง สันกระดูกขากรรไกรในตาแหน่งดังกล่าว
สามารถแก้ไขให้เหมาะสมต่อการใส่ราก เทียมได้โดยการปลูกถ่ายกระดูก (bone graft) แต่อย่างไร ก็ตามการปลูก
ถ่ายกระดูกในแนวดิ่งมักไม่สามารถทานายผล การรักษาได้ประกอบกับมีราคาสูง ดังนันหากผู้ป่วยจาเป็น ต้องรักษา
ด้วยการจัดฟันแล้ว การเคลื่อนฟันผ่าสันกระดูดขากรรไกรในตาแหน่งดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการสะสมของ กระดูก
ที่ด้านท้ายของฟันซี่ที่มีการเคลื่อนผ่านสันกระดูกขา กรรไกร ทาให้เกิดสันเหงือกที่เหมาะสมต่อการฝังรากเทียม
วิธีการเพิ่มความกว้างและความสูงของสันกระดูกโดย ใช้การเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟันผ่านสันกระดูกดังกล่าว
นีเรียกว่า การเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อเตรียมสันกระดูกสาหรับรองรับรากเทียม (orthodontic implant
site development) โดยส่วนใหญ่มักทาการเคลื่อนฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งไปยังตาแหน่งฟันกรามน้อยซี่ที่สอง
เพื่อให้สันกระดูกขากรรไกรในตาแหน่ง ฟันกรามน้อยซี่ที่สองมีความกว้างเพิ่ม ขึน แล้วใส่รากเทียมในตาแหน่งฟัน
กรามน้อยซี่ที่หนึ่งแทน (พัทจารีย์ สุนิลหงษ์ และ สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์, 2557)

การรักษา (Treatment)
เหตุผลในการถอนฟันกรามนานมซี่ที่สองเมื่อมีการหายไปของฟันกรามน้อยซี่ที่สองคือ ฟันซี่นันมีพยาธิ
สภาพของโพรงประสาทฟัน มีวัสดุอุดฟันขนาดใหญ่ มีรอยผุลึกใกล้โพรงประสาทฟัน มีการละลายของรากฟันตาม
ธรรมชาติ หรือจากพยาธิสภาพ มีฟันซ้อนเกในชุดฟันแท้ มีความแตกต่างกันระหว่างขนาดของฟันแท้และฟันนานม
และมีสภาวะฟันยึดติด (Valencia R, Saadia M, Grinberg G, 2004)
อย่างไรก็ตาม ฟันกรามนานมซี่ที่สองที่ปราศจากฟันผุ และยังมีรากฟันที่ยาว ควรพยายามเก็บรักษาฟันซี่
นันไว้ เนื่องจากฟันอาจคงอยู่ในช่องได้อีกหลายปี เพื่อลดความซับซ้อนจากการปิดช่องว่างนัน ป้องกันการล้มเอียง
ของฟัน และปัญหาโรคปริทันต์ที่อาจเกิดขึนในอนาคต (Mamopoulou A, Hagg U, Schroder U, Hansen K.,
1996) มีการศึกษาพบว่า กรณีที่ไม่มีฟันกรามน้อยซี่ที่สอง ฟันกรามนานมจะมีการละลายของรากฟันเฉลี่ยประมาณ
10 ปี หลังจากเวลาที่ควรหลุดตามปกติ (Padmanabh Jha and Mesha Jha1, 2012)
การถอนฟันกรามนานมซี่ที่สองเพื่อให้มีการเคลื่อนของฟันเข้ามาปิดช่องว่างได้เองนัน จะต้องทาก่อนที่การ
สร้า งรากฟั น ของฟั นแท้ ข้า งเคีย งยัง ไม่ปิ ด สมบู รณ์ และต้ องก่อนการขึนของฟั นกรามแท้ ซี่ที่ ส อง ซึ่ งช่ ว งอายุ ที่
เหมาะสมที่สุดคืออายุ 8-9 ปี เพราะฟันจะสามารถเคลื่อนที่ ได้ทังซี่ โดยมีการเอียงตัวของฟันน้อย (Mamopoulou
AM, Hagg U, Schroder U, Hansen K.Agenesis ,1996)
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แนวทางการจัดการผู้ปว่ ยที่มกี ารหายของฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สองแต่กาเนิด (พัทจารีย์ สุนิลหงษ์ และ สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์, 2557)

สรุป
ในอดีต ผู้ป่วยที่มีการหายไปแต่กาเนิดของฟันกรามน้อยซี่ที่สอง มักจะอยู่ภายใต้การรักษาจากทันตแพทย์
เฉพาะทางจัดฟัน หากแต่แนวทางการรักษาในปัจจุบัน ทังทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์สาหรับเด็ก ทันตแพทย์
ศัลยกรรมช่องปาก ทันตแพทย์เฉพาะทางบูรณะฟัน และทันตแพทย์ใส่ฟัน ต่างก็มีบทบาทสาคัญร่วมกันในการดูแล
ผู้ป่วยเหล่านี เนื่องจากหากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย และให้การรักษาตังแต่ระยะเริ่มต้น จะมีผลการรักษาที่ดีกว่าใน
ระยะยาว ทังด้านการใช้งานและความสวยงาม
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การจัดการรอยโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียม
Management of Denture Stomatitis

ผู้วิจัย

ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นศิริ
สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ปากอักเสบเหตุฟันเทียม (Denture stomatitis) หมายถึง กระบวนการอักเสบของเนื้อเยื่อที่อยู่ภายใต้ฟันเทียม
ถอดได้บางส่วนหรือฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันว่าฟันเทียมถอดได้เป็นฟันเทียมที่คนไทยส่วน
ใหญ่นิยมใส่ โดยเฉพาะชนิดที่ทาด้วยเรซินอะคริลิก เนื่องจากฟันเทียมที่ทาจากวัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง คือ
มีความสวยงาม สีเหมือนเหงือก มีความแข็งแรง ทาง่าย ใช้เวลาน้อย ราคาไม่แพง ซ่อมแซมได้ง่าย และที่สาคัญที่สุดคือ
ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาทางทันตกรรมตามระบบประกันสุขภาพในการทาฟันเทียมชนิดนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ฟัน
เทียมที่ทาด้วยวัสดุเรซินอะคริลิกยังมีข้อด้อยในเรื่องคุณสมบัติทางชีวภาพ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้มีรูพรุนและความหยาบ
ของผิววัสดุ ทาให้สามารถเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียหรือเชื้อจุลชีพอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเชื้อราด้วย ความชุกของการเกิด
รอยโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียม พบได้ 11-67% ของผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมถอดได้ พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และพบ
บ่อยมากขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุ

ปัจจัยสาคัญของการเกิดปากอักเสบเหตุฟันปลอม ได้แก่
1. ปัจจัยที่มาจากตัวผู้ป่วย
1.1 ผู้ป่วยมีโรคทางระบบที่ส่งเสริมการติดเชื้อราในช่องปาก เช่น โรคเบาหวาน, โรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคต่อมไร้ท่อ, โรคโลหิตจาง, ภาวะปากแห้งเหตุน้าลายน้อย ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับยาบางอย่างที่
มีผลกดการหลั่งของน้าลาย หรือเกิดจากโรคบางอย่างที่ทาให้การหลั่งของน้าลายลดลง เช่น Sjogren’s syndrome โดย
ทั้งปริมาณและคุณภาพของน้าลายมีความสาคัญต่อการชะล้างเชื้อออกจากช่องปากและรักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือก
อีกทั้งยังมีเอนไซม์และโปรตีนที่มีฤทธิ์ในการกาจัดเชื้อหลายชนิด เช่น ฮิสทาทิน (Histatin) และอิมมูโนโกลบูลิน เอ
(Immunoglobulin) A, การได้รับเคมีบาบัดหรือรังสีรักษามะเร็ง
1.2 โภชนาการ เช่น การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง, ภาวะขาดสารอาหาร, ขาดวิตามินและ
เกลือแร่ เช่น ธาตุเหล็ก, วิตามินบี12, โฟเลต อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลส์เยื่อเมือกที่เอื้อต่อการยึดเกาะของเชื้อ
1.3 ยาที่ใช้ เช่น ยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะพวกที่มีฤทธิ์กว้าง (broad spectrum) ทาให้ความสมดุลของเชื้อจุล
ชีพประจาถิ่นในช่องปากเสียไป เชื้อรามีโอกาสเจริญขึ้นมาแทนที่เชื้อแบคทีเรียที่ถูกยากาจัดไป, ยาต้านซึมเศร้า, ยากด
ภูมิคุ้มกัน, สเตียรอยด์
1.4 การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การศึกษาจานวนมากพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่จะมี โอกาสเสี่ยงที่จะ
มีเชื้อแคนดิดาในช่องปากสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในช่องปาก เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือกซึ่งอาจทาให้เชื้อแคนดิดายึดเกาะได้ดีขึ้น, มีผลกดการทางานของเม็ ดเลือดขาวในช่องปาก
และมีผู้พบว่าควันบุหรี่มีสารบางอย่างที่เชื้อแคนดิดาสามารถใช้เป็นอาหารได้
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1.5 การมีภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity reaction) ต่อวัสดุที่ใช้ทาฐานฟันปลอม
1.6 การใช้งานและดูแลฟันเทียมอย่างไม่เหมาะสม เช่น การใส่ฟันปลอมตลอดเวลา ไม่ถอดให้ เนื้ อ เยื่ อ ใต้ ฐ าน
ฟันปลอมได้มีระยะพัก, การดูแลทาความสะอาดฟันปลอมได้ไม่ดี
1.7 สภาพสันเหงือกที่มีการละลายตัวไปมาก
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฟันเทียม
2.1 ฟันเทียมฐานเรซินอะคริลิกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นรูพรุน เก็บกักเชื้อโรค และทาให้เกิดการอักเสบได้มากกว่า
ฟันเทียมฐานโลหะ โดยเชื้อจะยึดเกาะกับฟันเทียมฐานเรซินอะคริลิกได้ดีกว่าการยึดเกาะกับเยื่อเมือก และมีการสร้างไบ
โอฟิล์ม (biofilm) ที่ยึดแน่น กาจัดได้ยาก และช่วยให้เชื้อราทนต่อยาต้านเชื้อราได้ดี
2.2 ฟันเทียมที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น หลวมหรือหัก
2.3 การสบฟันที่ไม่มีเสถียรภาพ
2.4 อายุการใช้งานของฟันเทียม
3. ปัจจัยที่เกิดจากทันตแพทย์
3.1 การออกแบบฟันเทียมที่ไม่ดี เช่น ไม่มี rest
3.2 ไม่ได้ให้คาแนะนาผู้ป่วยถึงการปฏิบัติตัว เช่น ต้องถอดฟันเทียมเวลานอน หรือถอดฟันเทียมอย่างน้อย
8-10 ชั่วโมงต่อวัน วิธีการดูแลความสะอาดหรือการใช้น้ายาทาความสะอาดฟันปลอม
4. ปัจจัยที่เกิดจากเชื้อจุลชีพ
4.1 เชื้อราในจีนัสแคนดิดา (Candida) โดยเฉพาะ แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) การยึ ด เกาะ
ของเชื้อราแคนดิดาต่อพื้นผิวที่เป็นของแข็ง เช่น เรซินอะคริลิก หรือ วัสดุเสริมฐานฟันปลอม เป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งถิ่น
ฐาน (colonization) ของเชื้อจุลชีพชนิดอื่นตามมาด้วยการสะสมของคราบจุลินทรีย์และพัฒนาไปเป็นการเกิดโรค
การวินิจฉัยโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียม
การวิ นิจฉัยโรคปากอักเสบเหตุฟั นเทีย มต้องอาศัยการซักประวัติ อาการของผู้ป่ว ย ประวัติ ทางการแพทย์
ร่วมกับลักษณะทางคลินิกของรอยโรค ทันตแพทย์ควรให้ความสาคัญกับการระบุปัจจัยชักนาที่ทาให้เกิดรอยโรคขึ้น
เนื่องจากเชื้อราแคนดิดามักไม่ก่อโรคหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ และการรักษ าจะได้ผลก็
ต่อเมื่อปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้น
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทาโดยการป้าย (swab) ผิวของรอยโรคมาเกลี่ยป้าย (smear) บนแผ่นสไลด์แก้ว
แล้วหยดน้ายาโปแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide, KOH) ความเข้มข้นร้อยละ 10-20 หรือ พิริโอดิก แอ
ซิด-ชิฟ (Periodic acid-Schiff, PAS) ปิดทับด้วยแผ่นแก้วบาง (cover slip) เมื่อนาไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะ
พบว่ามีเซลส์เชื้อราทั้งในลักษณะยีสต์แตกหน่อ (budding yeast cells) และสายรา (hyphae)
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นอกจากนี้ การเพาะเลี้ยงเชื้อราจากรอยโรค (culture) จะช่วยให้ทราบทั้งปริมาณ ชนิดของเชื้อ และความไว
ของเชื้อต่อยาชนิดต่างๆ (drug susceptibility) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษา การเพาะเชื้อจากน้าลาย (Saliva
culture test) เพื่อตรวจสอบปริมาณเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ในน้าลาย จะเป็นตัวช่วยยืนยันผลการวินิจฉัย โดยปกติ
จะมีปริมาณเชื้อไม่เกิน 400 CFU/ml
โรคปากอักเสบเหตุฟันเทียม แบ่งเป็น 3 ประเภทตาม Newton’s classification (1962) ได้แก่
Newton’s type I
การอักเสบเฉพาะที่มีลักษณะเป็นจุดสีแดง (pinpoint hyperemia) ซึ่งมักเกิดจากการ
อั ก เสบเท่ า นั้ น มั ก ไม่ พ บว่ า มี ก ารติ ด เชื้ อ ร่ ว มด้ ว ย ลั ก ษณะการอั ก เสบกระจายเป็ น
หย่อมๆ กลางเพดานปาก มีความรุนแรงน้อยที่สุด

Newton’s type I
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Newton’s type II

เป็นรอยแดงที่ปกคลุมอยู่บนเยื่อเมือกใต้ฐานฟันปลอม (diffuse erythema) มักพบ
การติดเชื้อราร่วมด้วย ผู้ป่วยมักไม่มีอาการเจ็บปวด และเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด

Newton’s type II
Newton’s type III

มีปุ่มเนื้องอกเกิน (papillary hyperplasia) ของเพดานปาก มักพบมีเชื้อราร่วมด้วย
เป็นชนิดที่มีการอักเสบรุนแรงที่สุด

Newton’s type III
รอยโรคปากอักเสบเหตุฟันปลอมสามารถพบลักษณะตามการจาแนกของ Newton มากกว่า 1 ชนิดเกิดร่วมกัน
ได้ในรอยโรคเดียว ดังตัวอย่างในภาพ เกิดรอยโรคชนิด Newton’s type II ร่วมกับ type III

Newton’s type II + III
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การรักษารอยโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียม
แนวทางการรักษารอยโรคปากอักเสบเหตุฟั น เที ย ม แม้ ว่ า ผู้ ป่ วยจะไม่ มี อาการ แต่ ก็ควรต้ องท าการรักษา
เนื่องจากช่องปากเป็น อวัย วะแรกที่ผ่ านไปสู่ระบบทางเดินอาหาร หากมี การติดเชื้อราในช่ องปากย่ อมท าให้มีการ
แพร่กระจายของเชื้อไปสู่อวัยวะอื่นๆได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ แต่อาจมีปัญหาในเรื่องกลิ่นปาก, เลือดออก
เล็กน้อย และการบวมของเยื่อเมือกใต้ฐานฟันเทียม นอกจากนี้ หากปล่อยรอยโรคไว้โดยไม่ทาการรักษา การอักเสบแบบ
เรื้อรังอาจเหนี่ยวนาให้เกิดเนื้องอกไม่ร้ายแรงได้อีกด้วย
การรักษาโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียมไม่ใช่เพียงการใช้ยาต้านเชื้ อราเท่านั้น แต่ต้องทาร่วมกับการกาจัดและ
แก้ไขปัจจั ยเสี่ ยงที่ เอื้อต่อการเจริญ เติบ โตของเชื้ออย่างเหมาะสมจึง จะประสบความส าเร็จ ทั นตแพทย์ ควร ปฏิบั ติ
ดังต่อไปนี้
- แนะนาเรื่องการใช้งานและการดูแลความสะอาดของฟันเทียม ทั้งเรื่องการถอดฟันเทียมออกอย่างน้อย วั น ล ะ
ไม่ต่ากว่า 8 ชั่วโมง, เน้นย้าเรื่องการดูแลอนามัยช่องปาก, สอนการทาความสะอาดฟันเทียม อย่างถูกวิธี
- แนะนาการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วย การควบคุมเรื่องโรคประจาตัว เช่น เบาหวาน
- แก้ไขฟันปลอมให้มีสภาพที่ดี เช่น ประเมินเรื่องมิติแนวดิ่งให้เหมาะสม, ออกแบบฟันเทียมอย่างถูกต้อง, ทาฟัน
เทียมให้มีการยึดอยู่ (retention), มีเสถียรภาพ (stability) และการกระจายแรงอย่างเหมาะสม, ใช้วัสดุเสริมฐานอย่าง
นุ่ม (soft liner) ในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถมารักษาต่อเนื่องได้ , กรอแก้ฟันเทียม / เสริมฐาน (reline) / เปลี่ยนฐาน
(rebase) หรือทาฟันปลอมใหม่
กรณี Newton’s type I ที่ไม่มีเชื้อรา การรักษาอาจจะเพียงกรอแก้ฟันเทียม, ใช้วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ (tissue
conditioner) เสริมฐาน/เปลี่ยนฐาน หรือทาฟันปลอมใหม่ ส่วนกรณี Newton’s type II ที่มักจะมีเชื้อราร่วมด้วย
จาเป็นต้องใช้ยาต้านเชื้อรา และกรณี Newton’s type III ที่มีเชื้อรา จาเป็นต้องใช้ยาต้านเชื้อรา ร่วมกับการผ่าตัดปุ่ม
เนื้องอกเกินออกไป

ยาที่ใช้ในการรักษารอยโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียม
ยาต้านเชื้อราชนิดออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (Systemic antifungal agents)
แนะนาให้ใช้สาหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการใช้ยาต้านเชื้อราเฉพาะที่ได้ เช่น ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่
สารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้ป่วยที่สภาวะร่างกายอ่อนแอมาก รวมทั้งแนะนาให้ใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของ
ระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ยาในกลุ่มนี้ได้แก่
ฟลูโคนาโซล (Fluconazole)
ฟลูโคนาโซลชนิดแคปซูลขนาด 50 - 100 mg ต่อวัน เป็นเวลา 14 วัน ยาตัวนี้เป็นตัวเลือกอันดับแรกที่แนะนา
ให้ใช้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง
ไอทราโคนาโซล (Itraconazole)
ไอทราโคนาโซลชนิดแคปซูลขนาด 100 - 200 mg ต่อวัน เป็นเวลา 15 วัน ใช้กับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อราทั้งใน
ช่องปากและลาคอ ยาตัวนี้ให้ผลในการรักษาที่ดี แต่ประสิทธิภาพยังด้อยกว่าฟลูโคนาโซล เนื่องจากยาไอทราโคนาโซลมี
ข้อด้อยกว่าในเรื่องของการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย ยาตัวนี้จึงมักจะถูกเลือกใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อรากลุ่มที่ดื้อต่อยาฟลู
โคนาโซล
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คีโตโคนาโซล (Ketoconazole)
คีโตโคนาโซลชนิดเม็ดขนาด 200 - 400 mg วันละ 1-2 ครั้ง ใช้ในการรักษารอยโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียมได้
แต่อาจทาให้มีผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับผู้ป่วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
โวริโคนาโซล (Voriconazole)
โวริโคนาโซล เป็นยาตัวใหม่ในกลุ่มยาต้านเชื้อราชนิดไตรอาโซล (triazole antifungal drug) โวริโคนาโซล
ชนิดเม็ดขนาด 200 mg ต่อวัน มีอัตราความสาเร็จในการรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อราในหลอดอาหารอยู่ที่ 98.3% ยา
ตัวนี้ถูกใช้เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อรากลุ่มที่ดื้อต่อยาฟลูโคนาโซล อย่างไรก็ตาม ยาโวริโคนาโซลไม่ได้รับการแนะนาให้ใช้เป็น
ตัวเลือกแรกๆ และยังต้องได้รับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงผลการรักษาเชิงลึกที่มากกว่า
ยาต้านเชื้อราชนิดออกฤทธิ์เฉพาะที่ (Topical antifungal agents)
ยาต้านเชื้อราชนิดออกฤทธิ์เฉพาะที่เป็นกลุ่มยาที่ได้รับการแนะนาให้ใช้ในการรักษาการติดเชื้อราเฉพา ะที่
สาหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรง ยากลุ่มนี้มีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ เช่น ยาน้าแขวนตะกอน (suspensions),
ยาเม็ดอม (pastilles), ยาเม็ด (tablets), ยาอมชนิดลูกกวาด (lozenges), ครีม, ผง และเจล
ไนสแตติน (Nystatin)
ไนสแตตินเป็นยาที่มีความทนทานสูง และมีผลข้างเคียงน้อย เช่น คลื่นไส้ อาจียน ปวดท้อง กลไกการออกฤทธิ์
ของไนสแตตินคือ ยาจะจับกับเออร์โกสเตอรอลซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญของเยื่อหุ้มเซลส์ (cell membrane) ของเชื้อ
ราที่มีความแตกต่างจากเยื่อหุ้มเซลส์มนุษย์ที่มีโคเลสเตอรอล (cholesterol) เป็นส่วนประกอบ เมื่อยาจับกับเออร์โกสเต
อรอลแล้วจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการแพร่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลส์ ทาให้ยาสามารถผ่านเข้าไปในเซลส์ ได้ และทา
ให้เซลส์ของเชื้อราตายในที่สุด
รูปแบบยาไนสแตตินที่ใช้บ่อยๆคือ ชนิดยาน้าแขวนตะกอน (suspension) 100,000 IU/ml ขนาดบรรจุมาใน
ขวด 12 ml. หรือ 60 ml. วิธีใช้คือ ใช้ครั้งละ 3-5 ml. อมกลั้วในปากเป็นเวลา 2-3 นาทีจากนั้นค่อยกลืน ใช้วันละ 4
ครั้ง หลังอาหาร 3 มื้อ และก่อนนอน เป็นระยะเวลา 14 วัน
ไมโคนาโซล (Miconazole)
ไมโคนาโซลเป็นยาต้านเชื้อราเฉพาะที่ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากยาตัวนี้มีประสิทธิภาพดี ให้ผลการรักษา
เป็นที่น่าพอใจ แต่ก็มีข้อควรระวังคือ ไมโคนาโซลอาจทาปฏิกิริยากับยาตัวอื่น เช่น วาร์ฟาริน (warfarin) กลไกการออก
ฤทธิ์ของไมโคนาโซลคือ ยับยั้งการสร้างเออร์โกเสตอรอล ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลส์ของเชื้อรา ทาให้เชื้อรา
หยุดการเจริญเติบโต ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้ และตายไปในที่สุด
รูปแบบยาไมโคนาโซลที่ใช้เพื่อการรักษารอยโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียมคือ ชนิดเจล ขนาดบรรจุหลอดละ 10
g. (เจล 1 g. มีตัวยาไมโคนาโซล 20 mg.) ใช้ทาในช่องปากบริเวณที่ติดเชื้อราหรือใต้ฐานฟันปลอม ครั้งละ 5 – 10 ml.
ใช้วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร 3 มื้อ และก่อนนอน เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยต้องงดดื่มน้า บ้วนปาก และรับประทาน
อาหารหลังใช้ยา 30 นาที
คลอไตรมาโซล (Clotrimazole)
คลอไตรมาโซลชนิดยาอม (Troch, Lozenge) ขนาด 10 mg. ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร 3 มื้อ
และก่อนนอน เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยต้องงดดื่มน้า บ้วนปาก และรับประทานอาหารหลังใช้ยา 30 นาที ผลข้างเคียง
ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย
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แอมโฟเทอริซิน-บี (Amphotericin-B)
แอมโฟเทอริซิน- บี ชนิดยาน้าแขวนตะกอน (suspension) ขนาดยาครั้งละ 5ml. วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 14 วัน
ข้อดีของยาตัวนี้คือไม่ค่อยถูกดูดซึมในลาไส้และไม่ค่อยเป็นพิษต่อตับ แต่ข้อเสียของมันคือ รสชาติไม่ดี ผู้ป่วยอาจไม่ให้
ความร่วมมือในการใช้ยา กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ยาจะจับกับเออร์โกสเตอรอล ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการแพร่
ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลส์เชื้อรา ทาให้ยาสามารถผ่านเข้าไปในเซลส์ได้ และทาให้เซลส์ของเชื้อราตายในที่สุด
คีโตโคนาโซล (Ketoconazole)
2% คีโตโคนาโซลครีม ทาบริเวณรอยโรควันละ 2 ครั้ง ร่วมกับคีโตโคนาโซลชนิดเม็ดขนาด 200 mg. วันละ 1
เม็ด สามารถใช้รักษารอยโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียยมได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากมีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดท้อง ท้องเสีย ค่อนข้างมาก
การป้องกันการเกิดโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียม
• แนะนาเรื่องการรักษาอนามัยช่องปาก การทาความสะอาดช่องปากและฟันเทียม เช่น การบ้วนปาก หรือ
แปรงฟันหลังการรับประทานอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต
• ไม่ควรใส่ฟันเทียมขณะนอน เพื่อให้เนื้อเยื่อได้พัก
• ลดปริมาณการบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
• ลดการสูบบุหรี่และการบริโภคแอลกอฮอล์
• ตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
การทาความสะอาดฟันเทียม
• ควรทาความสะอาดฟันเทียมทั้งด้านนอกและด้านในทุกครั้งหลังทานอาหารและก่อนนอน โดยการใช้น้าสบู่
หรือยาสีฟันกับแปรงสีฟัน แปรงทั้งด้านนอกและด้านใน
• ทันตแพทย์อาจแนะนาการใช้น้ายาฆ่าเชื้อบางชนิดตามความเหมาะสม เช่น คลอเฮกซิดีน (Chlorhexidine
gluconate) สาหรับน้ายาคลอเฮกซิดีนอาจทาให้เกิดสีติดฟันเทียมได้อาจแช่เพียง 15 นาที จากนั้นแช่น้าเปล่า, 5%
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (5%Sodium hypochlorite) โดยการแช่ฟันเทียมไว้ขณะนอนกลางคืน และตอนเช้าให้นามาล้าง
ให้สะอาดด้วยน้าเปล่าก่อนนามาใส่
• การใช้เม็ดฟู่ทาความสะอาดฟันเทียม (Denture cleanser) ซึ่งมีขายตามท้องตลาด
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การจาลองแบบฟันแบบดิจิทัลและการจัดการรูปแบบดิจิทัล : อนาคตของทันตแพทยศาสตร์
Digital impressions and handling of digital models : the future of Dentistry

ผู้วิจัย

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล
ภาควิชาทันตกรรมป้องกันและทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น

บทนา
ขณะนี้มีวิธีการสร้างภาพดิจิทัลแบบใหม่ที่ถูกนามาใช้ในวงการทันตกรรม และในไม่ช้าความฝันอันยาวนานของ
การท าการรักษาผู้ ป่ ว ย ที่ ต้ องการประหยั ด เวลาในการรักษา และท าให้ผู้ ป่ ว ยได้ รับ การรัก ษาที่ ง่ า ย รวดเร็ว และ
สะดวกสบายขึ้น ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับประสบการณ์ในการรักษาที่พึงประสงค์มากที่สุดในคลินิกทันตกรรม นอกจากนั้นการ
รับ และ การแสดงผลทางทั นตกรรมจะถูกแทนที่ ด้ วยระบบดิจิ ทั ล โดยการสแกนดิจิ ทั ล ภายในช่ องปาก ซึ่ ง จะได้
แบบจาลองของฟันออกมาในระบบดิจิทัลด้วยเวลาที่รวดเร็วไม่ยุ่งยากและประหยัดวัสดุทางทันตกรรมเป็นอย่างมาก การ
นามาใช้ในวงการทันตกรรมมีทั้งในด้านทันตกรรมจัดฟัน และ การบูรณะ (ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมบูรณะ
โดยเฉพาะ) ซึ่งในอดีตจาเป็นต้องมีการทาแบบจาลองฟันที่เป็นพลาสเตอร์ซึ่เสียเวลาและยุ่งยาก และ เป็นเวลานานมาก
ที่ทันตแพทย์ทุกคนมีความปรารถนาเพื่อให้สามารถทาแบบจาลองสภาพในช่องปาก หรือแม้แต่ฟันของผู้ป่วยได้โดยตรง
ในปาก หลีกเลี่ยงความไม่สะดวก ในการทางานการสื่อสารในการส่งแบบจาลองฟันที่เป็น ปูนพลาสเตอร์ระหว่างทันต
แพทย์ด้วยกัน การติดต่อกับ ห้องปฏิบัติการในการทาฟัน เทียมหรือเครื่องมือจัดฟัน และการลดพื้นที่ทางกายภาพที่
จาเป็นสาหรับการจัดเก็บแบบจาลองฟัน สิ่งเหล่านี้คือข้อดีที่จะได้รับจากเทคโนโลยีในการนาแบบจาลองฟันเข้าสู่ระบบ
ดิจิทัล วิศวกรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ต่างๆได้พัฒนาเครื่องสแกนเนอร์ที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมซึ่งใช้งานง่าย
และสร้างภาพและบูรณะขึ้นอย่างถูกต้อง การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการแสดงผลทางทัน
ตกรรม บทความนี้จะกล่าวถึงแง่มุมทางเทคนิคและการประยุกต์ใช้การแสดงผลแบบดิจิทัลในด้านทันตกรรมโดยตรง

ระบบการแสดงผลแบบดิจิทัลพัฒนาขึ้นอย่างไร
เป้าหมายที่สาคัญของขั้นตอนการสร้างภาพและแบบจาลองทางดิจิทัลของฟันในช่องปากที่ถูกต้องในด้านทัน
ตกรรมบูรณะคือการ จาลองฟันหนึ่งหรือหลายซี่ที่ได้เตรียมและกรอแต่งไว้ในขอบเขตที่ต้องการ และแปลงข้อมูลนี้เป็น
แบบจาลองที่ถูกต้องของฟันที่ ต้องการบูรณะ และสามารถนามาใช้ในการจัดทาชิ้นงานที่จะทาการบูรณะทางอ้อม แล้ว
นามาใส่ให้กับได้
ในด้านทันตกรรมจัดฟันและการผ่าตัดทางทันตกรรม การใช้แบบจาลองฟันที่เป็นพลาสเตอร์ เป็นสิ่งจาเป็นที่
จาเป็นสาหรับการวางแผนวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการรักษาระหว่าง
ทาการจัดฟัน
เทคนิ คที่ใช้ วัส ดุพิม พ์ปากที่เป็ น อีล าสโตเมอร์และนามาเทแบบปูนปลาสเตอร์มีการใช้ กันอย่างแพร่หลาย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 (1) แต่วัสดุพิมพ์ปากเครื่องหมายการค้า Impregum ซึ่งเป็นวัสดุ polyether ที่ บริษัท ESPE
นามาใช้ในปี พ.ศ. 2508 เป็นวัสดุ polyether ตัวแรกที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในทางทันตกรรม และยังคงใช้มาถึงปัจจุบัน
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ทันตแพทย์หลายคนที่จะไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพราะเชื่อกันว่าวัสดุและเทคนิคในการทาแบบพิมพ์อิลา
สติกซึ่งถูกนามาใช้ในทางทันตกรรมเป็นเวลามากกว่า 70 ปีแล้ว ใช้งานได้นานและทางานได้ดีจนไม่สามารถเปลี่ยนได้
หรือว่าเทคโนโลยีการสแกนแบบดิจิทัล 3 มิตินั้น ยังพัฒนามาแต่ยังไม่พร้อมสาหรับการใช้งานทางคลินิก ระบบสแกน
ภาพและการสแกนแบบดิจิทัลได้รับการแนะนาในสาขาทันตกรรมในช่วงกลางทศวรรษ 1980 และได้มีการพัฒนาไปถึง
ระดับที่ผู้เขียนบางรายคาดการณ์ว่าใน 5 ปีทันตแพทย์ส่วนใหญ่ในสหรัฐฯและยุโรปจะใช้เครื่องสแกนแบบดิจิทัลเพื่อการ
แสดงผล (2)
ในการจัดฟันแบบดิจิตอลได้รับการใช้ และประสบความสาเร็จมาแล้วเป็นเวลาหลายปีด้วยระบบต่างๆเช่น
Cadent IOC / OrthoCAD, OrthoPlex ของ Dentsply / GAC, Stratos / Orametrix SureSmile และ EMS
RapidForm
ในระบบ CAD-CAM (Computer Aided Design และ Computer Aided Manufacture) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สามารถให้ข้อมูลผ่านการสแกนแบบดิจิทัลได้อย่างแม่นยาจากแบบปูนปลาสเตอร์ หรือจากฟันโดยตรงรวมถึงฟันที่ติดกับ
ฟันหลัก และฟันคู่สบตรงข้าม ไปยังระบบการผลิตที่สามารถแกะสลักเซรามิกหรือเรซิน ซึ่งมีการพัฒนาวัสดุฟื้นฟูความ
แข็งแรงสูงใหม่ที่มีคุณสมบัติด้านสุนทรียศาสตร์ เน้นในด้านสีที่เหมือนฟัน เช่น zirconia โดยจะได้ชิ้นงานซึ่งเป็นรูปร่าง
ของฟันที่ต้องการและนาไปใส่ให้กับผู้ป่วยตามความต้องการ
ในปัจจุบันมีระบบอยู่ 2 ระบบคือ ระบบ CAD / CAM และระบบการแสดงผลแบบดิจิทัลสามมิติ (3D)
บทความนี้จะทบทวนลักษณะเฉพาะของระบบการแสดงผลแบบดิจิทัล 3 มิติ เพราะเป็นเรื่องล่าสุดในวันนี้ และแสดงให้
เห็นถึงสัญญาณที่ดีสาหรับอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมจัดฟันและ ด้านทันตกรรมจัดฟัน
ร่วมกับการผ่าตัด

ระบบการแสดงผลแบบจาลองฟันดิจทิ ลั โดยเฉพาะ
ระบบการแสดงผลแบบดิจิ ทัล ช่ว ยลดงานด้ านทัน ตกรรมที่ยุ่ งยากหลายอย่า งเช่น การเลื อกถาดพิ มพ์ ปาก
การพิมพ์ปากด้วยวัสดุที่เป็น อิลาสโตเมอร์ การเทปูนพลาสเตอร์ในแบบพิมพ์ปาก การเตรียมและใช้วัสดุการฆ่าเชื้อโรค
และการส่งการแสดงผลไปยังห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้เวลาในห้องปฏิบัติการจะลดลงโดยไม่ต้องเทปูนปลาสเตอร์
ไม่ต้องเสียเวลาในการตัดและตบแต่งแบบจาลองฟัน รวมถึงการพิจารณาการเข้าอาร์ทิคคิวเลเตอร์ ด้วย
ด้วยระบบเหล่านี้การบูรณะครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับการสแกนแบบดิจิทัลแทนที่จะใช้
รูปแบบปูนปลาสเตอร์ ที่ทาจากการแสดงผลทางกายภาพ นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ป่วย เพิ่มความ
เข้าใจและทาให้การยอมรับของผู้ป่วยมีมากขึ้น และในกรณี การสแกนแบบจาลองฟันในระบบดิจิทัลสามารถจัดเก็บไว้
ในฮาร์ด ดิส ก์อย่ างไม่มี กาหนด ขณะที่ แบบจาลองฟัน พลาสเตอร์ ซึ่ง ต้องจัด เก็บไว้ อย่ างดี เนื่ องจากมีการแตกหักได้
จาเป็นต้องมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมในการเก็บรักษาเฉพาะ และไม่สามารถเก็บไว้นานๆ ได้
ปัจจุบันมีการผลิตระบบการสแกนและพิมพ์ภาพดิจิทัลโดยมี ผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้า iTero (Cadent
Inc. , USA) (รูปที่ 1) เข้าสู่ตลาดในปี 2550 โดยใช้ระบบถ่ายภาพ confocal แบบคู่ขนานเพื่อทาการสแกนภาพดิจิ ทัล
ได้อย่างรวดเร็วจับภาพแสงเลเซอร์ได้ถึง 100,000 จุดและให้ภาพโฟกัสที่สมบูรณ์แบบมากกว่า 300 ภาพ ความลึกโฟกัส
ของโครงสร้างฟัน ความลึกโฟกัสทั้งหมดนี้ห่ างกันไม่เกิน 50 ไมโครมิเตอร์ (50 μm) การสแกนดิจิทัลแบบคู่ขนานจับ
องค์ประกอบและวัสดุทั้งหมดที่พบได้ในปากโดยไม่จาเป็นต้องใช้วัสดุใด ๆ ไปกระทากับฟัน ก่อน เช่นการสเปรย์ ผง
สแกนนเนอร์เฉพาะลงบนฟัน และสามารถจับภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยา (รูปที่ 2 และ 3)
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รูปที่ 1 iTero Scanner equipment (Cadent Inc. , USA)

รูปที่ 2 iTero Scanner
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รูปที่ 3 ภาพแสดงแบบจาลองฟันดิจิทัลสาหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์
เนื่องจากมีการสแกนภาพในช่องปากโดยตรงและไม่จาเป็นต้องใช้การสเปรย์ผงสแกนนเนอร์เฉพาะลงบนฟัน
สแกนเนอร์ iOC ของ Cadent จึงช่วยให้ทันตแพทย์จัดฟันและผู้ช่วยทันตแพทย์มีความยืดหยุ่นในการใช้งานทางคลินิก
ให้การสแกนสภาพในช่องปากเพื่อใช้งานทางทันตกรรมจัดฟันอย่างถูกต้องแม่นยาด้วยการดูแบบที่เสมือนจริงได้ทั้งใน
ผู้ใหญ่และวัยรุ่นในผู้ป่วยที่มีสภาพในช่องปากที่มีความแตกต่างกัน ในด้านส่วนโค้งของขากรรไกรแบบเต็มรูปแบบและ/
หรือแบบบางส่วน นอกจากนี้การออกแบบซอฟต์แวร์ของ iOC ยังสามารถส่งออกข้อมูลและนาไปใช้ให้เข้ากับซอฟต์แวร์
การจัดการสานักงานในระบบการจัดฟันอื่น ๆ เช่น OrthoCAD ได้ด้วย (รูปที่ 4)

รูปที่4 ภาพแสดงแบบจาลองฟันสาหรับงานทันตกรรมจัดฟัน
สาหรับการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอลของที่อื่นๆตัวอย่างเช่นระบบ Lava Chairside Oral Scanner (COS)
ของ บริษัท 3M ESPE ระบบนี้ติดตั้งอยู่บนรถที่มีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ มี CPU มีหน้าจอระบบสัมผัสบาง
ขนาด 13 มม. กล้องที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ประกอบด้วยไฟ LED 192 ดวงและเลนส์ 22 ตัว วิธีที่ใช้ในการจับภาพการ
แสดงผล 3D ของตัวสแกนนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Active Wavefront Sampling เป็น " Lava 3D in Motion" มีการ
ออกแบบออปติคัล มีการเปลี่ยนขบวนการขั้นตอนวิธีการประมวลผลของภาพและการสร้างแบบจาลองแบบเสมือนจริง
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ซึ่งรวบรวมข้อมูล 3D ในชุดข้อมูลภาพและชุดข้อมูลแบบเสมือนจริง หน่วยสแกนประกอบด้วยระบบแสงที่ซับซ้อนซึ่ง
ประกอบด้วยเลนส์หลายตัวและเซลล์ LED สีน้าเงิน ระบบ Lava COS สามารถจับภาพข้อมูล 3D ได้ 20 ภาพต่อวินาที
หรือคิดเป็นชุดข้อมูล 2400 ชุดต่อขากรรไกร เพื่อให้สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยา

ประโยชน์สาหรับทันตแพทย์และช่างทันตกรรมในห้องปฏิบัติการ
ประโยชน์สูงสุดสาหรับช่างทันตกรรมและทันตแพทย์ในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใ ทดแทนนกระบวนการ
ทางเคมี ของวัสดุทันตกรรมหลายอย่าง มีการขจัดข้อผิดพลาดในการรักษาและในวัฏจักรในขบวนการผลิตจะไม่เป็น
ปัญหาอีกต่อไป ตั วอย่ างบางส่ วนของขบวนการเหล่ านี้คือการแข็งตัว ของวัสดุ ที่ใช้ ในการพิ มพ์ การแข็ง ตัวของปู น
ปลาสเตอร์และการแข็งตัวของวัสดุที่ใช้ในการทาต้นแบบจาลองของฟัน ในการทาฟันจาลองแต่ละซี่ และการหดตัวของ
วัสดุเซรามิคที่ใช้ในการเผาแบบดั้งเดิม
ด้ ว ยการสแกนจั บ ภาพแบบดิ จิ ทั ล ทั น ตแพทย์ และช่ า งทั น ตกรรมไม่ จ าเป็ น ต้ องกัง วลเกี่ ย วกับ สิ่ ง จะเกิ ด
ข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากฟองอากาศที่ทาให้แบบจาลองฟันไม่สมบูรณ์ วัสดุที่จาลองแบบฟันมีการบิดเบี้ยวของรูปร่าง
ที่ควรจะเป็นไป การบิดเบี้ยวของถาดพิมพ์ปาก การมีวัสดุพิมพ์ปากไม่เพียงพอในระหว่างการพิมพ์ การทาน้ายาเชื่อมต่อ
ระหว่างถาดพิมพ์ปากและวัสดุพิมพ์ หรือการบิดเบี้ยงของแบบจาลองฟันเนื่องจากน้ายาหรือขบวนการที่เกิดจากที่เกิด
จาก ขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรค(3)
นอกจากนี้ยังมีความสาคัญเป็นพิเศษในด้านการจัดฟันและ การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดมีความจาเป็นต้องดูรูปแบบของ
การสบฟันที่ถูกต้อง แต่เดิมต้องใช้วิธีการกัด ซิลิโคน หรือ ขี้ผึ้งเป็นตังแบบซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ง่าย ทา
ให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ถูกต้อง แตกต่างจากการแสดงผลด้วยแบบดิจิทัล ซึ่งไม่มีอะไรขัดขวางระหว่างฟันบนและฟัน
ล่าง จะเห็นการสบฟันที่ชัดเจน ไม่เกิดข้อผิดพลาด เป็นการลดความเสี่ยงของการหาความสัมพันธ์ระหว่างฟันบนและ
ล่างให้สบฟันได้อย่างสมบูรณ์เพียงพอ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 การใช้ดิจิทัล สแกเนอร์เพื่อทาการตรวจสอบและบันทึกการสบฟัน
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บทวิจารณ์
ในการรักษาด้านทันตกรรมรากฟันเทียมและการทาศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า มีกสารนาภาพดิจิทัลที่ได้
จากการสแกนของ Cone-Beam CT มีการนาซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้สาหรับการออกแบบ สามมิติ 3D และการใช้งานการ
ทาทางด้านทันตกรรมแบบเสมือนจริง มาใช้ในการฝั่งรากเทียม หรืองานศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า การใช้รูปแบบ
ดิจิทัลใน สามมิติ 3D ถูกนามาใช้ในด้านทันตกรรมจัดฟันมากขึ้น เป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยม และจะเป็นทางเลือกในอนาคต
ที่จะใช้ ในการจัดการกับรูปแบบดิ จิต อลในสาขาทัน ตกรรมจัดฟั น เพิ่ม มากขึ้น ทั้ง การสื่อสารกับ ผู้ป่ว ย การวินิ จฉั ย
การวางแผนการรักษา ตลอกจนถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะทาการรักษาผู้ป่วยในแต่ละราย ด้วย
การนาแบบจาลองฟันที่สแกนได้นามาพิจารณาร่วมกับภาพดิจิตอลที่ได้รับจาก Cone-Beam CT ซึ่งสามารถ
จาลองการเคลื่อนไหวของฟันและกระดูกขากรรไกร จะนามาใช้ในการจัดฟัน การทาศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
รวมถึงในกรณีการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดได้ เช่นช่วยอานวยความสะดวกในการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาในกรณีที่
มีความซับซ้อนมาก
Rheude et al(5) เปรียบเทียบการใช้แบบจาลองฟันแบบดิจิทัลกับ แบบจาลองฟันพลาสเตอร์แบบดั้งเดิมใน
การวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษา ได้ข้อสรุปว่าส่วนใหญ่แล้ว แบบจาลองฟันแบบดิจิทัลสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบันทึกประวัติผู้ป่วยในการการจัดฟันได้ เป็นที่น่าสังเกตว่ายิ่งใช้ รูปแบบจาลองฟันแบบดิจิตอลมากเท่าไรก็จะมี
ลักษณะใกล้เคียงกับแบบจาลองฟันที่ทาจากปูนพลาสเตอร์ ทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ประสบการณ์ในการการเรียนรู้
ในช่วงเริ่มต้นจะมีผลเล็กน้อยก่อนที่จะนาแบบจาลองฟันแบบดิจิทัลจะสามารถนามาใช้งานเปรียบเทียบกับแบบจาลอง
ฟันปูนพลาสเตอร์ทั่วไปได้
Leifert และคณะ (4) ได้ทาการวัดและทาการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน ( Model analysis) จากแบบจาลอง
ฟันที่ทาจากปูนปลาสเตอร์แบบดั้งเดิม และทาการเปรียบเทียบกับแบบจาลองฟันในรูปแบบดิจทิ ัล (OrthoCad system,
Cadent, USA) และได้ข้อสรุปว่าความถูกต้องของการวิเคราะห์ แบบจาลองฟันในแบบจาลองฟันทั้ง 2 แบบ ออกมา
ให้ผลการวิเคราะห์ที่ไม่ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ แสดงว่าแบบจาลองฟันแบบดิจิทัลเป็นที่ยอมรับได้ในการวาง
แผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
การใช้การสแกนตัวฟันแบบดิจิตอลในการนาไปใช้ปฏิบัติทดแทนการทาการรักษาแบบเดิม ไม่จาเป็นต้องมี
กระบวนการที่ยุ่งยากในการเรียนรู้ หรือขั้นตอนที่เพิ่มเติม โดยทันตแพทย์จัดฟันหรือผู้ช่วยทันตแพทย์จัดฟัน การวินิจฉัย
และการวางแผนการรักษาจากข้อมูลในระบบดิจิทัลทางทันตกรรมจัดฟันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เพียงแต่ในด้านเวลาและ
การบรรลุเป้าหมายจะรวดเร็วขึ้น ทาให้ความพึงพอใจของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการลงทุนอาจดูเหมือนมากในตอนแรก ถ้าคิดในด้านการลงทุน อย่างไรก็ตามการแสดงผลแบบ
ดิจิทัลช่วยสร้างความสามารถในการทากาไรในระยะปานกลาง เช่นเดียวกับการถ่ายภาพรังสี ด้วยการแสดงผลแบบ
ดิจิตอล ซึ่งทาให้ลดต้นทุนของวัสดุ ที่ใช้ในการรักษา และการดูคุณภาพของขั้นตอนในเวลาปฏิบัติงานจริงในแต่ละ
ขั้ น ตอน ลดอั ต ราการเข้ า รั บ การตรวจซ้ าและเวลาในการรั ก ษาลดน้ อ ยลงท าให้ มี เ วลาในการรั ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากนั้น การมี ขั้นตอนในการรักษาที่รวดเร็ว สะดวกสบายต่ อผู้ ป่ วย ผู้ ที่เคยมารับ บริการจะมี การบอกต่ อ เป็ น
การตลาดแบบปากต่อปากจากความเห็นที่ดีของผู้ป่วยเกี่ยวกับการรับ ทราบข้อมูลแบบภาพดิจิตัลเมื่อเปรียบเทียบกับ
การแสดงผลแบบดั้งเดิมที่ไม่สะดวกสบาย เช่นการพิมพ์ปากด้วย alginate หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เสียเวลา และในผู้ป่วยบาง
รายอาจจะอาเจียรได้ ข้อดีเพิ่มเติมอีกข้อคือความสามารถในการบันทึกการแสดงผลแบบดิจิทัลลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
พื้นที่ว่างเช่นห้องเก็บแบบจาลองฟัน ซึ่งสามารถนาพื้นที่ว่างดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่นการขยายพื้นที่ในการ
ดูแลผู้ป่วย เป็นต้น
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สรุปผลการวิจัย
ประเด็นปัญหาทางทันตกรรมที่อธิบายไว้ข้างต้นถ้ามีการสร้างแบบจาลองฟันเป็นภาพดิจิตอลสามมิติ จะทาให้
ได้รับประโยชน์ต่อผู้ป่วย ทันตแพทย์ที่ทาการรักษาและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง จะทาให้การสแกนดิจิตอลภายในช่องปาก
กลายเป็นขั้นตอนตามปกติในสานักงานทันตกรรมในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้การจาลองแบบฟันและแสดงผลแบบดิจิทัลมี
แนวโน้มที่จะลดเวลาในการ รักษา ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้มากขึ้น ผู้ป่วยจะมีความสะดวกสบายมาก
ขึ้นและประสบการณ์ที่น่าพอใจมากขึ้น ขณะที่นั่งบนเก้าอี้ของทันตแพทย์ในระหว่างการรักษา ด้วยการใช้เครื่องมือที่
แสดงผลแบบดิจิตอล สื่อสารและส่งต่อระว่างทันตแพทย์ที่ร่วมกันทาการรักษา รวมถึงการสื่อสารติดต่อและส่งงานให้กับ
ห้องปฏิบัติการในการทาชิ้นงานที่ต้องการออกมา ที่จะนาไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละราย
สมั ย ก่อ นในช่ ว งปฏิวั ติ อุต สาหกรรมได้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ แตกต่ า งกั น หลายล้ า นรายการโดยใช้
กระบวนการในการใช่เครื่องจักรและผลิตด้วยมือมาตลอด แต่ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการแปลงเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ในด้านการผลิตแบบดิจิตอลตั้งแต่ชนิ้ ส่วนรถยนต์ไปจนถึงการก่อสร้างทาง เนื่องจากมีคุณภาพที่สม่าเสมอและ
ต้นทุนต่ากว่า ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ขบวนการทางด้านดิจิทัล กาลังถูกนามาใช้ทางด้านทันตกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ด้วยความนิยมของระบบดิจิตอลและการเติบโตอย่างมาก งานทันตกรรมที่อาจได้รับประโยชน์จากการสร้าง
แบบจาลองฟันแบบ ดิจิตอล เช่นงานทันตกรรมจัดฟัน งานจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด และทันตกรรมรากเทียม คาดการณ์
ได้อย่างมั่นใจว่าใน อนาคตอันใกล้ จะได้เห็นการนาระบบดิจิทัลมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ใน คลินิกทันตกรรม ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยในแง่ของการวางแผนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
มากขึ้นด้วย
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ผลของยาทางจิตเวชที่ใช้ในการรักษาเด็กพิเศษที่มีต่อช่องปากและงานทันตกรรม
Effects of antipsychotic drugs to oral and dental treatment in special child

ผู้วิจัย

ปวิร์ลดา คุ้มญาติ

เด็กพิเศษ หรือชื่อเต็มว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึงเด็กกลุ่มที่จาเป็นต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากวิธีการตามปกติ ทั้งในด้าน การใช้ชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม เพื่อให้เด็กได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเขาเอง โดยออกแบบการดูแล ช่วยเหลือเด็ก ตามลักษณะความจาเป็น และความ
ต้องการของเด็กแต่ละคน ซึ่งในปัจจุบันจะหมายถึงกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ โดยจะแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม
ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3. เด็กที่มีความบกพร่องทางการสื่อสาร
4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว
5. เด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์ และพฤติกรรม
6. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disabilities)
7. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)
8. เด็กออทิสติก (รวมถึงความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้านอื่นๆ - PDDs)
9. เด็กที่มีความพิการซ้อน
การรักษาผู้ป่วยเด็กพิเศษเด็ก มีเป้าหมายการรักษา อยู่ที่การกระตุ้นและฟี้นฟูพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยการ
รักษาที่ได้ผลดีที่สุดคือ การปรับพฤติกรรมและฝึกทักษะทางสั งคม การกระตุ้นพัฒนาการ และรักษาด้วยยา การรักษา
ด้วยยามีส่วนสาคัญเพื่อลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและเพื่อให้การฝึกดาเนิน ต่อด้วยความราบรื่น โดยยาที่ใช้รักษาผู้ป่วย
เด็กพิเศษจะมีความแตกต่างกันตามโรคและความรุนแรงของอาการ ผู้ป่วยเด็กพิเศษบางประเภทอาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญามีความเสี่ยงในการเกิดโรคลมชักมากกว่า
เด็กปกติ ส่งผลให้เด็กที่มีโรคลมชักร่วมด้วยจาเป็นต้องใช้ยาต้านชักร่วม
โดยอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาผู้ป่วยเด็กพิเศษ นอกจากจะมีประสิทธิภาพ ในการลดพฤติกรรมที่
เป็นปัญหา และเพื่อให้การฝึกดาเนินต่อด้วยความราบรื่น แต่อาจส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ เช่น
ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ (Atypical antipsychotics) มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ที่พบบ่อยคือ acute
extrapyramidal side effect (เมื่อใช้risperidone ในขนาดที่สูง) ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ระดับน้าตาลในเลือดสูง
และภาวะ hyperprolactinaemia อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในช่องปาก เป็นหนึ่งในอาการไม่พึงประสงค์ที่สาคัญ
เนื่องจากเพิ่มเสี่ยงในการเกิดฟันผุ ส่งผลต่ อการรับประทานอาหารของเด็ก และบางอาการ เช่น น้าลายมาก เหงือกโต
ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเด็ก นาไปสู่ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาได้ แต่อย่างไรก็ตาม อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่อง
ปากต้องพิจารณาสาเหตุอื่นๆก่อนจะตัดสินใจว่าเกิดจากยา รวมทั้งระยะเวลาที่ได้รับยาและช่วงเวลาที่เกิดอาการ
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อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่เกิดขึ้น มีดังนี้
1. Erythema multiforme (EM)
เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดการอักเสบของmucocutaneous มีลักษณะ ผื่นที่บริเวณผิวหนังคล้าย
เป้ากระสุน โดยมีโอกาสเกิดจากยา ร้อยละ 4 และร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่เกิดEMมี โอกาสเกิดSteven Johnson
Syndrome โดยมีโ อกาสเกิดรอยโรคที่ ช่องปากได้ ซึ่ งหากเกิด EM แล้ วหยุด ยาทัน ที สามารถป้องกันการเกิด
StevenJohnson Syndrome ได้
การรักษา
ใช้การรักษาตามอาการ การให้อาหารเหลวและการให้สารน้าทางหลอดเลือดมีความจาเป็น
2. Mucosal Pigmentation
การเปลี่ยนสีของเยื่อบุในช่องปาก มีสาเหตุโดยทั่วไปเกิดจาก
1. การสูบบุหรี่
2. การรับประทานอาหารที่มีสี เช่นกาแฟ ชา ไวน์แดง
3. การรับประทานยาบางชนิดเช่น ธาตุเหล็ก cocaine bismuth subsalicylate มีรายงานวิจัยพบว่า การใช้
ยากลุ่ม Phenothiazines โดยเฉพาะ chlorpromazine โดยส่งผลให้เกิดการกระจายของเม็ดสีที่เยื่อบุช่องปาก โดยเกิด
จากการสะสมของ metabolite ของยาในเนื้อเยื่อ
3. Gingival hyperplasia
เป็นการสะสมของ extracellular matrix ใน Gingival connective tissues โดยเฉพาะส่วนที่เป็น collagen
โดย Phenytoin เป็นยากันชักที่มีรายงาน ความชุกของการเกิดGingival hyperplasia พบที่ ร้อยละ 10-50 โดยการเกิด
เหงือกโตจะพบบ่อยในช่วง 3 เดือนแรกที่ได้รับยา phenytoin และเหงือกจะโตมาก ในช่วง 1 ปีแรกของการได้รับยา
การรักษาและป้องกัน
1. แพทย์อาจพิจารณาหยุดยาและเปลี่ยนยาชักตัวใหม่
2. ก่อนได้รับยาphenytoin ควรขจัดคราบจุลินทรีย์เนื่องจากจะลดการเกิดภาวะเหงือกบวม และ ช่วยทาให้
สุขภาพเหงือกดีขึ้น
3. หากภาวะเหงือกโต ยังคงอยู่ แม้ปฏิบัติตามข้อที่1และ2 แล้วอาจพิจารณาส่ง periodontal surgery
4. Xerostomia ปากแห้ง
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการลดลงของน้าลาย
1. การเพิ่มขึ้นของ dental caries
2. การติดเชื้อราในช่องปาก
3. การติดเชื้อแบคทีเรีย ในช่องปาก
4. Aphthous lesions
5. Dysphagia
6. ยาที่มีฤทธิ์ anticholinergic
Anticholinergic drugs มีผล antimuscarinic adverse effects ได้แก่ ปากแห้ง ตาพร่า ปัสสาวะไม่ออก
ท้องผูก และในรายที่รุนแรง อาจทาให้ความจาลดลง Conventional antipsychotic drugs โดยเฉพาะ Thioridazine
และ Atypical antipsychotic drugs ได้แก่Clozapine Olanzapine Quetiapine เป็นdose-dependent ต่อการเกิด
anti cholinergic activity
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5. Sialorrhea ภาวะน้้าลายมาก
คือ ภาวะที่มีการไหลของน้าลายมากขึ้น ซึ่งพบได้ไม่บ่อย ภาวะน้าลายมากมักมีสาเหตุจาก physiological
factor เช่นการมีประจาเดือน การตั้งครรภ์ในช่วงแรก การแปรงฟัน การมีแผลในปาก โดยยาที่มีผลให้น้าลายมากคือ
antipsychotics โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Clozapine
การรักษา
1. รักษาตามอาการ โดยการกระตุ้นให้ผู้ป่วยกลืนน้าลาย
2. ยาที่ลด cholinergic tone Ipratropium spray
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ประเภทของยา

ผลข้างเคียงทางระบบ

ผลข้างเคียงในช่องปาก

1. ยารักษาโรคจิต
(antipsychotic drugs)
1.1 ยารั ก ษาโรคจิ ต กลุ่ ม
ดั้งเดิม (conventional
antipsychotic drugs)
- คลอโพรมาซีน
(chlorpromazine)
- ฮาโลเพอริดัล(haloperidol)
- ไทโอริดาซีน(thioridazine)

1. กลุ่มอาการเอ็กตราพิรามิดัล
(extrapyramidal symptoms:EPS)
- acute dystonia อาการเกร็ งตั ว ของ
กล้ามเนื้อลายบริเวณศีรษะและคออย่างมาก
- akathisia นั่งไม่ติดที่ผุดลุกผุดนั่งต้อ งขยับ
แขนขา เดิน
ไปเดินมาตลอดเวลา
- parkinsonism เป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะ
กล้ า มเนื้ อ เกร็ ง แข็ ง อาการสั่ น เคลื่ อ นไหว
เชื่องช้า เดินไม่แกว่งแขน
- Tardive Dyskinesia
- Neuroleptic Malignant Syndrome
(NMS) มีอาการ
กล้ามเนื้อเกร็งอย่างมาก ไข้สูง ความดันเลือด
และชีพจรขึ้ น ๆ ลง ๆ การตรวจเลือดจะพบ
serum creatinine สูง

1. กลุ่มอาการเอ็กตราพิรามิดัล
(extrapyramidal symptoms:EPS)
- acute dystonia ลิ้นแข็ง พูดหรือกลืนลาบาก
เกร็งกล้ามเนื้อใบหน้าลาคอ
- tardive dyskinesia ดูดหรือ ขมุบ ขมิบปาก
และมี ลิ้ น ม้ว นไปมาในปากหรื อ เอาลิ้น ดุ น แก้ ม
ผู้ป่ว ยทาโดยไม่รู้ตัว หากเป็นมาระยะหนึ่งถึ งแม้
หยุ ด ยาอาการจะยั ง ไม่ ห าย ท าให้ มี ผ ลต่ อ การ
ทาฟัน รวมถึงการใส่ฟัน

Drug
ผลจาก Drug
หมายเหตุ
interaction
Interaction
ต่อยาทันตกรรม ต่อยาทันตกรรม
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ประเภทของยา

ผลข้างเคียงทางระบบ

ผลข้างเคียงในช่องปาก

Drug
ผลจาก Drug
interaction
Interaction หมายเหตุ
ต่อยาทันตกรรม ต่อยาทันตกรรม

2. อาการฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิก
2. อาการฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิก
(anticholinergic effects)
(anticholinergic effects)
2.1 peripheral side effects ปากแห้ง
2.1 peripheral side effects
คอแห้ง ตาพร่ามัว ท้องผูก เหงื่อออก
ปากแห้ง คอแห้ง*
น้อ ย ปั สสาวะลาบาก ท้อ งอื ด และ
หัวใจเต้นเร็ว
2.2 Central side effect สมาธิลดลง
สับสน ความจาลดลง
3. ง่วงซึม (sedation)
4. ความดันโลหิตต่าเมื่อเปลี่ยนท่าทาง
(orthostaic hypotension)
5. leukopenia, neutropenia และ eosinophilia
6. ผิวหนังไวต่อแสงแดด (photosensitivity)
1.2 ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่
(atypical antipsychotic
drugs)
- โคลซาปีน (clozapine)
- ริสเปอริโดน
(risperidone)
- คิวไทอะพีน (quetiapine)
- เอริพิพาโซล (aripiprazole)

- ภาวะแกรนูโลไซต์น้อย (agranulocytosis)
- ง่วงซึม (drowsiness)
- น้าหนักเพิ่ม (weight gain)
- ความดันโลหิตต่าเมื่อเปลี่ยนท่าทาง
(orthostatic hypotension)
- ระดับโปรแลคตินสูง (Hyperprolactinemia)
ประจาเดือนมาไม่ปกติ น้านมไหล
เต้านมโตในผู้ชาย

- น้าลายไหลมาก (sialorrhea)
- ขยับปากเหมือนปากกระต่ายrabbit
(syndrome)

ไม่มี
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ประเภทของยา

ผลข้างเคียงทางระบบ

ผลข้างเคียงในช่องปาก

Drug
ผลจาก Drug
interaction
Interaction หมายเหตุ
ต่อยาทันตกรรม ต่อยาทันตกรรม

2. ยารักษาโรคสมาธิสั้น
- methylphenidate

- คลื่นไส้ อาเจียน(Nausea Vomiting)
- เบื่ออาหาร(decrease appetite)
- ปวดท้อง(stomachaches)
- ปวดศีรษะ(headaches)
- นอนไม่หลับ(Insomnia)

ไม่มี

ไม่มี

- อโทมอทซิทีน
(atomoxetine)

- คลื่นไส้ อาเจียน
- เบื่ออาหาร
- กระหายน้า
- ปวดศีรษะ

ไม่มี

ไม่มี

3. ยารักษาโรคซึมเศร้า
(Antidepressant drugs)
3.1 ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่ม
เอสอาร์ไอ selective
(serotonin reupatake
inhibitors : SSRIs)
- ฟลูอ็อกซีทีน (Fluoxetine)
- เซอร์ทราลีน (sertraline)

- หงุดหงิด (irritability)
- คลื่นไส้ อาเจียน (nausea, Vomiting)
- นอนไม่หลับ (insomnia)
- วิตกกังกล กระวนกระวาย
(anxietyor agitation)
- ปวดศีรษะ (headache)
- มือสั่น (tremor)
- ความรู้สึกทางเพศลดลง

- น้าลายแห้ง การรับรสเปลี่ยนแปลง
(dysgeusia)
- มีอาการอักเสบของเยื่อบุช่องปาก
(stomatitis) ลิ้น (glossitis) และต่อม
น้าลาย

- ยากลุ่มโคเดอีน
(codeine)
- อีริโทรมัยซิน
(erythromycin)

ยากลุ่มSSRIs
ลดการกาจัดยาที่
ใช้ทางทันตกรรม
ทาให้ความเข้มข้น
ของยาเพิ่มขึ้น
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ประเภทของยา
5. ยากันชัก
5.1 phenytoin

ผลข้างเคียงทางระบบ

ผลข้างเคียงในช่องปาก

คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก เดินเซ พูดไม่ชัด
เหงือกโต (gingival hyperplasia)
อ่อนแรง มีนงง สับสน ปวดหัว กระวนกระวาย
และนอนไม่หลับ เหงือกโต

Drug
ผลจาก Drug
interaction
Interaction หมายเหตุ
ต่อยาทันตกรรม ต่อยาทันตกรรม
ไม่มี

ไม่มี

อาการ
เหงือกโตพบ
บ่อยในช่วง
3 เดือนแรก
ที่ได้รับยา
และเหงือก
จะโตมาก
ในช่วง 1 ปี
แรกของการ
ได้รับยา
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บทคัดย่อ
โรคปริทันต์อักเสบถือเป็นโรคในช่องปากที่ตรวจพบได้บ่อยในคนไทยและคนทั่วโลก สาเหตุสาคัญของโรค คือ
เชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอื่นๆ สามารถส่งผลให้เกิดโรคและมีการดาเนินของโรคที่รุนแรงของได้
โรคเบาหวาน ถือเป็นปัจจัยโรคทางระบบที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อการเกิดและดาเนินของโรคปริทันต์ จากข้อมูลล่าสุด พบว่า
มีกลไกที่ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า โรคเบาหวานส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะปริทันต์ ทั้งในส่วนของระบบ
ภูมิคุ้นกันของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด PMN การเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุผิวหลอดเลือด การรบกวนกระบวนการ
collagen metabolism และการส่งเสริมให้เชื้อก่อโรคปริทันต์มีความสามารถในการทาลายอวัยวะปริทัน ต์เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ โรคปริทันต์เอง ก็ส่งผลต่อการดาเนินของโรคเบาหวานเช่นกัน โดยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
macrophage ที่มีความสามารถกระตุ้นกระบวนการต่างๆ ร่วมกับผลของ inflammatory cytokines ทาให้ภาวะ
insulin resistance มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การควบคุมและรักษาโรคเบาหวาน สามารถช่วยลดความรุนแรงและการ
ดาเนินของโรคปริทันต์อักเสบได้ ซึ่งผลการศึกษา แสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจน ของผลการรักษาโรคเบาหวาน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะปริทันต์ได้ ส่วนการรักษาโรคปริทันต์ อาจส่งผลดีต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของระดับ
น้าตาลในเลือด อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา ยังมีข้อโต้แย้ง หลายประการ ซึ่งยังต้องทาการศึกษาต่อไป

บทนำ
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus,DM) เป็นโรคที่มีความผิดปกติของ insulin-dependent glucose
homeostasis ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเรื้อรัง นอกเหนือจากภาวะความบกพร่องของการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดแล้ว
เบาหวานยังมีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการเมทาบอลิซึ่มของไขมัน และโปรตีนด้วยเช่นกัน
อาการแสดงที่สาคัญของโรคเบาหวาน คือ polyuria, polydypsia, polyphagia ซึ่งอาการแสดงเหล่ านี้
เกิดขึ้นเนื่องจากการมีภาวะ hyperglycemia ทาให้มีการดึงน้าออกจากเซลล์สู่กระแสเลือด เกิด osmotic imbalance
ไตพยายามขับน้าออกจากร่างกาย เกิดภาวะ polyuria ทาให้มีการสูญเสียน้า จึงเกิดภาวะ polydypsia และการที่
ร่างกายไม่สามารถนาน้าตาลเข้าไปใช้เป็นพลังงานในเซลล์ ทาให้ร่างกายรู้สึกว่า ขาดพลังงาน จึงกระตุ้นให้เกิดภาวะ
polyphagia ได้

เนื่อเรื่อง
กำรตรวจและวินิจฉัยโรคเบำหวำน สามารถตรวจได้จากข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. Random or casual glucose คือการตรวจระดับ Glucose ในกระเเสเลือดช่วงเวลาใดของวันก็ได้โดยไม่มี
การควบคุมอาหารก่อนตรวจ โดยหากพบว่าได้ระดับ Glucose ในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 200 mg% ร่วมกับมีอาการ
เเสดง เช่น การปัสสาวะบ่อย กระหายน้าบ่อย หิวบ่อย น้าหนักลด ให้วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน
2. Fasting plasma glucose (FPG) คือการตรวจระดับ Glucose ในกระเเสเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง
โดยหากพบว่าได้ระดับ Glucose ในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 126 mg% ให้วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน
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3. Oral glucose tolerance test (OGTT) หรือ 2-hr postprandial glucose(2hPG) คือการตรวจระดับ
Glucose ในกระเเสเลือดช่วงเวลาหลังรับประทาน Glucose 75 กรัม ภายหลัง 2 ชั่วโมง โดยหากพบว่า ค่าระดับ
Glucose ในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 200 mg% ให้วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน
4. Glycosylated haemoglobin คือการตรวจระดับ Glycosylated haemoglobinในเลือด (HbA1c) ซึ่งถ้า
ตรวจได้ 6.5% ขึ้นไป ให้วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน นอกจากนี้ ค่านี้ยังสามารถใช้เพื่อประเมินการควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือดที่ผ่านมาในช่วง 2-3 เดือนก่อนตรวจ โดยระดับ HbA1c ของคนที่ไม่เป็นเบาหวานจะน้อยกว่า 6% ส่วนระดับของ
คนที่เป็นเบาหวานเเละควบคุมไม่ดีจะอยู่ที่ 10-12%

กำรรักษำโรคเบำหวำน
การรักษาโรคเบาหวาน มีเป้าหมายคือการลดระดับน้าตาลให้อยู่ต่ากว่า 120 mg% และมีค่า HbA1C ต่ากว่า
7% เพื่อลดการเกิดผลแทรกซ้อนจากภาวะ Hyperglycemia โดยทั่วไปในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 รักษาด้วย
การใช้ Insulin ส่วนการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลง Life style เช่น การควบคุมอาหาร
การออกกาลังกาย และกรณีที่ยังควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้อาจจาเป็นพิจารณาให้ยาในกลุ่มต่างๆ ตัวหนึ่งหรือหลายตัว
ร่วมกัน เช่น ยาในกลุ่มเพิ่มการสร้าง Insulin จากตับอ่อน เช่น Sulfonylureas หรือยาที่ลดภาวะ Insulin resistance
เช่น Biguanide (Metformin®) หรือ Thiazoliidinediones หรือยาที่ลดการดูดซึม Glucose เข้ากระแสเลือด เช่น
α-glucosidase inhibitor และในกรณีที่การรักษาด้วยยาต่างๆยังไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ร่วมกับการมีภาวะ
บกพร่องในการสร้าง insulin ร่วมด้วย ให้พิจารณารักษาด้วยการใช้ Insulin ทดแทน
ข้อพิจารณาในการให้การรักษาทางปริทันต์ในผู้ป่วยเบาหวานที่สำคัญ เช่น
 ประเมินผู้ป่วยก่อนทาการรักษา ได้แก่สภาวะน้าตาลในเลือด และ vital signs ต่างๆ เช่น blood
pressure เพราะถ้าผู้ป่วยยังควบคุมน้าตาลได้ไม่ดี มีค่า FBS≥200 mg% ควรให้การรักษาเบาหวานก่อน เพราะมีโอกาส
ติดเชื้อได้ภายหลังการรักษาทางปริทันต์ นอกจากนี้ ถ้าผู้ป่วยมี blood pressure สูง อาจแสดงถึง complications ของ
โรคเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ของผู้ป่วยก่อนให้การรักษาทางปริทันต์
 ควรนัดผู้ป่วยมารักษาในช่วงเช้า หรือช่วงเวลาที่ไม่คาบเกี่ยวกับช่วงมื้ออาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทาน
อาหารตรงเวลา โดยถ้าเป็นการนัดในช่วงเช้า ให้ผู้ป่วยรับประทานยาและอาหารเช้ามาก่อน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ
hypoglycemia ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
 การใช้ epinephrine ในยาชาเฉพาะที่อาจส่งผลต่อระดับน้าตาลในเลือดเนื่องจาก epinephrine เป็น
ฮอร์โมนที่ต้านผลของ insulin จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสม แม้ว่าในทางทันตกรรม ปริมาณที่ใช้จะค่อนข้างต่า แต่หาก
ผู้ป่วยมีความผิดปกติขณะได้รับยาหรือมีความเสี่ยงเช่น มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย อาจเลือกใช้เป็นชนิดที่ไม่มี
epinephrine แทนได้
 อาจพิจารณาให้ antibiotics ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อภายหลังการรักษา เช่น กรณีมีค่า HbA1c
มากกว่า 8% หรือต้องทาการผ่าตัดนาน 3-4 ชั่วโมง แต่โดยทั่วไป ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ควบคุมน้าตาลได้ดี และการรักษาใน
ระยะเวลาสั้นๆ อาจไม่จาเป็นต้องได้รับ antibiotics prophylaxis หรือภายหลังการรักษา
 เลือกใช้ยาที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วย หลีกเลี่ยงยาที่อาจเกิด drug interactions เช่น ยากลุ่ ม
salicylates กับยากลุ่ม sulfonylureas
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 เน้นย้าให้ผู้ป่วยมี oral hygiene ที่ดี สามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลดี ทั้งต่อ
โรคเบาหวานและโรคปริทันต์อักเสบ
Periodontal disease
Periodontal disease เป็น multifactorial disease ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของอวัยวะปริทันต์ โดยกลไก
การเกิดโรคสัมพันธ์กับการมี bacterial pathogens ร่วมกับปัจจัยสาคัญต่างๆ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญคือ systemic
factors

Diabetes as a risk factor of periodontal disease
โรคเบาหวานถือเป็น periodontal systemic risk factor ที่สาคัญของ periodontal disease ซึ่งจากข้อมูล
epidemiologic study(NHANES III) แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วย periodontitis มีการตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานสูงกว่า
ผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรค periodontitis ถึงสองเท่า(Soskolne,2001)
นอกจากนี้ ผลการศึกษาใน Pima Indian จาก Gila river Indian community project ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มี
การเกิดโรคเบาหวาน Type II มากที่สุด ซึ่งเมื่อศึกษาเเบบ Cross-sectional ดูความสัมพันธ์ของโรคทั้งสอง โดยประเมิน
จากค่า Periodontal attachment loss เเละ Bone loss เเล้ว พบว่ากลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน Type II จะมีความชุกเเละ
ความรุนเเรงของปริทันต์มากกว่า เเละ Onset ในการเกิดโรคปริทันต์จะเกิดในช่วงอายุที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน
(Shlossman et al 1990) เเละเมื่อพิจารณาถึงความรุนเเรงของการทาลายอวัยวะปริทันต์ ในการศึกษาของ Emrich(1991)
ซึ่งเป็นการศึกษาเเบบ Longitudinal เป็นเวลา 2 ปี พบว่ากลุ่มที่เป็นเบาหวาน Type II จะมี Periodontal attachment
loss มากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นโรค 2.8 เท่าเเละมี Bone loss มากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นโรค 3.4 เท่า
เมื่อติดตามผลในกลุ่มที่เป็นเบาหวาน Type II จะมี Bone loss มากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นโรคถึง 4.23 เท่าโดยพบ
ความสัมพันธ์มากในกลุ่มอายุน้อย (Taylor GW.et al,1998)
นอกจากนี้ การควบคุมน้าตาลในกระเเสเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน Type II ก็เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อระดับ
ความรุนเเรงของโรคปริทันต์ โดยจากการศึกษาของSeppara (1993) พบว่า หากควบคุมระดับน้าตาลใน เลือดไม่ดี
(HbA1c≥ 9%) จะเพิ่มการเกิด Severe periodontal disease ได้ถึง 2.9 เท่า ขณะที่กลุ่มที่ควบคุม โรคเบาหวาน ได้ดี
(HbA1c< 9%) จะเพิ่มการเกิด Severe periodontal disease น้อยกว่าคือ 1.56 เท่า (Tsai,2002) เมื่อเทียบกลุ่มที่ไม่
เป็นโรคเบาหวาน เเละเมื่อพิจารณาถึงระดับการทาลายกระดูกพบว่ากลุ่มที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ดีจะเพิ่มภาวะ
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Bone loss ถึง 11.4 เท่า ในขณะที่กลุ่มที่ควบคุมโรคเบาหวานได้ดี จะเพิ่มภาวะ Bone loss น้อยกว่าคือ 2.2 เท่าเมื่อ
เทียบกลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวาน
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า โรคเบาหวาน ถือเป็น risk factor ที่สาคัญในการเกิดโรคปริทันต์นั่นเอง
(Offenbacher,1996)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง diabetes mellitus และ periodontal disease
Periodontal disease
Periodontal pathogen

AGE-protein
Insulin resistance

Endotoxin,toxin,
cell membrane product

Diabetes

Hyperglycemia
Macrophage,AGE-R
Syn.,secret. TNF-alpha,IL-I beta

Proinflam. cytokines
Secret.TNF-alpha,IL-1beta
CT destruction,bone resorption

Degrad. cascade
Hydrolase,MMP,collagenase secretion
CT degradation

จากภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง periodontal disease และ diabetes ซึ่งมีลักษณะเป็น 2-way
relationship โดยผลของ diabetes จะทาให้เกิด hyperresponsive macrophage จากการกระตุ้นของ AGEs
ร่วมกับการมี impaired wound healing จาก angiopathy และ possible microbial effect ส่งเสริมให้เกิด
periodontal disease ขณะเดียวกัน การมี periodontal pathogens โดยเฉพาะ gram negative bacteria ทาให้มี
การเพิ่มขึ้นของ endotoxins, virulence ต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการเพิ่มขึ้นของ inflammatory cytokines ดังภาพ
กระตุ้นให้เกิดภาวะ insulin resistance และ hyperglycemia ได้เช่นเดียวกัน
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับผลที่มีต่อกันในแต่ละโรค สำมำรถสรุปได้ดังนี้
 ผลของ Diabetes mellitus ต่อ Periodontal disease
โรคเบาหวานทาให้เกิดผลต่อโรคปริทันต์ด้วยกลไกต่าง ๆ ที่สาคัญได้แก่
1. จากการศึกษาพบว่าเชื้อที่พบในผู้ป่วยโรคปริทันต์ซึ่งเป็นเบาหวานไม่แตกต่างจากผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน
โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียก่อโรค(Mealey,2006) รวมทั้งการควบคุมระดับน้าตาลยังไม่มีผลต่อการเปลี่ยนเเปลงเชื้ออย่าง
มีนัยสาคัญ ทั้งในผู้ป่วยเบาหวานทั้ง Type I เเละ Type II อย่างไรก็ตาม มีบางการศึกษาพบว่าเชื้อ Porphylomanas
gingivalis (Pg.)บาง Serotype จะมีการเพิ่มขึ้นได้ในผู้ป่วยเบาหวาน (Zombon,1998)
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Makiura (2008) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์กับระดับการควบคุม
โรคเบาหวาน พบว่ า เชื้อ Pg.จะพบได้บ่อยกว่าในกลุ่มที่มีระดับ HbA1c ไม่ลดลงหลังการรักษาปริทันต์ เเละพบ
Pg. type II fimbriae ในเฉพาะกลุ่มที่มี HbA1c เพิ่มขึ้นหลังการรักษาปริทันต์ จึงอาจกล่าวได้ว่าระดับการเปลี่ยนเเปลง
น้าตาลในเลือดมีผลต่อปริมาณเชือ้ Pg. โดยเฉพาะ Pg. type II fimbriae ซึ่งบทบาทของเชื้อแบคทีเรีย อาจยังไม่ชัดเจน
ในการส่งผลต่อโรคปริทันต์แต่อาจเกิดต่อเนื่องจากการมีภาวะน้าตาลในเลือดสูงนั่นเอง
2. ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มที่จะเกิดความบกพร่องของPMN ในกระบวนการ Chemotaxis,Adherance เเละ
Phagocytosis ส่งผลให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นภายหลังการติดเชื้อ periodontal pathogens ซึ่งนอกเหนือจากการลด
ความสามารถในการทางานของ PMN แล้ว ยังพบว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นเบาหวานส่วนหนึ่งจะมีภาวะ Hyperresponsive
ของ Macrophage เเละ Monocyte ซึ่งเกิดจากการสะสมของ AGEs สารนี้จะกระตุ้น Monocyte เเละ
Macrophage ให้เคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณที่มีการสะสม และมีการสร้างเเละเพิ่มปริมาณ Cytokinesโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
IL-1,6 เเละ TNF-alpha ทาให้เกิดการทาลายของ Connective tissue และ alveolar bone อย่างรุนแรง
(Mealey,2006)
Polau และคณะ(2017) พบว่า ผู้ป่วยที่เป็น poorly controlled DM มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของระดับ
IL-1ß, TNF-α, IL-6, RANKL/OPG, oxidative metabolites และ CRP ในกระแสเลือด และมีการลดลงของค่าเหล่านี้
ภายหลังการรักษาโรคเบาหวาน
3. ผลจากการเพิ่มการสะสม Advance glycation end products(AGEs) พบว่า การเพิ่มขึ้นของ AGEs มีผล
ต่อ osteoblast,fibroblast ทาให้มีการสร้าง Collagen ลดลงร่วมกับการมีการเพิ่มปริมาณ Collagenase จาก
Neutrophil เเละ matrix metalloproteinase ทาให้เกิดการทาลายเนื้อเยื่อได้มาก นอกจากนี้ ยังพบว่า AGEs จะจับ
กับ receptor ทาให้ macrophage มีคุณสมบัติในการสร้าง cytokines ที่สาคัญ เช่น IL-I,6 และ TNF-alpha ส่งเสริม
ให้เกิดการทาลายของ connective tissue
AGEs เป็น Macromolecule ที่ไม่สามารถคืนรูปได้ เป็นสารประกอบของ Glucose เเละ Amine ซึ่งเกิดขึ้น
โดยกระบวนการ nonenzymatic pathway AGEs จะยึดติดบนผิวบริเวณ เนื้อเยื่อต่าง ๆ, โปรตีนในPlasma, หลอด
เลือด เเละพบที่ Gingiva ด้วย ทาให้เกิด Collagen crosslink ,ลดความสามารถในการละลายตัว เเละ Turnover rate
ของ Collagen ทาให้ลดความสามารถในการหายของเเผล เเละหากเกิดร่วมกับมี การขยายตัวของ extracellular
matrix จะเกิดภาวะเเทรกซ้อนที่สาคัญคือการหนาตัวของผนังหลอดเลือดเเละลดขนาดของ Lumen ลงทาให้การขนส่ง
Oxygen เเละของเสียลดลงส่งผลกระทบต่อการทางานอวัยวะต่างๆ รวมทั้งในอวัยวะปริทันต์ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ การจับของ AGEs กับ Endothelial cell จะทาให้เกิดภาวะ hyperpermeable และ
hyperexpression ของ adhesion molecule ส่งเสริมให้มีการเพิ่มขึ้นของ inflammatory cells ช่วยเสริมผลการ
ทาลายของ immune cell ในเนื้อเยื่อปริทันต์ ที่เกิดจากการกระตุ้นโดยตรงดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น (Soskolne,2001)
และจากการศึกษาล่าสุด โดย Umeda และคณะ (2016) พบว่าระดับน้าตาลในเลือดที่สูงขึ้น ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของ osteoblast proliferation, differentiation และ mineralization อย่างมีนัยสาคัญ
 ผลของ Periodontal disease ต่อ Diabetes Mellitus
ผลของโรคปริทันต์ต่อเบาหวาน น่าจะเกี่ยวข้องกับการมี chronic gram negative periodontal infections
ทาให้มีการเพิ่มขึ้นของภาวะ insulin resistance และ poor glycemic control โดย markers ที่สาคัญซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการมีภาวะ chronic inflammation เช่น C-reactive protein, IL-6, fibrinogen เป็นต้น ซึ่ง inflammatory
marker เหล่านี้จะยิ่งทาให้มีภาวะ insulin resistance ได้นั่นเอง ซึ่งนอกเหนือจากโรคปริทันต์ที่ทาให้เกิดภาวะ

64

chronic inflammation และมีการหลั่ง cytokines ต่าง ๆ อย่างมากแล้ว metabolic syndrome ที่สาคัญ เช่น
obesity ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ inflammatory mediators ได้เช่นเดียวกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่า
ผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะ type 2 มักมีภาวะของโรคอ้วนร่วมด้วย
Genetic considerations as a common pathways between Periodontal disease and Diabetes Mellitus
นอกเหนือจากความพยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทั้งสองชนิดแล้ว
Soskolne(2001) ได้พยายามอธิบายเกี่ยวกับ genetic effects ที่อาจส่งผลต่อโรคทั้งสองเช่นกัน โดยได้ชี้ให้เห็น
genetic mechanisms ที่อาจเป็นไปได้ เช่นการมี polymorphism ของ DQ allele of HLA-D region ทาให้มีการ
ตอบสนองของ monocyte ที่ผิดปกติ มีการสร้าง cytokines ต่าง ๆ ในปริมาณมากจนส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพทั้งใน
periodontal disease และ diabetes ด้วยเช่นกัน
Treatment interaction between Periodontal disease and Diabetes Mellitus
Effects of Diabetes on the response to periodontal therapy
สภาวะของโรคเบาหวานมีผลต่อการรักษาทางปริทันต์ โดยพบว่า ผู้ป่วยที่เป็น well-controlled DM จะมีการ
ตอบสนองต่อผลการรักษาไม่แตกต่างจาก non-diabetic patient(Christgau,1998) ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยที่เป็น poorcontrolled DM ก็จะมีการเกิด recurrence ของ deep pocket และมี less long-term response มากกว่าผู้ป่วยที่
เป็น well-controlled DM(Tervonen,1997)
Salvi (2005) พบว่า ผู้ป่วย type 1 DM จะมี rapid,severe gingival inflammation มากกว่า non-type 1
DM ซึ่งมีระดับ plaque score เท่ากัน
Santos (2009) พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่มี well glycemic control ให้ผลการรักษาทางปริทันต์ที่ดีกว่าผู้ป่วย
ที่เป็น poor glycemic control ด้วยเช่นกัน
ซึ่งจากข้อมูลส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่า การควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีความสาคัญ
ต่อผลการรั กษาโรคปริทันต์ ดั งนั้น ผู้ ป่ วยเบาหวานที่ ยั งควบคุมระดั บน้ าตาลได้ ไม่ดี อาจจาเป็ นต้องมี การรักษาใน
systemic phase ก่อน หรือควบคู่ไปกับการรักษาใน initial phase เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดสาหรับผู้ป่วย
Effects of Periodontal treatment on the response to glycemic control
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาโรคปริ ทั น ต์ ต่ อ การควบคุ ม ระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดยั ง
controversy โดยจากการทา meta-analysis พบว่า ข้อมูลการศึกษาที่ได้ยังมีข้อบกพร่อง เช่น sample size น้อย, วิธี
การศึกษายังมีข้อแตกต่างกันมากจนไม่สามารถนามาประมวลให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนได้ เป็นต้น โดยการศึกษาที่สนับสนุน
การรักษาทางปริทันต์ช่วยส่งเสริม glycemic control เช่น Grossi(2001) ซึ่งพบว่า การกาจัดเชื้อ Pg จะช่วยควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยที่เป็น poorly controlled DM และการใช้ doxycycline ช่วยลดปริมาณ AGE ในหนูที่
เป็น type 2 DM นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของ Kirane(2005),Stewart(2001),Rodigues(2003) ซึ่งศึกษาในผู้ป่วย
type 2 DM พบว่าการทา scaling และ root planing ช่วยให้ระดับน้าตาลในเลือดผู้ป่วยดีขึ้น รวมทั้งผลการศึกษาของ
Darre(2008) ซึ่งเป็น meta-analysis พบว่า periodontal treatment มีผลลด HbA1c(0.79%) ได้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ และการศึกษาล่าสุด โดย Wang (2017) พบว่า การรักษาโรคปริทันต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถลดระดับ
TNF-α, IL-6, HbA1c ได้ โดยเฉพาะในรายที่ได้รับการรักษาเบาหวานโดยการใช้ยาร่วมด้วย
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ในส่วนของการศึกษาที่พบว่าการรักษาทางปริทันต์ไม่มีผลต่อ glycemic control เช่น การศึกษาของ
Aldridge (1995), Smith (1996), Westfelt (1996), Christgau (1998) ซึ่งพบว่า periodontal treatment ไม่มีผล
ต่อ glycated hemoglobin และการศึกษา meta-analysis โดย Janket (2005) ก็พบว่า periodontal treatment
ไม่มีผลต่อ glycemic control ในผู้ป่วยเบาหวานเช่นกัน
ซึ่งบทสรุปเกี่ยวกับผลของการรักษาทางปริทันต์ต่อการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ยังคงต้องได้รับการศึกษา
ต่อไปเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์ที่มีภาวะของโรคเบาหวานร่วมด้วย
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ผู้วิจัย

เรืองวุฒิ เกตุภู่พงษ์

โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย (Early Childhood Caries) นับเป็นปัญหาทางทันตสุขภาพที่สาคัญ ในเด็กก่อนวัยเรียน1
ซึ่งการลุกลามของโรคค่อนข้างรวดเร็ว โดยเฉพาะในฟันหน้าน้านมที่มีชนั้ ของเคลือบฟัน และเนื้อฟันที่บาง ทาให้เมื่อ
มี ร อยผุ เ กิ ด ขึ้ น รอยผุ อ าจขยายขนาดและสู ญ เสี ย เนื้ อ ฟั น ได้ ม าก ซึ่ ง การรั ก ษาด้ ว ยการอุ ด ฟั น อาจไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ การรักษาจึงอาจจาเป็นต้องบูรณะโดยการใช้ครอบฟัน ซึ่งการรักษาฟันหน้าน้านมในปัจจุบันมีความ
คาดหวังผลในด้านความสวยงามมากยิ่งขึ้น ทาให้การบูรณะฟันหน้าน้านมด้วยครอบฟันชนิด Stainless Steel
Crown ได้รับการยอมรับน้อยลง พบว่าในระยะหลังผู้ปกครอง อยากมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวัสดุ บูรณะ
ให้แก่คนไข้ และผู้ปกครองมีความต้องการวัสดุที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้ น2 จากการศึกษาโดยทันตแพทย์เฉพาะ
ทางด้าน ทันตกรรมสาหรับเด็ก พบว่า 87% ของผู้ปกครองคานึงถึงความสวยงาม แม้แต่วัสดุที่ใช้บูรณะในฟันหลัง 3
และในเด็กที่เป็นผู้ป่วยเอง ก็ชื่นชอบวัสดุ ที่มีสีเหมือนฟันธรรมชาติ การศึกษาของ Fishman R. และคณะ ในปี
20064 พบว่าเด็กชื่นชอบวัสดุอุดฟันที่มีสีเหมือนฟันจาพวก Composite มากที่สุด โดยวัสดุอุดฟัน Amalgam ที่มีสี
เงิน ได้รับความชื่นชอบน้อยที่สุดในเด็กกลุ่มที่ทาการศึกษา
การรักษาเพื่อความสวยงามในฟันหน้าที่ผุ หรือฟันหน้าน้านมที่ได้รับอุบัติเหตุนั้นส่วนใหญ่ จะต้องการการ
รักษาที่ปกคลุมตัวฟันทั้งซี่ เนื่องจากตัวฟันน้านมที่มีขนาดเล็กรวมถึงโครงสร้างของฟันน้านม ที่มีส่วนของชั้นเคลือบ
ฟันที่บาง ทาให้มีส่วนที่ใช้ในการ bonding กับวัสดุอุดฟันได้น้อย5 วัสดุบูรณะฟันหน้าเพื่อความสวยงามในอุดมคติ
่น
นั้ ควรจะทาง่าย แข็งแรง สวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ และราคาไม่แพงซึ่งการบูรณะฟันเพื่อความสวยงามสาหรับ
ฟันหน้าน้านมถือเป็นเรื่องที่ท้าทายในงานทันตกรรมสาหรับเด็ก เพราะไม่เพียงแต่วัสดุและเทคนิคที่ใช้นั้นค่อนข้าง
sensitiveยังรวมไปถึงกลุ่มคนไข้เด็ก ที่ต้องการการรักษาฟันหน้าน้านมนั้นมักเป็นกลุ่มเด็กเล็กที่มีปัญหาในแง่ของ
การจัดการพฤติกรรมร่วมด้วย 6,7 ในอดีตที่ผ่านมา Resin strip crown ถือเป็นทางเลือกที่ดีสาหรับฟันที่ยังมีเนื้อฟัน
ธรรมชาติเหลืออยู่พอสมควร ภายหลังจากการที่ได้มีการกาจัดรอยผุออกหมดแล้ว แต่หากพบว่ามีชั้นเคลือบฟัน ไม่
เพียงพอสาหรับการ bonding การเลือกบูรณะด้วย Pre-veneered crown หรือ Open-faced SSC ถือเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง
Resin strip crown, Pre-veneered stainless steel crown และ Open-faced SSC ถือเป็นทางเลือก
ในการบูรณะฟันหน้าที่ให้ความสวยงามที่ใช้แทนSSCซึ่งมีการใช้และการศึกษากันมายาวนาน โดยวัสดุบูรณะแต่ละ
ประเภทนั่นอาจมี
้
ข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ในอดีต Resin strip crown ถือเป็นทางเลือกที่ให้ความสวยงามได้
มากที่สุด เพราะทั้งสีและรูปร่างของครอบฟัน สามารถเลือก และปรับแต่งได้ แต่อย่างไรก็ดีในการทา ถือว่ามี
technique sensitive สูง8 ส่วน Pre-veneered stainless steel crown นั้นอาจมีเทคนิคที่ไม่ sensitive เท่า
strip crown เนื่องจากสามารถยึดติดได้ด้วย GI cement ที่ทนต่อความชื้น9 แต่อย่างไรก็ดีครอบฟันชนิดนี้ต้องมี
การ preparation ส่วนของตัวฟันที่มากกว่า เพื่อให้มี passive fit และส่วน facing อาจมีการแตกหรือหลุดได้10
ส่วน Open-faced SSC นั้นจะมีการ preparation ตัวฟันที่ conservative มากกว่า และทนต่อความชื้นได้ใน
ขั้นตอนการ cementation แต่อย่างไรก็ดี ก็ต้องมีการควบคุมความชื้น ในขั้นตอนการทา resin facing และใช้เวลา
ในการรักษาที่นานกว่า ซึ่งทั้งนี้ยังมีงานวิจัยไม่มากนักที่สนับสนุนให้ใช้ Open-faced SSC รวมถึงพบว่า
composite resin ที่ใช้บูรณะในด้านหน้านั้นอาจหลุดได้11
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Zirconia เป็น crystalline dioxide of zirconium ที่มีคุณสมบัติเชิงกลใกล้เคียงกับโลหะ และมีสี
ใกล้เคียงกับฟัน Zirconia จึงเป็นที่รู้จักกันในนาม “Ceramic steel” เพราะสามารถให้ความสวยงามได้ใกล้เคียง
ฟันธรรมชาติและมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับ โลหะ โดย zirconia ได้ถูกนามาใช้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยส่วน
ใหญ่จะใช้เพื่อทาครอบฟันในฟันแท้, Fixed partial dentures, Implant abutment, Inlay-Onlay ซึ่งครอบฟันที่
ทาจาก zirconia พบว่าามีความแข็งแรงกว่า Porcelain fused to metal crown ประมาณ 5 เท่า และมีความใส
มากกว่า Porcelain fused to metal crown อีกทั้ง zirconia นั้นยังมีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ที่ดี
และมี chemical resistance ที่ดี ซึ่งโดยรวมถือว่าเป็นวัสดุที่มี biocompatibility ที่ดี12
หลังจากที่ Zirconia ได้นามาใช้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในงานทันตกรรมสาหรับผู้ใหญ่ และพบว่าประสบ
ความสาเร็จดี 13-15 วัสดุดังกล่าวจึงได้ถูกนามาใช้ในงานทันตกรรมสาหรับเด็ก ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ให้ทั้งความ
ทนทานและความสวยงาม มีการศึกษาทั้งในห้องปฏิบัติการ และในทางคลินิก ที่แนะนาว่า zirconia ถือเป็นวัสดุที่
ได้รับการยอมรับในการบูรณะฟันน้านม 16-18 EZ-Pedo (EZ-Pedo, Loomis, Calif., USA) เป็น Pediatric
zirconia crown ตัวแรกที่ได้รับการจัดจาหน่ายในอเมริกา โดยเริ่มมีการวางขายในปี 2008 จากนั้น All ceramic
restoration ก็มีเพิ่มมากขึ้น และจัดจาหน่ายโดยหลากหลายบริษัทผู้ผลิต (NuSmile, Houston, Texas, USA;
Kinder Krowns, St. Louis Park, Minn., USA; Cheng Crowns, Exton, Pa., USA)
ข้อดีของ Zirconia crown อันดับแรกคือด้านความสวยงามโดยตัวครอบฟันจะครอบคลุมฟันทั้งซี่ และ
เทคนิคในการ cementation มีความ sensitive น้อยกว่าวัสดุ strip crown ข้อเสียของ zirconia crown คือไม่
สามารถ crimp ส่วนขอบของครอบฟัน เพื่อเพิ่ม mechanical retention ได้, ไม่สามารถเปลี่ยนสีของครอบฟัน ที่
ทามาสาเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิตได้ รวมถึงต้องทาการกรอแต่งฟันมากกว่าการทา SSC19 และทั้งนี้ zirconia crown
ยังมีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับ Esthetic anterior pediatric crown แบบอื่นๆ 2
Zirconia crown ที่ทาสาเร็จรูป ให้ความสวยงามใกล้เคียงกับฟันหน้าน้านม โดยพบว่ามี gingival tissue
adaptation ที่ดี โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ Open-faced SSC รวมถึงใช้เวลาและขั้นตอนในการทาที่น้อยกว่าด้วย
zirconia crown ที่มีการผลิตเพื่อใช้ในงานทันตกรรมสาหรับเด็ก จะมีหลายขนาดแตกต่างกันไป เพื่อให้สามารถ
เลือกใช้กับฟันธรรมชาติตามขนาดได้อย่างเหมาะสม zirconia จะมีพื้นผิวที่ขัดมันเป็นอย่างดี จึงช่วยในการลดการ
สะสมของคราบแบคทีเรียและคราบสีต่างๆได้ดี เมื่อเทียบกับ strip crown และ zirconia crown สามารถใช้ง่าย
และไม่เกิดปัญหา facing loss แบบครอบฟันชนิด Pre-veneered SSC จากข้อดีทั้งหลายที่กล่าวมาทาให้ zirconia
crown ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน และปัจจุบัน zirconia crown สาหรับฟันน้านมมีวาง
จาหน่ายแล้วทั้งสาหรับฟันหน้าและฟันหลัง1
การศึกษาของ Daniel M. Holsinger และคณะในปี 2016 20 โดยศึกษาถึง Clinical evaluation และ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ Pediatric zirconia anterior crown ได้ทาการศึกษาจากการทาครอบฟัน 57 ซี่
ในคนไข้เด็ก 18 คน ติดตามผลการรักษาเป็นเวลาเฉลี่ย 20.8 เดือน พบว่า 96% ไม่พบการเกิดเหงือกอักเสบ หรือ
พบมีเหงือกอักเสบแค่เพียงเล็กน้อย, 86% พบขอบของครอบฟันแนบสนิทดี , 64% ครอบฟัน zirconia ให้สีที่
เหมือนหรือแยกไม่ออกเมื่อเทียบกับฟันข้างเคียง, 89% ครอบฟันมีรูปร่างของฟันที่เป็นธรรมชาติ ทั้งนี้จาก
การศึกษาไม่พบการเกิด recurrent caries และไม่พบการสึกของฟันคู่สบ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเป็นอย่างสูงทั้ง
สี ขนาด และรูปร่างของครอบฟัน โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ระบุว่า ครอบฟันชนิดนี้ช่วยทั้งในเรื่องความสวยงามและ
สุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นของคนไข้ และ 89% ของผู้ปกครองที่ใช้ ยินดีที่จะแนะนาครอบฟันชนิดนี้ให้ผู้ปกครองท่าน
อื่นต่อไป20
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ไม่เพียงแต่ผู้ปกครองที่ให้ความสาคัญถึงความสวยงามในการรักษาฟันหน้าน้านมที่ผุเท่านั้น การศึกษาของ
Sharat Chandra Pani และคณะในปี 2016 22 ซึ่งได้ศึกษาในกลุ่มเด็กอายุ 5-8 ปี ถึงความคิดเห็นในแง่ของการ
รักษาเพื่อความสวยงามในฟันหน้าน้านม พบว่าในกลุ่มเด็กเอง ก็มีความต้องการการรักษาที่ให้ความสวยงาม
เช่นเดียวกับผู้ปกครอง โดย zirconia crown ถือเป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการรักษาฟันหน้า
น้านม ซึ่งถึงแม้ concept ของ Jean Piaget จะระบุว่า เด็กมีความสนใจและใส่ใจต่อความสวยงามและรูปลักษณ์
ของตนเองหลังอายุ 8 ขวบขี้นไป แต่จากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาของเด็กที่ผ่านมาพบว่า จากการที่เด็กได้รับสื่อ
ต่างๆมากขึ้นในปัจจุบัน ทาให้เด็กตั้งแต่อายุ 3-5 ปี อาจเริ่มมีความสนใจแต่รูปลักษณ์ภายนอกของตนเองแล้ว23-24
การทา Zirconia crown จะไม่สามารถ crimp หรือตกแต่งตัวครอบฟันที่ทามาสาเร็จรูปได้ ทันตแพทย์จึง
ต้องกรอแต่งฟันให้ใส่ได้พอดีกับครอบฟัน โดยขอบของฟันภายหลัง tooth preparation ควรมีลักษณะเป็น
Feather margin และอยู่ใต้เหงือกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ทั้งนี้การห้ามเลือดภายหลัง subgingival preparation
จะมีความสาคัญอย่างมากต่อการยึดอยู่ของ zirconia crown ในขั้นตอนการ cementation ต่อไป
การทา tooth preparation สาหรับครอบฟัน zirconia จึงต้องมีกรอฟันที่เพิ่มขึ้น และอาจทาให้ใช้เวลา
มากขึ้น โดยเฉพาะในทันตแพทย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการรักษา25
การศึกษาของ Ju-Hyoung Lee ในปี 2018 25 ได้นาเสนอการทา Guided tooth preparation for zirconia
pediatric crown โดยผู้ที่ทาการศึกษาได้ทาการพิมพ์ปาก และทาแบบจาลองฟัน จากนั้น ได้ทาการกรอแต่งฟันบน
cast และใช้วัสดุ acrylic resin ช่วยทา Guided tooth preparation บน cast และนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
กรอแต่งฟัน เวลาทางานในคลินิก พบว่าเทคนิคดังกล่าวช่วยให้การทางานในคลินิก สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ใช้
เวลาในการลองครอบฟันที่น้อย และให้ผ ลการรักษาที่ดี ถือเป็นเทคนิคที่ดีสาหรับ ทันตแพทย์ ที่ ยังอาจขาด
ประสบการณ์ในการบูรณะฟันน้านมด้วย zirconia crown
การยึดติด zirconia crown ด้วย cement ถือเป็นขั้นตอนสาคัญ ซึ่ง zirconia จะไม่สามารถ etched
และ bonded เนื่องจากไม่มีส่วนของ silicone ในส่วนของ glass ceramic, การทา sand blasting เพื่อเพิ่ม
micro-cracks ที่ผิวของ zirconia นั้นไม่แนะนา จากการศึกษาพบว่า cement ที่แนะนาให้ใช้ยึด zirconia crown
คือ conventional or self-adhesive resin cements26
Cementation technique ด้วย resin cement มีหลายขั้นตอนและค่อนข้างยุ่งยากกับการนามาใช้ใน
เด็กเล็ก เทคนิคที่ง่ายและแนะนาให้ใช้คือ Bioceramic luting cement ซึ่ง cement ดังกล่าวนี้จะสร้าง alkaline
environment (High pH) เพื่อลดกรดและแบคทีเรีย และมี thermal properties ใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อฟัน27 พบว่า
ใช้ง่ายเพราะไม่ต้องทาการ etch ที่ตัวฟันก่อน และความไหลลื่นของ cement ช่วยให้สามารถใส่ครอบฟัน ได้ลง
ตาแหน่งได้ง่ายขึ้น และสามารถกาจัด cement ส่วนเกินได้ง่ายในช่วง ruberry phase
Zirconia อาศัยปฏิกิริยาของ phosphate receptor ที่จะยึดติดกับ phosphate ใน cement ซึ่งในเลือด
และน้าลายก็มี phosphate เช่นกัน ซึ่งถ้า phosphate ในเลือดและน้าลายไปจับที่ผิวของ zirconia ก่อนการ
cementation ก็จะทาให้ขัดขวาง phosphate receptor บนผิวของ zirconia crown
ดังนั้น zirconia crown จึงไม่ควรมีการปนเปื้อนกับเลือดหรือน้าลายก่อนมีการยึดด้วย cement 28 ซึ่งใน
การแก้ปัญหานี้ ทางบริษัทผู้ผลิตจึงทา Try-in pink crown เพื่อช่วยในการลองครอบฟันก่อนมีการยึดด้วย
cement ซึ่งจะทาให้ zirconia crown นั้นไม่มีการปนเปื้อนจนกว่าจะถึงขั้นตอนการ cementation โดย Try-in
pink crown จะมีขนาดและรูปร่างเท่ากับ zirconia crown ในเบอร์่นๆ
นั้ สามารถใช้ซ้าและฆ่าเชื้อด้วย autoclave
ได้ ก่อนการ cementation จะใช้ Try-in pink crown เพื่อเลือกขนาดที่เหมาะสม ทาให้ zirconia crown ที่จะใช้
ไม่เกิดการปนเปื้อนกับเลือดและน้าลายก่อนขั้นตอนการ cementation28
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ในฟันหน้าน้านมที่สูญเสียเนื้อฟันไปมาก และผู้ปกครองยังเลือกการบูรณะด้วย zirconia crown ทันต
แพทย์อาจใช้วัสดุพวก Glass ionomer cement ทาเป็นส่วนของ post ก่อนใส่ครอบฟัน zirconia ต่อไป ดัง
ตัวอย่างการศึกษาของ Osama Ibrahim El. และ Anne C. ในปี 201629 ซึ่งทาการรักษาฟันหน้าน้านมที่ส่วนของ
ตัวฟันหายไปเกือบทั้งหมด และทาการบูรณะด้วยเทคนิคดังกล่าว พบว่าภายหลังการบูรณะและติดตามผลการรักษา
2 ปี การรักษายังประสบความสาเร็จ โดยวัสดุบูรณะยังมีความแข็งแรงและใช้งานได้ ทั้งนี้มีเพียง 1 จาก 4 ซี่ ที่
ครอบฟันมีการหลุดไป เนื่องจากประสบอุบัติเหตุในช่วง 2 อาทิตย์ ก่อนติดตามผลการรักษาที่เวลา 24 เดือน
โดยสรุปแล้ว Zirconia crown ถือเป็นอีกทางเลือกที่ดี สาหรับการบูรณะฟันหน้าน้านม โดยให้ทั้งความ
สวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ และมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ในปัจจุบันที่การรักษาฟันน้านมมีความ
คาดหวังในแง่ของความสวยงามมากยิ่งขึ้น ทาให้วัสดุชนิดดังกล่าว มีการใช้ในงานทันตกรรมสาหรับเด็กกันอย่าง
แพร่หลายมากขึ้นเช่นกัน
Zirconia crown สาหรับการบูรณะฟันหน้าน้านม อาจมีเทคนิคในการรักษาที่แตกต่างออกไป จากการทา
ครอบฟันชนิดอื่น และอาจมีข้อดีข้อเสีย เมื่อเทียบกับวัสดุ ชนิดอื่นๆ ทันตแพทย์จึ งควรศีกษา ถึงครอบฟันชนิด
ดังกล่าว ก่อนเลือกนามาใช้งานให้แก่คนไข้เด็กต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักของฟันกรามน้อยกับระดับความเป็นกรดในเครื่องดื่ม
ผู้วิจัย

ศ. (พิเศษ) ทพ. ไพรัช ธีรวรางกูร
ทพญ. ปัทมาภรณ์ ชัยประภา

บทคัดย่อ
การวิจัยเพื่อตรวจหาระดับ pH ของเครื่องดื่ม 6 ชนิด ที่มีผลต่อน้าหนักของฟันกรามน้อย 70 ซี่ แช่ใน
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ 7 ชนิด รวมทังน้ากลั่น พบว่า เครื่องดื่มที่มีค่า pH เป็นกรดต่้าที่สุด ได้แก่ น้าอัดลมโคคา-โคล่า
มีค่า pH= 2.58 และน้ากลั่นซึ่งเป็นตัวแปรควบคุม มีค่า pH = 7.83 ส่วนน้าแร่ออร่ามีค่า pH ใกล้เคียงกับน้ากลั่น
และน้าผลไม้ชนิดต่างๆ มีค่า pH อยู่ระหว่าง 3.75-4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักของฟันกรามน้อยกับระดับ
ความเป็นกรดในเครื่องดื่ม พบว่าโคคา-โคล่า มีการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักฟัน ได้มากเป็นที่ 2 น้ามะเขือเทศ
สามารถท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักฟันมากที่สุด จึงสรุปได้ว่าน้าหนักของฟันกรามน้อยกับระดับความเป็น
กรดในเครื่องดื่มนั นไม่มี ความสัมพัน ธ์กันอย่างมี นัยส้า คัญทางสถิติ ที่ระดั บความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Anova Analysis)
Abstract
Research on the relationship between the weight of the premolars with acidity levels
in everyday drinks. Objective to determine the pH level can affect the weight of the 70
premolars teeth which were soaked in beverages of seven species. The study found that
drinks with low pH is Coca-Cola, which has a pH= 2.58 and distilled water as a control pH
values =7.83. Aura mineral water has a pH= 7.37 close to the distilled water. Various juices
have a pH between 3.75 to 4.15. The weight of the premolars with acidity levels in the
drinks with high acidity include Coca-Cola made changes to the teeth as much weight. At
the same juice at the acidic medium, such as tomato juice can make the changes to the
weight of the teeth the most. Conclude that the relationship between the weight of the
premolars with acidity levels in the drinks was not associated with statistically significant.
The confidence level of 95 percent. By using One – Way Anova Analysis.

บทน้า
1. ความส้าคัญและที่มาของการวิจัย
การสึกกร่อนของฟันเนื่องจากกรด ได้กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส้าคัญของการสูญเสียโครงสร้างฟันในทุก
ช่วงอายุ การศึกษาโดย Hugoson และคณะ พบว่าแนวโน้มในการเกิดโรคฟันผุในประเทศสวีเดนลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเวลา 30 ปี แต่อุบัติการณ์นันกลับมาเพิ่มสูงขึน คือพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด
ร่างกายสามารถรับกรดได้จาก 2 แหล่งที่ส้าคัญ คือ
1. กรดจากภายใน เกิดจากกรดในกระเพาะ การส้าลักกรด อาการกรดไหลย้อน โรคคนอเร็กเซีย หรือ
ผู้ป่วยตังครรภ์ในไตรมาสแรก เป็นต้น
2. กรดจากภายนอก เช่น เครื่องดื่มต่างๆ น้าผลไม้ ไวน์ น้าอัดลม การรับประทานน้าตาล อาหาร เช่น
ผักดอง ผลไม้ที่มีรสเปรียว หรือ ยา เช่น วิตามินซี แอสไพริน การว่ายน้าในสระน้าหรือการระเหยของกรด
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สถิติยอดขายของเครื่องดื่มประเภทน้าอัดลมพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึน 56% ภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่าน
มาจะเพิ่มขึนทุกๆปี ปีละ 2-3% เนื่องจากเครื่องดื่มได้มีการเติมกรดเข้าไปโดยหวังผลในเรื่องรสชาติเพื่อให้เป็นที่
นิยมในหมู่ประชากร ความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มเป็นปัจจัยที่ท้าให้มีการเพิ่มขึนของอุบัติการณ์และเป็นตัวเร่งให้
เกิดการสูญเสียโครงสร้างผิวฟัน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1. ตรวจหาระดับ pH ของเครื่องดื่ม 6 ชนิด
2.2. ตรวจสอบผลของเครื่องดื่มทัง 6 ชนิดที่มีต่อน้าหนักของฟันกรามน้อย

3. สมมติฐานของการวิจัย
H0 คือ ความเปลี่ยนแปลงน้าหนักของฟันกรามน้อย มีความสัมพันธ์กับระดับ pH ของเครื่องดื่ม
H1 คือ ความเปลี่ยนแปลงน้าหนักของฟันกรามน้อย ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ pH ของเครื่องดื่ม

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย
ฟันกรามน้อยของมนุษย์ จ้านวน 70 ซี่ สุ่มแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัวอย่าง
ตารางแสดงผลความเป็นกรด – เบสของเครื่องดื่มทังหมด 7 ชนิด
ชนิด
น้าแร่ น้าอัดลม น้าแอปเปิ้ล
น้าส้ม
น้ามะเขือเทศ
น้าเกลือแร่
เครื่องดื่ม ออร่า โคคา-โคล่า ตรามาลี
ตรามาลี
ตราดอยค้า ตราสปอนเซอร์
ค่า pH
7.37
2.58
4.13
3.75
4.15
3.92

น้ากลั่น
(ควบคุม)
7.83

4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงน้าหนักของฟันกรามน้อย
4.3 ระยะเวลา
การวิจัยครังนีกระท้าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เริ่มตังแต่เดือนมกราคม 2558 ถึง เดือนเมษายน
2558 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์
4.4 สถานที่ท้าการวิจัย
ห้องปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

5. ประโยชน์ที่ได้รับ
ทราบถึงระดับ ความรุนแรงจากความเป็นกรดในเครื่องดื่ มชนิดต่างๆ ที่ นิยมบริโภคกัน ในปัจจุบั นว่า มี
ผลกระทบกับผิวฟันมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถเลือกเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในชีวิตประจ้าวัน

6. วิธีด้าเนินการวิจัย
6.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
6.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ฟันกรามน้อยของมนุษย์ จ้านวน 70 ซี่ สุ่มแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัวอย่าง

74

6.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
6.3.1 High speed handpiece and Diamond bur
6.3.2 เครื่องชั่งดิจิตอลชนิดละเอียด ความละเอียด 0.0001g (HR-200,A&D Japan)
6.3.3 คีมคีบ (Forcep)
6.3.4 ภาชนะส้าหรับแช่ชินตัวอย่าง จ้านวน 4 กล่อง กล่องละ 21 หลุม
6.3.5 5.25% Sodium hypochlorite solution
6.3.6 Plastic syringe 5 ml.
6.3.7 เครื่องวัด pH แบบดิจิตอล (PH211, HANNA, USA)
6.3.8 ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม
6.3.9 กระดาษทิชชูชนิดหนา

7. วิธีการทดลอง
7.1 การเตรียมชินตัวอย่างส้าหรับการทดลอง
7.1.1 น้าฟันรามน้อย มาตัดที่ต้าแหน่ง dentinoenamel junction (DEJ) ให้เหลือแต่ส่วนตัวฟัน
(crown) โดยใช้ high speed handpiece and diamond bur จนได้ทังหมด 70 ชิน
7.1.2 ท้าความสะอาดชินตัวอย่าง ด้วยการแช่ 5.25% Sodium hypochlorite solution เป็น
เวลา 1 นาที ล้างด้วยน้ากลั่นให้สะอาด และซับให้แห้ง
7.1.3 น้าชินตัวอย่างที่ได้จากข้อ 1 มาแบ่งออก เป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ชิน โดยเก็บชินตัวอย่าง
ทังหมดไว้ในภาชนะที่ระบุตัวเลขไว้ข้างภาชนะ
7.1.4 ท้าการชั่งน้าหนักตัวอย่างด้วยเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล ความละเอียด 0.0001 g (HR200,A&D,Japan) และบันทึกน้าหนักไว้ (กรัม) ในหลักทศนิยม 4 ต้าแหน่ง หลังจากบันทึกเรียบร้อยแล้ว ใส่กลับที่
ตามช่องที่ได้จัดเตรียมโดยเขียนเลขก้ากับไว้ในข้อ 3 (1st Weighing (g))
7.2 การเตรียมเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
7.2.1 วัดค่า pH ด้วยเครื่องวัด pH แบบดิจิตอล (PH211 HANNA USA) การวัดจะท้าใน
เครื่องดื่มชนิดละ 5 ครังและจดบันทึกไว้
7.2.2 เครื่องดื่ม ทัง 6 ชนิด และน้ากลั่นส้าหรับกลุ่มควบคุม มาใส่ในภาชนะที่บรรจุชินตัวอย่าง
โดยใช้ Plastic syringe ขนาด 5 ml ตวงปริมาตรให้อยู่ในระดับ 5 มิลลิลิตร เท่าๆกันในทุกๆช่อง
7.2.3 แช่ชินตัวอย่างในเครื่องดื่มต่างๆ ที่อุณหภูมิห้อง (25-27 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
7.2.4 เมื่อแช่ชินตัวอย่างครบ 24 ชั่วโมง ท้าการเปลี่ยนเครื่องดื่มทัง 7 กลุ่มใหม่อีกครัง โดยล้าง
ชินตัวอย่างด้วยน้ากลั่น 30 วินาที และซับแห้ง วางไว้บนแผ่นใสที่เขียนหมายเลขก้ากับไว้เพื่อที่จะได้ล้างท้าความ
สะอาดภาชนะใส่ตัวอย่าง จากนันน้าตัวอย่างฟันกลับไปใส่ในภาชนะทดสอบอีกครังตามหมายเลขเดิม ท้าซ้าจน
สินสุดระยะเวลาการทดลองเป็นเวลา 7 วัน

8. การเก็บรวบรวมข้อมูล
8.1 น้าชินตัวอย่างขึนจากภาชนะทดสอบ ล้างน้ากลั่นเป็นเวลา 30 วินาที ซับแห้ง วางไว้บนแผ่นใสที่เขียน
หมายเลขก้ากับไว้ จากนันน้าตัวอย่างฟันกลับไปใส่ในภาชนะทดสอบอีกครังตามหมายเลขเดิม
8.2 ทิงชินตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25-27 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
8.3 ชั่งน้าหนักชินตัวอย่างทังหมด ด้วยเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล และบันทึกน้าหนักไว้ (กรัม) ในหลั ก
ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง (2nd Weighing (g))
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม One – Way Anova Analysis ค้านวณทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางสรุปรวมค่าpH ของเครื่องดื่มและค่าเฉลี่ยน้าหนักฟันกรามน้อย
Weight in g (mean,SD)
st
ชนิดเครื่องดื่ม
ค่า pH
1 Weighing (g) 2nd Weighing (g)
Weight Loss (g)
(Before)
(After)
น้าแร่ออร่า
7.37
0.6654
0.6600
0.0054
น้าอัดลมโคคา-โคล่า
2.58
0.6158
0.5981
0.1769
น้าแอปเปิ้ลตรามาลี
4.13
0.7640
0.7340
0.0300
น้าส้มตรามาลี
3.75
0.6627
0.6347
0.0280
น้ามะขือเทศตราดอยค้า
4.15
0.6418
0.6228
0.1902
น้าเกลือแร่ตราสปอนเซอร์
3.92
0.6960
0.6686
0.0268
น้ากลั่น (ควบคุม)
7.83
0.6039
0.6047
-0.0009

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษานีพบว่าเครื่องดื่มโคคา-โคล่ามีค่าความเป็นกรด-ต่้าที่สุด ส่งผลท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของน้าหนักมากกว่าเครื่องดื่ มเกลือแร่และน้าผลไม้ชนิด ต่างๆ ยกเว้น น้ามะเขือเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของ
น้าหนักมากที่สุด อาจเนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆที่มีอยู่ในน้ามะเขือเทศ เพราะการสูญเสียเนือฟันนันไม่ได้ขึนอยู่กับค่า
ความเป็นกรด-ด่างในเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียว ปัจจัยอื่นๆ อย่างเช่น ค่าไตรเตรเทเบิล แอซิดิตี ซึ่งหมายถึงค่าที่
แสดงความสามารถในการถูกเปลี่ยนให้เป็นกลางของสารละลายนัน หรือ ความสามารถในการบัฟเฟอร์ (buffer
capacity) โดยที่ถ้าเครื่องดื่มชนิดใดมีค่าไตรเตเทเบิล แอซิดิตีสูง หมายถึงยากที่จะท้าให้เป็นกลาง เป็นผลท้าให้เกิด
การสึกกร่อนของฟันได้มากกว่า นอกจากนี ปริมาณแร่ธาตุในเครื่องดื่ม เช่น แคลเซียม ฟอตเฟต และฟลูออไรด์
พบว่าถ้ามีปริมาณแร่ธาตุดังกล่ าวสูงจะช่วยลดการสึกกร่อนได้ แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษานีไม่ได้มีการวิเคราะห์
ส่วนประกอบของกรดและปริมาณแร่ธาตุในเครื่องดื่มแต่ละชนิด
การศึกษายังพบว่าค่าน้าหนักเฉลี่ยของฟันกรามน้อยที่ทดลองในน้ากลั่นนันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน คือ
ได้ค่าติดลบ 0.0009 อาจเกิดขึนเนื่องจากไม่สามารถควบคุมความชืนได้ในทุกขันตอนของการทดลอง จึงอาจท้าให้มี
ความชืนแทรกซึม และหลงเหลืออยู่ภายในตัวฟั น รวมถึง การตัด ชินตั วอย่ างซึ่ งไม่ สามารถก้าหนดทิ ศทางของ
โครงสร้างภายในตัวฟันให้เหมือนกันภายในกลุ่มตัวอย่างได้ทังหมด จึงท้าให้ผลลัพธัได้มีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่วางไว้
นอกจากนี ยังมีข้อจ้ากัดของงานวิจัยอีกหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ ใช้
ในการวิเคราะห์ผลที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศไทย อย่างเช่น Automatic ion Chromatography system ซึ่งเป็น
เครื่องที่สามารถใช้วิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุในเครื่องดื่ม White light non contact profilometerซึ่งเป็นเครื่องที่
ใช้ในการวิเคราะห์การสูญเสียพืนผิวฟันของผิวเคลือบฟัน และ Surface roughness tester ใช้วัดความหยาบ
พืนผิว เป็นต้น
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครังนีมุ่งศึกษาเพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรงจากสภาพความเป็นกรดในเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
ที่นิยมบริโภคกันในปัจจุบัน ว่ามีผลกระทบกับผิวฟันมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถเลือกเครื่องดื่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทังเป็นข้อมูลพืนฐานเพื่อการศึกษาวิจัยขันก้าวหน้าส้าหรับนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลสุขภาพ
ช่องปากและฟันอีกด้วย

สรุปผลได้ดังนี
1. การวัดค่า pH ของเครื่องดื่มแต่ละชนิด ทังหมด 7 ชนิด ที่น้ามาท้าการวิจัย พบว่าน้าอัดลมโคคา-โคล่า
มีค่า pH ต่้าที่สุด =2.58 และน้ากลั่นซึ่งเป็นตัวแปรควบคุม มีค่า pH สูงที่สุด มีค่า= 7.83 น้าผลไม้ ชนิดต่างๆมีค่า
pH อยู่ระหว่าง 3.75-4.15
2. ค่าน้าหนักของฟันกรามน้อย
การเปลี่ยนแปลงน้าหนักเฉลี่ยของฟั นกรามน้อยและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ด้วยเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล
พบว่าน้าหนักเฉลี่ยของฟันกรามน้อยที่ทดลองในน้ามะเขือเทศตราดอยค้ามีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด มีค่าการ
เปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.1902 กรัม รองลงมาเป็นน้าอัดลมโคคา-โคล่ามีค่าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.1769 กรัม
ฟันกรามน้อยกับระดับความเป็นกรดในเครื่องดื่มนันไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -Way Anova Analysis)
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12 สัญญาณอันตรายของการเกิดโรคในช่องปาก ปากคือประตูสู่สุขภาพ
ผู้วิจัย

ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร

ปากคือประตูสู่สุขภาพหรือปากเป็นประตูของสุขภาพ อวัยวะต่างๆ ในช่องปากไม่ว่าจะเป็นฟัน เหงือก ลิ้น
กระพุ้งแก้ม เพดาน ต่อมทอมซิล ต่อมน้้าลาย ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย หลายท่านคงเคยประสบแล้วว่าเมื่อมีฟันทื่ปวด
หรือเหงือกที่อักเสบมีหนอง หรือเป็นแผลที่ลิ้น เพดานหรือกระพุ้งแก้ม จะมีความล้าบากในการรับประทานอาหาร เมื่อ
รับประทานอาหารไม่สะดวกท้าให้รับประทานอาหารได้น้อยกว่าที่ควร ร่างกายก็ขาดอาหาร ท้าให้สุขภาพของร่างกาย
เสื่อมโทรมลงไป ดังนั้นท่านคงเห็นความส้าคัญของช่องปาก ก็เลยเปรียบเทียบว่าปากคือประตูสู่สุขภาพ ดังนั้นเมื่อมีโรค
หรือมีความพิการใดๆ เกิดขึ้นในปากของท่าน ก็มีผลต่อสุขภาพของร่างกายและจิตใจได้เสมอ ในทางกลับกันถ้ามีความ
บกพร่องเกิดขึ้นกับสุขภาพของร่างกายส่วนอื่นๆ หรือจิตใจของท่านก็อาจมีผลท้าให้เกิดโรคหรือภาวะผิดปกติขึ้นในช่อง
ปากได้เช่นกัน
ปกติปากของเราใช้พูดออกเสียงและรับประทานอาหาร การพูดมีส่วนส้าคัญมาก ดังสุภาษิตโบราณว่า “ปากดีมี
ศรีแก่ตัว ปากชั่วลงกระทะทองแดง”
โรคในช่องปากมีมากมายหลายชนิด แต่ในบทความวิชาการนี้ ผู้เขียนจะบรรยายถึงสัญญาณอันตรายที่เกิดโรคในช่อง
ปากซึ่งเป็นโรคที่พบได้เสมอ ดังนี้คือ
1. โรคเสียวฟัน ปกติแล้วมนุษย์เกือบทุกคนจะมีฟันผุ เมื่อมีฟันผุ อาการที่จะรู้ได้คือมีอาการดังนี้ คือ มีอาการ
เสียวฟันและจะเป็นมากขึ้นเมื่อเราดื่มน้้าเย็น น้้าร้อนหรือรับประทานของหวาน ต่อมาจะเกิดปวดฟันเมื่อมีเศษอาหารติด
และเมื่อเคี้ยวอาหารจะเจ็บมากขึ้น สุดท้ายโรคอาจลุกลามคลองรากฟันลงไปถึงรากฟันจนเกิดหนองปลายรากฟัน ดังนั้น
การรักษาต้องไปหาทันตแพทย์ อุดฟัน ตั้งแต่เริ่มเสียวฟัน
2. เหงือกเปลี่ยนสี เหงือกปกติจะมีสีชมพู ชมพูแดงหรือแดงม่วง ถ้า ขอบเหงือกบวมหนามีเลือดออก มีหนอง
ไหล ฟั นยื่ นยาว ฟัน โยก เหงือกร่น และมีกลิ่น ปาก แสดงว่ าท่ านมี โรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทั นต์ อักเสบ (โรค
ร้ามะนาด) ดังนั้นท่านต้องไปหาทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนหรือขูดหินน้้าลายและตามด้วยการแปรงฟันให้สะอาดอยู่เสมอ
3. แปรงฟันแล้วเสียวฟัน ปกติแล้วการแปรงฟันนั้น เมื่อแปลงทุกซี่แล้วแปรงลิ้นแล้วก็ควรจะพอ แต่ถ้าแปรง
นานๆ แปรงแรงๆ ฟั น อาจจะสึกได้โ ดยเฉพาะบริเวณคอฟัน ซึ่ งเป็ นส่ ว นนู นจะสึกท้ าให้เราเสี ยวฟั นได้ ถ้าเราชอบ
รับประทานอาหารที่มีรสจัด ฟันก็อาจสึกได้โดยเฉพาะฟันด้านสบของฟันกราม และแน่นอนฟันผุ โรคปริทันต์ก็จะมี
อาการเสียวฟันได้เช่นกัน
4. ฟันไม่ขาว สีของฟันในเด็ก (ฟันน้้านม) จะขาวกว่าฟันแท้ (ฟันถาวร) และฟันน้้านมจะเล็กกว่าฟันแท้ สีฟัน
อาจจะด้าจากยาปฏิชีวนะบางชนิด ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยใช้ คุณแม่ที่รับประทานยาชนิดนี้มากเกินไป บุตรธิดาของท่าน
อาจจะมีฟันสีน้าตาลด้าทั้งปากได้ กรณีฟันไม่ว่าจะเป็นฟันซี่หน้าหรือฟันกรามที่รักษาคลองรากที่เราเรียกว่าฟันตาย สี
ฟันจะเปลี่ยนไปเป็นสีน้าตาลเข้มได้ คนสูบบุหรี่มากๆ และแปรงฟันไม่สะอาด ฟันจะมีคราบบุหรี่มีหินน้้าลายมากฟันจะ
ด้าได้เช่นกัน
5. ฟันไม่ขึ้น ส่วนมากจะเป็นฟันคุด พบมากบริเวณฟันกรามล่างซี่สุดท้าย (Third molar) ซึ่งจะมีผลท้าให้ฟัน
กรามข้างเคียงผุ มีการอักเสบเนื่องจากเศษอาหารไปติด บางครั้งอาจพบบริ เวณฟันเขี้ยว บริเวณเพดานบน หรือมีก้อน
เนื้องอกกดดันอยู่ฟันก็จะไม่ขึ้นตามปกติ ผู้ป่วยบางคนมีกระดูกขากรรไกรเล็ก ฟันบางซี่โดยเฉพาะฟันกรามน้อยของฟัน
บนและฟันล่างก็อาจจะไม่มีที่จะโผล่ขึ้นมาได้
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6. ฟันเก คือฟันที่เรียงตัวไม่สวยไม่เป็นระเบียบอาจท้าให้ฟันผุและเกิดโรคเหงือกได้ การบดเคี้ยวไม่ดี อาจเกิด
ถุงน้้าเกิดเนื่องอกได้ การรักษาก็ต้องขจัดโรคต่างๆก่อน และค่อยรักษาด้วยการจัดฟัน
7. ฟันหลอ คือการที่ไม่มีฟันอาจเป็นบางส่วนหรือทั้งปาก จะท้าให้การออกเสียงไม่ชัดเจน ขาดความสวยงาม
อาจตกงานหรือท้าธุรกิจค้าขายไม่ดี เคี้ยวอาหารก็ไม่ดี สุขภาพก็ไม่ดี
8. ปากเหม็น ปัญหานี้ส้าคัญมากจะไม่ค่อยมีคนอยากเข้าใกล้เรา อยากจะพูดกับเรา หาคนรักไม่ได้ สาเหตุ
ส้าคัญมี 2 อย่างคือ
ก. ปัญหาจากในปาก คือ โรคฟันผุเป็นหนอง โรคปริทันต์ มีแผลเรื้อรัง น้้าลายน้อย ฟันปลอมทุกชนิด
ท้าความสะอาดไม่ดี
ข. ปัญหานอกปาก คือ โรคเบาหวาน โรคกะเพาะ โรคปอดและโรคไซนัสอักเสบ ฯลฯ อาหารการกิน
เช่น กระทียม ทุเรียน กลิ่นเหล้า ฯลฯ วิธีแก้ปัญหาต้องไปพบทันตแพทย์โดยด่วน
9. แผลเรื้อรัง แผลในช่องปากส่วนมากจะเป็นแผลร้อนในซึ่งมีอาการเจ็บมากอาจมีไข้ แผลบางชนิดอาจเป็น
แผ่นแดงเป็นแผ่นขาว บางชนิดก็ติดแน่น บางชนิดก็เป็นแผลมีขอบ บางชนิดมีอาการปวดแสบปวดร้อนเจ็บ เมื่อเคี้ยว
อาหาร บางชนิดเป็นต่อมใสมีน้าหนองออกมา ส่วนแผลที่เป็นมะเร็งระยะแรก ไม่มีอาการใดๆ อาจเป็นก้อนเนื้อ ดังนั้ น
ถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษาให้ทันท่วงทีโดยท้าการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ Biopsy ก่อน ในอดีตมีการ
กล่าวถึงซึ่งแผลต่างๆ มากมาย เช่น แผลหวัด แผลแดง แผลพอง
10. กระดูกขากรรไกรบวมและขยายตัวใหญ่ขึ้น ถ้ามีอาการกระดูกขากรรไกรบวมขยายตัวใหญ่ขึ้น ถ้ามีอาการ
กระดูกขากรรไกรบวมขยายตัวต้องไปหาทันตแพทย์ เพื่อถ่ายภาพรังสี เพื่อตรวจโรคในกระดูกขากรรไกร ซึ่งอาจเป็นโรค
ถุงน้้า เนื้องอกบางชนิดที่เกิดจากฟันหรืออาจเป็นมะเร็งในกระดูกได้ ซึ่งผลการท้า Biopsy จึงจะรู้ว่าเป็นโรคอะไร
11. ต่อมน้้าลายในปากโต ต่อมน้้าลายขนาดเล็ก (Minor salivary glands) มีอยู่ทั้งในปากโดยเฉพาะบริเวณ
กระพุ้งแก้มลิ้น ริมฝีปากบนและเพดานเป็นต้น ส่วนมากจะเป็นต่อมน้้า (Mucocele) หรือเนื้องอกและมะเร็งของต่อม
น้้าลายซึ่งพฤติกรรมของโรครุนแรงน้อยกว่าต่อมน้้าลายชนิดใหญ่ (Major salivary glands)
12. ลิ้น ลิ้นก็มีโรคขึ้นได้หลายอย่าง เช่น มีฝ้าขาวด้านบนลิ้น ซึ่งเป็นการอักเสบด้านข้างลิ้นอาจเป็นหยักเป็น
ลอนมีขนขึ้น ถ้าเป็นแผลด้านข้างลิ้น ท้าให้ กระดกหรือเคลื่อนไหวลิ้นได้ช้า พูดไม่ชัดและมักมีก้อนเนื้อเกิดขึ้นข้างลิ้น ก็
ควรรับท้า Biopsy เพราะบริเวณนี้มีรายงานการเกิดมะเร็งของคนไทยได้เสมอ และที่ส้าคัญคือเวลาแปรงฟันต้องแปรง
ลิ้นด้วย
ความจริ ง แล้ ว โรคในช่ อ งปากยั ง มี อี ก มากมายหลายชนิ ด ซึ่ ง หมายถึ ง ถ้ า มี เนื้ อ เยื่ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น ส่ ว นของ
Ectoderm Endoderm และ Mesoderm ก็จะเกิดเป็นโรคของเนื้อเยื่อเหล่านี้ได้เหมือนเนื้อเยื่อทั้งร่างกาย

เอกสารอ้างอิง
1. ประตู สุ ข ภาพ กลุ่ ม ที่ 1 ชุ ม นุ ม นิ สิ ต ทั น ตแพทย์ เ พื่ อ ชุ ม ชน สโมสรนิ สิ ต คณะทั น ตแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อฟันที่คุณรัก พ.ศ. 2529 สโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ครบเครื่องเรื่องฟัน (FUN) ผู้เชียวชาญจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
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การประเมินภาวะสุขภาพ : ขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาลที่ข้ามไปไม่ได้
ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี แก้วจันทร์
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชี พ ในปัจจุ บันซึ่งมี บทบาทหน้าที่ม ากมายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีเต็มหรือเกือบเต็มวอร์ดทุกวัน ผู้ป่วยเหล่านั้นมีระดับความรุนแรงต่างๆกันหลาย
ระดับ ถ้าเป็นผู้ป่วยในภาวะวิกฤติก็จัดอยู่ในระดับ 5 ซึ่งรุนแรงที่สุดต้องได้รับการดู แลรักษาอยู่ในหออภิบาลผู้ป่วย
วิกฤติหรือICU(Intensive Care Unit) ที่ต้องการการพยาบาลทั้งทางตรงและทางอ้อมเกือบตลอดเวลาหรือเฉลี่ย 12
ชม./24ชม.หรือมากกว่า1 ระดับที่รุนแรงน้อยกว่าวิกฤติถ้าเป็นระดับ 4ซึ่งมีภาวะกึ่งวิกฤติ โรงพยาบาลบางแห่งจัดให้
อยู่ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ (Intermediate Care Unit) แต่ถ้าไม่มีก็มักจะคงให้อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติต่อไป
จนกว่าจะมีอาการดีขึ้น ต้องการการดูแลช่วยเหลือจากพยาบาลน้อยลงได้ เป็นผู้ป่วยที่จัดอยู่ในระดับ 3,2, และ 1 ที่
ต้องการการพยาบาลทางตรงและทางอ้อมเฉลี่ย 5.5 ชม. 3.5 ชม. 1.5 ชม.ใน 24 ชม. ตามลาดับ1 ปัญหาสาคัญ
ประการหนึ่งที่พบในการปฏิบัติพยาบาลโดยเฉพาะในวอร์ดทั่วไปที่มีผู้ป่วยตั้งแต่ระดับ3ลงมาก็คือพยาบาลได้ละเลย
การประเมินสภาพผู้ป่วยอย่างถูกต้องครอบคลุมอันเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาล หรือแม้แต่ในภาวะ
ฉุกเฉิน วิกฤติก็ยังพบได้บ้างว่ามีการประเมินสภาพที่ไม่ถูกต้องครอบคลุมพอจนทาให้การปฏิบัติการพยาบาลใน
ขั้นตอนต่อไปอีก 4ขั้นตอนไม่ถูกต้องครอบคลุมหรือไม่เหมาะสมพอที่จะให้การพยาบาลได้แบบองค์รวมที่จะช่วยให้
ผู้ป่วยรอดชีวิต ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน มีความสุขและมั่นใจพร้อมที่จะกลับไปดูแลตนเองต่อที่บ้าน หรือบาง
รายต้องกลับมารับการรักษาซ้า (readmitted) ในวันต่อมา อันเป็นผลจากการประเมินสภาพผู้ป่วยที่ไม่ถูกต้อง
ครอบคลุม หรือจากการไว้วางใจให้บุคลากรที่ไม่มีหน้าที่ด้านนี้ประเมินสภาพแทนตนเอง อย่างไรก็ตามมีบ่อยครั้งที่
พบว่าพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในแต่ละเวรสามารถช่วยชีวิตหรือช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้
ทันท่วงทีจากการใส่ใจประเมินสภาพผู้ปว่ ยได้อย่างถูกต้องทันการณ์พร้อมทั้งช่วยเหลือเบื้องต้นและรายงานแพทย์ได้
ถูกต้องชัดเจนช่วยให้แพทย์ประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วยและให้การรักษาได้ตรงปัญหาจนเป็นที่ยอมรับและชื่นชม
จากทีมสุขภาพ
กระบวนการพยาบาล
กระบวนการพยาบาลเป็นระบบแก้ปัญหาของผู้ป่วยหรือปั ญหาทางการพยาบาลที่มีขั้นตอนประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ(Assessment) คื อ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ยหรื อ
ผู้รับบริการอันประกอบด้วยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการตลอดจนการตรวจพิเศษ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ หรือประเมินความต้องการการดูแลรักษาผู้ป่วยในขั้นตอนต่อไป
2. การวินิจฉัย(Diagnosis) เป็นขั้นตอนของการกาหนดปัญหาทางการพยาบาลซึ่งได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เก็บได้เพียงพอและถูกต้องในขั้นตอนที่ 1และแปลผลข้อมูลของผู้ป่วย แยกแยะข้อมูลส่วนที่บ่งถึงความมี
สุขภาพดีหรือมีความเข้มแข็ง และส่วนที่บ่งถึงปั ญหาหรือความต้องการการช่วยเหลือของผู้ป่วยแล้วกาหนดเป็นข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาลพร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและสื่อสารกับผู้ร่วมงานในทีมสุขภาพตลอดจน
ผู้ป่วยและญาติ
3. การวางแผน(Planning) เป็นขั้นตอนการวางแผนการพยาบาลซึ่งระบุถึงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มุ่ง
หมายให้เกิดกับผู้ป่วยในการลดหรือขจัดปั ญหาและส่งเสริมสุขภาพตลอดจนป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นมาใหม่โดย
กาหนดกิจกรรมการพยาบาลตลอดจนเกณฑ์การประเมินผลให้สอดคล้องกับปัญหา
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4. การปฏิบัติ (Implementation) เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่วางไว้โดยใน
ขณะที่ให้การพยาบาลต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และปัญหาที่มักจะ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทั้งในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงหรืออาจเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก ในการปฏิบัติก ารพยาบาล
ต้องมีการบันทึกและสื่อสารถึงภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและการตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลให้ทีมสุขภาพที่
เกี่ยวข้องรับทราบอย่างถูกต้องกระชับและชัดเจน
5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพยาบาลซึ่งต้องประเมินผลการ
พยาบาลตามเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อตัดสินคุณภาพของการพยาบาลตามแผนว่าบรรลุเป้าหมายได้ดีหรือต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแผนการพยาบาลหรือหยุดการพยาบาลในปัญหานั้นได้
การประเมินสภาพผู้ป่วย
เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาลที่มีความสาคัญดังกล่าวข้างต้น การประเมินภาวะสุขภาพมี 4
ประเภท ได้แก่ 1) การประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นแบบเบ็ดเสร็จ 2) การประเมินภาวะสุขภาพที่มุ่งเน้นปัญหา
3) การประเมินภาวะสุขภาพเร่งด่วน 4) การประเมินภาวะสุขภาพเพื่อติดตามการรักษา
1. การประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นแบบเบ็ดเสร็จ(Initial comprehensive assessment) เป็นการ
ประเมินเพื่อระบุปัญหาสุขภาพและเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาหรับใช้ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ป่วยตัวอย่างของการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นแบบเบ็ดเสร็จ ที่ยังไม่ครอบคลุม เช่นผู้ป่วยสูงอายุที่รับไว้รักษา
ในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดใหญ่แต่ไม่มีการสัมภาษณ์ และบันทึกประวัติการได้รับยาละลายลิ่มเลือดของผู้ป่วย
แล้ววั นหนึ่ งผู้ป่ว ยมีอาการคันในช่องหูมากได้ ใช้ปลายกิ๊บติด ผมที่แข็งแคะหูโ ดยไม่คานึงว่า จะเกิดการบาดเจ็ บ
เลือดออกได้ง่ายและหยุดยากจึงเกิดเลือดออกคั่งในช่องหูจนต้องอยู่รับการรักษาที่ยาวนานกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่ง
เหตุการณ์นี้หากพยาบาลมีการเก็บรวมข้อมูลต่อเนื่องในแต่ละวัน แต่ละเวร รวมทั้งทราบประวัติการรับประทานยา
ละลายลิ่มเลือด ก็จะทราบว่าผู้ป่วยมีความไม่สุขสบายในเรื่องคั นในช่องหูจนทนไม่ได้และให้การดูแลช่วยเหลือ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องไม่เกิดปัญหาเพิ่มแก่ผู้ป่วย
ส่วนตัวอย่างของการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นแบบเบ็ดเสร็จที่ ถูกต้องครอบคลุม พบว่ามีผู้ป่วยราย
หนึ่งที่รับไว้รักษาด้วยโรคตับแข็งมีภาวะท้องมาน พูดคุยรู้เรื่องดี พยาบาลตรวจร่างกายแรกรับพบว่ามีแผลกดทับ
ระดับ1ที่บริเวณก้นกบผิวหนังรอบก้นกบเป็นสีแดงช้า จึงซักประวัติจากญาติผู้ดูแลทราบว่าผู้ป่วยนอนหงายตลอดไม่
ยอมเปลี่ยนท่านอนเองทั้งๆที่พอช่วยตัวเองได้ ให้คนช่วยพยุงลุกนั่งได้ เมื่อสอบถามผู้ป่วยจึงทราบว่าไม่กล้าขยับตัว
เปลี่ยนท่านอนเป็นตะแคงเพราะเจ็บหน้าท้องมากเมื่อขยับตัวและพยาบาลสังเกตพบว่าผู้ป่วยขยับพลิกตะแคงเองใน
ลักษณะที่ไม่ถูกต้องทาให้มีการดึงรั้งลาตัว ไปกระทบหน้าท้องที่บวมตึงให้เจ็บ จึงได้แนะนาและสาธิตการขยับตัว
เปลี่ยนท่าด้วยตนเองให้จนผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้และมั่นใจสามารถพลิกตะแคงตัวและลุกนั่งได้เองบ่อยขึ้นจนรอยกด
ทับช้าแดงหายไปไม่ลุกลามเป็นแผลกดทับที่รุนแรงต่อไปได้
2. การประเมินสุขภาพที่มุ่งเน้นปัญหา (Problem focus assessment) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับการยืนยันจากข้อมูลต่างๆที่ประเมินได้มาสนับสนุนแล้ว เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่า
ปัญหายังคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงดีขึ้น เลวลงหรือหมดไป
ตัวอย่างของการประเมินสภาพประเภทนี้ที่พบว่ายังบกพร่องเช่นมีผู้ป่วยหญิงไทยรายหนึ่งถูกรับไว้รักษา
ด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบมาก่อน(Old ischemic stroke)และมีโรคประจาตัวคือหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบเต้นช้า
กว่าปกติแต่มียารับประทานเป็นประจาโดยแพทย์หัวใจสั่งให้อยู่แล้ว ในวันที่แพทย์แจ้งกับพยาบาลและผู้ป่วยว่าเย็น
วันนั้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ปรากฏว่าในช่วงบ่ายของวันนั้นขณะที่ผู้ป่วยกาลังนั่งคุยกับ
เพื่อนที่มาเยี่ยมอย่างสนุก อารมณ์ดี จู่ๆก็บ่นเวียนศีรษะอย่างรุนแรง เพื่อนๆเลยช่วยให้ผู้ป่วยนอนราบศีรษะสูงและ
กดออดแจ้งพยาบาลมาดูแลโดยแจ้งอาการให้ทราบและแจ้งอีกว่าผู้ป่วยรู้สึกใจสั่นด้วย พยาบาลส่งผู้ช่วยพยาบาลมา
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ซักถามอาการและวัดความดันโลหิตรวมทั้งชีพจรให้ด้วยเครื่องวัดดิจิทัลซึ่งระบุให้ทราบเพียงอัตราการเต้นของหัวใจ
และความดันโลหิตที่เป็นตัวเลข ไม่สามารถประเมินความแรงและจังหวะการเต้นของหัวใจว่าแรงพอและสม่าเสมอดี
หรือไม่ จากการตรวจด้ วยเครื่องดิจิทัลดังกล่าวในขณะนั้นพบว่าอัตราอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้ช่วยพยาบาลรายงาน
พยาบาลตามผลที่ตรวจพบและแจ้ง ผู้ป่วยรวมทั้ง เพื่อนๆว่าปกติ ให้น อนพักไปก่อนโดยพยาบาลไม่ได้ม าตรวจ
ประเมินให้ถูกต้องสมบูรณ์ด้วยตนเอง ทั้งๆที่ผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวจากภาวะหัวใจเต้นผิดจัง หวะจนมีเลือดไปเลี้ยง
สมองไม่เพียงพอในช่วงนั้น เมื่อผู้ป่วยได้นอนพักประมาณ1ชั่วโมงก็รู้สึกเวียนศีรษะน้อยลง ทุกคนเข้าใจว่าไม่เป็นไร
แล้วและเย็นนั้นผู้ป่วยได้กลับบ้าน แต่วันรุ่งขึ้นก็กลับมีอาการเวียนศีรษะรุนแรงอีกกลับมาพบแพทย์และต้องรับไว้
รักษาซ้า
ตัวอย่างของการประเมินที่มุ่งเน้นปัญหาที่แสดงถึงความใส่ใจ รับผิดชอบในหน้าที่และมีความรู้ที่ถูกต้อง
ชัดเจน มีการวินิจฉัยปัญหาได้ถูกต้องฉับไวได้แก่กรณีของผู้ป่วยชายไทยรายหนึ่งเป็นกรณีหลังผ่าตัดเอาก้อนเลือดที่
คั่งในเยื่อหุ้มสมองชั้นเหนือดูรารายหนึ่งซึ่งฟื้ นคืนสติได้ดีพูดคุยรู้เรื่องหลังผ่าตัด 1ชั่วโมงในช่วงเวรบ่าย พยาบาลเวร
ดึกรับส่งเวรว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นดังกล่าวแต่เธอก็ยังไม่วางใจคอยติดตามประเมินอาการทางระบบประสาทและ
สัญญาณชีพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องทุกชั่วโมง จนกระทั่งเวลาผ่านไปในเวรดึกนั้นประมาณ4 ชั่วโมงพยาบาล
สังเกตเห็นว่าผู้ป่วยมีการนอนหลับที่ผิดปกติ ลองเรียกปลุกดู พบว่าตอบสนองช้า ตรวจระดั บสติตาม Glasgow
Coma Scaleพบว่าได้คะแนนต่ากว่าเดิม การเคลื่อนไหวร่างกายยังไม่อ่อนแรงแต่ทาตามสั่งได้น้อยและช้ากว่าเดิม
จึงบันทึกและรีบรายงานแพทย์ แพทย์ได้ทาผ่าตัดด่วนให้เป็นครั้งที่สอง พบว่าครั้งนี้มีเลือดคั่งอยู่ในเยื่อหุ้มสมองชั้น
ใต้ดูราซึ่งค่อยๆซึมออกมาจากหลอดเลือดดาทาให้เพิ่งมีเลือดคั่งหลังผ่าตัดครั้งแรก ในที่สุดผู้ป่วยรายนี้ก็ได้รับการ
รักษาหลังผ่าตัดต่อไปจนหายเป็นปกติและกลับบ้านได้ตามเวลาที่กาหนดโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ
3. การประเมินแบบเร่งด่วน(Emergency assessment) เป็นการประเมินสภาพผู้ป่วยในสถานการณ์
เร่งด่วนที่คุกคามชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ป่วยเพื่อรักษาชีวิตและป้องกันภาวะแทรกซ้อนอันตรายหรือความ
พิการที่จะเกิดขึ้นได้
การประเมินสภาพแบบเร่งด่วนนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ
3.1 การประเมินสภาพปฐมภูมิ (Primary assessment) เพื่อระบุปัญหาที่คุกคามชีวิตหรือความ
พิการจะประเมินสิ่งสาคัญ 4อย่างได้แก่
A =Airway เป็นการประเมินทางหายใจว่าตรงโล่งเพียงพอให้อากาศผ่านไปสู่ปอดได้เต็มที่
หรือไม่ ถ้าไม่ก็ต้องช่วยเปิดทางหายใจตามวิธีที่เหมาะสม
B = Breathing เป็นการประเมินการหายใจว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไรตามหลักการและวิธี
ประเมิน ถ้าพบว่าไม่เพียงพอต้องช่วยเหลือทันที
C = Circulation เป็นการประเมินการไหลเวียนเลือดว่าเพียงพอหรือไม่จากสาเหตุใด หากไม่
เพียงพอต้องช่วยเหลือทันที
D = Deformity เป็นการประเมินว่าผู้ป่วยจะมีสาเหตุใดทางสมอง ไขสันหลังที่เสียหายจนจะทา
ให้ผู้ป่วยเกิดความพิการได้ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องทันท่วงที หากพบหรือมีป ระวัติน่าสงสัยต้องให้การช่วยเหลือ
ตามหลักการทันที
นอกจากนี้ความพิการอาจเกิดได้จากอุบัติเหตุแขนขาหักก็ต้องให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลให้
ส่วนนั้นอยู่นิ่งก่อนการเคลื่อนย้าย
3.2 การประเมินสภาพทุติยภูมิ(Secondary assessment)เป็นการประเมินเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลังการบาบัดฉุกเฉินเสร็จสิ้น ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะคุกคามชีวิตและความพิการได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะ
ประเมินโดยการตรวจร่างกายจากศีรษะจรดเท้าโดยรวดเร็วและส่งตรวจพิเศษต่างๆตามความจาเป็นในแต่ละราย
รวมทั้งซักประวัติต่างๆที่จะต้องเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานในเวชระเบียนของผู้ป่วยต่อไป
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ตัวอย่างของความผิดพลาดในการประเมินสภาพแบบเร่งด่วน เคยพบว่ ามีกรณีผู้บาดเจ็บจากขับรถยนต์
ชนกับต้นไม้รายหนึ่งเป็นหญิงไทยวัยกลางคน หลังเกิดเหตุรู้สึกตัวดี หน่วยกู้ภัยนาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน
ผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนของร่างกายที่รู้สึกเจ็บปวดและบ่นหายใจขัดกับพยาบาลในเวรกลางคืน พยาบาล
รายงานแพทย์เวรที่อยู่นอกโรงพยาบาลในขณะนั้นโดยไม่ได้ตรวจการหายใจเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ
และวิธีการตรวจการหายใจ และรายงานแพทย์ตามคาบอกเล่าของผู้บาดเจ็บ เท่านั้น ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บซึ่งกระวน
กระวายบ่นหายใจไม่อิ่มตลอดเวลาได้หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นก่อนที่แพทย์จะมาถึง ซึ่งเป็นความสูญเสียที่ไม่
น่าจะเกิดเพราะจากการตรวจต่อมาพบว่าผู้ป่วยมีกระดูกซี่โครงหักทิ่มทะลุปอดจนมีลมเข้าไปคั่งอัดดันในช่องเยื่อหุ้ม
ปอด เบียดดันปอดจนไม่มีเนื้อที่รับอากาศได้ หากพยาบาลรายงานการตรวจพบได้ถูกต้องชัดเจนและตระหนักถึง
ภาวะเสี่ยงต่อปัญหาดังกล่าวก็อาจช่วยให้แพทย์มาถึงเร็วและช่วยได้ทันท่วงที
ตัวอย่างการประเมินสภาพแบบเร่งด่วนที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตไม่เกิดการสูญเสีย
ที่จะกล่าวถึงคือมีผู้บาดเจ็บจากขับรถชนเสาไฟฟ้าหน้าอกและท้องกระแทกพวงมาลัย ถูกนาส่งถึงโรงพยาบาลได้เร็ว
ภายในเวลา10 นาที พยาบาลตรวจร่างกายไม่พบส่วนใดแตกหัก ผู้ป่วยบอกว่าปวดจุกตรงหน้าท้องบริเวณลิ้นปี่
เท่านั้น สัญญาณชีพก็พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่พยาบาลผู้รับผู้ป่วยและดูแลในขณะนั้นเล็งเห็นว่าลักษณะการถูก
อัดกระแทกในบริเวณลิ้นปี่โดยแรงเช่นนั้นน่าจะมีการฉีกขาดเสียหายของอวัยวะในช่องท้องและทรวงอกบ้างแต่
เนื่องจากผู้บาดเจ็บมาถึงโรงพยาบาลเร็วจึงยังไม่ปรากฏอาการชัดเจนของภาวะช็อคจากการเสียเลือด เธอจึงเฝ้า
ติดตามสัญญาณชีพทุก15 นาที และวัดความดันโลหิตในท่านั่งเปรียบเทียบกับท่านอนจึงเห็นว่าในท่านั่งความดันตก
ลงมาเกิน20%จากท่านอน และได้รายงานแพทย์ตามลาดับ และแพทย์ได้เข้ามาตรวจผู้ป่วยจนแน่ใจว่ามีการตก
เลือดภายในช่องท้องและรีบผ่าตัดด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดชีวิตจากภาวะช็อคที่รุนแรงได้
4. การประเมินภาวะสุขภาพเพื่อติดตามการรักษา(Ongoing assessment) เป็นการประเมินหลังการ
ประเมินเบื้องต้นเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงใดๆของผู้ป่วยเช่นประเมินอาการหลังการให้ยา หลังการตรวจพิเศษ
หลังการผ่าตัด หรือการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
ตัวอย่างการประเมินเพื่อติดตามการรักษาที่พยาบาลไม่ได้ทาจนเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างรุนแรง
ตัวอย่างหนึ่งก็คือการไม่ได้ประเมินติดตามอาการหลังการให้ย าซึ่งผู้ป่วยมีอาการแพ้รุนแรงจนเกิด anaphylactic
shock และเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นตามมาแล้วแก้ไขไม่ทันจนผู้ป่วยถึงแก่กรรม ทั้งนี้ถ้าพยาบาลคานึงถึงภาวะนี้ไว้
ก่อน มีการประเมินทั้งจากการสอบถามอาการจากตัวผู้ปว่ ยเองและสังเกตการหายใจตลอดจนสัญญาณชีพอื่นๆ และ
ผิวหนังรวมทั้งเยื่อบุทั้งในขณะให้ยาและติดตามหลังการให้ยาโดยติดตามทันทีในเวลาเป็นนาทีจนติดตามนานหลัง
จากนั้นเป็นชั่วโมงเนื่องจากความรุนแรงของปฏิกิริยาตอบสนองแตกต่างกันในแต่ละบุคคลก็จะไม่เกิดการสูญเสีย
ดังกล่าว
ตัวอย่างการประเมินเพื่อติดตามการรักษาที่พยาบาลได้ปฏิ บัติด้วยความใส่ใจตามมาตรฐานการดูแล
ตัวอย่างหนึ่งคือ การติดตามประเมินอาการเปลี่ยนแปลงหลังการตรวจส่องกล้องในกระเพาะอาหาร(gastroscopy)
ในผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งมีอาการกระหายน้าและหิวหลังตรวจนาน1ชม.และร้องขอดื่มน้าและทานอาหารอ่อน พยาบาล
ไม่ได้ให้ตามที่ผู้ป่วยขอทันทีแ ต่ได้อธิบายผู้ป่วยก่อนการตรวจปฏิกิริยาการขย้อน(gag reflex)ว่ามีเป็นปกติแล้ว
หรือไม่ เมื่อตรวจพบว่ายังไม่มี จึงอธิบายผู้ป่วยให้ทราบว่ายังดื่มน้าหรือรับประทานอาหารไม่ได้เพราะฤทธิ์ยาชายัง
เหลืออยู่ทาให้ลิ้นยังทาหน้าที่กลืนอาหารน้าไม่ได้ ถ้าหากดื่มน้าหรือรับประทานอาหารก็จะสูดสาลักลงปอดเกิดปอด
อักเสบได้ ผู้ป่วยเข้าใจและยอมรับการอดอาหารและน้าต่อไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ยาชา การประเมินติดตามการ
รักษาครั้งนี้ของพยาบาลผู้ดูแลจึงช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายต่อผู้ป่วยได้โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ป่วยเป็นอย่างดี
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จึงเห็นได้ว่าการประเมินสภาพผู้ป่วยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสาคัญขั้นตอน
แรกของกระบวนการพยาบาลที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ให้สามารถวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วยได้ถูกต้อง
ทันท่วงทีและเป็นปัจจุบันเสมอ นาไปสู่การวางแผนการพยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสมทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน วิกฤติ
และเรื้อรังทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ตลอดจนนาไปให้การพยาบาลตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติการ
พยาบาลให้สอดคล้ องกับปัญ หาได้อย่ างถูกต้องครอบคลุมต่อไปด้ วย นั่นคือเราจะละเลยหรือข้ามขั้นตอนการ
ประเมินสภาพผู้ป่วยไปไม่ได้เลย
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Development of an instructional model for analytical thinking skill among student
nurses in electrocardiogram
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการ
วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ 2) ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ได้พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น
3 ขั้นตอนคือ 1. การวิจัย (Research: R1) 2. การพัฒนา (Development: D1) 3. การวิจัย (Research: R2) กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จานวน 85
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเครื่องมื อ
ดังกล่า วได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ เชี่ยวชาญ 3 คน โดยมี ค่า ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC=0.60-1.00)
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที (paired t-test)
ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจประกอบด้วย 5 ขั้นคือ 1) ผู้สอนเตรียมถ่ายทอดความรู้
หลักการ / ทฤษฎี ที่ต้องการให้ผู้เรีย น 2) ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ หลักการ / ทฤษฎี และให้สถานการณ์ที่
หลากหลายที่สามารถนาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตินาความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ๆ ในกลุ่มย่อย 4) ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์และอภิปรายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ในกลุ่มใหญ่ และ
5) ผู้สอนสรุป ผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน และผลการศึกษาประสิทธิ ผลของรูปแบบพบว่ านักศึกษาประเมิ น
ความสามารถของตนเองด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การเรียนรู,้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้, การคิดวิเคราะห์
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Abstract

This research and development (R&D) study aimed to: 1) develop an instructional
model for analytical thinking skills among student nurses in electrocardiogram, and
2) evaluate development instructional model. This research had 3 phase (Research : R1,
Development : D1, Research: R2) The sample of the study consisted of 85 third-year students
studying at Boromarajonani College of Nursing, Nakhonsithammarat. The instruments
included the learning management plan, the pretest and the posttest, the instrument had
approved by 3 specialist with (IOC=0.60-1.00), and statistical devices employed for the data
analysis were means, standard deviation and paired t-test
The development instructional model for analytical thinking skills development
comprised 5 steps : 1) Prepare generalization / principle / theory; 2) Exposure generalization
/ principle/theory; 3) Apply the generalization/principle / theory to the problem to the small
groups; 4) Explain new conclusion to the big group; and 5) Evaluate. In addition, the
analytical thinking ability of student nurses after participating in learning process was
higher than before learning with the significance level of 0.05.
Keywords : Learning, Instructional model, Analytical thinking skills

บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 มุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้
เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการนาหลักคิด หลักการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2557) สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้คนไทยทุก
คนคิดเป็น ทาเป็น และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยกาหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้
ในหมวด 4 มาตรา 24 ระบุให้ครูควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การจัดการในการเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2553)
แนวทางการจัดการศึกษาในทุกภาคส่วนของสถาบันการศึกษาจึงมีการปรับเปลี่ยน จากเดิมในระดับอุดมศึกษามักใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายซึ่ง เป็น วิธี ที่ น ามาใช้ มากที่สุ ด เป็น วิธี การสอนที่ เน้ นผู้ส อนเป็ นศูน ย์กลาง ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจากหลักสูตรระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีรูปแบบทีเ่ น้นสาระวิชาการต่างจากหลักสูตรในระดับการศึกษาอื่นๆ
จึงทาให้ผู้สอนมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีสอนแบบบรรยายและมีการจัดเรียงเนื้อหาเป็นระบบๆ เพื่อให้ครอบคลุมสาระที่
ต้องการเน้นและให้ทันภายในเวลาที่กาหนดในแต่ละภาคการศึกษา จากการศึกษาของจุฑารัตน์ พันธุ (2556) กล่าว
ว่าแนวทางการจัดการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น ผู้สอน
จะต้องฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับ ผู้เรียน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบ
และต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอ โดยให้นักเรียนได้ฝึกคิดและลงมือปฏิบัติและสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะการ
คิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ถ้าผู้เรียนได้ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้มีความสามารถด้านกระบวนการคิด
วิเคราะห์เพิ่มขึ้น
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การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ในสังกัดของสถาบันพระบรมราช
ชนกได้กาหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนคือ การให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เน้นการให้บริการที่เป็นมิตร
มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้บริก ารตามปัญหาและ
ความต้องการการบริการที่เป็นจริง ให้ผู้สาเร็จการศึกษามี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ ของวิทยาลัย
พยาบาล ฯ คือการให้บริการที่ยึดการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยกาหนดตัวชี้วัดสมรรถนะของ
บัณฑิตไว้ 3 ประการคือ 1) การมีจิตบริการ (Service mind) 2) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) และ
3) การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (Participation) ในการดูแลสุขภาพ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จึงเป็น
สมรรถนะที่สาคัญสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาพยาบาล ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาล ฯ มีการปรับเปลี่ยนนาวิธีการสอนที่
หลากหลายมากขึ้น แต่วิธีการสอนแบบบรรยายก็ยังคงเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน ผลจากศึกษาข้อมูลของ
ผู้ใช้บัณฑิตย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557, 2558, 2559) พบว่าทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้สาเร็จการศึกษายังอยู่
ในระดับต่า รองจากการมีจิตบริการ และการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม และผลจากทาข้อสอบเพื่อวัดการคิดวิเคราะห์
พบว่าผ่านเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านมาพบว่า การ
จัดการเรียนการสอนใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ผู้เรียนเน้นจดจาสิ่งที่ผู้สอนสอนและเอกสารที่ผู้สอนให้นาใช้
เพื่อไปทาข้อสอบ ทาให้นักศึกษาขาดการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยง และเมื่อไปต้องนาไปปฏิบัติจริง
ในแหล่งฝึก จึงไม่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินทาง
หัวใจ จาเป็นต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งก่อนนาสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจพิจารณา
จากลักษณะของคลื่ นไฟฟ้า หัว ใจ เป็ น เครื่องมื อที่ส าคัญที่ ใช้ ในการคัดกรองความผิ ดปกติ ของหัว ใจและน ามา
เชื่อมโยงกับอาการและอาการแสดงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย จะช่วยให้ทราบถึงประสิทธิภาพการทางานของหัวใจ
ของผู้ป่วยในเบื้องต้นว่าต้องให้การช่วยเหลืออย่างไร จึงจะช่วยให้ความเสี่ยงลดลง ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และ
นาไปสู่การดูแลรักษาที่ทันท่วงที สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่
น่าสนใจและสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และวิธีการสอนเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้
เข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างถ่องแท้และสามารถคิดวิเคราะห์ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2. เพื่อประเมิน ผลสัมฤทธิ์จากการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรู้เพื่ อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทางการเรีย นของนั กศึกษาพยาบาลในการวิ เคราะห์คลื่ น ไฟฟ้ า หัว ใจ โดยใช้ ระเบี ย บวิ ธี การวิ จั ย และพั ฒ น
(Research and Development) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย 4
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากแนวคิดของ Krathwohl, Bloom and Masia (1964) ซึ่งมีขอบเขตของการคิดวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) การวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้ผู้เรียนคิดแบบแยกแยะ
ว่าสิ่งสาเร็จรูปหนึ่งๆ มีอะไรเป็นองค์ประกอบ 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้
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ผู้เรียนคิดแบบแยกแยะว่าสิ่งสาเร็จรูปหนึ่งๆ มีองค์ประกอบใดสัมพันธ์กันและสั มพันธ์กันแบบใด และ 3) การ
วิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles) มุ่งให้ผู้เรียนคิดอย่างแยกแยะจนจับหลักการได้ว่าสิ่ง
สาเร็จรูปหนึ่งๆ มีองค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระบบใด ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการ
ออกแบบสร้างและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้
วิธีสอนแบบนิรนัย (Deductive method) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นถ่ายทอดความรู้ / ทฤษฎี / หลักการ / กฎ /
ข้อสรุปที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม 2) ขั้นให้สถานการณ์หลากหลาย ที่
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ ในการวิเคราะห์ 3) ขั้นฝึกปฏิบัติ โดยผู้เรียนนาความรู้ความเข้าใจที่
เกิดขึ้นไปใช้วิเคราะห์ในสถานการณ์ใหม่ๆ ในกลุ่มย่อย 4) ขั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และอภิปรายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้ นใน
กลุ่มใหญ่ และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนของ ทิศนา แขมมณี (2552) และขั้นตอนที่ 3 การ
วิจัย (Research: R2) เป็นการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้จริงและประเมินผล

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการ
วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยการวิจัยและพัฒนามี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) ขั้น
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)
ขั้นการออกแบบและพัฒนาโครงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการ
เรียนของนักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) ขั้นการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
โดยศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในวิทยาลัย
พยาบาลฯ จานวน 15 คน เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและสนทนากลุ่มกับอาจารย์ จานวน 5
คน เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ (Analysis) จากแนวคิดการคิดวิเคราะห์
ของ Krathwohl, Bloom and Masia (1964) ซึ่งมีขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) การคิด
วิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) 2) การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of
relationships) และ 3) การคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles) และใช้วิธีการสอน
แบบการนิรนัย (Deductive )ของ ทิศนา แขมมณี (2552) ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นถ่ายทอดความรู้ / ทฤษฎี / หลักการ / กฎ / ข้อสรุป 2) ขั้นให้
สถานการณ์หลากหลาย 3) ขั้นฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ใหม่ๆ ในกลุ่มย่อย 4) ขั้นให้วิเคราะห์และอภิปรายผลในกลุ่ม
ใหญ่ และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผลการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)
วัตถุประสงค์ เพื่อร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง ร่ า งรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระกอบด้ ว ย แผนการจั ด การเรี ย นรู้
แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
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กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จานวน 15 คน ได้จากการสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
1. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษา
พยาบาล ในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจขึ้น ให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 1
2. นาร่างรูปแบบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้ อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติ ม และนาผลการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00
3. นาร่างรูปแบบที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 15 คน ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือได้ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.95 และ
นาผลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2)
วัตถุประสงค์ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการ
เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สร้างขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จานวน 85 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
1. นารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจหลังปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 85 คน
2. นาข้อมูลที่ได้มาประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใช้รูปแบบ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
paired t-test
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผู้วิจัย
ออกแบบไปทดลองกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
จานวน 85 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการสอน 5 ครั้ง ๆ
ละ 2 ชั่วโมงๆ
2. นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบสอบถามการคิดวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ก่อนใช้รูปแบบและหลังใช้
รูปแบบในแต่ละแผนการสอนมาประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ โดยนักศึกษาต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปจึง
ถือว่าผ่านเกณฑ์
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม
การวิจัยครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช NO. A-๑ / ๒๕๖๑
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สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของการจัดการเรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนดาเนินการวิจัย ใช้วิธีการ
สอนแบบบรรยายที่เน้นเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ การฝึกเรียนรู้โดยใช้ปัญหา การสะท้อนคิด การสอนแบบ
ต่อภาพและการใช้สถานการณ์เสมือนจริง ส่วนด้านสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ประเด็นหลักคือความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งในช่วงเวลาเรียนและต้องการสืบค้นจะเข้าพร้อมๆ กันจะมี
ปัญหาสัญญาณล่าช้า ทาให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ หากมีการปรับปรุงระบบสัญญาณจะช่วยเพิ่มความ
สนใจในการสืบค้นเพื่อนามาใช้ในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผลดังตาราง 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจราย
ด้านของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 ก่อนและหลังใช้รูปแบบ (n = 85)
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ก่อนการใช้รูปแบบ
ก่อนการใช้รูปแบบ
คะแนน
คะแนน
S.D.
S.D.
X
X
เต็ม
เต็ม
1. การวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ
10
4.82
1.06
10
6.87 0.91
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
10
4.46
1.03
10
6.66
1.04
3. การวิเคราะห์หลักการ
10
4.91
1.04
10
6.53
0.98
จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลรายด้าน พบว่าหลังการ
ใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
วิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (X = 6.87, SD = 0.91) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้านการวิเคราะห์หลักการ
(X = 6.53, SD = 0.98)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ทางการ
เรียนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
ค่าเบี่ยงเบน
คะแนนเฉลี่ย
การประเมินผล
มาตรฐาน
t-test
Sig.
S.D.
ก่อนเรียน (คะแนนเต็ม30)
14.19
1.42
-22.892
0.000**
หลังเรียน (คะแนนเต็ม30)
20.06
1.49
**Sig < .05
จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลภายหลังการใช้รูปแบบ
นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยหลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมเท่ากับ 14.19 (SD = 1.42) ซึ่ง
ก่อนใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมเท่ากับ 20.06 (SD = 1.49)
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อภิปรายผล
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
ในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ มีประเด็นการอภิปรายดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับการ
วิเคราะห์ ความต้องการที่คิดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์ และปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์ โดยจัดทาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อช่วยกระตุ้นเร้าความ
สนใจให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีการปรับปรุงพัฒนาแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน และเครื่องมือในการวัดและประเมินผล จนสามารถนามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมใน
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลคือค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ภายหลังการใช้รูปแบบ ของ
นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับการศึกษาของนวพร นวลจันทร์, (2559) พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยทาให้ได้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความ สามารถใน
การคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช โดยให้ผู้เรียน
มีการฝึกตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ผู้สอนเตรียมถ่ายทอดความรู้ หลักการ / ทฤษฎี ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผู้สอน
เตรียมกรณีตัวอย่างซึ่งเป็นกราฟของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่หลากหลาย เพื่อ ใช้ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ซึ่งทิศนา
แขมมณี (2552) กล่าวว่าวิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ผู้เรียน
ศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริงและตอบประเด็นคาถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนาคาตอบและเหตุผลที่มา
ของคาตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
2.2 ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ หลักการ / ทฤษฎี และให้สถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนนา
ความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในการวิเคราะห์ ผู้สอนเสนอกรณีตัวอย่างกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งสิ่งที่ผู้
เรียนรู้และไม่รู้เป็นการเสนอสิ่งเร้าเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจ ฝึกการคิด เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นผู้กากับตนเอง ให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากความต้องการอยากรู้คาตอบด้วยตนเอง เป็น
เงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจในกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผู้เรียน
2.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตินาความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นไปใช้วิเคราะห์กรณีตัวอย่างกราฟ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจในกลุ่มย่อย ความคิดเห็นที่แตกต่างกันทาให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ทาให้ผู้เรียนพยายาม
ค้นหาข้อมูลมาเพื่อปรับความคิดของตนเองใหม่ ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
สอดคล้องกับ ลัดดา เหลืองรัตนมาศ และวรพนิต ศุกระแพทย์ (2556) การลดบทบาทผู้สอนจากผู้บรรยายเป็นการ
วางแผนจัดกิจกรรมจะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
2.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์และอภิปรายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในกลุ่มใหญ่ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้
เปรียบเทียบผลของการคิดในกลุ่มของตนเองกับ กลุ่มอื่นๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์
อย่างละเอียดขึ้น ทาให้ผู้เรียนขยายขอบเขตความคิดให้กว้างและซับซ้อนยิ่งขึ้น
2.5 สรุปผลการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนและผู้เรียนต้องร่วมกัน โดยการให้มีการทบทวนและ
สรุปผลของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนต้องทาหน้าที่อานวยความสะดวกและสนับสนุน
การเรียนรูข้ องผู้เรียน และคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งทางด้านสติปัญญา และพื้นฐานความรู้เดิมของ
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้และนาไปสู่การพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป
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3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์มีประเด็นการอภิปรายดังนี้
3.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการสอนที่นาไปทดลองใช้ พบว่าค่าเฉลี่ยความ สามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ภายหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนสอบทั้งสองครั้งพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย 41.37 %
สอดคล้องกับการวิจัยของ ยุพดี นิธิภากร (2559) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอัตราส่วน โดยใช้วิธี
สอนแบบนิรนัยร่วมกับแบบกลุ่มร่วมมือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการ
บัญชีวิทยาลัย พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ห้อง AF01 ที่ได้รับการสอนแบบนิรนัยร่วมกับ
แบบกลุ่มร่วมมือ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย 62.70 %

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 จากการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ทาให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการช่วยให้ผู้เรียนจดจาเข้าใจสิ่งนั้น ๆ อย่าง
แท้จริง เรียนรู้ได้ลึกซึ้งและรวดเร็วจึงควรนาเอารูปแบบการสอนดังกล่าว นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
วิชาอื่นต่อไป
1.2 จากรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ควรนาเสนอกรณีตัวอย่างที่ใช้สื่อ
ประกอบ เช่น สื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจง่ายในประเด็นปัญหาได้ง่ายขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้จากใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หลังภาวะวิกฤติน้ามันรั่วเกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง
Health Problem Analysis and Environment of Community After Leave Oil Crisis, Koh
Samed Rayong Province

ผู้วิจัย

สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล
สมองค์ วังศรี
ขวัญสุมาณา พิณราช
วิรัตน์ ตั้งใจรบ
อัญชลี นวลคล้าย
อาจารย์คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หลังภาวะวิกฤติ
น้้ามันรั่วเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง วิธีการวิจัย เป็นวิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูล ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
กลุ่มประชากรศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะเสม็ดจ้านวน 320 คน และแกนน้าชมชนจ้านวน 40 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้และการปฏิบัติของประชาชนในการจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับมาก (88.85) โดยรับทราบข้อมูลผ่านทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 71.3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง (70.13) ได้แก่ การค้นหาสาเหตุของปัญหา (13.84) ด้านการวางแผน
(12.63) และด้านการติดตามและประเมินผล (21.10) โดยมีส่วนร่วมน้อยในด้านการลงทุนและปฏิบัติ (22.55)
ในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านทักษะ
คำสำคัญ : กำรวิเครำะห์ ปัญหำภำวะสุ ขภำพและสิ่ งแวดล้ อม ภำวะนำ้ มันรั่ว
Abstract
This research was aimed health problem analysis and environment of community
after leave oil crisis, koh samed rayong province. For methodology, Mixed Method
research with quality and quantity data collection were used. Three hundred and twenty
people with 40 village health volunteers were selected as samples, and questionnaires, focus
group discussions, observation, and field notes were then performed. The quantitative
research random sampling 320 people
It was found that awareness and public practice for health and environmental
problem management was high level (88.85) via television (71.3%). In addition, the
participation of public for environmental management was moderate level (70.13%)
including finding the causes of problem (13.84), planning (12.63), and monitoring with
evaluation (21.10). However, investment and practice showed low participation (22.55).
Keywords : Health problem analysis and environment, Leave oil crisis
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บทน้า
จากสถานการณ์ การรั่ ว ไหลของน้้ า มั น ดิ บ ที่ เ กาะเสม็ ด ต้ า บลเพ อ้า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ระยอง ในปี
พ.ศ. 2556 ท้าให้น้ามันบางส่วนรั่วไหลลงสู่ทะเล ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันต่างๆแล้วก็ตาม น้้ามันที่รั่วไหลสู่ทะเล
จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพ ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพเริ่ มจากน้้ามันบางส่วนระเหยไป น้้ามันที่
เหลือจะเปลี่ยนสภาพไปตามคุณสมบัติเฉพาะของชนิดน้้ามันนั้นๆ และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ล้วนส่งผลเสีย
ต่อสิ่งมีชีวิตในน้้าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น (มนุษย์ สัตว์น้า สัตว์หน้าดิน ปะการังฯลฯ) เกิดการสะสมสารพิษในห่วงโซ่
อาหารที่ เริ่ม ตั้ง แต่ผู้ ผ ลิต จนถึง ผู้บ ริโภคขั้น สุ ดท้ า ยซึ่ ง ก็คือมนุษ ย์ นอกจากนั้น คราบน้้า มั นยั ง ส่ง ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประมงและการเพาะลี้ยงชายฝั่ง เช่น สัตว์น้าตายจากคราบน้้ามัน ขาดออกซิเจน ชายหาด
สกปรกจากคราบน้้า มัน ท้า ลายทัศนียภาพ มีกลิ่นเหม็ น ไม่เหมาะกับ การท่ องเที่ ยวและพักผ่ อนส่ งผลกระทบ
ทางอ้อมต่อเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ ความรุนแรงของผลกระทบจากน้้ามันรั่วไหลนั้น ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัยทั้งชนิดของน้้ามัน ปริมาณที่รั่วไหล สภาพภูมิศาสตร์ของบริเวณที่เกิดรั่วไหล กระแสน้้า กระแสลม การ
ขึ้น-ลงของน้้าทะเล ตลอดจนความหลากหลายและความสมบูรณ์ของทรัพยากรรอบๆบริเวณนั้น (มูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร, 2556)
ผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ละอองน้้ามัน (oil fumes), ฝุ่นละออง (particulate matter from
controlled burns), สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds ,VOCs) สารโพลีไซคลิกอะไรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs), และโลหะหนัก (Heavy Metals) เช่น สารปรอท
(Mercury), สารหนู (Arsenic) และตะกั่ว (Lead) ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ประชาชนที่
อยู่รอบๆ บริเวณที่มีการปนเปื้อน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และประชาชนที่มีโรคประจ้าตัว โดย
องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าเด็กและทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จะมีความไวและมีความเสี่ยงสูงมากถึงแม้ว่าจะได้รับ
สารเพียงเล็กน้อย (กรมควบคุมมลพิษ,2554)
จากปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หลังเกิดภาวะวิกฤติน้ามันรั่วบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ที่
เกิดขึ้น ทีมวิจัยได้มองเห็นถึงความส้าคัญของปัญหา เช่นด้านขยะ น้้าเสียฯ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพชองประชาชนในชุน
ชน ทางผู้น้าชุมชนร่วมกับทีมวิจัยจึงร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อน้าไปใช้ในการสร้าง
รูปแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุม ชนและสร้างคู่มือการปฏิบัติตัวเมือเกิดภาวะวิกฤติน้ามันรั่ว
ของชุมชน ในต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หลังภาวะวิกฤติน้ามันรั่วเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

วิธีด้าเนินการวิจัย
1. การด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หลังภาวะวิกฤติ
น้้ามันรั่วเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1) การเก็บข้องมูลจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้การปฏิบัติของประชาชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วนของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมและปัญหาและอุปสรรคของประชาชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) แบบสนทนากลุ่มย่อย ด้านการรับรู้การปฏิบัติของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วน
ของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
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2. การเก็บข้อมูล
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่และมีทะเบียนบ้านในชุมชนเกาะเสม็ด ต้าบลเพ
อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง อย่างน้อย 1 ปี โดยการท้าแบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้การ
ปฏิบัติของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วนของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและปัญหา
และอุปสรรคของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) ข้อมูลเชิงคุฯณภาพ
2.1) จากการจัดสนทนากลุ่มย่อย ประกอบด้วย แกนน้าชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลเกาะเสม็ด เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน กรณีการ
เกิดภาวะวิกฤติน้ามันรั่วเกาะเสม็ด
2.2) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลสถานการณ์และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
3. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่และมีทะเบียนบ้านในชุมชนเกาะเสม็ด ต้าบลเพ
อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง อย่างน้อย 1 ปี จ้านวน 1,314 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic
random sampling) กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 320 คน
2) ข้อมูลเชิงคุฯณภาพ เก็บข้อมูลจากแกนน้าและผู้น้าซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน เข้ามาร่วมคิ ด ร่วมปฏิบัติ
และร่วมประเมินผล ประกอบด้วย แกนน้าในหมู่บ้าน สมาชิก อบต. ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า แกนน้าชุมชน
จ้านวน 40 คน ตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเกาะเสม็ด(รพ.สต.) ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง เจ้าหน้าที่วนอุทยาน จ้านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน
4. เครื่องมือในการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่มย่อย แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล และเศรษฐกิจสังคม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และการปฏิบัติ ของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกัน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค้าถามปลายเปิด
2) แบบสนทนากลุ่มย่อย โดยการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฏีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารการ
วิจัยและต้าราที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาแนวค้าถามในการสนทนากลุ่ม
3) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยประเด็นสนทนากลุ่มเพื่อระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การด้าเนินงาน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2) ข้อมูล เชิ งคุณภาพ น้า ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมได้ม าจัด จ้า แนก จัด หมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อให้เข้าใจถึง
ลักษณะของความหมาย ความสัมพันธ์ของข้อมูล
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ผลการวิจัย
1. ผลข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจัดสนทนากลุ่มจ้าแนกดังนี้
1.1 การเตรียมความพร้อมของชุมชน พบว่า ไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือกับภัยพิบัติ
กรณีเหตุการณ์วิกฤติน้ามันรั่ว โดยเฉพาะ พบว่านโยบายแผนหรือมาตรการเป็นนโยบายกว้างๆ (แผนพิทักษ์ระยอง)
ซึ่งเป็นแผนการด้าเนินงานด้านสาธารณสุข ในการจัดการเมื่อเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย แต่ไม่มีแผน
เฉพาะเรื่องการรับอุบัติภัยจากน้้ามันรั่ว ในเรื่องของข้อมูลต่างๆ เช่น ชนิดของสารเคมีที่ถูกต้องครบถ้วน จะเห็นได้
จากประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ามันรั่ว การป้องกันอันตรายจาก
สารเคมี และประเด็นอันตรายของสารเคมีกับสิ่งมีชีวติ ในทะเล เป็นต้น พบแต่เพียงมีในเรื่องของการซ้อมรับแผนการ
ช่วยนักท่องเที่ยวจมน้้า ของหน่วยอาสากู้ภัย
1.2 ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้น ทุกคนรับรู้ได้ว่า นักท่องเที่ยวลดลง ท้าให้ขาดรายได้ มีผลต่อระบบนิเวศน์
ของทะเล ซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟู ดูแลความเสียหาย และชดเชยค่าเสียหาย
1.3 บทบาทของแกนน้าชุมชน ในช่วงเกิดเหตุการณ์น้ามันรั่ว พบว่า ส่วนใหญ่ช่วยในการดูแลสุขภาพโดย
ได้รับการประสานร่วมมือกับทางรพ.สต.เกาะเสม็ด โรงพยาบาลระยองและส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ซึ่ง
เข้ามาตั้งหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพ ส่วนงานด้านอื่นได้แก่ การก้าจัดคราบน้้ามันชายหาด การรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้ได้รับผลกระทบ การสื่อสาร เป็นต้น แกนน้าชุมชน ไม่ได้เข้าไปมีบทบาทมากนัก เพราะช่วงนั้น มีก้าลังพลจาก
กองทัพเรือ ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือและเยียวยาต่อสถานการณ์ดังกล่าว และอาสาสมัคร
ต่างๆเข้าไปช่วยก้าจัดคราบน้้ามัน บริเวณอ่าวพร้าว
2. ผลข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการตอบแบบสอบถาม ดังนี้
2.1 การรับรู้และการปฏิบัติของประชาชนในการจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 88.85, S.D. = 12.36,) เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า 1) การรับรู้และการปฏิบัติของประชาชน
ในการจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในระดับมาก และ 2) การรับรู้และการปฏิบัติของประชาชนในการ
จัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทีอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.2 การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อม ภาพรวม พบว่ า อยู่ ในระดั บ ปานกลาง
( X = 70.13 SD=18.12 ) สามารถมาวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านการค้นปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =13.84, SD=3.50) 2) ด้านการวางแผน การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =12.63, SD=4.00) 3) ด้านการลงทุนและปฏิบัติ การมี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในภาพรวม พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ส่ ว นร่ ว มอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย
( X =22.55 ,SD = 6.65) 4) ด้านการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =21.10, SD = 5.87)
2.3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ้านวน 204 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.75 แบ่งเป็นปัญหาเรื่องขยะ จ้านวน
112 คน ร้อยละ 35.00 น้้าเสียจ้านวน 34 คน ร้อยละ 10.63 ขยะและน้้าเสีย จ้านวน 54 คน ร้อยละ 16.87 และ
เรือ่ งเกี่ยวกับน้้ามันรั่ว จ้านวน 4 คน ร้อยละ 1.25 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.3.1 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาขยะ
1) การค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา
1.1) ปัญหาขยะในเกาะเสม็ดเกิดจาก ขยะในครัวเรือน ขยะจากห้องแถวซึ่งมี
คนมาอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก เนื่องมาจากการก่อสร้างรีสอร์ทต่างๆ จ้านวนมาก และขยะที่มาจากนักท่องเที่ยวที
มาเที่ยวที่เกาะเสม็ด
1.2) ลักษณะนิสัยของคนที่มีการทิ้งขยะไม่มีระเบียบวินัย ทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่
ใส่ถังขยะที่ทาง อบต. ได้จัดวางไว้ให้ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตามชายหาดทะเล
1.3) จ้านวนถังรองรับขยะมีน้อย ที่ทาง อบต.จัดหาให้ไม่เพียงพอกับปริมาณ
ขยะในแต่ละวัน บนเกาะเสม็ด
1.4) เมื่ อทางราชการ อบต.ให้ มีการส้ ารวจบ้ าน และปั ญหาการก้า จัด ขยะ
พบว่ า ประชาชนปกปิ ด ข้อ มู ล ไม่ ใ ห้ค วามร่ ว มมื อ เท่ า ที่ ควร เพราะถ้ า บอกข้ อมู ล ตามความเป็ น จริง กลั ว เสี ย
ผลประโยชน์ จึงมีการลักลอบทิ้งขยะตามชุมชน
1.5) หน่วยงานภาครัฐไม่มีการสื่อสาร ถึงประชาชน รวมถึงการรณรงค์ในการ
ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.6) ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะเสม็ด และนักท่องเที่ยว ยังขาดจิตส้านึก
และความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
2) การวางแผน
2.1) ภาครัฐไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน ไม่มีการก้ากับ ติดตามและประเมินผล
แผนงานที่ท้าไว้ จึงท้าให้ไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และไม่ต่อเนื่อง โดยมากการวางแผนงานขึ้นอยู่กับผู้น้าชุมชน
และกลุ่มผู้แทน ซึ่งประชาชนยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมมาก นอกจากภาครัฐจะขอความร่วมมือมาเป็นครั้งคราว เช่นการ
รณรงค์ท้าความสะอาดวัด โรงเรียน เป็นต้น
2.2) ต้องรณรงค์ในเรื่องการใช้ ถ้วยโฟม และถุงพลาสติก ให้มากขึ้นเพื่อลด
จ้านวนขยะลง โดยรณรงค์งด /ไม่ใช้ถุงพลาสติก และจัดโครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยจัดตั้งกลุ่มขึ้น
2.3) จั ด ให้ มี การแยกขยะในครัว เรือน โดยจั ด การอบรมคัด แยกขยะอย่ า ง
ต่อเนื่อง เข้มงวดและจริงจัง
3) การลงทุนและปฏิบัติ
3.1) หน่วยงาน อบต. สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
3.2) ประชาชนทุกหลังคาเรือนมีส่วนร่วมมีการลงขัน ในส่วนของการเสียค่า
เก็บขยะ เพื่อน้ามาเป็นค่าบริหารจัดการ ก้าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
33) อบต. มีมารตราการอย่างจริงจัง ในเรื่องการก้าจัดขยะมูลฝอย
3.4) อบต.จัดหาให้มจี ้านวนถังขยะเพิ่ม และเข้มงวดกวดขันให้รถเก็บขยะเก็บ
ตามที่ต่างๆ โดยเพิ่มจ้านวนรอบเที่ยวที่เก็บถี่มากขึ้น
3.5) ประชาชน ให้ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันรณรงค์รักษา
ความสะอาดในช่วงเทศกาลต่างๆ
4) การติดตามและประเมินผล
4.1) ส่วนใหญ่ จะมีการรายงานติดตามผลปีละครั้ง เสนอให้มีการรายงานใน
การประชุมของ อบต.ทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ และปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4.2) มีการประชาสัมพันธ์จากผู้น้าชุมชน หรือประกาศเสียงตามสาย เพื่อเป็น
การกระตุ้นและแจ้งข่าวสารต่างๆถึงประชาชน
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4.3) หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสนับสนุนทางวิชาการ
และให้ความรู้แก่แกนน้าชุมชน ประชาชน อย่างต่อเนื่อง
4.4) เมื่อถังขยะมีเพิ่ม คนจะทิ้งขยะเป็นที่ ถ้ามีถังขยะตามจุด คนก็จะทิ้งขยะ
เป็นที่ต่อไป ชุมชนสะอาด ขยะจะน้อยลง ชุมชนก็สะอาดขึ้น
2.3.2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาน้้าเสีย
1) การค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา
1.1) มี ก ารปล่ อ ยน้้ า เสี ย ลงทะเลหน้ า ชายหาด ซึ่ ง น้้ า เสี ย มี ทั้ ง น้้ า เสี ย จาก
ครัวเรือน น้้าเสียจากบ้านพักรีสอร์ท น้้าเสียจากร้านค้าและน้้าเสียจากบ่อบ้าบัด
1.2) มีการลักลอบปล่อยน้้าเสีย ลงสู่ทะเล
1.3) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ด้าเนินการมาตรการ อย่างจริงจัง
2) การวางแผน
2.1) หน่วยงานภาครัฐหรือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบต. , ผู้น้าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่า
ไม้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาจากประชาชน และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
2.2) ให้ประชาชนได้เข้าร่วมรับข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐ รับทราบ
ปัญหาและร่วมการวางแผนการก้าจัดน้้าเสีย ของชุมชน
2.3) ระบบเฝ้าระวังขจัดคราบน้้ามันในทะเล
2.4) ผู้ประกอบการและรีสอร์ทแต่ละแห่งควรมีการบ้าบัดน้้าเสีย และจะต้อง
ปรับปรุงการบ้าบัดน้้าเสียให้ถูกต้อง
2.5) อบต.มีการก้าหนดมาตรการ ในการก้าจัดน้้าเสียในชุมชน
2.6) อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีมาตรการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และเคร่งครัดต่อผู้ท้าความผิด
3) การลงทุนและปฏิบัติ
3.1) ขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนต้าบล สปสช.
3.2) ผู้ป ระกอบการธุรกิจรีสอร์ท ให้ความร่ว มมื อในการบ้ าบั ดน้้ าเสีย ก่อน
ปล่อยทิ้ง
3.3) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเสียง
ตามสาย
3.4) จัดให้มีการเฝ้าระวังระบบบ้าบัดน้้าเสีย ในชุมชน
3.5) การสร้างจิตส้านึก รักษ์ชุมชนเกาะเสม็ด ของประชาชนที่อาศัยอยู่
4) การติดตามและประเมินผล
4.1) ประชาชน แกนน้าชุมชน มีการเฝ้าระวังอย่างจริงจัง และรายงานผลไปยัง
อบต.เมื่อพบน้้าเสียในชุมชน
4.2) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อง จั ด ให้ มี เ ฝ้ า ระวั ง และเก็ บ ตั ว อย่ า งน้้ า ทะเล
ส่งตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบผิดปกติ ต้องรายงานให้ อบต. และชุมชนทราบ
2.3.3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาน้้ามันรั่ว
1) การค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา
1.1) ให้มีการเฝ้าระวัง ทางทะเล โดยหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
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1.2) ให้มีระบบการสื่อสาร ที่รวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
1.3) ชุมชน ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ที่เกาะเสม็ด เมื่อ
สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. วนอุทยานปาไม้ เป็นต้น
2) การวางแผน
2.1) ผู้บริหารท้องถิ่น, ผู้น้าชุมชน รพ.สต. มาร่วมกันวางแผน
2.2) มีการซ้อมแผน ในการป้องกัน ปีละ ๑ ครั้ง
2.3) มีหอสัญญาณเตือนภัยในชุมชนเกาะเสม็ด
2.4) ร่วมจัดท้าแผนพัฒนา ระดับจังหวัด
2.5) จัดท้าแผนการคัดกรองสุขภาพ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการการแพทย์
3) การลงทุนและปฏิบัติ
3.1) ชาวบ้าน /ชุมชน ให้ความร่วมมือเมื่อมีกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน
3.2) มีการรณรงค์ดูแลท้าความสะอาดชายหาดอยู่เสมอๆ
3.3) ท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ ในการท้ากิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4) การติดตามและประเมินผล
4.1) ประเมินติดตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นโครงการ
4.2) รวมกลุ่มชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น
4.3) ชาวบ้านสอดส่อง ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.4) ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการประชุมในหมู่บ้าน
4.5) ให้มีการเฝ้าระวังน้้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
4.6) มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ
เมื่อพบเหตุการณ์เกี่ยวกับการทท้าลายสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ

อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์และผลการศึกษา อภิปรายได้ดังนี
1. การรับรู้และการปฏิบัติของประชาชนในการจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้และการปฏิบัติของประชาชนในการจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กรณีเหตุการณ์น้ามันรั่ว ท้าให้เกิดผลกระทบและมีความ
รุนแรง ด้านการท่องเที่ยว (ภาพลักษณ์/ชื่อเสียงลดลง) ผลกระทบและมีความรุนแรง ต่อสิ่งแวดล้อมชายหาด และมี
ความรุนแรง ต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากประชาชนได้รับรู้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ การติดป้ายโฆษณาจากสื่อทีวีโทรทัศน์ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และประชาชนเคยได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมมาก่อน เพราะว่าพื้นที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวจ้านวนมากย่อมท้าให้มีการขยายเมือง และเป็นพื้นที่ก้าลังปลูกสร้าง เรือนพัก โรงแรมและ
ร้านอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย น้้าเสีย เป็นต้น ซึ่งประชาชนที่
อาศัยอยู่จะได้รับผลกระทบโดยตรง
อย่างไรก็ตาม พบว่า การรับรู้และการปฏิบัติของประชาชนในการจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที
อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด คือ ท่านมีโอกาสเสี่ยงสารปนเปือ้ นจากคราบน้้ามันดิบ หากใช้น้า ใต้ดิน เช่น น้้าบาดาล
งดกิจกรรมการเล่นน้้าเป็นเวลา ๓ เดือน ช่วงที่มีน้ามันรั่วไหล ท้าให้เกิดผลกระทบและมีความรุนแรงด้านรายได้
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนขาดความรู้ในเรื่องของสารเคมีและการป้องกันที่เหมาะสม สอดคล้องกับเหตุการณ์
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ครั้งนี้ที่พบว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องของความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีและ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการส่งต่อข้อมูลที่ล่าช้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนมีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงของการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
ข่าวโทรทั ศน์ ซึ่ง การให้ข้อมูล กับ ประชาชนกับ เหตุ การณ์ ที่เกิดขึ้ น ประชาชนในพื้น ที่ไม่ ได้ รับ การแจ้ งเหตุ จาก
หน่วยงานของรัฐอย่างเป็นทางการ แต่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากข่าวจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ มากที่สุด ร้อย
ละ ๗๑.๓ กรณีเหตุการณ์น้ามันรั่ว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีทันใด และถึงขั้นว่าวิกฤติ และข่าวสารที่ได้รับมาจาก
โทรทัศ น์มากที่ สุด แสดงว่ าโทรทั ศน์ เป็น สื่อที่สามารถ เข้าถึง กลุ่ มคนได้ มากที่สุ ด สอดคล้องกับการศึกษา ของ
ยุทธวรรณ ภัทรเลาหะ (2553) พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่สามารถรับข่าวสารได้จากสื่อประเภทต่าง ๆ โดยไดรับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ดังนั้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์ จึงมีอิทธิพลอย่าง
มากที่สุด จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มาจากพื้นที่ เช่น จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน รวมถึงสื่อท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ออกโดยทางราชการ ทั้งนี้ยังสามารถเรียนรู้จาก ประสบการณ์ที่
เกิดจากสภาพปัญหาภายในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ ของ กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ (2540)
ที่ว่าการรับรู้เป็นผลของความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิมรวมเข้า เป็นการรับรู้ สัมผัสใหม่ที่ได้รับ กลุ่มตัวอย่ า
สามารถรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่ได้พบเห็น และได้สัมผัส กลิ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตได้ประกอบกับความรู้ใหม่ที่ได้รับจากสื่อมวลชน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากเหตุการณ์จริงที่ได้รับรู้
เมื่อเปรียบเทียบจากอดีต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท้าให้ประชาชนสามารถสรุปสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นได้
ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจกับ
ประชาชนใน ท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม เพื่อเกิดความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่หน่วยงานรัฐและผู้มีส่วนรับผิดชอบในการเกิดเหตุการณ์ (ปตท.)ร่วมกันให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง และจัดท้ามาตรการเชิงป้องกันหรือให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากน้้ามันดิบแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงอยู่แล้ว
2. การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการเกิดภาวะวิกฤติน้ามัน
รั่วเกาะเสม็ด ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับนพรัตน์ วิเศษโวหาร (2554) ศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการชุมชนสังกัดเทศบาลต้าบลในเขตอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการชุมชนในภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจและวางแผน
ด้านการปฏิบัติการ และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง การศึกษาของผกามาส วงษ์แก้ว (2554) ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลกุฎโง้ง อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของต้าบลกุฎโง้ง อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การศึกษา
ของสาริสา วงศ์อนันต์นนท์ (2554) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตา
พุด จังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล้าดับจากค่ามากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมคิด
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และด้า นการมีส่วนร่วมในการ
ตัด สิน ใจ และการศึกษาของสุ ขขี ค้า นวณศิลป์ (2550) ศึกษาการมีส่ ว นร่วมของประชาชนในการ อนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลของการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ระดับการมีส่วนร่วมในรายด้านอยู่ ในระดับปานกลางทุกรายการ การศึกษาของประไพ อรัญ
ศรี (2553) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองเหียง อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง การศึกษาของมณฑล
เอกอดุลย์พันธ์ (2553) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาตลาดน้้าตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลาด
น้้าตลิ่งชันในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมนตรี ประดิษฐ์ผล (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการลุ่มแม่น้าและสิ่งแวดล้อม ต้าบลเกาะเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า
มีเพียง 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม ระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการลุ่มน้้าและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่า งส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 13.84) ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมเสนอปัญหา การส้ารวจปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม
การร่วมค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา วิธีการปรับปรุงเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และการเข้าร่วมให้ข้อมูลกับชุมชน ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2547) การมีส่วนร่วมในขั้นการค้นหา ปัญหาและสาเหตุ คือ เป็นกระบวนการ
มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นริเริ่มในเบื้องต้นของการมีส่วนร่วม พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมากชุมชนหรือในท้องถิ่น ที่เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นนี้ที่มี
ประสิทธิภาพมากและถือว่าสมบูรณ์แบบ ที่ชุมชนคิดกันเอง เริ่มต้นเอง มักเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยมีผู้น้าที่มี
ความเป็นตัวของตัวเอง มีจิตส้านึกสาธารณะ จากการศึกษาครั้งนี้ได้ท้าการส้ารวจข้อมูลการมีส่ วนร่วม หลังจากนั้น
ทีมวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจคืนให้กับชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลจริงและใช้ในการ
วางแผนปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ หลังจากนั้นมีการวิเคราะห์ปัญหา เนื่องจากเครือข่ายจะได้
สะท้อนสภาพปัญหาในชุมชนออกมาจากความรู้สึกจากทุกฝ่าย และเห็นสภาพจริง เพื่อน้ามาประกอบการตัดสินใจ
จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนแก้ไขในชุมชนต่อไป จุดนี้เองช่วยสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เพราะการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์และประเมิน
ปัญหาด้วยตนเอง จะท้าให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาในชุมชน
2) กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ให้ความเห็น ว่า การมี ส่ วนร่ว มการวางแผน อยู่ ในระดับ ปานกลาง
( X = 12.63) ได้แก่ ร่วมจัดท้าแผนงาน/โครงการ จัดตั้งงบประมาณ แผนกิจกรรมรณรงค์ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษา พบว่าไม่มีแผนการรับมือในส่วนของประชาชน ผู้ได้รับความเสียหายรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะเห็นได้จากประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
เหตุการณ์น้ามันรั่ว ว่าควรจะท้าอย่างไรเมื่อตนเองได้รับผลกระทบ จะไปแจ้งความเสียหายกับใคร หรือแม้แต่การ
ได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในการก้าจัดคราบน้้ามันจะต้องไปแจ้งหรือรับการรักษาอย่างไร เป็นต้น หน่วยงาน
ระดับท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน ขาดแผนการรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติในลักษณะนี้ ไม่มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
ไม่ทราบบทบาทตนเอง ท้าให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มีแนวทางปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์
3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมการลงทุนและปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย
( X = 22.55) ได้แก่ การร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม
(แรง ความคิด เงิน ก้าลังใจ) เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2547) การมีส่วนร่วมในขั้นด้าเนินการปฏิบัติ คือ เป็นขั้นตอนมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น การมีส่วนร่วมแบบนี้สามารถพบในหลายๆ ท้องถิ่น
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ที่ชุมชนอาจไม่มีส้านักงานทางสิ่งแวดล้อม และองค์กรชุมชนท้องถิ่น ไม่เข้มแข็ง จากการศึกษาข้อมูล และสอบถาม
จาก ผอ.รพ.สต. พบว่า กิจกรรมโครงการด้านการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมยังมีการด้าเนินงานไม่มากนัก ซึ่งปัญหา
หลักๆของที่นี่ คือเรื่องของขยะ และการก้าจัดน้้าเสีย จากการดูแผนงาน/โครงการ ส่วนใหญ่ พบว่าเป็นการจัดการ
ปัญหาสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดัน) และเรื่องไข้เลือดออก ที่มีการด้าเนินงานทุกปี
4) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล
อยู่ ร ะดั บ ปานกลาง ( X =21.10) ซึ่ ง ได้ แ ก่ การเข้ า ร่ ว มประเมิ น แก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม การสนใจติ ด ตาม
งบประมาณที่น้ามาพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการร่วมประเมินการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
การท้างานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ วงศ์หน่อบุญธรรม.(2550) ได้แก่ บทบาทของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ด้าเนินงานตามนโยบายโดยไม่ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งระบบอุปถัมภ์ท้าให้ผู้ที่ให้การ
อุปถัมภ์จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ จะมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวม ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมประชาชนจะเข้าร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติม ากกว่า
เข้า ร่ว ม ในขั้นตอนการค้น หาปัญ หาและตัด สิ นใจขั้นตอนการวางแผน และกรมส่ งเสริม คุณ ภาพ สิ่ ง แวดล้ อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2547) การมีส่วนร่วมประเมินผล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงการให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าหน้าที่ และการมีส่วนร่วมใน รูปแบบของการติดตามประเมินผลโครงการคือ
เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้าไปร่วมประเมินว่าโครงการพัฒนาที่ได้กระท้าลงไปนั้นมีความส้าเร็จอย่างไร ในแต่ละ
ท้องถิ่นหรือแต่ละโครงการอาจ มีวิธีการที่แตกต่างกันไป และสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของไพรัตน์ เตชะริ
นทร์ (2527) ได้ กล่า วถึง การมีส่ ว นร่วมเป็ น กระบวนการที่ต้ องส่ งเสริม ชั กน้ า สนับ สนุ น และสร้างโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรมสมาคม และองค์กรอาสาสมัครได้มีส่วนร่วม ในการก้าหนด
แนวทางการด้าเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยให้มีส่วนร่วมในลักษณะดังนี้ ร่วมท้าการศึกษาค้นคว้าหา
ปัญหา และสาเหตุ ของปัญ หา ร่วมคิด และสร้างรูป แบบวิ ธีการพัฒ นา ร่ว มวางนโยบายหรือแผนงานโครงการ
ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากร ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย ร่วมควบคุม และติดตามประเมินผล
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บทคัดย่อ
การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสุกรสดจากร้านจาหน่ายเนื้อสุกรทั้งหมดที่
จาหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่เปิดขายใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 03.00 น. 09.00 น. และ
17.00 น. รวมทั้งสิ้น 12 ร้าน โดยทาการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรสดในส่วนสันนอกร้านละ 1 ตัวอย่าง รวมทั้งหมดเป็น
36 ตั วอย่ าง จากนั้น น าตั วอย่ างมาทดสอบหาการปนเปื้อนของเชื้ อ S. aureus ด้ ว ยวิ ธี มาตรฐานของ
Bacteriological Analytical Manual (BAM, 2001) ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่ามีเนื้อสุกรที่ปนเปื้อน S. aureus
ทั้งหมด จานวน 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50 ของตัวอย่างทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่ามีการปนเปื้อน S. aureus
ที่มีปริมาณการปนเปื้อนสูงเกินกว่ามาตรฐาน (>100 cfu/g) จานวน 14 ตัวอย่าง โดยคิดเป็น 38.89 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด และจากผลการศึกษาการปนเปือ้ นของเชื้อ S. aureus ทาให้ทราบว่า ในช่วงเวลา 03.00 น. 09.00 น. และ
เวลา 17.00 น. พบมีการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 25 50 และ 75
ของตัวอย่างทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลาตามลาดับ
Abstract
The study of Staphylococcus aureus contamination in pork from all pork seller
shops at Banpong municipal Fresh-Market from Ratchaburi province, which opened at 3.00
a.m. 9.00 a.m. and 5:00 p.m. the total amount is 12 shops by collecting one sample of fresh
pork loin from each of pork seller shops, the total amount is 36 examples. Next is bringing
the examples for S. aureus contamination detected test by Bacteriological Analytical
Manual (BAM, 2001). The results of this study showed the total contamination samples of
S. aureus was 18 samples (50% of the total samples). Moreover, the total samples found
that the S. aureus contamination is high over than the standard level (>100 CFU/g) was 14
samples (38.89% of the total samples). And each of three periods showed the contamination
of S. aureus at 3.00 a.m, 9.00 a.m. and 5:00 p.m. were severally 25%, 50% and 75% of the
total samples in three time periods.
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บทนา
ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาหารมากขึ้น เนื่องจากปัญหาการเกิดโรคอาหารเป็น
พิษที่เกิดกับผู้บริโภคเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียเข้าไปนั้นพบได้อยู่บ่อยครั้ง
โดยจากข้อมูลรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของสานักงานสาธารณสุข พ.ศ.2552 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็น
พิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปี พ.ศ.2551 จานวน 21,380 ราย (สานักงานสาธารณสุข, 2552) ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการ
บริโภคอาหารที่ไม่สะอาดและปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งชนิดของจุลินทรีย์ที่ มีความสาคัญและมีการปนเปื้อนใน
เนื้อสัตว์นั้นมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ Escherichia coli (E. coli), Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus
(S. aureus) (จริยา และคณะ, 2536 และประภาวดี, 2553) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชื้อ S. aureus ซึ่งสามารถก่อให้เกิด
โรคอาหารเป็นพิษที่เรียกว่า “Staphylococcal food poisoning” (Miwa et al., 2001) ซึ่งเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อ
S. aureus แล้วจะแสดงอาการท้องร่วง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ หรือเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด โลหิต
เป็นพิษ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง โดยความรุนแรงของโรคจะขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อหรือสารพิษ (Enterotoxin) ที่ขับ
ออกมา (นิติพงษ์ และเอกชัย, 2552) การทาลายเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เป็นไปได้ยากเพราะมีคุณสมบัติในการทนความ
ร้อนได้ดี (จริยา และคณะ, 2536 และประภาวดี, 2553) อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือ
ปฏิเสธการบริโภคเนื้อสัตว์ได้เพราะเนื้อสัตว์ยังคงเป็นแหล่งโปรตีนที่สาคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสุกรซึ่ง
จัดเป็นหนึ่งในสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศ (สานักงานเศรษฐกิจและการเกษตร, 2559) ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าแนวโน้มของผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ S. aureus ปนเปื้อนในอาหารหรือเนื้อสัตว์จึงยังคงมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (กรมควบคุมโรค, 2549) นอกจากนี้ในการรักษาและการให้ยาปฏิชีวนะต่อเชื้อ S. aureus ยังปรากฏการดื้อยา
โดยเฉพาะในสายพันธุ์ Methicillin resistance Staphylococcus aureus (MRSA) (David et al., 2017) ทาให้การ
รักษาและควบคุมปริมาณการปนเปื้อนของ S. aureus เป็นไปได้ยาก
ด้วยเหตุนี้สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์
จึงได้เห็นความสาคัญ โดยกาหนดค่ามาตรฐานด้วยวิธีการ Most Probable Number (MPN) หรือวิธีที่เทียบเท่า
Bacteriological Analytical Manual (BAM) เพื่อกาหนดค่าปริมาณในการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus จากเนื้อสุกร
ต่อตัวอย่าง 1 กรัม โดยระบุว่าต้องมีการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ได้ไม่เกิน 1×102 โคโลนี และจากข้อมูล
ข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus ในเนื้อสุกรที่จาหน่ายในตลาดสด
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือเป็นช่องทางหลักในการจาหน่ายและซื้อขายเนื้อสุกรในเขตพื้นที่เทศบาล
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของเชื้อ S. aureus ให้ผู้บริโภคปลอดภัยและใช้ในการศึกษาต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของ S. aureus ในเนื้อสุกรที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รวมทั้ง
เปรียบเทียบปริมาณของเชื้อจากร้านจาหน่ายเนื้อสุกรในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อเนื้อสุกรและความปลอดภัยในการบริโภค

กรอบแนวคิด
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการปนเปื้อนของ S. aureus ในเนื้อสุกรที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีโดยจะทาการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรสดส่วนสันนอกปริมาณ 25 กรัมจากจานวนทั้งสิ้น 12 ร้าน ที่มีการ
เปิดขายใน 3 ช่วงเวลาอันได้แก่ 03.00 น. 09.00 น. และ 17.00 น. แล้วนาตัวอย่างที่ได้มาทาการเพาะเชื้อเพื่อ
ตรวจหา S. aureus ก่อนจะนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความแตกต่างของปริมาณการปนเปื้อน
ของ S. aureus เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อเนื้อสุกรและความปลอดภัยในการบริโภค
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรจากร้านจาหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่เปิดในช่วงเวลา 03.00
น. 09.00 น. และ 17.00 น. ทั้งหมดมีจานวน 12 ร้าน ทาการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรในส่วนสันนอก โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เนื้อสุกรสดเป็น 3 กลุ่ม จานวนกลุ่มละ 12 ตัวอย่าง ตามช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่ม 1 เวลา 03.00 น. กลุ่ม 2
เวลา 09.00 น. และกลุ่ม 3 เวลา 17.00 น. จานวนรวม 36 ตัวอย่าง ทาเก็บตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกสะอาดปลอดเชื้อปิด
ปากถุงให้สนิทใส่ในลังน้าแข็ง (อุณหภูมิต่ากว่า 4 องศาเซลเซียส) แล้วนามาทดสอบทางห้องปฏิบัติการไม่เกิน 24 ชั่วโมง
2. การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย
คัดแยกเชื้อโดยวิธีมาตรฐานของ Bacteriological Analytical Manual (BAM, 2001) หรือตามมาตรฐาน
AOAC (2000) ข้อ 975.55 (มกอช. 6000, 2547) ในการตรวจหา S. aureus ได้ถูกนามาใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้
(ดัดแปลงมาจาก Bennett และ Lancette, 2001) แล้วนามาพิสูจน์เชื้อ S. aureus โดยทดสอบทางชีวเคมี ได้แก่
Catalase Test, Coagulase production, DNase test, Voges-Proskauer test และ Mannitol salt agar
3. การตรวจนับจานวนโคโลนี
3.1 ลักษณะโคโลนีของเชื้อ S. aureus
S. aureus จะพบลั ก ษณะโคโลนี ที่ มี สี เ ทาถึ ง ด า ลั ก ษณะกลม เรี ย บ นู น เงา มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร และไม่อยู่ในเป็นกลุ่ม ขอบโคโลนีจะให้สีสว่างโดยรอบมีโซนขุ่น ถัดไปจะเป็นโซนใส
โคโลนีมีลักษณะเหมือนเนยจนถึงเหนียวหนืด
3.2 การคานวณผลจานวนโคโลนี
- ค่าปกติของการนับจะอยู่ในช่วง 20-200 โคโลนี (BAM, 2001)
- คานวณโดยใช้สูตร
∑
(
) (
) (
)
เมื่อ

= จานวนโคโลนี หน่วย CFU/g
∑
= ผลรวมของโคโลนีที่นับได้ทั้งหมด
= จานวนการทาซ้าของ first dilution
= จานวนการทาซ้าของ second dilution
= จานวนการทาซ้าของ third dilution
= dilution ที่นับเป็น first dilution
- การปัดเศษให้รายงานตัวเลขสองหลักแรกนับจากซ้ายมือส่วนที่เหลือให้ปัดเศษ
- เชื้อ S. aureus กาหนดมาตรฐาน BAM ต่อตัวอย่าง 1 กรัม ต้องไม่เกิน 1x102 CFU/g
วิธีทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC (2000) ข้อ 975.55 หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเท่า (มกอช. 6000, 2547)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นาผลการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในเนื้อสุกรที่จาหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ที่ได้มาวิเคราะห์เทียบกับค่ามาตรฐานระดับเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรของกรมปศุสัตว์ตามประกาศกรม
ปศุสัตว์เรื่องเกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก (กรมปศุสัตว์, 2551) และนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ทางสถิติแบบ Kruskal-Willis test โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics version 23 วิเคราะห์สามช่วงเวลาที่ทา
การเก็บตัวอย่างจากร้านจาหน่ายเนื้อสุกรในตลาดสด
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ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรสดส่วนสันนอก จากร้านจาหน่าย 12 ร้าน ที่เปิดจาหน่ายในทั้ง 3 ช่วงเวลา
อันได้แก่ 03.00 น. 09.00 น. และ 17.00 น. ร้านละ 1 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 36 ตัวอย่าง แล้วนามาทดสอบการ
ปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ด้วยวิธีมาตรฐานของ Bacteriological Analytical Manual (BAM, 2001) พบว่ามี
การปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus จานวน 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50 จากจานวนตัวอย่างทั้งหมด อีกทั้งยัง
พบว่าเนื้อสุกรที่จาหน่ายในแต่ละร้านและแต่ละช่วงเวลามีการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ที่แตกต่างกันอย่างตาม
ภาพที่ 1 โดยในช่วงเวลาที่ 1 03.00 น. พบการปนเปื้อนจานวน 3 ตัวอย่าง ในร้านจาหน่ายดังต่อไปนี้ 1). ร้าน F
จานวน 1000 CFU/g 2). ร้าน I จานวน 333 CFU/g และ 3). ร้าน H จานวน 167 CFU/g คิดเป็นร้อยละ 25 จาก
จานวนตัวอย่างทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว ในช่วงเวลาที่ 2 09.00 น. พบการปนเปื้อนจานวน 6 ตัวอย่าง ในร้าน
จาหน่ายดังต่อไปนี้ 1). ร้าน I จานวน 1667 CFU/g 2).ร้าน F จานวน 1333 CFU/g 3). ร้าน H จานวน 667
CFU/g 4). ร้าน B จานวน 133 CFU/g 5). ร้าน J จานวน 67 CFU/g และ 6). ร้าน C จานวน 33 CFU/g คิดเป็น
ร้อยละ 50 จากจานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ตรวจพบในช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาที่ 3 17.00 น. พบการปนเปื้อน
จานวน 9 ตัวอย่าง ในร้านจาหน่ายดังต่อนี้ 1). ร้าน L จานวน 18000 CFU/g 2).ร้าน F จานวน 4667 CFU/g 3).
ร้าน I จานวน 3667 CFU/g 4). ร้าน H จานวน 1533 CFU/g 5). ร้าน B จานวน 667 CFU/g 6). ร้าน G จานวน
167 CFU/g 7). ร้าน J จานวน 133 CFU/g 8). ร้าน D จานวน 67 CFU/g และ 9). ร้าน C จานวน 33 CFU/g คิด
เป็นร้อยละ 50 จากจานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ตรวจในช่วงเวลา 17.00 น. (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณเชื้อ S. aureus ที่พบในเนื้อสุกรในแต่ละช่วงเวลา
ปริมาณเชื้อที่พบในแต่ละช่วงเวลา (cfu/g)
ร้าน
03.00 น. (01)
09.00 น. (02)
17.00 น. (03)
A
0
0
0
*
*
B
0
133
667
C
0
33
33
D
0
0
67
E
0
0
0
*
*
F
1000
1333
4667 *
*
G
0
0
167
*
*
H
167
667
1533 *
*
*
I
333
1667
3667 *
*
J
0
67
133
K
0
0
0
L
0
0
1800 *
หมายเหตุ

cfu/g = Colony forming unit /g
* คือ ตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐาน มกอช.6000-2547
2547 (เนื้อสุกร)
ค่ามาตรฐานต่อตัวอย่าง 1 กรัม ต้องไม่เกิน 1x102 cfu/g (มกอช. 6000, 2547)
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จากผลทดสอบการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus ที่พบจานวน 18 ตัวอย่าง พบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อ
S. aureus ที่สูงกว่ามาตรฐาน (>1x102 CFU/g) จานวนทั้งสิ้น 14 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38.89 จากจานวน
ตัวอย่างทั้งหมด โดยในช่วงเวลาที่ 1 03.00 น. พบว่ามีตัวอย่างเนื้อสุกรปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ที่สูงกว่า
มาตรฐาน จานวน 3 ตัวอย่างจากร้าน F H และร้าน I ช่วงเวลาที่ 2 09.00 น. พบว่ามีตัวอย่างเนื้อสุกรปนเปื้อนของ
เชื้อ S. aureus ที่สูงกว่ามาตรฐาน จานวน 4 ตัวอย่างจากร้าน F H I และร้าน B ช่วงเวลาที่ 3 17.00 น. พบว่ามี
ตัวอย่างเนื้อสุกรปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ที่สูงกว่ามาตรฐาน จานวน 7 ตัวอย่างจากร้าน F H I B G J และร้าน L
จากผลการศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus พบว่าในช่วงเวลา 03.00 น. 09.00 น. และ 17.00 น.
มีปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus โดยคิดเป็นร้อยละ 25 50 และ 75 ตามลาดับ ซึ่งพบว่าปริมาณการ
ปนเปื้อนในแต่ละช่วงเวลานั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในเนื้อสุกรช่วงเวลา 03.00 น. 09.00 น. และ 17.00 น.
จานวนตัวอย่างที่
จานวนตัวอย่างที่ตรวจพบ
ไม่ผ่านมาตรฐาน
จานวน
S. aureus
ช่วงเวลา
มกอช.
ตัวอย่าง
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
03.00 น.
12
3
25
3
25
09.00 น.
12
6
50
4
33.33
17.00 น.*
12
9
75
7
58.33
รวมทั้งหมด
36
18
50
14
38.89
หมายเหตุ * คือ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
นอกจากนี้ยังพบว่ามีตัวอย่างเนื้อสุกรสดมีการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในทุกช่วงเวลาที่เปิดจาหน่าย
อันได้แก่ 1). ร้าน F 2). ร้าน I และ 3). ร้าน H โดยทั้ง 3 ร้าน มีปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus มากกว่า
ร้านอื่นๆ ในช่วงเวลา 17.00 น. อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีปริมาณการปนเปื้อนเชื้ออยู่ที่ 4667
cfu/g 3667 cfu/g และ 1533 cfu/g ตามลาดับ

สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการตรวจการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus ในเนื้อสุกรจากตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ด้วยวิธีมาตรฐานของ Bacteriological Analytical Manual (BAM, 2001) พบเนื้อสุกรที่ปนเปื้อน
S. aureus จานวน 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50 ของตัวอย่างทั้งหมด และพบว่าตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ
S. aureus เกินระดับมาตรฐาน (มากกว่า 100 CFU/g) ที่ร้อยละ 38.89 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธีรพรรณ
และอุไม (2554) ที่ตรวจพบปริมาณของเชื้อ S. aureus ในเนื้อสุกรที่สูงถึงร้อยละ 46.69 รวมถึงการศึกษาของ
สุวัฒน์และศิรินทร์ทิพย์ (2556) ที่พบปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ที่ร้อยละ 40.5 แม้ว่าการตรวจพบ
การปนเปื้อนนั้นมีแนวโน้มการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ที่ลดลงแต่ปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus
ยังคงพบในระดับสูง เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยที่ร้อนชื้นเอื้อต่อการเจิญเติบโตของเชื้อ S. aureus ได้ดี
และมีคุณสมบัติทนความร้อนต่ออุณหภูมิสูงถึง 60 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 30 นาที (นิติพงษ์ และเอกชัย, 2552)
ทาให้การกาจัดเชื้อ S. aureus นั้นทาได้ยาก อีกทั้ง S. aureus ทนทานต่อความแห้งและยังสามารถทนต่อสารเคมี
เช่น คลอรีน ทาให้เชื้อคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากอุปกรณ์ไปยังเนื้อสัตว์ได้ง่ายซึ่งหากโรง
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ฆ่าสัตว์หรือสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์มีสุขลักษณะที่ไม่เหมาะสมอาจทาให้สามารถตรวจพบเชื้อ S. aureus ในอัตรา
ที่สูงขึ้นได้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวันทนาและคณะ (2544) ที่ได้สารวจการปนเปื้อนของเชื้อในกลุ่ม enteric
bacteria และ S. aureus ในสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดราชบุรีพบเชื้อ S. aureus ในเนื้อสุกรชาแหละร้อยละ
56.40 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสุขาภิบาลของโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่เหมาะสม และอุปกรณ์ในโรงฆ่าสัตว์ปนเปื้อนเชื้อจาก
สิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่ 03.00 น. 09.00 น. และ
17.00 น. พบว่าปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในช่วงเวลา 17.00 น.นั้นมีปริมาณที่แตกต่างจากตัวอย่าง
อื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอุณหภูมิในช่วงนี้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
เชื้อ อีกทั้งการเก็บตัวอย่างอยู่ในช่วงเดือนเมษายนมีความร้อนและมีฝนตกตลอดเช้าเย็น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทา
ให้การกาจัดการปนเปื้อนของเชื้อเป็นไปได้ยาก อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีการสะสมของเชื้อ S. aureus มาตลอด
ทั้งวัน ทาให้ปริมาณการปนเปื้อนที่ตรวจพบสูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆ เนื้อสุกรที่พบการปนเปื้อน S. aureus ในทุก
ช่วงเวลา ได้แก่ ร้าน F, H และร้าน I โดยให้ผลการทดสอบที่สูงกว่ามาตรฐานและร้านอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติในช่วงเวลา 17.00 น. ในขณะที่ร้าน B C และร้าน J พบการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในทั้งสองช่วงเวลา
คือ 09.00 น. และ 17.00 น. ร้าน D, G และร้าน L พบการปนเปื้อนหนึ่งช่วงเวลา คือ 17.00 น. และพบว่าร้านที่ไม่
พบการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในทุกช่วงเวลา คือ ร้าน A, E และ K
จากผลงานวิจัยพบว่าช่วงเวลา 17.00 น. เป็นช่วงเวลาที่พบปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus
ที่มากที่สุด รองลงมาคือ 09.00 น. และ 03.00 น. ตามลาดับ ดังนั้นหากผู้ บริโภคต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการ
ปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในปริมาณที่สูงอาจพิจารณาหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสุกรที่จาหน่ายในช่วงเวลา 17.00 น.
มากกว่าช่วงเวลาอื่น ปัญหาส่วนหนึ่งที่พบและอาจส่งผลต่อปริมาณการปนเปื้อนของเชื้ออาจเกิดจากการไม่รักษา
ความสะอาด และการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ (Normanno, 2007) ซึ่งจะส่งผลให้
ปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus เพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค เนื่องจากเชื้อ S. aureus
สามารถก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (Staphylococcal food poisioning) ที่รุนแรง จากการปนเปื้อนสารพิษ
(Enterotoxin) ทาให้ผู้ป่วยมีอาการอาเจียนและท้องร่วงอย่างรุนแรง (นิติพงษ์ และเอกชัย , 2552) และเป็น
อันตรายต่อชีวิตได้ (Kitti, et al., 2011) ดังนั้น ปัญหาการปนเปื้อนของปริมาณเชื้อ S. aureus จึงควรได้รับความ
สนใจและตระหนักถึงปัญหา รวมไปถึงการหาแนวทางแก้ไขเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารสุกร ในหมู่บ้านไผ่สี ตาบลสระลงเรือ อาเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
The prevalence of gastrointestinal parasites of pigs in Ban Phaisee, Sa Long Ruea
Subdistrict, Huai Krachao District, Kanchanaburi Province, Thailand

ผู้วิจัย

มาลีรัตน์ จันทะแพน
นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.กฤษณะ ตาอ้าย
พยาธิจุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ผู้รับผิดชอบบทความ

บทคัดย่อ
การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารสุกร ในหมู่บ้านไผ่สี ตาบลสระลงเรือ อาเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จากการเก็บตัวอย่างอุจจาระสุกร จานวน 106 ตัว เป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน รวม
ทั้งหมด 318 ตัวอย่าง จาก 9 ฟาร์ม นามาตรวจหาไข่พยาธิด้วยวิธี Formalin–Ether Sedimentation พบความชุก
ของการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสุกร 65.09% โดยพบ 4 ชนิด ได้แก่ Oesophagostomum spp.
39.30%, Trichuris suis 12.26%, Hookworm 12.26% และ Ascaris suum 9.74% ตามลาดับ และเมื่อทาการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจานวนไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหารของสุกร ทั้ง 9 ฟาร์ม ในฟาร์มที่ 5, 7 และ 8 ไม่พบ
จานวนไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมีค่าทางสถิติที่แตกต่างจากฟาร์มอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ด้วย One–way ANOVA (Tukey's HSD test)
คาสาคัญ : ความชุก, พยาธิภายใน, สุกร, หมู่บ้านไผ่สี
ABSTRACT
The study of prevalence of gastrointestinal parasites in pigs in Ban Phaisee, Sa Long
Ruea Subdistrict, Huai Krachao District, Kanchanaburi Province, Thailand; A total sample
of 106 pigs (318 samples) were collected for 3 consecutive days from 9 farms. Using
Formalin–Ether Sedimentation Method, 65.09% tested positive for 4 gastrointestinal
helminths, namely Oesophagostomum spp. 39.30%, Trichuris suis 12.26%, Hookworm
12.26% (39/309) and Ascaris suum 9.74%, respectively. Significant differences of the
number of eggs across the nine farms were observed for the presence of farm 5, 7 and 8
(P<0.05) by One–way ANOVA (Tukey's HSD test).
Key Words : Prevalence, Gastrointestinal parasites, Pigs, Ban Phaisee
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บทนา
เกษตรกรไทยในชนบทซึ่งมีอาชีพหลักในการทานามักจะเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพเสริมโดยเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านหรือ
หลังบ้าน อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่จะเป็นราข้าว ปลายข้าว พืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ รวมไปถึงเศษอาหารที่
เหลือจากการบริโภค (ศิริสุข, ม.ป.ป.) แต่ในปัจจุบันการเลี้ยงสุกรมีรูปแบบเปลี่ยนไป มีการเลี้ยงสุกรแบบระบบ
อุตสาหกรรมที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดการฟาร์มและระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
สุกรติดเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงการติดพยาธิลดลงทาให้สุกรที่ได้มีคุณภาพและผลผลิตที่ดีส่งผลให้ราคาจาหน่ายเนื้อ
สุกรในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นและค่อนข้างผันผวน ซึ่งราคาที่สูงขึ้นนี้เองที่เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงสุกร
กันมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรนิยมเลี้ยงแบบหลังบ้าน ทาให้สุกรมีโอกาสรับและแพร่พยาธิได้หลายทาง ทั้ง
จากการเลี้ยงรวมกันหลายช่วงอายุ การเลี้ยงด้วยเศษอาหาร การสัมผัสกับสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น สุนัข หนู สุกรจึงมี
ความเสี่ยงต่อการติดพยาธิและโรคต่างๆ ได้ง่ายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภคและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม (กิตติชัย และคณะ, 2554)
จากการศึกษาในหลายประเทศให้ผลสอดคล้องกันว่า ความชุ กของพยาธิในสุกรที่ เลี้ยงในระบบฟาร์ม
มาตรฐานมีอัตราต่ากว่าในสุกรที่เลี้ยงแบบดั้งเดิม (อ้อมฤทัย และ เพ็ญพร, 2551) รายงานการระบาดของพยาธิ
ภายในระบบทางเดินอาหารสุกรในประเทศไทยพบว่า มีการระบาดในหลายจังหวัดในภาคเหนือ เช่น จังหวัดลาปาง
น่าน กาแพงเพชร อุทัยธานี แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ (ธีร ะ และวิชิต, 2552) และยัง
พบการระบาดบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ขอนแก่น และสุรินทร์ พยาธิที่พบในระบบทางเดิน
อาหารสุกรที่สาคัญ ได้แก่ Aacaris suum พบในลาไส้เล็กของสุกร (บัณฑูรย์ , 2552) Oesophagostomum spp.
พบในผนังของกระเพาะอาหารและลาไส้ใหญ่ส่วนปลาย Trichuris spp. พบในส่วนลาไส้ตันซึ่งจะวางไข่ปนออกมา
กับอุจจาระ (มานพ และ สุภรณ์, 2523) Cysticercus cellulosae พบระยะตัวอ่อนในลาไส้เล็กของสุกร (ถวัลย์,
2528) นอกจากนี้ยัง มี Strongyloides spp. ซึ่ง เป็น พยาธิ ตัวกลมขนาดเล็ กในลาไส้ ส่วนต้ นของสุกร และ
Trichinella spiralis พบในลาไส้ของสุกร (พรทิพา, ม.ป.ป.) โดยพยาธิที่พบมากที่และเป็นอันตรายต่อสุขภาพสุกร
มากที่สุด คือ Aacaris suum รองลงมาคือ Strongyloides spp. (วชิราภรณ์ และชัชวาล, 2552) พยาธิเหล่านี้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสุกร เช่น ทาให้เกิดผนังลาไส้อักเสบ มีแผลในกระเพาะอาหาร (สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ, ม.ป.ป.) การอักเสบของปอดโดยเฉพาะในลูกสุกร
ปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการติดพยาธิภายในในสุกร ได้แก่ ขนาดฟาร์ม อายุ เพศ พันธุ์สุกร การ
จัดการฟาร์ม ลักษณะคอก (คอกเปิด หรือ คอกปิด) ลักษณะพื้นคอก การใช้สิ่งปูรอง ลักษณะอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร
การให้น้า การใช้น้ายาฆ่าเชื้อ การถ่ายพยาธิ การแยกเลี้ยงสุกรเพื่อสังเกตอาการก่อนนาเข้าฟาร์ม (Quarantine) การ
ชาแหละสุกรภายในฟาร์ม การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว การพบหนูภายในฟาร์ม และการ
ได้รับบริการให้คาแนะนา และรักษาจากสัตวแพทย์ เป็นต้น (กิตติชัยและคณะ, 2554) จากการศึกษายังพบว่าพยาธิ
ในระบบทางเดิ น อาหารสุ กรยั ง ระบาดไปทั่ ว โลก จนถือ ได้ ว่ า พยาธิ ระบบทางเดิ น อาหารสุ ก รเป็ นปั ญ หาด้ า น
สาธารณสุขของหลายๆ ประเทศ จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าการติดพยาธิจะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากในปัจจุบันมีการปรับ
ระบบการเลี้ยงที่ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นการจัดการฟาร์มและระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังพบว่าจานวนผู้เลี้ยงสุกร
รายย่อยในฟาร์มขนาดเล็กยังไม่มีการจัดการที่ ดีพอ การติดเชื้อโรค และพยาธิยังคงเป็นปัญหาสาคัญสาหรับฟาร์ม
สุกรในปัจจุบัน (กิตติชัยและคณะ, 2554; วนิดา และคณะ, 2556)
ในพื้นที่หมู่บ้านไผ่สี ตาบลสระลงเรือ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีการเลี้ยง
สุกรเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรยังคงมีการเลี้ยงแบบดั้งเดิม
คือเลี้ยงแบบหลังบ้าน จึงมีความเสี่ยงต่อการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหาร ในพื้นที่ หมู่บ้านไผ่สี ตาบลสระลงเรือ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การเลี้ยงสุกรมีลั กษณะการเลี้ยงแบบเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงรวมกัน
หลายช่วงอายุ โดยมีการให้อาหารที่หลากหลายทั้งอาหารสาเร็จรูป และอาหารผสมเอง ซึ่งหากไม่มีการปรับปรุง
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รูปแบบการเลี้ยงอาจส่งผลให้สุกรมีความเสี่ยงต่อการติดพยาธิ และแพร่พยาธิไปสู่ตัวอื่นได้สูงขึ้น ซึ่งพยาธิเหล่านี้
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสุขภาพของสุกรแล้ว พยาธิบางชนิดยังสามารถติดต่อและก่อโรคใน
คนได้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของสุกร ใน
หมู่บ้านไผ่สี ตาบลสระลงเรือ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนาผลการตรวจวินิจฉัยการเกิดแล้วนามาใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการหาแนวทางป้องกันรักษาและควบคุมการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสุกร โดยเน้น
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสาคัญของการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสุกรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินความชุกของการเกิดพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของสุกร
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของจานวน และชนิดไข่พยาธิ ในระบบทางเดินอาหารของสุกรที่ตรวจพบ

กรอบแนวคิดงานวิจัย
วันที่

หมู่บ้านไผ่สี
เก็บตัวอย่าง
อุจจาระสุกร
จานวน 106 ตัว

สรุปผล

ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน

1วันที่
2วันที่

06:00 น. – 12:00 น.
06:00 น. – 12:00 น.
06:00 น. – 12:00 น.
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วิเคราะห์ผล

รวบรวมข้อมูล

ตรวจหาไข่พยาธิ

วิธีการวิจัย
สุกรจานวน 106 ตัว จากฟาร์มเกษตรกรรายย่อย จานวน 9 ฟาร์ม ในหมู่บ้านไผ่สี ตาบลสระลงเรือ อาเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ทดลองระหว่าง เดือนกันยายน–พฤศจิกายน ปี 2560 โดยจะทาการสุ่มเก็บตัวอย่าง
อุจจาระของสุกรขุนจาก 9 ฟาร์ม จานวน 106 ตัว 3 ซ้า โดยเก็บช่วงเช้าติดต่อกัน 3 วัน จะได้จานวนตัวอย่าง
ทั้งหมด 318 ตัวอย่าง โดยทาการล้วงจากส่วนท้ายของทวารหนัก บรรจุใส่ถุงพลาสติกปลอดเชื้อปิดปากถุงให้สนิท
ใส่ ในลั ง น้ าแข็ง (อุณหภูมิ ต่ ากว่ า 4 องศาเซลเซี ย ส) หลั ง จากนั้ น น ามาใส่ กระปุ กพลาสติ กปลอดเชื้ อที่ มี 10%
ฟอร์มาลีน ปิดอย่างมิดชิด เขียนหมายเลขตัวอย่า งให้ชัดเจน และส่ง ตรวจทางห้องปฏิบั ติ การทางปรสิตวิทยา
ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในระหว่างทาการเก็บตัวอย่างนั้น จะสังเกตดูลักษณะทั่วๆ ไปของอุจจาระร่วมด้วย เช่น
สี กลิ่น เมือก หรือเลือดที่ปนออกมา เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนาไปประกอบกับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาไข่พยาธิด้วยวิธี Formalin–Ether Sedimentation และนับจานวนไข่พยาธิโดยใช้แท่น
แก้ววัดปริมาตรอุจจาระ
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1. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง
ถุงมืออนามัย, กระปุกพลาสติก (10% ฟอร์มาลีน), ถุงพลาสติกปลอดเชื้อ, ปากกาสาหรับเขียนกระปุก
พลาสติก, สมุดจดบันทึก
2. อุปกรณ์ในการตรวจ
กล้องจุลทรรศน์, เครื่องปั่นเหวี่ยง, บิกเกอร์หรือถ้วยพลาสติกปากกว้าง ขนาด 50 มิลลิลิตร, ผ้าก็อซ,
กรวยกระดาษ, หลอดแก้วก้นแหลม ขนาด 15 มิลลิลิตร, ตลับพลาสติก, หลอดทดลอง, สไลด์แก้วและกระจกปิด
สไลด์, จุกยาง, ไม้เขี่ยอุจจาระและไม้จิ้มฟัน , ปากคีบ, ตะแกรงลวด ขนาด 105 ช่องต่อตารางนิ้ ว (105 mesh) ตัด
เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากระดาษแข็ง , กระดาษซับ หรือ กระดาษหนังสือพิมพ์ ขนาด 7 x 8 เซนติเมตร, แท่น
แก้ววัดปริมาตรอุจจาระ ขนาด 43.7 มิลลิกรัม
3. สารเคมี
น้าเกลือ (0.85% NaCl), ฟอร์มาลิน 10% (10% Formalin), อีเทอร์ (Diethyl ether)
4. การเก็บตัวอย่างอุจจาระ
เตรียมตัวให้พร้อม ล้างมือให้สะอาด สวมถุงมืออนามัย ล้วงอุจจาระจากส่วนท้ายของทวารหนัก บรรจุใส่
ถุงพลาสติกปลอดเชื้อปิดปากถุงให้สนิทใส่ ในลังน้าแข็ง (อุณหภูมิต่ากว่า 4 องศาเซลเซียส)เขียนหมายเลขตัวอย่าง
หลังจากนั้นนามาใส่กระปุกพลาสติก 10% ฟอร์มาลิน ปิดฝาอย่างมิดชิด เขียนหมายเลขตัวอย่าง จดบันทึกข้อมูล
อย่างละเอียด ทาการตรวจทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
5. การตรวจไข่พยาธิ (Formalin–Ether Sedimentation Method) โดยมีวิธีการตรวจดังนี้
5.1 กวนอุจจาระประมาณ 1 กรัม กับน้า 10–20 มิลลิกรัม ให้แตกกระจายได้ดีในถ้วยอุจจาระ กรองผ่าน
ผ้าก็อซเปียก 2 ชั้น ลงในถ้วยกระดาษอีกอันหนึ่ง จากนั้นจึงเทลงในหลอดปั่น
5.2 นาไปปั่นด้วยความเร็ว 1,500 รอบต่อนาที นาน 5 นาที เทน้าส่วนบนทิ้งไป
5.3 เติมน้าลงไปผสมกับตะกอนใหม่ให้ได้ปริมาตร 10 มล. ผสมให้เข้ากันดี
5.4 ทา 2–3 ซ้า จนน้าส่วนบนใสดี
5.5 ผสมฟอร์มาลีน 10% กับตะกอนให้ได้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อยนาน 5 นาที
5.6 เติมอีเทอร์ลงไป 2–3 มิลลิลิตร ใช้จุกยางปิดปากหลอดแก้วเขย่าอย่างแรง ประมาณ 20–30 นาที เอา
จุกยางออก
5.7 ปั่นที่ความเร็ว 1,500 รอบต่อนาที นาน 5 นาที ส่วนผสมในหลอดจะแยกเป็น 4 ชั้น คือ ชั้นอีเทอร์
ชั้นขยะ ชั้นฟอร์มาลีน และชั้นตะกอน
5.8 ใช้ไม้เขี่ยชั้นไขมันและขยะเพื่อให้หลุดออกจากผนังด้านในของหลอดปั่น แล้วเททิ้งไปพร้อมกับอีเทอร์
และฟอร์มาลีน
5.9 ใช้ Pasteur pipet หรือไม้ ผสมตะกอนก้นหลอดให้เข้ากับฟอร์มาลีนที่เหลือค้างเล็กน้อยให้เข้ากันดี
แล้วนาไปใสบนสไลด์ หยดน้ายาไอโอดีน 1% ลงไปผสม ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ นาไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
6. การคานวณ
6.1 จานวนไข่พยาธิในอุจจาระ 1 กรัม โดยใช้แท่นแก้ววัดปริมาตรอุจจาระ ขนาด 43.7 มิลลิกรัม นาจานวน
ไข่พยาธิที่นับได้ x 23 เพื่อทราบความรุนแรงของพยาธิก็นับ จานวนไข่พยาธิที่ตรวจพบแต่ละชนิดทั้งหมดในสไลด์
6.2 การคานวณหาค่าความชุก ข้อมูลที่ได้คานวณค่าความชุกของปรสิตภายในระบบทางเดินอาหารสุกร
ดังสมการ % ความชุก=(จานวนสัตว์ที่พบปรสิต ×100)/จานวนสัตว์ทั้งหมด
7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การเปรียบเทียบชนิดพยาธิและจานวนของไข่พยาธิ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี One–Way ANOVA ;
Tukey’s HSD test ด้วยโปรแกรม IBM SPSS. Statistic 24 (Software) ที่ความเชื่อมั่น 95%
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สรุปผลการวิจัย
จากจานวนสุกรทั้งหมดใน 9 ฟาร์ม จานวน 106 ตัว พบการติดพยาธิทั้งหมด 65.09% (69/106) โดย
ฟาร์มที่พบมากที่สุด คือฟาร์มที่ 4 17.92% (19/106), ฟาร์มที่ 2 12.26% (13/106), ฟาร์มที่ 1 11.32%
(12/106), ฟาร์มที่ 9 9.44% (10/106), ฟาร์มที่ 6 7.55% (8/106) และ ฟาร์มที่ 3 6.60% (7/106) ตามลาดับ
นอกจากนี้ยังมีฟาร์มที่ 5,7 และ 8 ตรวจไม่พบไข่พยาธิเลย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนสุกรที่ทาการศึกษาและจานวนสุกรที่ตรวจพบไข่พยาธิในหมู่บ้านไผ่สี
ฟาร์ม

จานวนสุกรจากการสุ่มคัดเลือก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

13
13
7
19
14
8
4
18
10
106

จานวนสุกรที่ตรวจพบ
ไข่พยาธิ (%)
12 (11.32)
13 (12.26)
7 (6.60)
19 (17.92)
0 (0)
8 (7.55)
0 (0)
0 (0)
10 (9.44)
69 (65.09)

จากการตรวจตัวอย่างอุจจาระสุกรจานวน 318 ตัวอย่าง ตรวจโดยวิธี Formalin–Ether Sedimentation
พบความชุกของการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสุกร 49.05% (156/318) โดยตรวจพบชนิดของพยาธิใน
ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ Oesophagostomum spp. 39.30% (125/318), Trichuris suis 12.26% (39/318),
Hookworm 12.26% (39/318) และ Ascaris suum 9.74% (31/318) ตามลาดับ และยังพบความชุกของแต่ละ
ฟาร์มมีการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสุกรแตกต่างกันดังนี้ ฟาร์มที่ 2 17.29% (55/318), ฟาร์มที่ 9
14.77% (47/318), ฟาร์มที่ 3 15.72% (50/318), ฟาร์มที่ 4 477% (47/318), ฟาร์มที่ 6 7.86% (25/318)
ตามลาดับ และนอกเหนือจากนี้ยังไม่พบพยาธิจากฟาร์มที่ 5,7,8 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความแตกต่างของชนิดพยาธิในระบบทางเดินอาหารสุกร ทั้ง 9 ฟาร์ม ในหมู่บ้านไผ่สี
ฟาร์ม/
ชนิด

Ascaris
suum

Trichuris suis

Oesophgostomum
spp.

Hookworm

1

0% (0/318)

0% (0/318)

5.66% (18/318)

2.20% (7/318)

0.94%
(3/318)
6.28%
(20/318)

4.40%
(14/318)

9.11% (29/318)

2.83% (9/318)

2.51% (8/318)

5.66% (18/318)

1.25% (4/318)

2
3

รวม
7.86%
(25/318)
17.29%
(55/318)
15.72%
(50/318)
14.77%
(47/318)

4

0% (0/318)

1.57% (5/318)

12.57% (40/318)

0.62% (2/318)

5

0% (0/318)

0% (0/318)

0% (0/318)

0% (0/318)

0% (0/318)

6

0.94%
(3/318)

0% (0/318)

6.28% (20/318)

0.62% (2/318)

7.86%
(25/318)

7

0% (0/318)

0% (0/318)

0% (0/318)

0% (0/318)

0% (0/318)

8

0% (0/318)
1.57%
(5/318)
9.74%
(31/318)

0% (0/318)
3.77%
(12/318)
12.26%
(39/318)

0% (0/318)

0% (0/318)
5.34%
(17/318)
12.26%
(39/318)

0% (0/318)
16.98%
(54/318)

9
รวม

6.28% (20/318)
39.30% (125/318)

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจานวนไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหารของ
สุกร ทั้ง 9 ฟาร์ม ในหมู่บ้านไผ่สี พบว่าในฟาร์มที่ 1,2,4 และ 9 มีค่าเฉลี่ยของจานวนไข่พยาธิที่แตกต่างจากฟาร์มที่
3 และ 6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกเหนือจากนี้ในฟาร์มที่ 5, 7 และ 8 ไม่พบจานวนไข่พยาธิในระบบทางเดิน
อาหาร เนื่องมาจากฟาร์มดังกล่าวมีโปรแกรมถ่ายพยาธิที่ดี และการจัดการที่ดี จึงทาให้ได้ค่าแตกต่างจากฟาร์มอื่นๆ
ที่พบไข่พยาธิอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ตารางที่ 3 การเปรีย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ของจ านวนไข่ พ ยาธิ ใ นระบบทางเดิ น อาหารของสุ ก ร ทั้ ง 9 ฟาร์ ม
ในหมู่บ้านไผ่สี
ฟาร์ม
จานวนของตัวอย่าง
จานวนของไข่พยาธิ
P<0.05*
1
39
9.58 ± 1.53
5.62b
2
39
12.20 ± 1.95
11.08b
3
21
19.56 ± 4.27
22.81c
4
57
8.44 ± 1.11
5.72b
5
42
0.00 ± 0.00
0.00a
6
24
14.28 ± 2.91
14.83c
7
12
0.00 ± 0.00
0.00a
8
54
0.00 ± 0.00
0.00a
9
30
17.72 ± 3.23
10.50b
รวม
318
12.27 ± 0.68
*Tukey’s HSD test ; a,b,c มีความแตกต่างทางสถิติในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยหาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสุกร ในหมู่บ้านไผ่สี ตาบลสระลงเรือ
อาเภอห้ว ยกระเจา จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ค วามสอดคล้ องกับ งานวิ จั ย หลายๆ งานวิ จั ย ในประเทศไทย ได้ แ ก่
การศึกษาของ อ้อมฤทัย และเพ็ญพร, (2551) พบว่ามีการกระจายตัวของพยาธิอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ซึ่งพยาธิเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสุกรได้โดยตรง อีกทั้งมีผลกระทบทางอ้อมกับผู้ บริโภค เนื่องจาก
พยาธิบางชนิดที่พบสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ ซึ่งความชุก และชนิดของพยาธิที่พบยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กิตติชัย และคณะ, (2554) ที่พบพยาธิ Trichuris suis และ Ascaris suum ในอัตราที่สูงที่สุดที่ตรวจพบของไข่
พยาธิจากการทาศึกษาความชุก และปัจจัยเสี่ยงของการติดปรสิตภายในของสุกรที่เลี้ยงในจังหวัดน่าน นอกจากนี้
วนิดา และคณะ, (2556) ได้ทาการศึกษาความชุกของพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารสุกร ตาบลกุดสระ อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี พบว่าความชุกของการติดพยาธิสูงสุด อยู่ในกลุ่มของสุกรขุน โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาหาความ
ชุกของพยาธิในสุกรขุนที่หมู่บ้านไผสี ตาบลสระลงเรือ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าอัตราความชุก
ของพยาธิ ภ ายในระบบทางเดิ น อาหารสุ ก ร สู ง ถึ ง 65.09% และพบทั้ ง หมดจ านวน 4 ชนิ ด ได้ แ ก่
Oesophagostomum spp. 39.30% Trichuris suis 12.26% Hookworm 12.26% และ Ascaris suum
9.74% ตามลาดับ

ข้อเสนอแนะ
ผู้เลี้ยงสุกรควรมีระบบการจัดการด้านการสุขาภิบาลฟาร์มที่ดี เช่น การกาจัดมูล การล้างทาความสะอาด
ภายในโรงเรือน การกาจัดขยะมูลฝอยและน้าเสียบริเวณรอบๆ ฟาร์ม ไม่ควรปล่อยให้สัตว์ชนิดอื่น เข้าไปในบริเวณ
โรงเรือนเลี้ยงสุกร เกษตรกรไม่ควรเลี้ยงสุกรทุกช่วงอายุรวมกัน ควรมีโปรแกรมการถ่ายพยาธิสุกร และเลือกใช้ยา
ถ่ายพยาธิที่ประสิทธิภาพของตัวยา ขอบเขตในการออกฤทธิ์ วิธีการใช้ยา ความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายในการถ่าย
พยาธิ รวมถึงควบคุมปัจจัยอื่นที่ส่งผลให้เกิดโรคพยาธิในสุกรเท่านี้ก็จะทาให้ความชุกของพยาธิในระบบทางเดิน
อาหารสุกรลดลง

121

เอกสารอ้างอิง
กิตติชัย อุ่นจิต, จันทรา วัฒนะเมธานนท์, กิ่งดาว หมอแก้ว, เพ็ญพร ทับเลิก, สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ และเสาว
พักตร์ ฮิ้นจ้อย. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดปรสิตภายใน ในสุกรที่เลี้ยงในจังหวัดน่านระหว่างเดือน
มกราคม–เมษายน 2554. วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. 2554; 7(1): 9–20.
ถวัลย์ วรรณกุล. มาตรการควบคุมและป้องกันรักษาโรคสุกร. เค.บี.ซี. กรุ๊ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน,
กรุงเทพฯ. 2528; 116–136.
ธีระ กุศลสุข และวิชิต โรจน์กิตติคุณ. โรคพยาธิตัวบวม (ทริคิเนลโลซิส) ในประเทศไทย. สมาคมปรสิตวิทยาและ
อายุรศาสตร์เขตร้อน. 2552; 32 (1): 35–43.
บัญฑูรย์ ตระการวีระเดช. พยาธิไส้เดือนในสุกร. บริษัทเมเรียล (ประเทศไทย) จากัด. 2552; (ออนไลน์). สืบค้นจาก
:http://www.merial.co.th/SiteCollectionDocuments/LA_Roundworm_in_Swine_10–02–09.pdf.
พรทิพา โรจนแสง. ระวังพยาธิร้ายในสัตวเลี้ยง. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัด
ลาปาง. (ม.ป.ป.); (ออนไลน์). สืบค้นจาก: http://www.dld.go.th/vrd_np /webfile/Parasite.pdf.
มานพ ม่วงใหญ่ และ สุภรณ์ โพธิ์เงิน. การศึกษาการระบาดของพยาธิในสุกรและอิทธิพลของพยาธิในลูกสุกร. เวชช
สารสัตวแพทย์. 2523; 10(3): 139–153.
วชิราภรณ์ นองมัน และชัชวาล ชนะงาม. การสารวจการติดพยาธิภายในของสุกรในจังหวัดสุรินทร์. จดหมายข่าว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. 2552; 19–30.
วนิดา บุตรธนู, เสาวภา โสดา และบุปผา ศิริ. การศึกษาความชุกของพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารสุกรตาบลกุด
สระ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 2556; 3–7.
ศิริสุข สุขสวัสดิ์. การเลี้ยงหมูยุค IMF. (ม.ป.ป.); (ออนไลน์). สืบค้นจาก: http://www. eto.ku.ac. th/neweto/
e–book/animal/animal16.pdf.
สถาบั น สุ ข ภาพสั ต ว์ แ ห่ ง ชาติ . โรคสั ต ว์ เ ล็ ก สุ ก ร. พยาธิ ภ ายใน. (ม.ป.ป.) ;
(ออนไลน์ ) . สื บ ค้ น จาก:
http://anchan.lib.ku.ac.th/aglib/bitstream/002/383/1/manual_Swine_diseases .pdf.
อ้อมฤทัย ทอกี่ และเพ็ญพร ทับเลิก. ความชุกของพยาธิตัวกลมและโปรโตซัวในสุกรในพื้นที่จังหวัดน่านปี 2551.
ข่าวสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ. 2551; 17(3): 55–60.

122

การศึกษาย้อนหลังผลการตรวจคัดกรองโรคบรูเซลโลซิสด้วยวิธี Rose bengal test (RBT)
ในแพะและแกะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี จากตัวอย่างที่ส่งตรวจที่ ศูนย์ชันสูตร
โรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ภายในช่วงเวลาเดือนมกราคมถึงเมษายน
พ.ศ. 2561
Retrospective study of screening Rose Bengal test of Brucellosis in goat and sheep in
Kanchanaburi and Suphan Buri: Results from Veterinary Diagnostic Center of
Faculty of Veterinary Medicine of Western University from January to April in 2018.

ผู้วิจัย

มุกดาศจี มหากนก
เจษฎา ชัยสิทธิ์ดารง
สุดา จายหลวง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นไทย

บทคัดย่อ
โรคบรูเซลโลซิส เป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่สาคัญในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และมีความสาคัญทางด้านสาธารณสุข
เนื่องจากเป็นโรคติดต่อสู่คนได้ โดยสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด Brucella spp. ซึ่งเชื้อที่พบก่อโรค
รุนแรงในแพะและแกะ คือ Brucella melitensis การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกทางซีรั่มวิทยาของ
โรคบรูเซลโลซิสจากผลการตรวจคัดกรองโรคบรูเซลโลซิสด้วยวิธี Rose bengal test (RBT) ในแพะและแกะที่
น าเข้ า มาเลี้ ย งในพื้ น ที่ เ ขตจั ง หวั ด กาญจนบุ รี แ ละสุ พ รรณบุ รี จากตั ว อย่ า งที่ ส่ ง ตรวจที่ ศู น ย์ ชั น สู ต รโรคสั ต ว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ภายในช่วงเวลาเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2561 ผลการศึกษา
ความชุกทางซีรั่มวิทยาพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกกับการทดสอบ 3.6% (15/412) โดยมีความชุกของโรคมากในจังหวัด
กาญจนบุรี พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกกับการทดสอบ 6.7% (4/60) และในจังหวัดสระบุรี 3.7% (11/300) โดยเมื่อ
เทียบกับการศึกษาก่อนหน้า พบว่าความชุกของโรคลดลงจากเดิม อย่างไรก็ตามยังพบการแพร่กระจายของโรคอยู่
มากในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย จึงควรเฝ้าระวังโรคและดาเนินมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : บรูเซลโลซิส แพะ แกะ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
Abstract
Brucellosis is the chronic disease in mammals and important in public health
because of zoonosis. The cause of disease is the bacteria called Brucella spp. The high
virulent strain in goat and sheep is Brucella melitensis. This study to investigate the
seroprevalence of brucellosis in goat and sheep in Kanchanaburi and Suphan Buri using the
laboratory results of Rose Bengal test in January to April 2018 from The Veterinary
Diagnostic Center of Faculty of Veterinary Medicine of Western University. The
seroprevalence of brucellosis was 3.6% (15/412) and highly seroprevalence were 6.7%
(4/60) and 3.7% (11/300) in Kanchanaburi and Suphan Buri respectively. this study found
that brucellosis seroprevalence in small ruminants is decreasing compare with the previous
study. However, there is variability in the spread of the disease with provinces in the
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western regions of Thailand. So surveillance system including prevention and control
programme should be continue.
Keyword(s) : Brucellosis, goat, sheep, Kanchanaburi, Suphan Buri

บทนา
โรคบรู เ ซลโลซิ ส (Brucellosis) หรื อ ที่ เ กษตรกรนิ ย มเรี ย กว่ า "โรคแท้ ง " หรื อ "โรคแท้ ง ติ ด ต่ อ "
เป็นโรคติดต่อเรื้อรังในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและที่สาคัญทางเศรษฐกิจ เช่น โค กระบือ สุกร แพะ และม้า
เป็นต้น เนื่องจากส่งผลทาให้สัตว์แท้งลูกในช่วงท้ายของการตั้งท้อง และอัตราการผสมติดในฝูงต่า นอกจากนี้ยังเป็น
โรคติ ด ต่ อระหว่ า งคนและสั ต ว์ ที่ ส าคั ญ ที่ พ บได้ ทั่ ว โลก สาเหตุ ของโรคนี้ เ กิด จากเชื้ อ แบคที เรี ย ชื่ อ บรูเซลล่ า
(Brucella spp.) ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดแกรมลบ รูปร่างเป็นแบบคอกโคบาซิลไล (Gram-negative coccobacilli)
ไม่สร้างสปอร์ (non-spore forming) ไม่เคลื่อนที่ (non-motile) เชื้อเจริญเติบโตในเซลล์ และในสภาวะที่ มี
อ๊อกซิเจน (facultative aerobic intracellular bacteria) (Radostits et al. 2007) โดยเชื้อนี้สามารถก่อโรคบรู
เซลโลซิสได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด ได้แก่ มนุษย์ โคกระบือ แกะ แพะ อูฐ สุกร และสัตว์ป่า (Cutler et
al. 2005).เชื้อบรูเซลล่า จาแนกได้ หลายสปีชี ส์ ขึ้นอยู่กับลักษณะการก่อโรคของเชื้อ และชนิดของโฮสต์ ได้แ ก่
Brucella abortus (พบในโคกระบือ), Brucella canis (พบในสุนัข), Brucella ovis (พบในแกะ), Brucella
melitensis (พบในแกะและแพะ), Brucella suis (พบในสุกร กวางเรนเดียร์ และกระต่าย), และ Brucella
neotomae (พบในหนูป่าทะเลทราย) โดยโรคบรูเซลโลซิสได้มีการแพร่กระจายไปยังแถบทวีปแอฟริกา แถบละติน
อเมริกา แถบเมดิเตอร์เรเนียน แถบตะวันออกกลาง และบางส่วนของแถบทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบว่ามีการ
ระบาดของโรคนี้ (Corbel 2006).
เชื้อ Brucella. melitensis เป็นชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์รุนแรงมากที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อบรูเซลล่าชนิดอื่นๆ
และสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคของเชื้อนี้ที่สาคัญ คือ สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (small ruminants) (Ahmed et al.
2010) โดยเชื้อ Brucella melitensis ก่อให้เกิดโรค Mediterranean fever หรือโรค Undulant fever ในคน ซึ่ง
ทาให้เกิดอาการรุนแรงได้ทั้งในสัตว์และคน โดยจะติดต่อแพร่กระจายในฝูงสัตว์และติดต่อมาสู่คน และมีผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจและสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเชื้ออั นตรายร้ายแรงระดับ
Biosafety level III (BSL3) และอาวุธชีวภาพกลุ่ม B ประชากรกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้มีอาชีพที่สัมผัสกับสัตว์ป่วย เช่น
สัตว์แพทย์ สัตวบาล คนเลี้ยงสัตว์ ทางานในฟาร์มสัตว์ประเภท แพะ แกะ โค และ กระบือ นอกจากนั้นผู้บริโภค
อาหารประเภทนมที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนย นม จาก แพะและแกะ โรคบรูเซลโลซิส
ในคนพบได้ทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง ผู้ป่วยจะมีไข้สูง เป็นระยะๆ ปวดศีรษะรุนแรง ปวดข้อ ในรายที่มีอาการ
แทรกซ้อนรุนแรงมีการติดเชื้อที่อวัยวะภายในจะมีอันตรายถึงเสียชีวิต มีอัตราการตายร้อยละ 2-5 ปัจจุบันในประเทศ
ไทยมีรายงานโรคบรูเซลโลซิสเพิ่มมากขึ้น และพบในกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ แกะ ประปรายทั่วทุกภาค (มนยา 2548)
เชื้อที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น B. melitensis และ B. abortus สาหรับ B. melitensis จะก่อโรค
ในคนรุนแรงที่สุด อาจทาให้เกิดการติดเชื้อร้ายแรงและพิการได้ ตั้งแต่พ.ศ. 2546 พบการระบาดในแพะและแกะที่
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ยะลา จันทบุรี ชัยนาท สระบุรี สระแก้ว เพชรบูรณ์ และ เลย (วิมล และคณะ 2549)
แพะ แกะจะติดเชื้อ B. melitensis จากการกินหรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่งต่าง ๆ โดยจะพบเชื้อในปริมาณมาก
จากสิ่งคัดหลั่งจากมดลูก รก ช่องคลอด หรือในน้านม ในแพะจะสามารถพบเชื้อในสิ่งคัดหลั่งเป็นเวลาถึง 2 เดือน
หลังการตกลูก ทาให้พบการกระจายตัวของเชื้อในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน ซึ่งต่างจากในแกะที่มีช่วงเวลาของการ
ปล่อยเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อมสั้นกว่าในแพะ แต่จะมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในน้านมเป็นระยะเวลา 2 เดือน การติด
เชื้อในขณะการตั้งท้องจะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการแท้งและลูกจะยังมีชีวิตอยู่ได้แต่มักจะติดโรคโดยไม่แสดงอาการ
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จนกระทั่งโตเต็มวัย อย่างไรก็ตามการหย่านมตั้งแต่ช่วงเวลาต้น ๆ จะทาให้ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ Brucella
ของลูกสัตว์ได้ ในแพะหากมีการติดเชื้อในฝูงที่ปลอดจากโรคจะก่อให้เกิดการติดเชื้อทั้งฝูงและแท้งทุกตัว ซึ่งแตกต่าง
จากแกะที่มีช่วงเวลาการปล่อยเชื้อที่จากัดทาให้ประชากรแกะที่ติดเชื้อเป็นเป็นฝูงเล็ก ๆ แต่ก็ยังสามารถส่งผล
กระทบต่อทั้งฝูงได้ถ้ามีการปนเปื้อนของเชื้อปริมาณมากในสิ่งแวดล้อม
Brucella melitensis เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เจริญในเซลล์ โดยจะพบการกระจายตัวของเชื้อแบคทีเรียไปยัง
ต่อมน้าเหลือง เต้านม และมดลูกหลังจากเกิดภาวะที่เชื้อเข้าไปสู่ในกระแสเลือด (Bacteremia) เชื้อจะอยู่ในกระแส
เลือดในระยะ 10-20 วัน หลังจากได้รับเชื้อ และอาจจะอยู่นาน 30-45 วัน ในแพะการที่เชื้อแบคทีเรียอยู่ในระบบ
ไหลเวียนเลือด สามารถส่งผลให้มีการตอบสนองทั่วร่างกายรวมทั้งที่รกจะทาให้เกิดภาวะรกติดเชื้อและนาไปสู่การ
แท้งได้ และมีการติดเชื้อของมดลูกคงอยู่เป็นเวลา 5 เดือน ในขณะที่เต้านมจะมีการติดเชื้อเป็นเวลา 1 ปี ทาให้
น้านมมีการปนเปื้อนของเชื้อบรูเซลล่า
สัตว์จะมีการตอบสนองทางซีรัมวิทยา โดยจะตรวจพบแอนติบอดีในซีรัมในระยะ 2-4 สัปดาห์และค่อยๆ
ลดลง ในบางครั้งอาจจะไม่พบแอนติบอดีในสัตว์ที่ตั้งท้อง หรือพบแอนติบอดีในตัวสัตว์ไปจนถึงระยะแท้งลูก หรือ
คลอดลูก สัตว์อาจมีการแท้งลูกหรือไม่แท้งลูกก็ได้ขึ้นกับปริมาณเชื้อที่มีอยู่ในร่างกาย สัตว์ที่อยู่ในระยะหยุดให้นม
จะพบการตอบสนองในระดับที่ต่าหรืออาจจะไม่พบการตอบสนองทางซีรัมวิทยา ปรากฎการณ์เช่นนี้จะเป็นจุด
อันตรายต่อการควบคุมและป้องกันโรค เพราะสัตว์เหล่านี้จะเป็นตัวอมโรคและแพร่โรค ซึ่งในระยะต่อมาจึงจะตรวจ
พบแอนติบอดีต่อโรค แพะหรือแกะที่ติดโรคพบประมาณ 60-84% แท้งลูกเฉพาะการตั้งท้องแรกเท่านั้น แต่สามารถ
จะปล่อยเชื้อออกมาพร้อมกับสารคัดหลั่ง หรือรกในระยะคลอดลูกได้
อาการที่สังเกตได้ในแพะ แกะ คือ มีการแท้งในช่วงท้ายของการตั้งท้อง โดยจะแท้งในช่วง 2 เดือนสุดท้าย
ในขณะที่สัตว์ชนิดอื่น ๆ อาจมีการแท้งที่รุนแรงในระยะแรกและความรุนแรงจะลดลงในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยั ง
พบการปนเปื้อนของเชื้อ B. melitensis ในน้านม แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับอาการของโรคเต้านมอักเสบ อาการที่พบ
ในตัวผู้ จะพบภาวะอัณฑะอักเสบแบบข้างเดียว (unilateral orchitis) จากการทดลองให้มีการติดโรค Brucellosis
จะพบอาการของทุกระบบ คือ มีไข้ ซึม น้าหนักลด ท้องเสี ย ซึ่งอาการเหล่านี้มั กจะพบเมื่อมีการติดเชื้ออย่า ง
เฉียบพลันตามธรรมชาติของแพะ และยังพบอาการเต้านมอักเสบ ขาเจ็บร่วมด้วย
การวินิจฉัยและชันสูตรโรคในแพะแกะ โดยการตรวจทางซีรัมวิทยา ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี
Rose bengal test (RBT) และการตรวจยืนยันด้วยวิธี Complement fixation test (CFT) ร่วมกับ indirect
ELISA (iELISA) นอกจากนี้ยังมีวิธีการเพาะแยกเชื้อและการตรวจทางชีวโมเลกุลเพื่อ เพิ่มความจาเพาะของการ
ตรวจหาเชื้อบรูเซลล่า
การรักษาสัตว์ที่เป็นโรคบรูเซลโลซิสมักจะไม่ประสบความสาเร็จ เนื่องจาก Brucella spp. สามารถอยู่
และเจริญเติบโตในเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจได้ อีกทั้งยังทนต่อขบวนการทาลายเชื้อโรคของร่างกายสัตว์
ดังนั้นการรักษาที่ไม่ได้ผลจะเกิดจากการที่ยาไม่สามารถผ่านผนังเซลล์เข้าไปทาลายเชื้อได้และไม่เกิดความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ
การควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม โดยเกษตรกรต้องทดสอบโรคในแพะและแกะก่อนนาเข้ามาเลี้ยงใหม่
ภายในฟาร์ม และควรเป็นแพะและแกะที่มาจากฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มปลอดจากโรคดังกล่าว นอกจากนี้การควบคุม
ไม่ให้โรคแพร่กระจายภายในฟาร์ม โดยการทดสอบโรคในแพะทุกตัวที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนและกาจัดแพะป่วย
ออกจากฟาร์มอย่างเร็วที่สุด (ส่วนควบคุมโรคระบาดสัตว์ สคบ.)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เป็นการศึกษาย้อนหลัง เพื่อศึกษาความชุกทางซีรั่มวิทยาของโรคบรูเซลโลซิส จากผลการตรวจคัดกรอง
โรคบรูเซลโลซิสด้วยวิธี Rose bengal test (RBT) ในแพะและแกะที่นาเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่เขตจังหวัดกาญจนบุรี
และสุพรรณบุรี จากตัวอย่างที่ส่งตรวจที่ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ภายใน
ช่วงเวลาเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2561

วิธีการดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) และเป็นการศึกษาแบบ
ย้อนหลัง (Retrospective study)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผลการตรวจคัดกรองโรคบรูเซลโลซิส ด้วยวิธี Rose bengal test (RBT) ในแพะและ
แกะที่นาเข้ามาเลี้ยงในเขตพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อาเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุ รี และอาเภอด่ า นช้ า ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จากตั ว อย่ า งที่ ส่ ง ตรวจที่ ศูน ย์ ชั น สู ต รโรคสั ต ว์ คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ภายในช่วงเวลาเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2561
ตัวอย่า งที่ให้ผลบวกกับการทดสอบด้ว ยวิธี Rose Bengal test (RBT) จะถูกทดสอบด้วยวิ ธี
Complement fixation test (CFT) และหรือ Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ในขั้นตอน
ต่อไปเพื่อยืนยันผลว่าสัตว์ตัวนั้นติดโรคบลูเซลโลซีส ซึ่งจะถูกกักบริเวณและคัดทิ้งเพื่อทาลายออกจากฟาร์มโดยเร็ว
ที่สุด ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทาลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและการทาลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรคระบาด พ.ศ. 2538

ผลการศึกษา
จากการศึกษาผลการตรวจคัดกรองโรคจากตัวอย่างที่ส่งตรวจจากเขตพื้นที่ 3 อาเภอ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตรวจพบว่า จานวนตัวอย่างที่ให้ผลบวกกับการทดสอบด้วยวิธี Rose Bengal test (RBT) มีทั้งหมด 15 ตัวอย่าง
จากจานวนทั้งหมด 412 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.6 โดยเขตพื้นที่ที่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกมากที่สดุ คือ อาเภอด่าน
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจานวนที่ให้ผลบวกกับการทดสอบคือ 11 ตัวอย่าง จากจานวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 3.7 และรองลงมาคือ อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจานวนที่ให้ผลบวกกับการทดสอบคือ 4
ตัวอย่าง จากจานวนตัวอย่าง 60 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.7 ส่วนอาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่พบ
ตัวอย่างที่ให้ผลบวกกับการทดสอบ
ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจคัดกรองโรคบรูเซลโลซิสด้วยวิธี Rose bengal test (RBT)
จานวนที่ให้ผลบวกกับ จานวนที่ให้ผลบวกกับ
พื้นที่กลุ่มตัวอย่าง
จานวนตัวอย่าง
การทดสอบ RBT
การทดสอบ RBT (%)
อาเภอห้วยกระเจา
52
0
0.0
จังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอหนองปรือ
60
4
6.7
จังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอด่านช้าง
300
11
3.7
จังหวัดสุพรรณบุรี
รวมทั้งหมด
412
15
3.6
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สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาความชุกทางซีรั่มวิทยาในเขตพื้นที่ 3 อาเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกกับการทดสอบ 3.6% (15/412) โดยมีความชุกของโรคมากที่สุดในอาเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกกับการทดสอบ 6.7% (4/60) ซึ่งยังคงตรวจพบโรคบรูเซลโลซิสในแพะและแกะ
ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี และจั ง หวั ด สระบุ รี แต่ แนวโน้ ม ลดลง เมื่ อ เที ย บกั บ ผลการศึ กษาของ อรปวี และคณะ
(Sagarasaeranee et al., 2016) โดยศึกษาความชุมทางซีรั่มวิทยาของโรคบรูเซลโลซิสในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ภายในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2013 ซึ่งพบการแพร่กระจายของโรคในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย โดยพบความ
ชุกของโรคสูงในพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ ได้แก่ พิจิต (30.6%) เพชรบูรณ์ (7.6%) กาญจนบุรี (6.8%) และเลย (5.2%)
โดยมีผลการศึกษาดังแสดงในรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 แสดงความชุกทางซีรั่มวิทยา (เปอร์เซ็นต์) ของโรคบรูเซลโลซิสในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ภายในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2013
ที่มา : Sagarasaeranee et al., 2016
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นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาความชุมทางซีรั่ มวิทยาของโรคบลูเซลโลซิสในแพะแกะ ในประเทศไทย
ในปี ค.ศ. 2013 ถึง 2015 โดยผลการศึกษาได้มาจากระบบการเฝ้าระวังโรคบรูเซลโลซิสแห่ง ชาติ กรมปศุสัตว์
(Peck et al., 2018) ซึ่งได้ทาการรวบรวมข้อมูลการทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในระดับรายตัวและรายฝูง จากจังหวัด
ต่างๆ ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ภายในระยะเวลา 3 ปี มีตัวอย่างแพะและแกะที่ได้รับการทดสอบจานวน 443,561
ตัวอย่าง ซึ่งทดสอบด้วยวิธี Rose Bengal plate test (RBPT) และวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay
โดยในปี ค.ศ. 2013 ตรวจพบฟาร์มที่มีโรคบรูเซลโลซิสสูงสุดถึง 13.8% เมื่อเปรียบเทียบภายในระยะเวลา 3 ปี และ
พบว่าความชุกของโรคลดลงเรื่อยๆ ในปีถัดๆ มา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังพบการแพร่กระจายของโรคอยู่มากในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันตกของประเทศไทย
ปัจจัยที่ส่งผลทาให้ยังคงมีการแพร่กระจายของโรคอยู่มากในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย อาจ
เนื่องมาจากเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงแพะและแกะมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ดัง
แสดงในตารางที่ 2 และ 3 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Eman และคณะ (Eman et al., 2018) ซึ่งได้
ทาการศึกษาความชุกทางซีรั่มวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของโรคบรูเซลโลซิสในแพะ ในรัฐคาร์ทูม ประเทศซูดาน พบว่า
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการทดสอบด้วยวิธี RBPT แล้วมีโอกาสตรวจเจอผลบวกต่อการทดสอบ ได้แก่ ตาแหน่งที่อยู่
สายพันธุ์ ขนาดของฝูง และการขยายขนาดของฝูง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้สัตว์มีความเสี่ยงต่อ
การติดโรคบรูเซลโลซิส เช่น อายุ เพศ พันธุ์ ระดับภูมิคุ้มกันของสัตว์และฝูงสัตว์ และความเครียดจากสิ่งแวดล้อม
(Negash et al., 2011 and Wegdan et al., 2016) การเลี้ยงแบบปล่อยโดยที่ไม่สามารถควบคุมการเข้า-ออกของ
สัตว์ภายในฝูงได้ รวมไปถึงการจัดการและสุขอนามัยที่ไม่ดีของผู้เลี้ยง ย่อมเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดการติดต่อของ
โรคบรูเซลโลซีสภายในฝูงแพะได้ (Khuzaima et al., 2018) นอกจากนี้การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โรคบรูเซลโลซิสของผู้เลี้ยง และการบริโภคน้านมแพะหรือผลิตภัณฑ์จากน้านมแพะที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี
รวมไปถึงการขาดมาตรการการคัดกรองโรคหรือกักโรคก่อนนาสัตว์ใหม่เข้ามาในฝูง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ ในการ
แพร่กระจายของโรค และทาให้เกิดความชุกของโรคบรูเซลโลซีสเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่นั้นๆ (ElTahir et al., 2018)
ตารางที่ 2 แสดงจังหวัดที่มีจานวนแพะมากที่สุด 5 อันดับแรก

ที่มา : ข้อมูลจานวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2560 (กรมปศุสัตว์)
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ตารางที่ 3 แสดงจังหวัดที่มีจานวนแกะมากที่สุด 5 อันดับแรก

ที่มา : ข้อมูลจานวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2560 (กรมปศุสัตว์)
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การดื้อยาของเชื้อ Salmonella spp.
Antibiotic resistance of Salmonella spp.

ผู้วิจัย

สุวภา น้อยจาก

บทคัดย่อ
เชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) สามารถก่อให้เกิดโรคได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ซึ่งเป็น
ปัญหาสาคัญที่พบได้ในทุกประเทศทั่วโลก ในทางการแพทย์พบว่าเชื้อซัลโมเนลลาที่ก่อให้เกิดโรคสูงถึงร้อยละ 95
คือเชื้อ Salmonella enterica ปัจจุบันสามารถจาแนกเชื้อซัลโมเนลลาได้มากกว่า 2,541 ซีโรวาร์ และที่มีจานวน
มากที่สุดคือ Salmonella enterica subsp. enterica (I) ในการศึกษาที่ผ่านมามีรายงานพบการดื้อต่อยา
ปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. อยู่ตลอดเวลา ยาปฏิชีวนะที่เชื้อซัลโมเนลลามีการดื้อยามีถึง 10
ชนิดแล้ว ได้แก่ tetracycliin, ciprofloxacin, chloramphenicol, ampicillin, norfloxacin, nalidixic acid,
streptomycin, trimethoprim/sulfamethoxazole, cephalothin และ gentamicin และในอนาคตอันใกล้นี้
คาดว่าจะพบการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก และ
จะนาไปสู่ปัญหาการรักษาโรคในทางการแพทย์ในที่สุด
คาสาคัญ : Salmonella spp., การดื้อยา, salmonellosis

บทนา
เชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จัดอยู่ใน family Enterobacteriaceae ติดสีแกรมลบ
รูปแท่ง ไม่สร้างสปอร์ มีขนาดประมาณ 2-3 x 0.4-0.6 ไมครอน เชื้อ salmonella ทุกชนิดยกเว้น Salmonella
Gallinarium-Pullorum จะมี flagella ช่วยในการเคลื่อนไหว เชื้อสามารถย่อยน้าตาลกลูโคส reduce nitrate แต่
ไม่สร้าง cytochrome oxidase แต่พบว่าร้อยละ 1 ของเชื้อสามารถย่อยน้าตาลแลคโตสได้ เชื้อมีชีวิตอยู่ได้นาน
หลายวันในแหล่งน้าตามธรรมชาติ น้าใต้ดินหรือน้าทะเลและจะมีชีวิตอยู่ได้นานหลายเดือนในไข่หรือหอยนางรมที่มี
การปนเปื้อนของเชื้อ เชื้อซัลโมเนลลาสามารถเจริญเติบโตได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างตั้งแต่ 8 – 45 องศาเซลเซียส แต่
เชื้อนี้ไม่ทนต่อความร้อน โดยถูกทาลายที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง หรือที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส นาน 15 - 20 นาที อย่างไรก็ดี ที่อุณหภูมิต่ากว่า 5 องศาเซลเซียส เชื้อซัลโมเนลลาจะไม่ถูกทาลาย แต่จะ
ไม่มีการเจริญเติบโต เชื้อซัลโมเนลลา ถูกแบ่งเป็น 2 species คือ Salmonella enterica และ Salmonella
bongori เชื้อ S. enterica ยังสามารถแบ่งเป็นเชื้อสายย่อยได้ 6 ซับสปีชีส์ (subspecies) ได้แก่ I, II, IIIa, IIIb, IV
และ VI โดย S. enterica subspecies I พบได้ในมนุษย์ และสัตว์เลือดอุ่น ส่วน S. enterica subspecies II, IIIa,
IIIb และ IV พบได้ในสัตว์เลือดเย็น และสิ่งแวดล้อม และในทางการแพทย์พบว่าเชื้อซัลโมเนลลาที่ก่อให้เกิดโรคสูงถึง
ร้อยละ 95 คือเชื้อ S. enterica การแบ่งเชื้อซัลโมเนลลา ออกเป็น serotypes ต่างๆ อาศัยความแตกต่างกันใน
ส่วนของแอนติเจนบนผิวของเซลล์แบคทีเรีย 3 ชนิดได้แก่ polysaccharide O (somatic) antigens, Vi
(capsular) antigen และ H (flagellar) antigens รวมทั้งความแตกต่างของที่อยู่อาศัยของเชื้อตามธรรมชาติ
ปัจจุบันสามารถจาแนกเชื้อซัลโมเนลลาได้มากกว่า 2,541 ซีโรวาร์ เชื้อซัลโมเนลลา สามารถก่อให้เกิดโรคทั้งใน
มนุษย์และสัตว์ ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่พบได้ในทุกประเทศทั่วโลก และจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น (ยุทธนา
และคณะ, 2555)
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ตารางที่ 1 จานวนซีโรวาร์ในแต่ละซับสปีชี่ส์
Salmonella Species และ Subspecies
Salmonella enterica
Salmonella enterica subsp. enterica (I)
Salmonella enterica subsp. salamae (II)
Salmonella enterica subsp. arizonae (IIIa)
Salmonella enterica subsp. diarizonae
(IIIb)
Salmonella enterica subsp. houtenae (IV)
Salmonella enterica subsp. indica (VI)
Salmonella bongori (V)
ที่มา : Popoff, et al., 2004

A

จานวน serotypes
ในแต่ละ subspecies
1,504
502
95
333
72
13
22

B

รูป A ลักษณะโคโลนีของเชื้อ Salmonella enterica และ Escherichia coli เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
MacConkey agar ที่เพาะเลี้ยงแบบใช้ก๊าซออกซิเจน นาน 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ที่มา : https://www.microbiologyinpictures.com
รูป 1B เชื้อ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (SEM)
ที่มา : https://www.thinglink.com
โครงสร้างแอนติเจนของเชื้อ Salmonella spp.
ลักษณะโครงสร้างของแอนติเจน O และ H ที่มีความแตกต่างกันในเชื้อ Salmonella spp. ทาให้สามารถ
จาแนกเชื้อออกได้เป็นซีโรวาร์ต่างๆ ได้ตามหลักการของ Kauffmann- White คือ
1. แอนติเจน O (somatic antigen) เป็นสารประกอบไลโปโพลิแซ็กคาไรด์ (LPS) อยู่บนผิวชั้นนอกของ
ผนังเซลล์ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ต่างกัน คือ ส่วนแรกเป็นส่วนที่มีหน่วยซ้าๆ กันของ oligosaccharide ทาหน้าที่
เป็น O แอนติเจน ซึ่ง O แอนติเจนสามารถแบ่งออกได้หลาย O group แต่ละ O group จะมี O factor ย่อยๆ เป็น
องค์ประกอบ ซึ่งใช้ในการแยกซีโรไทป์ของเชื้อ Salmonella spp. (Fitzgerld et al., 2003) ส่วนที่สองของผนัง
เซลล์ เป็นส่วนของ core polysaccharide และส่วนที่สาม เป็นส่วนของ lipid A
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2. แอนติเจน H (flagella antigen) เป็นส่วน filament ของ flagella ซึ่งแอนติเจน H ประกอบด้วยสาร
โปรตีน ที่เรียกว่า flagellin ซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญของ flagella ที่อยู่ตรง ส่วนกลางของ flagella โดยการ
แสดงออก (expression) ของ flagellin antigen ถูกควบคุมโดยยีนที่จะสร้าง flagellin แต่ละ type เช่น type B
flagellin (FljB), inhibitor (FljA) และ type C flagellin (FliC) การสร้างแส้ (flagella) ของเชื้อ Salmonella
spp. ควบคุมโดยยีน fljB, fljA และ fliC โดยการสร้าง phase 1 เกิดจากการทางานของโปรโมเตอร์ (fliCp) ที่
ควบคุมยีน fliC ทาํให้มีการสร้าง type C flagellin (FliC) ออกมา ซึ่งในขั้นตอนนี้ยีน fljB และ fljA จะไม่ทางานทา
ให้ไม่มีการสร้าง type B flagellin (FljB) และ inhibitor (FljA) ออกมา ส่วนการสร้าง phase 2 นั้นโปรโมเตอร์
(fljBp) ที่ควบคุมการทางานของยีน fljB และยนี fljA ทางานทางส่วน downstream ทาให้ยีน fljB สร้าง type B
flagellin (FljB) ส่วนยีน fljA จะสร้าง inhibitor (FljA) ออกมา และ inhibitor (FljA) จะทาหน้าที่กดการสร้าง
type C flagellin (FliC) โดย inhibitor (FljA) จะเข้าไปจับกับ 5’-UTR ของ fliC mRNA ทาให้ไม่สามารถสร้าง
type C flagellin (FliC) ออกมาได้ (Yamamoto and Kutsukake, 2006)

รูปที่ 2 โครงสร้างของ O-antigen ของเชื้อ Salmonella spp. (จาก Raetz และ Whitfield)
ที่มา : http://jivarahasya.blogspot.com
กลไกการดื้อยาของแบคทีเรีย
แบคทีเรียมีการเปลี่ยนแปลงสารพั นธุกรมของตัวเชื้อเองทาให้มีคุณ สมบัติพิเศษต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อใช้
ป้องกันจากการถูกทาลายด้วยยาต้านจุลชีพ กลไกการดื้อยาของแบคทีเรียแบ่งออกได้เป็น 5 กลไกล คือ (การันต์
และคณะ 2555)
1. การสร้างเอนไซม์ทาลายยา (Enzymatic drug inactivation)
โดยแบคทีเรียสร้างเอนไซม์ออกมาทาลายยาหรือทาให้ยาหมดฤทธิ์ ก่อนที่ยาจะเข้าไปในเซลล์ เช่น การ
สร้างเอนไซม์ที่มีชื่อว่า β-lactamase ที่สามารถทาลายโครงสร้างหลักของยาในกลุ่ม Beta-lactams เอนไซม์
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่บน Plasmid หรือ transposon บางครั้งอาจพบบน chromosomal
DNA โดยยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ β-lactamase ที่สาคัญคือ ยีน BlaTEM , BlaSHV , BlaOXA และ BlaCTX
ส่วนยีน catA, catB ควบคุมการสร้างเอนไซม์ actyltransferases ออกมาทาลายยา chloramlphenicol
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2. การลดการผ่านเข้าสู่เซลล์ของยา (Reduced drug uptake)
แบคทีเรียที่ดื้อยาจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผนังเซลล์ เช่น โครงสร้างโปรตีน ลดขนาดของรูข้าวของ
สารที่ผนังเซลล์ ทาให้การแพร่ของสารเข้าสู่เซลล์ลดลง เช่นผนังเซลล์ของ Pseudomonas aeruginosa ยอมให้ยา
ผ่านเข้าสู่เซลล์น้อยกว่า Escherichia coli ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ บางชนิดจะสร้างสิ่งที่ทาหน้าที่เป็น pump เพื่อเร่ง
การขับยาออกนอกเซลล์ ทาให้ไม่มีปริมาณยาภายในเซลล์มากพอที่จะทาลายแบคทีเรียได้ กลไกการดื้อยาลักษณะนี้
จะพบในแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาในกลุ่ม tetracycline และ aminoglycosides
3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวรับยา (Modification of the drug target)
โดยปกติการเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียของยาจะต้องไปจับกับตัวรับจาเพาะของมัน ซึ่งส่วนมากเป็นสารโปรตีนที่
เยื่อหุ้มผนังเซลล์หรือภายในเซลล์ การดื้อยาโดยกลไกนี้เป็นผลมาจากเอนไซม์ที่ผลิตขึ้นมาไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ตาแหน่งเป้าหมาย (target site) ของยา ทาให้ยาไม่สามารถเข้าไปจับกับตาแหน่งเป้าหมาย หรือจับได้ไม่แน่นพอ
ยีนที่ทาหน้าที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาแหน่งเป้าหมายยาที่สาคัญคือ ยีน tet (tetracycline), vanA, vanB
(glycopeptides), gryA (quinolones), dfr (trimethoprim) และยีน sul (sulfonamides)
4. การสร้างเป้าหมายยาเสมือน (Drug trapping)
กลไกนี้แบคทีเรียดื้อยาจะสร้าง alternative target ขึ้นมาใหม่ที่สามารถดึงดูดยาเข้าไปจับได้ดีกว่า
เป้าหมายจริง และยั งลดความเข้มข้นของยาให้ลดลงด้วย ทาให้ยาไปจับ กับต าแหน่ งเป้า หมายได้น้ อยลง เช่ น
Escherichia coli ที่มียีน aph ควบคุมการสร้างเอนไซม์ 3'-aminoglycoside phosphotransferase type I
ซึ่งเอนไซม์นี้มีความสามารถเข้าไปจับกับยา tobramycin ได้ดี ทาให้ความเข้มข้นของยาลดลง ส่งผลให้เชื้อดื้อต่อยา
tobramycin
5. กลไกการนายาออกนอกเซลล์ (Drug efflux pump)
กลไกที่ แ บคที เ รี ย มี ก ารป้ อ งกั น ตั ว เองโดยการน ายาออกนอกเซลล์ ท าให้ ล ดความเข้ ม ข้น ของยาใน
cytoplasm ลง แบคทีเรียหนึ่งชนิดจะมีกลไก efflux pump ต่อยาหลายชนิด ซึ่งกลไก efflux pump แบ่งเป็น 2
กลุ่มใหญ่ๆ คือ SDR pump ทาให้แบคทีเรียชนิดนั้นๆ ดื้อต่อยาได้บางชนิด เช่น ยา tetracycline ของแบคทีเรียแก
รมลบ ส่วน MDR pump ทาให้แบคทีเรียดื้อยาได้หลายชนิดพร้อมๆ กัน ยีนที่ควบคุมการทางานของ efflux
pump เช่น ยีน tet (tetracycline) และยีน cmlA (chloramlphenicol)
รายงานวิจัยการดื้อยาของ Salmonella spp.
ปี 2549 รุ่งนภา ศรีมะณี, ปรากรม ประยูรรัตน์ และอรุณ บ่างตระกูลนนท์ ทาการศึกษาโดยนาเชื้อ
Salmonella spp. จานวน 118 ไอโซเลต มาจาแนก group ทางซีรัมวิทยาพบว่าสามารถจาแนกได้เป็น 4 group
ได้แก่ group B, C, E และ D โดยพบ Salmonella group B มากที่สุด และจาแนกตามซีโรวาร์ได้รวมจานวน 24
serovars โดย serovar ที่พบมากคือ S. Weltevreden เมื่อนาเชื้อ Salmonella มาทดสอบหารูปแบบการดื้อยา
ของเชื้อ Salmonella พบว่ามีอัตราการดื้อต่อยา ampicillin, tetracycline, sulphamethoxazole/trimetroprim
และ chloramphenicol 61.01 เปอร์เ ซ็ น ต์ 54.78 เปอร์ เซ็ น ต์ 26.27 เปอร์เ ซ็ น ต์ และ 16.95 เปอร์ เซ็ น ต์
ตามลาดับ group B มีอัตราการดื้อยา tetracycline และ ampicillin สูงถึง 59.57 เปอร์เซ็นต์ และ 55.30
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ group C มีอัตราการดื้อยา tetracycline สูงถึง 72.97 เปอร์เซ็นต์ group D มีอัตราการดื้อ
ยา tetracycline 100 เปอร์เซ็นต์ ดื้อต่อยา sulphamethoxazole/trimetroprim 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ดื้อต่อยา
ชนิดอื่นที่ทาการศึกษา และ group E มีอัตราการดื้อยาแต่ละชนิดไม่สูงมาก ส่วนรูปแบบในการดื้อยาของเชื้อ
Salmonella แต่ละ serovar พบว่า S. Weltevreden มีการดื้อยาเพียง 1 ชนิดคิดเป็น 8.33 เปอร์เซ็นต์ ของเชื้อ
Salmonella ทั้งหมดที่ทาการตรวจสอบโดยดื้อต่อยา ampicillin 3.12 เปอร์เซ็นต์ และ S. Hadar ดื้อต่อยา
TE 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วน Salmonella ที่ดื้อยามากกว่า 1 ชนิด คิดเป็น 70.83 เปอร์เซ็นต์ ของ Salmonella
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ทั้งหมดที่ทาการตรวจสอบ เมื่อจาแนกตามชนิดการดื้อยาแบ่งออกได้ดังนี้ คือ 1. serovar ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพทั้ง
4 ชนิดคือยา ampicillin, chloramphenicol และ sulphamethoxazole/trimethoprim ได้แก่ S. Rissen, S.
Stanley, S. Derby, S. Schwarzengrund, S. Typhimurium, S. I 1, 4, 5, 12: i:- และ S. Krefeld 2. serovar
ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพทั้ง 3 ชนิด คือ ยา ampicillin, sulphamethoxazole/trimethoprim และ tetracycline
ได้แก่ S. Agona, S. I 1, 4, 5,12: i:-, S. I 4, 5, 12: i:- และ S. Anatum ส่วน serovar ที่ดื้อต่อยา ampicillin,
chloramphenicol และ tetracycline ได้แก่ S. Kedougou 3. serovar ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพทั้ง 2 ชนิด คือยา
sulphamethoxazole และ tetracycline ได้แก่ S. Enteritidis ส่วน serovar ที่ดื้อต่อยา chloramphenicol
และ tetracycline ได้แก่ S. Blockley สาหรับ serovar ที่ดื้อต่อยา ampicillin และ chloramphenicol ได้แก่ S.
Java 4. serovar ที่ไม่พบการดื้อยาทั้ง 6 ชนิด คิดเป็น 20.83 เปอร์เซ็นต์ ของ Salmonella
ปี 2554 สรรเพชญ และคณะได้ทาการเก็บตัวอย่างเชื้อซัลโมเนลลาจากเนื้อวัวและผิวหน้าของเขียงที่ ใช้ใน
การตัดแบ่งชิ้นส่วนเนื้อวัว จานวนรวม 54 ตัวอย่าง จากแผงขายเนื้อวัวในตลาดสดและแงขายริมทาง ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อใช้ศึกษาการดื้อยาของเชื้อซัลโมเนลลาต่อยาปฏิชีวนะ 7 ชนิดคือ amoxicillin 10 μg
(AML), ciprofloxacin 5 μg (CIP), gentamicin 10 μg (GEN), nalidixic acid 30 μg (NA), norfloxacin 10
μg (NOR), sulfamethoxazole/ trimethoprim 25 μg (SXT), tetracycline 30 μg (TE) ด้วยวิธี disk
diffusion test (Oxoid, England) (NCCLS, 2002) และพบว่ า เฉพาะซี โ รวาร์ Rissen และ Weltevreden
เท่านั้นที่มีการดื้อต่อ amoxicillin (AML), sulfamethoxazole/ trimethoprim (SXT) และ tetracycline (TE)
โดย Rissen ดื้อต่อยาทั้งสามชนิดในอัตราที่เท่ากันคื อ 2/3 ตัวอย่าง (66.7%) ในขณะที่การดื้อต่อยาทั้งสามชนิด
ของ Weltevreden มีอัตราที่เท่ากันคือ 2/4 ตัวอย่าง (50%) ทาให้พบว่าภาพรวมของตัวอย่างในกลุ่มนี้มี การดื้อ
ต่อ AML, SXT และ TE ชนิดละ 4 ตัวอย่าง (28.6%) เท่ากัน ส่วนในแง่ของความไวสารต้านจุลชีพชนิด
ciprofloxacin (CIP), gentamicin (GEN), nalidixic acid (NA) และnorfloxacin (NOR) พบว่าทุกตัวอย่างมี
ความไวต่อสารเหล่านี้ทั้งสิ้น สาหรับเชื้อซัลโมเนลลาที่ แยกได้จากเขียงที่ตลาดสดพบว่ามีการดื้อต่อสารต้านจุลชีพ
เฉพาะชนิด AML, GEN, SXT และ TE เท่านั้น ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ในสองลั ก ษณะ คื อ ในลั ก ษณะแรก
ประกอบด้วยซีโรวาร์ Rissen, Lexington และ Hvittingfoss ซึ่งมีรูปแบบการดื้อต่อสารต้านจุลชีพเหมือนกันคือ
ดื้อต่อเฉพาะ AML, SXT และ TE ทั้งนี้ Rissen ดื้อต่อยาทั้งสามชนิดในอัตราที่เท่ากันคือ 1/2 ตัวอย่าง(50%),
Lexinton ในอัตรา1/1 ตัวอย่าง (100%) และ Hvittingfoss ในอัตรา ½ ตัวอย่าง (50%) ในลักษณะที่สองมีเฉพาะ
ซีโรวาร์ Kedougou เท่านั้น โดยพบว่ามีการดื้อต่อสารต้านจุลชีพชนิด AML, GEN และ TE ในอัตราที่เท่ากันคือ
1/1 ตัวอย่าง (100%)
ปี 2554 นิชนันท์ และคณะ ทาการศึกษาความชุกของเชื้อซาลโมเนลลาที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดที่
แยกได้จากเนื้อสุกรที่ขายปลีกจากตลาดสด 7 แห่ง จานวน 41 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2553
ในจังหวัดพัทลุง โดยทดสอบกับยาปฏิชีวนะ 10 ชนิด (oxoid) ได้แก่ tetracycliin (30 μg), ciprofloxacin
(5 μg), chloramphenicol (30 μg) ampicillin (10 μg), norfloxacin (10 μg), กรด nalidixic (30 μg),
streptomycin (10 μg), trimethoprim/sulfamethoxazole (25 μg) cephalothin (30 μg) และ
gentamicin (10 μg) ตามวิธีมาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) สามารถ
แยกเชื้อ Salmonella ได้ทั้งหมด 117 ไอโซเลท และเมื่อนามากแยกกลุ่ม (sero group ) พบว่า เชื้อ Salmonella
ที่แยกได้มากที่สุดอยู่ในกลุ่ม E 46 (39%) รองลงมาคือกลุ่ม C 32 ไอโซเลท (28%), กลุ่ม B 17 ไอโซเลท (14%),
กลุ่ม G 17 ไอโซเลท (14%) และกลุ่ม I 5 ( 3.5%) ตามลาดับ เมื่อนาเชื้อ Salmonella ได้ทั้งหมด 117 ไอโซเลท
มาทดสอบการดื้อยา พบว่าเชื้อที่แยกได้ 99 ไอโซเลท (85%) สามารถทนต่อสารต้านจุลชีพทั้ง 10 ชนิดได้ พบว่า
ซัลโมเนลลา 61% ทนต่อ streptomycin และ tetracycline รองลงมา ได้แก่ ampicillin (46%), trimethoprim
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/ sulfamethoxazole (31%), chloramphenicol (12%), gentamicin (4%), cephalothin (2% ), nalidixic
acid และ ciprofloxacin (0.9%) และยังไม่พบการดื้อยาของเชื้อ Salmonella ต่อยา norfloxacin และเมื่อนาผลมา
วิเคราะห์ความต้านทานต่ อยาต้ านจุลชี พหลายชนิ ด (MDR) (เชื้ อแบคที เรียที่ ดื้อยาในกลุ่ม aminoglycoside,
carbapenem, cephalosporin, beta-lactam plus beta-lactamase inhibitor, quinoloneตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป)
พบว่า 62 isolates (53%) เป็นสายพันธุ์ MDR ที่ส่วนใหญ่มีความทนทานต่อ ampicillin และ streptomycin (23%)
ปี 2554 ภาวิน ผดุงทศ รายงานความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรมที่สามารถสะสมความต้านทานต่อยา
ปฏิชีวนะ (Integron) กับการต้านทานต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากสัตว์บริโภค คนและสิ่งแวดล้อม
ในฟาร์ม ของเชื้อ E. coli จานวน 292 ตัวและ Salmonella จานวน 267 ตัว และตรวจความต้านทานต่อยาต้าน
จุลชีพ ceftiofur, chloraphenicol, enrofloxacin, erythromycin, gentamicin, oxacillin, trimethoprimsulfamethoxazole และ tetracycline ด้วยวิธี Disk diffusion และตรวจหา Integrase gene (int1) ด้วย
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ตรวจหา antibiotic resistance gene cassettes ที่อยู่ในส่วนกลางของ integron
element ซึ่งส่วนนี้จะเป็น variable region ของ integron element แต่ละชนิดที่จะมีจานวนและชนิดของยีนดื้อ
ยาไม่เหมือนกัน และยืนยัน resistance gene cassette ด้วย Nucleotide sequencing, Western blot และ
Restriction endonuclease analysis (REA) ผลการตรวจgเชื้อ E. coli และเชื้อ Salmonella ทั้งหมดพบว่าเชื้อ
E. coli 80% มีความต้านทานต่อยามากกว่าชนิดเดียว (Multiresistance) และเชื้อ E. coli 34% มี Integrase
gene (int1) และผลการตรวจเชื้อ Salmonella และกว่า 95% มีความต้านทานต่อยามากกว่าชนิดเดียว
(Multiresistance) โดยมี เชื้ อที่ มี ความต้ า นทานสู ง สุ ดต่ อยา oxacillin (100%) erythromycin (98%)
tetracycline (88%) trimethoprimsulfamethoxazole (75%) ตามลาดับ และเชื้อ Salmonella 91% มี
Integrase gene (int1) gene casette ใน Class 1 integron ที่พบใน E. coli และ Salmonella ส่วนใหญ่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน (1.9 – 2.0 kb) และส่วนใหญ่มี gene dfrA12 และ aadA2 Class 1 integron มีความสัมพันธ์
กับการต้านทานต่อยามากกว่า 2 ชนิดอย่างมีนัยสาคัญ (P< 0.05) แต่ gene cassette ที่พบไม่สอดคล้องกับยาที่
ต้านทานอย่างมีนัยสาคัญ จึงกล่าวได้ว่าเชื้อ E. coli และ Salmonella ที่แยกจากสัตว์บริโภคและสิ่งแวดล้อมใน
ฟาร์มมีการต้านทานต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดและมีสารพันธุกรรมเคลื่อนที่ ที่สามารถสะสมความต้านทานต่อยา
ต้านจุลชีพ จานวนมาก โดยมี integron และ resistance gene cassette มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สัตว์บริโภคอาจ
เป็นแหล่งของเชื้อดื้อยาที่สาคัญ แต่การต้านทานต่อยาชนิดต่างๆ อาจมีกลไกอื่นที่ไม่พบ บน integrin ร่วมด้วยก็ได้
ปี 2557 ศุภารัตน์ และคณะ ศึกษารูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Salmonella enterica และชนิด
ของยีน β-lactamase ที่แยกได้จากตัวอย่างมูลสุกร มูลไก่ มูลโค เนื้อสุกร และเนื้อไก่ โดยสามารถแยกเชื้อ
Salmonella enterica ได้ทั้งหมด 129 ไอโซเลท และนามาทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพ ampicillin พบว่าเชื้อ
Salmonella enterica 46 ไอโซเลท มีการดื้อต่อยา ampicillin และผลการตรวจหายีนเอนไซม์ β-lactamase
โดยวิธีการ PCR พบเชื้อ Salmonella enterica 25 ไอโซเลท ให้ผลบวกต่อยีน blaTEM และ Salmonella
enterica อีก 21 ไอโซเลท ไม่สามารถตรวจพบยีน β-lactamase ได้จาก primers ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ และ
ผลการวิเคราะห์ลาดับกรดอะมิโนที่สืบค้นจาก Genbank พบว่ายีน blaTEM ทั้งหมดคล้ายคลึงกับยีนกลุ่ม blaTEM-1
การทดสอบการสร้างเอนไซม์ ESBL ในระดับฟีโนไทป์ด้วยวิธี combination disc พบว่ามีเชื้อทั้งหมด 3 ไอโซเลท
คือ Salmonella Startford, Salmonella Weltevreden และ Salmonella Typhimurium และผลการ
วิเคราะห์ลาดับกรดอะมิโน พบว่ายีน ESBL ที่ตรวจพบเป็นกลุ่ม CTX-M กลุ่มที่ 1 ซึ่งคล้ายคลึงกับ CTX-M79
มากที่สุด
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ปี 2558 ดร. Love และคณะได้ศึกษาเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในฟาร์ มสุกรที่เลี้ยงแบบ
อุตสาหกรรมและแบบเลี้ยงหลังบ้านในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยและจาแนกการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร
ศึกษาฟาร์มสุกรของจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน และน่าน จานวน 51 ฟาร์ม ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม 2554
ทาการเก็บตั วอย่า งอุจ จาระเพื่ อน าไปเพาะแยกเชื้อแบคที เรีย (Salmonella spp., Escherichia coli,
Enterococcus faecalis) และทดสอบการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย พบระดับความชุกรายฟาร์มของการดื้อ
ยาของเชื้อ E. coli, E. faecalis และ Salmonella spp. มีค่าเท่ากับ 96, 35 และ 18% โดยฟาร์มสุกรที่เลี้ยงแบบ
อุตสาหกรรมจานวน 4 ฟาร์ม (จานวนสุกรเฉลี่ย 58 ตัว/ฟาร์ม) มีการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นประจาในสุกรเท่ากับ 75%
(>50% ของช่วงชีวิตสุกร) ส่วนในฟาร์มสุกรแบบเลี้ยงหลังบ้านจานวน 16 ฟาร์ม (จานวนสุกรเฉลี่ย 6 ตัว/ฟาร์ม) มี
การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นครั้งคราวในสุกร ประมาณ 89% (10-50% ของช่วงชีวิตสุกร) หรือมีการใช้ยาปฏิชีวนะเป็น
บางช่วง (<10% ของช่วงชีวิตสุกร) และพบว่ามีฟาร์มจานวน 1 ฟาร์มที่ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นประจาในสุกร และยัง
พบว่าขนาดฟาร์มมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับจานวนของการดื้อยาปฏิชีวนะในฟาร์ม (R2 = 0.44)
การศึกษาครั้งนี้พบการดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดอย่างกว้างขวางในฟาร์มสุกรทุกขนาดในภาคเหนือของประเทศไทย
และอาจมีผลเกี่ยวข้องกับขนาดฟาร์มและวิธีการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์ม

สรุป
เชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ซึ่งทาให้เกิดโรคได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ และพบการก่อ
โรคมากที่สุดคือเชื้อ Salmonella enterica ปัจจุบันสามารถจาแนกเชื้อซัลโมเนลลาได้มากกว่า 2,541 ซีโรวาร์
และที่มีจานวนมากที่สุดคือ Salmonella enterica subsp. enterica (I) ในการศึกษาที่ผ่านมามีรายงานพบการ
ดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. มีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2549 มีผู้ศึกษาพบว่าเชื้อ
ซัลโมเนลลาดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 4 ชนิดคือ ampicillin, tetracycline, sulphamethoxazole/trimetroprim และ
chloramphenicol และมีอัตราการดื้อยาแตกต่างกันไปตาม Group ของเชื้อซัลโมเนลลา ในปี 2554 ได้มี
การศึ กษาการดื้ อ ยาของเชื้ อซั ล โมเนลลาพบว่ า มี ก ารดื้ อต่ อยาปฏิชี ว นะ ถึง 10 ชนิ ด ได้ แก่ tetracycliin,
ciprofloxacin, chloramphenicol, ampicillin, norfloxacin, nalidixic acid, streptomycin, trimethoprim/
sulfamethoxazole, cephalothin และ gentamicin และในปี 2557 มีการตรวจพบเชื้อ Salmonella enterica
ที่มียีนดื้อยา blaTEM ที่ทาให้เชื้อดื้อยาด้วยเช่นกัน และจะนาไปสู่ปัญหาการรักษาโรคในทางการแพทย์ในที่สุด
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Contamination of Salmonella spp. in Chicken Meat from Banpong Fresh Markets in
Ratchaburi Province

ผู้วิจัย

นางสาวแคทรียา ยูงรัมย์
นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อ.น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด
อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์
อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย
*อ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
* ผู้รับผิดชอบบทความ

บทคัดย่อ
การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ปีกมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสาเหตุทาให้
เกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการบริโภคอาหาร การศึกษานี้มีวัตถุมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella
spp. จากเนื้อไก่สดที่จาหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 จานวน
ทั้งหมด 130 ตัวอย่าง ซึ่งวิเคราะห์หาเชื้อ Salmonella spp. ด้วยวิธี ISO-6579:2002 ทาการเก็บตัวอย่างจากร้าน 13
ร้านค้าที่จาหน่ายเนื้อไก่สดเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 03.00 น. และ 09.00 น. ช่วงเวลาละ 65 ตัวอย่าง จาแนกเป็น
ชิ้นส่วนอก สะโพก น่อง โครง และปีก ตัวอย่าง ผลว่ามีพบการปนเปื้อน คิดเป็นร้อยละ 58.46% (76/130) ชิ้นส่วนที่พบ
การปนเปื้อนมากที่สุด คือ น่อง โครง ปีก สะโพก และอก คิดเป็นร้อยละ 69.23, 61.54, 65.38, 50.00 และ 46.15
ตามลาดับ เมื่อนามาวิเคราะห์ทางซีโรวิทยา พบซีโรกรุ๊ปต่างๆ ได้แก่ ซีโรกรุ๊ป B, C, D, E, G และ OMC คิดเป็นร้อยละ
68.42, 15.79, 7.89, 5.26, 1.23 และ 1.23 ตามลาดับ การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อไก่ที่จาหน่าย
ช่วงเวลา 03.00 น. พบการปนเปื้อน คิดเป็นร้อยละ 47.37 และช่วงเวลา 09.00 น. พบการปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ
52.63 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05 ) ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการเลือกซื้อเนื้อไก่ที่ไม่
สะอาด จากร้านจาหน่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี
Abstract

Salmonella spp. Contamination in poultry meat is on important vehicle of food
borne disease vai food chain is ultimately to humans. The study aimed to detected
contamination of Salmonella spp. in chicken meat from fresh markets Banpong municipality in
Ratchaburi province during April 2018. A total of 130 samples. Salmonella spp. were
identified following the ISO-6579: 2002 method. The sample were collected from 13 shops at
2 time; 03.00 a.m. and 09.00 a.m. By divided is breast, thigh, drumstick , skeleton and whole
wing if were found that Salmonella spp. was contaminated in 58.46% (76/130). The samples
were found high contaminated of drumstick (69.23%), skeleton (65.38%), whole wing
(61.54%), thigh (50.00%) and breast (46.15%), respectively. The serology identified of
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Salmonella spp. found were serogroup B, C, D, E, G and OMC (68.42%, 15.79%, 7.89%,
5.26%, 1.23% and 1.23%), respectively. The contaminated of Salmonella spp. in chicken meat
each time at 03.00 a.m. (47.37%) and 09.00 a.m. (52.63%) not different significant statistic
(P>0.05). So that consumers should avoid buy chicken meat place of distribution to
hygienically.

บทนา
ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการบริโภคอาหารเป็นจานวนมาก ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรค เกิดจาก
แบคทีเรียหลายชนิดที่สาคัญ ได้แก่ เชื้อ Salmonella spp. เป็นแบคทีเรียแกรมลบ เป็น genus หนึ่งใน family
Enterobacteriaceae มีรูปร่างลักษณะแท่ง (Rod shape) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทาให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษที่มี ความ
รุนแรงที่สามารถก่อโรคได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ (อรุณ, 2541) เชื้อ Salmonella spp. นี้ยังเป็นสาเหตุให้ เกิดโรคอาหาร
เป็นพิษที่สาคัญในหลายๆ ประเทศ (Sakai and Chalermchaikitb,1996) เนื่องจากแหล่งที่อยู่ อาศัยของเชื้ อ
Salmonella spp. คือทางเดินอาหารหรือลาไส้ของมนุษย์และสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ปีก เช่น ไก่ (Luu, et al .,
2006) เป็ด ห่าน (Hossein, et al., 2014) จึงทาให้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์มีโอกาสปน เปื้อนได้ ซึ่งเนื้อไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เพราะเนื้อไก่ เป็นแหล่งของสารอาหารที่อุดมไปด้วย
โปรตีน มีราคาไม่แพง และหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป (นิติพล, 2561) เชื้อยังสามารถแพร่กระจายไปกับอุจจาระ
น้า และสิ่งแวดล้อมได้ จากการศึกษาของ อรุณ และคณะ (2545) ได้ทาการสารวจอุจจาระของผู้สัมผัสอาหารที่
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง การติดเชื้อ Salmonella spp. ส่วนหนึ่งมาจากการรับประทานอาหารที่มีการ
ปนเปื้อนของเชื้อนี้ อาหารที่มีเชื้อ Salmonella spp. ปนเปื้อนได้ค่อนข้างสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อไก่
(Haddad, et al., 2004) ตาม มาตรฐานเนื้อสัตว์อนามัยของประเทศไทยที่ระบุไว้ว่าต้องปราศจากเชื้อ Salmonella
spp. (นิดารัตน์, 2548) เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลความปลอดภัยของอาหารสาหรับผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อเนื้อไก่ ดังนัน้
งานวิจัยนี้จึง ทาการศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. จากตัวอย่างเนื้อไก่สด ที่มีจาหน่ายในตลาดสดเทศบาล
เมือง บ้านโป่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทราบการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. พบหรือไม่พบ ในเนื้อไก่สด จากตลาดสดเทศบาล เมืองบ้าน
โป่ง จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อทราบซีโรกรุ๊ปของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อไก่สด จากตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี

11

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การตรวจหาการการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. จากเนื้อไก่สด
ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
- ตัวอย่างที่เก็บ 13 ร้าน

เนื้อไก่สด






ส่วนอก
สะโพก
น่อง
โครง
ปีก

เก็บแยก

เก็บ 2 ช่วงเวลา

1

03.00 น.

2

09.00 น.

ตรวจหา
- การเพาะแยกเชื้อ
- ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
- ทดสอบทางซีโรวิทยา
อ่านค่าและวิเคราะห์ผล
สรุปผล

ทาการซื้อตัวอย่างเนื้อไก่สดจาก 13 ร้านค้าที่จาหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ช่วง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 จานวนทั้งหมด 130 ตัวอย่าง ซึ่งซื้อตัวอย่างจากร้านค้าที่จาหน่ายเนื้อไก่สดเป็น 2 ช่วงเวลา
ได้แก่ 03.00 น. และ 09.00 น. ช่วงเวลาละ 65 ตัวอย่าง จาแนกเป็นชิ้นส่วนอก สะโพก น่อง โครง และปีก โดยเก็บ
ตัวอย่างใส่ถงุ พลาสติกชนิดหนาปิดปากถุงให้สนิทและนาถุงตัวอย่างใส่ซ้อนในถุงพลาสติกอีก 1 ชั้น จากนั้นนาตัวอย่าง
แช่น้าแข็งหรือแช่ความเย็นที่ความเย็น 4 องศาเซลเซียส ส่งยังห้องปฏิบัติการภายใน 24-48 ชั่วโมง
วิธีการเพาะแยกเชื้อ Salmonella spp. (ISO-6579:2002)
1. ชั่งตัวอย่างเนื้อไก่ส่วนอก 25 กรัม ใส่ในถุงพลาสติกปลอดเชื้อ เติม BPW 225 มิลลิลิตร ลงไป นาไปผสม
ด้วยเครื่องตีบดตัวอย่าง เป็นเวลา 60 วินาที
2. ปิดปากถุง ด้วยการพับปากถุง นาไปจัดเรียงใส่ตะแกรงวางถุงตัวอย่างจากนั้นนาไปบ่มในตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิ
37±1 องศาเซลเซียส นาน 18 ± 2 ชั่วโมง
3. นาตัวอย่างทดสอบออกจากตู้บ่ม ถ่ายเชื้อจากตัวอย่างน้าเนื้อไก่ปริมาตร 0.1 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดที่มี
อาหาร RVS 10 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน โดยใช้เครื่องเขย่าหลอด และนาไปบ่มในตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิ 41.5±1 องศา
เซลเซียส นาน 24±3 ชั่วโมง
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4. ถ่ายเชื้อจากตัวอย่างน้าเนื้อปริมาตร 1,000 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดที่มีอาหาร MKTTn บรรจุอยู่ 10
มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน โดยใช้เครื่องเขย่าหลอด และนาไปบ่มในตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24±3
ชั่วโมง
5. นาหลอดเลี้ยงเชื้อ RVS ออกจากตู้บ่ม เขย่าโดยใช้เครื่องเขย่าหลอด ใช้ loop ถ่ายเชื้อและ streak ลงบน
อาหาร XLD และ BG อย่างละ 1 จาน
6. นาหลอดเลี้ยงเชื้อ MKTTn ออกจากตู้บ่ม เขย่าโดยใช้เครื่องเขย่าหลอด ใช้ loop ถ่ายเชื้อและ streak ลง
บนอาหาร XLD และ BG อย่างละ 1 จาน
7. นาจานอาหาร XLD และ BG ทั้งหมด ไปบ่มในตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิอุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24 ±
3 ชั่วโมง
8. ตรวจดูลักษณะรูปร่างและเลือกโคโลนีที่มีลักษณะของเชื้อ Salmonella spp. ดังนี้
- บนอาหาร XLD มีโคโลนี 2 แบบ คือ Typical colonies โคโลนีสีแดง สร้างไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S) และสร้างแก๊ส และแบบ Atypical colonies โคโลนีสีเหลือง เช่น S.Chlolerasuis
- บนอาหาร BG เลือกโคโลนีที่มี รูปร่างกลม ขนาดปานกลาง สีชมพูขาวทึบแสง อาหารรอบๆ โคโลนี
มีสีแดง/สีชมพู
9. สาหรับการวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. จากตัวอย่างเนื้อไก่ส่วนสะโพก น่อง ปีกและโครงไก่ ให้ทดลอง
เช่นเดียวกับข้อ 1-8
10. ยืนยันเชื้อด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี (ดังตาราง 1)
11. คัดเลือกเชื้อที่สงสัยจากคุณสมบัติทางชีวเคมีชีวเคมี ไปจาแนกซีโรกรุ๊ปของเชื้อ Salmonella spp. ทางซี
โรวิทยาโดยการทดสอบปฏิกิริยา Agglutination โดยทา Slide agglutination test (AOAC, 1995)
ตาราง 1 ผลการทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี
อาหารเลี้ยงเชื้อ

ลักษณะทีป่ รากฏ
TSI agar
ส่วน slant สีแดง ส่วน butt สีเหลือง
VP reaction
ไม่เกิดวงแหวนสีชมพูแดง-ภายใน 10-15 นาที
Urea agar
ไม่เกิดสิชมพูแดง
Indole reaction
สีน้าตาลเหลือง
L-lysine Decarboxylase medium สีม่วง

การอ่านผล
K/A
negative
negative
negative
positive

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผลการศึกษาการปนเปื้อนรายงานว่าพบหรือไม่พบ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statisic) เป็นร้อยละ
(percentage) และเปรียบเทียบการปนเปื้อนของเชื้อในช่วงเวลา 03.00 น. และ 09.00 น. โดยวิธี Chi-square ใน
โปรแกรม SPSS
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ผลการทดลอง
1. ศึกษาการปนเปื้อน Salmonella spp. ในเนื้อไก่สด
1.1 การปนเปื้อน Salmonella spp. ในเนื้อไก่สดจาแนกตามร้านที่เก็บตัวอย่าง
จากการวิเคราะห์การปนเปื้อน Salmonella spp. จากเนื้อไก่สดที่จาหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี จานวน 13 ร้าน ร้านละ 10 ตัวอย่าง รวม 130 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน Salmonella spp. ในเนื้อไก่
สดมากที่สุดถึงน้อยที่สุด คือ ร้าน L, C, A, B, M, D, H, E, F, J, K, G และ I ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 90, 80, 70, 70,
70, 60, 60, 50, 50, 50, 50, 40 และ 20 ตามลาดับ ดังตาราง 2
1.2 ศึกษาการปนเปื้อน Salmonella spp. ที่พบในชิ้นส่วนของเนื้อไก่สด
จากการวิเคราะห์การปนเปื้อน Salmonella spp. จากเนื้อไก่สดที่จาหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี จานวน 13 ร้าน จาแนกเป็นเนื้อไก่ส่วนอก สะโพก น่อง โครง และปีก อย่างละ 26 ตัวอย่าง พบการ
ปนเปื้อน Salmonella spp. เรียงลาดับชิ้นส่วนที่มีการปนเปื้อนสูงสุดจนถึงต่าสุด คือ น่อง โครง ปีก สะโพก และอก
จานวน 18, 17, 16, 13 และ 12 ตัวอย่าง ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 69.23, 65.38, 61.54, 50 และ 46.15 ตามลาดับ
รวมจานวนตัวอย่างทั้งหมด 130 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน Salmonella spp. 76 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.46
ดังตาราง 3
1.3 การปนเปื้อน Salmonella spp. ที่พบในเนื้อไก่สด จาแนกตามช่วงเวลา
เก็บตัวอย่างจากร้านที่มีจาหน่าย 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 03.00 น. กับ 09.00 น. โดยจากการสารวจในตลาดสด
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ช่วงเวลาละ 65 ตัวอย่าง จานวนตัวอย่างทั้งหมด 130 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน
Salmonella spp. ในเนื้อไก่สดในช่วงเวลา 03.00 น. และ 09.00 น. คิดเป็นร้อยละ 47.37 และ 52.63 ตามลาดับ
ดังตาราง 4
1.4 ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องของการปนเปื้อน Salmonella spp. ในเนื้อไก่สด
ปัจจัยที่มีแนวโน้มในการปนเปื้อนของแต่ละร้าน อาจมีสาเหตุหลายปัจจัย เช่น การที่ผู้ขายไม่ได้สวมถุงมือหรือ
อุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อน เช่น ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น รวมถึงการที่เนื้อไก่สด ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิที่สถานที่จาหน่าย
ที่ดีพอ เช่น มีตู้แช่เนื้อไก่สด และเนื้อไก่สด ที่จาหน่ายนั้นอาจผ่านกระบวนการฆ่าในช่วงกลางคืน แต่มีการวางจาหน่าย
ในช่วงกลางวัน ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านไปนานอาจจะมีแนวโน้มทาให้เชื้อเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบจิ้งจกและ
แมลงสาป ตามทางเดิน ในตลาดสด สัตว์เหล่านี้อาจเป็นอีกสาเหตุของการปนเปื้อนในเนื้อไก่สด ดังตาราง 5
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ตาราง 2 จานวนตัวอย่างที่พบ Salmonella spp. ในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
สถานที่เก็บ (ร้าน) จานวนตัวอย่างทั้งหมด

จานวนตัวอย่างที่
ร้อยละของตัวอย่างทั้งหมด
พบ Salmonella spp.
7
70
7
70
8
80

A
B
C

10
10
10

D

10

6

60

E

10

5

50

F

10

5

50

G

10

4

40

H

10

6

60

I

10

2

20

J

10

5

50

K

10

5

50

L

10

9

90

M

10

7

70

รวม

130

76

58.46

ตาราง 3 Salmonella spp. ที่พบในชิ้นส่วนเนื้อไก่สด

อก

จานวน
ตัวอย่าง
26

สะโพก

26

13

50

น่อง

26

18

69.23

โครง

26

17

65.38

ปีก

26

16

61.54

รวม

130

76

58.46

ส่วนของเนื้อไก่สด

จานวนตัวอย่างที่
ร้อยละของตัวอย่างที่พบ
พบ Salmonella spp. Salmonella spp.
12
46.15
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ตาราง 4 เปรียบเทียบช่วงเวลาที่การปนเปื้อน Salmonella spp. ในเนื้อไก่สด
ช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง

จานวนตัวอย่าง

03.00 น.
09.00 น.
รวม

65
65
130

จานวนตัวอย่างที่
พบ Salmonella spp.
36
40
76

ร้อยละ
ของตัวอย่างทั้งหมด
47.37
52.63
58.46

ตาราง 5 แสดงปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในแต่ละร้าน
ร้าน

พบการ
ปนเปื้อน
ร้อยละ

ตู้แช่เนื้อไก่

ภาชนะสาหรับวาง
เนื้อไก่

ตู้
ถัง
ถาด
แช่ น้าแข็ง พลาสติก

วางบน
น้าแข็ง

สัตว์
พาหะ
จิ้งจก
ชั่งบน
แมลง
ถาดชั่ง
สาป

การชั่งเนื้อไก่
อ่างล้าง
ถุงมือ
มือ

ผ้ากัน
เปื้อน

ใส่ถุง
ก่อนชั่ง

A

70

/

/

X

X

X

/

/

B

70

/

/

X

X

/

/

/

C

80

/

/

X

X

/

/

/

D

60

/

X

X

X

/

/

E

50

/

/

/

/

/

x

F

50

/

/

/

/

/

/

/

G

40

/

/

/

/

/

/

x

H

60

/

/

/

/

/

/

/

I

20

/

/

/

/

/

/

x

J

50

/

/

/

/

/

/

/

K

50

/

/

X

/

/

/

/

L

90

/

/

X
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/

หมายเหตุ / พบ X ไม่พบ

/
/
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2. การทดสอบทางซีโรวิทยา
เมื่อนา Salmonella spp. มาทดสอบสมบัติทางซีโรวิทยา พบซีโรกรุ๊ปต่าง ๆ ได้แก่ ซีโรกรุ๊ป B, C, D, E, G
และ OMC สาหรับซีโรกรุ๊ปของ Salmonella spp. ที่พบได้จากการทดลองนี้จะพบซีโรกรุ๊ปมากสุดถึงน้อยที่สุด คือ
B, C, E, D, G และ OMC จานวนตัวอย่าง 52, 12, 6, 4, 1 และ 1 ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 68.42, 15.79, 7.89,
5.26, 1.23 และ 1.23 ตามลาดับ ดังตาราง 6
ตาราง 6 ซีโรกรุ๊ปของ Salmonella spp. ที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของเนื้อไก่สด
ซีโรกรุ๊ป

จานวนตัวอย่างที่พบ

ร้อยละ

B

52

68.42

C

12

15.79

D

4

5.26

E

6

7.89

G

1

1.32

OMC

1

1.32

รวม

76

100

สรุปและวิจารณ์ผล
วิจารณ์ผล
การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. จากเนื้อไก่สด ในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ด้าน
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตามประกาศกรมปศุสัตว์ (พ.ศ. 2551) กาหนดเอาไว้ว่า
เนื้อสัตว์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ต้องไม่พบเชื้อ Salmonella spp. จากตัวอย่าง 25 กรัม ที่ทาการตรวจ
วิเคราะห์ ซึ่งผลการตรวจสอบในครั้งนี้สรุปได้ว่า เนื้อไก่สดที่จาหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ยังไม่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานกาหนดของกรมปศุสัตว์กาหนดไว้
จากการศึกษาการปนเปื้อน Salmonella spp. จากเนื้อไก่สดที่จาหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี รวมจานวนทั้งหมด130 ตัวอย่าง จากร้าน 13 ร้านที่จาหน่ายเนื้อไก่สด ซึ่งเก็บตัวอย่างจากร้านที่มีจาหน่าย
2 ช่วงเวลา ได้แก่ 03.00 น. 09.00 น. ช่วงเวลาละ 65 ตัวอย่าง จาแนกเป็นเนื้อไก่ส่วนอก สะโพก น่อง โครง และปีก
อย่างละ 26 ตัวอย่าง โดยเรียงลาดับชิ้นส่วนที่มีการปนเปื้อนสูงสุดจนถึงต่าสุด คือ น่อง โครง ปีก สะโพก และอก จานวน
18, 17, 16, 13 และ 12 ตัวอย่าง ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 69.23, 65.38, 61.54, 50 และ 46.15 ตามลาดับ รวม
จานวนตัวอย่างทั้งหมด 130 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน Salmonella spp.76 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.46
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การทดลองพบว่าชิ้นส่วนของเนื้อไก่สด ที่พบการปนเปื้อน Salmonella spp. มากที่สุดคือ น่องและโครง
มากกว่าชิ้นส่วน อก สะโพกและปีก ซึ่งขัดแย้งกับการรายงานของ ชุติมา มะนะมุติและบัญญัติ สุขศรีงาม (2549) ได้
ทาการศึกษา Salmonella spp. ในเนื้อไก่สด ที่จาหน่ายในตลาดสดหนองมนและตลาดนัดหลังมหาวิทยาลัยบูรพา โดย
จาแนกเป็นเนื้อไก่สด ส่วนอก สะโพก สันใน ปีกและโครงไก่ อย่างละ 20 ตัวอย่าง รวมจานวน 100 ตัวอย่าง พบการ
ปนเปื้อน Salmonella spp. มากที่สุด คือ ปีก สะโพก สันใน โครงไก่ และอก คิดเป็นร้อยละ 5, 4, 4, 3 และ 2
ตามลาดับ ซึ่งน่องและโครงอยู่ติดกับระบบทางเดินอาหาร จึงมีโอกาสจะเกิดการปนเปื้อนมากกว่าชิ้นส่วนอื่นๆ เพราะ
แหล่งที่อยู่อาศัยของ Salmonella spp. คือทางเดินอาหารหรือลาไส้ของไก่ เมื่อนามาผ่านกระบวนการผลิตเนื้อไก่ เช่น
ขั้นตอน การเชือด ชาแหละ จึงทาให้มีการแพร่กระจายของเชื้อ ปนเปื้อนสู่เนื้อไก่และสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ ในทุก ๆ
ขั้นตอนการผลิต เช่น การบรรจุ การขนส่ง รวมไปถึงการเตรียมอาหารก็ทาให้เกิดการปนเปื้อน Salmonella spp. ได้
เช่นกัน (Carraminana, et al., 2004)
ส่วนผลศึกษาการปนเปื้อน Salmonella spp. จากเนื้อไก่สดจากร้านที่มีจาหน่าย 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 03.00 น.
กับ 09.00 น. พบการปนเปื้อน Salmonella spp. ในเนื้อไก่สดในช่วงเวลา 03.00 น. (ร้อยละ 47.37) กับ 09.00 น.
(ร้อยละ 52.36 ) จะเห็นว่าการปนเปื้อน Salmonella spp. ช่วงเวลา 03.00 น. กับ 09.00 น.ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่อาจมีสาเหตุหลายปัจจัย เช่น ผู้ขายไม่ได้สวมถุงมือหรืออุปกรณ์ป้องกันการ
ปนเปื้อน ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น รวมถึงการที่เนื้อไก่สด ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิที่สถานที่จาหน่ายที่ดีพอ เช่น มีตู้แช่เนื้อไก่
สด ซึ่งเนื้อไก่สด ที่จาหน่ายนั้นอาจผ่านกระบวนการฆ่าในช่วงกลางคืน แต่มีการวางจาหน่ายในช่วงกลางวัน จากการ
สารวจตลาดพบว่า บริเวณร้านจาหน่ายและท้ายตลาด ยังพบจะว่ามีจิ้งจก และแมลงสาป ตามช่องทางเดินและท่อ
ระบายน้า เก็บกินพวกเศษอาหารเหลือตามขยะ เคยมีรายงานว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นพาหะ เช่น รายงานของทักษิณา สอน
สนิท บัญญัติ สุขศรีงามและอรุณ บ่างตระกูลนนท์ (2531) ได้ทาการศึกษา Salmonella spp. ในแมลงสาบจากแหล่ง
ต่าง ๆ 4 บริเวณ คือชุมชนแออัดตรอกจันทร์ เขตยานนาวา ชุมชนแออัดลาดปลาเค้า เขตบางเขน ชุมชนแออัดดินแดง
เขตห้วยขวาง และหมู่บ้านแจ้งวัฒนะเวศน์ นนทบุรี แห่งละ 150 ตัวอย่าง รวม 600 ตัวอย่าง พบ การปนเปื้อน
Salmonella spp. จานวน 25 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 4.17) จะเห็นว่าทั้งแมลงสาบและจิ้งจกเป็นพาหะซึ่งทาให้เกิด
การปนเปื้อนของ Salmonella spp. ในเนื้อไก่ได้
จากการทดสอบสมบัติทางซีโรวิทยา ซีโรกรุ๊ปที่พบมากที่สุดถึงน้อยที่สุด คือ B, C, E, D, G และ OMC คิดเป็น
ร้อยละ 68042, 15.79, 7.89, 5.26, 1.23 และ 1.23 ตามลาดับ เมื่อพบซีโรกรุ๊ปเชื้อ Salmonella spp. พอจะทาให้
ทราบคร่าวๆ ว่าเป็น Salmonella spp. ซีโรทัยป์ที่ก่อโรคในมนุษย์และสัตว์ เพื่อนาไปทาการแยกชนิดต่อไป และเพื่อ
ประโยชน์ทางระบาดวิทยา

สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการปนเปื้อน Salmonella spp. จากเนื้อไก่สดที่จาหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี จากร้าน 13 ร้านที่จาหน่ายเนื้อไก่สด โดยเรียงลาดับชิ้นส่วนที่มีการปนเปื้อนสูงสุดจนถึงต่าสุด คือ น่อง
โครง ปีก สะโพก คิดเป็นร้อยละ 69.23, 65.38, 61.54, 50 และ 46.15 ตามลาดับ จานวนตัวอย่างทั้งหมด 130
ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน Salmonella spp. 76 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.46 และเมื่อนามา ทดสอบสมบัติทางซีโร
วิทยา พบซีโรกรุ๊ปต่าง ๆ พบมากที่สุดถึงน้อยที่สุด คือ B, C, E, D, G และ OMC คิดเป็นร้อยละ 68.42, 15.79, 7.89,
5.26, 1.23 และ 1.23 ตามลาดับ
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จากการศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ครั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นทาให้ทราบถึงอุบัติการณ์ของการ
ปนเปื้อน Salmonella spp. ในเนื้อไก่สด จากตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จะเป็นประโยชน์ในแง่
ของการเฝ้าระวังหาแนวทางในการแก้ไข และป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อต่อไปได้ และควรมี
การศึกษาจาแนกแยกสายพันธุ์และซีโรวาร์ของ Salmonella spp. เพิ่มเติม
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±4.95x1012/l, WBC=12.70±13.76x109/l, PLT=101±73.09x109/l
คาสาคัญ : สุนัข, พยาธิเม็ดเลือด, เกล็ดเลือดต่า
Abstract
This research explains on the hematological value of the dog population from
Veterinary Technical Hospital, Western University in Huai Krachao District, Kanchanaburi
Province. A comparative study of dogs diagnosed with thrombocytopenia and other groups.
The 35 dogs were diagnostic with thrombocytopenia in 12 male dogs (34.29%), 23 female
dogs (65.71%). And 30 dogs other group were 10 male dogs (33.33%) and, 20 female dogs
(66.67%) and comparing in both groups, the difference was statistically significant (p
<0.05). The hematological studies performed on dogs diagnosed with thrombo-cytopenia
were HBC=9.7±3.90 g/l, HCT=30±13.21%, RBC=4.82±4.95x1012/l, WBC=12.70
±13.76x109/l, PLT=101±73.09x109/l.
Key Words : Dog, Blood parasite, Thrombocytopenia
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บทนา
โรคติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือดเป็นโรคที่มีความสาคัญในเชิงคลินิก สามารถพบได้ทั่วโลก และทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทยที่มีการระบาดของเห็บและยุงเป็นพาหะนาโรค โดยสาเหตุเกิดจากเชื้อพยาธิ เม็ดเลือดชนิด Ehrlichia
canis นอกจากนี้ยังสามารถเกิดได้จาก Hepatozoon canis, Babesia canis vogeli, Anaplasma platys และ
Dirofilaria immitis ในระยะ Microfilaria สุนัขที่ติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือด จะพบภาวะเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตต่า
แสดงอาการทางคลินิกที่มีความจาเพาะ เช่น ซูบผอม เยื่อเมือกซีด มีจุดเลือดออก หรือเลือดกาเดาไหล เป็นต้น
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาค่าทางโลหิตวิทยาของกลุ่มประชากร สุนัขที่เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบสุนัขที่
ได้รับการวินิจฉัยอาการป่วยว่าเป็น ภาวะเกล็ดเลือดต่า และกลุ่มอื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทาง ใน
การวินิจฉัยภาวะเกล็ดเลือด ในกระแสโลหิตต่าในสุนัข รวมถึงการศึกษาทางโลหิตวิทยาต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษากลุ่ ม ประชากรสุ นั ขที่ เข้ารับ การตรวจรักษาในโรงพยาบาลสั ต ว์ คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาค่าทางโลหิตวิทยาของประชากรสุนัขที่เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

กรอบแนวความคิดในการทางานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาของเม็ดเลือดแดง (Red blood cell; RBC) เม็ดเลือดขาว
(White blood cell; WBC) และเกล็ดเลือด (Platelet; PLT) ของประชากรสุนัขที่เข้ารับการ ตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับการ
วินิจฉัยอาการป่วยว่าเป็นภาวะเกล็ดเลือดต่า และโรคอื่นๆ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึง เมษายน 2561

วิธีการวิจัย
1. การตรวจทางโลหิตวิทยา โดยเจาะเลือดจากหลอดเลือดดาที่ขาหน้าสุนัข (Cephalic vein) ปริมาณ 0.5
มิล ลิ ลิต ร ลงในหลอดเก็บเลื อดที่ ใส่ ส ารป้ องกัน การแข็ง ตั วของเลื อด (EDTA tube) จากนั้ น ใช้เครื่อง Auto
Hematology Analyzer รุ่น BC-2800Vet Mindray® ในการตรวจ
2. รายงานผลการศึกษาการเปรียบเทียบข้อมูล ทางโลหิตวิทยาของประชากรสุนัข โดยจะใช้การ ทดสอบ
Student’s t-test (p < 0.05) ด้วยซอฟแวร์ PASW Statistics 18
3. รายงานผลการศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา
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ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาจากสุนัขที่เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สุนัขที่ได้รับ
การวินิจฉัยอาการป่วยว่าเป็นภาวะเกล็ดเลือดต่า และกลุ่มอื่นๆ อาทิเช่น ตรวจเลือด เพื่อดูความสมบูรณ์ของเม็ด
เลือด ก่อนการผ่าทาหมันแบบถาวร การผ่าตัดทาคลอดในกรณีเกิดภาวะ คลอดยาก และการตรวจความสมบูรณ์
ของเม็ดเลือด เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไป พบว่าในสุนัขกลุ่มที่ได้รับ การวินิจฉัยอาการป่วยว่าเป็นภาวะเกล็ดเลือดต่า
จานวน 35 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้จานวน 12 ตัว คิดเป็น 34.29% เป็นสุนัขเพศเมียจานวน 23 ตัว คิดเป็น
65.71% และสุนัขกลุ่มอื่นๆ จานวน 30 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้จานวน 10 ตัว คิดเป็น 33.33% เป็นสุนัขเพศเมีย
จานวน 20 ตัว คิดเป็น 66.67%
จากการศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาจากสุนั ขที่ได้รับการวินิจฉัยอาการป่วยว่าเป็นภาวะเกล็ด เลือดต่า
(กลุ่มที่ 1) พบว่ามีค่า ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin; HGB) เท่ากับ 9.7±3.90 g/l ค่าความเข้ม ของเลือด
(Hematocrit; HCT) เท่ากับ 30±13.21% จานวนเม็ดเลือดแดง (Red blood cell; RBC) มีค่าเท่ากับ 4.82±4.95
x1012/l และจานวนเม็ดเลือดขาว (White blood cell; WBC) เท่ากับ 12.70±13.76 x109/l จากการศึกษาข้อมูล
ทางโลหิตวิทยาจากสุนัขกลุ่มโรคอื่นๆ (กลุ่มที่ 2) ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin; HGB) เท่ากับ 13±3.26 g/l ค่าความ
เข้มของเลือด (Hematocrit; HCT) เท่ากับ 45.50±11.89% จานวนเม็ดเลือดแดง (Red blood cell; RBC) มีค่า
เท่ากับ 6.70±7.58 x1012/l และจานวนเม็ดเลือดขาว (White blood cell; WBC) เท่ากับ 13.8±16.75 x109/l
จากการศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาจากสุนัขที่ได้รับการวินิจฉัยอาการป่วยว่าเป็นภาวะกล็ดเลือดต่า พบว่า
มีค่าเกล็ดเลือด (Platelet count; PLT) เท่ากับ 101±73.09 x109/l และจากสุนัขกลุ่มโรคอื่นๆ พบว่ามีค่าเกล็ด
เลือด (Platelet count; PLT) เท่ากับ 269.5±103.46 x109/l โดยที่ค่าทางโลหิตวิทยา ในสุนัขปกติ (Reference
values) ของ Hemoglobin มีค่าเท่ากับ 12-18 g/l, Hematocrit มีค่าเท่ากับ 37-56%, Red blood cell มีค่า
เท่ากับ 5.5-8.5 x1012/l, White blood cell มีค่าเท่ากับ 5-15 x109/l และ Platelet count มีค่าเท่ากับ
200-500 x109/l (Elizabeth Villiers, 2007; Mike Stone, 2000)
การศึกษาการเปรียบเทียบข้อมูลทางโลหิตวิทยาของประชากรสุนัขทั้งสองกลุ่ม โดยใช้การทดสอบ
Student’s t-test (p < 0.05) โดยให้ประชากรสุนัขที่ได้รับการวินิจฉัยอาการป่วยว่าเป็นภาวะ เกล็ดเลือดต่าเป็น
กลุ่มที่หนึ่ง (Group 1) และประชากรสุนัขกลุ่มโรคอื่นๆ เป็นกลุ่มที่สอง (Group 2) พบว่าค่าฮีโมโกลบิน ค่าความ
เข้มของเลือด จานวนเม็ดเลือดแดง และ จานวนเม็ดเลือดขาวไม่มีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ใน
ส่วนของค่าเกล็ดเลือด เมื่อทาการเปรียบเทียบประชากร สุนัขทั้งสองกลุ่มพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) ดังภาพที่ 1

1

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลทางโลหิตวิทยาของประชากรสุนัขทั้งสองกลุ่ม
Group 1 คือ สุนัขที่ได้รับการวินิจฉัยอาการป่วยว่าเป็นภาวะเกล็ดเลือดต่าและ
Group 2 คือ สุนัขกลุ่มโรคอื่นๆ (* p < 0.05)

*
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อภิปรายผล
จานวนเม็ดเลือดแดง บ่งบอกถึง เม็ดเลือดแดงที่จะนาพาออกซิเจนจากหลอดเลือดที่ปอด ไปเลี้ยงส่วน
ต่างๆ ของร่างกายสัตว์ นอกจากนั้นเม็ดเลือดแดงยังนาพาเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จาก ร่างกายนากลับไปฟอกที่
เส้นเลือดที่ปอดอีกด้วย ค่าความเข้มของเลือด คือการวัดปริมาณของ เม็ดเลือดแดงเมื่อเทียบกับปริมาณของเลือด
เพื่ อใช้ ในการบ่ง บอกว่ าสั ต ว์ มี ภาวะโลหิต จางหรือไม่ ค่า ฮี โ ม-โกลบิ น เป็ น ค่า โปรตี น ในเม็ ด เลือดที่ มี เหล็ กเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญ จานวนเม็ดเลือดขาวทาหน้าที่ป้องกัน การติดเชื้อ เมื่อมีการติดเชื้อร่างกายจะสร้างเม็ดเลือด
ขาวอย่างรวดเร็วเพื่อไปทาลายเชื้อโรค เม็ดเลือดขาว มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดง แต่มีปริมาณน้อยกว่าเม็ดเลือด
แดง และจานวนเกล็ดเลือด เป็นเซลล์เม็ดเลือด ที่มีขนาดเล็ก มีบทบาทสาคัญในการทาให้เลือดหยุดไหล หากสัตว์มี
ภาวะเกล็ดเลือดต่า จะทาให้เลือดออก ไม่หยุด หากพบว่าร่างกายมีบาดแผล หากพบว่ามีเกล็ดเลือดมากเกินไป ก็จะ
จับตัวกันเป็นลิ่มเลือด ในหลอดเลือด เป็นสาเหตุทาให้อุดตันในหลอดเลือดแดง (Michael et al., 2000)
โรคติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือดเป็นโรคที่มีความสาคัญ และพบได้ทั่วไปในเชิงคลินิก (Benny et al., 1991)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแทบอเมริกาใต้ เช่น บราซิล (Daniel et al., 2005) นอกจากนี้ใน ประเทศไทยก็พบ
ได้บ่อยเช่นเดียวกัน ในประเทศไทยมีการค้นพบการติดโรคโลหิตจาง (tropical canine pancytopenia) จากการ
ติดเชื้อ Canine ehrlichiosis ในสุนัขที่ทางานในค่ายทหาร (Davidson et al., 1975) ในเขตภาคกลางของประเทศ
ไทยก็มีการพบโรค Canine monocytic ehrlichiosis โดยสาเหตุ เกิดจากเชื้อพยาธิเม็ดเลือดชนิด Ehrlichia
canis ในสุนัข (Danai et al., 2008) ภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทยก็พบเชื้อพยาธิเม็ดเลือด Ehrlichia
canis, Hepatozoon canis, Babesia canis vogeli (Supawadee et al., 2015), Anaplasma platys และ
พยาธิ Dirofilaria immitis ในระยะ Microfilaria ในการระบาดของเห็บ (ภาพที่ 4ก) และยุงในเขตพื้นที่หนองจอก
กรุงเทพมหานคร (Jitra et al., 2012)
ภาพที่ 4 (ก) แสดงเห็บปริมาณมากที่เกาะอยู่ที่ใบหูชนั้ ใน (inner ear pinnae) (Keith A Hnilica, 2011) (ข)
แสดงการติดเชื้อ Ehrlichia ในเม็ดเลือดขาว (neutrophil) สุนขั ที่ตรวจพบภาวะเกล็ดเลือดต่า
(thrombocytopenia) (David C Lewis, 2000)

นอกจากนี้ยังมีการรายงานการเกิดโรค canine infectious cyclic thrombocytopenia ในสุนัขที่
อาศัยอยู่ในประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Fui Xian Koh et al., 2018; Mokhtar et al., 2013;
Tawin et al., 2016) โดยโรคพยาธิในเม็ดเลือดที่เกิดจากสาเหตุจาก เห็บเป็นพาหะ จะนิยมเรียกกันว่าเป็นโรคที่
ติดต่อจากเห็บ (Tick-borne diseases) ซึ่งเชื้อที่พบได้บ่อยในประเทศไทย นั้นได้แก่ เชื้อ Babesia canis,
Hepatozoon canis, Anaplasma platys และ Ehrlichia canis (Ahan-tarig et al., 2008) เมื่อสุนัขได้รับเชื้อ
พยาธิเม็ดเลือดเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีระยะฝักตัว (incubation period) ที่ 8 วันในกรณีที่เป็นแบบเฉียบพลัน
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(acute) และ 20 วัน ในสุนัขที่การติดเชื้อโดย ไม่แสดงอาการ (subclinical) (Harrus et al., 1997) โดยเชื้อจะเข้า
สู่ ระบบไหลเวียนเลือด (circulatory) และฝังตัวอยู่บน Cytoplasm เซลล์เม็ดเลือดขาว (leukocytes) (ภาพที่ 4ข)
โดยจะมีลักษณะคล้ายกับ cytoplasmic inclusions ที่พบใน mononuclear cells ที่เนื้อเยื่อปอด ม้าม ตับ และ
ไต ที่สามารถพบได้ทั้งในสุนัข ที่ติดเชื้อตามธรรมชาติ และสุนัขที่ทาการทดลองให้ติดเชื้อ พยาธิเม็ดเลือด (Philip
CB., 1974)
โรคนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อต่างๆ เช่น ไข้เลือดออกในสุนัข (canine hemorrhagic fever) โรคเลือดออก
ผิดปกติ (idiopathic hemorrhagic syndrome) โรค tracker dog disease และโรค tropical canine
pancytopenia (David L Huxsoll, 1976) ซึ่งจะเกิดความผิดปกติทางโลหิตวิทยาเป็นหลัก อาทิเช่น ภาวะเกล็ด
เลือดในกระแสโลหิตต่า (thrombocytopenia) ภาวะโลหิตจางขั้นไม่รุนแรง (mild anemia) ภาวะเซลล์เม็ดเลือด
ขาวต่าแบบไม่รุนแรง (mild leukopenia) และในระยะเรื้อรังอาจพบภาวะ เซลล์เม็ดเลือดทุกชนิดต่าทั้งหมด
(pancytopenia) นอกจากนี้ในส่วนของความผิดปกติทางชีวเคมียัง พบว่ามีค่า albumine ในกระแสโลหิตต่า
(Hypoalbuminemia) ค่าแกมม่ากลอบูลินในกระแสโลหิตที่สูง (hypergammaglobulinemia) และระดับโกลบู
ลินในเลือดสูง (hyperglobulinemia) ซึ่งเมื่อร่างกายมีค่า ความผิดปกติทางชีวเคมีดังกล่าวก็อาจจะส่งผลสอดคล้อง
กับอาการที่แสดงออกทางคลินิก เช่น หมดแรง รู้สึกอ่อนแอ คลื่นไส้อาเจียร หัวใจเต้นผิดจังหวะ และอาจพบภาวะ
ซีด (ภาพที่ 6) (Harrus et al., 1997)
ภาพที่ 6 แสดงเยื่อเมือกในช่องปากซีดและจุดเลือดออก (Oral mucosal membreane)
ในสุนัขทีป่ ่วยภาวะเกล็ดเลือดต่าที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่องขั้นปฐมภูมิ
(primary immune-mediated thrombocytopenia) (David C Lewis, 2000)

สุ นั ข ที่ ติ ด เชื้ อ พยาธิ เ ม็ ด เลื อ ด จะแสดงอาการทางคลิ นิ ก ที่ มี ค วามจ าเพาะ เช่ น อาการตกเลื อ ด
(extensive hemorrhage) ซูบผอม (severe emaciation) ภาวะเซลล์เม็ดเลือดต่า (pancytopenia) พบอัตรา
การตายที่สูง (high mortality) (David L Huxsoll, 1976) มีภาวะซึมเศร้า (depression) เซื่องซึม (lethargy)
น้าหนักตัวลด (weight loss) เบื่ออาหาร (anorexia) อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นกว่าปกติ (pyrexia) การอักเสบของ
ต่อมและท่อน้าเหลือง (Lymphadenopathy) ม้านโต (splenomegaly) พบความผิดปกติ ของระบบเลือด
(hematologic abnormalities) เช่นมีเลือดออก (bleeding) (ภาพที่ 7) (Shimon et al., 1999)
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ภาพที่ 7 (ก) แสดงอาการเลือดกาเดาไหล (Epistaxis) ในสุนัขที่ป่วยเป็นโรคความผิดปกติของ การทางานของเกล็ด
เลือด (haemostatic disorder due to thrombocytopenia) (David C Lewis, 2000) (ข) แสดงการเป็นผื่นแดง
ของผิวหนัง (erythematous) ที่เกิดจากการกัดของเห็บ (Keith A Hnilica, 2011) (ค) แสดงการเกิดจุดเลือดออกที่
จอประสาทร่วมกับการหลอกหลุดของจอประสาทตา (Hemorrhagic retinal detachment) ในสุนัขที่ตดิ เชื้อพยาธิ
เม็ดเลือด (canine monocytotropic ehrlichiosis) โดยแสดงอาการ ตาบอดเฉียบพลัน ม่านตาขยายจากการ
เพิ่มขึ้นของความดันในลูกตา (Veterian Key, 2016)

ข้อเสนอแนะ
ในปัจจุบันมีวิธีการตรวจโรคพยาธิเม็ดเลือดที่ทันสมัยและให้ผลที่ค่อนข้างแม่นยาด้วยการตรวจ ทั้ง
แอนติเจนของเชื้อ และแอนติบอดีของร่างกายที่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน ซึ่งให้ผลที่รวดเร็ว จึงเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือก
ในการใช้ตรวจเพื่อคัดกรองโรคการติดเชื้อพยาธิเม็ด ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้สุนัขป่วยเป็นภาวะเกล็ด เลือดในกระแส
โลหิตต่าได้ นอกจากนี้ยังสามารถนามาใช้ในการประกอบการวินิฉัยร่วมกับข้อมูลทาง โลหิตวิทยา เพื่อความสมบูรณ์
และความแม่นยาในการพยากรณ์โรคได้อีกด้วย (Dwight et al., 2009; Sun et al., 2010)
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