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บทคัดย่อ

อุบตั กิ ารณ์การเกิดอุบตั เิ หตุการกลืนสิง่ แปลกปลอม
เข้าทางเดินอาหาร หรือการส�ำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าทาง
เดินหายใจในขณะที่ผู้ป่วยรับการรักษาทางทันตกรรมพบ
ได้น้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
ได้โดยเฉพาะในกรณีที่มีการส�ำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าทาง
เดินหายใจ แนวทางการจัดการผู้ป่วยภายหลังการเกิด
อุบตั เิ หตุ จะพิจารณาจากอาการของผูป้ ว่ ย ต�ำแหน่ง ขนาด
และรูปร่างของสิ่งแปลกปลอม การที่ทันตแพทย์ตระหนัก
ถึงความเสี่ยงดังกล่าว และหาทางป้องกันก่อนการรักษา
รวมไปถึงสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธีและ
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Abstract

The incidence of accidental ingestion or
aspiration of foreign bodies in dental treatment is
relatively low. However, both foreign body ingestion
and aspiration can lead to serious complications,
including death of the patient, especially in the case
of foreign body aspiration. Guidelines for the
management of these accidents are based on patient
symptoms and the location, size and shape of the
foreign bodies. Foreign body ingestion and aspiration
are preventable, so strict preventive measures should
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ทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะช่วยลดความเสี่ยงและ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ การทบทวนวรรณกรรมนี้ได้
รวบรวมอุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิสรีรวิทยา อาการ
และอาการแสดง การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการกลืนหรือการส�ำลักระหว่าง
การรั กษาทางทั นตกรรม นอกจากนั้น จะได้น�ำเสนอ
ตัวอย่างกรณีศึกษา 3 กรณีซึ่งผู้ป่วยกลืนสิ่งแปลกปลอม
ระหว่ า งรั ก ษาทางทั น ตกรรมและได้ รั บ การจั ด การที่
แตกต่างกัน

be taken by every dental professionals. Moreover,
dental professionals should be competent in providing
proper and timely management of the emergency
situations, in which patients accidentally aspirate or
swallow foreign bodies during dental treatment. This
article reviews the incidence, risk factors,
pathophysiology, signs and symptoms of, management
protocols for, and preventive measures against the
accidental ingestion and aspiration of foreign bodies
in dental practice. Moreover, three cases of patients
accidentally swallowing foreign bodies in dental
treatment are presented with three different
management modalities.

ค�ำส�ำคัญ: การกลืน การส�ำลัก สิ่งแปลกปลอม อุบัติเหตุ

Keywords: ingestion, aspiration, foreign bodies,
accident

บทน�ำ

ในการรักษาทางทันตกรรม มีความจ�ำเป็นต้องน�ำ
เครื่องมือหลายชนิดมาใช้ภายในช่องปาก จึงมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุการกลืน (ingestion) หรือส�ำลัก (aspiration)
สิ่งแปลกปลอมขึ้นได้ตลอดเวลา(1) ในบทความนี้ “อุบัติเหตุ
การกลื น ” จะหมายถึ ง เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยกลื น เครื่ อ งมื อ หรื อ สิ่ ง
แปลกปลอมเข้าไปในทางเดินอาหารในระหว่างการรักษาทาง
ทันตกรรม ส่วน “อุบตั เิ หตุการส�ำลัก” จะหมายถึงเมือ่ ผูป้ ว่ ย
ส�ำลักเครื่องมือหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจ
ในระหว่างการรักษาทางทันตกรรม ถึงแม้การเกิดอุบัติเหตุ
เหล่านี้จะพบได้น้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นอาจท�ำให้เกิดอันตราย
รุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ ได้(2,3) การตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว
และมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน รวมถึงวิธีการช่วยเหลือ
ผู ้ ป ่ ว ยที่ ถู ก ต้ อ งและทั น ท่ ว งที จ ะช่ ว ยลดความเสี่ ย งและ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (1) จุดประสงค์ของการทบทวน
วรรณกรรมนี้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุการ
กลืนหรือส�ำลักสิง่ แปลกปลอมในทางทันตกรรม รวมถึงอุบตั -ิ
การณ์ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง
การจั ด การผู ้ ป ่ วยตลอดจนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ดังกล่าวระหว่างการรักษาทางทันตกรรม รวมทัง้ การน�ำเสนอ
ตัวอย่างกรณีศึกษาผู้ป่วยกลืนสิ่งแปลกปลอมระหว่างการ
รักษาทางทันตกรรม 3 ราย

อุบัติการณ์

อุบัติเหตุการกลืนสิ่งแปลกปลอมพบได้บ่อยในเด็ก(1)
โดยมีอุบัติการณ์การเกิดสูงถึงร้อยละ 80(4) พบสูงสุดในช่วง
อายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี(2) สิ่งที่มักกลืนเข้าไป ได้แก่ เหรียญ
ของเล่นขนาดเล็ก สีเทียน หรือแบตเตอรี่(4) ส�ำหรับผู้ใหญ่
อุบัติเหตุการกลืนมักพบในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางจิต (mentally impaired) ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง
(alcoholism)(2,4) โดยสิ่งที่กลืนเข้าไป มักจะเป็นอาหาร
จ�ำพวกเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ กระดูก หรือฟันเทียม(4) นอกจากนี้
พบว่าในกลุ่มนักโทษหรือผู้ป่วยในสถาบันจิตเวชมีการกลืน
ใบมีดโกนหรือวัตถุที่เป็นโลหะมีคมเพื่อหวังผลให้มีการย้าย
ตนจากเรือนจ�ำหรือสถานดูแลไปยังสถานพยาบาล(4)
จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุการกลืนหรือการส�ำลักสิ่งแปลกปลอมในระหว่าง
การรักษาทันตกรรม พบว่า บทความส่วนใหญ่เป็นรายงาน
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ผู้ป่วย(2-22) ขณะที่การศึกษาทางระบาดวิทยายังมีค่อนข้าง
จ�ำกัด(23-29) แสดงในตารางที่ 1 โดยในทุกการศึกษาจะพบว่า
อุ บั ติ ก ารณ์ ข องอุ บั ติ เ หตุ ก ารกลื น จะเกิ ด ได้ บ ่ อ ยกว่ า
อุบตั กิ ารณ์ของอุบตั เิ หตุการส�ำลัก(23-29) จากการศึกษาในคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ประเทศญีป่ นุ่ สองแห่ง ในปีค.ศ. 2010(24)
2011(25) และ 2014(26) ท�ำการศึกษาอุบตั กิ ารณ์ของอุบตั เิ หตุ
การกลืนและการส�ำลักขณะรักษาจากจ�ำนวนรายงานผู้ปว่ ย
ที่เกิดอุบัติเหตุต่อจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการทั้งหมด พบว่า
อุบัติเหตุการกลืนมีร้อยละ 0.0041(24) 0.0037(25) และ
0.0038(26) ตามล�ำดับ ขณะที่อุบัติการณ์ของอุบัติเหตุการ
ส�ำลักมีเพียงรายเดียวในการศึกษาเมือ่ ปีค.ศ. 2014 เท่านัน้ (26)
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในประเทศฝรั่ ง เศส ที่ พ บว่ า มี
อุบตั กิ ารณ์ของอุบตั เิ หตุการกลืน 0.12 ครัง้ ต่อ 100,000 ครัง้
ที่รักษารากฟัน และอุบัติการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุการ
ส�ำลัก 0.001 ครั้งต่อ 100,000 ครั้งที่รักษารากฟัน (23)
ถึงแม้ว่าอุบัติการณ์ของอุบัติเหตุการส�ำลักพบได้น้อยกว่า
อุบัติการณ์ของอุบัติเหตุการกลืน แต่จากการศึกษาพบว่า
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อุบัติเหตุการส�ำลักนับว่าเป็นสาเหตุอันดับที่สองของการ
ส�ำลักสิ่งแปลกปลอมลงไปในปอด(28) นอกจากนี้ อัตราการ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการส�ำลักเครือ่ งมือรักษา
รากฟันยังสูงกว่าจากอุบัติเหตุการกลืนอย่างมีนัยส�ำคัญ(23)
Hou และคณะ(27) ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
อุบตั เิ หตุการกลืนหรือส�ำลักระหว่างการรักษาทางทันตกรรม
45 บทความ จากผู้ป่วยจ�ำนวน 617 ราย พบว่า อุบัติการณ์
ของอุบตั เิ หตุดงั กล่าวเกิดขึน้ บ่อยในกลุม่ ผูส้ งู อายุ (60-79 ปี)
และวัยรุน่ (10-19 ปี) โดยพบบ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
อุบัติเหตุมักเกิดในงานหัตถการที่ต้องการความละเอียด มี
ขัน้ ตอนยุง่ ยากและใช้เวลาในการรักษานาน โดยอุบตั เิ หตุการ
ส�ำลักมักพบในงานรักษาทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรม
ประดิษฐ์ และทันตกรรมหัตถการ ส่วนอุบัติเหตุการกลืนมัก
พบในงานรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ และการรักษา
รากฟัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ท่ีเกิดอุบัติเหตุมักไม่มีโรคประจ�ำตัว
หรือความผิดปกติใด สาเหตุของอุบัติเหตุท่ีมีการรายงานไว้
มักเกี่ยวข้องกับตัวผู้ป่วยหรือเครื่องมือที่ใช้ขณะรักษา เช่น

ตารางที่ 1 สรุปจ�ำนวนรายงานผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุการกลืนและการส�ำลักระหว่างรับการรักษาทางทันตกรรมโดยรวบรวมจากการศึกษา
ทีผ่ า่ นมา

Table 1 Summary of case number from previous studies of accidental ingestion and aspiration in dental treatment
ผู้แต่ง, ปีที่ตีพิมพ์

แหล่งข้อมูลที่รวบรวมรายงาน
อุบัติเหตุ

ประเทศ

ช่วงปี ค.ศ. ที่
รวบรวมข้อมูล

Tiwana et al.,
2004(28)

School of Dentistry, The
University of North Carolina at
Chapel Hill

สหรัฐอเมริกา

1992-2012

Susini et al.,
2007(23)
Hisanaga et al.,
2010(24)
Ashkenazi et al.,
2011(29)
Obinata et al.,
2011(25)
Hisanaga et al.,
2014(26)
Hou et al.,
2016(27)

บริษัทประกัน 2 แห่ง (ตัวแทนของ
ทันตแพทย์ 24,651 คน)

ฝรั่งเศส

1994-2004

44

464

508

Tokyo Dental College, Chiba
Hospital

ญี่ปุ่น

2008-2009

0

11

11

บริษัทประกัน (ตัวแทนของ
ทันตแพทย์ส�ำหรับเด็ก 85 คน)

อิสราเอล

1991-2010

0

15

15

ญี่ปุ่น

2006-2010

0

23

23

ญี่ปุ่น

2008-2012

1

39

40

1971-2014

20

29

49

Center for Dental Clinics of
Hokkaido University Hospital
Tokyo Dental College, Chiba
Hospital

รวบรวมจากรายงานผู้ป่วยที่ตีพิมพ์ก่อนเดือนตุลาคม
ค.ศ. 2014

จ�ำนวนผู้ป่วยที่รายงาน (ราย)
การส�ำลัก การกลืน
รวม
1
25
26
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การทีผ่ ปู้ ว่ ยกัดฟันหรือเคลือ่ นศีรษะขณะรักษา ผูป้ ว่ ยมีความ
ไม่สบายตัว (discomfort) หรือไม่ร่วมมือขณะรักษา ผู้ป่วย
มีรเี ฟล็กซ์ขย้อน (gagging reflex) เครือ่ งมือมีการช�ำรุดหรือ
ไม่พร้อมต่อการใช้งาน(27)
สิง่ แปลกปลอมทีผ่ ปู้ ว่ ยกลืนหรือส�ำลักระหว่างการรักษา
ทางทันตกรรมนัน้ มีหลากหลายชนิด และมีความแตกต่างกัน
ทั้งในเรื่องของรูปร่าง ขนาด และความยาว(27) ตัวอย่างของ
วัตถุทางทันตกรรมทีพ่ บจากอุบตั เิ หตุดงั กล่าว ได้แก่ เครือ่ งมือ
ทางทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ ฟันเทียมติดแน่น (fixed
prosthesis)(5,23-28) ได้แก่ อินเลย์ (inlay) ออนเลย์ (onlay)
เดือยฟัน (post) ครอบฟัน (crown) สะพานฟัน (bridge)
ครอบฟันชัว่ คราว ฟันเทียมถอดได้ (removable prosthesis)
ได้แก่ ตะขอของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้(26,28) ฟันเทียม
บางส่วนถอดได้(12) เครือ่ งมือรักษารากฟัน ได้แก่ ตะไบคลอง
รากฟัน (endodontic file)(9,10,22,23,27) เข็มหนาม (barbed
broach)(2,23,27) เครือ่ งมือทางทันตกรรมจัดฟัน ได้แก่ แบร็กเกต
(bracket)(10,14,23) ลวดจัดฟัน(14,26) ส่วนไขของเครือ่ งมือขยาย
ขากรรไกร (expansion key)(30) แถบเมทริกซ์ (matrix band)
(23)
ท่อแบร็กเกต (bracket tube)(24) เครื่องมือขูดหินน�้ำลาย
ได้แก่ ปลายเครื่องมือขูดหินน�้ำลายแบบความถี่เหนือเสียง
คาวิตรอน (cavitron ultrasonic scaler tip)(28) ปลายเครือ่ งมือ
ขูดหินน�้ำลาย (scaler tip)(24,25) เครื่องมือทางทันตกรรม
รากเทียม ได้แก่ รากเทียม (implant)(28) ไขควงรากเทียม
(dental implant screw driver)(18,27,28) วัสดุทางทันตกรรม
ได้แก่ หมุดเหล็กกล้าไร้สนิมส�ำหรับการสร้างแบบขี้ผึ้งเพื่อ
การท�ำเดือยฟัน (stainless steel crown pin for post wax
pattern)(31) วัสดุพิมพ์แบบ (impression material)(11,15)
หัวกรอ(8,16,23,26,27) ชิน้ ส่วนปิดของหัวกรอความเร็วสูง (airotor
cap)(16) ชิ้นส่วนของอะมัลกัม (amalgam)(23) ตัวยึดแผ่นยาง
กันน�้ำลาย (clamp)(27,29) ม้วนส�ำลี (cotton roll)(26) ผ้าก๊อซ
(gauze) ขนาด 3x3 นิ้ว(28) ใบมีดผ่าตัด (surgical blade)(10)
ฟั น ที่ ถู ก ถอนออกมา (19,21,23,25) หรื อ แม้ แ ต่ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
ทันตกรรมทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น กระบอกฉีดรวม (triple syringe)
ทีม่ คี วามยาวถึง 12.7 ซม.(17,20) หรือเครือ่ งมือจัดฟันควอดเฮลิกซ์
(quad helix) ที่มีรูปร่างคล้ายตัวอักษร W และมีความกว้าง
ถึง 40 มม.(7) เป็นต้น
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ปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุการกลืนหรือการส�ำลัก

จากการศึกษาต่าง ๆ พบว่ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดอุบัติเหตุการกลืนหรือส�ำลักในการรักษาทาง
ทันตกรรม หากทันตแพทย์ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้
ก็จะช่วยให้ลดโอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุได้ ปัจจัยเสีย่ งดังกล่าว
ได้แก่
ปั จ จั ย จากลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง าน งานทั น ตกรรม
ประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเทียมชนิดติดแน่น (fixed prosthodontics) เช่น เดือยฟัน ครอบฟัน อินเลย์ ออนเลย์ เป็น
งานที่มักไม่มีการใส่แผ่นยางกันน�้ำลาย (rubber dam) และ
มีขนั้ ตอนการรักษาทีต่ อ้ งมีการถอดใส่ และปรับแต่งหลายครัง้
ขณะรักษา เนือ่ งจากชิน้ งานมักมีขนาดเล็กประกอบกับความชืน้
จากน�้ำลาย อาจท�ำให้เครื่องมือลื่นหลุดมือง่าย(2,25,26,28,32) ใน
ท�ำนองเดียวกัน เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันหลายชนิดก็
มีขนาดเล็กและต้องใช้งานในช่องปากในลักษณะดังอธิบาย
ข้ า งต้ น จึ ง เพิ่ ม ความเสี่ ย งในการถู ก กลื น หรื อ ส� ำ ลั ก ได้
เช่นเดียวกัน(7)
ปัจจัยจากผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยที่มีความ
ต้องการพิเศษ (special health care needs) มักจะมีการ
ท�ำงานของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ และรีเฟล็กซ์
ต่าง ๆ ไม่สมบูรณ์ รวมถึงมีขอ้ จ�ำกัดทางการสือ่ สาร อาจส่งผล
ให้ มี ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก ารกลื น หรื อ ส� ำ ลั ก
ระหว่างรักษาได้มากขึ้น(6,9,19,25) อย่างไรก็ตาม จากการ
รวบรวมวรรณกรรมของ Hou และคณะ(27) พบว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ย
ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุเหล่านีใ้ นทางทันตกรรมมักเป็นกลุม่ วัยรุน่ และ
ผู้สูงอายุ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า ปัจจัย
ด้านอายุของผูป้ ว่ ยอาจมีความสัมพันธ์กบั ชนิดของการรักษา
ทางทันตกรรม โดยการใส่สงิ่ เทียมชนิดติดแน่นมักไม่คอ่ ยท�ำ
ในผูป้ ว่ ยเด็กและผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามต้องการพิเศษ(28) ขณะทีก่ ลุม่
ผู้ป่วยสูงอายุรับการรักษาดังกล่าวมากกว่า ซึ่งตัวผู้สูงอายุ
มักมีความเสือ่ มของระบบประสาทรับรู้ ประสาทสัง่ การ และ
มีรีเฟล็กซ์ที่ค่อนข้างช้า จึงท�ำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติการณ์ของอุบัติเหตุการกลืนหรือส�ำลักได้(25) อย่างไร
ก็ตาม แม้การรวบรวมวรรณกรรมของ Hou และคณะจะพบ
ว่าอุบตั เิ หตุการกลืนหรือส�ำลักมักพบในผูม้ สี ขุ ภาพดี(27) แต่ก็
มีรายงานว่า ปัจจัยเรื่องโรคประจ�ำตัวของผู้ป่วยก็เพิ่มความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการกลืนหรือการส�ำลักได้เช่นกัน
เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular accident)
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โรคจิตเวช (psychiatric) โรคสมองเสื่อม (dementia) โรค
อัมพาตสมองใหญ่ (cerebral palsy) เนือ้ งอกในสมอง (brain
tumor) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) โรคลมชัก
(epilepsy) หรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องการควบคุ ม การ
เคลือ่ นไหว (motor deficit) ผูป้ ว่ ยทีเ่ คยได้รบั บาดเจ็บบริเวณ
ศี ร ษะ หรื อ เคยผ่ า นการรั ก ษาที่ มี ผ ลต่ อ การควบคุ ม ลิ้ น
เป็ น ต้ น (2,13) นอกจากนี้ ปั จ จั ย จากสภาวะในช่ อ งปาก
ของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียม หรือเครื่องมือทาง
ทันตกรรมจัดฟันบางชนิดจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้สัมผัส
(tactile sense) ของเพดานปากได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่
ผู้สูงอายุ(2,13,25) หรือหากสิ่งเทียมหรือเครื่องมือจัดฟันหลวม
หลุดหรือแตกหักง่ายก็สามารถไปปิดกั้นทางเดินหายใจหรือ
ทางเดินอาหารได้(13) หรือการที่ผู้ป่วยมีฟันน�้ำนมหรือฟันแท้
ที่มีการโยกและหลุดง่าย ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการหลุดแล้ว
เกิดการส�ำลักหรือกลืนเข้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอน
การใส่เครื่องมือกันการกัดฟัน (mouth gag)(13)
ปัจจัยจากทันตแพทย์ ประสบการณ์ในการท�ำงานของ
ทันตแพทย์ ก็พบว่าอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุการกลืนหรือส�ำลักระหว่างการรักษาทาง
ทันตกรรม การศึกษาในประเทศญีป่ นุ่ พบว่า อุบตั กิ ารณ์ของ
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก ารกลื น มั ก เกิ ด กั บ ทั น ตแพทย์ ที่ มี
ประสบการณ์ท�ำงานน้อย ที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 ปี(24-26)
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Tiwana และคณะ(28) ซึ่ง
ได้ศกึ ษาย้อนหลังถึงอุบตั กิ ารณ์ของการเกิดอุบตั เิ หตุการกลืน
และส�ำลักที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปี ในคณะทันตแพทยศาสตร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลับเกิดอุบตั เิ หตุเหล่านีเ้ พียง 26 ราย
เท่านั้นแม้ทันตแพทย์ผู้ท�ำการรักษาจะมีประสบการณ์น้อย
มากก็ตาม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hisanaga และ
คณะ(26) พบว่าอุบัติการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุการกลืนหรือ
ส�ำลักที่เกิดขึ้นจากทันตแพทย์ฝึกหัดที่มีประสบการณ์น้อย
กว่า 1 ปีเกิดขึน้ น้อยกว่าจากทันตแพทย์กลุม่ ทีม่ ปี ระสบการณ์
มาก ซึ่งอาจเป็นเพราะการรักษาที่ท�ำภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ทนั ตแพทย์รว่ มกับการมีจำ� นวนคนไข้ทนี่ อ้ ย และการ
ใช้เวลาในการรักษาต่อรายที่มาก(26,28)
ปัจจัยด้านการใช้ยาระงับความรูส้ กึ (anesthesia) การ
ใช้ยาระงับความรูส้ กึ เฉพาะที่ (local anesthesia) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคนิคการฉีดยาชาเพื่อสกัดความรู้สึกประสาท
แมนดิบูลาร์ (mandibular block) และบริเวณเพดานปาก
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(palatal anesthesia) ก็อาจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมี

โอกาสกลืนหรือส�ำลักสิง่ แปลกปลอมมากขึน้ เนือ่ งจากส่งผล
ต่อประสาทรับรู้และประสาทสั่งการของคอหอย ลิ้นและ
เพดานปาก(13) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Tiwana
และคณะ(28) พบว่าจากอุบัติเหตุการกลืนหรือส�ำลักในผู้ป่วย
36 รายในช่วงของการศึกษานาน 10 ปี ไม่พบว่ามีรายใดเลย
ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การระงับความรูส้ กึ เฉพาะที่ ส่วนการใช้ยาท�ำให้
สงบ (sedation) หรือการดมยาสลบ (general anesthesia)
ฤทธิ์ของยาจะมีผลต่อการท�ำงานของระบบประสาทส่วน
กลาง ระบบทางเดินหายใจ รีเฟล็กซ์ต่าง ๆ จึงท�ำให้ผู้ป่วย
มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุการกลืนหรือการส�ำลักได้
มากขึ้น(2,6,13)
ปัจจัยจากการจัดต�ำแหน่งของผูป้ ว่ ยขณะรักษา ยังเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่การศึกษาต่าง ๆ ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ว่า
ต�ำแหน่งใดจึงจะเพิ่มหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
การกลืนหรือการส�ำลัก(13) ท่านอนในลักษณะนอนหงาย
(supine position) อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
เหล่านี้ แม้ว่าขณะนอนหงาย ลิ้นจะตกลงไปในช่องล�ำคอ
มากกว่าต�ำแหน่งนั่งก็ตาม(14,32) โดยพบว่า มีผู้ป่วยหลายราย
ที่เกิดอุบัติเหตุการกลืนหรือส�ำลักขณะอยู่ในท่านอนหงาย
(13,26)
ต�ำแหน่งของฟันที่ท�ำการรักษา มักพบว่าอุบัติเหตุส่วน
มากเกิดขณะรักษาที่ฟันกรามล่าง(24-26) และฟันกรามบน(24)
โดยเฉพาะทางฝั่งขวา(26) ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับการที่ต�ำแหน่ง
ฟันกรามอยู่ใกล้กับช่องคอมากกว่าการรักษาต�ำแหน่งอื่น
และการมองเห็นที่ยากกว่าต�ำแหน่งอื่นในช่องปาก(24-26)
ปัจจัยจากความล้า (fatigue) ในวัสดุ เครื่องมือที่ใช้ใน
ทางทันตกรรมซึง่ ต้องผ่านการท�ำให้ปราศจากเชือ้ (sterilization) หรือท�ำลายเชื้อ (disinfection) โดยการใช้ความร้อน
หรือทางเคมีต่าง ๆ เช่น การผ่านหม้อนึ่งอัดไอน�้ำ (autoclave) การอบแก๊ส หรือการแช่นำ�้ ยาสารเคมีมาหลายครัง้ ก็
อาจท�ำให้มคี วามล้า และช�ำรุดได้งา่ ย โดยเฉพาะในต�ำแหน่ง
ของรอยต่อเชื่อมต่าง ๆ (solder joint)(13) เช่น ส่วนของ
กระจกส่องปาก (mouth mirror) ทีห่ ลุดออกจากด้ามกระจก
ในต�ำแหน่งรอยเชื่อม(13) ส่วนของปลายเครื่องมือขูดหิน
น�้ำลายที่มีการหักหรือหลุดออกระหว่างการใช้งาน(24,25,28)
และหัวกรอบางชนิด เช่น 169L 170L ซึ่งอาจหักออกจาก
ตัวก้านได้ง่ายเมื่อมีการออกแรงกดที่มาก(32)
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พยาธิสรีรวิทยาของสิ่งแปลกปลอม

โดยทั่วไป จะแบ่งสิ่งแปลกปลอมที่ถูกกลืนหรือส�ำลัก
ตามความคมได้ 2 รูปแบบคือ สิ่งแปลกปลอมที่มีคม หรือ
ไม่มคี ม หากสิง่ แปลกปลอมนัน้ มีปลายแหลมคม เช่น หัวกรอ
ตะไบคลองรากฟัน อาจท�ำให้เกิดการทะลุ (perforation)
ของทางเดินอาหาร หรือทางเดินหายใจ และท�ำให้เกิด
อั น ตรายถึ ง ชี วิ ต ได้ (33) หากสิ่ ง แปลกปลอมมี ข นาดใหญ่
มากกว่า 2 ซม. หรือมีความยาวมากกว่า 5 ซม. (3 ซม.ใน
ทารก) จะมีความเสี่ยงที่จะติดอยู่ในทางเดินอาหาร(4)
กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยกลืนสิง่ แปลกปลอมเข้าไป สิง่ แปลกปลอม
จะสามารถเคลือ่ นผ่านหลอดอาหารลงไปยังกระเพาะอาหาร
ได้ภายใน 24 ชั่วโมง และจะถูกขับออกมาพร้อมอุจจาระ
ภายใน 4-6 วัน หรือไม่เกิน 3 สัปดาห์(33) โดยร้อยละ 90 ของ
สิ่งแปลกปลอมที่กลืนเข้าไป ร่างกายจะสามารถขับออกมา
ได้เองและไม่ท�ำให้เกิดอันตรายใด มีเพียงร้อยละ 10 ที่
ต้องการการส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อน�ำออก (endoscopic removal) และเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่ต้องการการ
ผ่าตัดร่วมด้วย(4,24,27) ในกรณีที่ส่ิงแปลกปลอมติดค้างไม่ถูก
ขับออกมา อาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยง เช่น ทางเดินอาหารที่
แคบในบางต�ำแหน่ง ทางเดินอาหารมีความผิดปกติทาง
กายภาพหรือทางการเคลือ่ นไหว หรือเกิดจากขนาดและชนิด
ของสิ่งแปลกปลอมเอง(33)
กรณีส�ำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าทางเดินหายใจ หากสิ่ง
แปลกปลอมมีขนาดใหญ่มกั จะติดอยูท่ รี่ ะดับเหนือกล่องเสียง
หรือใกล้เส้นเสียง หากมีขนาดเล็กมักเคลื่อนลงไปอยู่ใน
หลอดลม (bronchus) โดยมักเข้าไปในหลอดลมด้านขวา(5,27)
เนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ และท�ำมุมกับหลอดลม
หลักกว้างกว่าหลอดลมด้านซ้าย(27)

อาการและอาการแสดง

ทันตแพทย์ควรตระหนักถึงอาการและอาการแสดงของ
อุบัติเหตุการกลืนหรือการส�ำลักในการรักษาทางทันตกรรม
โดยสามารถแยกความแตกต่างได้อย่างทันท่วงทีเพื่อจะได้
ด�ำเนินการจัดการเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาการและ
อาการแสดงของอุบัติเหตุการกลืนหรือการส�ำลักมักขึ้นอยู่
กับต�ำแหน่ง ลักษณะ และรูปร่างของสิ่งแปลกปลอม หาก
สามารถท�ำการประเมินผู้ป่วย ระบุต�ำแหน่งสิ่งแปลกปลอม
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และน�ำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ได้รวดเร็วก็จะ
สามารถลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
การกลืนสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ทางเดินอาหาร ผู้ป่วย
มากกว่าร้อยละ 90 จะไม่มีอาการใด(4,27) และมีโอกาสเกิด
การทะลุทางเดินอาหารร้อยละ 1(7) โดยหากสิ่งแปลกปลอม
ค้างอยู่ในระดับคอหอยหลังช่องปาก ผู้ป่วยจะมีการรับรู้ที่ดี
อยู่ สามารถระบุต�ำแหน่งได้โดยมักระบุว่ามีสิ่งแปลกปลอม
ติดอยูใ่ นคอ มีความรูส้ กึ ระคายเคือง กลืนล�ำบาก (dysphagia)
มีน�้ำลายไหล (drooling) ไอ (coughing) หรือขย้อน (gag)
หากสิ่งแปลกปลอมมีขนาดใหญ่ ผู้ป่วยอาจมีอาการหายใจ
ล�ำบาก (dyspnea) ร่วมด้วยได้(1) ซึง่ อาการเหล่านีจ้ ะใกล้เคียง
กับกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยส�ำลักสิง่ แปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจ(13)
ทั้ ง นี้ กรณี ที่ สิ่ ง แปลกปลอมติ ด ค้ า งอยู ่ จุ ด นี้ น านอาจพบ
มีอาการติดเชื้อหรือเกิดการทะลุของทางเดินอาหารส่วนนี้
ตามมาได้ แต่ ห ากสิ่ ง แปลกปลอมตกลงไปอยู ่ ใ นระดั บ
ทางเดินอาหาร ผู้ป่วยมักระบุต�ำแหน่งไม่ชัดเจน อาจชี้ว่า
เป็นกลางอก บริเวณยอดอก (epigastric region) หรือระดับ
ต�ำ่ กว่ากล้ามเนือ้ หูรดู หลอดอาหาร (esophageal sphincter)
ถ้ามีการอุดตันของหลอดอาหารผูป้ ว่ ยจะมีอาการกลืนล�ำบาก
และน�้ำลายไหลมาก ในเด็กอาจมีอาการส�ำลัก อาเจียน
ปวดคอได้ หากมีการอุดตันบางส่วนของหลอดอาหาร ผูป้ ว่ ย
อาจแสดงอาการเรือ้ รัง เช่น ไม่สามารถรับประทานอาหารได้
มีไข้ มีการสูดส�ำลักบ่อย ๆ (recurrent aspiration) ปอดอักเสบ
(pneumonitis) ปอดบวม (pneumonia) (1) กรณี ที่
สิ่ ง แปลกปลอมติ ด ค้ า งอยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ กว่ า หลอดอาหาร
อาจพบอาการได้หลายแบบขึน้ อยูก่ บั ระดับของวัตถุทตี่ ดิ อยู่
ในทางเดินอาหาร เช่น รู้สึกท้องอืด แน่นท้อง ปวดท้อง มีไข้
อาเจียนเรื้อรัง อุจจาระมีเลือดปน หรือมีอาการของล�ำไส้
อุดตันเกิดขึ้น หากไปติดอยู่บริเวณไส้ติ่งก็ท�ำให้เกิดไส้ติ่ง
อักเสบได้(1) หากสิ่งแปลกปลอมท�ำให้หลอดอาหารทะลุ จะ
พบการบวมที่คอ กดเจ็บ คล�ำได้เสียงกรอบแกรบ (crepitation) ใต้ผวิ หนัง หรือเกิดภาวะเมดิแอสตินมั อักเสบเฉียบพลัน
(acute mediastinitis) หรือเจ็บหน้าอก หายใจล�ำบาก เจ็บ
ขณะกลืน ร่วมกับมีเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (peritonitis) หรือ
น�ำ้ ท่วมปอดได้ (pleural effusion)(1,33) โดยในทางทันตกรรม
เคยมีรายงานผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบ จากการ
กลืนฟันเทียมชั่วคราว (temporary plate) ถอดได้ฐาน
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พลาสติกทีม่ ตี ะขอโลหะสองข้างและใส่ฟนั เทียมหนึง่ ซีเ่ ข้าไป
โดยไม่รู้ตัว โดยผู้ป่วยคิดว่าได้ท�ำฟันเทียมดังกล่าวหายไป
เมื่อ 3 เดือนก่อน ซึ่งการที่เยื่อบุช่องท้องอักเสบนี้เกิดจาก
การที่ฟันเทียมนั้นไปติดค้างในส่วนของล�ำไส้ใหญ่และท�ำให้
เกิดการทะลุที่ต�ำแหน่งของไส้ใหญ่ส่วนคด (sigmoid) ซึ่ง
ภาวะนีอ้ าจท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีอนั ตรายถึงชีวติ ได้หากไม่ได้รบั การ
ผ่าตัดและรักษาอย่างทันท่วงที(12)
การส�ำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าทางเดินหายใจ ถือเป็น
ภาวะฉุกเฉินซึ่งอาจท�ำให้ผู้ป่วยถึงขั้นหยุดหายใจ (respiratory arrest) อาการระยะเริ่มแรก ผู้ป่วยจะมีเสียงแหบ
(stridor) ร่วมกับพบลักษณะส�ำคัญของการอุดกั้นทางเดิน
หายใจ 3 ประการ คือ มีเสียงหอบเสียงวี้ดขณะหายใจ
(wheezing) ไอ และหายใจล�ำบาก(1,6) นอกจากนั้นอาจมี
อาการเขียวคล�้ำ (cyanosis) ซึ่งมักประเมินได้จากที่เนื้อ
ใต้เล็บ (nail bed) หรือเนือ้ เยือ่ เมือก (mucosal membrane)
บริเวณต่าง ๆ ได้(13) อาการระยะหลัง ผูป้ ว่ ยจะยังคงมีอาการ
หายใจล�ำบากและมีอาการเขียวคล�้ำอยู่ ร่วมกับจะมีภาวะ
เลื อ ดคั่ ง ในปอด (pulmonary congestion) หมดแรง
(exhaustion) มีไข้ ความดันโลหิตสูง มีไข้คงที่ (persistent
fever) และอัตราหัวใจเร็วได้(13) อย่างไรก็ตามหากสิ่งแปลก
ปลอมมีขนาดเล็กมาก อาจผ่านสายเส้นเสียง (vocal cords)
ลงไป โดยไม่ท�ำให้เกิดการอุดกั้น หรือมีอาการใดได้นาน
หลายเดือน ดังนั้น การให้การวินิจฉัยที่ช้าเกินไปอาจท�ำให้
ผูป้ ว่ ยมีอาการแทรกซ้อนไม่พงึ ประสงค์ตา่ ง ๆ ในภายหลังได้
เช่น มีอาการคล้ายผูป้ ว่ ยโรคหืดหอบ (asthma) คอตีบเทียม
(croup) หรือโรคกรดไหลย้อน (GERD) หรือท�ำให้เกิด
สายเส้นเสียงอัมพาต (vocal cord paralysis) ปอดบวม
(pneumonia) ปอดแฟบ (atelectasis) ภาวะโพรงเยื่อหุ้ม
ปอดมีอากาศ (pneumothorax) ภาวะเลือดออก (hemorrhage) หรือเสียชีวิตได้(2,3)

การจั ด การเมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก ารกลื น หรื อ ส� ำ ลั ก
สิ่งแปลกปลอม

โดยปกติ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในช่องปาก
ด้านหลังของผูป้ ว่ ย ปฏิกริ ยิ าแรกของผูป้ ว่ ยจะมีรเี ฟล็กซ์เพือ่
ป้องกันตัว (protective reflex) เช่น ไอ หรือขย้อน เป็นต้น
สิ่งที่ทันตแพทย์พึงกระท�ำคือ การตรวจสอบหาต�ำแหน่ง
สิ่งแปลกปลอม ไม่ว่าจะอยู่ในช่องปาก หลุดออกมาจาก
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ช่องปากแล้ว หรือถูกดูดเข้าไปในเครือ่ งดูดน�ำ้ ลายแล้วก็ตาม
หากไม่พบสิ่งแปลกปลอมนั้น ควรตั้งสมมติฐานไว้เสมอว่า
สิ่งแปลกปลอมนั้นได้ถูกกลืนหรือส�ำลักเข้าไปแล้วแม้ผู้ป่วย
จะไม่มอี าการใดก็ตาม(13,21) ผูป้ ว่ ย รวมทัง้ ญาติหรือผูป้ กครอง
ของผู้ป่วย ต้องได้รับการแจ้งสถานการณ์รวมถึงสมมติฐาน
ดังกล่าวทันที นอกจากนี้ การสอบถามผู้ป่วยถึงความรู้สึกที่
ได้กลืนหรือส�ำลักสิ่งแปลกปลอมหรือมีอาการผิดปกติใดก็
เป็นส่วนช่วยในการวินิจฉัย ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยให้ข้อมูล
ทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ถือ เช่น ในผูป้ ว่ ยเด็ก หรือผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางร่างกายหรือสติปัญญา(13)
การจัดการเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุการกลืนหรือการส�ำลักขึน้
ในการรักษาทางทันตกรรม ทันตแพทย์จะต้องใจเย็น ตั้งสติ
เพื่อประเมินผู้ป่วยและตัดสินใจเลือกแนวทางการจัดการ
สิ่งแปลกปลอมได้อย่างเหมาะสม จะท�ำให้สามารถช่วยชีวิต
ผู้ป่วยได้(2,22,27,30) ทันตแพทย์ควรสังเกต ประเมินอาการ
ปลอบใจ และให้ความมั่นใจกับผู้ป่วย ควรบิดหน้าผู้ป่วยไป
ด้านข้างร่วมกับปรับท่านอนให้เอนหงายไปด้านหลัง ประเมิน
ดูสญ
ั ญาณของการอุดกัน้ ทางเดินหายใจ และรีบหาต�ำแหน่ง
ของสิ่งแปลกปลอม ก�ำจัดวัตถุที่อาจท�ำให้เกิดการอุดกั้น
ทางเดินหายใจออกจากช่องปากโดยทันที(1,2,27,30) แนวทาง
การจัดการผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุการกลืน หรือการส�ำลัก
สิ่ ง แปลกปลอม สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากต� ำ แหน่ ง ที่
สิ่งแปลกปลอมติดอยู่ รูปร่างและขนาดของสิ่งแปลกปลอม
และอาการแสดงของผู้ป่วย (รูปที่ 1)(1,2,27,30)
กรณี ผู ้ ป ่ ว ยส� ำ ลั ก วั ต ถุ เ ข้ า ทางเดิ น หายใจมี โ อกาส
เกิดอันตรายสูงกว่าการกลืน และอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้(3) หาก
ผู้ป่วยแสดงอาการที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ มีอาการ
หายใจล�ำบาก ควรกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยไอ หรือขย้อนวัตถุออกมา
ร่วมกับตบหลัง (sharp blows) ผู้ป่วย เพื่อให้สิ่งแปลกปลอม
หลุ ด ออกมา หากสิ่ ง แปลกปลอมยั ง คงติ ด อยู ่ ใ นผู ้ ป ่ ว ย
ทันตแพทย์สามารถพิจารณาใช้เทคนิครัดกระตุกหน้าท้อง
เหนือลิ้นปี่ (Heimlich maneuver) เพื่อกระตุ้นให้วัตถุ
ออกมา(1,2,27,30) หากเป็นเด็กทารกใช้วิธีการตบหลัง (back
blow) กระตุน้ หากเป็นผู้ปว่ ยตั้งครรภ์ หรืออ้วนให้พิจารณา
ใช้เทคนิกรัดกระตุกที่หน้าอก (chest thrust) หรือหลัง
(abdominal thrust) แทน(22,27) ทั้งนี้หากไม่สามารถน�ำสิ่ง
แปลกปลอมที่ ต กลงไปในทางเดิ น หายใจออกมาได้
ทันตแพทย์ควรรีบน�ำผู้ป่วยส่งแพทย์ถึงโรงพยาบาลให้เร็ว
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รูปที่ 1
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แผนภาพแสดงแนวทางการจัดการผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุการส�ำลักหรือการกลืนในการรักษาทางทันตกรรม

Figure 1 Diagram presenting management guidelines for accidental aspiration or ingestion in dental treatment

ทีส่ ดุ (1,2,22,27) โดยให้ผปู้ ว่ ยเดินทางในท่านัง่ หากเป็นไปได้ควร
มีเครือ่ งดูดน�ำ้ ลายคอยดูดให้ตลอดการเดินทางเพือ่ ไม่ให้เกิด
การอุดกั้นจากน�้ำลาย หากเป็นเด็กควรให้ผู้ปกครองคอย
โอบกอดเพือ่ ลดความกังวลของผูป้ ว่ ย และให้ผปู้ กครองคอย
จัดต�ำแหน่งของผู้ป่วยเพื่อเปิดทางเดินหายใจซึ่งจะช่วยลด
ความรุนแรงของอาการหายใจล�ำบาก(1) ทัง้ นี้ ทันตแพทย์ควร
ติดต่อกับแพทย์หรือทีมแพทย์เพื่อรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
และบรรยายขนาด รูปร่าง ชนิดของวัตถุที่ผู้ป่วยกลืนหรือ
ส�ำลักเข้าไป(21) รวมถึงมีการส่งตัวอย่างของวัตถุแปลกปลอม
ไปกับผู้ป่วยด้วย เพื่อช่วยให้แพทย์เลือกเทคนิคในการระบุ
ต�ำแหน่งของวัตถุแปลกปลอมได้อย่างเหมาะสม(13)
กรณีที่ผู้ป่วยส�ำลักสิ่งแปลกปลอม การถ่ายภาพรังสีมี
ความจ�ำเป็นในการประเมินชนิด ลักษณะ ต�ำแหน่งและขนาด
ของสิ่งแปลกปลอม โดยภาพรังสีที่ใช้ คือ ภาพรังสีทรวงอก
ท่าตรง (posteroanterior, PA) และด้านข้าง (lateral) ซึ่งจะ
ช่วยในกรณีทสี่ งิ่ แปลกปลอมทึบรังสี เพือ่ ยืนยันต�ำแหน่งและ

ประเมิ น ภาวะแทรกซ้ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ (33) หากสิ่ ง
แปลกปลอมโปร่งรังสี เช่น วัสดุพิมพ์ปากหรือวัสดุกลุ่ม
เรซิน (resin) ควรตรวจเพิ่มเติมด้วยสารทึบรังสี (barium
contrast study) การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
(computerized tomography) หรือการส่องกล้องเข้าไปใน
หลอดลม (bronchoscopy) เป็นต้น(1,2,22,27,30) เมื่อสามารถ
ระบุต�ำแหน่งสิ่งแปลกปลอมได้แล้ว ควรรีบน�ำออกโดยการ
ส่องกล้องตรวจหลอดลม ซึง่ เป็นวิธที นี่ ยิ มในปัจจุบนั มีอตั รา
ความส�ำเร็จร้อยละ 99 แต่หากวิธีนี้ไม่ส�ำเร็จ ผู้ป่วยอาจ
จ�ำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดกลีบปอดออก (lobectomy)(27)
กรณีผู้ป่วยกลืนสิ่งแปลกปลอม หากไม่มีสัญญาณ
ของการอุ ด กั้ น ทางเดิ น หายใจ และยั ง สามารถมองเห็ น
สิ่งแปลกปลอม ใช้คีม (forcep) ขนาดเล็ก หรือปลายเครื่อง
ดูดน�้ำลายน�ำวัตถุออกมา พยายามไม่ผลักวัตถุให้ลงลึกลงไป
ในคอต�่ำกว่าจุดเดิม(1,30) แต่หากสิ่งแปลกปลอมเข้าทางเดิน
อาหารไปแล้ว ควรรีบน�ำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจทาง

ชม. ทันตสาร ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 2560

คลินิก และตรวจทางภาพรังสี ซึ่งการตรวจทางภาพรังสีจะ
ช่วยในการบอกชนิด ลักษณะ ขนาดของสิ่งแปลกปลอม
รวมถึงภาวะแทรกซ้อนบางอย่างได้ดว้ ย(33) ซึง่ ภาพรังสีทถี่ า่ ย
ได้ แ ก่ ภาพถ่ า ยรั ง สี บ ริ เ วณคอ ทรวงอก และช่ อ งท้ อ ง
(abdomen) ทั้งในท่าตรงและด้านข้าง ซึ่งการถ่ายทั้งสองท่า
จะช่วยในการแยกว่าสิง่ แปลกปลอมอยูใ่ นหลอดอาหารหรือ
หลอดลมได้(33) หากสิง่ แปลกปลอมมีลกั ษณะโปร่งรังสี แพทย์
อาจพิจารณาใช้การตรวจเพิม่ เติมชนิดอืน่ เช่น การตรวจเพิม่
เติ ม ด้ ว ยสารทึ บ รั ง สี การถ่ า ยภาพรั ง สี ส ่ ว นตั ด อาศั ย
คอมพิวเตอร์ หรืออัลตราซาวด์ (Ultrasound) ได้(33) ซึ่งเมื่อ
ระบุต�ำแหน่งได้แล้ว โดยทั่วไปแล้ว หากผู้ป่วยมีอาการ จะ
แนะน�ำให้พยายามน�ำสิ่งแปลกปลอมนั้นออกจากทางเดิน
อาหารอย่างเร่งด่วนภายใน 2 ชัว่ โมงไม่วา่ สิง่ แปลกปลอมนัน้
จะอยูท่ ตี่ ำ� แหน่งใดของทางเดินอาหาร(33) โดยวิธที นี่ ยิ มใช้มาก
ทีส่ ดุ ในการน�ำสิง่ แปลกปลอมออกคือ การส่องกล้องทางเดิน
อาหาร (endoscopy) ภายใต้การดมยาสลบและใส่ท่อช่วย
หายใจ เพราะนอกจากจะสามารถคีบสิง่ แปลกปลอมออกมา
ได้แล้ว ยังสามารถประเมินการบาดเจ็บของเยื่อบุอาหารได้
อีกด้วย(33)
ทั้งนี้ แนวทางการส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อน�ำ
สิ่ ง แปลกปลอมออกจะพิ จ ารณาได้ จ ากต� ำ แหน่ ง ของ
สิ่งแปลกปลอม โดยแบ่งเป็นกรณีที่สิ่งแปลกปลอมอยู่ใน
หลอดอาหารและอยู่ในกระเพาะอาหาร(33)
กรณีที่สิ่งแปลกปลอมอยู่ในหลอดอาหาร หากผู้ป่วย
ไม่มีอาการ หรือสิ่งแปลกปลอมเป็นวัตถุมีคมหรือไม่มีคม
ก็ตาม ควรรีบน�ำออกโดยการส่องกล้องทางเดินอาหารภายใน
24 ชัว่ โมง(2,33) เนือ่ งจากตามธรรมชาติหลอดอาหารจะมีการ
บีบตัวเพื่อให้อาหารเคลื่อนลงไปยังกระเพาะ จากลักษณะ
โครงสร้างที่มีความแคบหลายจุดอีกทั้งยังอยู่ใกล้กับอวัยวะ
ส�ำคัญของร่างกาย เช่น หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก
(thoracic great vessel) เยื่อหุ้มหัวใจ (pericardium) เยื่อหุ้ม
ปอด (pleura) และแขนงท่อลมและหลอดลม (trachea-branchial passages) หากสิ่งแปลกปลอมติดค้าง อาจท�ำให้
หลอดอาหาร หรืออวัยวะข้างเคียงทะลุ และเกิดภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงตามมาได้(1,2,22,27,33)
กรณีทสี่ งิ่ แปลกปลอมเคลือ่ นไปอยูใ่ นกระเพาะอาหาร
แล้ว มากกว่าร้อยละ 90 จะสามารถเคลื่อนผ่านทางเดิน
อาหารออกมากับอุจจาระได้ โดยไม่ท�ำให้เกิดอันตรายใด ๆ
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โดยเฉพาะสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็กกว่า 2 ซม. และ
ไม่มีคม (blunt)(27) สามารถให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ แต่ควร
ติดตามอาการผู้ป่วยด้วยการถ่ายภาพรังสีติดตาม ร่วมกับ
ตรวจอุจจาระหาสิ่งแปลกปลอมเป็นระยะ การแนะน�ำให้
ผูป้ ว่ ยเพิม่ ความถีใ่ นการรับประทานอาหาร เลือกรับประทาน
อาหารที่มีเส้นใยสูง และอ่อนนุ่ม เช่น กล้วย อาจช่วยให้
สิง่ แปลกปลอมถูกขับออกมาได้งา่ ยขึน้ (1) หากสิง่ แปลกปลอม
มีขนาดยาวมากกว่า 5 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ซม.
หรือมีความคม ควรรีบส่องกล้องน�ำออกภายใน 24 ชัว่ โมง(33)
เพราะวัตถุเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการทะลุของทาง
เดิ น อาหารได้ โดยต� ำ แหน่ ง ที่ มั ก จะเกิ ด การทะลุ ไ ด้ แ ก่
ที่ ห ลอดอาหาร กระเพาะส่ ว นปลาย ล� ำ ไส้ เ ล็ ก ส่ ว นต้ น
เป็นต้น(27) โดยพบว่าร้อยละ 35 ของการทะลุของทางเดิน
อาหารเกิดจากการกลืนสิ่งแปลกปลอมที่เป็นวัตถุมีคม(4)
ดังนัน้ การรีบน�ำออกตัง้ แต่เมือ่ สิง่ แปลกปลอมยังอยูใ่ นระดับ
กระเพาะอาหารซึ่งสามารถส่องกล้องทางเดินอาหารเข้าไป
น�ำออกได้ จะดีกว่าการปล่อยให้สิ่งแปลกปลอมไปอยู่ใน
ระดับล�ำไส้ซึ่งไม่สามารถส่องกล้องทางเดินอาหารเข้าไปน�ำ
ออกได้ และจะใช้เวลานานหลายวัน หรืออาจเป็นสัปดาห์
กว่าที่สิ่งแปลกปลอมถูกขับปนออกมากับอุจจาระ ทั้งนี้การ
ผ่าตัดน�ำสิง่ แปลกปลอมออกจะมีความจ�ำเป็นในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ย
มีอาการปวด คลืน่ ไส้ อาเจียน กดเจ็บบริเวณช่องท้อง ซึง่ อาจ
เป็ น อาการแสดงของการทะลุ ข องทางเดิ น อาหาร หรื อ
หากสิ่งแปลกปลอมติดอยู่นานเกิน 2 สัปดาห์(1,2,27,33) หาก
สิง่ แปลกปลอมเป็นของมีคมและพบว่าติดอยูใ่ นต�ำแหน่งเดิม
นานเกิน 3 วันก็ควรพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด(33) โดย
พบว่ามีรายงานผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม (Down syndrome)
อายุ 13 ปี ที่ได้กลืนเครื่องมือควอด ฮีลิกซ์ เข้าไปติดค้างอยู่
ในส่ ว นปลายของหลอดอาหารตรงรอยต่ อ กั บ กระเพาะ
อาหาร และได้รักษาด้วยการผ่าตัดออกมาทางหน้าท้อง
(laparotomy) เนื่องจากรูปร่างของเครื่องมือนี้ค่อนข้างใหญ่
คม ร่วมกับต�ำแหน่งที่ติดค้างอยู่อาจท�ำให้เกิดการทะลุของ
ทางเดินอาหารได้(7)
นอกจากการจัดการและติดตามผูป้ ว่ ยหลังเกิดอุบตั เิ หตุ
แล้ว ทันตแพทย์ควรบันทึกรายละเอียดในเวชระเบียนให้
ครบถ้วน ทั้งรายละเอียดขณะเกิดเหตุและภายหลังเกิดเหตุ
รายละเอียดทีค่ วรบันทึกเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุขณะเกิดเหตุ ได้แก่
สภาวะของผู้ป่วย เช่น สุขภาพ โรคประจ�ำตัว ขั้นตอนการ
(2,4)
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รักษา การใช้ยาชาเฉพาะที่หรือการใช้ยาท�ำให้สงบขณะ
รักษา ต�ำแหน่งของหัตถการ ชนิดของวัตถุที่กลืนหรือส�ำลัก
สาเหตุที่น่าจะเป็นของการกลืนหรือส�ำลัก อาการของผู้ป่วย
ระยะเวลาที่รักษา การจัดการเบื้องต้นของทันตแพทย์และ
ทีมผูร้ กั ษา ส่วนรายละเอียดทีค่ วรบันทึกเกีย่ วกับการจัดการ
ภายหลังเกิดเหตุ ได้แก่ การรักษาพยาบาลทั้งแรกเริ่มและ
เมื่อติดตามผู้ป่วย รายละเอียดของการถ่ายภาพรังสีเพื่อ
วินิจฉัย ติดตาม จนถึงเพื่อยืนยันว่าสิ่งแปลกปลอมได้ถูกขับ
ออกหรือน�ำออกจากร่างกายแล้ว นอกจากนี้ ทันตแพทย์ควร
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงระหว่าง
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน(27)

การป้องกัน

การตระหนักและวางแผนป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุการ
กลืนหรือส�ำลักในการรักษาเป็นสิ่งจ�ำเป็น ก่อนการรักษา
ทันตกรรมแต่ละครัง้ ทันตแพทย์และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องควร
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว(27) รวมถึงควรมีความพร้อมในการจัดการ
อุบัติเหตุการกลืนหรือการส�ำลักขณะรักษา(30) Cotrim และ
คณะ(10) กลุ่มกุมารแพทย์ได้น�ำเสนอตัวอย่างผู้ป่วย 3 รายที่
มีการกลืนสิ่งแปลกปลอมระหว่างการรักษาทางทันตกรรม
ซึ่งการให้การวินิจฉัย ระบุต�ำแหน่ง และการจัดการก�ำจัด
สิ่งแปลกปลอมในผู้ป่วยแต่ละรายมีความยากและซับซ้อน
เช่น ไม่สามารถระบุตำ� แหน่งแบร็กเกตทีก่ ลืนเข้าไปได้ในภาพ
รังสีแม้จะเป็นวัตถุทบึ รังสีกต็ าม หรือกรณีทตี่ อ้ งใช้กล้องส่อง
ทางเดินอาหารน�ำตะไบคลองรากฟันออกมาก็ตอ้ งใช้อปุ กรณ์
พิเศษสวมไว้ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อในทางเดินอาหารขณะเคลื่อนย้าย
ดังนั้น ผู้เขียนกลุ่มนี้จึงต้องการเน้นว่าทันตแพทย์ควรมี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุเหล่านีเ้ พือ่ ลดความยุง่ ยาก
ซับซ้อนดังกล่าวได้
การป้องกันในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับทันตแพทย์และผูป้ ว่ ย
ก่อนการรักษา ทันตแพทย์ควรศึกษาข้อมูลโรคประจ�ำตัว
ผู้ป่วย ประวัติการรักษาทางทันตกรรม หากผู้ป่วยมีความ
เสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น ไม่สามารถควบคุม
การเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ให้ความร่วมมือขณะรักษา
ควรพิจารณานัดรักษาในช่วงเช้า ใช้เวลาในการรักษาแต่ละ
ครั้งให้สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้(27) พิจารณาใช้อุปกรณ์จ�ำกัด
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การเคลื่ อ นไหวร่ า งกายขณะรั ก ษา หรื อ พิ จ ารณารั ก ษา
ภายใต้การใช้ยาท�ำให้สงบหรือดมยาสลบ(6,13) นอกจากนี้
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษา เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมตกลงไปบนลิ้น ให้
ผู ้ ป ่ ว ยพยายามกดปฏิ กิ ริ ย าการกลื น และรี บ บิ ด หน้ า ไป
ด้านข้าง(1,27) หรือหากผู้ป่วยมีการใส่เครื่องมือในช่องปาก
แบบติดแน่นหรือถอดได้ ผู้ป่วยและผู้ปกครองควรได้รับ
ค�ำแนะน�ำทั้งทางวาจาและเป็นเอกสารว่าหากเครื่องมือมี
ความเสียหาย หลวม แตกหัก หรือหลุดออก ไม่ควรพยายาม
ซ่ อ มแซมหรื อ ใส่ ก ลั บ เข้ า ไปด้ ว ยตนเอง แต่ ค วรมาพบ
ทันตแพทย์ให้เร็วที่สุด(30)
การป้ อ งกั น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งมื อ ทาง
ทันตกรรม ก่อนการรักษา เครื่องมือทางทันตกรรมที่ใช้ใน
การรักษาควรได้รับการตรวจสภาพอยู่เสมอ ขณะรักษา ไม่
ควรน�ำเครื่องมือที่ช�ำรุด สึก หรือมีสภาพไม่เหมาะสม เช่น
ตะไบคลองรากฟันที่คลายเกลียว หรือปลายหักงอมาใช้
ตรวจสอบความแน่นของเครื่องมือก่อนใช้งาน เช่น กระจก
ตรวจช่องปากควรยึดแน่นกับด้ามกระจก หัวกรอควรใส่ให้
ถึงจุดลึกสุดของด้ามกรอ (handpiece) และได้รับการตรวจ
สอบก่อนใช้อีกครั้งว่ายึดแน่นดีแล้ว รวมถึงควรตรวจสอบ
การยึดของกระบอกฉีดรวมก่อนเริม่ ใช้งาน(20,32) เป็นต้น ขณะ
รักษา หากเครื่องมือ หรือฟันมีการหัก ควรน�ำชิ้นส่วนที่หัก
มาต่อแล้วตรวจสอบความแนบสนิท เพื่อหาชิ้นส่วนที่อาจ
หายไป ซึ่งอาจถูกกลืนหรือส�ำลักโดยผู้ป่วยได้(27) หลังรักษา
ควรตรวจสอบจ�ำนวนและความสมบูรณ์ของเครือ่ งมือเมือ่ ใช้
งานแล้ว(17) นอกจากนี้ ควรมีการก�ำหนดแนวทางในการจ�ำกัด
จ�ำนวนครัง้ ในการใช้ซำ�้ ก่อนทีเ่ ครือ่ งมือทางทันตกรรมต่าง ๆ
จะหมดสภาพ รวมถึงต้องให้เครื่องมือผ่านขบวนการท�ำให้
ปราศจากเชือ้ อย่างถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของเครือ่ งมือ ก็
จะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการช�ำรุดหรือหัก
ของเครื่องมือที่มีความล้าของวัสดุอีกด้วย(13)
การป้องกันในส่วนของการปฏิบัติงานของทันตแพทย์
ขณะรักษา หลักการทัว่ ไป คือ ทันตแพทย์ควรให้ความส�ำคัญ
กับการรักษาที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือ ก
เทคนิคการรักษาให้เหมาะสม ทั้งภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะ
ที่ การใช้ ย าท� ำ ให้ ส งบ หรื อ การใช้ อุ ป กรณ์ จ� ำ กั ด ความ
เคลื่อนไหวขณะรักษา เช่น ผ้าห่อตัว (papoose board) และ
อุปกรณ์ช่วยอ้าปาก (mouth prop)(13,27) การจัดต�ำแหน่ง
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ร่างกายและศีรษะผู้ป่วย โดยปรับต�ำแหน่งผู้ป่วยขณะท�ำ
หัตถการให้อยูใ่ นแนวตัง้ (upright) มากทีส่ ดุ ทีเ่ ป็นไปได้ หรือ
เอียงศีรษะผู้ป่วยไปทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ของเหลวและ
สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ไหลไปคงค้างอยู่ในช่องปากส่วนหน้า
(vestibule) เพื่อให้ง่ายต่อการดูดออก(1,13) การรักษาภายใต้
แสงสว่ า งที่ เ พี ย งพอ การท� ำ งานแบบทั น ตกรรมสี่ หั ต ถ์
(four-handed dentistry) การมีผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความ
ระมัดระวังและใส่ใจขณะปฎิบตั งิ าน(27) และการเลือกใช้ถงุ มือ
ยางที่ผิวสัมผัสไม่ลื่นก็อาจช่วยป้องกันเครื่องมือขนาดเล็ก
หลุดมือได้(30) นอกจากนี้ ก่อนเริ่มรักษา ทันตแพทย์ควร
ส�ำรวจดูว่ามีฟันโยกหลุดง่ายหรือไม่(13,21) ตรวจสภาพฟัน
เที ย มทั้ ง แบบถอดได้ ห รื อ ติ ด แน่ น ของผู ้ ป ่ ว ย (13) ในงาน
ทันตกรรมต่าง ๆ ควรมีการใช้เครื่องดูดน�้ำลายแรงดันสูง
(high power suction)(30,32) ในงานทันตกรรมหัตถการและ
รักษารากฟัน ควรใส่แผ่นยางกันน�้ำลาย ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ และง่ายทีส่ ดุ ในการป้องกันการส�ำลักหรือการ
กลืนได้(2,32) อย่างไรก็ตาม ตัวยึดแผ่นยางกันน�ำ้ ลายก็มโี อกาส
หลุ ด ลงไปในช่ อ งปากได้ จึ ง ควรเลื อ กขนาดตั ว ยึ ด ให้
เหมาะสมกับตัวฟันทีจ่ ะยึด และใช้ไหมขัดฟัน (dental floss)
คล้องไว้เสมอ(13,23,27,32) เช่นเดียวกับชิ้นงานบูรณะฟันในงาน
ทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ หลายชนิ ด ในงาน
ทันตกรรมจัดฟัน ก็สามารถป้องกันได้โดยใช้ไหมขัดฟันผูกไว้
เช่นกัน(30) ทั้งนี้ ในบางหัตถการที่ไม่สามารถใส่แผ่นยางกัน
น�้ำลายได้ เช่น การถอนฟัน ควรใช้ผ้าก๊อซ ขนาด 4x4 นิ้ว
วางป้องกันไว้บริเวณส่วนท้ายช่องปาก(1,2,7,22,27,30,32) หรือบาง
ขั้นตอน เช่น การพิมพ์ปากที่ไม่สามารถวางผ้าก๊อซป้องกัน
ได้ ควรเลือกใช้วัสดุพิมพ์ปากที่มีความหนืด (viscous) มาก
ทีส่ ดุ ทีม่ คี วามแม่นย�ำ (accuracy) ทีเ่ หมาะสม ร่วมกับสังเกต
อาการผู้ป่วยตลอดเวลาในการพิมพ์ปาก เพื่อลดอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น และในการพิมพ์สันเหงือกบน อาจพิจารณาใช้
ถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล (custom tray) ที่มีการออกแบบให้
เปิดส่วนเพดาน เพือ่ ไม่ให้วตั ถุไหลไปทางด้านท้ายเพดาน(1,13)
การตรวจสอบรอยพิมพ์และการคงค้างของวัสดุพิมพ์ปาก
ภายในช่องปากเพื่อประเมินว่ามีการกลืนเข้าไปแล้วหรือไม่
จะได้ให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที ก็ช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่
ผูป้ ว่ ยจะมีการอุดกัน้ ของทางเดินอาหารในกรณีทกี่ ลืนเข้าไป
แล้วติดค้างอยู่เป็นเวลานานได้(11,15) ในงานทันตกรรมจัดฟัน
ลวดจัดฟันควรมีการปรับและยึดให้แน่น ไม่หลุดง่าย หลัง
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การยึดติดแบร็กเก็ตกับตัวฟันก็ตอ้ งมีการตรวจสอบคุณภาพ
การยึดติดให้ดี หากมีการใส่เครื่องมือขยาย (expansion) ที่
ต้องใช้ส่วนไข (key) ร่วมด้วย ก็ควรมีการสอนผู้ป่วยหรือ
ผู้ปกครองให้ใช้ไหมขัดฟันร้อยส่วนไขไว้ก่อนน�ำเข้าไปใช้ใน
ช่องปาก(14)
การป้องกันในกรณีที่รักษาภายใต้การดมยาสลบ การ
ใส่ก๊อซในล�ำคอ (throat pack) เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม
รวมไปถึงเลือด หรือน�้ำลายเข้าไปในล�ำคอมีความจ�ำเป็น
อย่างยิง่ (32) ถึงแม้จะมีการใส่กอ๊ ซในล�ำคอ การใช้แผ่นยางกัน
น�้ำลายระหว่างการรักษาก็ยังมีความส�ำคัญ และเมื่อการ
รักษาต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่จะน�ำก๊อซในล�ำคอนั้นออก
ทันตแพทย์ก็ควรตรวจดูในช่องปากให้ดี ใช้น�้ำชะล้างภายใน
ช่องปากร่วมกับการใช้เครือ่ งดูดน�ำ้ ลายดูดออกเพือ่ ทีจ่ ะแน่ใจ
ได้วา่ สิง่ แปลกปลอมขนาดเล็กต่าง ๆ ได้หมดไปแล้ว นอกจาก
นี้เมื่อน�ำก๊อซในล�ำคอออกมาแล้ว ทันตแพทย์ก็ควรตรวจดู
ในช่องปากและใช้เครื่องดูดน�้ำลายซ�้ำอีกครั้งเพื่อก�ำจัดสิ่ง
แปลกปลอมและของเหลวต่าง ๆ ทีค่ งค้างอยูภ่ ายในช่องปาก
ออกไปให้หมด(13)

รายงานผู้ป่วยกรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่หนึ่ง

ผูป้ ว่ ยหญิงไทย อายุ 9 ปี มาพบทันตแพทย์ทคี่ ณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อรับการรักษาฟันซี่
36 และ 75 ซึง่ มีรอยผุดา้ นบดเคีย้ ว จากการตรวจในช่องปาก
และทางภาพถ่ายรังสี พบว่าฟันซี่ 74 มีการโยกระดับ 2 และ
มีรากฟันละลายไปทั้งหมดแล้ว โดยมีหน่อฟันแท้ซี่ 34 อยู่
ข้างใต้ (รูปที่ 2A) นักศึกษาทันตแพทย์จงึ ได้ทำ� การรักษาฟัน
ทั้งสามซี่โดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ โดยอุดฟันซี่ 75 และ 36
ภายใต้การใส่แผ่นยางกันน�้ำลาย ตามด้วยการถอนฟันซี่ 74
หลังจากถอดแผ่นยางกันน�ำ้ ลาย เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยรายนีเ้ คยได้
รับการท�ำฟันและถอนฟันมาหลายครั้งแล้ว จึงไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในและพยายามต่อรองตลอดการรักษา ขณะที่
นักศึกษาทันตแพทย์ถอนฟันซี่ 74 ออกมาได้แล้วนั้น ผู้ป่วย
มี ก ารขยั บ ตั ว จั ง หวะเดี ย วกั บ ที่ ตั ว ฟั น ที่ ถ อนมานั้ น ซึ่ ง มี
ลักษณะค่อนข้างกลมและไม่มีรากแล้วได้หลุดออกจากคีม
ถอนฟันเข้าไปในปากและตกลงไปในส่วนคอของผู้ป่วย ซึ่ง
ไม่ได้มีการวางผ้าก๊อซกันการตกไปในคอเอาไว้ ผู้ป่วยให้
ข้อมูลว่ารูส้ กึ ว่าตนได้กลืนอะไรเข้าไปในคอแล้ว และพยายาม
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รังสีได้ท�ำการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (รูปที่ 2B) อ่านภาพรังสี
และแจ้งว่าไม่มีสิ่งผิดปกติใดในระบบทางเดินหายใจของ
ผู้ป่วย แต่พบว่ามีวัตถุทึบรังสีรูปร่างคล้ายฟันอยู่ในช่องท้อง
เนื่องจากฟันที่กลืนเข้าไปมีขนาดเล็กมาก ไม่มีส่วนคมของ
รากฟัน อาจารย์ทนั ตแพทย์จงึ ได้พจิ ารณาให้ผปู้ ว่ ยกลับบ้าน
และให้ผู้ปกครองคอยสังเกตอาการหากมีความผิดปกติใด
รวมถึงแนะน�ำให้ตรวจดูว่ามีการขับถ่ายฟันออกมาด้วยหรือ
ไม่ จากการโทรศัพท์ติดต่อสอบถามอาการของผู้ป่วยใน 2
วันภายหลังเกิดเหตุ พบว่าผู้ป่วยไม่มีความผิดปกติใดทั้งใน
ระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร แต่ผู้ปกครองไม่ได้
ตรวจสอบอุจจาระของผู้ป่วยแต่อย่างใด

กรณีศึกษาที่สอง

B
รูปที่ 2

(A) ภาพรังสีชนิดกัดปีกฝั่งซ้าย แสดงฟันซี่ 74 ซึ่งถูก
ผู้ป่วยกรณีศึกษาที่หนึ่งกลืนไปภายหลังการถอนฟัน
(B) ภาพรังสีทรวงอกท่าตรงกรณีศึกษาที่หนึ่ง ภาย
หลังการกลืนฟันไป 30 นาที ไม่พบฟันอยูใ่ นระบบทาง
เดินหายใจ

Figure 2 (A) Left bitewing radiograph of the first patient
showing tooth 74, which was swallowed by the
patient after the tooth was extracted. (B) Posteroanterior chest X-ray recorded 30 minutes after tooth
ingestion. No tooth found in the respiratory system.

ไอออกมาแต่ไม่สำ� เร็จ จากการประเมินทางเดินหายใจพบว่า
ผู้ป่วยหายใจได้ตามปกติ ไม่มีการหายใจล�ำบาก จึงได้ส่ง
ผู้ป่วยไปรับการถ่ายภาพรังสีที่โรงพยาบาลใกล้เคียง โดยใช้
เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที โดยมีผปู้ กครองและนักศึกษา
ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาเดินทางไปด้วย เจ้าหน้าที่เทคนิค

ผูป้ ว่ ยหญิงไทย อายุ 5 ปี มารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
ศูนย์ เนือ่ งจากมีฟนั ซี่ 64 ผุขนาดใหญ่ มีพฤติกรรมไม่ให้ความ
ร่วมมือในการรักษา ดิ้น และร้องไห้ตลอดเวลา ทันตแพทย์
วางแผนท�ำครอบฟันเหล็กกล้าไร้สนิมภายใต้การฉีดยาชา
เฉพาะที่ร่วมกับการใส่แผ่นยางกันน�้ำลาย ภายใต้การใช้ผ้า
ห่อรัดตัว เนื่องจากไม่พบฟันซี่ 65 ในช่องปากจึงใช้ตัวหนีบ
ยึดเกาะทีฟ่ นั ซี่ 64 ซึง่ ในขัน้ ตอนสุดท้ายของการกรอฟันด้าน
ไกลกลาง (distal) ไม่สามารถกรอฟันได้เพราะติดส่วนของ
ตัวหนีบยึดและแผ่นยางกันน�ำ้ ลาย จึงจ�ำเป็นต้องกรอฟันโดย
ถอดแผ่นยางกันน�้ำลายออก โดยขณะที่กรอฟันด้วยหัวกรอ
กากเพชรรูปรักบี้ (rugby-shaped diamond bur) ใช้กบั ด้าม
กรอความเร็วสูง ก้านสั้น ความยาวประมาณ 20 มม. (รูปที่
3A) ขณะกรอฟันเนื่องจากหัวด้ามกรอช�ำรุด ยึดหัวกรอไม่
แน่นจึงท�ำให้หัวกรอตกไปในช่องปาก ทันตแพทย์หยุดการ
รักษา ตะแคงหน้าผูป้ ว่ ยไปด้านข้างเพือ่ ป้องกันหัวกรอตกลง
ไปในคอ แต่ผู้ป่วยร้อง ดิ้น และสะบัดหน้าไปมา หัวกรอจึง
หลุดลงไปในคอ ตรวจไม่พบหัวกรอในช่องปาก ผู้ป่วยไม่มี
อาการของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ ทันตแพทย์ส่งถ่าย
ภาพรังสีทรวงอกและช่องท้องพบหัวกรออยู่ในกระเพาะ
อาหาร (รูปที่ 3B) จึงรีบส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
แพทย์วางแผนว่าหากหัวกรอยังคงอยูใ่ นกระเพาะอาหาร จะ
ส่องกล้องทางเดินอาหารภายใต้การดมยาสลบเพือ่ น�ำหัวกรอ
ออก และได้ถา่ ยภาพรังสีอกี ครัง้ เมือ่ เวลาได้ผา่ นไป 3 ชัว่ โมง
ก่อนเข้าห้องผ่าตัด พบว่าหัวกรอยังอยู่ในกระเพาะอาหาร
(รูปที่ 3C) กรณีนี้จึงสามารถส่องกล้องทางเดินอาหารเข้าไป
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(A) ลักษณะหัวกรอฟันกากเพชรรูปรักบี้ ความยาวประมาณ 20 มม. ที่ผู้ป่วยกรณีศึกษาที่สองกลืนเข้าไป (B-C) ภาพรังสี
ช่องท้องท่าตรงภายหลังการกลืนหัวกรอทีเ่ วลาต่างกัน ได้แก่ (B) 1 ชัว่ โมง (C) 3 ชัว่ โมง พบหัวกรออยูใ่ นกระเพาะอาหาร
Figure 3 (A) Rugby-shaped diamond bur (20 mm. length) similar to the one which was swallowed by the second patient.
(B-C) Serial posteroanterior abdomen radiographs recorded (B) 1 hour and (C) 3 hours after the dental bur
ingestion. The bur was located in the stomach in both films.
รูปที่ 3

ในกระเพาะอาหารและน�ำหัวกรอออกมาได้ ผู้ป่วยนอนพัก
ฟื้นดูอาการที่โรงพยาบาล 1 คืน พบว่าไม่มีอาการใด แพทย์
จึงให้กลับบ้านได้

กรณีศึกษาที่สาม

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 2 ปี 7 เดือน มารับการรักษาที่
คลินิกเอกชน เนื่องจากมีฟันซี่ 52 และ 62 ผุ มีพฤติกรรมไม่
ให้ความร่วมมือในการรักษา และร้องไห้ตลอดเวลา ภายหลัง
จากถ่ า ยภาพรั ง สี ร อบปลายราก (periapical film)
ทันตแพทย์วางแผนท�ำพีโดสตริปคราวน์ (pedo strip crown)
ภายใต้การใช้ผา้ ห่อรัดตัว เนือ่ งจากฟันบนมีชอ่ งว่าง (space)
ระหว่างซีฟ่ นั ขนาดใหญ่ ไม่สามารถใช้อปุ กรณ์ยดึ แผ่นยางกัน
น�ำ้ ลายได้สะดวกนัก ขณะท�ำการขัดแต่งแก้การสบฟันโดยใช้
หัวกรอส�ำหรับการขัดเรียบรูปรักบี้ (rugby-shaped finishing
bur) ใช้กับด้ามกรอความเร็วสูง ก้านสั้น ความยาว 18 มม.
(รูปที่ 4A) โดยไม่ใช้แผ่นยางกันน�ำ้ ลาย หัวกรอหลุดออกจาก
ด้ามกรอเนื่องจากทันตแพทย์ใส่หัวกรอลงไปไม่ถึงจุดลึกสุด

ของหั ว ด้ า มกรอ ท� ำ ให้ หั ว กรอตกลงไปในปากผู ้ ป ่ ว ย
ทันตแพทย์รีบบิดหน้าผู้ป่วยหันข้างในทันที พร้อมกับให้
ผู้ช่วยทันตแพทย์ใช้หัวเครื่องดูดน�้ำลายแรงดันสูงกดลิ้นเพื่อ
ป้องกันผู้ป่วยกลืน หัวกรอไหลมาอยู่บริเวณมุมปากของ
ผู้ป่วย ขณะที่ผู้ช่วยทันตแพทย์คนที่สองก�ำลังยื่นคีมส่งให้
ทันตแพทย์เพื่อหยิบหัวกรอออกมา ผู้ป่วยดิ้นแรงและสะบัด
หน้ากลับ ท�ำให้หัวกรอหายไป ทันตแพทย์จึงหยุดการรักษา
พยามยามดูดน�ำ้ ลายมองหาหัวกรอในช่องปาก ร่วมกับผูช้ ว่ ย
ทันตแพทย์และผู้ปกครอง แต่ไม่พบหัวกรอ คาดว่าผู้ป่วยน่า
จะกลืนลงไป ทันตแพทย์จงึ แจ้งผูป้ กครองถึงแนวทางปฏิบตั ิ
ต่อไปและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการสังเกตอาการไม่
พบอาการแสดงของการอุดกั้นทางเดินหายใจ ผู้ป่วยไม่มี
อาการไอ สามารถพูด กลืน และหายใจได้ตามปกติ จึงรีบน�ำ
ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดพร้อมน�ำตัวอย่าง
หัวกรอฟันไปด้วย แพทย์ได้ทำ� การถ่ายภาพรังสีทรวงอกและ
ช่องท้องในแนวหน้า-หลัง (รูปที่ 4B) ภายหลังกลืนหัวกรอ
30 นาที พบหัวกรออยู่ในกระเพาะอาหาร แพทย์พิจารณา
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รูปที่ 4

B

C

D

E

F

G

H

(A) ลักษณะหัวกรอฟันส�ำหรับการขัดเรียบรูปรักบี้ความยาว 18 มม. ที่ผู้ป่วยกรณีศึกษาที่สามกลืนเข้าไป (B-H) ภาพรังสี
ช่องท้องท่าตรงและด้านข้างภายหลังการกลืนหัวกรอที่เวลาต่างกัน ได้แก่ (B) 30 นาที (C, D) 3 ชั่วโมง (E) 4 ชั่วโมง
พบหัวกรอยังคงอยู่ในกระเพาะอาหาร (F, G) 3 วัน พบหัวกรอเคลื่อนลงมาอยู่ในส่วนล�ำไส้ใหญ่ และ (H) 7 วัน ไม่ปรากฏ
หัวกรออยู่ในร่างกายแล้ว

Figure 4 (A) Rugby-shaped finishing bur (18 mm. length) similar to the one which was swallowed by the third patient.
(B-H) Serial posteroanterior and lateral abdomen radiographs recorded after dental bur ingestion at different
times as follows: (B) 30 minutes (C,D) 3 hours (E) 4 hours; the bur was located in the stomach. (F, G) 3 days;
the bur had moved to the large intestine. (H) 7 days, no dental bur noted on the radiograph.
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ว่าหัวกรอมีลักษณะกึ่งแหลมกึ่งมน มีความเสี่ยงที่จะท�ำให้
เกิดการทะลุของทางเดินอาหารได้ จึงแนะน�ำให้ส่องกล้อง
ทางเดินอาหารเพื่อน�ำออก เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาด
เล็ก มีข้อจ�ำกัดด้านอุปกรณ์และบุคลากรไม่สามารถส่อง
กล้องทางเดินอาหารได้ จึงส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลศูนย์
ผู้ป่วยได้รับการถ่ายภาพรังสีอีกครั้งภายหลังกลืนหัวกรอ
3 ชั่วโมง (รูปที่ 4C และ 4D) พบหัวกรอมีการเคลื่อนตัว
ลงต�่ำแต่ยังคงอยู่ในกระเพาะอาหาร จึงรีบเตรียมห้องผ่าตัด
เพื่อน�ำออกโดยการส่องกล้องทางเดินอาหารเข้าไปภายใน
กระเพาะอาหารภายใต้การดมยาสลบ และถ่ายภาพรังสีอีก
ครั้ง 4 ชั่วโมง (รูปที่ 4E) ก่อนเข้าห้องผ่าตัดยังคงพบหัวกรอ
อยู ่ ใ นกระเพาะอาหาร เมื่ อ ท� ำ การส่ อ งกล้ อ งเข้ า ไปใน
กระเพาะอาหาร และล�ำไส้เล็กส่วนต้น ไม่พบหัวกรอแล้ว
แพทย์แจ้งว่าหัวกรอเคลือ่ นลงสูล่ ำ� ไส้เล็กแล้ว ไม่สามารถส่อง
กล้องเข้าไปน�ำออกได้ จึงนอนดูอาการหนึ่งคืน และให้กลับ
บ้านได้ในวันรุ่งขึ้น ให้ผู้ปกครองสังเกตอาการและตรวจดู
อุจจาระหาหัวกรอทุกวัน หากมีอาการปวดท้อง หรืออาเจียน
ให้พาผู้ป่วยมาโรงพยาบาล หากตรวจอุจจาระพบหัวกรอ
ออกมา ก็ให้น�ำมาให้แพทย์ดูด่วน
จากการสอบถามผู้ปกครอง ในวันที่ 3 หลังการกลืน
หัวกรอ ผูป้ ว่ ยอุจจาระออกมาหนึง่ ครัง้ มีสดี ำ� ลักษณะค่อนข้าง
เหนียวและแข็ง ตรวจไม่พบหัวกรอฟัน ผู้ป่วยยังคงไม่มี
อาการใด ร่าเริง เล่นได้ดี เมื่อแพทย์นัดติดตามผู้ป่วยในวันที่
3 นี้ ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการใด คล�ำท้องปกติ ถ่ายภาพรังสีชอ่ งท้อง
แนวหน้า-หลัง และด้านข้าง พบหัวกรอเคลื่อนลงมาอยู่ใน
ส่วนล�ำไส้ใหญ่ (รูปที่ 4F และ 4G) แพทย์ให้ความเห็นว่า
น่าจะถูกร่างกายก�ำจัดออกมาพร้อมอุจจาระในอีกหนึ่งถึง
สองวัน และได้นัดติดตามผู้ป่วยอีกครั้ง ในวันที่ 5 หลังการ
กลืนหัวกรอ ผู้ปกครองให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยอุจจาระออกมาอีก
หนึง่ ครัง้ สีดำ� ปนเหลือง ลักษณะแข็งปนเหลว ผูป้ กครองตรวจ
อุจจาระเฉพาะส่วนสีเหลืองไม่ได้ตรวจส่วนสีด�ำที่เป็นก้อน
เหนียว ไม่พบหัวกรอแต่อย่างใด ในวันที่ 7 หลังการกลืน
หัวกรอ แพทย์ถา่ ยภาพรังสีชอ่ งท้องอีกครัง้ ไม่พบหัวกรอฟัน
ในร่างกายแล้ว (รูปที่ 4H) สันนิษฐานว่าน่าจะออกมากับ
อุจจาระในวันที่ 5 ในส่วนที่ผู้ปกครองไม่ได้ตรวจ และ
เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีอาการใด รับประทานอาหารได้ ร่าเริงดี
แพทย์จึงไม่นัดติดตามผลอีก
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อุบตั เิ หตุการกลืนระหว่างการรักษาทางทันตกรรมเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้ป่วยเด็กราย
ที่ไม่ให้ความร่วมมือและมีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ท�ำให้เกิด
อุบตั เิ หตุการกลืนได้งา่ ย เช่น การไม่ได้ใช้แผ่นยางกันน�ำ้ ลาย
หรือวางผ้าก๊อซปิดส่วนท้ายของช่องปากขณะเกิดเหตุในกรณี
ศึกษาทั้งสามราย การใช้อุปกรณ์ที่มีการช�ำรุดในกรณีศึกษา
ที่สอง และการขาดการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ
ก่อนใช้งานดังกรณีศกึ ษาทีส่ าม ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ อุบตั เิ หตุ
ส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าสิ่งที่
ผู้ป่วยกลืนเข้าไปเป็นวัตถุมีคม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเป็นอันตรายถึงชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่
หากผู้ป่วยมีการส�ำลักเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจแทนที่จะ
เป็นการกลืน(10) ดังนัน้ ทันตแพทย์จงึ ควรตระหนักถึงสิง่ ปัจจัย
เสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุการกลืนหรือการส�ำลักขณะ
รักษาแล้วท�ำการป้องกันให้เหมาะสม
การจัดการผู้ป่วยในกรณีที่ได้กลืนสิ่งแปลกปลอมเข้า
ทางเดินอาหารไปแล้ว และไม่มีสัญญาณของการอุดกั้น
ทางเดินหายใจ แนวทางพิจารณาการรักษาในล�ำดับถัดไปจะ
เกีย่ วข้องกับลักษณะของสิง่ แปลกปลอม ได้แก่ สิง่ แปลกปลอม
นัน้ เป็นวัตถุมคี มซึง่ จะเพิม่ ความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดการทะลุ
ของทางเดินอาหารหรือไม่ หรือสิง่ แปลกปลอมนัน้ เพิม่ ความ
เสีย่ งต่อการติดค้างในทางเดินอาหารหรือไม่ เช่น มีขนาดใหญ่
เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2 ซม. หรือยาวมากกว่า 5 ซม.(33)
กรณีศึกษาที่หนึ่ง เป็นตัวอย่างของอุบัติเหตุการกลืนสิ่ง
แปลกปลอมทีม่ ขี นาดเล็ก ไม่มคี ม และเป็นฟันซึง่ เป็นอวัยวะ
หนึ่งของผู้ป่วยเอง เมื่อพิจารณาแล้วว่าฟันถูกกลืนเข้าไปใน
อยู่ในกระเพาะอาหาร จึงสามารถให้ผู้ป่วยกลับบ้าน และ
ติดตามอาการได้ โดยจากการศึกษาพบว่า สิ่งแปลกปลอมที่
ถูกกลืนเข้าไปอยูใ่ นกระเพาะอาหารแล้ว มากกว่าร้อยละ 90
จะสามารถขับออกมากับอุจจาระได้(2,4) ดังนัน้ จึงมีความเป็น
ไปได้สูงมากที่ฟันที่ผู้ป่วยกลืนจะถูกขับถ่ายออกมาในที่สุด
โดยไม่ท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนใด ในทางตรงกั น ข้ า ม
สิ่งแปลกปลอมที่กลืนเข้าไปในกรณีศึกษาที่สองและสามคือ
หัวกรอ ซึง่ จัดว่าเป็นวัตถุมคี ม อาจท�ำให้เกิดการทะลุของทาง
เดินอาหารได้ ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องรีบน�ำออก เวลา
ในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทางที่มีความพร้อมใน
การส่องกล้องน�ำออกเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด ดังเช่นในกรณี
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ศึกษาที่สองที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยเพื่อน�ำหัวกรอออกจาก
กระเพาะอาหารได้ภายในเวลา 3 ชัว่ โมงหลังการกลืนหัวกรอ
ส่วนในกรณีศกึ ษาทีส่ ามจะเห็นว่า ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั การส่งต่อ
จากโรงพยาบาลหนึง่ ไปอีกโรงพยาบาลหนึง่ เพือ่ รับการรักษา
กับแพทย์เฉพาะทางทีม่ คี วามพร้อมในการส่องกล้องทางเดิน
อาหาร ระยะเวลา 4 ชั่วโมงตั้งแต่กลืนสิ่งแปลกปลอมจน
กระทั่งได้รับการส่องกล้อง กลับพบว่านานพอที่สิ่งแปลก
ปลอมจะเคลื่อนลงไปถึงล�ำไส้แล้วเป็นเหตุให้ไม่สามารถน�ำ
หัวกรอออกมาได้และต้องเปลี่ยนแผนการรักษาเป็นการ
ติดตามอาการและถ่ายภาพรังสีเป็นระยะ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
โอกาสเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นจากการทะลุ ข อง
ทางเดินอาหาร แม้โดยทั่วไปจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยเพียง
ร้อยละ 1 ก็ตาม(7) แต่กเ็ ป็นการเพิม่ ความกังวลแก่ผปู้ ว่ ยและ
ผูป้ กครอง ท�ำให้ผปู้ ว่ ยต้องรับการถ่ายภาพรังสีหลายครัง้ เพือ่
ติดตามอาการและต�ำแหน่งของสิ่งแปลกปลอม รวมถึง
ผู้ปกครองต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการดังกล่าว
ดังนัน้ กรณีทที่ นั ตแพทย์ไม่ได้ทำ� การรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล
ที่มีศักยภาพในการน�ำวัตถุออก ควรมีข้อมูลโรงพยาบาล
พร้อมทั้งรายชื่อแพทย์เฉพาะทางที่สามารถท�ำหัตถการ
ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์สำ� หรับการติดต่อ และส่งต่อผูป้ ว่ ย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้
การกลืนหรือการส�ำลักฟันทีถ่ กู ถอนออกมาขณะรักษา
เป็นอุบัติเหตุที่พบได้ในทางทันตกรรม ดังจะเห็นได้จาก
รายงานผูป้ ว่ ยทีม่ ตี อ่ เนือ่ ง(19,21) และจากการศึกษาทางระบาด
วิทยาที่ผ่านมาพบว่า จากอุบัติการณ์ของอุบัติเหตุการกลืน
ทั้งหมดมีการกลืนฟันร้อยละ 1.5 (7/464)(23) ร้อยละ 13.0
(3/23)(24) ร้อยละ 9.1 (1/11)(25) และร้อยละ 2.5 (1/40)(26)
ตามล�ำดับ โดยพบว่า ผู้ป่วยทุกรายที่กลืนฟันเข้าไปมีการ
ขับถ่ายออกมากับอุจจาระโดยไม่มีอาการใด(24-26) จากการ
ส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถามของ Hisanaga และคณะ(25)
พบว่า จากทันตแพทย์ทั้งหมด 145 คนที่ตอบแบบสอบถาม
มีเพียงร้อยละ 3.8 เท่านั้นที่คิดว่า หัตถการการถอนฟันเป็น
หัตถการที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการกลืน ดังนั้น
จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ ทั น ตแพทย์ ต ระหนั ก ถึ ง
ความเสี่ยงนี(25)
้ เพื่อจะได้ท�ำการป้องกันอย่างเหมาะสม เช่น
ถอนฟันอย่างระมัดระวัง ใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้อง ใช้เครื่องดูด
น�้ำลายแรงดันสูงร่วมด้วย ใช้ผ้าก๊อซวางไว้ในส่วนหลังของ
ช่องปาก เป็นต้น ประเด็นที่ส�ำคัญในกรณีที่ถอนฟันแล้วพบ
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ว่าฟันที่ถูกถอนหายไปในช่องปาก โดยผู้ป่วยไม่มีอาการใด
ดังเช่นผู้ป่วยในกรณีศึกษาที่หนึ่งนั้น ทันตแพทย์ไม่ควร
ประเมินเองว่าฟันถูกกลืนเข้าไปในทางเดินอาหารแล้ว โดย
ไม่ ไ ด้ ส ่ ง ตรวจเพื่ อ ระบุ ต� ำ แหน่ ง ฟั น จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าผูป้ ว่ ยเด็กอายุ 8 ปีทไี่ ด้รบั การถอนฟันแล้ว
ฟันทีถ่ อนได้หายไปโดยทันตแพทย์ผใู้ ห้การรักษาสันนิษฐาน
ว่าน่าจะถูกกลืนไปเนือ่ งจากผูป้ ว่ ยไม่มอี าการใด แต่เมือ่ ผ่าน
ไปหนึ่งสัปดาห์ ผู้ป่วยมีอาการหายใจล�ำบาก หอบเหนื่อย
ร่วมกับมีไข้ตำ�่ เมือ่ แพทย์ตรวจและถ่ายภาพรังสีจงึ พบว่า ฟัน
ที่ถูกถอนนั้นได้ถูกส�ำลักเข้าไปติดค้างในหลอดลม จึงท�ำให้
เกิ ด อาการในระบบทางเดิ น หายใจดั ง กล่ า วและมี ค วาม
จ�ำเป็นต้องผ่าตัดเปิดเข้าไปทางทรวงอก (thoracotomy) เพือ่
น�ำฟันออกเนือ่ งจากส่องกล้องทางเดินหายใจเพือ่ น�ำออกแล้ว
ไม่ส�ำเร็จ(21) นอกจากนี้ สิ่งที่อันตรายมากในกรณีที่ผู้ป่วย
บางรายไม่มีอาการใด แต่ได้ส�ำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าไปใน
ทางเดินหายใจ คือเมื่อผู้ป่วยมีการเปลี่ยนต�ำแหน่งร่างกาย
เช่ น นั่ ง ตั ว ตรง เดิ น หรื อ ขณะโดยสารยานพาหนะ
สิ่งแปลกปลอมอาจมีการเคลื่อนต�ำแหน่งลึกลงไปในแขนง
ทางเดินหายใจ เช่น ในท่อลมและท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดอาการของ
การอุดกั้นทางเดินหายใจขึ้นมาอย่างฉับพลันได้(13) หากฟัน
ตกลงไปในระบบทางเดินหายใจแล้ว หากติดอยู่ที่หลอดลม
ก็สามารถท�ำให้ผู้ป่วยหายใจล�ำบากและต้องการการรักษา
ฉุกเฉินได้(19) แต่หากเข้าไปอยู่ในปอด บางส่วนของฟันก็
สามารถท�ำอันตรายต่อเยื่อบุ (lining mucosa) ของระบบ
ทางเดินหายใจได้ หรือหากค้างอยูใ่ นทางเดินหายใจเป็นเวลา
นานก็ท�ำให้เกิดอาการแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ
ตามมาได้(21) ดังนัน้ ในกรณีทที่ นั ตแพทย์ถอนฟันแล้วฟันหาย
ไปในช่องปาก และผู้ป่วยไม่มีอาการใด ให้ตั้งสมมติฐานไว้
เสมอว่าฟันนั้นได้ถูกกลืนหรือส�ำลักเข้าไปแล้ว และต้อง
ท�ำการส่งต่อผูป้ ว่ ยเพือ่ ตรวจสอบให้ได้วา่ ฟันนัน้ อยูใ่ นต�ำแหน่ง
ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าไปในระบบทางเดินหายใจหรือไม่
แล้วจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีต่อไป(13,21)
การกลื น หรื อ การส� ำ ลั ก หั ว กรอขณะรั ก ษาก็ เ ป็ น
อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยในทางทันตกรรมเช่นกัน โดยจากการ
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่า จากอุบัติการณ์ของอุบัติเหตุการกลืน
ทั้งหมดมีการกลืนหัวกรอร้อยละ 8.7 (2/23)(24) ร้อยละ 2.5
(1/40)(26) และร้อยละ 26.9 (125/464)(23) ตามล�ำดับโดย
ผู้ป่วยทุกรายได้ขับถ่ายหัวกรอออกมาในที่สุดโดยไม่เกิด
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ภาวะแทรกซ้อนใด(24,26) รายงานผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ นมา พบว่า การกลืน
หัวกรอขณะรักษามักเกิดจากหัวกรอหลุดออกจากด้ามกรอ
โดยไม่คาดคิด(8) เช่นเดียวกันกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย
กรณีศกึ ษาทีส่ องและสามนัน้ สาเหตุมาจากความไม่สมบูรณ์
ของการยึดระหว่างหัวกรอกับด้ามกรอ ซึ่งมาจากการช�ำรุด
ของด้ามกรอเอง และการที่ทันตแพทย์ใส่หัวกรอไม่ถูกต้อง
ดังนัน้ ก่อนน�ำเครือ่ งมือทางทันตกรรมชนิดใดก็ตามไปใช้งาน
ควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือก่อนใช้เสมอ การ
ใช้งานหัวกรอแต่ละครั้ง ควรใส่หัวกรอให้ถึงจุดลึกสุดของ
หัวด้ามกรอ และเช็คการยึดติดของหัวกรอกับด้ามกรอ
ทุกครั้ง(27,32)

บทสรุป

อุบัติเหตุการกลืน หรือการส�ำลักสิ่งแปลกปลอมใน
ขณะการรักษาทางทันตกรรมมีอุบัติการณ์การเกิดค่อนข้าง
น้อย เมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
ทั น ตแพทย์ ทุ ก คนควรตระหนั ก ถึ ง การวางแผนป้ อ งกั น
อุ บั ติ เ หตุ ก ่ อ นการรั ก ษาเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด นอกจากนี้
ทันตแพทย์ควรมีความรู้ มีความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยไป
รับการรักษาเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาที่ทันท่วงที
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