รายงานผู้ป่วย

Case Report

การรักษาโรคปริทันต์ในผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ�
ที่สัมพันธ์กับตับอักเสบบีและตับแข็ง: รายงานผู้ป่วย
Periodontal Treatment in a Patient with
Thrombocytopenia Related to Hepatitis B
and Cirrhosis: A Case Report
ศรินทิพย์ ปิติวัฒน์สกุล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
Sarintip Pitiwatsakul
Chiangrai Prachanukroh hospital, Chiangrai
ชม. ทันตสาร 2561; 39(2) : 133-141

CM Dent J 2018; 39(2) : 133-141

บทคัดย่อ

Abstract

ค�ำส�ำคัญ: การรักษาโรคปริทนั ต์ เกล็ดเลือดต�ำ่ ตับอักเสบบี
ตับแข็ง

Keywords: periodontal treatment, thrombocytopenia,
hepatitis B, liver cirrhosis

การมีภาวะเกล็ดเลือดต�ำ่ เป็นระยะเวลานานพบได้ใน
ผู้ป่วยที่มีตับแข็งและตับอักเสบบี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการมี
เลือดออกจากเหงือกหลังการรักษาโรคปริทันต์ ดังนั้น
ทันตแพทย์ควรมีความเข้าใจระบบการแข็งตัวของเลือด
เพื่อการส่งตรวจผลเลือดทางห้องปฏิบัติการคลินิก และ
วางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์อย่างเหมาะสม ผู้ป่วย
รายนี้มีเกล็ดเลือดต�่ำอย่างรุนแรง ได้รับเกล็ดเลือดเข้มข้น
และพลาสมาสดแช่แข็งก่อนท�ำการรักษาโรคปริทันต์ ไม่มี
ภาวะเลือดออกหลังการรักษา และมีการหายของแผลเป็น
ปกติ

Thrombocytopenia in the patient related
cirrhosis and hepatitis B caused the risk of gingival
bleeding. In periodontal treatment plan, dentist should
concern about the coagulation pathway.
Haematological laboratory examinations were
important prior to periodontal treatment. Dental and
medical team work should cooperate to avoid
bleeding complication after treatment. Platelet and
fresh frozen plasma transfusions were necessary in
such a case before periodontal treatment. As a result,
the patient had normal wound healing and no bleeding
complication.
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ภาวะมีเกล็ดเลือดต�่ำมักพบได้ในกลุ่มคนที่มีโรคตับซึ่ง
พบได้บ่อยว่าสัมพันธ์กับการดื่มสุรา การติดเชื้อตับอักเสบบี
และซี มะเร็งตับ การมีไขกระดูกผิดปกติ การได้รับยาเคมี
บ�ำบัด และการเป็นโรคไตทีม่ กั มีสาเหตุจากมีภาวะความดันสูง
กรวยไตอักเสบ และเบาหวาน(1,2) ความรุนแรงของโรคตับมี
ความสัมพันธ์กับภาวะเกล็ดเลือดต�่ำคือพบการมีเกล็ดเลือด
ต�ำ่ ในคนทีม่ โี รคตับเรือ้ รังแต่ไม่มภี าวะตับแข็งได้รอ้ ยละ 6 แต่
หากมีภาวะตับแข็งร่วมด้วยจะพบว่ามีเกล็ดเลือดต�่ำได้มาก
ถึงร้อยละ 70(3) นอกจากนั้นการศึกษาของ Joo และคณะ
(2017) ยังได้รายงานว่าผูท้ มี่ ภี าวะติดเชือ้ ตับอักเสบบีมคี วาม
สัมพันธ์กบั อุบตั กิ ารณ์การมีเกล็ดเลือดต�ำ่ โดยเฉพาะกลุม่ คน
ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ผู้ที่ด่ืมแอลกอฮอล์ในปริมาณ
ตัง้ แต่ 20 กรัมต่อวัน มีดชั นีมวลกาย (body mass index; BMI)
ตั้งแต่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีระดับของอะลานีน
อะมิโนทรานสเฟอเรส (alanine aminotransferase; ALT)
ในเลือดสูงตั้งแต่ 36 ยูนิตต่อลิตร และยังพบว่าการมีภาวะ
ตับอักเสบบีสมั พันธ์กบั การมีเกล็ดเลือดต�ำ่ แม้วา่ ผูป้ ว่ ยจะยัง
ไม่มีตับแข็งหรือม้ามโต(4)
Strauss และคณะ (2002) ได้แบ่งระดับความรุนแรง
ของภาวะเกล็ดเลือดต�่ำเป็นแบ่งเป็น 4 ระดับคือ ระดับที่
เกล็ดเลือดต�ำ่ กว่า 150,000 ต่อไมโครลิตร เป็นระดับเล็กน้อย
ระดับปานกลางคือเกล็ดเลือดต�ำ่ กว่า 100,000 ต่อไมโครลิตร
ระดับรุนแรงมีเกล็ดเลือดต�ำ่ กว่า 50,000 ต่อไมโครลิตร และ
หากมีเกล็ดเลือดต�่ำกว่า 20,000 ต่อไมโครลิตร ถือว่าเป็น
ระดับรุนแรงมาก(5) ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับเกล็ดเลือดต�ำ่ มักมีอาการ
ที่ท�ำให้ต้องมาพบแพทย์ การศึกษาของ Turvani และคณะ
(2014) พบว่าผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินด้วยภาวะเกล็ดเลือดต�่ำ
มีจ�ำนวนร้อยละ 12 ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต�่ำอย่างรุนแรง(6)
อย่างไรก็ตามทันตแพทย์สามารถให้การรักษาทางทันตกรรม
แก่ผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต�่ำได้โดยการเตรียมผู้ป่วยให้พร้อม
ก่อนการรักษา เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยกลุม่ นีย้ งั ต้องการคุณภาพชีวติ
ที่ดี สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ Patel และคณะ (2016)
รายงานการรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะตับอักเสบซีทมี่ ตี บั แข็งและ
มีเกล็ดเลือด 32,000 ต่อไมโครลิตร โดยให้เกล็ดเลือดก่อน
การถอนฟันจ�ำนวนหลายซี่ และติดตามอาการผู้ป่วยหลัง
ถอนฟัน 24 ชัว่ โมงและ 1 สัปดาห์ ไม่พบภาวะเลือดออกหลัง
ถอนฟัน(7) ดังนั้นกรณีที่ทันตแพทย์จะวางแผนท�ำการรักษา
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โรคปริทันต์ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบบี ตับแข็งเรื้อรัง
และมีเกล็ดเลือดต�่ำดังในรายงานนี้ ให้ยึดหลักการเดียวกับ
การท�ำศัลยกรรมช่องปาก โดยจ�ำเป็นต้องให้ส่วนประกอบ
ของเลือดก่อนการรักษา เนื่องจากการรักษาโรคปริทันต์
เป็นการรักษาที่เสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกขณะและหลัง
รักษา รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการรักษา
โรคปริทันต์ในผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบบี มีภาวะตับแข็ง
ร่วมกับการมีเกล็ดเลือดต�่ำรุนแรงเป็นเวลานาน

รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 37 ปี อาชีพรับจ้าง มาด้วยอาการ
ส�ำคัญคือบดเคี้ยวอาหารด้านขวาไม่สะดวก

ประวัติการเจ็บป่วยทางการแพทย์
ผูป้ ว่ ยมีภาวะตับอักเสบจากไวรัสบีมานาน 7 ปี ตับแข็ง
ม้ามโต และมีเกล็ดเลือดต�่ำในช่วง 30,000-50,000 ต่อ
ไมโครลิตรต่อเนื่องกันนาน 7 ปี ผลตรวจไขกระดูก พบว่า
ไขกระดูกฝ่อ ผู้ป่วยมีค่าเกล็ดเลือด 48,000 ต่อไมโครลิตร
ก่อนการได้รับยาต้านไวรัสลามิวูดีน (lamivudine) ปัจจุบัน
ได้รับยาลามิวูดีนขนาด 150 มิลลิกรัม วันละ 1 เม็ดอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่มีประวัติติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ไม่มีประวัติแพ้ยา
ไม่มีประวัติด่ืมสุรา ไม่สูบบุหรี่ สามารถใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ได้ตามปกติ

ประวัติทางทันตกรรม
ได้รับการอุดฟันซี่ 18, 17, 24, 26, 36, 46, 48 ถอน
ฟันซี่ 16, 25 หลังถอนฟันไม่มีเลือดออกผิดปกติ (ฟันซี่ 16
ถูกถอนฟันมานานประมาณ 1 ปี ก่อนการถอนฟันได้รับการ
เติมเกล็ดเลือด ส่วนฟันซี่ 25 ผู้ป่วยไม่สามารถระบุเวลาที่ได้
รับการถอนฟัน) และไม่เคยได้รับการขูดหินน�้ำลาย

การตรวจในช่องปาก
มีคราบจุลนิ ทรียแ์ ละหินน�ำ้ ลายทัง้ บริเวณเหนือเหงือก
และใต้เหงือก เหงือกอักเสบ ขอบเหงือกกลมมน บวม พบ
เหงือกร่นในบริเวณฟันซี่ 27, 46 ประมาณ 2 มิลลิเมตร
ฟันซี่ 18, 17, 26 มีเหงือกร่น 1 มิลลิเมตร (รูปที่ 1) โดยทัว่ ไป
มีร่องเหงือกประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ฟันซี่ 27, 46 สูญเสีย
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การตรวจร่างกาย

1A

ผู ้ ป ่ ว ยมี ลั ก ษณะตั ว เหลื อ งเล็ ก น้ อ ย ไม่ พ บมี ภ าวะ
ตาเหลือง ตับโตเล็กน้อย

ผลทางภาพรังสีและการตรวจช่องท้องด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasound)

ตับแข็ง ม้ามโต และมีน�้ำในช่องท้องเล็กน้อย (small
amount of ascites) ถุงน�้ำดี ตับอ่อน และไตปกติ

1B

ผลทางภาพรังสีฟัน
ส่วนใหญ่มีระดับกระดูกเบ้าฟันปกติ ยกเว้นฟันซี่ 18,
26, 27, 46 ด้านไกลกลางมีการละลายของกระดูกเบ้าฟันใน
ระนาบนอนประมาณหนึ่งในสามส่วนคอฟัน (รูปที่ 3)

1C

รูปที่ 1

ผลทางห้องปฏิบัติการคลินิก

ลักษณะในช่องปาก มุมมองด้านข้างขวา (1A) ด้าน
หน้า (1B) และด้านข้างซ้าย (1C)

Figure 1 Intraoral appearance of the patient 1A Lateral
(Right) 1B Frontal 1C Lateral (Left)

การยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ 5 มิลลิเมตร ฟันซี่ 18, 17,
22, 26 สูญเสียการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ 4 มิลลิเมตร
ตามบันทึกการตรวจสภาวะปริทันต์ โดยมีค่าการสูญเสีย
ระดับการยึดเกาะทางปริทันต์ (clinical attachment loss;
CAL) 1-2, 3-4 และมากกว่า 5 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ
21.4, 76.8 และ 1.8 ของจ�ำนวนซี่ฟันตามล�ำดับ (รูปที่ 2)
บางต� ำ แหน่ ง มี เ ลื อ ดออกขณะตรวจด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ตรวจ
ปริทันต์ ไม่มีฟันโยก

การดูแลอนามัยช่องปาก
การแปรงฟันโดยปัดขึ้นลงและวิธีถูไปมาเป็นบางครั้ง

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่ามีเกล็ดเลือดต�่ำ
คื อ 30,000 ต่ อ ไมโครลิ ต ร ระยะเวลาโปรทรอมบิ น
(prothrombin time; PT) มีค่า 14.2 วินาที ระยะเวลาพา
เชียลทรอมโบพลาสติน (partial thromboplastin time;
PTT) มีค่า 42.3 วินาที และค่าไอเอ็นอาร (international
normalized ratio; INR) มีค่า 1.28 ดังแสดงในตารางที่ 1

การวินิจฉัยโรค

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็น generalized mild to

moderate with 27, 46 localized severe chronic
periodontitis ตามเกณฑ์การจ�ำแนกโรคของสถาบันปริทนั ต
วิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Academy of
Periodontology, AAP)(8)

การวางแผนการรักษา
ก่อนวันนัดท�ำการรักษาโรคปริทันต์ ให้ค�ำแนะน�ำการ
ดูแลอนามัยในช่องปากด้วยการแปรงฟันแบบโมดิฟายบาส
เทคนิค (modified Bass technique) และใช้ไหมขัดฟัน
ถ่ายภาพรังสีเพื่อประเมินสภาวะอวัยวะปริทันต์ วางแผน
ท�ำการขูดหินน�้ำลายและเกลารากฟัน ซึ่งหัตถการดังกล่าว
อาจท�ำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการมีเลือดออก จึงวางแผนปรึกษา
แพทย์เพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษา ท�ำการพิมพ์ปากเพื่อ
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สภาวะปริทันต์ก่อนรักษา

Figure 2 Periodontal status before treatment

ท�ำสเทนต์ศัลยกรรม (surgical stent) ใส่ให้ผู้ป่วยหลังเกลา
รากฟัน หลังจากนัน้ จะนัดให้ผปู้ ว่ ยมาท�ำฟันปลอมแบบถอด
ได้ต่อไป

การรักษาผู้ป่วย
ในวันนัดท�ำการรักษา แพทย์มคี วามเห็นให้เติมเกล็ดเลือด
เข้มข้น (platelet concentrate) จ�ำนวน 6 ยูนิต และเติม
พลาสมาสดแช่แข็ง (fresh frozen plasma) จ�ำนวน 2 ยูนิต
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ภาพรังสีรอบปลายรากฟัน

Figure 3 Full mouth periapical films

และหลังเติมเลือดให้ทันตแพทย์ท�ำการรักษาทันที โดย
ท�ำการวัดร่องลึกปริทันต์ ขูดหินน�้ำลายและเกลารากฟัน ใส่
สเทนต์ศลั ยกรรม ทันตแพทย์ตดิ ตามการมีเลือดออกโดยการ
สอบถามทางโทรศัพท์ในวันที่ 1 และ 3 ให้ผปู้ ว่ ยถอดสเทนต์
ศัลยกรรมในวันที่ 3 หลังรักษาเนือ่ งจากไม่พบการมีเลือดออก
นัดผูป้ ว่ ยตรวจการหายของเหงือกทีร่ ะยะเวลา 7 และ 21 วัน

การติดตามและประเมินผลการรักษา
หลังจากติดตามเป็นเวลานาน 3 สัปดาห์ ไม่พบว่า
ผู้ป่วยรายนี้มีเลือดออกจากเหงือก

บทวิจารณ์

เนื่องจากช่องปากมีเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด และ
แบคที เ รี ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องโรคปริ ทั น ต์ อ าจแพร่ เ ข้ า สู ่
กระแสเลื อ ดได้ ตั บ จะท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ จั ด แบคที เ รี ย จาก
กระแสเลื อ ด ดั ง นั้ น ในคนที่ เ ป็ น โรคตั บ อาจมี ภ าวะที่ มี
แบคทีเรียในกระแสเลือดซึ่งเกิดมาจากโรคปริทันต์ แล้วยัง
สามารถเป็นแหล่งของการแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้(9) ใน
ปัจจุบนั มีรายงานจ�ำนวนหนึง่ ทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
โรคปริทันต์และภาวะตับแข็ง แต่มีจ�ำนวนน้อยที่รายงานถึง
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างโรคตับแข็งและโรคปริทนั ต์(10-12)
ทั้งนี้การดูแลอนามัยช่องปากของผู้ป่วยอาจมีผลต่อสภาวะ
ปริทันต์ด้วย ผู้ป่วยในรายงานนี้มีตับแข็ง ตับอักเสบบี และมี

โรคปริทนั ต์อกั เสบอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเป็นผลเนือ่ งจาก
การดูแลความสะอาดในช่องปากอยู่ในระดับปานกลาง จึง
พบว่าฟันที่เป็นโรคปริทันต์ในระดับรุนแรงมีจ�ำนวนน้อย
ผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการเป็นข้ อ มู ลที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการวางแผนรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มี
ประวัติตับแข็ง โดยทันตแพทย์ควรตรวจจ�ำนวนเกล็ดเลือด
ร่วมกับค่าระยะเวลาโปรทรอมบิน ระยะเวลาพาร์เชียล
ทรอมโบพลาสติน และค่าไอเอ็นอาร์ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ประเมิน
ปัจจัยในการแข็งตัวของเลือด โดยระยะเวลาโปรทรอมบิน
เป็นค่าที่ใช้ประเมินกลไกการแข็งตัวของเลือดที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกระบบเลือด (extrinsic pathway) ส่วนระยะ
เวลาพาร์เชียลทรอมโบพลาสตินเป็นค่าที่ใช้ประเมินกลไก
การแข็งตัวของเลือดที่เกิดจากปัจจัยภายในระบบเลือด
(intrinsic pathway)(13) ซึ่งค่าต่าง ๆ นี้มีความส�ำคัญคือ
หากเกล็ดเลือดที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะท�ำให้ผู้ป่วยมีเลือดออก
จากเหงือกนาน อาจท�ำให้ผู้ป่วยสูญเสียเลือด มีอาการซีด
ผู้ป่วยรายนี้มีค่าเกล็ดเลือดต�่ำกว่าปกติมาก ค่าระยะเวลา
โปรทรอมบิน ระยะเวลาพาร์เชียลทรอมโบพลาสตินนานกว่า
ปกติ แสดงว่าผูป้ ว่ ยมีแนวโน้มทีจ่ ะมีเลือดหยุดยากหลังรักษา
ทางทั น ตกรรม ดั ง นั้ น แพทย์ จึ ง ได้ ใ ห้ เ กล็ ด เลื อ ดเข้ ม ข้ น
เพื่อช่วยให้มีเกล็ดเลือดมากพอส�ำหรับการแข็งตัวของเลือด
และให้พลาสมาสดแช่แข็งเพื่อชดเชยปัจจัยในการแข็งตัว
ของเลือด
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ในกรณี ที่ ผู ้ ป ่ ว ยมี เ กล็ ด เลื อ ดต�่ ำ กว่ า 20,000 ต่ อ
ไมโครลิตรอาจพบความผิดปกติทางคลินิกคือมีอาการช�้ำ
(brusing) แต่หากมีเกล็ดเลือดต�ำ่ กว่า 10,000 ต่อไมโครลิตร
จะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด เลื อ ดออกได้ เ องจากเหงื อ ก
เลือดก�ำเดาไหล มีเลือดออกมากผิดปกติระหว่างมีประจ�ำเดือน
มีจำ�้ เลือด จุดเลือดออก และอาจมีอนั ตรายถึงชีวติ ได้อนั เนือ่ ง
มาจากการมีเลือดออกในสมองหรือทางเดินอาหาร(14) ผูป้ ว่ ย
ในรายนีม้ คี า่ เกล็ดเลือด 30,000 ต่อไมโครลิตร จัดเป็นระดับ
ทีม่ คี า่ เกล็ดเลือดต�ำ่ ในระดับรุนแรง(5) โดยยังไม่พบว่ามีความ
ผิดปกติของการมีเลือดออก ไม่มีเลือดออกจากเหงือกเอง
ไม่มีจ้�ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง ทันตแพทย์ได้
วางแผนท�ำการเกลารากฟันทั้งปากซึ่งอาจท�ำให้มีเลือดออก
หลังเกลารากฟันได้ แพทย์ได้พิจารณาให้เกล็ดเลือดเข้มข้น
จ�ำนวน 6 ยูนิต โดยเกล็ดเลือดเข้มข้น 1 ยูนิต จะท�ำให้ผู้ป่วย
มีค่าเกล็ดเลือดเพิ่มได้ประมาณ 6,000 ต่อไมโครลิตร(1) ทั้งนี้
เพือ่ ให้คา่ ของเกล็ดเลือดสูงเกิน 50,000 ต่อไมโครลิตร ซึง่ จะ
สามารถท�ำหัตถการได้อย่างปลอดภัย(15) แต่หากต้องการท�ำ
หัตถการที่รุกล�้ำต้องมีค่าขั้นต�่ำของเกล็ดเลือดประมาณ
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100,000 ต่อไมโครลิตร(1) ซึง่ ในการท�ำหัตถการเกลารากฟัน
ให้แก่ผู้ป่วยรายนี้ไม่เป็นหัตถการที่รุกล�้ำ เนี่องจากฟันที่มี
ร่องลึกปริทันต์ 5 มิลลิเมตร มีจ�ำนวนไม่มาก
ภาวะเกล็ดเลือดต�่ำพบได้ในผู้ป่วยที่มีตับแข็ง มีการ
ติดเชื้อตับอักเสบบีและซี และยังสามารถพบได้จากการที่
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาต้านไวรัส(16) ผูป้ ว่ ยในรายงานฉบับนีไ้ ด้รบั การ
วินจิ ฉัยว่าเป็นตับอักเสบบีและได้รบั ยาต้านไวรัสคือลามิวดู นี
ขนาด 150 มิลลิกรัม วันละ 1 เม็ด เป็นเวลานาน 7 ปี และ
พบมีเกล็ดเลือดต�่ำ โดยที่การศึกษาของ Lebensztejn และ
คณะ (2002) พบการมีเกล็ดเลือดต�่ำหลังจากการรักษา
ตั บ อั ก เสบบี ใ นผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ด้ ว ยยาลามิ วู ดี น เป็ น เวลานาน
1 เดือน แต่ในผู้ใหญ่ยังไม่มีการรายงานการเกิดเกล็ดเลือด
ต�่ำจากการใช้ยานี(17)
้ กล่าวคือปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการเกิดภาวะเกล็ดเลือดต�่ำ แต่มีการอธิบายว่าเกิด
จากการมีตบั อักเสบหรือตับแข็งจะท�ำให้เกิดแรงดันเลือดใน
ตับสูง เกิดการคั่งของเลือดในม้าม ท�ำให้ม้ามโต จึงมีผลให้
เกล็ ด เลื อ ดในกระแสเลื อ ดมี น ้ อ ยลง หรื อ เกิ ด จากกลไก
ของระบบภูมิคุ้มกันที่มีการสร้างอิมมูโนโกลบูลินมาต่อต้าน

ตารางที่ 1 ผลทางห้องปฏิบัติการในวันที่ท�ำการรักษา

Table 1

Clinical laboratory test on treatment day
รายการ

platelet count
prothrombin time, PT
partial thromboplastin time, PTT
INR
alkaline phosphatase, ALP
aspartate amino transferase, AST
alanine aminotransferase, ALT
total bilirubin
direct bilirubin
albumin
globulin
BUN
creatinine

ผล
30,000 ต่อไมโครลิตร

ค่าปกติ
140,000-400,000 ต่อไมโครลิตร

14.2 วินาที

9.2-13.1

42.3

วินาที

23.2-36.9 วินาที

61

ยูนิตต่อลิตร

40-150

ยูนิตต่อลิตร

27

ยูนิตต่อลิตร

5-34

ยูนิตต่อลิตร

37

ยูนิตต่อลิตร

0-55

ยูนิตต่อลิตร

1.7

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

0.2-1.2

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

0.6

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

0-0.5

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

4.3

กรัมต่อเดซิลิตร

3.5-5.2

กรัมต่อเดซิลิตร

2.6

กรัมต่อเดซิลิตร

2.0-3.5

กรัมต่อเดซิลิตร

13

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

8.9-20.6

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

1.17

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

0.78-1.18 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

วินาที

1.28
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เกล็ดเลือด รวมทั้งการสังเคราะห์โปรตีนทรอมโบพอยอีติน
ในตับน้อยลง ท�ำให้สร้างปัจจัยทีก่ ระตุน้ การสร้างเกล็ดเลือด
น้อยลงด้วย(16,18,19)
การศึกษาของ Hong และคณะ (2012) ที่ศึกษาถึงวิธี
การตรวจคัดกรองค่าไอเอ็นอาร์โดยใช้เครือ่ งตรวจวัดในคลินกิ
กรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกจากการรักษา
ทางทันตกรรมทีร่ กุ ล�ำ้ เช่น การถอนฟัน การเจาะระบายหนอง
การขูดหินน�้ำลายและเกลารากฟัน โดยการตรวจไอเอ็นอาร์
ในคนที่มีประวัติโรคตับอักเสบบีหรือซี มีประวัติโรคตับ
มีความผิดปกติของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของตับ
มี ป ระวั ติเ ลื อดออกนานหลัง ท�ำหัตถการที่รุก ล�้ำ เคยดื่ม
แอลกอฮอล์เกินกว่า 20 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็นเวลานานมากกว่า
2 ปี มีภาวะดีซ่านหรือมีน�้ำในช่องท้อง หรือมีภาวะผิดปกติ
ของสมองร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ พบว่ามีผู้ป่วย 1 รายที่มีค่า
ไอเอ็นอาร์ 1.6 มีเลือดออกมากหลังจากท�ำการขูดหินน�ำ้ ลาย
จะเห็นได้ว่าหากทันตแพทย์พิจารณาเฉพาะค่าไอเอ็นอาร์
เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถพยากรณ์การมีเลือดออกหลัง
รักษาได้(20) ผู้ป่วยในรายงานนี้มีค่าไอเอ็นอาร์ปกติคือ 1.28
ซึง่ ค่าไอเอ็นอาร์คำ� นวณมาจากค่าระยะเวลาโปรทรอมบินซึง่
เป็นการประเมินกลไกการแข็งตัวของเลือดเฉพาะที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกระบบเลือดเท่านั้น ทันตแพทย์จ�ำเป็นต้อง
ทราบผลค่าระยะเวลาพาร์เชียลทรอมโบพลาสตินในผู้ป่วย
โรคตับด้วย ซึ่งค่านี้เป็นการประเมินปัจจัยกลไกการแข็งตัว
ของเลื อ ดที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย ภายในระบบเลื อ ด ดั ง นั้ น
ทันตแพทย์ควรต้องท�ำการส่งตรวจเลือดทางห้องปฏิบตั กิ าร
อย่างครบถ้วน
ผู้ป่วยรายนี้ได้รับพลาสมาสดแช่แข็งจ�ำนวน 2 ยูนิต
เพือ่ เป็นการเสริมปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดทีส่ ว่ นใหญ่ถกู
สร้างจากตับ โดยหลังจากการให้เกล็ดเลือดเข้มข้นและ
พลาสมาสดแช่แข็งให้ทันตแพทย์เริ่มท�ำการรักษาทันที เพื่อ
ป้องกันการเสือ่ มสภาพของปัจจัยทีใ่ ช้ในการแข็งตัวของเลือด
และการลดลงอย่างรวดเร็วของเกล็ดเลือด(1,14) ผู้ป่วยใน
รายงานนีไ้ ม่มเี ลือดออกหลังรักษาเนือ่ งจากได้รบั เกล็ดเลือด
เข้มข้นและพลาสมาสดแช่แข็งเพียงพอ แต่อาจท�ำให้เกิดผล
ข้างเคียงต่อผูป้ ว่ ยได้ เนือ่ งจากเกล็ดเลือดจ�ำนวน 6 ยูนติ และ
พลาสมาสดแช่แข็ง 2 ยูนิตนั้น มีโอกาสที่จะได้รับมาจาก
ผู้บริจาคเลือดจ�ำนวนถึง 8 คน ผู้ป่วยอาจมีอาการแพ้เลือด
หรือมีการติดเชือ้ จากการได้รบั เลือดได้ แม้วา่ มีโอกาสติดเชือ้
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ตับอักเสบบีจากการได้รับเลือดจะมีน้อยคือประมาณ 1 ต่อ
350,000 แต่ทนั ตแพทย์กค็ วรค�ำนึงถึงผลแทรกซ้อนของการ
ให้เลือดด้วย(21)
นอกเหนื อ ไปจากการให้ เ กล็ ด เลื อ ดเข้ ม ข้ น แล้ ว
ทันตแพทย์ยังให้ผู้ป่วยรายนี้ใช้สเทนต์ศัลยกรรมเพื่อช่วย
ในการป้องกันการรบกวนแผลบริเวณเหงือกหลังจากการ
รั ก ษา (1,22,23) เนื่ อ งจากมี ฟ ั น บางซี่ ที่ มี ร ่ อ งลึ ก ปริ ทั น ต์
5 มิลลิเมตร การเกลารากฟันอาจท�ำให้ผู้ป่วยเกิดแผลที่
เหงือกได้ หากมีการบาดเจ็บจากการบดเคีย้ วอาหารหรือการ
แปรงฟันอาจท�ำให้มีเลือดไหลออกมาอีก ทันตแพทย์ได้
ติดตามโดยการสอบถามทางโทรศัพท์ในวันที่ 1 และ 3
หลังรักษา เมื่อพบว่าผู้ป่วยไม่มีเลือดออกจึงให้ถอดสเทนต์
ศัลยกรรมออก อย่างไรก็ตามการใส่สเทนต์ศลั ยกรรมมีขอ้ เสีย
คือรบกวนการบดเคี้ยวอาหารของผู้ป่วย และนัดมาตรวจใน
ช่องปากวันที่ 7 และ 21 หลังรักษา การศึกษาของ Fillmore
และคณะ (2013) รายงานว่าทันตแพทย์ได้ตดิ ตามการมีเลือด
ออกหลังการถอนฟันในผูป้ ว่ ยทีม่ เี กล็ดเลือดต�ำ่ จ�ำนวน 2 ราย
นานถึง 50 วัน(15) แต่ในรายงานผูป้ ว่ ยนีท้ นั ตแพทย์ได้ทำ� การ
รักษาโดยการขูดหินน�้ำลายและเกลารากฟัน ไม่ได้ท�ำให้เกิด
แผลที่กระดูกเบ้าฟัน ซึ่งโดยทั่วไปหลังการเกลารากฟันจะมี
การหายของเหงือกภายใน 3 สัปดาห์ ดังนั้นทันตแพทย์
จึงนัดติดตามผู้ป่วยนาน 21 วัน(24) และพบว่าผูป้ ว่ ยรายนีม้ ี
การหายของเหงือกเป็นปกติ
ในการรั ก ษาปริ ทั น ต์ ใ นผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ตั บ แข็ ง และมี
เกล็ดเลือดต�่ำ ทันตแพทย์ควรซักประวัติผู้ป่วยให้ครอบคลุม
ท�ำการตรวจช่องปาก ประเมินภาพรังสีในช่องปาก ประเมิน
สภาวะร่างกายและผลทางห้องปฏิบตั กิ าร ปรึกษาแพทย์เพือ่
วางแผนการรักษาร่วมกัน เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการห้าม
เลือด การเตรียมเลือดทีจ่ ะให้แก่ผปู้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยรายนีแ้ พทย์ยงั
ได้เตรียมเลือดส�ำรองอีก 2 ยูนิตหากผู้ป่วยยังมีภาวะเลือด
ออกหลังรักษา เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มีฟันจ�ำนวนน้อยที่เป็น
โรคปริทันต์อักเสบในระดับรุนแรง ดังนั้นทันตแพทย์จึง
สามารถให้การรักษาได้ทั้งปากภายในวันเดียว เนื่องจาก
บางช่วงเวลาอาจประสบปัญหาการขาดแคลนเลือดหรือ
ส่วนประกอบของเลือดในสถานพยาบาล นอกจากนั้นการ
ควบคุมอนามัยในช่องปากหลังการรักษายังเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการคงสภาพอวัยวะปริทันต์ที่ดีต่อไป
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การรั ก ษาโรคปริ ทั น ต์ ใ นผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ป ระวั ติ ภ าวะ
ตับอักเสบบี ตับแข็ง และยังมีเกล็ดเลือดต�่ำคือ 30,000 ต่อ
ไมโครลิตร ทันตแพทย์ต้องศึกษาประวัติการตรวจร่างกาย
ทางการแพทย์ ผลการตรวจเลื อ ดทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
การปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาให้เกล็ดเลือดเข้มข้นก่อนท�ำ
หัตถการเป็นวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐาน ทันตแพทย์ควร
ให้การรักษาด้วยความระมัดระวัง เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งของ
ผูป้ ว่ ยในการมีเลือดออกหลังจากรักษาโรคปริทนั ต์ นอกจากนัน้
การให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้ผู้ป่วยดูแลอนามัยในช่องปากของ
ตนเองก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ เพือ่ ช่วยให้การหายของแผลเป็นไปได้
ตามปกติ และเป็นการป้องกันโรคปริทนั ต์ทอี่ าจจะเกิดซ�ำ้ ขึน้
ได้อีก
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