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บทคัดย่อ

การแปรงฟันเป็นกิจวัตรประจ�ำวันเพื่อรักษาอนามัย
ในช่องปาก แต่ในขณะแปรงฟันอาจเกิดอุบตั เิ หตุแปรงสีฟนั
กระแทกท�ำอันตรายต่ออวัยวะในช่องปาก อันตรายที่เกิด
ขึ้นอาจท�ำให้เกิดบาดแผลฟกช�้ำเล็กน้อย จนถึงรุนแรงแทง
ทะลุเนือ้ เยือ่ เข้าไปใกล้กบั บริเวณอวัยวะทีส่ ำ� คัญ เช่น หลอด
เลือดแดงคาโรติดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายขั้นวิกฤติได้
รายงานผู้ป่วยฉบับนี้น�ำเสนอกรณีผู้ป่วยเด็กชายไทย
อายุ 9 ปี เกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียน โดยหกล้มขณะแปรงฟัน
ท�ำให้แปรงสีฟันแทงทะลุเนื้อเยื่อในช่องปากที่ข้างคอหอย
ผู้ป่วยถูกส่งตัวมายังแผนกทันตกรรมโดยมีแปรงสีฟันติด
คาในปาก จากการตรวจร่างกาย และประเมินเบื้องต้น
ทันตแพทย์ ใช้ยาชาระงับความรูส้ กึ เฉพาะทีแ่ ล้วดึงแปรงสีฟนั
ออก หลังการรักษา พิจารณาให้ผปู้ ว่ ยกลับบ้าน และแนะน�ำ
ผูป้ กครองเฝ้าระวังถึงภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในวัน
นัดติดตามผลการรักษา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด

Corresponding Author:

ดวงเดือน วีระฤทธิพันธ์
ทันตแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 57000

Abstract
Tooth brushing is a daily activity that helps
to maintain good oral health. However, incautious
brushing can cause soft tissue trauma. Trauma
can range from minor soft tissue injuries, such as
contusions, to life threatening oropharyngeal
injuries involving carotid artery and vein.
This case report involves a 9-year-old boy
who accidentally fell while brushing his teeth at
school. The fall caused penetration of the toothbrush into the lateral pharynx. He was transported
to the hospital (with the toothbrush in place). After
undergoing a triage assessment, a local anesthetic
was administered and the toothbrush was removed.
The patient was later discharged with recommendations to be closely monitored by the parents.
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ในรายงานผู้ป่วยฉบับนี้น�ำเสนอถึง อุบัติการณ์ แนว
ทางการวางแผนการรักษา การจัดการและข้อควรระวังเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ทัง้ ก่อนและหลังการรักษา
และมุ่งหวังให้ทันตแพทย์ ผู้ปกครอง รวมถึงครูผู้ดูแลเด็ก
ตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุจากการแปรงฟัน ที่อาจ
จะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณเนือ้ เยือ่ ภายในช่องปาก เพือ่
หาแนวทางป้องกัน หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและภาวะแทรกซ้อน
ดังกล่าว
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Healing was uneventful. During the follow up visit,
no complications were detected.
The present paper discusses the incidence,
treatment planning, dental management and
preventive strategies to avoid pre and post treatment
complication due to impalement injuries in
the oral cavity among the children. Dentists,
parents and caretakers must be made aware of
magnitude and sequelae from such trauma in
order to refrain from an incident and serious
complication.

ค�ำส�ำคัญ: การบาดเจ็บจากการถูกกระแทก การบาดเจ็บ
แปรงสีฟันกระแทก ด้านข้างคอหอย

บทน�ำ

Keywords: Impalement injury, trauma, impalement
injury of toothbrush, lateral pharynx

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายหลังอุบัติเหตุ อาจท�ำให้เกิด
การติดเชื้อ เป็นหนองบริเวณที่ได้รับอุบัติเหตุ หรืออาจส่งผล
ร้ายแรงวิกฤติเกือบถึงชีวิต ทันตแพทย์ที่ให้การรักษาจะต้อง
ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการการประเมินวินิจฉัยเบื้อง
ต้น การจัดการ และเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว
รายงานผู้ป่วยฉบับนี้น�ำเสนอถึงการบาดเจ็บจากถูก
แปรงสีฟนั กระแทกช่องปากแล้วแทงทะลุดา้ นข้างของคอหอย
ในผูป้ ว่ ยเด็ก 1 ราย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอถึงแนวทาง
ในการรักษา และเฝ้าระวังติดตามเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพื่อ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจท�ำอันตรายเพียงเล็ก
น้อยหรือรุนแรงถึงขั้นวิกฤติและเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีจุด
ประสงค์เพื่อให้ทันตแพทย์รวมไปถึงผู้ปกครอง และครูผู้ดูแล
เด็ก ตระหนักถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งจากการแปรงฟันใน
ชีวิตประจ�ำวัน เพื่อหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึน้ หากขาดความระมัดระวังเอาใจใส่ หรือควบคุมสิง่ แวดล้อม
ให้เหมาะสม

การแปรงฟันเป็นกิจวัตรประจ�ำวันเพื่อรักษาอนามัยช่อง
ปาก การแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งจะลดอัตราการเกิด
ฟันผุและภาวะเหงือกอักเสบ แต่การแปรงฟันไม่ถูกวิธีและ
ขาดความระมัดระวัง อาจมีผลต่ออวัยวะในช่องปาก เช่น ฟัน
สึก เหงือกร่น หรือแปรงสีฟนั กระแทกท�ำอันตรายต่อเนือ้ เยือ่
ช่องปากในต�ำแหน่งต่างๆ อันตรายทีเ่ กิดขึน้ อาจท�ำให้เกิดแผล
ฟกช�ำ้ ห้อเลือด แผลถลอก แผลฉีกขาด และ/หรือเลือดออกใน
ช่องปาก หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นท�ำให้เกิดการบาดเจ็บใกล้กับ
อวัยวะบริเวณส�ำคัญ เช่น หลอดเลือดแดงคาโรติด (carotid
artery) อาจส่งผลให้เกิดอันตรายขั้นวิกฤติ หรือ รุนแรงถึง
ชีวิตได้(1-3)
อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ วั ต ถุ ท รงแท่ ง กระบอก
กระแทกต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก ส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็ก และ
พบมากในเด็กที่อายุต�่ำกว่า 4 ปี พบในเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง ประมาณ 2-3 เท่า รายงานส่วนใหญ่พบว่าวัตถุที่เป็น
สาเหตุกระแทกในช่องปากได้แก่ แท่งไม้ ปากกา ดินสอ ของ
เล่นทรงแท่ง หลอดดูด เป็นต้น(2-5) และมีรายงานในวารสาร
ต่างประเทศทีพ่ บแปรงสีฟนั กระแทกต่อเนือ้ เยือ่ ในช่องปาก ซึง่ รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยเด็กนักเรียนชายไทย อายุ 9 ปี มาพบทันตแพทย์
การรักษามีได้หลายแนวทาง ทั้งการรักษาภายใต้ยาชาปกติ
และภายใต้การดมยาสลบขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่งการบาดเจ็บ ความ พร้อมกับครูและผู้ปกครอง โดยมีแปรงสีฟันติดคาอยู่ในปาก
ลึกของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และความร่วมมือของผู้ป่วย(6,7) ประมาณ 1 ชั่วโมง ครูให้ประวัติว่าเหตุเกิดในโรงเรียน ขณะ
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ที่เด็กนักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ผู้ป่วยเด็กราย
นี้หยอกล้อกับเพื่อนแล้วถูกชนหกล้มกระแทกพื้น ท�ำให้
แปรงสีฟันกระแทกแทงทะลุติดอยู่ในช่องปาก ครูพยายามจะ
ขยับออกแต่เด็กมีอาการปวดมาก ไม่สามารถเอาแปรงสีฟัน
ออกได้ จึงพาเด็กมารับการรักษาที่กลุ่มงานทันตกรรม โรง
พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จากการตรวจร่างกายและซักประวัติโดยทันตแพทย์พบ
ว่าผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง น�้ำหนัก 28 กิโลกรัม ปฏิเสธโรค
ประจ�ำตัวใดๆ ปฏิเสธการแพ้ยา อัตราการเต้นของหัวใจ 84
ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต
110/80 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมริ า่ งกาย 37 องศาเซลเซียส
รูส้ กึ ตัวดีไม่มภี าวะสับสน หรือภาวะผิดปกติทางระบบประสาท
และสมอง ไม่มีภาวะซีด ผู้ป่วยมีสีหน้าวิตกกังวลแต่ให้ความ
ร่วมมือ ไม่รอ้ งไห้ แปรงสีฟนั ติดอยูใ่ นปากด้ามแปรงอยูใ่ นแนว
ขวาง (รูปที่ 1) มีอาการปวด อ้าปากได้กว้างทีส่ ดุ ประมาณ 2.5
เซนติเมตร หุบปากไม่ได้ พูดและกลืนน�ำ้ ลายไม่ได้ คล�ำไม่พบ
ความผิดปกตินอกช่องปาก ประวัติได้รับวัคซีนบาดทะยักเมื่อ
อายุ 4 ปี

รูปที่ 1

แปรงสีฟันแทงทะลุด้านข้างคอหอยด้านซ้ายและติดอยู่ใน
ช่องปากของผู้ป่วย

Figure 1

A Photograph showing impacted toothbrush inside
the patient's left pharynx.
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รูปที่ 2

แสดงความยาวของแปรงสี ฟ ั น จากขนแปรงถึ ง ด้ า ม
แปรงสีฟัน (เส้นสีด�ำ) ที่ทะลุติดอยู่ในเนื้อเยื่อ

Figure 2

A photograph showing the extent of the depth of the
oral injury (from bristle end to the black line)

ทันตแพทย์ ให้การรักษาโดยใช้แรงเล็กน้อยขยับแปรงสีฟนั
ผู้ป่วยมีอาการเจ็บ แปรงสีฟันขยับไม่ได้ จึงฉีดยาชาระงับ
ความรูส้ กึ เฉพาะทีด่ ว้ ยยาชาลิโดเคน ความเข้มข้นร้อยละสอง
ร่วมกับอะดรีนาลิน 1:100,000 ปริมาณ 1.8 มิลลิลิตร ด้วย
เทคนิคเฉพาะที่ (infiltration) ลงใบมีดเบอร์ 15 กรีดบริเวณ
แผลทะลุให้กว้างมากขึ้นในแนวยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร
แล้วขยับแปรงออกเบาๆ เพือ่ ระวังไม่ให้ทำ� อันตรายต่ออวัยวะ
ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง ทันตแพทย์สามารถน�ำเอาแปรงสีฟนั ออกมาได้
ทั้งด้าม โดยไม่มีส่วนค้างหลงเหลือ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

แสดงแปรงสีฟนั ทีน่ ำ� ออกจากช่องปากโดยไม่มสี ว่ นใดค้าง
หลงเหลืออยู่ในช่องปาก

เมื่อตรวจในช่องปาก พบแปรงสีฟันแทงทะลุเข้าไปใน Figure 3 A photograph of completely intact toothbrush after
เนื้อเยื่อบริเวณคอหอยด้านข้าง (lateral pharynx) หลัง
removal from the oral cavity
ฟันกรามล่างแท้ซี่ที่หนึ่งด้านซ้าย ขนแปรงและบริเวณคอของ
แปรงสีฟันทะลุจมเข้าไปในเนื้อเยื่อ ประมาณ 3 เซนติเมตร
หลังจากดึงแปรงสีฟันออกจากในช่องปากแล้วพบแผล
(รูปที่ 2) แปรงสีฟันติดแน่น ขยับไม่ได้ มีเลือดซึมที่แผลทะลุ กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ไม่มีเลือดซึมผิดปกติจาก
เล็กน้อย ไม่มีบาดแผลในบริเวณอื่นๆ
บาดแผลดังกล่าว (รูปที่ 4)
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รูปที่ 4

แสดงบาดแผลทะลุเนื้อเยื่อในช่องปากหลังเอาแปรงสีฟัน
ออก

Figure 4

Photograph showing of perforated soft tissue after
removal of impacted toothbrush

หลังจากนั้นล้างท�ำความสะอาดบาดแผลด้วยสารละลาย
น�้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 และใส่ท่อระบายด้วยท่อระ
บายเพนโรส (penrose drain) เพื่อระบายเลือดที่อาจค้างอยู่
ในบาดแผลออก (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ใส่ท่อระบาย เพื่อระบายเลือดที่อาจค้างอยู่ในบาดแผล
Figure 5

The representative penrose drain used as a channel
to release remaining blood from the surgical site.

ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะอะม็อกซีซิลิน (amoxicillin)
ขนาด 500 มิลลิกรัม ครัง้ ละ 1 เม็ด รับประทานวันละ 2 เวลา
เช้าและเย็น เป็นเวลา 5 วัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่บาดแผล
พร้อมทั้งให้ยาแก้ปวดพาราเซตามอล ขนาด 325 มิลลิกรัม
ครั้งละ 1 เม็ด รับประทานเมื่อมีอาการปวดทุก 4-6 ชั่วโมง
อธิบายเรือ่ งการปฏิบตั ติ วั แก่ผปู้ ว่ ยและผูป้ กครอง โดยแนะน�ำ
ให้รับประทานอาหารอ่อน หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง การดูแล
อนามัยช่องปาก การประคบน�้ำอุ่นบริเวณที่บวมเพื่อเป็นการ
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กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด หากเริ่มมีอาการอ้าปากไม่ขึ้น
ให้ฝึกอ้าปากบ่อยๆ และความส�ำคัญของการเฝ้าระวังภาวะ
ผิดปกติทางระบบประสาทและสมองที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
24-72 ชั่วโมง เช่น การเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ ภาวะเวียน
ศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน การเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง การ
ปวดศีรษะ การมองเห็นภาพไม่ชัด ภาวะชัก รวมไปถึงภาวะ
เลือดออกในช่องปาก การติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้
ชิด และนัดหมายเพื่อติดตามอาการและล้างแผลวันรุง่ ขึน้ ซึง่
พบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ไม่มีอาการปวด จากนั้น
อีก 2 วันนัดมาติดตามผลการรักษาและตัดไหมเอาท่อระบาย
ออก แผลปกติ ไม่มีภาวะเลือดออก ไม่บวม รับประทาน
อาหารได้ตามปกติไม่มภี าวะแทรกซ้อนใดๆ พร้อมทัง้ นัดหมาย
ผู้ป่วยเพื่อตรวจติดตาม 1 สัปดาห์ ในวันนัดหมายผู้ปกครอง
ขอเลื่อนนัด แจ้งว่าผู้ป่วยอาการปกติดี ดังนั้นทันตแพทย์จึง
ไม่ได้ติดตามการหายของแผลดังกล่าวว่า แผลมีการปิดด้วย
ตนเองโดยมีแผลเป็นหรือไม่อย่างไร

บทวิจารณ์

การได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุแปรงสีฟันหรือวัตถุทรง
แท่งกระแทกต่อเนื้อเยื่อช่องปาก อาจท�ำอันตรายตั้งแต่ แผล
ฟกช�ำ้ ห้อเลือด แผลถลอก แผลฉีกขาด และหรือเลือดออกใน
ช่องปาก และมีโอกาสน้อยมากที่พบรายงานการเกิดอันตราย
รุนแรงวิกฤติเกือบถึงชีวิต อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบใน
เด็กมากกว่าผู้ ใหญ่ และพบมากในช่วงอายุต�่ำกว่า 4 ปี และ
เกิดจากวัตถุทรงแท่งกระบอก เช่น แท่งไม้ ปากกา ดินสอ
ของเล่นรูปทรงแท่ง หลอดดูด และ แปรงสีฟนั (1,3,5) มีรายงาน
การศึกษาในปี พ.ศ.2546-2547 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
คาดการณ์ว่าภายในช่วงหนึ่งปีจะมีความชุกของผู้ป่วยที่ได้รับ
อันตรายจากอุบัติเหตุแปรงสีฟัน ประมาณ 2,489 ราย(8) ซึ่ง
ลักษณะการได้รับบาดเจ็บจากแปรงสีฟันเช่นเดียวกับผู้ป่วย
ในรายงานนี้ยังไม่เคยถูกรายงานในประเทศไทยมาก่อน ถึง
แม้อายุของผูป้ ว่ ยในรายงานนีจ้ ะมากกว่าค่าเฉลีย่ อายุทพี่ บใน
รายงานอืน่ ๆ โดยทีส่ าเหตุของการได้รบั บาดเจ็บยังคงเกิดจาก
การล้มซึ่งเหมือนกับรายงานในหลายกรณีศึกษา(5,9)
ต�ำแหน่งของอวัยวะได้รับบาดเจ็บของผู้ป่วยรายนี้ คือ
เนื้อเยื่อคอหอยด้านท้ายต่อฟันกรามล่างแท้ซี่ที่หนึ่งด้าน
ซ้าย หรือด้านข้างต่อต่อมทอนซิล ซึ่งเคยได้รับการรายงาน
จากหลายแหล่ง(5,9-12) ในขณะที่รายงานผู้ป่วยที่ผ่านมามัก
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พบบริเวณเพดานอ่อน ต�ำแหน่งเหนือต่อต่อมทอนซิลมาก
ทีส่ ดุ (13) ในวันทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการตรวจรักษา ทันตแพทย์ตรวจ
พบว่าผู้ป่วยอ้าปากได้จ�ำกัด อาการดังกล่าวอาจมีสาเหตุจาก
การหดตัวของกล้ามเนื้อรอบรอยทะลุ(12) บริเวณรอยทะลุ
มีเลือดซึมเล็กน้อย ซึ่งพบได้จากรายงานในผู้ป่วยรายอื่นที่
ได้รับอุบัติเหตุจากแปรงสีฟันลักษณะเดียวกัน การบาดเจ็บ
ลักษณะนี้มักจะไม่พบภาวะเลือดออกผิดปกติ จนท�ำให้เกิด
ภาวะวิกฤติ(6,14,15) การดึงแปรงสีฟนั อาจท�ำอันตรายต่ออวัยวะ
ข้างเคียง ดังนั้นควรท�ำด้วยความระมัดระวังและตระหนักถึง
ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้ป่วยที่ได้รับ
อุบัติเหตุจากแปรงสีฟันแทงเนื้อเยื่อคอหอยอาจได้รับยาชา
เพื่อระงับความรู้สึกเฉพาะที่หรือให้การรักษาภายใต้การดม
ยาสลบ ขึ้นอยู่กับความลึกและต�ำแหน่งของการคาอยู่ของ
สิ่งแปลกปลอม ต�ำแหน่งของอวัยวะส�ำคัญที่บริเวณโดยรอบ
และความร่วมมือของผู้ป่วย(6,7) หากวัตถุมีความลึกหรืออยู่
ในต�ำแหน่งที่ขยับออกยาก ใกล้ต่อเนื้อเยื่อโดยรอบที่ส�ำคัญ
เช่น หลอดเลือดแดงอินเทอนอล คาโรติด (internal carotid
artery) หรือการที่ผู้ป่วยไม่ร่วมมือในการใช้ยาชาปกติ อาจ
เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บของหลอดเลือดแดงอินเทอนอล
คาโรติด หรือการเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดข้างเคียงได้
จึงอาจจ�ำเป็นต้องให้การรักษาภายใต้การดมยาสลบ(6,10,16)
จากการประเมินพบว่าผู้ป่วยรายนี้ให้ความร่วมมือค่อนข้างดี
ทันตแพทย์สามารถขยับแปรงสีฟนั ออกได้โดยใช้แรงเล็กน้อย
จึงสามารถน�ำแปรงสีฟนั ออกจากกระพุง้ แก้มภายใต้ยาชาระงับ
ความรู้สึกเฉพาะที่ได้
หลังจากเอาแปรงสีฟันออก บาดแผลมีขนาดประมาณ
1.5 เซนติเมตร ทันตแพทย์ ใส่ท่อระบายเพนโรสเพื่อช่วย
ระบายเลือดที่อาจคั่งค้างอยู่ในบาดแผลและป้องกันการบวม
ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อครบ 3 วันจึงน�ำท่อระบายออก แผลเป็น
ปกติดี สามารถหายได้เองโดยไม่ต้องเย็บปิด แนวทางการ
รักษาผู้ป่วยลักษณะนี้มีความหลากหลายในหลายกรณีศึกษา
ซึ่งมีบางรายงานแนะน�ำว่า แผลจากอุบัติเหตุการทิ่มแทง
เพดานและคอหอยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองโดยปราศจาก
การท�ำหัตถการใดๆ การเย็บแผลอาจท�ำอันตรายต่ออวัยวะข้าง
เคียงเพิ่มขึ้น และอาจมีผลท�ำให้บาดแผลหายช้า(2,3,5) และมี
รายงานของ Radowski และคณะ(4) แนะน�ำว่าภาวะเลือด
ออกจากอุบัติเหตุทิ่มแทงสามารถหยุดได้เองโดยไม่ต้องเย็บ
อย่างไรก็ตามมีบางการศึกษาได้แนะน�ำให้เย็บแผลในผู้ป่วยที่
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มีบาดแผลลึกรุนแรง เนือ้ เยือ่ ปกคลุมขาดทะลุ (through and
(6,8,13)
through) หรือมีเลือดออกมาก ไม่สามารถหยุดได้
ผู้ป่วยรายนี้ได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ในบาดแผล เนื่องจากบาดแผลมีขนาดกว้างและลึกกว่า 1
เซนติเมตร ถูกแทงโดยวัตถุที่ไม่สะอาดแทงเนื้อเยื่อช่องปาก
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ สอดคล้องกับแนวทางของ
หลายการศึกษา(2,5,7,13,17) อย่างไรก็ตามเพื่อควบคุมและ
ป้องกันภาวะดื้อยาในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
ทันตแพทย์ควรพิจารณาเรือ่ งการใช้ยาปฏิชวี นะให้เหมาะสมใน
ผูป้ ว่ ยแต่ละกรณี และให้คำ� แนะน�ำผูป้ ว่ ยรับประทานยาต่อเนือ่ ง
ครบตามก�ำหนด
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลังอุบัติเหตุบริเวณเนื้อเยื่อ
ภายในช่องปากเพดานอ่อนและคอหอย เกิดได้ตั้งแต่การติด
เชื้อ เป็นหนองบริเวณต�ำแหน่งที่ได้รับอุบัติเหตุ(18) ตลอดไป
จนถึงผลร้ายแรงเป็นอันตรายเกือบถึงชีวิตซึ่งพบได้น้อยมาก
ได้แก่ เกิดเลือดคั่งและก้อนเลือดอุดตันตามหลอดเลือดที่
ไปเลี้ยงสมองซึ่งเป็นผลจากการที่วัตถุแทงทะลุอวัยวะแล้ว
เกิดแรงกดท�ำให้เกิดการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดงอินเทอนอล คาโรติด (internal carotid artery)(2,15,19,20)
จากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่สามารถระบุได้ถึงความสัมพันธ์
ลักษณะทางคลินิก ความรุนแรงของบาดแผลกับความเสี่ยง
ต่อการท�ำอันตรายหลอดเลือด อีกทั้งอุบัติการณ์การเกิด
ภาวะเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทซึ่งเป็นผลจากการได้รับ
บาดเจ็บของหลอดเลือดแดงอินเทอนอล คาโรติดต�่ำมาก(21)
ดังนัน้ การส่งตรวจรังสีวนิ จิ ฉัยเพิม่ เติม จึงขึน้ กับวิจารณญาณ
ของทันตแพทย์แต่ละคน ในรายงานผูป้ ว่ ยรายนีไ้ ม่ได้สง่ ตรวจ
รังสีวินิจฉัยเพิ่มเติม สอดคล้องกับแนวทางการรักษาของ
(13)
Mariappan
ซึง่ ให้ความเห็นว่าไม่มคี วามจ�ำเป็นในการส่ง
ตรวจรังสีวนิ จิ ฉัยเพิม่ เติมก่อนทีผ่ ปู้ ว่ ยแสดงการเปลีย่ นแปลง
ทางระบบประสาท และไม่มผี ลท�ำให้ผลการรักษาเปลีย่ นแปลง
ในหลายรายงานพบว่าผู้ป่วยเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของระบบประสาท หลอดเลือดแดงอินเทอนอล คาโรติดเกิด
เลือดคั่งและก้อนเลือดอุดตันตามหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
หลังเกิดอุบัติเหตุแล้วหลายชั่วโมง(2,6,15,22) ในผู้ป่วยที่ได้รับ
อุบัติเหตุลักษณะดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวัง
และติดตามภาวะเปลีย่ นแปลงของระบบประสาทอย่างใกล้ชดิ
อย่างน้อย 48-72 ชัว่ โมง ในผูป้ ว่ ยรายนีเ้ มือ่ นัดมาติดตามหลัง
จากน�ำท่อระบายออก 5 วันผู้ป่วยไม่มาตามนัด ทันตแพทย์
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ได้ โทรติดตามผลการรักษา ผู้ป่วยแจ้งว่าเนื่องจากรู้สึกว่า
ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ไม่สะดวกในการเดินทางขอเลื่อนนัด
ดังนั้นในกรณีที่ให้การรักษาในระบบแผนกผู้ป่วยนอก ทันตแพทย์จะต้องให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ปกครองให้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญในการมาติดตามตามนัดและการเฝ้าระวังการเปลี่ยน
แปลงของระบบประสาทและการรับรู้ของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
เช่น การรู้สึกตัว ภาวะเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน การเกิด
ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง การปวดศีรษะ การมองเห็นภาพไม่
ชัด ภาวะชัก รวมไปถึงภาวะเลือดออกในช่องปาก และส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังศัลยแพทย์ระบบประสาทและโสตศอนาสิกแพทย์
ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดความผิดปกติต่อการท�ำงานของ
ระบบประสาท(2,13,20)
แม้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักพบรายงานในเด็ก
มากกว่าผู้ ใหญ่ เและพบมากในช่วงอายุต�่ำกว่า 4 ปี และเกิด
จากวัตถุทรงแท่งกระบอก เช่น แท่งไม้ ปากกา ดินสอ ของ
เล่นรูปทรงแท่ง หลอดดูด และ แปรงสีฟัน แต่จากรายงาน
ผู้ป่วยรายนี้จะเห็นได้ว่า อุบัติเหตุดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้
ในเด็กโต และในกรณีนเี้ กิดในโรงเรียน ดังนัน้ ผูเ้ กีย่ วข้อง เช่น
ผู้ปกครองหรือ ครูผู้ดูแลเด็กควรหาแนวทางในการป้องกัน
และหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุดังกล่าว เช่น การจัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสม การดูแลเด็กขณะแปรงฟัน ไม่ให้วิ่งหรือเล่น
ขณะมีวัตถุอยู่ในปาก เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว

สรุป

การบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อบริเวณคอหอย ควรได้รับการ
ตรวจประเมิน วินจิ ฉัย วางแผนการรักษา และการจัดการอย่าง
รอบคอบ มีการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทัง้ ก่อนและหลัง
การรักษา รวมถึงการประเมินภาวะผิดปกติทางระบบประสาท
และภาวะวิกฤติ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้เชี่ยวชาญได้อย่าง
เหมาะสมทันท่วงที ผู้ปกครองหรือครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน
ควรตระหนักถึงอันตรายจากอุบตั เิ หตุจากการแปรงฟัน ทีอ่ าจ
จะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บในบริเวณเนือ้ เยือ่ ภายในช่องปาก เพือ่
จะได้หาแนวทางในการป้องกันและหลีกเลีย่ งอุบตั เิ หตุดงั กล่าว
ต่อไป
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