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การรักษาทางทันตกรรมในผูปวยเด็กที่มีเกล็ดเลือดตํ่า
โดยไมทราบสาเหตุแบบเรื้อรัง: รายงานผูปวย
กนกกาญจน พึ่งพิมาย* เข็มพร กิจสหวงศ**

บทคัดยอ
เกล็ดเลือดตํ่าโดยไมทราบสาเหตุ เปนภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของกลไกทางระบบภูมิคุมกันของ
รางกาย ทําใหมีการสรางแอนติบอดีตอเกล็ดเลือดปกติ เกล็ดเลือดที่ถูกจับโดยแอนติบอดีจะถูกทําลายที่มาม
สงผลใหจํานวนเกล็ดเลือดในรางกายนอยกวาปกติ สวนใหญมีอาการเลือดออกตามผิวหนังและอวัยวะตาง ๆ
โดยไมมีสาเหตุใด ๆ นํามากอน ตําแหนงที่พบเลือดออกไดบอยคือผิวหนัง ไดแก จุดเลือดออก จํ้าเลือด และ
ในชองปากอาจพบจุดเลือดออกที่เพดาน ลิ้น หรือมีเลือดออกตามไรฟนได
การรักษาทางทันตกรรมในผูปวยกลุมนี้ตองคํานึงถึงภาวะเลือดออกงายหยุดยากเปนสําคัญ ทันตแพทย
ตองซักประวัติ ตรวจสภาพรางกายผูปวยโดยละเอียด และตองปรึกษาแพทยประจําตัวของผูปวยเพื่อวางแผน
การรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูปวย
ผูปวยเด็กหญิง อายุ 5 ป 9 เดือน รายนี้ไดรับการวินิจฉัยเปนเกล็ดเลือดตํ่าเรื้อรังโดยไมทราบสาเหตุรวม
กับโรคฟนผุรนุ แรงในเด็กปฐมวัย ทําการรักษาโดยฟน ฟูสภาพทัง้ ชองปาก โดยผูป กครองเลือกการรักษาภายใต
การดมยาสลบ ติดตามผลหลังการรักษาพบผลการรักษาเปนที่นาพอใจ

คําไขรหัส: เกล็ดเลือดตํ่าเรื้อรังโดยไมทราบสาเหตุ / การรักษาทางทันตกรรม

บทนํา
ภาวะเลือดออกผิดปกติ (bleeding disorder) เปน
ภาวะแทรกซอนทีส่ าํ คัญในการบําบัดรักษาทาง ทันตกรรม
โดยเฉพาะงานศัลยกรรมชองปาก ซึง่ เกิดจากการมีความ
บกพรองของกลไกการหยุดของเลือดของรางกาย
เมือ่ เกิดบาดแผลและมีการฉีกขาดของหลอดเลือด
ในระยะแรกจะมีการหดตัวของหลอดเลือด ตอมาจะมี
เกล็ดเลือดจับเกาะ (adhesion) กับคอลลาเจนของผนัง
หลอดเลือดที่มีการฉีกขาดโดยเกาะจับกันเปนกลุมกอน
(platelet aggregation) อยางรวดเร็วจนไดเกล็ดเลือด
ขนาดใหญที่สามารถอุดรอยฉีกขาดได (platelet plug)
และรวมกับการทํางานของปจจัยสรางลิม่ เลือด (coagulation
factors) จะไดลิ่มเลือดที่แข็งแรงมาอุดรอยฉีกขาด ทําให
รางกายสามารถหามเลือดไดอยางสมบูรณ โดยการที่

เกล็ดเลือดจับเกาะกันไดนั้นเนื่องจากมีการกระตุนของ
อะดีโนซีนไดฟอสเฟต (adenosine diphosphate; ADP)
ในขบวนการเกาะจับกันเปนกลุม กอนของเกล็ดเลือดจะมี
การกระตุน เอนไซมฟอสโฟไลเปสเอทู (phospholipase A2
enzyme) ทําใหมกี ารปลอยกรดอะราชิโดนิก (arachidonic
acid) จากผนังของเกล็ดเลือด ซึ่งจะถูกเมตาบอไลซโดย
เอ็นไซมไซโคล ออกซีจีเนส (cyclo-oxygenase) ทําให
ไดพรอสตาแกลนดิน (prostaglandins) พรอสตาไซคลิน
(prostacyclin) และธรอมบอกแซนเอทู (thromboxane A2)
ซึง่ ธรอมบอกแซนเอทู จะเปนตัวกระตุน ใหเกิดการจับกลุม กัน
เปนกลุมกอนของเกล็ดเลือด1
คนปกติ จ ะมี เ กล็ ด เลื อ ดประมาณ 150,000400,000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร ถาปริมาณเกล็ดเลือด
นอยกวา 100,000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร ผูปวยจะเริ่ม

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
** รองศาสตราจารย ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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มี แ นวโน ม ของเลื อ ดออกหยุ ด ยากโดยเฉพาะเมื่ อ มี
บาดแผล ยิง่ ถาปริมาณเกล็ดเลือดลดลงนอยกวา 50,000
ตอลูกบาศกมลิ ลิเมตร จะมีปญ
 หาเลือดออกและหยุดยาก
ทางคลินิกหรือมีเลือดออกเองโดยไมมีสาเหตุ1, 2
เกล็ ด เลื อ ดเป น ส ว นประกอบหนึ่ ง ของเลื อ ด
มีบทบาทสําคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือด เกล็ดเลือด
ถูกสรางทีไ่ ขกระดูกโดยมีเมกะคาริโอไซต (megakaryocyte)
เปนตัวเริ่มตน (precursor) มีอายุขัย 7-10 วัน3 และ
ถูกทําลายที่ตับและมาม
เกล็ดเลือดตํ่าโดยไมทราบสาเหตุ (Idiopathic
thrombocytopenic purpura) เปนความผิดปกติของภูมิ
ตานทานตนเองที่เกิดภายหลัง (acquired autoimmune
disorder) โดยมีการสรางแอนติเพลตเลต แอนติบอดี
(antiplatelet antibody) ทําใหมกี ารทําลายของเกล็ดเลือด
ผู ป ว ยจะมี เ กล็ ด เลื อ ดตํ่ า และเลื อ ดออกตามเยื่ อ บุ แ ละ
ผิวหนัง ซึ่งจะไดรับการรักษาเฉพาะรายที่มีอาการเลือด
ออกหรือมีปจ จัยเสีย่ งตอการมีเลือดออกรุนแรง สวนใหญ
จะพบในเด็กวัยเรียนหลังอาการติดเชือ้ ไวรัส (viral infection)
และมักจะหายไดเอง4 แตในผูใหญมักจะไมทราบสาเหตุ
หรือกลายเปนโรคเรื้อรัง โดยมีสาเหตุจากโรคทางระบบ
ภูมิคุมกัน (immune disease) เชน ลูปส (lupus) หรือ
กลุมความผิดปกติลิมโฟโพรลิเฟอเรทีฟ (lymphoproliferative disorder) เชน ลิมโฟมา (lymphoma) ลิมโฟไซ
ติกลิวคีเมียแบบเรือ้ รัง (chronic lymphocytic leukemia)3
รอยละ 75 ของผูปวยจะตรวจพบวา มีแอนติบอดี
ตอเกล็ดเลือด เกล็ดเลือดที่มีแอนติบอดีเกาะอยูจะถูก
ทําลายโดยเรติคโู ลเอนโดธีเลียล แมโครฟาจ (reticuloendothelial macrophages) ในมามและตับทําใหอายุขยั ของ
เกล็ดเลือดลดลงจาก 7 วัน เปน 2 วัน3
เกล็ดเลือดตํ่าโดยไมทราบสาเหตุ เปนสาเหตุที่
สําคัญทีท่ าํ ใหมภี าวะเกล็ดเลือดตํา่ ในเด็ก ประมาณรอยละ
70-85 เปนชนิดเฉียบพลัน (acute) ซึ่งผูปวยสวนใหญ
หายเองได ไมวาจะรักษาหรือไม5-6 เกล็ดเลือดตํ่าโดยไม
ทราบสาเหตุชนิดเฉียบพลัน (acute ITP) สามารถพบได
ในทุกชวงอายุ แตพบไดบอยที่ชวงอายุ 2-6 ป โดยเด็ก
ที่มีภาวะเกล็ดเลือดตํ่าโดยไมทราบสาเหตุสวนใหญจะมี
สุขภาพดีและแข็งแรง แตจะมีจุดเลือดออก (petechiae)
หรือจํา้ เลือด (ecchymosis) เกิดขึน้ ทีผ่ วิ หนังและเยือ่ เมือก

อยางรวดเร็ว และมักเกิดภายหลังติดเชื้อไวรัส หรือไดรับ
วัคซีนที่มีชีวิต ประมาณรอยละ 10-20 ของเด็กที่มีภาวะ
เกล็ดเลือดตํ่าโดยไมทราบสาเหตุจะเปนแบบเรื้อรัง โดย
เด็กจะมีเกล็ดเลือดตํา่ กวาปกติตลอดระยะเวลา ตัง้ แตเริม่
มีอาการนานเกิน 6 เดือน สวนใหญมักจะพบในเด็กหญิง
และเปนเด็กที่มีอายุมากกวา 10 ป5-7
อาการสวนใหญทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังจะมี
เลือดออกทางผิวหนังเปนแบบจุดเลือดออกหรือจํ้าเลือด
อาจเกิดขึน้ เองหรือเกิดจากการกระทบกระแทกเพียงเล็กนอย
สวนมากอาการเกิดขึ้นรวดเร็ว อาจมีเลือดกําเดาไหล มี
เลือดออกตามไรฟน อาจพบเลือดออกในระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ใตเยื่อบุตา3, 6-8 และมี
โอกาสเกิ ด เลื อ ดออกภายในสมองแต พ บได น อ ยเพี ย ง
ประมาณรอยละ 16
การวิ นิ จ ฉั ย โรคได จ ากการซั ก ประวั ติ แ ละการ
ตรวจร า งกายจะพบมี ป ระวั ติ เ ลื อ ดออกง า ยและมี ก าร
ติดเชื้อนํามากอน ตรวจการนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ
(complete blood count; CBC) พบจํานวนเกล็ดเลือด
นอยกวา 50,000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร หรือมีขนาด
ใหญ ตรวจคาการทํางานของโปรตีนทีใ่ ชในการแข็งตัวของ
เลือด คือคา เวลาโปรธรอมบิน (prothrombin time; PT),
เวลาพารเชียลธรอมโบพลาสติน (partial thromboplastin
time; PTT) และเวลาธรอมบิน (thrombin time; TT)
อยูในเกณฑปกติ ตรวจไขกระดูก พบการเพิ่มจํานวนของ
เมกะคาริโอไซต และมักเปนตัวออน เนื่องจากรางกาย
มีความพยายามในการสรางทดแทน8

การรักษา ITP9
1.การดูแลและรักษาทั่วไป
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงตอการที่มีเลือดออกใน
ขณะที่มีเกล็ดเลือดตํ่า เชน กีฬากลางแจง การฉีดยาเขา
กลามเนื้อ การผาตัด ทําฟน และการแกไขปญหาเฉพาะ
ที่ดวย เชน ใหยาคุมกําเนิดรวมดวยเมื่อมีประจําเดือน
ออกมาก ผูปวยที่เสียเลือดเรื้อรังจนซีด ควรใหยาผสม
ธาตุเหล็กเสริม สวนในผูปวยซึ่งมีเลือดออกจากภาวะ
เกล็ดเลือดตํ่าจนเขาขั้นภาวะวิกฤต เชน มีเลือดออกใน
สมอง อาจจะจําเปนตองใหเกล็ดเลือดเขมขน (platelet
concentration) รวมดวย

KDJ. Vol.13 No.2 July - Desember, 2010

2.การรักษาจําเพาะ
2.1 การใหยาคอรตโิ คสเตียรอยด (corticosteroid)
ซึ่งจุดประสงคเพื่อใหปริมาณเกล็ดเลือดอยูใกลเคียงปกติ
เทาทีจ่ ะเปนไปไดดว ยการลดอัตราการทําลายเกล็ดเลือด
และลดการสรางแอนติเพลตเลต แอนติบอดีชวั่ คราว ยาที่
ใชทั่วไปคือเพรดนิโซโลน (prednisolone) 1 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/วัน เกล็ดเลือดควรจะเพิม่ จํานวนภายใน 3-7 วัน
และเมื่อจํานวนเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นถึงระดับปกติ คอย ๆ
ลดยาลงมาเหลือประมาณ 20 มิลลิกรัม/วัน หลังจากนัน้
คอย ๆ ลดลงมาเปน 5 มิลลกรัม/วัน ทุก ๆ 3-4 สัปดาห3
การใชยาคอรติโคสเตียรอยดในระยะเวลานาน จะทํา
ใหเกิดผลขางเคียง เชน ทําใหการเจริญเติบโตชาลง10
เบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง หน า บวม ตั ว บวม
กระดูกพรุน11 แผลในกระเพาะอาหาร ภาวะติดเชื้อ ซึ่ง
ผลข า งเคี ย งดั ง กล า วอาจจะเป น สาเหตุ โ ดยตรงหรื อ
สาเหตุเสริมที่ทําใหผูปวยเสียชีวิตได การปรับยาควรอยู
ในดุลยพินิจของแพทย
2.2 การตัดมาม (splenectomy) เปนการรักษา
ที่มีความยุงยาก ตองปรึกษาศัลยแพทย มีโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนจากการผาตัด และผูปวยหลังตัด
มามมีโอกาสเกิดการติดเชือ้ งาย การรักษาดวยวิธตี ดั มาม
จึงมักจะถูกเลือกในอันดับหลัง ๆ โดยจะใชวิธีนี้เมื่อใชยา
ในกลุม คอรตโิ คสเตียรอยดแลวไมไดผลหรือมีผลขางเคียง
รุนแรง หรือในภาวะฉุกเฉิน เชน เลือดออกในสมอง
การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผูปวยที่
มีภาวะเกล็ดเลือดตํ่าโดยไมทราบสาเหตุ จะตองคํานึง
ถึงภาวะเลือดออกงายหยุดยากของผูปวยที่อาจเกิดขึ้น
จากการรักษาทางทันตกรรม ดังนั้นกอนการรักษาทาง
ทันตกรรม ทันตแพทยจะตองปรึกษาแพทยประจําตัวของ
ผูปวยเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคที่ผูปวยเปนอยู
และความจําเปนในการเตรียมผูปวยเปนพิเศษเพื่อการ
รั ก ษาทางทั น ตกรรม โดยเฉพาะการถอนฟ น หลายซี่
การรักษาทางศัลยปริทันต หรือศัลยกรรมปลายรากฟน
อาจต อ งรั บ เข า เป น ผู ป ว ยในและทํ า การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล12
ความเสี่ ย งของการทํ า หั ต ถการจะขึ้ น กั บ การ
ควบคุมการหยุดไหลของเลือดในบริเวณที่ทําหัตถการ
ตําแหนงในการทําศัลยกรรมมีความสําคัญตอการเกิด
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เลือดไหลไมหยุดหลังทํา โดยเฉพาะการเกิดเลือดไหล
ไมหยุดและการเกิดกอนเลือดขัง (hematoma) ซึ่งอาจ
เปนผลใหเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจได และไมเพียง
แตลักษณะและตําแหนงของการทําศัลยกรรมเทานั้นที่
มีความสําคัญที่จะตองคํานึงถึง การฉีดยาชาเฉพาะที่ก็มี
ความเสีย่ งเชนกัน การฉีดยาชาแบบสกัดกัน้ เสนประสาท
แมนดิบวิ ลาร (mandibular nerve block) และเสนประสาท
โพสที เ รี ย ร ซุ พี เ รี ย ร อั ล วี โ อลาร (posterior superior
alveolar nerve block) อาจจะทําใหเกิดการอุดกั้นทาง
เดินหายใจได2, 13 หากเปนไปไดควรใชเทคนิคอื่น เชน
การฉีดยาชาเฉพาะที่แบบแทรกซึม (local infiltration)
หรื อ การฉี ด ยาชาเข า เอ็ น ยึ ด ปริ ทั น ต (periodontal
igament injection)2
การขั ด ฟ น หรื อ ขู ด หิ น นํ้ า ลายที่ อ ยู เ หนื อ เหงื อ ก
สามารถทําไดแตจะตองระมัดระวังอยาถูกเนื้อเยื่อออน
ของผูป ว ย ตามปกติอาจมีเลือดออกเล็กนอยจะหยุดไดโดย
กดดวยสารหามเลือดเฉพาะที่หรือใชแรงกด สวนการขูด
หินปูนใตเหงือกนัน้ ในผูป ว ยทีม่ อี าการของเลือดออกหยุด
ยากรุนแรง ตองใหสารทดแทนกอน13
การรั ก ษาเนื้ อ เยื่ อ ประสาทฟ น เป น สิ่ ง ที่ ค วรทํ า
สําหรับผูปวยเหลานี้ เพื่อจะไดไมตองถอนฟน1, 13-14
แตการรักษาจะตองระมัดระวังมิใหเครื่องมือเกินออกไป
นอกปลายรากฟน15
ทันตแพทยควรปรึกษากับแพทยทางโลหิตวิทยา
เกี่ยวกับการตัดสินใจใหสารทดแทนในการทําศัลยกรรม
ผูปวยเหลานี้ซึ่งขึ้นอยูกับงานศัลยกรรมที่จะทํา วิธีการ
ทําใหไรความรูส กึ ความรุนแรงของความผิดปกติของการ
แข็งตัวของเลือดโดยผูปวยที่มีจํานวนเกล็ดเลือดตํ่ากวา
50,000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร ตองมีการใหเกล็ดเลือด
เขมขน หรือยาคอรติโคสเตียรอยดกอนการรักษาทาง
ศัลยกรรม14 โดยทันตแพทยทใี่ หการรักษาทางศัลยกรรม
ชองปากควรมีการเตรียมการหามเลือดเฉพาะที่ไวใน
ผูปวยกลุมนี้ดวย ซึ่งวิธีการหามเลือดเฉพาะที่ที่ใชกัน
ทั่วไปไดแก
1. การใชสารเรงการเกิดลิ่มเลือดเฉพาะที่1
1.1 เจลโฟม (gel foam) เปนกอนเจลาติน
ใช ใ ส ล งไปในแผลถอนฟ น ทํ า หน า ที่ เ ป น โครงให เ กิ ด
ลิ่มเลือดไดงายและเจลโฟมจะถูกดูดซึมสลายไปใน 4-6
สัปดาห
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1.2 เซอจิเซล (surgicel) เปนสารพวก
ออกซิไดซ เซลลูโลส (oxidized cellulose) ซึง่ จะรวมตัวกับ
ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) เมื่อใสลงในแผลทําใหเกิดลิ่ม
เลือดเทียมขึน้ และจะถูกดูดซึมสลายไปหมดใน 6 สัปดาห
1.3 ธรอมบิน (thrombin) ทําหนาที่เปลี่ยน
ไฟบริโนเจน (fibrinogen) ไปเปนไฟบริน (fibrin) ใชใสลง
ในแผลหรือผสมกับเจลโฟมใสลงในแผล
1.4 กาวไฟบริน (fibrin glue) ผลิตจากสวน
ประกอบของเลือด ประกอบดวยไฟบริโนเจนและธรอมบิน
ผสมกันเปนไฟบริน ใสลงในแผล16
1.5 ไมโครคริลตัลไลน คอลลาเจน (microcrystalline collagen; Avitene) จะทําใหเกิดรางแหไฟบริน
(fibrillar mesh) ซึ่งเกล็ดเลือดจะมาเกาะติดไดงาย ทําให
กระบวนการสรางลิ่มเลือดเกิดไดเร็วขึ้น
2. การใชการกดบริเวณแผล (pressure dressing) เปนวิธีที่นิยมใชทั่วไป แตในผูปวยเลือดหยุดยาก
การกดเปนเพียงสวนหนึ่งในการหยุดเลือด ตองใชสาร
อยางอืน่ ประกอบดวย วิธที ใี่ ชนนั้ ไดแก การใชวสั ดุปด แผล
(coe-pack) การใชเฝอกพลาสติกหามเลือด (stent) ซึ่ง
ทําเตรียมไวกอ น โดยจะใสปด ทับแผลหลังการเย็บแผลให
แนนและใสสารหามเลือดแลว16
3. การใชยาปองกันการละลายตัวของลิ่มเลือด
(antifibrinolytic agent) ไดแก
3.1 ทรานเอ็กซามิค แอซิด (Tranexamic acid)
ให ใ นขนาด 25 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม โดยการกิ น หรื อ
ฉีดเขาหลอดเลือดดํากอนทําการศัลยกรรมชองปาก แลว
ใหตอในขนาดเดียวกันทุก 8 ชั่วโมง เปนเวลา 5-7 วัน13
นอกจากนั้นยังมีการใชในรูปนํ้ายาบวนปากทรานเอ็กซา
มิค แอซิด หลังศัลยกรรมเล็กในชองปาก 7 วันซึ่งไดผลดี
ในการชวยหยุดเลือด17

รูปที่ 1 จํ้าเลือดที่แขนขางขวา
Figure 1 Ecchymosis at the right arm.

3.2 เอบซีลอน-อะมิโน-คาโปรอิค-แอซิด
(Epsilon-amino-caproic-acid) ใหในขนาด 100-200
มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยการกินหรือฉีดเขาหลอดเลือด
ดํ า ก อ นทํ า การศั ล ยกรรมช อ งปากแล ว ให ต อ ในขนาด
50-100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 6 ชั่วโมง เปนเวลา
5-7 วัน13 มีการศึกษาพบวา เปนยาที่ใหประสิทธิภาพดี
และผลแทรกซอนนอยมาก18
สําหรับการถอนฟนนํา้ นม ถาฟนซีน่ นั้ อยูใ นสภาพ
ที่มีกระดูกรองรับรากฟนและรากฟนปกติ จะตองเตรียม
ผูป ว ยเชนเดียวกับการทําศัลยกรรม หรือการถอนฟนถาวร
ทั่วไป แตถาเปนฟนนํ้านมที่ใกลจะหลุดโดยติดอยูในชอง
ปากดวยเนือ้ เยือ่ ออน (tissue-borne) เทานัน้ ก็อาจใชวธิ ี
การหามเลือดเฉพาะที่ เชน การใชธรอมบิน หรือแรงกด
เปนตน สวนการหลุดของฟนนํ้านมตามธรรมชาตินั้น
มักไมกอใหเกิดผลขางเคียงใด ๆ15
นอกจากนีย้ งั ควรคํานึงถึงขอพิจารณาอืน่ ๆ เชน13
- การใชยาบรรเทาความเจ็บปวด หามใช
แอสไพริน (aspirin) เมเพอริดนี (meperidine) ฟนาเซติน
(phenacetin) และออกซิโคโดน (oxycodone) เนื่องจาก
ยาเหลานี้จะทําใหเกล็ดเลือดทําหนาที่ผิดปกติ (platelet
dysfunction) ทําใหภาวะเลือดหยุดยากของผูปวยรุนแรง
ขึ้น ควรจะใชยากลุมอะเซตามิโนเฟน (acetaminophen)
โพรพอกซิ ฟ น (propoxyphene) และเพนตะโซซี น
(pentazocine) ดีกวา
- ป ญ หาการติ ด เชื้ อ โรคตั บ อั ก เสบจาก
เชือ้ ไวรัสและโรคติดตอทางเลือดอืน่ ๆ ก็เปนสิง่ ทีต่ อ งระวัง
ในการรักษาทางทันตกรรม เนื่องจากผูปวยเหลานี้ไดรับ
การใหเลือดบอยซึ่งเสี่ยงตอการเปนพาหะไดสูง

รูปที่ 2 จํ้าเลือดที่ขาขางซาย
Figure 2 Ecchymosis at the left leg.
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รายงานผูปวย

ผูปวยเด็กหญิงไทย อายุ 5 ป 9 เดือน ถูกสงตัว
มาจากแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทรเพื่อ
มารับการรักษาทางทันตกรรมที่คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูปวยคลอดปกติ นํ้าหนักแรก
คลอด 2,900 กรัม หลังคลอดแข็งแรงดี ไดรับวัคซีน
ครบตามกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไดรับการวินิจฉัย
เปนเกล็ดเลือดตํ่าโดยไมทราบสาเหตุแบบเฉียบพลัน
เมื่ออายุ 2 ป ดวยอาการมีจํ้าเลือดตามแขนขา และเคย
ไปถอนฟนหนาบนขวา เมื่อ 2 สัปดาหกอนมาพบแพทย
แลวมีอาการเลือดไหลไมหยุด โดยเปนเลือดซึม ๆ จาง ๆ
ประมาณ 2-3 วันจึงหยุด จากการตรวจพบคาเกล็ดเลือด
9,000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร รูปรางเกล็ดเลือดปกติดี
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ผูป ว ยไดรบั การรักษาในโรงพยาบาลดวยยาเพรดนิโซโลน
4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน เปนเวลา 1 สัปดาหตอดวยยา
เพรดนิโซโลน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน อีก 1 สัปดาห
หลังจากนั้นผูปวยตองมาพบแพทยทุกเดือน ไดรับยา
และติดตามผลการรักษาตอเนื่องเพื่อคงคาเกล็ดเลือดไว
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเกล็ดเลือดตํ่าโดยไมทราบ
สาเหตุแบบเรือ้ รัง (chronic idiopathic thrombocytopenic
purpura) ในเวลา 6 เดือนตอมา สําหรับยาที่ผูปวยไดรับ
นัน้ มีการปรับลดขนาดยาลงเรือ่ ย ๆ จนไมตอ งไดรบั ยา แต
หากตรวจพบคาเกล็ดเลือดตํา่ ในระดับรุนแรง (เกล็ดเลือด
นอยกวา 20,000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร) จะมีการใหยา
เปนชวงสั้น ๆ ประมาณ 3-5 วัน เพื่อปองกันผลขางเคียง
จากการใชยาในกลุมสเตียรอยด

A

B

C
D
E
รูปที่ 3 ภาพถายในชองปากกอนการรักษา (A) ขากรรไกรบน (B) ขากรรไกรลาง (C) การสบฟนดานขวา (D) การสบฟนดานหนา
(E) การสบฟนดานซาย
Figure 3 Preoperative intraoral photographs (A) occlusal view of the upper arch (B) occlusal view of the lower arch
(C) right occlusion (D) anterior occlusion (E) left occlusion

A

B

C

D
E
F
รูปที่ 4 ภาพรังสีรอบปลายรากฟนกอนการรักษา (A) ฟนหลังบนขวา (B) ฟนหนาบน (C) ฟนหลังบนซาย (D) ฟนหลังลางขวา
(E) ฟนหนาลาง (F) ฟนหลังลางซาย
Figure 4 Preoperative periapical radiographs (A) upper right posterior teeth (B) upper anterior teeth (C) upper left posterior
teeth (D) lower right posterior teeth (E) lower anterior teeth (F) lower left posterior teeth
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รูปที่ 5 เฝอกพลาสติกหามเลือด
Figure 5 Stent

A

B

C
D
E
รูปที่ 6 ภาพถายในชองปากหลังการรักษา 6 วัน (A) ขากรรไกรบน (B) ขากรรไกรลาง (C) การสบฟนดานขวา (D) การสบฟนดานหนา
(E) การสบฟนดานซาย
Figure 6 Six days postoperative intraoral photographs (A) occlusal view of the upper arch (B) occlusal view of the lower arch
(C) right occlusion (D) anterior occlusion (E) left occlusion

A

B

C
D
E
รูปที่ 7 ภาพถายในชองปากหลังการรักษา 3 เดือน (A) ขากรรไกรบน (B) ขากรรไกรลาง (C) การสบฟนดานขวา (D) การสบฟนดานหนา
(E) การสบฟนดานซาย
Figure 7 Three months postoperative intraoral photographs (A) occlusal view of the upper arch (B) occlusal view of the lower
arch (C) right occlusion (D) anterior occlusion (E) left occlusion
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ผู ป ว ยมาตรวจและรั ก ษาทางทั น ตกรรมตาม
คําแนะนําของแพทย คาเกล็ดเลือดครั้งสุดทายวันที่ 4
มิถุนายน 2552 มีคาเทากับ 80,000 ตอลูกบาศก
มิลลิเมตร โดยในชวง 1 ปที่ผานมาผูปวยมีคาเกล็ดเลือด
อยูระหวาง 17,000-90,000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร
จากการตรวจรางกายพบจํ้าเลือดตามแขนและขา
(ดังรูปที่ 1, 2)
จากการตรวจในช อ งปากและภาพถ า ยรั ง สี
(ดังรูปที่ 3) ไมพบจุดเลือดหรือจํ้าเลือดที่เนื้อเยื่อออนใน
ชองปาก ไมมีเลือดออกจากเหงือก พบหินปูนระดับมาก
ที่ฟนกราม เหงือกอักเสบขอบเหงือกแดง มีฟนผุแสดง
ดังตารางที่ 1 โดยจากภาพถายรังสีรอบปลายรากฟน
พบ #74 มีการสูญสลายของกระดูกเบาฟนดานไกลกลาง
ประมาณรอยละ 50 สวน #75 มีการละลายภายในคลอง
รากฟน (internal root resorption) และมีการละลายของ
กระดูกรองรับฟน ดังรูปที่ 4 (F) ผูปวยไดรับการวินิจฉัย
เปนเกล็ดเลือดตํ่าโดยไมทราบสาเหตุแบบเรื้อรังรวม
กับโรคฟนผุรุนแรงในเด็กปฐมวัย (chronic idiopathic
thrombocytopenic purpura with severe early childhood
caries)
ปรึ ก ษากั บ กุ ม ารแพทย ด า นโลหิ ต วิ ท ยาเพื่ อ
วางแผนการรักษารวมกัน โดยการรักษาทางทันตกรรม
ในผูปวยรายนี้ประกอบดวย การใหทันตสุขศึกษาสอน
แปรงฟนและใชไหมขัดฟน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร ลดความถี่ของการบริโภคอาหารหวานลง
ตรวจปริมาณฟลูออไรดในนํ้าดื่มของผูปวย (0.0321
สวนในลานสวน) ซึ่งมีคาที่ตํ่าจึงใหฟลูออไรดเสริม ขูด
หินปูนที่ฟนหลัง ถอนฟน 6 ซี่ อุดฟน 4 ซี่ ครอบฟน
โลหะไรสนิม 6 ซี่ และเคลือบฟลูออไรดทั้งปาก โดย
ฟน #71 (ฟนตัดซี่กลางนํ้านมลางซาย), #81 (ฟนตัดซี่
กลางนํ้านมลางขวา) นั้นผุขนาดเล็กที่ชั้นเคลือบฟน และ
ฟน #52 (ฟนตัดซีข่ า งนํา้ นมบนดานขวา)เปนฟนผุทหี่ ยุด
ลุกลาม (arrested caries) แลว จึงใหสงั เกตอาการไปกอน
การรักษาทั้งหมดแสดงดังตารางที่ 1 สําหรับทางเลือก
การรักษานั้นมี 2 ทางคือทําภายใตยาชาเฉพาะที่และทํา
ภายใตการดมยาสลบ
หากให ก ารรั ก ษาทางทั น ตกรรมภายใต ย าชา
เฉพาะทีจ่ ะตองนัดผูป ว ยมาทําอยางนอยประมาณ 6 ครัง้
และแต ล ะครั้ ง ต อ งมี เ กล็ ด เลื อ ดไม ตํ่ า กว า 50,000
ตอลูกบาศกมลิ ลิเมตร ซึง่ ผูป ว ยจะตองไดยาเพรดนิโซโลน
ในขนาดที่ สู ง (3 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม /วั น ) เป น ช ว ง
สั้น 4 วันกอนมาทําหัตถการทุกครั้ง เพื่อเพิ่มปริมาณ
เกล็ดเลือดใหสูงพอที่จะสามารถทําหัตถการได ซึ่งยา
ตัวนีม้ ผี ลขางเคียงคอนขางมาก และตองเตรียมเกล็ดเลือด
เขมขน (platelet concentrate) เผื่อไวทุกครั้ง นอกจาก
นั้นผูปวยมีภูมิลําเนาอยูจังหวัดชัยภูมิ ไมสะดวกมารับ
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การรักษาหลายครั้ง แพทยและทันตแพทยจึงมีความเห็น
วาควรทําภายใตการดมยาสลบ และอธิบายผูปกครองถึง
ขอดีขอเสียและใหเลือกแนวทางการรักษา ผูปกครองจึง
ตัดสินใจเลือกวิธีทําการรักษาทางทันตกรรมภายใตการ
ดมยาสลบ
การเตรียมผูปวยกอนการดมยาสลบโดยกุมาร
แพทย ด า นโลหิ ต วิ ท ยา ได ใ ห ผู ป ว ยรั บ ประทานยา
เพรดนิโซโลน 60 มิลลิกรัม/วัน เปนเวลา 4 วัน กอนทํา
หัตถการ และใหเตรียมเกล็ดเลือดเขมขน 4 ยูนิตไวใน
วันทําหัตถการดวย ซึ่งผลตรวจเลือดกอนทําหัตถการพบ
เกล็ดเลือด 184,000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร
ในวั น ทํ า หั ต ถการผู ป ว ยได รั บ ยาทรานซามี น
(transamine®) ทางหลอดเลือดดํา ซึ่งเปนยาในกลุม
ปองกันการละลายตัวของลิ่มเลือด กอนการผาตัด 30
นาที ผู ป ว ยดมยาสลบโดยใส ท อ ช ว ยหายใจทางจมู ก
(nasoendotracheal tube) ไดรับการรักษาดังตารางที่ 1
และเคลือบฟลูออไรดวานิชทั้งปาก ตามดวยการใสเฝอก
พลาสติกหามเลือด ดังรูปที่ 5 ที่ขากรรไกรลางเปนเวลา
1 วัน เพื่อชวยใหเลือดหยุดไหลไดดีขึ้น สําหรับหัตถการ
นัน้ ทําดวยความนุม นวล ไมใหเนือ้ เยือ่ ถูกกระทบกระเทือน
มากเกินไป การฉีดยาชาเฉพาะที่ใชวิธีแทรกซึม หลังทํา
หัตถการ ผูปวยเลือดหยุดไหลปกติดี อยูในหองพักฟน
2 ชั่วโมง ฟนตัวดี ไมมีภาวะแทรกซอน หลังจากติดตาม
ภาวะเลือดออกพบไมมีภาวะเลือดออกผิดปกติ
ผูปวยกลับมาตรวจ 6 วันหลังทําหัตถการ (รูป
ที่ 6) ไมมีอาการใด ๆ แผลถอนฟน #61, #62, #74,
#75, #84, #85 ไมมีการอักเสบหรือติดเชื้อ เลือดหยุด
ไหลปกติ แตพบมีแผนคราบจุลินทรียสะสมอยูมาก ได
ตัดไหมออกทั้งหมดและใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ
ชองปาก สอนวิธีการแปรงฟนและใชไหมขัดฟนใหกับ
ผูปวยและผูปกครอง รวมทั้งจายยาเม็ดฟลูออไรดเสริม
หลังจากนั้น นัดผูปวยมาตรวจซํ้า 3 เดือน จาก
การตรวจซํ้าไมพบมีเลือดออกผิดปกติ มีคาเกล็ดเลือด
73,000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร แตอนามัยชองปากไม
ดีเทาที่ควร มีแผนคราบจุลินทรียสะสมและมีฟนผุเพิ่ม
ที่ #73 และ #46 (ดังรูปที่ 7) ไดใหการรักษาดวยการ
อุดฟนและเนนในเรื่องทันตกรรมปองกันแกผูปกครอง
อีกทั้งมีแผนการจัดการชองวางของขากรรไกรลางโดย
จะทํ า เครื่ อ งมื อ กั น ที่ ฟ น ลิ ง กวลโฮลดิ ง อาร ช (lingual
holding arch) เมื่อผูปวยมีฟนหนาแทลางขึ้นครบแลว
เพื่อกันที่สําหรับฟนกรามนอยแทลางทั้งสองขางที่จะขึ้น
มาในอนาคต
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ตารางที่ 1 การตรวจในชองปากและการรักษาฟนแตละซี่
Table 1 Intraoral examination and treatment
การตรวจในชองปาก

ฟนผุไมทะลุ โพรง
เนื้อเยื่อใน 13 ซี่

ฟนผุทะลุ โพรง
เนื้อเยื่อใน 2 ซี่

ซี่ฟน

การรักษา

#55 (ฟนกรามนํ้านมบนซี่ที่สองดานขวา)

ขูดหินปูน
บูรณะดวยคอมโพสิตเรซินรวมกับ
การผนึกหลุมและรองฟน

#54 (ฟนกรามนํ้านมบนซี่ที่หนึ่งดานขวา)
#53 (ฟนเขี้ยวนํ้านมบนดานขวา)
#63 (ฟนเขี้ยวนํ้านมบนดานซาย)
#64 (ฟนกรามนํ้านมบนซี่ที่หนึ่งดานซาย)
#65 (ฟนกรามนํ้านมบนซี่ที่สองดานซาย)
#83 (ฟนเขี้ยวนํ้านมลางดานขวา)

ขูดหินปูน
บูรณะดวยครอบฟนเหล็กไรสนิม

#73 (ฟนเขี้ยวนํ้านมลางดานซาย)
#72 (ฟนตัดซี่ขางนํ้านมลางดานซาย)
#82 (ฟนตัดซี่ขางนํ้านมลางขวา)

บูรณะดวยคอมโพสิตเรซิน

#52 (ฟนตัดซี่ขางนํ้านมบนดานขวา)
#71 (ฟนตัดซี่กลางนํ้านมลางซาย)
#81 (ฟนตัดซี่กลางนํ้านมลางขวา)

รอใหหลุดตามธรรมชาติ

#74 (ฟนกรามนํ้านมลางซี่ที่หนึ่งดานซาย)
#75 (ฟนกรามนํ้านมลางซี่ที่สองดานซาย)

ถอนฟน

#61 (ฟนตัดซี่กลางนํ้านมบนซาย)
#62 (ฟนตัดซี่ขางนํ้านมบนซาย)
ฟนเหลือแตราก 4 ซี่

#84 (ฟนกรามนํา้ นมลางซีท่ หี่ นึง่ ดานขวา)
#85 (ฟนกรามนํา้ นมลางซีท่ สี่ องดานขวา)

ใสเจลโฟม
เย็บแผลดวยเข็ม
atraumatic กับไหม
ละลาย (vicryl)
เย็บแผลดวยเข็ม
atraumatic กับไหม
ละลาย (vicryl)

ถอนฟน

ใสเจลโฟม
เย็บแผลดวยเข็ม
atraumatic กับไหม
ละลาย (vicryl)
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บทวิจารณ
ผู ป ว ยเด็ ก หญิ ง รายนี้ มี ภ าวะเกล็ ด เลื อ ดตํ่ า โดย
ไมทราบสาเหตุตั้งแตอายุ 2 ป ไดรับการรักษาเหมือน
ผูป ว ยทีม่ ภี าวะเชนนีโ้ ดยทัว่ ไปทีส่ ามารถควบคุมไดดว ยยา
คอรติโคสเตียรอยดคือ ไดรับยาเพรดนิโซโลนเปนเวลา
นานในระยะแรก และเมื่อคาเกล็ดเลือดสูงขึ้นถึงระดับ
ปกติก็คอย ๆ ลดขนาดยาลง จนกระทั่งไมไดรับยาอีก
เว น แต ห ากค า เกล็ ด เลื อ ดตํ่ า มากกว า 20,000 ต อ
ลูกบาศกมิลลิเมตร ก็จะไดยาในขนาดที่สูง เปนชวงเวลา
สั้น ๆ เพื่อเพิ่มคาเกล็ดเลือด สําหรับลักษณะทางคลินิก
ของภาวะเกล็ดเลือดตํา่ โดยไมทราบสาเหตุในชองปากของ
ผูปวยนั้นไมแสดงใหเห็น แตอยางไรก็ตามพบจํ้าเลือดที่
แขนและขาทั้ง 2 ขาง
การรักษาทางทันตกรรมในผูปวยรายนี้แตกตาง
จากผูป ว ยปกติรายอืน่ โดยมีการวางแผนทีจ่ ะทําการรักษา
ภายใตการดมยาสลบ เนื่องจากผูปวยมีเกล็ดเลือดตํ่า
ซึ่งเสี่ยงตอภาวะเลือดหยุดยากหลังทํา การใหผูปวยพัก
รักษาในโรงพยาบาลชวงสัน้ ๆ กอนทํา ขณะทํา และหลังทํา
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถควบคุ ม ระดั บ เกล็ ด เลื อ ดและการ
หยุดของเลือดได นอกจากนี้ผูปวยมีฟนผุมากทั้งปาก
หากทํ า การรั ก ษาภายใต ก ารใช ย าชาเฉพาะที่ จ ะต อ ง
ปรึกษาแพทยทุกครั้งเพื่อใหแพทยเตรียมผูปวยใหอยูใน
ภาวะที่สามารถทําหัตถการโดยเฉพาะการถอนฟน ซึ่งจะ
ตองตรวจเลือดกอนทําทุกครัง้ และจะตองไดรบั ยาเพรดนิ
โซโลนในขนาดที่สูงแตเปนระยะเวลาสั้น ๆ 3-5 วัน เพื่อ
เพิ่มปริมาณเกล็ดเลือดกอนมาทําฟนรวมทั้งตองเตรียม
เกล็ดเลือดเขมขนไวทกุ ครัง้ หากนัดผูป ว ยมาทําการรักษา
สัปดาหละ 1 ครั้ง ผูปวยก็จะไดรับยาเพรดนิโซโลนอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งผลขางเคียงของยาหากไดรับเปนเวลานาน
ก็มีผลเสียดังไดกลาวแลวขางตน และในการรักษาทาง
ทันตกรรมภายใตการดมยาสลบในผูปวยที่มีภาวะเลือด
ออกหยุดยากนี้ อาจไมสามารถใสทอชวยหายใจทางจมูก
ไดเพราะอาจมีปญ
 หาเรือ่ งการมีเลือดออกจากการเสียดสี
ของทอชวยหายใจกับเนื้อเยื่อรอบ ๆ แตอยางไรก็ตาม
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวยรายนี้กอนการ
รักษา พบวา มีคาเกล็ดเลือด 184,000 ตอลูกบาศก
มิลลิเมตร ซึ่งอยูในเกณฑปกติ ดังนั้นจึงสามารถใหการ
รั ก ษาโดยการใส ท อ ช ว ยหายใจทางจมู ก ได ซึ่ ง มี ข อ ดี
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สําหรับการบูรณะฟนเนื่องจากสามารถตรวจการสบฟน
หลังจากบูรณะได
สําหรับวิธีการรักษาทางทันตกรรมในผูปวยรายนี้
รักษาตามมาตรฐานเหมือนผูปวยปกติทั่วไป ทั้งการขูด
หินนํ้าลาย การอุดฟน การทําครอบฟนเหล็กไรสนิม การ
ถอนฟน แตจะมีการดูแลเปนพิเศษในเรื่องของการระวัง
การบาดเจ็บตอเนือ้ เยือ่ ในชองปากใหนอ ยทีส่ ดุ การฉีดยา
ชาเฉพาะใชวธิ แี บบแทรกซึม และมีการควบคุมเลือดออก
โดยวิธเี ฉพาะที่ คือ การใชเจลโฟมในตําแหนงแผลถอนฟน
กรามลางทัง้ ซายและขวา เย็บแผลถอนฟนดวยเข็ม atraumatic
รวมกับไหมละลาย และใสเฝอกพลาสติกหามเลือดทับ
แผลถอนฟนเพื่อชวยหามเลือด ซึ่งหลังการรักษาก็ไมพบ
ภาวะเลือดออกหยุดยาก และไมมีภาวะแทรกซอนใด ๆ
ในผูป ว ยรายนีไ้ มไดใหยาปฏิชวี นะเพือ่ ปองกันการ
ติดเชื้อหลังการทําหัตถการ ถึงแมวาผูปวยจะไดรับยาเพ
รดนิโซโลนกอนทําการรักษาทางทันตกรรมในขนาดทีส่ งู
ก็ตาม แตก็ไดรับเพียงระยะเวลาสั้น ๆ แค 4 วันเทานั้น
จึงไมมีความจําเปนตองใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการ
ติดเชื้อหลังการทําหัตถการ
ผูปวยรายนี้ไดรับการตัดไหมหลังทําหัตถการไป
แลว 6 วัน เนื่องจากปลายไหมสรางความรําคาญใหกับ
ผูปวย อีกทั้งหากปลอยใหไหมละลายไปเองจะใชเวลา
ในการละลายตัวสมบูรณนานประมาณ 60-90 วัน19
เหตุทเี่ ลือกไหมชนิดละลายใหแกผปู ว ยรายนีเ้ พือ่ เปนการ
ลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะเลือดออกหยุดยากที่อาจ
เกิ ด ได จ ากการตั ด ไหม อย า งไรก็ ต ามเมื่ อ ผู ป ว ยกลั บ
มาติ ด ตามผลการรั ก ษาพบว า ปลายไหมที่ ย าวอยู ใ น
ช อ งปากนั้ น ระคายเคื อ งต อ เนื้ อ เยื่ อ ในช อ งปากทํ า ให
มี โ อกาสเกิ ด แผลเรื้ อ รั ง ได ม าก จึ ง ได พิ จ ารณาทํ า การ
ตัดไหมออก
ในเรื่องของทันตกรรมปองกันเปนสิ่งสําคัญ แมวา
รักษาทางทันตกรรมไปแลวหากไมดแู ลรักษาสุขภาพชอง
ปากอยางตอเนื่องก็กลับมาเปนไดอีก ดังนั้นในผูปวยราย
นีจ้ งึ ไดใหทนั ตกรรมปองกันโดยแนะนําการบริโภคอาหาร
(ลดปริมาณและความถี่ของการบริโภคอาหารจําพวกนํ้า
ตาล) การควบคุมแผนคราบจุลนิ ทรีย การใชยาสีฟน ผสม
ฟลูออไรด การทาฟลูออไรดเฉพาะที่โดยทันตแพทย การ
ใชยาเม็ดฟลูออไรดเสริม และการผนึกหลุมและรองฟน
โดยจะเนนใหผูปกครองและผูปวยสามารถดูแลสุขภาพ
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ชองปากไดอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ ใหระมัดระวังใน
การแปรงฟนและใชไหมขัดฟนเพื่อไมใหมีเลือดออกหลัง
การทําความสะอาด เมื่อผูปวยสามารถทําความสะอาด
ชองปากไดเปนอยางดีแลว จะเปนการชวยลดความเสี่ยง
ของการเกิดเลือดออกจากการอักเสบอีกดวย และสําหรับ
ผูปวยรายนี้จัดอยูในกลุมเสี่ยงตอการเกิดฟนผุสูง จึงตอง
นัดผูปวยกลับมาตรวจซํ้าทุก 3 เดือน20 เพื่อประเมิน
ความสามารถในการดูแลสุขภาพชองปากของผูปวยและ
ผูป กครอง กระตุน และเนนยํา้ ในเรือ่ งการทําความสะอาด
อยางสมํ่าเสมอ และตรวจหาพยาธิสภาพใหม รวมถึง
ใหการรักษาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นอยางเหมาะสม

3.

4.
5.

6.

บทสรุป
ทันตแพทยสําหรับเด็กมีโอกาสมากที่จะพบกับ
ผูปวยเด็กที่มีภาวะความผิดปกติเกี่ยวกับโรคเลือด เชน
ภาวะเกล็ดเลือดตํา่ จึงมีความจําเปนทีท่ นั ตแพทยสาํ หรับ
เด็กตองมีความรูความเขาใจในภาวะนั้น ๆ
เมื่ อ ทั น ตแพทย พ บผู ป ว ยเกล็ ด เลื อ ดตํ่ า โดยไม
ทราบสาเหตุ สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ ภาวะเลือดออกงาย
และหยุดยาก ทันตแพทยตองปรึกษาแพทยประจําของ
ผูปวยกอนเพื่อทราบระดับความรุนแรงของภาวะที่เปน
และความเสี่ยงในการเขารับการรักษาทางทันตกรรมทั้ง
ในภาวะปกติและภายใตการดมยาสลบ วางแผนการรักษา
ที่เหมาะสมและปลอดภัยตอผูปวย มีความระมัดระวังใน
การทําหัตถการไมใหเกิดความบาดเจ็บตอเนื้อเยื่อที่ไม
จําเปน เตรียมของอุปกรณและเครื่องมือรวมทั้งสารหาม
เลือดใหพรอม เพื่อใหการรักษามีประสิทธิภาพไมเกิด
ภาวะแทรกซอน และที่สําคัญคือการใหความรูในดาน
ทันตกรรมปองกันแกผูปกครองเพื่อใหไดผลการรักษาที่
ดีที่สุดสําหรับผูปวย
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Dental Treatment for Pediatric Patient with Chronic
Idiopathic Thrombocytopenic Purpura: A Case Report
Kanokkan Pungpimai* Khemporn Kitsahawong**

Abstract
Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) is the condition caused by disorders of the immune
system mechanisms. Platelets are marked as foreign body by the immune system and eliminated
in the spleen, resulting in decreased of platelet count. ITP presents with spontaneous bleeding that
appear on the skin or other organ included the development of petechiae and ecchymosis. Oral
manifestations included petechiae of palate, tongue or gingival bleeding.
Hemostasis condition must be considered for dental treatment in ITP patients. Accurate history
taking, physical examination and consulting with hematologist in addition to make a proper treatment
planning should be performed.
A 5 years 9 months girl was diagnosed with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura with
severe early childhood caries undergoing full mouth oral rehabilitation with parental consent under
general anesthesia. The result of treatment was very satisfied.

Key words: Idiopathic thrombocytopenic purpura / Dental treatment.
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