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บทคัดย่อ
ภาวะกระดููกขากรรไกรตายเนื่่�องจากยาเป็็นภาวะแทรกซ้้อนจากการใช้้ยากลุ่่�มบิิสฟอสโฟเนตที่่�พบมากขึ้้�นใน
กลุ่่�มผู้้�ป่่วยสููงอายุุ เนื่่�องจากความจำำ�เป็็นของการใช้้ยาบิิสฟอสโฟเนตเพื่่�อรัักษาและป้้องกัันโรคกระดููกพรุุน นอกจากนี้้�
ยัังใช้้บำำ�บััดมะเร็็งบางชนิิดได้้ ภาวะกระดููกขากรรไกรตายโดยส่่วนใหญ่่จะเกิิดหลัังจากการถอนฟัันหรืือการทำำ�หััตถการ
ทางศััลยกรรมช่่องปาก การควบคุุมและรัักษาภาวะกระดููกขากรรไกรตายในผู้้�สููงอายุุมีีความซัับซ้้อนและใช้้เวลานานใน
การหายกลัับคืืนปกติิ เนื่่อ� งจากผู้้�ป่่วยมีีปัจั จััยเสี่่�ยงมากกว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่่วยทั่่�วไป ดัังนั้้�นการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดหรืือทำำ�การรัักษา
ในระยะเริ่่�มแรกจึึงเป็็นวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยซึ่่�งได้้แก่่ การเตรีียมช่่องปากผู้้�ป่่วยก่่อนได้้รัับยาบิิสฟอสโฟเนต เพื่่�อลด
โอกาสที่่�ผู้้�ป่ว่ ยจะได้้รับั การทำำ�ศััลยกรรมช่่องปากหลัังได้้รับั ยา การสร้้างแรงจููงใจในการดููแลสุุขภาพช่่องปากให้้แก่่ผู้้�ป่ว่ ย
การตรวจช่่องปากผู้้�ป่่วยอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้�โดยความร่่วมมืือจากทัันตแพทย์์ แพทย์์ ผู้้�ดููแล และตััวผู้้�ป่่วยเป็็นสำำ�คััญ
บททบทวนวรรณกรรมนี้ ประกอบด้วย สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การด�ำเนินโรคของภาวะกระดูกขากรรไกรตายและการรักษา
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการป้องกันภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยาในผู้สูงอายุ
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Abstract
Medication-related osteonecrosis of the jaw (MRONJ) has also been described as a complication
of bisphosphonate treatment. The number of cases of MRONJ is likely to increase among elderly patients
because bisphosphonate is a drug of choiec in the prevention and treatment of osteoporosis and
some cancers. The MRONJ usually occurs as a non-healing socket after tooth extraction or minor
oral surgery in oral and maxillofacial region. Management of MRONJ in elderly patients is often complicated
due to the patients’ comorbidities leading refractory healing. Dental screening, adequate treatment and
motivating the patients in preventive oral care are able to reduce risk of MRONJ in elderly patients prior to
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take bisphosphonate. This requires a co-operation of dental health care providers and medical care team
together with self–care of the elderly patients. This review article comprises of cause, risk factor and clinical
characteristics of MRONJ, prevention and management strategy of MRONJ in elderly patients.
Keywords: medication-related osteonecrosis of the jaw, bisphosphonate
บทนำำ�

ด้้วยความเจริิญก้้าวหน้้าทางการแพทย์์และ
สาธารณสุุ ข ที่่� ดีี ขึ้้� น ส่่ ง ผลให้้ ป ระชากรมีี อ ายุุ ขัั ย เพิ่่� ม ขึ้้� น
จึึงทำำ�ให้้ประชากรโลกเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุรวดเร็็วขึ้้�น1
ในปีี 2560 ประเทศไทยมีีประชากรสููงอายุุ 60 ปีี ขึ้้�นไป
ประมาณ 11 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ 17 ของประชากร
ทั้้�งหมด 65.5 ล้้านคน2 คาดการณ์์ว่่าประเทศไทยจะ
กลายเป็็น “สัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์” (complete aged
society) ภายในปีี 25643 สิ่่�งที่่�ตามมาคืือปััญหาสุุขภาพ
ช่่องปากในผู้้�สููงอายุุซึ่่�งเป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากการดููแล
สุุขภาพช่่องปากที่่�ไม่่ดีมี าตั้้�งแต่่วัยั เด็็กและทวีีความรุุนแรง
ขึ้้�นเมื่่�อก้้าวเข้้าสู่่�วััยผู้้�สููงอายุุ จากรายงานผลการสำำ�รวจ
สภาวะสุุขภาพช่่องปากแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 8 พ.ศ. 25604
พบว่่าผู้้�สููงอายุุมีปัี ญ
ั หาสุุขภาพช่่องปากสููงกว่่าทุุกกลุ่่�มวััย
โดยมีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยการถอนฟััน
ร้้อยละ 53.6 มีีฟัันผุุที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการรัักษาร้้อยละ 52.6
มีีปััญหารากฟัันผุุร้้อยละ 29 และพบเป็็นโรคปริิทัันต์์
อัั ก เสบร้้ อ ยละ 36.3 ประกอบกัั บ ในผู้้�สูู ง อายุุ มีี ก าร
เปลี่่�ยนแปลงทางสรีีรวิิทยา และมีีโรคทางระบบที่่�มีียารัับ
ประทานเป็็นประจำำ�หลายกลุ่่�มโดยเฉพาะโรคเบาหวาน
ซึ่่�งพบเป็็นโรคเรื้้�อรััง 3 อัันดัับแรกในผู้้�สููงอายุุ5 ปััญหา
เหล่่านี้้�มีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� ตามจำำ�นวนประชากรเช่่นเดีียวกััน
นอกจากนี้้�สภาพความเสื่่อ� มถอยทางร่่างกายในผู้้�สููงอายุุที่่�
ยากจะหลีีกเลี่่�ยงอัันเป็็นปััญหาสำำ�คััญทางสาธารณสุุข
ที่่�มีีสััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้�นคืือโรคกระดููกพรุุน โดยผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
อายุุตั้้ง� แต่่ 70 ปีีขึ้้น� ไปจะพบโรคกระดููกพรุุนได้้มากกว่่าร้้อยละ
506 จากภาวะที่่�มีีความแข็็งแรงของกระดููกลดลงเป็็นผล
ให้้เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อกระดููกหัักได้้ง่่าย
ยาในกลุ่่�มบิิสฟอสโฟเนต (Bisphosphonates)
เป็็นยาหลัักที่่�ใช้้ในการป้้องกัันและรัักษาโรคกระดููกพรุุนจึึง
มีีแนวโน้้มการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังใช้้ประโยชน์์ในโรค
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสลายของกระดููก ใช้้ป้้องกัันการเกิิด
Skeletal-related events (SREs) ซึ่่�งเป็็นภาวะแทรกซ้้อน
ที่่� พ บบ่่ อ ยของการแพร่่ก ระจายของมะเร็็งมาที่่�ก ระดูู ก
(bone metastases) เช่่น ปวดกระดููก กระดููกหััก (pathologic
fracture) ตลอดจนใช้้ในการรัักษาโรคมะเร็็งบางชนิิด7

เมื่่� อ ผู้้�ป่่ ว ยได้้ รัั บ ยาบิิ ส ฟอสโฟเนตมีี ภ าวะแทรกซ้้ อ น
ที่่� สำำ �คัั ญคืื อ ภาวะกระดูู ก ขากรรไกรตายเนื่่� อ งจากยา
(Medication-related Osteonecrosis of the Jaw)8
ซึ่่� ง พบได้้ เ ฉพาะในกระดูู ก ขากรรไกร ปัั จ จุุ บัั น ยัั ง ไม่่ มีี
แนวทางการจััดการรัักษาทางทัันตกรรมสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย
ที่่�ได้้รัับยาบิิสฟอสโฟเนตเพื่่�อการป้้องกัันภาวะกระดููก
ขากรรไกรตายที่่�จำำ�เพาะเจาะจง บททบทวนวรรณกรรมนี้้�
มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� นำำ�เสนอ สาเหตุุ ปััจจััยเสี่่�ยง การดำำ�เนิิน
โรคของภาวะกระดูู ก ขากรรไกรตายเนื่่� อ งจากยาและ
การรัักษา บทวิิเคราะห์์และข้้อเสนอแนะการป้้องกัันภาวะ
ดัังกล่่าวในผู้้�สููงอายุุ
ยาบิิสฟอสโฟเนต
กลุ่่�มยาบิิ ส ฟอสโฟเนตเป็็ น ยาป้้ อ งกัั น การ
สลายกระดููก (antiresorptive agents) ที่่�มีีการใช้้อย่่าง
แพร่่หลายในปััจจุุบััน มีีความสามารถจัับกัับไฮดรอกซิิ
อะพาไทต์์ (hydroxyapatite) ในกระดููกได้้ดีี ทนต่่อการ
ย่่อยสลายจากเอนไซม์์ เมื่่�อบิิสฟอสโฟเนตจัับกัับแร่่ธาตุุ
(mineralized bone matrix) ในกระดููกแล้้วจะยัับยั้้�งการ
ทำำ�หน้้าที่่�ของเซลล์์สลายกระดููก (osteoclast) จึึงยัับยั้้�ง
การสลายตััวของกระดููกได้้ โดยการทำำ�ให้้เกิิดการตาย
แบบอะพอพโทซิิส (apoptosis) ของเซลล์์สลายกระดููก9
ยัับยั้้ง� การเจริิญเปลี่่�ยนแปลงของเซลล์์กระดููก (osteoblast
proliferation) และสามารถยัับยั้้�งการสร้้างหลอดเลืือด
(antiangiogenesis) ได้้ เป็็นผลให้้สมดุุลของเซลล์์สลาย
กระดููกและเซลล์์สร้้างกระดููก (osteoblast) เสีียไป จึึงมีี
ผลลดการทำำ�ลายกระดููกและช่่วยรัักษามวลกระดููกไม่่ให้้
ลดลง10
ยากลุ่่�มบิิ ส ฟอสโฟเนตที่่� นำำ � มาใช้้ แ บ่่ ง เป็็ น
2 กลุ่่�ม ตามโครงสร้้างทางเคมีีคืือ กลุ่่�มที่่�ไม่่มีีไนโตรเจน
ในโครงสร้้ า งทางเคมีี (non-nitrogen containing
bisphosphonates) ซึ่่ง� เป็็นยาบิิสฟอสโฟเนตที่่�ผลิิตออกมา
ในรุ่่�นแรก ได้้แก่่ Clodonate, Etidronate, Tiludronate
ส่่วนกลุ่่�มที่่�สองคืือ กลุ่่�มที่่�มีไี นโตรเจนในโครงสร้้างทางเคมีี
(nitrogen containing bisphosphonates) ได้้ แ ก่่
Zoledronate, Ibandronate, Risedronate, Pamidronate,
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Alendronate เป็็นต้้น ยาบิิสฟอสโฟเนตมีีทั้้�งในรููปแบบ
รัับประทาน (oral bisphosphonate) และรููปแบบฉีีดเข้้า
หลอดเลืือดดำำ � (intraveneous bisphosphonate) 11
ดัังแสดงในตารางที่่� 1 บิิสฟอสโฟเนตเป็็นยาที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�
ในการป้้องกัันและรัักษาหลายกลุ่่�ม อาทิิ ใช้้เป็็นยาสำำ�หรัับ
การป้้องกัันและรัักษาโรคกระดููกพรุุนสำำ�หรัับหญิิงวััยหลััง
หมดประจำำ�เดืือน ป้้องกัันกระดููกพรุุนสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�ต้้อง
ใช้้ยาสเตีียรอยด์์เป็็นประจำำ� ผู้้�ป่่วยโรคพาเจท (Paget’s
disease) ผู้้�ป่ว่ ยมะเร็็งบางชนิิด เช่่น มะเร็็งเต้้านม มะเร็็งปอด
มะเร็็งต่่อมลููกหมาก multiple myeloma โรคมะเร็็งที่่�
แพร่่กระจายไปกระดููกเพื่่อ� ลดอาการปวดกระดููก ลดภาวะ
แคลเซีียมสููงในกระแสเลืือดโดยเฉพาะที่่�เกิิดในผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
ลดอััตราการเกิิดกระดููกหััก เป็็นต้้น12,13 อย่่างไรก็็ตาม
มีีรายงานเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ (adverse
event) ที่่� เ กิิ ด จากการใช้้ ย ากลุ่่�มบิิ ส ฟอสโฟเนตที่่� พ บ
ได้้บ่่อยคืือ อาการผิิดปกติิของระบบทางเดิินอาหาร เช่่น
อาการแน่่นท้้อง ท้้องอืืด ระคายเคืืองหลอดอาหารและ
กระเพาะอาหาร จึึงแนะนำำ�ควรรัับประทานยาร่่วมกัับ
น้ำำ��ตามปริิมาณ 6-8 ออนซ์์ นั่่�งตััวตรงและอย่่านอนราบ
ทัันทีีเป็็นเวลาอย่่างน้้อย 30 นาทีี นอกจากนี้้�ยัังมีีภาวะ

แทรกซ้้อนที่่�สำ�คั
ำ ญคืื
ั อการเกิิดภาวะกระดููกขากรรไกรตาย14
ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ที่่มี� ภี าวะกระดููกขากรรไกรตายนั้้�น มัักเกิิด
ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาบิิสฟอสโฟเนตในรููปแบบฉีีดเพื่่�อเป็็น
การรัั ก ษามะเร็็ ง โดยพบความชุุ ก ของการเกิิ ด ภาวะ
กระดููกขากรรไกรตายหลัังการถอนฟัันอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ
1.6-14.816,17 ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากขนาดยาที่่�ใช้้ในการรัักษา
โรคมะเร็็งมีีขนาดสููงและมีีความถี่่ใ� นการใช้้บ่อ่ ยกว่่าผู้้�ป่่วย
ที่่�ได้้รัับยาบิิสฟอสโฟเนตเพื่่�อการรัักษาโรคกระดููกพรุุน
ซึ่่ง� มีีความชุุกของการเกิิดภาวะกระดููกขากรรไกรตายเพีียง
ร้้อยละ 0.02-0.118 สำำ�หรัับความชุุกการเกิิดภาวะกระดููก
ขากรรไกรตายเนื่่�องจากยาในประเทศไทยยัังไม่่เคยมีี
รายงานมาก่่อน เมื่่�อเกิิดภาวะกระดููกขากรรไกรตายแล้้ว
วิิธีีการรัักษามีีความซัับซ้้อน ไม่่มีีวิิธีีที่่�จำำ�เพาะเจาะจงและ
ต้้องใช้้เวลานานในการรัักษาให้้หายกลัับมาเป็็นปกติิ หรืือ
กระดููกขากรรไกรอาจจะไม่่สามารถผัันกลัับมามีีรูปู ร่่างและ
การใช้้งานได้้เช่่นเดิิม ทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพชีีวิติ ของผู้้�ป่่วยลดลงได้้
ยาอื่่�นที่่�สามารถทำำ�ให้้เกิิดภาวะกระดููกขากรรไกรตาย
นอกเหนืือจากยากลุ่่�ม บิิสฟอสโฟเนตมีีอีีกหลายชนิิด15
ทั้้�งนี้้�ผู้้�นิิพนธ์์ได้้รวบรวมข้้อมููลชนิิดของยาที่่�เกี่่�ยวข้้องไว้้
ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 แสดงชื่่�อสามััญทางยา ความแรง และการใช้้ประโยชน์์ในทางการแพทย์์ ของยาที่่�สามารถกระตุ้้�นให้้เกิิด
ภาวะกระดููกขากรรไกรตาย
Generic name
Antiresorptive drug
Etidronate
Clodronate
Alendronate
Ibandronate
Risedronate

Potency*
1
10
500
1,000
2,000

Pamidronate (IV)

100

Ibandronate (IV)
Zoledronate (IV)

1,000
10,000

Denosumab (Sc)

Medical use
osteoporosis (daily/weekly)
osteoporosis (daily/weekly)
osteoporosis, Paget’s disease of bone (daily/weekly)
osteoporosis (monthly)
osteoporosis, multiple myeloma, Paget’s disease,
hypercalcaemia of malignancy
multiple myeloma, metastases of breast cancer,
Paget’s disease (every 6-3 months)
osteoporosis (every 3 months)
osteoporosis (yearly)
multiple myeloma, metastases tumors,
hypercalcaemia of malignancy (every 6-3 months)
metastatic cancer
osteoporosis
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ตารางที่่� 1 แสดงชื่่�อสามััญทางยา ความแรง และการใช้้ประโยชน์์ในทางการแพทย์์ ของยาที่่�สามารถกระตุ้้�นให้้เกิิด
ภาวะกระดููกขากรรไกรตาย (ต่่อ)
Generic name
Potency*
Medical use
Anti-angiogenesis
Sunutinib
metastatic cancer
Bevacizumab (IV)
metastatic cancer
Aflibercept (IV)
metastatic cancer
*relative potency of bisphosphonates compared with Etidronate, IV = intravenous, Sc= subcutaneous
สาเหตุุและปััจจััยเสี่่ย� งของภาวะกระดููกขากรรไกรตาย
เนื่่�องจากยา
มีีหลายทฤษฎีีที่่�อธิิบายพยาธิิสรีีรวิิทยาของ
การนำำ�ไปสู่่�ภาวะกระดููกขากรรไกรตายเนื่่�องจากยา อาทิิ
ยามีีผลทำำ�ให้้เกิิดการยัับยั้้�งการทำำ�งานของเซลล์์สลาย
กระดููก การรบกวนขบวนการปรัับแต่่งของกระดููก (bone
remodeling) การยัับยั้้�งขบวนการสร้้างหลอดเลืือดใหม่่
(antiangiogenesis) มีีการอัักเสบหรืือติิดเชื้้�อในช่่องปาก
การถููกกดภููมิิคุ้้�มกััน และพิิษของยาต่่อเนื้้�อเยื่่�ออ่่อนใน
ช่่ อ งปาก 14,19 โดยมีี ปั ั จ จัั ย เสี่่� ย งหลายประการร่่ ว มกัั น
อัันประกอบด้้วย
1. ปััจจััยทางด้้านยา
	บิิสฟอสโฟเนตรููปแบบฉีีดเข้้าหลอดเลืือดดำำ�
มีีความเสี่่�ยงต่่อกระดููกขากรรไกรตายมากกว่่ารููปแบบ
รัับประทาน เนื่่�องจากความแรงของยา (potency) ขนาด
ของยา (dose) ที่่�สูงู และหากผู้้�ป่่วยได้้รับั ยาต่่อเนื่่อ� งมาเป็็น
ระยะเวลานาน ส่่ ง ผลต่่ อ ปริิ ม าณยาสะสมในกระดูู ก
ที่่�มากเช่่นกััน เมื่่อ� ผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั ยาร่่วมในกลุ่่�มที่่�มีส่ี ว่ นประกอบ
ของคอร์์ ติิโ คสเตีี ย รอยด์์ (Corticosteroids) กลุ่่�มยา
กดภููมิคุ้้�ิ มกััน (immunosuppressant drug)20 ในขนาดยา
ที่่�สููงและได้้รัับยามาเป็็นเวลานานจะยิ่่�งเพิ่่�มความเสี่่�ยง
ต่่อกระดููกขากรรไกรตายมากขึ้้น� จากการมีีเซลล์์ภูมิู คุ้้�ิ มกััน
ลดลงและการหายของแผลล่่าช้้า
2. ปััจจััยเฉพาะที่่�
การมีีโรคในช่่องปาก เช่่น รอยโรคปลาย
รากฟัันโรคปริิทัันต์์อัักเสบ ซึ่่�งเป็็นภาวะที่่�มีีการติิดเชื้้�อ
และการอัั ก เสบเฉพาะที่่� ใ นบริิ เ วณกระดูู ก ขากรรไกร
อยู่่�แล้้ ว นอกจากจะเป็็ น ปัั จ จัั ย กระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด ภาวะ
กระดููกขากรรไกรตายแล้้ว ยัังก่่อให้้เกิิดการกลัับเป็็นซ้ำำ��
ของโรคได้้เช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นเบาหวานร่่วมด้้วย21,22
ส่่วนหััตถการทางศััลยกรรมในช่่องปาก เช่่น การถอนฟััน
การผ่่าตััดฟัันคุุด การตกแต่่งกระดููกเพื่่�อเตรีียมช่่องปาก
ทำำ �ฟั ั น เทีี ย ม มัั ก เป็็ น สาเหตุุ ข องการเกิิ ด ภาวะกระดูู ก

ขากรรไกรตาย โดยหัั ต ถการที่่� เ ป็็ น สาเหตุุ ก ว่่ า ร้้ อ ยละ
52-61 มาจากการถอนฟััน 14,23 นอกจากนี้้�ยัังสามารถ
เกิิ ด จากการบาดเจ็็ บ ในระดัั บ เซลล์์ ห รืือเนื้้� อ เยื่่� อ
(microtrauma) จากการกระทบกระแทกหรืือการกดทัับ
ของฟัันเทีียมได้้
3. ปัั จ จัั ย โรคทางระบบและสภาวะของ
ผู้้�ป่่วย
	ผู้้�ป่่วยเบาหวานมีีความเสี่่�ยงในการเกิิด
ภาวะกระดูู ก ขากรรไกรตาย ซึ่่� ง มีี ส าเหตุุ ม าจากการ
มีีคุุณภาพของกระดููกลดลงที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการขาดเลืือด
การมีีเซลล์์บุผิุ วิ หลอดเลืือดทำำ�งานผิิดปกติิ การตอบสนอง
ของภููมิิคุ้้�มกัันและสร้้างเส้้นเลืือดใหม่่ลดลง เพิ่่�มการตาย
ของเซลล์์สร้า้ งกระดููกและเซลล์์สลายกระดููก โดยสััมพัันธ์์
กัับการมีีระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููง24 หากผู้้�ป่่วยควบคุุมระดัับ
น้ำำ��ตาลได้้ดีีจะช่่วยให้้การพยากรณ์์โรคของภาวะกระดููก
ขากรรไกรตายดีีไปด้้วย22 ส่่วนในผู้้�ป่่วยที่่�มีภี าวะโลหิิตจาง
มีีประวััติิได้้รัับเคมีีบำำ�บััด ยากดภููมิิคุ้้�มกััน การสููบบุุหรี่่�
ล้้วนเพิ่่�มความเสี่่�ยงในการเกิิดภาวะกระดููกขากรรไกรตาย
ได้้ทั้้�งสิ้้�น14
ปััจจััยทั้้�งหมดดัังกล่่าวเพิ่่�มความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิด
ภาวะกระดููกขากรรไกรตายในผู้้�ป่่วยที่่�เคยหรืือกำำ�ลังั ได้้รับั
ยาบิิสฟอสโฟเนต ดัังนั้้�นทัันตแพทย์์จำำ�เป็็นต้้องซัักประวััติิ
เหล่่ า นี้้� เ พิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ ประกอบการวิิ นิิ จ ฉัั ย และวางแผน
การรัักษาทางทัันตกรรม
การวิินิิจฉััยภาวะกระดููกขากรรไกรตายเนื่่�องจากยา
สำำ � หรัั บ การพิิ จ ารณาวิิ นิิ จ ฉัั ย ภาวะกระดูู ก
ขากรรไกรตายเนื่่�องจากยาตามคำำ�แนะนำำ�ของสมาคม
ศััลยศาสตร์์ช่่องปากและแม็็กซิิลโลเฟเชีียลแห่่งประเทศ
สหรัั ฐ อเมริิ ก า (American Association of Oral
and Maxillofacial Surgeons) ในปีี ค.ศ. 2014
ประกอบด้้วยหลัักเกณฑ์์ 3 ประการ ดัังนี้้�14
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1.	มีี แ ผลภายในช่่ อ งปากที่่� ป รากฏกัั บ การ
มีี ก ระดูู ก โผล่่ แ ละไม่่ มีี เ นื้้� อ เยื่่� อ ปกคลุุ ม นานอย่่ า งน้้ อ ย
8 สััปดาห์์ขึ้้�นไป
2.	มีีประวััติิหรืือกำำ�ลัังได้้รัับการรัักษาด้้วยยา
ป้้องกัันการสลายกระดููก (antiresorptive agents) หรืือยา
ที่่�มีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�งการสร้้างหลอดเลืือดใหม่่ (antiangiogenic
agents)
3. ไม่่มีีประวััติิได้้รัับการฉายรัังสีีรัักษาหรืือ
มีีการแพร่่กระจาย (metastasis) ของมะเร็็งมาที่่�บริิเวณ
กระดููกขากรรไกร
ลัักษณะอาการแสดงและอาการทางคลิินิิก
ลัักษณะอาการทางคลิินิิกในระยะแรกของโรค
พบได้้ตั้้ง� แต่่ความไม่่สุขุ สบายในปาก เจ็็บเวลาเคี้้�ยว ปวดฟััน
ปวดเหงืือก เหงืือกอัั ก เสบและบวมร่่ ว มกัั บ มีี ฟั ั น โยก
อาการอาจคล้้ายอาการของโรคฟัันผุุ และ โรคปริิทัันต์์
อัักเสบ แต่่ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาตามปกติิ เมื่่�อมีี
การดำำ�เนิินของโรคจะพบมีีกระดููกโผล่่ให้้เห็็นในตำำ�แหน่่ง
ที่่�เคยได้้รัับการทำำ�หััตถการทางศััลยกรรมช่่องปาก หรืือ
สามารถเกิิดขึ้้�นได้้เองในตำำ�แหน่่งที่่�มีีปุ่่�มกระดููกยื่่�นนููน
และบริิ เ วณสัั น เหงืือกที่่� ไ ด้้ รัั บ การกดทัั บ หรืือเสีี ย ดสีี
กัับฟัันเทีียม ในบางรายพบลัักษณะการอัักเสบติิดเชื้้อ� ร่่วม
กัับมีีกระดููกตายโผล่่ เปื่่�อยยุ่่�ยอาจมีีอาการชาที่่�กระดููก
ขากรรไกร มีีหนองไหลบริิเวณที่่�เคยถอนฟัันหรืือบริิเวณ
ที่่�มีีการผ่่าตััดฟัันและกระดููกขากรรไกร (dentoalveolar
surgery)25 แสดงถึึงการดำำ�เนิินของโรคที่่�รุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�น
ลัักษณะทางคลิินิิกอาจคล้้ายอาการอัักเสบและกระดููก
ตายอัันเนื่่�องจากการฉายรัังสีี ซึ่่�งจะวิินิิจฉััยแยกโรคจาก
การซัักประวััติิ
ในภาพรัังสีีปรากฏเงาโปร่่งรัังสีีของแผลถอน
ฟัันที่่�ไม่่หาย (non-healing extracted socket) กระดููก
เบ้้าฟัันหนาตััว (thickening of lamina dura) ที่่�สำำ�คััญ
จะพบลัักษณะเงาทึึบรัังสีีของกระดููกตาย (sequestration)
เป็็นหย่่อมๆ สลัับกัับเงาโปร่่งรัังสีีที่่�แสดงการละลายของ
กระดููกบริิเวณนั้้�น22,25 ถ้้าหากพยาธิิสภาพขยายขอบเขต
กว้้ า งขึ้้� น ยิ่่� ง ส่่ ง ผลให้้ ก ารรัั ก ษาและควบคุุ ม โรคทำำ � ได้้
ยากขึ้้�น26 เมื่่�อรอยโรคขยายจนทะลุุโพรงอากาศข้้างจมููก
(oroantral fistula) หรืือขยายขอบเขตมายัังขอบล่่างของ
กระดููกขากรรไกรล่่าง (inferior border of mandible)
อาจนำำ�มาสู่่�การมีีช่่องทะลุุออกนอกช่่องปากสู่่�ผิิวหนััง
บริิเวณใบหน้้า (extra-oral fistula) หากรอยโรคขยาย
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ขอบเขตมากขึ้้�น อาจจะส่่งผลให้้เกิิดกระดููกขากรรไกรหััก
(pathological fracture) ในระยะท้ายของการด�ำเนิน
โรคได้14,19
การรักษาภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยา
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีมาตรฐานในการรักษาภาวะ
กระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการ
และความรุนแรงของผูป้ ว่ ย28 เมื่อพบผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาแผล
ในช่องปากไม่หายมานาน ขั้นตอนแรกคือการซักประวัติ
ทางการแพทย์และประวัติทางทันตกรรมอย่างละเอียด
รวมถึงประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อน�ำมาสู่การวินิจฉัย
และวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง เนื่องจากต้องวินิจฉัย
แยกโรคจากกระดูกเบ้าฟันอักเสบ (alveolar osteitis)
โพรงอากาศข้ า งจมู ก อั ก เสบ (sinusitis) โรคเหงื อ ก
อักเสบหรือโรคปริทันต์อักเสบ (gingivitis/periodontitis)
รอยโรครอบปลายรากฟั น (periapical lesion)
โรคกระดููกอัักเสบติิดเชื้้อ� (osteomyelitis) ภาวะกระดููกและ
เนื้้�อเยื่่�อตายเนื่่�องจากได้้รัับรัังสีี (osteoradionecrosis)
ซึ่่�งมีีลัักษณะอาการทางคลิินิิกหรืือภาพรัังสีีคล้้ายกัันได้้
การรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะกระดููกขากรรไกรตายเนื่่�องจาก
ยาต้้องอาศััยความร่่วมมืือระหว่่างแพทย์์และทัันตแพทย์์
ในการวางแผนการรัักษาร่่วมกััน ควรหยุุดยาบิิสฟอสโฟเนต
ชนิิดรัับประทานก่่อนประมาณ 2 เดืือน ภายหลัังจาก
การปรึึกษาและได้้รัับอนุุญาตจากแพทย์์ประจำำ�ตััวผู้้�ป่่วย
แล้้ว29,30 ในระยะแรกของการดำำ�เนิินโรคเป็็นการรัักษาตาม
อาการ การดููแลสุุขภาพช่่องปากให้้สะอาดและควบคุุม
การติิดเชื้้�อ เช่่น การให้้ยาบรรเทาอาการปวด พิิจารณาใช้้
Chlorhexidine mouth wash (0.12%) บ้้วนปาก 3 เวลา
ให้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) ในรายที่แสดงการติดเชื้อ
ยาที่ นิ ย มใช้ ได้ แ ก่ Amoxicillin (500 มิ ลลิ ก รั ม )
วัันละ 3 เวลา 14 วััน, Amoxicillin with Clavulanic acid
(1000 มิิลลิกิ รััม) วัันละ 2 เวลา 7-14 วััน หรืือให้้ Clindamycin
(600 มิลลิกรัม) วันละ 3 เวลา 14 วัน ในรายที่แพ้ยา
ในกลุ่ม Penicillin โดยอาจให้ร่วมกับ Metronidazole
(400 มิลลิกรัม) วันละ 3 เวลา 14 วัน31 นัดหมายผู้ป่วย
กลับมาติดตามอาการอย่างสม�่ำเสมอ หากมีลักษณะ
อาการแสดงของกระดูกขากรรไกรตายชัดเจน การรักษาใน
ระยะนีน้ อกจากการรักษาตามอาการแล้ว ยังเพิม่ หัตถการ
การก�ำจัดเนื้อกระดูกตายออกเพื่อลดการระคายเคือง
กำำ �จัั ด การติิ ด เชื้้� อ และการดูู แ ลทำำ � ความสะอาดแผล
เพื่่� อ ช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม การหาย ในระยะที่่� ก ารดำำ � เนิิ น ของ
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โรคลุุ ก ลามจนทำำ �ล ายเนื้้� อ เยื่่� อ กระดูู ก ถึึ ง ขอบล่่ า งของ
กระดููกขากรรไกรล่่าง หรืือมีีการทะลุุออกนอกช่่องปาก
สู่่�ผิิวหนััง มีีกระดููกขากรรไกรหััก หรืือรอยโรคลุุกลามไป
สู่่�อวััยวะใกล้้เคีียง เช่่น โพรงอากาศข้้างจมููก การรัักษา
ในระยะนี้้�นอกจากจะต้้องลดอาการปวดและการติิดเชื้้�อ
ลงให้้ได้้มากที่่�สุุดแล้้ว ต้้องอาศััยหััตถการทางศััลยกรรม
เพื่่�อกำำ�จััดเนื้้�อกระดููกตายออกเป็็นบริิเวณกว้้างมากขึ้้�น
เพื่่�อยัับยั้้�งการทำำ�ลายกระดููกขากรรไกร ภายหลัังจากการ
กำำ�จัดั เนื้้�อกระดููกตายออกแล้้ว อาจมีีการผ่่าตััดเสริิมสร้้าง
กระดููกขากรรไกร (reconstruction) ให้้กลัับมาใช้้งานและ
มีีรูปู ร่่างใกล้้เคีียงปกติิมากที่่�สุดุ ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ส่่งเสริิมและฟื้้�นฟูู
ให้้ผู้้�ป่ว่ ยมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิตที่่
ิ ดี� หี ลัังจากการรัักษาภาวะกระดููก
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ขากรรไกรตายแล้้ว ดัังนั้้�นการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดกระดููก
ขากรรไกรตายจึึงเป็็นแนวทางที่่�ดีีที่่�สุุดต่่อผู้้�ป่่วย
การป้องกันภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยา
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ปัจจุบนั การป้องกันภาวะกระดูกขากรรไกรตาย
ยังไม่มีข้อก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับผู้สูงอายุ จึงใช้ข้อก�ำหนด
ทีใ่ ช้ในผูป้ ว่ ยทัว่ ไป โดยบทความนีผ้ นู้ พิ นธ์ได้รวบรวมและ
เสนอแนะแนวทางการป้องกันภาวะกระดูกขากรรไกรตาย
ไว้ดังนี้
สาเหตุุส่ว่ นใหญ่่ที่่ทำ� �ำ ให้้ภาวะกระดููกขากรรไกร
ตายในผู้้�ป่่ ว ยที่่� เ คยหรืือกำำ �ลัั ง ได้้ รัั บ ยาบิิ ส ฟอสโฟเนต
ทุุกรููปแบบ ได้้แก่่ การที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับการทำำ�หััตถการทาง
ศััลยกรรมในช่่องปาก เช่่น การถอนฟััน การผ่่าตััดฟัันคุุด
การผ่่าตััดตกแต่่งกระดููก การฝัังรากเทีียม การทำำ�ศััลยกรรม
ปริิทันั ต์์ ดัังนั้้�นหลัักสำำ�คัญคืื
ั อ การหลีีกเลี่่�ยงหััตถการเหล่่านี้้�
หลัังได้้รัับยาบิิสฟอสโฟเนต ส่่วนกรณีีผู้้�ป่่วยที่่�จำำ�เป็็นต้้อง
ได้้รับั ยาบิิสฟอสโฟเนตต่่อเนื่่อ� งในอนาคต ควรมีีการเตรีียม
ช่่ อ งปากเพื่่� อ ลดหรืือหลีีก เลี่่�ย งหััตถการทางศััลยกรรม
ช่่องปากหลัังได้้รับั ยาไปแล้้วให้้มากที่่�สุดุ 32 จึึงแบ่่งช่่วงเวลา
ในการดููแลทัันตสุุขภาพออกเป็็น 2 ระยะ ได้้แก่่
1. ระยะก่ อ นผู ้ ป ่ ว ยรั บ ยาบิ ส ฟอสโฟเนต
มีแนวทางการป้องกันดังนี้
1.1	ตรวจและประเมินสุขภาพช่องปาก
อย่างละเอียด (comprehensive dental evaluation)
ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีมีฟันและไม่มีฟันธรรมชาติในช่องปาก
โดยท�ำการตรวจเนื้อเยื่ออ่อนตั้งแต่ เยื่อบุในช่องปาก
เพดานปาก เหงอื ก ลิน้ ต่อมน�้ำลาย ประเมินภาวะปากแห้ง/
น�้ำลายน้อย ต่อมน�้ำเหลือง ส่วนเนื้อเยื่อแข็งท�ำการตรวจ
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ประเมิน ฟันร้าว ฟันแตก ฟันสึก ฟันผุ สภาพฟันที่ผ่าน
การบู ร ณะมาแล้ ว ฟั น ที่ เ สี่ ย งจะท�ำความสะอาดยาก
เช่น ฟันกรามซี่ที่สาม ฟันที่มีรากโผล่ ฟันที่มีลักษณะ
การละลายของกระดู ก ระหว่ า งรากฟั น (furcation
involvement) และฟั น โยก ประเมิ น การอ้ า ปาก
ควรประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปาก
(oral hygiene care) ในผูส้ งู อายุดว้ ย เพอื่ วางแผนฝึกผูป้ ว่ ย
ให้สามารถคงสภาพการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องได้
1.2 ถ่ายภาพรังสีทงั้ ภายในและภายนอก
ช่องปากอย่างละเอียด ถ่ายภาพรังสีทั้งปากรวมทั้งภาพ
รังสีด้านประชิด (bitewing radiograph) และภาพรังสี
พานอรามิค (panoramic radiography) เพอื่ วินจิ ฉัยฟันผุ
โรคปริทนั ต์อกั เสบ สภาวะปริทนั ต์ปลายราก สภาพฟันหลัง
การรักษาคลองรากฟัน รวมทั้งสภาพวัสดุบูรณะจากการ
อุดฟันและครอบฟัน ตรวจประเมินฟันคุด รากฟันที่เหลือ
ค้าง พยาธิสภาพหรือรอยโรคในกระดูกขากรรไกร รอยโรค
มะเร็งที่แพร่กระจายมายังกระดูกขากรรไกร33 เป็นต้น
1.3 ขูดหินปูนและเน้นการฝึกดูแลสุขภาพ
ช่องปากเพื่อป้องกันโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์
อั ก เสบ อาจจ�ำเป็ น ต้ อ งฝึ ก ผู ้ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ในกรณี ที่
ผู ้ สู ง อายุ ไ ม่ ส ามารถท�ำความสะอาดได้ ด ้ ว ยตนเอง
เพื่อลดโอกาสการถอนฟันในอนาคต
1.4 ประเมินลักษณะฟันทีม่ พี ยากรณ์โรค
ไม่ดี ควรแนะน�ำให้ถอนฟันออกก่อนเริ่มรับยา15 เช่น
		 - ฟั น คุ ด ที่ เ อี ย งหรื อ ขึ้ น ไม่ เ ต็ ม ซี่
(partial eruption) เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา
ปวดบวม หากเป็นฟันคุดชนิดที่มีกระดูกปกคลุมทั้งหมด
(complete bony impacted tooth) ประกอบกับยังไม่มี
รอยโรคใด อาจจะพิจารณายังไม่ถอน
		 - ฟันกรามซี่ที่สามที่ไม่มีคู่สบแล้ว
และมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ง่าย
		 - ฟันทีไ่ ม่สามารถบูรณะได้ เช่น ฟันผุ
ฟันแตก ฟันสึก ฟันที่มีเนื้อฟันเหลือน้อยหรือเหลือเพียง
รากฟัน
		 -	ฟัั น ที่่� มีี ลัั ก ษณะเป็็ น โรคปริิ ทัั น ต์์
อัักเสบในระดัับปานกลางถึึงรุุนแรง เช่่น ฟัันกรามที่่�มีี
การละลายของกระดููกระหว่่างรากฟัันยากต่่อการดููแล
ทำำ�ความสะอาด
การถอนฟัันควรทำำ�ร่่วมกัับการตััดแต่่งกระดููก
(alveoloplasty) และเย็็ บ แผลแบบปิิ ด (primary
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closure) โดยไม่่ควรให้้แผลตึึงหรืือแน่่นเกิินไป แนะนำำ�
ให้้ ถ อนฟัั น ให้้ เ รีี ย บร้้ อ ยก่่ อ นเริ่่� ม รัั บ ยาบิิ ส ฟอสโฟเนต
ประมาณ 14-21 วััน เพื่่�อให้้แผลมีีเนื้้�อเยื่่�อปกคลุุมแผล
โดยสมบููรณ์์14 ระหว่่างที่่�รอแผลหายผู้้�ป่่วยควรได้้รัับยา
ปฏิิชีีวนะหรืือน้ำำ��ยาบ้้วนปากที่่�มีีสารฆ่่าเชื้้�อเพื่่�อป้้องกััน
การติิดเชื้้�อ
1.5 	สำำ�หรัับฟัันที่่�มีีพยากรณ์์โรคดีีแนะนำำ�
ให้้อุุดฟัันและรัักษาคลองรากฟัันร่่วมกัับการบููรณะฟััน
ถาวร
1.6 แนะนำำ�ให้้ตัดั แต่่งกระดููกที่่�ยื่น่� เกิินออก
(exostosis/torus) เพื่่�อป้้องกัันการระคายเคืืองภายหลััง
การใส่่ฟันั เทีียม ส่่วนในผู้้�สููงอายุุที่่ใ� ช้้ฟันั เทีียมควรตรวจสอบ
คุุณภาพ หากพบจุุดกดเจ็็บ ฟัันเทีียมหลวมหรืือชำำ�รุุด
ควรรีีบแก้้ไขหรืือทำำ�ฟัันเทีียมชุุดใหม่่ให้้ผู้้�ป่่วย
1.7 	ผู้้�ป่่ ว ยควรได้้ รัั บ การตรวจสุุ ข ภาพ
ช่่องปากจากทัันตแพทย์์อย่่างสม่ำำ��เสมอทุุก 3 เดืือน หรืือ
ตามการประเมิินความสามารถในการดููแลสุุขภาพช่่องปาก
ของผู้้�ป่่วยสููงอายุุ
2. ระยะหลัังผู้้�ป่่วยได้้รัับยาบิิสฟอสโฟเนต
มีีแนวทางการป้้องกัันดัังนี้้�
2.1	ซัักประวััติิทางการแพทย์์และประวััติิ
การได้้รับั ยาบิิสฟอสโฟเนตอย่่างละเอีียด อาทิิ ชนิิดของยา
รููปแบบยา ความถี่่� ขนาดยา ระยะเวลาการได้้รับั ยา ข้้อบ่่งชี้้�
ของการได้้รัับยา ได้้รัับยาครั้้�งสุุด ท้้าย (last dose) 34
นอกจากนี้้�ข้อ้ มููลด้า้ นปััจจััยเสี่่�ยงต่่อภาวะกระดููกขากรรไกร
ตายที่่� ค วรทราบ เช่่ น การได้้ รัั บ คอร์์ ติิ โ คสเตีี ย รอยด์์
เคมีีบำำ�บััด เบาหวานการสููบบุุหรี่่� เป็็นต้้น
2.2 อธิิ บ ายให้้ ผู้้�ป่ ่ ว ยและผู้้�ดูู แ ลเข้้ า ใจ
เกี่่� ย วกัั บ ภาวะแทรกซ้้ อ นของยาบิิ ส ฟอสโฟเนตที่่� อ าจ
จะเกิิดขึ้้�น เช่่น ภาวะกระดููกขากรรไกรตาย เพื่่�อสร้้าง
ความร่่วมมืือในการป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อนดัังกล่่าว
2.3 	ตรวจประเมิินสุุขภาพช่่องปากอย่่าง
ละเอีี ย ด ขูู ด หิินปููนและบููรณะฟัันถ้้าเป็็นไปได้้ รัั กษา
คลองรากฟัันเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการถอนฟัันและหััตถการทาง
ศััลยกรรมในช่่องปาก
2.4 ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการรัับประทานอาหาร
(diet counseling) โดยจำำ �กัั ด อาหารที่่� มีี น้ำำ� �ต าล
เพิ่่�มกลุ่่�มอาหารที่่�มีีกากใย ผััก ผลไม้้ หากผู้้�สููงอายุุมีี
ความสามารถในการบดเคี้้�ยวอาหารได้้ตามปกติิ
2.5 	ส่่ ง เสริิ ม การดูู แ ลสุุ ข ภาพช่่ อ งปาก
ใช้้ยาสีีฟัันที่่�มีีฟลููออไรด์์ การแปรงฟัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
รวมถึึงการส่่งเสริิมให้้เลิิกสููบบุุหรี่่�ในผู้้�ป่่วยที่่�สููบบุุหรี่่�
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2.6 หากจ�ำเป็นต้องถอนฟัน ทันตแพทย์
ควรพิจารณาส่งปรึกษาแพทย์ประจ�ำตัวผู้ป่วยเพื่อทราบ
ประวัติทางการแพทย์ ประวัติการใช้ยาบิสฟอสโฟเนต
ทัง้ นีม้ คี �ำแนะน�ำให้หยุดยาบิสฟอสโฟเนตหากไม่สง่ ผลเสีย
ต่อการรักษาโรคประจ�ำตัวของผูป้ ว่ ย กรณีผปู้ ว่ ยทีม่ คี วาม
เสี่ยงสูงในการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตาย35 เช่น
		 -	ผู้้�ป่่ ว ยที่่� เ คยมีี ป ระวัั ติิ ก ระดูู ก
ขากรรไกรตายมาก่่อน
		 - ผู ้ ป่ วยที่ไ ด้ รั บยาบิ ส ฟอสโฟเนต
เพื่อการรักษามะเร็งเนื่องจากมีปริมาณยาสะสมสูง
		 - ผู ้ ป่ วยที่ไ ด้ รั บยาบิ ส ฟอสโฟเนต
รูปแบบฉีด
		 - ผู ้ ป่ วยที่ไ ด้ รั บยาบิ ส ฟอสโฟเนต
รูปแบบรับประทานมานานกว่า 4 ปี
		 - ผู้ป่วยที่ใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
หรือยากดภูมิคุ้มกัน
		 - ผู้ป่วยที่เคยหรือก�ำลังได้รับเคมี
บ�ำบัด
		 - ผู้ป่วยเบาหวาน
โดยผู้้�ป่ว่ ยจะกลัับมาเริ่่ม� ใช้้ยาบิิสฟอสโฟเนต
อีีกครั้้ง� หลัังแผลปิิดทั้้�งหมด ทัันตแพทย์์ควรให้้ความสำำ�คัญ
ั
ในการส่่งตััวผู้้�ป่่วยกลัับไปพบแพทย์์ เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
การรัั ก ษาด้้ ว ยยาบิิ ส ฟอสโฟเนตต่่ อ เนื่่� อ งตามข้้ อ บ่่ ง ชี้้�
การใช้้ยาของแพทย์์ประจำำ�ตััวผู้้�ป่่วย
2.7 เมื่่�อต้้องถอนฟัันในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา
บิิสฟอสโฟเนต มีีแนวทางการดำำ�เนิินการ11 ดัังนี้้�
		 - ให้ ย าปฏิ ชี ว นะ Amoxicillin
(500 มิลลิกรัม) 2 เม็ด 2 เวลา หรือ Clindamycin (600
มิลลิกรัม) 1 เม็ด 3 เวลา เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนท�ำ
หัตถการ และให้ต่อเนื่องหลังท�ำหัตถการอีก 2 สัปดาห์
		 - ให้น�้ำยาบ้วนปาก Chlorhexidine
0.2% บ้วนปาก เช้าและเย็น ก่อนและหลังท�ำหัตถการ
เป็นเวลา 2 สัปดาห์
		 - หลังท�ำหัตถการท�ำการเย็บแผล
แบบปิด และแผลต้องไม่ตึงเกินไป
		 - หากแผลขนาดใหญ่อาจต้องใช้
เฝือกปิดแผล (surgical stent) หรือ periodontal pack
ปิดไว้เพื่อป้องกันเศษอาหารติดและการกระทบกระแทก
		 -	ติิ ด ตามผลการรัั ก ษาจนกระทั่่� ง
มีีเนื้้�อเยื่่�อปกคลุุมแผลทั้้�งหมด
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2.8 ควรนัั ด ผู้้�ป่่ ว ยมาติิ ด ตามสุุ ข ภาพ
ช่่องปากสม่ำำ�� เสมอและทำำ�การนััดหมายเป็็นระยะเวลาสั้้น� ๆ
(short recall appointment) โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
ความสามารถในการดููแลสุุขภาพช่่องปากได้้ไม่่เต็็มที่่�
หากพบความผิิดปกติิให้้ทำำ�การรัักษาตั้้�งแต่่ระยะเริ่่�มแรก
2.9 บุ ค ลากรทางการแพทย์ ห รือ ผู ้ ใ กล้
ชิดกับผู้ป่วยสังเกตเห็นลักษณะอาการที่คล้ายกับภาวะ
กระดูกขากรรไกรตาย เช่น มีแผลในปากไม่หายมาเป็น
เวลานาน มีหนองไหล ปวด บวม หรือมีกระดูกขากรรไกร
โผล่ ท้ั ง ในปากหรื อ นอกช่ อ งปาก เน้ น ย�้ำให้ ผู ้ ป ่ ว ยพบ
ทันตแพทย์เพื่อตรวจและรักษา
2.10 ผูป้ ว่ ยและญาติควรทราบชื่อยา ความถี่
รูปแบบยาบิสฟอสโฟเนตที่ใช้ ควรแจ้งให้ทันตแพทย์
ทราบทุกครั้งเมื่อมารับการตรวจและรักษาทางทันตกรรม
เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำ
หัตถการทีเ่ กีย่ วข้องกับศัลยกรรมในช่องปาก เพอื่ ลดความ
เสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตาย
บทวิจารณ์
กล่ า วได้ ว ่ า ภาวะกระดู ก ขากรรไกรตาย
เนื่ อ งจากยาบิ ส ฟอสโฟเนตมี อุ บั ติ ก ารณ์ สู ง ในกลุ ่ ม
ผู้สูงอายุ เนื่องจากยาชนิดนี้เป็นยาที่ใช้ส�ำหรับป้องกัน
และบ�ำบัดโรคที่เกิดในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มวัยอื่น
อาทิ โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็ง เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด
มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งที่แพร่กระจายไปกระดูก
เป็นต้น ผูป้ ว่ ยจ�ำเป็นต้องได้รบั ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลา
หลายเดือน นอกจากนี้ผู้สูงอายุมักจะมีโรคทางระบบ
เช่น โรคเบาหวาน โลหิตจาง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ร่วมกับผู้สูงอายุมักจะเคยหรือก�ำลังใช้ยาและสารเคมี
หลายชนิด (polypharmacy) เช่น ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
ยากดภู มิ คุ ้ ม กั น เคมี บ�ำบั ด สู บ บุ ห รี่ โดยมี ก ารสะสม
มาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ด้วยความเสื่อมถอยทาง
ร่างกายของผู้สูงอายุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งมวลกระดูก
คุณภาพของกระดูกและระบบภูมิคุ้มกัน14 โดยเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการลดประสิทธิภาพการท�ำงานของ
เซลล์ภูมิคุ้มกัน (immunosenescence) หรือระบบการ
ควบคุมการตอบสนองของภูมคิ มุ้ กันมีการเปลีย่ นแปลงไป
ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุง่ายต่อการติดเชื้อ รวมถึงการเป็นโรค
ปริทนั ต์อกั เสบ และ กระดูกอักเสบติดเชอื้ (osteomyelitis)
นอกจากนี้ความสามารถในการหาย (healing capacity)
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ของกระดูก การก�ำจัดการติดเชื้อ การสร้างเนื้อเยื่อใหม่
จะลดลงและเกิดขึ้นได้ช้า (delayed healing) ทั้งหมดนี้
นอกจากเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดกระดูกขากรรไกรตายแล้ว
ยั ง เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งให้ มี ก ารกลั บ เป็ น ซ�้ำในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ย
สูงอายุได้
สภาวะการเปลี่่ย� นแปลงทางสรีีรวิิทยาในผู้้�สููงอายุุ
ที่่�มีีผลต่่อการดููแลสุุขภาพช่่องปากอีีกประการหนึ่่�งคืือ
การสููญเสีียมวลกล้้ามเนื้้�อ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการทำำ�งาน
ของร่่างกาย เช่่น การแปรงฟััน การใช้้ไหมขััดฟััน รวมถึึง
ความสามารถในการมองเห็็นลดลง ส่่งผลต่่อการรัักษา
และคงสภาพทัั น ตสุุ ข ภาพ จากการสำำ � รวจพฤติิ ก รรม
การดูู แ ลสุุ ข ภาพช่่ อ งปากในผู้้�สูู ง อายุุ พ บมีี พ ฤติิ ก รรม
การทำำ � ความสะอาดช่่ อ งปากที่่� ไ ม่่ เ พีี ย งพอ มีี เ พีี ย ง
ร้้ อ ยละ 53.7 ของผู้้�สูู ง อายุุ ที่่� แ ปรงฟัั น ก่่ อ นนอน
โดยใช้้เวลาในการแปรงฟัันต่่อครั้้�ง 2 นาทีีขึ้้�นไป ร้้อยละ
24.1 ใช้้ไหมขััดฟัันหรืือแปรงซอกฟัันเพีียงร้้อยละ 6 และ
ขาดความต่่อเนื่่�องในการมารัับการรัักษาทางทัันตกรรม4
ส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุมีีรอยโรค มีีการ ติิดเชื้้�อและการอัักเสบ
เฉพาะที่่�ในช่่องปาก เช่่น เหงืือกอัักเสบ ฟัันผุุ มีีรอยโรค
รอบปลายรากฟััน โรคปริิทัันต์์อัักเสบ ที่่�มีีการละลาย
ของกระดููกรอบรากฟััน โดยมีีสััดส่่วนและความรุุนแรง
มากกว่่ากลุ่่�มวััยอื่่�น เป็็นสาเหตุุหลัักนำำ�ไปสู่่�การถอนฟััน
ซึ่่� ง อาจจะเกิิ ด ภาวะกระดูู ก ขากรรไกรตายตามมาได้้
ส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุและผู้้�ดููแล รวมถึึง
ความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจของประเทศ
แนวทางที่่�ดีีที่่�สุุดคืือการป้้องกัันการเกิิดภาวะ
กระดูู ก ขากรรไกรตาย โดยการตรวจและดูู แ ลรัั ก ษา
สุุขภาพช่่องปากให้้ดีีสม่ำำ��เสมอ แต่่สิ่่�งที่่�ควบคุุมได้้ยากคืือ
การคงสภาพของทัันตสุุขภาพให้้ดีีต่่อเนื่่�องในผู้้�สููงอายุุ
ดัังนั้้�นทัันตแพทย์์ต้้องนััดผู้้�ป่่วยมาตรวจติิดตามเป็็นระยะ
ควรตรวจลัักษณะทางคลิินิกิ และภาพถ่่ายรัังสีีในช่่องปาก
แม้้ ผู้้�ป่่ ว ยยัั ง ไม่่ มีีอาการก็็ ต าม ติิ ดตามและซัั กประวัั ติิ
ทางการแพทย์์ที่่�เป็็นปััจจุุบัันของผู้้�ป่่วย รวมถึึงพฤติิกรรม
เสี่่�ยง เช่่น การสููบบุุหรี่่� ควรกระตุ้้�นและสร้้างแรงจููงใจใน
การดููแลสุุขภาพช่่องปากและการควบคุุมโรคเรื้้�อรัังของ
ผูป้ ว่ ย ประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุที่จะก่อให้เกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตาย
ได้ในภายหลัง ปัจจุบันยังไม่มีข้อก�ำหนดและแนวทาง
การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการป้องกันและดูแลรักษา
ภาวะกระดู ก ขากรรไกรตายในกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ดั ง นั้ น
ควรมีการศึกษาและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
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ส�ำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลทีด่ แู ลคลินกิ
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�ำบล ชมรม
ผูส้ งู อายุ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการขยายตัว
ของสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ให้สามารถรับมือกับ
ปัญหาได้อย่างทันการณ์
บทสรุป

ยาในกลุ ่ ม บิ ส ฟอสโฟเนตเป็ น ยาต้ า นการ
ท�ำลายกระดู ก มี ท้ั ง รู ป แบบรั บ ประทานและแบบฉี ด
ให้้ ป ระโยชน์์ ใ นการรัั ก ษาโรคกระดูู ก พรุุ น และมะเร็็ ง
บางชนิิด แต่่มีีภาวะแทรกซ้้อนทำำ�ให้้เกิิดภาวะกระดููก
ขากรรไกรตายได้้ ส่่วนใหญ่่พบในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุเนื่่อ� งมาจาก
ข้้อบ่่งชี้้�ของการใช้้ยาและผู้้�สููงอายุุมีีระยะเวลาการใช้้ยา
สะสมมานาน ร่่วมกัับปััจจััยอื่่�น เช่่น ใช้้ยากลุ่่�มคอร์์ติิโคส
เตีียรอยด์์ มีีโรคเบาหวาน สููบบุุหรี่่� เป็็นต้้น โดยสามารถ
เกิิ ด ขึ้้� น ได้้ เ องหรืือภายหลัั ง การรัั ก ษาทางทัั น ตกรรมที่่�
มีีการผ่่าตััดในช่่องปาก เช่่น การถอนฟััน การตกแต่่ง
กระดููกขากรรไกรเพื่่อ� รองรัับการใส่่ฟันั เทีียม ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับั
ยาบิสฟอสโฟเนตในรูปแบบฉีดมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะ
กระดูกขากรรไกรตายมากกว่ารูปแบบรับประทาน อาการ
ที่ พ บในบริ เ วณกระดู ก ขากรรไกรมี ตั้ ง แต่ ปวด บวม
มีีหนอง ฟัันโยก กระดููกโผล่่ในช่่องปาก (ไม่่มีีเหงืือกคลุุม)
ถ้้ารอยโรคขยายขอบเขตลุุกลามมากขึ้้�นอาจพบกระดููก
ขากรรไกรหัักได้้
การรักษาขึน้ กับระดับความรุนแรง โดยมีตงั้ แต่
รักษาตามอาการจนถึงการผ่าตัดเนื้อกระดูกตายออก
ผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องได้รับการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
จนกระทั่่� ง แผลปิิ ด และมีี เ หงืือกคลุุ ม กระดูู ก ทั้้� ง หมด
เพื่่�อควบคุุมและลดการทำำ�ลายของโรคซึ่่�งจะส่่งผลต่่อ
ความพิิการและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วย ดัังนั้้�นผู้้�ป่่วยที่่�
แพทย์์วางแผนจะให้้ยา กลุ่่�มบิิสฟอสโฟเนต ควรให้้การ
ดููแลและวางแผนการรัักษาทางทัันตกรรมในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�
ซึ่่ง� ถืือเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นและควรเริ่่ม� ตั้้�งแต่่ก่อ่ นที่่�ผู้้�ป่ว่ ยจะได้้รับั
ยาบิิสฟอสโฟเนต เพื่่อ� ลดโอกาสการถอนฟัันและการรัักษา
ทางศััลยกรรมในช่่องปากอื่่น� ๆ เนื่่อ� งจากผู้้�สููงอายุุเป็็นกลุ่่�ม
ที่่�มีีปััญหาทั้้�งโรคปริิทัันต์์อัักเสบและโรคฟัันผุุที่่�ทวีีความ
รุุนแรงขึ้้�นจากความสามารถในการดููแลสุุขภาพช่่องปาก
ที่่� ล ดลง ผู้้�สูู ง อายุุ อ าจจะได้้ รัั บ ยาคอร์์ ติิ โ คสเตีี ย รอยด์์
ยากดภููมิคุ้้�ิ มกััน เป็็นโรคเบาหวานและเคยได้้รับั เคมีีบำ�บั
ำ ดั
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มาก่่ อน ซึ่่�ง ปัั จ จัั ยเสี่่� ยงเหล่่ านี้้� ส่ ่ ง เสริิ มให้้ เ กิิ ดและการ
กลัับเป็็นซ้ำำ��ของภาวะกระดููกขากรรไกรตายได้้ ส่่วนผู้้�ป่่วย
ที่ได้รับยาบิสฟอสโฟเนตไปแล้วควรดูแลสุขภาพช่องปาก
อย่างเคร่งครัด และพบทันตแพทย์เพอื่ ตรวจฟันสม�่ำเสมอ
ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี แ นวทางในการป้ อ งกั น และ
รักษาภาวะกระดูกขากรรไกรตายในผู้สูงอายุที่ชัดเจน
มี เ พี ย งข้ อ เสนอแนะในการดู แ ลรั ก ษาและป้ อ งกั น
ในผู้ป่วยทั่วไปที่อาจน�ำมาประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ ซึ่งขึ้น
กับดุลยพินจิ ของทันตแพทย์ แพทย์ผรู้ กั ษาและสภาวะของ
ผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ ยังมีความจ�ำเป็นต้องศึกษาและพัฒนา
แนวทางการรักษา ตลอดจนหาข้อก�ำหนดการป้องกัน
ที่จ�ำเพาะเจาะจงในกลุ่มผู้สูงอายุต่อไป
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