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บทคัดย่อ		

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟัน โดยเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากผู้มารับบริการและนิสิตผู้ถอนฟัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการ
วิจยั พบว่า ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม ปี พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2562 ไม่พบอุบตั กิ ารณ์การเกิดสิง่ ของหล่น
ลงคอขณะถอนฟัน จากผู้ตอบแบบสอบถามจำ�นวน 183 ราย กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มารับบริการถอนฟันมีอายุระหว่าง
12-79 ปี (เฉลี่ย 41.0 ± 20.3 ปี) ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้จำ�นวน 127 ราย (ร้อยละ 69.4)
โดยผู้รับบริการในกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป (37 ราย; ร้อยละ 30.3) และผู้รับบริการที่มีประสบการณ์การถอนฟันมาแล้ว
1-5 ซี่ (80 ราย; ร้อยละ 63.0) มีสัดส่วนในการยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้มากที่สุด เหตุผล
ส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้ก็คือ ความอึดอัด/รำ�คาญของผู้รับบริการขณะถอนฟัน
(18 ราย; ร้อยละ 32.1 เทียบกับจำ�นวนของผู้ที่ไม่สามารถใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้) ในส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างของนิสิตผู้ถอนฟัน เป็นเพศชาย 71 ราย (ร้อยละ 38.8) เพศหญิง 112 ราย (ร้อยละ 61.2) พบว่า นิสิตชั้นปีที่
5 ส่งแบบสอบถาม (90 ราย; ร้อยละ 49.2) และใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันมากที่สุด (71 ราย; ร้อยละ 55.9
เทียบกับจำ�นวนของผู้ที่สามารถใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้) โดยปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการใช้
ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันคือ อายุของผูม้ ารับบริการ (p < 0.01) และประสบการณ์ของผูถ้ อนฟัน (p < 0.001)
จากการทดสอบไคสแควร์ โดยผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำ�ไปเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการให้การรักษาใน

Corresponding author: ทพญ. ดร.บุศนา คะบุศย์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.: 0-2218-8581, 06-2564-4295
E-mail address: Boosana.k@chula.ac.th
Received 18 July 2019; revised 3 December 2019; accepted 10 December 2019

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2563

ว. ศัลย์ชอ่ งปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล

19

คลินิกศัลยศาสตร์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อไป

คำ�สำ�คัญ:

ถอนฟัน ผ้าก๊อซ สิ่งของหล่นลงคอ

Abstract		

The purpose of this study was to evaluate the outcomes of gauze protection during
simple extraction. The data were collected from the patients and the operators using the questionnaire in term of the experience during their simple extraction under gauze throat screen technique.
The available data were analyzed by descriptive and comparative statistics. From 3 December
2018 to 28 February 2019, there was no incidence of swallowed foreign bodies. One hundred
and eighty-three fully completed questionnaires were returned. All patients aged between 12 and
79 years (mean 41.0 ± 20.3 years). One hundred and twenty-seven patients (69.4%) could accept
gauze throat technique especially group of age over 61 years old (n = 37; 30.3%) and 1-5 times
experience of extraction (n = 80; 63.0%) presented the most. The operators; undergraduate and
postgraduate dental students, were 71 male (38.8%) and 112 female (61.2%). Almost half of the
5th year dental students completed the questionnaire (n = 90; 49.2%) and accepted using gauze
throat screen technique (n = 71; 55.9%). A significant age of the patients (p < 0.01) and experience
of the operators (p < 0.001) were defined as the factors of accepting gauze throat screen technique
(chi-square test). Concerning the results of the present study, the gauze throat screen technique
has the advantages of improving the quality of treatment.
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บทนำ�
นอกจากการบริการทางการแพทย์จำ�เป็นต้องมีความถูก
ต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมตามบริบทต่าง ๆ สำ�หรับ
ผู้ป่วยแต่ละรายแล้ว ความปลอดภัยขณะได้รับการรักษานั้นก็
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำ�คัญยิ่ง ความปลอดภัยในการให้การ
รักษาทางศัลยศาสตร์ช่องปากนั้น นอกจากจะมุ่งประเด็นไปที่
การวิเคราะห์และการจัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวของแล้ว
การเฝ้าระวังเหตุเพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจนำ�ไปสูเ่ หตุการณ์ทไี่ ม่พงึ
ประสงค์นั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรให้ความสำ�คัญ
ในแต่ละปีการถอนฟันเป็นหัตถการทางศัลยศาสตร์ช่อง
ปากทีท่ �ำ บ่อยมากทีส่ ดุ เมือ่ ทำ�การศึกษาเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
ที่เกิดขึ้นย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี พ.ศ.2559 ถึง 30
กันยายน ปี พ.ศ.2561 พบว่ามีรายงานสิ่งของหล่นลงคอขณะ

ถอนฟันทั้งหมด 4 ครั้ง โดยเฉลี่ยคือประมาณปีละ 1 ครั้ง เปรียบ
เทียบกับในต่างประเทศมีรายงานว่าการมีสิ่งของหล่นลงคอผู้ป่วย
ขณะถอนฟันพบได้น้อยมาก โดย Mettes และคณะ(1) ได้ทำ�การ
ศึกษาย้อนหลัง 5 ปีเกีย่ วกับความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
รักษาทางทันตกรรมในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า จากสถาน
บริการจำ�นวน 20 แห่ง มีผู้ป่วยเข้ารับบริการทางทันตกรรม
จำ�นวน 13,165 ราย มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นทั้งหมด
18 ราย โดยมีเพียง 2 รายเท่านั้นที่พบครอบฟันหล่นลงคอ
แม้ อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารมี สิ่ ง ของหล่ น ลงคอผู้ ป่ ว ยขณะถอน
ฟันจะพบได้น้อย แต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก การกลืนหรือสำ�ลักสิ่งแปลกปลอมโดยไม่ได้
ตั้งใจ อาจนำ�ไปสู่ภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อชีวิต เช่น การอุดกั้น
(obstruction) บริเวณหลอดลม(2) นอกจากนี้ การที่มีสิ่งแปลก
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ปลอมอยู่ในหลอดอาหารหรือทางเดินอาหารส่วนใดก็ตาม สามารถนำ�ไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะอุดกั้นของทาง
เดินอาหาร ภาวะสำ�ลัก (aspiration) ภาวะเลือดออก (bleeding)
การทะลุของอวัยวะภายในช่องท้อง (perforation) การเกิดฝีใน
ช่องท้อง (fistula) ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) นำ�ไปสู่การเสีย
ชีวิตในที่สุด(3)
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพของการให้การรักษาทางการ
แพทย์ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะส่วนบุคคล และ
ความคุน้ เคยกับหัตถการทีท่ �ำ (4) การถอนฟันทีภ่ าควิชาศัลยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะกระทำ�โดย
นิสิตทันตแพทย์ ซึ่งมักมีประสบการณ์ในการถอนฟันไม่มากนัก
หรืออาจไม่เคยมีประสบการณ์ในการถอนฟันเลย สิ่งนี้จึงอาจ
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดสิ่งของหล่นลงคอ
ขณะถอนฟันได้ มีการศึกษาระบุว่าทันตแพทย์จบใหม่มีอุบัติการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขณะให้การรักษาทาง
ทันตกรรมได้มากกว่าทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์แล้วอย่างมี
นัยสำ�คัญ(5)
มีหลายการศึกษาได้เสนอแนวทางป้องกันการกลืนสำ�ลัก
สิง่ แปลกปลอมขณะรักษาทางทันตกรรม เช่น การใช้รบั เบอร์แดม
(rubber dam) การผูกหรือร้อยเชือกไว้กับเครื่องมือหรือวัสดุ
ชิ้นเล็กก่อนนำ�เข้าช่องปาก และการวางผ้าก๊อซ(6) ขวางบริเวณ
ออโรฟาริงซ์ (oropharynx) ขณะให้การรักษาผู้ป่วยที่รู้สึกตัว
(conscious) หรือได้รับยาเพื่อให้เกิดภาวะสงบ (sedation)(2) ดัง
นั้น คณะผู้ทำ�การศึกษาจึงได้ร่วมหาแนวทางและทำ�โครงการ
วิจัยนำ�ร่องการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟัน เพื่อลด
ความเสีย่ งทีอ่ าจนำ�ไปสูก่ ารเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ดงั กล่าว

วิธีการ
การศึกษานี้เป็นการศึกษานำ�ร่องแบบตัดขวาง (crosssectional study) โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้มารับ
บริการถอนฟันและนิสิตผู้ถอนฟันทุกระดับชั้น (นิสิตชั้นปีที่ 4 ถึง
6 นิสติ หลักสูตรประกาศนียบัตร นิสติ ปริญญาโท และทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน) ทีค่ ลินกิ ศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ปี พ.ศ.2561 ถึง 28
กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2562 โดยกลุ่มตัวอย่างมีเกณฑ์คัดเข้าดังนี้ คือ
กลุ่มผู้มารับบริการถอนฟัน
1. ผูม้ ารับบริการทีม่ าถอนฟันซีใ่ ดก็ได้ในช่องปาก ภาย
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ใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ ทีท่ �ำ หัตถการด้วยการใช้เพียงคีมถอนฟัน
และ/หรือเอเลเวเตอร์ (elevator) เท่านั้น ไม่มีการใช้เครื่องกรอ
ร่วมด้วย
2. สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบสอบถามในงานวิจัย
นิสิตผู้ถอนฟัน
1. นิสิตทุกระดับชั้นปี (นิสิตชั้นปีที่ 4-6 นิสิตหลักสูตร
ประกาศนียบัตร นิสิตปริญญาโท และทันตแพทย์ประจำ�บ้าน) ที่
ให้บริการถอนฟันที่คลินิกศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบสอบถามในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้นมาเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการรับเข้า
รักษาในภาควิชาฯ แล้ว ก็จะแนบแบบสอบถามดังกล่าวไปพร้อม
กับแฟ้มประวัติผู้มารับบริการทุกราย โดยแบบสอบถามมีส่วน
ประกอบดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้มารับบริการถอนฟัน ได้แก่ เพศ
อายุ (นับถึงวันที่มาถอนฟัน) ซี่ฟันและจำ�นวนฟันที่ถอน ประสบการณ์ในการถอนฟัน ความรู้สึกขณะใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปาก
ขณะถอนฟัน และเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปาก
ขณะถอนฟันได้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของนิสิตผู้ถอนฟัน ได้แก่ เพศ ระดับ
ชั้นของนิสิต ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยุ่งยากของการใช้ผ้า
ก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟัน และความคิดเห็นเกีย่ วกับความ
รู้สึกยุ่งยากและประโยชน์ของการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะ
ถอนฟันเพื่อลดการเกิดสิ่งแปลกปลอมหล่นลงคอ
หลังจากให้การรักษาเสร็จแล้ว นิสิตจะเป็นผู้ถามคำ�
ถามกับผูม้ ารับบริการถอนฟัน และตอบแบบสอบถามเองในส่วน
ของผู้ถอนฟันด้วย โดยผู้วิจัยจะนำ�ข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล โดยแบบสอบถามทีจ่ ะนำ�มาประเมินได้จ�ำ เป็น
ต้องมีข้อมูลในส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ก๊อซรองในช่อง
ปากขณะถอนฟันของทัง้ ผูร้ บั บริการและผูถ้ อนฟันเป็นอย่างน้อย

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทั้งในส่วนผู้มารับบริการถอนฟันและนิสิตผู้
ถอนฟันสามารถตอบแบบสอบถามได้ตามความสมัครใจ โดยไม่
ต้องระบุช่ือและนามสกุล โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ
และนำ�เสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น
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รูปที่ 1 แสดงจำ�นวนผู้มารับบริการที่ยอมรับและไม่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันแยกตามซี่ที่ถอน
Fig. 1 Number of the patients who accepted and did not accept the gauze protection, classified with types of the extracted teeth.

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
และสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) โดยใช้ไคสแควร์
เพือ่ เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
ใช้โปรแกรม IBM® SPSS Statistic Version 21 ในการคำ�นวณ
ทางสถิติ

ผลการวิจัย
มีผมู้ ารับบริการถอนฟันกับนิสติ ทุกระดับชัน้ ทีค่ ลินกิ ศัลยศาสตร์ จำ�นวน 744 ราย มีข้อมูลแบบสอบถามของผู้มารับ
บริการถอนฟันที่นำ�มาประเมินได้ทั้งหมดจำ�นวน 183 ราย (ร้อย
ละ 24.6) เป็นชาย 71 ราย (ร้อยละ 38.8) หญิง 112 ราย (ร้อย
ละ 61.2) อายุเฉลี่ย 41.0 ± 20.3 ปี (12-79 ปี; ไม่ระบุอายุจำ�นวน
7 ราย) โดยมีผู้รับบริการที่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปาก
ขณะถอนฟันได้จำ�นวน 127 รายคิดเป็นร้อยละ 69.4 ของผู้มา
รับบริการถอนฟันทั้งหมด โดยในจำ�นวนผู้ที่ยอมรับผ้าก๊อซรอง
ในช่องปากนี้ แบ่งเป็นผู้ป่วยเพศหญิงจำ�นวน 81 ราย (ร้อยละ
63.8) และผู้ป่วยเพศชาย 46 ราย (ร้อยละ 36.2) เมื่อพิจารณา
สัดส่วนการยอมรับการใช้ผ้าก๊อซ เพศหญิงสามารถยอมรับการ
ใช้ผ้าก๊อซ 81 รายจาก 112 รายคิดเป็นร้อยละ 72.3 ในขณะที่
เพศชายยอมรับการใช้ผ้าก๊อซ 46 รายจาก 71 รายคิดเป็นร้อย
ละ 64.8 หรืออาจกล่าวได้ว่าเพศหญิงมีสัดส่วนการยอมรับการ
ใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันมากกว่าเพศชาย
จากแบบสอบถาม มีฟันที่ถูกถอนทั้งหมด 254 ซี่ (มีแบบ

สอบถามที่ไม่ระบุจำ�นวนซี่ฟันที่ถอนจำ�นวน 5 ราย) จำ�นวนซี่ที่
ถูกถอนต่อครั้งน้อยที่สุดคือ 1 ซี่ และมากที่สุดคือ 6 ซี่ เฉลี่ยถอน
ฟัน 1.38 ± 0.71 ซี่/ครั้ง โดยมีสัดส่วนของการถอนฟันกรามซี่
ที่ 3 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาคือการถอนฟันบน
อย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 26.6 และน้อยที่สุดคือ อื่น ๆ (ฟัน
นํ้านมและไม่ระบุซี่ฟัน) คิดเป็นร้อยละ 1.7 โดยสัดส่วนการยอม
รับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันนั้นแปรผันตาม
จำ�นวนซี่ฟันที่ถอน คือ การถอนฟันกรามซี่ที่ 3 มีการยอมรับ
การใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 44.9 รองลงมาคือการถอนฟันบนอย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ
31.4 และน้อยที่สุดคือ อื่น ๆ (ฟันนํ้านมและไม่ระบุซี่ฟัน) คิดเป็น
ร้อยละ 1.7 เมือ่ เทียบกับจำ�นวนซีฟ่ นั ของผูร้ บั บริการทีย่ อมรับการ
ใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้ (รูปที่ 1)
เมื่อพิจารณาอายุของกลุ่มที่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองใน
ช่องปากขณะถอนฟัน พบว่าจากแบบสอบถามจำ�นวน 183 ราย
มีผู้ระบุอายุจำ�นวน 176 ราย ผู้วิจัยจึงแบ่งผู้รับบริการตามกลุ่ม
อายุออกเป็น 1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 2) 21-40 ปี 3)
41-60 ปี และ 4) 61 ปีขึ้นไป ในจำ�นวนนี้พบว่า เป็นผู้รับบริการ
ในกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไปจำ�นวน 37 รายคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของ
ผู้รับบริการที่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอน
ฟันได้ และคิดเป็นร้อยละ 21.0 ของผู้ที่มารับบริการถอนฟัน
ทั้งหมด กลุ่มอายุ 21-40 ปีจำ�นวน 35 รายคิดเป็นร้อยละ 28.7
ของผู้รับบริการที่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอน
ฟันได้ และคิดเป็นร้อยละ 19.9 ของผู้ที่มารับบริการถอนฟันทั้ง
หมด (รูปที่ 2)
เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การถอนฟันของกลุ่มที่
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รูปที่ 2 แสดงจำ�นวนผู้มารับบริการที่ยอมรับและไม่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันแยกตามช่วงอายุ
Fig. 2 Number of the patients who accepted and did not accept the gauze protection, classified with age groups.
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รูปที่ 3 แสดงจำ�นวนผู้มารับบริการที่ยอมรับและไม่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันแยกตามประสบการณ์การถอนฟัน
Fig. 3 Number of the patients who accepted and did not accept the gauze protection, classified with tooth extraction
experiences.

ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในปากขณะถอนฟัน พบว่าเป็นผู้รับ
บริการที่มีประสบการณ์การถอนฟันมาแล้ว 1-5 ซี่จำ�นวน 80
รายคิดเป็นร้อยละ 63.0 ของผู้รับบริการที่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซ
รองในช่องปากขณะถอนฟันได้ และคิดเป็นร้อยละ 43.7 ของผู้ที่
มารับบริการถอนฟันทั้งหมด เป็นผู้รับบริการที่มีประสบการณ์
การถอนฟันมาแล้วมากกว่า 6 ซี่จำ�นวน 31 รายคิดเป็นร้อย
ละ 24.4 ของผู้รับบริการที่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปาก
ขณะถอนฟันได้ และคิดเป็นร้อยละ 16.9 ของผู้ที่มารับบริการ
ถอนฟันทั้งหมด (รูปที่ 3)
ในส่วนของผูถ้ อนฟัน มีนสิ ติ ใช้ผา้ ก๊อซรองในช่องปากขณะ
ถอนฟันจำ�นวน 126 รายคิดเป็นร้อยละ 69.4 ของผู้ถอนฟันทั้ง
หมด (จากแบบสอบถามที่ตอบกลับจำ�นวน 183 ชุด ไม่ได้ระบุ
เพศ 2 ชุด เป็นกลุ่มที่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซจำ�นวน 126 ราย
และไม่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซจำ�นวน 55 ราย) โดยเพศหญิงมี

ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนของผูถ้ อนฟันทีย่ อมรับการใช้ผา้ ก๊อซรองในช่อง
ปากขณะถอนฟันต่อผูท้ ไี่ ม่ยอมรับการใช้ผา้ ก๊อซรองในช่องปาก
ขณะถอนฟันแยกตามระดับชั้นปี
Table 1 Ratios of the operators who accepted to those who
did not accept the gauze protection, classified with
levels of practice.
อัตราส่วนการยอมรับต่อการไม่ยอมรับ
ระดับชั้น
การใช้ผา้ ก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟัน (ราย)
นิสิตชั้นปีที่ 4
3.63 : 1
นิสิตชั้นปีที่ 5
3.74 : 1
นิสิตชั้นปีที่ 6
5.30 : 1
นิสิตประกาศนียบัตร
1.00 : 1
นิสิตปริญญาโท
0.25 : 1

สัดส่วนการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันมากกว่าเพศ
ชายคือ 78 รายคิดเป็นร้อยละ 61.9 ของผู้ถอนฟันที่ยอมรับการ
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รูปที่ 4 แสดงจำ�นวนผู้ถอนฟันที่แสดงความเห็นเรื่องความยุ่งยากและไม่ยุ่งยากของการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันแยกตามระดับชั้นปี
Fig. 4 Number of the operators who felt that it was or was not difficult to use the gauze protection, classified with levels
of practice.
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รูปที่ 5 แสดงจำ�นวนผู้ถอนฟันที่แสดงความเห็นเรื่องความมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ของการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันแยกตาม
ระดับชั้นปี
Fig. 5 Number of the operators who felt that it was or was not beneficial to use the gauze protection, classified with levels
of practice.

ใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้ และคิดเป็นร้อยละ
42.6 ของผู้ถอนฟันทั้งหมด โดยนิสิตชั้นปีที่ 5 ส่งแบบสอบถาม
มากที่สุดจำ�นวน 90 รายคิดเป็นร้อยละ 49.2 และใช้ผ้าก๊อซ
รองในช่องปากขณะถอนฟันมากที่สุดเช่นเดียวกันจำ�นวน 71
รายคิดเป็นร้อยละ 55.9 เมื่อเทียบกับจำ�นวนของผู้ถอนฟันที่
ยอมรับการใช้ผา้ ก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้ และคิดเป็น
ร้อยละ 38.8 ของผู้ถอนฟันทั้งหมด ในขณะที่นิสิตปริญญาโท
ไม่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันมากที่สุด
จำ�นวน 20 รายคิดเป็นร้อยละ 35.7 ของผู้ถอนฟันที่ไม่ยอมรับ
การใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟัน และคิดเป็นร้อยละ
10.9 ของผู้ถอนฟันทั้งหมด (ตารางที่ 1)
เหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำ�ให้เกิดการไม่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซ
รองในช่องปากขณะถอนฟันก็คือ ผู้รับบริการถอนฟันรู้สึกอึดอัด
รำ�คาญ คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมาคือ นิสิตผู้ถอนฟันรู้สึกไม่
ถนัดขณะปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 30.4 ของผู้รับบริการที่ไม่

ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟัน ซึ่งนิสิตส่วน
ใหญ่จำ�นวน 140 รายคิดเป็นร้อยละ 76.5 มีความเห็นว่า การ
ใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันไม่มีความยุ่งยาก โดยเมื่อ
เทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความยุ่งยากของการใช้ผ้าก๊อซรอง
ในช่องปากขณะถอนฟันในนิสิตชั้นปีเดียวกันแล้ว พบว่านิสิต
ประกาศนียบัตรมีความคิดเห็นว่าการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปาก
ขณะถอนฟันมีความยุ่งยากมากที่สุด คือ ร้อยละ 75.0 รองลงมา
คือนิสิตปริญญาโทร้อยละ 48.0 (รูปที่ 4) โดยประสบการณ์ของ
ผูถ้ อนฟันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรูส้ กึ ยุง่ ยากในการใช้ผา้
ก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันอยูใ่ นระดับปานกลางอย่างมีนยั
สำ�คัญ (r = 0.417, p < 0.01)
นอกจากนี้ นิสิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การใช้ผ้าก๊อซรอง
ในช่องปากขณะถอนฟันมีประโยชน์จำ�นวน 151 รายคิดเป็น
ร้อยละ 82.5 โดยเมื่อเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประโยชน์ของการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันของนิสิตใน
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการยอมรับการใช้ผา้ ก๊อซ
รองในช่องปากขณะถอนฟัน วิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบไคสแควร์
Table 2 Relationship between independent variables and
acceptance of gauze protection during simple extraction, using chi-square test for analysis.
ตัวแปรที่มีผลต่อการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปาก
p-value
ขณะถอนฟัน
ผู้รับบริการ เพศ
0.281
อายุ
0.007
ประสบการณ์การถอนฟัน
0.840
ตำ�แหน่งซี่ฟันที่ถอน
0.523
ผู้ถอนฟัน เพศ
0.140
ประสบการณ์การถอนฟัน
0.000

ชั้นปีเดียวกัน และพบว่านิสิตประกาศนียบัตรมีอัตราส่วนมาก
ที่สุด คือ ร้อยละ 91.7 รองลงมาคือนิสิตชั้นปีที่ 5 คือ ร้อยละ
86.7 และนิสิตระดับปริญญาโทมีสัดส่วนความรู้สึกมีประโยชน์
น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 64 (รูปที่ 5) โดยประสบการณ์ของผู้ถอน
ฟันมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความรู้สึกได้รับประโยชน์จากการ
ใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันอยู่ในระดับตํ่าอย่างมีนัย
สำ�คัญ (r = -0.147, p < 0.05)
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่าง ๆ กับการยอมรับ
การใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟัน (ตารางที่ 2) พบว่า ใน
ส่วนของผู้รับบริการถอนฟัน อายุมีผลต่อการยอมรับการใช้ผ้า
ก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันอย่างมีนัยสำ�คัญ (p = 0.007)
และในส่วนของผู้ถอนฟันพบว่า ประสบการณ์ในการถอนฟันมี
ผลต่อการยอมรับการใช้ผา้ ก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันอย่าง
มีนัยสำ�คัญ (p = 0.000)

วิจารณ์
ความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) หมายถึง การ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบของ
การดูแล ทั้งในเรื่องการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น การ
เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว และการสร้างวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนั้น (7) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ทางการแพทย์เป็นสิง่ ทีส่ ามารถป้องกันได้ เนือ่ งจากความเสียหาย
ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือข้อควรปฏิบัติ
ที่วางไว้ และมักเกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษามากกว่าสภาวะ
เจ็บป่วยของผู้ป่วยเอง(7,8)
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จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า อายุของผู้มารับบริการมีผลต่อ
การยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันอย่างมีนัย
สำ�คัญ (p = 0.007) โดยอายุที่มากขึ้นมีแนวโน้มในการยอมรับ
การใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้มากขึ้น สอดคล้อง
กับข้อมูลจากการศึกษานีท้ พี่ บว่า ผูร้ บั บริการทีเ่ คยมีประสบการณ์
การถอนฟันมาแล้วอย่างน้อย 1 ซี่ขึ้นไปมีสัดส่วนในการยอมรับ
การใช้ผา้ ก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้มากกว่าผูร้ บั บริการ
ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การถอนฟันมาก่อนเลย อาจอภิปรายได้
ว่า ผู้ที่อายุมากมีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์การถอนฟันมาก
กว่า โดยการมีประสบการณ์การถอนฟันมาก่อนทำ�ให้ทราบถึง
วิธีการและขั้นตอนว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร ส่งผลให้มีความ
กลัวหรือความวิตกกังวลน้อยลง สามารถยอมรับการใช้ผ้าก๊อซ
รองในช่องปากขณะถอนฟันได้ ดังนั้น วิธีการใช้ผ้าก๊อซรองใน
ช่องปากขณะถอนฟันเพือ่ ป้องกันสิง่ ของหล่นลงคออาจเหมาะสม
เฉพาะกับผูร้ บั บริการทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่หรือผูท้ เี่ คยมีประสบการณ์การ
ถอนฟันมาแล้ว
ถึงแม้ว่านิสิตเพศหญิงมีสัดส่วนการใช้ผ้าก๊อซรองในช่อง
ปากขณะถอนฟันมากกว่าเพศชาย แต่เพศไม่มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสำ�คัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้หรือไม่ใช้ผ้าก๊อซ สอดคล้อง
กับการศึกษาจาก King’s college ประเทศอังกฤษ ทีส่ �ำ รวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นใจในการให้การรักษาทางศัลยศาสตร์
ช่องปากในนักเรียนทันตแพทย์ชั้นปีสุดท้าย พบว่าเพศไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการตัดสินใจให้การรักษา(9) อย่างไร
ก็ตาม มีรายงานว่า ทันตแพทย์หญิงมีความเกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาทางทันตกรรม
มากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำ�คัญ แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถ
สรุปได้ว่าเพศหญิงมีความเสี่ยงในการทำ�ให้เกิดอุบัติการณ์มาก
กว่า หรืออาจเกิดจากการที่เพศหญิงมีความตื่นตัวการรายงาน
อุบัติการณ์มากกว่า(5)
ประสบการณ์ของผู้ถอนฟันมีผลต่อการยอมรับการใช้ผ้า
ก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันอย่างมีนัยสำ�คัญ (p = 0.000)
โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตชั้นปีที่ 5 และนิสิตชั้นปีที่ 6 มีแนวโน้มใน
การยอมรับการใช้ผา้ ก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้มากกว่า
จากการสำ�รวจความคิดเห็นทันตแพทย์ในประเทศฟินแลนด์
จำ�นวน 1,041 ราย พบว่าทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
มักจะตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากการรักษามากกว่า(5) และ
จากการสำ�รวจความคิดเห็นนักเรียนแพทย์และแพทย์จบใหม่
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ปรากฏข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่าแพทย์กลุม่ นีย้ งั รูส้ กึ ไม่มนั่ ใจ
ในทักษะการทำ�หัตถการ(4) ดังนั้น การได้ฝึกทำ�หัตถการบ่อย ๆ
ตลอดจนมีเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์เพือ่ ใช้ชว่ ยในการฝึกฝน จะทำ�ให้
ผู้ฝึกเกิดการเรียนรู้ที่ดี และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น(10)
ในขณะที่นิสิตที่มีประสบการณ์ในการถอนฟันมากกว่า
(นิสิตประกาศนียบัตรและนิสิตปริญญาโท) มีแนวโน้มในการ
ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้น้อยกว่า
สอดคล้องกับกับข้อมูลจากการศึกษานี้ที่พบว่า ผู้ถอนฟันไม่
สามารถใช้ผา้ ก๊อซรองในช่องปากขณะถอนฟันได้เนือ่ งจากรูส้ กึ ไม่
ถนัดขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้พบว่าประสบการณ์ของผู้ถอน
ฟันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้สึกยุ่งยากในการใช้ผ้าก๊อซ
รองในช่องปากขณะถอนฟันอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.417,
p < 0.01) และประสบการณ์ของผูถ้ อนฟันมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับความรู้สึกได้รับประโยชน์จากการใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปาก
ขณะถอนฟันอยูใ่ นระดับตาํ่ (r = -0.147, p < 0.05) อาจอภิปราย
ได้ว่า ผู้ที่ทำ�งานมานานหรือมีประสบการณ์มากกว่า จะมีความ
มั่นใจในการให้การรักษามากกว่า รวมไปถึงอาจมีความเคยชิน
กับรูปแบบการทำ�งานที่เคยปฏิบัติอยู่ เมื่อมีขั้นตอนต่าง ๆ เพิ่ม
เข้ามาจึงทำ�ให้รู้สึกว่ายุ่งยากและไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง(11)
ถึงแม้จะมีการรายงานว่า การศึกษาต่อเฉพาะทางหรือการมี
ประสบการณ์ในการทำ�งานทำ�ให้ทันตแพทย์มีความมั่นใจในการ
ให้การรักษามากขึ้น(11) แต่การมีความมั่นใจไม่ได้หมายความว่า
บุคคลนั้นจะมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่ยุ่งยากได้
อย่างเหมาะสมเสมอไป(12) ดังนั้น หากผู้ถอนฟันประเมินแล้วว่า
ฟันซี่ที่จะถอนมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติการณ์สิ่งของหล่นลงคอ
ได้ ควรจะใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปากเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่
จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น
จากการศึกษาย้อนหลัง 10 ปีของ Tiwana และคณะ(6) พบ
ว่า ครอบฟันชิ้นเดียวหรือวัสดุบูรณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ใช้ซีเมนต์ (cementation) มีโอกาสหล่นลงคอได้มากที่สุด ดัง
นั้น ก่อนถอนฟันที่เป็นครอบฟันหรือฟันที่มีวัสดุบูรณะต่าง ๆ
ด้วยซีเมนต์ ผู้ถอนฟันควรตรวจสอบความแน่นของการยึดอยู่
โดยหากครอบฟันหรือวัสดุบูรณะดังกล่าวขยับหรือหลวม ควร
นำ�ครอบฟันหรือวัสดุบูรณะออกก่อนการถอนฟัน แต่หากครอบ
ฟันหรือวัสดุบูรณะดังกล่าวยังแน่นอยู่ ผู้ถอนฟันควรแจ้งให้ผู้รับ
บริการถอนฟันทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมไว้ก่อนว่า หากมี
วัสดุหล่นออกมาขณะถอนฟันให้รีบเอียงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง
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โดยไม่กลืนสิ่งนั้นลงคอ ร่วมกับควรใช้ผ้าก๊อซรองในช่องปาก
ขณะถอนฟันด้วย
การศึกษานีส้ รุปว่า การใช้ผา้ ก๊อซรองในช่องปากขณะถอน
ฟันช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดสิ่งของไม่พึงประสงค์หล่นลงคอ
ได้ โดยวิธีดังกล่าวสามารถทำ�ได้ง่าย ไม่ต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษอื่นเพิ่มเติม ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถยอมรับได้ และ
สามารถใช้ได้กับการถอนฟันทุกซี่ในช่องปาก ไม่เว้นแม้แต่ฟัน
กรามซี่ที่สามซึ่งอยู่ด้านในสุด อย่างไรก็ตาม การมีสิ่งของหล่น
ลงคอโดยไม่ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงของการให้การรักษา
ทางทันตกรรม ดังนั้น การใช้หลักการปิดกั้นทางกายภาพเพียง
อย่างเดียวอาจไม่สามารถป้องกันอุบัติการณ์ได้ มีรายงานว่า
อัตราส่วนของอาจารย์ผู้ดูแลมีผลต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ในกลุ่มของผู้ทำ�หัตถการที่ยังมีประสบการณ์น้อย(4)
นอกจากนี้ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรได้รับการตรวจสอบ
ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้(13) เพราะหากเครือ่ งมือเกิดการชำ�รุดขณะ
ใช้งาน เช่น มีการหลุดแยกออกจากกัน อาจมีบางส่วนหล่นลงไป
ในคอได้(5) หน่วยงานหรือองค์กรควรมีระบบหรือนโยบายป้องกัน
เพือ่ ทีจ่ ะเอือ้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความผิดพลาดระหว่างปฏิบตั งิ าน
ได้น้อยที่สุด(14) และปัจจัยสุดท้ายที่สำ�คัญที่สุดก็คือ ตัวผู้ถอนฟัน
เอง ไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือน้อย ผู้ถอนฟันทุกคนควร
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาที่
ให้การรักษา(15)
การวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ จำ�กัดคือ กลุม่ ตัวอย่างทีส่ ง่ แบบสอบถาม
มีจำ�นวนน้อย เมื่อเทียบกับจำ�นวนผู้มารับบริการถอนฟันทั้ง
หมด ทำ�ให้ข้อมูลที่ได้รับจึงอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร
ได้ไม่ทง้ั หมด สาเหตุทแ่ี บบสอบถามถูกส่งกลับคืนมาจำ�นวนน้อย
อาจเนื่องมาจากไม่มีการกำ�ชับหรือการตรวจนับ ทำ�ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ลืมส่ง จึงควรปรับกระบวนการการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามให้เข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ หลังจาก
สาธิตวิธกี ารวางผ้าก๊อซในช่องปากให้นสิ ติ ทราบทางวิดที ศั น์แล้ว
ทางคณะผู้วิจัยไม่ได้มีการทดสอบก่อนว่านิสิตสามารถปฏิบัติ
ได้ ทำ�ให้นิสิตบางรายอาจยังปฏิบัติไม่ได้หรือปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง
ส่งผลต่อการไม่ยอมรับการใช้ผ้าก๊อซขณะถอนฟันของผู้มารับ
บริการ หรือความรูส้ กึ ไม่สะดวกระหว่างปฏิบตั งิ านของผูถ้ อนฟัน
เอง ดังนั้น หลังจากที่ให้นิสิตดูวิธีการวางผ้าก๊อซในช่องปากจาก
ทางวิดีทัศน์แล้ว ควรมีการทดสอบความเข้าใจว่านิสิตสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องก่อนที่จะนำ�ไปใช้ในการถอนฟันจริง
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