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บทคััดย่่อ
การใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพถููกนำำ�มาใช้้อย่่างแพร่่หลายในทางทัันตกรรม แต่่ยัังไม่่มีี
การประยุุกต์์ใช้้เพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากสำำ�หรัับผู้้สูู� งวััยในหน่่วยบริิการสุุขภาพระดัับปฐมภููมิิ การศึึกษานี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์
เพื่่อ� ประเมิินประสิิทธิิผลทางคลิินิกิ และความพึึงพอใจของการใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพเพื่่อ� ส่่งเสริิม
สุุ ข ภาพช่่ อ งปากของผู้้� สูู งวัั ย ในหน่่ ว ยบริิ ก ารสุุ ข ภาพระดัั บ ปฐมภููมิิ โดยศึึ ก ษาย้้อนหลัั ง จากบัั น ทึึ ก การรัั ก ษาของ
โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพบััวเงิิน อำำ�เภอน้ำำ��พอง จัังหวััดขอนแก่่น ระหว่่างเดืือนมีีนาคม 2560 ถึึงตุุลาคม 2561 ซึ่่�งมีี
ขั้้น� ตอนประกอบด้้วย 1) กำำ�หนดเกณฑ์์ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล 2) ตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลจากบัันทึึกการรัักษา
และ 3) การวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้รููปแบบการวิิจััยแบบในตััวอย่่าง 1 ราย ผลการศึึกษา พบว่่า มีีผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด 9 ราย
เป็็นเพศหญิิง 7 รายและเพศชาย 2 ราย อายุุเฉลี่่�ย 60.9 ± 9.1 ปีี ผู้้ป่� ว่ ยแต่่ละรายได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุล
ชีีวภาพ โดยใช้้ไดโอดเลเซอร์์ความยาวคลื่่น� 980 นาโนเมตร กำำ�ลังั แสง 0.5 วััตต์์ ให้้เลเซอร์์แบบต่่อเนื่่อ� ง เป็็นเวลา 8 วิินาทีี
ต่่อตำำ�แหน่่ง จำำ�แนกตามการรัักษาได้้ ดัังนี้้� ผู้้ป่� ว่ ย 3 ราย ได้้รัับการรัักษาเพื่่อ� ลดเยื่่อ� บุุช่อ่ งปากอัักเสบ ผู้้ป่� ว่ ยเหงืือกอัักเสบ
3 รายได้้รัับเลเซอร์์ก่่อนการขููดหิินปููน ผู้้�ป่่วย 1 รายได้้รัับเลเซอร์์เพื่่�อลดเหงืือกอัักเสบและบรรเทาอาการแสบร้้อน ผู้้�ป่่วย
1 รายได้้รัับเลเซอร์์เพื่่�อห้้ามช่่วยเลืือดจากแผลถอนฟััน และผู้้�ป่่วย 1 รายได้้รัับเลเซอร์์เพื่่�อลดเหงืือกอัักเสบและห้้ามเลืือด
จากแผลถอนฟััน เมื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลรายบุุคคล พบว่่า การใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพมีีประสิิทธิิผล
ในทางคลิินิกิ ช่่วยรัักษาและบรรเทาอาการดัังกล่่าวได้้ โดยผู้้ป่� ว่ ยทุุกรายมีีความพึึงพอใจต่่อการรัักษาเนื่่อ� งจากเป็็นวิิธีกี าร
ที่่�ไม่่รุุกล้ำำ��เนื้้�อเยื่่�อ ดัังนั้้�น การใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพสามารถลดการอัักเสบในช่่องปาก และช่่วย
ห้้ามเลืือดของแผลถอนฟัันโดยสามารถใช้้เทคนิิคดัังกล่่าวส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากของผู้้�สููงวััยในหน่่วยบริิการสุุขภาพ
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Abstract
Although low-intensity laser therapy (LILT) inducing photobiomodulation (PBM) has been widely used
in dentistry, it is rarely applied in primary health care unit (PCU). The aim of this study was to evaluate clinical
efficacy of LILT inducing PBM and patient’s satisfaction with this therapy at a PCU. A retrospective study
was obtained from the treatment records of Bua Ngoen health promotion hospital, Nam Phong District, Khon
Kaen during March 2017 to October 2018. The methods comprised 1) developing criteria of data collection,
2) verifying data collected from the records and 3) analysis of data based on n-of-1 design. There were
9 patients;7 women and 2 men, treated by LILT inducing PBM. The average age was 60.9 ± 9.1 years old.
The regime was 980nm-diode laser at 0.5 W/continuous wave/ 8 sec per point of irradiation. The number of
patients based on treatment as follows: - reduction of inflamed oral mucosa in 3 patients, LILT inducing PBM
before scaling in 3 gingivitis patients, remission of gingivitis and relief of burning sensation in 1 patient, initiating
hemostasis after tooth extraction in 1 patient and remission of gingivitis treatment and initiating hemostasis
after extraction in 1 patient. According to the individual analysis, all patients were remised and recovered by
using LILT inducing PBM. They were satisfied with non-invasive technique. In conclusion, the LILT inducing
PMB can effectively reduce inflamed oral mucosa and initiate hemostasis. Transferring LILT inducing PMB
to PCU can promote older people’s oral health.
Keywords: 	 Low-intensity laser therapy, Photobiomodulation, Primary care unit, Older people, Gingivitis,
Initiating hemostasis
บทนำำ�

การบำำ�บัดั รัักษาด้้วยเลเซอร์์เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
(low-intensity laser therapy) หรืือเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ (low-intensity laser therapy
inducing photobiomodulation) คืือ การบำำ�บััดรัักษา
โดยใช้้เลเซอร์์ที่่�ปรัับตั้้�งกำำ�ลัังแสงไม่่เกิิน 1 วััตต์์ กำำ�หนด
ระยะเวลาฉายเลเซอร์์ลงสู่่�เนื้้�อเยื่่�อเพื่่�อให้้มีีการส่่งผ่่าน
พลัั ง งานที่่� ไ ม่่ ม ากจนก่่ อ ให้้เกิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงของ
เนื้้� อ เยื่่� อ อัั น เนื่่� อ งมาจากการเปลี่่� ย นแปลงอุุ ณ หภููมิิ
การตอบสนองของเนื้้� อ เยื่่� อ ต่่ อ พลัั ง งานเลเซอร์์ ที่่� ไ ด้้รัั บ
จะเป็็นผลทางชีีวภาพเท่่านั้้�น1 การบำำ�บัดั รัักษาด้้วยเลเซอร์์
โดยอาศัั ย กลไกดัั ง กล่่ า ว เมื่่� อ สืืบค้้นจากฐานข้้อมููล
PubMed พบว่่ า มีี ร ายงานผู้้� ป่่ ว ย งานวิิ จัั ย ทางคลิิ นิิ ก
รวมทั้้�งการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ ซึ่่�งได้้รัับ
การตีี พิิ ม พ์์ ใ นวารสารวิิ ช าการจำำ� นวน 2,545 เรื่่� อ ง
ทั้้�งด้้านการแพทย์์ ทัันตแพทยศาสตร์์ สััตวแพทยศาสตร์์
กายภาพบำำ�บััด เภสััชวิิทยา ในการใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพบำำ�บััดรัักษาผู้้�ป่่วย2 โดยเลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��ดัังกล่่าว เมื่่�อมีีการปรัับตั้้�งระดัับพลัังงาน
และเลืือกใช้้ความยาวคลื่่�นที่่�เหมาะสม จะมีีคุุณสมบััติิ
ในการปรัับการทำำ�งานของเซลล์์ให้้กลัับมาอยู่่�ในระดัับปกติิ
ลดการอัักเสบ ลดบวม บรรเทาอาการเจ็็บปวด รวมถึึง

กระตุ้้�นการหายของแผลหรืือเส้้นประสาทได้้โดยไม่่ก่่อ
ให้้เกิิดผลข้้างเคีียงหรืือทำำ�อัันตรายต่่อเนื้้�อเยื้้�อ3 ในทาง
ทัันตแพทยศาสตร์์มีีการประยุุกต์์ใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
เพื่่� อ ใช้้ในการรัั ก ษาภาวะเยื่่� อ บุุ ช่่ อ งปากอัั ก เสบ (oral
mucositis) จากการฉายแสงหรืือได้้รัั บ เคมีี บำำ�บัั ด
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบของ Cronshaw
และคณะ แนะนำำ� แนวทางให้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ��
ความยาวคลื่่�นระหว่่าง 650 ถึึง 980 นาโนเมตร ความเข้้ม
พลัั ง งาน 2 ถึึ ง 5 จููลต่่ อ ตารางเซนติิ เ มตร โดยให้้
เลเซอร์์ อ ย่่ า งน้้อย 2 ครั้้� ง ต่่ อ สัั ป ดาห์์ หรืือให้้เลเซอร์์
ทุุ ก วัั น ก่่ อ นการฉายแสงหรืือได้้รัั บ เคมีี บำำ�บัั ด เพื่่� อ ลด
ความรุุ น แรงของการเกิิ ด ภาวะเยื่่� อ บุุ ช่่ อ งปากอัั ก เสบ
ทั้้� ง นี้้� ส ามารถให้้เลเซอร์์ ดัั ง กล่่ า วภายหลัั ง การการฉาย
แสงหรืือได้้รัั บ เคมีี บำำ�บัั ด เพื่่� อ กระตุ้้� น การหายของ
เยื่่� อ บุุ ช่่ อ งปาก หรืือ เพิ่่� ม ค่่ า ความเข้้มพลัั ง งานเป็็ น
10 ถึึง 15 จููลต่่อตารางเซนติิเมตร เพื่่�อลดอาการปวด4
นอกจากนี้้� ยัังมีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์รวมถึึงการประยุุกต์์
ใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��ในการรัักษาความผิิดปกติิและ
รอยโรคในช่่องปาก อาทิิ การรัักษาไลเคน พลานััสในช่่องปาก5
แผลร้้อนใน 6 ภาวะน้ำำ�� ลายน้้อย (hyposalivation),
pemphigus vulgaris, recurrent herpes simplex
กลุ่่�มอาการแสบร้้อนช่่องปาก (burning mouth syndrome),
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ภาวะกระดููกขากรรไกรตายที่่�เกิิดจากยา (medicationrelated osteonecrosis of the jaw), ปวดเส้้นประสาท
บนใบหน้้า (trigeminal neuralgia), facial nerve
paralysis, geographic tongue, ไซนััสอัักเสบเรื้้�อรััง
(chronic sinusitis)7 ลดอาการปวด ลดบวมของแผลใน
ช่่องปาก8 ลดอาการชาของเส้้นประสาท inferior alveolar
nerve ภายหลัังการผ่่าตััด9 การใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพในการส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปาก
ได้้รัั บ การยอมรัั บ ในระดัั บ นานาชาติิ ถึึ ง ประสิิ ท ธิิ ผ ล
การรัักษา ความง่่ายในการใช้้งานและความปลอดภััย
ในการรัักษา ทั้้�งนี้้� World Association for Laser Therapy
(WALT) ได้้เสนอ Guidelines for Treatment With Laser
Therapy โดยแนะนำำ�ให้้ค่่าความเข้้มพลัังงานที่่� 4 ถึึง
5 จููลต่่ อ ตารางเซนติิ เ มตร สำำ� หรัั บ การลดภาวะเยื่่� อ บุุ
ช่่องปากอัักเสบ กระตุ้้�นการหายของแผล ลดอาการปวด10
เพื่่�อรองรัับการดููแลสุุขภาพช่่องปากผู้้�สููงวััย
ของประเทศไทยที่่�จะก้้าวสู่่�สัังคมผู้้�สููงวััยอย่่างสมบููรณ์์
ภายในปีี พ.ศ. 256511 กลุ่่�มวิิจััยเฉพาะทางเลเซอร์์วิิทยา
ทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น มีีการศึึกษาวิิจัยั
ทางห้้องปฏิิ บัั ติิ แ ละในทางคลิิ นิิ ก ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การนำำ�
องค์์ ค วามรู้้� ท างเลเซอร์์ วิิ ท ยาทางทัั น ตแพทยศาสตร์์
เพื่่�อดููแลสุุขภาพช่่องปากผู้้�สููงวััย12 เช่่น การใช้้เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ บรรเทาอาการปวด
หรืือแสบร้้อนในช่่องปาก13 การใช้้เลเซอร์์ฆ่่าเชื้้�อก่่อโรค
ในช่่ อ งปาก 14 การใช้้เลเซอร์์ ส มานแผลเรื้้� อ รัั ง 15 และ
การใช้้เลเซอร์์ห้้ามเลืือดในรููปแบบต่่าง ๆ16 ซึ่ง่� เทคนิิคต่่าง ๆ
เหล่่านี้้�ได้้มีีการประยุุกต์์ใช้้ในโครงการศึึกษาความสััมพัันธ์์
ระหว่่างประสิิทธิิผลทางคลิินิกิ กัับคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้สูู� งวััย
ที่่�มีีรอยโรคช่่องปาก ภายใต้้เครืือข่่ายสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ช่่องปากผู้้�สููงวััย ในปีี พ.ศ. 255412, 16, 17 โดย ผลการศึึกษา
เป็็นที่่�น่า่ พอใจทั้้�งประสิิทธิิผลการรัักษา และความพึึงพอใจ
ของผู้้�สููงวััยที่่�ได้้รัับการดููแล
โรงพยาบาลส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพตำำ� บลบัั ว เงิิ น
อำำ�เภอน้ำำ��พอง จัังหวััดขอนแก่่น เป็็นหน่่วยบริิการสุุขภาพ
ระดัั บ ปฐมภููมิิ แ ห่่ ง แรกที่่� ไ ด้้รัั บ การถ่่ า ยทอดองค์์
ความรู้้� ท างเลเซอร์์ วิิ ท ยาทางทัั น ตแพทย์์ โดยอาศัั ย
พื้้�นฐานของการดููแลสุุขภาพแบบองค์์รวม18 มีีการบริิการ
วิิชาการโดยใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��ในการบำำ�บััดรัักษา
ส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากในกลุ่่�มผู้้�สููงวััย โดยใช้้เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ ซึ่่�งเป็็นการบำำ�บััด
เช่่ น เดีี ย วกัั บ ที่่� รัั ก ษาผู้้� ป่่ ว ยตามปกติิ ใ นหน่่ ว ยบริิ ก าร
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ระดัั บ ตติิ ย ภููมิิ ณ คลิิ นิิ ก ศัั ล ยศาสตร์์ ช่่ อ งปากและ
แม็็กซิิโลเฟเชีียล คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ขอนแก่่น การบริิการวิิชาการโดยใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
มีี วัั ต ถุุ ปร ะสงค์์ เ พื่่� อ บรรเทาอาการปวดหรืือแสบร้้อน
ในช่่องปาก13การใช้้เลเซอร์์สมานแผลเรื้้�อรััง15 และการใช้้
เลเซอร์์ ห้้ ามเลืือด 16ซึ่่� ง เป็็ น การการตรวจวิิ นิิ จฉัั ย โรค
ดููแลรัักษาตามปกติิ และติิดตามผลการรัักษา กรณีีศึกึ ษานี้้�
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินประสิิทธิิผลทางคลิินิิกและ
ความพึึ ง พอใจของการใช้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� กลไก
ปรัั บ สมดุุ ล ชีี ว ภาพเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพช่่ อ งปากของ
ผู้้�สููงวััยในหน่่วยบริิการสุุขภาพระดัับปฐมภููมิิ ซึ่่�งสามารถ
ใช้้อ้้างอิิงหรืือเป็็นแนวทางให้้แก่่สถานพยาบาลในระดัับ
ปฐมภููมิิที่่�ต้้องการใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุล
ชีีวภาพในการส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากของผู้้�สููงวััย
วิิธีีการศึึกษา
การศึึ ก ษานี้้� ไ ด้้รัั บ การพิิ จ ารณารัั บ รองจาก
คณะกรรมการพิิ จ ารณาจริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย ในมนุุ ษ ย์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น เลขที่่� HE644012 โดยใช้้วิิธีีการ
เก็็บรวบรวมข้้อมููลย้้อนหลัังจากเวชระเบีียนของโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลบััวเงิิน อำำ�เภอน้ำำ�� พอง จัังหวััดขอนแก่่น
ระหว่่ า ง เดืือนมีี นาคม พ.ศ. 2560 ถึึ ง เดืือนตุุ ลาคม
พ.ศ. 2561 ระเบีี ย บวิิ ธีีก ารประมวลข้้อมููลอาศัั ย หลัั ก
ของการวิิจััยในตััวอย่่าง 1 ราย (n-of-1 clinical trial)
ซึ่่� ง เป็็ น การวิิ เ คราะห์์ ปร ะเมิิ น และประมวลผลว่่ า
การรัั ก ษาใดเป็็ น การรัั ก ษาที่่� ทำำ� ให้้ผู้้� ป่่ ว ยหายจากโรค
หรืือมีีอาการทุุเลาจากอาการสำำ�คััญ(chief complaint)
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยเคยได้้รัับการรัักษา
มากกว่่าหนึ่่�งวิิธีี แนวคิิดของการศึึกษานี้้�ให้้ความสำำ�คััญ
กัั บ รููปแบบการรัั ก ษาที่่� เ หมาะสมกัั บ ปัั จ เจกบุุ ค คล
(individual medicine) รวมทั้้� ง ความพึึ ง พอใจกัั บ วิิ ธีี
การรัักษาของผู้้�ป่่วยและประสิิทธิิผลทางคลิินิิก 19 และ
วิิ เ คราะห์์ ใ นรายบุุ ค คลว่่ า การรัั ก ษาใดเป็็ น การรัั ก ษา
ที่่� ก่่ อ ประสิิ ท ธิิ ผ ลและความสำำ� เร็็ จ โดยตรงต่่ อ ผู้้� ป่่ ว ย
ซึ่่�งถืือเป็็นการรัักษาหลัักที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยหายหรืือบรรเทา
จากโรคซึ่่�งได้้ประมวลวิิธีีการประเมิินเพื่่�อวิิเคราะห์์ผล
การได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ
(Figure 1) โดยการประเมิินประกอบด้้วย การประเมิินผล
ทางคลิิ นิิ ก (clinical response) และการประเมิิ น
ความพึึงพอใจของผู้้�ป่่วย (patient’s satisfaction)
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ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ ณ โรงพยาบาล 60 ปีีขึ้้�นไป 4 คน อีีก 5 คน มีีอายุุในช่่วง 49 ถึึง 59 ปีี
ข้ อมูลด้ านการรั
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ข้ อมูลกด้ษาในเวชระเบี
านการรักษาในเวชระเบี
ยน เพื่อทประโยชน์
ส่่ ง เ ส ริิ ม สุุ ข ภ า พ ตำำ� บ ล บัั ว เ งิิ น อำำ� เ ภ อ น้ำำ�� พ อ ง อายุุเฉลี่่�ยของกลุ่่�มศึึกษา คืือ 60.9 ± 9.1 ปีี จึึงได้้นำำ�
จัั ง หวัั ด ขอนแก่่ น ระหว่่ า ง เดืือนมีี น าคม พ.ศ. 2560 ข้้อมููลของผู้้�ป่่วยทั้้�ง 9 ราย มาวิิเคราะห์์ มีีผู้้�ป่่วย 7 ราย
ถึึง เดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2561 โดยผู้้�ป่่วยให้้คำำ�ยิินยอม จาก 9 ราย มีีโรคทางระบบ ประกอบด้้วย เบาหวาน
ให้้ใช้้ข้้อมููลด้้านการรัักษาในเวชระเบีียน เพื่่�อประโยชน์์ จำำ� นวน 3 ราย ความดัั น โลหิิ ต สููง จำำ� นวน 2 ราย
โรคหลอดเลืือดสมอง จำำ�นวน 2 ราย ป่่วยด้้วยโรคลมชััก
ทางวิิชาการ
รวบรวมข้้อมููลโดย 1) กำำ� หนดเกณฑ์์ จำำ�นวน 1 ราย โรคข้้ออัักเสบรููมาตอยด์์ จำำ�นวน 1 ราย
ในการเก็็ บ รวบรวมข้้อมููล ซึ่่� ง ประกอบไปด้้วย ข้้อมููล มะเร็็งช่่องปาก จำำ�นวน 1 ราย โรคไขมัันในเลืือดสููง 1 ราย
ทางคลิิ นิิ ก เช่่ น อายุุ เพศ โรคประจำำ�ตัั ว อาการนำำ� และผู้้�ป่่วยที่่�เหลืืออีีก 2 ราย ปฏิิเสธการมีีโรคประจำำ�ตััว
เป็็ น ต้้น ภาพถ่่ า ยในช่่ อ งปากก่่ อ นและหลัั ง ได้้รัั บ มีี ผู้้� ป่่ ว ย 2 ราย ที่่� รัั บ ประทานยาต้้านการแข็็ ง ตัั ว ของ
การรัักษาด้้วยเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ เม็็ดเลืือด โดยในบัันทึึกการรัักษาไม่่ได้้ระบุุขนาดของยาไว้้
อาการนำำ�ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมารัับการรัักษา เช่่น
และความพึึงพอใจของผู้้�ป่่วยโดยจะใช้้รหััสแทนชื่่�อของ
ผู้้� ป่่ ว ยในการเก็็ บ รวบรวมข้้อมููลและการวิิ เ คราะห์์ ผ ล มีี เ หงืือกบวมหรืือเหงืือกเป็็ น หนอง จำำ� นวน 5 ราย
2) การตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลจากบัั น ทึึ ก มีี ร อยแดงในช่่ อ งปาก จำำ� นวน 3 ราย และมีี ฟัั น โยก
การรัักษา และ 3) การวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้แนวคิิด จำำ�นวน 1 คน ความผิิดปกติิในช่่องปากที่่�ตรวจพบ คืือ
ของการวิิจััยในตััวอย่่าง 1ราย โดยทัันตแพทย์์ที่่�ไม่่ได้้ให้้ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีเนื้้�อเยื่่�อช่่องปากมีีการอัักเสบ จำำ�นวน 3 ราย
มีีผู้้�ป่่วยที่่�มีีเหงืือกอัักเสบ จำำ�นวน 3 ราย ผู้้�ป่่วยที่่�มีีเหงืือก
การรัักษาแก่่ผู้้�ป่่วย
อัักเสบร่่วมกัับกลุ่่�มอาการแสบร้้อนในช่่องปาก จำำ�นวน
1 ราย ผู้้�ป่่วยที่่�มีีตุ่่�มหนองร่่วมกัับฟัันโยก จำำ�นวน 2 ราย
ผลการศึึกษา
ข้้อมููลทั่่�วไป
(Table 1)
จากการข้้อมููลเวชระเบีี ย นของโรงพยาบาล
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพตำำ� บลบัั ว เงิิ น ระหว่่ า ง เดืือนมีี น าคม
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Table 1 General information
Code
Age
Sex Underlying diseases Drug allergy On aspirin
Chief complaint
A001
59
F
DM, HT, stroke
denied
no
gum abscess
A002
59
M hyperlipidemia, stroke
denied
no
gum swelling
A003
60
F
epilepsy
denied
no
redness of edentulous
ridge
A004
58
F
DM
denied
yes
gum swelling
A005
52
M
denied
denied
no
tooth mobility
A006
77
F
oral cancer
denied
no
redness of buccal
mucosa and gum
A007
49
F
denied
denied
no
gum swelling
A008
74
F
rheumatoid arthritis
denied
no
redness of edentulous
ridge
A009
60
F
DM, HT
denied
yes
gum swelling
Mean ± SD 60.9 ± 9.1
Abbreviation:
F (female),
M (male),
DM (diabetes
mellitus),
(hypertension)
เทคนิคการรักษา
บันทึกภาพถ่
าย และผลการรั
กษาจากข้
อมูลHT
เวชระเบี
ยนของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพ

ตาบลบัวเงิน ของผู้ป่วยทีได้ รับการรักษาด้ วยเลเซอร์ ความเข้ มต่ากลไกปรับสมดุลชีวภาพ
เทคนิิคการรัักษา บัันทึึกภาพถ่่าย และผลการรัักษา ปล่่อยลำำ�แสงแบบต่่อเนื่่อ� ง โดยฉายเลเซอร์์ไปที่่�แผลถอนฟััน
1. เทคนิคลการห้
ามเลือยดนของโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุข ในลัักษณะทำำ�มุุมตั้้�งฉาก มีีระยะห่่างจากแผลถอนฟััน
จากข้้อมูู
เวชระเบีี
อบ่วงชีเงิิ้ ใช้
คนี้�ป่้เพื่ว่อยที่่�
ห้ าไมเลื
มเลือดภายหลั
นปูน 4หรืรอบ
อห้ ามเลื
1 มิิงลจากการขู
ลิิเมตร จำำด�หินวน
แต่่อลดจากการ
ะรอบอาจ
ภาพตำำ�บข้ลบัั
น เทคนิ
ของผู้
ด้้รัับอดจากแผลถอนฟั
การรัักษาด้้วยน ห้ าประมาณ
ผ่าตัดเนืค้อเยื
่ออ่อนในช่��กลไกปรัั
องปาก (Figure
จะเว้้นระยะพัักประมาณ 30 วิินาทีี เพื่่�อป้้องกัันการเกิิด
เลเซอร์์
วามเข้้มต่ำำ
บสมดุุ2)ลชีีวภาพ
วิ1.ธีการรั
กษาคการห้้ามเลืือด
ใช้ ไดโอดเลเซอร์ ความยาวคลื่น 980 นาโนเมตร
พลังงานแสง
0.5 วัตต์�องจากการสะสมพลัั
เป็ นเวลา 8 วินาทีตง่องาน
ครัง้
ความร้้อนบริิ
เวณลิ่่�มเลืือดเนื่่
เทคนิิ
เทคนิิอคเนื
นี้้� ส่อามารถทำำ
�ซ้ำำ�� ได้้ ไและใช้้ได้้กัั
บ ผู้้น� ป่ในลั
่ ว ยที่่�กมีษณะ
ี โ รค
	ข้้อบ่่
ใช้้เทคนิิคนี้้�เเพื่่มตร
อ� ห้้ามเลืือดจากแผล
ความเข้ มแสง
4 จูลงต่ชี้้อ� ตารางเซนติ
ใช้ โหมดปล่อยลาแสงแบบต่
ง โดยฉายเลเซอร์
ปที่แผลถอนฟั
ทางระบบหรืื
รัับประทานยาที่่�
มีผี ลต่่อการแข็็
งตัักวประมาณ
ของเลืือด
ถอนฟัั
งจากการขููดหิินนประมาณ
ปููน หรืือห้้าม
ทามุมนตังฉาก
้ ห้้ามเลืือดภายหลัั
มีระยะห่างจากแผลถอนฟั
1 มิลลิเมตร
จานวน 4 อรอบ
แต่ละรอบอาจจะเว้
นระยะพั
เมื่่�อเกิิดลิ่่�มเลืือดบริิ
น ไม่่
ีความจำำ
�เป็็ได้น
เลืือดจากการผ่่
ดเนื้้�
อเยื่่�ออ่่ดอความร้
นในช่่อองปาก
(Figure
30 วินาที เพื่อป้าอตัังกั
นการเกิ
นบริ เวณลิ
่มเลือ2)ดเนื่องจากการสะสมพลั
งงานเวณแผลถอนฟัั
เทคนิคนี ้สามารถท
าซมี้าได้
และใช้
วิิธีกี ารรัักษา ใช้้ไดโอดเลเซอร์์ความยาวคลื่่น�
ที่่�จะต้้องเย็็บแผล ส่่วนการดููแลแผลหลัังถอนฟัันสามารถ
กับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบหรื อรับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เมื่อเกิ ดลิ่มเลือดบริ เวณแผลถอนฟั
น ไม่มี
980 นาโนเมตร พลัังงานแสง 0.5 วััตต์์ เป็็นเวลา 8 วิินาทีี ให้้คำำ�แนะนำำ�เหมืือนการถอนฟัันทั่่�วไป18, 2018, 20
ความจาเป็ นที่จะต้ องเย็บแผล ส่วนการดูแลแผลหลังถอนฟั นสามารถให้ คาแนะนาเหมือนการถอนฟั นทัว่ ไป
ต่่อครั้้�ง ความเข้้มแสง 4 จููลต่่อตารางเซนติิเมตร ใช้้โหมด

A

B

Figure 22 LILT
initiating
blood
clotclot
in extraction
sockets
of maxillary
left central
incisor,incisor,
lateral
Figure
LILTinducing
inducingPBM
PBMforfor
initiating
blood
in extraction
sockets
of maxillary
left central
incisor,
andand
canine.
A) before
treatment
B) after
receiving
LILTLILT
inducing
PMB
(showed
withwith
white
arrow)
lateral
incisor,
canine.
A) before
treatment
B) after
receiving
inducing
PMB
(showed
white
arrow)
2. เทคนิคการลดการอักเสบของเนื ้อเยื่อ
ข้ อบ่งชี ้ ใช้ เทคนิคนี ้เพื่อลดการอักเสบของเนื ้อเยื่ออ่อนในช่องปาก เช่น ลดการอักเสบของเหงือกก่อนได้ รับการขูด
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2. เทคนิิคการลดการอัักเสบของเนื้้�อเยื่่�อ
	ข้้อบ่่งชี้้� ใช้้เทคนิิคนี้้�เพื่่�อลดการอัักเสบของ
เนื้้�อเยื่่�ออ่่อนในช่่องปาก เช่่น ลดการอัักเสบของเหงืือก
ก่่อนได้้รัับการขููดหิินปููน ลดการอัักเสบของแผลอัักเสบ
ลดอาการปวดจากแผลในช่่อ งปาก แผลร้้อนใน หรืือ
อาการแสบร้้อนในช่่องปาก (Figure 3)
วิิธีกี ารรัักษา ใช้้ไดโอดเลเซอร์์ความยาวคลื่่น�
980 นาโนเมตร พลัังงานแสง 0.5 วััตต์์ เป็็นเวลา 8 วิินาทีี
ต่่ อ ครั้้� ง ความเข้้มแสง 4 จููลต่่ อ ตารางเซนติิ เ มตร
ใช้้โหมดปล่่อยลำำ�แสงแบบต่่อเนื่่�อง โดยฉายเลเซอร์์ไปที่่�
เนื้้� อ เยื่่� อ อ่่ อ นในลัั ก ษณะทำำ�มุุ ม ตั้้� ง ฉากและสัั ม ผัั ส กัั บ
เนื้้� อ เยื่่� อ อ่่ อ น หากเป็็ น แผลที่่� มีี อ าการปวดอาจจะวาง

หััวปล่่อยลำำ�แสงเลเซอร์์ห่่างจากแผลเล็็กน้้อย หากเป็็น
การให้้เลเซอร์์เพื่่อ� ลดเหงืือกอัับเสบก่่อนการขููดหิินน้ำำ��ลาย
แนะนำำ� ให้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� บริิ เ วณเหงืือกทั้้� ง ด้้าน
กระพุ้้�งแก้้ม (buccal or facial), ด้้านลิ้้�นหรืือเพดานปาก
(lingual or palatal) รวมทั้้�ง เหงืือกระหว่่างฟััน (interdental
papilla) โดยให้้เลเซอร์์ก่่อนขููดหิินปููนเป็็นเวลา 1 ถึึง
2 สััปดาห์์ 1, 18, 20
	ข้้อสัั ง เกต บริิ เ วณเหงืือกที่่� ใ ห้้เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��กลไกลปรัับสมดุุลชีีวภาพอาจจะมีีลัักษณะ
ซีีดลงทัันทีีเนื่่อ� งจากมีีการดููดซัับพลัังงานโดยเม็็ดสีีเมลานิิน
หรืือฮีีโมโกลบิินบริิเวณเหงืือก และจะกลัับมามีีลัักษณะ
ปกติิหลัังจากให้้เลเซอร์์ประมาณ 3-5 วิินาทีี
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3. เทคนิ
การส่งเสริมการหายของแผล
	วิธีการรักษา เช่นเดียวกับ เทคนิคการลด
3. เทคนิ
เทคนิคคการส่
การส่
เสริ มมคการหายของแผล
การหายของแผล
3.
งงเสริ
20
ชี้ ใช้คเนีทคนิ
คนงการหายของเนื
ี้เพื่อเร่งการหายของ
การอั
กเสบของเนื้
ออเยื่นใน
อ1, 18,แผลกั
ข้ข้	ข้
ออบ่บ่งงชีชีอ้้ ใช้
ใช้บ่งเเทคนิ
ทคนิ
้เพื
อ
่
เร่
้อเยื
อ
่
อ่
อ
นในช่
อ
งปาก
เช่
น
แผลร้
กระแทก ส่ส่งงเสริ
เสริ มมการ
การ
้เพื่อเร่องการหายของเนื
้อเยื่ออ่อนในช่องปาก เช่น แผลร้ อนใน แผลกัดดกระแทก
เนอื้ เยอื่ อ่อนในช่องปาก เช่คนนีแผลร้
นใน แผลกัดกระแทก
หายของแผลหลังงการขู
การขูดดหิหินนนน ้าลาย
้าลาย (Figure
(Figure 4)
4)
ส่หายของแผลหลั
งเสริมการหายของแผลหลั
งการขูดหิ
นน�้ำลาย (Figure 4)
18, 20
ารรักกษา
ษา เช่
เช่นนเดี
เดียยวกั
วกับบ เทคนิ
เทคนิคคการลดการอั
การลดการอักกเสบของเนื
เสบของเนื ้อเยื
้อเยื่อ่อ1,1, 18,
20
วิวิธธีีกการรั
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Individual case
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Table 2 Individual case analysis
code

Previous
dental
treatment

Stating problem

PBM

A001

extraction insufficient
hemostasis

extraction (1 tooth)
and initiating
hemostasis

A002

none

reducing oral mucosa
inflammation

inflamed mucosa

Laser parameter
0.5W/CW/8sec/
4J/cm2 for
4 episodes

0.5W/CW/8sec/
4J/cm2 at affected
gingivae
A003 none
inflamed mucosa reducing oral mucosa 0.5W/CW/8sec/4J/
inflammation
cm2 at affected
edentulous ridge
A004 extraction inflamed gingivae extraction (3 teeth)
0.5W/CW/8sec/
with periodontitis and initiating
4J/cm2 for
teeth
hemostasis
2 episodes
A005 scaling
inflamed gingivae reducing gingival
0.5W/CW/8sec/
inflammation
4J/cm2 at affected
gingivae
A006 none
inflamed mucosa reducing oral
0.5W/CW/8sec/
with burning
mucosa inflammation 4times/4J/cm2 at
sensation
and burning sensation affected buccal
mucosa and gingivae
0.5W/CW/8sec/
A007 scaling
inflamed gingivae reducing gingival
with spontaneous inflammation
4J/cm2 at affected
bleeding
gingivae
A008 none
inflamed gingivae reducing gingival
0.5W/CW/8sec/
inflammation
4J/cm2 at affected
edentulous ridge for
5 episodes
A009 scaling
inflamed gingivae reducing gingival
0.5W/CW/8sec/
inflammation
4J/cm2 at affected
gingivae
Abbreviation: W (Watt), CW (continuous wave), PBM (photobiomodulation)

ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลประสิิทธิิผลการรัักษา
จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้แนวคิิดการวิิจััย
ในตััวอย่่าง 1 ราย (Table 2) สามารถจำำ�แนกจำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ย
ตามการรัั ก ษาดัั ง นี้้� มีี ผู้้� ป่่ ว ย 3 ราย ได้้รัั บ เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ�� เพื่่� อ ลดเยื่่� อ บุุ ช่่ อ งปากอัั ก เสบ อย่่ า งน้้อย
1 ครั้้�งต่่อตำำ�แหน่่ง สามารถควบคุุมการลุุกลามของโรคได้้
ในช่่ ว งเวลา 2 สัั ป ดาห์์ ข องการติิ ด ตามผลการรัั ก ษา
มีีผู้้�ป่่วยที่่�มีีเหงืือกอัักเสบ 3 รายได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งต่่อตำำ�แหน่่ง ก่่อนการขููดหิินปููน สามารถ
ลดเหงืือกอัั ก เสบและลดเลืือดออกระหว่่ า งขููดหิิ น ปููน

Patient’s
satisfaction

2-week follow up

Clinical efficacy

no patient’s
complaint,
bleeding,
and pain
no patient’s
complaint
and pain
burning sensation
only 1 day after
PBM
no patient’s
complaint and
bleeding
no patient’s
complaint with
less bleeding
no patient’s
complaint with
less redness area

recovery without
complication

vary satisfied

remission without
complication

vary satisfied

remission without
complication

Satisfied

full recovery
without
complication
full recovery
without
complication
remission without
complication

vary satisfied

bleeding only 1
day after scaling
no patient’s
complaint

full recovery
without
complication
remission without
complication

bleeding only 1
day after scaling

remission without
complication

satisfied

satisfied

vary satisfied

vary satisfied

satisfied

มีีเพีียงผู้้ป่� ว่ ย 1 รายที่่�รายงานว่่ามีีเลืือดออกตามร่่องเหงืือก
หลัังจากขููดหิินปููน 1 วััน หลัังจากนั้้�นไม่่พบเลืือดออกหรืือ
อาการผิิดปกติิใด ๆ มีีผู้ป่้� ว่ ย 1 รายได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
เพื่่� อ ลดเหงืือกอัั ก เสบร่่ ว มกัั บ บรรเทาอาการแสบร้้อน
อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งต่่อตำำ�แหน่่ง พบว่่าการอัักเสบของเหงืือก
และอาการแสบร้้อนลดลงในช่่วงเวลา 2 สััปดาห์์ของ
การติิดตามผลการรัักษา มีีผู้้�ป่่วย 1 รายได้้รัับเลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ�� อย่่ า งน้้อย 1 ครั้้� ง ต่่ อ ตำำ� แหน่่ ง สำำ� หรัั บ
ลดเหงืือกอัักเสบร่่วมกัับใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��อย่่างน้้อย
2 ครั้้�ง ห้้ามเลืือดจากแผลถอนฟััน พบว่่า การอัักเสบของ
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เหงืือกลดลงในช่่วงเวลา 2 สััปดาห์์ของการติิดตามผล
การรัักษา และสามารถห้้ามเลืือดหลัังจากการถอนฟััน
โดยไม่่มีปัี ญ
ั หาหรืือ อาการแทรกซ้้อน และ มีีผู้ป่้� ว่ ย 1 ราย
ได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��เพื่่�อห้้ามเลืือดจากแผลถอนฟััน
อย่่างน้้อย 4 ครั้้ง� พบว่่า สามารถห้้ามเลืือดและ ก่่อให้้เกิิด
ลิ่่�มเลืือดใหม่่หลัังจากการถอนฟััน โดยไม่่มีปัี ญ
ั หาอื่่น� หรืือ
อาการแทรกซ้้อนภายหลัังจากการติิดตามผลการรัักษา
ในช่่วงเวลา 2 สััปดาห์์ (Figure 5)
ภายหลัังจากการติิดตามผลการรัักษาผู้้ป่� ว่ ยทั้้�ง
9 ราย เป็็นเวลา 2 สััปดาห์์ พบว่่า ผู้้ป่� ว่ ยทุุกคน ไม่่มีอี าการ
แทรกซ้้อน หรืือ อาการข้้างเคีี ย ง ภายหลัั ง การรัั ก ษา
2 สัั ป ดาห์์ และผู้้� ป่่ ว ยทุุ ก คนมีี ค วามพึึ ง พอใจกัั บ
ผลการรัักษารวมถึึงวิิธีีการรัักษาด้้วยเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
ที่่� เ ป็็ น วิิ ธีี ก ารที่่� ง่่ า ย ไม่่ เ จ็็ บ อยากมารัั บ การรัั ก ษา
ด้้วยเลเซอร์์ซ้ำำ��อีีกเมื่่�อเทีียบกัับการรัักษาเดิิมที่่�ได้้รัับ เช่่น
บางรายที่่�มีีปััญหาเหงืือกอัักเสบผู้้�ป่่วยยิินดีีที่่�จะมารัับ
การรัั ก ษาด้้วยเลเซอร์์ ทุุ ก เดืือน อย่่ า งไรก็็ ต ามพบว่่ า

ผู้้�ป่่วยที่่�มีีเหงืือกอัักเสบหลัังจากได้้รัับการรัักษาด้้วยการ
ให้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��ร่่วมกัับการขููดหิินปููนพบว่่า ผู้้�ป่่วย
1 ราย รายงานว่่า มีีเลืือดออกหลัังทำำ�หััตถการ 1 วััน
หลัังจากนั้้�นไม่่พบอาการผิิดปกติิใด ๆ มีีผู้้�ป่่วยอีีก 2 ราย
ให้้ข้้อมููลว่่ า มีี อ าการแสบร้้อนหลัั ง ได้้รัั บ การรัั ก ษา
ด้้วยเลเซอร์์ 1 วััน หลัังจากนั้้�นไม่่พบอาการผิิดปกติิใด ๆ
การให้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุล
ชีีวภาพ อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งต่่อตำำ�แหน่่ง ก่่อนการขููดหิินปููน
มีีประสิิทธิิผลในการลดเหงืือกอัักเสบและลดเลืือดออก
ระหว่่างขููดหิินปููน รวมทั้้�งสามารถใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
ห้้ามเลืือดและก่่อให้้เกิิดลิ่่�มเลืือดใหม่่หลัังจากการถอน
ฟัันทัันทีี โดยสามารถให้้เลเซอร์์ซ้ำำ��ได้้ไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�ง
นอกจากนี้้� ยัั ง ช่่ ว ยลดการอัั ก เสบของเยื่่� อ บุุ ช่่ อ งปาก
อาการแสบร้้อน โดยไม่่ รุุ ก ล้ำำ�� เนื้้� อ เยื่่� อ ไม่่ ก่่ อ ให้้เกิิ ด
การเปลี่่�ยนแปลงทางกายภาพต่่อเนื้้�อเยื่่�อหรืือก่่อให้้เกิิด
บาดแผล

Figure 5 Summary of LILT inducing PMB based on n-of-1 concept
บทวิจารณ์
การใช้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� กลไกปรัั บ สมดุุ ล
ชีีวภาพ คืือการใช้้เลเซอร์์ที่่�กำำ�ลัังแสงต่ำำ�� ไม่่เกิิน 1 วััตต์์
ความยาวคลื่่� น ตั้้� ง แต่่ 600 ถึึ ง 1000 นาโนเมตร
เพื่่� อ ปรัั บ สมดุุ ล ของเซลล์์ ที่่� ไ ด้้รัั บ บาดเจ็็ บ ก่่ อ ให้้เกิิ ด
การหายของแผลที่่� ดีี ลดอาการปวด และปรัั บ สมดุุ ล
ของกระบวนการอัั ก เสบที่่� ม ากเกิิ น ไป 3, 21 โดยมีี
การประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าว มาใช้้เป็็นเทคนิิค
ในการบำำ�บััดรัักษาในกลุ่่�มผู้้�สููงวััยที่่�มีีโรคทางระบบหรืือ
ได้้รัับยาที่่�มีีผลต่่อการแข็็งตััวของเลืือด เช่่น การใช้้เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพเพื่่�อลดการอัักเสบ
ส่่งเสริิมการหายของแผล กระตุ้้�นการก่่อตััวของลิ่่�มเลืือด
ซึ่ง่� เป็็นเทคนิิคการรัักษาที่่�ง่า่ ย ไม่่ซับั ซ้้อน ไม่่มีคี วามเจ็็บปวด

เหมาะกัับการบำำ�บัดั รัักษาในผู้้สูู� งวััยที่่�มักั จะมีีการตอบสนอง
ต่่อระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายและกระบวนการอัักเสบ
ที่่� น้้ อยลง ทั้้� ง นี้้� เทคนิิ ค การรัั ก ษาด้้วยเลเซอร์์ ดัั ง กล่่ า ว
ให้้ประสิิ ท ธิิ ผ ลการรัั ก ษาที่่� ดีี ห รืือเทีี ย บเท่่ า กัั บ วิิ ธีี ก าร
รัั ก ษาอื่่� น ๆ ลดภาวะแทรกซ้้อนหลัั ง การรัั ก ษา และ
ทำำ�ซ้ำำ�� ได้้ไม่่ จำำ�กัั ด จำำ� นวนครั้้� ง 20, 22-24 สอดคล้้องกัั บ
ผลการศึึกษาโดยพบว่่า การรัักษาด้้วยเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
สามารถลดการอัักเสบของเหงืือก บรรเทาอาการแสบร้้อน
ในช่่องปาก ส่่งเสริิมการหายของแผล ช่่วยห้้ามเลืือด
โดยเร่่ ง การก่่ อ ตัั ว ของลิ่่� ม เลืือด โดยไม่่ มีี ร ายงาน
ของผลข้้างเคีี ย งหลัั ง จากได้้รัั บ การรัั ก ษาด้้วยเลเซอร์์
ในผู้้� ป่่ ว ยทั้้� ง 9 ราย ที่่� ม ารัั บ การรัั ก ษาในโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลบััวเงิิน18
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การปรัับตั้้�งค่่าเลเซอร์์ที่่�ใช้้ คืือ ความยาวคลื่่�น
980 นาโนเมตร พลัังงานแสง 0.5 วััตต์์ เป็็นเวลา 8 วิินาทีี
ต่่อครั้้ง� ความเข้้มแสง 4 จููลต่่อตารางเซนติิเมตร สอดคล้้อง
กัั บ กฎของ Arndt-Schulz คืือ เมื่่� อ กระตุ้้� น เซลล์์
ด้้วยพลัั ง งานเลเซอร์์ ที่่� น้้ อยจนเกิิ น ไปจะไม่่ ส ามารถ
สัั ง เกตเห็็ น การเปลี่่� ย นแปลงได้้ แต่่ ห ากกระตุ้้� น ด้้วย
พลัั ง งานเลเซอร์์ ที่่� ม ากเกิิ น ไป จะเกิิ ด ผลในลัั ก ษณะ
ที่่�ยับั ยั้้ง� การทำำ�งานของเซลล์์ โดยความเข้้มแสงที่่�เหมาะสม
เพื่่� อ ให้้เกิิ ด ผลลััพ ธ์์ในการกระตุ้้�นการทำำ�งานของเซลล์์
อยู่่�ระหว่่าง 1 ถึึง 4 จููลต่่อตารางเซนติิเมตร หรืือ ไม่่เกิิน
10 จููลต่่ อ ตารางเซนติิ เ มตร 25 และสอดคล้้องกัั บ
Guidelines for Treatment With Laser Therapy ของ
World Association for Laser Therapy (WALT)10
ปัั จจุุ บัั น เชื่่� อ ว่่ า เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� สามารถปรัั บ
สมดุุลชีีวภาพของเซลล์์โดย เป็็นผลสืืบเนื่่�องจากการที่่�
ไมโตรคอนเดีี ย ของเซลล์์ ที่่� อ ยู่่�ในสภาวะเครีี ย ดหรืือ
ขาดแคลนออกซิิเจนจะมีีการสร้้างสารไนตริิกออกไซด์์
โดยไนตริิ ก ออกไซด์์ ดัั ง กล่่ า วเมื่่� อ จัั บ กัั บ โมเลกุุ ล
ของไซโตโครมซีี อ อกซิิ เ ดสซึ่่� ง เป็็ น โมเลกุุ ล สุุ ด ท้้าย
ในการขนส่่งอิิเล็็กตรอนส่่งผลทำำ�ให้้การสร้้าง adenosine
triphosphate (ATP) หรืือพลัั ง งานที่่� ใ ช้้ภายใน
เซลล์์ลดลง เซลล์์จึึงอยู่่�ในภาวะเครีียดและขาดพลัังงาน
ที่่� จ ะใช้้ภายในเซลล์์ 26, 27 เมื่่� อ ไมโตรคอนเดีี ย ที่่� อ ยู่่�ใน
สภาวะเครีี ย ดหรืือขาดแคลนออกซิิ เ จนได้้รัั บ พลัั ง งาน
โฟตอนจากการดููดซัับพลัังงานแสงในช่่วงความยาวคลื่่�น
600-1000 นาโนเมตร พลัั ง งานดัั ง กล่่ า วมีี ผ ลทำำ� ให้้
สารไนตริิ ก ออกไซด์์ ห ลุุ ด จากโมเลกุุ ล ของไซโตโครมซีี
ออกซิิ เ ดสทำำ� ให้้กระบวนการสัั ง เคราะห์์ พ ลัั ง งานที่่� ใ ช้้
ภายในเซลล์์ ดำำ� เนิิ น ต่่ อ ไปได้้และทำำ� ให้้เซลล์์ ก ลัั บ มา
ทำำ�งานได้้ตามปกติิ27, 28 รวมทั้้�งมีีการสร้้างชีีวโมเลกุุ ล
ที่่�มีีผลช่่วยลดภาวะเครีียดของเซลล์์ ลดการสร้้างสาร
สื่่�ออัักเสบ และลดปวด29 นอกจากนี้้� สารไนตริิกออกไซด์์
ยัั ง มีี คุุ ณ สมบัั ติิ ข ยายหลอดเลืือดขนาดเล็็ ก ช่่ ว ยเพิ่่� ม
การหมุุ น เวีี ย นของเลืือดมายัั ง บริิ เ วณที่่� มีี ก ารอัั ก เสบ
หรืือขาดแคลนออกซิิ เ จน 27, 30, 31 จะเห็็ น ว่่ า การรัั ก ษา
ด้้วยเลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� เพื่่� อ ปรัั บ สมดุุ ล ชีี ว ภาพ คืือ
การดููดซัั บ พลัั ง งานจากแสงเลเซอร์์ ที่่� ค วามยาวคลื่่� น
เฉพาะเจาะจงกัับสารชีีวโมเลกุุลภายในเซลล์์เพื่่�อกระตุ้้�น
ให้้เซลล์์ ก ลัั บ มาทำำ� งานได้้ตามปกติิ ล ดกระบวนการ
อัักเสบ กระตุ้้�นกระบวนการหายของแผลให้้ไวขึ้้�น รวมทั้้�ง
ลดการนำำ� ความรู้้� สึึ ก เจ็็ บ ปวด 27, 31-33 สอดคล้้องกัั บ
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ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููล คืือ การใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
กลไกลปรัั บ สมดุุ ล ชีี ว ภาพ สามารถควบคุุ ม ภาวะ
เยื่่�อบุุช่่องปากอัักเสบในผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 3 ราย ภายหลััง
การติิ ด ตามผลเป็็ น ระยะเวลา 2 สัั ป ดาห์์ โดยไม่่ พ บ
ผลข้้างเคีี ย งจากการให้้เลเซอร์์ ใ นการส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพ
ช่่องปาก
จากการทบทวนวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ
ของ Dalvi และคณะ พบว่่า การให้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
ในช่่วงความยาวคลื่่�น 630 ถึึง 980 นาโนเมตร พลัังงาน
0.02 ถึึ ง 0.7 วัั ต ต์์ กำำ�ลัั ง แสง1 ถึึ ง 35 จููลต่่ อ ตาราง
เซนตติิ เ มตร โดยอาจจะให้้ก่่ อ นการขููดหิิ น น้ำำ�� ลาย
1 สััปดาห์์ หรืือ ให้้ต่่อเนื่่อ� ง สััปดาห์์ละ 1 ครั้้ง� เป็็นระยะเวลา
นาน 3 เดืือน ร่่วมกัับการการขููดหิินปููนในผู้้ป่� ว่ ยโรคปริิทันั ต์์
พบว่่าการให้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ
มีี ปร ะสิิ ท ธิิ ผ ลในการรัั ก ษามากกว่่ า การขููดหิิ น น้ำำ�� ลาย
เพีียงอย่่างเดีียว โดยคุุณสมบััติิของเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
กลไกการหรัั บ สมดุุ ล ชีี ว ภาพที่่� สำำ�คัั ญ คืือการส่่ ง เสริิ ม
การหายของอวัั ย วะปริิ ทัั น ต์์ โดยพบการลดลงของ
เอนไซม์์ COX-2 และ IL-1 ซึ่่� ง สอดคล้้องกัั บ ผล
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล คืือ ผู้้�ป่่วย ทั้้�ง 3 ราย ที่่�มีีปััญหา
เหงืือกอัักเสบ ได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��อย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง
ก่่ อ นการขููดหิิ น น้ำำ�� ลาย 1 สัั ป ดาห์์ พบว่่ า เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��มีีประสิิทธิิผลในการลดเหงืือกอัับเสบและ
ลดเลืือดออกระหว่่างขููดหิินปููน ใน ทั้้�ง 3 ราย โดยมีีแค่่
1 ราย ที่่�มีีรายงานว่่ามีีเลืือดออกตามร่่องเหงืือกภายหลััง
จากการขููดหิินปููนเพีียง 1 วััน34 นอกจากนี้้� ยัังมีีรายงานว่่า
การขููดหิิ น น้ำำ�ปูู
� นร่่ ว มกัั บ การใช้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ��
กลไกลปรัับสมดุุลชีีวภาพในผู้้�ป่่วยโรคปริิทัันต์์ช่่วยลด
ความเจ็็บปวดโดยใช้้มาตรวััด VAS หลัังทำำ�หััตถการทัันทีี
เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ขููดหิินน้ำำ��ลายเพีียงอย่่างเดีียว35
นอกจากนี้้� ก ารใช้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� กลไก
ปรัับสมดุุลชีีวภาพสามารถใช้้เร่่งการเกิิดลิ่่�มเลืือดและ
ช่่วยห้้ามเลืือดในแผลถอนฟััน เนื่่อ� งจากโมเลกุุลฮีีโมโกลบิิน
สามารถดููดซัับพลัังงานแสงได้้ดีีในช่่วงความยาวคลื่่�น
250 ถึึง 1,000 นาโนเมตร โดยดููดซัับพลัังงานได้้สููงสุุด
ที่่�ความยาวคลื่่�น 430 และ 555 นาโนเมตร36 เมื่่�อให้้
พลัั ง งานที่่� ค วามยาวคลื่่� น 980 นาโนเมตร ซึ่่� ง เป็็ น
ความยาวคลื่่�นหนึ่่�งที่่�โมเลกุุลฮีีโมโกลบิินสามารถดููดซัับ
พลัั ง งานดัั ง กล่่ า วแล้้วจึึ ง เปลี่่� ย นพลัั ง งานแสงเลเซอร์์
เป็็นพลัังงานความร้้อน นอกจากนี้้�พบว่่า การใช้้ lightemitting diode (LED) ที่่� ค วามยาวคลื่่� น 380 ถึึ ง
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515 นาโนเมตร กำำ�ลัังแสง 0.75 วััตต์์ต่่อตารางเซนติิเมตร
ความเข้้มแสง 7.5 จููลต่่อตารางเซนติิเมตร เป็็นเวลา
10 วิิ น าทีี ต่่ อ ครั้้� ง 37 สามารถช่่ ว ยห้้ามเลืือดโดยเร่่ ง
การเกิิดลิ่่�มเลืือดจากแผลถอนฟััน ผ่่านกลไกที่่�เรีียกว่่า
photocoagulation ประกอบไปด้้วย 1) heating phase
คืือ การเปลี่่�ยนพลัังงานเลเซอร์์เป็็นพลัังงานความร้้อน
2) primary coagulation phase คืือ การเปลี่่�ยนแปลง
จากโมเลกุุล oxy-hemoglobin เป็็น met-hemoglobin
และ 3) secondary coagulation มีีการแตกของเซลล์์
เม็็ ด เลืือด และเกิิ ด coagulum 38 สอดคล้้องกัั บ ผล
การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมููล คืือ สามารถห้้ามเลืือดจากแผ
ลถอนฟัั น ในผู้้� ป่่ ว ย 2 รายที่่� ไ ด้้รัั บ การถอนฟัั น ร่่ ว มกัั บ
ใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��โดยอาศััยการเร่่งการเข็็งตััวของ
ลิ่่�มเลืือดในแผลถอนฟััน นอกจากจะสามารถห้้ามเลืือดแล้้ว
ยัังไม่่เกิิดผลข้้างเคีียงจากการติิดตามผลเป็็นระยะเวลา
2 สััปดาห์์
จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลย้้อนหลัังจากเวชระเบีียน
ของโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลบััวเงิินจะเห็็นได้้ว่่า
การบููรณาการองค์์ความรู้้เ� ลเซอร์์วิทิ ยาทางทัันตแพทยศาสตร์์
เพื่่� อ ใช้้ในการบำำ�บัั ด รัั ก ษา ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพช่่ อ งปาก
และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงวััย โดยเฉพาะการส่่งเสริิม
สุุขภาพช่่องปากด้้วยเลเซอร์์ความเข้้มในหน่่วยบริิการ
สุุขภาพระดัับปฐมภููมิิ เช่่น การลดการอัักเสบในช่่องปาก
การห้้ามเลืือดจากแผลถอนฟััน จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั และก่่อให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้ป่� ว่ ย
สููงวััย สอดคล้้องกัับระบบบริิการสุุขภาพของไทยให้้บริิการ
สุุขภาพตั้้�งแต่่ระดัับปฐมภููมิิ ในการตรวจและรัักษาเบื้้�องต้้น
การส่่งเสริิมป้้องกัันและควบคุุมโรคของบุุคคลในพื้้�นที่่�
อย่่ า งองค์์ รว ม มีี ก ารเชื่่� อ มโยงครอบครัั ว ชุุ ม ชน และ
สถานบริิ ก ารสุุ ข ภาพระดัั บ ทุุ ติิ ย ภููมิิ แ ละตติิ ย ภููมิิ 39
นอกจากนี้้� ยัั ง เป็็ น สถานบริิ ก ารที่่� อ ยู่่�ใกล้้ประชาชน
มากที่่� สุุ ด มีี ก ารกระจายและครอบคลุุ ม ทั่่� วถึึ ง ที่่� สุุ ด
ไปจนถึึงให้้บริิการสุุขภาพในระดัับสููงหรืือระดัับตติิยภููมิิ
ที่่�ให้้การรัักษาโรคที่่�มีีความซัับซ้้อน ต้้องการเครื่่�องมืือ
และเทคโนโลยีี ที่่� ทัั น สมัั ย รวมไปถึึ ง บุุ ค ลากรที่่� มีี
ความเชี่่� ย วชาญสููงในการให้้บริิ ก าร 40, 41 แม้้ว่่ า ระบบ
บริิการสาธารณสุุขไทยจะเอื้้�อให้้เกิิดความเท่่าเทีียมกััน
ของประชาชนต่่อการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพ แต่่ยัังคงพบ
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านการบริิการสาธารณสุุข เทคโนโลยีี
นวัั ต กรรมการรัั ก ษา บุุ ค ลากรที่่� มีี ค วามเชี่่� ย วชาญยัั ง

คงจำำ�กัั ด อยู่่�แค่่ ใ นสถานบริิ ก ารสุุ ข ภาพระดัั บ ตติิ ย ภููมิิ
ปััญหาสำำ�คััญคืือผู้้�ป่่วยไม่่สามารถเดิินทางไปรัับบริิการ
ในสถานบริิการระดัับตติิยภููมิิได้้42, 43 สถานบริิการสุุขภาพ
ระดัับปฐมภููมิิจึึงเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญของระบบบริิการ
สาธารณสุุขไทย ที่่�จะสามารถให้้บริิการสุุขภาพประชาชน
ในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างทั่่�วถึึงครอบคลุุมมากที่่�สุุด โดยเฉพาะ
การใช้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ��ที่่� ไ ม่่ ก่่ อ ให้้เกิิ ด การผ่่ า ตัั ด
หรืือรุุกรานเนื้้�อเยื่่�อ มีีความปลอดภััย สามารถทำำ�ซ้ำำ��ได้้
จึึงอยู่่�ในขอบเขตงานที่่�สถานบริิการสุุขภาพระดัับปฐมภููมิิ
สามารถปฏิิบััติิได้้จริิง44, 45 ข้้อจำำ�กััดของการศึึกษานี้้�คืือ
เป็็นการศึึกษาย้้อนหลัังโดยใช้้ข้้อมููลทุุติิยภููมิิจากบัันทึึก
การรัักษาของหน่่วยบริิการสุุขภาพระดัับปฐมภููมิิเพีียง
1 แห่่ง และมีีผู้้�ป่่วยบางรายที่่�อายุุไม่่ถึึง 60 ปีี แต่่ภาพรวม
อายุุเฉลี่่�ยผู้้ป่� ว่ ย คืือ 60.9 ± 9.1 ปีี เนื่่อ� งจากเป็็นการศึึกษา
ที่่�ริิเริ่่�มเผยแพร่่องค์์ความรู้้�และการประยุุกต์์ใช้้เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ�� กลไกปรัั บ สมดุุ ล ชีี ว ภาพสำำ� หรัั บ ผู้้� สูู งวัั ย
ในหน่่วยบริิการปฐมภููมิิ จึึงได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ในผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีประวััติิการได้้รัับเลเซอร์์เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปาก
ทั้้�งนี้้�การนำำ�ผลการศึึกษาหรืือเทคนิิคการรัักษาไปปรัับใช้้
ในผู้้�ป่่วยสููงวััยควรพิิจารณาให้้รอบคอบและเหมาะสม
หากหน่่วยบริิการสุุขภาพระดัับปฐมภููมิิใดมีีความสนใจ
ในการประยุุกต์์ใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุล
ทางชีี ว ภาพเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพช่่ อ งปากของผู้้� สูู งวัั ย
สามารถขอรัับคำำ�ปรึกึ ษาจากกลุ่่�มวิิจัยั กลุ่่�มวิิจัยั เฉพาะทาง
เลเซอร์์วิทิ ยาทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่นได้้
บทสรุุป

การใช้้เลเซอร์์ ความเข้้มต่ำำ�� กลไกปรัั บสมดุุล
ชีีวภาพสามารถลดการอัักเสบในช่่องปากและช่่วยห้้ามเลืือด
จากแผลถอนฟัั น โดยเทคนิิ ค ดัั ง กล่่ า ว สามารถนำำ� มา
ในส่่งเสริิม รัักษาสุุขภาพช่่องปากของผู้้�สููงวััย อาทิิ การให้้
เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ ก่่อนและ
หลัั ง การขููดหิิ น ปููนเพื่่� อ ช่่ ว ยลดเหงืือกอัั ก เสบ ส่่ ง เสริิ ม
การหายของแผล ใช้้เพื่่�อช่่วยเร่่งการก่่อตััวของลิ่่�มเลืือด
จากแผลถอนฟัั น ใช้้ส่่ ง เสริิ มการหายของแผลภายใน
ช่่องปาก การรัักษาดัังกล่่าวเป็็นการรัักษาที่่�ไม่่ซัับซ้้อน
ใช้้งานได้้ง่่าย ไม่่เกิิดความเจ็็บปวด สามารถทำำ�ซ้ำำ��ได้้ และ
สามารถนำำ�ไปใช้้กัับผู้้�ป่่วยในสถานบริิการสุุขภาพระดัับ
ปฐมภููมิิภายใต้้การใช้้งานเลเซอร์์อย่่างปลอดภััย
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