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เภสัชบําบัดในผูปวยสูงอายุทางทันตกรรม
Pharmacotherapy in Dental Geriatric Patients
รศ.ทพ. เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน
การรักษาดวยยาในผูสูงอายุเปนเรื่องที่ทันตแพทยตองใหความสําคัญ
เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เสื่อมไปตามวัย ผูสูงอายุยังใชยามากกวากลุมประชากรวัยอื่น การที่
ผูสูงอายุมักมีโรคประจําตัวคนละหลายโรค ทําใหไดรบั ยามากชนิด ซึ่งยาอาจมีปฏิกิริยาตอกัน
นอกจากนี้ผูสูงอายุซึ่งมีปญหาดานสายตาและความจํา ทําใหการใชยาไมไดเปนไปตามขอบงใช
การสั่งจายยาของทันตแพทยอาจไปเสริมหรือตานฤทธิ์ยาที่ผูปวยใชอยู ทําใหเกิดผลเสีย บทความ
นี้กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามวัยซึ่งเกี่ยวของกับการใชยา ผลขางเคียงของยาที่ใช
ในทางทันตกรรม และหลักทั่วไปของการใชยาสําหรับผูส ูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามวัยที่เกี่ยวของกับการใชยา
องคการอนามัยโลกไดใหคําจํากัดความของผูสูงอายุ (elderly) หมายถึง ผูมีอายุระหวาง 6074 ป สวนคนชรา (old) หมายถึง ผูมีอายุระหวาง 75-90 ป สวนคนชรามาก (very old) หมายถึง ผูมี
อายุ 90 ปขึ้นไป ปจจัยดานเศรษฐกิจดานการแพทยทดี่ ีขึ้นทําใหคนในยุคปจจุบันมีอายุยืนยาวขึ้น
การเพิ่มของอายุไมใชหมายความถึงการมีสุขภาพที่ดีเสมอไป เราอาจจะไดประชากรคนชราที่มีโรค
เรื้อรัง ไมมีวธิ ีรักษาใหหายขาด ทําใหตองใชยาเพื่อบําบัดอยูเปนประจํา การเพิ่มของอายุสงผลตอ
ระบบการเปลีย่ นแปลงยาในรางกายและการกระทําของยาตอรางกาย การลดการเคลื่อนไหวของ
ระบบทางเดินอาหารทําใหยาดูดซึมนอยลง ยาแกปวดออกฤทธิ์ชา (slow onset) สวนการลด body
water และลด serum albumin ทําใหยากลุมคลายกังวลออกฤทธิ์ไดนานขึ้น ระบบประสาท
สวนกลางของผูสูงอายุยังไวตอการตอบสนองตอยาคลายกังวล ยาลดความดันเลือดสูงบางชนิด ยา
ขับปสสาวะ สงผลขางเคียงใหมีอาการปากแหง ยาลดความดันเลือดสูงบางชนิดทําใหเกิดอาการเปน
ลมหนามืด เนื่องจากความดันเลือดต่ําในขณะเปลี่ยนทาจากนั่งเปนยืน (orthostatic hypotension)
การมีอายุเพิ่มขึ้นแปรผันตรงกับความเสื่อมของอวัยวะในรางกายซึ่งเปนไปอยางชา ๆ จากความ
แข็งแรงที่ถดถอยลง และความออนแอที่เพิม่ ขึ้น จริงอยูก ารใชยามีสวนทําใหผูสูงอายุมีอายุที่ยืนยาว
และยาจัดเปนปจจัยหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวติ ของผูปวยสูงอายุ แตเปนไปไดที่ผลเสีย
ของยาจะกลับมาเปนทํารายผูสูงอายุทั้งทางตรงและทางออม ใหเสียชีวิตแทนทีจ่ ะเปนการรักษา
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ผูปวย ตาราง 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับการมีอายุเพิ่มขึ้น ตาราง 2 แสดงถึงโรคเรื้อรังใน
ผูปวยสูงอายุวยั ตางๆ กัน ตาราง 3 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผูสูงอายุและผลกระทบที่
เกิดขึ้น กลาวโดยสรุปคือการที่อวัยวะในสวนที่เปลี่ยนแปลงและกําจัดยาเสื่อมถอยลง ทําใหยาถูก
กําจัดออกจากรางกายนอยลง ยาที่ตกคางสงผลสียตอรางกายมากขึน้
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับการมีอายุเพิ่มขึ้น
รายการ
สภาพทั่ว ๆ ไป

ไต

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ความสูงลดลง (รูปรางโคงงอลงจากการที่หลังโกง)
น้ําหนักตัวลดลง
อัตราสวนของ Fat ตอ lean body mass เพิ่มขึ้น total body
water ลดลง
รอยเหี่ยวยน (wrinkling) เพิ่มขึ้น
ตอมเหงื่อฝอแหงไป (atrophy)
หลอดเลือดแดงรวมทั้ง aorta ยาวและคดเคี้ยวขึ้น
ความหนาของผนังชั้นในของหลอดเลือดแดงเพิ่มขึ้น
Fibrosis ของผนังชั้นกลางของหลอดเลือดแดงเพิ่มขึ้น
การขยายตัวของหัวใจลดลง
ลิ้นหัวใจแข็งตัวขึ้น
เพิ่มจํานวน glomeruli ที่ผิดปกติ

ปอด

ความยืดหยุนลดลง

ผิวหนัง
ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด

ระบบทางเดินอาหาร การหลั่งกรดลดลง
การหลั่งของน้ําลาย (saliva flow) ลดนอยลง
จํานวนปุมรับรส (taste buds) ลดลง
โครงสราง
เกิด osteoarthritis
(skeletion)
มีการสูญเสียของสารกระดูก (bone substance)
ตา
เกิด arcus senilis
ขนาดของรูมานตาลดลง
Growth of lens

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

Cardiac output ลดลง
อัตราการเตนของหัวใจตอบสนองตอภาวะ
เครียด (stress) ลดลง
Compliance ของหลอดเลือดปลายทางลดลง
Creatinine clearance ลดลง
Renal blood flow ลดลง
Maximal urine osmolarity ลดลง
Vital capacity ,maximal oxygen uptake ลดลง
Cough reflex ลดลง

Accommodation ability ลดลง
Hyperopia
Acuity ลดลง
Colour sensitivity ลดลง
Depth perception ลดล
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ระบบอิมมูโน
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การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
Ossicles เสื่อมลง
มีการอุดตันของทอ Eustachian มากขึ้น
External auditory meatus ฝอเหี่ยวลง
Cochlear hair cell ฝอเหี่ยวลง
มีการสูญเสียของ auditory neurons

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
Perception ของเสียงความถี่สูงลดลง
ความสามารถในการแยกเสียงลดลง

T-cell activity ลดลง
ความไวในการตอบสนองของประสาท motor
ลดลง
การทํางานของระบบ psychomotor ลดลง
เชาวน ไหวพริบและปฏิภาณลดลง
ความสามารถในการเรียนรูสิ่งที่ยุงยาก
ซับซอนลดลง
จํานวนชั่วโมงของการนอนหลับลดลง
จํานวนชั่วโมงของ REM sleep ลดลง

น้ําหนักของสมองลดลง
Cortical cell count ลดลง

ระดับ triiodothyronine (T3) และ free (unbound)
testosterone ลดลง
ระดับ insulin, noradrenaline, parathormone และ
vasopressin เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2 โรคเรื้อรังในผูป ว ยสูงอายุวยั ตางๆ กัน
CONDITION
Arthritis
Hypertension
Hearing impairment
Heart disease
Chronic sinusitis
Cataract formation
Deformity or orthopedic impairment
Diabetes
Visual impairment
Tinnitus

PREVALENCE BY AGE (IN YEARS)
65 TO 74
ALL AGES
>75
444.7
550.4
129.9
372.6
373.6
121.5
273.7
380.7
90.8
271.8
333.6
84.1
176.2
167.8
139.7
118.1
246.0
25.3
151.4
176.6
111.6
95.2
87.8
25.8
67.4
127.6
34.7
89.4
75.1
26.4

Prevalence data (number of cases/1000 persons) from Adams PE, hardy AM: Current
estimates from the National health Interview Survey, 1988. Vital and Health statistics, Series
10, No 173. Hyattsville, MD, 1989, US Department of Health and Human Services.
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ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงในผูสงู อายุตอคุณสมบัติทางเภสัชจลน ศาสตรและผลกระทบที่เกิดขึ้น
PHARMACOKINETIC
PROPERTY
PHYSIOLOGIC CHANGE
Absorption

Distribution

↑Gastric pH
↓Absorptive surface
↓Splanchnic blood flow
↓Gastrointestinal motility
↓Cardiac output
↓Total body water
↓Lean body mass
↓Plasma albumin

Metabolism
Excretion

↑a1-Acid glycoprotein
↑Body fat
↓Hepatic mass and enzyme activity
↓Hepatic blood flow
↓Renal blood flow
↓Glomerular filtration rate
↓Tubular secretion

POSSIBLE INFLUENCE ON DRUG EFFECT
Increased absorption of drugs inactivated by stomach acid
Minor effect
Minor effect
Minor effect
Impaired delivery of drugs to organs of elimination; greater acute
effects on the central nervous system
Increased concentration and effect of drugs distributed in body water
Increased concentration and effect of drugs distributed in lean body
mass
Increased effect of, and interaction between, drugs extensively
bound to albumin
Minor effect
Increased sequestration of lipophilic drugs in fat
Decreased phase I metabolism of some drugs
Decreased metabolism of drugs normally rapidly cleared by the liver
Decreased renal elimination of water-soluble drugs and metabolites
Decreased renal excretion of water-soluble drugs and metabolites
Decreased renal elimination of drugs and metabolites actively
secreted into urine

การอธิบายถึงกลไกการเปลีย่ นแปลงของรางกายที่สงผลกระทบตอผลของยา แบงออกเปน
2 กลไก คือ
1. การเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอเภสัชจลนศาสตรของยา (pharmacokinetic of drug) เปน
กระบวนการทีย่ าถูกเปลี่ยนแปลงในรางกายโดยการถูกดูดซึม (absorption) กระจายไปตาม
อวัยวะตาง ๆ (distribution) การเปลี่ยนแปลงจากการถูกแปรรูปอณู (metabolism) การ
ขับถาย (excretion) ซึ่งจะสงผลใหผลของยาตอรางกายเพิม่ หรือลดลง
2. การเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอเภสัชพลศาสตรของยา (pharmacodynamic of drug) เปน
กระบวนการทีย่ าออกฤทธิ์ตอรางกาย โดยที่ตําแหนงทีย่ าออกฤทธิ์มีการตอบสนองตอยาที่
นอยลงหรือมากขึ้น ทําใหผลของยาตอรางกายผิดแปลกไปจากที่ควรจะเปน
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1. การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร (pharmacokinetic changes)
1.1 การดูดซึมยา (absorption)
ยาสวนใหญทผี่ ูสูงอายุใชอยูจ ะเปนยารับประทาน ยาเหลานี้ตองมีการดูดซึมในทางเดิน
อาหาร ยาบางชนิดอาจดูดซึมไดนอยลง ทําใหการออกฤทธิ์ชาลง ยาอาจถูกดูดซึมไดนอยไมเพียงพอ
ตอการรักษา การเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการดูดซึมยา ไดแก การเพิ่มขึน้ ของคาความเปนกรด-ดาง
ในกระเพาะ การลดลงของผิวหนาทีด่ ูดซึมของกระเพาะอาหาร และลําไสลดลง การลดลงของเลือด
ที่ไหลเวียน เปนตน
1.2 การกระจายยา (distribution)
ภายหลังจากยาถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดจะกระจายไปทั่วรางกาย โดยเฉพาะไปสูตําแหนง
ที่ยาออกฤทธิ์ (receptor sites) การกระจายยาเกี่ยวของกับสวนประกอบของรางกาย หลายอยาง (คือ
lean body mass, total body water, adipose tissue mass) การจับกับโปรตีนในเลือด (serum albumin,
alpha 1-acid glycoprotein) รวมทั้งการไหลเวียนเลือดสูอวัยวะนั้น ยาสวนใหญมีการกระจายลด
นอยลง total body water ลดลงทําใหยาอยูใ นกระแสเลือดสูงขึ้นโดยเฉพาะยาที่ละลายไดในน้ํา เชน
paracetamol, ethanol, digoxin, cimetidine ในทางตรงขามยาที่ละลายไดในไขมันซึ่งมีมากขึ้นใน
ผูสูงอายุจะกระจายไดมากขึ้น สงผลใหมีความเขมขนของยาที่ตําแหนงยาออกฤทธิ์นอ ยลง ยาออก
ฤทธิ์ไดนานขึน้ lean body mass ลดลงในขณะที่สัดสวนของ body fat เพิ่มขึ้นทําใหการละลายยา
และ half-life ของยาที่ละลายในไขมันไดดี (เชน diazepam) เพิ่มขึ้น และทําใหเกิดการสะสมยาใน
รางกาย serum albumin ลดลง (โดยเฉพาะในผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง) ทําให free fraction ของ
protein-bound acidic drugs (เชน phenytoin diazepam sulfonamide warfarin) เพิ่มขึ้น Alpha-l acid
glycoprotein ในเลือดเพิ่มขึ้น ทําให free fraction ของ basic drugs (เชน propranolol ) ลดลง
1.3 การถูกแปรรูปอณู (metabolism)
ยาสวนใหญจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกแปรรูปอณูที่ตบั ซึ่งกระบวนการนี้เกีย่ วของกับ
ระบบไหลเวียนเลือดที่ตับ เอนไซมที่เกีย่ วของในผูสูงอายุจะกระทบตอ phase I pathways of
metabolism ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาเคมี oxidation, reduction, hydrolysis ซึ่งทําใหยาถูก
แปรรูปอณูลดลง สวนใน phase II pathways of glucuronidation, acetylation, sulfation จะกระทบ
นอย ยาสวนใหญถูกแปรรูปไดนอยลงในผูส ูงอายุ ทําใหยาอยูไดนานขึน้ การเปลี่ยนแปลงยาเหลานี้
เสื่อมประสิทธิภาพ จะทําใหมีระดับยาในเลือดสูง สงผลเสียตอรางกายมากขึ้นจนอาจเกิดอันตราย
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1.4 การขับถายยา (excretion)
ยาถูกกําจัดออกจากรางกายสวนใหญโดยไตทางปสสาวะ การทํางานของไตที่เสื่อมลงตาม
วัยของผูสูงอายุ โดยการลด renal blood flow, glomerular filtration, rate, tubular secretion ซึ่งทราบ
ไดจากการคํานวณหาคา creatinine clearance ที่ลดลง สงผลใหยาถูกกําจัดนอยลง และยายังสงผล
เสียตอไต ดังนั้นจึงควรมีการปรับขนาดยาที่ใชรักษา มิฉะนั้นยาอาจสะสมในรางกายจนเกิดอาการ
พิษได
2. การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชพลศาสตร (pharmacodynamic changes)
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุที่มีตอเภสัชพลศาสตรยังมีนอยและทําไดยาก ขอมูล
ที่ไดพบวา มีการลดลงของจํานวน receptor และความไวตอการตอบสนองตอยาทีแ่ ตกตางจากวัย
หนุมสาว ยาบางชนิดมีความไวตอการตอบสนองมากขึ้น แตยาบางชนิดตอบสนองไดนอยลง ทําให
สงผลใหเกิดความเปนพิษจากยามากขึน้ หรือลดประสิทธิผลของยาใหนอยลง ทําใหผลการรักษาไม
ไดผลตามที่คาดหวัง ผูสูงอายุมี sensitivity ตอยาหลายชนิดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยากลุม psycho active
drugs เชน benzodiazepines neuroleptics anticholinergics กลุม potent analgesics รวมทั้ง narcotics
และกลุม anticoagulants เชน warfarin ซึ่งอาจทําใหเกิดผลขางเคียงจากยาไดงาย ในขณะเดียวกัน
การศึกษาพบวาผูสูงอายุมี sensitivity ของ B-adrenergic receptors ลดลง ทําใหการใชยากลุม Badrenergic agonists และ antagonists ไดผลลดลง ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลางไวตอ
การตอบสนองมากขึ้น ทําใหเกิดอาการขางเคียงของยาเพิ่มขึ้น
ผลขางเคียงของยาที่ใชในผูส ูงอายุ
ปจจัยเสีย่ งของการเกิดผลขางเคียงของยาในผูสูงอายุ มีหลายประการไดแก ความจําของ
ผูสูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้น ผูสูงอายุอาจมีอาการหลงลืมไดงาย เกิดปญหาการใชยาไมครบตามที่
กําหนด หรือการใชยาซ้ําซอน อาจทําใหเชือ้ ดื้อยา รักษาไมหาย เกิดอาการเปนพิษเนื่องจากการใชยา
เกินขนาด การมีหลายโรคของผูสูงอายุ อาจพบแพทยหลายคน ทําใหมีโอกาสไดรับยาซ้ําซอน จึง
อาจไดรับยาเกินขนาดและมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาตอกันของยาเพิ่มขึ้น ตาราง 4 แสดงถึงปญหาที่
เกิดขึ้นจากการใชยาในผูสูงอายุ
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ตาราง 4 ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยาในผูส ูงอายุ
Medications

Potential problems

Analgesics
Meperidine

CNS toxicity with oral dosage forms

NSAIDs

High risk of CNS effects (indomethacin); caution in
patients with cardiovascular problems

Pentazocine

High risk of CNS adverse effects, ceiling analgesic
effect

Propoxyphene (and combination)

Narcotic adverse effects; no better analgesia than
acetaminophen

Psychotropic agents
Benzodiazepines

Long-acting agents have prolonged effects; increased
risk for falls and confusion

Phenotiazine antipsychotics

Sedation, dry mouth, dizziness, orthostatic hypotension,
pseudoparkinsonism

Tricyclic antidepressants

Sedation, dry mouth, dizziness, orthostatic hypotension

Antihistamines
Sedating agents Chlorpheniramine, Chlorpheniramine, diphenhydramine, hydroxyzine, and
diphenhydramine, hydroxyzine, and

promethazine have high anticholinergic properties.

promethazine
Antispasmodics
Bowel antispasmodics

Dry mouth, reduced gastrointestinal motility, chanages
in swallowing

Urinary bladder antispasmodics

Dry mouth, changes in swallowing
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การใชยาของผูสูงอายุทางทันตกรรม
แมวายาที่ใชทางทันตกรรมสวนใหญเปนการเสริมการรักษาทางทันตกรรม ยกเวนยาที่ใช
เพื่อบําบัดโรคในชองปากโดยตรง โชคดีทกี่ ารใชยาทางทันตกรรมมีจาํ นวนยาไมมาก และเปนเพียง
การใชในชวงเวลาสั้น ไมวาจะเปนยาชา ยาแกปวด ยาลดการอักเสบ ยาตานเชื้อราและ ยาปฏิชีวนะ
เปนตน กอนสั่งจายยาตองคํานึงถึงรางกายของผูสูงอายุที่เสื่อมลง การมีโรคประจําตัวของผูปวย
การใชยาที่ผูปว ยใชอยู สิ่งเหลานี้จะสงผลใหยาที่ทันตแพทยสั่งจายกระทบตออาการโรคของผูปวย
ใหรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้การเกิดปฏิกริ ิยาระหวางยาจะกอใหเกิดผลเสียตอผูปวยไดงาย ดังนั้น
ทันตแพทยตองศึกษาใหรอบคอบถึงรายละเอียดของยาทีจ่ ายใหมั่นใจวาจะไมเกิดผลสียตอผูปวย
และปฏิบัติตามหลัการสั่งยาใหผูสูงอายุ ตารางที่ 5 แสดงยาที่จายทางทันตกรรมที่มีความเสี่ยงตอ
ความเปนพิษในผูสูงอายุ ตารางที่ 6 แสดงยาที่ใชในผูสูงอายุที่ทันตแพทยตองใหความสําคัญ
ตารางที่ 5 ยาที่จายทางทันตกรรมที่มีความเสี่ยงตอความเปนพิษในผูสูงอายุ
DRUG

INCREASED RISK FOR ELDERLY PATIENTS

Clindamycin

Diarrhea and coltis

Metronidazole

Toxic plasma concentrations (those older than 70 years)

Cephalosporins

Impaired clotting mechaisms and bleeding problems

NSAIDs

Compromised renal and gastrointestinal function

Opioid analgesics

Increased plasma half-life, respiratory depression

Glucocorticoids

Muscle wasting and osteoporosis with long-term therapy

Benzodiazepines

Impaired memory and decrements in psychomotor performance
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ตารางที่ 6 ยาที่ใชในผูสูงอายุที่ทันตแพทยตองใหความสําคัญ
Drugs
Cardiovascular drugs
Angiotensin-converting enzyme
inhibitors
Calcium channel blockers

Beta blockers
Diuretics
Digoxin
Warfain
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Nonspecific agents
Cyclo-oxygenase-2 inhibitors
Gastrointestinal agents
Histamine-2 receptor antagonists
Proton pump inhibitors
Psychotropic agents
Benzodiazepines
Selective serotonin reuptake inhibitors

Dental management considerations
Angioedema, orthostatic hypotension, xerostomia
Orthostatic hypotension, xerostomia, gingival
hyperplasia, drug interactions (erythromycin
derivatives, bupivicaine, mepivicaine)
Orthostatic hypotension, use of vasoconstrictors,
xerostomia
Orthostatic hypotension, xerostomia
Orthostatic hypotension, drug interactions, xerostomia
Drug interactions, bleeding
Platelet inhibition, stomatitis
Platelet inhibition, stomatitis
Xerostomia, regurgitation, altered taste, enamel erosion
that can lead to pulpal disease
Regurgitation, altered taste, pulpal disease, enamel
erosion that can lead to pulpal disease
Sedation, cognitive impairment, dry mouth
Dizziness, dry mouth, taste changes
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ยาที่สั่งจายโดยทันตแพทย มีขอควรระวังดังนี้
ยาชา (Local anesthetics)
ยังไมมีขอหามในการใชยาชาในผูสูงอายุโดยเฉพาะขนาดที่ใชเพื่องานทันตกรรมยังคงเดิม
แมวาตับจะทํางานไดนอยลง การใชยาชาเพียง 1 หลอดนับวาปลอดภัย ยกเวนในผูปวยที่มีโรค
ประจําตัวเชนโรคหัวใจ ความดันเลือดสูง โรคของตอมไทรอยด ซึ่งจําเปนตองลดขนาดของยาบีบ
หลอดเลือด (vasoconstrictor) โดยฉพาะ adrenalin ไมเกิน 0.04 มก.ในการใชแตละครั้ง ยาชาทีม่ ี
adrenalin 1: 100,000 จะเทากับ 0.01 มก./มล. นอกจากนี้ผูปวยบางรายที่ใชยาลดความดันเลือดสูง
บางชนิด เชน guanethedine, reserpine, MAOI จะหามใชยาบีบหลอดเลือดโดยเด็ดขาด เพราะจะเกิด
ความดันเลือดสูงขึ้นมาก (supersensitivity) สําหรับขนาดของยาชาที่ใชไดสูงสุดนั้น ปจจุบันผูเขียน
ยังไมพบในตําราหรือเอกสารวิชาการใดทีก่ ลาวถึงในเรื่องนี้ ถาอิงตามขอเท็จจริงทีพ่ บวาสรีรวิทยา
ของผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลงไมนอยกวารอยละ 30-50 โดยเฉพาะตับและไตเมื่อเทียบ
กับคนวัยหนุมสาว ผูเขียนขอเสนอใหทันตแพทยลดขนาดสูงสุดของยาชาที่ใชในผูสูงอายุลงตาม
สัดสวนของยาชา เชน ในคนหนุมสาวใชยาชา ไดไมเกิน 7 หลอดตอครั้ง คนชราสูงและคนสูงอายุ
ไมควรใชยาชาเกิน 3-5 หลอดตอครั้ง เนื่องจากประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงและขับถายยาได
นอยลง แมน้ําหนักตัวผูปว ยจะเทากันก็อาจเกิดพิษจากการใชยาเกินขนาดในผูสูงอายุได (ยาชาที่
นิยมใชในปจจุบัน ไดแก lidocaine 2%, articaine 4%, mepavacaine 2% ผสม adrenalin 1 :
100,000)
ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)
ยาปฏิชีวนะที่ใชบอยทางทันตกรรมไดแก ยากลุม penicillin (เชน amoxicillin),
Cephalosporine (เชน cephalexin), macrolide (เชน azithromycin) metronidazole และ clindamycin
ยาเหลานี้สามารถใชไดปลอดภัยโดยไมตองลดขนาดลง
เพราะระดับยาที่ตองคงไวในเลือดมี
ความสําคัญมากในการรักษาโรคติดเชื้อ รวมทั้งการใชเพือ่ ปองกันการติดเชื้อ สําหรับกรณีที่ตองใช
ยาปฏิชีวนะเกิน 1-2 สัปดาห ควรคํานึงถึงผลเสียของยาที่มีตออวัยวะของยาแตละชนิด เชน
azithromycin มีผลเสียตอตับ clindamycin กอใหเกิดปญหาทางระบบทางเดินอาหาร เชน ทองเสีย
ลําไสอักเสบ เปนตน นอกจากนี้ยากลุม erythromycin, tetracycline และ metronidazole เสริมฤทธิ์
การตานการแข็งตัวของเลือดของยา warfarin ทําใหเลือดออก (bleeding) มากขึ้น
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ยาแกปวด (Analgesics)
ยาแกปวดที่ทนั ตแพทยสั่งจายเปนประจํา คือ paracetamol หรือ acetaminophen จัดเปนยาที่
ถูกเลือกใหใชในผูสูงอายุ เนื่องจากความปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับยาอื่น ใหลดขนาดยาสูงสุด
(maximum dose) ที่เคยใชในผูใหญสุขภาพสมบูรณไมเกิน 4 กรัมตอวัน ใหลดขนาดยาสูงสุด เหลือ
2-3 กรัมตอวัน ทั้งนี้เพราะตับทําหนาที่นอ ยลง ประกอบกับยามีผลเสียตอตับ (hepatotoxic) ยาแก
ปวดที่ออกฤทธิ์แรงขึ้น ควรลดขนาดสูงสุดลงเชนกัน และตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นไดในยาแตละ
ชนิด เชน meperidine มีผลเสียตอระบบประสาทสวนกลาง propoxyphene มีผลเสียตอเสนประสาท
และหัวใจ narcotic analgesic ทําใหเกิดทองผูก เปนตน
ยาตานการอักเสบ (Anti-inflammatory drugs)
สําหรับความเจ็บในชองปากและใบหนาที่เกี่ยวของกับการอักเสบ ยา NSAIDs เปนกลุมยา
ที่แนะนําใหใช แตผลเสียที่เกิดขึ้นเชนเปนแผลในทางเดินอาหารพบไดบอย นอกจากนี้ยังเกิดการ
บวมน้ําโดยผลเสียตอไต ทันตแพทยที่จายยาควรระวังในผูปวยโรคหัวใจลมเหลว (congestive heart
failure) โรคความดันเลือดสูง ถาตองใชแนะนําใหเลือกยาที่ยับยั้งเอนไซม COX-2 [cyclooxygenase
(COX-2) inhibitor] เชน celecoxib ในผูสูงอายุ ซึ่งจะชวยลดผลเสียที่เกิดกับระบบทางเดินอาหาร แต
ผลเสียตอไตยังคงเดิม การใชยา NSAIDs รวมกับยาตานการแข็งตัวของเลือด จะเกิดปญหาเลือดออก
ทางเดินอาหาร การใชยา NSAIDs ในผูสูงอายุควรใชในขนาดยานอยที่ไดผล
ยาระงับประสาท (Sedatives)
ยาระงับประสาทที่ใชบอยทางทันตกรรม คือ benzodiazepines, barbiturates, chloral
hydrate ที่นิยมคือ benzodiazepines ซึ่งละลายไดในไขมัน ในผูสูงอายุจะไวตอยากลุมนี้ คาครึ่งชีวิต
(half-life) ของยาจะนานถึง 80 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับคนหนุม สาวจะเพียง 20 ชั่วโมง ทําให
ยากดสมองอยูน าน ซึ่งเสี่ยงตอการหกลมกระดูกหัก หรือพลัดตกบันไดไดงาย ยาที่ออกฤทธิ์นาน
เชน flurazepam, chlordiazepoxide, clonazepam ควรหลีกเลี่ยง ถาจะใชควรเลือกชนิดที่ละลายใน
ไขมันนอย สะสะมในรางกายนอย เชน lorazepam, oxazepam, temazepam และควรปรับขนาดยาให
นอยลงในผูสูงอายุ
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ผลเสียจากการใชยาของผูสูงอายุที่กระทบตองานทันตกรรม
1. ความดันเลือดต่ําเมื่อเปลี่ยนทา (Postural hypotension or orthostatic hypotension)
เปนผลเสียจากการใชยาลดความดันเลือดสูงบางชนิด เชน ACE inhibitors, Calcium
channel blockers เปนตน ควรระวังในเรื่องการเปลี่ยนทาจากทานอนเปนทายืนอยาง
รวดเร็ว ผูปว ยจะมีอาการหนามืดเปนลม เนื่องจากความดันเลือดต่ํา เลือดไปเลี้ยงสมอง
ไมพอ การใหผูปวยลุกขึ้นจากเกาอี้ทันตกรรมโดยเร็วอาจเกิดอาการนี้ได
2. ปากแหงเหตุนา้ํ ลายนอย
(Xerostomia)
ปกติผูสูงอายุอาจมีนา้ํ ลายนอยลง
(hyposalivation) แตไมถึงขนาดปากแหง ยกเวนผูปวยทีม่ ีโรคประจําตัว และใชยาทีม่ ี
ผลตอการหลั่งของน้ําลาย ทําใหน้ําลายนอย ยาเหลานี้ไดแก ยาขับปสสาวะ ยาลดความ
ดันเลือดสูง ยาระงับประสาท เปนตน อาการปากแหงเหตุน้ําลายนอยสงผลเสียตอ
เนื้อเยื่อในชองปาก ทําใหฟน ผุ เหงือกอักเสบ แผลในปาก มีผลตอการพูด การกลืน
รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการใสฟนเทียม แนวทางแกไขควรอธิบายใหผปู วยเขาใจ ใช
สารทดแทนน้าํ ลาย (saliva substitute) จะชวยใหความชุม ชื้นในชองปาก และปองกัน
การสูญเสียแรธาตุของผิวฟน ควรใชฟลูออไรด เชน ฟลูออไรดวารนิชปองกันฟนที่
เหลือไมใหผุ หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาบวนปากที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เพราะจะทํา
ใหอาการปากแหงมากขึน้ สวนยาสีฟนควรเลือกชนิดทีไ่ มมีสารที่ทําใหเกิดฟอง เชน
sodium lauryl sulfate เพราะจะทําใหอาการปากแหงมากขึ้น ควรเลือกยาสีฟนที่มีสาร
ใหความชุมชืน้ มากขึ้น เชน glycerine และ carboxy methycellulose ซึ่งเหมาะสําหรับผู
ที่มีอาการปากแหงเหตุน้ําลายนอย
3. การงอกเกินของเหงือก (Gingival hyperplasia) เปนอาการเหงือกบวมที่เกิดขึ้นจากการ
ใชยาขนาดสูงของกลุม calcium channel blockers ซึ่งใชรักษาโรคความดันเลือดสูง
และโรคหัวใจ ควรแนะนําใหผูปวยรักษาความสะอาดชองปากและรักษาโรคเหงือก
อักเสบ อาการเหงือกบวมจะหายไดถาหยุดยา หรือเปลี่ยนยาทีไ่ มมีผลขางเคียงตอ
เหงือก
4. อาการเลือดออกไมหยุด (Bleeding) พบไดในผูปว ยทีใ่ ชยาตานการแข็งตัวของเลือด
ทันตแพทยไมควรใหผูปวยหยุดยา anticoagulant antiplatelet เอง ควรปรึกษาและ
รวมมือการรักษากับแพทยทผี่ ูปวยรักษาอยู
5. อาการน้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia) ผูปวยเบาหวานที่รักษาดวยยากินหรือฉีด ถา
ไมไดรับอาหารตามกําหนดเวลา อาจเกิดอาการน้ําตาลในเลือดต่ํา วิงเวียนศีรษะ หนา
มืดเปนลมไดงา ย จึงควรหลีกเลี่ยการรักษาทันตกรรมเกินเวลารับประทานอาหารของ
ผูปวย
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หลักการสั่งยาใหผูสูงอายุ
1. ความเจ็บปวยนั้นตองรักษาดวยยาหรือไม บางอยางไมตองใชยาก็รกั ษาหายได
2. ถาจําเปนตองรักษาดวยยา ยาใดหมาะสมที่สุด โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและ
ผลขางเคียงและ ควรซักประวัตกิ ารใชยาทุกชนิดของผูป วย
3. การสั่งยามากเกินกวาที่ผูสูงอายุสามารถรับไดหรือไม เพราะมีโอกาสทําใหผูปวยเกิด
การสับสนและผิดพลาดจากการใชยาได
4. ยาที่สั่งควรใชในรูปใดใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ
5. ควรใหยาในขนาดมาตรฐานหรือปรับลดขนาดใหใหม โดยทั่วไปควรสั่งจายยาขนาด
ต่ําๆ แกผูสูงอายุในขณะเริ่มตนและคอยๆ เพิ่ม ขนาดขึ้นอยางชาๆ จนไดผลการรักษาที่
ตองการ (ยึดหลัก "start low, “go slow")
6. ยาที่มีผลขางเคียงอยางไรบาง และควรหลีกเลี่ยงการใชยาใด แพทยควรรูจักคุณสมบัติ
ทางเภสัชวิทยารวมทั้งผลขางเคียงที่พบบอยของยาที่จะใชเปนอยางดี
7. ควรจัด ยาใหงา ยสําหรับผูสูงอายุ, เพื่อใหงาย ตอการใชยา
7.1 เขียนคําสั่งการใชยาใหชัดเจนเขาใจงาย
7.2 อธิบายวิธีการใชยาใหผูสูงอายุและญาติเขาใจ
7.3 แนะนําใหผูปวยทิ้งยาที่ไมไดใช เพื่อปองกันความสับสน
7.4 แนะนําใหญาติคอยดูแลเรื่องการใชยาของผูสูงอายุวาถูกตองอยูเสมอ
8. แพทยควรประเมินและปรับยาทีใชใน ผูสูงอายุเปนประจําและหยุดยาที่คิดวาไมจําเปน
9. แพทยตองตระหนักอยูเสมอวาการจายยาใหผูสูงอายุ อาจเกิดผลเสียหายและเปนสาเหตุ
ของอาการปวยของผูสูงอายุมากขึ้นได

เภสัชบําบัดในผูปวยสูงอายุทางทันตกรรม

14

บทสรุป
การสั่งจายยาใหผูสูงอายุเปนเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวหลาย
โรคและใชยาหลายชนิดพรอมกัน แพทยผูจายยาตองคํานึงถึงสรีรรางกายของผูสูงอายุที่เสื่อมลงใน
ทุกๆดาน ในขณะที่ประสาทสวนกลางไวตอการออกฤทธิ์ของยามากขึ้น ดังนั้นแพทยหรือ
ทันตแพทยกอนจายยาตองคํานึงถึงผลเสียและปฏิกิริยาระหวางยาที่อาจเกิดขึน้ กับผูป วย อาจเกิดผล
เสียหายและเปนสาเหตุของอาการปวยของผูสูงอายุมากขึ้นได ควรปฏิบตั ิตามหลักการสั่งยาให
ผูสูงอายุอยางเครงครัด
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Pharmacotherapy in Dental Geriatric Patients
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Abstracts
Pharmacotherapy in dental geriatric patients is a topic that
dentists should be considered. The physiologic changes
associated with ageing affect the pharmacokinetics and
pharmacodynamics of drugs used in elderly. The geriatric
patients who have more illness and take more medications will
increase the risk for adverse drug reaction (ADR), drug
interaction and other health problems associated with the use
and misuse of medications. This article presents a view of
geriatric pharmacology, medications related problems (MRP),
medications prescribed by dentists, precaution for the dental
practitioner and summary of principles of drug prescribing for
geriatric patients.
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