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คำาแนะนำาสำาหรับผู้ส่งบทความ

  อนึ่ง รูปภาพอาจจะส่งในลักษณะที่สแกน (scan) ใส่ CD หรือ diskette 
ขนาด 3.5 นิ้วได้
 6.	ช่ือและรายละเอียดของตารางและภาพ ถ้าเป็นบทความภาษาไทยให้
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 7.	การอ้างอิงเอกสาร ใช้ระบบ Vancouver ใส่หมายเลขเรียงตามลำาดับ 
ที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษรของชื่อผู้นิพนธ์
  การย่อชื่อวารสาร ให้ใช้ตาม Index Medicus
  สำาหรบัเอกสารอา้งองิภาษาไทยใหเ้ขยีนเปน็ภาษาองักฤษ และวงเลบ็วา่ 
(In Thai)
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
 จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
  7.1 บทความธรรมดา ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคนถ้ามี จำานวน 6 คนหรือน้อย
กว่า ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรก ตามด้วย et al โดยใส่ชื่อสกุลก่อน และ 
ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนดังตัวอย่าง Kangvonkit P, Lemons JE, Matukas VJ, 
et al. Compressive strength measurement and microstructure studies
of hydroxyapatite cones. J Prosthet Dent 1985;54:691-6.
  7.2 ผู้นิพนธ์เป็นกลุ่มในหน่วยงาน
    The Committee on Enzymes of the Scandinavian Society 
for Clinical Chemistry and Clinical Physiology. Recommended for the 
determination of gammaglutamyltransferase in blood. Scan J Clin Lab 
Invest 1976;36:119-25.
 จากหนังสือ
  7.3 ผู้นิพนธ์คนเดียว
    Bhaskar SN. Synopsis of oral pathology. 5th ed. Saint 
Louis : CV Mosby; 1979. p. 180-6.
  7.4 ผู้นิพนธ์เป็นกลุ่มในหน่วยงาน
    American Medical Association Department of Drugs.  
AMA drug evaluations. 3rd ed. Littleton: Publishing Sciences Group; 
1977. p. 21-30.
  7.5 ผูน้พินธห์ลายคนโดยแยกผูเ้ขยีนเฉพาะบท และมบีรรณาธกิารหรอื
หัวหน้าในการเขียนนั้น
    Atwood DA. The problem of reduction of residual ridges.
In : Winkler SW, ed. Complete denture prosthodontic. Philadelphia:  
WB Saunders; 1979. p. 121-40.
  7.6 อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์
    Kangvonkit SR. Cephalometric norms for the adolescent 
Thai. M.S. Thesis, Saint Louis University, Saint Louis, USA, 1986.
  7.7 การอ้างอิงจากบทคัดย่อของเรื่องในการประชุมวิชาการ
    Kangvonkit P, Matukas VJ, Castleberry DJ. Clinical eva- 
luation of durapatite submerged-root implants for alveolar bone 
preservation. Abst. In 12th Asian Pacific Dental Congress, Bangkok. Dec 
5-10:1985:50.
 8.	การส่งต้นฉบับ	ส่งต้นฉบับออนไลน์ผ่านระบบ TUOSS แจ้งชื่อ สถานที่
และหมายเลขโทรศพัทข์องผูน้พินธท์ีบ่รรณาธกิารสามารถตดิตอ่เกีย่วกบัตน้ฉบบัได ้
หากพบข้อขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อ
  บรรณาธิการ ผศ.ทพ.ดร.ยสนันท์	จันทรเวคิน
       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
       16/10 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
       โทร. 08-1984-4184
       E-mail: thaijomfs@gmail.com
 9. บทความวิชาการทุกบทความจะถูกส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
บทความเปน็แบบ double blinded อยา่งนอ้ย 2 ทา่น กองบรรณาธกิารจะรวบรวม
ความเห็นและส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์เพ่ือพิจารณาแก้ไข เม่ือบทความของท่านได้รับ 
การแก้ไขและผ่านการพิจารณารับเร่ืองเพ่ือตีพิมพ์แล้วจึงส่งต้นฉบับท่ีแก้ไขคร้ัง
สุดท้ายทางระบบออนไลน์อีกครั้ง

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
 วารสารศลัยศาสตรช์อ่งปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีล ตพีมิพบ์ทความประเภท 
ต่าง ๆ  คือ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) รายงานผู้ป่วย (case report) บทความ
ฟ้ืนวิชา (refresher article) บทความปริทัศน์ (review article) บทความพิเศษ 
หรือบทความจากการประชุม ปกิณกะ บทบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ 
บทความประเภทอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล รวมถึงสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น เวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิ- 
วิทยาช่องปาก รังสีวิทยาช่องปากและกระดูกขากรรไกร ชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ 
และตีพิมพ์ข่าวสารจากสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมต้นฉบับ
 1.	การพิมพ์ต้นฉบับ   ใช้กระดาษพิมพ์ขนาด 21½ × 28 เซนติเมตร 
(8½ × 11 น้ิว หรือ A4) พิมพ์เว้นบรรทัดพร้อมใส่ตัวเลขกำากับหน้าทุกหน้า พิมพ์ 
หน้าเดียว พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษประมาณ 2.5 เซนติเมตรทุกด้าน
 2.	Title	pages ให้ส่งท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยแต่ละภาษา
ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง เรียงลำาดับดังนี้
  2.1 ชื่อเรื่อง
  2.2 ชื่อผู้นิพนธ์ ทั้งชื่อตัวและชื่อสกุลพร้อมทั้งคุณวุฒิ
  2.3 บทคัดย่อ (abstract) ถ้าบทความเป็นภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ 
ภาษาอังกฤษไม่เกิน 150 คำา และบทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 300 คำาถ้าบทความ 
เป็นภาษาไทย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกินอย่างละ 150 คำา
  2.4 Keyword 2-3 คำา
  2.5 สถานที่ทำางาน
 3.	เนื้อเรื่องและการใช้ภาษา
  3.1 นิพนธ์ต้นฉบับ และรายงานผู้ป่วย บทความฟ้ืนวิชาและบทความ
ปริทัศน์ใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ และต้องมีบทคัดย่อ (abstract) ท้ัง 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้วย
  3.2 บทความนิพนธ์ต้นฉบับ ประกอบด้วย บทคัดย่อ (abstract) บท 
นำา (introduction) วิธีการ (method) ผล (results) วิจารณ์ (discussion) บท 
ขอบคุณ (acknowledgements) เอกสารอ้างอิง (references) ตาราง (tables) 
และภาพ (figures)
  3.3 บทคดัยอ่ของบทความนพินธต์น้ฉบบั ประกอบดว้ย ความมุง่หมาย 
(purpose หรอื objective), วธิกีาร (patients and methods หรอื material and 
methods), ผลการศึกษา (results), และข้อสรุปหรือลงความเห็น (conclusion) 
โดยเขียนแยกแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน
  3.4 บทความประเภทอื่น การเรียงหัวข้อของเนื้อเรื่อง ให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม
  3.5 การใชภ้าษา การใชภ้าษาไทยใหย้ดึหลกัของพจนานกุรมฉบบัราช-
บัณฑิตยสถาน การแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทยหรือการเขียนทับศัพท์ให้ยึดหลักของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรพยายามใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด จะคงศัพท์ภาษาอังกฤษ
ไว้ได้ถ้าพิจารณาเห็นว่าสื่อความหมายได้ดีกว่า  ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปนในเนื้อเรื่อง
ภาษาไทยให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ ไม่ขึ้นต้น
ประโยคด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นกริยา
  3.6 ช่ือฟันให้ใช้เรียกช่ือ เช่น ฟันเข้ียวบนขวา ถ้าใช้สัญลักษณ์ให้มีช่ือ 
ในวงเล็บต่อท้าย เฉพาะครั้งแรกที่เอ่ยถึง เช่น ฟันซี่ 31 หรือ  1 (ฟันตัดซี่กลางล่าง 
ซ้าย)
 4.	ตาราง	(tables) ให้ใช้ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายตารางต้องมีท้ังภาษา
อังกฤษและไทย พิมพ์เป็นแผ่นแยกต่างหาก แผ่นและตารางไม่ต้องมีเส้นด่ิง คำา
อธิบายเพ่ิมเติมใส่ข้างใต้ตาราง โดยใช้เคร่ืองหมาย พิมพ์หัวเร่ือง (title) และเชิง- 
อรรถ (foot note) บรรยายคำาย่อสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีปรากฏในตาราง 
ตลอดจนค่าทดสอบทางสถิติ
 5.	ภาพ	(figures) ต้องเป็นขาวดำา ภาพลายเส้น เขียนด้วยหมึกดำาบน
กระดาษมันสีขาวมีหมายเลขกำากับพร้อมท้ังลูกศรแสดงด้านบนของภาพ เขียน
หมายเลขลำาดับภาพ พร้อมชื่อผู้เขียนไว้หลังภาพ คำาบรรยายภาพให้พิมพ์แยก 
ต่างหาก



ข้อกำาหนดด้านจริยธรรม	(publication	ethics)
ของวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 2.	บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (reviewer) และไม่เปิดเผยข้อมูลของ 

ผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความแก่ผู้อ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องใน

ช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (confidentiality)

 3.	การพิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพ์ จะพิจารณาความสอด 

คล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารท่ีระบุไว้ ควบคู่กับ

ความสำาคัญของงานวิจัย ความถูกต้องชัดเจนของระเบียบวิธีวิจัย 

ความสมบูรณ์ของรายงานผู้ป่วย โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบการ

คัดลอกผลงานผู้อ่ืน (plagiarism) เพ่ือให้ม่ันใจว่าบทความน้ันไม่เคย

ตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน

 4.	หากตรวจพบการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนในช่วงการประเมิน

บทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการและติดต่อผู้นิพนธ์หลัก

ทันทีเพื่อขอคำาชี้แจง

 5.	หากมขีอ้สงสยัหรอืไมแ่นใ่จ บรรณาธกิารจะตอ้งหาหลกัฐาน

พสิจูนข์อ้สงสยักอ่น จะไม ่“ปฏเิสธ” การตพีมิพโ์ดยไมม่หีลกัฐานหรอื

เหตุผลชัดเจน

บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

 1.	ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความจะตอ้งรกัษาความลบัและไม่

เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความท่ีส่งมาเพ่ือพิจารณา

แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

 2.	หลังจากได้รับบทความจากบรรณาธิการ หากผู้ทรงคุณวุฒิ

พจิารณาบทความพบวา่ตนเองอาจมผีลประโยชนท์บัซอ้นกบัผูน้พินธ์

เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือเหตุผลอื่น ๆ  ที่ทำาให้ไม่สามารถให้ข้อคิด

เห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ควรแจง้ใหบ้รรณาธกิารทราบ และปฏเิสธการพจิารณาบทความนัน้ ๆ

 3.	ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ ควรทำาการประเมนิในศาสตร์

หรอืสาขาทีต่นมคีวามเชีย่วชาญ โดยพจิารณาความสำาคญัของเนือ้หา

ของบทความที่มีต่อศาสตร์หรือสาขานั้น ๆ  ความถูกต้องของระเบียบ

วิธีวิจัย คุณภาพของการวิเคราะห์ผล และคุณค่าในเชิงวิชาการ ควร

หลีกเล่ียงการใช้ความคิดเห็นส่วนตัวท่ีไม่มีข้อมูลรองรับในการตัดสิน

บทความ

 4.	หากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความพบว่ามีผลงานวิจัยช้ิน

สำาคัญ มีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับบทความท่ีกำาลังพิจารณา

ใหร้ะบผุลงานวจิยัดงักลา่วในกระบวนการประเมนิบทความ และหาก

มคีวามซำา้ซอ้นกบัสว่นหนึง่สว่นใด ตอ้งแจง้ใหบ้รรณาธกิารทราบดว้ย
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Challenging the traditional paradigm: 

the important 21st century skill

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่าน 

มา กระผมมีโอกาสเดินทางไปนำาเสนอ 

ผลงานวิชาการเร่ือง Twenty-first cen-

tury skills during short and long PBL  

research courses ในการประชมุวชิาการ  

the 4th Meeting of International  

Association for Dental Research: Asian  

Pacific Region 2019 ณ Brisbane  

Convention & Exhibition Centre,  

Queensland ประเทศออสเตรเลีย (รูปท่ี 1) การประชุมดัง 

กล่าวมีการนำาเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย

ทางทันตแพทยศาสตร์เป็นจำานวนมาก มีการบรรยายจาก 

keynote speaker หลายท่าน ซึ่งบางหัวข้อบรรยายค่อนข้าง 

ท้าทายองค์ความรู้และแนวทางท่ีเราปฏิบัติกันในชีวิตประจำา

วัน และมีความสอดคล้องกับเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 (21th century skill) ที่กระผมไปนำาเสนอพอดี จึงใคร่ขอ 

ใชโ้อกาสนีแ้ลกเปลีย่นประสบการณท์ีไ่ดจ้ากการประชมุดงักลา่ว 

กับท่านผู้อ่านวารสาร

ทักษะการเรียนรู้ในศควรรษที่ 21 เป็นเรื่องที่วงการการ

ศกึษาทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาตใิหค้วามสำาคญัเป็น

อย่างมาก ในอดีตสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ

อุดมศึกษาจะมุ่งสอนนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะเพื่อใช้ใน

การประกอบวิชาชีพ แต่ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ 

ว่าองค์ความรู้ เทคโนโลยี สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยน- 

แปลงจากเดิมเป็นอย่างมาก และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  เข้ามาทดแทน

มนุษย์ ไม่เฉพาะงานที่ทำาซำ้า ๆ  เช่น งานในโรงงานเท่านั้น จะเห็น 

ได้ว่าแอปพลิเคชันต่าง ๆ  ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถทดแทน

พนักงานในธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งหากองค์กรและ

บุคลากรไม่สามารถปรับตัวได้ จะเกิดภาวะ disruption ขึ้น 

อย่างรวดเร็ว

เชน่เดยีวกบัตวัอยา่งท่ีกลา่วมา เราคงไมส่ามารถพยากรณ์

ถึงส่ิงที่จะเกิดข้ึนในช่วงเวลา 20-30 ปีข้างหน้าได้ ดังน้ันหน้าที่

ของสถาบันการศึกษา นอกจากจะต้องให้ความรู้และทักษะที่

เพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพแล้ว ยังต้องเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาด้วย ทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะในหลายด้านที่จำาเป็นต่อ 

การประสบความสำาเร็จ หรือแม้แต่การดำารงชีวิตประจำาวันใน

ศตวรรษที่ 21(1) โดยทักษะเหล่านี้จะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุน

รูปที่ 1 เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย สถานที่จัดประชุม

Fig. 1 Brisbane, Australia, verve of the meeting
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning)(2) กรอบแนวคิดของ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (รูปที่ 2) ในตำาราแต่ละเล่ม 

อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ทักษะที่จำาเป็นต้องมีของ 

ทุกกรอบแนวคิดประกอบด้วย การคิดเชิงวิพากษ์ (critical  

thinking) การแก้ปัญหา (problem solving) การร่วมมือ (col- 

laboration) การสื่อสาร (communication) และความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ (initiation and creativity) เชื่อว่าเมื่อสร้างเสริม

ทักษะเหลา่นีใ้หก้บันกัศึกษาแลว้ ทกัษะเหลา่นีจ้ะตดิตวันกัศกึษา

ไป และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต โดยนักศึกษาจะ

สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณท์ีแ่ตกตา่งกนัออกไป สามารถ

แก้ปญัหาทีม่คีวามหลากหลาย สามารถแลกเปลีย่นความคดิ และ

สะท้อนมุมมองต่อแนวความคิดของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

จากการทบทวนวารสาร พบว่าการเรียนแบบใชป้ญัหาเปน็

ฐาน (problem-based learning, PBL) มีส่วนช่วยเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 PBL เป็นระบบการเรียนการ

สอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านโจทย์ปัญหาที่มักพบ

ในชีวิตจริง (real world scenario) นักศึกษาจะต้องระบุปัญหา 

(identify problem) จากโจทย์ เข้าสู่กระบวนการกลุ่มย่อย เพื่อ

ระดมความคิด แก้ไขปัญหา และทดสอบสมมติฐาน กระบวนการ

ดังกล่าวจะทำาให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทั้งกับ

อาจารย์ และกับสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งทักษะการเรียนรู้อื่น ๆ  ไป 

พร้อม ๆ  กัน

นอกจากนี้กระบวนการ PBL ยังเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์ 

กลางการเรียนรู้ (student-centered) โดยกระตุ้นให้นักศึกษา

เป็นผู้ค้นหาความรู้ หรืออาจพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา ต่าง

จากกระบวนการการเรียนการสอนที่มีอาจารย์เป็นศูนย์กลาง 

(teacher-centered) ซึง่จะเนน้การปอ้นความรูใ้ห้นกัศึกษา หรอื

อาจกลา่วไดว้า่ PBL เปลีย่นนกัศกึษาจากผูร้บัความรู ้(consumer 

of knowledge) เป็นผู้สร้างความรู้ (creator of knowledge)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น

สถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศ 

ไทยที่นำาการเรียนการสอนแบบ PBL มาใช้เต็มระบบในหลักสูตร

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ กระผมซึง่มโีอกาสได้ทำางานในสถาบนั

แห่งนี้จึงนำาแนวคิด PBL มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ทั้งในหลักสูตรปริญญาโท และ

หลักสตูรรว่มของการฝกึอบรมทนัตแพทยป์ระจำาบา้นสาขาศลัย- 

ศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และได้ตีพิมพ์บทความ 

วิจัยถึงสัมฤทธิผลการเรียนรู้ทั้งในแง่ความรู้และการประยุกต์

ความรู้ของการเรียนระเบียบวิธีวิจัยแบบ PBL ในเชียงใหม่ทันต-

แพทยสาร(3) ในการนำาเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุม IADR นี้ 

กระผมไดมุ้ง่เนน้ศกึษาเกีย่วกบัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ในการเรียนแบบ PBL ทั้งการเรียนระยะสั้นกับระยะยาว เปรียบ

เทียบผลการประเมินทั้งจากผู้เรียนและอาจารย์(4) ซึ่งผลงาน

ดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันที่จัดการเรียนการสอนแบบ PBL 

รวมทั้งนักศึกษาทันตแพทย์ที่กำาลังศึกษาในหลักสูตร PBL ใน
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Fig. 2 Conceptual framework of the 21st century skill
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มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (รูปที่ 3)

ประเด็นต่อไปที่จะขอหยิบยกขึ้นมาอภิปราย เป็นการตั้ง

คำาถามต่อสิ่งที่เราถูกสอนต่อ ๆ  กันมา ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการ

คดิเชงิวพิากษซ์ึง่เปน็ทกัษะหนึง่ของทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ

ที ่21 ประเดน็แรกเปน็เรือ่งการบาดเจบ็ของเสน้ประสาท บรรยาย

โดย Prof. Tara Renton ในหัวข้อเรื่อง Prevention of nerve 

injuries related to restorative dental care โดยทั่วไปเม่ือ

พดูถงึการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทอนิฟเีรียรอ์ลัวโีอลาร ์(inferior 

alveolar) ศัลยแพทย์ช่องปากมักจะนึกถึงภาวะแทรกซ้อนภาย

หลงัการผา่ฟนัคดุ หรอืการฝงัรากฟนัเทยีมบรเิวณขากรรไกรลา่ง

ส่วนหลัง เช่นเดียวกับทันตแพทย์สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ซึ่งอาจ

นกึถงึภาวะแทรกซอ้นของการรกัษาคลองรากฟนับรเิวณฟนักราม

หลังล่าง ซึ่งอาจเกิดจากการขยายคลองรากเกินปลายรากฟัน  

กัตตาเปอร์ชาเลยปลายรากฟัน หรือซีเมนต์ที่ใช้อุดคลองรากฟัน

รั่วจากคลองรากฟันไปทำาให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อรอบ

ปลายรากฟัน และเกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทอินฟีเรียร์ 

อัลวีโอลาร์ แทบไม่มีทันตแพทย์ท่านใดคิดว่าการบาดเจ็บของ 

เส้นประสาทอาจเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยาชา ซ่ึงจะ

เห็นได้จากการที่แทบไม่มีทันตแพทย์ใส่เรื่องดังกล่าวในแบบ 

informed consent เลย หรือแม้แต่ในตำารามาตรฐานเรื่องการ 

ฉีดยาชา(5) ก็ยังให้ความสำาคัญต่อชนิดและความเข้มข้นของยา

ชา หรือการที่ยาชาปนเปื้อนสารที่มีฤทธิ์ทำาลายเส้นประสาท 

(neurolytic) เช่น แอลกอฮอล์ โดยในประเด็นการได้รับบาด 

เจ็บโดยตรงจากปลายเข็มนั้นระบุเพียงว่า "Although it is ex- 

ceeding difficult (and is highly unlikely) to actually  

sever a nerve trunk or even its fibers with the small 

needles used in dentistry, trauma to a nerve produced 

by contact with the needle is all that may be needed 

to produce paresthesia."

ในเทคนิคการสกัดเส้นประสาทอินฟีเรียร์อัลวีโอลาร์แบบ

ไดเรกต์ (direct technique) นั้น ทันตแพทย์จะถูกสอนให้แทง

เข็มจนกระทั่งชนกระดูก ให้ปลายเข็มอยู่ในระดับสูงกว่ารูเปิด

แมนดิบูลาร์เล็กน้อย ซึ่งปลายเข็มจะอยู่ใกล้กับเส้นประสาทเป็น

อย่างมาก "The needle tip should now be located slight- 

ly superior to the mandibular foramen (where the  

inferior alveolar nerve enters [disappears] into bone)." 

โดยภาวะแทรกซ้อนที่กล่าวถึงในบทดังกล่าวประกอบด้วย he-

matoma, trismus และ facial nerve paralysis ไม่ได้ระบุถึง 

รูปที่ 3 A: คณาจารย์ และ B: นักศึกษาในสถาบันที่จัดการเรียนการสอนแบบ PBL ให้ความสนใจเยี่ยมชมโปสเตอร์ C: จดหมายอิเล็คทรอนิคส์สอบถามแนวทาง

การประเมินทักษะการเรียนรู้ 

Fig. 3 A: Lecturers and B: student from the institutes using PBL viewed the poster, and C: E-mail asking about assessment of the 21st  

century skill.

A

B C
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การบาดเจบ็ของเสน้ประสาทอนิฟเีรยีรอ์ลัวโีอลารจ์ากปลายเขม็ 

เลย

Prof. Renton กลา่ววา่ "วชิาชพีทนัตแพทย ์เปน็วชิาชีพทาง 

การแพทย์วิชาชีพเดียว ที่ถูกสอนให้แทงเข็มมุ่งไปที่เส้นประสาท

แบบมองไม่เห็น (blindly pointed to the nerve)" ซึ่งเมื่อเรา

เปรยีบเทียบกับการสกดัเสน้ประสาทท่ีอวยัวะอ่ืน ซ่ึงวสัิญญแีพทย์

จะแทงให้ปลายเข็มเข้าไปใน plane ที่ถูกต้อง แล้วรอให้ยาชา 

ออกฤทธ์ิ หรืออาจใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound) ช่วย

นำาทาง(6,7) นอกจากนี้ กระผมได้สอบถามบุคลากรที่คลินิกความ

เจ็บปวด (pain clinic) พบว่ามีผู้ป่วยที่มารับการรักษาจำานวน

หนึง่มอีาการของการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทภายหลังการทำาฟนั 

ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการฉีดยาชา สอดคล้องกับที่วิทยากร

บรรยาย ดังน้ันจึงควรเพ่ิมความตระหนัก (awareness) เรื่องนี้ 

รวมทั้งอาจพิจารณาเทคนิคที่มีความปลอดภัยมากกว่านี้

เร่ืองถัดมาเป็นเรื่องการตั้งคำาถามต่อแนวคิดด้านชีววิทยา

ของกระดูก (bone biology) บรรยายโดย Prof. Jerry Feng 

(รูปที่ 4) ในหัวข้อเรื่อง Mineralized bone is solely formed 

by osteocytes whose defect leads to the onset of 

osteoporosis โดยท่ัวไป เราเชื่อว่าเซลล์สร้างกระดูก (osteo-

blast) กับเซลล์สลายกระดูก (osteoclast) มีบทบาทสำาคัญต่อ

การเปลี่ยนแปลงและกระบวนการ remodeling ของกระดูก 

(รูปที่ 5) เมื่อเซลล์สลายกระดูกหลั่งกรดและเอนไซม์สลายส่วน

อนินทรีย์และอินทรีย์ของกระดูก สาร bone morphogenetic 

protein (BMP) ซึ่งอยู่ในเมทริกซ์ของกระดูกจะไปกระตุ้นให้ 

พรีออสติโอบลาสต์ (preosteoblast) เปลี่ยนเป็นเซลล์สร้าง

กระดูก ซ่ึงจะสังเคราะห์คอลลาเจน และเมทริกซ์ของกระดูก  

จากนั้นจะเกิดกระบวนการจับตัวของแร่ธาตุ (mineralization) 

จนได้เป็นเนื้อเยื่อกระดูก เซลล์สร้างกระดูกจะถูกล้อมรอบด้วย

เนื้อเยื่อกระดูก เห็นเป็นเซลล์กระดูก (osteocyte) ถูก entrap 

อยู่ในโพรง (lacuna) จากภาพทางจุลพยาธิวิทยา ซึ่งเชื่อว่าเซลล์

กระดูกจะมีการสังเคราะห์โปรตีนลดน้อยลงเมื่อเทียบกับตอนที่

เปน็เซลลส์รา้งกระดกู(8) หรอือาจเรยีกอกีอยา่งได้ว่า "osteocyte 

is a retired bone builder."

Prof. Feng ตัง้คำาถามตอ่แนวคิดทีเ่ราเช่ือมาหลายทศวรรษ 

โดยไดบ้รรยายวา่ 1) เซลล์กระดกู เปน็เซลล์ทีม่มีากทีส่ดุในเนือ้เยือ่ 

กระดูก ต่างจากเซลล์สร้างกระดูกและเซลล์สลายกระดูกซึ่งมี

จำานวนน้อย และอายุสั้น และ 2) โดยสามัญสำานึก เปรียบเทียบ

กับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายในห้องประชุม คนในห้องประชุม 

(เปรียบได้กับเซลล์กระดูก) ก็น่าจะ contribute กับการบรรยาย

มากกว่าคนที่เดินอยู่ที่ระเบียงรอบ ๆ  ห้องประชุม (เปรียบได้กับ

เซลล์สร้างกระดูกและเซลล์สลายกระดูก) เมื่อคิดเช่นน้ันท่าน

ก็พยายามพิสูจน์โดยนำาเสนอหลักฐานว่าเซลล์กระดูกไม่ได้เป็น 

retired bone builder อย่างท่ีเคยเข้าใจกันมา พบว่าเซลล์

กระดูกยังคง active มีการ express gene ที่เกี่ยวข้องกับการ 

สร้างออสติออยด์ มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของแร่ธาตุ 

รอบ ๆ  ลาคูนา มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกระบวนการ deminaraliza-

tion และ remineralization รวมทั้งมีหลักฐานแสดงว่าหน่วย

กระดูก (osteon) ภายในเนื้อเยื่อกระดูกที่เจริญเต็มที่ สามารถ

แบ่งตัวเองได้ ซึ่งกระผมในฐานะผู้สอนเรื่องชีววิทยาของกระดูก

มากว่า 10 ปี ก็ไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้หรือตั้งคำาถามต่อสิ่งที่เรา

รูปที่ 4 Prof. Jerry Feng วิทยากรบรรยายแนวคิดชีววิทยาของกระดูก

Fig. 4 Prof. Jerry Feng lectured about bone biology.

รูปที่ 5 แนวคิดดั้งเดิมของชีววิทยาของกระดูก

Fig. 5 Traditional concept of bone biology
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ตารางที่ 1  ความเชือ่มโยงระหว่างทกัษะทีใ่ช้ในการทำาวจิยั ทกัษะจากกระบวนการเรยีนแบบใช้ปญัหาเปน็ฐาน และทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที ่21 (ดัดแปลง

จาก Chantravekin Y. Achievement of problem-based research methodology learning in postgraduate level. Proceedings 

of the 31st Meeting of International Association for Dental Research, Southeast Asian Division and the 28th Meeting of 
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Research skills PBL skills 21st century skills

Curious  Innovation and creativity

Find, generate and determine  Self-directed learning 

Evaluate and reflect  Critical thinking  Critical thinking 

Organize and manage  Productivity, leadership

Analyze and synthesize  Problem solving  Problem solving 

Communicate and apply  Communication, collaboration  Communication, collaboration

เคยเรียนรู้เหล่านี้เลย

แน่นอนวา่สิง่ทีวิ่ทยากรทัง้สองไดน้ำาเสนอ จำาเปน็ต้องได้รบั

การพสิจูนห์รอืศกึษาวจิยัเพิม่เตมิมากกวา่นี ้แตอ่ยา่งนอ้ยกแ็สดง

ให้เราเห็นว่า ส่ิงท่ีเราถูกสอนหรือปฏิบัติกันมาหลายสิบปี ในอีก 

10-20 ปีข้างหน้าอาจถูกทดแทนด้วยองค์ความรู้ใหม่ เมื่อมอง 

ย้อนกลับมาที่วงการศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

กระผมกม็คีวามยนิดเีปน็อยา่งยิง่ท่ีพวกเราไดเ้ลง็เหน็ความสำาคญั

ในเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่าทางราชวิทยาลัยได้กำาหนดให้ทันตแพทย์

ประจำาบ้านต้องทำางานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 

เรื่อง เป็นเงื่อนไขในการสำาเร็จการศึกษา ในทางการศึกษาพบว่า

ทักษะที่ได้รับจากการทำาวิจัย มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ

ทักษะที่ได้จากการเรียนแบบ PBL รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 เปน็อยา่งมาก (ตารางท่ี 1)(9) ดงันัน้อาจารยท์ีป่รกึษา

งานวิจัยจำาเป็นต้องพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้กับทันตแพทย์ประจำา

บ้านควบคู่กันไปตลอดกระบวนการ ไม่มุ่งเน้นแต่ผลการวิจัย  

หรือการตีพิมพ์เพื่อจบการศึกษาเท่านั้น

                ยสนันท์ จันทรเวคิน

yosananda@hotmail.com, 

thaijomfs@gmail.com
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จดหมายถึงบรรณาธิการ
Letter to Editor

ตารางเวลาการทำางานวิจัยของทันตแพทย์ประจำาบ้าน 
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Timeframe of performing research for 

residency training program in oral and maxillofacial surgery

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้กำาหนด

ใหท้นัตแพทยป์ระจำาบ้านทุกคนตอ้งทำางานวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เรือ่ง  

ตามเงื่อนไขการฝึกอบรม โดยต้องปฏิบัติตามประกาศราชวิท- 

ยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำางานวิจัยของ

ทันตแพทย์ประจำาบ้าน พ.ศ.2561 รวมทั้งมีการจัดทำาแนวทาง

ปฏิบัติอีกหลายฉบับนั้น เนื่องจากการฝึกอบรมหลักสูตรทันต- 

แพทย์ประจำาบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ-

เชียลมีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ 1) มีทั้งส่วนที่เป็น medical 

rotation 2) มีระยะเวลาการฝึกอบรมที่ต่างจากงานทันตกรรม

เฉพาะทางสาขาอื่น และ 3) มีหลักสูตรฝึกอบรม 2 หลักสูตร 

ได้แก่ หลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 4 ปี 

และหลักสูตรร่วมแพทยศาสตรบัณฑิต-ศัลยศาสตร์ช่องปากและ

แมก็ซลิโลเฟเชยีล 8 ป ีทำาใหร้ะยะเวลาการทำางานวจิยัท่ีเหมาะสม 

มีความแตกต่างออกไป คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จึงมอบหมาย

ให้คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัย (อพว.) สาขาศัลยศาสตร์

ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจัดทำาตารางเวลาการทำางาน 

วิจัยของทันตแพทย์ประจำาบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและ

แม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และ 

ผู้อำานวยการหลักสูตรใช้กำากับติดตามการทำาวิจัย เพ่ือให้ทันต-

แพทย์ประจำาบ้านสามารถสำาเร็จการฝึกอบรมได้ตามระยะเวลา

หลักสูตร โดยแต่ละสถาบันสามารถนำาไปปรับให้เหมาะสมกับ

หลักสูตรของตนได้

ตารางเวลาดงักลา่ว ไดรั้บการพจิารณาจากทีป่ระชมุ อพว. 

ครั้งที่ 16/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 17/2562 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บทคัดย่อ  การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการบาดเจบ็บรเิวณกระดกูขากรรไกรและใบหนา้

กับการบาดเจ็บท่ีศีรษะ โดยทำาการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลังจากผลไปหาเหตุ เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย 

ในที่เข้ารับการรักษาจากการบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ณ โรงพยาบาลขอนแก่น  ในช่วงระยะเวลา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2558 และสามารถเก็บรวบรวมผู้ป่วยได้ทั้งหมด 909 ราย จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะ

ประชากร และวิเคราะห์เชิงสถิติด้วยการทดสอบ chi-square test และ Fisher’s exact พบผู้ป่วยท่ีมีการบาดเจ็บ

บริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้าในเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน 5 : 1 ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 20-29 

ปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ การบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้าส่วนใหญ่พบ

กระดูกโหนกแก้มหัก การบาดเจ็บที่ศีรษะส่วนใหญ่พบเป็นการบาดเจ็บของสมองระดับเล็กน้อย (ความเสี่ยงปานกลาง) 

และพบว่า การแตกหักของกระดูกใบหน้าส่วนกลางร่วมกับกระดูกขากรรไกรล่าง (OR = 10.02) กระดูกโหนกแก้ม

หัก (OR = 4.06) และการแตกหักหลายตำาแหน่งของกระดูกใบหน้าส่วนกลาง (OR = 2.27) มีความเส่ียงท่ีจะเกิดการ 

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 33 หน้� 88-94, พ.ศ.2562
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 บทนำา

ก�รเกิดภยันตร�ยต่อกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� พบ 

ได้ในผู้ป่วยท่ีได้รับอุบัติเหตุท่ัวไป มักเกิดร่วมกับก�รบ�ดเจ็บใน 

ระบบอื่น ๆ  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รบ�ดเจ็บที่ศีรษะ (traumatic  

head injury, traumatic brain injury, TBI)(1) ส�เหตุส่วนใหญ่ 

เกดิจ�กอบุตัเิหตทุ�งทอ้งถนนโดยมอีบุตัเิหตจุ�กรถจกัรย�นยนต ์

เป็นส�เหตุหลัก(2-4) รองลงม�คือก�รถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ย อุบัติเหตุ 

จ�กกฬี� และส�เหตอุืน่ ๆ (2,5,6) ปจัจยัเสีย่งคอื ก�รดืม่แอลกอฮอล ์ 

และก�รไมส่วมหมวกนริภยั(7) ชว่งอ�ยทุีพ่บม�กทีส่ดุคอื 21-30 ป ี 

โดยพบเกิดในเพศช�ยม�กกว่�เพศหญิงคิดเป็นอัตร�ส่วน 4 : 1  

ในประเทศไทยก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้

ที่พบม�กที่สุด คือ กระดูกข�กรรไกรล่�งหัก (mandibular frac- 

ture) รองลงม�คือกระดูกโหนกแก้มหัก (zygomatic fracture)  

กระดูกข�กรรไกรบนหัก (maxillary fracture) และกระดูกจมูก

บาดเจ็บที่ศีรษะร่วมด้วย ในทางกลับกันการเกิดกระดูกจมูกหักและการแตกหักหลายตำาแหน่งของกระดูกขากรรไกรล่าง  

มีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะร่วมด้วย จากผลการวิจัยอาจสรุปได้ว่า ชนิดและความรุนแรงของการเกิด 

การบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้ามีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ศีรษะ

คำ�สำ�คัญ : การบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การบาดเจ็บที่ศีรษะ การศึกษาย้อนหลัง

Abstract  The objective of the study was to analyze the correlation between oral and maxillofacial 

trauma (OMFT) and traumatic brain injuries (TBI). We conducted a case-control study at Khon 

Kaen Hospital. From 2013 to 2015, a total of 909 patients were enrolled in the study. The medical 

records were reviewed. We utilized chi-square test and Fisher’s exact test to investigate the asso-

ciations among OMFT and TBI. For the results, the male to female ratio of OMFT patients was 5 : 1. 

The most common age group was 20-29 years. The motorcycle accident was the most common 

cause of injury. Zygomatic fracture was the most common type of OMFT. Mild TBI (moderate risk) 

was the most common type of TBI. The chi-square test and Fisher’s exact test demonstrated that  

midface combined with mandibular fractures (OR = 10.02), zygomatic fracture (OR = 4.06) and  

multiple midface fractures (OR = 2.27) were prone to have TBI. Nasal bone fracture and multiple 

mandibular fractures were less likely to have TBI. For conclusions, the severity and complexity of 

OMFT were associated with an increased risk of TBI.

Keywords : oral and maxillofacial trauma, traumatic brain injury, retrospective study

หัก (nasal bone fracture) ต�มลำ�ดับ(8-10) จ�กคว�มต่อเน่ือง 

และใกล้ชิดของลักษณะท�งก�ยวิภ�คของกระดูกใบหน้�และ 

ศีรษะ จึงมักพบอุบัติก�รณ์ก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะร่วมด้วยสูงถึง 

ร้อยละ 5.4-45(1,11,12) อย่�งไรก็ต�ม จ�กลักษณะท�งก�ยวิภ�ค 

ของกระดูกใบหน้�ท่ีมีส่วนของโพรงอ�ก�ศรอบจมูก (para- 

nasal sinus) ทำ�ให้เม่ือได้รับแรงกระทำ� โพรงอ�ก�ศจะดูด

ซับแรงไว้ เป็นก�รลดแรงท่ีม�กระทำ�ต่อศีรษะ(1,13) มีง�นวิจัย 

หล�ยช้ินท่ีพบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูก

ข�กรรไกรและใบหน้�กับก�รบ�ดเจ็บท่ีสมอง(14,15) โดยเฉพ�ะ

อย่�งย่ิงก�รศึกษ�ของ Zandi และ Seyed Hoseini พบ

โอก�สเส่ียงของก�รบ�ดเจ็บท่ีสมองในกลุ่มท่ีมีก�รบ�ดเจ็บของ 

ใบหน้�ส่วนกล�งสูงถึง 48.6 เท่�(15) อย่�งไรก็ต�ม จ�กผลก�ร 

ศึกษ�ท่ีผ่�นม�ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเก่ียวกับคว�มสัมพันธ์ดัง 

กล่�ว ทั้งนี้เนื่องจ�กแต่ละง�นวิจัยทำ�ก�รศึกษ�ในกลุ่มประ- 
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ผลการศึกษา
จ�กฐ�นข้อมูลผู้ป่วยท่ีได้รับก�รวินิจฉัยว่�มีก�รบ�ดเจ็บ

บริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� จำ�นวนทั้งหมด 1,510 ร�ย 

เข้�เกณฑ์ก�รคัดผู้ป่วยเข้� 909 ร�ย พบเป็นเพศช�ยร้อยละ  

83.4 อ�ยุเฉล่ียของผู้ท่ีมีก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะร่วมเฉล่ีย 32.9 ปี  

อ�ยุเฉลี่ยของผู้ที่ไม่มีก�รบ�ดเจ็บที่ศีรษะร่วมเฉลี่ย 27.3 ปี ส่วน 

ใหญ่อยู่ในช่วงอ�ยุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0 และพบว่� 

อ�ชีพของกลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญคือ รับจ้�งท่ัวไปร้อยละ 53.6  

นักเรียนหรือนักศึกษ�ร้อยละ 19.6 เกษตรกรรมร้อยละ 6.7 

ดังแสดงในต�ร�งท่ี 1 และ 2 ส�เหตุก�รบ�ดเจ็บพบม�กท่ีสุด 

คือ อุบัติเหตุจ�กรถจักรย�นยนต์ร้อยละ 64 รองลงม�คือถูก

ทำ�ร้�ยร่�งก�ยหรือทะเล�ะวิว�ทร้อยละ 16.3 ก�รบ�ดเจ็บบริเวณ

กระดูกข�กรรไกรและใบหน้�ส่วนใหญ่ คือ กระดูกโหนกแก้มหัก 

(ร้อยละ 22.1) รองลงม�คือก�รบ�ดเจ็บของเน้ือเย่ืออ่อน (soft 

tissue injury) (ร้อยละ 19.8) กระดูกจมูกหัก (ร้อยละ 14.1)  

และกระดูกข�กรรไกรล่�งหักหล�ยตำ�แหน่ง (multiple man- 

dibular fractures) ร้อยละ 11.8 ต�มลำ�ดับ ดังแสดงในต�ร�ง 

ที่ 1

ก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� พบก�ร

บ�ดเจ็บท่ีมีก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะร่วมด้วยร้อยละ 78.0 และไม่มี

ก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะร่วมด้วยร้อยละ 22.0 โดยพบก�รบ�ดเจ็บ 

ที่ศีรษะชนิด mild TBI (low risk) ร้อยละ 6.6, mild TBI (mod- 

erate risk) ร้อยละ 42.2, mild TBI (high risk) ร้อยละ 12.9,  

moderate TBI ร้อยละ 4.3 และ severe TBI ร้อยละ 12.0 ดัง 

แสดงในต�ร�งที่ 3

ก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้ทีม่คีว�ม 

สัมพันธ์กับก�รเกิดก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะอย่�งมีนัยสำ�คัญท�ง

สถิติ (p < 0.05) ได้แก่ กระดูกโหนกแก้มหัก มีคว�มเส่ียงท่ีเกิด 

ก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะม�กกว่�ก�รบ�ดเจ็บอ่ืน 4.06 เท่� (OR =  

4.06; 95%CI = 2.37-6.95) กระดกูใบหน�้สว่นกล�งหกัหล�ยตำ�- 

แหน่ง (multiple midface fractures) มีคว�มเส่ียงท่ีเกิดก�ร

บ�ดเจ็บที่ศีรษะม�กกว่�ก�รบ�ดเจ็บอื่น 2.27 เท่� (OR = 2.27; 

95%CI = 1.02-5.08) กระดูกใบหน้�ส่วนกล�งและกระดูกข�

กรรไกรล่�งหัก (midface combined with mandibular  

fractures) มีคว�มเส่ียงท่ีเกิดก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะม�กกว่�ก�ร 

บ�ดเจ็บอ่ืน 10.02 เท่� (OR = 10.02; 95%CI = 1.36-73.69) 

กระดูกจมูกหักมีคว�มเส่ียงท่ีเกิดก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะน้อยกว่�

ช�กร และกลุ่มอ�ยุท่ีแตกต่�งกัน มีปัจจัยรบกวน (confound- 

ing factor) และปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งส�เหตุของก�รได้รับบ�ดเจ็บ

ที่ต่�งกัน จึงเป็นที่ม�ของก�รศึกษ�ในครั้งนี้

ก�รศึกษ�น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษ�คว�มสัมพันธ์ของ 

ก�รเกดิก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้กบัก�ร

บ�ดเจ็บท่ีศีรษะ และอธิบ�ยลักษณะท้ังในแง่อ�ยุ เพศ อ�ชีพ 

ส�เหตุก�รเกิด ชนิดของก�รบ�ดเจ็บของกลุ่มประช�กรท่ีเกิด

ก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้กบัก�รบ�ดเจบ็ 

ที่ศีรษะ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

ง�นวิจัยน้ีเป็นก�รศึกษ�วิจัยเชิงวิเคร�ะห์แบบย้อนหลัง

จ�กผลไปห�เหตุ (retrospective case-control study) โดย

เกบ็ขอ้มลูจ�กเวชระเบยีนผูป้ว่ยในทีเ่ข�้รบัก�รรกัษ�ก�รบ�ดเจบ็

บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้ ณ หนว่ยศลัยกรรมชอ่งป�ก

และแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มง�นทันตกรรม โรงพย�บ�ลขอนแก่น 

ในช่วงระยะเวล�ตั้งแต่ 1 มกร�คม ปี พ.ศ.2556 ถึง 31 ธันว�คม 

ปี พ.ศ.2558 โดยง�นวิจัยน้ีได้ผ่�นก�รรับรองจริยธรรมก�รวิจัย 

ในมนุษย์ โรงพย�บ�ลขอนแก่น ทำ�ก�รเก็บข้อมูลเพศ อ�ยุ  

อ�ชีพ สิทธิก�รรักษ� ส�เหตุก�รบ�ดเจ็บ ก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะ 

และก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้ จดัจำ�แนก

กลุ่มตัวอย่�งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศึกษ� (case group) คือ  

ผู้ป่วยท่ีมีก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้�ร่วม 

กับมีก�รบ�ดเจ็บที่ศีรษะ และกลุ่มควบคุม (control group) คือ  

ผู้ป่วยที่มีก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� 

โดยไม่มีก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะ ก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะจัดจำ�แนก 

ต�ม Glasgow Coma Score(16) โดยเกณฑ์ก�รคัดผู้ป่วยเข้� 

ในก�รศึกษ� คือ ผู้ป่วยท่ีได้รับก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูก 

ข�กรรไกรและใบหน้� เกณฑ์ก�รคัดผู้ป่วยออกจ�กก�รศึกษ� 

คือ ไม่ส�ม�รถต�มเวชระเบียนผู้ป่วยในได้ เวชระเบียนมีข้อมูล 

ไม่ครบต�มท่ีศึกษ� และผู้ป่วยท่ีเข้�รับก�รรักษ�ภ�ยหลังก�ร

จำ�หน่�ยจ�กโรงพย�บ�ล (repeated admission) นำ�ข้อมูล 

ท่ีได้ม�วิเคร�ะห์สถิติเชิงพรรณน� (descriptive statistics)  

แล้วทดสอบคว�มสัมพันธ์โดยใช้สถิติ chi-square test และ  

Fisher’s exact test โดยก�รคำ�นวณห�ค่�อัตร�คว�มเส่ียง

สัมพัทธ์ (odd ratio) กำ�หนดค่�คว�มเช่ือม่ันร้อยละ 95 โดยใช้

โปรแกรม SPSS
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ตารางที่ 1 ต�ร�งแสดงข้อมูลพื้นฐ�นของผู้ป่วยที่มีก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้�

Table 1 Baseline characteristics of the oral and maxillofacial traumatic patients.

Characteristic
Total 
n (%)

(n = 909)

Present TBI
n (% of total case)

(n = 709)

No TBI
n (% of total case)

(n = 200)
p-value

เพศช�ย 758 (83.4) 603 (79.6) 155 (20.4)  0.013*

อ�ยุ (ปี) 32.9 ± 15.5 27.3 ± 15.5

ส�เหตุ
 อุบัติเหตุจ�กจักรย�นยนต์
 ถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ยหรือทะเล�ะวิว�ท
 อุบัติเหตุจ�กรถยนต์
 ตกจ�กที่สูง
 อุบัติเหตุจ�กก�รถูกย�นพ�หนะชน
 อุบัติเหตุจ�กจักรย�น
 ถูกยิง
 อุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�น
 ลมชัก
 ถูกสัตว์ทำ�ร้�ย
 อุบัติเหตุจ�กระเบิด
 อุบัติเหตุจ�กก�รเล่นกีฬ�

582 (64.0)
148 (16.3)
61 (6.7)
36 (4.0)
11 (1.2)
8 (0.9)
14 (1.5)
20 (2.2)
3 (0.3)
12 (1.3)
2 (0.2)
12 (1.3)

517 (88.8)
91 (61.5)
54 (88.5)
20 (55.6)
11 (100)
6 (75.0)
4 (28.6)
2 (10.0)
2 (66.7)
1 (8.3)
1 (50.0)

0

65 (11.2)
57 (38.5)
7 (11.5)
16 (44.4)

0
2 (25.0)
10 (71.4)
18 (90.0)
1 (33.3)
11 (91.7)
1 (50.0)
12 (100)

 
0.000**
 0.000**
 0.040*
 0.001**

 
0.837

 0.000**
 0.000**
 0.635

 0.000**
 0.339

Maxillofacial injury
Zygomatic fracture 
Soft tissue injury
Multiple mandibular fractures
Nasal bone fracture
Multiple midface fractures
Midface combined with mandibular fractures
Symphysis of mandible fracture
Midface combined with frontal sinus fractures
Dentoalveolar injury
Panfacial fracture
Body of mandible fracture
Naso-orbital-ethmoid (NOE) fracture
Angle of mandible fracture
Condyle of mandible fracture
LeFort II fracture
Frontal sinus fracture
LeFort I fracture

201 (22.1)
180 (19.8)
107 (11.8)
128 (14.1)
61 (6.7)
35 (3.9)
40 (4.4)
31 (3.4)
32 (3.5)
18 (2.0) 
18 (2.0)
17 (1.9)
16 (1.8)
9 (1.0)
7 (0.8)
7 (0.8)
2 (0.2)

185 (92.0)
124 (68.9)
73 (68.2)
73 (57.0)
54 (88.5)
34 (97.1)
33 (82.5)
31 (100)
22 (68.8)
18 (100)
14 (77.8)
14 (82.4)
11 (68.8)
7 (77.8)
7 (100)
7 (100)
2 (100)

16 (8.0)
56 (31.1)
34 (31.8)
55 (43.0)
7 (11.5)
1 (2.9)
7 (17.5)

0
10 (31.3)

0
4 (22.2)
3 (17.6)
5 (31.3)
2 (22.2)

0
0
0

0.000**
1.000

0.009**
0.000**
0.040*
0.005**
0.484

1.000

0.982
0.662
0.368
0.987

*p-value < 0.05, **p-value < 0.01, ± = mean ± SD, TBI = traumatic brain injury

ก�รบ�ดเจ็บอ่ืนคิดเป็น 0.30 เท่� (OR = 0.30; 95%CI = 0.20-

0.45) และกระดูกข�กรรไกรล่�งหักหล�ยตำ�แหน่ง มีคว�มเส่ียง

ท่ีเกิดก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะน้อยกว่�ก�รบ�ดเจ็บอ่ืนคิดเป็น 0.56 

เท่� (OR = 0.56; 95%CI = 0.36-0.87) ส่วนก�รบ�ดเจ็บบริเวณ

กระดูกข�กรรไกรและใบหน้�ที่ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รเกิดก�ร

บ�ดเจ็บที่ศีรษะอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (p > 0.05) ได้แก่ ก�ร

บ�ดเจ็บของเน้ือเย่ืออ่อน (OR = 1.01; 95%CI = 0.45-2.27) 

กระดูกข�กรรไกรล่�งบริเวณแนวประส�นค�งหัก (symphysis 

of mandible fracture) (OR = 1.35; 95%CI = 0.59-3.09) 

และก�รหกัของกระดกูน�โซออรบ์โิตเอท็มอยด ์[naso-ortbital- 
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ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูก 

ข�กรรไกรและใบหน้�จำ�แนกต�มอ�ชีพ

Table 2 Frequency of occupation of oral and maxillofacial 

traumatic patients.

อาชีพ จำานวน (ราย) ร้อยละ

รับจ้�งทั่วไป

นักเรียน/นักศึกษ�

เกษตรกรรม

ไม่มีอ�ชีพ

พนักง�นบริษัท

ในคว�มปกครอง*

ข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจ/ทห�ร

พนักง�นรัฐวิส�หกิจ

ค้�ข�ย

ผู้ใช้แรงง�น

พระภิกษุ

487

178

61

54

40

37

13

11

11

9

6

2

53.6

19.6

6.7

5.9

4.4

4.1

1.4

1.2

1.2

1.0

0.7

0.2

*หม�ยถึงกลุ่มที่ถูกคุมประพฤติ อยู่ในสถ�นพินิจ หรือเป็นนักโทษ

ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูก 

ข�กรรไกรและใบหน้� จำ�แนกต�มก�รวินิจฉัยก�รบ�ดเจ็บท่ี

ศีรษะ

Table 3 Frequency of type of traumatic brain injury of oral  

and maxillofacial traumatic patients.

Traumatic brain injury จำานวน 
(ราย) ร้อยละ

No traumatic brain injury 200 22.0

Present traumatic brain injury

Mild traumatic brain injury (low risk)

Mild traumatic brain injury (moderate risk)

Mild traumatic brain injury (high risk)

Moderate traumatic brain injury

Severe traumatic brain injury

60

384

117

39

109

6.6

42.2

12.9

4.3

12.0

ethmoid, (NOE) fracture] (OR = 1.32; 95%CI = 0.38-

4.65) กระดูกข�กรรไกรส่วนรองรับฟันหัก (dentoalveolar 

injury) (OR = 0.99; 95%CI = 0.44-2.24) กระดกูข�กรรไกรล�่ง

บริเวณลำ�ตัวหัก (body of mandible fracture) (OR = 0.99; 

95%CI = 0.32-3.03) มุมกระดูกข�กรรไกรล่�งหัก (angle of 

mandible fracture) (OR = 0.62; 95%CI = 0.21-1.79) และ

กระดูกข�กรรไกรล่�งบริเวณคอนด�ยล์หัก (condyle of man-

dible fracture) (OR = 0.99; 95%CI = 0.20-4.79) ดังแสดงใน

ต�ร�งที่ 4

บทวิจารณ์

จ�กก�รศึกษ�คร้ังน้ีพบอุบัติก�รณ์ก�รเกิดก�รบ�ดเจ็บ

บริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� พบเกิดในเพศช�ย (ร้อย 

ละ 83.4) ม�กกว่�เพศหญิง สอดคล้องกับก�รศึกษ�อ่ืนก่อน

หน้�นี้(8-11) และส่วนใหญ่พบในกลุ่มอ�ยุ 20-29 ปี (ร้อยละ 27.0) 

เช่นเดียวกับก�รศึกษ�อื่นในประเทศไทยและต่�งประเทศ(5-6,8-10) 

อ�ชีพของกลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่คือ รับจ้�งทั่วไป (ร้อยละ 53.6) 

นักเรียนนักศึกษ� (ร้อยละ 19.6) และเกษตรกรรม (ร้อยละ 6.7) 

ซึง่ก�รศกึษ�ในประเทศไทยกอ่นหน�้นีย้งัไมม่กี�รศกึษ�ใดทำ�ก�ร

เกบ็ขอ้มลูลกัษณะอ�ชพีของผูป้ว่ย โดยกลุม่ประช�กรทีป่ระกอบ

อ�ชีพเหล่�น้ี และอยู่ในช่วงอ�ยุดังกล่�วมักใช้รถจักรย�นยนต์ 

เป็นพ�หนะ จึงมีคว�มเส่ียงสูงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ ส�เหตุก�ร 

บ�ดเจ็บพบว่�ส่วนใหญ่เกิดจ�กอุบัติเหตุจ�กรถจักรย�นยนต์  

(รอ้ยละ 64.0) ถกูทำ�ร�้ยร�่งก�ยหรอืทะเล�ะววิ�ท (รอ้ยละ 16.3)  

อุบัติเหตุจ�กรถยนต์ (ร้อยละ 6.7) ก�รตกจ�กที่สูง (ร้อยละ 4.0) 

และอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�น (ร้อยละ 2.2) ต�มลำ�ดับ สอดคล้อง

กับก�รศึกษ�อื่นทั้งในไทยและต่�งประเทศ(2,5,6)

ก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้ทีพ่บบอ่ย

ท่ีสุดคือ กระดูกโหนกแก้มหัก (ร้อยละ 22.1) รองลงม�คือ ก�ร 

บ�ดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน (ร้อยละ 19.8) กระดูกจมูกหัก (ร้อยละ  

14.1) และกระดกูข�กรรไกรล�่งหกัหล�ยตำ�แหนง่ (รอ้ยละ 11.8)  

ต�มลำ�ดับ สอดคล้องกับผลก�รศึกษ�ของ Boonkasem และ 

คณะ ในปี ค.ศ.2015(6) และก�รศึกษ�ของ Pappachan และ 

Alexander ในป ีค.ศ.2006(1) แตม่คีว�มแตกต�่งจ�กผลก�รศกึษ�

ของ Kangvonkij และ Thirachote ในปี ค.ศ.1995(9) และก�ร

ศกึษ�ของ Boonkasem และ Tharanon ในป ีค.ศ.1995(10) ทีพ่บ 

ก�รเกิดกระดูกข�กรรไกรล่�งหักม�กกว่�บริเวณอ่ืน ท้ังน้ีอ�จ

มีส�เหตุจ�กลักษณะท�งก�ยวิภ�คท้ังบริเวณโหนกแก้ม และ 

ข�กรรไกรล่�งมีกระดูกท่ีย่ืนออกม�ม�กกว่�ส่วนอ่ืน ทำ�ให้มี 

คว�มเสี่ยงและมีอุบัติก�รณ์ก�รบ�ดเจ็บม�กกว่�ตำ�แหน่งอื่น

จ�กก�รศกึษ�พบว�่ก�รบ�ดเจบ็ทีศ่รีษะทีเ่กดิรว่มกบัก�ร

บ�ดเจ็บบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้�มักเป็นชนิด mild 

TBI (moderate risk) (ร้อยละ 42.2) ซึ่งเป็นก�รจัดจำ�แนกก�ร 

บ�ดเจ็บท่ีศีรษะต�มแนวท�งเวชปฏิบัติกรณีสมองบ�ดเจ็บ โดย 

วทิย�ลยัประส�ทศลัยแพทยแ์หง่ประเทศไทย (ในป ีค.ศ.2012)(17)  
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ตารางที่ 4 อตัราความเสีย่งสมัพทัธแ์ละคา่ความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งการบาดเจบ็ทีศ่รีษะกบัการบาดเจบ็บรเิวณกระดกูขากรรไกร

และใบหน้า 

Table 4 Odds ratio and 95% confidence intervals relating to the risk of traumatic brain injury in association with oral and  

maxillofacial trauma.

Characteristic No TBI Present TBI Odds ratio (95% CI) p-value

Zygomatic fracture 4.06a (2.37-6.95) 0.000**

Soft tissue injury 1.01b (0.45-2.27) 1.000

Multiple mandibular fractures 0.56a (0.36-0.87) 0.009*

Nasal bone fracture 0.30a (0.20-0.45) 0.000**

Multiple midface fractures 2.27b (1.02-5.08) 0.038*

Midface combined with mandibular fractures 10.02b (1.36-73.69) 0.003*

Symphysis of mandible fracture 1.35b (0.59-3.09) 0.563

Dentoalveolar injury 0.99b (0.44-2.24) 1.000

Body of mandible fracture 0.99b (0.32-3.03) 1.000

NOE fracture 1.32b (0.38-4.65) 1.000

Angle of mandible fracture 0.62b (0.21-1.79) 0.365

Condyle of mandible fracture 0.99b (0.20-4.79) 1.000

-0.5 1                 5
a = Pearson chi-square, b = Fisher’s exact test, *p-value < 0.05, **p-value < 0.01, TBI = traumatic brain injury

ผู้วิจัยเสนอว่าการศึกษาครั้งถัดไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ

ท้ังจากการประเมินด้วย Glasgow Coma scale score และ 

จากผลการวินิจฉัยพยาธิสภาพของสมองด้วยภาพรังสีส่วนตัด

อาศัยคอมพิวเตอร์ (computerized tomography)

ความสัมพันธ์ของการบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกร

และใบหน้ากับการบาดเจ็บท่ีศีรษะพบว่ากระดูกโหนกแก้มหัก 

(OR = 4.06, p < 0.01) กระดูกใบหน้าส่วนกลางหักหลายช้ิน 

(OR = 2.27, p < 0.05) และกระดูกใบหน้าส่วนกลางและกระดูก

ขากรรไกรล่างหัก (OR = 10.02, p < 0.05) มีความเสี่ยงที่จะเกิด 

การบาดเจ็บท่ีศีรษะมากกว่าการบาดเจ็บอ่ืน ความสัมพันธ์ดัง

กล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Zandi และ Seyed Ho- 

seini ในปี ค.ศ.2012(15) และผลการศึกษาของ Zhou และ 

คณะ(18) ในปี ค.ศ.2015 ซ่ึงพบว่าการบาดเจ็บร่วมกันท้ังบริเวณ 

ใบหน้าส่วนกลางร่วมกับกระดูกขากรรไกรล่างบ่งบอกถึงความ 

รุนแรงและความซับซ้อน จึงทำาให้มีความเส่ียงต่อการเกิดการ 

บาดเจ็บท่ีศีรษะแปรผันตามความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน และพบว่า 

ผูป้ว่ยทีม่กีระดกูใบหนา้สว่นกลางหกัมคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจบ็ 

ท่ีศีรษะสูงกว่าตำาแหน่งอ่ืนซ่ึงไม่เป็นไปตามทฤษฎีท่ีกล่าวว่า 

กระดูกใบหน้าส่วนกลางและโพรงอากาศรอบจมูกสามารถดูด 

ซับแรง จึงช่วยลดแรงกระทำาต่อศีรษะ(1,13) ในทางกลับกัน เม่ือ 

พจิารณาลกัษณะทางกายวภิาควา่กระดกูใบหนา้สว่นกลางอยูใ่กล้

กับตำาแหน่งของสมอง เม่ือเกิดการบาดเจ็บของกระดูกใบหน้าส่วน 

กลางจึงมีโอกาสที่แรงจากอุบัติเหตุจะถ่ายทอดไปที่ศีรษะได้มาก 

กว่าบริเวณอ่ืน แนวคิดน้ีสามารถอธิบายได้ว่าการเกิดกระดูก

ขากรรไกรล่างหักหลายตำาแหน่ง (OR = 0.56, p < 0.05) มี 

ความเส่ียงน้อยท่ีจะเกิดการบาดเจ็บท่ีศีรษะ จากการท่ีกระดูก 

ขากรรไกรล่างซ่ึงแตกเป็นหลายช้ินสามารถดูดซับแรงไว้ และ 

ตำาแหน่งกระดูกขากรรไกรล่างค่อนข้างห่างจากศีรษะเม่ือเทียบ 

กับกระดูกใบหน้าส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุป 

ผลได้แน่ชัด เน่ืองจากการแตกหักท่ีรุนแรงมากกว่า เช่น pan- 

facial fracture มีจำานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เพียงพอท่ีจะนำามา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการเกิดอุบัติเหตุนั้นอาจมีการเกิด

ภยันตรายต่อกะโหลกศีรษะโดยตรงทำาให้ความรุนแรงของการ

แตกของกระดูกใบหน้าไม่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บท่ีศีรษะ ในการ 

ศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้หาความสัมพันธ์โดยการจัดจำาแนกตามความ 

รนุแรงของการบาดเจบ็ทีศ่รีษะทีเ่กดิขึน้ เนือ่งจากมขีอ้มลูไมเ่พยีง 

พอต่อการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ในการศึกษาคร้ังถัดไปควร 

มีการศึกษาถึงความรุนแรงและพยาธิสภาพของสมองร่วมด้วย
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รปูแบบในก�รศกึษ�ครัง้นีเ้ปน็ก�รศกึษ�วจิยัเชงิวเิคร�ะห์

แบบย้อนหลังจ�กผลไปห�เหตุ โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังท่ีมีก�ร

บันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบเวชระเบียนแล้ว ก�รศึกษ�ใน

ลักษณะดังกล่�วมีข้อจำ�กัดคือก�รเก็บข้อมูลตัวแปรบ�งตัวแปร

มีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เม่ือเปรียบเทียบกับก�รเก็บข้อมูล

ไปข้�งหน้� จึงทำ�ให้ข้อมูลท่ีใช้ในก�รศึกษ�คร้ังน้ีเป็นข้อมูลบ�ง

ส่วนจ�กทั้งหมด (n=1,510) ในก�รศึกษ�ถัดไปจึงควรมีก�ร

เก็บจำ�นวนประช�กรตัวอย่�งท่ีม�กข้ึน เพ่ือจะส�ม�รถนำ�ม�

วิเคร�ะห์ถดถอยพหุโลจิสติก (multiple logistic regression) 

ซ่ึงก�รวิเคร�ะห์ดังกล่�วจะส�ม�รถระบุลักษณะคว�มสัมพันธ์ท่ี

น่�เชื่อถือได้ม�กกว่�ก�รใช้สถิติ chi-square test และ Fisher’s 

exact test
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บทคัดย่อ	 	 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทางคลินิกของการติดเช้ือบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัล การ 

รักษาและผลการรักษา โดยทำาการศึกษาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัลที่ได้รับการรักษา ณ กลุ่มงาน 

ทันตกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ในช่วงปี พ.ศ.2550-2559 ในลักษณะการศึกษาย้อนหลัง เก็บรวบรวมข้อมูลจากเวช- 

ระเบียนผู้ป่วยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าจากผู้ป่วยท่ีทำาการศึกษาท้ังส้ิน 25 ราย  

(ความชุกเท่ากับร้อยละ 1.1) มีอัตราส่วนระหว่างเพศชายต่อหญิงเท่ากับ 1.5 : 1 กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 40-49 ปี  

อาการทางคลินิกพบว่าผู้ป่วยทุกรายมีอาการบวมบริเวณใบหน้าร่วมกับอ้าปากได้น้อย (ร้อยละ 100) และเกือบทุกราย 

มีอาการปวดบริเวณที่ติดเชื้อ (ร้อยละ 80.0) ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนมาโรงพยาบาลเฉลี่ย 10.2 วัน ผู้ป่วยส่วน 

ใหญ่มีโรคทางระบบร่วม (ร้อยละ 92.0) ตำาแหน่งการติดเช้ือส่วนใหญ่เป็นการติดเช้ือบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัลท่ีเกิด 

ร่วมกับช่องพังผืดอื่น ๆ  (ร้อยละ 84.0) สาเหตุส่วนใหญ่มาจากฟัน (ร้อยละ 68.0) ทั้งฟันบนและล่าง สาเหตุอื่น ๆ  ได้แก่  

ติดเช้ือหลังถอนฟันกระดูกเบ้าฟันหัก และเมลิออยโดสิส การรักษาได้แก่ การให้ยาต้านจุลชีพทางหลอดเลือดดำาร่วม 

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล  ปีที่ 33  หน้�  95-105, พ.ศ.2562
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กับผ่าตัดกรีดระบายหนองและถอนฟันซ่ีที่เป็นสาเหตุ พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 33.3 มีการผ่าตัดระบายหนองมาก 

กว่า 1 คร้ัง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนานมากกว่า 5 วัน ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงท่ีพบ ได้แก่ การติดเช้ือ 

ของกระดูกพรุนและการเกิดล่ิมเลือดในหลอดเลือดดำาอินเทอร์นัลจูกูลาร์ อาจสรุปได้ว่า การติดเช้ือบริเวณช่องพังผืด 

เทมโพรัลพบไม่บ่อย ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการท่ีไม่ชัดเจนและมักได้รับการวินิจฉัยล่าช้า ซ่ึงทำาให้การติดเช้ือมีการ 

ลุกลาม แนวทางการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มน้ีแนะนำาให้เลือกใช้ยาต้านจุลชีพท่ีมีฤทธ์ิครอบคลุมเช้ือในช่องปากและเช้ือ 

แบคทีเรียทรงแท่งแกรมลบชนิดใช้ออกซิเจนซ่ึงมักพบในผู้ป่วยท่ีมีสภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง การผ่าตัดระบายหนอง 

อาจต้องทำาหลายครั้ง ทันตแพทย์ผู้รักษาควรคำานึงถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อมาเป็นระยะเวลา 

นาน เช่น การติดเชื้อของกระดูกพรุน 

 

คำ�สำ�คัญ	: การติดเชื้อ ช่องพังผืดเทมโพรัล

Abstract	 	 The objective of this study was to analyze the clinical features of temporal space infec- 

tion, as well as management and outcome. A retrospective medical chart review of all patients 

treated for temporal space infection from 2007 to 2016 at Department of Dentistry, Hatyai  

Hospital was performed. For the results, a total of 25 patients were enrolled in this study  

(prevalence = 1.1%). Males outnumbered females (1.5 : 1 ratio). The most common age group  

was 40-49 years. All patients presented with facial swelling and trismus (100%) and most of  

patients came with pain at infected site (80.0%). Mean time before diagnosis was 10.2 days. Most 

of cases presented with systemic coexisting condition (92.0%). Most patients presented as multi-

ple space infection (84.0%). Most common cause of infection was odontogenic origin (68.0%) from  

both upper and lower teeth. The less common non-odontogenic causes were post-extracted  

infection, alveolar bone fracture and melioidosis. Most of the patients were treated by intrave- 

nous antibiotics combined with surgical drainage and dental extraction. Thirty-three point three  

percent of cases underwent surgical drainages, more than one operation. Most of the patients had 

prolonged length of hospital stay, more than 5 days. The serious complications identified were  

osteomyelitis and internal jugular venous thrombosis. For conclusions, the temporal space  

infection is uncommon and usually has delayed diagnosis. It may cause potentially life-threatening 

complications. Patients can present with nonspecific clinical symptoms. Regarding to treatment 

recommendations, antibiotic drug selection should cover oral microbes and group of gram-nega-

tive bacilli aerobic bacteria which are commonly found in immunocompromised patient. Multiple  

surgical drainages may be needed. Complications from chronic infection (e.g. osteomyelitis) may 

occur when the infection is delayed diagnosed.

Keywords : infection, temporal space
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2) มีข้อมูลท่ีบันทึกในฐ�นข้อมูลของหน่วยเวชระเบียนโรงพย�-

บ�ลห�ดใหญ่ และ 3) ได้รบัก�รยนืยนัก�รวนิจิฉยัว่�มกี�รตดิเชือ้

บริเวณช่องพังผืดเทมโพรัล ด้วยผลจ�กภ�พรังสีส่วนตัดอ�ศัย

คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือลักษณะท่ีตรวจพบระหว่�งผ่�ตัด 

(intraoperative finding) ท่ีบ่งช้ีถึงก�รติดเช้ือของบริเวณช่อง

พังผืดเทมโพรัล ต�มที่ปร�กฏในบันทึกก�รผ่�ตัด (operative 

note) เกณฑ์ก�รคัดออก ได้แก่ ก�รท่ีข้อมูลเวชระเบียนไม่สม- 

บูรณ์ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถนำ�ข้อมูลม�วิเคร�ะห์ได้ 

ข้ันตอนก�รดำ�เนินก�รวิจัย ประกอบด้วย 1) คัดเลือก 

กลุ่มตัวอย่�งต�มเกณฑ์ 2) เบิกข้อมูลจ�กหน่วยเวชระเบียน 

โรงพย�บ�ลห�ดใหญ่ 3) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลท่ีทำ�ก�ร

ศึกษ� ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (demographic data) 

ลักษณะท�งคลินิก (clinical characteristic) ก�รวินิจฉัย (diag-

nosis) ก�รรักษ� (management) ผลก�รรักษ� (outcome) 

และภ�วะแทรกซ้อน (complication) และ 4) วิเคร�ะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณน�ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel version 

1810

ผลการศึกษา

ในช่วงเวล� 10 ปีจ�กผูป่้วยทีต่ดิเชือ้บรเิวณกระดกูข�กรร- 

ไกรและใบหน้�ทั้งหมด 2,233 ร�ย พบผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัย

ติดเช้ือบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัลท้ังส้ิน 64 ร�ย เป็นผู้ป่วยท่ีมี

คุณสมบัติต�มเกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่�งจำ�นวน 25 ร�ย ดัง

แสดงในต�ร�งท่ี 1 คิดเป็นคว�มชุกเท่�กับร้อยละ 1.1 เป็นเพศ

ช�ยจำ�นวน 15 ร�ย เพศหญิง 10 ร�ย คิดเป็นสัดส่วนเพศช�ย 

ต่อเพศหญิงเท่�กับ 1.5 : 1 ช่วงอ�ยุของผู้ป่วยต้ังแต่ 23-82 ปี  

กลุ่มอ�ยุที่พบม�กที่สุดคือ 40-49 ปี ดังแสดงในรูปที่ 1

ลกัษณะท�งคลนิกิผูป่้วยทกุร�ยม�ด้วยอ�ก�รบวมบรเิวณ

ใบหน้�และอ้�ป�กได้จำ�กัด (ร้อยละ 100) เกือบทุกร�ยมีอ�ก�ร

ปวด (ร้อยละ 80.0) อ�ก�รแสดงอืน่ ๆ  ทีพ่บในผูป่้วยบ�งร�ย ได้แก่ 

ปวดฟัน กลืนลำ�บ�ก มีไข้ และกัดสบฟันผิดปกติ ดังแสดงในรูป 

ท่ี 2 ระยะเวล�ต้ังแต่ผู้ป่วยเร่ิมมีอ�ก�รจนม�โรงพย�บ�ลน�น 

กว่�ปกติ โดยมีค่�เฉลี่ยเท่�กับ 10.2 วัน 

ในแง่โรคร่วม พบว่�ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.0) มีภ�วะ

ร่วมหรือโรคประจำ�ตัว โดยพบมีภ�วะเลือดจ�งในผู้ป่วย 11 ร�ย 

โรคพิษสุร�เร้ือรัง 7 ร�ย ภ�วะทุพโภชน�ก�ร 5 ร�ย เบ�หว�น  

3 ร�ย โรคอ้วน 2 ร�ย ประวัติใช้ย�กลุ่มสตีรอยด์ต่อเนื่อง 1 ร�ย 

บทนำา
ช่องพังผืดเทมโพรัล (temporal space) เป็นช่องพังผืด 

(potential space) ช่องหนึ่งบริเวณใบหน้�ที่อ�จเกิดก�รติดเชื้อ 

ได้ ช่องพังผืดน้ีส�ม�รถจำ�แนกเป็นช่องพังผืดย่อยต�มลักษณะ

ท�งก�ยวิภ�ค ประกอบด้วย superficial temporal space, 

deep temporal space และ infratemporal space(1) ก�รติด

เช้ือบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัลน้ีพบได้ไม่บ่อย จ�กก�รศึกษ� 

เท่�ท่ีมีร�ยง�นพบว่�คว�มชุกของก�รติดเช้ือบริเวณช่องพังผืด

เทมโพรลัอยูใ่นช่วงตัง้แต่ร้อยละ 3.6(2) ถงึร้อยละ 8.5(3) แต่ลกัษณะ

ก�รติดเช้ือมักมีคว�มรุนแรงและอ�จเกิดภ�วะแทรกซ้อนถึงแก่

ชวีติได้ ก�รซกัประวตัแิละตรวจร่�งก�ยมข้ีอจำ�กดัหล�ยประก�ร 

ผู้ป่วยอ�จม�ด้วยอ�ก�รท่ีไม่ชัดเจน โดยไม่พบลักษณะก�รบวม

หรือแดงบริเวณภ�ยนอกท่ีเด่นชัด(4,5) เน่ืองด้วยตำ�แหน่งก�รติด

เชือ้อ�จอยูล่กึ บ�งตำ�แหน่งมกีระดกูล้อมรอบทัง้หมด(6) นอกจ�ก

นีผู้ป่้วยอ�จมอี�ก�รปวดบวมและอ้�ป�กได้จำ�กดั ทำ�ให้ก�รตรวจ

ในช่องป�กทำ�ได้ย�ก(4,7) ทนัตแพทย์อ�จวนิจิฉยัโรคผดิพล�ดหรอื

วินิจฉัยล่�ช้� ก�รติดเชื้อจึงลุกล�มไปม�กและมีโอก�สเกิดภ�วะ

แทรกซ้อนที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้(8,9)

เนื่องจ�กก�รติดเชื้อบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัลพบน้อย 

จึงทำ�ให้มีก�รศึกษ�จำ�นวนไม่ม�กนัก ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ

ร�ยง�นผู้ป่วย ยังไม่มีก�รศึกษ�ใดท่ีศึกษ�ในกลุ่มผู้ป่วยจำ�นวน

ม�ก ก�รศึกษ�น้ีจึงมีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือศึกษ�ลักษณะท�งคลินิก 

ของก�รติดเช้ือบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัล ก�รรักษ� และผล 

ก�รรักษ�ในผู้ป่วยท่ีได้รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลห�ดใหญ่ใน

ช่วงระยะเวล� 10 ปี

วิธีการศึกษา

ทำ�ก�รศึกษ�ย้อนหลังในช่วงระยะเวล� 10 ปี (เดือน

มกร�คม ปี พ.ศ.2550 ถึงเดือนธันว�คม ปี พ.ศ.2559) ในผู้ป่วย

ทีไ่ด้รบัก�รวนิจิฉยัว่�มกี�รตดิเชือ้บรเิวณช่องพงัผดืเทมโพรลัทีร่บั

ก�รรักษ� ณ คลินิกศัลยกรรมช่องป�ก กลุ่มง�นทันตกรรม โรง

พย�บ�ลห�ดใหญ่ 

เกณฑ์ก�รคัดเข้� ประกอบด้วย 1) ผู้ป่วยได้รับก�รวินิจฉัย

ว่�มีก�รติดเช้ือบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัลโดยมีก�รติดเช้ือใน 

ช่องพังผืดอ่ืนร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ ผู้ป่วยได้รับก�รรักษ�ท่ีคลินิก

ศัลยกรรมช่องป�ก กลุ่มง�นทันตกรรม โรงพย�บ�ลห�ดใหญ่ ใน

ช่วงเดือนมกร�คม ปี พ.ศ.2550 ถึงเดือนธันว�คม ปี พ.ศ.2559 
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รูปที่ 2 ร้อยละของลักษณะทางคลินิกที่พบในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในช่องพังผืดเทมโพรัล

Fig. 2 Percentage of each clinical feature in the patients with temporal space infection.
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รูปที่ 1 ช่วงอายุของผู้ป่วย

Fig. 1 Age distribution of the patients.

0
20-29

Nu
m

be
r o

f p
at

ie
nt

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Year> 80

1
1

2
2

3 3 3 3
4
5

6
6

7 7
8

โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้�ย 1 ร�ย และติดเชื้อ HIV ในผู้ป่วย 1 ร�ย 

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีก�รติดเช้ือของช่องพังผืดเทมโพรัลร่วมกับ

ช่องพงัผดือืน่ (ร้อยละ 84.0) ม�กกว่�ก�รตดิเชือ้เฉพ�ะช่องพงัผดื

เทมโพรัลเพียงอย่�งเดียว โดยมักพบร่วมกับก�รติดเช้ือของช่อง

พังผืดบัคคัล (buccal space) ช่องพังผืดซับแมสเซเตอริก (sub-

masseteric space) และช่องพังผืดเทอริโกแมนดิบูล�ร์ (ptery-

gomandibular space) ดังแสดงในต�ร�งท่ี 2 คว�มถ่ีของก�ร

ติดเช้ือของช่องพังผืดอ่ืนท่ีพบร่วมกับก�รติดเช้ือของช่องพังผืด

เทมโพรัลได้แสดงไว้ในรูปที่ 3

ในแง่ส�เหตุของก�รติดเช้ือ พบว่�มีส�เหตุจ�ก 2 กลุ่ม 

หลกั คอื กลุม่ส�เหตจุ�กฟัน และกลุม่ส�เหตอุืน่ทีไ่ม่ใช่ฟัน สำ�หรบั

กลุ่มส�เหตุจ�กฟัน (ร้อยละ 68.0) พบทั้งจ�กฟันบนและฟันล่�ง 

โดยพย�ธิสภ�พของฟันท่ีพบได้แก่ ฟันผุทะลุโพรงประส�ทฟัน  

ปริทันต์อักเสบ ฝ�เหงือกอักเสบ ฟันผุเหลือแต่ร�ก และก�รติด

เชือ้ของถงุนำ�้รอบฟันฝัง ส�เหตอุืน่ ๆ  ทีไ่ม่ใช่ฟันพบเป็นส่วนน้อย

กว�่ (ร้อยละ 32.0) ได้แก่ กระดกูเบ้�ฟันหกั ก�รตดิเชือ้เมลอิอย- 

โดสิส (melioidosis) และก�รติดเชื้อหลังถอนฟัน ดังแสดงใน

ต�ร�งที่ 3, 4

ในแง่ก�รรักษ� พบว่�ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ได้รับก�รผ่�ตัด

ระบ�ยหนอง (นอกป�ก/ในป�ก) ถอนฟัน และให้ย�ต้�นจุลชีพ

ดังแสดงในต�ร�งที่ 5 พบว่�ผู้ป่วย 8 ร�ย ใน 24 ร�ย ได้รับก�ร

ผ่�ตัดระบ�ยหนองม�กกว่� 1 คร้ัง ดังแสดงในต�ร�งท่ี 6 ส่วน

ระยะเวล�ในก�รรักษ�ผู้ป่วยส่วนใหญ่นอนรักษ�ตัวในโรงพย�-

บ�ลน�นม�กกว่� 5 วัน ดังแสดงในต�ร�งท่ี 7 โดยมีระยะเวล�

นอนโรงพย�บ�ลตั้งแต่ 3-51 วัน (ค่�มัธยฐ�นเท่�กับ 10 วัน) เชื้อ

โรคท่ีได้จ�กผลก�รเพ�ะเช้ือมีหล�ยกลุ่มดังแสดงในต�ร�งท่ี 8 

ภ�วะแทรกซ้อนรุนแรงท่ีพบ ได้แก่ ก�รติดเช้ือของกระดูกพรุน 

(osteomyelitis) และล่ิมเลือดในหลอดเลือดดำ�อินเทอร์นัลจูกู-
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ตารางที่ 2 ก�รติดเชื้อร่วมกับช่องพังผืดอื่น ๆ

Table 2 Infection with other fascial spaces

Temporal space infection present with other fascial spaces n (%)

Temporal + buccal

Temporal + buccal + submasseteric

Temporal + buccal + submasseteric + PMS

Temporal + submasseteric + PMS

Temporal + buccal + PMS

Temporal + buccal + submasseteric + submand + submental + NF

Temporal + buccal + submasseteric + PMS + perimand + LPS

Temporal + buccal + submasseteric + canine

Temporal + submasseteric

Temporal + submasseteric + PMS + perimand + LPS

Temporal + submasseteric + PMS + perimand + subcutaneous

Temporal + submasseteric + PMS + LPS +submand

Temporal + submasseteric + perimand + submand

Temporal + submand + submental + NF

Temporal + vestibular

4 (16.0)

2 (8.0)

2 (8.0)

2 (8.0)

1 (4.0)

1 (4.0)

1 (4.0)

1 (4.0)

1 (4.0)

1 (4.0)

1 (4.0)

1 (4.0)

1 (4.0)

1 (4.0)

1 (4.0)

Total 21 (84.0)

LPS = lateral pharyngeal space, NF = necrotizing fasciitis, perimand = perimandibular space,  
PMS = pterygomandibular space, submand = submandibular space

รูปที่ 3 จำานวนของการติดเชื้อในช่องพังผืดอื่น ๆ  ที่พบร่วมกับการติดเชื้อในช่องพังผืดเทมโพรัล

Fig. 3 Number of fascial space infections combined with temporal space infection.
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ล�ร์ (internal jugular venous thrombosis)

บทวิจารณ์

ก�รตดิเชือ้บรเิวณช่องพงัผดืเทมโพรลัพบได้น้อย จ�กก�ร

ศกึษ�นีพ้บว่�คว�มชกุของก�รตดิเชือ้บรเิวณช่องพงัผดืเทมโพรลั

เท่�กับร้อยละ 1.1 สอดคล้องกับก�รศึกษ�อ่ืน ๆ  ท่ีพบคว�มชุก 

ตำ่�เช่นกัน เช่น ก�รศึกษ�ของ Zhang และคณะ ในปี ค.ศ.2010 

พบผู้ป่วยติดเชื้อบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัล 18 ร�ยจ�กผู้ป่วยที่

มีก�รติดเช้ือบริเวณข�กรรไกรและใบหน้� (maxillofacial) 

จำ�นวน 212 ร�ย คิดเป็นคว�มชุกร้อยละ 8.5(3) ในขณะท่ีก�ร 
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ตารางที่ 3 ส�เหตุของก�รติดเชื้อ

Table 3 Cause of infection.

Origin n (%)

Tooth

- Caries exposed pulp

- Periodontitis

- Pericoronitis

- Retained root

- Embedded tooth with infected cyst

17 (68.0%)

7

5

2

2

1

Other

- Post extraction

- Fracture of alveolar bone 17 18

- Melioidosis

8 (32.0%)

6

1

1

ตารางที่ 4 ตำ�แหน่งฟันที่เป็นส�เหตุ

Table 4 Location of tooth that caused infection.

Location n

Upper molar

Lower molar

Upper + lower molar

12

11

1

ตารางที่ 5 จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�แต่ละประเภท

Table 5 Number of the patients receiving each category of 

treatment.

Treatment n

Ext + I & D I/O + I & D E/O + Abx

I & D I/O + Abx

I & D I/O + I & D E/O + Abx

Ext + I & D E/O + Abx

Ext + I & D I/O + Abx 

Abx only 

12

6

3

2

1

1

Abx = antibiotics, E/O = extra-oral, Ext = extraction, 
I & D = incision and drainage, I/O = intra-oral  

ตารางที่ 6 จำ�นวนครั้งของก�รผ่�ตัด

Table 6 Number of operations.

Number of operations n

Single operation drainage

Immune compromised patient

Healthy patient

14

2

Multiple operation drainage 

Immune compromised patient

Healthy patient

8

0

ตารางที่ 7 จำ�นวนวันที่นอนโรงพย�บ�ล

Table 7 Length of hospital stay.

Length of hospital stay n

1-5 days

6-10 days

11-15 days

16-20 days

More than 20 days

5

9

4

4

3

ศึกษ�ของ Mathew และคณะ(2) ในปี ค.ศ.2012 พบผู้ป่วย 5  

ร�ยในผูป่้วยทัง้หมด 137 ร�ย คดิเป็นคว�มชกุเท่�กบัร้อยละ 3.6

ในส่วนลักษณะท�งคลินิก จ�กก�รศึกษ�น้ีพบว่�ผู้ป่วย 

ทุกร�ยม�ด้วยอ�ก�รบวมบริเวณใบหน้�และอ้�ป�กได้น้อยลง 

(ร้อยละ 100) เกือบทุกร�ยมีอ�ก�รปวด (ร้อยละ 80.0) ซึ่งสอด 

คล้องกับก�รศึกษ�ของ Dang และคณะ ในปี ค.ศ.2016 ท่ีพบ 

ว่�ผู้ป่วยทุกร�ยม�ด้วยอ�ก�ร 3 อย่�งท่ีสำ�คัญ (clinical triad) 

คือ ปวด บวม และอ้�ป�กได้น้อย ส่วนอ�ก�รอ่ืน ๆ  ท่ีอ�จพบใน 

ผู้ป่วยบ�งร�ย ได้แก่ ปวดฟัน กลืนลำ�บ�ก และมีไข้ สอดคล้อง 

กับก�รศึกษ�ท่ีมีร�ยง�นเช่นกัน(4) ในผู้ป่วยบ�งร�ยท่ีไม่พบ

ลักษณะของก�รติดเชื้อแบบเฉียบพลัน เช่น มีไข้ อ�จสันนิษฐ�น

ได้ว่�ผู้ป่วยมีก�รติดเช้ือแบบเร้ือรัง เช่นเดียวกับก�รศึกษ�ของ 

Akst และคณะ ในปี ค.ศ.2005 ซ่ึงพบผู้ป่วยท่ีมีลักษณะก�ร 

ติดเช้ือแบบเร้ือรัง โดยผู้ป่วยม�ด้วยอ�ก�รบวม อ้�ป�กได้น้อย 

แต่ไม่มีอ�ก�รปวดและไม่มีไข้ นอกจ�กจะเป็นก�รติดเช้ือแบบ

เร้ือรังแล้ว ลักษณะดังกล่�วยังเข้�ได้กับอ�ก�รของโรคกลุ่ม 

เน้ืองอกหรือมะเร็งด้วย(7) นอกจ�กน้ี จ�กก�รศึกษ�น้ีพบว่�มี 

ผู้ป่วย 1 ร�ยท่ีพบอ�ก�รกัดฟันผิดปกติในลักษณะมีก�รสบเปิด

บริเวณฟันหลัง (posterior openbite) ด้�นเดียวกันกับบริเวณ

กระดูกหัก สอดคล้องกับร�ยง�นของ Mesgarzadeh และ 

คณะ(10) ในปี ค.ศ.2012 ที่พบก�รสบเปิดของฟันหลังในข้�ง

เดียวกันกับบริเวณท่ีติดเช้ือ ก�รสบเปิดบริเวณฟันหลังอ�จ 

อธบิ�ยได้จ�กตำ�แหน่งก�รตดิเชือ้บรเิวณอนิฟร�เทมโพรลัอยูใ่กล้

กับข้อต่อข�กรรไกร เม่ือมีก�รอักเสบและสร้�งหนองปริม�ณ 

ม�กทำ�ให้มกี�รกดเบยีดพืน้ทีบ่รเิวณหวัข้อต่อข�กรรไกรให้อยูใ่น

ตำ�แหน่งตำ่�ลง ทำ�ให้เกิดก�รสบเปิดของฟันหลังด้�นเดียวกันกับ



103ว.  ศลัยช์อ่งปาก-แมก็ซลิโลเฟเชยีลปีที่ 33  ฉบับที่ 2  ก.ค.-ธ.ค. 2562

ก�รติดเชื้อได้

จ�กก�รศึกษ�น้ีพบว่�ระยะเวล�ต้ังแต่เร่ิมมีอ�ก�รจน 

ผูป่้วยได้รบัก�รวนิจิฉยั (onset) เฉลีย่เท่�กบั 10.2 วนั (พสิยั 2-60 

วัน) สอดคล้องกับร�ยง�นจ�กก�รศึกษ�ของ Dang และคณะ ใน

ปี ค.ศ.2016 ซึ่งพบว่� ระยะเวล�เฉลี่ยอยู่ที่ 8.4 วัน (พิสัย 3-21 

วนั) ข้อมลูนีแ้สดงให้เหน็ว่�ผูป่้วยทีม่กี�รตดิเชือ้บรเิวณช่องพงัผดื

เทมโพรลัมกัได้รบัก�รวนิจิฉยัได้ล่�ช้�ซึง่อ�จเกดิจ�กส�เหตหุล�ย

ประก�ร ได้แก่ ก�รติดเชื้ออ�จอยู่ในตำ�แหน่งลึกโดยเฉพ�ะอย่�ง

ยิง่บรเิวณอนิฟร�เทมโพรลั ซึง่เป็นบรเิวณทีถ่กูล้อมรอบด้วยกระ- 

ดูกทุกด้�นจึงบดบังลักษณะอ�ก�รในระยะเร่ิมแรก(6) หรือผู้ป่วย

อ�จม�ด้วยอ�ก�รคล้�ยกับโรคข้อต่อกระดูกข�กรรไกร (tem-

poromandibular disorder) จึงทำ�ให้ก�รวินิจฉัยผิดพล�ด(11) 

จ�กก�รศึกษ�นี้พบผู้ป่วย 1 ร�ยได้รับก�รวินิจฉัยในครั้งแรกเป็น

โรคข้อต่อกระดูกข�กรรไกร และได้รับก�รรักษ�โรคดังกล่�วไป

แล้ว 1 สัปด�ห์ อ�ก�รไม่ดีขึ้น ได้ทำ�ก�รตรวจเพิ่มเติมจึงพบว่� แท้ 

จริงแล้วผู้ป่วยมีก�รติดเช้ือบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัล นอกจ�ก 

น้ี ส�เหตุอีกประก�รคือ ผู้ป่วยอ�จไม่มีอ�ก�รแสดงของก�รติด

เช้ือแบบเฉียบพลันดังท่ีได้กล่�วในข้�งต้น แต่จะแสดงอ�ก�รติด

เช้ือแบบเร้ือรังแทน และผู้ป่วยจะม�พบแพทย์เม่ือมีภ�วะแทรก 

ซ้อนเกิดข้ึนแล้ว(7) ก�รวินิจฉัยท่ีล่�ช้�ย่อมทำ�ให้ก�รรักษ�ล่�ช้� 

ก�รตดิเชือ้มกี�รลกุล�มและเกดิภ�วะแทรกซ้อนทีร่นุแรงต�มม� 

ในส่วนโรคร่วมของผูป่้วย จ�กก�รศกึษ�นีพ้บว่�ผูป่้วยส่วน

ใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น (20-29 ปี; 6 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 

24.0) และวัยกล�งคน (40-49 ปี; 7 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 28.0) 

และผู้ป่วยเกือบทั้งหมดมีสภ�วะหรือโรคท�งระบบร่วม (23 ร�ย 

คิดเป็นร้อยละ 92.0) สภ�วะหรือโรคท�งระบบดังกล่�วอ�จมี 

ส่วนเพิม่คว�มเสีย่งต่อก�รตดิเชือ้ ทัง้นีผ้ลก�รศกึษ�แตกต่�งจ�ก

ร�ยง�นของ Dang และคณะ ในปี ค.ศ.2016 ซึ่งร�ยง�นว่�ก�ร

ตดิเชือ้บรเิวณช่องพงัผดืเทมโพรลั ส่วนใหญ่พบในผูป่้วยทีแ่ขง็แรง

ไม่มีโรคประจำ�ตัว(4)

สำ�หรบัตำ�แหน่งก�รตดิเชือ้ จ�กก�รศกึษ�นีพ้บว่�ส่วนใหญ่

ผู้ป่วยจะมีก�รติดเช้ือของช่องพังผืดเทมโพรัลร่วมกับก�รติด 

เชือ้ในช่องพงัผดือืน่ ๆ  ม�กกว่�มกี�รตดิเชือ้เฉพ�ะช่องพงัผดืเทม-

โพรัลเพียงอย่�งเดียว โดยผลก�รศึกษ�น้ีแตกต่�งจ�กร�ยง�น 

ผู้ป่วยท่ีผ่�นม�ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก�รติดเช้ือเฉพ�ะช่องพังผืด 

เทมโพรัล(6-8,10,12-18) มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นก�รติดเชื้อร่วมกับช่อง

พงัผดือืน่ ๆ (11,19,20) จ�กก�รศกึษ�นีพ้บว่�ห�กเป็นก�รตดิเชือ้ร่วม 

ช่องพังผืดอ่ืน ๆ  ท่ีมักพบ ได้แก่ ช่องพังผืดบัคคัล ช่องพังผืดซับ-

แมสเซเตอริก และช่องพังผืดเทอริโกแมนดิบูล�ร์ อย่�งไรก็ต�ม 

ไม่ส�ม�รถบ่งบอกได้ว่�ก�รติดเช้ือมีจุดเร่ิมต้นจ�กช่องพังผืดใด

ก่อน

ด้�นส�เหตขุองก�รตดิเชือ้ จ�กก�รศกึษ�นีพ้บว่�ส่วนใหญ่

ม�จ�กฟัน (ร้อยละ 68.0) โดยพบได้ท้ังจ�กฟันบนและฟันล่�ง 

สอดคล้องกับร�ยง�นผู้ป่วยท่ีผ่�นม�ท่ีพบท้ังฟันบน(13,14,17) และ

ฟันล่�ง(7,14,20) เช่นกัน ก�รท่ีฟันล่�งเป็นส�เหตุของก�รติดเช้ือ

บรเิวณช่องพงัผดืเทมโพรลัได้นัน้อ�จเกดิจ�กแรงขณะเคีย้ว และ

กล้�มเน้ือบดเค้ียวมีก�รหดตัว ทำ�ให้ก�รติดเช้ือในช่องพังผืด 

แมสทิเคโทรี (masticatory space) ส�ม�รถกระจ�ยขึ้นไปท�ง

ด้�นศีรษะได้(18,21) ส่วนส�เหตุอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่ฟัน ได้แก่ ก�รติดเชื้อ

หลังถอนฟัน กระดูกเบ้�ฟันหัก และก�รติดเช้ือเมลิออยโดสิส  

พบว่�ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ (6 ร�ยจ�ก 8 ร�ย) มีก�รติดเชื้อ

หลังถอนฟัน ซ่ึงเป็นฟันท่ีไม่ปร�กฏลักษณะก�รติดเช้ือม�ก่อน 

สอดคล้องกับร�ยง�นผู้ป่วยในอดีตหล�ยก�รศึกษ�ซ่ึงพบว่�

ส�เหตุของก�รติดเช้ือบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัลเกิดภ�ยหลัง

ถอนฟันหลัง(6,7,10,11,13,15,18,19,22) โดยบ�งร�ยง�นระบุว่�เป็นฟันท่ี

ตารางที่ 8 เชื้อที่ตรวจพบจ�กผลก�รเพ�ะเชื้อ

Table 8 Microorganism identified from culture and sensitivity 

test.

Microbiology n

Viridans streptococci

Acinetobacter baumanii

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter baumanii (MDR)

Alpha hemolytic streptococci

Burkhoderia pseudomallei

Candida albicans

Coagulase positive staphylococci (MRSA)

Corynebacterium spp.

Enterobacter cloacae (MDR)

Enterococcus spp.

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella pneumoniae (ESBL)

Klebsiella pneumoniae (ESBL+MDR)

Micrococcus spp.

Neisseria spp.

Streptococcus spp.

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ไม่มีก�รติดเช้ือม�ก่อนเช่นเดียวกัน(19) ซ่ึงอ�จมีส�เหตุจ�กก�ร

ถอนฟันหลังท่ีรุนแรงทำ�ให้มีก�รฉีกข�ดของเย่ือหุ้มกระดูก เป็น

ผลให้เชือ้โรคจ�กฟันผ่�นทะลกุระดกูออกไปได้ง่�ยม�กขึน้(4) หรอื

อ�จเกิดจ�กก�รฉีดย�ช� โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รฉีดย�ช�สกัด 

เส้นประส�ทโพสทเีรยีร์ซพูเีรยีร์อลัวโีอล�ร์ (posterior superior 

alveolar nerve block) และ/หรือก�รสกัดเส้นประส�ทอิน- 

ฟีเรยีร์อลัวโีอล�ร์ (inferior alveolar nerve block) โดยใช้เข็ม

ฉีดซำ้�หล�ยคร้ัง เป็นก�รนำ�เช้ือในช่องป�กเข้�สู่ในเน้ือเย่ือได้

โดยตรง(4,16) หรืออ�จเกิดจ�กก�รติดเช้ือของก้อนล่ิมเลือด (in-

fected hematoma) ในบริเวณ pterygoid venous plexus 

ภ�ยหลังก�รฉีดย�ช�(19) นอกจ�กน้ียังพบผู้ป่วย 1 ร�ยท่ีมีก�ร 

ติดเช้ือจ�กกระดูกเบ้�ฟันบริเวณข�กรรไกรบนด้�นท้�ยหักสอด 

คล้องกับร�ยง�นผู้ป่วยโดย Barry และ Wass ในปี ค.ศ.1976 ที่

พบก�รติดเช้ือส�เหตุจ�กกระดูกบริเวณโพรงอ�ก�ศแม็กซิลล�

หัก ส่วนผู้ป่วยอีก 1 ร�ยมีส�เหตุจ�กก�รติดเช้ือเมลิออยโดสิส 

ซึ่งแสดงอ�ก�รบวมบริเวณใบหน้�เช่นกัน

ในส่วนก�รรกัษ� ผูป่้วยส่วนใหญ่ได้รบัก�รถอนฟันร่วมกบั

เจ�ะระบ�ยหนองและให้ย�ต้�นจลุชพีท�งหลอดเลอืดดำ� มเีพยีง 

1 ร�ยท่ีรักษ�ด้วยก�รให้ย�ต้�นจุลชีพเท่�น้ัน โดยผู้ป่วยร�ยน้ี

เป็นก�รติดเชื้อหลังถอนฟันกร�มบนซี่ท่ีส�มที่ไม่มีพย�ธิสภ�พ 

และไม่มีอ�ก�รท�งคลินิกของก�รติดเช้ืออย่�งชัดเจนม�ก่อน  

ผูป่้วยได้รบัก�รวนิจิฉยัและรกัษ�อย่�งรวดเรว็ตัง้แต่ช่วงแรกของ

ก�รติดเชื้อ จ�กก�รศึกษ�นี้พบว่� 1 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมด (8 

ร�ย ใน 24 ร�ย) ต้องรับก�รผ่�ตัดระบ�ยหนองซำ้� ทุกร�ยใน 

กลุ่มท่ีต้องมีก�รผ่�ตัดระบ�ยหนองซำ้�มีภ�วะท่ีส่งผลให้เกิด 

คว�มบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน อ�ทิเช่น โรคพิษสุร�เร้ือรัง 

ข�ดส�รอ�ห�ร โรคเบ�หว�น ก�รท่ีต้องผ่�ตัดระบ�ยหนองซำ้� 

อ�จมสี�เหตมุ�จ�กปัจจยัด้�นตวัผูป่้วยดงักล่�วหรอือ�จเกดิจ�ก

ลักษณะก�รติดเช้ือของช่องพังผืดเทมโพรัลเองซ่ึงอยู่ในตำ�แหน่ง

ลกึ ส่งผลให้ก�รผ่�ตดัระบ�ยหนองเพยีงครัง้เดยีวอ�จไม่เพยีงพอ 

ในประเด็นจำ�นวนวันพักรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล พบว่�ผู้ป่วย  

21 ใน 25 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 84.0 ต้องนอนโรงพย�บ�ลน�น

ม�กกว่� 5 วัน ผลก�รศึกษ�น้ีแสดงให้เห็นว่�ผู้ป่วยท่ีมีก�รติด 

เชื้อบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัลอ�จต้องนอนรักษ�ตัวในโรงพย�-

บ�ลน�นเม่ือเทียบกับก�รติดเช้ือบริเวณช่องป�กและใบหน้� 

อื่น ๆ

เชือ้ส�เหตทุีพ่บนัน้มหีล�กหล�ยกลุม่ ไม่ใช่เพยีงเชือ้ประจำ�

ถ่ินในช่องป�กแต่พบเช้ือในกลุ่มอ่ืน ๆ  โดยเฉพ�ะแบคทีเรียกลุ่ม

ทรงแท่งแกรมลบชนิดใช้ออกซิเจน ซ่ึงมักพบในก�รติดเช้ือของ 

ผู้ป่วยท่ีมีสภ�วะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผลก�รศึกษ�น้ีไม่สอดคล้อง

กบัก�รศกึษ�ทีม่ก่ีอนหน้�ทีพ่บว่�เชือ้ส�เหตมุกัเป็นเชือ้ประจำ�ถิน่

ในช่องป�ก(4,7,11,13,14,16,19)

ภ�วะแทรกซ้อนรุนแรงจ�กก�รติดเช้ือบริเวณช่องพังผืด

เทมโพรัล ที่พบจ�กก�รศึกษ�นี้ ได้แก่ ก�รติดเชื้อในกระดูกพรุน

ของข�กรรไกรล่�งและก�รเกดิภ�วะลิม่เลอืดอดุตนัในหลอดเลอืด

ดำ�อินเทอร์นัลจูกูล�ร์ ผู้ป่วยท่ีพบภ�วะแทรกซ้อนดังกล่�วเป็น 

ผู้ที่ได้รับก�รวินิจฉัยที่ล่�ช้�สอดคล้องกับก�รศึกษ�ที่มีม�ก่อน

หน้�(6,9,15) ภ�วะแทรกซ้อนดังกล่�วอ�จจะสัมพันธ์กับก�รติดเชื้อ

เป็นระยะเวล�น�น โดยในกรณขีองช่องพงัผดืเทมโพรลันีส่้วนหนึง่

อ�จเป็นผลจ�กก�รวนิจิฉยัทีล่่�ช้� ก�รตดิเชือ้เป็นระยะเวล�น�น

ทำ�ให้เนือ้เยือ่บรเิวณทีต่ดิเชือ้ข�ดเลอืดไปเลีย้ง หรอืมกี�รลกุล�ม

ของก�รติดเช้ือเข้�สู่โครงสร้�งในช้ันลึก ผลก�รศึกษ�น้ีแสดงให้

เห็นว่�ห�กผู้ป่วยมีระยะเวล�ก่อนม�พบแพทย์น�น ผู้รักษ�อ�จ

ต้องคำ�นึงถึงภ�วะแทรกซ้อนเหล่�นี้

สรุป

ก�รติดเช้ือบริเวณช่องพังผืดเทมโพรัลพบได้ไม่บ่อยและ

มักได้รับก�รวินิจฉัยท่ีล่�ช้� ก�รติดเช้ือจึงมีก�รลุกล�มและเกิด

ภ�วะแทรกซ้อนได้ ผูป่้วยทกุร�ยม�ด้วยอ�ก�ร 3 อย่�ง คอื ปวด 

บวมและอ้�ป�กได้น้อย ถ้�เป็นก�รตดิเชือ้เรือ้รงัผูป่้วยอ�จไม่มไีข้

และมอี�ก�รคล้�ยเนือ้งอก มะเรง็หรอืโรคข้อต่อกระดกูข�กรรไกร

ได้ มักพบก�รติดเช้ือร่วมกับก�รติดเช้ือในช่องพังผืดอ่ืนม�กกว่�

พบเพียงเฉพ�ะช่องพังผืดเทมโพรัลอย่�งเดียว ส�เหตุของก�ร 

ตดิเชือ้ส่วนใหญ่ม�จ�กฟัน ซึง่เป็นไปได้ทัง้ฟันบนและฟันล่�ง และ

พบผู้ป่วยที่มีก�รติดเชื้อภ�ยหลังก�รถอนฟันหลังซึ่งอ�จมีหรือ

ไม่มีก�รติดเช้ือม�ก่อนก็ได้ ซ่ึงอ�จมีส�เหตุจ�กก�รถอนฟันท่ี

รุนแรง ก�รฉีดย�ช�เฉพ�ะที่ซำ้�หล�ยครั้ง และก�รติดเชื้อของ 

ก้อนลิ่มเลือดบริเวณ pterygoid venous plexus หลังฉีดย�ช� 

ผู้ป่วยท่ีมีก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� ห�ก

พบก�รเปล่ียนแปลงของก�รสบฟันซ่ึงตรวจไม่พบม�ก่อนโดย

เฉพ�ะก�รสบเปิดของฟันหลัง ควรสงสัยก�รติดเช้ือบริเวณช่อง

พังผืดเทมโพรัลร่วมด้วย พบก�รติดเช้ือได้ท้ังในผู้ป่วยท่ีแข็งแรง 

ดีและผู้ป่วยท่ีมีสภ�วะบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน เช้ือส�เหตุ 

ท่ีพบ ได้แก่ เช้ือประจำ�ถ่ินในช่องป�กและเช้ือในกลุ่มอ่ืน ๆ  โดย
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เฉพ�ะแบคทีเรียกลุ่มทรงแท่งแกรมลบชนิดใช้ออกซิเจน ซ่ึงมัก

พบในก�รติดเช้ือของผู้ป่วยท่ีมีสภ�วะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ก�ร

รักษ�ส่วนใหญ่เป็นก�รถอนฟันร่วมกับเจ�ะระบ�ยหนองและ 

ก�รให้ย�ต้�นจุลชีพ พบว่� 1 ใน 3 ของผู้ป่วยต้องรับก�รผ่�ตัด

ระบ�ยหนองซำ้� แนวท�งก�รรักษ�ในผู้ป่วยกลุ่มน้ีแนะนำ�ให้ 

เลือกใช้ย�ต้�นจุลชีพท่ีมีฤทธ์ิครอบคลุมเช้ือในช่องป�กและเช้ือ

แบคทเีรยีทรงแท่งแกรมลบชนดิใช้ออกซเิจนซึง่มกัพบในผูป่้วยที่

มีสภ�วะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ก�รผ่�ตัดระบ�ยหนองอ�จต้องทำ�

หล�ยครั้ง และทันตแพทย์ผู้รักษ�ควรคำ�นึงถึงภ�วะแทรกซ้อนที่

อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รติดเชื้อม�เป็นระยะเวล�น�น
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บทคัดย่อ	 	 อะเมโลบลาสโทมาเป็นเนื้องอกที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มเนื้องอกเหตุกำาเนิดฟันชนิดไม่ร้ายแรง อะเมโลบลาส- 

โทมาแต่ละชนิดมีพฤติกรรมทางคลินิกรวมทั้งลักษณะทางภาพรังสีที่แตกต่างกัน อาจพบลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา 

หลายชนิด แต่ละชนิดมีการพยากรณ์โรคที่แตกต่างกัน ทำาให้ต้องพิจารณาการรักษาที่แตกต่างกัน การศึกษาน้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารวบรวมและนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป การรักษา และการกลับเป็นซำ้าของอะเมโล- 

บลาสโทมา ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการรักษา ภาพรังสี และผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ตั้งแต่เดือน 

มกราคม ปี พ.ศ.2535 ถึงเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2560 เป็นเวลา 25 ปี โดยมีตัวอย่างผู้ป่วย จำานวนทั้งหมด 37 ราย พบ 

ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นอะเมโลบลาสโทมา มีสัดส่วนระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เท่ากับ 1.85 : 1 มีอายุ 

ตั้งแต่ 8-80 ปี เฉลี่ย 36.0 ± 18.1 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 24.3) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการบวม

ขึ้นอย่างช้า ๆ  และไม่มีอาการใด ๆ  ร่วมด้วย (ร้อยละ 64.9) ตำาแหน่งที่พบมากที่สุด คือ ขากรรไกรล่างด้านหลัง (ร้อยละ 

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล  ปีที่ 33  หน้�  106-117, พ.ศ.2562
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35.1) ลักษณะภาพถ่ายรังสีที่พบบ่อยสุด คือ ลักษณะเงาโปร่งรังสีหลายวง (ร้อยละ 51.4) ส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัย

เป็นอะเมโลบลาสโทมาชนิดเนื้อตัน (ร้อยละ 83.9) โดยเป็นชนิดเพล็กซิฟอร์มมากที่สุด (ร้อยละ 18.9) ส่วนใหญ่ได้รับ

การรักษาแบบผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน มีเพียง 8 รายที่ได้รับการรักษาแบบอนุรักษ์ โดยผู้ป่วยทั้งหมดมีระยะเวลา

ติดตามอาการ ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 7 ปี 8 เดือน โดยมีระยะเวลาติดตามอาการเฉลี่ยเท่ากับ 31.4 ± 22.3 เดือน มีผู้ป่วย

เพียง 1 ราย (ร้อยละ 2.7) วินิจฉัยเป็นอะเมโลบลาสโทมาในถุงนำ้าชนิดมิวรัล ที่พบการกลับเป็นซำ้าของโรคภายหลังการ

รักษาแบบอนุรักษ์แล้วเป็นเวลา 10 เดือน จึงได้รับการรักษาซำ้าโดยได้รับการรักษาแบบผ่าตัด หลังจากนั้นได้ติดตามการ

รักษาเป็นระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน ยังไม่พบการกลับเป็นซำ้าของโรค

  อะเมโลบลาสโทมาเป็นเนื้องอกเหตุกำาเนิดฟันชนิดไม่ร้ายแรง แต่มีการกลับเป็นซำ้าของโรคสูง โดยเฉพาะถ้า

ให้การรักษาแบบอนุรักษ์ จึงควรวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม การติดตามการรักษาควรทำาอย่างต่อเน่ืองและยาว 

นาน

คำ�สำ�คัญ	: อะเมโลบลาสโทมา ลักษณะทางคลินิก ภาพรังสี จุลพยาธิวิทยา การรักษา

Abstract	 	 Ameloblastoma is the most common benign odontogenic tumor. Each type of ameloblas-

toma has different clinicoradiographic presentations, histopathological features, and prognosis,  

that leads to differrent treatment modalities. The aim of this study was to present the clinical  

features, radiographic features, histopathological features, treatment modalities and recurrence  

rates of ameloblastoma in the Faculty of Dentistry, Khon Kaen University.

  This research was performed as a retrospective study of the clinical, radiographic and  

histopathological features of ameloblastoma from January 1992 to September 2017 (25 years).  

Total case number (n) was 37. The female : male ratio was 1.85 : 1. Age ranged from 8-80 years  

(mean ± S.D. was 36.0 ± 18.1 years) with a predominance in the fifth decades of life (24.3%).  

The most common clinical feature was painless swelling (64.9%). Posterior mandible (35.1%)  

was the most common site of tumor. Radiologically, the most common feature was multilocular  

radiolucency (51.3%). The most common type was solid/multicystic ameloblastoma (83.9%). The 

most common histopathologic feature was a plexiform type (18.9%). Most of the cases were  

treated by resection, only 8 cases were treated by conservative treatment. Follow-up periods  

ranged from 6 months to 7 years 8 months (mean ± S.D was 31.4 ± 22.3 months). One patient (2.7%),  

diagnosed as unicystic ameloblastoma (mural type), was treated by conservative treatment. Ten  

months after treatment, the patient had recurrent ameloblastoma (plexiform type), then  

treated by radical treatment without the recurrence at 2 years 8 months follow-up period.

  Ameloblastoma is the benign odontogenic tumor, with high recurrent rate when treated  

by conservative treatment. So we need to select the most suitable treatment modality for each 

patient with long-term follow-up.

Keywords : ameloblastoma, clinical feature, radiographic feature, histopathological feature, treatment
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พล�สติก (desmoplastic) มักอยู่ตำ�แหน่งด้�นหน้�ของข�กรร-

ไกร (anterior region of jaw) โดยเฉพ�ะข�กรรไกรบน อ�ก�ร

แสดงเริม่แรกคอื ก�รขย�ยตวัอย่�งช้� ๆ  ไม่มอี�ก�รใด ๆ  พบก�ร

ขย�ยของกระดูกไปท�งด้�นแก้มและด้�นลิ้น (buccal and 

lingual expansion) และอ�จมีอ�ก�รอื่น ๆ  ต�มม�หล�ยอย่�ง 

ได้แก่ สูญเสียฟัน ก�รสบฟันผิดปกติ อ�ก�รช� อ�ก�รปวด  

รูปร่�งใบหน้�ผิดปกติ อ้�ป�กได้จำ�กัด ก�รบดเคี้ยวลำ�บ�ก และ

ท�งเดินห�ยใจอุดตัน ห�กปล่อยให้เนื้องอกขย�ยขน�ดไปเรื่อย ๆ  

อ�จเป็นอันตร�ยถึงชีวิตได้ ลักษณะท�งภ�พรังสีส่วนใหญ่พบ

ลกัษณะเง�โปร่งรงัสหีล�ยวง และขอบเขตโค้งเรยีบ (corticated 

multilocular radiolucency) อ�จเรียกลักษณะภ�พรังสีนี้ว่�

ฟองสบู่ (soap-bubble) หรือรวงผ้ึง (honey comb) อ�จพบ

ก�รละล�ยของร�กฟัน (root resorption) และรอยโรคอ�จ

สัมพันธ์กับฟันที่ยังไม่ขึ้น ส่วนอะเมโลบล�สโทม�ชนิดเดสโม-

พล�สตกิ อ�จพบลกัษณะเง�โปร่งรงัสร่ีวมกบัเง�ทบึรงัสี (mixed 

radiolucent-radiopaque) ได้

เมื่อพิจ�รณ�ลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย� พบว่�อะเมโล- 

บล�สโทม�มลีกัษณะคล้�ยกบัอวยัวะทีจ่ะเกดิเป็นฟัน ชนดิทีพ่บ 

ได้บ่อยที่สุด คือ ชนิดฟอลลิคูล�ร์ (follicular)(2)  รองลงม�คือ  

ชนิดเพล็กซิฟอร์ม (plexiform) นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถพบชนิด 

อะแคนโทม�ตัส (acanthomatous) แกรนูล�ร์เซลล์ (granular 

cell) บ�ซัลเซลล์ (basal cell) และเดสโมพล�สติก และส�ม�รถ

พบลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�หล�ยชนิดผสมกัน (admixed 

histopathological type) ในเนื้องอกก้อนเดียวได้ ก�รรักษ� 

รอยโรคนี้มีแนวคิดที่แตกต่�งกัน ตั้งแต่วิธีก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ 

(conservative treatment) ก�รรักษ�แบบผ่�ตัดถอนร�กถอน

โคน (radical treatment) ไปจนถึงก�รรักษ�ด้วยรังสีบำ�บัด(5) 

(radiotherapy) ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกขน�ดใหญ่ และไม่ส�ม�รถ

ตัดออกได้หมด ซึ่งแนวคิดก�รรักษ�ที่แตกต่�งกันนี้อ�จสัมพันธ์

กับก�รกลับเป็นซำ้�ของโรค (recurrence) โดยพบว่�ในก�ร 

รักษ�แบบอนุรักษ์มีอัตร�ก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคสูงถึงร้อยละ 

60-80 และลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�แต่ละชนิดไม่ส�ม�รถนำ�

ม�พย�กรณ์โรคได้(2)  จ�กก�รศึกษ�ของ Almeida และคณะ ใน

ปี ค.ศ.2016(6) พบว่� ส่วนใหญ่มีก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคภ�ยใน 

5 ปีหลังก�รรักษ� แต่มีผู้ป่วยบ�งร�ยที่มีก�รกลับเป็นซำ้�ในช่วง

เวล� 14 และ 19 ปีหลงัก�รรกัษ� จงึควรตดิต�มก�รรกัษ�ให้น�น

ที่สุดเท่�ที่ทำ�ได้ ส่วนผลก�รศึกษ�จ�กก�รทบทวนวรรณกรรม

บทนำา
รอยโรคที่พบในกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� (maxil- 

lofacial bone tumors) ส�ม�รถแบ่งได้หล�ยประเภทต�ม

ลักษณะคว�มผิดปกติท�งพย�ธิวิทย� (pathological process) 

ซึ่งส�ม�รถจำ�แนกได้เป็นกลุ่มเนื้องอกเหตุกำ�เนิดฟัน หรือเนื้อ 

งอกโอดอนโทเจนิก (odontogenic tumor) ที่มีเซลล์ต้นกำ�เนิด

ม�จ�กเนื้อเยื่อเก่ียวกับก�รสร้�งฟันกับกลุ่มเน้ืองอกนอนโอ- 

ดอนโทเจนิก (non-odontogenic tumor) ท่ีไม่ได้มีเซลล์ต้น

กำ�เนิดม�จ�กเนื้อเยื่อเกี่ยวกับก�รสร้�งฟัน จ�กก�รศึกษ�รอย 

โรคที่พบในกระดูกข�กรรไกรของคนไทย จำ�นวนทั้งหมด 2,216 

ร�ย ของ Chungpanich และ Sukboon(1) พบว่�รอยโรคส่วน

ใหญ่จดัอยูใ่นกลุม่ถุงนำ�้ (ร้อยละ 50.3) รองลงม�คอื กลุม่เนือ้งอก

โอดอนโทเจนิก (ร้อยละ 24.8) กลุ่มรอยโรคคล้�ยเนื้องอก (ร้อย

ละ 7.9) และกลุ่มเนื้องอกนอนโอดอนโทเจนิก (ร้อยละ 3.9) ต�ม

ลำ�ดับ โดยโรคที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มเนื้องอกโอดอนโทเจนิก คือ 

อะเมโลบล�สโทม� (ร้อยละ 47.3) คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของรอย

โรคที่พบในกระดูกข�กรรไกรทั้งหมด

จ�กก�รจำ�แนกขององค์ก�รอน�มัยโลก ในปี ค.ศ.2017(2) 

ได้แบ่งประเภทอะเมโลบล�สโทม�ไว้ดังนี้ 1) อะเมโลบล�สโทม�

ในกระดูกข�กรรไกรหรืออะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อตัน (con-

ventional ameloblastoma, classic intraosseous amelo- 

blastoma หรอื solid/multicystic ameloblastoma) ซึง่เป็น

อะเมโลบล�สโทม�ที่พบได้บ่อยที่สุด 2) อะเมโลบล�สโทม�ชนิด

ถุงนำ้� (ameloblastoma, unicystic type) พบได้ร้อยละ 5-22 

ของอะเมโลบล�สโทม�ทั้งหมด และ 3) อะเมโลบล�สโทม�นอก

กระดูกข�กรรไกร (ameloblastoma, extraosseous/periph-

eral type) พบได้ร้อยละ 1-10 ของอะเมโลบล�สโทม�ทั้งหมด 

อะเมโลบล�สโทม�ในกระดกูข�กรรไกรหรอือะเมโลบล�ส-

โทม�ชนิดเนื้อตัน(2) ส่วนใหญ่มักพบในผู้ป่วยอ�ยุ 40-50 ปี เพศ

ช�ยและหญิงมีอัตร�ก�รเกิดโรคไม่แตกต่�งกัน(3) มีก�รศึกษ� 

ถึงอุบัติก�รณ์ก�รเกิดโรคอะเมโลบล�สโทม�ของคนไทย โดย 

Dhanuthai และคณะ(4) ในผู้ป่วยจำ�นวน 486 ร�ย พบว่�มีอ�ยุ

ตั้งแต่ 4-83 ปี (อ�ยุเฉลี่ย 34.4 ปี) เป็นเพศช�ย 239 ร�ย (ร้อย

ละ 49.2) และเพศหญิง 246 ร�ย (ร้อยละ 50.6) ประม�ณร้อย

ละ 80 ของอะเมโลบล�สโทม�ท้ังหมด พบในกระดูกข�กรรไกร

ล่�ง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในตำ�แหน่งข�กรรไกรล่�งด้�นหลัง  

(posterior mandible) แต่อะเมโลบล�สโทม�ชนิดเดสโม-
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อย่�งเป็นระบบ (systematic review)(7)  พบว่� ก�รรักษ�แบบ

อนุรักษ์มีก�รกลับเป็นซำ้�ใกล้เคียงกับก�รรักษ�แบบผ่�ตัด อย่�ง 

ไรก็ต�ม ก�รรกัษ�แบบอนรุกัษ์ช่วยให้ผูป่้วยมคีณุภ�พชวีติทีดี่กว่� 

สำ�หรับอะเมโลบล�สโทม�ชนิดถุงนำ้�นั้น(2)  ประม�ณร้อย

ละ 50 ของผู้ป่วยได้รับก�รวินิจฉัยเมื่ออ�ยุ 20 ปี พบอยู่ในช่วง

อ�ยุตั้งแต่ 1-79 ปี โดยมีอ�ยุเฉลี่ย 16 ปีในผู้ป่วยที่พบเนื้องอก

สัมพันธ์กับฟันคุด (impacted tooth) ซึ่งพบในเพศช�ยม�ก 

กว่�เล็กน้อย และอ�ยุเฉลี่ย 35 ปีในผู้ป่วยที่ไม่มีฟันคุด (ab-

scence of impaction) ซึ่งพบในเพศหญิงม�กกว่�เล็กน้อย  

ส่วนใหญ่พบในบรเิวณฟันกร�มล่�งซีท่ี่ส�มของกระดกูข�กรรไกร

ล่�งและกระดูกข�กรรไกรล่�งส่วนท้�ยฟันกร�ม (ramus) และ 

ยังส�ม�รถพบระหว่�งร�กฟัน (inter-radicular) ปล�ยร�กฟัน 

(periapical) และบริเวณสันเหงือกไร้ฟัน (edentulous) ได ้ 

โดยมักไม่มีอ�ก�รใด ๆ  นอกจ�กก�รขย�ยตัวของข�กรรไกร 

ลักษณะท�งภ�พรังสีส่วนใหญ่มักพบเป็นลักษณะเง�โปร่งรังสีวง

เดียว ขอบเขตชัดเจนสัมพันธ์กับฟันท่ียังไม่ขึ้น ส่วนรอยโรคที่ไม่

สัมพันธ์กับฟันคุดอ�จพบลักษณะขอบหยัก (scalloped) ลักษ- 

ณะท�งจุลพย�ธิวิทย�อ�จจำ�แนกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ลูมินัล 

(luminal) อินทร�ลูมินัล (intraluminal) และมิวรัล (mural)  

ส่วนใหญ่ให้ก�รรกัษ�เหมอืนกบัถงุนำ�้ทัว่ไปคอื วธิกี�รรกัษ�แบบ

อนุรักษ์ ก�รพิจ�รณ�ถึงก�รรักษ�อื่นขึ้นอยู่กับรูปแบบและขน�ด 

ของอะเมโลบล�สโทม� อะเมโลบล�สโทม�ชนิดมิวรัลถือว่�เป็น

ชนิดท่ีรุนแรงที่สุดในอะเมโลบล�สโทม�ชนิดถุงนำ้� อ�จจัดให้

พฤติกรรมเหมือนกับอะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อตันได้ ซึ่งควร

รักษ�แบบผ่�ตัดหรือติดต�มก�รรักษ�อย่�งระมัดระวัง โดยอ�จ

พบก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคในช่วง 10 ปีหลังจ�กเริ่มต้นรักษ� 

ได้

อะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกร(2) คือ เนื้องอกที่

พบในเนื้อเยื่ออ่อนของเหงือก หรือบริเวณสันเหงือกไร้ฟัน โดย 

พบตั้งแต่อ�ยุ 9-92 ปี (อ�ยุเฉลี่ยเท่�กับ 50-54 ปี) พบในเพศ 

ช�ยม�กกว่�เลก็น้อย ตำ�แหน่งทีพ่บม�กทีส่ดุคอื เนือ้เยือ่อ่อนด้�น

ท้�ยฟันกร�มของข�กรรไกรล่�ง (mandibular retromolar 

area) รองลงม�คอื เนือ้เยือ่อ่อนด้�นท้�ยฟันกร�มของข�กรรไกร

บน (maxillary tuberosity) มักไม่มีอ�ก�รใด ๆ  ลักษณะรอย 

โรคเป็นก้อนนูนฐ�นกว้�ง (sessile exophytic lesion) พื้นผิว

ของเน้ือเยื่ออ�จพบเป็นลักษณะเรียบหรือเป็นปุ่มหรือเม็ดเล็ก ๆ  

(papillary/granular surface) อ�จมีสีปกติหรือมีสีแดงไปจน 

ถึงแดงเข้ม ลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�พบเหมือนกับอะเมโล- 

บล�สโทม�ชนดิเนือ้ตนั ก�รรกัษ�ควรทำ�ก�รผ่�ตัดออกพร้อมท้ัง

ขย�ยขอบเขตไปยังเนื้อเยื่อส่วนที่ปกติด้วย มีก�รกลับเป็นซำ้� 

ของโรคตำ่�ม�ก แต่ควรติดต�มก�รรักษ�ให้น�นที่สุด

ก�รศกึษ�นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษ�รวบรวมและนำ�เสนอ

ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไปของโรคอะเมโลบล�สโทม� เพศ อ�ยุ 

อ�ก�รนำ�และอ�ก�รแสดงท�งคลินิก ตำ�แหน่งของโรค อ�ก�ร

ท�งคลินิก ลักษณะท�งภ�พรังสี ลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�  

ก�รรักษ� ภ�วะแทรกซ้อนภ�ยหลังก�รรักษ� ก�รติดต�มก�ร

รักษ� และก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคอะเมโลบล�สโทม� ในผู้ป่วย

ที่ม�รับก�รรักษ� ณ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ขอนแก่น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย

รูปแบบการวิจัย

ก�รศึกษ�นี้เป็นก�รศึกษ�เชิงพรรณน� (descriptive 

study) โดยเป็นก�รศึกษ�ย้อนหลัง (retrospective study)  

เกบ็รวบรวมข้อมลูด้�นลกัษณะท�งประช�กรศ�สตร์และตัวแปร 

อื่น ๆ  ได้แก่ สัญช�ติ เพศ อ�ยุ อ�ก�รนำ�และอ�ก�รแสดงท�ง

คลินิก ตำ�แหน่งของโรค ลักษณะท�งภ�พรังสี ลักษณะท�งจุล-

พย�ธิวิทย� ก�รรักษ� ภ�วะแทรกซ้อนภ�ยหลังก�รรักษ� ก�ร

ติดต�มก�รรักษ� และก�รกลับเป็นซำ้�ของโรค

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประช�กรในก�รศึกษ�นี้คือ ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็น

อะเมโลบล�สโทม�ที่เข้�ม�รับก�รรักษ�ที่คลินิกศัลยศ�สตร์ช่อง

ป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

กลุม่ตวัอย่�งทีใ่ช้ในก�รศกึษ�นีค้อื ผูป่้วยท่ีได้รบัก�รวนิจิ- 

ฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ที่เข้�ม�รับก�รรักษ�ที่คลินิกศัลย-

ศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม ปี พ.ศ.2535 ถึงวันที่ 30 กันย�ยน ปี พ.ศ.

2560 โดยมีเกณฑ์ก�รคัดเข้�และคัดออกจ�กก�รศึกษ�ดังต่อไป

นี้

เกณฑ์ทีใ่ช้คดัเข้�เพือ่ก�รศกึษ� ประกอบด้วย 1) เป็นผู้ป่วย

ทีไ่ด้รับก�รยนืยนัว่�เป็นอะเมโลบล�สโทม� ด้วยวธิกี�รตดัชิน้เนือ้

ส่งตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย�เพื่อวินิจฉัย (oral biopsy) ที่คลินิก
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ศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ขอนแก่น 2) ได้รับก�รรักษ�โดยวิธีก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ หรือ

รกัษ�แบบผ่�ตดัถอนร�กถอนโคน และตดิต�มอ�ก�รรกัษ�อย่�ง

น้อย 6 เดอืนทีค่ลินกิศลัยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และ 3) มีข้อมูลจ�กเวชระเบียนผู้ป่วย  

ภ�พรังสี แผ่นสไลด์ชิ้นเนื้อที่ทำ�ก�รย้อมสีแล้ว และใบร�ยง�น 

ผลก�รตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย�ครบถ้วนทั้งหมด

เกณฑ์ที่ใช้คัดออกจ�กก�รศึกษ� ประกอบด้วย 1) ผู้ป่วย 

ท่ีได้รับก�รรักษ� แต่ไม่ได้รับก�รควักรอยโรค (enucleation) 

ออกท้ังหมด หรอืไม่ได้รบัก�รผ่�ตดัออกทัง้หมด กล่�วคอื จ�กผล

ตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย�ภ�ยหลังก�รรักษ� พบอะเมโลบล�สโท

ม�ท่ีขอบของชิ้นเนื้อ (positive margin) 2) ผู้ป่วยที่ปฏิเสธก�ร 

รักษ� หรือไปรับก�รรักษ�ต่อที่โรงพย�บ�ลอื่นนอกเหนือจ�กที่

คลินิกศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิท- 

ย�ลัยขอนแก่น 3) ผู้ป่วยที่ไม่ม�ติดต�มก�รรักษ� หรือติดต�ม 

ก�รรักษ�น้อยกว่� 6 เดือน ภ�ยหลังจ�กก�รรักษ�ที่คลินิกศัลย- 

ศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

และ 4) รอยโรคอืน่นอกเหนอืจ�กอะเมโลบล�สโทม�ชนดิเนือ้ตนั 

ชนิดถุงนำ้� และชนิดนอกกระดูกข�กรรไกร เช่น metastasizing 

ameloblastoma, ameloblastic carcinoma เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

แบบบันทึกข้อมูลสำ�หรับบันทึกข้อมูลทั่วไป และข้อมูล 

ของโรคอะเมโลบล�สโทม�

วิธีการเก็บข้อมูล

ผู้วิจัยทำ�หนังสือถึงผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลทันตกรรม 

เพ่ือขออนุญ�ตเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยอะเมโลบล�สโทม�ที่ 

เข้�รับก�รรักษ�ที่คลินิกศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทย-

ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม ปี พ.ศ. 

2535 ถึงวันที่ 30 กันย�ยน ปี พ.ศ.2560 โดยเก็บข้อมูลจ�ก 

เวชระเบียนผู้ป่วย ภ�พรังสี แผ่นสไลด์ชิ้นเนื้อท่ีทำ�ก�รย้อมส ี

แล้ว และใบร�ยง�นผลก�รตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย�

1. ข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย บันทึกข้อมูลเฉพ�ะส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�นี้ ทั้งนี้ได้มีก�รปกปิดข้อมูลเฉพ�ะ และ

ใช้รหัสแทนผู้ป่วยที่กำ�หนดขึ้นม� โดยข้อมูลที่ลงบันทึก คือ รหัส

แทนผู ้ป่วย สัญช�ติ เพศ อ�ยุ อ�ก�รนำ�และอ�ก�รแสดง 

ท�งคลินิก ตำ�แหน่งของโรค ก�รรักษ� ภ�วะแทรกซ้อนภ�ยหลัง 

ก�รรักษ� ก�รติดต�มก�รรักษ� และก�รกลับเป็นซำ้�ของโรค

  ก�รศึกษ�นี้ได้กำ�หนดตำ�แหน่งโรคของอะเมโลบล�ส- 

โทม�ในกระดูกข�กรรไกรแบ่งเป็นส่วนต่�ง ๆ (3) โดยข�กรรไกร 

บนแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนด้�นหน้� (anterior) ตัง้แต่กึง่กล�ง

ถึงฟันเขี้ยว (midline to distal surface of canine) ส่วนกล�ง 

(middle) ตั้งแต่ฟันกร�มน้อยซี่ที่ 1 ถึงฟันกร�มน้อยซี่ที่ 2 (me-

sial surface of first premolar to distal surface of second 

premolar) และส่วนด้�นหลัง (posterior) ตั้งแต่ฟันกร�มซี่ที่ 1 

ถึงกระดูกส่วนท้�ย (mesial surface of first molar to tuber-

osity) ข�กรรไกรล่�งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนด้�นหน้� ตั้งแต่

กึ่งกล�งถึงฟันเขี้ยว ส่วนกล�ง ตั้งแต่ฟันกร�มน้อยซ่ีที่ 1 ถึงฟัน

กร�มน้อยซีท่ี ่2 และส่วนด้�นหลงั ตัง้แต่ฟันกร�มซีท่ี ่1 ถงึกระดูก

ส่วนท้�ยรวมทั้งข้อต่อข�กรรไกร (mesial surface of first  

molar to angle, ramus, condyle and coronoid process) 

ส่วนตำ�แหน่งโรคของอะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกร

หรือที่พบในเนื้อเยื่ออ่อนได้จำ�แนกออกม�ต่�งห�ก

  ก�รศกึษ�นีไ้ด้กำ�หนดก�รรกัษ�ของอะเมโลบล�สโทม�

ในกระดูกข�กรรไกรและอะเมโลบล�สโทม�ในถุงนำ้� แบ่งเป็น 

ก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ และก�รรักษ�แบบผ่�ตัดถอนร�กถอน 

โคน ซึ่งอ�จกระทำ�ร่วมกับก�รระบ�ยถุงนำ้�ก่อนก�รรักษ� (mar-

supialization/decompression) หรอืไม่ก็ได้ ในก�รรักษ�อะมี- 

โลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกรหรือที่พบในเนื้อเยื่ออ่อน  

ก�รรักษ�ที่ได้รับมีเพียงอย่�งเดียว คือ ก�รตัดรอยโรคออกทั้ง 

หมด (excision)

  ก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ ได้แก่ ก�รควักถุงนำ้�เพียงอย่�ง

เดียว หรือก�รควักถุงนำ้�ร่วมกับก�รรักษ�เสริม ได้แก่ ขูดเนื้อเยื่อ

โดยรอบ (curettage) ตัดกระดูกโดยรอบ (peripheral osteo- 

tomy) หรือก�รใช้ส�รเคมีค�ร์นอย (Carnoy’s solution) อย่�ง

ใดอย่�งหนึ่งหรือร่วมกัน

  ก�รรักษ�แบบผ่�ตัดถอนร�กถอนโคน คือ ก�รตัดให้มี

ขอบเขตห่�งจ�กรอยโรค 1-1.5 ซม. โดยวัดจ�กภ�พรังสี

  ในก�รรักษ�แบบผ่�ตัดในข�กรรไกรบน ได้แก่ ก�รตัด

กระดูกข�กรรไกรบนบ�งส่วน (partial maxillectomy) โดยได้

รับก�รบูรณะด้วยแผ่นเนื้อเยื่อผิวหนัง (split thickness skin 

graft) ได้รับก�รบูรณะด้วยเนื้อเยื่อไขมันจ�กกระพุ้งแก้ม (buc- 

cal fat pad) หรือใส่เพด�นเทียม (obturator) อย่�งใดอย่�ง 
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หนึ่งหรือร่วมกัน

  ในก�รรักษ�แบบผ่�ตัดในข�กรรไกรล่�ง ได้แก่ ก�ร 

ตัดกระดูกข�กรรไกรล่�งออกบ�งส่วน (segmental mandibu- 

lectomy) ก�รตัดกระดูกข�กรรไกรล่�งออกบ�งส่วนร่วมกับนำ�

ข้อต่อข�กรรไกรออกร่วมด้วย (segmental mandibulectomy 

with disarticulation of temporomandibular joint) โดยได้

รับก�รบูรณะด้วย fibular free flap ได้รับก�รบูรณะด้วย A-O 

plate หรือ reconstruction plate อย่�งใดอย่�งหนึ่ง และอ�จ

ได้รับก�รปลูกถ่�ยกระดูกทันที (immediate reconstruction  

with anterior iliac crest bone graft) หรือปลูกถ่�ยกระดูก 

ภ�ยหลัง (delayed reconstruction with anterior iliac  

crest bone graft) อย่�งใดอย่�งหนึ่ง

  ผูป่้วยทีไ่ด้รบัก�รรกัษ�ทกุร�ย ได้นำ�ช้ินเนือ้ไปตรวจท�ง

จุลพย�ธิวิทย� เพื่อตรวจขอบเขตของก�รผ่�ตัด ว่�ไม่มีเนื้องอก

เหลืออยู่ (free tumor at margin) 

2. ข้อมูลจากภาพรังสี ภ�พถ่�ยท�งรังสีได้รับก�รอ่�นซำ้�

อีกครั้งโดยผู้วิจัย ก�รศึกษ�นี้ ได้แบ่งลักษณะท�งภ�พรังสีต�ม

ก�รแบ่งขององค์ก�รอน�มัยโลก ปี ค.ศ.2017(2) คือ เง�โปร่งรังสี

วงเดียว (unilocular radiolucency) เง�โปร่งรังสีหล�ยวง 

(multilocular radiolucency) และเง�โปร่งรังสีผสมเง�ทึบรังสี 

รวมท้ังลักษณะอื่น ๆ  ที่พบได้ คือ ร�กฟันละล�ย และฟันถูกดัน

เปลี่ยนตำ�แหน่ง (tooth displacement)

3. ข้อมูลจากแผ่นสไลด์ชิ้นเนื้อที่ทำาการย้อมสีแล้ว และ 

ใบรายงานผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ผู้ป่วยทุกร�ยได้รับ

ก�รตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย ที่คณะทันตแพทยศ�สตร ์

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และรอยโรคอะเมโลบล�สโทม�ภ�ย 

หลงัก�รรกัษ�ท้ังหมดได้ส่งตรวจชิน้เน้ือเพ่ือดชูนดิและขอบเขตที่

คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น เช่นเดิม ผู้วิจัย 

ได้นำ�สไลด์ชิ้นเน้ือที่ทำ�ก�รย้อมสี (hemotoxylin and eosin- 

stained glass slide) ร่วมกับใบร�ยง�นผลก�รตรวจทั้งหมด 

ม�ยืนยันผลซำ้�อีกครั้ง โดยตรวจท�งกล้องจุลทรรศน์ร่วมกับ 

พย�ธิแพทย์ และใช้ก�รจำ�แนกลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�ของ 

อะเมโลบล�สโทม�ขององค์ก�รอน�มัยโลก ปี ค.ศ.2017(2) โดย 

อะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อตัน แบ่งเป็นฟอลลิคูล�ร์ เพล็กซิ- 

ฟอร์ม บ�ซัลเซลล์ อะแคนโทม�ตัส แกรนูล�ร์เซลล์ และเดสโม-

พล�สติก อะเมโลบล�สโทม�ชนิดถุงนำ้� แบ่งเป็นลูมินัล อินทร�- 

ลูมินัล และมิวรัล และอะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกร

  ทำ�ก�รบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ผ่�นเกณฑ์ก�รคัดเข้�และ

เกณฑ์ก�รคัดออกลงในแบบบันทึกข้อมูล จ�กนั้นนำ�ข้อมูลใน 

แบบบนัทกึข้อมลูไปป้อนเข้�คอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมไมโคร-

ซอฟต์เอ็กเซล (microsoft excel) ก�รป้อนข้อมูลโดยเรียง 

ลำ�ดับต�มเลขรหัสแทนผู้ป่วยที่ม�รักษ�

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่�ง ๆ  ครบถ้วน ผู้วิจัยทำ�ก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณน� (descriptive statistics) 

 ในก�รบรรย�ยข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่ สัญช�ติ เพศ อ�ยุ 

อ�ก�รนำ�และอ�ก�รแสดงท�งคลินิก ตำ�แหน่งของโรค ลักษณะ

ท�งภ�พรังสี ลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย� ก�รรักษ� ภ�วะแทรก 

ซ้อนภ�ยหลังก�รรักษ� ก�รติดต�มก�รรักษ� และก�รกลับเป็น 

ซำ้�ของโรค โดยวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงปริม�ณด้วยค่�เฉลี่ย ค่�เบี่ยง

เบนม�ตรฐ�น ค่�พิสัย ค่�ตำ่�สุด ค่�สูงสุด และวิเคร�ะห์ข้อมูล 

เชงิคณุภ�พด้วยค่�ร้อยละ ก�รวเิคร�ะห์ท�งสถติิดังกล่�วกระทำ�

โดยโปรแกรมสำ�เร็จรูปไอบีเอ็มเอสพีเอสเอส รุ่นที่ 24 (IBM® 

SPSS®  statistics version 24)

ข้อพิจารณาทางจริยธรรม

ก�รศกึษ�นีม้คีว�มเสีย่งตำ�่ม�ก ต�มประก�ศมห�วทิย�ลยั

ขอนแก่น ฉบับที่ 1877/2559 ได้รับก�รยกเว้นก�รขอคว�ม

ยินยอมจ�กอ�ส�สมัคร เนื่องจ�กไม่มีคว�มเสี่ยงต่ออ�ส�สมัคร 

และผ่�นก�รรับรองโดยคณะกรรมก�รจรยิธรรมก�รวจัิยในมนษุย์ 

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (เลขที่ HE 602312) ได้รับอนุญ�ตจ�ก 

ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลทันตกรรม คณะทันตแพทยศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ในก�รรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง จ�กแฟ้ม

ประวัติ ภ�พรังสี แผ่นสไลด์ชิ้นเนื้อที่ทำ�ก�รย้อมสีแล้ว และใบ

ร�ยง�นผลก�รตรวจวินิจฉัยท�งจุลพย�ธิวิทย� ต�มเกณฑ์ก�ร 

คดัเข้�และคดัออกชดัเจน ไม่มอีคต ิไม่ใส่สิง่แทรกแซงใด ๆ  ให้กบั

ผูป่้วย และเกบ็รกัษ�คว�มลบัของผูป่้วย โดยไม่ม ีidentifier ทีจ่ะ

ระบุถึงตัว

ผล

ผูป่้วยทีไ่ด้รบัก�รวนิจิฉยัเป็นอะเมโลบล�สโทม�โดยยนืยนั

ด้วยวธิกี�รตดัชิน้เนือ้ส่งตรวจท�งจลุพย�ธวิทิย�เพือ่วินจิฉยั และ

เข้�ม�รับก�รตรวจรักษ�ที่คลินิกศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะ 
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ทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 

ปี พ.ศ.2535 ถึงวันที่ 30 กันย�ยน ปี พ.ศ.2560 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 

121 ร�ย ในจำ�นวนนีม้ผีูป่้วยทีย่งัไม่ได้รบัก�รรกัษ� รวมทัง้ปฏเิสธ

ก�รรักษ� หรือไปรับก�รรักษ�ต่อที่โรงพย�บ�ลอื่นจำ�นวน 17 

ร�ย ผู้ป่วยที่ติดต�มก�รรักษ�น้อยกว่� 6 เดือนจำ�นวน 31 ร�ย มี

ผู ้ป่วยที่ประวัติก�รรักษ�หรือภ�พรังสีสูญห�ยหรือถูกทำ�ล�ย

จำ�นวน 36 ร�ย ดงันัน้ ผูป่้วยท่ีมข้ีอมลูเพยีงพอทีจ่ะนำ�ม�วเิคร�ะห์

ในก�รศึกษ�ครั้งนี้ จึงมีจำ�นวนทั้งหมด 37 ร�ย

ก�รศกึษ�นีพ้บว่�ผูป่้วยท่ีเข้�ม�รบัก�รรกัษ�ท่ีคลนิกิศลัย-

ศ�สตร์ช่องป�กฯ เป็นผู้ป่วยสัญช�ติล�วจำ�นวน 2 ร�ย สัญช�ติ

ไทยจำ�นวน 35 ร�ย โดยมภีมูลิำ�เน�ส่วนใหญ่อยูใ่นภ�คตะวนัออก

เฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดก�ฬสินธุ์ ชัยภูมิ เพชร-

บูรณ์ มห�ส�รค�ม ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำ�ภู 

อุดรธ�นี และอุบลร�ชธ�นี

ลักษณะทางคลินิก

ก�รศกึษ�นีพ้บผูป่้วยทีไ่ด้รบัก�รวินจิฉยัเป็นอะเมโลบล�ส-

โทม� เป็นเพศหญิงจำ�นวน 24 ร�ย (ร้อยละ 64.9) เพศช�ย 

จำ�นวน 13 ร�ย (ร้อยละ 35.1) โดยมีสัดส่วนระหว่�งเพศหญิง 

และเพศช�ยเท่�กับ 1.85  : 1

ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�มีอ�ยุตั้ง 

แต่ 8-80 ปี อ�ยุเฉลี่ยเท่�กับ 36.0 ± 18.1 ปี โดยคว�มชุกที่สูง

ท่ีสุดอยู่ในช่วงอ�ยุ 40-49 ปี (ร้อยละ 24.3) เมื่อแยกต�มแต่ 

ละเพศพบว่� ผู้ป่วยเพศหญิงมีอ�ยุตั้งแต่ 8-55 ปี อ�ยุเฉล่ีย 

30.7 ± 13.5 ปี โดยคว�มชุกที่สูงที่สุดอยู่ในช่วงอ�ยุ 40-49 ปี  

และเพศช�ยมีอ�ยุ 8-80 ปี อ�ยุเฉลี่ย 45.9 ± 21.6 ปี โดย 

คว�มชุกที่สูงที่สุดอยู่ในช่วงอ�ยุ 50-69 ปี (ต�ร�งที่ 1) เมื่อแยก

ต�มลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย� พบว่�อะเมโลบล�สโทม�ชนิด 

ถุงนำ้�และอะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกรมีอ�ยุเฉล่ีย

น้อยกว่�อะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อตัน

ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ส่วนใหญ่

ม�ด้วยอ�ก�รบวมข้ึนอย่�งช้� ๆ  และไม่มีอ�ก�รใด ๆ  ร่วมด้วย 

(painless swelling) มีจำ�นวนท้ังหมด 24 ร�ย (ร้อยละ 64.9)  

ม�ด้วยอ�ก�รบวมขึ้นและมีอ�ก�รปวดร่วมด้วย (swelling and 

pain) จำ�นวน 8 ร�ย (ร้อยละ 21.6) นอกจ�กนี้ ม�ด้วยอ�ก�ร 

อื่น ๆ  อีกจำ�นวน 5 ร�ย คือ แผลถอนฟันไม่ห�ย (nonhealing 

wound) 2 ร�ย (ร้อยละ 5.4) ก้อนโตในป�ก (soft tissue mass) 

1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) มีแผลในป�ก (ulceration) จำ�นวน 1 ร�ย 

(ร้อยละ 2.7) ตรวจพบโดยบังเอิญรอยโรคจ�กก�รถ่�ยภ�พรังส ี

(coincidentally) 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7)

ลักษณะท�งคลินิกอื่น ๆ  ที่ตรวจพบ ได้แก่ มีก�รขย�ย 

ขน�ดของกระดูกข�กรรไกร (bone expansion) จำ�นวน 33  

ร�ย (ร้อยละ 89.2) รอยโรคทะลุกระดูก (perforartion) จำ�นวน 

25 ร�ย (ร้อยละ 67.6) ฟันถูกรอยโรคดันจำ�นวน 12 ร�ย (ร้อย 

ละ 32.4) ฟันโยกจำ�นวน 11 ร�ย (ร้อยละ 29.7) มีอ�ก�รช�ร่วม

ด้วยจำ�นวน 9 ร�ย (ร้อยละ 24.3) มีหนองร่วมด้วยจำ�นวน 2  

ร�ย (ร้อยละ 5.4) 

ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อ

ตนัและชนดิถงุนำ�้จำ�นวน 36 ร�ย พบในข�กรรไกรล่�งจำ�นวน 32 

ร�ย และในข�กรรไกรบนจำ�นวน 4 ร�ย โดยมีสัดส่วนระหว่�ง 

ข�กรรไกรล่�งและข�กรรไกรบน (mandible : maxilla ratio) 

เท่�กับ 8 : 1 ตำ�แหน่งที่พบม�กที่สุด คือ ข�กรรไกรล่�งด้�นหลัง 

จำ�นวน 13 ร�ย (ร้อยละ 35.1) เมื่อแบ่งเป็น 4 ด้�น (quadrant) 

ตำ�แหน่งที่พบม�กที่สุด คือ ข�กรรไกรล่�งด้�นหลังข้�งซ้�ย 

จำ�นวน 7 ร�ย (ร้อยละ 18.9) ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็น

อะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกรมีเพียง 1 ร�ย (ร้อยละ 

2.7) (ต�ร�งท่ี 2) โดยตำ�แหน่งที่พบ คือ เหงือกบริเวณฟันล่�ง 

ด้�นหน้�

ลักษณะทางภาพรังสี

ก�รศึกษ�นี้พบว่�มีผู้ป่วยอะเมโลบล�สโทม�ที่มีภ�พรังสี

ตารางที่ 1 ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�แยกต�มอ�ยุ

Table 1 Age distribution with various gender of patients with 

ameloblastoma.

Rang of age 
(decade)

No. of patients

Female Male Total (%)

0-9 (1st)
10-19 (2nd)
20-29 (3rd)
30-39 (4th)
40-49 (5th)
50-59 (6th)
60-69 (7th)
70-79 (8th)
80-89 (9th)

1
6
5
3
8
1
0
0
0

1
1
1
2
1
3
3
0
1

2 (5.4)
7 (18.9)
6 (16.2)
5 (13.5)
9 (24.3)
4 (10.8)
3 (8.1)
0 (0)
1 (2.7)

Total 24 13 37 (100) 
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เป็นลักษณะเง�โปร่งรังสีหล�ยวงจำ�นวน 19 ร�ย (ร้อยละ 51.4) 

รองลงม� คือ ภ�พรังสีลักษณะเง�โปร่งรังสีวงเดียวจำ�นวน 12 

ร�ย (ร้อยละ 32.4) และภ�พรังสีลักษณะเง�โปร่งรังสีร่วมกับเง�

ทึบรังสีจำ�นวน 5 ร�ย (ร้อยละ 13.5) ต�มลำ�ดับ ส่วนผู้ป่วยที่ได้

รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกร มี

ลักษณะภ�พรังสีปกติจำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7)

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา

ก�รศกึษ�นี ้ได้แบ่งลกัษณะท�งพย�ธิวทิย�แบบต่�ง ๆ  ต�ม

ก�รจำ�แนกขององค์ก�รอน�มัยโลก ในปี ค.ศ.2017(2) พบว่�  

ผู ้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อตัน 

มีจำ�นวน 31 ร�ย (ร้อยละ 83.8) เป็นผู้ป่วยที่มีลักษณะท�ง 

จุลพย�ธิวิทย�เพียงชนิดเดียวจำ�นวน 15 ร�ย โดยแบ่งเป็นชนิด

เพล็กซิฟอร์มจำ�นวน 7 ร�ย (ร้อยละ 18.9) ชนิดฟอลลิคูล�ร์

จำ�นวน 4 ร�ย (ร้อยละ 10.8) และชนิดเดสโมพล�สติกจำ�นวน 4 

ร�ย (ร้อยละ 10.8) พบผูป่้วยทีม่ลีกัษณะท�งจลุพย�ธวิทิย�หล�ย

ชนิดร่วมกันจำ�นวน 16 ร�ย โดยพบชนิดฟอลลิคูล�ร์ร่วมกับ 

เพล็กซิฟอร์มจำ�นวน 8 ร�ย (ร้อยละ 21.6) ฟอลลิลูล�ร์ร่วมกับ 

อะแคนโทม�ตัสจำ�นวน 2 ร�ย (ร้อยละ 5.4) ฟอลลิคูล�ร์ร่วมกับ

เพล็กซิฟอร์มและแกรนูล�ร์เซลล์จำ�นวน 2 ร�ย (ร้อยละ 5.4)  

ฟอลลิคูล�ร์ร่วมกับแกรนูล�ร์เซลล์จำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) 

ฟอลลิคูล�ร์ร่วมกับเดสโมพล�สติกจำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) 

เพล็กซิฟอร์มร่วมกับอะแคนโทม�ตัสจำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) 

และฟอลลคิลู�ร์ร่วมกบัเพลก็ซฟิอร์มและอะแคนโทม�ตัสจำ�นวน 

1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) (ต�ร�งที่ 3)

ตารางที่ 2 ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม� แยกต�มตำ�แหน่ง

Table 2 Anatomical distribution of ameloblastoma.

Location
No. of patients

Total (%) Left Right Crossed midline

Maxilla
Posterior
Anterior/middle
Anterior/middle/posterior

4 (10.8)
1 (2.7)
1 (2.7)
2 (5.4)

1
0
0

0
0
1

0
1
1

Mandible
Anterior
Posterior
Anterior/middle
Middle/posterior
Anterior/middle/posterior

32 (86.5)
1 (2.7)

13 (35.1)
5 (13.5)
5 (13.5)
8 (21.6)

0
7
0
2
3

0
6
1
3
2

1
0
4
0
3

Soft tissue 1 (2.7)

Total 37 (100)

ตารางที่ 3 ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัก�รวนิิจฉยัเปน็อะเมโลบล�สโทม�แต่ละชนิด แยก

ต�มลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�

Table 3 Histopathologic features of ameloblastoma.

Histopathologic features No. of 
patients %

Ameloblastoma, solid/multicystic type
Follicular
Plexiform
Desmoplastic
Follicular + plexiform
Follicular + acanthomatous
follicular + granular cell
Follicular + desmoplatic
Plexiform + acanthomatous
Follicular + plexiform + acanthomatous
Follicular + plexiform + granular cell

31
4
7
4
8
2
1
1
1
1
2

83.8
10.8
18.9
10.8
21.6
5.4
2.7
2.7
2.7
2.7
5.4

Ameloblastoma, unicystic type
Intraluminal
Mural

5
1
4

13.5
2.7

10.8

Ameloblastoma, extraosseous/peripheral type
Acantomatous

1
1

2.7
2.7

Total 37 100
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อะเมโลบล�สโทม�ในถุงนำ้�มีจำ�นวน 5 ร�ย (ร้อยละ 13.5) 

โดยมีลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย� ชนิดมิวรัลจำ�นวน 4 ร�ย (ร้อย

ละ 10.8) ชนิดอินทร�ลูมินัลจำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) และไม่

พบชนิดลูมินัล

อะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกรมีจำ�นวน 1 ร�ย 

(ร้อยละ 2.7) โดยมีลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�ชนิดอะแคนโท-

ม�ตัส

การรักษาและการกลับเป็นซำ้าของโรค

จ�กก�รศึกษ�นี้ ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโล- 

บล�สโทม� ได้รับก�รรักษ�แบบอนุรักษ์จำ�นวน 8 ร�ย และได ้

รับก�รรักษ�แบบผ่�ตัดถอนร�กถอนโคนจำ�นวน 29 ร�ย ใน

จำ�นวนนี้ได้รับก�รรักษ�ร่วมกับก�รระบ�ยถุงนำ้�ก่อนก�รรักษ� 

จำ�นวน 12 ร�ย และผู้ป่วยทุกร�ยได้นำ�ผลไปช้ินเนื้อไปตรวจ  

พบว่�ขอบเขตของชิ้นเนื้อไม่มีเนื้องอกเหลืออยู่

ในกลุ่มท่ีได้รับก�รรักษ�แบบอนุรักษ์จำ�นวน 8 ร�ย แบ่ง

เป็นก�รควักถุงนำ้�เพียงอย่�งเดียวจำ�นวน 1 ร�ย ผู้ป่วยที่ได้รับ

ก�รควักถุงนำ้�ร่วมกับก�รรักษ�เสริม คือ ควักถุงนำ้�ร่วมกับขูด

กระดูกโดยรอบจำ�นวน 1 ร�ย ควักถุงนำ้�ร่วมกับก�รตัดกระดูก

โดยรอบเพียงอย่�งเดียวจำ�นวน 2 ร�ย ควักถุงนำ้�ร่วมกับก�รใช้

ส�รเคมีค�ร์นอย และก�รตัดกระดูกโดยรอบจำ�นวน 4 ร�ย 

(ต�ร�งที่ 4)  

ก�รรักษ�แบบถอนร�กถอนโคนจำ�นวน 29 ร�ย ในก�ร

รักษ�แบบผ่�ตัดในส่วนของข�กรรไกรบน ได้รับก�รตัดกระดูก 

ข�กรรไกรบนบ�งส่วน (partial maxillectomy) จำ�นวน 4 ร�ย 

โดยได้รับก�รบูรณะด้วยแผ่นเนื้อเยื่อผิวหนัง ร่วมกับใส่เพด�น

เทียม (obturator) จำ�นวน 1 ร�ย ได้รับก�รบูรณะด้วยเนื้อเยื่อ

ไขมันจ�กกระพุ้งแก้มร่วมกับใส่เพด�นเทียมจำ�นวน 1 ร�ย และ

ได้รับก�รใส่เพด�นเทียมเพียงอย่�งเดียวจำ�นวน 2 ร�ย

ในก�รรักษ�แบบผ่�ตัดในส่วนของข�กรรไกรล่�งจำ�นวน 

24 ร�ย ได้รับก�รตัดกระดูกข�กรรไกรล่�งออกบ�งส่วนแบบ 

marginal mandibulectomy จำ�นวน 2 ร�ย และไม่ต้องทำ� 

ก�รบรูณะภ�ยหลงัใด ๆ  (primary closure) ได้รบัก�รตัดกระดูก

ข�กรรไกรล่�งออกบ�งส่วนร่วมกับนำ�ข้อต่อข�กรรไกรออกร่วม

ด้วยจำ�นวน 7 ร�ย ได้รับก�รตัดกระดูกข�กรรไกรล่�งออกบ�ง

ส่วนโดยไม่ได้นำ�ข้อต่อข�กรรไกรออกร่วมด้วยจำ�นวน 15 ร�ย 

หลังก�รรักษ�พบผู้ป่วยได้รับก�รบูรณะด้วย fibular free flap 

จำ�นวน 1 ร�ย ได้รับก�รบูรณะด้วย AO plate หรือ recon- 

struction plate จำ�นวน 21 ร�ย ได้รับก�รปลูกถ่�ยกระดูก 

ทันทีมีเพียง 6 ร�ย ได้รับก�รปลูกถ่�ยกระดูกภ�ยหลังจำ�นวน 11 

ร�ย มีผู้ป่วยที่ไม่ได้รับก�รปลูกถ่�ยกระดูกจำ�นวน 4 ร�ย

พบว่�ในผู้ป่วยท่ีได้รับก�รบูรณะด้วย fibular free flap  

มีภ�วะแทรกซ้อนหลังก�รผ่�ตัด คือ แผ่นเนื้อเยื่อต�ยบ�งส่วน  

ผู้ป่วยที่ได้รับก�รปลูกกระดูกทันทีมีภ�วะแทรกซ้อนหลังก�ร

ผ่�ตัด คือ มีก�รติดเช้ือของกระดูกที่ปลูกถ่�ยจำ�นวน 4 ร�ย  

แผลแยกและแผ่นโลหะด�มกระดูกโผล่จำ�นวน 1 ร�ย แผ่นโลหะ

ด�มกระดูกหักจำ�นวน 1 ร�ย ผู้ป่วยที่ได้รับก�รบูรณะด้วย AO 

plate หรือ reconstruction plate เพียงอย่�งเดียวมีภ�วะ

แทรกซ้อนหลงัก�รผ่�ตดั คอื แผลแยกและแผ่นโลหะด�มกระดูก

โผล่จำ�นวน 1 ร�ย

ในผู้ป่วยอะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกร ได้

ทำ�ก�รตดัรอยโรคออกทัง้หมดจำ�นวน 1 ร�ย และไม่ต้องทำ�ก�ร

บรูณะภ�ยหลงัใด ๆ

ในแง่ก�รติดต�มอ�ก�ร พบมช่ีวงระยะเวล�ติดต�มอ�ก�ร

ตารางที่ 4 ผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ แยกต�มลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�

Table 4 Conservative treatment with various histopathologic features of patients with ameloblastoma.

Ameloblastoma 
Conservative treatment

Solid/multicystic Unicystic

Plexiform Mixed Mural Intraluminal

Enucleation
Enucleation + curettage
Enucleation + peripheral osteotomy
Enucleation + peripheral osteotomy + Carnoy’s solution

1
0
1
0

0
0
1
0

0
1*
0
3

0
0
0
1

Total 2 1 4 1

*Recurrence case
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อย่�งน้อย 6 เดือน อยู่ในช่วง 6 เดือนถึง 92 เดือน (7 ปี 8 เดือน)  

(ต�ร�งที่ 5) โดยมีระยะเวล�ติดต�มอ�ก�รเฉลี่ยเท่�กับ 31.4 ±  

22.3 เดือน ในผู้ป่วยที่ทำ�ก�รรักษ�แบบอนุรักษ์จะมีระยะเวล�

ตดิต�มอ�ก�รน�นกว่�ผูป่้วยทีท่ำ�ก�รรกัษ�แบบถอนร�กถอนโคน 

โดยผู้ป่วยท่ีทำ�ก�รรักษ�แบบอนุรักษ์มีระยะเวล�ติดต�มอ�ก�ร

เฉลี่ย 45.0 ± 31.3 เดือน แต่ผู้ป่วยทำ�ก�รรักษ�แบบถอนร�ก 

ถอนโคนอยู่ที่ 27.7 ± 18.1 เดือน ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อ�ย ุ

ตำ�แหน่งของรอยโรค ลักษณะภ�พรังสี ข้อมูลด้�นก�รรักษ�  

และก�รติดต�มอ�ก�รของอะเมโลบล�สโทม�แต่ละชนิดได้สรุป

ไว้ในต�ร�งที่ 6

ผูป่้วยท่ีเกดิก�รกลบัเป็นซำ�้ของโรคภ�ยหลงัจ�กก�รรกัษ�

สมบูรณ์มีจำ�นวน 1 ร�ย เป็นผู้ป่วยหญิงอ�ยุ 17 ปี ม�ด้วยอ�ก�ร

บวมที่แก้มขว�เป็นเวล� 1 เดือน อ�ก�รบวมอยู่ที่ตำ�แหน่งข�

กรรไกรล่�งด้�นขว� ตั้งแต่ฟันซี่ 45 ถึงแอ่งซิกมอยด์ (sigmoid 

notch) ด้�นขว� ภ�พรงัสพีบลกัษณะเง�โปร่งรงัสหีล�ยวง ได้รบั

ก�รทำ� marsupialization ร่วมกับนำ�ชิ้นเนื้อไปตรวจ ได้รับก�ร

วนิิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม� จงึได้รบัก�รรกัษ�แบบอนรุกัษ์ คอื 

ก�รควักถุงนำ้�ออกทั้งหมด ร่วมกับก�รรักษ�เสริม คือ ก�รขูด

กระดกูโดยรอบ ได้รบัก�รวนิจิฉยัเป็นอะเมโลบล�สโทม�ในถงุนำ�้

ชนิดมิวรัล หลังจ�กติดต�มก�รรักษ� 10 เดือนพบว่�มีก้อนเนื้อ

โตขึ้นม� (soft tissue overgrowth) ได้รับก�รตัดออกทั้งหมด 

พบว่�เป็นอะเมโลบล�สโทม�ชนิดเพล็กซิฟอร์ม หลังจ�กติดต�ม 

ก�รรักษ� 3 เดือน พบว่�มีก้อนเนื้อโตขึ้นม�อีกครั้ง และรอยโรค

ขย�ยขน�ดม�กขึ้น จึงได้รับก�รรักษ�แบบผ่�ตัด คือ ได้รับก�ร

ตดักระดกูข�กรรไกรล่�งออกบ�งส่วนร่วมกบันำ�ข้อต่อข�กรรไกร

ออกร่วมด้วย หลังจ�กนั้นได้ติดต�มก�รรักษ�เป็นระยะเวล� 2  

ปี 8 เดือน ยังไม่พบก�รกลับเป็นซำ้�ของโรค

วิจารณ์

ก�รศกึษ�นีเ้ป็นก�รวเิคร�ะห์ข้อมลูของโรคอะเมโลบล�ส-

โทม� จ�กก�รเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติก�รรักษ� ภ�พรังสี  

และผลก�รตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย� ตั้งแต่เดือนมกร�คม ปี พ.ศ.

2535 ถึงเดือนกันย�ยน ปี พ.ศ.2560 เป็นเวล� 25 ปี โดยม ี

ตัวอย่�งผู้ป่วยจำ�นวนทั้งหมด 37 ร�ย พบว่�ผู้ป่วยที่ได้รับก�ร 

วินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�มีสัดส่วนระหว่�งเพศหญิงและ 

เพศช�ยเท่�กบั 1.85 :  1 ซึง่ตรงกบัก�รศกึษ�ก่อนหน้�นีซ้ึง่พบใน

เพศหญิงม�กกว่�เพศช�ย(8,9) ผู้ป่วยมีช่วงอ�ยุต้ังแต่ 8-80 ปี มี 

อ�ยุเฉล่ียเท่�กับ 36.0 ± 18.1 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 

อ�ยุ 40-49 ปี สอดคล้องกับก�รศึกษ�ก่อนหน้�นี้ โดยเฉพ�ะก�ร

ศึกษ�ของ Reichart และคณะ ซ่ึงเป็นก�รศึกษ�ผู้ป่วยอะเมโล- 

บล�สโทม�โดยก�รรวบรวมข้อมลูจ�กก�รศกึษ�ก่อนหน้� และมี

จำ�นวนร�ยง�นผู้ป่วยม�กที่สุดถึง 3,677 ร�ย(10) ผู้ป่วยที่ได้รับ 

ก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ส่วนใหญ่ม�ด้วยอ�ก�รบวม

ขึ้นอย่�งช้� ๆ  มีจำ�นวนทั้งหมด 24 ร�ย (ร้อยละ 64.9) พบใน 

ข�กรรไกรล่�งจำ�นวน 32 ร�ย (ร้อยละ 86.5) และตำ�แหน่งที ่

พบม�กที่สุด คือ ข�กรรไกรล่�งด้�นหลังจำ�นวน 13 ร�ย (ร้อยละ 

35.1) ลักษณะภ�พรังสีที่พบบ่อยสุด คือ ลักษณะเง�โปร่งรังสี

หล�ยวงมีจำ�นวน 19 ร�ย (ร้อยละ 51.4) ซึ่งตรงกับก�รศึกษ� 

ก่อนหน้�นี้ทุกก�รศึกษ�(1,4,8-10) ได้แบ่งลักษณะท�งพย�ธิวิทย�

แบบต่�ง ๆ  ต�มองค์ก�รอน�มัยโลก ปี ค.ศ.2017(2) พบว่� ผู้ป่วย

ทีไ่ด้รบัก�รวนิจิฉยัเป็นอะเมโลบล�สโทม�ชนดิเนือ้ตันจำ�นวน 31 

ร�ย (ร้อยละ 83.8) โดยเป็นชนิดเพล็กซิฟอร์มม�กที่สุดจำ�นวน  

7 ร�ย (ร้อยละ 18.9) ซึ่งตรงกับหล�ยก�รศึกษ�ในประเทศ 

ไทย(4,8,11)

ในปัจจุบันมีร�ยง�นก�รศึกษ�ว่�ก�รรักษ�อะเมโลบล�ส-

โทม�ทีด่ทีีส่ดุคอืก�รตดัออกทัง้หมด ซึง่จะพบก�รกลบัเป็นซำ�้ของ

โรคตำ�่ทีส่ดุ(5) ในก�รศกึษ�นีผู้ป่้วยได้รบัก�รรกัษ�แบบผ่�ตดัถอน

ร�กถอนโคนจำ�นวน 29 ร�ยได้รับก�รรักษ�แบบอนุรักษ์จำ�นวน 

8 ร�ย และมีช่วงระยะเวล�ติดต�มอ�ก�ร ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 7 ปี 

ตารางที่ 5 ผูป้ว่ยทีไ่ด้รบัก�รวนิจิฉยัเปน็อะเมโลบล�สโทม� แยกระยะเวล�

ก�รติดต�มอ�ก�ร

Table 5 Follow-up period with various treatment of patients 

with ameloblastoma.

Follow-up period 
(month)

No. of patients 

Conservative
treatment

Radical 
treatment Total (%)

6-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

1

2

1

0

1

1

1

1

7

6

7

5

3

0

1

0

8 (21.6)

8 (21.6)

8 (21.6)

5 (13.5)

4 (10.8)

1 (2.7)

2 (5.4)

1 (2.7)

Total 8 29 37 (100)
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ตารางที่ 6 สรุปลักษณะข้อมูลทั่วไป ก�รรักษ� และก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคอะเมโลบล�สโทม�

Table 6 Summary of clinicopathological treatment and recurrence data of ameloblastoma.

Ameloblastoma Solid/multicystic Unicystic

Peripheral
Data Plexiform Follicular

Desmo-
plastic

Mixed Mural
Intra-

luminal

Total cases (n = 37) 7 4 4 16 4 1 1

Gender (n = 37)

Male 
Female

2 1 2 7 1 0 0

5 3 2 9 3 1 1

Age

Mean (year ± S.D.)
Peak prevalence (decade)
Range (year)

33.8 ± 19.9
4th

8 - 64

43.4 ± 15.1
5th

25-62

40.5 ± 12.9
5th

22-52

42.1 ± 17.1
5th

19-80

13.8 ± 5.1
2nd
8-19

14
2nd
14

18
2nd
18

Location (n = 37)

Maxilla
Posterior
Ant + mid
Ant + mid + post

Mandible
Anterior
Posterior
Ant + mid
Mid + post
Ant + mid + post

0
0
0
0
7
0
2
1
1
3

0
0
0
0
4
0
1
1
1
1

2
0
0
2
2
1
0
0
0
1

2
1
1
0
14
0
8
2
1
3

0
0
0
0
4
0
1
1
2
0

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

Radiographic (n = 36)

Unilocular radiolucent
Multilocular radiolucent
Mixed radiolucent-radiopaque

2
5
0

1
3
0

0
0
4

5
10
1

3
1
0

1
0
0

0
0
0

Treatment (n = 37)

Conservative tx.
Radical tx.

2
5

0
4

0
4

1
15

4
0

1
0

0
1

F/U

Mean (month ± S.D.)
Range (month)

43.3 ± 38.6
6-92

37.5 ± 16.0
17-55

25.0 ± 8.0
13-30

23.9 ± 15.1
6-49

28.0 ± 17.4
9-50

63.0
63

52.0
52

8 เดือน พบว่�มีก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคจำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 

2.7) โดยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ใน

ถุงนำ้�ชนิดมิวรัลที่ได้รับก�รรักษ�แบบอนุรักษ์

ก�รศึกษ�นี้เป็นก�รศึกษ�ย้อนหลัง พบว่�ผู้ป่วยส่วนใหญ่

ในฐ�นข้อมูลถูกคัดออกจ�กก�รศึกษ� ซึ่งอ�จมีเหตุผลจ�กก�ร

ปฏิเสธก�รรักษ� ไปรับก�รรักษ�ต่อท่ีโรงพย�บ�ลอื่น หรือภ�ย

หลังก�รรักษ�สมบูรณ์แล้วม�ติดต�มอ�ก�รน้อยกว่� 6 เดือน 

ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถวิเคร�ะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่น่�สนใจจำ�นวนม�กได ้

ข้อมลูก�รรกัษ�และก�รกลบัเป็นซำ�้ของโรคอ�จไม่ครบถ้วน และ

มผีลให้ก�รศกึษ�นีม้อีคต ิ(bias) ห�กในอน�คตได้ทำ�ก�รรวบรวม

ข้อมูลก�รรักษ� และก�รติดต�มอ�ก�รของผู้ป่วยโรคอะเมโล- 

บล�สโทม�จ�กทุกโรงพย�บ�ลในประเทศไทย จะเป็นประโยชน์

และทำ�ให้เห็นภ�พรวมของลักษณะและพฤติกรรมของเนื้องอก

ชนิดนี้ยิ่งขึ้น
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ก�รศกึษ�นีไ้ด้ศกึษ�เฉพ�ะอะเมโลบล�สโทม� ไม่ได้ศกึษ�

เปรยีบเทยีบกบัรอยโรคอืน่ ๆ  ทีม่ลีกัษณะท�งคลนิกิคล้�ยคลงึกัน 

ห�กในอน�คตได้ทำ�ก�รศึกษ�เปรียบเทียบกับรอยโรคอื่น ๆ  จะ

เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเช่นกัน

สรุป

ก�รศกึษ�นีเ้ป็นก�รศกึษ�เชงิพรรณน� โดยเป็นก�รศกึษ�

ย้อนหลังในกลุ่มตัวอย่�งผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโล- 

บล�สโทม�ทีไ่ด้รบัก�รรกัษ� และตดิต�มอ�ก�รก�รรกัษ�ทีค่ลนิกิ

ศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ขอนแก่น ตั้งแต่เดือนมกร�คม ปี พ.ศ.2535 ถึงเดือนกันย�ยน ปี 

พ.ศ.2560 เป็นระยะเวล� 25 ปี จำ�นวน 37 ร�ย ซึ่งผลก�รศึกษ�

พบว่�มีลักษณะสอดคล้องกับก�รศึกษ�ส่วนใหญ่ทั้งในไทย และ

ประเทศอื่น ๆ  ในทวีปเอเชีย ซึ่งอ�จแตกต่�งจ�กประเทศในแถบ

ทวปียโุรปและอเมรกิ� อะเมโลบล�สโทม�เป็นเนือ้งอกชนดิไม่ร้�ย

แรงทีม่ีพฤติกรรมรุนแรง มีก�รกลบัเป็นซำ้�ของโรคสูง โดยเฉพ�ะ

ถ้�ให้ก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ ดังนั้นจึงควรว�งแผนก�รรักษ�อย่�ง

เหม�ะสม และติดต�มก�รรักษ�อย่�งต่อเนื่องและย�วน�น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณเจ้�หน้�ที่คลินิกศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ 

คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ที่กรุณ�ช่วยเหลือ

ในก�รสืบค้นเวชระเบียน ภ�พรังสี ขอบพระคุณเจ้�หน้�ที่ห้อง

ปฏิบัติก�รพย�ธิวิทย�ที่กรุณ�ช่วยเหลือในก�รสืบค้นแผ่นสไลด์

ชิ้นเนื้อที่ทำ�ก�รย้อมสีแล้วและใบร�ยง�นผลก�รตรวจท�งจุล-

พย�ธิวิทย� รวมทั้งจัดเตรียมกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในก�รวิจัย 

ขอบพระคณุ ผศ.ดร.ทพญ.ปรม�ภรณ์ กลัน่ฤทธิ ์แขนงวชิ�วนิจิฉยั

โรคช่องป�ก ส�ข�วิช�ชีวเวชศ�สตร์ คณะทันตแพทยศ�สตร ์

มห�วทิย�ลยัขอนแก่น ทีส่ละเวล�ช่วยเหลอืในก�รอ่�นแผ่นสไลด์

ชิ้นเนื้อทั้งหมด ให้คำ�แนะนำ�ในก�รจำ�แนกลักษณะท�งภ�พถ่�ย

รังสี และลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย� และขอบพระคุณคณ�จ�รย์ 

ส�ข�วิช�ศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทนัต-

แพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น สำ�หรับให้คำ�ปรึกษ�ต่�ง ๆ  

ตั้งแต่เริ่มดำ�เนินก�รวิจัยจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
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บทคัดย่อ  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ (แอลพีเอส) จากพอร์ไฟโรโมแนสจิงจิวาลิส 

(พี. จิงจิวาลิส) ต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ การแบ่งตัวเพิ่มจำานวนและการรุกลำ้าของเซลล์มะเร็ง

เต้านมเอ็มซีเอฟ-7 ทำาการกระตุ้นเซลล์มะเร็งเต้านมจากมนุษย์ชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมาเอ็มซีเอฟ-7 ด้วยแอลพีเอสจาก  

พี. จิงจิวาลิส ความเข้มข้น 0.25-1.5 มคก./มล. วัดการแสดงออกของยีนอินเตอร์ลิวคิน-6 อินเตอร์ลิวคิน-8 และ 

ทูเมอร์เนคโครซิสแฟคเตอร์อัลฟาด้วยวิธีเซมิควอนทิเททีฟเรียลไทม์พีซีอาร์ ทดสอบความสามารถในการแบ่งตัวและ

ความสามารถในการรุกลำ้าของเซลล์มะเร็งด้วยวิธีเอ็มทีที และมอดิฟายด์บอยเดนแชมเบอร์ตามลำาดับ ผลการศึกษา 

พบว่าหลังจากกระตุ้นเซลล์มะเร็งเต้านมด้วยแอลพีเอส เซลล์มะเร็งเต้านมเพิ่มการแสดงออกของยีนอินเตอร์ลิวคิน-6  

อินเตอร์ลิวคิน-8 และทูเมอร์เนคโครซิสแฟคเตอร์อัลฟา รวมทั้งมีความสามารถในการแบ่งตัว และการรุกลำ้ามาก 

ขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของแอลพีเอส สรุปได้ว่า  

แอลพีเอสของจุลชีพ พี. จิงจิวาลิส สามารถเพิ่มการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการอักเสบ ความสามารถในการ 

แบ่งตัวเพิ่มจำานวน และการรุกลำ้าของเซลล์มะเร็งเต้านมได้

ว.  ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 33 หน้า 118-125, พ.ศ.2562
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Introduction

Periodontitis is the most common oral chronic 

inflammatory disease affecting tooth supporting tissue. 

A group of three species of specific gram-negative an-

aerobic bacteria that are the etiology of periodontitis 

have been detected. There are strongly associated  

with each other and with periodontitis site called  

“red complex”, including Porphyromonas gingivalis  

(P. gingivalis), Treponema denticola, and Tannerella 

forsythia(1) Although, P. gingivalis has been recognized 

as one of the most common bacteria in chronic peri-

odontitis. The lipopolysaccharide (LPS) locating in the 

outer membrane is the main pathogenic factor that  

can continuously stimulate immune cells of the main 

host. This stimulation results in the release of bioactive 

substances, such as cytokines, prostaglandins, reactive 

oxygen species, and nitric oxide. These substances can 

cause cellular damage, apoptosis, and ultimately, in-

flammation.(2)

Chronic periodontitis has been considered as an 

คำ�สำ�คัญ : โรคปริทันต์อักเสบ มะเร็งเต้านม การพัฒนาของรอยโรคมะเร็ง

Abstract  The objective of the study was to investigate the effects of Porphyromonas gingivalis  

(P. gingivalis) lipopolysaccharide (LPS) on the expression of pro-inflammatory cytokines, cell  

proliferation and invasion of MCF-7 breast cancer cells. Human breast adenocarcinoma cell  

lines, MCF-7, were activated with P. gingivalis LPS 0.25-1.5 µg/ml. The levels of interleukin-6  

(IL-6), interleukin-8 (IL-8) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) gene expression were 

performed using semiquantitative real time PCR. Cell proliferation and invasion of MCF-7  

cancer cells were investigated by MTT and modified Boyden’s chamber assay, respectively. 

For the results, at 8 and 24 hours, LPS could upregulate the gene expression level of IL-6, IL-8 

and TNF-alpha. In addition, MCF-7 cell proliferation and invasion were increased significantly 

in dose-dependent manner. For conclusion, P. gingivalis LPS could elevate the gene expression  

of pro-inflammatory cytokines, cell proliferation and invasion of MCF-7 breast cancer cells.

Keywords : periodontitis, breast cancer, cancer progression

important risk factor for cancer development, both 

locally and at a distance, due to the persistent chronic 

inflammation of the periodontal tissue.(3) P. gingivalis 

was revealed to inhibit epithelial cell apoptosis, re- 

sulting in cancer initiation. These pathogen could be 

found, not only locally in gingival squamous cell carci-

noma(4), but also associated with distant tumors.(5) In-

crease in inflammatory molecules and signals may 

create a favorable environment for cancer develop-

ment, both locally and at a distance.(6) The inflamma-

tory responses caused by LPS have been suggested  

to be involved in several cancer cell proliferation and 

invasion.(7-9)

Breast cancer is the most common malignancy  

in women and is currently the sixth leading cause of 

cancer-related death. Various epidemiologic studies 

have suggested a positive association between peri-

odontitis and breast cancer. A case-control study in 

Brazil revealed a significantly greater clinical attach- 

ment loss in woman diagnosed with breast cancer  
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cells were maintained in DMEM supplemented with  

10% heat inactivated fetal bovine serum, 100 IU/ml 

penicillin, 100 µg/ml streptomycin and 2.5 µg/ml am-

photericin B. The cells were cultured at 37ºC, 95% 

humidity, and 5% CO2. The cells were passaged using 

0.25% trypsin-EDTA when 90% confluence. Prior to P. 

gingivalis LPS (0.25-1.5 µg/ml) activation, MCF-7 cells 

were maintained in serum free medium 16 hours. P. 

gingivalis LPS untreated MCF-7 was served as control. 

Semiquantitative real time PCR

MCF-7 cells were seeded (2 × 105 cells/well) in 

6-well plate and activated with P. gingivalis LPS. After 

8 and 24 hours, total RNA was isolated using Total  

RNA Mini Kit (blood/cultured cell). First strand com- 

plementary DNA was synthesized from 1 µg of total  

RNA using a PrimeScript 1st strand cDNA Synthesis Kit 

according to the manufacturer’s instructions. Relative 

interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8) and tumor ne- 

crosis factor-alpha (TNF-alpha) mRNA expression  

levels were determined using a KAPA SYBR® FAST  

qPCR Kit Master Mix on a Bio-Rad IQ5 cycler (Bio-Rad, 

CA, USA). Real time PCR was performed under opti- 

mized conditions: DNA polymerase activation at 95°C 

for 3 min, followed by 40 cycles of 3s at 95°C and 30s 

at 58°C using the following primers: IL-6 (forward5′- 

GTGAAAGCAGCAAAGAGGCAC-3′; reverse 5′-CCAGTGAT 

GATTTTCACCAGGC-3′), IL-8 (forward, 5′-TCTGGACCCC 

AAGGAAAACTG-3′; reverse, 5′-AAGTTTCACTGGCATC 

TTCACTG-3′), TNF-alpha (forward, 5′-TTCTCCTTCCTGAT 

CGTGGCA-3′; reverse, 5′-GGGCCAGAGGGCTGATTAGAG-3′), 

and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase  

(GAPDH) (forward 5′-ATCACCATCTTCCAGGAG-3′ and 

reverse 5′-ATCGACTGTGGTCATGAG-3′). The relative 

expression of IL-6, IL-8 and TNF-alpha were evaluated 

by the difference in cycle threshold (ΔCT) between  

the LPS-treated and untreated (control) group using  

than control.(10) Several meta-analysis studies provided 

evidence of a higher risk of developing breast cancer 

for individuals with periodontal disease compared to 

those without periodontal disease.(11,12) Recent study 

indicated the critical role of toll-like receptor-2 (TLR-2), 

specific receptor for P. gingivalis LPS, in tumor invasive 

capacity among highly metastatic MDA-MB-231 and 

poorly metastatic MCF-7 breast cancer cells.(13) Never-

theless, conclusive evidence to provide a biological 

mechanisms between periodontitis and the progres- 

sion of breast cancer is still minimal. In the present  

study, we aimed to investigate the inflammatory re-

sponses in P. gingivalis LPS-activated poorly metastatic 

MCF-7 breast cancer cell.

Materials and methods

Chemical reagents

Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM) was 

purchased from Gibco (NY, USA). Fetal bovine serum, 

penicillin/streptomycin and amphotericin B were  

purchased from Capricorn Scientific (Ebsdorfergrund, 

Germany). P. gingivalis LPS was purchased from Invivo-

gen (CA, USA). Total RNA Mini Kit (Blood/cultured cell) 

was purchased from Geneaid Biotech (New Taipei city, 

Taiwan). First strand cDNA synthesis kit, Primescript  

RT, was purchased from TAKARA (Shiga, Japan). KAPA 

SYBR® Fast qPCR Kit Master Mix was purchased from  

Kapa Biosystems (MA, USA). [3-(4,5-Dimethyl-2- 

thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazolium Bromide] (MTT)  

was purchased from Sigma-Aldrich (MO, USA). Matrigel® 

matrix was purchased from Corning Life Sciences (NY, 

USA).

Human breast adenocarcinoma cell lines, 
MCF-7 cell culture 

Human breast adenocarcinoma cell lines, MCF-7 
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ΔCT (CT interested gene - CT GAPDH), ΔΔ CT (Δ CT test 

group -Δ CT control) and 2-ΔΔ CT. Each sample was nor-

malized to the internal control (GAPDH).(14)

Cancer cell proliferation assay

To examine breast cancer cell proliferation ac- 

tivities, MCF-7 cells were seeded in 96-well plates (104 

cells/well), and then starved in serum-free DMEM for 

16 hours, then P. gingivalis LPS (0.25-1.5 µg/ml) was  

then added. After 72 hours, the medium was re- 

moved, 150 µl of fresh medium was added, followed 

by adding 50 µl/well of 2 mg/ml MTT solution.The  

plates were incubated for 4 hours at 37ºC in a humid- 

ified atmosphere prior to the addition of 200 µl/well 

DMSO to dissolve formazan crystals and 25 µl/well 

glycine buffer. The reaction mixture on each well  

was quantified at 570 nm using a Sunrise micro plate 

reader (Tecan, Mannerdorf, Switzerland) and con- 

verted to percent cell proliferation compared with  

that of the control. Cell proliferation (% growth) was 

determined as follows: cell proliferation (%) = (Abs570 

treated cells/Abs570 control cells) × 100

Cancer cell invasion assay

The in vitro assay for the HNSCC cell invasion 

through Matrigel® matrix was conducted using a blind-

well Boyden chemotaxis chamber (Neuro Probe,  

Gaithersburg, MD) as previously described.(15) In brief, 

the upper surface of the membrane, 13 µm pore-size 

polycarbonate filter (GE Osmonics, NY, USA) separating 

two chambers was coated with Matrigel®, a reconsti- 

tuted basement membrane gel. MCF-7 cells (2.5 × 105 

cells) were resuspended in DMEM containing 1% FBS 

and were seeded into the upper well of the chamber. 

The supernatant from LPS activated MCF-7 was placed 

in the lower chamber. After 5 hours of incubation in  

a 37ºC and humidified 5% CO2 atmosphere, the non- 

migrating cells on the upper surface of the filter were 

removed with a cotton bud. The polycarbonate filters 

were fixed and stained with 0.5% crystal violet in  

25% methanol for 10 minutes. The invaded cells on  

the lower surface of the filters were counted under a 

light microscope at 400X magnification. For each  

replicate, invaded cells in five randomly selected  

fields were determined, and the counts were averaged.

Statistical analysis

Data were analyzed using GraphPad Prism 6.0 

(GraphPad software, CA, USA). The results are ex- 

pressed as means and standard error of mean 

(mean ± SEM) of three separate experiments (n = 3). 

Statistical analysis was performed by one-way ANOVA 

followed by Dunnett’s multiple comparison test. The 

level of significance was set at 0.05.

Results

P. gingivalis LPS enhanced MCF-7 inflamma-
tory cytokines gene expression

After P. gingivalis LPS stimulation, the increased 

expression of IL-6, IL-8 and TNF-alpha genes were  

clearly observed. LPS at the concentration of 1.0 and 

1.5 µg/ml significantly increased IL-6, IL-8 and TNF- 

alpha genes expression level in MCF-7 cells when  

compared with the control (p < 0.05) at both 8 and 24 

hours (Fig.1A and 1B).

P. gingivalis LPS increased MCF-7 prolifera-
tion

P. gingivalis LPS was incubated with MCF-7 cancer 

cells for 72 hours. Cell proliferation was measured by 

MTT assay. P. gingivalis LPS at the concentration of 

0.25-1.5 µg/ml significantly increased proliferation of 

MCF-7 cells compared with the control (p < 0.05) (Fig. 2). 
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Fig. 1 LPS from P. gingivalis upregulated relative IL-6, IL-8 and TNF-alpha gene expression levels in MCF-7. MCF-7 breast 

cancer cells were directly activated with 0.25-1.5 µg/ml P. gingivalis LPS in serum-free DMEM for 8 (Figure 1A) and  

24 hours (Figure 1B). Gene expression of IL-6, IL-8 and TNF-alpha were analyzed. The data represented mean ± SEM  

(n = 3). 

 *indicated a significant difference compared with control (p < 0.05).
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P. gingivalis LPS increased invasiveness of 
MCF-7 cells

The effect of the P. gingivalis LPS on MCF-7  

invasion was evaluated. P. gingivalis LPS at the con- 

centration of 0.5-1.5 µg/ml significantly promoted the 

ability of cancer cell invasiveness through Matrigel®,  

and artificial barrier composed of endogenous mem-

brane constituents compared with the control (p <  

0.05) (Fig. 3). 

Discussion

Recently, chronic inflammation involving micro-

bial infection has been identified as a main cause of 

inflammation-induced tumorigenesis.(16) Epidemiolo- 

gical studies have suggested a positive association  

between chronic periodontitis caused by anaerobic 

gram-negative bacteria including P. gingivalis with the 

development, progression and prognosis of various 

types of cancers, including breast cancer.(10-12) How- 

ever, the molecular basis for this relationship remains 

less established. To elucidate the possible mecha- 

nism, our current study focused on direct activation of 

MCF-7, human breast adenocarcinoma cell lines,  

with LPS from P. gingivalis. Previous study could iden-

tify the expression of TLR-2 on highly invasive MDA-

MB-231 and poorly invasive MCF-7 breast cancer cell 

lines. After TLR-2 stimulation, breast cancer cells pro-

duced higher amounts of IL-6, TGF-beta, VEGF and 

MMP9, whereas TLR-2 blockade significantly decreased 

excretion of these cytokines.(13) TLR-2 signaling plays 

important role in various tumors growth and invasive-

ness.(13,17) 
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Autocrine secretion of inflammatory cytokines 

from breast cancer cells play an important role in the 

control of cancer cell behaviors. For example, high 

serum levels of IL-6 correlate with poor outcome in 

breast cancer patients. IL-6 has been considered as a 

potential regulator of normal and tumor stem cell 

self-renewal. IL-6 is also shown to promote malignancy 

in breast cancer stem cells by enhancing the hypoxia 

response protein, carbonic anhydrase IX (CA-IX).(18) IL-8 

or chemokine C-X-C motif ligand 8 (CXCL8) is the  

primary cytokine responsible for the recruitment  

of polymorphonuclear neutrophils into destructive 

tissue.(19) Neutrophils play an important role in early  

stages of metastasis in breast cancer.(20) IL-8 has also 

been discovered as a biomarker of tumor progression 

in bloodstream(21) and promote cancer cell invasion  

by upregulating the expression of integrins.(22) The  

inflammatory cytokines TNF-alpha are minimally pre-

sented by normal breast epithelial cells, but highly 

expressed in tumor cells of biopsies from most breast 

cancer patients.(23) TNF-alpha is a powerful inducer of 

chemokines release by cancer-associated fibroblasts 

and may lead to pronounced upregulation of inflam-

matory chemokines in the tumor microenvironment. 

Together, these cytokines, IL-6, IL-8, and TNF-alpha  

can promote tumor aggressiveness by increasing angio-

genesis, elevating tumor cell stemness, invasion, and 

proliferation.(24)

Previous study indicated that TLR-2 play an im-

portant role in the human breast cancer cells in- 

vasiveness. Moreover, TLR2 can respond to pathogen- 

associated molecular patterns (PAMPs) such as LPS 

contained on pathogen cell-wall surfaces.(13) In our 

current study, we suggest that P. gingivalis LPS, a  

direct TLR-2 ligand, directly promote IL-6, IL-8 and 

TNF-alpha gene expressions, cell proliferation, and  

invasion of MCF-7 and provide a direct link between 

bacterial infection and tumor progression. However, 

further studies should be focused on the molecular 
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Fig. 3 LPS from P. gingivalis increased invasiveness of  

MCF-7. The degree of invasion through Matrigel- 

coated membranes by MCF-7 was examined at  

5 hours after seeding. The data represented mean  

± SEM (n = 3).

 *indicated a significant difference compared with control 
(p < 0.05).

Fig. 2 LPS from P. gingivalis increased proliferation of  

MCF-7. MCF-7 breast cancer cells were directly 

activated with 0.25-1.5 µg/ml P. gingivalis LPS in 

serum-free DMEM for 72 hours and cell proliferation 

was examined using MTT assay. The percent of  

growth from each condition was analyzed compared 

with control. The data represented mean ± SEM  

(n = 3). 

 *indicated a significant difference compared with control 
(p < 0.05).
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interactions modulating breast cancer cellular be- 

havior caused by chronic periodontitis. Since the  

worldwide incidence of periodontitis is high, under- 

standing the association between periodontitis and 

breast cancer becomes important. Also, more atten- 

tion should be concerned by public health workers on 

the early prevention and treatment of periodontal 

disease.

Conclusion

In conclusion, LPS from P. gingivalis significantly 

affected on the inflammatory responses in breast  

cancer cells. P. gingivalis LPS activated MCF-7 upregu-

lated pro-inflammatory cytokine gene expression,  

and increased the abilities of cell proliferation and  

invasion. Our results suggest that inflammation  
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บทคัดย่อ	 	 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์หลังการผ่าตัดศัลยกรรมจัด 

กระดูกขากรรไกร ทำาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร ณ กลุ่มงานศัลยกรรมช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี ระหว่างเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2552 ถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2558 โดยใช้

แบบสอบถามที่แสดงถึงผลลัพธ์หลังการผ่าตัด นำาคะแนนมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับปัจจัยต่าง ๆ  โดยใช้

สถิติการทดสอบ t-test และ one way analysis of variance (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่ามีผู้ป่วยที่ผ่าตัดศัลยกรรม

จัดกระดูกขากรรไกรตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 55 ราย มีคะแนนผลลัพธ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยแยกเป็นผลลัพธ์ด้าน

สภาพจิตใจและสังคม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.21 จากคะแนนเต็ม 5 และด้านความสวยงามและการใช้งานของฟันและ

กระดูกใบหน้า คะแนนเฉล่ียรวม 4.04 โดยมีความพอใจในด้านการกัดสบฟันหน้าที่เปลี่ยนไปดีขึ้นมากที่สุด ผลการ

วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าในการเปรียบเทียบปัจจัยเรื่องเพศ ช่วงอายุ ชนิดการผ่าตัด ระยะเวลาหลังการผ่าตัด การมัด 

ฟันด้วยลวดและดึงฟันด้วยยางหลังการผ่าตัด ปัจจัยท้ังหมดไม่ทำาให้เกิดความแตกต่างของผลลัพธ์หลังการผ่าตัด

ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรอย่างมีนัยสำาคัญ สรุปได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ  ที่ศึกษาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูก

ว.  ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 33 หน้า 126-134, พ.ศ.2562
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บทนำา 

ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (orthog-

nathic surgery) คือ การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของ 

กระดูกขากรรไกร ในปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการท�าศัลยกรรม

กระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันเป็นจ�านวนมากขึ้น การผ่า 

ตดัสามารถปรบัเปลีย่นต�าแหน่งหรอืรปูร่างของกระดกูขากรรไกร 

ท�าให้กระดูกขากรรไกรอยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้อง เนื้อเยื่อของ

ใบหน้าบริเวณคาง แก้ม ริมฝีปาก และส่วนปลายของจมูก จะ

เคล่ือนตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูก ท�าให้มีลักษณะโครง 

สร้างและรูปร่างของใบหน้าที่ดีข้ึน ส่งผลให้เกิดความสมดุลและ

ความสวยงามของโครงสร้างใบหน้าโดยรวม ฟันและกระดูก 

ขากรรไกรสามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีการสบฟันที่ดี 

เกิดเสถียรภาพของการสบฟันในช่องปาก และน�าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น(1) 

การรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัด

ขากรรไกร ไม่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์หลังผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร

คำ�สำ�คัญ	: ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร ความพึงพอใจ สภาพวิรูปของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า

Abstract  The aims of this study were to assess the patient’s perception of outcomes and to 

analyze factors that influenced outcomes of orthognathic surgery. The dentofacial deformity  

patients who underwent orthognathic surgery at Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Chonburi Hospital between January 2009 - April 2015 were examined in this study. Each patient  

filled out a questionnaire on treatment outcomes and satisfaction after surgery. The responses of  

surgical outcomes were analyzed to find the variables that affected outcomes. The t-test  

and one-way ANOVA were used for statistical analysis. For the results, 55 patients responded  

the questionnaires. The overall postoperative treatment outcome was high rated, psychosocial 

was 4.21 out of 5 after surgery, facial esthetic and dental function was 4.04 after surgery, the  

most significant change was reported for anterior biting and facial profile. The results showed  

that in comparison, sex, age, different surgical procedure, postoperative time, complications, post- 

operative intermaxillary fixation and elastic training had no effect on treatment outcomes and  

satisfactions. For the conclusions, the studied outcome variables did not affect the outcomes of 

orthognathic surgery. 

Keywords : orthognathic surgery, satisfaction, dentofacial deformity

ฟัน กระท�าในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและ

การสบฟัน ส่งผลให้ผู ้ป่วยมีการรับประทานอาหาร การบด 

เคี้ยว การพูดที่ล�าบาก รวมถึงรูปลักษณะของใบหน้าไม่สวยงาม 

เช่น ขากรรไกรบนยื่นหรือถอยหลังมาก (maxillary progna-

thism/maxillary retrognathism) ขากรรไกรล่างยื่นหรือถอย

หลังมาก (mandibular prognathism/mandibular retro- 

gnathism) ใบหน้าเบี้ยว (laterognathia) ยิ้มแล้วเห็นเหงือก 

มาก (gummy smile from vertical maxillary excess)  

ภาวะฟันบนไม่สบกับฟันล่าง (open bite) เป็นต้น ช่วงอายุที่

เหมาะสมในการเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด คือ 18 ปีขึ้นไป  

ซึ่งเป็นช่วงที่กระดูกขากรรไกรหยุดการเจริญเติบโต ลดการคืน 

ตัวกลับของกระดูกขากรรไกรสู่ทิศทางเดิม(2) การผ่าตัดในผู้ป่วย 

อายุมากสามารถท�าได้เช่นกันหากมีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้ามทาง 

การแพทย์ เช่น มีโรคประจ�าตัวที่รุนแรงหรือไม่สามารถควบคุม

ได้ 
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ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ เช่น ผู้ป่วยที่มีการยื่นยาวของกระดูก 

ขากรรไกรบนในแนวดิ่ง (vertical maxillary excess) ทุกราย 

พึงพอใจผลการรักษาในระดับดีมาก และร้อยละ 75 ของผู้ป่วยที่

ได้รับการวินิจฉัยว่าใบหน้าไม่สมมาตรพึงพอใจผลการรักษาใน

ระดับน้อย นอกจากนี้ ในช่วงเวลาหลังการผ่าตัดมากกว่า 1 ปี  

ผู้ป่วยมีความพึงพอใจผลการรักษาในระดับน้อย ปัจจัยอื่น ๆ  ที่

ส�าคัญ ได้แก่ การท�าหน้าที่ของข้อต่อขากรรไกร และการได้รับ

ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการรักษามีผลกับความพึงพอใจของ 

ผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีอัตราการปวดของข้อต่อขากรรไกรและกล้าม 

เนื้อสูงกว่าส่งผลด้านลบต่อสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วย ในขณะ 

ที่การตรวจพบขากรรไกรล่างขยับได้เพ่ิมขึ้นมีความสัมพันธ์กับ

การรับรู้ด้านรูปลักษณ์หน้าตาภายหลังการรักษา ซึ่งการควบคุม

ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี้จะท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้

การท�าศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรมักท�าให้ผลลัพธ ์

ในด้านต่าง ๆ  ดีขึ้น และส่งผลถึงความพึงพอใจและคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วยที่ดีขึ้น ทั้งนี้ปัจจัย เช่น เพศ อายุขณะเข้ารับการผ่าตัด 

ระยะเวลาหลังการผ่าตัด ชนิดการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อน 

ที่เกิดขึ้นอาจเป็นปัจจัยที่ท�าให้ผลลัพธ์หรือความพึงพอใจของ 

ผู้ป่วยมีความแตกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวนี้อาจท�าให้แพทย์ผู้ท�า 

การผ่าตดัท�านายผลของความพึงพอใจ และอาจควบคมุปัจจยับาง

อย่างได้ นอกจากนี้ การให้ข้อมูลอย่างเพียงพอจะท�าให้ผู้ป่วย

เข้าใจและยอมรับผลและความพึงพอใจหลังผ่าตัดได้

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive  

study) ในผูป่้วยทีเ่ข้ารับการรักษาโดยการท�าศลัยกรรมจดักระดกู

ขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ณ กลุ่มงานศัลยกรรมช่องปากและ

แม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 เดือน

มกราคม ปี พ.ศ.2552 ถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2558 

จ�านวน 108 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า 

คือ ผู้ป่วยที่มีสภาพวิรูปของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ที่เข้า

รับการรักษาโดยการท�าศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร และมี

ระยะเวลาติดตามผลภายหลังการผ่าตัดมากกว่า 6 เดือน โดยมี

วิธีการผ่าตัดอย่างน้อย 1 วิธี ได้แก่ 1) bilateral sagittal spilt 

ramus osteotomy (BSSRO) 2) Le Fort I osteotomy (LFI) 

3) anterior segmental osteotomy of maxilla และ 4) an-

terior subapical osteotomy of mandible ส่วนเกณฑ์คดักลุม่ 

การศึกษาของ Kiyak และคณะ(3) ในปี ค.ศ.1982 พบว่า 

ผู้ป่วยที่รับการรักษาโดยศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรมีความ

พึงพอใจหลังการผ่าตัดในระดับสูง และสามารถรับรู้ถึงรูปร่าง

หน้าตา และภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ความคาดหวังเรื่อง

อาการปวดและชาหลังผ่าตัด เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการท�านาย

ผลลัพธ์หลังการผ่าตัด โดยผู ้ป่วยที่มีอาการปวดและชาหลัง 

ผ่าตัดน้อยกว่าที่คาดไว้ จะมีความพึงพอใจและมีความม่ันใจใน

ตนเองหลังผ่าตัดมากกว่าผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดและชาหลังผ่าตัด

มากกว่าที่คาดไว้ ดังนั้นการเตรียมผู้ป่วยศัลยกรรมจัดกระดูก 

ขากรรไกรให้ทราบถงึความคาดหวงัและภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิขึน้ 

เป็นสิ่งส�าคัญที่ควรกระท�าก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยทุกราย

Suksang และคณะ(4) ได้ศึกษาประเมินคุณภาพชีวิตใน 

มิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยจ�านวน 23 รายที่เข้ารับการท�า

ศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร ที่คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปรียบเทียบก่อน

และหลังผ่าตัด ผลการศึกษาพบว่าการรับประทานอาหาร การ 

พูด การยิ้ม และคะแนนผลรวมก่อนและหลังการผ่าตัดมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ ได้ข้อสรุปว่าการท�าศัลยกรรมแก้ไข

ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรช่วยท�าให้คุณภาพชีวิตในมิติ

สุขภาพช่องปากของผู้ป่วยดีขึ้น

Soh และ Narayanan(5) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

ชีวิตในผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร พบว่ามี

การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญในการประเมินทั้ง 4 มิติของ

แบบสอบถาม มิติด้านความสวยงามมีความเปลี่ยนแปลงมากที่ 

สุด รองลงมาคือ มิติด้านการรับรู้ความสวยงามของใบหน้าและ

ฟัน มิติด้านสังคม และมิติด้านหน้าที่ในช่องปาก การศึกษานี้พบ

ว่ามิติด้านหน้าที่ในช่องปากมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดีข้ึนใน

ช่วง 6 เดือนหลังผ่าตัด แต่เมื่อทดสอบแล้วไม่พบความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ร้อยละ 44 ของผู้ป่วยรู้สึก

ไม่สบายในช่วง 6 เดอืนหลงัผ่าตดั ในขณะท่ีร้อยละ 58 ของผูป่้วย

รู้สึกพอใจมากกับผลการผ่าตัด

Al-Ahmad และคณะ(6) ศึกษาพบว่าผู้ป่วยพอใจกับผล 

การรักษา โดยมีการท�าหน้าที่ของช่องปาก สุขภาพโดยทั่วไป รูป

ลักษณ์หน้าตา และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลท่ีดีข้ึน โดย

ร้อยละ 81.6 ของผู้ป่วยให้ความเห็นว่าหากตัดสินใจอีกครั้งจะ 

ยังคงเลือกเข้ารับการผ่าตัดนี้ นอกจากนี้ การวินิจฉัย และระยะ

เวลาหลังการผ่าตัดท่ีต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจที่แตก 
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ผู้ป่วยออกจากการศึกษา ประกอบด้วย 1) ผู้ป่วยที่เข้ารับการท�า

ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร เนื่องจากมีสภาพวิรูปจากอุบัติเหตุ 

2) ผู้ป่วยทีม่คีวามพกิารแต่ก�าเนดิทีเ่กีย่วข้องกบักระดกูขากรรไกร

และใบหน้า 3) ผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการท�าศลัยกรรมกระดกูขากรรไกร

และใบหน้าเพือ่เหตผุลด้านความสวยงามเพยีงอย่างเดยีว และ 4) 

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่ในแฟ้มประวัติไม่ชัดเจน

การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยส่งแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่าง 

แบบสอบถามทีใ่ช้เป็นลกัษณะข้อค�าถามประกอบด้วย 4 ส่วน คอื 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป เพื่อสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ประเมินผลเรื่องความสวยงามและการ 

ใช้งานของฟันและกระดูกใบหน้าภายหลังการผ่าตัด ลักษณะ 

ค�าถามเป็นแบบประเมนิค่า (rating scale) 5 ระดบั จ�านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ประเมินผลเร่ืองสภาพทางจิตใจและสังคมภายหลัง 

การผ่าตัด ลักษณะค�าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ�านวน 

10 ข้อ และส่วนท่ี 4 ประเมนิผลเร่ืองภาวะแทรกซ้อนทีม่ต่ีอความ 

พึงพอใจภายหลังการผ่าตัด ลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายปิด 

จ�านวน 3 ข้อ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิ

เนือ้หาจากผูเ้ชีย่วชาญซึง่ได้ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบั

จุดประสงค์ (index of item-objective congruence, IOC) ที่

สามารถน�าไปใช้ได้ (ค่า IOC มากกว่า 0.5) และได้ค่าความเที่ยง

ตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ ประยุกต์จากแฮมเบลตันและคณะ (con-

tent validity index, CVI) = 0.875 แบบสอบถามที่ใช้ได้น�ามา

หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ คือ สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.85

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา ในการหาค่าความ 

ถี่และค่าร้อยละ ส�าหรับข้อมูลพื้นฐาน คือ เพศ ช่วงอายุ ชนิดการ

ผ่าตัด ระยะเวลาหลังการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ระยะ

เวลาการมัดฟันและดึงยางหลังการผ่าตัด วิเคราะห์ผลลัพธ์หลัง

การผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร โดยการหาค่าเฉลี่ย 

(mean) ของคะแนน โดยคะแนน 5 หมายถึงเปลี่ยนไปในทาง 

ดีขึ้นมาก คะแนน 4 หมายถึงเปลี่ยนไปในทางดีขึ้น คะแนน 3 

หมายถึงไม่เปลี่ยนแปลง คะแนน 2 หมายถึงเปลี่ยนแปลงแย่ 

ลง และคะแนน 1 หมายถึงเปลี่ยนแปลงแย่ลงมาก จากนั้นรวม

คะแนนที่ได้และหาค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละข้อค�าถามเพื่อ

ประเมินผล

สถิติเชิงอนุมาน ใช้ independent samples t-test  

ในการวิเคราะห์ปัจจัยเรื่องเพศ วิธีการผ่าตัดแบบต่าง ๆ  การ 

ใช้ลวดหรือยางเพื่อจัดต�าแหน่งการสบฟัน และใช้ one-way 

ANOVA ในการวิเคราะห์ปัจจัยเรื่องช่วงอายุ ระยะเวลาหลังการ

ผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้น และระยะเวลาที่ถูกมัดฟันหรือ

ดึงยางเพื่อจัดต�าแหน่งการสบฟัน โดยได้ก�าหนดความเชื่อมั่น 

ทีค่่า p < 0.05 ถือว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิโดย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 20

ผล

มีผู้ป่วยหลังการท�าศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรที่เข้า

เกณฑ์ในการศึกษาทั้งส้ินจ�านวน 108 ราย ได้รับแบบสอบถาม

ตอบกลับจ�านวน 55 ราย โดยแยกเป็นเพศหญิงจ�านวน 39 ราย 

(ร้อยละ 70.9) และเพศชายจ�านวน 16 ราย (ร้อยละ 29.1) โดย

อยู่ในช่วงอายุ 16-25 ปีจ�านวน 28 ราย (ร้อยละ 50.9) ช่วงอายุ 

26-35 ปี จ�านวน 21 ราย (ร้อยละ 38.2) และอายุมากกว่า 35 ปี

จ�านวน 6 ราย (ร้อยละ 10.9) เม่ือแบ่งตามชนิดของการผ่าตัด 

แบบ 1 ขากรรไกรมีจ�านวน 24 ราย (ร้อยละ 43.6) และชนิด 

ของการผ่าตัดแบบ 2 ขากรรไกรจ�านวน 31 ราย (ร้อยละ 56.4) 

ส่วนระยะเวลาหลังการผ่าตัดอยู่ในช่วง 6 เดือนถึง 1 ปี จ�านวน 

10 ราย (ร้อยละ 18.2) 1-2 ปี จ�านวน 15 ราย (ร้อยละ 27.2)  

2-3 ปีจ�านวน 11 ราย (ร้อยละ 20.0) และมากกว่า 3 ปีจ�านวน 

19 ราย (ร้อยละ 34.5) 

ภาวะแทรกซ้อนทีพ่บเกดิข้ึนหลงัการผ่าตัดทีเ่ป็นปัญหากบั

ผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่ อาการชาจ�านวน 22 ราย (ร้อยละ 40.0) 

การรับประทานอาหารล�าบากจ�านวน 17 ราย (ร้อยละ 30.9) 

อาการบวม มีปัญหาที่ข้อต่อขากรรไกร อาการปวด และการติด

เชื้อจ�านวน 10, 3, 2 และ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2 , 5.5, 3.6, 

และ 1.8 ตามล�าดับ 

พบว่ามีผู้ป่วยที่ไม่ได้ถูกมัดฟันหลังผ่าตัดศัลยกรรมจัด

กระดูกขากรรไกรจ�านวน 29 ราย (ร้อยละ 52.7) ผู้ป่วยที่ถูกมัด

ฟันน้อยกว่า 2 สัปดาห์ 2-4 สัปดาห์ และมากกว่า 4 สัปดาห์ มี

จ�านวน 11, 8 และ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0, 14.5 และ 12.7 

ตามล�าดับ และมีผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ยางดึงฟันหลังผ่าตัดศัลยกรรม

จัดกระดูกขากรรไกรจ�านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.7 ผู้ป่วย

ที่ถูกดึงฟันหลังผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรน้อยกว่า 2 

สัปดาห์ 2-4 สัปดาห์ และมากกว่า 4 สัปดาห์มีจ�านวน 5, 18  

และ 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1, 32.7 และ 25.5 ตามล�าดับ 
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ในส่วนของคะแนนความพอใจโดยรวมด้านความสวย 

งามและการใช้งานของฟันและกระดกูใบหน้าภายหลงัการผ่าตดั

ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนความ

พอใจในด้านการกัดสบฟันหน้าท่ีเปลี่ยนไปดีข้ึนมากที่สุด มีค่า

เฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือใบหน้าด้านข้าง ใบหน้าด้านตรง รอยยิ้ม 

การกัดสบฟันหลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.18, 4.07 และ 4.04 

ตามล�าดับ และที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือเรื่องการพูด มีค่าเฉล่ียเท่า 

กับ 3.36

ด้านสภาพทางจิตใจและสังคมภายหลังการผ่าตัดศัลย- 

กรรมจดักระดกูขากรรไกร ผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการผ่าตดัศลัยกรรมจัด

กระดกูขากรรไกรให้คะแนนความพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก 

โดยให้คะแนนความพอใจในเรื่องการแนะน�าการผ่าตัดนี้ให้คน

รอบข้างมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 และมีคะแนนในเรื่องความ 

คาดหวังต่อการผ่าตัดน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.53 โดยส่วนใหญ่ให้

ความเห็นว่าการผ่าตัดเป็นไปตามที่คาดหวังไว้

เมื่อพิจารณาตามภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นภายหลังการ

ผ่าตัด พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 49.1 เห็นว่าภาวะแทรกซ้อน

ที่เกิดขึ้นมีผลกับความพึงพอใจหลังการผ่าตัดเพียงเล็กน้อย ค่า

เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับดี 

ด้านการมัดฟันและการใช้ยางดึงฟันหลังการผ่าตัด พบ

ว่าการมัดฟันหลังการผ่าตัดมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน 2.88 ส่วนการดึงยาง

หลังการผ่าตัดมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันในระดับน้อย 

โดยมค่ีาเฉล่ียคะแนน 3.78 และผลของการมดัฟันและการดงึยาง

หลังการผ่าตัดต่อความพึงพอใจภายหลังการผ่าตัดอยู่ในระดับดี 

โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.12 และ 4.03 ตามล�าดับ (ตาราง

ที่ 1)

วเิคราะห์โดยใช้สถติเิชงิอนมุานในการเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่

คะแนนผลลัพธ์โดยรวมหลังการผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขา

กรรไกร แยกตามปัจจัยเรื่องเพศ วิธีการผ่าตัดแบบต่าง ๆ  การใช้

ลวดหรือยางเพื่อจัดต�าแหน่งการสบฟัน โดยน�าคะแนนรวมของ

ท้ัง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้ค่าสถิติ independent 

samples t-test ได้ผลการวิจัยแสดงว่าเพศชายและหญิง ชนิด

ของการผ่าตัดแบบ 1 ขากรรไกรและ 2 ขากรรไกร กลุ่มที่ไม่ได้ 

ถูกมัดฟันด้วยลวดและถูกมัดฟันด้วยลวด และกลุ่มที่ไม่ได้ดึงยาง

และดงึยางหลงัผ่าตัด มคีะแนนความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p > 0.05) (ตารางที่ 2)

เปรียบเทียบคะแนนผลลัพธ์โดยรวมหลังการผ่าตัดศัลย- 

กรรมจัดกระดูกขากรรไกร แยกตามปัจจัยเรื่องช่วงอายุ ระยะ 

เวลาหลงัการผ่าตดั ภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิขึน้ และระยะเวลาทีถ่กู

มดัฟันหรอืดงึยางเพือ่จดัต�าแหน่งการสบฟัน โดยใช้สถติวิเิคราะห์ 

one way ANOVA พบว่าทุกปัจจัยมีคะแนนผลลัพธ์โดยรวม 

ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p > 0.05) (ตาราง

ที่ 3)

อภิปรายผล 

หลงัการผ่าตัดศลัยกรรมกระดูกขากรรไกรผูป่้วยมีความพงึ

พอใจต่อผลลัพธ์ในระดับสูง เช่นเดียวกับในหลาย ๆ  การศึกษา

ก่อนหน้านี้(6-11) และมีคะแนนคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน(4,5,12) จากการ

ศึกษานี้พบว่าผลลัพธ์ด้านสภาพจิตใจและสังคมมีแนวโน้มดีขึ้น 

โดยค่าเฉลีย่คะแนนในระดบัดมีาก ได้แก่ การแนะน�าการผ่าตัดดัง

กล่าวให้กบัคนรอบข้างทีม่ปัีญหาสภาพวริปูของกระดกูขากรรไกร

และใบหน้า การตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้ง ความมั่นใจใน

ตนเองเพิ่มขึ้นหลังการผ่าตัด ความพอใจต่อผลการผ่าตัด ความ

พอใจต่อผลการผ่าตัดของครอบครัว และด้านความสวยงามและ

การใช้งานของฟันและกระดูกใบหน้า ส่วนประเด็นย่อยในด้าน

ความสวยงามและการใช้งานของฟันและกระดูกใบหน้าที่มีค่า

เฉลีย่อยูใ่นระดบัดมีาก ได้แก่ การกดัสบฟันหน้า และใบหน้าด้าน

ข้างที่เปลี่ยนไปหลังการผ่าตัด ส่วนในการศึกษาอื่น(1,13,14) พบว่า

ประโยชน์ด้านสภาพจติใจของการผ่าตดัศัลยกรรมกระดกูขากรร- 

ไกรที่ส�าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจ

ในตนเอง และท�าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

คะแนนความพอใจด้านความสวยงามและการใช้งานของ

ฟันและกระดูกใบหน้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ การผ่าตัดไม่ท�าให ้

เรื่องการพูดเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพูดไม่ใช่การ

เปล่ียนแปลงหลักที่เป็นรูปธรรมหรือเห็นได้ชัด รวมถึงไม่ได้เป็น

ปัญหาหลักของผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข แต่อย่างไรก็ตาม การ

เปลี่ยนการวางต�าแหน่งข้อต่อขากรรไกรภายหลังศัลยกรรม

กระดูกขากรรไกร ท�าให้เกิดการวางต�าแหน่งที่ดีทั้งของกระดูก 

ขากรรไกรบนและล่างเข้าสู่ต�าแหน่งท่ีปกติ อาจส่งผลให้การพูด

พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 

ในส่วนความคาดหวังต่อผลการผ่าตัดนั้นอยู่ในระดับที่ดี  

แต่อย่างไรก็ตาม ได้คะแนนในประเด็นนี้มีค่าต�่าสุดในกลุ่ม โดย 

ผูป่้วยส่วนใหญ่ให้ความเหน็ว่าผลลพัธ์ของการผ่าตดัเป็นไปตามที่
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ตารางที่ 1 แสดงความถี่ และค่าเฉลี่ยคะแนนผลลัพธ์แต่ละด้านของผู้ป่วย 

Table 1 Number of patients with satisfaction level and average score in each component.

Number of patients with satisfaction level 
Total Average Level

5 4 3 2 1

1. Dentofacial esthetic and function

1.1 Facial appearance

1.2 Facial profile 

1.3 Smile 

1.4 Biting anterior teeth

1.5 Chewing ability

1.6 Speech

16

21

15

20

12

4

35

31

31

33

35

14

2

1

7

1

6

35

2

2

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

230

236

224

237

222

185

4.18

4.29

4.07

4.30

4.04

3.36

Good

Very good

Good

Very good

Good

Moderate

Overall 4.04 Good

2. Psychosocial 

2.1   Self confidence

2.2   Performance of your work or school

2.3   Ability to form relationships

2.4   Satisfied with result of surgery

2.5   Expectation with result of surgery

2.6   Additional needs another jaw surgery

2.7   Family satisfaction with surgical outcomes

2.8   Friends are delighted with results of surgery

2.9   Decided to get surgery again

2.10 Recommended this operation to others

24

18

18

25

5

23

17

19

39

37

28

23

30

26

22

18

34

28

9

18

3

14

5

3

25

11

4

8

2

0

0

0

2

1

3

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

241

224

229

240

194

224

233

231

245

257

4.38

4.07

4.16

4.36

3.53

4.07

4.27

4.20

4.45

4.67

Very good

Good

Good

Very good

Good

Good

Very good

Good

Very good

Very good

Overall 4.21 Very good

3. Complications with satisfaction 14 27 10 3 1 215 3.91 Good

4. Intermaxillary fixation

- Intermaxillary fixation with daily life

- Intermaxillary fixation with satisfaction

2

12

9

8

4

3

6

3

5

0

75

107

2.88

4.12

Moderate

Good

Overall 3.50 Good

5. Elastic training

- Elastic training with daily life

- Elastic training with satisfaction

9

16

15

10

7

5

5

5

0

0

136

145

3.78

4.03

Good

Good

Overall 3.90 Good

คาดหวงัไว้ ทัง้นีเ้นือ่งจากว่าในปัจจบุนัเทคโนโลยด้ีานการสือ่สาร

ได้พัฒนาไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ท�าให้ผู้ป่วยเข้าถึงและ

สามารถเห็นภาพเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการผ่าตัดของ 

ผู้ป่วยรายอืน่ทีเ่คยผ่าตดัก่อนหน้า รวมถงึมีการจดัตัง้กลุม่ระหว่าง

ผู้ป่วยด้วยกันเองเพ่ือปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการผ่าตัด 

ท�าให้ผู้ป่วยมีข้อมูลและคาดหวังผลการผ่าตัดของตัวเองไว้แล้ว 

ผลการศึกษาของ Kiyak และคณะ(3) พบว่าการคาดหวังถึงเรื่อง

การเจ็บปวดและการชาภายหลังผ่าตัดเป็นตัวท�านายที่ดีที่สุด 

ของผลลัพธ์หลังผ่าตัด ทั้งนี้ท�าให้สามารถน�ามาเป็นข้อมูลเพื่อ

เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยคาดหวังในสิ่งที่เกิน

จริงหรือเป็นไปไม่ได้ก่อนการผ่าตัด รวมถึงภายหลังการผ่าตัดใน

ช่วงแรก ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

ด้วย 

การศกึษาอืน่ก่อนหน้าทีเ่ปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่ผีลต่อผลลพัธ์
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลลัพธ์โดยรวมหลังการผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร แยกตามปัจจัยต้น โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่ม

ตัวอย่างไม่สัมพันธ์กัน

Table 2 Independent samples t-test analysis-factors influencing outcome of orthognathic surgery.

Factors No. Mean SD SEM T p-value

Gender
- Female
- Male

39
16

70.5
70.0

7.26
6.82

1.16
1.70

0.247 0.806

Surgical operation
- One jaw surgery
- Two jaw surgery

24
31

69.3
71.1

7.52
6.72

1.54
1.21

-0.976 0.333

Postoperative IMF
- No IMF
- IMF

29
26

70.8
69.8

6.66
7.62

1.24
1.50

0.494 0.623

Postoperative elastic training
- No elastic training
- Elastic training

18
37

69.1
70.9

7.33
6.98

1.73
1.15

-0.874 0.386

IMF = intermaxillary fixation, SD = standard deviation, SEM = standard error of mean

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลลัพธ์โดยรวมหลังการผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร แยกตามปัจจัยต้น โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว

Table 3 One way ANOVA analysis-factors influencing outcome of orthognathic surgery.

ปัจจัยต้น Sum of squares df Mean square F p-value

Different age-score 
Between groups
Within groups

Total

47.055
2656.690
2703.745

2
52
54

23.527
51.090

0.461 0.634

Different postoperative time-score 
Between groups
Within groups

Total

103.682
2600.063
2703.745

3
51
54

34.561
50.982

0.678 0.570

Different postoperative IMF time-score 
Between groups
Within groups

Total

196.825
2506.921
2703.745

3
51
54

65.608
49.155

1.335 0.273

Different postoperative elastic training time-score 
Between groups
Within groups

Total

74.061
2629.684
2703.745

3
51
54

24.687
51.562

0.479 0.698

df = degree of freedom, IMF = intermaxillary fixation

หลังการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร เช่น เพศ หรืออายุ มี

หลายการศึกษา Lazaridou-Terzoudi และคณะ(15) พบว่ากลุ่ม 

ผู้ป่วยอายุน้อยที่เข้ารับการผ่าตัด (อายุระหว่าง 14-20 ปี) เป็น

ช่วงอายุที่ให้ความส�าคัญกับรูปลักษณ์ของตัวเองมากที่สุดและมี

ความพึงพอใจหลังการผ่าตัดน้อยท่ีสุด นอกจากนี้พบว่าเพศชาย

ให้ความส�าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองน้อยกว่าและ

แสดงความพอใจกบัผลลพัธ์หลงัการผ่าตัดสูงกว่าเพศหญงิ ขัดแย้ง

กับผลของ Türker และคณะ(16) ที่พบว่าผู้ป่วยเพศหญิงร้อยละ  
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93 รับรู้ได้ถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและมีความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ของ

การผ่าตดัมากกว่าผูป่้วยเพศชาย ส่วนการศกึษาของ Øland และ

คณะ(17) พบว่าความพงึพอใจโดยรวมของผูป่้วยไม่มคีวามสมัพนัธ์

กับอายุ เพศ หรือชนิดของการผ่าตัด(8) เช่นเดียวกับการศึกษานี้

ในบางการศกึษาพบว่าความพงึพอใจหลงัการผ่าตดัไม่สมั-

พันธ์กับทักษะการผ่าตัดของแพทย์ แต่ปัจจัยที่ท�าให้ความพึงพอ

ใจต�า่ ได้แก่ การสือ่สารทีไ่ม่ดรีะหว่างแพทย์และผูป่้วย(18) การเกดิ

เหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิหลงัการผ่าตดั(15) รวมถึงเรือ่งความคาดหวงั

ของผู้ป่วย ก่อนการผ่าตัดหากผู้ป่วยมีความคาดหวังที่สูงเกินไป

และไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับการผ่าตัดที่เพียงพอ ถือเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้เกิดความไม่พึงพอใจในภายหลังการผ่าตัด ดังนั้น 

การสื่อสารที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย การให้ข้อมูลก่อนการ

ผ่าตัดแก่ผู้ป่วย ช้ีแจงให้เข้าใจถึงผลลัพธ์หลังการผ่าตัดท่ีจะเกิด

ขึ้น โดยต้องเข้าใจถึงความคาดหวังของผู้ป่วยร่วมด้วย จะส่งผล

ให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจภายหลังการผ่าตัดที่สูงขึ้น(3,6,19,20)

สรุปผลการศึกษา

ในการศกึษานีส้รปุว่าผลลพัธ์ทีด่ขีึน้ในด้านสภาพจติใจและ

สังคม ท�าให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากที่สุดภายหลังการผ่าตัด

ศลัยกรรมกระดูกขากรรไกรร่วมกบัการจดัฟัน และปัจจยัทีศ่กึษา

ทั้งหมด ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ชนิดการผ่าตัด ระยะเวลาหลังการ

ผ่าตัด การมัดฟันด้วยลวด และการดึงฟันด้วยยางหลังการผ่าตัด 

ไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์หลังการผ่าตัดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
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บทคัดย่อ	 	 ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรชนิดท่ี 3 ซึ่งรับการทำาศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรแบบ 

บีเอสเอสอาร์โอถอยหลังอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอย การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เปรียบเทียบขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอย และปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้แก่ เพศ อายุ ระยะจัด

กระดูกขากรรไกรถอยหลัง ทำาการศึกษาย้อนหลังเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง โดยวิเคราะห์ภาพรังสีวัดศีรษะด้านข้าง 

3 ระยะ (ที0, ที1 และที2) ในผู้ป่วย 23 ราย พบว่าระยะจัดกระดูกขากรรไกรถอยหลังเฉลี่ย 3.04 มม. มีมุมเอสเอ็นบี  

และเอสเอ็น-เอ็มพี เปล่ียนแปลง 3.67 และ 1.13 องศา ตามลำาดับ ค่าเฉล่ียขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอย 

ระดับบนและกลางมีแนวโน้มลดลงจากระยะที0 ถึงที2 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดช่อง 

ทางเดินหายใจโดยจับคู่แต่ละช่วงเวลาพบว่าค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติในทุกช่วงเวลา  

(p	> 0.05) พบว่าค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอยระดับบนมีความแตกต่างกัน 

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 33 หน้� 135-146, พ.ศ.2562
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บทนำา

ผูป่้วยทีม่คีว�มผดิปกตขิองกระดกูข�กรรไกรชนดิที ่3 และ

ได้รบัก�รรกัษ�ท�งทนัตกรรมจดัฟัน ร่วมกบัศัลยกรรมจัดกระดูก

ข�กรรไกร (orthognathic surgery) แบบไบแลตเทรัลแซจิตตัล 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติระหว่างเพศชายและหญิง (p < 0.05) โดยเพศชายมีการลดลงของขนาดช่องทางเดิน 

หายใจส่วนคอหอยระดับบนท่ีมากกว่าเพศหญิง ส่วนอายุและระยะจัดกระดูกขากรรไกรพบว่ามีความสัมพันธ์กับการ 

เปลี่ยนแปลงขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอยในระดับตำ่ามากจนถึงระดับปานกลาง (r 0.02-0.36, p > 0.05) 

สรุปว่าศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรแบบบีเอสเอสอาร์โอถอยหลังทำาให้ค่าเฉลี่ยขนาดช่องทางเดินหายใจส่วน 

คอหอยมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติในทุกระดับ และพบว่าความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอยระดับบนในระยะไม่เกิน 3 เดือนหลังศัลยกรรมในเพศชาย 

แตกต่างจากเพศหญิงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยเพศชายลดลงมากกว่าเพศหญิง ส่วนอายุและระยะจัดกระดูก 

ขากรรไกรถอยหลังนั้นมีความสัมพันธ์ในระดับตำ่า

คำ�สำ�คัญ	: ช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอย ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรชนิดที่ 3 ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร บีเอส 

เอสอาร์โอ

Abstract	 	 The patients with skeletal class III deformity who underwent bilateral sagittal split ramus 

osteotomy (BSSRO) setback procedure may have the changes of the pharyngeal airway spaces  

(PAS). The purposes of the study were to compare the changes in PAS and to evaluate and deter- 

mine the possible factors, e.g. gender, age, mandibular setback distance, affecting the changes  

of PAS following BSSRO. This was a retrospective analytical cross-sectional study. All data were 

collected from lateral cephalometric radiographs. Cephalometric analysis of all samples were  

performed and classified into 3 categories (T0, T1, T2). The patients consisted of 23 subjects  

(n = 23) with complete data for analysis. The average amount of mandibular setback distance  

was 3.04 mm and the changes of SNB and SN-MP were 3.67 and 1.13 degrees, respectively. The  

study revealed that mean of PAS at the upper and middle level tended to decreased from T0  

until T2 periods. No statistically significant difference was shown in mean differences of PAS at all  

levels (p > 0.05). There was no any difference in the mean of PAS change between males and  

females except in the upper PAS level, and more decrease in male than female was revealed  

(p < 0.05). Very low to moderate correlations were detected between possible related factors  

(age and mandibular setback distance) and PAS changes. For conclusion, the trend of decrease of  

PAS means in all levels was revealed, but there was no statistically significant difference. In  

the upper PAS level (T0-T1 period), the change of PAS of male was different from those of female. 

There were low correlations between PAS changes and age and mandibular setback distance.

Keywords : pharyngeal airway space (PAS), skeletal class III deformity, orthognathic surgery, BSSRO

สปลิตเรมัสออสทีโอโตมีถอยหลัง (bilateral sagittal split ra-

mus osteotomy setback) หรือบีเอสเอสอ�ร์โอถอยหลัง 

(BSSRO setback) อ�จพบก�รเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งของ

โครงสร้�งภ�ยในช่องป�ก กระดูกข�กรรไกรและใบหน้� เช่น  
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ล้ิน กล้�มเนื้อ เอ็น กระดูกโคนลิ้นหรือกระดูกไฮออยด์ (hyoid 

bone) และคอหอย (pharynx)(1-5) โดยช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

คอหอย (pharyngeal airway space, PAS) นั้นส�ม�รถแบ่ง 

เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยบริเวณหลัง

โพรงจมูกหรือระดับบน (nasopharynx, upper PAS) บริเวณ

หลังช่องป�กหรือระดับกล�ง (oropharynx, middle PAS)  

และบริเวณกล่องเสียงหรือระดับล่�ง (laryngopharynx, hypo-

pharynx, lower PAS) ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งบริเวณนี้จะ

ส่งผลต่อคว�มสัมพันธ์ในเชิงก�ยวิภ�คและสรีรวิทย� จนอ�จก่อ

ให้เกิดพย�ธิสภ�พซึ่งเป็นผลจ�กภ�วะอุดกั้นท�งเดินห�ยใจ เช่น 

ภ�วะหยุดห�ยใจขณะหลับจ�กก�รอุดกั้นท�งเดินห�ยใจ (ob-

structive sleep apnea, OSA)

 Riley และคณะ(6,7) พบว่�ขน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจส่วน

คอหอยทีมี่ขน�ดน้อยกว่� 11 มม. และระยะห่�งระหว่�งขอบของ

กระดูกข�กรรไกรล่�งกับกระดูกไฮออยด์ที่ม�กกว่� 15.4 มม. จะ

เพิม่โอก�สก�รเกิดภ�วะหยดุห�ยใจขณะหลบัจ�กก�รอดุกัน้ท�ง

เดินห�ยใจ ก�รทำ�ศัลยกรรมจัดกระดูกข�กรรไกรล่�งอ�จทำ�ให้

เกิดภ�วะดังกล่�วเนื่องจ�กคว�มต้�นท�นภ�ยในท�งเดินห�ยใจ

เพิ่มม�กขึ้น สอดคล้องกับก�รศึกษ�ของ McNamara(8) ที่พบว่�

ระยะสัน้สุดจ�กเพด�นอ่อนไปยงัผนงัคอหอยด้�นหลงั หรอืขน�ด

ของช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยส่วนบนมีค่�ปกติประม�ณ 

15-20 มม. และระยะสั้นที่สุดจ�กตำ�แหน่งจุดตัดของโคนลิ้นกับ

ขอบล่�งของข�กรรไกรล่�งไปยงัผนงัคอหอยด้�นหลงั หรอืขน�ด

ของช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอยส่วนล่�ง มค่ี�ประม�ณ 11-14 

มม. โดยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยส่วนบนที่น้อยกว่�

ค่�ปกติ 2 มม. บ่งชี้ว่�น่�จะมีคว�มผิดปกติของท�งเดินห�ยใจ 

(airway compromised)

ก่อนหน้�นี้มีหล�ยก�รศึกษ�เกี่ยวกับก�รเปล่ียนแปลง

ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยท่ีระดับต่�ง ๆ  เช่น ก�ร

ศึกษ�ของ Samman และคณะ(9) ซึ่งศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลงของ

ช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยในผู้ป่วยที่มีคว�มผิดปกติของ

กระดูกข�กรรไกรชนิดที่ 3 จำ�นวน 70 ร�ย ที่ทำ�ศัลยกรรมจัด

กระดกูข�กรรไกรชนดิต่�ง ๆ  โดยเป็นก�รทำ�ศลัยกรรมจดักระดกู

ข�กรรไกรล่�งถอยหลัง (mandibular setback) จำ�นวน 22  

ร�ยพบว่�มีก�รลดลงของขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย

บริเวณหลังช่องป�กและกล่องเสียงสอดคล้องกับก�รศึกษ�ของ 

Saitoh(3) และ Chen และคณะ(10) ท่ีพบว่�มีก�รลดลงเช่นกัน  

ในขณะที่ก�รศึกษ�ของ Eggensperger และคณะ(11) และ De-

gerliyurt และคณะ(12) พบว่�มีก�รลดลงของขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยบริเวณหลังโพรงจมูก และหลังช่องป�ก

ก�รศึกษ�นี้เป็นก�รศึกษ�ในกลุ่มประช�กรไทย โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษ�เปรยีบเทยีบขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

คอหอยระดับต่�ง ๆ  ในระยะก่อนและหลังก�รทำ�ศัลยกรรมจัด

กระดกูข�กรรไกรแบบบเีอสเอสอ�ร์โอถอยหลงั และศึกษ�ปัจจยั

ทีอ่�จส่งผลต่อก�รเปลีย่นแปลงขน�ดของช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

คอหอย

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประช�กรในก�รศึกษ�นี้คือผู้ป่วยที่มีคว�มผิดปกติของ

กระดูกข�กรรไกรชนิดที่ 3 ที่ทำ�ศัลยกรรมจัดกระดูกข�กรรไกร

แบบบีเอสเอสอ�ร์โอถอยหลัง ณ คลินิกศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ 

คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ระหว่�งเดือน

มกร�คม ปี พ.ศ.2558 ถึงเดือนมิถุน�ยน ปี พ.ศ.2560 ก�รคัด 

เลือกตัวอย่�งเพื่อก�รศึกษ�เป็นแบบไม่สุ่มอย่�งเจ�ะจง (non- 

probability purposive sampling) คำ�นวณขน�ดตัวอย่�ง 

เพื่อก�รศึกษ�ได้ขน�ดตัวอย่�ง 11 ร�ย (n= (
Zα+Zβ)2σ2; เมื่อ n คือ 

ขน�ดตัวอย่�ง, Zα คือ ค่�จุดตัดภ�ยใต้โค้งปกติซึ่งเท่�กับ 1.96 

ห�กกำ�หนดค่�นัยสำ�คัญท�งสถิติแบบทดสอบ 2 ทิศท�งเท่�กับ

ร้อยละ 5, Zβ คือ ค่�จุดตัดภ�ยใต้โค้งปกติซึ่งเท่�กับ 1.28 ห�ก

กำ�หนดให้ค่�อำ�น�จจำ�แนกเท่�กบัร้อยละ 90, σ คอืส่วนเบีย่งเบน

ม�ตรฐ�นซ่ึงเท่�กับ 1.32, μ1-μ2 คือ ผลต่�งค่�เฉลี่ยซึ่งเท่�กับ 

1.30) และกำ�หนดเกณฑ์ที่ใช้ในก�รคัดเข้�เพื่อก�รศึกษ� (inclu-

sion criteria) และเกณฑ์คัดออกจ�กก�รศึกษ� (exclusion 

criteria) ดังต่อไปนี้

เกณฑ์คัดเข้�เพื่อก�รศึกษ� ประกอบด้วย 1) เป็นผู้ป่วยที่

ได้รบัก�รรกัษ�ท�งทนัตกรรมจดัฟันร่วมกบัศลัยกรรมจดักระดูก

ข�กรรไกรแบบบีเอสเอสอ�ร์โอถอยหลังเพียงชิ้นส่วนเดียวไม่มี

ก�รตัดแยกเป็นส่วน (non segmented osteotomy) 2) อ�ยุ

ระหว่�ง 15-55 ปี สุขภ�พดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำ�ตัวรุนแรง

หรือเรื้อรัง และ 3) มีภ�พรังสีวัดศีรษะด้�นข้�ง (lateral cepha-

lometric radiograph) จำ�นวน 3 ภ�พ ได้แก่ ก่อนศัลยกรรมไม่

เกิน 3 เดือน (preoperative, T0) หลังศัลยกรรมไม่เกิน 3 เดือน 

2

(μ1-μ2)2

2
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(short-term follow-up period, T1) และหลังศัลยกรรม 6  

เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี (long-term follow-up period, T2) 

เกณฑ์คัดออกจ�กก�รศึกษ� ประกอบด้วย 1) เป็นผู้ป่วยที่ทำ�

ศัลยกรรมจัดกระดูกข�กรรไกรเพื่อแก้ไขคว�มผิดปกติซึ่งเป็นผล

จ�กภ�วะอุบัติเหตุ (trauma) พย�ธิสภ�พ (pathology) กลุ่ม

อ�ก�รคว�มผิดปกติของกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� (syn-

dromic dentofacial deformity) คว�มผิดปกติของกะโหลก

ศีรษะและใบหน้� (craniofacial deformity) ใบหน้�ไม่สมม�ตร 

(facial asymmetry) หรือมีคว�มวิก�รอ่ืนร่วมด้วย และ 2) มี

ภ�วะแทรกซ้อนในก�รทำ�ศัลยกรรม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบด้วยเวชระเบียนผู้ป่วยและภ�พ 

รังสีวัดศีรษะด้�นข้�ง ซึ่งได้จ�กก�รถ่�ยภ�พรังสีด้วยวิธีก�ร

ม�ตรฐ�นจ�กเคร่ืองเดียวกัน ศีรษะอยู่ในตำ�แหน่งที่เหม�ะสม  

ไม่ก้มหน้� เงยหน้� หรือกลืนนำ้�ล�ย มีก�รสบฟันคงที่ในท่�ปกติ

ของผู้ป่วย กัดสบแล้วอยู่ตำ�แหน่งเดิมเสมอ (habitual occlusal 

position) ข�กรรไกรไม่ยื่นหรือถอย ริมฝีป�กและลิ้นอยู่ในท่� 

ท�งและตำ�แหน่งที่ผ่อนคล�ย ไม่เกร็งหรือฝืนจ�กท่�พัก อุป- 

กรณ์จัดตำ�แหน่งศีรษะ (cephalostat) อยู่ในแนวเดียวกับเส้น

ระน�บแนวนอนแฟรงก์ฟอร์ต (Frankfort horizontal plane) 

กรณีจุดกำ�หนดก�รวัด (anatomical landmark) ไม่ใช่จุด

เดียวกัน เนื่องจ�กก�รซ้อนทับบนภ�พรังสีให้ใช้ระยะกึ่งกล�ง

เฉลี่ยเป็นตำ�แหน่งอ้�งอิงแทน ตำ�แหน่ง และสัดส่วนโครงสร้�ง

ท�งก�ยวิภ�คบนภ�พรังสีถูกต้องและใกล้เคียงกันทุกภ�พ ไม่ยืด

ขย�ยหรือย่อส่วน คว�มเข้มและคว�มสว่�งของภ�พเหม�ะสม 

และชัดเจนเพียงพอเพื่อใช้ระบุจุดกำ�หนดก�รวัด

การเก็บข้อมูล 

บันทึกข้อมูลเฉพ�ะส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�นี้ เช่น  

เพศ อ�ยุ ข้อมูลจ�กก�รทำ�ศัลยกรรม เป็นต้น ทั้งนี้มีก�รปกปิด

ข้อมูลเฉพ�ะของผู้ป่วยและใช้รหัสอ้�งอิงที่กำ�หนดขึ้นม� ข้อมูล

จ�กภ�พรังสีผู้วิจัยเพียงคนเดียวเป็นผู้ว�ดภ�พบนกระด�ษลอก

ล�ยอะซีเตต (acetate tracing paper) และกำ�หนดจุดก�รวัด

กะโหลกศีรษะ ระน�บ และขอบเขตอ้�งอิงต่�ง ๆ  บนภ�พรังสี 

วัดศีรษะด้�นข้�ง (รูปท่ี 1) จ�กนั้นจะวัดค่�พ�ร�มิเตอร์และค่�

มุมต่�ง ๆ  (ต�ร�งที่ 1, 2) แล้วบันทึกข้อมูลในฐ�นข้อมูลก�ร 

วิจัย

การตรวจสอบคุณภาพของการวัด 

ก�รศึกษ�นี้กำ�หนดให้ผู้วิจัยเพียงคนเดียวเป็นผู้เก็บข้อมูล 

วัดค่�พ�ร�มิเตอร์ บันทึกและวิเคร�ะห์ข้อมูล โดยก่อนก�รวัดค่�

เพื่อเก็บข้อมูลจะสุ่มภ�พรังสีวัดศีรษะด้�นข้�งร้อยละ 10 จ�ก

จำ�นวนภ�พรังสีทั้งหมด นำ�ม�กำ�หนดจุดและวัดค่�เพื่อประเมิน

รูปที่ 1 จุดกำ�หนดก�รวัดกะโหลกศีรษะ มุมและค่�พ�ร�มิเตอร์บนภ�พรังสีวัดศีรษะด้�นข้�ง

Fig. 1 Cephalometric landmarks, angles & parameters on lateral cephalometric radiograph.
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ตารางที่ 1 จุดกำ�หนดก�รวัดกะโหลกศีรษะบนภ�พรังสีวัดศีรษะด้�นข้�ง

Table 1 Cephalometric landmarks on lateral cephalometric radiograph.

Cephalometric landmarks Description

Bony landmarks

S Sella turcica Center of sella turcica

N Nasion Most anterior point at the frontonasal suture

Po Porion Upper midpoint of external auditory meatus

Or Orbitale Lowest point of the lower edge of orbit

ANS Anterior nasal spine Most anterior point on maxillary bone

PNS Posterior nasal spine Most posterior point on maxillary bone

B Supramentale Most deepest point on the mandibular alveolar process

Go Gonion Most posteroinferior point on the angle of mandible; formed by the bisecting angle between 

mandibular plane and posterior ramal plane

Pog Pogonion Most anterior (prominent) point on mandible (bony chin) 

Me Menton Lowest (most anteroinferior) point on bony part of mandibular symphysis

Gn Gnathion Midpoint between Pog and Me

C3 3rd cervical vertebrae Lowest (most anteroinferior) point on the body of 3rd cervical vertebrae

Soft tissue landmarks

TB Tongue base Most posteroinferior point on the posterior soft tissue of tongue

V Valleculae Deepest point of valleculae; soft tissue depression behind posterior of tongue before return 

to form epiglottis

UPhW Upper pharyngeal wall A point on posterior pharyngeal wall; formed by the intersection of palatal plane (line ANS-

PNS) and posterior pharyngeal wall

MPhW Middle pharyngeal wall A point on posterior pharyngeal wall; a location where the imaginary line (located at TB and 

paralleled with palatal plane) intersects the posterior pharyngeal wall

LPhW Lower pharyngeal wall A point on posterior pharyngeal wall; a location where the imaginary line (located at V and 

paralleled with palatal plane) intersects the posterior pharyngeal wall

Planes of references

FH Frankfort horizontal plane Line through Po and Or

SN Sella-nasion plane Line through S and N

PP Palatal plane Line through ANS and PNS

MP Mandibular plane Line through Go and Gn

คว�มถูกต้อง (validity) และคว�มน่�เชื่อถือ (reliability) โดย

เปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวช�ญและปรับม�ตรฐ�นก�รตรวจภ�ยใน

ของผู้วิจัยเอง โดยผู้วิจัยว�ดภ�พกำ�หนดจุดก�รวัดและทำ�ซำ้�อีก 

1 ครั้ง เว้นระยะห่�งกัน 1 สัปด�ห์ จ�กนั้นนำ�กระด�ษลอกล�ย 

อะซีเตตม�ซ้อนทับกัน ทุกจุดจะต้องตรงกันหรือคล�ดเคลื่อนได้

ไม่เกิน ± 1 มม. นบัจำ�นวนจดุทีเ่ข้�เกณฑ์ดงักล่�ว รวมแล้วจะต้อง

ถูกต้องอย่�งน้อยร้อยละ 80 ของจุดอ้�งอิงทั้งหมดที่ว�ดจึงจะ

ถือว่�ผ่�น ทดสอบท�งสถิติเพื่อห�ค่�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ภ�ยในกลุ่ม (intraclass correlation coefficient, ICC)

ก�รวัดค่�พ�ร�มิเตอร์ในก�รศึกษ�นี้มีคว�มถูกต้องและ

คว�มน่�เชื่อถือสูงม�ก คว�มคล�ดเคล่ือนจ�กก�รวัดที่แตกต่�ง

ไม่เกิน ± 1 มม. คิดเป็นร้อยละ 98 ของจำ�นวนที่สุ่มเพื่อทดสอบ
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ตารางที่ 2 ก�รวัดมุมและค่�พ�ร�มิเตอร์บนภ�พรังสีวัดศีรษะด้�นข้�ง

Table 2 Measurement of angles and parameters on lateral cephalometric radiograph.

Angles and 
parameters Description Interpretation

Evaluation of mandibular position

SNB (degree) Angle between S-N 
plane and N-A line

- Determines the relationship of cranial base and mandibular position in antero- 
posterior (AP) direction

- Lower SNB indicates the retrognathic mandible and potentially causing airway obstruc-
tion (retrolingual level)

SN-MP (degree) Angle between S-N 
and M-P plane

- Determines the relationship of cranial base and mandibular plane
- More value potentially causing airway obstruction

∆B (mm) [delta B] - Distance difference 
between B1 point 
and B2 point

- Calculated by (Go-
B)1-(Go-B)2

- Delta B demonstrates the amount of mandibular setback-more value indicates  
the large of setback distance and potentially causing airway obstruction

Pharyngeal airway space (PAS) (adapted from the studies of Chen, et al(10) Kitahara, et al(13))

PNS-UPhW (mm) Distance between 
PNS and UPhW

- The upper pharyngeal airway space (upper PAS), representing the minimal airway  
dimension at the nasopharynx region

- Narrow the PAS, potentially causing airway obstruction

TB-MPhW (mm) Distance  between  
TB and MPhW

- The middle pharyngeal airway space (middle PAS), representing the minimal  
airway dimension at the oropharynx region

- Narrow the PAS, potentially causing airway obstruction

V-LPhW (mm) Distance between V 
and LPhW

- The lower pharyngeal airway space (lower PAS), representing the minimal airway  
dimension at the hypopharynx region

- Narrow the PAS, potentially causing airway obstruction

Evaluation of c-spine (C3) position

C3-Me (mm) Distance between 
C3 and Me

Increased C3-Me distance correlated with the increasing of middle PAS (Muto, et al(14))

ก�รปรับม�ตรฐ�นผู้ตรวจไม่พบคว�มแตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ท�งสถิติ ค่�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภ�ยในกลุ่มเท่�กับ 0.95

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคร�ะห์ท�งสถิติด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปไอบีเอ็ม เอสพี

เอสเอส รุ่นที่ 20 (IBM® SPSS® statistics version 20) โดยใช้

สถิติเชิงพรรณน�เพ่ือห�คว�มถี ่ร้อยละ ค่�กล�ง และก�รกระจ�ย

ของข้อมูล สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลพื้นฐ�น เช่น เพศ อ�ยุ 

เป็นต้น และใช้สถิติเชิงวิเคร�ะห์ ได้แก่ ก�รวิเคร�ะห์คว�มแปร- 

ปรวนท่ีมีก�รวัดซำ้� (repeated measures ANOVA) วิเคร�ะห์

ภ�ยใต้ระดับคว�มเชื่อมั่นร้อยละ 95 และก�รวิเคร�ะห์คว�ม

สัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดช่องท�ง

เดินห�ยใจโดยใช้ค่�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันหรือสเปียร์-

แมน (Pearson/Spearman correlation coefficient) ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับก�รแจกแจงปกติซ่ึงทดสอบโดยก�รทดสอบช�ร์พิโร-วิลค์ 

(Shapiro-Wilk test) 

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย

ก�รวจิยันีผ่้�นก�รรับรองโดยคณะกรรมก�รจรยิธรรมก�ร

วิจัยในมนุษย์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (เลขที่ HE 602304) และ 

ได้รบัอนญุ�ตจ�กโรงพย�บ�ลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยขอนแก่นในก�รเก็บข้อมูล และทำ�สำ�เน�ภ�พรังสี
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เพื่อก�รวิจัย

ผลการวิจัย

ในก�รศึกษ�นี้มีผู้ป่วยจำ�นวน 46 ร�ย คัดออกจ�กก�ร

ศกึษ�จำ�นวน 23 ร�ย เนือ่งจ�กม�ตดิต�มก�รรกัษ�และภ�พรงัสี

ไม่ครบถ้วน 21 ร�ย มีภ�วะแทรกซ้อนจ�กก�รแตกผิดแนวขณะ

ทำ�ศัลยกรรม 1 ร�ย และมีโรคประจำ�ตัว 1 ร�ย ดังนั้นตัวอย่�งที่

คัดเข้�เพื่อก�รศึกษ�จึงมีจำ�นวน 23 ร�ย จำ�แนกเป็นเพศช�ย 7 

ร�ย (ร้อยละ 30.4) และเพศหญิง 16 ร�ย (ร้อยละ 69.6) อ�ยุ

เฉลี่ย 26 ปี 3 เดือน (ต�ร�งที่ 3) ระยะจัดกระดูกข�กรรไกรถอย

หลัง (setback distance) เฉลี่ย 3.04 มม. โดยมุม SNB และมุม

ระหว่�งระน�บ SN-MP เปลี่ยนแปลงไป 3.67 และ 1.13 องศ� 

ต�มลำ�ดับ (ต�ร�งที่ 4)

ในก�รศึกษ�ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับ

ต่�ง ๆ  พบว่� มีค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย 

ม�กที่สุดที่ระดับบน รองลงม�คือระดับล่�งและระดับกล�งต�ม

ลำ�ดับ (ต�ร�งที่ 5) และเมื่อศึกษ�ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

คอหอยระดบัต่�ง ๆ  เปรยีบเทียบในแต่ละช่วงเวล�พบว่� ในระยะ

ก่อนศัลยกรรม (T0) ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับ

บน กล�ง และล่�งมีค่�เฉลี่ยเท่�กับ 25.59, 11.59 และ 17.17 

มม. ต�มลำ�ดับ จ�กนั้นลดลงเป็น 25.46, 11.30 และ 15.91 มม. 

ต�มลำ�ดับในระยะ T1 ส่วนในระยะ T2 นั้น ขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจระดับบนและกล�งมีค่�ลดลง (24.91 และ 9.72 มม. ต�ม

ลำ�ดับ) ในขณะที่ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจระดับล่�งกลับเพิ่มขึ้น

เป็น 16.61 มม. ซึ่งเม่ือพิจ�รณ�แนวโน้มแล้วจะพบว่�ค่�เฉลี่ย

ขน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอยระดบับนและกล�งจะลดลง

เรื่อย ๆ  จ�กระยะ T0 ไปจนถึง T2 แตกต่�งจ�กในระดับล่�งที่จะ

ลดลงในระยะ T0 ไป T1 และเพิ่มขึ้นจ�กระยะ T1 ไป T2 ทั้งนี้

ค่�เฉล่ียที่เพิ่มข้ึนในระยะ T2 ยังคงมีค่�น้อยกว่�ระยะ T0 เมื่อ

เปรียบเทียบคว�มแตกต่�งของค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�งเดินห�ย- 

ใจส่วนคอหอยโดยจับคู่แต่ละช่วงเวล�พบว่�ค่�เฉลี่ยไม่มีคว�ม

แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติในทุกช่วงเวล� (ต�ร�งที่ 6) 

อย่�งไรกต็�ม เม่ือใช้ค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอย

ระดับกล�งที่ได้ปรับค่�ด้วยสมก�รเชิงถดถอยที่เสนอโดย Muto 

และคณะ(14) (Y = −21.105+0.402 X; Y = PAS-TP, X = C3-Me) 

เพื่อลดอิทธิพลจ�กทิศท�งก�รว�งตำ�แหน่งศีรษะ (head pos-

ture) ที่แตกต่�งกันในขณะถ่�ยภ�พรังสี พบว่�ค่�คว�มแตกต่�ง

ของค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับกล�งมี

คว�มแตกต่�งกนัอย่�งมนียัสำ�คญัท�งสถิต ิ(F = 14.47, p < 0.05) 

ใน 2 ช่วงเวล�ได้แก่ ก�รลดลงของค่�เฉลี่ยจ�กระยะ T0 ไป T2 

เท่�กับ 2.12 มม. และก�รลดลงจ�กระยะ T1 ไป T2 เท่�กับ  

1.62 มม. 

ก�รศึกษ�คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยระหว่�งเพศช�ยและหญิง พบว่�ค่�คว�ม 

แตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยใน 

ทุกระดับระหว่�งเพศช�ยและหญิง ไม่มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมี

ตารางที่ 4 ข้อมูลจ�กก�รวัดค่�พ�ร�มิเตอร์บนภ�พถ่�ยรังสีวัดศีรษะด้�น

ข�้งเกีย่วกบัก�รเปลีย่นแปลงตำ�แหน่งของกระดกูข�กรรไกรล�่ง

Table 4 Cephalometric data of changes in position of the 

mandible.

Parameter Mean ± SD (range)

Amount of mandibular setback* [∆B] 

(mm)

3.04 ± 2.22 (1.5 to 7.5)

Changes in SNB [To-T1] (degree) 3.67 ± 2.13 (-2 to 8)

Changes in SN-MP [To-T1] (degree) -1.13 ± 2.34 (-7 to 3)

*amount of mandibular setback was assessed from ∆B (Go-B)T0-(Go-B) 
T1; T0 was preoperative period, T1 was short-term follow-up period

ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่�ง

Table 3 Demographic data.

Gender (n = 23)
Ages

Minimum-maximum Mean ± SD

Male 7 (30.4%) 21yr 10mo-40yr 9mo 27.0 ± 6.5

Female 16 (69.6%) 18yr 3mo-52yr 2mo 25.9 ± 8.0

Total 23 Mean ± SD 26yr 3mo ± 7yr 5mo 

Min-Max 18yr 3mo - 52yr 2mo

ตารางที่ 5 ค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยในระดับต่�ง ๆ

Table 5 Mean of pharyngeal airway space in all levels.

Cephalometric 
landmarks

Preoperation 
(T0)

Short-term
follow-up 

(T1)

Long-term
follow-up

 (T2)

Mean SD Mean SD Mean SD

PNS-UPhW (mm) 25.59 4.04 25.46 4.29 24.91 3.65

TB-MPhW (mm) 11.59 2.54 11.30 2.75 9.72 2.09

V-LPhW (mm) 17.17 4.13 15.91 3.87 16.61 3.18
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ตารางที่ 6 คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยในแต่ละช่วงเวล�

Table 6 Comparison of mean difference of PAS in different time periods.

PAS & periods*
Repeated ANOVA† Pairwise comparison : mean difference ± SD‡

F p-value T0-T1 p-value T0-T2 p-value T1-T2 p-value

Upper PAS (mm) [PNS-UPhW] 

Middle PAS (mm) [TB-MPhW] 

aMiddle PAS§ (mm) (adjusted middle 

PAS)

Lower PAS (mm) [V-LPhW] 

0.31

1.60

14.47

1.53

0.62

0.22

0.00

0.23

-0.54 ± 0.53

-1.59 ± 0.67

-0.50 ± 0.36

0.70 ± 0.86

0.95

0.08

0.53

1.00

-0.41 ± 0.97

-1.30 ± 1.32

2.12 ± 0.56‡‡

1.96 ± 1.57

1.00

1.00

0.00‡‡

0.68

0.13 ± 0.58

0.28 ± 0.72

1.62 ± 0.26‡‡

1.26 ± 0.81

1.00

1.00

0.00‡‡

0.41

*periods-preoperative (T0); short-term follow-up period (T1); long-term follow-up period (T2)
§to minimize the effect of head posture on the PAS, measurements were corrected using regression equations proposed by Muto, et al(14)

†repeated ANOVA for the tests of within-subjects effects; F (Spherity assumed and Greenhouse-Geisser), p-value < 0.05
‡adjustment for multiple comparisons; Bonferroni
‡‡p-value < 0.05
(Y = −21.105 + 0.402X; Y = PAS-TP, X = C3-Me, r = 0.854); aMiddle PAS was adjusted middle PAS calculated by the regression equations

ตารางที่ 7 คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยในแต่ละช่วงเวล�จำ�แนกต�มเพศ

Table 7 Comparison of mean different of PAS in different periods classified by gender.

PAS level/periods* Gender
PAS changes

Mean difference p-value
Mean SD

Upper PAS changes

T0-T1
Male 2.57 3.06

3.50† 0.00†

Female -0.94 1.89

T0-T2
Male 1.93 4.13

1.80 0.13
Female 0.13 1.45

T1-T2
Male -0.64 2.27

-1.71 0.14
Female 1.06 2.55

Middle PAS changes

T0-T1
Male 1.50 2.33

1.75 0.27
Female -0.25 3.76

T0-T2
Male 1.86 1.57

-0.02 0.99
Female 1.88 2.36

T1-T2
Male 0.36 2.48

-1.77 0.23
Female 2.13 3.41

Lower PAS changes

T0-T1
Male 1.50 5.20

0.34 0.85
Female 1.16 3.38

T0-T2
Male 2.14 2.70

2.27 0.07
Female -0.13 2.60

T1-T2
Male 0.64 5.40

1.92 0.31
Female -1.28 3.46

*periods-preoperative (T0); short-term follow-up period (T1); long-term follow-up period (T2)
†p-value < 0.05

นัยสำ�คัญ ยกเว้นช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับบน ใน

ระยะ T0 ไป T1 พบว่�มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�ง

สถิติ (mean of difference = 3.5, p-value = 0.00) โดยเพศ

ช�ย (2.57 ± 3.06 มม.) มีก�รลดลงของค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�ง

เดนิห�ยใจส่วนคอหอยระดบับนม�กกว่�เพศหญงิ (-0.94 ± 1.89 

มม.) (ต�ร�งที่ 7) ส่วนก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอ�ยุและ
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ก�รเปล่ียนแปลงตำ�แหน่งกระดูกข�กรรไกรล่�งที่มีผลต่อก�ร

เปลี่ยนแปลงขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย พบว่�ท้ัง 2 

ปัจจัยมีคว�มสัมพันธ์กับก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยในระดบัตำ�่ม�กจนถงึป�นกล�ง (r ตัง้แต่ 0.02 

ถึง 0.36, p-value ตั้งแต่ 0.09 ถึง 0.93) โดยคว�มสัมพันธ์ดัง

กล่�วไม่มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (ต�ร�งที่ 8)

วิจารณ์

ผลก�รศึกษ�น้ีแสดงให้เห็นถึงก�รเปลี่ยนแปลงขน�ด 

ช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอยระดบับนและกล�งทีม่แีนวโน้มลด

ลงของค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยอย่�งต่อ

เนื่องจ�กระยะ T0 ถึง T2 สอดคล้องกับก�รศึกษ�ก่อนหน้�ของ 

Eggensperger และคณะ(11) และ Degerliyurt และคณะ(12) ซึ่ง

ศึกษ�ในกลุ่มท่ีทำ�ศัลยกรรมจัดกระดูกข�กรรไกรล่�งถอยหลัง 

เช่นเดียวกัน ส่วนขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับ 

ล่�งพบว่�มีค่�เพิ่มขึ้นที่ระยะ T2 แตกต่�งจ�กก�รศึกษ�ของ 

Saitoh(3) Samman และคณะ(9) และ Chen และคณะ(10) ที่พบว่�

มีค่�ลดลง ทั้งนี้มีเพียงก�รศึกษ�ของ Pereira-Filho และคณะ(15) 

ที่พบว่�ช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยทุกระดับไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อเปรียบเทียบคว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�ง

เดินห�ยใจส่วนคอหอยโดยจับคู่แต่ละช่วงเวล�พบว่�ไม่มีคว�ม

แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติในทุกช่วงเวล� ทั้งนี้ยังไม่มี

ก�รศึกษ�ใดที่อธิบ�ยถึงส�เหตุดังกล่�ว แต่ห�กพิจ�รณ�ผลก�ร

ศึกษ�นี้จะพบว่�คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยระดับกล�งซึ่งใช้ค่�เฉลี่ยที่ได้ปรับค่�ด้วยสม- 

ก�รเชิงถดถอยที่เสนอโดย Muto และคณะ(14) ทำ�ให้พบคว�ม 

แตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ จึงเป็นไปได้ว่�ผลก�รศึกษ�

เบ้ืองต้นที่ไม่มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิตินั้น ไม่

ได้นำ�อิทธิพลจ�กตำ�แหน่งศีรษะที่มีผลต่อขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยระดับกล�งม�พิจ�รณ�ร่วมด้วย จ�กก�ร 

ศึกษ�ของ Anegawa และคณะ(16) พบว่�ก�รเปลี่ยนตำ�แหน่ง 

ของกระดูกสันหลังส่วนคอที่ปร�กฏบนภ�พรังสี ทำ�ให้ขน�ดช่อง

ท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยเปลี่ยนแปลงไปอย่�งมีนัยสำ�คัญท�ง

สถิติ มีก�รลดลงของระยะระหว่�งผนังคอหอยด้�นหลังกับส่วน

ฐ�นของลิ้น (ระยะ PAS-TP) สอดคล้องกับก�รศึกษ�ของ Muto 

และคณะ(14) ที่พบว่�ห�กมีก�รแหงนศีรษะม�กขึ้นจะทำ�ให้มุม

ตำ�แหน่งศรีษะวดัท่ีกระดกูสันหลังส่วนคอชิน้ท่ี 2 (craniocervical 

inclination at C2) เพิ่มขึ้น10 องศ� หรือระยะระหว่�งกระดูก

สันหลังส่วนคอช้ินท่ี 3 กบัตำ�แหน่งจดุตำ�่สุดหน้�สดุของข�กรรไกร

ล่�งบริเวณแนวประส�นค�ง (ระยะ C3-Me) เพิ่มขึ้น 10 มม. ซึ่ง

จะทำ�ให้มกี�รเปลีย่นแปลงขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย 

ที่วัด ณ ตำ�แหน่ง PAS-TP เพิ่มขึ้น 4 มม. ดังนั้นเพื่อเป็นก�ร 

ลดอทิธพิลดงักล่�ว จึงจำ�เป็นต้องปรบัค่�โดยใช้สมก�รเชงิถดถอย

ส่วนคว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

ตารางที่ 8 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอ�ยุและก�รเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งกระดูกข�กรรไกรล่�งที่มีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย

Table 8 Relationship between age, changes in mandibular position and changes of PAS

PAS changes
Age

Changes in mandibular position

SNB SN-MP Go-B

r* p-value r* p-value r* p-value r* p-value

Upper PAS changes

T0-T1 0.14 0.52 -0.31 0.16 0.02 0.92 -0.16 0.46

T0-T2 0.36 0.09 -0.32 0.14 0.16 0.46 -0.36 0.10

T1-T2 0.09 0.69 -0.09 0.67 0.27 0.21 0.03 0.91

Middle PAS Changes

T0-T1 -0.19 0.39 0.24 0.26 0.11 0.63 -0.26 0.22

T0-T2 -0.16 0.48 0.23 0.30 -0.09 0.67 -0.11 0.61

T1-T2 0.10 0.65 0.12 0.59 -0.07 0.77 -0.09 0.69

Lower PAS Changes

T0-T1 0.14 0.51 -0.32 0.14 0.18 0.41 -0.16 0.47

T0-T2 -0.02 0.93 -0.22 0.32 0.11 0.60 -0.25 0.25

T1-T2 -0.15 0.49 0.20 0.37 0.10 0.66 -0.21 0.34

*r-correlation coefficient
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คอหอยระดับล่�งท่ีไม่พบคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�ง

สถิติในก�รศึกษ�นี้ อ�จเป็นผลจ�กก�รเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่ง 

กระดกูไฮออยด์ในช่วงต่�ง ๆ  ดงัเช่นก�รศกึษ�ของ Kitahara และ

คณะ(13) พบว่�มีก�รเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งของกระดูกไฮออยด์ 

หลงัก�รทำ�ศลัยกรรม โดยจะมกี�รเคลือ่นลงและไปท�งด้�นหลงั 

(downward and backward) เพื่อชดเชยผลของศัลยกรรมท่ี

ทำ�ให้ข�กรรไกรเคลื่อนไปด้�นหลังและปริม�ตรในช่องป�กลด 

ลงทันที เม่ือติดต�มในระยะต่อม�พบว่�กระดูกไฮออยด์มีก�ร

เคลือ่นกลบัสูต่ำ�แหน่งเดมิเหมอืนก่อนทำ�ศลัยกรรม สอดคล้องกับ

ก�รศกึษ�ของ Kawamata และคณะ(17) Kawakami และคณะ(18) 

Wickwire และคณะ(19) และ Lew(20) ซึง่พบว่�ช่องท�งเดนิห�ยใจ

ส่วนคอหอยด้�นหลงั (posterior PAS) จะคงสภ�พอยูใ่นช่วงเวล�

สั้น ๆ  หลังทำ�ศัลยกรรม จ�กนั้นจะมีก�รเคลื่อนกลับของกระดูก 

ไฮออยด์เข้�สู่ตำ�แหน่งเดิมก่อนก�รทำ�ศัลยกรรม จึงน่�จะเป็น

เหตุผลที่ไม่พบก�รเปลี่ยนแปลงของคว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ย

ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับล่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�ม Athanasiou และคณะ(21) ไม่พบคว�ม 

แตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติในประเด็นดังกล่�ว

ช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับกล�งเป็นตำ�แหน่ง

หลักทีพ่บว่�มกี�รแคบลงในผูป่้วยทีม่ภี�วะอดุกัน้ท�งเดนิห�ยใจ

ขณะหลบั(3,9) ซึง่เม่ือทำ�ศลัยกรรมจัดกระดกูข�กรรไกรโดยเคลือ่น

กระดูกข�กรรไกรล่�งถอยหลัง ล้ินจะถอยไปด้�นหลังเช่นกัน 

ทำ�ให้กล้�มเนื้อพ�ล�โตกลอสซัส (palatoglossus muscle) มี

ทิศท�งก�รว�งตัวในแนวดิ่งท่ีลดลง คว�มย�วของเพด�นอ่อน 

จึงเพิม่ขึน้ร่วมกบัลิน้ท่ีอยูค่่อนไปด้�นหลงัม�กทำ�ให้มรีะยะสมัผสั

กันของเพด�นอ่อนกับลิ้นเพิ่มม�กขึ้นเป็นเหตุให้ขน�ดช่องท�ง

เดินห�ยใจส่วนคอหอยลดลง(3,22) ก�รศึกษ�นี้มีระยะจัดกระดูก 

ข�กรรไกรถอยหลังเฉลี่ย 3.04 ± 2.22 มม. (อยู่ในช่วง 1.5-7.5 

มม.) ซึง่เป็นระยะท่ีค่อนข้�งน้อยเมือ่เทยีบกบัก�รศกึษ�อ่ืน ๆ  และ

เมื่อติดต�มผลก�รรักษ�ท่ีระยะเวล�ม�กกว่� 6 เดือนหลังศัลย- 

กรรมพบว่�ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับกล�งลด

ลง 1.87 มม. เปรียบเทียบกับก�รศึกษ�ของ Muto และคณะ(23) 

ซึ่งมีระยะจัดกระดูกข�กรรไกรถอยหลังเฉลี่ย 8.18 ± 2.60 มม. 

(อยูใ่นช่วง 3-14 มม.) ทำ�ให้ขน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอย

ระดับกล�งลดลง 4 มม. ซึ่งม�กกว่�ในก�รศึกษ�นี้ อ�จเนื่องม�

จ�กมีระยะจัดกระดูกข�กรรไกรถอยหลังเฉลี่ยม�กกว่� จึงเกิด

ก�รเปล่ียนแปลงดังกล่�วข้�งต้น Kawamata และคณะ(17) พบ 

ว่�มีคว�มสัมพันธ์เชิงบวก (r=0.54) ระหว่�งระยะจัดกระดูก 

ข�กรรไกรถอยหลังในก�รทำ�ศัลยกรรมกับขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอย โดยพบว่�คว�มกว้�งท�งด้�นข้�ง (lateral 

width) ของช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยลดลงร้อยละ 23.6 

และคว�มกว้�งท�งด้�นหน้� (frontal width) ลดลงร้อยละ  

11.4 เมื่อติดต�มก�รรักษ�ที่ระยะ 6 เดือน และ 1 ปี หลังศัลย- 

กรรม ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ควรระมัดระวังกรณีว�งแผนทำ�ศัลยกรรม

จัดกระดูกข�กรรไกรล่�งที่มีระยะจัดกระดูกข�กรรไกรถอยหลัง

ม�กกว่�หรอืเท่�กบั 10 มม. โดยเฉพ�ะในร�ยทีข่น�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยก่อนศลัยกรรมน้อยกว่� 10 มม. ซึง่กรณเีช่นนี้

อ�จพจิ�รณ�ทำ�ศัลยกรรมจดักระดกูทัง้ 2 ข�กรรไกรแทน ในก�ร

ศกึษ�น้ีพบว่�ค่�เฉลีย่ขน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอยระดบั

กล�งก่อนศลัยกรรม (T0) มค่ี�เฉลีย่เท่�กบั 11.59 ± 2.54 มม. ซึง่

ค่�เฉลี่ยดังกล่�วถือว่�อยู่ในช่วงปกติ (11-14 มม.) ต�มเกณฑ์ 

ของ McNamara และคณะ(8) โดยมีเพียง 6 ร�ย (ร้อยละ 22.2) 

ทีม่ขีน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจน้อยกว่� 10 มม. ก�รศกึษ�นีมี้ระยะ

จัดกระดูกข�กรรไกรถอยหลังเฉลี่ย 3.04 ± 2.22 มม. ซึ่งไม่ม�ก

เกินไป (เกณฑ์คือ ≥ 10 มม.) จึงส�ม�รถทำ�ศัลยกรรมจัดกระดูก 

ข�กรรไกรแบบบีเอสเอสอ�ร์โอถอยหลังได้ต�มปกติ

ก�รศึกษ�คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยกับเพศ ในก�รศึกษ�นี้พบว่�เฉพ�ะช่องท�ง

เดินห�ยใจส่วนคอหอยระดบับนเท่�นัน้ทีม่คีว�มแตกต่�งกนัอย่�ง

มีนัยสำ�คัญท�งสถิติระหว่�งเพศช�ยและหญิง โดยเพศช�ยมีก�ร

ลดลงม�กกว่�เพศหญิงสอดคล้องกับก�รศึกษ�ก่อนหน้�ของ 

Samman และคณะ(9) ก�รที่เพศช�ยมีขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจ

ส่วนคอหอยที่แคบกว่�เพศหญิงอ�จมีส�เหตุจ�กก�รที่เพศหญิง

มีแรงตึงของกล้�มเนื้อ (muscle tone) ม�กกว่�ทำ�ให้ขน�ด 

ช่องท�งเดินห�ยใจกว้�งกว่� จึงมีโอก�สเกิดภ�วะอุดกั้นท�งเดิน

ห�ยใจน้อยกว่� ส่วนก�รศึกษ�ของ Degerliyurt และคณะ(12) 

ที่พบว่�ไม่มีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติระหว่�ง

ปัจจัยทั้งสอง

ที่ผ ่�นม�ไม่พบว่�มีก�รศึกษ�เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งอ�ยุกับก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

คอหอย อย่�งไรก็ต�ม มีก�รศึกษ�ของ Turnbull และ Batta-

gel(24) ที่ศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอ�ยุกับก�รเกิดภ�วะอุดกั้น

ท�งเดินห�ยใจ พบว่�เมื่ออ�ยุม�กขึ้นจะมีคว�มเสี่ยงอื่น ๆ  ที่เป็น

ปัจจัยก่อให้เกิดภ�วะอุดกั้นท�งเดินห�ยใจได้ 
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สรุป
ภ�ยหลังก�รทำ�ศัลยกรรมจัดกระดูกข�กรรไกรแบบบีเอส

เอสอ�ร์โอถอยหลัง มีแนวโน้มลดลงของค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�ง

เดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับบน ระดับกล�ง และระดับล่�ง โดย

มคีว�มแตกต่�งของค่�เฉลีย่ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย

ทุกระดับไม่แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ และพบว่�ค่�

คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย

ระดับบนในระยะไม่เกิน 3 เดือนหลังศัลยกรรมระหว่�งเพศช�ย

และเพศหญิงมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ โดย

เพศช�ยมีก�รลดลงของขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย

ระดับบนที่ม�กกว่�เพศหญิง ส่วนอ�ยุและระยะจัดกระดูกข�-

กรรไกรถอยหลังมีคว�มสัมพันธ์กับก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดช่อง

ท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยน้อยม�ก
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บทคัดย่อ  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการบดเคีย้วในผูป้ว่ยขากรรไกรลา่งยืน่ภายหลงัได้รับ

การผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันโดยใช้การดามกระดูกที่ทำาจากวัสดุ 2 ชนิด คือ แผ่นดามกระดูกและสกรูชนิดละลายได้กับ

ชนิดไทเทเนยีม ทำาการศึกษาในผูป้ว่ยขากรรไกรลา่งยืน่ทีไ่ดร้บัการจัดฟนัเพือ่ผ่าตดักระดกูขากรรไกรลา่งดว้ยวธิไีบแลท- 

เทอรัลแซจิตทัลสปลิตเรมัสออสติโอโตมี โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มศึกษาได้รับการดามกระดูกด้วยแผ่นดาม 

กระดูกและสกรูชนิดละลายได้ กลุ่มควบคุมได้รับการดามกระดูกด้วยแผ่นดามกระดูกและสกรูที่ทำาจากไทเทเนียม การ

ประเมินประสิทธิภาพการบดเคี้ยวเชิงวัตถุวิสัยประกอบด้วยการตรวจวัดความสามารถในการคลุกเคล้าอาหารและการ

วัดแรงกัดสูงสุด ก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด 3 เดือน และ 6 เดือน ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบดเคี้ยว

คอื การทดสอบของวลิคอ็กซนั และแมนนว์ทินย์ี จากผูป่้วยขากรรไกรล่างยืน่จำานวน 28 ราย ไดผ้า่นการเลอืกเขา้รับการ

ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการคลุกเคล้าอาหารเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญภายหลังการผ่าตัดทั้ง 2 กลุ่ม  

ในขณะที่แรงกัดสูงสุดลดลงอย่างมีนัยสำาคัญที่ช่วงเวลา 3 เดือนหลังการผ่าตัด และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญที่ช่วงเวลา 

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล  ปีที่ 33  หน้�  147-155, พ.ศ.2562
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Introduction

Orthognathic surgery is considered for correcting 

the skeletal-based severe malocclusion that cannot  

be treated using orthodontics alone. The surgical pro-

cedures used to correct the existing musculoskeletal 

deformities must provide optimal functional and  

esthetic results with good stability.(1) After bilateral 

sagittal split ramus osteotomy (BSSRO), the distal and 

proximal bone segments need to be repositioned and 

fixed to stabilize the fragments and to promote bone 

healing. Formerly, the method of fixation was intraos-

seous wiring coupled with rigid intermaxillary (upper  

to lower jaw) fixation. Currently, titanium plates and 

6 เดือนหลังการผ่าตัด ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติระหว่างผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม สรุปได้ว่าประสิทธิภาพ 

การบดเคี้ยวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรล่างยื่นและยึดกระดูกด้วยแผ่นดามกระดูกและสกรูชนิดละลาย

ได้ ไม่แตกต่างกับการยึดด้วยแผ่นดามกระดูกและสกรูที่ทำาจากไทเทเนียม เมื่อผ่านไป 6 เดือน

คำ�สำ�คัญ : ประสิทธิภาพการบดเคี้ยว แผ่นดามกระดูกและสกรูชนิดละลายได้ ขากรรไกรล่างยื่น

Abstract  The objective of the study was to compare the masticatory function between mandibular 

prognathism patients who underwent orthognathic surgery using resorbable plate and titanium 

plate fixation materials. True mandibular prognathism patients, scheduled for bilateral sagittal  

split ramus osteotomy (BSSRO), were included in this study. The patients were divided into two 

groups, 1) resorbable plate and 2) titanium plate fixation. Masticatory function was objectively 

assessed using a mixing ability test and maximum bite force test before undergoing orthognath-

ic surgery, 3 months, and 6 months postoperative. Twenty-eight patients were recruited in this 

study. All patients had significantly increased mixing ability in 6 months postoperative. In contrast, 

the maximum bite force was significantly decreased at 3 months and significantly increased at 

6 months postoperative in both groups. There was no statistically significant difference (Mann– 

Whitney U test) in either parameter between the resorbable plate and titanium plate fixation  

groups. For conclusions either of plate fixation could provide similar masticatory function in  

patients who underwent BSSRO at 6 months postoperative.

Keywords : masticatory function, resorbable plate, mandibular prognathism

screws are accepted as the gold standard for rigid  

fixation in BSSRO.(2) The disadvantages of using tita- 

nium plates and screws are their extreme stiffness  

that may cause stress shielding of the underlying  

bone and they should be removed after osteotomy  

site healing is complete or in case of the occurrence  

of complication.(3)

In the past 15 years, the use of biodegradable 

materials has gained acceptance in the management  

of patients with dentofacial deformities. These biode-

gradable materials include; polymers consisting of 

varying compositions of α-hydroxy acid, polylactic acid 

and polyglycolic acid copolymers. These polymers 
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Ethics Committee of the Faculty of Dentistry, Chula- 

longkorn University (HREC-DCU 2018-016) and conduct-

ed from January 2018 to January 2019. Skeletal class  

III patients with a normal maxilla and mandibular prog-

nathism were recruited in the study. Patients were  

excluded if they had temporomandibular disorder 

(TMD), craniofacial syndrome, history of previous  

maxillofacial trauma, degenerative conditions (e.g. 

muscular atrophy, myasthenia gravis) or systemic  

conditions limiting surgery. All of the participants had 

undergone orthognathic surgery with BSSRO setback  

by Thai Board qualified oral and maxillofacial surgeons 

at the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. 

The patients were divided into two groups. In the  

resorbable group, the patients were operated using 

Epker’s modification technique(24) and the bone seg- 

ment were fixed with straight resorbable plates (4  

holes) & screws (4 screws) using the Champy tech- 

nique.(25) For the titanium group, the patients were  

operated using the same method and fixation with 

straight titanium plates (4 holes) & screws (4 screws).

Sample size calculation

The sample size was calculated using the t-test, 

and Wilcoxon and Mann–Whitney tests (two groups) 

with the G*Power program using an alpha (one tail)  

of 0.05, power 0.8 and an effect size (E) = 1. Based on  

these parameters, the required sample size was 14 

patients per group.

Objective assessment

In each group, masticatory function assessment, 

consisting of the mixing ability and maximum bite  

force tests, was performed one day before BSSRO, 

3-month and 6-month post-surgery, as described by 

Wanjarrurat et al(7) and Suksang and Pimkhaokham.(16) 

Briefly, the patients was seated in a dental chair, with 

degraded through hydrolysis, generating lactic or  

glycolic acid, a common byproduct of physiological 

biochemical pathways.(2,4) Thus, the advantage of a  

resorbable plating system over a titanium plating  

system is that resorbable plates do not require post- 

surgical removal, however, they have less strength 

compared with titanium plates.(5)   

Masticatory function is an important parameter 

used to evaluate the outcome of orthognathic sur- 

gery.(6) Masticatory function can be assessed subjec- 

tively via questionnaires or objectively using clinical 

tests.(7) Of the various objective assessment, mixing 

ability and bite force measurement are considered as 

reliable tools for evaluating treatment outcomes.(8) 

Numerous studies have assessed masticatory function, 

including bite force, occlusal contact and masticatory 

efficiency, in patients with mandibular prognathism 

receiving orthognathic surgery with titanium plate  

systems.(9-17)

Many studies have compared the treatment 

 outcomes between resorbable and titanium plates  

and screws using subjective clinical parameters such  

as wound discomfort, clinical stability of the osteoto- 

my segments, plate palpability, overall satisfaction,  

and objective parameters including wound healing, 

complications, and mechanical properties.(3,18-23)  

However, there is no report objectively comparing the 

masticatory function between titanium and resorbable 

plate and screw fixations using mixing abilitiy and  

maximum bite force.

Thus, the objective of our study was to compare 

masticatory function between patients who under- 

went orthognathic surgery using titanium and resorb- 

able plate and screw fixations.

Materials and methods

This prospective study was approved by the  
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their head in upright and looking forward position.  

Firstly, patient demographic data and facial soft tissue 

were recorded. Secondly, their occlusion was evaluated 

and the number of missing teeth were determined.  

Finally, the objective assessment was performed  

using the mixing ability test and maximum bite force 

test. 

1. Mixing ability test. The Xylitol chewing gum 

(Lotte Co., Ltd. Saitama, Japan), a color-changeable 

chewing gum, was used to evaluate masticatory per- 

formance. The chewing gum is a stick-type gum. The 

gum base contains red, yellow, and blue dyes, citric 

acid, and xylitol. The red dye is pH-sensitive and loses 

its color at acidic pH. The low pH inside the chewing 

gum is maintained by the citric acid, and the chewing 

gum appears yellowish-green before mastication.  

When the chewing gum mixes with saliva during mas- 

tication, the increased pH inside the chewing gum as a 

result of elution of the citric acid makes the color of  

the chewing gum change from yellowish-green to  

red.(26) Using the color scale provided with the chewing 

gum seal, the visual evaluation accuracy of the color 

change by clinicians was similar to that of using image 

processing techniques.(27,28)

  The chewing gum was prepared in 3 pieces  

(Fig. 1A). The patient was instructed to chew the  

chewing gum bilaterally for 50 cycles then remove  

the gum from the mouth. The color of the chewed  

gum was compared with the color scale on the pack- 

age (yellowish-green = 1 to red = 5) (Fig. 1B). The mixing 

ability test was performed three times by one ex- 

aminer. The mean value was then calculated.

2. Maximum bite force measurements. An oc- 

clusal force meter (GM10, Keiki, Japan) was used for 

measuring the maximum bite force.(29-31) The meter 

consists of a hydraulic pressure gauge with a biting  

element made of a vinyl material, encased in a poly-

ethylene tube called the disposable occlusal cap.  

The bite force was calculated by the meter and dis-

played digitally in Newtons. The main advantages are 

1) portable, 2) easy to use, 3) soft biting element that 

enables safe, accurate, and comfortable bite force  

recording, and 4) bite force can be measured unilater-

ally or bilaterally.(32)

To evaluate the bite force of the upper first  

molar both sides and the central incisors, the occlusal 

force meter was placed on the occlusal tables of the 

teeth (Fig. 3). The patients were requested to bite as 

hard as they could without causing any pain or injury 

and then stop when they heard the meter beep. The 

maximum bite force measurement was done three  

times per investigated tooth. The mean value of the 

bite force of each tooth were used for calculating an 

overall bite force.(7)

รูปที่ 1 หมากฝรั่งเปลี่ยนสีได้ตามความสามารถของการคลุกเคล้า

อาหาร

	 A:	ตัวอย่างหมากฝรั่ง,	B:	แสดงค่าเทียบสีของหมากฝรั่ง

Fig. 1 Color-changeable chewing gum.

	 A:	The	preparation	of	chewing	gum,	B:	the	chewed	

gum color scale.

A B

รูปที่ 2 เครื่องวัดแรงกัดสูงสุด

Fig. 2 The	occlusal	force	meter	(GM10,	Keiki,	Japan).
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Statistical analysis
The reliability test for mixing ability and maxi- 

mum bite force methods were performed as follow. 

One examiner performed the mixing ability and maxi-

mum bite force test three times with three subjects, 

data were used for calculating intra-examiner reli- 

ability. Subsequently, the mixing ability and maximum 

bite force retest was performed one week later for 

calculating test–retest reliability. Then, the results  

were assessed by computing an intraclass correlation 

coefficient (ICC) using SPSS program.

The Shapiro-Wilk test was used to determine  

data normality. The mixing ability and the maximum 

bite force between resorbable and titanium group  

were analyzed by the Mann–Whitney U test. The Wil-

coxon T test was used to compare pre- and post- 

operative values within each group. Statistical signifi-

cance was defined as p < 0.05.

Results

Twenty-eight patients diagnosed with true man-

dibular prognathism who had undergone orthognathic 

surgery with bilateral sagittal split ramus osteotomy 

using equally two different fixation materials (titanium 

and resorbable) participated in this study. The de- 

mographic data showed a normal distribution and no 

significant differences in sex, age and the amount of 

mandibular setback between the resorbable and tita-

nium groups (Table 1). The surgery was performed as 

planned, and no complications occurred during the 

surgery or follow-up period. Postoperative stability was 

well maintained in both groups during the 6 months 

follow-up period.

The ICCs for the intra-examiner reliability and 

test–retest reliability in mixing ability reliability were  

0.86 and 0.92 respectively, while the ICCs for the in-

tra-examiner reliability and test–retest reliability in 

maximum bite force reliability were 0.99 and 0.99 re-

spectively.

Mixing ability

The average mixing ability value was demon- 

strated in Table 2. The results demonstrated that  

the preoperative mixing abilities of the resorbable and 

titanium groups were not significantly different. Even 

though the average mixing ability value at 3-month 

postoperative increased in each group when comparing 

to the preoperative value, there was no significant  

difference (p = 0.058). Moreover there was no significant 

difference between groups. In contrast, at 6-month 

postoperation the mixing ability of each group was signi- 

ficantly increased when compared with pre-surgery  

and 3-month postoperative respectively (p < 0.001 and  

p < 0.001) (Fig. 3). However, there was no significant 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอ�ส�สมัคร 

Table 1 Demographic characteristics. 

Data Resorbable 
group (N = 14)

Titanium 
group (N = 14) p-value

Age (average) 25.2 28.0 0.845

Average setback 
distance (cm) 5.00 5.14 0.142

Female : male 11 : 3 8 : 6 0.241

ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบคว�มส�ม�รถในก�รคลกุเคล�้อ�ห�รระหว�่งกลุม่

ที่ใช้แผ่นโลหะด�มกระดูกที่ทำ�จ�กวัสดุละล�ยได้กับไทเทเนียม

Table 2 The mean and SD of mixing ability value of the resorb-

able and titanium groups.

Mixing ability (yellowish-green = 1, to red = 5)

Period
Resorbable 

group 
(mean ± SD)

Titanium 
group

 (mean ± SD)
p-value

Before operation 3.53 ± 0.51 3.67 ± 0.48 0.185

3 months 
postoperative 3.67 ± 0.53 3.81 ± 0.45 0.172

6 months 
postoperative 4.05 ± 0.38 4.17 ± 0.38 0.162
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difference between groups.

Maximum bite force

The average maximum bite force was shown in 

Table 3. The pre-surgery bite force was similar be- 

tween the groups. We found that the maximum bite 

force at 3-month post-surgery was significantly lower 

than before surgery in both groups (p < 0.001), how- 

ever, there was no significant difference between the  

groups. The greatest change in bite force during the 

postoperative period was observed between 3- and 

6-month postoperative in both groups (p < 0.001). The 

bite force at 6-month postoperative was also signi- 

ficantly higher compared with pre-surgery value  

(p < 0.001) (Fig. 4). At 6-month postoperative, there  

was no significant difference between the groups (Ta- 

ble 3).

Discussion

The present study evaluated the masticatory 

function, based on mixing ability and bite force,  

between mandibular prognathism patients treated 

using resorbable or titanium plate fixation materials.  

We found that both groups demonstrated similar  

values at 3- and 6-month postoperative. 

The resorbable material has sufficient mechani- 

cal strength and retains over 200 MPa up to 24 weeks, 

enough to support bone healing.(33) Thus, both mate- 

rials provide similar morphological and functional con-

ditions to create a new neuro-muscular mechanism to 

รูปที่ 3 การเปล่ียนแปลงความสามารถการคลุกเคล้าอาหารหลังการ

ผ่าตัดเปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลา

Fig. 3 Postoperative changes in mixing ability comparing 

between each time point.
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ตารางที่ 3 เปรยีบเทียบแรงกดัสูงสดุระหว�่งกลุม่ทีใ่ช้แผน่โลหะด�มกระดกู

ที่ทำ�จ�กวัสดุละล�ยได้กับไทเทเนียม

Table 3 The mean and SD of maximum bite force value of  

the resorbable and titanium groups.

Maximum bite force (Ncm)

Period
Resorbable 

group 
(mean ± SD)

Titanium 
group

 (mean ± SD)
p-value

Before operation 0.098 ± 0.068 0.101 ± 0.063 0.511

3 months 
postoperative 0.078 ± 0.055 0.081 ± 0.052 0.667

6 months 
postoperative 0.126 ± 0.088 0.132 ± 0.090 0.484

รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงแรงกัดสูงสุดหลังการผ่าตัดเปรียบเทียบแต่ 

ละช่วงเวลา

Fig. 4 Postoperative changes in maximum bite force be-

tween each time point.
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form a stable oral environment.(34) Therefore, both 

groups showed no significant difference in these para- 

meters.

Our study found similar preoperative and post- 

operative mixing abilities and bite forces in patients  

with mandibular prognathism treated using a titanium 

fixation system compared with previous reports.(17,34,35) 

Kikuta et al(35) reported that mixing ability was signifi-

cantly increased at 6 months after BSSRO surgery.  

Although the biting force decreased at 3-month post- 

operative, it significantly increased at 12-month post- 

operative. Shiratsuchi et al(34) reported that mixing  

ability was slightly increased at 2 months postoperative. 

Subsequently, mixing ability steadily increased with 

significant improvement at 3-, 6-, 12-, and 24-month 

postoperative. In contrast, they found that biting force  

was decreased at 2-month postoperative. Subse- 

quently, the biting force showed a gradual increase at 

the time point evaluated. Ohkura et al(6) evaluated the 

bite force in 21 patients with mandibular prognathism 

before and 1 year after mandibular setback surgery. 

They reported that the average bite force was signifi-

cantly greater increased at 1-year postoperative. Islam 

et al(17) demonstrated that the mixing ability at 3-month 

postoperative was greater than those at preoperative. 

Moreover, mixing ability was significantly increased at 

6-month postoperative. While the bite force was re-

duced to minimal values at 8-week post-surgery and 

returned to or exceeded the preoperative values at 

6-month postoperative. 

Our study found that the mixing ability and  

maximum bite force value improved at 6-month post 

orthognathic surgery in both groups. Although the bite 

force was significantly decreased at 3-month post- 

operative, it significantly increased at 6-month post- 

operative in both groups.

The reduction in bite force at 3 months after sur-

gery we observed in both groups likely resulted from 

recording the value as the maximum bite force, which 

could lead to some discomfort and affected the  

willingness of the patient and investigator to get a  

true maximum result. It has been suggested that the 

patient’s willingness to exert maximum effort was a  

major factor affecting bite force.(17) Proffit et al(36),  

Iwase et al(37) and Shiratsuchi et al(34), postulated that 

patients might be concerned that their jaws had not 

healed completely and might be reluctant to clench 

their jaws vigorously after surgery. Thus, at the 3-month 

follow-up, the patients might have been concerned 

about the amount of healing/stability of their jaw  

and might not have used their true maximum force.  

In contrast, at the 6-month follow-up, the patients 

likely had more confidence in their jaw healing and  

used their true maximum bite force.

In contrast to the bite force results, we observed 

that the mixing abilities at 3-month postoperative  

in both groups were greater than those found pre- 

surgically. This might be due to the recovery of the 

periodontal tissue, the amount of masticatory muscle 

activity and stability of the skeletal structures. The 

patients could chew soft chewing gum and did not 

experience any pain when chewing.

However, Yang et al(38) reported that changes in 

skeletal morphology, such as the mandibular plane 

angle and mandibular body length had poorly corre- 

lated with changes in bite force. In addition, Moroi et 

al(39) demonstrated that the setback amount did not 

influence the bite force or occlusal contact area in 

sagittal split ramus osteotomy patients. Therefore, the 

increasing of mixing ability might associate with the 

result from recovery of the periodontal tissue, the 

amount of masticatory muscle activity or stability of  

the skeletal structures.

Orthognathic surgery creates a greater intercus- 
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pation of the dentition compared with those of pre- 

surgery, and a post-surgical improvement in bite force 

is partially due to this recovery from pre-surgical ortho-

dontic treatment.(40) Thus, 6-month postoperative in 

both groups we found significantly increased of mixing 

ability and maximum bite force.

Although this study concentrated mainly on mix-

ing ability and maximum bite force of the 2 fixation 

systems, we noted that there was no statically signi- 

ficant difference between the use of titanium and re-

sorbable plates and screws fixation. However, several 

factors that have the potential to alter the bite force 

after orthognathic surgery, such as changes in the  

muscles themselves, occlusal contacts, and the  

sensitivity of the teeth and temporomandibular joints 

must be taken in consideration. A future study in- 

cluding these factors should be performed. Moreover, 

the change of masticatory function when 2 jaws or 

multiple segmented surgery performed may be inter-

esting.

 
Conclusion

Within the limitation of this study, the resorbable 

plating fixation system provides similar masticatory 

function as titanium plating fixation systems for orthog-

nathic surgery in mandibular prognathism patients.
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บทคัดย่อ  รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจงานศัลยกรรมช่องปากฯ จากบุคลากรทาง 

การแพทยส์าขาทีเ่ก่ียวขอ้งในประเทศไทย โดยทำาการศึกษาในกลุม่บคุลากรทางการแพทยส์าขาทีเ่ก่ียวข้องในโรงพยาบาล

รัฐขนาด 120 เตียงขึ้นไป ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อศึกษาด้านการรับรู้ถึงขอบเขตงาน ลำาดับความสำาคัญ และ 

ภาพรวมการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทางการแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง มีการรับรู้ถึงขอบเขตงานศัลยกรรม

ช่องปากฯ เฉลี่ย 15.01 ± 4.59 (ร้อยละ 65.3) การผ่าตัดเพื่อรักษากระดูกใบหน้าหัก และการผ่าตัดระบายหนองเป็น 

งานที่มีการรับรู้และสำาคัญต่อการบริการมากที่สุด และมีคะแนนการบริการเฉลี่ย 8.76 ± 0.05 จาก 10 คะแนน สรุปได้

ว่าการรับรู้และความเข้าใจถึงขอบเขตงานอยู่ในระดับปานกลางถึงตำ่า ส่วนภาพรวมการบริการอยู่ในระดับดีมาก 

คำ�สำ�คัญ : การรับรู้ ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Abstract  The objective of this article was to study the perception and recognition of oral and  

maxillofacial surgery (OMFS) from medical personnels in various related fields in Thailand. The  

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล  ปีที่ 33  หน้�  156-164, พ.ศ.2562
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บทนำา

ง�นศลัยศ�สตรช์อ่งป�กและแมก็ซลิโลเฟเชยีลเปน็หนึง่ใน 

ส�ข�เฉพ�ะท�งท�งก�รแพทย์ท่ีอยู่ระหว่�งก�รรักษ�ท�งทันต-

กรรมและเวชกรรมซึ่งมีก�รเติบโตและก�รพัฒน�ม�อย่�งย�ว 

น�น ง�นส�ข�นี้ครอบคลุมก�รตรวจ วินิจฉัย และให้ก�รดูแล

รักษ�คว�มผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้�และข�กรรไกร เช่น 

คว�มวิกลรูปของฟันและใบหน้� (dentofacial deformity) 

ภ�วะป�กแหว่งเพด�นโหว่และคว�มวิกลรูปของกะโหลกศีรษะ

และใบหน้� (cleft and craniofacial deformity) ก�รบ�ดเจ็บ

จ�กภยนัตร�ยบรเิวณใบหน�้ (facial trauma) ก�รตดิเชือ้บรเิวณ

ช่องป�กและใบหน้� (orofacial infection) ก�รผ่�ตัดข้อต่อ 

ข�กรรไกร (temporomandibular joint surgery) ก�รผ่�ตัด

เนื้องอก มะเร็งบริเวณศีรษะและลำ�คอร่วมกับก�รบูรณะ (head 

and neck tumor and cancer surgery combined with 

facial reconstructive surgery) รวมไปถึงก�รผ่�ตัดเสริม 

คว�มง�มบริเวณใบหน้� (facial cosmetic surgery)(1) ซึ่ง 

ขอบเขตง�นนี้อ�จแตกต่�งกันไปในแต่ละประเทศ(2)

สำ�หรับประเทศไทย ง�นด้�นศัลยศ�สตร์ช่องป�กและ 

แม็กซิลโลเฟเชียลอยู่ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติวิช�ชีพทันตกรรม 

พ.ศ.2537 และพระร�ชบญัญตัวิชิ�ชพีทนัตกรรม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2559 ในพระร�ชบญัญติันี ้“วชิ�ชพีทนัตกรรม” หม�ยถงึ วชิ�ชพี

ท่ีกระทำ�ต่อมนุษย์เก่ียวกับก�รตรวจ ก�รวินิจฉัย ก�รบำ�บัด หรือ

ก�รป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะท่ีเก่ียวกับฟัน โรคอวัยวะในช่อง

ป�ก โรคข�กรรไกรและกระดูกใบหน้�ท่ีเก่ียวเน่ืองกับข�กรรไกร 

รวมท้ังก�รกระทำ�ท�งศัลยกรรม และก�รกระทำ�ใด ๆ  ในก�ร 

sample groups were medical personnels in various related fields who practiced in public hospital  

with 120 beds or more with online questionnaires and the data were analyzed for the perception  

of the scope of work, priorities and the overview of OMFS service. For the results, the average  

scopes recognized by medical personnel were 15.01 ± 4.59 items (65.3%) from a total of 23 items.  

Treatment for maxillofacial trauma and facial infection were the most recognized and the most  

important scopes of work. Finally, the overview of the OMFS service was 8.76 ± 0.05 out of 10  

points. For conclusion, the perception and recognition of OMFS from medical personnel were in  

mid to low-level. The overview of OMFS service was in excellent level.

Keywords : perception, oral and maxillofacial surgery

บำ�บัด บูรณะ และฟื้นฟูสภ�พของอวัยวะในช่องป�ก กระดูก

ใบหน้�ที่เกี่ยวเนื่องกับข�กรรไกร และก�รทำ�ฟันในช่องป�ก

ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์ทันตแพทย์เช้ือโชติ หังสสูต เป็น

ผู้บุกเบิกและว�งร�กฐ�นส�ข�ศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิล- 

โลเฟเชียลในประเทศไทย โดยหลังจ�กท่ีได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้

เชี่ยวช�ญด้�นศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลจ�ก

ประเทศสหรัฐอเมริก� ศ�สตร�จ�รย์เชื้อโชติได้เข้�รับร�ชก�ร

ในตำ�แหน่งอ�จ�รย์ภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์ คณะทันตแพทยศ�สตร์ 

จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั และรเิริม่โครงก�รฝกึอบรมทนัตแพทย์

ประจำ�บ้�น ส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 

2517 โดยผู้เข้�รับก�รอบรมต้องจบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�

ตรีส�ข�ทันตแพทยศ�สตรบัณฑิตเสียก่อน โดยหลักสูตรมีก�ร

ปรับปรุงจ�กระยะเวล�ก�รอบรม 2 ปี เป็น 3 ปี และ 4 ปี ต�ม

ลำ�ดับจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงแตกต่�งจ�กหล�ยประเทศในแถบยุโรป

และในสหรัฐอเมริก�ที่ผู้อบรมต้องจบก�รศึกษ�ทั้งแพทยศ�สตร

และทันตแพทยศ�สตรบัณฑิตก่อนเข้�รับก�รฝึกอบรม(3) และมี

ระยะเวล�ก�รฝึกอบรมที่แตกต่�งกัน(3,4)

Reddy และคณะ(3) ได้ศึกษ�ก�รรับรู้ถึงส�ข�ศัลยกรรม

ช่องป�กของประช�ชนและบุคล�กรท�งก�รแพทย์ในประเทศ

อินเดีย โดยใช้ก�รตอบแบบสอบถ�มจ�กกลุ่มตัวอย่�ง พบว่�

ง�นด�้นศลัยกรรมชอ่งป�กและแมก็ซลิโลเฟเชยีลทีก่ลุม่ตวัอย�่ง

เลอืกศลัยแพทยช์อ่งป�กและแมก็ซลิโลเฟเชยีลให้เปน็ผู้ทีมี่คว�ม 

เหม�ะสมต่อก�รรักษ�ม�กที่สุดคือ ก�รรักษ�ผู้ป่วยอุบัติเหตุ 

กระดกูข�กรรไกรหกั และผูป้ว่ยทีม่คีว�มวกิลรปูของใบหน�้และ 

กระดกูข�กรรไกร แตส่ำ�หรบัง�นด�้นอ่ืน ๆ  ยงัคงไมเ่ปน็ทีรู่จั้กม�ก 
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ทันตแพทย์ทั่วไป/เฉพ�ะท�ง 2 ท่�น) และ ค) กลุ่มพย�บ�ล 3 

ท่�น (หัวหน้�ฝ่�ยก�รพย�บ�ล หัวหน้�ตึกอุบัติเหตุ และหัวหน้�

ตึกหลักของง�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล) และ 

ง) ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลอีก 1  

ท่�น

กลุม่ตวัอย�่งจะไดร้บัรหสัประจำ�ตวัเพือ่ใชใ้นก�รตอบแบบ 

สอบถ�มออนไลน ์ผ�่นเวบ็ไซต ์http://sgiz.mobi/s3/OMFS-TH 

(SurveyGizmo) ซึ่งชุดคำ�ถ�มประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถ�ม

ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐ�นของโรงพย�บ�ล

ส่วนที่ 3  ขอบเขตง�น คว�มค�ดหวัง และศักยภ�พของ

ง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลในช่วง 3 ปี

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจ�กผ่�นกระบวนก�รตรวจสอบข้อมูลหรือผ่�นก�ร 

รับรองเพื่อขอทำ�ก�รศึกษ�วิจัยในโรงพย�บ�ลแต่ละแห่งเรียบ- 

ร้อยแล้ว ชุดแบบสอบถ�มจะถูกกระจ�ยไปยังกลุ่มตัวอย่�งที่

กำ�หนด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่�งได้ทำ�ก�รตอบคำ�ถ�ม ข้อมูลทั้งหมด

จะถูกเก็บในรูปแบบออนไลน์ และจะปิดรับแบบสอบถ�มหลัง

จ�กนั้น 3 เดือน จ�กนั้นข้อมูลบ�งส่วนจะได้รับก�รประมวลผล 

ผ่�นเว็บไซต์ SurveyGizmo โดยตรง และด�วน์โหลดข้อมูล

ส่วนที่เหลือจ�กท�งเว็บไซต์เพื่อทำ�ก�รวิเคร�ะห์เพิ่มเติม ด้วย

โปรแกรม Microsoft Excel (Microsoft, Redmond, WA) และ 

SPSS (IBM) โดยขอ้มลูในแตล่ะสว่นจะไดร้บัก�รวเิคร�ะห์ท้ังท�ง

สถิติเชิงพรรณน� เช่น สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถ�มในแต่ละ

ส�ข�วิช�ชีพ ค่�เฉลี่ยอ�ยุ ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในส�ข�หรือ 

โรงพย�บ�ลนัน้ ๆ  และสถติเิชงิวิเคร�ะหค์อืห�คว�มแตกต�่งของ

ค่�เฉลี่ยก�รรับรู้ของขอบเขตง�นที่มีก�รปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ 

จริงระหว่�งกลุ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข�ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

Kruskal–Wallis test และเปรยีบเทียบประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น 

และก�รรับรู้ขอบเขตง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโล- 

เฟเชียลด้วย Wilcoxon signed-ranks test

ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถ�มทั้งหมดจำ�นวน 975 ชุด (โรงพย�บ�ลกลุ่ม

เป้�หม�ย 75 แห่ง) ได้ถูกจัดส่งผ่�นท�งไปรษณีย์พร้อมด้วยรหัส

นัก ซึ่งใกล้เคียงกับก�รศึกษ�ของ Rocha และคณะ(5) ที่ศึกษ� 

ในกลุ่มผู้เช่ียวช�ญด้�นสุขภ�พในประเทศบร�ซิล พบว่� กลุ่ม 

ตวัอย�่งเลอืกรบัคำ�ปรกึษ�เรือ่งภยนัตร�ยบรเิวณใบหน�้ (รอ้ยละ  

57-100) คว�มผิดปกติของใบหน้�และฟัน ก�รผ่�ตัดบูรณะข� 

กรรไกรล่�ง และก�รผ่�ตัดข้อต่อข�กรรไกร จ�กศัลยแพทย์ 

ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลม�กท่ีสุด ส่วนเร่ืองที่เลือกตำ่�ที่ 

สุดคือ ก�รตัดช้ินเน้ือในช่องป�กเพ่ือส่งตรวจ และก�รรักษ� 

เน้ืองอกชนิดไม่ร้�ยแรงในข�กรรไกรล่�ง

นอกจ�กก�รบริก�รท�งก�รแพทย์ในประเทศไทยจะ 

แตกต่�งจ�กประเทศอื่น ๆ  ทั้งในด้�นนโยบ�ย โครงสร้�งพื้นฐ�น  

ทรัพย�กรและบุคล�กรท�งก�รแพทย์ เทคโนโลยี บริบทท�ง

สังคมและวัฒนธรรมแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีก�รศึกษ�ใดท่ีตอบ

คำ�ถ�มเร่ืองก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจต่อส�ข�ศัลยกรรมช่องป�ก 

และแม็กซิลโลเฟเชียลของบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข�ที่เกี่ยว 

ข้องในประเทศไทย ประเด็นดังกล่�วควรได้รับก�รศึกษ�และ 

วิจัยเพ่ือก�รพัฒน�ง�นด้�นศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโล- 

เฟเชียลต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

ง�นวิจัยนี้เป็นก�รศึกษ�ในมนุษย์ โดยทำ�ก�รเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้�นก�รรับรู้ถึงขอบเขตง�นที่ปฏิบัติอยู่จริง คว�มสำ�คัญ 

และภ�พรวมก�รให้บริก�รง�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลในประเทศไทย หม�ยเลขโครงก�รวิจัย ๗๒/๖๑/

R/q ซึ่งผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รพิจ�รณ�จริยธรรม

ก�รใช้สัตว์ทดลอง ศูนย์ส่งเสริมก�รวิจัย โรงพย�บ�ลชลบุรี เลข

ที่หนังสือรับรองโครงก�รวิจัย ๓๘/๒๕๖๑

ง�นวิจัยนี้เป็นก�รศึกษ�วิจัยเชิงพรรณน� (descriptive 

study) โดยเก็บข้อมูลจ�กกลุ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข� 

ต่�ง ๆ  ซึ่งปฏิบัติง�นอยู่ในโรงพย�บ�ลศูนย์ โรงพย�บ�ลทั่วไป 

หรือโรงพย�บ�ลชุมชน ที่มีขน�ดตั้งแต่ 120 เตียงข้ึนไป และมี

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลปฏิบัติง�น  

ณ โรงพย�บ�ลดังกล่�วอย่�งน้อย 3 ปี ตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป รวม

ท้ังหมด 75 โรงพย�บ�ล โดยประช�กรจ�กแต่ละโรงพย�บ�ล

ประกอบด้วย  ก) กลุ่มแพทย์ 6 ท่�น (หัวหน้�องค์กรแพทย์และ 

หัวหน้�กลุ่มง�นศัลยกรรมทั่วไป เวชศ�สตร์ฉุกเฉิน อ�ยุรกรรม 

กลุ่มง�นง�นวิสัญญี และกลุ่มง�นโสต ศอ น�สิก)  ข) กลุ่ม

ทันตแพทย์ 3 ท่�น (หัวหน้�กลุ่มง�นทันตกรรม 1 ท่�น และ
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ประจำ�ชุดแบบสอบถ�ม หลังจ�กผ่�นคณะกรรมก�รวิจัยหรือ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องของแต่ละโรงพย�บ�ลแล้ว แบบสอบถ�ม

จะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถ�ม ปร�กฏว่�มีผู้เข้�ม�ตอบ

แบบสอบถ�มเป็นจำ�นวน 361 ชุด (ร้อยละ 37.0 ของกลุ่มเป้�

หม�ย) ซึ่งแบบสอบถ�มที่มีก�รตอบคำ�ถ�มไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ใช้รหัสประจำ�ชุดซำ้�กัน หรือรหัสประจำ�ชุดท่ีนอกเหนือจ�กผู้

วิจัยกำ�หนดได้ถูกคัดออกเป็นจำ�นวน 176 ชุด (ร้อยละ 48.8) ใน

ขณะท่ีแบบสอบถ�มที่มีก�รตอบคำ�ถ�มอย่�งสมบูรณ์มีจำ�นวน 

185 ชุด คิดเป็นร้อยละ 51.2 ของแบบสอบถ�มที่ได้รับก�รตอบ

กลับ หรือร้อยละ 19.0 ของกลุ่มเป้�หม�ย ซึ่งชุดแบบสอบถ�มที่

สมบูรณ์ม�จ�กโรงพย�บ�ล 45 แห่ง หรือร้อยละ 60.0 ของโรง

พย�บ�ลกลุ่มเป้�หม�ย

ผู้ตอบแบบสอบถ�มเป็นพศช�ยจำ�นวน 62 คน (ร้อยละ  

33.5) และเพศหญิงจำ�นวน 123 คน (ร้อยละ 66.5) อ�ยุ

เฉล่ีย 43.8 ± 10.2 ปี มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในส�ข�เฉลี่ย 

14.2 ± 10.9 ป ีและประสบก�รณก์�รทำ�ง�นในโรงพย�บ�ลเฉลีย่ 

17.2 ± 11.5 ป ีดงัแสดงในต�ร�งท่ี 1 เมือ่พจิ�รณ�ต�มกลุม่อ�ชพี

ของผู้ตอบแบบสอบถ�มพบว่�เป็นแพทย์จำ�นวน 38 คน (ร้อย

ละ 20.5) ทันตแพทย์ 68 คน (ร้อยละ 36.8) พย�บ�ลจำ�นวน 58 

คน (ร้อยละ 31.4) และทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลจำ�นวน 21 คน (ร้อยละ 11.4) ดังแสดงในต�ร�ง 

ที่ 2

ขอบเขตงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ขอบเขตง�นท�งศลัยกรรมชอ่งป�กและแมก็ซลิโลเฟเชยีล 

ได้จ�กก�รตอบแบบสอบถ�มของทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�ก

และแม็กซิลโลเฟเชียลที่ปฏิบัติง�นจริงจ�กโรงพย�บ�ล 21 แห่ง 

(ต�ร�งที่ 3) พบว่�หัตถก�รที่มีก�รปฏิบัติจริงทุกโรงพย�บ�ลใน 

ช่วงระยะเวล� 3 ปีคือ ก�รผ่�ตัดกระดูกข�กรรไกรล่�งหัก ผ่�ตัด

กระดูกข�กรรไกรบนหัก ผ่�ตัดกระดูกโหนกแก้มหัก ผ่�ตัดระ- 

บ�ยหนองจ�กในช่องป�ก ผ่�ตัดระบ�ยหนองจ�กนอกช่องป�ก 

และควักถุงนำ้� ส่วนง�นไม่มีก�รปฏิบัติจริงในทุกโรงพย�บ�ล คือ 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถ�มแยกต�มกลุ่มวิช�ชีพ

Table 1  Demographic data of the respondents according to group of specialty.

Gender
Age

Experience (years)

Male Female In specialty In hospital

Physician 24 (63.2%) 14 (36.8%) 42.8 ± 8.2 13.0 ± 8.7 13.3 ± 7.7

Dentist 23 (33.8%) 45 (66.2%) 39.1 ± 9.8 12.3 ± 10.0 12.2 ± 9.8

Nurse 1 (1.7%) 57 (98.3%) 52.0 ± 7.4 19.3 ± 12.2 28.3 ± 8.1

OMF surgeon 14 (66.7%) 7 (33.3%) 38.7 ± 6.9 8.4 ± 7.1 9.3 ± 6.9

Overall 62 (33.5%) 123 (66.5%) 43.8 ± 10.2 14.2 ± 10.9 17.2 ± 11.5

ตารางที่ 2  แสดงจำ�นวนและร้อยละต่อกลุ่มเป้�หม�ยของผู้ตอบแบบ 

สอบถ�มแยกต�มตำ�แหน่งและส�ข�วิช�ชีพ

Table 2  Number and response percentage of the respon- 

dents according to the position and specialty.

No. %

Physician (director of department)

  -  President of medical organization

  -  General surgery

  -  Emergency medicine

  -  Medicine

  -  Anesthesiology

  -  ENT

12

6

6

3

10

1

38

16.0

8.0

  8.0

  4.0

  13.3

  1.3

8.4

Dentist

  -  Director of department of dentistry

  -  General practice or specialist (2 persons)

21

47

68

28.0

31.3

30.2

Nurse (director of department)

  -  Nursing director

  -  OMFS ward

  -  Trauma ward

15

26

17

58

20.0

34.7

22.7

25.8

OMF surgeon 21 28.0

Overall 185 19.0
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ตารางที่ 3 ขอบเขตง�นท�งด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลที่มีก�รปฏิบัติจริง และร้อยละของก�รรับรู้ขอบเขตง�นจ�กส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

Table 3  Scope of actual oral and maxillofacial surgery practice and percentage of medical personnel’s perception. 

Actual practice
% of perception

No. %

Maxillofacial trauma

Surgery for mandibular fracture

Surgery for maxillary fracture/Le Fort fracture

Surgery for nasal bone fracture

Surgery for zygomatic complex fracture

21

21

20

21

100.0

100.0

95.2

100.0

100.0

97.3

82.4

97.3

Infection

Intraoral drainage

Extraoral drainage

Drainage for Ludwig’s angina or deep neck infection

21

21

20

100.0

100.0

95.2

89.2

89.2

77.0

Pathology and/or reconstruction

Surgery for osteoradionecrosis

Enucleation for cyst

Surgery for benign tumor

Surgery for malignant tumor

Reconstruction with free graft

Pedicle flap

Microvascular free flap

11

21

19

7

12

7

2

52.4

100.0

90.5

33.3

57.1

33.3

9.5

31.1

74.3

62.2

46.0

44.6

47.3

55.4

Dentofacial deformities

Cleft lip repair/cheiloplasty

Cleft palate repair/palatoplasty

Alveolar cleft repair

Cleft lip nose deformity repair

One jaw-orthognathic surgery

Two jaws-orthognathic surgery

Distraction osteogenesis

12

12

13

7

9

5

0

57.1

57.1

61.9

33.3

42.9

23.8

0

71.6

71.6

55.4

37.8

54.1

54.1

51.4

Miscellaneous

Temporomandibular joint surgery

Implant surgery

8

19

38.1

90.5

46.0

66.2

ก�รผ่�ตัดสร้�งกระดูกด้วยเทคนิคก�รยืดกระดูก 

การรับรู้ถึงขอบเขตงานด้านศัลยกรรมช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง

ก�รรบัรูถ้งึขอบเขตง�นของผูต้อบแบบสอบถ�มแตล่ะร�ย 

จะพิจ�รณ�ว่�ถูกต้องเมื่อตอบตรงกับก�รปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ

ง�นจริงในโรงพย�บ�ลของผู้ตอบแบบสอบถ�มภ�ยในระยะ

เวล� 3 ปี โดยข้อมูลจ�กโรงพย�บ�ล 20 แห่งซึ่งประกอบด้วย

แพทย์ 16 คน (จ�ก 9 โรงพย�บ�ล) ทันตแพทย์ 38 คน (จ�ก 18 

โรงพย�บ�ล) และพย�บ�ล 20 คน (จ�ก 11 โรงพย�บ�ล) พบว่� 

ค่�เฉลี่ยของก�รรับรู้ขอบเขตง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและ 

แม็กซิลโลเฟเชียลจ�กกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และพย�บ�ล คือ 

10.75 ± 4.11 (ร้อยละ 46.7), 17.24 ± 3.50 (ร้อยละ 74.9) 

และ 14.20 ± 4.23 (ร้อยละ 61.7) ต�มลำ�ดับ จ�กทั้งหมด 23 
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หัตถก�ร ค่�เฉล่ียจ�กทุกส�ข�วิช�ชีพเท่�กับ 15.01 หัตถก�ร 

(ร้อยละ 65.3) โดยค่�เฉลี่ยของจำ�นวนกลุ่มตัวอย่�ง คือ 3.70 

คน/โรงพย�บ�ล (ร้อยละ 30.8) ดังต�ร�งที่ 4 และพบว่�จำ�นวน

ขอบเขตง�นที่รับรู้ตรงกันของแต่ละส�ข�วิช�ชีพ มีคว�มแตก

ต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (p-value = 0.000) เมื่อเปรียบ

เทียบเชิงคู่ (pairwise comparisons) พบว่� ไม่มีคว�มแตกต่�ง

อย�่งมนียัสำ�คญัท�งสถติริะหว�่งกลุม่แพทยแ์ละพย�บ�ลเท�่นัน้ 

(p-value = 0.115)

ค่�เฉลี่ยประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในโรงพย�บ�ลของกลุ่ม

แพทย์ ทันตแพทย์ และพย�บ�ล คือ 11.4, 12.1 และ 29.8 ปี 

ต�มลำ�ดับ เม่ือเปรียบเทียบประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นและก�ร

รับรู้ขอบเขตง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ในแต่ละกลุ่มตัวอย่�ง พบว่� ไม่มีคว�มแตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ท�งสถิติในกลุ่มแพทย์ (p-value > 0.05) ต่�งจ�กกลุ่มทันต- 

แพทย์ และพย�บ�ลท่ีมีคว�มแตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ 

(p-value < 0.05 และ < 0.001 ต�มลำ�ดับ)

ส�ข�เชี่ยวช�ญในกลุ่มแพทย์ที่มีค่�เฉล่ียคะแนนก�รรับรู้

สูงที่สุดคือ ส�ข�โสต ศอ น�สิก (15.50 ± 2.12 จ�ก 23 หัตถก�ร) 

และตำ�่ท่ีสุดคือ ส�ข�อ�ยุรกรรม (6.00 จ�ก 23 หัตถก�ร) สำ�หรับ

กลุ่มพย�บ�ล ค่�เฉลี่ยคะแนนก�รรับรู้สูงที่สุดคือ หัวหน้�กลุ่ม

ก�รพย�บ�ล หัวหน้�ตึกหลักของผู้ป่วยศัลยกรรมช่องป�กและ

แม็กซิลโลเฟเชียล และหัวหน้�ตึกศัลยกรรมอุบัติเหตุ เท่�กับ 

15.14 ± 7.93, 14.40 ± 7.27 และ 13.25 ± 7.21 จ�ก 23 หตัถก�ร 

ต�มลำ�ดับ

และเมื่อพิจ�รณ�ต�มร�ยหัตถก�รแล้วพบว่�ขอบเขต

ง�นที่บุคล�กรส�ข�อื่นรับรู้ตรงกันสูงที่สุด 5 อันดับแรกคือ ก�ร

ผ่�ตัดกระดูกข�กรรไกรล่�ง (ร้อยละ 100) ข�กรรไกรบนและ

กระดูกโหนกแก้มหัก (ร้อยละ 97.3) และก�รผ่�ตัดระบ�ยหนอง

จ�กทั้งในและนอกช่องป�ก (ร้อยละ 89.2) และหัตถก�รที่รับรู้

ตรงกันน้อยท่ีสุดคือ ผ่�ตัดภ�วะกระดูกข�กรรไกรต�ยจ�กก�ร

ฉ�ยรังสี (ร้อยละ 31.1) ผ่�ตัดแก้ไขจมูกผิดรูป (ร้อยละ 37.8)  

และผ�่ตดัปลกูถ�่ยเนือ้เยือ่อสิระ (รอ้ยละ 44.6) ดังแสดงในต�ร�ง 

ที่ 3

ความสำาคญัของงานศลัยกรรมชอ่งปากและแมก็ซิล- 
โลเฟเชียล

ผลจ�กก�รรวมคะแนนอันดับคว�มสำ�คัญของง�นด้�น

ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลในโรงพย�บ�ลของ

กลุ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข�ท่ีเกี่ยวข้องจำ�นวน 164 คน 3 

อันดับแรกประกอบด้วย ก�รผ่�ตัดเพื่อรักษ�กระดูกใบหน้�หัก 

(maxillofacial trauma) 376 คะแนน ก�รผ่�ตัดเพื่อรักษ�ก�ร

ติดเชื้อบริเวณช่องป�กและใบหน้� (infection) 275 คะแนน  

และก�รผ่�ตัดเล็กในช่องป�ก (minor oral surgery) 87 คะแนน 

(ต�ร�งท่ี 5) ซึ่งสอดคล้องกับอันดับท่ีได้จ�กก�รให้คะแนนของ

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล (57, 35 

และ 19 คะแนน ต�มลำ�ดับ)

ภาพรวมการให้บริการงานศัลยกรรมช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล

คะแนนภ�พรวมก�รใหบ้รกิ�รง�นศลัยกรรมชอ่งป�กและ

แม็กซิลโลเฟเชียลแต่ละด้�นจะมีคะแนนต้ังแต่ 0 (แย่ที่สุด) ถึง 

10 (ดีท่ีสุด) โดยคะแนนเฉล่ียจ�กบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข�

ที่เกี่ยวข้องในด้�นคุณภ�พง�น/ผลลัพธ์ของหัตถก�รเท่�กับ 

8.69 ± 1.16 คะแนน ด้�นคว�มรับผิดชอบ 8.77 ± 1.26 คะแนน 

ด้�นม�รย�ทก�รบริก�ร 8.82 ± 1.34 ด้�นก�รทำ�ง�นร่วมกับ 

ตารางที่ 4 แสดงจำ�นวนขอบเขตง�นที่รับรู้ตรงกันของแต่ละส�ข�วิช�ชีพ

Table 4  Evaluation of medical personnel’s perception accord-

ing to specialty

Respondent Perception 
(no. of 23 procedures)

No. Avg. % Avg. %

Physician 16 1.78 29.6 10.75 ± 4.11 46.7

Dentist 38 2.11 70.4 17.24 ± 3.50 74.9

Nurse 20 1.82 60.6 14.20 ± 4.23 61.7

Overall 74 3.70 30.8 15.01 ± 4.59 65.3

ตารางที่ 5 อันดับคว�มสำ�คัญของง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลในโรงพย�บ�ล

Table 5  Rank of the important oral and maxillofacial surgery 

scope practice in the hospital.
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ส�ข�วิช�ชีพอื่น 8.81 ± 1.39 คะแนน และภ�พรวมทั้งหมดคือ 

8.74 ± 1.25 โดยคะแนนจ�กแต่ละส�ข�ไม่มีคว�มแตกต่�งกัน

อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติในทุก ๆ  ด้�น (p-value > 0.05) ดังรูป

ที่ 1

วิจารณ์

ง�นศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลเป็นหนึ่ง

ในส�ข�เฉพ�ะท�งท�งก�รแพทย์ที่ให้ก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยที่มี

คว�มผิดปกติบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� สำ�หรับใน 

ประเทศไทย ง�นนี้จัดเป็นส�ข�เชี่ยวช�ญท�งด้�นทันตแพทย- 

ศ�สตร์ ซึ่งเริ่มมีก�รเรียนก�รสอนวิช�ศัลยกรรมช่องป�กและ 

แม็กซิลโลเฟเชียลข้ันพื้นฐ�นตั้งแต่ระดับทันตแพทยศ�สตรบัณ- 

ฑิต ทำ�ให้ง�นส�ข�นี้เป็นที่คุ้นเคยในกลุ่มทันตแพทย์ด้วยกัน 

เอง แต่ในคว�มเป็นจริงทันตแพทย์ส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กและ 

แม็กซลิโลเฟเชยีลสว่นใหญป่ฏบิติัง�นในโรงพย�บ�ลทีม่ลัีกษณะ 

ก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยแบบสหส�ข�วิช�ชีพ ต้องปฏิบัติง�นร่วมกับ 

บคุล�กรท�งก�รแพทยห์ล�ยส�ข�ซึง่ยงัมคีว�มคุน้เคยและคว�ม 

เข้�ใจต่อง�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลค่อนข้�ง 

น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มทันตแพทย ์นอกจ�กนั้นด้วยขอบเขตง�น 

ที่ใกล้เคียงกับส�ข�วิช�ชีพอื่น เช่น ศัลยกรรมตกแต่ง และโสต 

ศอ น�สิก อ�จทำ�ให้ก�รประส�นง�นระหว่�งส�ข�วิช�ชีพเป็น

ไปอย่�งไม่ร�บรื่น เช่น ก�รเลือกรับคำ�ปรึกษ�ไม่ตรงส�ข� รวม

ไปถึงก�รเลือกส่งต่อผู้ป่วยจ�กคว�มคุ้นเคยของตน

เมื่อทำ�ก�รแจกแจงหัตถก�รต�มก�รปฏิบัติง�นจริงและ

ก�รรับรู้เป็นระดับสูง-ตำ่�ท่ีระดับร้อยละ 60 พบว่� ง�นที่มีก�ร

ปฏิบัติง�นจริงในระดับสูงจะมีก�รรับรู้สูงด้วยซึ่งมีจำ�นวน 11 

หัตถก�ร ในท�งตรงกันข้�มง�นท่ีมีระดับก�รปฏิบัติง�นจริงตำ่� 

จะสัมพันธ์กับก�รรับรู้ที่ตำ่�เช่นกัน ซ่ึงง�นกลุ่มนี้มีจำ�นวน 10  

หัตถก�ร ยกเว้นก�รผ่�ตัดซ่อมแซมป�กแหว่งเพด�นโหว่และ 

สนัเหงอืกโหว ่ซึง่แสดงใหเ้หน็ว�่ปรมิ�ณก�รปฏบิตังิ�นจรงิส่งผล 

ต่อก�รรับรู้ที่เพิ่มม�กขึ้นด้วย

เม่ือพิจ�รณ�ถึงก�รรับรู้ของก�รผ่�ตัดระบ�ยหนองจ�ก

ก�รตดิเช้ือของชัน้เนือ้เยือ่โพรงใตค้�งหรอืในโพรงสว่นลกึของคอ 

(drainage for Ludwig’s angina or deep neck infection) 

ก�รผ่�ตัดควักถุงนำ้� (enucleation for cyst) ก�รผ่�ตัดเนื้องอก  

(surgery for benign tumor) และก�รผ่�ตัดฝังร�กเทียม (im-

plant surgery) แม้จะมีก�รปฏิบัติง�นจริงเกินกว่�ร้อยละ 90 

กลับพบว่�มีก�รรับรู้อยู่ในช่วงร้อยละ 62.16-77.03 เท่�นั้น จึง

ควรมีก�รประช�สัมพันธ์ให้ทร�บถึงก�รปฏิบัติง�นในส่วนนี้ให้

ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะในกลุ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 1 แสดงคะแนนภาพรวมการให้บริการงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Fig. 1 Overview scores of OMFS services
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แมว่้�ก�รรบัรูถึ้งขอบเขตง�นของกลุม่แพทย์จะอยู่ในระดบั 

ตำ่�ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทันตแพทย์ และพย�บ�ล แต่

แพทย์ส�ข�โสต ศอ น�สิก และวิสัญญีแพทย์กลับมีระดับก�รรับ

รู้ท่ีสูงกว�่ค�่เฉลีย่ของกลุม่พย�บ�ล ผูว้จิยัค�ดว�่เกิดจ�กง�นด�้น

โสต ศอ น�สิก มีคว�มใกล้เคียงกับง�นศัลยกรรมช่องป�ก รวม 

ไปถึงก�รรว่มง�นกนับอ่ยครั้งกับวิสญัญีแพทย์ อย�่งไรก็ต�ม พบ

ว�่แพทยเ์วชศ�สตรฉ์กุเฉนิและศลัยกรรมทัว่ไปกลบัมกี�รรบัรูอ้ยู่

ในระดับตำ่� ซึ่งอ�จเกิดจ�กก�รข�ดคว�มคุ้นเคยในก�รทำ�ง�น

ร่วมกันทั้งในส่วนของหอผู้ป่วยและห้องฉุกเฉิน ดังนั้นจึงควรมี

ประช�สัมพันธ์และเพิ่มระดับก�รทำ�ง�นร่วมกันให้ม�กยิ่งขึ้น 

เมือ่พจิ�รณ�ถงึลำ�ดบัง�นทีม่คีว�มสำ�คญัตอ่ก�รใหบ้รกิ�ร

ม�กท่ีสุดคือ ก�รผ่�ตัดเพ่ือรักษ�กระดูกใบหน้�หัก และก�รผ่�ตัด

เพื่อรักษ�ก�รติดเชื้อบริเวณช่องป�กและใบหน้� พบว่�ผลดัง

กล�่วสอดคลอ้งกับผลก�รศกึษ�ของ Herlin และคณะ(4) ซึง่ศกึษ� 

ในประเทศฝรัง่เศสและของ Reddey และคณะ(3) ซึง่ศกึษ�ในกลุม่ 

ประช�ชนท่ัวไปและบุคล�กรท�งก�รแพทย์ในประเทศอินเดีย 

แต่จ�ก 2 ก�รศึกษ�พบว่�ลำ�ดับคว�มสำ�คัญถัดไปคือ ก�รผ่�ตัด

เพื่อรักษ�คว�มวิกลรูปของกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� ซึ่ง 

แตกต่�งจ�กก�รศึกษ�นี้ที่มีคว�มสำ�คัญอยู่ลำ�ดับที่ 6 จ�กทั้ง 

หมด 7 อันดับ โดยเฉพ�ะกลุ่มทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและ

แมก็ซลิโลเฟเชยีลทีไ่ม่มผีูใ้ดเลอืกตอบคำ�ถ�มว�่เปน็ง�นทีม่คีว�ม

สำ�คัญต่อก�รให้บริก�รใน 3 ลำ�ดับแรกเลย สอดคล้องกับก�ร

ปฏบิติัง�นด�้นก�รรักษ�คว�มวกิลรปูของฟนัและใบหน�้ท่ีมีเพียง 

ร้อยละ 23.8-61.9 จ�กโรงพย�บ�ลกลุ่มตัวอย่�งเท่�นั้น โดย

เฉพ�ะง�นผ�่ตดัข�กรรไกรร่วมกบัก�รจดัฟนัถอืเปน็ง�นทีส่ำ�คญั

อย�่งหนึง่ของส�ข�ศลัยกรรมชอ่งป�กและแมก็ซลิโลเฟเชยีล แต่

พบว่�มีระดับก�รปฏิบัติง�นที่ค่อนข้�งตำ่� (ร้อยละ 23.8 และ 

42.9) และมีก�รรับรู้ในระดับป�นกล�งเท่�นั้น

เน่ืองจ�กผู้วิจัยต้องก�รทร�บถึงก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจ

ของกลุ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่เก่ียวข้องกับส�ข�ศัลยกรรม 

ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล ก�รศึกษ�นี้จึงกำ�หนดกลุ่มเป้� 

หม�ยในโรงพย�บ�ลของรัฐท่ีมีขน�ดตั้งแต่ 120 เตียงขึ้นไป ซึ่ง 

มีศักยภ�พเพียงพอท้ังท�งด้�นบุคล�กรท�งก�รแพทย์ อุป- 

กรณแ์ละเครือ่งมอืทีจ่ำ�เปน็ตอ่ก�รดแูลรกัษ�คว�มผดิปกตติ�่ง ๆ   

ได้ค่อนข้�งครบถ้วน และมีทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและ 

แม็กซิลโลเฟเชียลปฏิบัติง�นอยู่จริงไม่ตำ่�กว่� 3 ปี ซึ่งน�นพอ

เพียงต่อก�รรู้รับผลง�นและลดคว�มแปรปรวนของคุณภ�พก�ร 

รักษ�จ�กประสบก�รณ์ที่น้อยเกินไป

กลุม่เป�้หม�ยทีใ่ชใ้นง�นวจิยัเลอืกจ�กบุคล�กรทีเ่ปน็ผู้รบั

ผลง�นและมีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นของทันตแพทย์

ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลโดยตรง โดยแบ่งออก

เป็น 3 กลุ่มต�มส�ข�วิช�ชีพ ซึ่งส่วนใหญ่มีตำ�แหน่งเป็นหัวหน้�

องค์กร หน่วยง�น หรือหอผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้�ที่ในก�รตัดสิน

ใจในก�รรับหรือขอคำ�ปรึกษ� มีประสบก�รณ์และคว�มคุ้นเคย

กับก�รปฏิบัติง�นและผลง�นของทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�ก

และแม็กซิลโลเฟเชียลม�กท่ีสุด อย่�งไรก็ต�ม ควรมีก�รศึกษ�

เพ่ิมเติมในกลุ่มประช�กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น นักศึกษ�แพทย์

ปีสุดท้�ย แพทย์เพิ่มพูนประสบก�รณ์ พย�บ�ลผู้ปฏิบัติในหอ 

ผู้ป่วยและช่วยผ่�ตัด เป็นต้น

นอกจ�กบุคล�กรท�งก�รแพทย์แล้ว ก�รเป็นที่รู้จักใน

กลุม่ผูร้บับรกิ�รโดยเฉพ�ะประช�ชนทัว่ไปยอ่มมีผลตอ่ก�รเลอืก

รับก�รรักษ�จ�กทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโล- 

เฟเชยีล เชน่ ก�รศกึษ�ของ Reddy และคณะ(3) พบว�่ ประช�ชน

ยังเลือกรับก�รรักษ�บ�ดแผลฉีกข�ดบริเวณใบหน้�จ�กแพทย์

แผนกศัลยกรรมตกแต่งม�กกว่�ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิล- 

โลเฟเชียล แม้ว่�แผนกศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ในโรงพย�บ�ลที่ศึกษ�นั้นจะเป็นแผนกเดียวที่ให้ก�รรักษ�บ�ด 

แผลชนิดนี้ม�ตลอด 25 ปีก็ต�ม นอกจ�กนั้นก�รศึกษ�ของ  

Ifeacho และคณะ(6) ยังพบว่�ส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กและ 

แมก็ซลิโลเฟเชยีลยงัเปน็ทีรู่จ้กัของประช�ชนทัว่ไปนอ้ยทีส่ดุ เม่ือ 

เปรียบเทียบกับส�ข�ศัลยกรรมตกแต่ง และส�ข�โสต ศอ น�สิก  

อย่�งไรก็ต�ม พบว่�ก�รรับรู้ต่อส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กและ 

แม็กซิลโลเฟเชียลในกลุ่มประช�ชนทั่วไปมีแนวโน้มพัฒน�ขึ้น

อย่�งต่อเนื่อง(7,8) ดังนั้นก�รประช�สัมพันธ์ให้แก่ประช�ชนทั่วไป

ทร�บถึงขอบเขตก�รให้บริก�รจึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็น

อย�่งไรก็ต�ม ก�รศกึษ�ในครัง้นีเ้ปน็ก�รวจิยัแบบศูนย์เดียว  

(single center) ก�รเสนอเรื่องเพื่อขอทำ�ก�รศึกษ�ในโรงพย�- 

บ�ลบ�งแห่งยังมีข้อจำ�กัดและอุปสรรค ห�กได้รับคว�มร่วมมือ

จ�กสถ�บันอืน่ ๆ  หรอืมกี�รศกึษ�เพิม่เตมิเปน็ก�รวจัิยแบบหล�ย

ศูนย์ (multicenter) ย่อมเป็นโอก�สพัฒน�และทำ�ให้ผลศึกษ� 

มีคว�มน่�เช่ือถือม�กยิ่งขึ้น นอกจ�กนั้นควรขย�ยก�รศึกษ�

ออกไปในกลุ่มโรงพย�บ�ลในสังกัดอ่ืน ๆ  และโรงพย�บ�ลเอกชน 

รวมถึงขย�ยไปยังกลุ่มเป้�หม�ยและประช�กรอื่น ๆ  เช่น กลุ่ม

นักศึกษ�แพทย์ปีสุดท้�ย แพทย์เพิ่มพูนประสบก�รณ์และประ- 
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ช�ชนทั่วไป เพื่อเพิ่มคว�มเข้�ใจต่อมุมมองของผู้รับบริก�ร และ

เป็นข้อมูลในก�รพัฒน�ง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลในประเทศไทยต่อไป

สรุปผลการศึกษา

ก�รรบัรูแ้ละคว�มเข้�ใจถึงขอบเขตง�นท�งด�้นศลัยกรรม

ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลจ�กบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข� 

ที่เก่ียวข้อง ซึ่งให้บริก�รในโรงพย�บ�ลของรัฐอยู่ในระดับป�น

กล�งถึงระดับตำ่� โดยเฉพ�ะกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ศัลยกรรม 

ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลยังปฏิบัติง�นได้ไม่เต็มขอบเขต 

ของก�รให้ก�รรักษ� อย่�งไรก็ต�ม คะแนนภ�พรวมก�รให้บริก�ร

ง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลจ�กบุคล�กร

ส�ข�ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีม�ก
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O1
ชื่อเรื่อง Perception and recognition of oral and maxillo-

facial surgery in Thailand 
โดย Atipong Wongyounoi (ผู้นำาเสนอ)
 Sittichai Tantipasawasin
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
 Chonburi Hospital

Objective: to study the perception and recogni-
tion of oral and maxillofacial surgery (OMFS) in the 
scope of daily practice, expectation, potential and 
overall perspective of OMFS service from OMF sur- 
geons and medical personnels in various related fields 
in Thailand. 

Materials & methods: this research was a des- 
criptive study. The sample groups were OMF surgeons 
and medical personnels in various related fields who 
practice in advance, standard or mid-level hospital  
with 120 beds or more and OMF surgeon(s) who had 
more than 3 years of experience. Total enrolled parti- 
cipants were 975 people from 75 hospitals. The data 
were collected with online questionnaires and then 
analyzed for the perception of the scope of work, ex-
pectation, potential, priority, need for improvement 

and the overview of OMFS service. 
Results: from 20 hospitals, the scopes of work 

that the medical personnel recognized had an average 
of 15.01 ± 4.59 items (65.3%) from a total of 23 items. 
Surgical treatment for maxillofacial trauma (the upper/
lower jaws and the zygomatic fractures) and surgical 
drainage for facial infection (intra or extraorally) were  
the most recognized scope of work. Nevertheless, ac-
cording to 185 questionnaires from 45 hospitals, we 
found that the most important duties were surgical 
treatment for maxillofacial trauma, facial infections  
and minor oral surgery respectively. Treatment of den-
tofacial deformity was the most crucial field of OMFS 
that needed an improvement. Finally, the overview  
of the OMFS service (including result of surgery, res- 
ponsibility, punctuality, service mind and teamwork) 
was in an excellent level (8.76 out of 10 points, SD 0.05) 

Conclusion: the perception and recognition from 
medical personnel, in the scope of OMFS which pro-
vides services in high-level public hospitals, were in  
exceptional overall rate. The most important duty for 
OMFS services were surgical treatment for maxillofa- 
cial trauma, facial infections and minor oral surgery. 
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O2
ชื่อเรื่อง Stress and burnout in Thai oral and maxillofacial 

surgery residents 
โดย Tatchaya Taenguthai (ผู้นำาเสนอ)
 Asst. Prof. Keskanya Subbalekha
 Prof. Nuntika Thavichachart
 Asst. Prof. Pagaporn Pantuvadee Pisarnturakit
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Background and objectives: oral and maxillofa- 

cial surgery residents (OMFS residents) are particularly 
vulnerable to suffer from work stress. This stress may 
bring residents at risk of burnout which may have  
detrimental effects to professional performance as  
well as a negative influence on patient care. The aim 
of this study was to assess the levels of the prevalence 
and its related factors of occupational stress and  
burnout among Thai OMFS residents. 

Method: questionnaire in Google Form were sent  
to all OMFS residents who was training in Thailand in  
year 2018. The questionnaire consisted of 4 parts: 14 

items of demographic data, 19 items of working and 
general backgrounds, 48 items of Muadsley Personality 
Inventory, and 20 items of Occupational Stress and 
Burnout Inventory. Data were analyzed by SPSS for  
Mac. Statistical analyses included chi-square and  
one-way ANOVA.

Results: 96 completed questionnaires were sent 
back from totally 98 residents (98% response rate). 37 
residents (38%) could cope with stress, while 32 resi-
dents (33%), 23 residents (25%) and 4 residents (4%) 
had job stress, burnout, and severe burnout, respec-
tively. Some kind of personality including extroverts 
and neuroticism, and training condition including poor  
relationship with supervisor had effect on stress and 
burnout level.

Conclusion: Thai OMFS residents had moderate 
to high stress and severe burnout which needed im- 
mediate treatment. The program directors should  
aware of this condition. Early detection and proper 
management are necessary for preventing the adverse 
effects of this psychologic disorder.

OC1
ชื่อเรื่อง Methicillin resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) infection of the face: report of two cases
โดย Chayanit Rattanawiboon (ผู้นำาเสนอ)
 Suwit Singsorn
 Natthapong Thampukdee
 Thanasak Chengsantisuk
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Khon Kaen Hospital
Methicillin resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) infections are life-threatening diseases. Adding 
hematogenous spreading to the disease themselves, 
the level of concern rises even higher. Invasive MRSA- 
related conditions most commonly reported include 

septic shock, pneumonia, endocarditis, bacteremia  
and cellulitis. Early diagnosis, specific antibiotics and 
aggressive surgical drainage can prevent mortality and 
morbidity associated with MRSA infections. 

The author reported two cases of community- 
acquired MRSA infections at face. The first case was a 
24-year-old male prisoner who presented with swol- 
len lower lip and high fever after picking a pimple 
at his chin. The patient underwent incision and de- 
bridement. Two days after the first surgery, the patient 
had an orbital cellulitis at right eye. The second inci- 
sion and debridement was then carried out. The blood 
cultures on the day of admission were found to be 
positive for MRSA. The appropriate antibiotic was ad-
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ministered (vancomycin 1 g with 5% DW 100 ml). The 
patient was discharged in a stable condition from the 
hospital.

The second case was a 28-year-old male with  
diffused swelling on his right face after squeezing his 
acne at right masseteric area. Incision and debride- 
ment was performed. The blood cultures on the day 
of admission were found to be positive for MRSA.  
He initially denied any medical problems. It was  
revealed later that he was homosexual. With the  
patient’s consent, he was tested and found positive  
for HIV. The appropriate antibiotic was administered 
(vancomycin 1 g with 5% DW 100 ml). The patient  
was discharged from the hospital with the medical 
documents regarding the future treatments of HIV.

Soft tissue infections associated with community- 
acquired MRSA are much less common than the  
hospital-acquired MRSA infections. They have been 
reported most often in certain population such as 
prison inmates and males with homosexuality. Once 
these infections occur, some risk factors such as 
poor-living conditions and immunocompromised  
hosts should be highly suspected. 

OC2
ชื่อเรื่อง ภาวะกระดูกขากรรไกรตายจากการใช้ยา ในคณะทันต-

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: การศึกษาย้อน 
หลัง 5 ปี และรายงานกลุ่มตัวอย่าง

โดย ทพญ.รวิสรา แสนศิริ (ผู้นำาเสนอ) 
 อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล
	 ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	
	 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ภาวะกระดูกขากรรไกรตายจากการใช้ยา (MRONJ) เป็น
ภาวะท่ีพบการเผยผ่ึงของกระดูก (exposed bone) บริเวณกระ- 
ดูกขากรรไกร โดยเป็นผลจากการใช้ยายับย้ังการสลายกระดูก 
(antiresorptive drug) หรือยายับย้ังการสร้างหลอดเลือดใหม ่
(antiangiogenic therapy) ภาวะกระดูกขากรรไกรตายจาก 
การใช้ยาเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้น้อยจากการใช้ยายับย้ัง 
การสลายกระดูก แต่เม่ือเกิดข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยได้ค่อนข้างมาก เช่น การมีอาการปวด ติดเช้ือ แผล 
หายช้า การเค้ียวอาหารล�าบาก เกิดการหักของกระดูกขากรร- 
ไกร โดยแนวทางการรักษาในผู้ป่วยภาวะกระดูกตายจากการ 

ใช้ยา มีท้ังการรักษาเชิงอนุรักษ์ ประคับประคอง หรือการท�า
ศัลยกรรม ขึ้นอยู่กับระยะความรุนแรงของโรค ซึ่งการรักษาอาจ
ใช้เวลานาน และไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลการรักษาได้ ปัจจัย
กระตุ้นที่พบมาก ได้แก่ การถอนฟัน การท�าหัตถการที่ท�าให้เกิด
การบาดเจ็บต่อกระดูกเบ้าฟัน (alveolar bone) เป็นต้น 

จากการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาภาวะกระ-
ดูกขากรรไกรตายจากการใช้ยาของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ย้อนหลัง 5 ปี พบมีจ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด 59 ราย เป็นผู้ป่วยที่ได้
รับยาเน่ืองจากโรคกระดูกพรุนจ�านวน 32 ราย โรคกระดูกบาง 
(osteopenia) จ�านวน 3 ราย มะเร็งท่ีอยู่ในระยะแพร่กระจาย
ไปกระดูกจ�านวน 11 ราย มัลติเพิลมัยอีโลมา (multiple my- 
eloma) จ�านวน 7 ราย และจากสาเหตุอ่ืน ๆ  อีก 6 ราย ผู้ป่วยแต่ 
ละรายได้รับการรักษาโดยวิธีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะความ
รุนแรงของโรค ได้แก่ การรักษาแบบประคับประคอง และการ
รักษาศัลยกรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่แตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้
เป็นการรายงานกลุม่ตวัอย่างของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการรกัษา แต่มผีล
ของการรักษาท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้ป่วยท่ีมีอาการดีข้ึน อาการ
แย่ลง อาการทรงตัว และหายขาดจากโรค

เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ  ที่ท�าให้เกิดภาวะกระดูกขากรรไกร
ตาย และปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิโรคของผูป่้วยแต่ละรายนัน้
มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการวินิจฉัย การส่งตรวจเพิ่มเติม และ
แนวทางการรักษาผู้ป่วยจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ  เพ่ือให้
เกิดการรักษาที่เหมาะสมส�าหรับผู้ป่วยมากที่สุด

OC3
ชื่อเรื่อง Multiple odontogenic keratocysts in nevoid  

basal cell carcinoma syndrome (NBCCS): report 
of four cases 

โดย Chanvit Tangsantigulanon (ผู้นำาเสนอ)
 Chumpot Itthichaisri
 Wichuda Kongsong 
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 
Nevoid basal cell carcinoma syndrome (NBCCS) is  

a rare complex genetic disorder caused by mutations 
in the PCTH1 or SUFU gene. It is inherited as an auto-
somal dominant trait, but some cases are sporadic  
with no previous family history because of new mu- 
tations. NBCCS is characterized by a wide variety of 
developmental abnormalities such as multiple basal 
cell carcinomas (BCCs), multiple odontogenic kera- 
tocysts (OKCs) of the jaws, palmar or plantar pits, or 
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skeletal abnormalities. The presence of multiple OKCs 
recognized radiographically by an area of radiolucency 
often associated with the crown of an unerupted tooth 
is highly indicative of NBCCS. However, the further  
investigations should be considered. Treatment of 
NBCCS depends on the patient’s specific symptoms. 
For OKCs, the treatment comprises of radical treat- 
ment and preferable conservative treatment such  
as decompression, marsupialization, enucleation, or 
enucleation with adjunctive therapy. Consideration  
of treatment depends on the patient’s age, size of  
the lesion, location of the lesions, and previous recur-
rence history. The authors reported four cases of multi- 
ple OKCs in NBCCS who were treated by surgical  
enucleation and adjunctive treatment with Carnoy’s 
solution and mechanical curettage. The surgical tech-
nique, recurrent rate and management of these cases 
would be discussed.

OC4
ชื่อเรื่อง Carcinoma arising in odontogenic cyst: a case 

report
โดย Kongphop Phithaksinsuk (ผู้นำาเสนอ)
 Assist.Prof.Dr.Boworn Klongnoi
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
 Faculty of Dentistry, Mahidol University 

Carcinoma arising in odontogenic cysts (CMEC)  
are extremely rare tumors that develop from rem- 
nants of odontogenic epithelium. The incidence of 
carcinomas, either squamous or mucoepidermoid, 
originating from odontogenic cysts represents less  
than 1%. However, it has been reported that up to  
50% of CMEC originates from odontogenic cysts or 
impacted teeth. The most common symptoms in  
these malignant tumors are pain and swelling, al- 
though in some cases the patient can be asymptomatic 
with the lesion being found through a routine dental 
panoramic radiography.

The study reported a case of 70-year-old female 
presenting with acute pain at right lower tooth. An 
examination illustrated swelling at the right angle of 
mandible. Following an intraoral examination, the oral 

mucosa was confirmed to be normal. A panoramic 
radiograph showed a unilocular radiolucent lesion at 
the pericoronal area of the lower right wisdom tooth. 
The lesion was enucleated with the lower right wisdom 
tooth removal under local anesthesia. The pathological 
report was a squamous cell carcinoma arising in odon-
togenic cyst. Computed tomography was performed 
and revealed bone resorption around the lesion. Seg-
mental mandibulectomy with right supraomohyoid  
neck dissection and reconstruction with reconstruc- 
tion plate were done subsequently. Following the  
pathological report, no malignancy was seen in man-
dible and lymph nodes. After 6 months of treatment, 
from panoramic radiography demonstrated the frac- 
ture of reconstruction plate. Then, the reconstruction 
plate was replaced and iliac crest bone graft was per-
formed. Currently, patient was undergoing follow-up 
examination. 

Although CMEC is rare, it should be considered 
as a differential diagnosis for radiolucency in the jaws, 
especially, in elder patients exhibiting a history of  
cystic lesion with acute pain. 

OC5
ชื่อเรื่อง Mucoepidermoid carcinoma (high-grade): a case 

report
โดย Ittiporn Suteepichetpun (ผู้นำาเสนอ) 
 Assist. Prof. Dr.Boworn Klongnoi
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
 Faculty of Dentistry, Mahidol University

Mucoepidermoid carcinoma is the most com- 
mon salivary gland malignancy, frequently found at 
palate and lips respectively. Because of its usually- 
symptom-free appearance, most patients notice of  
its existence for 1 year or less. Besides its name,  
the histopathologic feature is composed of a mixture 
of epidermoid cells and mucus-producing cells. It  
is graded into 3 grades, traditionally, low-grade,  
intermediate-grade, and high-grade tumors. The treat-
ment depends on location, histopathologic grade,  
and clinical stage of the tumor. Prognosis of oral minor 
salivary gland tumor is good, probably because they 



169ว.  ศลัยช์อ่งปาก-แมก็ซลิโลเฟเชยีลปีที่ 33  ฉบับที่ 2  ก.ค.-ธ.ค. 2562

are mostly low- to intermediate-grade tumors.
This was a case of a 62-year-old female with a 

history of swelling at palate for 2 months before seeing a 
dentist. This palatal mass had, sometimes, tenderness 
without numbness. The incisional biopsy had been 
done with pathological report of mucoepidermoid 
carcinoma (low grade) before she came to see us with 
a larger tumor mass from 2.5 × 4 cm2 to 3.5 × 3 cm2. 
Partial maxillectomy with radial forearm free flap  
reconstruction were chosen to be the treatment of 
choice for this patient. Pathological diagnosis from  
this operation was mucoepidermoid carcinoma (high-
grade). The patient was sent to King Chulalongkorn 
Memorial Hospital for curative radiation therapy.

OC6
ชื่อเรื่อง Conservative treatment of unicystic amelo- 

blastoma in young patient: report of case series
โดย Sappasith Panya (ผู้นำาเสนอ)
 Somchai Sessirisombat
 Pornchai Jansisyanont
 Kanit Dhanasuan
 Chumpot Itthichaisri
 Wichuda Kongsong
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 
Unicystic ameloblastoma (UA) is a variant of  

ameloblastoma that has a relatively benign biological 
behavior and mostly occurs in the molar-ramus  
regions of the mandible of a young age group. The  
term of UA refers to cystic lesions that show clinical 
and radiographic characteristics of an odontogenic  
cyst with ameloblastic epithelium in histopathological 
examination. Various treatment modalities have been 
proposed such as decompression, marsupialization, 
enucleation and curettage or other adjuvant tech-
niques, and resection. Because of the continuing facial 
growth and different bone physiology of the young, 
conservative treatment is a treatment of choice for 
young patient with UA. Moreover, conservative treat-
ment offers better esthetic, quality of life, and normal 
function outcome. This report presented typical cases 

of a large, asymptomatic UA of the posterior mandible 
that was successfully treated by surgical enucleation 
with adjunctive therapy.  

 
OC7
ชื่อเรื่อง Reconstruction of inferior alveolar nerve with 

vein tubes: a case report
โดย Weerayut Suwantaweekul (ผู้นำาเสนอ)
 Somchart Raucharernporn 
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
 Faculty of Dentistry, Mahidol University

Injury of inferior alveolar nerve is resulted from 
maxillofacial trauma and pathology. A lot of patients 
suffer from loss of sensation from inferior alveolar  
nerve damage such as tumor resection. There is a 
greater challenge to deal with the transected nerve 
which cannot have self-regeneration. Entubulation 
techniques have been developed to bridge nerve gaps  
and have been extensively studied in numerous ex- 
perimental and clinical trials. Nerve conduit intends to 
act as a conductor for moderation and modulation  
of the cellular and molecular ambience for nerve re-
generation. Among several conduits, vein tubes were 
validated for clinical application with improving out-
comes over the years.

This study reported a case of a 24-year-old female 
presented with a large ameloblastoma at mandible 
that involved inferior alveolar nerve. She was success-
ful managed with tumor resection and reconstruction 
with iliac crest bone graft and nerve repair by entubu-
lation techniques with vein tubes. Postoperation  
presented the improvement of sensation.

OC8
ชื่อเรื่อง Computer-guided surgical stent for removal of 

fractured orthodontic wire in pterygomandibular 
space: a first case report

โดย Sirada Thitiwanichpiwong (ผู้นำาเสนอ)
 Teeranut Chaiyasamut
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Faculty of Dentistry, Mahidol University
Foreign bodies can be introduced into pterygo-
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mandibular space by various mechanisms. It is im- 
portant to identify a foreign body impaction when it 
occurs. There are many techniques of localizing an 
object within soft tissue. These include two-right-angle 
plain films, computerized tomography, fluoroscopy  
and computer-navigated fragment extraction. The  
accuracy and efficiency of computer-navigated frag-
ment extraction leads to decreased morbidity of the 
procedure compared with other techniques using 
larger areas of dissection, but this method is more  
expensive and more difficult to be available. 

We presented a case of orthodontic wire dis- 
placement into pterygomandibular space in 21-year- 
old female who presented in Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol  
University. We applied to use 3-D implant planning  
software (implant studio) to make surgical guide, then 
orthodontic wire was removed under general anesthesia.

 
OC9
ชื่อเรื่อง In house work flow of CAD/CAM used in man- 

dibular reconstruction with non-vascular iliac 
bone graft: a case report

โดย Ekapong Dechtham1 (ผู้นำาเสนอ)
 Warit Powcharoen1

 Aphiphorn Chiamwaroseth2

 1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, 

 2Phayao Hospital
The goal of mandibular reconstruction after tumor 

ablation is to restore the complex anatomy, maximum 
possible functionality and esthetics. Nonvascularized 
iliac bone graft (NVIBG) is an alternative technique for 
mandibular reconstruction. The major challenge of 
NVIBG is segmentation and inset of bone graft. Recently, 
our center has facilitated CAD/CAM technology in oral 
and maxillofacial surgery, utilized for virtual surgical 
planning and surgical cutting guide. This report will 
demonstrate the CAD/CAM workflow used for man- 
dibular reconstruction with NVIBG in our center. 

We presented three cases of ameloblastoma at 
mandible who underwent partial mandibulectomy  

and delayed mandibular reconstruction with NVIBG. 
Preoperative computed tomography of mandible and 
pelvic were operated in software. Virtual surgical plan-
ning consisted of mandibular osteotomy, iliac osteoto- 
my, iliac cutting guide design, bone graft segmentation 
and inset. Additive manufacturing facilitated surgery 
with the use of stereolithographic mandible model  
and cutting guides. The intraoperative course was  
uneventful. Accuracy of cutting guides and a good  
fit on iliac crest were observed. Precise bone-to-bone 
contact and position on recipient site were also no- 
ticed.

The CAD/CAM technology facilitates mandibular 
reconstruction with NVIBG by obtaining the accuracy  
of reconstruction and improving operative efficiency. 
To confirm the true benefit of this technology in our 
center, well-designed study should be performed in 
the future.

OC10
ชื่อเรื่อง Mandibular reconstruction using fibular os- 

teomyocutaneous free flap after resection of 
ameloblastoma of mandible

โดย Kritsasith Warin (ผู้นำาเสนอ)
 Suthin Jinaporntham
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Faculty of Dentistry, Khon Kaen University
Conventional solid or multicystic intraosseous 

ameloblastoma is a common benign odontogenic  
tumor which is locally invasive. The lesions should be 
treated by resection to reduce the chance of recurrence 
and followed by an immediate or delayed reconstruc-
tion of the resected jaw bone.

A 66-year-old Thai male came with the chief 
complaint of swelling at chin for 2 months with pares-
thesia on lower lip and chin. Extraoral examination 
showed a firm, non-tender swelling on the chin. Intra- 
oral examination revealed a firm, non-tender submu-
cosal mass at right and anterior part of the mandible. 
The CT scan demonstrated a heterogeneous mass 
which destroyed the right body and symphysis of  
the mandible. The lesion was biopsied and the histo-
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pathologic study confirmed the diagnosis of amelo- 
blastoma.

The patient underwent a segmental mandibu- 
lectomy with sacrifice of the overlying soft tissue.  
Immediate mandibular reconstruction was performed 
with a fibular osteomyocutaneous free flap.

OC11
ชื่อเรื่อง Mandibular reconstruction with fibular free  

flap harvested using digital design and manu-
facturing

โดย Sukriporn Tiammaneenate (ผู้นำาเสนอ)
 Kanin Arunakul 
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
 Faculty of Dentistry, Mahidol University

A large tumor of jaw affects the esthetics and  
function of the patient. The challenges in the manage-
ment of tumor are completed resection and recon-
struction of the bony defect in order to give reason- 
able cosmetic and functional outcome to patient. 
Fibula free flap is routinely used for large mandibular 
reconstruction. For contouring flap, multiple osteo- 
tomies should be shaped to reproduce the native 
mandible contour, and fixed with reconstruction plate 
that is manually bent by surgeon. This method is com-
plicated. 

The digital techniques, including computer- 
aided design/compute-aided manufacturing (CAD/ 
CAM) technology, have been widely used to improve 
the accuracy and quality of surgery. This technology 
can represent a viable way to reproduce the patient’s 
anatomical contour, gives the surgeon better proce- 
dural control, and reduces operation time. This method 
is reproduced 3-D conformation of mandible and fibula  
by computerized tomography scan of patient. In order 
to manufacture custom-made cutting guides and  
custom-made reconstruction plates.

This study reported a case of 33-year-old male 
presented with a large mandibular ameloblastoma for 
2 years. He was successfully managed by tumor resection 
with custom-made cutting guides and reconstruction 
with fibular free flap and customized reconstruction 

plate by using digital design and manufacturing.
 

OC12
ชื่อเรื่อง Pulmonary embolism: a life-threatening condi-

tion in oral cancer surgery
โดย Sriprapai Chaivisitkul (ผู้นำาเสนอ)
 Suthin Jinaporntham
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
 Faculty of Dentistry, Khon Kaen University

Pulmonary embolism (PE) is a rare severe condi-
tion that can cause cardiovascular death and disability. 
Diagnosis is difficult because symptoms and signs are 
nonspecific. In general, most cases occur in medically 
ill patients, especially if immobilized, major orthopedic 
surgery, major cancer surgery.

The patient presented with exophytic mass at 
right lateral area of tongue. Diagnosis was squamous 
cell carcinoma (T2N1Mo) S/P bilateral SND (I-IV), wide 
excision tumor with right hemiglossectomy, reconstruc- 
tion with pectoralis major myocutaneous flap. At  
day 2 after surgery, she developed sudden dyspnea  
followed by cardiac arrest. Post-resuscitative inves- 
tigations confirmed the diagnosis of PE.

The patient underwent treatment with unfrac-
tionated heparin and was discharged from the hospital 
for outpatient postoperative radiation therapy. 

 
OC13
ชื่อเรื่อง Desmoplastic ameloblastoma: a case report
โดย ทพ.เอกรัตน์ ขันเงิน (ผู้นำาเสนอ)
 พล.ต.ต.ทพ.พิมล บำารุง
	 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	
	 โรงพยาบาลตำารวจ

อะเมโลบลาสโทมาเป็นเน้ืองอกท่ีมีจุดก�าเนิดจากเน้ือเย่ือ
ฟันชนิดไม่ร้ายแรง และมีการลุกลามท�าลายกระดูกขากรรไกร
อย่างช้า ๆ  เน้ืองอกชนิดน้ีสามารถแบ่งได้เป็นหลายชนิดตาม
ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา โดยชนิดเดสโมพลาสติกเป็นชนิดท่ี
ค่อนข้างจะแตกต่างจากชนิดอ่ืนท้ังบริเวณท่ีเกิด ลักษณะทาง 
จุลพยาธิวิทยา และลักษณะทางภาพรังสี วัตถุประสงค์ของ
บทความน้ีเพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในเน้ืองอกชนิดน้ีมากข้ึน
และน�าเสนอรายงานผู้ป่วยเดสโมพลาสติกอะเมโลบลาสโทมา 1 
ราย ในผู้ป่วยไทยเพศชายอายุ 25 ปี ซ่ึงมาด้วยอาการบวม ไม่ 
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เจบ็บรเิวณขากรรไกรล่างขวาด้านหน้ามาประมาณ 1 ปี ตรวจใน
ช่องปากพบบริเวณท่ีบวมคล�าได้แข็งและน่ิมในต�าแหน่งต่าง ๆ  
ภาพรังสีแสดงลักษณะรอยโรคเงาโปร่งรังสีปนกับเงาทึบรังสี
ขอบเขตชัดเจนท่ีบริเวณด้านหน้าต่อไปยังด้านซ้ายและขวาของ
ขากรรไกรล่าง ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาแสดงให้เห็นกลุ่มเย่ือ
บุผิวท่ีมีลักษณะคล้ายเซลล์อะเมโลบลาสต์อยู่ภายในบริเวณท่ีมี
เส้นใยคอลลาเจนหนาแน่นหรอืทีเ่รยีกว่าบรเิวณเดสโมพลาสตกิ 
ให้การรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรล่างออกบางส่วน 
และท�าการปลกูถ่ายกระดกูจากบรเิวณสะโพกโดยดามด้วยแผ่น
เหล็กขนาด 2.7 มม. ให้ผลการรักษาเป็นท่ีน่าพอใจ ปัจจุบัน
ติดตามผลการรักษาผู้ป่วยมาได้ประมาณ 6 เดือน ยังไม่พบการ 
กลับเป็นซ�้า ท�าการน�าแผ่นเหล็กดามกระดูกออก และท�าการร่น
ร่องลึกทางด้านกระพุ้งแก้มเพ่ือเตรียมพร้อมใส่ฟันเทียมบริเวณ
ขากรรไกรล่างต่อไป

OC14
ชื่อเรื่อง Cleidocranial dysplasia: a case report
โดย Thanabhon Jenjarat (ผู้นำาเสนอ)
 Asst.Prof. Supaporn Kongsomboon
 Oral and Maxillofacial Residency Training Program, 

Khonkaen University
Cleidocranial dysplasia is a disorder of bone 

caused by a defect in the CBFA1 gene (also known as 
the RUNX2 gene) of chromosome 6p21. This gene 
normally guides osteoblastic differentiation and  
appropriate bone formation. Partial or complete ab-
sence of clavicles allows the patient to bring the  
shoulders together in front of the chest. Intraoral  
characteristic is high palatal vault and may appear  
cleft palate. This disorder is one of the few recog- 
nizable causes of delayed eruption of the permanent 
dentition. Many permanent teeth may remain em- 
bedded in the jaw and frequently become enveloped 
in dentigerous cysts. The disease has an estimated 
prevalence of 1 : 1,000,000 and shows an autosomal 
dominant inheritance pattern, but as many as 40% of 
cases appear to represent spontaneous mutations. 
Here, we reported a case of cleidocranial dysplasia in 
a 19-year-old female and emphasized the importance of 
clinical examination findings. The patient was treated 
by multiple surgical removals of supernumerary teeth 
combined with orthodontic treatment. 

OC15
ชื่อเรื่อง Central papillary cystadenocarcinoma of the 

mandible: a case report
โดย Jakkapong Kitsomjet (ผู้นำาเสนอ)
 Suthin Jinaporntham
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Faculty of Dentistry, Khon Kaen University 
Papillary cystadenocarcinoma is a rare malig- 

nant tumor and occurs mostly in salivary glands and 
ovaries with some case reports in urogenital and  
gastrointestinal tract. In the mandible, the papillary 
cystadenocarcinoma is extremely rare with only 4  
cases previously reported. 

A patient presented with swelling of right angle 
of mandible for 1 month with intermittent dull pain. 
The radiographs show well-defined multilocular  
radiolucent lesion resemble to a benign odontogenic 
tumor. The histopathologic examination of the speci-
men yielded the diagnosis of the papillary cystadeno-
carcinoma.

The patient has undergone investigations to rule 
out distant metastasis of the tumor from other organs 
and subsequently treated by selective neck dissection, 
wide excision of tumor, segmental mandibulectomy, 
reconstruction of the defect and postoperative radia- 
tion therapy.

OC16
ชื่อเรื่อง Mandibular hypoplasia treated by distraction 

osteogenesis and orthognathic surgery in a 
Treacher Collins syndrome patient

โดย ทพ.ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ (ผู้นำาเสนอ)
 ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
	 ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	
	 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

Treacher Collins syndrome or mandibulofacial 
dysostosis is a rare congenital dominant disorder of 
craniofacial development. Genetically, the treacle  
gene (TCOF1) is mutated and affect the development 
of first and second branchial arch. Symptoms of this 
disorder vary greatly, ranging from almost unnoticeable 
to severe. It is most noticeably characterized by ab- 
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normalities of head and face. Hypoplasia of the facial 
bones, particularly mandible and zygomatic complex, 
is a common feature of Treacher Collins syndromes. 
Management requires a multidisciplinary approach  
and may involve intervention, including mandibular 
distraction or maxillo-mandibular osteotomies to  
collect under-developed or abnormal of facial struc-
ture.

This is a case report of 23-years-old Thai male 
who was diagnosed as Treacher Collins syndrome  
and severe obstructive sleep apnea. He came to our 
hospital with a complaint about short lower jaw. He had 
concave facial profile, excessive overjet, narrow lower 
arch, tooth crowding and severe mandibular hypo- 
plasia. Combined with orthodontic treatment, he was 
treated by intraoral distraction osteogenesis of man- 
dible following with orthognathic surgery and genio-
plasty. We performed rapid prototype of mandible  
form skull computed tomography for planning distrac- 
tion osteogenesis. And we used computer-assisted 
planning for orthognathic surgery. The result was satis-
fied. 

OC17
ชื่อเรื่อง Correction of mandibular asymmetry with 3-D 

computer asissted surgical simulation
โดย Sirinda Thanarojvanich (ผู้นำาเสนอ)
 Assist. Prof. Dr.Yutthasak Kriangcherdsak
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Faculty of Dentistry, Mahidol University
One of the most common craniofacial deformities 

is facial asymmetry. From literature reviews, facial 
asymmetry can be found 11-37% from normal popu-
lation which can be classified as subclinical, mild, 
moderate, and severe asymmetry, hence asymmetry 
of mandible is the most noticeable.

Traditional two-dimensional cephalometric analy- 
sis is usually used as preoperative evaluation for cor-
recting skeletal deformities. Even though this technique 
is commonly used in symmetry or mild asymmetry 
which can be easily evaluated and low cost with  
high benefits, but there are some limitations such as 

landmark identification, small errors in model sur- 
gery study and overlapping of anatomical structure  
especially in asymmetric patient. In addition using 
two-dimensional evaluation can only predict final  
occlusion, but soft tissue and facial contour cannot  
be evaluated. Nowadays, computer-assisted surgical 
simulation (CASS) is increasingly used in preoperative 
evaluation and treatment planning in orthognathic 
surgery. Three-dimensional reconstruction image can 
evaluate in every dimension, its accuracy measure- 
ment helps in planning of osteotomies and movement  
of the segments.

These were cases of correcting mandibular asym-
metry using CASS via Dolphin imaging 11.8 program 
compared with traditional two-dimensional cephalo- 
metric analysis. Three-dimensional planning analysis 
achieved better accuracy, decreased treatment plan- 
ning time, and provided information for communicating 
with patient.

OC18
ชื่อเรื่อง Augmentation of articular eminence with iliac 

bone graft: a case report
โดย ทพญ.ผไททิพย์ วิทยากรฤกษ์ (ผู้นำาเสนอ)
 อ.ทพ. สมชาติ เราเจริญผล
	 ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	
	 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

Chronic dislocation of temporomandibular joint 
is defined as displacement of the mandibular con- 
dyle anterior of and superior to the articular eminence, 
which fails to self reducing and results in the inability 
to close the mouth. One of the predisposing and  
etiological factors is the anatomy of the articular emi-
nence including height and inclination.

Chronic dislocation usually requires more in- 
terventional approach. A various surgical treatments 
have been advocated to treat recurrent dislocation. 
Eminoplasty by augmentation of the articular emi- 
nence is the popular technique that preventing trans-
lation of the mandibular condyle anteriorly to the 
eminence in opening path. Various materials were  
used for augmentation, including autogenous and 
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nonautogenous materials. Bone and cartilage grafts 
provided from cranial, iliac crest, rib, and tibia, have 
been used. 

This study reported a case of 27-year-old man 
attending the Department of Oral and Maxillofacial  
Surgery, University of Mahidol, Thailand, for treatment 
of bilateral recurrent temporomandibular joint dislo-
cation. The patient was treated with augmentation of  
the bilateral articular eminences with iliac bone graft 
and fixation with miniplates and screws. The articular 
eminences had an increase height to prevent condylar 
dislocation out of glenoid fossa. Postoperative fol-
low-up presented no recurrence of condylar disloca- 
tion and no limitation of mouth opening.

OC19
ชื่อเรื่อง Severe deep neck infection and descending 

mediastinitis with complication: a case report
โดย	 ทพญ.สุชาวดี	บุญยะวนิช	(ผู้นำาเสนอ)
	 ทพ.ธนะศักดิ์	เชงสันติสุข	
	 ทพ.สุวิทย์	สิงห์ศร	
	 ทพ.ณัฐพงศ์	ธรรมภักดี
	 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	
	 โรงพยาบาลขอนแก่น	

การตดิเชือ้ในช่องทรวงอกและผนงัประจนั (descending 
mediastinitis) เป็นการติดเช้ือร้ายแรงของเน้ือเย่ือและอวัยวะ
ในช่องทรวงอกโดยรอบ สาเหตุของการติดเช้ืออาจมาจากฟันและ
อวัยวะข้างเคียงอ่ืน ๆ  เช่น ต่อมน�้าลายหรือต่อมน�้าเหลือง แล้ว
ลุกลามไปตามชั้นพังผืดบริเวณใบหน้าและคอ ภาวะดังกล่าวถือ
เป็นภาวะเร่งด่วน มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง และ 
อาจถงึแก่ชวีติ อตัราตายจากภาวะการตดิเชือ้นีจ้ะสงูขึน้ในผูป่้วย
ท่ีมีโรคทางระบบและไม่สามารถควบคุมโรคได้ หรือผู้ป่วยสูง 
อายุ ซ่ึงพบโอกาสเสียชีวิตได้สูงถึงร้อยละ 50 ท้ังน้ี สาเหตุหลัก 
ทีท่�าให้การตดิเชือ้ลกุลามในช่องทรวงอกและผนงัประจนัมอีตัรา
ตายที่สูง ได้แก่ การวินิจฉัยที่ล่าช้าและการผ่าตัดระบายหนองที่
ไม่เหมาะสมเพียงพอ ดังน้ัน การตรวจวินิจฉัยท่ีถูกต้องและ
รวดเร็ว ความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและการด�าเนินของโรค  
รวมท้ังการให้ยาต้านจุลชีพและการผ่าตัดระบายหนองท่ีเหมาะ
สม สามารถลดอัตราตายจากภาวะดังกล่าวลงได้

รายงานผู้ป่วยชายไทยอายุ 80 ปี มาด้วยอาการบวมท่ีแก้ม
ด้านขวา กลนืเจบ็และกลนืล�าบากมา 1 วนั มปีระวตัปิวดฟันกราม
บนขวามาประมาณ 5 วัน ตรวจร่างกายพบใบหน้าด้านขวาบวม 

ร่วมกับมีอาการบวมแดงที่คอด้านขวา ให้การวินิจฉัยเบ้ืองต้น
เป็นการตดิเชือ้ของช่องพงัผดืชัน้ลกึบรเิวณใบหน้าและคอ ได้รบั
การรักษาด้วยการผ่าตัดระบายหนองภายใต้การดมยาสลบ ร่วม
กับการให้ยาต้านจุลชีพทางหลอดเลือดด�า หลังการผ่าตัดผู้ป่วยมี 
การตดิเชือ้ลกุลามเข้าสูช่่องทรวงอกและผนงัประจนั จงึได้รบัการ
รักษาด้วยการผ่าตัดระบายหนองอีกคร้ัง และเปล่ียนยาต้าน
จลุชพีตามผลการเพาะเชือ้ ร่วมกบัการเฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อน
อ่ืน ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน หลังจากน้ันผู้ป่วยมีภาวะปอดอักเสบจาก 
การตดิเชือ้ในโรงพยาบาล และมภีาวะเลอืดออกผดิปกตจิากการ
ให้ยาต้านจุลชีพเป็นระยะเวลานาน แต่ด้วยความร่วมมือจาก 
สหสาขาวิชาชีพ ท�าให้การรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วย
เป็นไปได้ด้วยด ีให้ผลการรกัษาเป็นทีน่่าพอใจ และผูป่้วยสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ในที่สุด

OC20
ชื่อเรื่อง Tuberous sclerosis: a case report
โดย	 ทพ.ศิริชัย	ฉายมุกดา	(ผู้นำาเสนอ)
	 อ.ทพ.ธนะศักดิ์	เชงสันติสุข	
	 อ.ทพ.สุวิทย์	สิงห์ศร	
	 อ.ทพ.ณัฐพงศ์	ธรรมภักดี
	 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	
	 โรงพยาบาลขอนแก่น	

Tuberous sclerosis เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิด
ปกติทางพันธุกรรมของยีน TSC1 หรือ TSC2 ซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็น 
tumor suppressor gene ท�าให้เกิด hamartoma ในอวัยวะ
ต่าง ๆ  ของร่างกาย โดยมคีวามชกุตัง้แต่ 1 ใน 10,000 ถงึ 1 ใน 
23,000 ของประชากร 

การวินิจฉัยควรพบลักษณะทางคลินิกหลักอย่างน้อย 2 
ลักษณะ ได้แก่ facial angiofibroma, ungual or periungual 
fibroma, hypomelanotic macules (three or more), sha-
green patch, CNS hamartoma, subependymal giant  
cell astrocytoma, cardiac rhabdomyoma, renal angio-
myolipoma, multiple retinal nodular hamartomas  
หรือพบลักษณะทางคลินิกหลัก 1 ลักษณะ ร่วมกับลักษณะทาง
คลินิกรอง 2 ลักษณะ ได้แก่ multiple enamel pits, gingival 
fibroma, bone cyst or tumor, multiple renal cysts, 
hamartomatous rectal polyp ซ่ึงกลุ่มอาการเหล่าน้ีพบได้ 
ในแต่ละช่วงอายุ เช่น facial angiofibroma มักพบในช่วงอายุ 
9-18 ปี (ร้อยละ 78) subependymal nodule มักพบในช่วง
อายุ 2-18 ปี (ร้อยละ 97-100) renal angiomyolipoma มัก
พบในช่วงอายุ 14-18 ปี (ร้อยละ 93) ดังน้ันการตรวจประเมิน
และติดตามความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ  ในแต่ละช่วงอายุ 
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จึงเป็นส่ิงส�าคัญ การพยากรณ์โรคข้ึนอยู่กับรอยโรคในแต่ละ
อวัยวะ ผู้ป่วยสามารถด�ารงชีวิตและมีอายุยืนยาวได้หากได้รับ
การตรวจติดตามผลการรักษาอย่างเหมาะสม

การน�าเสนอนีเ้ป็นการรายงานผูป่้วยเดก็หญงิอาย ุ5 ปี มา
ด้วยอาการบวมบริเวณขากรรไกรล่างด้านซ้าย มีโรคประจ�าตัว 
คือ rheumatic heart disease ตรวจร่างกายพบวงด่างสีขาว
(hypomelanotic macule) บริเวณใบหน้า แขนและขา มีผ่ืน
นูนบริเวณข้างจมูก และมีก้อนบริเวณกระดูกขากรรไกรล่าง 
ด้านซ้าย ภาพรังสีแพโนรามิกพบเงาโปร่งรังสีหลายวงขอบเขต
ชัดเจนบริเวณ right body ถึง left codylar neck of man- 
dible การตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของรอยโรคบริเวณข้างจมูก
และขากรรไกรล่างได้รับการวินิจฉัยเป็น angiofibroma และ 
desmoplastic fibroma ตามล�าดับ ภาพรังสีส่วนตัดอาศัย 
คอมพิวเตอร์ของสมองพบ multiple subependymal cal- 
cification จากข้อมูลท้ังหมดกุมารแพทย์ได้ให้การวินิจฉัยเป็น 
tuberous sclerosis ให้การรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกขากรร-
ไกรล่างออกบางส่วนและทดแทนด้วยแผ่นโลหะ ติดตามผลการ
รักษาเป็นเวลา 11 ปีร่วมกับศัลยแพทย์ตกแต่งและกุมารแพทย ์
ไม่พบการกลับเป็นซ�้าของรอยโรคในกระดูกขากรรไกร แต่จาก
การตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (echocardiography) 
พบ cardiac rhabdomyoma เมื่อผู้ป่วยมีอายุ 16 ปี

OC21
ชื่อเรื่อง Displacement of upper third molar as a compli-

cation of LeFort I osteotomy: report of a case 
and literature review

โดย Sudarat Patthawong (ผู้นำาเสนอ)
 Pattaramon Rattanaphan
 Supreeya Tanpleerat
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
 Faculty of Dentistry, Khon Kaen University 

Orthognathic surgery is the most common choice 
for dentofacial deformity correction to achieve nor- 
mal function and personal esthetic satisfaction. The 
surgical technique is properly performed for each  
case, but LeFort I osteotomy is the most popular pro-
cedure for maxilla correction. Due to its complicated 
anatomy, blood supply, adjacent vital structure and 
thin cortical bone, unexpected complication may  
occur. These complications include epistaxis, trauma- 
tic adjacent tooth, bone necrosis, wound dehiscence, 
fracture of pterygoid plate and bad splitting.

A case report of a 19-year-old Thai female would 
be presented. She was diagnosed as bimaxillary pro-
trusion with skeletal class II deformity. This patient  
was treated with LeFort I (2-piece) osteotomy and  
bilateral sagittal split ramus osteotomy with lower 
anterior segmental osteotomy. On the process of  
LeFort I osteotomy, impacted tooth 28 was displaced 
accidentally. Three months later, 28 was removed 
under local anesthesia. The literature review of causes, 
proper investigation, management and prevention  
will be discussed.

OC22
ชื่อเรื่อง Radial forearm free flap reconstruction in tongue 

cancer and full thickness skin graft at donor site: 
a case report

โดย นพ.ทพ. ธีรัตต์ เจิ่งประภากร (ผู้นำาเสนอ)
 อ.ดร.นพ.ทพ. สุทิน จินาพรธรรม
	 ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร	
	 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

Squamous cell carcinoma of the tongue is the 
most common cancer of oral cavity. After tumor  
ablation, there are varieties of reconstruction for the 
tongue defect. This ranges from primary closure of the 
defect to free flap reconstruction. Fasciocutaneous 
radial forearm free flap, due to it’s thinness, pliability, 
and ease of harvesting, is considered as the most  
popular flap for tongue reconstruction. After harves- 
ting of the flap, the donor site is usually closed with 
skin graft. While the most common graft used is split  
thickness skin graft but full thickness skin graft may  
also be used and shows more esthetic result.

A 67-year-old Thai male came to our department 
with complaint about painful lesion of his tongue.  
Biopsy result showed a squamous cell carcinoma  
with the clinical stage of T3N1M0. The patient under-
went bilateral neck dissection and hemiglossectomy 
for primary tumor. Reconstruction of the defect was 
performed by using of a fasciocutaneous radial fore- 
arm free flap and the donor site was closed with  
full thickness skin graft taken from the contralateral 
arm.
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OC23
ชื่อเรื่อง Polymethyl methacrylate augmentation as a 

reconstruction of bony facial contour deficiency: 
a case report

โดย Sukanya Charoenwathana (ผู้นำาเสนอ)
 Assist. Prof. Dr.Yutthasak Kriangcherdsak
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Faculty of Dentistry, Mahidol University 
In maxillofacial deformity, malocclusion and facial 

asymmetry is a common chief complaint and the  
orthognathic surgery is the treatment of choice for 
correction of malocclusion and asymmetrical face.  
The orthognathic surgery requires a combination of 
functional and esthetic repair principle but facial con- 
tour deficiency can occur in severe asymmetry case 
after orthognathic surgery which cannot be corrected 
in immediately operation. A variety of technique and  
restorative procedure have been described including  
autogenous or allogenic bone grafting, as well as the 
use of alloplastic materials that can be molded du- 
ring, or prior to, surgical reconstruction. Currently,  
the most widely used alloplastic material for these 
craniomaxillofacial reconstructions is polymethyl  
methacrylate (PMMA), a biocompatible and non- 
degradable acrylic resin-based implant. The PMMA 
prosthesis can be prefabricated, bringing advantages 
such as describing the procedures for rehabilitating a 
patient with implants in the region of the face, recov-
ering the facial contours and esthetics of the patient.

As in this case report, 22-year-old Thai male, a 
patient with asymmetrical face and improper esthetic 
contour after orthognathic surgery complete for 1 year 
ago presented with facial asymmetry and under  
contour of right body of mandible. The patient felt  
worry about esthetics. In the preoperative treatment 
plan, we used computer planning technology, many 
emerging techniques provided 3-D design and con- 
struction of implants using the information provided  
by high-definition CT images, known as computer aided 
design and computer-aided manufacturing (CAD-CAM) 
for customized construction of the prefabricated  
PMMA implant, a rapid prototyping model, produced 
by stereolithography, was used to customize a struc- 
ture directly from 3-D model. Finally, PMMA implants 
have proven to be effective, easy to handle, and  

biocompatible, providing patient acceptance in es- 
thetic outcome.

OC24
ชื่อเรื่อง 3-D planning and polymethyl methacrylate  

augmentation as a lifeboat for post-reconstruc-
tive defect: a case report

โดย Sukkarn Themkumkwun (ผู้นำาเสนอ)
 Assist. Prof. Dr.Boworn Klongnoi
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Faculty of Dentistry, Mahidol University 
Large defects after surgical ablation of oral and 

maxillofacial tumor often need complex and meti- 
culous reconstruction to yield both functional and 
esthetic outcomes. However, in some situations,  
satisfied outcomes could not be reached by an im- 
mediate reconstruction. Accordingly, various techniques 
of secondary reconstruction might be required. Besides 
autogenous tissue, alloplastic material is widely used 
in craniofacial reconstruction. Polymethyl methacry- 
late (PMMA) is a biocompatible and nondegradable 
acrylic resin-based implant. Using PMMA as material of 
choice for reconstruction leads to some advantages  
such as avoiding donor site morbidity and ability to  
plan in computer-aided design/computer-aided man-
ufacturing (CAD/CAM) basis.

As in this presented case, a patient presented 
with asymmetrical face following partial mandibulec-
tomy of an ameloblastoma. After many procedures, 
consisted of reconstruction with fibula free flap fol-
lowed by nonvascularized iliac crest bone graft, facial 
form was distorted. According to high esthetic con- 
cerns in this patient, the result was unsatisfied and 
potentially affected in his career life. Post-reconstruc-
tive defect was then corrected with PMMA augmenta-
tion. With the aid of three-dimensional (3-D) planning 
from CAD/CAM, we could plan and compare final 
outcome properly. The benefit of 3-D planning and 
preoperative fabricated model was to offer better com-
munication among surgeon, patient and laboratory  
staff. Moreover, 3-D planning could compare results 
between preoperative and postoperative. Therefore, 
patient acceptance could be affordable preoperative-
ly. This technique decreased planning and operation 
time. Moreover, better esthetic results were achieved. 


