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บทคัดย่อ  อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาจัดเป็นเนื้องอกเหตุกำาเนิดฟันชนิดไม่ร้ายแรงที่พบได้น้อย ส่วนใหญ่พบ 

ในผู้ป่วยอายุน้อย รายงานผู้ป่วยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอวิธีการรักษาและการติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยเด็ก

ชายไทยอายุ 8 ปี ที่มีรอยโรคอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาขนาดใหญ่ในกระดูกขากรรไกรล่าง ทำาให้กระดูกขยาย 

ออกด้านข้างแก้มและข้างล้ิน ซึ่งทำาให้ใบหน้าผู้ป่วยไม่สมมาตร ภาพรังสีแสดงลักษณะเงาโปร่งรังสีร่วมกับเงาทึบรังสี 

ขอบเขตชัดเจน ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนำารอยโรคออกท้ังหมด ร่วมกับการขูดกระดูกโดยรอบเพื่อป้องกัน 

การกลับเปน็ซำา้ หลังการตดิตามผลการรกัษา 2 ปี พบการหายของกระดกูเป็นปกติและไมพ่บการกลับเป็นซำา้ของรอยโรค 

คำ�สำ�คัญ: อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา เนื้องอกเหตุกำาเนิดฟัน กระดูกขากรรไกรล่าง

Abstract  Ameloblastic fibro-odontoma is rare benign odontogenic ectomesenchymal in origin. It 

generally occurs in young patient. The objective of this case report was to present the treatment 

procedure and follow-up on treatment results of 8 years-old boy patient who had ameloblastic 

fibro-odontoma affecting the mandible. This tumor led to bony expansion and facial asymmetry. 

The radiograph showed a mixed radiolucent and radiopaque surrounded by radiolucent rim. The 
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บทนำา

อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา (ameloblastic 

fibro-odontoma) หรือเอเอฟโอ (AFO) เป็นเนื้องอกที่มีเซลล์

ต้นกำาเนิดจากเนื้อเยื่อกำาเนิดฟัน (odontogenic tumor) ที่พบ

ได้น้อยมาก(1) อาจเกิดขึ้นเองในกระดูกขากรรไกรตั้งแต่แรก โดย

เป็นเนื้องอกแบบรวม (mixed tumor) คือมีส่วนของเนื้องอก 

อะเมโลบลาสติกไฟโบรมา (ameloblastic fibroma) และ 

โอดอนโทมา (odontoma) การจัดแบ่งประเภทของรอยโรคนี้

ตามองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ใน

ปี ค.ศ.2017 จัดอยู่ในกลุ่มโรคของรอยโรคที่มีต้นกำาเนิดจากทั้ง 

เซลล์เยื่อบุผิวที่เกิดจากเนื้อเยื่อฟัน (odontogenic epithelium) 

และเนื้อเยื่อต้นกำาเนิดฟันชนิดเอกโตมีเซนไคม์ (odontogenic 

ectomesenchyme) ทีมี่หรอืไมม่กีารสรา้งสว่นของเนือ้เยือ่แขง็ 

(hard tissue formation) กล่าวคือ เป็นรอยโรคของอะเมโล- 

บลาสติกไฟโบรมาที่มีการสร้างส่วนของเนื้อเยื่อแข็ง (hard  

tissue) หรือโอดอนโทมาร่วมด้วย(2,3) ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วย 

โรคนี้ประมาณ 215 รายที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฉบับภาษา

อังกฤษ(4) พบในผู้ป่วยอายุน้อยเป็นส่วนใหญ่(5) ผู้ป่วยมักมาด้วย

อาการบวม ไมม่อีาการปวด รว่มกบัการมฟีนัไมข่ึน้ในชอ่งปาก(6,7) 

มักพบในบริเวณส่วนหลังของขากรรไกร โดยอุบัติการณ์เกิดใน 

ขากรรไกรบนและลา่งใกลเ้คยีงกนั(5,8) บางกรณีอาจพบโดยบงัเอญิ

จากการถ่ายภาพรังสีเพื่อตรวจช่องปาก หรือเนื่องจากมีฟันแท้ 

ไม่ข้ึนตามกำาหนด จึงมักพบร่วมกับการมีฟันฝังคุดอยู่ในรอย

โรคด้วย ลักษณะในภาพรังสีมักพบเป็นเงาโปร่งรังสีที่มีขอบเขต

ชดัเจนรว่มกับมเีงาทบึรงัสท่ีีมรีปูรา่งและขนาดแตกตา่งกนัอยูต่รง

กลางของเงาโปร่งรังสี(9) การรักษารอยโรคส่วนใหญ่มักรักษาโดย

การควักรอยโรคออก(10-14) พบการกลับเป็นซำ้าน้อย โดยพบการ 

กลับเป็นซำ้าหลังจากการรักษาร้อยละ 5.5(15)

บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยอะเมโลบลาสติกไฟโบร- 

treatment was complete removal of the lesion combined with curettage to prevent recurrence.  

After two years follow-up period, normal bone healing was revealed with no recurrence of the  

lesion. 

Keywords: ameloblastic fibro-odontoma, odontogenic tumor, mandible

โอดอนโทมาขนาดใหญ่ในกระดูกขากรรไกรล่าง 1 ราย

รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 8 ปี ได้รับการส่งต่อเนื่องจาก

อาการบวมบรเิวณขากรรไกรลา่งด้านซา้ย ซ่ึงผูป้ว่ยเคยไดร้บัการ

รักษาโดยวิธีการผ่าตัดเพื่อลดแรงดัน (surgical decompres-

sion) ของเนื้องอกภายในโพรงกระดูกร่วมกับการตัดชิ้นเนื้อเพื่อ

ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาเม่ือ 2 ปีก่อน ผลเป็นอะเมโลบลาส- 

ตกิไฟโบรมา แตร่อยโรคไมเ่ลก็ลง จงึสง่ตวัผูป้ว่ยเพือ่รบัการรกัษา

ต่อกับทันตแพทย์เฉพาะทาง

ผู้ปว่ยสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวตัโิรคประจำาตวัและการแพ้

ยา การตรวจร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ การตรวจภายนอก

ช่องปากพบมีการบวมบริเวณแก้มด้านซ้าย กดไม่เจ็บ ลักษณะ

ของผิวหนังปกติ ไม่มีอาการชา ไม่มีลักษณะของการติดเชื้อ และ

คลำาไม่พบต่อมนำ้าเหลืองโต (รูปที่ 1) การตรวจภายในช่องปาก  

พบการบวมของสันเหงือกที่ไร้ฟันบริเวณขากรรไกรล่างด้าน

ซ้ายเริ่มจากบริเวณด้านท้ายของฟันเขี้ยวนำ้านมล่างซ้าย (ซี่ 73) 

ถึงบริเวณสันเหงือกว่างไร้ฟันด้านหลังทางด้านซ้าย และมีแผล

เปิดจากการตัดชิ้นเนื้อและเปิดระบายไว้อยู่กลางสันเหงือก เมื่อ

คลำาและกดตรวจจะให้ลักษณะหยุ่นคล้ายยาง (rubbery in 

consistency) กดไม่เจ็บ เยื่อบุช่องปากและเหงือกคลุมมีสภาพ

ปกติ (รูปที่ 2)

ภาพรังสีปริทัศน์ (panoramic) พบลักษณะรอยโรคผสม

ระหว่างเงาโปร่งรังสีและเงาทึบรังสี (mixed radiolucent- 

radiopaque) ขอบเขตชัดเจน (well demarcated border) 

ขนาดประมาณ 3 × 6 ซม. ตั้งแต่ฟันกรามนำ้านมล่างซ้ายซี่แรก (ซี่ 

74) ถึงบริเวณส่วนเว้าซิกมอยด์ (sigmoid notch) ของกระดูก

ขากรรไกรล่างด้านซ้ายล้อมรอบด้วยเงาโปร่งรังสี ไม่พบหน่อฟัน

กรามแท้ล่างซ้ายซ่ีแรก (ซ่ี 36) และฟันกรามแท้ล่างซ้ายซี่ที่สอง 
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A B

รูปที่ 1 แสดงอาการบวมบริเวณแก้มด้านซ้าย, A: ใบหน้าตรง, B: ใบหน้าเงย

Fig. 1 Showed left cheek swelling, A: straight profile, B: worm’s eye view.

รูปที่ 2 แสดงภายในช่องปากพบการขยายของกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายและแผลเปิดจากการผ่าตัดเพื่อลดแรงดันของเนื้องอก

Fig. 2 Intraoral appearance demonstrating expansion of left mandible with surgical decompression wound.

(ซี ่37) (รปูที ่3) ภาพรงัสสีว่นตดัอาศยัคอมพวิเตอรแ์สดงลกัษณะ

กอ้นทบึรงัสทีีมี่ความทึบรงัสไีมส่มำา่เสมอ (heterogeneous) โดย

ส่วนใหญ่ของก้อนมีระดับความทึบรังสีใกล้เคียงกับฟัน ก้อนมี

ลักษณะแผ่ขยายทั้งทางด้านใกล้แก้มและด้านใกล้ลิ้น แต่ไม่ทะลุ

ผิวนอกของกระดูกขากรรไกร (รูปที่ 4) ภาพรังสีส่วนตัดอาศัย

คอมพิวเตอร์ 3 มิติ แสดงลักษณะกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้าย

ที่มีการขยายขนาดมากกว่าปกติ (รูปที่ 5)

ผลตรวจทางห้องปฏบิตักิาร พบว่าผลการตรวจโลหติวทิยา

ปกติ ภาพรังสีทรวงอกมีลักษณะปกติ

จากผลตรวจทางจุลพยาธิวิทยาเมื่อ 2 ปีก่อนเป็นอะเมโล- 

บลาสติกไฟโบรมา ร่วมกับลักษณะทางคลินิกและภาพรังสีที่มี

ลักษณะของเงาทึบรังสีใกล้เคียงกับฟันอยู่ภายในเงาโปร่งรังสี จึง

ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นเป็นอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา 

ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดควักก้อนเนื้องอกออก

ทั้งหมด (total enucleation) ร่วมกับการขูดกระดูกโดยรอบ

รอยโรค (curettage) (รูปที่ 6) ภายใต้การดมยาสลบ สามารถ

เลาะเนื้องอกออกจากกระดูกขากรรไกรได้ทั้งหมด และเปิดแผล

เป็นรูโพรงกระดูกขนาดกว้างให้สามารถล้างทำาความสะอาด 

เพื่อรอกระดูกสร้างจนเต็มรูโพรงกระดูกที่ว่าง ชิ้นเนื้อมีเนื้อเยื่อ 

ไฟบรัส (fibrous tissue) หุ้มรอบอย่างชัดเจน ส่งชิ้นเนื้อตรวจ 

ทางจุลพยาธิวิทยาอีกครั้งหนึ่ง พบการเจริญของเซลล์เยื่อบุผิว 

ที่เกิดจากเนื้อเยื่อฟัน (odontogenic epithelium) เรียงตัวเป็น

เส้นสายลักษณะแคบยาว (long narrow cord) ประกอบด้วย 

เซลล์รูปร่างทรงกระบอก 2 ช้ัน เรียงตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดเล็ก 

(small island) ลักษณะคล้ายอวัยวะสร้างฟันที่กำาลังพัฒนา 

(developing enamel organ) ในระยะฟอลลิคูลาร์ (follicular 
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รูปที่ 3 ภาพรังสีปริทัศน์ แสดงรอยโรคเงาโปร่งรังสีปนกับเงาทึบรังสี (ลูกศรชี้) ขอบเขตชัดเจนจากฟันซี่ 74 จนถึงบริเวณส่วนเว้าซิกมอยด์ด้านซ้าย

Fig. 3 Panoramic radiograph showed mixed radiolucent-radiopaque lesion (arrows) at left mandible extending from distal 

of 74 to left sigmoid notch with well-defined border.

รูปที่ 4 ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ แสดงการขยายของกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายขอบเขตชัดเจน (ลูกศรชี้) ท่ีมีก้อนทึบรังสีมีลักษณะ

ตรงกับเนื้อเยื่อกำาเนิดจากฟัน เนื้องอกขนาดประมาณ 4.2 × 2.9 × 6.5 ซม.

 A และ B: ภาพแนวตัดขวาง, C: ภาพตัดแนวโคโรนัล, D: ภาพตัดแนวแซจิตทัล

Fig. 4 Computed tomography images showing an expansile, well-circumscribed lesion (arrows) at left mandible containing 

internal irregular calcification compatible with odontogenic tissue, size about 4.2 × 2.9 × 6.5 cm. 

 A and B: axial cuts, C: coronal cut, D: sagittal cut. 

A

C

B

D

stage) ซึ่งประกอบด้วยเซลล์รูปร่างทรงกระบอกเรียงตัวขนาน

กันท่ีบริเวณขอบล้อมรอบกลุ่มเซลล์ตรงกลางรูปแฉกที่สาน

เป็นร่างแห (stellate reticulum-like cell) โดยเยื่อบุผิวที่เกิด 

จากเนื้อเยื่อฟันเหล่านี้ถูกรองรับด้วยเนื้อเยื่อชนิดมีเซนไคม์  

(mesenchymal tissue) ทีม่เีซลลร์ปูแฉกหรอืรูปกระสวยจำานวน

มากเรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ  (myxoid stroma) ลักษณะคล้าย

ปุ่มเนื้อกำาเนิดฟัน (dental papilla) นอกจากนี้ยังพบบริเวณ 

ที่มีการสร้างเนื้อเยื่อแข็งโครงสร้างคล้ายฟัน (tooth-like struc-



68 Thai J. Oral Maxillofac. Surg. Vol. 35  No. 1  Jan.-Jun. 2021

ture) และออสทิโอเดนทีน (osteodentin) ร่วมในรอยโรคด้วย 

จึงได้รับการวินิจฉัยเป็นอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา (รูป

ที่ 7) ภายหลังการรักษา ผู้ป่วยได้รับการติดตามผลการรักษา 

เป็นระยะ ๆ  นาน 2 ปี ผู้ป่วยมีสภาพปกติ แผลผ่าตัดหายดี ไม่มี

ภาวะแทรกซอ้น และไม่พบการกลบัเปน็ซำา้ (รปูที ่8) ฟนักรามนอ้ย

ล่างซ้ายซี่แรก (ซี่ 34) และซี่ที่สอง (ซี่ 35) ข้ึนได้ตามปกติ ภาพ 

รังสีในกระดูกขากรรไกรล่างพบเงาโปร่งรังสีของโพรงกระดูกมี

ขนาดเล็กลงและมีการเสริมสร้างกระดูกเพิ่มขึ้น (รูปที่ 9)

บทวิจารณ์

อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาเป็นเนื้องอกที่เกิด 

จากเนื้อเยื่อกำาเนิดฟัน ถูกรายงานคร้ังแรกในปี ค.ศ.1967 โดย 

Hooker(5) เป็นรอยโรคที่พบได้น้อยประมาณร้อยละ 1-3 ของ 

เนื้องอกที่เกิดจากเนื้อเยื่อกำาเนิดฟัน(6) มีลักษณะทางจุลพยาธิ-

วิทยา 2 ส่วนเหมือนกับอะเมโลบลาสติกไฟโบรมา คือมีเนื้อเยื่อ

เกี่ยวพันชนิดไฟโบรบลาสติกระยะอ่อน (immature fibroblas- 

tic connective tissue) และส่วนประกอบของเอ็กโตเดิร์ม  

(ectodermal component) ส่วนอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอ-

ดอนโทมาจะมีส่วนประกอบที่ 3 เพิ่มเข้ามาคือส่วนประกอบของ 

แร่ธาตุ (mineralized component) ที่มีส่วนของเนื้อเยื่อแข็ง

ของเนื้อเยื่อฟันร่วมด้วย เช่น เนื้อฟัน เคลือบฟัน หรือเคลือบผิว 

รากฟัน (cementum) ร่วมด้วย(8) จึงมีแนวคิดว่าอะเมโลบลาส- 

รูปที่ 5 ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แสดงการขยายขนาดของขากรรไกรล่างด้านซ้าย 

 A: ภาพหน้าตรง, B: ภาพด้านข้าง

Fig. 5 Computed tomography with 3-dimensional reconstruction images showing expansion at left mandible. 

 A: frontal view, B: lateral view.

รูปที่ 6 A: แสดงการผ่าตัดในช่องปากภายหลังควักเนื้องอกร่วมกับการขูดกระดูกโดยรอบ

 B: แสดงภาพชิ้นเนื้องอกที่นำาออกมาภายหลังการควัก พบเนื้อเยื่อแข็งลักษณะคล้ายเนื้อฟันร่วมด้วย

Fig. 6 A: showed tumor cavity after enucleation and curettage.

  B: showed the tumor specimens with dental hard tissues.

A B

A B



69ว.  ศลัยช์อ่งปาก-แมก็ซลิโลเฟเชยีลปีที่ 35  ฉบับที่ 1  ม.ค.-มิ.ย. 2564

C

A

D

B

รูปที่ 7 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา (ย้อมเอชแอนด์อี)

 A, B: เส้นสายหรือกลุ่มก้อนของเยื่อบุผิวที่เกิดจากเนื้อเยื่อฟัน (ลูกศรชี้) อยู่ในเนื้อเยื่อชนิดมีเซนไคม์ (*) ที่มีลักษณะคล้ายปุ่มเนื้อกำาเนิดฟัน 

(กำาลังขยาย 40 และ 100 เท่า ตามลำาดับ) 

 C, D: บริเวณที่มีการสร้างเนื้อเยื่อแข็งคล้ายเนื้อฟันหรือออสทีโอเดนทีน (ลูกศรชี้) (กำาลังขยาย 40 และ 200 เท่า ตามลำาดับ)

Fig. 7 Microscopic features of the ameloblastic fibro-odontoma specimen (H & E stain).

 A, B: long, narrow cords and small nests of odontogenic epithelium (arrows) supported by a cell-rich mesenchymal 

tissue (*) resembling the primitive dental papilla (magnification 40× and 100×, respectively).

 C, D: formation of disorganized dentinoid material or osteodentin (arrows) (magnification 40× and 200×, respectively).

รูปที่ 8 A: แสดงหน้าตรงผู้ป่วยภายหลังการรักษาเป็นระยะเวลา 2 ปี 

  B: แสดงภายในช่องปากภายหลังการรักษา 2 ปี แผลที่เหงือกหายปกติ 

Fig. 8 A: frontal photograph (2 years follow-up).

  B: intraoral photograph (2 years follow-up) showed complete wound healing.

A B
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รูปที่ 9 ภาพรังสีปริทัศน์ แสดงการหายของกระดูกภายหลังการรักษา

 A: 7 วัน, B: 1 ปี และ C: 2 ปี ภายหลังการรักษา

Fig. 9 Panoramic radiographs showed bone healing

 A: 7 day, B: 1-year and C: 2-year postoperative  

follow-up.

A

B

C

ติกไฟโบรมาและอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาอาจเป็น

ระยะหนึ่งของการพัฒนาของเนื้องอกโอดอนโทมา โดยเริ่มจาก

การสร้างเนื้อเยื่อเป็นระยะอะเมโลบลาสติกไฟโบรมาก่อน ต่อ

มาพัฒนาเป็นอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา และสุดท้าย

พฒันาเปน็เนือ้เยือ่แขง็ทีเ่รยีกวา่ คอมเพลก็ซโ์อดอนโทมา (com-

plex odontma)(16) ด้วยแนวคิดดังกล่าว การจำาแนกรอยโรค 

ขององค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ.2017 จึงไม่จำาแนกให้อะเมโล- 

บลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาอยูใ่นระบบการแบง่ประเภทเนือ้งอก

ทีม่ตีน้กำาเนดิจากฟนั อยา่งไรกต็าม พบวา่มกีารโตแ้ยง้อยา่งกวา้ง

ขวาง เนือ่งจากอะเมโลบลาสตกิไฟโบรโอดอนโทมามีลกัษณะของ 

รอยโรคในภาพรังสีขยายขนาดแบบลุกลาม (aggressive)(17,18) 

และสามารถพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 22 ปี ซ่ึงพบว่าควรจะ 

เป็นระยะที่มีการสร้างของโอดอนโทมาอย่างสมบูรณ์แล้ว อะเม- 

โลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา พบได้ในขากรรไกรบนและขา

กรรไกรล่างใกล้เคียงกัน และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง(4) 

มักพบในผู้ป่วยอายุน้อยและในส่วนหลังของกระดูกขากรรไกร 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการบวมของขากรรไกรโดยไม่มีอาการ

ปวด (painless swelling) ผู้ป่วยในรายงานนี้เป็นผู้ป่วยชาย  

อายุ 8 ปี มีเนื้องอกในขากรรไกล่างส่วนหลัง มีอาการบวม ไม่ 

ปวด มีลักษณะทางคลินิกเหมือนผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีรอยโรคนี้  

ภาพรังสีส่วนใหญ่ของโรคนี้พบเป็นเงาโปร่งรังสีปนกับเงาทึบ

รังสีที่มีวงเดียว (unilocular) มากกว่าหลายวง (multilocular) 

ขอบเขตชัดเจน การวินิจฉัยแยกโรคมักเป็นรอยโรคที่มีลักษณะ

ทางภาพรังสีเงาโปร่งรังสีปนเงาทึบรังสีของถุงนำ้าหรือเนื้องอก

ชนิดไม่ร้ายแรงที่มีเซลล์ต้นกำาเนิดจากเนื้อเยื่อกำาเนิดฟัน ได้แก่ 

แคลซิไฟอิงเอพิธีเลียลโอดอนโทเจนิกทูเมอร์ (calcifying epi-

thelial odontogenic tumor) แคลซิไฟอิงโอดอนโทเจนิกซิสต์ 

(calcifying odontogenic cyst) และอะดีโนมาตอยด์โอดอน- 

โทเจนิกทูเมอร์ (adenomatoid odontogenic tumor)(19) ภาพ

รังสีของผู้ป่วยรายนี้ มีลักษณะของรอยโรคนี้อย่างเด่นชัด โดย 

พบเงาโปร่งรังสีปนเงาทึบรังสีที่มีเงาทึบรังสีใกล้เคียงกับเนื้อฟัน

หรือเคลือบฟัน และมีขอบเขตของรอยโรคชัดเจน ผู้ป่วยได้รับ 

การตัดช้ินเนื้อส่งตรวจเมื่อ 2 ปีก่อน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 

อะเมโลบลาสติกไฟโบรมา เนื่องจากบริเวณที่ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ

อาจจะเป็นบริเวณที่ไม่พบส่วนของเนื้อเยื่อแข็งที่มีต้นกำาเนิด

จากฟัน เช่น ส่วนของเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน อย่างไรก็ตาม การ 

รักษาของอะเมโลบลาสติกไฟโบรมาและอะเมโลบลาสติกไฟ- 

โบรโอดอนโทมา มีแนวทางการรักษาเหมือนกันคือการควักรอย

โรคออก

การรักษาอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาส่วนใหญ่

มกัเปน็การควกัรอยโรคออก เนือ่งจากเนือ้งอกมเีนือ้เยือ่เกีย่วพนั 

ชนดิไฟบรสัหอ่หุม้แยกออกจากกระดกูไดอ้ยา่งชดัเจนและไมค่อ่ย 

พบการลุกลามเนื้อเยื่อข้างเคียง ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการผ่าตัดควัก

รอยโรคออกทัง้หมดรว่มกบัการขดูกระดกูโดยรอบเพือ่ลดโอกาส

การกลบัเปน็ซำา้ ซึง่ใหผ้ลการรกัษาทีด่ ีโดยมรีายงานการกลับเปน็
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ซำ้าของรอยโรคนี้ภายหลังการรักษาน้อย พบประมาณร้อยละ 

7(4) ซึ่งมักเกิดจากการควักออกไม่หมด(19) การเปลี่ยนแปลงเป็น

มะเร็งพบได้น้อยมาก แต่มีรายงานสามารถพบการเปลี่ยนเป็น 

มะเร็งชนิดอะเมโลบลาสติกไฟโบรซาร์โคมา (ameloblastic 

fibrosarcoma) ได้ภายหลังการผ่าตัด 10-12 ปี(4,20) ดังนั้น ผู้ป่วย

รายนีจึ้งสมควรไดร้บัการนดัตดิตามผลภายหลังการรักษาตอ่ไปใน 

ระยะยาว เพราะถ้ามีการกลับเป็นซำ้าหรือเปลี่ยนเป็นมะเร็ง(21) 

ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ลดโอกาสการแพร่กระ-

จายหรือการเกิดความวิการที่มากขึ้น

ภายหลังการผ่าตัด ชิ้นเนื้อได้รับการส่งตรวจอีกครั้ง 

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยามีส่วนประกอบที่ชัดเจนของรอยโรค 

นี้ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อเยื่อเก่ียวพันชนิดไฟโบรบลาสติกระยะ 

ออ่น สว่นประกอบของเอก็โตเดิร์ม และสว่นประกอบของแรธ่าต ุ 

ที่มีลักษณะคล้ายเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน

ในผู้ป่วยรายนี้แม้ว่าจะมีรอยโรคที่ทำาลายกระดูกขากรร-

ไกรล่างขนาดใหญ่จนเหลือส่วนของกระดูกปกติน้อย มีโอกาส

เกิดการหักของกระดูกขากรรไกรภายหลังการผ่าตัด แต่เนื่อง 

จากผู้ป่วยรายนี้มีอายุน้อย มีการสร้างของกระดูกขึ้นมาทดแทน

ได้รวดเร็ว อีกท้ังเพื่อไม่ให้เกิดความวิการในอนาคต จึงตัดสินใจ

รักษาโดยการควักรอยโรคออกทั้งหมด ร่วมกับการขูดกระดูก

โดยรอบเพื่อลดโอกาสการกลับเป็นซำ้า ภายหลังการผ่าตัดพบ

โพรงกระดูกขนาดใหญ่ ทำาให้การดูแลแนะนำาผู้ป่วยภายหลังการ

รักษาจึงมีความสำาคัญ ได้แก่ การแนะนำาวิธีการทำาความสะอาด

โพรงกระดูกภายหลังรับประทานอาหารทุกครั้งเพื่อป้องกันการ

ติดเช้ือ และการหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือกีฬาที่มีโอกาสกระแทก

ต่อกระดูกขากรรไกร ภายหลังการติดตามการรักษา แผลในช่อง 

ปากปิดสนิท ฟันกรามน้อยล่างด้านซ้ายซี่แรกและซ่ีที่สองสามารถ

ขึ้นได้ตามปกติ

สรุป

เน้ืองอกอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาเป็นเนื้องอก

ชนิดไม่ร้ายแรง กำาเนิดจากเซลล์ท่ีเหลือจากการเกิดฟัน พบที่

เหงือกหรือกระดูกขากรรไกร โตช้า ไม่มีอาการปวด มักเกิดใน 

เด็ก ทำาให้ผู้ป่วยรู้ความผิดปกติช้า ในผู้ป่วยอายุน้อยที่ฟันแท้ไม่ 

ข้ึนตามช่วงวัยและอาจมีกระดูกขากรรไกรบวมโต การตรวจ

ประเมิน และการถ่ายภาพรังสีจึงมีความสำาคัญ หากผู้ป่วยได้

รับการรักษาเนื้องอกในกระดูกขากรรไกรอย่างรวดเร็ว ฟันแท้

มีโอกาสถูกกดเบียดจากเนื้องอกน้อยลง สามารถขึ้นมาในช่อง

ปากได้ตามปกติ และลดโอกาสการเกิดความวิการของกระดูก

ขากรรไกรได้มากขึ้น
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