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กรรมการและประธานโครงการพิเศษ
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและสาราณียกร
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและสารสนเทศ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ส่งบทความ
วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
วารสารศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตีพมิ พ์บทความประเภท
ต่าง ๆ คือ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) รายงานผู้ป่วย (case report) บทความ
ฟื้นวิชา (refresher article) บทความปริทัศน์ (review article) บทความพิเศษ
หรือบทความจากการประชุม ปกิณกะ บทบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ
บทความประเภทอื่นที่เหมาะสม โดยอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปาก รังสีวิทยาช่องปากและกระดูกขากรรไกร ชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ
และตีพิมพ์ข่าวสารจากสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเตรียมต้นฉบับ
1. การพิมพ์ต้นฉบับ ใช้กระดาษพิมพ์ขนาด 21½ × 28 เซนติเมตร
(8½ × 11 นิ้ว หรือ A4) พิมพ์เว้นบรรทัดพร้อมใส่ตัวเลขกำ�กับหน้าทุกหน้า พิมพ์
หน้าเดียว พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษประมาณ 2.5 เซนติเมตรทุกด้าน
2. Title pages ให้ส่งทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยแต่ละภาษา
ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง เรียงลำ�ดับดังนี้
		 2.1 ชื่อเรื่อง
		 2.2 ชื่อผู้นิพนธ์ ทั้งชื่อตัวและชื่อสกุลพร้อมทั้งคุณวุฒิ
		 2.3 บทคัดย่อ (abstract) ถ้าบทความเป็นภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษไม่เกิน 150 คำ� และบทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 300 คำ�ถ้าบทความ
เป็นภาษาไทย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกินอย่างละ 150 คำ�
		 2.4 Keyword 2-3 คำ�
		 2.5 สถานที่ทำ�งาน
3. เนื้อเรื่องและการใช้ภาษา
		 3.1 นิพนธ์ต้นฉบับ และรายงานผู้ป่วย บทความฟื้นวิชาและบทความ
ปริทัศน์ใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ และต้องมีบทคัดย่อ (abstract) ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้วย
		 3.2 บทความนิพนธ์ต้นฉบับ ประกอบด้วย บทคัดย่อ (abstract) บท
นำ� (introduction) วิธีการ (method) ผล (results) วิจารณ์ (discussion) บท
ขอบคุณ (acknowledgements) เอกสารอ้างอิง (references) ตาราง (tables)
และภาพ (figures)
		 3.3 บทคัดย่อของบทความนิพนธ์ตน้ ฉบับ ประกอบด้วย ความมุง่ หมาย
(purpose หรือ objective), วิธกี าร (patients and methods หรือ material and
methods), ผลการศึกษา (results), และข้อสรุปหรือลงความเห็น (conclusion)
โดยเขียนแยกแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน
		 3.4 บทความประเภทอื่น การเรียงหัวข้อของเนื้อเรื่อง ให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม
		 3.5 การใช้ภาษา การใช้ภาษาไทยให้ยดึ หลักของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน การแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทยหรือการเขียนทับศัพท์ให้ยึดหลักของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรพยายามใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด จะคงศัพท์ภาษาอังกฤษ
ไว้ได้ถ้าพิจารณาเห็นว่าสื่อความหมายได้ดีกว่า ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปนในเนื้อเรื่อง
ภาษาไทยให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ ไม่ขึ้นต้น
ประโยคด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นกริยา
		 3.6 ชื่อฟันให้ใช้เรียกชื่อ เช่น ฟันเขี้ยวบนขวา ถ้าใช้สัญลักษณ์ให้มีช่ือ
ในวงเล็บต่อท้าย เฉพาะครั้งแรกที่เอ่ยถึง เช่น ฟันซี่ 31 หรือ 1 (ฟันตัดซี่กลางล่าง
ซ้าย)
4. ตาราง (tables) ให้ใช้ภาษาอังกฤษ คำ�บรรยายตารางต้องมีท้ังภาษา
อังกฤษและไทย พิมพ์เป็นแผ่นแยกต่างหาก แผ่นและตารางไม่ต้องมีเส้นดิ่ง คำ�
อธิบายเพิ่มเติมใส่ข้างใต้ตาราง โดยใช้เครื่องหมาย พิมพ์หัวเรื่อง (title) และเชิงอรรถ (foot note) บรรยายคำ�ย่อสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ปรากฏในตาราง
ตลอดจนค่าทดสอบทางสถิติ
5. ภาพ (figures) ต้องเป็นขาวดำ� ภาพลายเส้น เขียนด้วยหมึกดำ�บน
กระดาษมันสีขาวมีหมายเลขกำ�กับพร้อมทั้งลูกศรแสดงด้านบนของภาพ เขียน
หมายเลขลำ�ดับภาพ พร้อมชื่อผู้เขียนไว้หลังภาพ คำ�บรรยายภาพให้พิมพ์แยก
ต่างหาก

		 อนึ่ง รูปภาพอาจจะส่งในลักษณะที่สแกน (scan) ใส่ CD หรือ diskette
ขนาด 3.5 นิ้วได้
6. ชื่อและรายละเอียดของตารางและภาพ ถ้าเป็นบทความภาษาไทยให้
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. การอ้างอิงเอกสาร ใช้ระบบ Vancouver ใส่หมายเลขเรียงตามลำ�ดับ
ที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษรของชื่อผู้นิพนธ์
		 การย่อชื่อวารสาร ให้ใช้ตาม Index Medicus
		 สำ�หรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และวงเล็บว่า
(in Thai)

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
		
7.1 บทความธรรมดา ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคนถ้ามี จำ�นวน 6 คนหรือน้อย
กว่า ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรก ตามด้วย et al โดยใส่ชื่อสกุลก่อน และ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนดังตัวอย่าง Laine L, Connors LG, Reicin A, Hawkey
CJ, Burgos-Vargas R, Schnitzer TJ, et al. Serious lower gastrointestinal
clinical events with nonselective NSAID or coxib use. Gastroenterol.
2003;124:288-92.
		
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 editor. Littleton: Publishing Sciences Group;
1977. p. 21-30.
		
7.5 ผูน้ พิ นธ์หลายคนโดยแยกผูเ้ ขียนเฉพาะบท และมีบรรณาธิการหรือ
หัวหน้าในการเขียนนั้น
				 Atwood DA. The problem of reduction of residual ridges.
In: Winkler SW, editor. 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 evaluation 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
และหมายเลขโทรศัพท์ของผูน้ พิ นธ์ทบี่ รรณาธิการสามารถติดต่อเกีย่ วกับต้นฉบับได้
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. บทความวิ ช าการทุ ก บทความจะถู ก ส่ ง ไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณา
บทความเป็นแบบ double blinded อย่างน้อย 2 ท่าน กองบรรณาธิการจะรวบรวม
ความเห็นและส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์เพื่อพิจารณาแก้ไข เมื่อบทความของท่านได้รับ
การแก้ไขและผ่านการพิจารณารับเรื่องเพื่อตีพิมพ์แล้วจึงส่งต้นฉบับที่แก้ไขครั้ง
สุดท้ายทางระบบออนไลน์อีกครั้ง

ข้อกำ�หนดด้านจริยธรรม (publication ethics)

ของวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

จากประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index Centre, TCI) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง
การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐาน
ข้อมูล TCI ได้กำ�หนดกรอบแนวคิดในการพิจารณาองค์ประกอบด้าน
จริยธรรม/จรรยาบรรณ (publication ethics) ของวารสารวิชาการ
ไทยเพิ่มเติม นอกเหนือจากเกณฑ์การประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพ
วารสารรอบปกติ ฝ่ายสาราณียกรจึงใคร่ขอประกาศบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ (duty and responsibility) ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทำ�วารสารตามข้อกำ�หนดด้านจริยธรรมของวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลดังนี้

หน้าที่และบทบาทของผู้นิพนธ์
1. ในการส่งบทความเพื่อพิจารณาในระบบ TU-OSS ผู้นิพนธ์
ต้องให้คำ�รับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นของผู้นิพนธ์และคณะ ไม่เคย
ตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมาก่อน รวมทั้งจะไม่นำ�ส่งบทความเพื่อพิจารณา
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ยังที่อ่ืนภายใน 90 วันนับจากวันส่งบทความนี้
และเนือ่ งจากระบบการพิจารณาบทความเป็นแบบ double-blinded
ผู้นิพนธ์ต้องไม่ระบุชื่อ และข้อมูลใด ๆ ลงในบทความ
2. ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งเขียนบทความให้ถกู ต้องตามรูปแบบทีก่ �ำ หนดไว้
ใน “คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ส่งบทความ” ที่ระบุไว้ในวารสารทุกเล่ม และ
เว็บไซต์ของวารสาร www.thaiaoms.org
3. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนอย่างถูกต้องเหมาะสม
หากมีการนำ�ข้อมูลของผลงานเหล่านัน้ มาประกอบการเขียนบทความ
ของตนเอง โดยการอ้างอิงต้องสอดคล้องกับเนื้อหา และระมัดระวัง
ไม่ให้การอ้างอิงผิดไปจากสภาพความเป็นจริงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
4. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการทำ�วิจัย และระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)
5. ผู้นิพนธ์ที่ปรากฏชื่อในบทความ ต้องเป็นผู้มีส่วนในการ
ดำ�เนินการวิจัยจริง
6. ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่พบในการทำ�วิจัย ไม่ให้
ข้อมูลที่เป็นเท็จ

หน้าที่และบทบาทของบรรณาธิการ
1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความทุก
บทความทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในวารสารศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

2. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (reviewer) และไม่เปิดเผยข้อมูลของ
ผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความแก่ผู้อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องใน
ช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (confidentiality)
3. การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ จะพิจารณาความสอด
คล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารที่ระบุไว้ ควบคู่กับ
ความสำ�คัญของงานวิจัย ความถูกต้องชัดเจนของระเบียบวิธีวิจัย
ความสมบูรณ์ของรายงานผู้ป่วย โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบการ
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บทบรรณาธิการ
Editorial

ฐานวิถีชีวิตใหม่ของการอบรมวิจัยสำ�หรับทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
The “New Normal” research methodology workshop for residency
in the COVID-19 pandemic
เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ทีผ่ า่ นมา ราชบัณฑิตยสภา
ได้บญั ญัตศิ พั ท์ค�ำ “New Normal” ซึง่ มีค�ำ แปลเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า “a previously unfamiliar or atypical situation that
has become standard, usual, or expected” โดยสามารถ
ใช้คำ�ว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ รวมทั้งสามารถใช้คำ�ทับ
ศัพท์ว่า นิวนอร์มัล ก็ได้ คำ�ศัพท์นี้มีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ช่วงปี พ.ศ.2551 ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจ
โลกมีความผันผวนและมีรปู แบบการเติบโตแตกต่างจากทีเ่ คยเป็น
มาในอดีต นอกจากนี้การบริหารจัดการบางอย่างซึ่งแต่เดิมถือ
ว่าเป็นเรื่องผิดปกติ กลับกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป จากนั้น
คำ�ศัพท์น้ีเริ่มถูกนำ�มาใช้ในบริบทอื่น ๆ เมื่อเกิดการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ลุกลามไปทั่วโลก ในช่วงปี พ.ศ.2563-2564
ทำ�ให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดำ�รงชีวติ ทีแ่ ตกต่างไป
จากวิถีเดิม ๆ คำ�ศัพท์นี้จึงถูกนำ�มาใช้กันอย่างแพร่หลายอีกครั้ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้กำ�หนดแนว
ทางการปฏิบัติของประชาชน เช่น การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) (รูปที่ 1) หรือการพกเจลแอลกอฮอล์ทำ�ความ
สะอาดมือบ่อย ๆ การทำ�งานของทันตแพทย์ รวมทั้งศัลยแพทย์
ช่องปากฯ ก็ได้รับผลกระทบและต้องเข้าสู่แนวทางปฏิบัติแบบ
นิวนอร์มัลเช่นเดียวกัน จากเดิมที่มุ่งป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อในกลุ่ม blood-borne จำ�เป็นต้องจัดให้มีการป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นแบบ air-borne (รูปที่
2) นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้มีการปรับการทำ�งานของ

รูปที่ 1 พฤติกรรมการโดยสารรถสาธารณะแบบนิวนอร์มัล มีการเว้น
ระยะห่างทางสังคมร่วมกับการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย (เครดิตภาพ: ทพ.เกียรติพันธุ์ ชวนะสุนทรพจน์)

ทันตแพทย์ให้ทำ�การรักษาเฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่า
นั้น(1) ส่งผลต่อการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำ�บ้านของสถาบัน
ต่าง ๆ ทางคณะผูบ้ ริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการฝึก
อบรมเพื่อวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2562 ออกไปไม่เกิน 3 เดือน (รูป
ที่ 3)(2) ซึง่ การขยายระยะเวลาการฝึกอบรมนีก้ ไ็ ด้รบั การพิจารณา
ให้มีผลต่อเนื่องถึงปีการศึกษา 2563
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำ�วิจัยและชีวสถิติ
สำ�หรับทันตแพทย์ประจำ�บ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียลมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดย
ประยุกต์มาจากการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยแบบใช้ปัญหา

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2564

รูปที่ 2 ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์สวมหมวกและหน้ากากเมื่อ
ทำ�หัตถการที่มีการฟุ้งกระจาย อากาศที่เข้าไปหมุนเวียนในชุด
ได้จากบริเวณที่อยู่ห่างจาก operative field และต้องผ่านตัว
กรอง

เป็นฐาน (problem-based research methodology learning, PBRML)(3,4) สำ�หรับปี พ.ศ.2563 นั้น ได้จัดการอบรมวิจัย
ขึ้นในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ ก่อนทาง ศบค. จะประกาศล็อค
ดาวน์ ส่วนการจัดอบรมวิจัยสำ�หรับปี พ.ศ.2564 ได้รับอนุมัติ
จากสมาคมศัลย์ฯ ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2563 โดยมีกำ�หนดจัด
ขึ้นในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ต่อเนื่องจนถึงช่วงต้นปี พ.ศ.2564 พบ
การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ทำ�ให้ทันตแพทย์ประจำ�
บ้านและอาจารย์วิทยากรไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการที่ส่วนกลางได้ ในขณะนั้นมี 2 ทางเลือกคือ
เลื่อนหรือปรับรูปแบบการจัดอบรม ทางคณะผู้จัดได้หารือร่วม
กับทางสมาคมศัลย์ฯ และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มีความเห็นว่า
หากเลือ่ นการอบรมไป ก็ไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่าจะจัดได้เมือ่
ไร อาจไปซํ้าซ้อนกับการจัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่
สามัญประจำ�ปีของสมาคมศัลย์ฯ หรือหากช้ากว่านั้นทันตแพทย์
ประจำ�บ้านรุ่นดังกล่าวจะเข้าสู่หลักสูตรในชั้นปีท่ี 2 ซึ่งเป็นช่วง
ที่มี medical rotation ไม่สะดวกที่จะเข้ารับการอบรมวิจัย จึงมี
มติร่วมกันว่าให้ปรับรูปแบบการอบรม
แนวคิ ด สำ � คั ญ ของการเรี ย นแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานคื อ
นักศึกษาจะเรียนผ่านกระบวนการทำ�งานในกลุ่มย่อย (small
group discussion, SGD) ซึ่งใช้หลักมาสทริชต์ 7 จัมพ์ (Maas-
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tricht 7 Jump) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำ�คัญ 7 ขั้นตอน ตั้งแต่
การอภิปรายวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ไปจนถึงการอภิปรายเกี่ยว
กับสิ่งที่ได้จากการค้นคว้าตามวัตถุประสงค์การเรียน (learning
objective)(5) โดยนักศึกษาจะทำ�งานใกล้ชิดกับครูผู้สอน ซึ่งทำ�
หน้าทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุนการเรียนในลักษณะ tutor หรือ facilitator
มากกว่าที่จะเป็นผู้บรรยาย (lecturer) ซึ่งการอบรมวิจัยตั้งแต่
ปีแรก ได้มีการจัดกลุ่มทันตแพทย์ประจำ�บ้านและครูผู้สอน (ใน
โครงการใช้ค�ำ ว่าวิทยากรพีเ่ ลีย้ ง) แยกตามสถาบันในสัดส่วนเฉลีย่
ประมาณ 6 : 1 เมื่อจะปรับรูปแบบการอบรม จึงมีการ recruit
วิทยากรพี่เลี้ยงจากแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม ได้แก่ เชียงใหม่ และ
หาดใหญ่ ส่วนวิทยากรพี่เลี้ยงที่มีอยู่เดิมสามารถทำ�หน้าที่ facilitate กลุ่มทันตแพทย์ประจำ�บ้านที่ขอนแก่น ชลบุรี และส่วน
กลางได้ จากนั้นได้มีการประชุมซักซ้อมทีมวิทยากรพี่เลี้ยง และ
ดำ�เนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564
เนือ่ งจากทันตแพทย์ประจำ�บ้านไม่สามารถเดินทางเข้ามา
ที่ส่วนกลางได้ ทำ�ให้ต้องตัดกิจกรรมบางอย่างออก เช่น การฝึก
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ในขณะที่
การสอนภาคบรรยายสามารถกระทำ�ผ่านโปรแกรมซูม (รูปที่ 4)
ส่วนกิจกรรมกลุ่มสามารถดำ�เนินการได้โดยให้วิทยากรพี่เลี้ยงใน
พืน้ ทีช่ ว่ ยดำ�เนินกิจกรรมกลุม่ (รูปที่ 5) และให้ทนั ตแพทย์ประจำ�
บ้านมานำ�เสนอผลทีไ่ ด้จากการอภิปรายโดยใช้โปรแกรมซูม ตัง้ แต่
เรื่องคำ�ถามวิจัย การคำ�นวณขนาดตัวอย่าง รวมทั้งข้อพิจารณา
ด้านจริยธรรมสำ�หรับโครงการวิจัย การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย (รูปที่ 6) โดยใช้เวลาทัง้ สิน้ 2 วัน ลดลงจาก
เดิมซึ่งใช้เวลา 3 วัน เนื่องจากมีการตัดกิจกรรมบางอย่างออกไป
หลังการอบรมได้มีการรับ feedback จากวิทยากรพี่เลี้ยงและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (รูปที่ 7) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การด้านการทำ�วิจัยและชีวสถิติในปี พ.ศ.2564 แบบนิวนอร์มัล
นี้เป็นแบบผสมผสานระหว่างส่วนที่เป็นออนไซต์คือกิจกรรม
กลุ่มย่อย และแบบออนไลน์คือการบรรยาย และนำ�เสนอผลที่
ได้จากการอภิปรายกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันผ่าน
โปรแกรมซูม พบว่ามีข้อได้เปรียบหลายประการ เมื่อเทียบกับ
การจัดที่ส่วนกลางในปีก่อน ๆ เบื้องต้น การที่มีวิทยากรพี่เลี้ยง
ในพื้นที่ครบทุกสถาบันเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลการทำ�
วิจัยของทันตแพทย์ประจำ�บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมาก
ขึ้น มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาบัน นอกจากนี้
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รูปที่ 3 ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2562

รูปที่ 4 การสอนภาคบรรยายเรือ่ งการสร้างแบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
โดย รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ ผ่านโปรแกรม
ซูม จากห้องประชุม ศ.นพ.ทพ.เชื้อโชติ หังสสูต ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ในพื้นที่ยังทราบว่าจะต้องเตรียมทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
ก่อนเข้ารับการอบรมอย่างไร ทราบว่าการอบรมซึ่งมีเวลาจำ�กัด
ยังขาดเนื้อหาด้านไหน เพื่อที่จะได้เสริมเนื้อหาเหล่านั้นหลังจาก
การอบรม รวมทั้งช่วย monitor ความก้าวหน้าของการทำ�วิจัย
ของทันตแพทย์ประจำ�บ้านในช่วงชั้นปีท่ี 2-4 ได้ ซึ่งทางคณะ

รูปที่ 5 กิจกรรมกลุ่มแบบออนไซต์ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2564
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รูปที่ 6 กลุ่มทันตแพทย์ประจำ�บ้าน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปที่ 7 Feedback หลังการอบรม แสดงให้เห็นข้อได้เปรียบของการอบรมวิจัยแบบนิวนอร์มัล ซึ่งมีทั้งการสร้างเครือข่ายอาจารย์ที่ควบคุมงานวิจัย
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาบัน

ผู้จัดอาจพิจารณาปรับใช้การอบรมแบบนิวนอร์มัลผสมผสาน
ออนไซต์-ออนไลน์นี้ในปีถัดไป
ในความเป็นจริง คงไม่มีสังคมใดต้องการเผชิญกับภาวะ

วิกฤตอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ แต่ภาวะวิกฤตคือสิ่งที่บังคับให้
เราต้องปรับตัว ถ้าไม่มีวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 การที่
จะให้ทุกองค์กรมี infrastructure ที่รองรับการจัดฝึกอบรมแบบ
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ผสมผสานออนไซต์-ออนไลน์ แบบการอบรมวิจัยในปี พ.ศ.2564
คงใช้เวลาอีกนานพอสมควร การอบรมวิจยั แบบนิวนอร์มลั ทีผ่ า่ น
พ้นไปด้วยดีนคี้ งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความร่วมมือร่วมใจ
ของพวกเราชาวศัลย์แม็กซิลโลได้อย่างชัดเจน ซึ่งกระผมใคร่ขอ
ขอบพระคุณทางคณะผู้จัด ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง คณะกรรมการ
อำ�นวยการสมาคมศัลย์ฯ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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บทคัดย่อ		

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารและการลดอาการปวดระหว่าง
ไอบูโพรเฟน 400 มก. กับกรดเมเฟนามิก 500 มก. ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังผ่าตัดในช่องปาก ทำ�การศึกษาแบบ
สุ่ม อำ�พรางด้านเดียว มีการควบคุม และคู่ขนาน ในกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งรับการผ่าตัดฟันกรามซี่ท่ี
สามล่างอย่างน้อย 1 ซี่ โดยอาสาสมัครถูกจัดเข้ากลุ่มซึ่งได้รับยาระงับปวดหลังผ่าตัดเป็นไอบูโพรเฟน 400 มก.หรือกรด
เมเฟนามิก 500 มก. แบบสุ่ม ผลลัพธ์ท่ีวัดประกอบด้วยการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร (ผลลัพธ์ปฐมภูมิ) และ
การลดอาการปวดหลังผ่าตัด (ผลลัพธ์ทุติยภูมิ) เปรียบเทียบระหว่างไอบูโพรเฟนกับกรดเมเฟนามิก โดยทำ�การประเมิน
การบรรเทาปวดที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ความแตกต่างของผลรวมความรุนแรงของอาการปวดที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมง
การประเมินแบบองค์รวมที่ระยะเวลา 6 และ 48 ชั่วโมง โดยการเปรียบเทียบการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารและ
การบรรเทาปวดที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ใช้การทดสอบทีแบบเป็นอิสระจากกัน ในขณะที่ความแตกต่างของผลรวมและ
การประเมินแบบองค์รวมที่ระยะเวลา 6 และ 48 ชั่วโมง ใช้การทดสอบแมนวิตนีย์ยู ผลการศึกษาพบว่าในอาสาสมัคร
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จำ�นวน 25 รายที่ตอบแบบสอบถาม มีอาสาสมัครจำ�นวน 13 รายที่ได้รับไอบูโพรเฟน 400 มก. ส่วนอีก 12 รายได้รับกรด
เมเฟนามิก 500 มก. การระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร (ผลลัพธ์ปฐมภูมิ) ระหว่างยา 2 ชนิดไม่มีความแตกต่างกัน
(p = 0.228 และ 0.470 สำ�หรับการประเมินที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมงและความแตกต่างของผลรวมความรุนแรงที่ระยะ
เวลา 72 ชั่วโมง ตามลำ�ดับ) อาการปวดหลังผ่าตัด (ผลลัพธ์ทุติยภูมิ) ไม่พบความแตกต่างระหว่างยา 2 ชนิดเช่นกัน
(p = 0.695 และ 0.496 สำ�หรับการประเมินที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมง และความแตกต่างของผลรวมความรุนแรงที่
ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ตามลำ�ดับ) เช่นเดียวกับการประเมินแบบองค์รวมที่ระยะเวลา 6 และ 48 ชั่วโมงซึ่งไม่พบความ
แตกต่างเช่นกัน (p = 0.622 และ 0.855 ตามลำ�ดับ) กล่าวโดยสรุป ในการควบคุมอาการปวดหลังการทำ�ศัลยกรรม
ช่องปาก การใช้กรดเมเฟนามิก 500 มก. และไอบูโพรเฟน 400 มก. ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในแง่การระคายเคืองระบบ
ทางเดินอาหารและการบรรเทาปวด

คำ�สำ�คัญ:

การระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร ไอบูโพรเฟน ฟันกรามซี่ที่สามล่างคุด กรดเมเฟนามิก อาการปวดหลังผ่าตัด

Abstract		

The objective was to compare the gastrointestinal irritation and analgesic efficacy of
ibuprofen 400 mg and mefenamic acid 500 mg in patients with pain after dental surgery. A
randomized, single-blind, active-controlled parallel study was performed. Healthy patients
experiencing postsurgical pain after surgical removal of 1 or more third molars (including 1
mandibular impaction) were randomized to 2 groups to receive either ibuprofen 400 mg, or
mefenamic acid 500 mg for postoperative analgesic. Outcomes included gastrointestinal (GI)
irritation (primary outcome) and postoperative pain (secondary outcome) comparing between
ibuprofen and mefenamic acid usage evaluated by total pain relief over 72 hours (TOPAR72),
summed pain intensity difference over 72 hours (SPID72), patient’s global assessment of treatment at 6 hours (GLOBAL6) and 48 hours (GLOBAL48). TOPAR72 of GI irritation and postoperative pain evaluation were analyzed by independent t-test. SPID72, GLOBAL6 and GLOBAL48
were analyzed by Mann-Whitney U test that were executed by using SPSS. For the results,
25 patients recorded a complete questionnaire and received ibuprofen 400 mg (n = 13) or
mefenamic acid 500 mg (n = 12). The GI irritation (primary outcome) was not significant different
between ibuprofen and mefenamic acid at p = 0.228 and p = 0.470 for TOPAR72 and SPID72.
Postoperative pain (secondary outcome) was also not significant different between ibuprofen
and mefenamic acid at p = 0.695 and p = 0.496 for TOPAR72 and SPID72. Moreover, there were
no significant difference at p = 0.622 and p = 0.855 for GLOBAL6 and GLOBAL48 in satisfaction with ibuprofen and mefenamic acid. For conclusions, in patients with postoperative pain
after dental surgery, mefenamic acid 500 mg and ibuprofen 400 mg had no different GI irritation and had equivalent analgesic effect in controlling of postoperative pain after dental
surgery.

Keywords: gastrointestinal irritation, ibuprofen, impacted mandibular third molar, mefenamic acid, postoperative pain

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2564

Introduction

The removal of impacted third molars is one
of the most common operations of oral and maxillofacial surgery.(1,2) This procedure may cause tissue and
nerve injury, leading to postoperative pain which is a
frequent complication. For this reason, pain management after the removal of impacted third molars is
the important issue that operators should emphasize.(3) Pain intensity of postoperative pain is induced
by many factors, such as the nature of each person,
general health, perception and psychological attitude
(i.e. anxiety).(4,5) According to Deliverska and Petkova’s
study,(6) the onset of pain begins as the anesthesia
subsides and reaches the maximum level in 6-12 hours
during the first postoperative day.
Analgesics can be classified as narcotic and nonnarcotic drugs e.g. nonsteroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs), paracetamol, etc. Many studies proved
that non-selective NSAIDs have efficacy to reduce
postoperative pain.(7-9) NSAIDs have several properties
including anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic. Ibuprofen is one of NSAIDs widely used for
treating dental pain.(10) It has a short half-life and very
low side effects.(11) Mefenamic acid is the other NSAID
commonly used for the treatment of primary dysmenorrhea and mild to moderate pain as a result of dental
pain, postoperative pain, headache and postpartum
pain.(11) According to Nagi et al, 2015(12), NSAIDs have
local irritant effects which can induce gastrointestinal
(GI) irritation by direct mechanism, so gastrointestinal
toxicity is common adverse effect of NSAIDs.(12-14) The
incidence of GI irritation in patients treated with NSAIDs
is approximately 30 to 50% of NSAID users, including
endoscopic lesions (such as subepithelial hemorrhages,
erosions, and ulcerations) as well as the upper GI
symptoms; gastroesophageal reflux and dyspeptic
symptoms. Symptoms vary depending on the type of
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NSAIDs.
There were studies that compared GI effects
among NSAIDs. For examples, the study of Laine et
al.(15) compared serious lower gastrointestinal clinical
events with non-selective NSAID and coxib. One research(14) informed that increased gut permeability
can be seen as soon as 12 hours after the ingestion
of single doses of most NSAIDs, then short-term drugs
which is used after postoperative pain may also cause
gastrointestinal irritation. Nevertheless, there is no research that compared the GI effect between ibuprofen
and mefenamic acid. According to the research about
a combination of ibuprofen and paracetamol versus
mefenamic acid and paracetamol on the postoperative pain following a periodontal surgery, there was
no statistical significance between both groups except
in the first hours.(11) Consequently, this research studies
the comparison between mefenamic acid and ibuprofen
on postoperative pain control and GI irritation in oral
surgery patients. Moreover, mefenemic acid will be
an alternative drug for postoperative pain after impaction removal in addition to ibuprofen.(16)

Materials and methods
This study compared the GI irritation and the
efficacy effects of ibuprofen 400 mg and mefenamic
acid 500 mg. Patients who had undergone the removal of mandibular impacted third molars recieved
either ibuprofen or mefenamic acid. Ibuprofen 400 mg
was taken at the fixed intervals (every 6 hours) for the
first 48 hours, afterwards, it was taken every 6 hours or
as needed. Mefenamic acid 500 mg was taken 3 times
a day for the first 48 hours and then every 8 hours
or as needed. According to the ethical standards for
human experimentation, the protocol of this study
was allowed by the the rules and regulations of the
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. Patients
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had to sign informed consent before the experimentation was executed.

Inclusion and exclusion criteria
Fifty healthy male and female patients were
selected to participate in this study. The age ranged
from 17 to 35 years old. Each patient had surgical
removal of mandibular impacted third molars at
Faculty of Dentistry of Chulalongkorn University. Exclusion criteria included 1) patients with hepatic, renal or
cardiac impairment, 2) previous history of gastrointestinal hemorrhage or ulcers, 3) NSAID hypersensitivity
(ibuprofen, mefenamic acid, aspirin, etc.), 4) asthma
(aspirin or NSAIDs sensitive), 5) anticoagulant therapy,
6) active gastrointestinal bleeding or peptic ulceration,
7) the setting of coronary artery bypass graft (CABG)
surgery, and 8) pregnancy.

Study design
The study composed of the treatment visit (the
first day: the removal of third mandibular impaction
and random-analgesic prescription) and the post-study
visit (7 days after the treatment visit: suture removal
and sending questionnaires). At the treatment visit,
patients who were compatible with the inclusion
criteria had to sign the informed consent before the
surgical procedure was performed. Surgeons recorded
the removing tooth, duration of the surgery, and classification of the impaction which the impacted third
molars were identified as unerupted teeth and covered by soft and hard tissues. The surgical procedures
required removing some bones following the standard
surgical technique. At the beginning step, surgeons
had injected local anesthesia and had waited for
adequate anesthesia before the surgical procedure
started, then they elevated mucoperiosteal flap for
accessibility of the impacted tooth removal which
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required water-cooled bur to get rid of some bones;
the incision line extended from mesial of the mandibular second molar to ascending ramus. The next
step, the impacted tooth was removed by elevator
or splitted by bur in some cases. Follicular remnants
and others (i.e. fragments of tooth, particulate bone)
were removed with curette. The last step, alveolar
bone and socket were irrigated with sterile water and
the flap was secured with interrupted sutures. When
the surgical procedure completed, surgeons provided
the postoperative instruction, randomized the order
of analgesics, gave the take-home questionnaires to
the patients, explained the direction of the questionnaire recording, and made the appointment for the
next postoperative visit (7 days after this visit) for the
suture removal, sending questionnaires, and receiving
dental care kits as a benefit of the participants.
The participants were classified into 2 groups of
controlling postoperative pain (ibuprofen 400 mg or
mefenamic acid 500 mg) by computer-generated randomization code. Ibuprofen and mefenamic acid had
prescribed immediately after the surgical procedure
completed. Ibuprofen 400 mg was taken at the fixed
intervals (every 6 hours) for the first 48 hours, afterwards, it was taken every 6 hours or as needed. Mefenamic acid 500 mg was taken 3 times a day for the
first 48 hours and then every 8 hours or as needed.
Patients had to record gastrointestinal symptom and
postoperative pain in the questionnaire which were
evaluated by themselves at home. Gastrointestinal
symptoms and pain assessment were evaluated every
hours for 6 hours and at the 12th, 24th, 36th, 48th,
72nd hour. In addition, patient’s satisfactions of the
analgesic efficacy were assessed at 6th and 48th hour.

Efficacy assessment
The GI irritation (primary outcome) of post-
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ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
Table 1 Clinical characteristics of study patients.
Ibuprofen 400 mg (n = 13)
Age, mean (S.D.), y
21.2 (1.88)
Sex, no (%)
Female
9 (69.2)
Male
4 (30.8)
No. of teeth removed, mean (S.D.)
1.38 (0.51)

operative usage between ibuprofen and mefenemic
acid were estimated by classifying the symptoms into
3 grades. Grade 1 was no symptom. Grade 2 included
dyspepsia, nausea, gastric irritation, gastroesophageal
reflux disorder (GERD), epigastric discomfort (visual
analog scale (VAS) < 6). Grade 3 included vomiting,
epigastric pain with VAS > 6, diarrhea.
To compare overall postoperative pain (secondary outcome) between ibuprofen and mefenemic acid
usage, this research used total pain relief over 72 hours
(TOPAR72), summed pain intensity difference over 72
hours (SPID72), patient’s global assessment of treatment at 6 hours (GLOBAL6) and 48 hours (GLOBAL48).
First, TOPAR72 was derived by calculating the area
under the curve of the pain relief scores from the first
hour (after postoperative medication) to the seventysecond hour (0 = none, 1 = mild, 2 = moderate, 3 =
complete). Second, SPID72 was derived by summing
of the pain intensity difference at every hour for 6
hours and at the 12th, 24th, 36th, 48th, 72nd hour; pain
intensity difference was calculated from the patients’
estimates of the pain intensity (0 = none, 1 = mild,
2 = moderate, 3 = severe) at each hour subtracted
by the pain level at the first hour after postoperative
medication. Last, GLOBAL6 and GLOBAL48 were estimated by patients using 4-point scale (0 = poor, 1 = moderate, 2 = good, 3 = excellent).(17)

Mefenamic acid (n = 12)
22.6 (3.37)

Total (n = 25)
21.9 (2.73)

9 (75.0)
3 (25.0)
1.17 (0.39)

18 (72.0)
7 (28.0)
1.28 (0.46)

19

Statistical analysis
The overall postoperative pain of ibuprofen and
mefenamic acid was evaluated using TOPAR72, SPID72,
GLOBAL6 and GLOBAL48. The TOPAR72 of gastrointestinal irritation and postoperative pain evaluation
was analyzed using independent t-test. The SPID72,
GLOBAL6 and GLOBAL48 were analyzed using Mann–
Whitney U test with SPSS program.

Results
In this study, 25 patients (72.0% female, 28.0%
male with mean age 21.9 ± 2.73 years and age range
17-29 years) received ibuprofen 400 mg (n = 13) or
mefenamic acid 500 mg (n = 12) for postoperative
analgesic. The age, sex and number of teeth removed
were similar between both groups (Table 1).
The GI irritation (primary outcome) was no
significantly different between ibuprofen and mefenamic acid at p = 0.228 and p = 0.470 for TOPAR72
and SPID72 (Table 2).
There were 1 participant in ibuprofen group that
had dyspepsia (grade 2) and 2 participants in mefenamic acid group that had GI irritation which one
participant had dyspepsia and abdominal pain (grade
2) and another participant had flatulence, nausea,
and vomiting (grade 3). In conclusion, 7.7% of ibuprofen
group and 16.7% of mefenamic acid group had GI
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพลดอาการปวดหลังรับการฝ่าฟันคุด และการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร เปรียบเทียบระหว่างไอบูโพรเฟน 400 มก. กับกรด
เมเฟนามิก 500 มก.
Table 2 Analgesic efficacy and gastrointestinal (GI) irritation of ibuprofen 400 mg and mefenamic acid 500 mg in patients with
pain after dental surgery.
Population; ibuprofen 400 mg n = 13, mefenamic acid 500 mg n = 12

Efficacy measures
TOPAR72
SPID72

p value of GI irritation
0.228a
0.470b

p value of postoperative pain
0.695a
0.496b

*p < 0.05
TOPAR72 = total pain relief over 72 hours, SPID72 = summed time-weighted pain intensity difference over 72 hours
Gastrointestinal (GI) irritation was recorded on 3 grades (from 1 = no symptom, 2 = dyspepsia, nausea, gastric irritation, gastrointestinal reflux
disorder (GERD), epigastric discomfort (visual analog scale (VAS) < 6) and 3 = vomiting, epigastric pain VAS > 6, diarrhea).
Pain relief was recorded on a 4-point scale (from 0 = none to 3 = severe).
a
= independent T-test, b = Mann-Whitney U test

Mean GI irritation score
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รูปที่ 1 ระดับการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารจนถึงชั่วโมงที่ 72 โดยช่วง 6 ชั่วโมงแรกทำ�การวัดทุกชั่วโมง หลังจากนั้นวัดทุก 12 ชั่วโมง จน
ครบ 72 ชั่วโมง
Fig. 1 Mean GI irritation scores over 72 hours in each hour from receiving the first dose until 6 hours and each 12 hours until
72 hours.

irritation (Fig. 1).
According to the analysis of TOPAR72 score,
postoperative pain (secondary outcome) showed no
significant difference between ibuprofen and mefenamic acid at p = 0.695. In addition, SPID72 also showed
no significant difference at p = 0.496 (Table 2)
The mean of pain scores over 72 hours of ibuprofen was slightly lower than mefenamic acid in
the first period (from receiving the first dose to the
second hour) and the third period (the sixth hour

to the seventy-second hour) (Fig. 2). In contrast, the
mean of pain scores of mefenamic acid in the second
period (the third hour to the fifth hour) was slightly
lower than ibuprofen. Therefore, overall mean pain
scores of ibuprofen were lower than mefenamic acid.
However, they had no significant difference.
The patients evaluated their satisfaction with
medication as good or very good which had 76.9%
satisfaction of ibuprofen patients and 75.0% satisfaction of mefenamic acid patients at sixth hour. In
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Mean pain score
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รูปที่ 2 ระดับอาการปวดเฉลี่ยจนถึงชั่วโมงที่ 72 โดยช่วง 6 ชั่วโมงแรกทำ�การวัดทุกชั่วโมง หลังจากนั้นวัดทุก 12 ชั่วโมง จนครบ 72 ชั่วโมง ระดับ
อาการปวด 0 คือไม่ปวด 1 ปวดเล็กน้อย 2 ปวดปานกลาง และ 3 ปวดมาก
Fig. 2 Mean pain scores over 72 hours in each hour from receiving the first dose until 6 hours and each 12 hours until 72
hours; pain intensity scale ranged from 0 = none, 1 = mild, 2 = moderate and 3 = severe.
ตารางที่ 3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างไอบูโพรเฟน 400 มก. กับกรดเมเฟนามิก 500 มก.
Table 3 Patients’ satisfaction (%) with ibuprofen 400 mg and mefenamic acid 500 mg.
At 6th hour
At 48th hour
Options
Ibuprofen 400 mg Mefenamic acid Ibuprofen 400 mg
Mefenamic acid
(n = 13)
(n = 12)
(n = 13)
(n = 12)
Poor
0
0
0
0
Fair
23.1
25.0
7.7
8.3
Good
30.8
41.7
38.5
41.7
Very good
46.1
33.3
53.8
50.0

addition, there were 92.3% satisfaction of ibuprofen
patients and 91.7% satisfaction of mefenamic acid
patients at forty-eighth hour (Table 3).
According to GLOBAL6 scores (Fig. 3) and GLOBAL48
scores (Fig. 4), there were no significant difference in
satisfaction between ibuprofen and mefenamic acid
at p = 0.622 (GLOBAL6) and p = 0.855 (GLOBAL48).

Discussion
This is the first study to compare the GI irritation
and analgesic efficacy of ibuprofen and mefenamic
acid after the removal of impacted third molar. This
study was the randomized, single blind experiment

because the operators would record in the treatment
record.
According to this research, mean age of participants was 21.9 years old which were young participants. Then, they had similar slightly effect to the
result because the study of Deliverska and Petkova
showed that the elder patients had more complications than younger patients since increased bone
density, maturing of root formation and decreased
healing capability.(18) Besides, most participants in this
research were female. The incidence of postoperative
edema in female patients (12.7%) was significant higher
than those of male patients (1.4%). According to the
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รูปที่ 3 การประเมินผลการรักษาในภาพรวมที่ชั่วโมงที่ 6 (ร้อยละของผู้ป่วยที่ประเมินระดับความพึงพอใจแต่ละระดับ)
Fig. 3 Patients' global assessments of therapy at 6th hour (% patients in each option).
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รูปที่ 4 การประเมินผลการรักษาในภาพรวมที่ชั่วโมงที่ 48 (ร้อยละของผู้ป่วยที่ประเมินระดับความพึงพอใจแต่ละระดับ)
Fig. 4 Patients' global assessments of therapy at 48th hour (% of patients in each option).

study of de Nazaré et al(19), the female had a higher
pain threshold than male especially in the groups
with age between 18 and 33 years. Therefore, gender
was another factor in this research affecting the result of postoperative pain and GI irritation. Moreover,
mean numbers of teeth removed in each person were
1.23 from this research which were no significant
difference in all participants. There was no research

studying about the effect of teeth-removed numbers
to postoperative pain.
From the research results, there was no significant
difference between 2 groups in GI irritation. These
might be a result from short term medication which
NSAIDs were prescribed only in 2 consecutive days
in this research and all participants were healthy and
no previous history of gastrointestinal hemorrhage or
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peptic ulceration. From the study of Poveda Roda et
al(20), patients who regularly used NSAIDs had nausea or
dyspepsia in up to 50% of cases and 40% of patients
who had been on NSAIDs for 3 months had endoscopically GI ulcerations. In addition, Aminoshariae
et al(21) concluded that NSAID use in short term (10
days or fewer) was considered as safe drugs.
However, both ibuprofen and mefenamic acid
possibly affected GI irritation. There were a few participants having adverse effects according to the research
results which had only 1 participant in ibuprofen group
and 2 participants in mefenamic acid group. One ibuprofen participant had dyspepsia (grade 2) at the second and the third hour. He had history of frequently
bloating which might be a possible factor affecting
the research result of ibuprofen side effect. Besides, 1
mefenamic participant had dyspepsia and abdominal
pain (grade 2) at the seventy-second hour. She had no
history of GI irritation, eating food on 3 meal time, and
did not on any medication except mefenamic acid.
Then, her symptoms might possibly be a side effect
of mefenamic acid. Another mefenamic participant
had flatulence, nausea and vomiting (grade 3) at the
second and the third hour. He recorded that he ate 1
tablet of antihistamine drug before he had symptoms
at the sixth hour. However, there was no case report
about drug interaction between mefenamic acid and
antihistamine drug. Many possible factors could cause
his symptoms, such as type and quantities of food, or
might be a side effect of mefenamic acid drug.
In addition, ibuprofen and mefenamic acid could
indifferently relieve postoperative pain according to
the research results that revealed no significant difference of TOPAR72 and SPID72 between ibuprofen and
mefenamic acid groups (p = 0.695 and p = 0.496 respectively). However, there were many factors affecting
the pain including different classification of impaction,
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case difficulty, variable pain scale and pain sensitivity
of each person, patient’s characteristic, operative duration, and operator’s experience.
According to the study of Deliverska and Petkova(18), pain after removal of impacted third molars
was influenced by many factors. First, depth and
degree of impaction affected the severity of the complication. Pell and Gregory classification, Class IC, IIC,
IIIC impaction had more complications than position
A and B impaction. Second, pain threshold of each
person was varied and subjective.(19) Third, female
had higher pain threshold and higher incidence of
postoperative edema than male as mentioned above.
Fourth, longer time of surgery led to increased tissue
injury and vascular permeability, then it led to more
pain than shorter time of surgery.(18) Finally, Rakhshan
stated that an experienced operator might do less
traumatic, much more cleaner, and faster operation
than the beginner, then they might obtain better results.(1)
There were 25 participants in this study (13 ibuprofen patients and 12 mefenamic acid patients) from 50
participants (25 ibuprofen patients and 25 mefenamic
acid patients) which were designated in this research.
There were incomplete numbers of participants from
this research as a result of many factors. First, there was
limited time to collect the sample because operation
could be performed only during office hours (Monday
to Friday, 9.00 AM-4.00 PM except Wednesday, 1.004.00 PM). Second, there was small numbers of units in
surgery room so there were only 3-6 patients in each
period and most of them did not follow with the inclusion criteria because they had gastrointestinal disease
and most of them got antibiotics after the surgery.
Third, patients did not follow the research direction.
For example, they did not take the medicine as ordered and incompletely recorded the questionnaire
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because it might be too difficult to understand or
operators did not clearly explain the questionnaire.
Therefore, a small number of participants were one of
reasons causing the result of this study with no significantly difference between two groups.

Conclusion
In this study, the GI irritation and analgesic efficacy
were compared between ibuprofen and mefenamic
acid as well as patients’ satisfaction. The results presented that patients with postoperative pain after
dental surgery who received mefenamic acid 500 mg
and ibuprofen 400 mg had no different GI irritation
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and had equivalent analgesic effect in controlling
postoperative pain after dental surgery. Moreover, patients’ satisfaction in both groups also had no difference.
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การเปรียบเทียบแรงยึดติดระหว่างสารยึดติดทางการแพทย์ไซยาโนอะคริเลต
และวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดเหลว ในการยึดติดลวดกับฟันเพื่อเข้าเฝือกฟัน:
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บทคัดย่อ		

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทดสอบแรงยึดติดแบบเฉือนของวัสดุแอลฟาไซยาโนอะคริเลตทีใ่ ช้ในการยึดลวด
ติดกับฟัน โดยเปรียบเทียบกับแรงยึดติดแบบเฉือนของวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดเหลวที่ใช้ในการยึดลวดติดกับฟัน ทำ�
การศึกษาในชิ้นงานตัวอย่างจำ�นวน 60 ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ชิ้น แต่ละชิ้นงานประกอบไปด้วยฟัน 2 ซี่
เข้าเฝือกยึดฟันเข้าด้วยกันโดยใช้วัสดุต่างชนิดกัน กลุ่ม 1 ใช้วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดเหลวร่วมกับลวด กลุ่ม 2 ใช้วัสดุ
ไซยาโนอะคริเลตร่วมกับลวด ชิน้ งานตัวอย่างทัง้ หมดถูกนำ�ไปผ่านกระบวนการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมริ อ้ นเย็นเป็นจังหวะ
และนำ�ไปทดสอบเพือ่ วัดค่าแรงยึดติดแบบเฉือนโดยเครือ่ งทดสอบสากล ข้อมูลทีไ่ ด้ถกู วิเคราะห์ดว้ ยวิธกี าร two sample
t-test ผลการวิจัยพบว่าแรงยึดติดแบบเฉือนในกลุ่มแอลฟาไซยาโนอะคริเลตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.1 นิวตัน กลุ่มเรซิน
คอมโพสิตชนิดเหลวมีค่าเฉลี่ย 80.4 นิวตัน แรงยึดติดแบบเฉือนในกลุ่มแอลฟาไซยาโนอะคริเลตตํ่ากว่ากลุ่มวัสดุเรซิน
คอมโพสิตชนิดเหลวอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p <  0.05) สรุปได้วา่ วัสดุแอลฟาไซยาโนอะคริเลตมีแรงยึดติดทีใ่ ช้ในการ
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ยึดติดลวดกับฟันตํ่ากว่าวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดเหลว

คำ�สำ�คัญ:

การเฝือกฟัน แรงยึดติดแบบเฉือน ไซยาโนอะครีเลต เรซินคอมโพสิตชนิดเหลว

Abstract		

The objective of the study was to evaluate the shear bond strength of alpha-cyanoacrylate in bonding between stainless steel wire and teeth, compared to the shear bond strength of
flowable resin composite in bonding between stainless steel wire and teeth. The samples consisted
of 60 cases, which were divided into 2 groups. Each sample contained two teeth splinted together
with different bonding materials. Group 1 used flowable resin composite and stainless steel wire
splinting. Group 2 used alpha-cyanoacrylate medical adhesive and stainless steel wire splinting.
Both groups underwent thermocycling before testing. The shear bond strength was tested and
measured by universal testing machine. The data were analyzed using two sample t-test analysis.
The mean shear bond strength was 15.1 N in the alpha-cyanoacrylate group and 80.4 N in the
flowable resin composite group. The mean shear bond strength in the alpha-cyanoacrylate group
was significantly lower than those of the flowable resin composite group (p < 0.05). For conclusion,
the shear bond strength of alpha-cyanoacrylate in bonding between stainless steel wire and teeth
is lower than those of the flowable resin composite.

Keywords: tooth splinting, shear bond strength, cyanoacrylate, flowable resin composite

Introduction
Tooth splinting is a necessary treatment for traumatized teeth, such as cases of subluxation, luxation or
avulsion.(1) In the case of dental avulsion, the avulsed
tooth must be replanted as soon as possible. The best
prognosis results from replantation within 1 hour after
avulsion as well as the application of a flexible splint
after replantation.(2) Therefore, tooth replantation and
splinting are urgent forms of treatment. The material
used for splinting should therefore be easy to use and
available at any moment.
One commonly used material for tooth splinting is resin composite and wire. At the Police General
Hospital, flowable resin composite was used instead
of conventional resin composite because of its ease

of application. The flowable resin composite and wire
splinting technique needs specific instruments and a
dentist to perform the procedure, which may not be
available at all times. This could cause delay in tooth
replantation. Furthermore, after a period of splinting,
removal of the resin composite material can cause
enamel damage to various degrees depending on the
removal techniques.(3)
Cyanoacrylate medical adhesives have been
used in medical and dental treatments for more than
30 years.(4,5) It has been reported as material used for
splinting the replanted tooth.(6-10) This material is a
biocompatible adhesive. There are a few case reports
about its toxicity and some in vitro studies that revealed its toxicity to human cells.(11-14) It can be used
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on any dry surface and it is self-cured within 5-60 seconds.(15) It can be stored in the refrigerator for several
months in a ‘ready to use’ package. To use it as a
splinting material, place the stainless steel wire at the
tooth surface and apply one to two drops of cyanoacrylate to cover the wire and the tooth surface. Hold
the wire in place for 60 seconds (depending on the
manufacturer’s instructions) until the polymerization
is completed.
The use of cyanoacrylate for tooth splinting is
not widely practiced. There is no clinical study available
and only one in vitro study about its bond strength.(16)
Therefore, this study might be an initial step to apply
cyanoacrylate medical adhesive for tooth splinting.

Materials and methods
Samples
The samples of this study were extracted permanent upper incisors. The teeth did not have dental
caries and were stored in 0.9% saline solution. The total number of teeth was 120 teeth. One piece of each
sample contained two incisor teeth mounted together.
So, the total number of sample pieces was 60, which
then were divided into 2 groups, each group containing 30 sample pieces.
The sample size was obtained from the pilot
test. The test contained 2 groups, where each group
had 3 samples. The mean shear bond strength in group
1 was 35.3 N and the standard deviation was 3.44. The
mean shear bond strength in group 2 was 23.5 N and
the standard deviation was 5.74. The data were analyzed with the STATA program version 15. Statistical
analysis was performed using a 1-tailed test with α =
0.05 and power = 80%. So, the researcher determined
the number of samples to be 60, divided into 2 groups.
Each group contained 30 samples.
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Methods

The teeth were cut with a low speed cutting
machine (IsoMet® 1000, Buehler, Germany) to remove
the mesial and distal parts of the crown of the tooth,
leaving the center portion of the crown which was
3 mm wide. The purpose of cutting was to keep an
equal distance between the teeth. The root of the
tooth was put into a mold which was made of polyvinylchloride pipe (1 inch in diameter and 1 inch in
height) and loaded with plaster of Paris. The distance
between the crowns of the teeth was 6 mm. The
tooth surfaces were polished with pumice and then
rinsed with water.
The stainless steel wire, gauge 22 in size, was
attached to the labial surface of the tooth by two different bonding materials. The procedures were as
follows.
1. Flowable resin composite: the tooth surface
was etched using 37.5% phosphoric acid for 15 seconds and then rinsed with water and blown with air.
Bonding agent (Optibond S®, Kerr Corporation, U.S.A.)
was applied to the tooth surface and blown with air
until its solvent evaporated. The bonding agent was
then cured with light via a light curing unit for 20
seconds. The stainless steel wire was positioned and
then flowable resin composite (Filtek®, 3M ESPE, USA.)
was applied to the tooth surface to cover the wire.
The flowable resin composite was cured with light via
a light curing unit for 40 seconds (Fig. 1A).
2. Cyanoacrylate medical adhesive (Suncon
Medical Adhesive®, Yongchen Science and Technology
Trial Plant, China): the stainless steel wire was applied
to the tooth surface, then 1 to 2 drops of cyanoacrylate
adhesive were dropped upon it. The stainless steel
wire was then held in place for 60 seconds until the
polymerization was completed (Fig. 1B).
All the samples were then taken to the thermo-
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รูปที่ 1 A: การเข้าเฝือกยึดฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดเหลวและลวด และ B: การเข้าเฝือกยึดฟันด้วยสารยึดติดทางการแพทย์ไซยาโนอะคริเลต
และลวด
Fig. 1 A: Flowable resin composite and wire splint and B: cyanoacrylate medical adhesive and wire splint.

cycle procedure. They were dipped into 5-degrees
Celsius water for 20 seconds, then left to rest at room
temperature for 10 seconds before being dipped into
55-degrees Celsius water for 20 seconds. These steps
were repeated for 200 cycles.(17) Then the samples
were taken for testing of the shear bond strength.
A universal testing machine (Shimadzu EZ-S®,
Japan) was used to test the shear bond strength. The
samples were mounted to the base of the machine.
At the beginning of the experiment, the tip of the
testing machine contacted with the stainless steel
wire, then the tip moved at a constant rate which was
0.5 mm per second (Fig. 2). The highest force before
the stainless steel wire became dislodged from the
tooth surface or bonding material was recorded.

Data collection
The universal testing machine had its own program that recorded the value of the force and the
duration of the experiment. The force was recorded
in units of newtons (N). The highest force before the
stainless steel wire became dislodged from the tooth
surface or bonding material was recorded.

รูปที่ 2 การวัดค่าแรงยึดติดแบบเฉือนโดยใช้เครื่องทดสอบสากล
Fig. 2 Testing the shear bond strength with a universal
testing machine.

Data analysis
The data consisted of values from 2 groups.
Statistical analysis was performed using two sample
t-test. The difference at p <  0.05 was considered statistically significant. The statistical analysis was performed using the Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) statistics software (IBM, New York, USA).

Results
The mean shear bond strength in the flowable
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รูปที่ 3 ค่าแรงยึดติดแบบเฉือนเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทีเ่ ข้าเฝือกยึด
ฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดเหลวและสารยึดติดทางการ
แพทย์ไซยาโนอะคริเลต
Fig. 3 Shear bond strength of flowable resin composite
and cyanoacrylate groups.

resin composite group was 80.4 ± 13.2 N. The mean
shear bond strength in the alpha-cyanoacrylate group
was 15.1 ± 8.7 N (Fig. 3). The mean shear bond strength
in the alpha-cyanoacrylate group was statistically significantly lower than those of the flowable resin composite group.

Discussion
Tooth splinting should be easy and should take
minimal time to apply. It must be strong enough to
hold the tooth in place for 2-4 weeks and be easy to
remove without damaging the dental tissue.(6) Currently, many of the splinting techniques have adequate
bond strength but application of these materials
is time-consuming and their removal damages the
surface of the tooth. In contrast, cyanoacrylate
requires fewer steps and instruments which is going
to reduce the time of treatment. This will eventually
improve the prognosis of the avulsed tooth. Besides,
cyanoacrylate will detach from the bonded surface
over time, so removal of this material causes less

damage to the surface of the tooth.
Splinting material must maintain its properties
during the treatment period for traumatized teeth.
During this period, the splinting materials must encounter multiple cycles of thermal change and some
mechanical forces. No report has been found describing the number of thermal cycles per unit of time
in vivo but Brown et al. postulated that 10 cycles per
day occurred.(18) Waltimo and Könönen. reported that
the bite force on maxillary anterior teeth was 139-233
N for single teeth and 339-491 N for multiple teeth.(19)
According to our study, alpha-cyanoacrylate may not
be suitable for use as a splinting material because of
its low shear bond strength after the thermocycling
procedure. Further study involving other types of
cyanoacrylate medical adhesive, or clinical studies
could be conducted.
In a previous study by Purayil et al.(16) it was
reported that the bond strengths of cyanoacrylate
and resin composite to the teeth in the bonding of
orthodontic wire and teeth were not significantly
different. However, the bond strength is significantly
lower in the bonding of Ribbond® to the tooth. Their
study was conducted without the thermocycling procedure which might therefore not accurately represent
the use of these materials in the oral cavity environment. Our study was designed with the thermocycling
procedure before testing the shear bond strength. The
result of our study was that the shear bond strength of
cyanoacrylate in terms of adhesion of wire and teeth
was significantly lower than those of resin composite.
Even though the shear bond strength of cyanoacrylate is rather low, its other properties such as its
speed of use, self-curing ability, and ease of removal
still make it an interesting choice for use as a splinting
material. It could be used for temporary splinting in
emergency conditions and then an appointment could
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be made for the following day to replace it with resin
composite materials. It also has a long shelf life and
can be stored at room temperature for several months.

Conclusion
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in bonding between stainless steel wire and teeth
was lower than those of the flowable resin composite. Further studies involving several types of
cyanoacrylate, or clinical studies could be conducted.

The shear bond strength of alpha-cyanoacrylate
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การศึกษาหาความหนาเฉลี่ยและแนวการยิงหมุดจากจุดอ้างอิงเนื้อเยื่ออ่อนของ
เนซิออนไปยังแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าสำ�หรับการผ่าตัดขากรรไกรในผู้ป่วยไทย
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บทคัดย่อ		

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระยะจากเนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออนไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าและ
หาแนวการยิงหมุดอ้างอิงที่เหมาะสม ทำ�การเก็บข้อมูลจากภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ลำ�รังสีรูปกรวยของ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดขากรรไกรตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2561 จำ�นวน 126 ราย การวัดความหนากระทำ�โดยสร้างเส้น
สมมติซ่ึงมี 2 ระนาบ ได้แก่ ระนาบเอซึ่งเป็นระนาบที่ลากผ่านจุดเซลลาลากไปยังจุดเนื่อเยื้อแข็งของเนซิออน และ
ระนาบบีซ่ึงลากจากจุดเนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออนไปยังแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้ท่ีสุด ส่วนแนวการยิงหมุดวัด
จากการทำ�มุมระหว่างระนาบบีกับแนวสันจมูก ผลการศึกษาพบว่า ระยะจากเนื้อเยื่ออ่อนไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วน
หน้าในระนาบเอเท่ากับ 20.63 ± 4.97 มม. ระยะจากเนื้อเยื่ออ่อนเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้ท่ีสุดใน
ระนาบบีเท่ากับ 16.31 ± 2.64 มม. โดยพบว่ากลุ่มที่ไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัลมีระยะเพียง 13.46 ± 5.33 มม. แนวการ
ยิงหมุดในระยะทางที่ส้ันที่สุด คือ 29.64 ± 10.53 องศา อาจสรุปได้ว่าหมุดอ้างอิงภายนอกสามารถนำ�ไปใช้ได้
อย่างปลอดภัย แต่อาจต้องคำ�นึงถึงระยะและแนวการยิงที่เหมาะสม โดยจากการศึกษานี้ผู้วิจัยแนะนำ�ให้ประเมิน
ว่าผู้ป่วยมีโพรงอากาศฟรอนทัลหรือไม่ เนื่องจากผู้ท่ีไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัลจะมีระยะไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วน
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หน้าสั้นกว่า และควรยิงหมุดอ้างอิงภายนอกให้ทำ�มุมมากกว่า 30 องศาโดยใช้สันจมูกเป็นระนาบอ้างอิง เนื่องจากจะ
ช่วยให้ระยะถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าเพิ่มมากขึ้น

คำ�สำ�คัญ:

หมุดอ้างอิงภายนอก การผ่าตัดขากรรไกร โพรงอากาศฟรอนทัล

Abstract		

This study aims to determine the distance and direction of the external reference pin
(ERP) at nasion. The cone-beam computed tomography (CBCT) data of 126 patients undergoing
orthognathic surgery in 2017-2018 were collected. For the thickness of the structure, A-plane
and B-plane were created. A-plane was drawn from sella to hard tissue nasion and B-plane was
created from soft tissue nasion to the shortest distance to anterior cranial fossa (ACF). The direction
of ERP was determined between B-plane and nasal dorsum. For the results, Plane A distance
of soft tissue to ACF was 20.63 ± 4.97 mm, Plane B distance of soft tissue nasion to the shortest
distant to ACF was 16.31 ± 2.64 mm. The patients with absence of frontal sinus had less distance
of soft tissue nasion to the shortest distance to ACF (B_ShortACF = 13.46 ± 5.33 mm). The overall
insertion angle was 29.64 ± 10.53 degrees. Finally, the ERP can be used more safely following the
recommendations of previous studies as well as this study. First, always find the frontal sinus
because the absence group has shorter distance. Second, the direction of ERP should be
more than 30 degrees by using nasal dorsum as a reference plane to increase the distance.

Keywords: external reference pin, maxillary osteotomy, orthognathic surgery, frontal sinus

บทนำ�
ในการกำ�หนดการเคลื่อนขากรรไกรบนในการทำ�ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรให้ได้ตำ�แหน่งที่ถูกต้องตามแผนการ
รักษานัน้ ในแนวแกนตามขวางและแนวหน้าหลังสามารถใช้เฝือก
สบฟัน (occlusal wafer) เพื่อกำ�หนดตำ�แหน่ง ในขณะที่ในแนว
ดิง่ ต้องใช้จดุ อ้างอิง ซึง่ อาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ จุดอ้างอิงภายใน
และจุดอ้างอิงภายนอก(1) ข้อดีของการใช้จุดอ้างอิงภายในคือจะ
ไม่ทำ�ให้เกิดแผลที่ผิวหนัง แต่ก็มีข้อเสีย คือมักมีความผิดพลาด
แบบพาราลแลกซ์ (parallax error) และอาจเกิดปัญหาหากกรอ
จุดอ้างอิงหายไป นอกจากนี้ ในกรณีผ่าตัดขากรรไกรบนแบบ
หลายชิ้น (segmental Le Fort I osteotomy) อาจกำ�หนด
จุ ด อ้ า งอิ ง ภายในได้ ค่ อ นข้ า งยาก(2,3) จึ ง มี ผู้ เ สนอการใช้ ห มุ ด
อ้างอิงภายนอก (external reference pin, ERP) เนื่องจากมี
ความแม่นยำ�และสามารถวัดซํ้า (reproducibility) ได้ดีกว่า(4,5)
จากการศึกษาของ Jonhson(6) ซึ่งเริ่มใช้จุดอ้างอิงภายนอกเป็น

ครั้งแรกโดยการใช้ไหมเย็บที่ผิวหนังตำ�แหน่งเนซิออน (nasion)
พบว่าจุดอ้างอิงดังกล่าวมักขยับขณะผ่าตัด ต่อมาในปี ค.ศ.
1990 Nishioka และ Van Sickels(7) ได้พัฒนาวิธีน้ีโดยใช้หมุด
เคอร์ชเนอร์ (Kirschner pin) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม มีรายงานภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นคือการปักหมุดอ้างอิง
ภายนอกทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า(3) จากรายงานกรณี
ศึกษาดังกล่าวพบว่าเกิดกับผู้ป่วยที่ไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัล
(frontal sinus) โดยภาวะดังกล่าวมีความชุกร้อยละ 3.8 ในเพศ
ชาย และร้อยละ 5.9 ในเพศหญิง(8,9) จากการทบทวนวรรณกรรม
มีการศึกษาก่อนหน้านีเ้ พียง 2 รายงานทีศ่ กึ ษาระยะจากตำ�แหน่ง
เนซิออนไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า โดยการศึกษาแรก
ทำ�ในกะโหลกศีรษะ(2) ส่วนอีกการศึกษาทำ�ในภาพรังสีส่วนตัด
อาศัยคอมพิวเตอร์ลำ�รังสีรูปกรวย (cone beam computed
tomography, CBCT)(3) และยังไม่มีการศึกษาที่รายงานถึงมุมที่
เหมาะสมของการยิงหมุดอ้างอิง

34
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จุดประสงค์ของการศึกษานี้ คือเพื่อวัดระยะจากเนื้อเยื่อ
อ่อนเนซิออนไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า และวัดแนวการ
ยิงหมุดอ้างอิงที่ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงของการทะลุแอ่งกะโหลก
ศีรษะส่วนหน้า
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วิธีการ
การศึกษานี้ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข MU-DT/PY-IRB
2018/018.2703 โดยทำ�การศึกษาจากภาพรังสีส่วนตัดอาศัย
คอมพิวเตอร์ลำ�รังสีรูปกรวยของผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขความ
ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2561 จำ�นวน
126 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 39 รายและเพศหญิง 87 ราย โดย
กำ�หนดเกณฑ์การคัดเข้าคือเป็นผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 18 ปี ส่วน
เกณฑ์คัดออก คือผู้ป่วยที่เคยได้รับอุบัติเหตุ (post-traumatic
deformity) ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า
แต่กำ�เนิด (craniofacial deformity) เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่
และผู้ป่วยที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน
ทำ�การวัดระยะและแนวการยิงหมุดอ้างอิงจากเนื้อเยื่อ
อ่อนของเนซิออน (soft tissue nasion) ไปยังแอ่งกะโหลกศีรษะ
ส่วนหน้า โดยใช้โปรแกรม Simplant (V3.0.0.59, Materialise
Dental n.v., Leuven, Belgium) นำ�ภาพรังสี CBCT มาระบุ
ตำ�แหน่งคริสตาแกลไล (crista galli) เพื่อสร้างแนวกลางศีรษะ
(midsagittal plane) กำ�หนดระนาบเอจากจุดระหว่างเนื้อเยื่อ
แข็งเนซิออน (hard tissue nasion) ไปถึงเซลลา (sella) โดย
ระนาบเอจะผ่านโครงสร้าง คือผิวหนัง (overlying skin) ผนัง
ด้านหน้าของโพรงอากาศฟรอนทัล (anterior table of frontal
sinus) โพรงอากาศฟรอนทัล ผนังด้านหลังของโพรงอากาศ
ฟรอนทัล (posterior table of frontal sinus) จากนั้นทำ�การ
วัดระยะห่างของโครงสร้างต่าง ๆ (รูปที่ 1) โดยวัตถุประสงค์
ของระนาบเอเพื่อให้การศึกษาอื่น ๆ สามารถนำ�ไปเปรียบเทียบ
ระยะต่าง ๆ ได้เนือ่ งจากเป็นการกำ�หนดระนาบจากตำ�แหน่งทาง
กายวิภาคที่เป็นที่รู้จัก
กำ�หนดระนาบบีจากเนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออน ลากไปยัง
แอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้ท่ีสุด (the shortest distance
to anterior cranial fossa) จากนั้นระบุโครงสร้าง คือเนื้อเยื่อ
แข็งเนซิออน ผนังด้านหน้าของโพรงอากาศฟรอนทัลไซนัส โพรง
อากาศฟรอนทัล ผนังด้านหลังของโพรงอากาศฟรอนทัล จาก

รูปที่ 1 แสดงระนาบเอทีล่ ากจากเซลลาไปยังเนือ้ เยือ่ แข็งของเนซิออน
1 = เซลลา 2 = จุดแรกทีแ่ ตะแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า 3 =
ขอบหน้าของผนังด้านหลังของโพรงอากาศฟรอนทัล 4 = ขอบ
หลังของผนังด้านหน้าของโพรงอากาศฟรอนทัล 5 = เนื้อเยื่อ
แข็งของเนซิออน และ 6 = ผิวหนัง
ระยะที่ทำ�การวัด คือระหว่างตำ�แหน่งที่ 2-6 = ระยะจากผิวหนัง
ไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า ตำ�แหน่งที่ 5-6 = ความหนา
ของผิวหนัง ตำ�แหน่งที่ 4-5 = ความหนาของผนังด้านหน้าของ
โพรงอากาศฟรอนทัล ตำ�แหน่งที่ 3-4 = ความหนาของโพรง
อากาศฟรอนทัล และตำ�แหน่งที่ 2-3 = ความหนาของแผ่นด้าน
หลังของโพรงอากาศฟรอนทัล
Fig. 1 A-plane created from sella (S) to hard tissue nasion
(N).
1 = sella, 2 = the first point reaching cranial fossa,
3 = anterior wall of posterior table of frontal sinus,
4 = posterior wall of anterior table of frontal sinus, 5 = hard tissue nasion, and 6 = overlying skin.
The measured distances included 2-6 = skin to
ACF (A_SACF), 5-6 = skin thickness (A_Soft tissue),
4-5 anterior table (A_Ant-FS), 3-4 = frontal sinus (A_FS),
and 2-3 = sinus to ACF (A_Post-FS).
ACF = anterior cranial fossa, Ant = anterior, FS = frontal
sinus, Post = posterior

นั้นทำ�การวัดระยะที่ผ่านโครงสร้างข้างต้น (รูปที่ 2) โดยความ
สำ�คัญของระนาบบีคอื เป็นระนาบทีส่ ามารถนำ�ไปใช้ในทางคลินกิ
เพราะเป็นระยะทีส่ นั้ ทีส่ ดุ จากตำ�แหน่งเนือ้ เยือ่ อ่อนของเนซิออน
ซึ่งเป็นตำ�แหน่งที่ใช้ในการปักหมุดอ้างอิงภายนอกแล้วสามารถ
ทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า แนวการยิงหมุดอ้างอิงภายนอก
จะถูกวัดโดยมุมระหว่างระนาบบีกับสันจมูกซึ่งเป็นโครงสร้างที่

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2564

ว. ศัลย์ชอ่ งปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล

35

Pin inserting angle

B-plane
2

3

4

B-plane

5

1

Dorsum of nose

รูปที่ 2 แสดงระนาบบีท่ีลากจากเนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออนกับแอ่ง
กะโหลกศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้ที่สุด
1 = แอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้ท่ีสุด 2 = ขอบหน้าของ
ผนังด้านหลังของโพรงอากาศฟรอนทัล 3 = ขอบหลังของผนัง
ด้ า นหน้ า ของโพรงอากาศฟรอนทั ล 4 = เนื้ อ เยื่ อ แข็ ง ของ
เนซิออน และ 5 = เนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออน
ระยะที่ทำ�การวัด คือระหว่างตำ�แหน่งที่ 1-5 = ระยะจากเนื้อเยือ่ อ่อนของเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าทีใ่ กล้ทสี่ ดุ
ตำ�แหน่งที่ 4-5 = ความหนาของผิวหนัง ตำ�แหน่งที่ 3-4 = ความ
หนาของผนังด้านหน้าของโพรงอากาศฟรอนทัล ตำ�แหน่ง
ที่ 2-3 = ความหนาของโพรงอากาศฟรอนทัล และตำ�แหน่งที่
1-2 = ความหนาของผนังด้านหลังของโพรงอากาศฟรอนทัล
Fig. 2 B-plane drawn from soft tissue nasion (N’) to the
shortest distance to ACF (ShortACF).
1 = the shortest distance to ACF, 2 = anterior wall of
posterior table of frontal sinus, 3 = posterior wall of
anterior table of frontal sinus, 4 = hard tissue nasion
of B-plane, and 5 = soft tissue nasion.
The measured distances included 1-5 = soft tissue
nasion to the ShortACF (B_ShortACF), 4-5 = soft tissue
thickness (B_Soft tissue), 3-4 = anterior table (B_AntFS), 2-3 = frontal sinus (B_FS), 1-2 = posterior table
(B_Post-FS)
ACF = anterior cranial fossa, Ant = anterior, FS = frontal
sinus, Post = posterior

มองเห็นและเปรียบเทียบทางคลินิกได้ง่าย (รูปที่ 3)
การสร้างระนาบและกำ�หนดจุดทั้งหมดในการศึกษานี้จะ
ถูกสร้างโดยผู้วิจัย 1 รายและหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน
ชั้น (intra-class correlation coefficient) โดยสุ่มจากกลุ่ม
ผู้ป่วยจำ�นวน 13 ราย(10)

รูปที่ 3 แสดงแนวการยิ ง หมุ ด อ้ า งอิ ง ภายนอกโดยใช้ ร ะนาบบี เ ป็ น
ตัวแทนของแนวยิงและวัดมุมระหว่างระนาบบีกับสันจมูก
Fig. 3 Pin insertion angle was determined by the angle
between B-plane and dorsum of nose.

ผลการศึกษา
ข้อมูลได้รบั การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม SPSS version 21
(IBM Corp., Armonk, NY, USA) และแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ independent t-test เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของระยะทางและมุมทัง้ หมดระหว่างกลุม่ เพศโดย
กำ�หนดค่าระดับนัยสำ�คัญที่ 0.05 ยกเว้นระยะจากผิวหนังไปถึง
แอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าในระนาบเอ (A_SACF) และระยะจาก
โพรงอากาศฟรอนทัลถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า (A_PostFS) ได้ใช้ Mann-Whitney U test การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ภายในชั้นพบว่าค่าที่ได้ท้ังหมดมีความน่าเช่ือถือของ
ผูป้ ระเมินความสอดคล้องกันในระดับดีมาก ยกเว้นความหนาของ
ผนังด้านหน้าของโพรงอากาศฟรอนทัลในระนาบเอ (A_Ant-FS)
อยู่ในระดับดี และความหนาของผนังด้านหลังของโพรงอากาศ
ฟรอนทัลในระนาบเอและระนาบบี (A_Post-FS และ B_Post-FS)
อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 1)
การศึกษานีร้ วบรวมข้อมูลของผูป้ ว่ ยจำ�นวน 126 ราย แบ่ง
เป็นเพศชาย 39 รายและเพศหญิง 87 รายมีอายุเฉลี่ย 27.8 ปี
โดยมีช่วงอายุต้ังแต่ 18-56 ปี โดยเพศชายมีอายุเฉลี่ย 27.1 ปี
เพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 28.2 ปี ในการศึกษานี้พบกลุ่มที่ไม่มีโพรง
อากาศฟรอนทัลเป็นเพศหญิงทั้งหมด 4 ราย (ร้อยละ 3.17) และ
ได้จำ�แนกผู้ป่วยตามความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนล่าง (skele-
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้น ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปร
Table 1 Intra-class correlation, mean, and standard deviation of each measurement.
Male
Female
FS
Measurement
ICC
p-value
Mean (SD)
Mean (SD)
Mean (SD)
‡
A_SACF
0.900
20.81 (4.28) 20.55 (5.28)
0.795
20.59 (4.92)
A_Ant-FS
0.890
6.63 (1.95)
5.12 (1.50)
<  0.001*
A_FS
0.907
8.85 (3.31)
6.58 (2.41)
0.001*
‡
A_Post-FS
0.758
5.45 (3.27)
8.93 (5.88)
<  0.001*
A_Soft tissue
0.937
8.00 (1.14)
6.6 (1.02)
<  0.001*
7.03 (1.25)
B_ShortACF
0.940
17.97 (2.41) 15.56 (2.39)
<  0.001*
16.40 (2.49)
B_Ant-FS
0.911
7.35 (2.09)
5.69 (1.54)
<  0.001*
B_FS
0.965
7.04 (2.73)
6.34 (2.10)
0.137
B_Post-FS
0.720
3.79 (1.32)
3.71 (1.05)
0.736
B_Soft tissue
0.963
6.54 (1.10)
6.16 (1.42)
0.133
6.25 (1.33)
Insertion angle
0.970
31.93 (9.82) 28.61 (10.72)
0.101
29.69 (10.64)
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ (p < 0.05)

Abs FS
Mean (SD)
22.95 (9.93)

7.08 (1.03)
13.46 (5.33)

6.94 (1.55)
27.88 (7.14)

Overall
Mean (SD)
20.63 (4.97)
5.6 (1.79)
7.3 (2.91)
7.81 (5.42)
7.03 (1.24)
16.31 (2.64)
6.21 (1.89)
6.55 (2.32)
3.73 (1.14)
6.28 (1.34)
29.64 (10.53)

‡

Using Mann-Whitney U Test.
Abs FS = absence of frontal sinus, FS = presence of frontal sinus, ICC = intra-class correlation coefficient

ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
Table 2 Demographic data.
Gender
Male
Female
Overall

Skeletal relationship
I
II
III
7
5
27
14
17
56
21
22
83

tal relationship) โดยใช้ค่า ANB พบว่ามีความสัมพันธ์แบบที่
3 (skeletal class III) จำ�นวน 83 ราย ความสัมพันธ์แบบที่ 2
(skeletal class II) จำ�นวน 22 ราย และความสัมพันธ์แบบที่ 1
(skeletal class I) จำ�นวน 21 ราย (ตารางที่ 2)
ระยะโดยรวมระนาบเอได้ผลตามทีแ่ สดงในตารางที่ 1 และ
รูปที่ 4 โดยระยะจากผิวหนังไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า
ในระนาบเอ (A_SACF) วัดได้เท่ากับ 20.63 ± 4.97 มม. ส่วน
ระนาบบีได้ผลตามที่แสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 5 โดยระยะ
จากเนื้อเยื่ออ่อนเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้
ที่สุดในระนาบบี (B_ShortACF) วัดได้เท่ากับ 16.31 ± 2.64 มม.
แนวการยิงหมุดโดยรวมคือ 29.64 ± 10.53 องศา ซึ่งภาพรวม
ของระยะอ้างอิงต่าง ๆ ทั้งในระนาบเอและบีได้แสดงไว้ในรูปที่

Mean age

Absence of
frontal sinus

N

27.1
28.2
27.8

0
4 (4.60%)
4 (3.17%)

39
87
126

6 และพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญระหว่างเพศ (ตารางที่
1, รูปที่ 7)
ความแตกต่างระหว่างเพศพบว่าระนาบเอมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำ�คัญในทุกตัวแปรยกเว้นระยะจากผิวหนังไปถึงแอ่ง
กะโหลกศีรษะส่วนหน้าในระนาบเอ (A_SACF) ส่วนระนาบบีมี
เพียง 2 ตัวแปร คือระยะจากเนือ้ เยือ่ อ่อนเนซิออนถึงแอ่งกะโหลก
ศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้ที่สุดในระนาบบี (B_ShortACF) และความ
หนาของผนังด้านหน้าของโพรงอากาศฟรอนทัล (B_Ant-FS) ทีม่ ี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญระหว่างเพศ (ตารางที่ 1, รูปที่ 4, 5)
ในการศึกษานีพ้ บผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มโี พรงอากาศฟรอนทัล จำ�นวน
4 รายโดยทั้งหมดเป็นเพศหญิงและยังพบว่าระยะจากเนื้อเยื่อ
อ่อนเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าทีใ่ กล้ทสี่ ดุ ในระนาบบี
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รูปที่ 4 แสดงระยะต่าง ๆ ของระนาบเอโดยเปรียบเทียบระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ (p < 0.05)
Fig. 4 Results of A-plane distance comparing between
genders.
* indicated a significant difference (p < 0.05)

B_Post-FS B_Soft tissue
F Adv

รูปที่ 5 แสดงระยะต่าง ๆ ของระนาบบีโดยเปรียบเทียบระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ (p < 0.05)
Fig. 5 Results of B-plane distance comparing between
genders.
* indicated a significant difference (p < 0.05)
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รูปที่ 6 แสดงระยะต่าง ๆ โดยรวมของระนาบเอและบี
Fig. 6 Results of overall distance that compare measurements.

(B_ShortACF) มีค่า 13.46 ± 5.33 มม. ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระยะใน
กลุ่มปกติ (16.40 ± 2.49 มม.) มีแนวการยิงหมุดที่มุมเท่ากับ
27.88 ± 7.14 องศาซึง่ น้อยกว่ากลุม่ ปกติคอื 29.69 ± 10.64 องศา

วิจารณ์
จากการศึกษานี้พบผู้ท่ีไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัลจำ�นวน

4 รายคิดเป็นร้อยละ 3.17 โดยทัง้ หมดเป็นเพศหญิง ซึง่ เป็นความ
ชุก (prevalence) ที่น้อยกว่าการศึกษาอื่น ๆ ก่อนหน้านี้(8,9) จาก
การศึกษาของ Ponde และคณะ(11) ไม่พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำ�คัญระหว่างเพศของกลุ่มคนที่ไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัล
โดยการศึกษาดังกล่าวเป็นการรายงานผู้ป่วยจำ�นวน 98 ราย
พบว่ากลุ่มไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัลแบ่งเป็นเพศชายจำ�นวน 4
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Insertion angle
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รูปที่ 7 แสดงแนวการยิงหมุดอ้างอิงเปรียบระหว่างเพศชายและหญิง
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ (p < 0.05)
Fig. 7 Results of insertion angle comparing between
genders.
* indicated a significant difference (p < 0.05)

ราย (ร้อยละ 9.75) และเพศหญิง 3 ราย (ร้อยละ 5.26) ในขณะ
ทีร่ ายงานของ Aydinlioğlu และคณะ(9) กล่าวว่าปัจจัยทีอ่ าจมีผล
ต่อภาวะที่ไม่มีฟรอนทัลไซนัส ได้แก่ เพศ เชื้อชาติ และสภาพ
แวดล้อม โดยในปัจจัยเรื่องสภาพแวดล้อมตัวอย่างเช่น สภาพ
อากาศอบอุ่น อาจทำ�ให้พบภาวะไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัลได้
น้อยกว่าปกติ ซึ่งสอดคล้องกับผลของการศึกษาในครั้งนี้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีหลายการศึกษาที่
สนับสนุนการใช้หมุดอ้างอิงภายนอก(3-7) โดยทั้งหมดเห็นตรงกัน
ว่าการใช้วิธีดังกล่าวมีความแม่นยำ� น่าเชื่อถือ และสามารถวัด
ซํ้าได้มากกว่าการใช้จุดอ้างอิงภายใน นอกจากนี้ การศึกษาโดย
Ong และคณะ(12) ยังแนะนำ�ให้ใช้จุดอ้างอิงทั้ง 2 วิธีร่วมกันเพื่อ
เพิ่มความแม่นยำ� อย่างไรก็ตาม ข้อเสียที่สำ�คัญของการใช้หมุด
อ้างอิงภายนอกคือความเสี่ยงในการยิงหมุดทะลุแอ่งกะโหลก
ศีรษะส่วนหน้า โดย Ruckman และคณะ(3) ได้รายงานกรณีศกึ ษา
ของผู้ป่วยที่ไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัลและยิงหมุดอ้างอิงภาย
นอกทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า ซึ่งในการศึกษานั้นนอก
จากจะรายงานกรณีศึกษาแล้วยังได้รายงานระยะจากเนื้อเยื่อ
อ่อนของเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าซึ่งมีค่าเท่ากับ
22 มม. เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษานี้ ระยะจากผิวหนังไปถึง
แอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าในระนาบเอ (A_SACF) เท่ากับ 20.63
มม. และระยะจากเนือ้ เยือ่ อ่อนของเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะ
ส่วนหน้าที่ใกล้ที่สุดในระนาบบี (B_ShortACF) มีค่าเพียง 16.31
มม. ซึ่งมีระยะน้อยกว่า นอกจากนี้ มีการศึกษาในกะโหลกที่วัด

ระยะจากเนือ้ เยือ่ แข็งของเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า
ได้ค่าเท่ากับ 16.9 มม. โดยกะโหลกศีรษะที่มีระยะที่น้อยที่สุดมี
ค่าเพียง 13.0 มม. ข้อจำ�กัดของการศึกษาในกะโหลกคือเป็นการ
วัดระยะเฉพาะส่วนกระดูกทำ�ให้ไม่ได้ความหนาของผิวหนังมา
ด้วยจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้ได้ ใน
การศึกษา ปี ค.ศ.2012(13) ได้เปรียบเทียบความหนาของกะโหลก
ศีรษะทีต่ �ำ แหน่งเนซิออนและหน้าผาก (glabella) โดยใช้ภาพถ่าย
รังสีด้านข้าง (lateral radiograph) ผลคือ ที่ตำ�แหน่งเนซิออนมี
ความหนาน้อยที่สุดเท่ากับ 13.83 มม. ในขณะที่บริเวณหน้าผาก
มีความหนาเพียง 6.37 มม. ซึ่งน้อยกว่าอย่างชัดเจน ดังนั้นจึง
แนะนำ�ให้ใช้ตำ�แหน่งเนซิออนเป็นจุดที่ยิงหมุดอ้างอิงภายนอก
ผลการศึกษานี้จะพบว่าระยะต่าง ๆ ที่ได้มีค่าน้อยกว่าการ
ศึกษาอื่น ๆ(14-16) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยเรื่องเชื้อชาติ นอก
จากนีร้ ะยะจากเนือ้ เยือ่ อ่อนเนซิออนถึงแอ่งศีรษะส่วนหน้าทีใ่ กล้
ที่สุด (B_ShortACF) ในกลุ่มที่ไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัล วัด
ระยะได้เพียง 13.46 มม. ซึ่งหากใช้เทคนิคการยิงให้หมุดมีความ
ลึกเข้าไปในกระดูก 15 มม. ก็อาจทำ�ให้เกิดการทะลุแอ่งกะโหลก
ศีรษะส่วนหน้าได้หากยิงในแนวที่ไม่เหมาะสม
แนวการยิงหมุดในการศึกษานี้ได้วัดจากมุมที่ระนาบบีทำ�
กับสันจมูก โดยเลือกระนาบบีเพราะเป็นระนาบที่มีระยะที่ส้ัน
ทีส่ ดุ ทีท่ �ำ ให้เกิดการทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าได้ และเลือก
สันจมูกเป็นโครงสร้างที่ใช้อ้างอิงเนื่องจากสามารถใช้ได้จริงทาง
คลินิกและมองเห็นได้ชัดเจน แนวการยิงที่ได้จากการศึกษานี้คือ
29.64 องศา ซึง่ เพศชายมีมมุ ทีม่ ากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สำ�คัญ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาจำ�นวน 2
ฉบับที่ได้เขียนข้อแนะนำ�การใช้หมุดอ้างอิงภายนอก การศึกษา
แรก(2) ได้ให้ข้อแนะนำ� 2 ประการคือ 1) ไม่แนะนำ�ให้ปักลึกกว่า
8 มม. 2) ควรปักในตำ�แหน่งที่ตํ่าลงมากว่าเนซิออน และ 3) ให้
ปลายหมุดชี้ลงในทิศทางของโพรงจมูก ส่วนการศึกษาที่ 2(3)
แนะนำ�ในลักษณะเดียวกันแต่เพิ่มเติมอีก 2 ประการ คือ 1) แนะ
นำ�ให้ทำ�สัญลักษณ์ท่ีหมุดเพื่อให้ทราบความยาวขณะปักลงไป
และ 2) แนะนำ�ให้ใช้การพักนิ้ว (finger rest) ช่วยขณะยิงหมุด
จากการศึกษาของผู้วิจัยผลที่ได้สามารถเพิ่มลงไปในข้อแนะนำ�
ข้างต้นได้ คือ 1) ภาวะไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัลอาจเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการปักหมุดทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า 2) ทิศทาง
หรือแนวในการยิงหมุดโดยใช้สนั จมูกเป็นแนวอ้างอิงควรมากกว่า
30 องศาเพื่อเพิ่มระยะถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าให้มากขึ้น
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สรุป
การใช้หมุดอ้างอิงภายนอกเป็นเทคนิคที่ใช้วัดการเคลื่อน
ของขากรรไกรบนในแนวดิ่งให้อยู่ในตำ�แหน่งที่ถูกต้องตามแผน
การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะผ่าตัดขากรรไกร อย่างไร
ก็ตาม การปักหมุดทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าเป็นภาวะ
แทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพือ่ วัดระยะจากเนือ้ เยือ่ อ่อนของเนซิออนไปถึงแอ่ง
กะโหลกศีรษะส่วนหน้า และวัดแนวการยิงหมุดอ้างอิงที่ทำ�ให้
ทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า จากผลการศึกษาของผูว้ จิ ยั ซึง่ ได้
ศึกษาใน 2 ระนาบ ระยะจากผิวหนังไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะ
ส่วนหน้าในระนาบเอ (A_SACF) พบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.63 มม.
ในขณะทีร่ ะยะจากเนือ้ เยือ่ อ่อนของเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะ
ส่วนหน้าที่ใกล้ท่ีสุดในระนาบบี (B_ShortACF) มีค่าเฉลี่ยเท่า
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กับ 16.31 มม. กลุ่มที่ไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัล พบว่าระยะจาก
เนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้ท่ี
สุดในระนาบบี (B_ShortACF) มีค่าน้อยกว่าอย่างชัดเจนเพียง
13.46 มม. เท่านั้น และแนวในการยิงหมุดอ้างอิง ซึ่งเป็นมุม
ระหว่างระยะที่ส้ันที่สุดกับสันจมูก คือ 29.64 องศา แสดงให้
เห็นถึงความเป็นไปได้ท่ีการปักหมุดอ้างอิงที่ตำ�แหน่งเนื้อเยื่อ
อ่อนของเนซิออนจะสามารถทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าได้
โดยเฉพาะเทคนิคที่มีการปักหมุดลึกลงไป 15 มม. จากผลการ
ศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พบข้อสังเกตเพิม่ เติมสำ�หรับการใช้หมุดอ้างอิง
ภายนอกอีก 2 ประการ คือ 1) ภาวะไม่มโี พรงอากาศฟรอนทัลอาจ
เพิ่มความเสี่ยงต่อการปักหมุดทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า
และ 2) ควรยิงหมุดอ้างอิงภายนอกให้ท�ำ มุมมากกว่า 30 องศาโดย
ใช้สันจมูกเป็นระนาบอ้างอิง เพื่อเพิ่มระยะถึงแอ่งกะโหลกศีรษะ
ส่วนหน้าให้มากขึ้นโดยมีทิศทางของหมุดชี้ลงไปทางโพรงจมูก
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ของมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์กับอัตรารอดชีพ 5 ปี
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บทคัดย่อ		

มะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์เป็นมะเร็งช่องปากที่พบมากที่สุด การพยากรณ์โรคขึ้นอยู่กับระยะของ
โรค การศึกษานี้เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ท่ีได้รับการรักษาในคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึงต้นปี พ.ศ.2557 จำ�นวน 108 ราย เพื่อหาอัตรา
รอดชีพ 5 ปี และวิเคราะห์หาปัจจัยทางคลินิกและทางพยาธิวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอัตรารอดชีพ 5 ปี ด้วยการวิเคราะห์
ตัวแปรตัวเดียว (univariate analysis) และการวิเคราะห์หลายตัวแปร (multivariate analysis) ของ Cox proportional hazards regression ผลการศึกษาพบว่าอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมเท่ากับร้อยละ 69.4 และจากการวิเคราะห์ตัว
แปรตัวเดียวพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรารอดชีพ 5 ปี ได้แก่ การแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองที่คอ (p = 0.03; 95%
CI = 1.06-4.17) และการกลับเป็นซํ้าของมะเร็งช่องปาก (p = 0.00; 95% CI = 2.52-8.08) อย่างไรก็ตาม มีเพียงการ
กลับเป็นซํ้าของมะเร็งช่องปากเท่านั้นที่มีผลต่ออัตรารอดชีพ 5 ปี ตามการวิเคราะห์หลายตัวแปร (p = 0.01; 95%
CI = 2.03-10.48)
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Abstract		

Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is the most common oral cancer. The prognosis
depends most often on the stage of the tumor. In this study, 108 cases of OSCC treated at the
Faculty of Dentistry, Khon Kaen University during 2006 to 2014 were analyzed retrospectively. Overall survival rate was assessed, whereas the univariate and multivariate Cox proportional hazards
regressions were used to identify associations between various factors and the survival. The 5-year
overall survival rate of the 108 patients was 69.4%. Univariate analysis showed that lymph node
metastasis (p = 0.03; 95% CI = 1.06-4.17) and recurrence of tumor (p = 0.00; 95% CI = 2.52-8.08) were
significantly associated with overall survival. On the other hand, only recurrence of tumor was
found to have a significant influence on overall survival in multivariate analysis (p = 0.01; 95%
CI = 2.03-10.48).

Keywords: oral squamous cell carcinoma, 5-year survival rate

บทนำ�
มะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบเป็นลำ�ดับที่ 18 ของมะเร็ง
ทุกชนิดในโลก(1) เป็นลำ�ดับที่ 4 ของมะเร็งที่พบในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้(2) และพบมากเป็นลำ�ดับที่ 11 ของมะเร็ง
ทุกชนิดในประเทศไทย(3) พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดย
ส่วนมากพบในกลุ่มผู้ป่วยอายุมากกว่า 50 ปี และมักพบในกลุ่ม
ประเทศเอเชียใต้(1,4) จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่ามะเร็ง
ช่องปากมักพบมากในเพศชาย โดยพบมากในกลุ่มอายุมากกว่า
65 ปี และตำ�แหน่งที่พบมากที่สุดคือลิ้น(5-9) มะเร็งช่องปากที่พบ
ได้บ่อยที่สุดคือมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ สาเหตุการ
เกิดโรคมะเร็งชนิดนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากการ
กลายพันธุ์ของเซลล์เคราติโนไซต์ (keratinocyte)(10) ปัจจัยเสี่ยง
ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากที่สำ�คัญ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเคี้ยวหมาก(10,11) ความรุนแรง
ของมะเร็งชนิดนี้จะขึ้นกับระยะของโรค โดยพิจารณาจากขนาด
ของมะเร็ง การแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลือง และการแพร่
กระจายไปอวัยวะอืน่ ๆ ดังการแบ่งระยะของโรคตามระบบ TNM
ของ American Joint Committee on Cancer (AJCC) ซึ่งจะ
ประเมินได้จากการตรวจทางคลินกิ การถ่ายภาพรังสี และการส่ง
ตรวจทางพยาธิวิทยา(12,13)
การรักษามะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์มแี นวทางการ
รักษาหลักคือการผ่าตัด โดยอาจร่วมกับรังสีรกั ษาและการให้เคมี
บำ�บัดซึ่งขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยสิ่งสำ�คัญของการรักษาด้วย

วิธีการผ่าตัดคือสามารถผ่าตัดมะเร็งออกได้ท้ังหมดหรือไม่ ซึ่ง
หากผ่าตัดออกได้ไม่หมดอาจทำ�ให้เกิดการกลับเป็นซํ้าหรือการ
แพร่กระจายไปอวัยวะอื่น ๆ ได้(14,15)
อัตรารอดชีพ 5 ปี (5-year survival rate) คือร้อยละของ
ผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่ภายหลังการวินิจฉัยโรคอย่างน้อย 5 ปี เป็น
ดัชนีท่ีสำ�คัญของการพยากรณ์โรคมะเร็งช่องปากชนิดสความัส
เซลล์ โดยปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อการพยากรณ์โรค คือขนาดของ
มะเร็ง การแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองที่คอ (lymph node
metastasis) และการแพร่กระจายไปอวัยวะที่ห่างไกล(15-17)
ปัจจุบันแนวทางมาตรฐาน (gold standard) ที่ใช้ในการประเมินระดับความรุนแรงของมะเร็งช่องปาก คือการส่งตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยาของเนื้อมะเร็งและต่อมนํ้าเหลืองที่ผ่าตัดออกมา
เพื่อตรวจหาลักษณะทางพยาธิวิทยาของมะเร็งช่องปาก ได้แก่
การแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองที่คอ และลักษณะทาง
พยาธิวิทยาที่ไม่พึงประสงค์ (adverse feature)(18) ซึ่งประกอบ
ด้วยการมีเซลล์มะเร็งหลงเหลือที่ขอบของก้อนมะเร็งที่ตัดออก
มา (positive margin) การแพร่กระจายออกนอกเยื่อหุ้มต่อม
นํ้าเหลือง (extranodal extension, ENE) การลุกลามรอบเส้น
ประสาท (perineural invasion) และการลุกลามเข้าสู่หลอด
เลือดและนํ้าเหลือง (lymphovascular invasion) ในปัจจุบัน
พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อพยากรณ์โรคและลดอัตรารอดชีพ
5 ปี โดยแบ่งเป็นปัจจัยทางคลินิก ได้แก่ อายุ พฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และระยะของโรค ปัจจัยทาง
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พยาธิวิทยา ได้แก่ การแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองที่คอและ
ลักษณะทางพยาธิวิทยาที่ไม่พึงประสงค์(19-26)
ในปัจจุบันการศึกษาอัตรารอดชีพ 5 ปีของผู้ป่วยมะเร็ง
ช่องปากมีหลายการศึกษา ได้แก่ การศึกษาของ Lo และคณะ(20)
ในประเทศไต้หวัน พบว่ามีอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมร้อยละ 56.3
การศึกษาของ Geum และคณะ(19) ในประเทศเกาหลีใต้ พบ
ว่ามีอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมร้อยละ 75.7 การศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาของ National Institute of Dental and Craniofacial Research(4) พบว่ามีอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมร้อยละ
60.0 การศึกษาของ American Cancer Society(27) ในช่วง
ปี ค.ศ.2009-2015 พบว่ามีอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมร้อยละ 68.0
และการศึกษาของ Tonchev และ Vladimirov(28) ในประเทศ
บัลแกเรียพบว่ามีอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมร้อยละ 36.0 แต่จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับอัตรารอดชีพ 5 ปี
ในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในประเทศไทยไม่มากนัก และมีผลการ
ศึกษาที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยในประเทศไทยมีการศึกษาของ
Kruaysawat และคณะ(7) ในปี พ.ศ.2553 ที่ศึกษาอัตรารอดชีพ
5 ปีของผูป้ ว่ ยมะเร็งช่องปากของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
พบว่ามีอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมอยู่ท่ีร้อยละ 18.2 การศึกษาของ
Seenaunlae และคณะ(8) ในปี พ.ศ.2556 โดยศึกษาอัตรารอดชีพ
5 ปีของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ของโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่ามีอัตรารอดชีพ 5 ปี
รวมร้อยละ 31.9 และการศึกษาของ Komolmalai และคณะ(6)
ในปี พ.ศ.2558 ที่ศึกษาอัตรารอดชีพ 5 ปีของผู้ป่วยมะเร็งช่อง
ปากชนิดสความัสเซลล์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พบว่ามีอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมอยู่ท่ีร้อยละ 27.4 ซึ่งการศึกษา
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นการศึกษาอัตรารอดชีพโดยการติดตามการรอดชีพ 5
ปีของกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ทงั้ หมดทัง้ กลุม่
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดและผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาอืน่ โดยไม่ได้รบั
การผ่าตัด และมีการศึกษาของ Chitapanarux และคณะ(5) ในปี
พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาของ Komolmalai โดยศึกษาอัตรารอดชีพ 10 ปีของผูป้ ว่ ยมะเร็งช่องปากชนิด
สความัสเซลล์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เช่นเดียวกัน
พบว่ามีอัตรารอดชีพ 10 ปีรวมอยู่ที่ร้อยละ 17.0 แต่มีอัตรารอด
ชีพ 10 ปีของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดร่วมด้วย
อยู่ท่ีร้อยละ 25.3 สำ�หรับสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน-
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แก่น ได้เริ่มการทำ�การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปากตั้งแต่ปี
พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบันแต่ยังไม่เคยทำ�การศึกษาเกี่ยวกับอัตรา
รอดชีพ 5 ปีมาก่อน ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
อัตรารอดชีพ 5 ปี รวมทัง้ หาความสัมพันธ์ของลักษณะทางคลินกิ
และทางพยาธิวทิ ยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการพยากรณ์โรคกับอัตรารอด
ชีพ 5 ปีของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ท่ีได้รับการ
รักษาด้วยวิธีการผ่าตัดของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอัตรารอดชีพ 5 ปี
ของผูป้ ว่ ยมะเร็งช่องปากทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัด สำ�หรับ
ใช้ในการประเมินผลการรักษา และวิเคราะห์หาปัจจัยที่อาจจะมี
ผลต่ออัตรารอดชีพ 5 ปี อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาแผนการรักษา
ผู้ป่วยเพื่อให้มีอัตรารอดชีพ 5 ปีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงความ
สัมพันธ์ (correlational research) โดยการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง
(retrospective study) สำ�หรับการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมสำ�หรับการศึกษานี้ ได้ค�ำ นวณจากสูตรคำ�นวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามการศึกษาของ Simon และ Altman สำ�หรับ
การวิเคราะห์ Cox proportional hazards regression(29) โดย
ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสมคือจำ�นวนผูป้ ว่ ยอย่างน้อย 100
ราย สำ�หรับกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษานีค้ อื กลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งช่อง
ปากชนิดสความัสเซลล์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดตามแนวทางการ
รักษาของสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ สอดคล้องและ
ใกล้เคียงกับแนวทางการรักษาของ National Comprehensive
Cancer Network (NCCN)(30) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2557
จำ�นวน 112 ราย โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจากประวัติผู้ป่วยของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ เพศ อายุ
ระยะของโรคตามระบบ TNM ของ the American Joint Committee of Cancer (AJCC) ฉบับที่ 7 (ค.ศ.2010)(13) ผลการตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยา และการกลับเป็นซํ้าของโรค รวมถึงได้ขอ
อนุญาตใช้ข้อมูลจากสำ�นักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับสาเหตุและเวลาการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่นำ�มาศึกษา
โดยเลือกเฉพาะสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งช่องปากชนิด
สความัสเซลล์มาใช้หาอัตรารอดชีพ 5 ปี รวมทั้งปัจจัยทางคลินิก
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และทางพยาธิวิทยาที่มีผลต่ออัตรารอดชีพ 5 ปี
การศึกษานีม้ เี กณฑ์การคัดเลือกเข้าสูก่ ารศึกษา (inclusion
criteria) ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นมะเร็งช่องปาก
ชนิดสความัสเซลล์ด้วยวิธีการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา และได้รับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดมะเร็งช่องปากร่วมกับ
การเลาะต่อมนํ้าเหลืองที่ลำ�คอด้วยมาตรฐานการรักษาเดียวกัน
โดยศัลยแพทย์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียลคนเดียวร่วมกับทีม
ทันตแพทย์ประจำ�บ้านของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยผูป้ ว่ ยอาจได้รบั รังสีรกั ษา และ/หรือเคมีบ�ำ บัดหลัง
ผ่าตัดหรือไม่ก็ได้ และเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการ
ผ่าตัดเป็นครั้งแรก เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา (exclusion
criteria) ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ท่ีไม่ได้
รับการรักษาด้วยวิธกี ารผ่าตัดหรือไม่ได้รบั การเลาะต่อมนาํ้ เหลือง
ที่คอ ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ท่ีอยู่เฉพาะภายใน
เยื่อบุผิว (carcinoma in situ) ผู้ป่วยที่มีมะเร็งช่องปากมากกว่า
1 ตำ�แหน่ง (synchronous oral squamous cell carcinoma)
ผูป้ ว่ ยทีม่ มี ะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอืน่ ของร่างกาย (distant
metastasis) ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดจากการกลับเป็นซาํ้ ของมะเร็งช่องปาก
และผู้ป่วยที่ข้อมูลทางคลินิกหรือพยาธิวิทยาไม่ครบ
การศึกษานี้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เลขที่ HE611146) และ
ได้รบั อนุญาตจากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยจากแฟ้มประวัติ

การวิเคราะห์ทางสถิติ
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางคลินิก ได้แก่ เพศ กลุ่ม
อายุ ตำ�แหน่งของรอยโรค ลักษณะทางพยาธิวิทยา ได้แก่ การ
แพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองที่คอ ลักษณะทางพยาธิวิทยาที่
ไม่พึงประสงค์ การกลับเป็นซํ้า และอัตรารอดชีพ 5 ปี โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ในลักษณะแจกแจงข้อมูลอัตราส่วนร้อยละ (percentage) และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของลักษณะทางคลินิก
และลักษณะทางพยาธิวิทยาของมะเร็งช่องปากกับอัตรารอดชีพ
5 ปี ด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรตัวเดียว (univariate analysis)
และการวิเคราะห์หลายตัวแปร (multivariate analysis) ของ
Cox proportional hazards regression จากนั้นนำ�ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับอัตรารอดชีพ 5 ปีอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท้ังหมด
จากการวิเคราะห์ตวั แปรตัวเดียว มาทดสอบต่อด้วยการวิเคราะห์
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หลายตัวแปร การทดสอบทางสถิติทั้งหมดใช้ระดับนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ p value <  0.05 และแสดงผลของปัจจัยต่าง ๆ กับอัตรา
รอดชีพรวมด้วยกราฟ Kaplan–Meier survival analysis โดย
ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป STATA 10

ผลการศึกษา
ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม่ ารับการรักษาด้วยวิธกี าร
ผ่าตัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2557 มีจำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมด
112 ราย และผ่านเกณฑ์คดั เลือกเข้าสูก่ ารศึกษาจำ�นวน 108 ราย
โดยคัดผู้ป่วยออก 4 รายเนื่องจากมีข้อมูลทางคลินิกหรือพยาธิวิทยาทีไ่ ม่สมบูรณ์ ประกอบด้วยเพศชายจำ�นวน 42 ราย (ร้อยละ
38.9) และเพศหญิงจำ�นวน 66 ราย (ร้อยละ 61.1) คิดเป็นสัดส่วน
เพศชายต่อเพศหญิง 1.00 : 1.57 แบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ ผู้ป่วย
อายุน้อยกว่า 40 ปีจำ�นวน 11 ราย (ร้อยละ 10.2) อายุ 40-60
ปีจำ�นวน 34 ราย (ร้อยละ 31.5) และอายุมากกว่า 60 ปีจำ�นวน
63 ราย (ร้อยละ 58.3) ตำ�แหน่งของรอยโรคในช่องปากพบที่
ริมฝีปากจำ�นวน 3 ราย (ร้อยละ 2.8) กระพุ้งแก้มจำ�นวน 10 ราย
(ร้อยละ 9.3) สันเหงือกล่างจำ�นวน 34 ราย (ร้อยละ 31.5) สัน
เหงือกบนจำ�นวน 27 ราย (ร้อยละ 25.0) บริเวณหลังฟันกรามซี่
สุดท้ายจำ�นวน 3 ราย (ร้อยละ 2.8) พื้นช่องปากจำ�นวน 9 ราย
(ร้อยละ 8.3) เพดานแข็งจำ�นวน 2 ราย (ร้อยละ 1.9) และลิ้น
จำ�นวน 20 ราย (ร้อยละ 18.5) และเมือ่ จำ�แนกระยะมะเร็งช่องปาก
ชนิดสความัสเซลล์ตามระบบ pTMN ของ AJCC ปี ค.ศ.2010(13)
พบว่ามีผู้ป่วยระยะที่ I จำ�นวน 4 ราย (ร้อยละ 3.7) ระยะที่ II
จำ�นวน 13 ราย (ร้อยละ 12.0) ระยะที่ III จำ�นวน 28 ราย (ร้อยละ
25.9) ระยะที่ IVa จำ�นวน 59 ราย (ร้อยละ 54.6) และระยะที่ IVb
จำ�นวน 4 ราย (ร้อยละ 3.7) (ตารางที่ 1)

ลักษณะทางพยาธิวิทยาของมะเร็งช่องปากชนิด
สความัสเซลล์
จากผูป้ ว่ ยทัง้ หมดจำ�นวน 108 ราย พบว่ามีผปู้ ว่ ยที่มกี าร
แพร่กระจายของมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ไปยังต่อม
นํ้าเหลืองบริเวณคอซึ่งยืนยันโดยการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา
จำ�นวน 41 ราย (ร้อยละ 38.0) พบลักษณะทางพยาธิวิทยาที่ไม่
พึงประสงค์ ได้แก่ การกระจายของมะเร็งออกนอกเยื่อหุ้มต่อม
นํ้าเหลืองจำ�นวน 2 ราย (ร้อยละ 1.9) พบการลุกลามเข้าสู่หลอด
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยตามการจำ�แนกระยะ pTNM
Table 1 Summary of clinical data of the patients in each pTNM stage.
Variable
Numbers and percentages (%) in each stage
Patients
I
II
III
IVa
IVb
Gender
Male
42 (38.9%)
2 (4.7%) 3 (7.1%) 9 (21.4%) 27 (64.3%) 1 (2.4%)
Female
66 (61.1%)
2 (3.0%) 10 (15.2%) 19 (28.8%) 32 (48.5%) 3 (4.5%)
Total
108 (100.0%)
4 (3.7%) 13 (12.0%) 28 (25.9%) 59 (54.6%) 4 (3.7%)
Age (year)
<  40
11 (10.2%)
1 (9.1%) 4 (36.4%) 5 (45.5%) 1 (9.1%)
40-60
34 (31.5%)
2 (5.9%) 10 (29.4%) 22 (64.7%)
> 60
63 (58.3%)
4 (6.3%) 10 (15.9%) 14 (22.2%) 32 (50.8%) 3 (4.8%)
Site of the lesion
Lip
3 (2.8%)
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Buccal mucosa
10 (9.3%)
2 (20.0%) 4 (40.0%) 3 (30.0%) 1 (10.0%)
Alveolar Lower alve- 61 (56.5%)
34
2 (5.9%) 4 (11.8%) 8 (23.5%) 20 (58.8%)
ridge
olar ridge
(31.5%)
Upper alve27
1 (3.7%)
2 (7.4%) 22 (81.5%) 2 (7.4%)
olar ridge
(25.0%)
Retromolar trigone
3 (2.8%)
1 (33.3%) 2 (66.7%)
Floor of mouth
9 (8.3%)
3 (33.3%) 6 (66.7%)
Hard palate
2 (1.9%)
2 (100.0%)
Tongue
20 (18.5%)
1 (5.0%) 6 (30.0%) 8 (40.0%) 4 (20.0%) 1 (5.0%)

เลือดและนํ้าเหลืองจำ�นวน 2 ราย (ร้อยละ 1.9) แต่ไม่พบการมี
มะเร็งลุกลามรอบเส้นประสาท และเมื่อประเมินขอบของมะเร็ง
ทางจุลพยาธิวิทยาภายหลังการผ่าตัด (status of excision
margin) พบว่ามีเซลล์มะเร็งหลงเหลือทีข่ อบของก้อนมะเร็งทีต่ ดั
ออกมา (positive margin) จำ�นวน 9 ราย (ร้อยละ 8.3) ขอบของ
มะเร็งห่างน้อย (close margin) จำ�นวน 18 ราย (ร้อยละ 16.7)
ขอบของมะเร็งห่างอย่างเพียงพอ (clear margin) จำ�นวน 81
ราย (ร้อยละ 75.0) (ตารางที่ 2)

เวลามากกว่า 5 ปีภายหลังการผ่าตัดจำ�นวน 75 ราย มีอัตรา
รอดชีพ 5 ปี รวมร้อยละ 69.4 (ตารางที่ 2) เมื่อจำ�แนกอัตรารอด
ชีพ 5 ปีแบ่งตามระยะต่าง ๆ พบว่าระยะที่ I มีอัตรารอดชีพ 5 ปี
ร้อยละ 75.0 ระยะที่ II มีอัตรารอดชีพ 5 ปีร้อยละ 69.2 ระยะ
ที่ III มีอัตรารอดชีพ 5 ปีร้อยละ 82.1 ระยะที่ IV มีอัตรารอดชีพ
5 ปีร้อยละ 63.5 ระยะที่ IVa มีอัตรารอดชีพ 5 ปีร้อยละ 64.4
และระยะที่ IVb มีอัตรารอดชีพ 5 ปีร้อยละ 50.0 โดยได้ทำ�การ
เปรียบเทียบกับผลจากการศึกษาอื่น ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3

การกลับเป็นซํ้าของมะเร็งช่องปาก (recurrence)

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของ
ลักษณะทางคลินิกและพยาธิวิทยากับอัตรารอดชีพ
5 ปี

จากการศึกษาพบว่ามีผู้ป่วยที่มีการกลับเป็นซํ้าของมะเร็ง
ช่องปากชนิดสความัสเซลล์ภายหลังรักษาด้วยวิธีผ่าตัดภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีจำ�นวน 23 ราย (ร้อยละ 21.3) (ตารางที่ 2)

อัตรารอดชีพ 5 ปี ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิด
สความัสเซลล์ภายหลังการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด
การศึกษาพบว่ามีผปู้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ จากสาเหตุของโรคมะเร็ง
ช่องปากชนิดสความัสเซลล์จำ�นวน 33 ราย มีผู้ป่วยรอดชีพระยะ

ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ ปัจจัยต่าง ๆ ทางคลินกิ ได้แก่ เพศ อายุ ตำ�แหน่ง
ของรอยโรค ระยะของโรคตามระบบ pTMN และการกลับเป็น
ซํ้าของมะเร็งช่องปาก และปัจจัยทางพยาธิวิทยา ได้แก่ การแพร่
กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองที่คอ การกระจายออกนอกเยื่อหุ้ม
ต่อมนํ้าเหลือง ขอบของมะเร็งจากการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา
ภายหลังการผ่าตัด การลุกลามรอบเส้นประสาท และการลุกลาม
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปข้อมูลทางพยาธิวิทยา การกลับเป็นซํ้าของมะเร็งช่องปาก และเหตุการณ์ท่ีศึกษา (การเสียชีวิตใน 5 ปีสาเหตุจากมะเร็งช่องปาก)
ของผู้ป่วยตามการจำ�แนกระยะ pTNM
Table 2 Summary of pathological, recurrence and event (death within 5-year caused by cancer) data of the patients in each
pTNM stage.
Variable
Numbers and percentages (%) in each stage
Patients
I
II
III
IVa
IVb
Status of excision margin
Clear
81 (75.0%) 3 (3.7%) 12 (14.8%) 22 (27.2%) 41 (50.6%) 3 (3.7%)
Close
18 (16.7%)
1 (5.6%)
4 (22.2%) 12 (66.7%) 1 (5.6%)
Positive
9 (8.3%)
1 (11.1%)
2 (22.2%)
6 (66.7%)
Lymph node metastasis
Positive 41 (38.0%) 1 (2.4%)
10 (24.4%) 27 (65.9%) 3 (7.3%)
Absent
67 (62.0%) 3 (4.5%) 13 (19.4%) 18 (26.9%) 32 (47.8%) 1 (1.5%)
Extranodal extension
Positive
2 (1.9%)
1 (50.0%) 1 (50.0%)
Negative 106 (98.1%) 4 (3.8%) 13 (12.3%) 28 (26.4%) 58 (54.7%) 3 (2.8%)
Perineural invasion
Positive
Negative
2 (1.9%)
2 (100.0%)
N/A
106 (98.1%) 4 (3.8%) 13 (12.3%) 28 (26.4%) 57 (53.8%) 4 (3.8%)
Lymphovascular invasion
Positive
2 (1.9%)
1 (50.0%)
1 (50.0%)
Negative
1 (0.9%)
1 (100%)
N/A
105 (97.2%) 4 (3.8%) 13 (12.4%) 27 (25.7%) 57 (54.3%) 4 (3.8%)
Recurrence
Present
23 (21.3%) 2 (8.7%)
1 (4.3%)
18 (78.3%) 2 (8.7%)
Absent
85 (78.7%) 2 (2.4%) 13 (15.3%) 27 (31.8%) 41 (48.2%) 2 (2.4%)
Event (dead within 5-year caused Survive
75 (69.4%) 3 (4.0%) 9 (12.0%) 23 (30.6%) 38 (50.7%) 2 (2.7%)
by cancer)
Dead
33 (30.6%) 1 (3.0%) 4 (12.1%)
5 (15.2%) 21 (63.7%) 2 (6.1%)
N/A = not available

ตารางที่ 3 แสดงอัตรารอดชีพ 5 ปี ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการรักษาด้วย
วิธีการผ่าตัดเปรียบเทียบกับอัตรารอดชีพ 5 ปีของการศึกษาอื่น ๆ
Table 3 5-year survival rate of oral squamous cell carcinoma patients who received surgery from Faculty of Dentistry, Khon Kaen
University comparing with 5-year survival rate of various studies.
5-year survival rate
Stage
Faculty of Dentistry,
Seenuanlae, et al(8)
Lo, et al(20) Geum, et al(19) Tonchev and Vladimirov(28)
Khon Kaen University
I
75.0%
58.8%
75.0%
90.0%
67.0%
II
69.2%
47.5%
65.6%
81.8%
51.0%
III
82.1%
32.2%
49.0%
100.0%
33.0%
IVa
64.4%
IV
63.5%
19.5%
30.0%
45.5%
15.0%
IVb
50.0%
Overall
69.4%
31.9%
56.3%
75.7%
36.0%
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ตัวแปรตัวเดียวของ Cox proportional hazards regression ของการรอดชีพทั้งหมด (ผู้ป่วย 108 ราย เสียชีวิตจากโรค
มะเร็ง 33 ราย)
Table 4 Univariate Cox proportional hazards regression for overall survival (N = 108; 33 death events).
Variable
HR
95% CI
p value
Sex
Male
1.00
0.97
Female
0.99
0.56-1.75
Age (year)
<  40
1.00
40-60
0.45
0.13-1.59
0.18
>  60
1.05
0.36-3.02
Site of the lesion
1.05
0.90-1.23
0.52
AJCC pTNM staging
I
1.00
II
1.29
0.14-11.55
III
0.67
0.08-5.76
0.22
IVa
1.76
0.24-13.09
IVb
3.82
0.34-42.24
Lymph node metastasis Negative
1.00
0.03*
Positive
2.10
1.06-4.17
Extranodal extension
Negative
1.00
0.12
Positive
5.06
0.67-37.95
Status of excision margin Clear
1.00
0.17
Close
1.70
0.68-4.22
Positive
2.35
0.88-6.25
Recurrence
Absent
1.00
0.00*
Present
4.51
2.52-8.08
CI = confidence interval, HR = hazard ratio
*significant at p <  0.05.

เข้าสู่หลอดเลือด มาหาความสัมพันธ์กับอัตรารอดชีพ 5 ปีของ
ผู้ป่วย แต่พบว่าในการรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของ
ชิ้นเนื้อที่ได้จากการผ่าตัดของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รายงานเกี่ยว
กับการลุกลามรอบเส้นประสาทและการลุกลามเข้าสูห่ ลอดเลือด
จึงไม่สามารถนำ�ปัจจัยทั้งสองมาร่วมวิเคราะห์ได้

การวิเคราะห์ตัวแปรตัวเดียว
ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ตัวแปรตัวเดียวของ Cox
propotional hazards regression ของอัตรารอดชีพของผู้ป่วย
108 ราย พบว่าปัจจัยที่มีผลในเชิงลบต่ออัตรารอดชีพ 5 ปี อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ได้แก่ การแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลือง
ที่คอ (p = 0.03; 95% confidence interval [CI] = 1.06-4.17)

และการกลับเป็นซํ้าของมะเร็งช่องปาก (p = 0.00; 95% CI =
2.52-8.08) ปัจจัยที่ไม่มีผลต่ออัตรารอดชีพ 5 ปีอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ ได้แก่ เพศ (p = 0.97; 95% CI = 0.56-1.75) กลุ่มอายุ
(p = 0.18; มีกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี เป็นตัวควบคุม กลุ่มอายุ
40-60 ปี 95% CI = 0.13-1.59 กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี 95%
CI = 0.36-3.02) ตำ�แหน่งของรอยโรค (p = 0.52; 95% CI =
0.90-1.23) ระยะของโรคตามระบบ pTNM (p = 0.22; มีระยะ
ที่ I เป็นตัวควบคุม ระยะที่ II 95% CI = 0.14-11.55 ระยะที่ III
95% CI = 0.08-5.76 ระยะที่ IVa 95% CI = 0.24-13.09 ระยะ
ที่ IVb 95% CI = 0.34-42.24) การกระจายออกนอกเยื่อหุ้ม
ต่อมนํ้าเหลือง (p = 0.12; 95% CI = 0.67-37.95) และขอบ
ของมะเร็งจากการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาภายหลังการผ่าตัด
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รูปที่ 1 กราฟ Kaplan-Meier แสดงผลของเพศ กลุ่มอายุ และตำ�แหน่งของรอยโรคต่ออัตรารอดชีพรวม
Fig. 1 Kaplan-Meier curves showing the influence of sex, age range, and sites on overall survival.

(p = 0.17; มีขอบของมะเร็งห่างอย่างเพียงพอเป็นตัวควบคุม
ขอบของมะเร็งห่างน้อย 95% CI = 0.68-4.22 เซลล์มะเร็งหลง
เหลือที่ขอบของก้อนมะเร็งที่ตัดออกมา 95% CI = 0.88-6.25)
(รูปที่ 1 และ 2)

การวิเคราะห์หลายตัวแปร
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรารอด
ชีพ 5 ปีของผู้ป่วยจำ�นวน 108 ราย โดยการวิเคราะห์หลายตัว
แปรของ Cox propotional hazards regression โดยนำ�ปัจจัย
ที่มีผลต่ออัตรารอดชีพจากผลการวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียวมา
วิเคราะห์ท้ังหมด พบว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตรารอดชีพ 5 ปีอย่าง
มี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ คื อ การกลั บ เป็ น ซํ้ า ของมะเร็ ง ช่ อ งปาก
(p = 0.01; 95% CI = 2.03-10.48)

วิจารณ์
ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี
การผ่าตัดในการศึกษานี้ มีอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมร้อยละ 69.4

ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้าในประเทศไทยของการศึกษา
ของ Kruaysawat และคณะ(7) พบว่าอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมอยู่
ที่ร้อยละ 18.2 การศึกษาของ Seenuanlae และคณะ(8) ที่พบ
ว่าอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมอยู่ท่ีร้อยละ 31.9 และการศึกษาของ
Komolmalai และคณะ(6) ที่พบว่าอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมอยู่ท่ี
ร้อยละ 27.4 ซึ่งพบว่าอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมของการศึกษานี้สูง
กว่าการศึกษาก่อนหน้าในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาของ Seenuanlae และคณะ(8) ทีศ่ กึ ษา
ผูป้ ว่ ยมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เช่นเดียวกัน แต่พบว่ามีอัตรารอดชีพ 5 ปีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการศึกษาก่อนหน้าในประเทศไทยนำ�ผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยรังสีรักษาหรือเคมีบำ�บัดโดยไม่ได้รับการผ่าตัดมา
วิเคราะห์อตั รารอดชีพร่วมกับกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด จึงอาจ
เป็นผลให้อัตรารอดชีพตํ่ากว่าของการศึกษานี้ และเมื่อเปรียบ
เทียบกับการศึกษาเรื่องอัตรารอดชีพ 5 ปีของผู้ป่วยมะเร็งช่อง
ปากชนิดสความัสเซลล์ในต่างประเทศพบว่ามีทั้งการศึกษาที่มี
อัตรารอดชีพ 5 ปีรวมใกล้เคียงและแตกต่างจากการศึกษานี้ โดย
การศึกษาที่ใกล้เคียง ได้แก่ การศึกษาของ American Cancer
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รูปที่ 2 กราฟ Kaplan-Meier แสดงผลของการแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลือง ขอบของเซลล์มะเร็งหลังการผ่าตัด และการกลับเป็นซํ้าของ
มะเร็งช่องปากต่ออัตรารอดชีพรวม
Fig. 2 Kaplan-Meier curves showing the influence of lymph node metastasis, surgical margin, and recurrence on overall
survival.
*significant at p < 0.05

Society(27) ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่พบว่ามีอัตรารอดชีพ 5 ปี
รวมร้อยละ 68.0 การศึกษาของ Geum และคณะ(19) ในประเทศ
เกาหลีใต้ พบว่ามีอัตรารอดชีพ 5 ปีรวมร้อยละ 75.7 และการ
ศึกษาของ Lo และคณะ(20) ในประเทศไต้หวัน ที่พบว่ามีอัตรา
รอดชีพ 5 ปีรวมอยู่ที่ร้อยละ 56.3 ส่วนการศึกษาที่อัตรารอดชีพ
5 ปีท่ีแตกต่างจากการศึกษานี้ ได้แก่ การศึกษาของ Tonchev
และ Vladimirov(28) ในประเทศบัลแกเรีย ที่พบว่าอัตรารอดชีพ
5 ปีรวมอยู่ที่ร้อยละ 36.0 (ตารางที่ 3) ซึ่งความแตกต่างกันของ
อัตรารอดชีพ 5 ปีรวมของแต่ละประเทศอาจเนื่องมาจากจำ�นวน
และระยะของโรคของผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากที่พบมากน้อย
แตกต่างกันของแต่ละประเทศ
การศึกษานีแ้ บ่งผูป้ ว่ ยเป็นแต่ละระยะพบว่า ผูป้ ว่ ยระยะที่
I มีอัตรารอดชีพ 5 ปีร้อยละ 75.0 ระยะที่ II ร้อยละ 69.2 ระยะที่
III ร้อยละ 82.1 ระยะที่ IVa ร้อยละ 64.4 และระยะที่ IVb ร้อย
ละ 50.0 (ตารางที่ 3) โดยพบว่าอัตรารอดชีพ 5 ปีของผูป้ ว่ ยระยะ

ที่ III มีมากกว่าระยะที่ I และ II ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้ป่วยระยะที่
III ส่วนใหญ่จะได้รบั การฉายรังสีรกั ษาภายหลังการผ่าตัดร่วมด้วย
ซึ่งจะแตกต่างจากผู้ป่วยระยะที่ I และระยะที่ II ที่ส่วนใหญ่ได้รับ
การรักษาด้วยวิธผี า่ ตัดเพียงอย่างเดียว เมือ่ พิจารณาอัตรารอดชีพ
ของแต่ละระยะของการศึกษานีจ้ ะขัดแย้งกับการศึกษาส่วนใหญ่
ซึง่ มีอตั รารอดชีพ 5 ปีลดลงเมือ่ ระยะของโรคเพิม่ ขึน้ (8,20,28) ยกเว้น
การศึกษาของ Geum และคณะ(19) (ตารางที่ 3) ซึ่งจะสอดคล้อง
กับการศึกษานี้ โดย Geum และคณะ ได้อธิบายว่าที่เป็นเช่นนี้
น่าจะมีสาเหตุมาจากจำ�นวนผู้ป่วยระยะที่ III ของการศึกษาที่
น้อย
ในการศึกษานี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตรารอดชีพ 5 ปี
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติคือการกลับเป็นซํ้าของมะเร็งช่องปาก
(p = 0.01; 95% CI = 2.03-10.48) (ตารางที่ 5) ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Geum และคณะ(19) และการศึกษาของ Loeffelbein และคณะ(21) ที่พบว่าการกลับเป็นซํ้าของมะเร็งช่องปาก
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ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์หลายตัวแปรของ Cox proportional hazards regression ของการรอดชีพทั้งหมด (ผู้ป่วย 108 ราย เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
33 ราย)
Table 5 Multivariate Cox proportional hazards regression for overall survival (N = 108; 33 death events).
Variable
HR
95% CI
p value
Sex
Male
1.00
0.42
Female
1.31
0.68-2.54
Age (year)
<40
1.00
0.11
40-60
0.85
0.15-4.72
>60
3.50
0.73-16.71
Site of the lesion
1.27
1.00-1.61
0.05
AJCC pTNM staging
I
1.00
0.58
II
3.19
0.32-31.93
III
2.20
0.23-21.01
IVa
3.51
0.45-27.18
IVb
6.88
0.44-106.37
Lymph node metastasis Negative
1.00
0.51
Positive
1.35
0.55-4.17
Extranodal extension
Negative
1.00
1.00
Positive
Status of excision margin Clear
1.00
0.81
Close
0.80
0.27-2.31
Positive
1.24
0.41-3.75
Recurrence
Absent
1.00
0.01*
Present
4.61
2.03-10.48
HR = hazard ratio, CI = confidence interval
*significant at p <  0.05

เป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่มีผลต่อพยากรณ์โรคและลดอัตรารอดชีพ 5
ปี มีหลายการศึกษาที่ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อลดอัตรารอด
ชีพ 5 ปีของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากพบว่า ปัจจัยทางคลินิกที่มีผล
ต่ออัตรารอดชีพ 5 ปี ได้แก่ อายุของผู้ป่วย(21) และระยะของ
โรค(7,21,23) และปัจจัยทางพยาธิวิทยาที่มีผลต่ออัตรารอดชีพ 5
ปี ได้แก่ การแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองที่คอ(23,24,26) การมี
เซลล์มะเร็งหลงเหลือทีข่ อบของก้อนมะเร็งทีต่ ดั ออกมา(21,23,25) การ
แพร่กระจายออกนอกเยื่อหุ้มต่อมนํ้าเหลือง(26) และการลุกลาม
รอบเส้นประสาท(31)
การศึกษานี้พบว่ากลุ่มผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิดสความัส
เซลล์ เป็นผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งขัดแย้งกับหลาย
การศึกษาที่มักพบกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์

ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง(5-7,19-21,23) ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
ผู้ป่วยสูงอายุเพศหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำ�นวนหนึ่งมี
พฤติกรรมการเคี้ยวหมากซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
ช่องปาก และในการศึกษานี้พบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีคือร้อยละ 58.3 (ตารางที่ 1) ซึ่ง
สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่พบว่าโรคนี้มักพบมากในกลุ่ม
ผู้ป่วยอายุ 50-80 ปี(23,32,33)
จากการศึกษาผูป้ ว่ ยมะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าตำ�แหน่ง
ที่พบมะเร็งช่องปากชนิดนี้มากที่สุดคือสันเหงือกล่างที่ร้อยละ
31.5 รองลงมาคือสันเหงือกบนที่ร้อยละ 25.0 (ตารางที่ 1) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Pathak และคณะ(34) ที่ศึกษาผู้ป่วย
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ในประเทศอินเดีย และการศึกษาของ Geum และคณะ(19) ทีศ่ กึ ษา
ผูป้ ว่ ยในประเทศเกาหลีใต้ ทีม่ กั พบในตำ�แหน่งสันเหงือกล่างมาก
ที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาก่อนหน้าในประเทศไทย ที่พบว่า
ตำ�แหน่งที่พบมากที่สุดคือลิ้น(5-8) แต่ตำ�แหน่งที่พบรองลงมาใน
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษาของ Kruaysawat และคณะ(7) การศึกษาของ Komolmalai และคณะ(6) และ
การศึกษาของ Chitapanarux และคณะ(5) ทีพ่ บว่าตำ�แหน่งทีพ่ บ
มากเป็นอันดับที่ 2 คือสันเหงือกเช่นกัน แต่การจากการทบทวน
วรรณกรรมอืน่ ๆ พบว่าตำ�แหน่งของมะเร็งช่องปากชนิดนีข้ องแต่
ละการศึกษาค่อนข้างแตกต่างกัน ได้แก่ การศึกษาของ Varsha
และคณะ(35) ที่ศึกษาผู้ป่วยในประเทศอินเดียเช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ Pathak และคณะ แต่กลับพบว่าตำ�แหน่งที่พบมากที่
สุดคือกระพุ้งแก้ม รองลงมาคือลิ้น การศึกษาของ Loeffelbein
และคณะ(21) ซึ่งศึกษาผู้ป่วยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพบว่า
ตำ�แหน่งที่พบมากที่สุดคือพื้นช่องปาก รองลงมาคือลิ้น สำ�หรับ
การศึกษาของ Pires และคณะ(36) ทีศ่ กึ ษาผูป้ ว่ ยในประเทศบราซิล
และการศึกษาของ Bouckaert และคณะ(37) ที่ศึกษาผู้ป่วยใน
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้พบว่าตำ�แหน่งที่พบมากที่สุดคือ
ลิ้น รองลงมาคือสันเหงือก
จากการศึกษาพบลักษณะทางพยาธิวิทยาของกลุ่มผู้ป่วย
มะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์ ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการ
ผ่าตัด พบการแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองร้อยละ 22.2
สำ � หรั บ ลั ก ษณะทางพยาธิ วิ ท ยาที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ น้ั น พบว่ า ใน
รายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อที่ได้จากการ
ผ่าตัดของผู้ป่วย ส่วนใหญ่จะขาดข้อมูลลักษณะทางพยาธิวิทยา
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์บางประการในรายงานของพยาธิแพทย์ ได้แก่ การ
ลุกลามรอบเส้นประสาท และการลุกลามเข้าสู่หลอดเลือด โดย
พยาธิแพทย์มักรายงานเฉพาะลักษณะของขอบชิ้นเนื้อมะเร็งที่
ตัดออกมา และการแพร่กระจายออกนอกเยื่อหุ้มต่อมนํ้าเหลือง
เท่านั้น โดยพบการแพร่กระจายออกนอกเยื่อหุ้มต่อมนํ้าเหลือง
ร้อยละ 1.85 และเซลล์มะเร็งหลงเหลือที่ขอบของก้อนมะเร็งที่
ตัดออกมาร้อยละ 8.3 (ตารางที่ 1) และเมื่อนำ�ผลพยาธิวิทยา
ที่ไม่พึงประสงค์ท้ัง 2 ลักษณะมาวิเคราะห์พบว่า ลักษณะทาง
พยาธิวิทยาที่ไม่พึงประสงค์ทั้ง 2 ลักษณะไม่มีผลต่ออัตรารอด
ชีพ 5 ปี อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับหลายการศึกษา
ที่พบว่าลักษณะทางพยาธิวิทยาที่ไม่พึงประสงค์ท้ัง 2 ลักษณะ
ได้แก่ เซลล์มะเร็งหลงเหลือที่ขอบของก้อนมะเร็งที่ตัดออกมา
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และการแพร่กระจายออกนอกเยื่อหุ้มต่อมนํ้าเหลืองมีผลต่อการ
พยากรณ์โรคและลดอัตรารอดชีพ 5 ปี(21,23,25,26,31)
การศึกษานี้นำ�ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยอ้างอิง
จากฐานข้อมูลของสำ�นักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย
โดยเลือกเฉพาะสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งช่องปากชนิด
สความัสเซลล์เท่านัน้ ไม่น�ำ การเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยจากสาเหตุอนื่ ๆ
เช่น โรคชรา ภาวะระบบหายใจล้มเหลว การติดเชื้อในกระแส
เลือด และสาเหตุอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์อัตรารอดชีพ
5 ปี ทำ�ให้อตั รารอดชีพ 5 ปีของการศึกษานีน้ ่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น ซึ่ง
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมามีวธิ กี ารเก็บข้อมูลเรือ่ งวันเวลาและสาเหตุ
การเสียชีวิตของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน ได้แก่ การใช้ข้อมูลจากส่วน
กลางเช่นเดียวกับการศึกษานี้(6,8,20,28) หรือใช้วิธีเก็บข้อมูลจาก
ประวัติการติดตามการรักษาของผู้ป่วย(7,19)
การศึกษานี้มีข้อจำ�กัด คือจำ�นวนประชากรที่เป็นมะเร็ง
ช่องปากระยะที่ I, II และ IVb มีจ�ำ นวนค่อนข้างน้อย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
บริบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
มักให้ความสนใจด้านสุขอนามัยน้อย จึงมักมาพบแพทย์เมือ่ เนื้อ
งอกมีขนาดใหญ่ ทำ�ให้มีผู้ป่วยระยะที่ I และ II ที่น้อย ในขณะที่
กลุ่มผู้ป่วยระยะที่ IVb ส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการ
ผ่าตัด ทำ�ให้มีผู้ป่วยระยะ IVb จำ�นวนน้อยที่ถูกคัดเข้าในการ
ศึกษานี้

สรุป
การศึกษานี้ได้วิเคราะห์อัตรารอดชีพ 5 ปีของผู้ป่วยมะเร็ง
ช่องปากชนิดสความัสเซลล์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยวิธกี ารผ่าตัดโดยร่วมหรือ
ไม่รว่ มกับการให้รงั สีรกั ษา และ/หรือการให้เคมีบ�ำ บัด พบว่าอัตรา
รอดชีพ 5 ปีของผู้ป่วยใกล้เคียงหรือสูงกว่าอัตรารอดชีพ 5 ปีท่ี
ได้จากการศึกษาอืน่ ๆ และพบว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่ออัตรารอดชีพ 5 ปี
ของผูป้ ว่ ยอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตคิ อื การกลับเป็นซํา้ ของมะเร็ง
ช่องปาก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในการผ่าตัดมะเร็งช่องปากควรทำ�การ
ผ่าตัดมะเร็งและเนือ้ เยือ่ รอบ ๆ ออกอย่างกว้างขวางเพียงพอเพือ่
ลดโอกาสการกลับเป็นซํ้าของมะเร็ง ร่วมกับการติดตามผลหลัง
การรักษาอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5
ปี เพื่อให้มีโอกาสตรวจพบการกลับเป็นซํ้าของมะเร็งได้ต้ังแต่ใน
ระยะแรกเริม่ และทำ�การรักษาได้ทนั ท่วงที อันจะมีผลทำ�ให้อตั รา
การรอดชีพของผู้ป่วยสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ อัตราการรอดชีพ 5 ปี
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ซึ่งได้จากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับแจ้งให้ผู้ป่วย
และญาติทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกรับการรักษา
มะเร็งช่องปากด้วยวิธีการผ่าตัดได้อีกด้วย ทางผู้ศึกษามีข้อเสนอ
แนะสำ�หรับการศึกษาต่อไป คือควรเพิม่ จำ�นวนประชากรของกลุม่
ผู้ป่วยที่ศึกษาให้มากขึ้น และควรรวบรวมข้อมูลผลอ่านพยาธิวิทยาอื่น ๆ เพิ่มเติมตามระบบ TNM ของ AJCC ฉบับที่ 8 ได้แก่
การลุกลามเข้าเส้นประสาท การลุกลามเข้าสู่หลอดเลือด และ
ความลึกของการลุกลามของมะเร็ง สำ�หรับใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่ออัตรารอดชีพ 5 ปีต่อไป
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การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อปริทันต์ภายหลังวิธีการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดย
การกรอกระดูกทึบร่วมกับการเสริมกระดูกและคอนเซนเทรตเต็ดโกรทแฟกเตอร์
Change of periodontal tissue following augmented-corticotomy
assisted orthodontics using concentrated growth factor
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บทคัดย่อ		

การใช้คอนเซนเทรตเต็ดโกรทแฟกเตอร์ในกระบวนการกรอกระดูกทึบรอบรากฟันร่วมกับการเสริมกระดูกได้
รับการพิสูจน์ว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความหนาของกระดูกด้านริมฝีปากที่บริเวณกึ่งกลางและ
บริเวณปลายรากฟัน รวมทั้งสามารถเพิ่มอัตราการเคลื่อนฟันด้วยการจัดฟันภายหลังการผ่าตัด การศึกษานี้เป็นการศึกษา
ต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะปริทันต์ภายหลังการใช้คอนเซนเทรตเต็ดโกรทแฟกเตอร์ในกระบวนการ
กรอกระดูกทึบรอบรากฟันร่วมกับการเสริมกระดูกในผู้ใหญ่ท่ีมารับการจัดฟันในแต่ละช่วงเวลาการรักษา ได้ทำ �การ
ประเมินสภาวะปริทันต์ของผู้ป่วย 8 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่และรับการรักษาด้วยเทคนิคดังกล่าว โดยใช้ตัวชี้วัดทาง
คลินิก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความลึกของร่องปริทันต์ ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือก การสูญเสีย
ระดับยึดทางคลินิก ความกว้างของเหงือกยึด และการโยกของฟัน ข้อมูลถูกเก็บก่อนการผ่าตัด (T0) ภายหลังการผ่าตัด
6 เดือน (T6) และภายหลังการผ่าตัด 12 เดือน (T12) ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของความลึกร่องปริทันต์ลดลงอย่าง
มีนัยสำ�คัญจาก T0-T6 และ T12 ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญจาก
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T0-T6 และ T12 การสูญเสียระดับยึดทางคลินิกไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติจาก T0-T6 และ T12
ความกว้างของเหงือกยึดเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญจาก T0-T6 และจากนัน้ ลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญจาก T6-T12 ความแน่น
ของฟันลดลงที่ T6, T12 เมื่อเทียบกับ T0 จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่าการกรอกระดูกทึบรอบรากฟันร่วมกับการ
เสริมกระดูกและคอนเซนเทรตเต็ดโกรทแฟกเตอร์ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ กล่าวคือ เทคนิคนี้สามารถลดความลึก
ร่องปริทันต์ รักษาระดับยึดทางคลินิกและความแน่นของฟันให้อยู่ในระดับปลอดภัย และเพิ่มความกว้างของเหงือกยึด
อย่างไรก็ตาม ผลในเชิงลบของเทคนิคนี้คือระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือกเพิ่มขึ้น

คำ�สำ�คัญ:

กระบวนการกรอกระดูกทึบรอบรากฟันร่วมกับการเสริมกระดูก คอนเซนเทรตเต็ดโกรทแฟกเตอร์ สภาวะปริทันต์

Abstract		

Using concentrated growth factors (CGF) in augmented-corticotomy assisted orthodontics
(ACAO) has been proven to be an effective procedure for gaining labial bone thickness at middle 1/3 and apical 1/3 of root length as well as accelerated orthodontic tooth movement after
surgery. This continued study aimed to evaluate the periodontal status after using CGF with ACAO
in adult orthodontic patients at each treatment period. The periodontal status of 8 patients was
evaluated using 5 clinical parameters: probing depth (PD), gingival margin level (CEJ-GM), clinical
attachment loss (CAL), attached gingiva width (AG), and tooth stability (TS). The data were collected before surgery (T0), six months after surgery (T6), and one year after surgery (T12). For
the results, the mean PD significantly decreased from T0 to T6 and T12. CEJ-GM significantly
increased from T0 to T6 and T12. CAL had no significant change from T0 to T6 and T12.
AG significantly increased from T0-T6 and then significantly decreased from T6-T12. TS decreased
at T6, T12 when compared to the baseline (T0). For conclusions, ACAO using CGF had both positive
and negative effects, this procedure can reduce PD, maintain CAL and TS within the safety limit,
and increase AG after surgery, however the increased CEJ-GM might be the disadvantage of this
technique.

Keywords: augmented-corticotomy assisted orthodontics, concentrated growth factor, periodontal status

Introduction
The number of adult patients in orthodontics
has increased.(1-3) Treatment in adults is different from
adolescents and there are many limitations in adult
patients, such as the long treatment time due to the
harder density of the bone, thin labial plate and gingival
biotype, and poor periodontal status.
The surgical assisted procedures, such as corticotomy(4,5), cause insults to the bone that trigger

higher osteoclastic activity leading to a decrease in
the alveolar bone density and reduction in the resistance of the alveolar bone(4-6) that makes the tooth
move faster. The loss of alveolar bone can resolve
from remineralization as the regional acceleratory
phenomenon occurs, but the remineralization process
is incomplete in adults and makes the periodontal
support of the involved teeth become worse.(6-8) In
addition, facial tooth movement in orthodontic ex-
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pansion mechanics may cause the gingival recession
defect and dehiscence when the gingival biotype is
thin scalloped and accompanied with inflammation
due to plaque retention.(9,10) Therefore, this is a disadvantage of this procedure in adult patients.
Recently in 2020, Kumchai et al.(11) studied the
use of the augmented-corticotomy assisted orthodontic (ACAO) procedure combined with concentrated
growth factors (CGF) in 8 orthodontic patients. The
researchers evaluated labial bone thickness (LBT) via
cone-beam computerized tomography (CBCT) immediately after surgery, at 6 months after surgery, and
1 year after surgery. The results of this study showed
the effectiveness of gaining bone at middle 1/3 and
apical 1/3 of root length, and demonstrated stability
at the one-year stage. Moreover, the study of tooth
movement from Visetsiri et al(12) showed the gradual
decrease of Little’s irregularity index after the first
week, and at 1 month, 3 months, 6 months, and 1
year after surgery, respectively. Seven out of 8 patients
were satisfied with the results of the treatment and
no severe complication from the surgical procedure
was reported. Therefore, ACAO combined with CGF
is an effective procedure for accelerated orthodontic
tooth movement and increases the alveolar bone of
the involved teeth in adult orthodontic patients.
Moreover, from the tissue engineering concept,
this manipulation usually involves 3 elements. When
using CGF in ACAO, growth factors in CGF membranes
as the signaling molecules, sticky bone as the scaffold,
and stem cells from bleeding around the decorticated
areas, periodontal regeneration may occur and can
maintain or even improve periodontal status in adult
orthodontic patients with this technique.
Thus, this study was continued from the work
of Kumchai et al(11) and Visetsiri et al(12) and aimed to
evaluate clinical periodontal status in ACAO using CGF
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at each treatment period.

Materials and methods
Ten patients with 7 maxillary arches and 9 mandibular arches who followed the inclusion criteria
were selected from the Orthodontic Clinic, Bangkokthonburi University. The sample size was determined
using G*Power software, version 3.1.9.7 with values of
mean and standard deviation from the literature for
calculating the effect size (d). Effect size was estimated to be 1.7, alpha error probability of 0.05 and
power of the study 0.97, with five degrees of freedom.
A minimum sample size of 6 samples per arch was
estimated. Still a higher sample was taken. Approval
for research activities was received from the human
ethics committee. Written informed consent was obtained from all patients before initiation of the study.
The inclusion criteria composed of 1) adult orthodontic patients (more than 30 years), 2) mild to
severe anterior tooth crowding, 3) moderate periodontal involvement, 4) thin gingival biotype and thin
labial plates, and 5) patients who needed short treatment time. The exclusion criteria composed of 1)
smoking patient, 2) long term use of nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) and corticosteroids during
the study 3) use of bisphosphonate drugs before and
during the study, 4) compromised patients with the
surgical procedure, 5) pregnancy, 6) loss to follow-up,
and 7) uncontrolled periodontal diseases.

Initial treatment
The adult orthodontic patients were referred to
the periodontist for evaluating their periodontal status
by full mouth periodontal charting, then initial therapy
was started with scaling and root planing. Two weeks
after initial therapy, the patient was re-evaluated
to assess periodontal healing with the second full
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mouth periodontal charting by the same periodontist.
The anterior teeth that followed the inclusion criteria
were selected for this study. The other areas that
needed the periodontal surgery by open flap debridement in the corrective phase of periodontal treatment
were treated by the same periodontist. After periodontal surgery, the patients started maintenance
phase of periodontal treatment until excellent hygiene and disease resolved before started orthodontic
treatment.
After re-evaluating the periodontal healing, patients received bonding with 0.018 × 0.025-inch slot
self-ligated brackets (Tomy International Inc., Tokyo,
Japan) and loading force with aligning archwires: 0.016inch (Sentalloy®, Tomy International Inc.), 1 month
before surgery.

Preparation of CGF and sticky bone
Following the protocol of Sohn et al in 2016(13),
at the surgical visit, 40-60 cc of the patient’s venous
blood from the patient’s forearm was prepared and
divided into 2 groups: non-coated tubes, and coated
tubes without anticoagulants. The tubes were centrifuged at 2400-2700 rpm by specific machine (Medifuge,
Silfradent srl, Sofia, Italy). After 2 minutes, the centrifuge
was stopped and the non-coated tubes were taken
out of the centrifuge first. At this time, the non-coated
tubes showed 2 different layers. The upper autologous fibrin glue (AFG) layer was taken and mixed with
xenograft bone material (Bio-Oss, Switzerland), then
the mixture was allowed to stand for 5-10 minutes
for polymerization to get sticky bone. After taking the
non-coated tubes out of the centrifuge, the vacant
slot was filled with water test tubes for weight balance
and the centrifuge was continued to get the CGF. After
the centrifugation was completed, the coated tubes
showed three different layers. The middle layer was
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a fibrin buffy coat layer, which was taken and compressed with a metal cover in the metal storage box
to convert to CGF membrane.

Surgical process
The ACAO was performed in labial side of the
anterior teeth (only upper, only lower, and in both
arches) depending on the indication of each area.
The flap design consisted of a full-thickness
mucoperiosteal flap in the most coronal aspect and
a spilt-thickness dissection in the apical portions with
extended mesial and distal sides of the flap. After flap
opening, cutting of vertical osteotomies using 010
round and fissure diamond burs (Meisinger, Germany)
between the roots was initiated at 2-3 mm below the
bony crest to a point 2 mm beyond the apices of the
roots and then connecting each vertical line with a
horizontal line. After that, perforations were made
to the alveolar bone, which was then covered with
sticky bone and CGF membrane. Primary closure was
carried out with non-resorbable sutures. The sutures
were removed after 2 weeks. (Fig. 1) Antibiotics and
pain-control medications, except the nonsteroidal
anti-inflammatory agents, were prescribed after surgery.

After surgery evaluation
After the surgery, an immediate loading force on
0.016-inch wire (Sentalloy®, Tomy International Inc.)
was activated every month.
Patients were recalled every 3 months for periodontal maintenance by the same periodontist. The
periodontal status of each, involved the teeth of ten
patients, was evaluated by five clinical parameters.
The periodontal probe was used for clinical measurements: probing depth (PD), gingival margin level
(CEJ-GM), clinical attachment loss (CAL), and attached
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E

รูปที่ 1 รายละเอียดการผ่าตัด
A: การเปิดแผ่นเหงือกชนิดเยื่อเมือก-เยื่อหุ้มกระดูก, B และ C: การใส่กระดูกปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ (Bio-Oss; Geistlich AG, Wolhusen,
Switzerland) ในรูปแบบกระดูกเหนียวภายหลังการกรอกระดูกทึบด้านริมฝีปากรอบ ๆ รากฟันหน้า, D: การปิดทับกระดูกที่ปลูกถ่ายด้วย
แผ่นคอนเซ็นเทรตเต็ดโกรทแฟกเตอร์ และ E: การเย็บปิดแผล
Fig. 1 The detailed procedure.
A: reflection of a full-thickness mucoperiosteal flap, B and C: placement of the xenograft bone material (Bio-Oss;
Geistlich AG, Wolhusen, Switzerland) in sticky bone form after corticotomies into the labial bone around the anterior
teeth, D: coverage with concentrated growth factor membrane over the bone grafting area, and E: suturing.

gingiva width (AG). Tooth stability (TS) was measured by
tooth-mobility-measuring device (AnyCheck, Neobiotech, Seoul, Korea) of each involved tooth.
- Probing depth was measured from the gingival
margin (GM) to the bottom of the sulcus.
- Gingival margin level was measured from the
cemento-enamel junction (CEJ) to the gingival margin.
- Clinical attachment loss was measured from
the cemento-enamel junction to the bottom of the
sulcus of each involved tooth.
(PD, CEJ-GM, CAL were measured at mesiobuccal,
midbuccal, and distobuccal aspects of each involved
teeth)
- Attached gingiva width is measured by subtracting the depth of the sulcus or pocket from the
distance between the crest of the gingival margin and
the mucogingival junction.

(AG was measured at the most apical point of
gingival margin of each involved teeth)
The data were collected before surgery (T0), 6
months after surgery (T6), and 1 year after surgery (T12).
Tooth stability of the involved teeth was measured in
every visit of orthodontic activation by two general
dentists (T0, T1, T2,..., T12)
The measurements of all clinical parameters
were carried out by two general dentists with the instruction by the periodontist. Before the experiments,
the interindividual and intraindividual variabilities
were tested to determine the reproducibility of measurement. Using twenty volunteers, all measurements
were conducted two times by two general dentists to
obtain four readings for each measurements. By mean
of intraclass correlation coefficient, there was no evidence of a large random error between the readings
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ทางคลินิก (ความลึกของร่องปริทันต์ ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือก การสูญเสียระดับยึด
ทางคลินิก ความกว้างของเหงือกยึด) ที่ระยะเวลาที 0 ที 6 และที 12 และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ที 0 ที 6 และที 12 ในขากรรไกรบน
Table 1 The mean of clinical parameters (PD, CEJ-GM, CAL, AG) in T0, T6 and T12 and comparing the values between T0, T6 and
T12 in the maxillary arch.
Maxilla
T0
T6
T12
T0-T6
T6-T12
T0-T12

PD
2.51 ± 0.70
2.30 ± 0.53
2.18 ± 0.52
-0.21 ± 0.05*
-0.11 ± 0.04*
-0.32 ± 0.05*

CEJ-GM
0.94 ± 1.29
1.25 ± 1.30
1.35 ± 1.22
0.31 ± 0.07*
0.11 ± 0.04*
0.41 ± 0.07*

CAL
3.57 ± 1.50
3.56 ± 1.31
3.53 ± 1.19
-0.01 ± 0.09
-0.03 ± 0.05
-0.04 ± 0.10

AG
2.57 ± 0.56
3.23 ± 0.49
2.86 ± 0.55
0.66 ± 0.09*
-0.37 ± 0.08*
0.29 ± 0.10*

*statistically significant

with the reliability coefficient ranging from 0.822 to
0.990.

Statistical analysis
With the SAS 8.02 software package (SAS Institute, Cary, NC), the descriptive statistical analysis and
one-way analysis of variance (ANOVA) (p < 0.05) were
performed to compare the mean of PD, CEJ-GM, CAL,
AG, and TS at T0, T6, and T12 time points.

Results
Ten patients who followed the inclusion criteria
were selected from the Orthodontic Clinic, Bangkokthonburi University. However, only 8 patients (6 females
and 2 males, mean age 46.13 ± 6.96 years) remained
in this study because 1 patient becoming pregnant
and another missing the follow-up during treatment.
All patients were diagnosed as moderate chronic periodontitis. ACAO was performed in anterior teeth (1
patient only upper, 2 patients only lower, and 5 patients in both arches).
The mean PD had significantly decreased from
T0 (2.51 ± 0.70 mm in the upper and 2.52 ± 0.56 mm
in the lower) to T6 (2.30 ± 0.54 mm in the upper and

2.25 ± 0.55 mm in the lower), and T12 (2.18 ± 0.52 mm
in the upper and 2.14 ± 0.45 mm in the lower), respectively. The CEJ-GM had significantly increased from T0
(0.94 ± 1.29 mm in the upper and 0.48 ± 0.97 mm in
the lower) to T6 (1.25 ± 1.30 mm in the upper and
0.78 ± 0.98 mm in the lower), and T12 (1.35 ± 1.22 mm
in the upper and 1.06 ± 0.92 in the lower), respectively.
The CAL had not significantly changed. The T0 CALs
were 3.57 ± 1.50 mm in the upper and 3.06 ± 1.29 mm
in the lower, whereas the T6 CALs were 3.56 ± 1.31 mm
in the upper and 3.06 ± 1.15 mm in the lower, and the
T12 CALs were 3.53 ± 1.19 mm in the upper and 3.04 ±
1.09 mm in the lower.
The AG had significantly increased from T0 (2.57 ±
0.56 mm in the upper and 2.36 ± 0.73 mm in the lower)
to T6 (3.23 ± 0.49 mm in the upper and 2.95 ± 0.73 mm
in the lower) and then significantly decreased from T6
(3.23 ± 0.49 mm in the upper and 2.95 ± 0.73 mm in
the lower) to T12 (2.86 ± 0.55 mm in the upper and
2.67 ± 0.61 mm in the lower) (Table 1 and 2).
In the maxillary arch, TS had significantly decreased
from T0-T1 (23.3% in incisors, 19.9% in canines) and
then had not significantly increased from T1-T6. From
T6-T12, TS had not significantly decreased (4.0% in
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ทางคลินิก (ความลึกของร่องปริทันต์ ระยะรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันถึงขอบเหงือก การสูญเสียระดับยึด
ทางคลินิก ความกว้างของเหงือกยึด) ที่ระยะเวลาที 0 ที 6 และที 12 และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ที 0 ที 6 และที 12 ในขากรรไกรล่าง
Table 2 The mean of clinical parameters (PD, CEJ-GM, CAL, AG) in T0, T6 and T12 and comparing the values between T0, T6 and
T12 in the mandibular arch.
Mandible
T0
T6
T12
T0-T6
T6-T12
T0-T12

PD
2.52 ± 0.56
2.25 ± 0.55
2.14 ± 0.45
-0.27 ± 0.05*
-0.12 ± 0.04*
-0.39 ± 0.05*

CEJ-GM
0.48 ± 0.97
0.78 ± 0.98
1.06 ± 0.92
0.30 ± 0.06*
0.28 ± 0.04*
0.58 ± 0.06*

CAL
3.06 ± 1.29
3.06 ± 1.15
3.04 ± 1.09
-0.00 ± 0.07
-0.02 ± 0.06
-0.02 ± 0.07

AG
2.36 ± 0.73
2.95 ± 0.73
2.67 ± 0.61
0.60 ± 0.10*
-0.29 ± 0.09*
0.31 ± 0.08*

*statistically significant
รูปที่ 2 ร้อยละของความแน่นของฟัน (เทียบกับค่าเริ่มต้น) ที่ระยะเวลาต่าง ๆ กันในขากรรไกรบน
Fig. 2 The percentage of tooth stability (% from baseline) and time (months) in the maxillary arch.
Tooth stability (maxillary arch)
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Incisor

Canine

canines, 2.8% in incisors). From T0-T12, TS had not
significantly decreased in canines (15.4%) but had
significantly decreased in incisors (17.5%). At T12, TS
value decreased to 82.5% in incisors and 84.6% in
canines (Fig. 2).
In the mandibular arch, TS had significantly decreased from T0-T1 (24.4% in incisors, 19.7% in canines)
and then had not significantly increased from T1-T6.
From T6-T12, TS had not significantly decreased in incisors (1.3%) but had significantly increased in canines

Maxilla
T0
T1
T6
T12
T0-T1
T1-T6
T6-T12
T0-T12

Incisor (%)
100.0
76.7
86.5
82.5
-23.3*
9.9
-4.0
-17.5*

Canine (%)
100.0
80.1
86.4
84.6
-19.9*
6.3
-1.8
-15.4

*statistically significant

(2.8%). From T0-T12, TS had not significantly decreased
in canines (11.0%) but had significantly decreased in
incisors (24.4%). At T12, TS value decreased to 75.6%
in incisors and 89.0% in canines (Fig. 3).

Discussion
The patients included in this study were adult
orthodontic patients with controlled periodontal disease in the initial phase of periodontal treatment or
with thin gingival biotype. These patients needed
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รูปที่ 3 ร้อยละของความแน่นของฟัน (เทียบกับค่าเริ่มต้น) ที่ระยะเวลาต่างๆ กันในขากรรไกรล่าง
Fig. 3 The percentage of tooth stability (% from baseline) and time (months) in the mandibular arch.
Tooth stability (mandibular arch)
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Incisor

Canine

periodontal surgery in the corrective phase of periodontal treatment to avoid bone dehiscence due to
orthodontic tooth movement. The surgery was performed on only the upper and lower anterior teeth
because these areas usually have more crowding
and thin labial bone. Orthodontic facial tooth, especially in these areas, movement may cause the gingival
recession defect and dehiscence.(9,10)
In our study, we used the technique called
ACAO with CGF for enhancing the periodontal healing
after surgery. This was the continuation of the work
from Kumchai et al(11) and Visetsiri et al(12) who used
the same surgical technique.
Kumchai et al.(11) evaluated labial bone thickness via CBCT after surgical assisted orthodontic procedures by using ACAO with CGF in adult orthodontic
patients. The result of this study showed the effectiveness of gaining bone at middle 1/3 and apical 1/3
of root length and demonstrated stability at 1 year
postoperative. Meanwhile, Visetsiri et al(12) studied the
rate of tooth movement, with the results showing a
gradual decrease in Little’s irregularity index after the
first week, and at 1 month, 3 months, 6 months, and
1 year postoperative, respectively. Seven out of 8

Mandible
T0
T1
T6
T12
T0-T1
T1-T6
T6-T12
T0-T12

Incisor (%)
100.0
75.6
76.9
75.6
-24.4*
1.3
-1.3
-24.4*

Canine (%)
100.0
80.3
86.2
89.0
-19.7*
5.9
2.8*
-11.0

*statistically significant

patients were satisfied with the results of the treatment, and no severe complication was reported from
the surgical procedures. Therefore, this study aimed to
evaluate another aspect via periodontal status after
surgery.
Several methods are used to determine periodontal status after surgery but the types of periodontal
healing (regeneration or repair) can be defined only
through histologic analysis. However, this approach
cannot be used in human studies because of the
ethical issues. Surgical re-entry is a useful method
to assess the results of the treatment but it requires
unnecessary second surgery. With the radiographic
method, this approach needs careful repositioning
of the film and tube. Many studies showed that the
radiographic method is less reliable than a clinical
probing approach.(14,15) Therefore in our study, we used
the simple clinical method that used a periodontal
probe to determine the clinical periodontal status,
including PD, CEJ-GM, and CAL.
Many studies reported a similar technique
(periodontally accelerated osteogenic orthodontics,
PAOO) to our study and found positive results from
this technique. The reports founded that alveolar
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corticotomy with bone augmentation provided a
significantly increasing alveolar width to support the
teeth and overlying structures without any complications.(7,8,16-18) However, from our literature review, the
change in clinical periodontal status had not been
reported systematically. Therefore, our study is the
first study that reported the change of periodontal
status from this technique.
Reducing the PD is an important consideration
after periodontal treatment. Presenting a deep pocket
after treatment represents a greater risk of disease
progression while the absence of a deep pocket is an
excellent predictor of a stable periodontium(19) and
enables cleaning by the patients. In the results of our
study, for both maxilla and mandibular arches, the
PD had significantly decreased from T0, to T6, and
T12, respectively. CEJ-GM had significantly increased
from T0, to T6, and T12, respectively, whereas the
CAL had no significant change from T0, to T6, and T12.
This finding may be due to the healing of the pocket
formation from an active pocket to a healthy sulcus
with no gain of attachment.(20) CEJ-GM increased because the tooth wall of the pocket was exposed. This
is not because of gingival recession but from uncovering previous recession caused by periodontal disease.
Because the inflammation of gingiva makes gingival
enlargement to cover the cervical region of the teeth,
the repair process decreases the gingival volume.(21)
This may be another reason that can account for increased CEJ-GM. 		
The most important parameter to assess periodontal reattachment is the CAL. From the tissue engineering concept, this manipulation usually involves
one or more of the three elements: signaling molecules,
scaffold, and stem cells.(20) In our study, the elements
are 1) CGF membrane as signaling molecules, 2) sticky
bone as scaffold, and 3) the cells from bleeding
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around the decorticated areas of bone as stem cells.
Therefore, periodontal regeneration may occur, so
maintenance or even improvement of periodontal
reattachment with this technique was expected. Our
results showed that CAL had no significant change
from T0, to T6, and T12, respectively. According to our
results, the periodontal reattachment did not occur
as expected. One of the reasons is the loss of sticky
bone at the coronal level that was reported by Kumchai et al.(11) Sticky bone plays a role as scaffold with
osteoconductive potential that favors outside cells
to penetrate the grafts to form new bone. Therefore,
the loss of sticky bone ensures that periodontal regeneration cannot occur. Furthermore, periodontal
defects may be difficult sites for transplantation
compared to osseous cavities that are surrounded by
bony walls. The contamination and exfoliation of the
graft can easily occur from saliva and bacteria that
penetrate along the root surface, whereas the epithelial cells can proliferate into the defect. Therefore, the
principles to augment the bone into closed osseous
cavities, such as periodontal defects, are not fully
applicable.(22)
The goal of mucogingival surgery is the widening
of the attached gingiva around teeth and implants.
There were some reports that the wide attached gingiva is more protective against the accumulation of
biofilm than a narrow one. From our study, the width
of the attached gingiva significantly increased from
T0 to T6 and then significantly decreased from T6 to
T12. However, from T0-T12, the width of the attached
gingiva significantly increased. The results are consistent with the study of Wilcko et al in 2015 who
showed that labial keratinized tissue height increased
significantly after orthodontic treatment was combined
with alveolar corticotomy and bone augmentation.(23)
Tooth mobility has been investigated in relation
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to the degree of periodontal support in patients with
certain periodontal disease. It plays an important role
to the understanding of the relationship between orthodontic biomechanics and the underlying biological
processes. The degree of tooth mobility is influenced
by many variables, such as the mechanical properties
of the PDL and alveolar bone, thickness of the PDL
space, and anatomy of the periodontium.(24) Recently,
the tooth-mobility-measuring device named AnyCheck
(Neobiotech, Seoul, Korea) has been developed to
determine tooth and implant stability and measure the
degree of osseointegration through a tapping motion.
The test results are displayed in the range of 1-99, in
which the numbers closely relate to the implant
stability quotient (ISQ) values. A higher value refers
to more stability, less mobility. Therefore, in this
study we used AnyCheck to measure the TS and
set the tooth stability at T0 (baseline, before surgery) to 100% and follow the drop of the percent of
the tooth stability value every month. The results
showed the value decreased from baseline T0 (100%)
to the peak drop at T1, and then gradually increased
from T1-T6. Wilcko et al(25) suggested that regional acceleratory phenomenon (RAP) in humans begins within a few days after surgery, typically peaks at 1 to 2
months, and may take from 6 to more than 24 months
to subside. Therefore, we may be interpreted from
the peak drop of tooth stability value in this study
that RAP peak occurred at 1 month after surgery (T1)
and then gradually subsided. Although from T0-T12,
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รายงานผู้ป่วย
Case Report

อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาขนาดใหญ่ในกระดูกขากรรไกรล่าง:
รายงานผู้ป่วย 1 ราย
Large ameloblastic fibro-odontoma of mandible: a case report
ชัชวาล อมรกาญจนวัฒน์
Chatchawan Amornkarnjanawat
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์
Department of Dentistry, Surin Hospital

บทคัดย่อ		

อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาจัดเป็นเนื้องอกเหตุกำ�เนิดฟันชนิดไม่ร้ายแรงที่พบได้น้อย ส่วนใหญ่พบ
ในผู้ป่วยอายุน้อย รายงานผู้ป่วยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�เสนอวิธีการรักษาและการติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยเด็ก
ชายไทยอายุ 8 ปี ที่มีรอยโรคอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาขนาดใหญ่ในกระดูกขากรรไกรล่าง ทำ�ให้กระดูกขยาย
ออกด้านข้างแก้มและข้างลิ้น ซึ่งทำ�ให้ใบหน้าผู้ป่วยไม่สมมาตร ภาพรังสีแสดงลักษณะเงาโปร่งรังสีร่วมกับเงาทึบรังสี
ขอบเขตชัดเจน ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนำ�รอยโรคออกทั้งหมด ร่วมกับการขูดกระดูกโดยรอบเพื่อป้องกัน
การกลับเป็นซาํ้ หลังการติดตามผลการรักษา 2 ปี พบการหายของกระดูกเป็นปกติและไม่พบการกลับเป็นซํา้ ของรอยโรค

คำ�สำ�คัญ:

อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา เนื้องอกเหตุกำ�เนิดฟัน 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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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

บทนำ�
อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา (ameloblastic
fibro-odontoma) หรือเอเอฟโอ (AFO) เป็นเนื้องอกที่มีเซลล์
ต้นกำ�เนิดจากเนื้อเยื่อกำ�เนิดฟัน (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 จัดอยู่ในกลุ่มโรคของรอยโรคที่มีต้นกำ�เนิดจากทั้ง
เซลล์เยื่อบุผิวที่เกิดจากเนื้อเยื่อฟัน (odontogenic epithelium)
และเนื้อเยื่อต้นกำ�เนิดฟันชนิดเอกโตมีเซนไคม์ (odontogenic
ectomesenchyme) ทีม่ หี รือไม่มกี ารสร้างส่วนของเนือ้ เยือ่ แข็ง
(hard tissue formation) กล่าวคือ เป็นรอยโรคของอะเมโลบลาสติ ก ไฟโบรมาที่ มี ก ารสร้ า งส่ ว นของเนื้ อ เยื่ อ แข็ ง (hard
tissue) หรือโอดอนโทมาร่วมด้วย(2,3) ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วย
โรคนี้ประมาณ 215 รายที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฉบับภาษา
อังกฤษ(4) พบในผู้ป่วยอายุน้อยเป็นส่วนใหญ่(5) ผู้ป่วยมักมาด้วย
อาการบวม ไม่มอี าการปวด ร่วมกับการมีฟนั ไม่ขนึ้ ในช่องปาก(6,7)
มักพบในบริเวณส่วนหลังของขากรรไกร โดยอุบัติการณ์เกิดใน
ขากรรไกรบนและล่างใกล้เคียงกัน(5,8) บางกรณีอาจพบโดยบังเอิญ
จากการถ่ายภาพรังสีเพื่อตรวจช่องปาก หรือเนื่องจากมีฟันแท้
ไม่ข้ึนตามกำ�หนด จึงมักพบร่วมกับการมีฟันฝังคุดอยู่ในรอย
โรคด้วย ลักษณะในภาพรังสีมักพบเป็นเงาโปร่งรังสีท่ีมีขอบเขต
ชัดเจนร่วมกับมีเงาทึบรังสีทมี่ รี ปู ร่างและขนาดแตกต่างกันอยูต่ รง
กลางของเงาโปร่งรังสี(9) การรักษารอยโรคส่วนใหญ่มักรักษาโดย
การควักรอยโรคออก(10-14) พบการกลับเป็นซํ้าน้อย โดยพบการ
กลับเป็นซํ้าหลังจากการรักษาร้อยละ 5.5(15)
บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยอะเมโลบลาสติกไฟโบร-

โอดอนโทมาขนาดใหญ่ในกระดูกขากรรไกรล่าง 1 ราย

รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 8 ปี ได้รับการส่งต่อเนื่องจาก
อาการบวมบริเวณขากรรไกรล่างด้านซ้าย ซึง่ ผูป้ ว่ ยเคยได้รบั การ
รักษาโดยวิธีการผ่าตัดเพื่อลดแรงดัน (surgical decompression) ของเนื้องอกภายในโพรงกระดูกร่วมกับการตัดชิ้นเนื้อเพื่อ
ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาเมื่อ 2 ปีก่อน ผลเป็นอะเมโลบลาสติกไฟโบรมา แต่รอยโรคไม่เล็กลง จึงส่งตัวผูป้ ว่ ยเพือ่ รับการรักษา
ต่อกับทันตแพทย์เฉพาะทาง
ผูป้ ว่ ยสุขภาพแข็งแรง ไม่มปี ระวัตโิ รคประจำ�ตัวและการแพ้
ยา การตรวจร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ การตรวจภายนอก
ช่องปากพบมีการบวมบริเวณแก้มด้านซ้าย กดไม่เจ็บ ลักษณะ
ของผิวหนังปกติ ไม่มีอาการชา ไม่มีลักษณะของการติดเชื้อ และ
คลำ�ไม่พบต่อมนํ้าเหลืองโต (รูปที่ 1) การตรวจภายในช่องปาก
พบการบวมของสันเหงือกที่ไร้ฟันบริเวณขากรรไกรล่างด้าน
ซ้ายเริ่มจากบริเวณด้านท้ายของฟันเขี้ยวนํ้านมล่างซ้าย (ซี่ 73)
ถึงบริเวณสันเหงือกว่างไร้ฟันด้านหลังทางด้านซ้าย และมีแผล
เปิดจากการตัดชิ้นเนื้อและเปิดระบายไว้อยู่กลางสันเหงือก เมื่อ
คลำ�และกดตรวจจะให้ลักษณะหยุ่นคล้ายยาง (rubbery in
consistency) กดไม่เจ็บ เยื่อบุช่องปากและเหงือกคลุมมีสภาพ
ปกติ (รูปที่ 2)
ภาพรังสีปริทัศน์ (panoramic) พบลักษณะรอยโรคผสม
ระหว่างเงาโปร่งรังสีและเงาทึบรังสี (mixed radiolucentradiopaque) ขอบเขตชัดเจน (well demarcated border)
ขนาดประมาณ 3 × 6 ซม. ตั้งแต่ฟันกรามนํ้านมล่างซ้ายซี่แรก (ซี่
74) ถึงบริเวณส่วนเว้าซิกมอยด์ (sigmoid notch) ของกระดูก
ขากรรไกรล่างด้านซ้ายล้อมรอบด้วยเงาโปร่งรังสี ไม่พบหน่อฟัน
กรามแท้ล่างซ้ายซี่แรก (ซี่ 36) และฟันกรามแท้ล่างซ้ายซี่ท่ีสอง
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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.

(ซี่ 37) (รูปที่ 3) ภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์แสดงลักษณะ
ก้อนทึบรังสีทมี่ คี วามทึบรังสีไม่สมาํ่ เสมอ (heterogeneous) โดย
ส่วนใหญ่ของก้อนมีระดับความทึบรังสีใกล้เคียงกับฟัน ก้อนมี
ลักษณะแผ่ขยายทั้งทางด้านใกล้แก้มและด้านใกล้ลิ้น แต่ไม่ทะลุ
ผิวนอกของกระดูกขากรรไกร (รูปที่ 4) ภาพรังสีส่วนตัดอาศัย
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ แสดงลักษณะกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้าย
ที่มีการขยายขนาดมากกว่าปกติ (รูปที่ 5)
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร พบว่าผลการตรวจโลหิตวิทยา
ปกติ ภาพรังสีทรวงอกมีลักษณะปกติ
จากผลตรวจทางจุลพยาธิวิทยาเมื่อ 2 ปีก่อนเป็นอะเมโลบลาสติกไฟโบรมา ร่วมกับลักษณะทางคลินิกและภาพรังสีท่ีมี
ลักษณะของเงาทึบรังสีใกล้เคียงกับฟันอยู่ภายในเงาโปร่งรังสี จึง
ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นเป็นอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา

ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดควักก้อนเนื้องอกออก
ทั้งหมด (total enucleation) ร่วมกับการขูดกระดูกโดยรอบ
รอยโรค (curettage) (รูปที่ 6) ภายใต้การดมยาสลบ สามารถ
เลาะเนื้องอกออกจากกระดูกขากรรไกรได้ท้ังหมด และเปิดแผล
เป็นรูโพรงกระดูกขนาดกว้างให้สามารถล้างทำ�ความสะอาด
เพื่อรอกระดูกสร้างจนเต็มรูโพรงกระดูกที่ว่าง ชิ้นเนื้อมีเนื้อเยื่อ
ไฟบรัส (fibrous tissue) หุ้มรอบอย่างชัดเจน ส่งชิ้นเนื้อตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยาอีกครั้งหนึ่ง พบการเจริญของเซลล์เยื่อบุผิว
ที่เกิดจากเนื้อเยื่อฟัน (odontogenic epithelium) เรียงตัวเป็น
เส้นสายลักษณะแคบยาว (long narrow cord) ประกอบด้วย
เซลล์รูปร่างทรงกระบอก 2 ชั้น เรียงตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดเล็ก
(small island) ลักษณะคล้ายอวัยวะสร้างฟันที่กำ�ลังพัฒนา
(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.

A

B

C

D

รูปที่ 4 ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ แสดงการขยายของกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายขอบเขตชัดเจน (ลูกศรชี้) ที่มีก้อนทึบรังสีมีลักษณะ
ตรงกับเนื้อเยื่อกำ�เนิดจากฟัน 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.

stage) ซึ่งประกอบด้วยเซลล์รูปร่างทรงกระบอกเรียงตัวขนาน
กั น ที่ บ ริ เ วณขอบล้ อ มรอบกลุ่ ม เซลล์ ต รงกลางรู ป แฉกที่ ส าน
เป็นร่างแห (stellate reticulum-like cell) โดยเยื่อบุผิวที่เกิด
จากเนื้ อ เยื่ อ ฟั น เหล่ า นี้ ถู ก รองรั บ ด้ ว ยเนื้ อ เยื่ อ ชนิ ด มี เ ซนไคม์

(mesenchymal tissue) ทีม่ เี ซลล์รปู แฉกหรือรูปกระสวยจำ�นวน
มากเรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ (myxoid stroma) ลักษณะคล้าย
ปุ่มเนื้อกำ�เนิดฟัน (dental papilla) นอกจากนี้ยังพบบริเวณ
ที่มีการสร้างเนื้อเยื่อแข็งโครงสร้างคล้ายฟัน (tooth-like struc-
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B

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.

A

B

รูปที่ 6 A: แสดงการผ่าตัดในช่องปากภายหลังควักเนื้องอกร่วมกับการขูดกระดูกโดยรอบ
B: แสดงภาพชิ้นเนื้องอกที่นำ�ออกมาภายหลังการควัก พบเนื้อเยื่อแข็งลักษณะคล้ายเนื้อฟันร่วมด้วย
Fig. 6 A: showed tumor cavity after enucleation and curettage.
B: showed the tumor specimens with dental hard tissues.

ture) และออสทิโอเดนทีน (osteodentin) ร่วมในรอยโรคด้วย
จึงได้รับการวินิจฉัยเป็นอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา (รูป
ที่ 7) ภายหลังการรักษา ผู้ป่วยได้รับการติดตามผลการรักษา
เป็นระยะ ๆ นาน 2 ปี ผู้ป่วยมีสภาพปกติ แผลผ่าตัดหายดี ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน และไม่พบการกลับเป็นซาํ้ (รูปที่ 8) ฟันกรามน้อย
ล่างซ้ายซี่แรก (ซี่ 34) และซี่ท่ีสอง (ซี่ 35) ขึ้นได้ตามปกติ ภาพ
รังสีในกระดูกขากรรไกรล่างพบเงาโปร่งรังสีของโพรงกระดูกมี
ขนาดเล็กลงและมีการเสริมสร้างกระดูกเพิ่มขึ้น (รูปที่ 9)

บทวิจารณ์
อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาเป็นเนื้องอกที่เกิด

จากเนื้อเยื่อกำ�เนิดฟัน ถูกรายงานครั้งแรกในปี ค.ศ.1967 โดย
Hooker(5) เป็นรอยโรคที่พบได้น้อยประมาณร้อยละ 1-3 ของ
เนื้องอกที่เกิดจากเนื้อเยื่อกำ�เนิดฟัน(6) มีลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา 2 ส่วนเหมือนกับอะเมโลบลาสติกไฟโบรมา คือมีเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันชนิดไฟโบรบลาสติกระยะอ่อน (immature fibroblastic connective tissue) และส่วนประกอบของเอ็กโตเดิร์ม
(ectodermal component) ส่วนอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาจะมีส่วนประกอบที่ 3 เพิ่มเข้ามาคือส่วนประกอบของ
แร่ธาตุ (mineralized component) ที่มีส่วนของเนื้อเยื่อแข็ง
ของเนื้อเยื่อฟันร่วมด้วย เช่น เนื้อฟัน เคลือบฟัน หรือเคลือบผิว
รากฟัน (cementum) ร่วมด้วย(8) จึงมีแนวคิดว่าอะเมโลบลาส-
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รูปที่ 7 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา (ย้อมเอชแอนด์อี)
A, B: เส้นสายหรือกลุ่มก้อนของเยื่อบุผิวที่เกิดจากเนื้อเยื่อฟัน (ลูกศรชี้) อยู่ในเนื้อเยื่อชนิดมีเซนไคม์ (*) ที่มีลักษณะคล้ายปุ่มเนื้อกำ�เนิดฟัน
(กำ�ลังขยาย 40 และ 100 เท่า ตามลำ�ดับ)
C, D: บริเวณที่มีการสร้างเนื้อเยื่อแข็งคล้ายเนื้อฟันหรือออสทีโอเดนทีน (ลูกศรชี้) (กำ�ลังขยาย 40 และ 200 เท่า ตามลำ�ดับ)
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).

A

B

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.
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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.

ติกไฟโบรมาและอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาอาจเป็น
ระยะหนึ่งของการพัฒนาของเนื้องอกโอดอนโทมา โดยเริ่มจาก
การสร้างเนื้อเยื่อเป็นระยะอะเมโลบลาสติกไฟโบรมาก่อน ต่อ
มาพัฒนาเป็นอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา และสุดท้าย
พัฒนาเป็นเนือ้ เยือ่ แข็งทีเ่ รียกว่า คอมเพล็กซ์โอดอนโทมา (complex odontma)(16) ด้วยแนวคิดดังกล่าว การจำ�แนกรอยโรค
ขององค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ.2017 จึงไม่จำ�แนกให้อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาอยูใ่ นระบบการแบ่งประเภทเนือ้ งอก
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ทีม่ ตี น้ กำ�เนิดจากฟัน อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการโต้แย้งอย่างกว้าง
ขวาง เนือ่ งจากอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมามีลกั ษณะของ
รอยโรคในภาพรังสีขยายขนาดแบบลุกลาม (aggressive)(17,18)
และสามารถพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 22 ปี ซึ่งพบว่าควรจะ
เป็นระยะที่มีการสร้างของโอดอนโทมาอย่างสมบูรณ์แล้ว อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา พบได้ในขากรรไกรบนและขา
กรรไกรล่างใกล้เคียงกัน และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง(4)
มักพบในผู้ป่วยอายุน้อยและในส่วนหลังของกระดูกขากรรไกร
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการบวมของขากรรไกรโดยไม่มีอาการ
ปวด (painless swelling) ผู้ป่วยในรายงานนี้เป็นผู้ป่วยชาย
อายุ 8 ปี มีเนื้องอกในขากรรไกล่างส่วนหลัง มีอาการบวม ไม่
ปวด มีลักษณะทางคลินิกเหมือนผู้ป่วยส่วนใหญ่ท่ีมีรอยโรคนี้
ภาพรังสีส่วนใหญ่ของโรคนี้พบเป็นเงาโปร่งรังสีปนกับเงาทึบ
รังสีท่ีมีวงเดียว (unilocular) มากกว่าหลายวง (multilocular)
ขอบเขตชัดเจน การวินิจฉัยแยกโรคมักเป็นรอยโรคที่มีลักษณะ
ทางภาพรังสีเงาโปร่งรังสีปนเงาทึบรังสีของถุงนํ้าหรือเนื้องอก
ชนิดไม่ร้ายแรงที่มีเซลล์ต้นกำ�เนิดจากเนื้อเยื่อกำ�เนิดฟัน ได้แก่
แคลซิไฟอิงเอพิธีเลียลโอดอนโทเจนิกทูเมอร์ (calcifying epithelial odontogenic tumor) แคลซิไฟอิงโอดอนโทเจนิกซิสต์
(calcifying odontogenic cyst) และอะดีโนมาตอยด์โอดอนโทเจนิกทูเมอร์ (adenomatoid odontogenic tumor)(19) ภาพ
รังสีของผู้ป่วยรายนี้ มีลักษณะของรอยโรคนี้อย่างเด่นชัด โดย
พบเงาโปร่งรังสีปนเงาทึบรังสีท่ีมีเงาทึบรังสีใกล้เคียงกับเนื้อฟัน
หรือเคลือบฟัน และมีขอบเขตของรอยโรคชัดเจน ผู้ป่วยได้รับ
การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจเมื่อ 2 ปีก่อน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
อะเมโลบลาสติกไฟโบรมา เนื่องจากบริเวณที่ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
อาจจะเป็นบริเวณที่ไม่พบส่วนของเนื้อเยื่อแข็งที่มีต้นกำ�เนิด
จากฟัน เช่น ส่วนของเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน อย่างไรก็ตาม การ
รักษาของอะเมโลบลาสติกไฟโบรมาและอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา มีแนวทางการรักษาเหมือนกันคือการควักรอย
โรคออก
การรักษาอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาส่วนใหญ่
มักเป็นการควักรอยโรคออก เนือ่ งจากเนือ้ งอกมีเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน
ชนิดไฟบรัสห่อหุม้ แยกออกจากกระดูกได้อย่างชัดเจนและไม่คอ่ ย
พบการลุกลามเนือ้ เยือ่ ข้างเคียง ผูป้ ว่ ยรายนีไ้ ด้รบั การผ่าตัดควัก
รอยโรคออกทัง้ หมดร่วมกับการขูดกระดูกโดยรอบเพือ่ ลดโอกาส
การกลับเป็นซํา้ ซึง่ ให้ผลการรักษาทีด่ ี โดยมีรายงานการกลับเป็น
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ซํ้าของรอยโรคนี้ภายหลังการรักษาน้อย พบประมาณร้อยละ
7(4) ซึ่งมักเกิดจากการควักออกไม่หมด(19) การเปลี่ยนแปลงเป็น
มะเร็งพบได้น้อยมาก แต่มีรายงานสามารถพบการเปลี่ยนเป็น
มะเร็งชนิดอะเมโลบลาสติกไฟโบรซาร์โคมา (ameloblastic
fibrosarcoma) ได้ภายหลังการผ่าตัด 10-12 ปี(4,20) ดังนั้น ผู้ป่วย
รายนีจ้ งึ สมควรได้รบั การนัดติดตามผลภายหลังการรักษาต่อไปใน
ระยะยาว เพราะถ้ามีการกลับเป็นซํ้าหรือเปลี่ยนเป็นมะเร็ง(21)
ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ลดโอกาสการแพร่กระจายหรือการเกิดความวิการที่มากขึ้น
ภายหลั ง การผ่ า ตั ด ชิ้ น เนื้ อ ได้ รั บ การส่ ง ตรวจอี ก ครั้ ง
ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยามีส่วนประกอบที่ชัดเจนของรอยโรค
นี้ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดไฟโบรบลาสติกระยะ
อ่อน ส่วนประกอบของเอ็กโตเดิรม์ และส่วนประกอบของแร่ธาตุ
ที่มีลักษณะคล้ายเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน
ในผู้ป่วยรายนี้แม้ว่าจะมีรอยโรคที่ทำ�ลายกระดูกขากรรไกรล่างขนาดใหญ่จนเหลือส่วนของกระดูกปกติน้อย มีโอกาส
เกิดการหักของกระดูกขากรรไกรภายหลังการผ่าตัด แต่เนื่อง
จากผู้ป่วยรายนี้มีอายุน้อย มีการสร้างของกระดูกขึ้นมาทดแทน
ได้รวดเร็ว อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความวิการในอนาคต จึงตัดสินใจ
รักษาโดยการควักรอยโรคออกทั้งหมด ร่วมกับการขูดกระดูก

ว. ศัลย์ชอ่ งปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล

โดยรอบเพื่อลดโอกาสการกลับเป็นซํ้า ภายหลังการผ่าตัดพบ
โพรงกระดูกขนาดใหญ่ ทำ�ให้การดูแลแนะนำ�ผู้ป่วยภายหลังการ
รักษาจึงมีความสำ�คัญ ได้แก่ การแนะนำ�วิธีการทำ�ความสะอาด
โพรงกระดูกภายหลังรับประทานอาหารทุกครั้งเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อ และการหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือกีฬาที่มีโอกาสกระแทก
ต่อกระดูกขากรรไกร ภายหลังการติดตามการรักษา แผลในช่อง
ปากปิดสนิท ฟันกรามน้อยล่างด้านซ้ายซี่แรกและซี่ท่ีสองสามารถ
ขึ้นได้ตามปกติ

สรุป
เนื้องอกอะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมาเป็นเนื้องอก
ชนิดไม่ร้ายแรง กำ�เนิดจากเซลล์ท่ีเหลือจากการเกิดฟัน พบที่
เหงือกหรือกระดูกขากรรไกร โตช้า ไม่มีอาการปวด มักเกิดใน
เด็ก ทำ�ให้ผู้ป่วยรู้ความผิดปกติช้า ในผู้ป่วยอายุน้อยที่ฟันแท้ไม่
ขึ้นตามช่วงวัยและอาจมีกระดูกขากรรไกรบวมโต การตรวจ
ประเมิน และการถ่ายภาพรังสีจึงมีความสำ�คัญ หากผู้ป่วยได้
รับการรักษาเนื้องอกในกระดูกขากรรไกรอย่างรวดเร็ว ฟันแท้
มีโอกาสถูกกดเบียดจากเนื้องอกน้อยลง สามารถขึ้นมาในช่อง
ปากได้ตามปกติ และลดโอกาสการเกิดความวิการของกระดูก
ขากรรไกรได้มากขึ้น
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