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คำาแนะนำาสำาหรับผู้ส่งบทความ

  อนึ่ง รูปภาพอาจจะส่งในลักษณะที่สแกน (scan) ใส่ CD หรือ diskette 
ขนาด 3.5 นิ้วได้
 6.	ชื่อและรายละเอียดของตารางและภาพ ถ้าเป็นบทความภาษาไทยให้
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 7.	การอ้างอิงเอกสาร ใช้ระบบ Vancouver ใส่หมายเลขเรียงตามลำาดับ 
ที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษรของชื่อผู้นิพนธ์
  การย่อชื่อวารสาร ให้ใช้ตาม Index Medicus
  สำาหรบัเอกสารอา้งองิภาษาไทยใหเ้ขยีนเปน็ภาษาองักฤษ และวงเลบ็วา่ 
(In Thai)
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
 จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
  7.1 บทความธรรมดา ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคนถ้ามี จำานวน 6 คนหรือน้อย
กว่า ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรก ตามด้วย et al โดยใส่ชื่อสกุลก่อน และ 
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนดังตัวอย่าง Kangvonkit P, Lemons JE, Matukas VJ, 
et al. Compressive strength measurement and microstructure studies
of hydroxyapatite cones. J Prosthet Dent 1985;54:691-6.
  7.2 ผู้นิพนธ์เป็นกลุ่มในหน่วยงาน
    The Committee on Enzymes of the Scandinavian Society 
for Clinical Chemistry and Clinical Physiology. Recommended for the 
determination of gammaglutamyltransferase in blood. Scan J Clin Lab 
Invest 1976;36:119-25.
 จากหนังสือ
  7.3 ผู้นิพนธ์คนเดียว
    Bhaskar SN. Synopsis of oral pathology. 5th ed. Saint 
Louis: CV Mosby; 1979. p. 180-6.
  7.4 ผู้นิพนธ์เป็นกลุ่มในหน่วยงาน
    American Medical Association Department of Drugs.  
AMA drug evaluations. 3rd ed. Littleton: Publishing Sciences Group; 
1977. p. 21-30.
  7.5 ผู้นพินธห์ลายคนโดยแยกผู้เขยีนเฉพาะบท และมีบรรณาธกิารหรอื
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 eva- 
luation of durapatite submerged-root implants for alveolar bone 
preservation. Abst. In 12th Asian Pacific Dental Congress, Bangkok. Dec 
5-10:1985:50.
 8.	การส่งต้นฉบับ	ส่งต้นฉบับออนไลน์ผ่านระบบ TUOSS แจ้งชื่อ สถานที่
และหมายเลขโทรศพัทข์องผูน้พินธท์ีบ่รรณาธกิารสามารถตดิตอ่เกีย่วกบัต้นฉบับได้ 
หากพบข้อขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อ
  บรรณาธิการ ผศ.ทพ.ดร.ยสนันท์	จันทรเวคิน
       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
       16/10 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
       โทร. 08-1984-4184  
       email: thaijomfs@gmail.com
 9. บทความวิชาการทุกบทความจะถูกส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
บทความเป็นแบบ double blinded อย่างน้อย 2 ท่าน กองบรรณาธิการจะรวบรวม 
ความเห็นและส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์เพื่อพิจารณาแก้ไข เมื่อบทความของท่านได้รับ 
การแก้ไขและผ่านการพิจารณารับเรื่องเพื่อตีพิมพ์แล้วจึงส่งต้นฉบับที่แก้ไขครั้ง
สุดท้ายทางระบบออนไลน์อีกครั้ง

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
 วารสารศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีล ตพิีมพบ์ทความประเภท 
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 พยาธิ- 
วิทยาช่องปาก รังสีวิทยาช่องปากและกระดูกขากรรไกร ชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ 
และตีพิมพ์ข่าวสารจากสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

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



ข้อกำ�หนดด้�นจริยธรรม (publication ethics)
ของว�รส�รศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล

 2. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (reviewer) และไม่เปิดเผยข้อมูลของ 

ผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความแก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องใน

ช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (confidentiality)

 3. การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ จะพิจารณาความสอด 

คล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารที่ระบุไว้ ควบคู่กับ

ความสำาคัญของงานวิจัย ความถูกต้องชัดเจนของระเบียบวิธีวิจัย 

ความสมบูรณ์ของรายงานผู้ป่วย โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบการ

คัดลอกผลงานผู้อื่น (plagiarism) เพื่อให้มั่นใจว่าบทความนั้นไม่เคย

ตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน

 4. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานผู้อื่นในช่วงการประเมิน

บทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการและติดต่อผู้นิพนธ์หลัก

ทันทีเพื่อขอคำาชี้แจง

 5. หากมขีอ้สงสยัหรอืไมแ่น่ใจ บรรณาธกิารจะต้องหาหลักฐาน

พสิจูนข์อ้สงสยักอ่น จะไม่ “ปฏิเสธ” การตพีมิพโ์ดยไมม่หีลกัฐานหรอื

เหตุผลชัดเจน

บทบ�ทและหน้�ที่ของผู้ทรงคุณวุฒิพิจ�รณ�บทคว�ม

 1. ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความจะตอ้งรกัษาความลบัและไม่

เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความที่ส่งมาเพ่ือพิจารณา

แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

 2. หลังจากได้รับบทความจากบรรณาธิการ หากผู้ทรงคุณวุฒิ

พจิารณาบทความพบวา่ตนเองอาจมผีลประโยชนท์บัซอ้นกบัผูนิ้พนธ์

เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือเหตุผลอื่น ๆ  ที่ทำาให้ไม่สามารถให้ข้อคิด

เห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ควรแจ้งให้บรรณาธกิารทราบ และปฏิเสธการพจิารณาบทความนัน้ ๆ

 3. ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ ควรทำาการประเมนิในศาสตร์

หรอืสาขาทีต่นมคีวามเชีย่วชาญ โดยพจิารณาความสำาคญัของเนือ้หา

ของบทความที่มีต่อศาสตร์หรือสาขานั้น ๆ  ความถูกต้องของระเบียบ

วิธีวิจัย คุณภาพของการวิเคราะห์ผล และคุณค่าในเชิงวิชาการ ควร

หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดเห็นส่วนตัวท่ีไม่มีข้อมูลรองรับในการตัดสิน

บทความ

 4. หากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความพบว่ามีผลงานวิจัยชิ้น

สำาคัญ มีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับบทความที่กำาลังพิจารณา

ให้ระบุผลงานวิจัยดงักลา่วในกระบวนการประเมินบทความ และหาก

มคีวามซำา้ซอ้นกบัสว่นหนึง่สว่นใด ตอ้งแจง้ใหบ้รรณาธกิารทราบดว้ย
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บทบรรณาธิการ
Editorial

การส่งปรึกษาแพทย์: เรื่องพื้นฐานที่อาจซับซ้อนกว่าที่เห็น
Medical consultation: the complicated basic issue

จากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ สังคมไทยก้าวเข้าสู่

สงัคมผู้สูงอาย ุ(aging society) ตัง้แตป่ ีพ.ศ.2548 โดยมปีระชากร

ผู้สูงอายเุทา่กับรอ้ยละ 10.4 ของประชากรทัง้ประเทศ และจะเขา้

สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) ภายในช่วงปี พ.ศ. 

2567-2568(1) ผลทีต่ามมาคอืผูป้ว่ยทีม่ารบับรกิารทางทนัตกรรม 

รวมทัง้งานศลัยกรรมชอ่งปากฯ จะมอีายเุฉลีย่เพิม่มากขึน้ และมี

โรคทางระบบที่ซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน การส่งปรึกษาแพทย์เพื่อให้

ทราบข้อมูลและสถานะของโรคประจำาตัวของผู้ป่วย รวมทั้งร่วม

กันวางแผนรักษา จึงเป็นสิ่งที่ทวีความสำาคัญเพิ่มมากขึ้น

ในแนวทางปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภัยทางทนัตกรรม (Den-

tal Safety Goal & Guideline)(2) ของทันตแพทยสภาในหัวข้อ 

ST 2.3 ระบุว่า “ในผู้ป่วยโรคทางระบบที่ควบคุมโรคได้ไม่ดี หรือ

ไม่อยู่ในระหว่างการรักษาจากแพทย์ ควรส่งปรึกษาแพทย์ และ

วางแผนการรักษาร่วมกันทุกครั้งก่อน” และหัวข้อ ST 2.4 ระบุ

ว่า “ผู้ป่วยท่ีมีความจำาเป็นต้องหยุดหรือปรับการใช้ยาบางชนิด

ที่ผู้ป่วยใช้อยู่ก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม เช่น ยาต้านเกล็ด

เลือด ยาละลายลิ่มเลือด เป็นต้น ควรส่งปรึกษาแพทย์และได้รับ

ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ก่อนทุกครั้ง” แม้เรื่อง

นี้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราปฏิบัติเป็นประจำา แต่ในบางครั้งเรื่องนี้

ก็ยังมีประเด็นซับซ้อนที่อาจต้องพิจารณา

ในปี ค.ศ.1977 Brasher และ Rees(3) ได้ตีพิมพ์บทความ

เรือ่ง "Medical consultation: its role in dentistry" ใน Journal  

of the American Dental Association (รปูที ่1) แมจ้ะเปน็เวลา

กว่า 40 ปีมาแล้ว แต่เนื้อหาของบทความก็ยังทันสมัย ใช้ได้ถึงใน

ยุคปัจจุบัน เนื้อหาหลักในบทความอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

1. ข้อบ่งชี้ และวัตถุประสงค์ของการส่งปรึกษา

 โดยทั่วไปทันตแพทย์จำาเป็นต้องซักประวัติทางการ

รูปที่ 1 วารสาร Journal of the American Dental Association 

ปี 1977 ในห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

แพทย์อย่างสมบูรณ์ก่อนเริ่มให้การรักษาทางทันตกรรม ทั้งนี้

เพราะโรคประจำาตัวของผู้ป่วยบางโรคอาจส่งผลให้ต้องปรับ

แผนการรักษา การส่งปรึกษาทางการแพทย์จะเข้ามามีบทบาท

ในจุดนี้ เพราะจะทำาให้ทันตแพทย์ทราบสถานะของโรคประจำา

ตัวของผู้ป่วยว่าสามารถควบคุมได้หรือไม่ แพทย์อาจให้คำาแนะนำา 

ในด้านการวินิจฉัยและการรักษา อย่างไรก็ตาม การส่งปรึกษา 

นี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกระทำาเสมอในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบทุกราย  

ผู้ป่วยบางรายทราบโรคประจำาตัวชัดเจน สามารถควบคุมโรคได้ 

สัญญาณชีพเป็นปกติ อาจไม่จำาเป็นต้องส่งปรึกษา หรือในรายที่

มีแนวทางเวชปฏิบัติชัดเจน เช่น การจ่ายยาต้านจุลชีพป้องกัน 

(prophylactic antibiotic) ตามแนวทางของ American Heart 

Association อาจไม่จำาเป็นต้องส่งปรึกษาเช่นกัน

ว.  ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 33 หน้า 10-12, พ.ศ.2562
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2. การเตรียมเขียนใบส่งปรึกษา

 ควรส่งปรึกษาเมื่อวางแผนการรักษาทางทันตกรรม

เสร็จเรียบร้อย ป้องกันการส่งปรึกษาซำ้าซ้อน ทั้งนี้เพราะการ 

เตรียมผู้ป่วยสำาหรับหัตถการแต่ละประเภทอาจมีความแตกต่าง

กัน นอกจากนี้ การส่งปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร (written 

consultation) เป็นสิ่งที่มีความจำาเป็น ทั้งในแง่เวชปฏิบัติ และ

ในแง่กฎหมาย ในแง่เวชปฏิบัติ ทั้งแพทย์และทันตแพทย์ย่อม

ไม่สามารถจำารายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละรายได้ทั้งหมด

โดยไม่อ่านเวชระเบียน การเขียนจะทำาให้ทันตแพทย์มีโอกาส

ทบทวนข้อมูลเก่ียวกับสภาวะของผู้ป่วยรวมทั้งเหตุผลในการส่ง

ปรึกษา ในขณะที่แพทย์ก็มีเวลาในการทบทวนข้อมูลก่อนให้คำา

แนะนำา นอกจากนี้การเขียนเป็นเอกสารยังใช้เป็นบันทึกอ้างอิง

ได้ในอนาคต

3. เนื้อหาในใบส่งปรึกษา

 เนื้อหาที่จำาเป็นประกอบด้วย การระบุตัวตนผู้ป่วย 

(identification) ประวัติผู้ป่วยโดยย่อและตรงประเด็น สภาพใน

ช่องปาก แผนการรักษาทางทันตกรรม อาการและอาการแสดง

ของโรคทางระบบ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย

เบื้องต้น และประเด็นที่ต้องการปรึกษา ซึ่งภายหลังมีผู้พัฒนาใบ

ส่งปรึกษาให้เป็นแบบ structured consultation request ซึ่ง

ใช้เช็คลิสต์ (checklist) ร่วมกับคำาถามปลายปิด(4)

 แม้การส่งปรึกษาทางการแพทย์จะมีแนวทางปฏิบัติ

ชัดเจนดังที่ได้กล่าวมา แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็น

อย่างมาก ข้ึนกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมุมมองของแพทย์

ท่านนั้น ๆ  เช่น ประโยคตัวอย่างในบทความ "Do you feel this 

patient's cardiovascular system can tolerate the pro-

posed treatment with no adverse effects?"(3) แพทย์บาง

ท่านอาจรู้สึกไม่สบายใจท่ีจะตอบว่าทำาฟันได้หรือไม่ได้ เพราะ

หากเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว ตนต้องร่วมรับผิดชอบด้วย และ

มักขอให้ทันตแพทย์เขียนกว้าง ๆ  เช่น "for evaluation and 

proper management" หรือกรณีที่ผมเคยได้รับคำาปรึกษาจาก

ศัลยแพทย์ช่องปากฯ รุ่นน้อง ว่ามีผู้ป่วยโรคทางระบบที่จำาเป็น

ต้องได้รับการผ่าตัดในช่องปาก จึงได้เขียนใบส่งปรึกษาไปยัง 

โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรายนั้นเข้ารับการรักษาโรคทางระบบอยู่ 

แพทยเ์จา้ของไขแ้จง้ผูป้ว่ยดว้ยวาจาวา่ “สามารถทำาผา่ตดัในชอ่ง

ปากได”้ แตไ่มต่อบใบสง่ปรกึษา โดยใหเ้หตผุลวา่เปน็นโยบายของ

องค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลว่าไม่ให้ตอบใบส่งปรึกษาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร เนื่องจากไม่อยากให้ต้องร่วมรับผิดชอบหากเกิด

ภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการส่งปรึกษาจาก

คลินิกทันตกรรมภายนอก ซึ่งไม่ทราบว่าทำาฟันกับใคร มีความ

สามารถในการรักษาเพียงใด

ในกรณีเช่นนี้ กระผมได้หารือกับเพื่อน ๆ  ชาวศัลยศาสตร์

ช่องปากฯ รวมทั้งทันตแพทย์รุ่นพี่ที่ทำางานด้านกฎหมาย ว่าควร

มีแนวทางปฏิบัติเช่นไร และใคร่ขอนำามาแลกเปลี่ยนความเห็น

กับท่านผู้อ่าน ดังนี้

1. แพทยมี์สิทธไิม่ตอบใบส่งปรกึษา เนือ่งจากไมม่กีฎหมาย 

ข้อใดกำาหนด หรือบังคับว่าแพทย์ต้องตอบใบส่งปรึกษาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร

2. การตอบหรือไม่ตอบใบส่งปรึกษา กับความรับผิดชอบ

ของแพทย์เป็นคนละประเด็นกัน เช่น กรณีผู้ป่วยงดยาละลาย

ลิ่มเลือดตามคำาแนะนำาของแพทย์เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วเกิด 

ภาวะเลือดออกหลังทำาหัตถการทางทันตกรรม หากผู้ป่วยงดยา 

ตามแนวทางเวชปฏิบัติ และพิสูจน์ได้ว่าภาวะเลือดออกภายหลัง 

หัตถการนั้นเกิดจากส่วนของทันตแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นความประ- 

มาทเลินเล่อ ห้ามเลือดไม่ดี หรือให้การรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน  

ผู้รับผิดชอบหลักย่อมเป็นทันตแพทย์

3. หากคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย การตอบใบ

ส่งปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสิ่งจำาเป็น หากแพทย์ใช้วิธี

บอกผู้ป่วย หรือโทรศัพท์แจ้งทันตแพทย์ เป็นลักษณะ verbal 

consultation ย่อมมีความเสี่ยงจากการสื่อสารคลาดเคล่ือน 

และนา่จะเปน็อันตรายมากกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากผูป้ว่ยเปน็ 

ผู้สูงอายุซ่ึงอาจมีปัญหาการได้ยินหรือความจำา ดังน้ันโดยหลักการ

ทั่วไป แพทย์ควรตอบใบส่งปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

4. หากมองในมุมทันตแพทย์ การที่แพทย์ไม่ตอบใบส่ง 

ปรึกษาไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวล การที่ผู้ป่วยไปพบแพทย์สามารถสืบ 

รูปที่ 2 ตวัอยา่งการบนัทกึเวชระเบยีน กรณแีพทยไ์มต่อบใบสง่ปรกึษา
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ค้นได้จากเวชระเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้หากเกิดปัญหา 

แนะนำาใหเ้กบ็สำาเนาใบสง่ปรกึษาไว ้และกอ่นการทำาหตัถการ ให้

บันทึกว่าพบแพทย์เมื่อไร แพทย์แจ้งผู้ป่วยอย่างไร และให้ผู้ป่วย

ลงนาม (รูปที่ 2) ซึ่งใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นได้

การส่งปรกึษาแพทย ์แมจ้ะมคีวามเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ทาง 

กฎหมาย(3) แตก่ารปฏบิตัจิรงิกเ็ป็นเร่ืองศาสตรแ์ละศลิปเ์ชน่เดียว 

กับเวชปฏิบัติอื่น แนวทางปฏิบัติอาจมีความแตกต่างกันขึ้นกับ 

มุมมองของแพทย์แต่ละท่าน อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีต้องพิจารณา 

เป็นอันดับแรก คือ ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้ป่วย

เป็นสำาคัญ

        ยสนันท์ จันทรเวคิน

yosananda@hotmail.com, thaijomfs@gmail.com



การควบคุมความปวดหลังผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สามคุดด้วยวิธีล้างเบ้าฟันด้วย
อาร์ติเคน 4% เปรียบเทียบกับน้ําเกลือนอร์มัล: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

Pain control following impacted third molar surgery by 
socket irrigation with 4% articaine comparing to normal saline:

 a randomized controlled trial

บทคัดย่อ	 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้อาร์ติเคน 4% ล้างเบ้าฟันในการลดอาการ

ปวดหลังการผ่าตัดฟันคุดเทียบกับนํ้าเกลือนอร์มัล อาสาสมัครเป็นผู้ป่วยที่มีฟันกรามล่างซ่ีที่สามคุดแบบคลาส 2  

ตําแหน่งบีทั้ง 2 ข้าง ทําการผ่าฟันคุดครั้งละ 1 ซี่ โดยสุ่มล้างเบ้าฟันแต่ละข้างก่อนเย็บแผลด้วยนํ้าเกลือนอร์มัล หรือ 

อารต์เิคน 4% ประเมนิคา่ความปวดโดยใช้มาตรวดัวชิวลอะนาล็อก ณ ช่ัวโมงที ่1, 6, 12 และ 24 หลังผา่ตัด เวลาทีผู่ป้ว่ย 

รับประทานยาแก้ปวดครั้งแรก และปริมาณยาแก้ปวดที่ใช้ ทดสอบสถิติโดยใช้ paired t-test มีผู้ป่วยเข้าร่วมการ 

ศึกษาทั้งหมด 25 คน อายุเฉลี่ย 22.32 ± 3.25 ปี เป็นเพศหญิง 17 คน คะแนนความปวดเฉลี่ยหลังผ่าตัด ณ ชั่วโมงที่ 1 

ของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (1.24 ± 2.26 และ 0.72 ± 1.67 ในกลุ่มที่ล้างด้วยนํ้าเกลือ 

นอร์มัลและในกลุ่มที่ล้างด้วยอาร์ติเคน ตามลําดับ p value = 0.029) ส่วนคะแนนความปวด ณ ชั่วโมงที่ 6, 12 และ 24  

ระยะเวลาที่รับประทานยาแก้ปวดครั้งแรกและปริมาณยาแก้ปวดที่ใช้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอก 

จากนี้ยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ  ในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างเบ้าฟันทั้ง 2 วิธี สรุปการใช้อาร์ติเคน 4% ล้างเบ้าฟันหลัง 

ผ่าตัดฟันคุดล่างสามารถลดอาการปวดหลังผ่าตัดฟันคุดในชั่วโมงแรกได้ดีกว่านํ้าเกลือนอร์มัลโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
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Abstract  The aim of this study was to evaluate the efficacy of socket irrigation with 4% articaine 

solution (AS) comparing to normal saline solution (NS) on postoperative pain. Patients with bilat-

eral impacted lower third molars, class II position B, undergoing surgical removal, had randomized 

irrigation with NS or AS before suturing. A randomized double blinded crossover technique was 

applied. The visual analog scale (VAS) at 1, 6, 12 and 24-hour postoperative, time of the first dose 

and amount of analgesic usage were recorded. Data were analyzed using paired t-test. The enrolled 

25 patients had 22.32 ± 3.25 years mean age, and composed of 17 females. The VAS at 1-hour  

postoperative was significantly different between both groups (1.24 ± 2.26 and 0.72 ± 1.67 in NS  

and AS groups, respectively). The VAS at 6, 12 and 24-hour, time of the first dose, and amount  

of analgesic usage were not significantly different. There was no any complication in this study.  

In conclusion, irrigation of socket with 4% articaine after lower third molar removal significantly  

reduced the first hour postoperative pain when comparing to normal saline without any complication.

Keywords:	 impacted tooth, articaine, pain control

บทนํา

ฟันคุดคือฟันท่ีไม่สามารถข้ึนได้ตามปกติในช่องปาก	อาจ 

ขึ้นมาได้เพียงบางส่วนหรือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรทั้งซ่ีเนื่อง 

จากหน่อฟันอยู่ผิดตำาแหน่ง	ไม่มีที่ว่างเพียงพอ	หรือมีสิ่งกีดขวาง

การขึน้ของฟนั(1-3)	ฟนัคดุมกัเกดิกบัฟนักรามลา่งซีท่ีส่าม(4)	สาเหตุ

ส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดจากพื้นที่ในขากรรไกรไม่เพียงพอต่อการ 

ขึ้นของฟัน	ปัญหาท่ีเกิดจากฟันกรามล่างซ่ีท่ีสามคุดมีหลาย 

ประการ(5,6)	ได้แก่	การมีพยาธิสภาพหรืออาการปวดจากฝา 

เหงือกอักเสบ	(pericoronitis)	โรคปริทันต์อักเสบ	(peri-

odontitis)	ฝีรอบปลายราก	(periapical	abscess)	ถุงนำ้า	

(cyst)	หรือเนื้องอก	(neoplasm)	การละลายของรากฟันข้าง

เคียง	ในผู้ป่วยที่ต้องการใส่ฟันเทียม	การมีฟันกรามล่างซี่ที่

สามคุดทำาให้ความยาวส่วนโค้งขากรรไกร	(arch	length)	ไม่

เพียงพอ	ในผู้ป่วยบางรายการมีฟันคุดอาจสัมพันธ์กับอาการ

เจ็บปวดเรื้อรังบริเวณใบหน้า	หรือในผู้ป่วยจำาเป็นต้องได้รับ 

รังสีรักษา	การมีฟันคุดค้างอยู่ภายในช่องปากอาจเพิ่มความ 

เส่ียงต่อการเกิดปัญหาภายหลัง	ซึ่งกรณีที่กล่าวมาเป็นข้อบ่งชี้

ท่ีทำาให้ต้องผ่าฟันคุดเหล่านี้ออก	การผ่าตัดฟันคุดเป็นหนึ่งใน 

งานศัลยศาสตร์ช่องปากที่ทำาบ่อย	ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

ฟันคุดที่พบได้บ่อยคืออาการปวด	บวม	และอ้าปากได้จำากัด(7,8) 

โดยอาการปวดหลังการผ่าตัดซึ่งพบบ่อยที่สุดนั้น	ผู้ป่วยมักมี

อาการมากที่สุดภายใน	24	ชั่วโมงหลังผ่าตัด	อาการปวดดังกล่าว

จะมีผลต่อการทำางาน	กิจกรรมทางสังคม	นันทนาการ	และการ 

ใช้ชีวิตประจำาวันของผู้ป่วย(9,10)	จากการสำารวจย้อนหลังระยะ

เวลา	3	ปี	ของกลุ่มงานทันตกรรม	โรงพยาบาลกลาง	พบมีผู้ป่วย

ที่ได้รับการผ่าตัดฟันคุดเฉลี่ยจำานวน	501	คร้ัง	หรือ	522	ซี่ต่อ

ปี	หากสามารถลดความเจ็บปวดหลังผ่าฟันคุดลงได้	จะส่งผลให้

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น	และลดภาวการณ์สูญเสียทางเศรษฐกิจ

จากการหยุดงานหลังผ่าฟันคุด

มีความพยายามหาวิธีลดความทรมานจากอาการปวด 

หรือบวมหลังการผ่าตัดฟันคุดด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	เช่น	การไม่เย็บ

แผ่นเนื้อเยื่อ	(flap)	หลังผ่าฟันคุด(11)	การเลือกใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม

โอปิออยด์	(opioid)	และการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยด์	

(nonsteroidal	anti-inflammatory	drug,	NSAID)(12)	แต่การ

ใช้ยากลุ่มโอปิออยด์มีผลข้างเคียงทำาให้เกิดอาการคลื่นไส้	ส่วน

ยากลุ่ม	NSAID	ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือทำาให้เกิดอาการปวด

ท้อง	หรือมีภาวะเลือดออกของกระเพาะ	ลำาไส้	และมีผลต่อไต	

แม้ปัจจุบันมีการใช้ยาในกลุ่ม	COX-2	inhibitor	ที่สามารถลด 

ผลข้างเคียงของ	NSAID	ได้ถึงร้อยละ	50	ก็ตาม	แต่พบว่ายาดัง

กล่าวอาจชักนำาให้เกิดล่ิมเลือดซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายในผู้ป่วย 

ที่มีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองได้	การลด 

อาการปวดโดยใช้ยาสตีรอยด์ชนิดรับประทาน	เช่น	triamcino- 
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lone,	prednisolone	หรือชนิดฉีดก่อนหรือหลังการผ่าตัด	ได้แก่	 

betamethasone,	dexamethasone	และ	methylpred- 

nisolone	อาจมีผลข้างเคียงต่อกระเพาะและลำาไส้(13-15)	การลด 

อาการปวดโดยวธิกีารฉดียาชาเฉพาะท่ีบรเิวณผา่ตดัอาจเกดิภาวะ 

แทรกซ้อน	ได้แก่	การแพร่กระจายของการติดเชื้อ	การบาดเจ็บ 

ต่อเส้นประสาท	และหลอดเลือด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉีดเข้า 

กระแสเลือดหรือฉีดเข้าเส้นประสาทโดยตรง(16,17)	ส่วนการลด 

ความเจ็บปวดและอาการบวมโดยการใช้เลเซอร์ยิงบริเวณใกล้ 

กับเบ้าฟันและกล้ามเนื้อแมสเซเตอร์	(masseter)	หลังผ่าตัดฟัน

คุดนั้น(18)	จะต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะซึ่งมีราคาแพง

การลดอาการปวดหลังการผ่าตัดฟันคุดเป็นการลดความ

ทรมานของผู้ป่วย	ทำาให้ผู้ป่วยสามารถดำาเนินกิจกรรมในชีวิต

ประจำาวันได้อย่างปกติ	เนื่องจากยาอาร์ติเคน	4%	เป็นยาชาที่มี

ความปลอดภัย	มีความแรง	1.5	เท่าของยาชาลิโดเคน	แต่มีความ

เป็นพิษใกล้เคียงกัน	มีค่าคร่ึงอายุสั้นและมีคุณสมบัติที่สำาคัญ 

คือสามารถซึมผ่านเนื้อเยื่ออ่อน	(soft	tissue)	และเนื้อเยื่อ

แข็ง	(hard	tissue)	ได้ดีกว่ายาชาชนิดอ่ืน	จึงน่าจะมีคุณสมบัติ

ระงับปวดหลังผ่าตัดฟันคุด	และลดความต้องการยาแก้ปวดโดย

เฉพาะยากลุ่ม	NSAID	ซึ่งส่งผลให้เกิดการระคายเคืองหรือภาวะ

เลือดออกในระบบทางเดินอาหารได้	นอกจากนี้ยาชาอาร์ติเคนมี 

ระยะเวลาออกฤทธิ์ที่เนื้อเยื่ออ่อนประมาณ	180-360	นาที(19) 

เป็นช่วงระยะเวลาท่ีผู้ป่วยมีอาการปวดหลังผ่าตัดเป็นอย่างมาก	 

โดยการศึกษาของ	Khorshidi	Khiavi	และคณะ(20)	พบว่าระดับ 

ความปวดหลังการผ่าตัดฟันคุดพบมากที่ช่วงเวลา	6	ชั่วโมงหลัง 

การผ่าตัด	และการใช้ยาชาบูพิวาเคน	(bupivacaine)	0.5%		 

ล้างเบ้าฟันสามารถลดอาการปวดหลังผ่าตัดฟันคุดได้

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของการใช้ยาชาอาร์ติเคน	4%	ล้างเบ้าฟันในการลดอาการปวด

และภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตัดฟนัคดุ	เทยีบกบัการใช้นำา้เกลือ	

นอร์มัล	(normal	saline)	0.9%

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยทางคลินิกเชิงทดลองแบบสุ่ม	

(clinical	randomized	controlled	trial)	โดยมีการไขว้กลุ่ม	

(cross	over)	และปกปดิ	2	ทาง	(double	blinded)	กลุม่ตวัอยา่ง

คอืผู้ปว่ยทีม่ฟีนักรามลา่งซ่ีทีส่ามคดุและตอ้งไดรั้บการผา่ออกโดย

มีเกณฑ์คัดเข้า	ประกอบด้วย	1)	อายุตั้งแต่	20-60	ปี	ไม่จำากัด 

เพศ	การศึกษาตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาขึ้นไป	อ่าน	พูด	และฟัง 

ภาษาไทยได้ดี	2)	มีฟันกรามล่างซ่ีที่สามเป็นฟันคุด	แบบคลาส	 

2	ตำาแหน่งบี	(class	II,	position	B)	ตามการแบ่งชนิดฟันคุด

ของ	Pell	&	Gregory	classification(21)	ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา	

3)	อาสาสมัครมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ไม่มีโรคประจำาตัวใด	ๆ 	

และไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร	และ	4)	ยินยอม

เข้าร่วมงานวิจัย	

ส่วนเกณฑคั์ดออกประกอบดว้ย	1)	ไม่สามารถรบัการผา่ตัด

ฟันคุดได้ทั้ง	2	ข้าง	2)	อาสาสมัครได้รับยาแก้ปวดก่อนผ่าฟันคุด	

3)	ฟันคุดมีการติดเชื้อ	4)	อาสาสมัครที่เกิดการบาดเจ็บของเส้น

ประสาทอินฟิเรียร์อัลวีโอลาร์	(inferior	alveolar	nerve)	หลัง 

การผ่าตัดทำาให้ไม่สามารถประเมินความเจ็บปวดได้	5)	อาสา-

สมัครที่ไม่ทำาการบันทึกข้อมูลตามกำาหนด	6)	มีประวัติแพ้ยา 

อะม็อกซิซิลลิน	(amoxicillin)	ไอบูโพรเฟน		(ibuprofen)	ยาชา 

กลุ่มเอไมด์	และยากลุ่มซัลโฟนาไมด์	(sulfonamide)	7)	มีฟันซี่

อื่นผุหรือมีพยาธิสภาพอื่นในช่องปากท่ีส่งผลให้มีความเจ็บปวด	

และ	8)	อาสาสมัครที่ได้รับการฉีดยาชาอาร์ติเคนเกิน	3	หลอด	

(มากกว่า	5.1	มล.)

แบ่งอาสาสมัครเป็น	2	กลุ่ม	เป็นกลุ่ม	A	และ	B	โดยกลุ่ม	A	 

ใชว้ธิกีารลา้งเบา้ฟนัดว้ยนำา้เกลอืนอรม์ลัในการผา่ตัดฟนัคุดซีแ่รก	

และล้างเบ้าฟันด้วยยาอาร์ติเคน	4%	ผสมอิพิเนฟริน	1:100,000	

ในการผ่าฟันคุดซี่ที่	2	ส่วนกลุ่ม	B	ใช้วิธีล้างเบ้าฟันด้วยยาอาร์ติ-

เคน	4%	ผสมอิพิเนฟริน	1 : 100,000	ในการผ่าตัดฟันคุดซ่ีแรก 

และล้างเบ้าฟันด้วยนำ้าเกลือนอร์มัลหลังผ่าตัดฟันคุดซี่ที่	2	ใช้ 

ตารางสุ่มตัวเลขซึ่งสร้างด้วยคอมพิวเตอร์	(computer-gen- 

erated	random	number	table)	แบบ	block	of	four	ในการ 

กำาหนดอาสาสมัครว่าอยู่กลุ่มใด	การคำานวณขนาดตัวอย่าง(22) 

โดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดหลังผ่าตัด	6	ชั่วโมง	จากการ 

ศึกษานำาร่อง	(pilot	study)	ในกลุ่มทดลองลดลงร้อยละ	45	ค่า	

alpha	เท่ากับ	0.05	ค่า	beta	เท่ากับ	0.2	และเพิ่มขนาดตัวอย่าง

อีกร้อยละ	20	สำาหรับกรณีอาสาสมัครออกจากการศึกษา	(drop	

out)	คำานวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ	25	คน

กระบวนการผ่าตัดฟันคุด	ในการผ่าตัดครั้งแรก	อาสา-

สมัครจะเลือกซี่ฟันที่จะผ่าตัดโดยการจับฉลาก	ชั่งนำ้าหนักเพื่อ 

คำานวนปริมาณยาชาสูงสุดที่ใช้	วัดความดันเลือดและชีพจรก่อน

การผ่าตัด	การผ่าตัดทั้งหมดกระทำาโดยทันตแพทย์เพียงคนเดียว	

ภายใตย้าชาเฉพาะทีโ่ดยการฉดียาชาสกดัประสาทอนิฟิเรยีรอ์ลั- 
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วีโอลาร์ เส้นประสาทลิงกวล (lingual nerve) และเส้นประสาท 

ลองบัคคัล (long buccal nerve) ด้วยยาอาร์ติเคน 4% ผสม

อิพิเนฟริน 1 : 100,000 ประเมินอาการชา ทำาการผ่าตัดฟันคุด

โดยการเปิดแผ่นเหงือก กรอตัดกระดูกรองรับฟัน กรอตัดฟัน 

นำาฟันออกทีละส่วนจนหมด ทำาความสะอาดเบ้าฟัน ห้ามเลือด

และทำาการล้างเบ้าฟันโดยเจ้าหน้าที่จะเตรียมนำ้าเกลือนอร์มัล

หรือยาอาร์ติเคน 4% ที่ใช้ทางทันตกรรมบรรจุในกระบอกฉีดยา

พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว ปริมาณ 3 มล. สำาหรับล้างเบ้าฟันตาม

กลุ่มที่แบ่งไว้ซึ่งทันตแพทย์ผู้ผ่าตัดและอาสาสมัครไม่ทราบชนิด

ของสารละลายทีใ่ชล้า้งเบา้ฟนั โดยทนัตแพทยจ์ะลา้งเบา้ฟนัดว้ย 

สารละลายเพียง 1 ชนิด (นำ้าเกลือนอร์มัล หรือยาอาร์ติเคน 4%)

ก่อนที่จะทำาการเย็บแผล หลังการผ่าตัดทันตแพทย์จ่ายยาแก้

ปวดไอบูโพรเฟนให้อาสาสมัครรับประทานครั้งละ 400 มก. เมื่อ

มีอาการปวดทุก 6 ชั่วโมง ตามที่อาสาสมัครต้องการ จากนั้นอีก 

1 เดือนต่อมาจึงผ่าตัดฟันคุดอีกซี่ แล้วล้างเบ้าด้วยสารละลาย 

อีกชนิดหนึ่ง จับเวลาในการผ่าฟันคุดนับจากเริ่มตั้งแต่ลงมีดผ่า 

ตัดถึงเย็บแผลเสร็จ

ทำาการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของอาสา-

สมัคร ได้แก่ เพศ และอายุ เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดฟันคุด และแจก

แบบบันทึกให้อาสาสมัคร เพ่ือให้บันทึกเวลาที่อาสาสมัครใช้ยา

แก้ปวดครั้งแรก ปริมาณยาแก้ปวดที่ใช้ใน 24 ชั่วโมงแรก และ

ปริมาณที่ใช้ในระยะเวลา 7 วันก่อนมาตัดไหม บันทึกค่าคะแนน

ความปวด ณ เวลา 1, 6, 12 และ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดด้วยมาตร 

วัดวิชวลอะนาล็อก (visual analog scale) ตลอดจนปัญหา 

และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น

การวิเคราะห์ผล เปรียบเทียบปริมาณยาชาที่ใช้ ระยะ 

เวลาในการผ่าตัด คะแนนปวดหลังผ่าตัด ปริมาณยาแก้ปวดที่ใช้

โดยใช้ paired t-test ส่วนข้อมูลเพศ ภาวะแทรกซ้อน ทดสอบ

สถิติโดยใช้ chi-square test โดยถือว่ามีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ p-value < 0.05

งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม

วิจัยในคน กรุงเทพมหานคร รหัสโครงการ S007h/59

ผลการศึกษา

มีอาสาสมัครเข้าร่วมในการศึกษาทั้งสิ้น 25 คน อายุเฉลี่ย 

22.32 ± 3.25 ปี เป็นหญิง 17 คนคิดเป็นร้อยละ 68.0 ชาย 8 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 การผ่าตัดฟันคุดกลุ่มที่ล้างด้วยนำ้าเกลือ

นอร์มัลใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 10.96 ± 3.37 นาที ไม่แตกต่างจาก

กลุ่มที่ใช้อาร์ติเคนซึ่งใช้เวลาเท่ากับ 10.56 ± 3.99 ปริมาณยาชา 

ที่ใช้ในกลุ่มที่ล้างด้วยนำ้าเกลือนอร์มัลเท่ากับ 1.86 ± 0.28 มล. 

ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ใช้อาร์ติเคนซึ่งใช้ปริมาณยาชาเท่ากับ  

1.94 ± 0.33 มล. โดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ  ในการผ่าตัด 

ฟันคุดในผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม หลังการผ่าตัดฟันคุดจำานวน 50 ซ่ี  

พบว่ามีจำานวน 30 ซี่ท่ีอาสาสมัครรับประทานยาแก้ปวดไอบู-

โพรเฟนใน 6 ช่ัวโมงแรกหลังผ่าตัด คิดเป็นร้อยละ 60.0 ค่า 

เฉลี่ยความปวดของกลุ่มที่ได้รับการล้างด้วยนำ้าเกลือนอร์มัล 

ทีช่ว่งเวลา 1, 6, 12 และ 24 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั เทา่กบั 1.24 ± 2.26,  

4.52 ± 2.50, 2.36 ± 1.63 และ 2.00 ± 1.98 ตามลำาดับ ใน 

ขณะที่ค่าเฉลี่ยความปวดของกลุ่มที่ได้รับการล้างด้วยยาอาร์ติ-

เคน 4% ที่ช่วงเวลา 1, 6, 12 และ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเท่ากับ 

0.72 ± 1.67, 5.28 ± 2.52, 3.24 ± 2.65 และ 2.32 ± 2.39  

ตามลำาดับ จากการทดสอบทางสถิติด้วย paired t-test พบว่า

ค่าเฉลี่ยระดับความปวดของทั้ง 2 กลุ่ม ที่ช่วงเวลา 1 ชั่วโมงหลัง 

ผ่าตัด มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.029)  

ส่วนช่วงเวลาอื่น ค่าเฉล่ียระดับความปวดของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มี 

ความแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 1

ในผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการล้างเบ้าฟันด้วยนำ้าเกลือนอร์มัล

รับประทานไอบูโพรเฟนเม็ดแรกที่ช่วงเวลา 4.26 ± 2.87 ชั่วโมง 

หลังผ่าฟันคุด ส่วนกลุ่มท่ีใช้อาร์ติเคน รับประทานไอบูโพรเฟน

เม็ดแรกที่ช่วงเวลา 5.89 ± 3.43 ช่ัวโมงหลังผ่าฟันคุด โดยปริ- 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการล้างเบ้าฟันด้วยนำ้าเกลือนอร์มัลและอาร์ติเคน 4% ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

Table 1 Mean of pain scores in the patients receiving tooth irrigation with normal saline and 4% articaine within 24 hours.

Rinsing solution
Pain score (mean ± SD)

1 hour 6 hours 12 hours 24 hours

0.9% normal saline
4% articaine
P-value*  

1.24 ± 2.26
0.72 ± 1.67

0.029**

4.52 ± 2.50
5.28 ± 2.52

0.147

2.36 ± 1.63
3.24 ± 2.65

0.061

2.00 ± 1.98
2.32 ± 2.39

0.548

*paired t-test, **statistical significance
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มาณยาแก้ปวดที่ผู้ป่วยทั้ง	2	กลุ่มใช้ในช่วง	24	ช่ัวโมงแรกหลัง 

ผ่าตัดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(1.76	±	 

1.64	เมด็ในกลุ่มทีล่า้งดว้ยนำา้เกลอืนอรม์ลั	และ	1.64	±	1.11	เมด็

ในกลุ่มที่ใช้อาร์ติเคน)	ดังแสดงในตารางที	่2

วิจารณ์
การลดอาการปวดหลังผาตัดฟันคุดมีหลายวิธีทั้งการใช

ยากลุมโอปิออยด ยากลุม	NSAID	หรือ	COX-2	inhitor ซึง่ม	ี

ขอดีขอเสียแตกตางกัน การใชยาชาลางแผลเป็นอีกวิธีหนึ่งทีน่ํา

มาใชในการผาตัดเสนเอ็นฝ่ามือ(23) และการลางชองหลังลูกตา	

(retrobulbar)	ในการผาตัดหนุนตาขาว(16)	พบวาสามารถลด 

อาการปวดหลังผาตดัได และในปี	ค.ศ.2010	Khorshidi Khavi 	

และคณะ	พบวาการลางเบาฟันดวยยาชาบูพิวาเคน	0.5% ผาน 

ทางเข็มปลายทู (blunt-tipped	catheter) หลังผาตัดฟันคุด	

สามารถลดอาการปวดหลังผาตัดใน	24	ช่ัวโมงแรกได(20)	และเบา

ฟันของฟันกรามลางซี่ที่สามเป็นตําแหนงเหมาะสมที่ทันตแพทย

สามารถลางเบาฟนดวยยาชา	โดยยาชาสามารถสัมผัสกับเบาฟน

ทั้งหมดเป็นเวลาอยางนอย	10	วินาทีได  จึงเป็นวิธีทีน่ํามาใชใน

การศึกษานี ้แตยาชาบูพิวาเคนในรูปแบบยาชาทางทันตกรรม

ไมมีจําหนายในประเทศไทย	การศึกษานี้จึงเลือกใชยาชาอาร-

ติเคน	4%	ที่ผสมอิพิเนฟริน	1 : 100,000  ซึ่งเป็นรูปแบบยาชา

ที่ใชในทางทันตกรรมและมีฤทธิ์ซึมผานเนื้อเยื่อไดดีกวายาชา

ชนิดอื่น	ยาชาชนิดนี้มีระยะเวลาออกฤทธิ์ในเนื้อเยื่อโพรงประ-

สาทฟัน	60-75	นาที	 ในเนื้อเยื่อออน	180-360	นาที	 จึงนาจะ

ควบคมุชวงที่มีอาการปวดมากที่สุดหลังผาตดัฟันคุดได	และ 

สามารถลดปริมาณยาและอาการไมพึงประสงคของยาแกปวด 

ลงดวย

การประเมินความปวดหลังผ่าตัดฟันคุดเป็นการประเมิน

โดยผู้ป่วย	มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ(24,25)	เช่น	อายุ	เพศ	

ความวิตกกังวล	ประสบการณ์ความปวดของผู้ป่วย	ประสบการณ์

ของทันตแพทย์	ปัจจัยอื่น	ๆ 	เช่น	การรับประทานยาบางชนิด(21) 

การวิจัยนี้จึงศึกษาในผู้ป่วยที่มีฟันคุดเหมือนกันทั้ง	2	ข้าง	และ

ทำาการศึกษาแบบไขว้เพ่ือลดอคติของการประเมินความปวด	 

ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉล่ียความปวดหลังผ่าตัดมีค่าสูงสุด 

ในชั่วโมงที	่6	เท่ากับ	4.52	และ	5.28	ในกลุ่มฟันคุดที่ล้างเบ้าฟัน 

ด้วยนำ้าเกลือและยาอาร์ติเคน	4%	ตามลำาดับ	เช่นเดียวกับการ 

ศึกษาของ	Khorshidi	Khavi	และคณะ(20)	และ	Tuffin	และ

คณะ(26)	แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ซึ่งต่างจากการ 

ศึกษาของ	Khorshidi	Khiavi(20)	ที่ใช้ยาชาบูพิวาเคน	0.5%	ใน 

การล้างเบ้าฟันอาจเนื่องจากการศึกษานี้ให้ผู้ป่วยสามารถรับ- 

ประทานยาแก้ปวดไอบูโพรเฟนได้เม่ือมีอาการปวดตามต้องการ	 

และมีผู้ป่วยถึงร้อยละ	60.0	ใช้ยาแก้ปวดใน	6	ชั่วโมงแรก	การ

ประเมินคะแนนความปวดจึงอาจมีผลของยาแก้ปวดร่วมด้วย	 

แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้ยาแก้ปวดครั้งแรก	พบ 

ว่าฟันซี่ที่ใช้อาร์ติเคนมีค่าเท่ากับ	5.89	ชั่วโมง	ส่วนฟันคุดซี่ที่ 

ใช้นำ้าเกลือนอร์มัลมีค่าเท่ากับ	4.26	ช่ัวโมงหลังผ่าฟันคุด	แสดง 

ว่าการใช้อาร์ติเคนทำาให้ผู้ป่วยหายปวดนานกว่าประมาณ	1.6	 

ช่ัวโมง	แต่ปริมาณยาไอบูโพรเฟนท่ีใช้ใน	24	ชั่วโมงไม่แตกต่าง 

กัน	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Tuffin	และคณะ(26)	ที่พบว่า 

การใช้ยาบูพิวาเคนล้างเบ้าฟันทำาให้คะแนนความปวดลดลง 

แต่ไม่ทำาให้ปริมาณการใช้ยาแก้ปวดและยามอร์ฟีนต่างกัน	นอก 

จากนี้อาร์ติเคนมีระยะเวลาออกฤทธ์ิสั้นกว่าบูพิวาเคน	คือออก 

ฤทธิ์ในเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน	60-75	นาที	ในเนื่อเยื่ออ่อน	

180-360	นาที	จึงอาจเป็นสาเหตุให้คะแนนเฉลี่ยความปวดใน

ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาที่ใช้ยาแก้ปวดไอบูโพรเฟนคร้ังแรก	ปริมาณยาแก้ปวดที่ใช้	ปริมาณยาชาที่ใช้	และระยะเวลาในการผ่าตัดฟันคุดทั้ง	2	ด้าน	 

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการล้างเบ้าฟันด้วยนำ้าเกลือนอร์มัลและอาร์ติเคน	4%

Table 2 Comparing	the	first	analgesic	(ibuprofen)	using	time,	amount	of	analgesic	used	in	24	hours,	volume	of	local	anesthesia	 

used	and	operation	time,	between	the	patients	receiving	tooth	irrigation	with	normal	saline	and	4%	articaine.

Rinsing solution First analgesic (ibuprofen)
using time (hrs.)

Amount of analgesic
used in 24 hrs (tablet)

Volume of local anesthesia
used (ml)

Operation time 
(mins)

4.26	±	2.87 1.76	±	1.64 1.86	±	0.28 10.96	±	3.37

5.89	±	3.43 1.64	±	1.11 1.94	±	0.33 10.56	±	3.99

0.9%	normal	saline 

4%	articaine 

P-value* 0.069 0.740 0.335 0.452

*paired	t-test



18 Thai J. Oral Maxillofac. Surg. Vol. 33 No. 1 Jan.-Jun. 2019

ชั่วโมงที่ 6, 12 และ 24 ไม่แตกต่างกันจากการใช้นํ้าเกลือนอร์มัล

 สําหรับช่วงเวลาชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดนั้น ค่าเฉลี่ยคะแนน

ความปวดในกลุ่มฟันคุดซี่ที่ล้างเบ้าฟันด้วยอาร์ติเคนมีค่าเท่ากับ 

0.72 ± 1.67 ตา่งจากฟันคดุซีท่ีใ่ชน้ํา้เกลอืนอรม์ลัทีม่คีะแนนเฉล่ีย

1.24 ± 2.26 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.029) อย่างไรก็ 

ตาม ค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดเป็นค่าท่ีตํ่ามาก อาจเน่ืองจาก

ยังคงมีฤทธิ์ของยาชาจากการทําการสกัดเส้นประสาทอินฟีเรียร์

อัลวิโอลาร์ เช่นเดียวกับ Khorshidi Khiavi(20) ซึ่งมีคะแนนความ

ปวดเฉล่ียเพียง 0.3 และ 1.0 ในการใช้นํ้าเกลือนอร์มัลและยา 

บูพิวาเคน ตามลําดับ

 อาร์ติเคนเป็นยาชากลุ่มเอไมด์ชนิดเดียวที่มีกลุ่มเอสเทอร์

(ester group) ในสูตรโครงสร้าง ถูกกําจัดออกจากร่างกายด้วย

เอนไซม์พลาสมาเอสเตอร์เรส (plasma esterase) ในกระแส

เลือดและเอนไซม์ในตับ จึงควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรค 

ตับ ปริมาณยาชาอาร์ติเคนสูงสุดที่แนะนําให้ใช้ได้คือ 7.0 มก./ 

นํ้าหนักตัว 1 กก. และในแต่ละครั้งไม่เกิน 500 มก. และเนื่อง 

จากยาชาอาร์ติเคนที่ใช้มีส่วนผสมของอิพิเนฟรินในอัตราส่วน 

1 : 100,000 ซึ่งมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมีข้อ

แนะนําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดสามารถใช้

อิพิเนฟรินได้ไม่เกิน 0.04 มก. ในแต่ละครั้ง สําหรับยาชาอาร์ติ-

เคนทีใ่ชใ้นทางทันตกรรม 1 หลอดมปีรมิาณอารต์เิคน 68 มก. และ

มีอิพิเนฟริน 0.017 มก. การล้างเบ้าฟันด้วยยาชาบริเวณที่มีการ

อกัเสบของเนือ้เยือ่หรอืในกรณท่ีีรากฟนัอยูล่กึใกลก้บัหลอดเลอืด

อินฟีเรียร์อัลวีโอลาร์ต้องระมัดระวังการดูดซึมยาชาและอิพิเน- 

ฟรินเข้าหลอดเลือดอย่างรวดเร็ว

 การผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สามที่คุดอาจเกิดภาวะแทรก 

ซ้อนอื่น ๆ  นอกจากอาการปวด ได้แก่ อาการบวม อ้าปากได้ 

จํากัด และการติดเช้ือซ่ึงข้ึนกับหลายปัจจัย เช่น สภาพเนื้อเยื่อ

บริเวณท่ีผ่าตัด ระยะเวลาผ่าตัด ความยากง่ายของหัตถการ

ประสบการณ์ของทันตแพทย์ เป็นต้น ในการศึกษาครั้งนี้ทํา

โดยทันตแพทย์ท่ีมีประสบการณ์คนเดียว ระยะเวลาผ่าตัดเฉลี่ย

ประมาณ 10 นาที (6-25 นาที) ไม่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อน

หลังผ่าฟันคุดใด ๆ  ในทั้ง 2 กลุ่ม

สรุป

 การใช้ยาอาร์ติเคน 4% ล้างเบ้าฟันหลังผ่าตัดฟันคุด มี

ประสิทธิภาพลดอาการปวดหลังผ่าตัดในชั่วโมงแรกดีกว่าการใช้

นํ้าเกลือนอร์มัล โดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดใด ๆ
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ความถูกต้องของค่าจุดตัดของคามีเรียร์สำาหรับฟันกรามล่างซี่ที่สาม
ในการประเมินอายุ 18 ปีในคนไทย

Accuracy of Cameriere’s cut-off value for lower third molar 
in assessing 18 years of age in Thai population

บทคัดย่อ  การศกึษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความถกูตอ้งของการประเมนิอายดุว้ยวธิขีองคามีเรยีรโ์ดยใชค้า่จดุตัดของ 

ค่าดัชนีฟันกรามซี่ที่สามประเมินอายุคนไทยว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี ทำาการศึกษาโดยใช้ภาพรังสีแพโนรามิก  

จำานวน 249 ภาพ ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 14-22 ปี จากกลุ่มงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

โรงพยาบาลชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2559 คำานวณค่าดัชนีฟันกรามซี่ที่สามโดยวัดระยะห่างขอบด้านในปลาย 

รากฟันรวมกันหารด้วยความยาวฟัน ผลการศึกษาพบว่าท่ีค่าดัชนีฟันกรามซ่ีท่ีสาม < 0.08 ของฟันด้านซ้าย ค่าความไว 

ค่าความจำาเพาะและสัดส่วนความถูกต้องในเพศหญิงและเพศชาย มีค่าเท่ากับ 75.3%, 81.8%, 78.1% และ 45.8%, 

93.9%, 65.3% ตามลำาดับ โดยที่ค่าของฟันด้านซ้ายและด้านขวาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ จากผล

การศึกษาอาจสรุปได้ว่า ควรมีการศึกษาค่าจุดตัดที่จำาเพาะในคนไทยเพิ่มเติม เนื่องจากการศึกษานี้พบว่ามีค่าสัดส่วน 

ความถูกต้องตำ่า โดยเฉพาะในเพศชาย โดยข้อจำากัดของการศึกษานี้คือความแปรปรวนของฟันกรามล่างซี่ที่สาม
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คำ�สำ�คัญ: การประมาณอายุ ฟันกรามแท้ซี่ที่สาม อายุ 18 ปี 

Abstract The objective of the study was to test the accuracy of Cameriere’s cut-off value of third 

molar maturity index (I3M) in Thai population to determine whether an individual was older 

than 18  years. For materials and methods, the digital panoramic images of 249 Thai children and 

young adults, age between 14-22 years, were selected from the Oral and Maxillofacial Department, 

Chonburi Hospital during 2013-2016. To discriminate the age, third molar maturity index was  

calculated as being sum of the inner side of apices’ distance divided by tooth length. For the 

results, at I3M < 0.08 (left side), the sensitivity, specificity and accurate classification in females and 

males were 75.3%, 81.8%,78.1% and 45.8%, 93.9%, 65.3% respectively. Left side had no statistical 

difference from the right side. For conclusions, the specific cut-off value should be further studied 

especially in Thai males, because this study showed low accurate classification. The limitation of the 

study was the variation of lower third molar.

Keywords: age estimation, third molar, 18 years of age

บทนำา

การประมาณอายุในทางกฎหมายมีความสำาคัญทั้งในคน

ที่มีชีวิตอยู่และผู้ท่ีเสียชีวิตไปแล้ว	กรณีผู้เสียชีวิต	การประมาณ

อายุจะใช้เพื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่สูญหาย	ส่วนกรณีผู้ที่ยัง

มีชีวิต	การประมาณอายุจะมีบทบาททางนิติเวชศาสตร์	รวมไป

ถึงประเด็นทางกฎหมาย	และสังคม(1)	เช่น	ในกรณีของประมวล

กฎหมายอาญา	มาตรา	75	ซึ่งกล่าวไว้ว่า	“ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปี

แต่ตำ่ากว่าสิบแปดปี	กระทำาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด	

ถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ	ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ 

กำาหนดไว้สำาหรบัความผดิลงกึง่หนึง่”	หรอืในมาตรา	76	ซึง่กลา่ว

ไว้ว่า	“ผู้ใดอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี	กระทำาการอัน

กฎหมายบญัญัตเิปน็ความผดิ	ถา้ศาลเหน็สมควรจะลดมาตราส่วน

โทษที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นลงหน่ึงในสามหรือกึ่งหนึ่ง

ก็ได”้	จะเหน็ไดว่้าการประมาณอายุของบคุคล	โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 

ในช่วงอายุ	18	ปีนั้นมีความสำาคัญค่อนข้างมาก	นอกจากนี้	การ

ประมาณอายุยังมีประโยชน์ในกลุ่มประชากรที่ตกสำารวจ	ปัญหา

แรงงานต่างด้าว	และผู้ลี้ภัยตามพื้นที่ต่าง	ๆ 	ในประเทศ	ซึ่งไม่มี

เอกสารระบุตัวตนหรือวันเดือนปีเกิดได้	รวมถึงประโยชน์ในทาง 

การแพทย์	เช่น	การวางแผนการรักษา	และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่

จะเกิดขึ้นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน(2)

ในเดก็ท่ีกำาลังเจริญเตบิโตสามารถประมาณอายไุด้ค่อนขา้ง

แม่นยำาโดยใช้ทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยา	เช่น	การตรวจร่างกาย	

การวัดสัดส่วนของร่างกาย	การตรวจการเจริญทางเพศ	และการ

ตรวจการเจริญของโครงกระดูก(1)	อย่างไรก็ตาม	โครงกระดูก

มกัไดร้บัอทิธิพลจากปจัจยัทางสิง่แวดลอ้มและรงัสีปรมิาณสูง	จงึ

มีผู้นำาเสนอทางเลือกใหม่ในการประมาณอายุโดยใช้ฟัน	ซึ่งการ

เจรญิเตบิโตจะไดร้บัอทิธพิลจากยนีมากกวา่สิง่แวดลอ้ม(3)	การใช ้

ฟันแท้ประมาณอายุจะมีประสิทธิภาพมากจนถึงช่วงอายุ	12-14	

ปี	คือ	เม่ือฟันกรามซ่ีที่สองพัฒนาสมบูรณ์แล้วเท่านั้น	หลังจาก

นั้นจะมีเพียงฟันกรามซ่ีท่ีสามที่ยังเจริญอยู่	ซึ่งสามารถนำามา 

ใช้ในการประมาณอายุช่วง	14-23	ปีได้(1,4-18)	ในปี	ค.ศ.2008	 

Cameriere	และคณะ(4)	ได้รายงานการประมาณอายุด้วยปลาย 

รากฟันกรามซี่ที่สามด้วยวิธีของ	Cameriere	เทียบกับวิธีของ	 

Demirjian	ในการประมาณอายุคนผิวขาวที่มีอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้น 

ไป	จากนั้นในปี	ค.ศ.2014	Cameriere	และคณะ(1)	ได้รายงาน 

การใช้เทคนิคนี้ในชาวแอลเบเนียเพื่อทดสอบค่าจุดตัดที่ค่าดัชนี 

ฟนักรามซ่ีทีส่ามเทา่กบั	0.08	เพือ่แบง่กลุ่มอายทุีม่ากกวา่และนอ้ย 

กว่า	18	ปีออกจากกัน	พบว่าสามารถใช้ค่านี้ในการแบ่งช่วงอายุ

ระหว่างวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในชาวแอลเบเนียได้ดี	ในปี	ค.ศ.2015	

Deitos	และคณะ(19)	ใช้วิธีเดียวกันเพื่อแบ่งกลุ่มอายุที่	18	ปีใน 
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ชาวบราซิล	พบวามีคาความถูกตองคอนขางสูง	 สวนการศึกษา 

ในคนไทยครั้งแรกเริ่มในป ี ค.ศ.2009	โดย	Thevissen และ 

คณะ(14)	ใชวิธีของ	Gleiser	และ	Hunt	ปรับปรุงโดย	Kohler	ใน 

การประมาณอายุจากฟันกรามลางซี่ที่สาม	โดยหาสูตรถดถอยที่

เหมาะสมเพื่อคํานวณอายุคนไทย	แยกเป็นสูตรของเพศชายและ

เพศหญิง จากนั้นในป ี ค.ศ.2017	Duangto	และคณะ(12) ใชวิธี

ของ	Demirjian ในคนไทยพบวาสามารถประมาณอายุไดคอนขาง

ถูกตองในกลุมเด็ก วัยรุน และผูใหญ	แตจากการทบทวนวารสาร

ยังไมพบการประมาณอายุดวยวิธีของ	Cameriere	ในคนไทย	

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือเพื่อทดสอบความถูก

ต้องของการประมาณอายุด้วยวิธีของ	Cameriere	โดยใช้ค่าจุด

ตัดที่	0.08	ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทย

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การวจิยันีผ้า่นการรับรองจากคณะกรรมการวจิยัและจรยิ-

ธรรมการวิจัย	โรงพยาบาลชลบุร	ีเลขที	่73/2560

1. กลุ่มตัวอย่าง

การศกึษานีเ้ปน็การศกึษายอ้นหลงัแบบตดัขวาง	โดยศึกษา

จากภาพรังสีแพโนรามิก	ที่ถ่ายด้วยเครื่อง	Sistema	Rayos	X	

Digital	Extraoral	รุ่น	CS	8000C	ของผู้มารับบริการที่กลุ่มงาน

ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	โรงพยาบาลชลบุรี	

ช่วงอาย	ุ14-22	ปี	ตั้งแต่ป	ีพ.ศ.2556-2559	โดยคำานวณจำานวน

กลุ่มตัวอย่างได้	181	คน	ได้กำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าการ 

ศึกษา	ประกอบด้วย	1)	เป็นคนไทยที่มีอายุ	14-22	ปี	โดยใช้ 

ข้อมูลวันเดือนปีเกิดจากการลงทะเบียนในระบบเวชระเบียน

ของโรงพยาบาล	และ	2)	มีฟันล่างครบทุกซ่ียกเว้นกรณีถอนฟัน 

เพื่อจัดฟัน	กฎเกณฑ์ในการตัดออกจากการศึกษา	ประกอบด้วย	

1) ภาพรังสีที่เห็นฟันกรามล่างซี่ท่ีสามไม่ชัด	และ	2)	ผู้ป่วยที่มี

รอยโรคในกระดูกขากรรไกร	จากการเก็บข้อมูลพบว่ามีภาพรังสี 

แพโนรามิกที่เข้าเกณฑ์จำานวน	249	ภาพ	โดยระบุภาพเป็นรหัส

ตัวเลขและไม่บ่งชี้ถึงตัวผู้ป่วย

2. การวัดภาพรังสีแพโนรามิก

วัดค่าดัชนีฟันกรามซี่ที่สาม	(I3M)	จากฟันกรามล่างซี่ที่

สามด้านซ้ายและขวาด้วยวิธีของ	Cameriere	โดยวัดค่าใน

โปรแกรมภาพถ่ายรังสีอินฟินิต	(INFINIT)	ในฟันที่ปลายรากปิด	

(รูปที่	1)	I3M	มีค่าเท่ากับ	0	ในฟันท่ียังมีการพัฒนาของราก	ค่า	

I3M	คำานวณจากระยะระหว่างขอบด้านในของรากฟันรวมกันทุก 

ราก	(A+B)	หารด้วยความยาวของฟันจากปุ่มฟันที่สูงที่สุด	(C)	

[I3M	=	(A+B)/C]	(รูปที่	2)	ใช้ค่าจุดตัดที่	0.08	โดยบุคคลนั้น 

จะมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ	18	ปี	เมื่อ	I3M	<	0.08	และมีอายุ

น้อยกว่า	18	ปีเมื่อ	I3M	≥	0.08	การวัดกระทำาโดยผู้วิจัย	1	คน

และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม	Excel	เป็นรหัสของภาพรังสี	 

เพศ	อายุจริง	และอายุจากการคำานวณของแต่ละบุคคล

รูปที่ 1	 ฟันปลายรากปิด	I3M	เท่ากับ	0

Fig. 1	 Complete	closed	apex	I3M	was	0.

รูปที่ 2	 I3M	คำานวณจากระยะระหว่างขอบด้านในของรากฟันทั้งด้าน

ใกล้กลางและไกลกลาง	(A+B)	หารด้วยความยาวของฟันจาก

ปุ่มฟันที่สูงที่สุด	(C)	

Fig. 2	 I3M was sum of the distances of the inner sides of the 

open	apices	of	both	mesial	and	distal	roots	(A+B)	

divided by the tooth length from the highest cusp  

tip	(C).

C

A

B
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3. การวิเคราะห์ทางสถิติ
การประเมินความเชื่อถือได้ของผู้วิจัยทำาโดยสุ่มตัวอย่าง

ภาพรังสีมา	40	ภาพ	วัด	I3M	2	คร้ังห่างกัน	45	วัน	จากนั้น 

คำานวณค่า	Cohen’s	kappa	coefficient	เพื่อดูความเห็น 

ที่เหมือนกันในการเลือกกลุ่มที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่า	18	 

ปี

ค่าความไว	(sensitivity)	คำานวณจากสัดส่วนของกลุ่ม

ตัวอย่างที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ	18	ปีที่	I3M	<	0.08	และค่า

ความจำาเพาะ	(specificity)	คำานวณจากสดัสว่นของกลุม่ตัวอยา่ง

ที่อายุน้อยกว่า	18	ปี	ที่	I3M	≥	0.08	สัดส่วนความถูกต้องในการ

แยกประเภท	(proportion	of	correctly	classified)	คำานวณ

จากสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ	18	ปี	ที่	 

I3M	<	0.08	รวมกับกลุ่มตัวอย่างท่ีอายุน้อยกว่า	18	ปี	ที่	I3M	≥	 

0.08	ใช้	independent	sample	t-test	ในการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่า	I3M	ระหว่างเพศชายและเพศหญิง	และ 

ใช้	paired	sample	t-test	ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของค่า	I3M	ระหว่างด้านซ้ายและด้านขวา

นอกจากนี้ยังคำานวณค่าทำานายโรคเมื่อผลการทดสอบ 

เป็นบวก	(positive	predictive	value	[PPV])	หมายถึงร้อยละ

ของผู้ที่ให้ผลการทดสอบเป็นบวก	(I3M	<	0.08)	ซึ่งมีอายุมากกว่า

หรือเท่ากับ	18	ปีจริง	ในทางตรงข้ามค่าทำานายโรคเม่ือผลการ

ทดสอบเป็นลบ	(negative	predictive	value	[NPV])	หมาย

ถึงร้อยละของผู้ที่ให้ผลการทดสอบเป็นลบ	(I3M	≥	0.08)	ซึ่งมีอายุ

น้อยกว่า	18	ปี	อัตราส่วนความน่าจะเป็นแบ่งเป็นผลบวกและ 

ผลลบ	(positive	likelihood	ratio	[LR+]	และ	negative	like- 

lihood	ratio	[LR-])	โดย	LR+	หมายถึงอัตราท่ีผลการทดสอบ 

ใหผ้ลบวกในกลุม่ตวัอยา่งทีอ่ายมุากกวา่หรือเทา่กบั	18	ป	ีเปรยีบ

เทยีบกบัผลการทดสอบใหผ้ลบวกในกลุ่มตวัอยา่งทีอ่ายนุอ้ยกวา่	 

18	ปี	และ	LR-	หมายถึงอัตราท่ีผลการทดสอบให้ผลลบในกลุ่ม

ตัวอย่างที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ	18	ป	ีเปรียบเทียบกับผลการ 

ทดสอบให้ผลลบในกลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยกว่า	18	ปี	จากตาราง

การณ์จร	(contingency	table)	2	×	2	สามารถคำานวณค่าเหล่า 

น้ี	และความนา่จะเปน็กอ่นทราบผลการทดสอบ	(pre-test	prob-

ability)	หรือความชุกเพื่อท่ีจะหาความน่าจะเป็นหลังทราบผล

การทดสอบ	(post-test	probability)	ซึ่งเป็นโอกาสที่จะมีอายุ

มากกว่าหรือเท่ากับ	18	ปีหรือไม่	เมื่อทำาการทดสอบตามสูตร 

ดังนี้

Post-test probability =

(sensitivity)(pre-test	probability)

(sensitivity)(pre-test	probability)	+	(1-specificity)(1-pre-test	probability)

การวิเคราะห์สถิติทั้งหมดใช้โปรแกรม	SPSS	Statistics	

17.0

ผลการวิจัย

ผลการทดสอบ	Cohen’s	kappa	มีค่าเท่ากับ	0.898	 

(p <	0.05)	แสดงถึงความน่าเชื่อถือของผู้ประเมินอยู่ในระดับดี

มาก	เมื่อวัดจากฟันล่างซ้าย	ในตารางที	่1	แสดงการแจกแจงของ

ประชากรที่ศึกษาโดยแบ่งตามอายุและเพศซึ่งมีทั้งหมด	249	คน	

เป็นเพศหญิง	128	คน	(ร้อยละ	51.4)	เพศชาย	121	คน	(ร้อยละ	 

48.6)	เม่ือพิจารณาตามช่วงอายุพบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มีจำานวน 

มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ	19	ปีสำาหรับเพศหญิง	(28	คน	=	ร้อยละ	 

21.9)	และช่วงอายุ	18	ปีสำาหรับเพศชาย	(26	คน	=	ร้อยละ	21.5)	 

อายุเฉล่ียในเพศหญิงและชายเท่ากับ	17.80	±	1.88	ปี	และ	

17.74	±	1.92	ปีตามลำาดับ

ในการคำานวณค่าจุดตัดตามรายงานของ	Cameriere	โดย

ดูจากความถูกต้องของค่า	I3M	ที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง	ดังแสดง 

ในตารางที่	2	ซึ่งแสดงจำานวนของ	1)	ผู้ที่มีค่า	I3M	≥	0.08	และอายุ

น้อยกว่า	18	ปี	(true	negative)	2)	ผู้ที	่I3M	≥	0.08	และอายุ	18	ปี

ขึ้นไป	(false	negative)	3)	ผู้ที	่I3M	<	0.08	และอายุน้อยกว่า	18	

ตารางที่ 1 แสดงการแจกแจงแบ่งตามเพศและอายุของประชากรที่ศึกษา	

(ซาย)

Table 1 Age	and	sex	distribution	of	the	studied	sample	(left).

Age (years)
Gender

Total
Females Males

14 3 8 11

15 13 11 24

16 21 14 35

17 18 16 34

18 23 26 49

19 28 23 51

20 9 15 24

21 12 8 20

22 1 0 1

Total 128 121 249
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ปี	(false	positive)	และ	4)	ผู้ที่	I3M	<	0.08	และอายุ	18	ปีขึ้นไป	 

(true	positive)	ค่าความไววัดจากสัดส่วนของคนที่มีอายุมาก 

กว่าหรือเท่ากับ	18	ปีที่	I3M	<	0.08	ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	ใน

เพศหญิง	และเพศชายเท่ากับ	60.7%	(95%	CI	=	52.7-68.6%),	

75.3%	(95%	CI	=	65.5-85.2%)	และ	45.8%	(95%	CI	=	34.3-

57.3%)	ตามลำาดบั	คา่ความจำาเพาะวัดจากสดัสว่นของคนทีม่อีายุ

น้อยกว่า	18	ปีท่ี	I3M	≥	0.08	ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	เพศหญิง	

และเพศชายเท่ากับ	87.5%	(95%	CI	=	81.1-93.9%),	81.8%	

(95%	CI	=	71.6-92.0%)	และ	93.9%	(95%	CI	=	87.2-100%)	

ตามลำาดับ	โดยสามารถจัดแยกกลุ่มได้ถูกต้องรวมทั้งหมด	179	 

คนจาก	249	คน	แยกเป็นเพศหญิง	100	คนจาก	128	คน	เพศ

ชาย	79	คนจาก	121	คน	คิดเป็นสัดส่วนความถูกต้องในการ 

แยกประเภท	(กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	เพศหญิง	และเพศชาย)	เท่า 

กับ	71.9%	,78.1%	และ	65.3%	ตามลำาดับ	ส่วนค่า	PPV	(ร้อย 

ละของผู้ที่ให้ผลการทดสอบเป็นบวก	(I3M	<	0.08)	ซึ่งมีอายุมาก 

กว่าหรือเท่ากับ	18	ปีจริง)	มีค่าเท่ากับ	87.1%	(95%	CI	=	80.6-

93.7%)	และคา่	PPV	ในเพศหญงิและเพศชายมคีา่เทา่กบั	84.6%	 

(95%	CI	75.8-93.4%)	และ	91.7%	(95%	CI	=	82.6-100%)	

ตามลำาดับ	ค่า	NPV	(ร้อยละของผู้ที่ให้ผลการทดสอบเป็นลบ	

(I3M	≥	0.08)	ซึ่งมีอายุน้อยกว่า	18	ปีจริง)	มีค่าเท่ากับ	61.5%	

(95%	CI	=	53.6-69.3%)	และค่า	NPV	ในเพศหญิงและเพศชาย

มีค่าเท่ากับ	71.4%	(95%	CI	=	60.3-82.6%)	และ	54.1%	(95%	

CI	=	43.5-64.7%)	ตามลำาดับ

คา่	LR+	(อัตราทีผ่ลการทดสอบจะใหผ้ลบวกในกลุม่ตวัอยา่ง 

ที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ	18	ปีเทียบกับกลุ่มที่อายุน้อยกว่า	18	

ปี)	มีค่าเท่ากับ	4.85	เท่า	(95%	CI	=	2.87-8.20)	และค่า	LR+	ใน

เพศหญิงและเพศชาย	มีค่าเท่ากับ	4.14	เท่า	(95%	CI	=	2.33-

7.37)	และ	7.50	เท่า	(95%	CI	=	2.40-23.0)	ตามลำาดับ	ในทาง

ตรงข้าม	ค่า	LR-	(อัตราที่ผลการทดสอบให้ผลลบในกลุ่มตัวอย่าง

ที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ	18	ปีเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อย

กว่า	18	ปี)	มีค่าเท่ากับ	0.45	เท่า	(95%	CI	=	0.36-0.55)	โดย 

ค่า	LR-	ในเพศหญิงและเพศชาย	มีค่าเท่ากับ	0.30	(95%	

CI	=	0.20-0.46)	และ	0.58	(95%	CI	=	0.46-0.72)	ตามลำาดับ

ค่า	pre-test	probability	(ความชุกของกลุ่มตัวอย่างที่ 

อายุมากกว่าหรือเท่ากับ	18	ปี)	เท่ากับ	58.2%	ค่า	positive	

post-test	probability	(ถ้าผลการทดสอบเป็นบวกมีโอกาสที่

กลุ่มตัวอย่างจะมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ	18	ปี)	เท่ากับ	87.1%	

ส่วนค่า	negative	post-test	probability	(ถ้าผลการทดสอบ 

เป็นลบมีโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะมีอายุน้อยกว่า	18	ปี)	เท่ากับ	

38.5%

ตารางที่	3	แสดงรายละเอียดของค่าเฉลี่ยอายุจริงและค่า

เบีย่งเบนมาตรฐานสำาหรบัคา่ดชันีฟนักรามซีท่ีส่ามแตล่ะชว่งแยก 

ตามเพศ	จากตารางแสดงถึงอายุจริงที่ลดลงเมื่อ	I3M	เพิ่มขึ้น	อายุ

เฉล่ียของเพศหญิงและเพศชายในช่วงที่	I3M	เท่ากับ	0-0.04	คือ	

18.93	±	1.47	ปี	และ	19.48	±	0.99	ปี	ตามลำาดับ	โดยมีกลุ่ม

ตวัอยา่งหญิง	50	คน	(ร้อยละ	87.7)	และชาย	30	คน	(รอ้ยละ	96.8)	

ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ	18	ปี	เพศชายมีอายุเฉล่ียมากกว่า 

เพศหญิงเกือบทุกช่วง	(0.0-0.7)	แต่มีความแตกต่างอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติในช่วง	0.0-0.04	เท่านั้น	(p	=	0.04)

เมือ่พจิารณาฟันลา่งขวา	พบมีจำานวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด	

228	ราย	เป็นเพศหญิง	118	ราย	เพศชาย	110	ราย	การกระจาย 

ตัวของเพศและอายุได้แสดงไว้ในตารางที่	4	ค่าความไวในเพศ 

หญิงและเพศชายเท่ากับ	79.4%	และ	50.0%	ตามลำาดับ	ส่วน 

ค่าความจำาเพาะในเพศหญิงและเพศชายเท่ากับ	78.0%	และ	

95.7%	ตามลำาดับ	สัดส่วนความถูกต้องในการจัดประเภทมีค่า

เท่ากับ	74.1%	คำานวณได้จากตารางที่	5	

ตารางที่	6	แสดงรายละเอียดของค่าเฉลี่ยอายุจริงและค่า

เบีย่งเบนมาตรฐานสำาหรบัคา่ดชันีฟนักรามซีท่ีส่ามแตล่ะชว่งแยก

ตามเพศ	อายุเฉลี่ยของเพศหญิงและเพศชายในช่วงที่	I3M	เท่ากับ	

0	-	0.04	คือ	18.73	±	1.50	ปี	และ	19.34	±	1.11	ปี	ตามลำาดับ	 

โดยเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติในช่วง	0.7-0.9	(p	=	0.016)	แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนี

ฟันกรามซี่ที่สามระหว่างด้านซ้ายและขวาพบว่าไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติทั้งในเพศหญิงและเพศชาย	ดังแสดง

ตารางที่ 2	 ตารางการณ์จรอธิบายความสามารถในการจำาแนกของการ

ทดสอบ	(ซ้าย)

Table 2 Contingency	table	describing	discrimination	perfor-

mance	of	the	test	(left).

Test Females Age 
(years) Total Males Age 

(years) Total

≥	18 <	18 ≥	18 <	18

I3M	<	0.08 55a 10b 65 33a 3b 36

I3M	≥	0.08 18c 45d 63 39c 46d 85

Total 73 55 128 72 49 121
atrue	positive,	bfalse	positive,	cfalse	negative,	dtrue	negative
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ตารางที่ 3 แสดงจำานวน	(N)	และค่าเฉลี่ยของอายุจริง	±	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	แบ่งตามดัชนีฟันกรามซี่ที่สามแยกเป็นเพศหญิงและเพศชาย	(ซ้าย)

Table 3 Number	of	individual	(N)	and	mean	of	chronological	age	±	standard	deviation	(SD)	according	to	the	third	molar	maturity	

index	(I3M)	group	for	females	and	males	(left).

I3M
Females

N
Years
Mean ± SD Males

N
Years
Mean ± SD Pb

0.0-0.04 57 18.93 ±	1.47 31 19.48 ±	0.99 0.040

(56)a (30)a

>	0.04-0.08 10 18.00 ±	1.63 10 18.10 ±	1.19 0.878

>	0.08-0.3 36 17.36 ±	1.51 47 17.74 ±	1.68 0.280

>	0.3-0.5 15 15.80 ±	1.08 23 16.30 ±	1.46 0.230

>	0.5-0.7 4 14.75 ±	0.50 5 16.00 ±	1.41 0.123

>	0.7-0.9 4 17.25 ±	2.06 4 14.50 ±	1.00 0.069

>	0.9-1.7 2 15.00 ±	0 1 14.00 - -

Total 128 121
anumber	of	individuals	with	closed	apex,	bindependent	samples	t-test

ตารางที่ 4 แสดงการแจกแจงแบ่งตามเพศและอายุของประชากรที่ศึกษา	

(ขวา)

Table 4 Age	and	sex	distribution	of	the	studied	sample	(right).

Age
(years)

Gender
Total

Females Males

14 3 7 10

15 10 11 21

16 19 13 32

17 18 15 33

18 23 24 47

19 25 21 46

20 9 13 22

21 10 6 16

22 1 0 1

Total 118 110 228

ตารางที่ 5 ตารางการณ์จรอธิบายความสามารถในการจำาแนกของการ

ทดสอบ	(ขวา)

Table 5 Contingency	table	describing	discrimination	perfor-

mance	of	the	test	(right).

Test Females 
Age (years) Total Males

Age (years) Total

≥	18 <	18 ≥	18 <	18

I3M	<	0.08 54a 11b 65 32a 2b 34

I3M	≥	0.08 14c 39d 53 32c 44d 76

Total 68 50 118 64 46 110
atrue	positive,	bfalse	positive,	cfalse	negative,	dtrue	negative

ในตารางที่	7

วิจารณ์

การประมาณอายุมปีระโยชนท์ีส่ำาคญัในทางนิตเิวชศาสตร์

และทางกฎหมาย	โดยฟันเป็นอวัยวะหน่ึงท่ีใช้ในการประมาณ

อายไุดค้อ่นขา้งแมน่ยำา	เนือ่งจากการเจรญิเตบิโตขึน้อยูก่บัปจัจยั

จากยีนมากกว่าปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม(3)	วิชาชีพทันตแพทย์จึงมี

บทบาทมากขึ้นในการช่วยประมาณอายุของประชากร	นอกจาก

นีย้งัมกีารนำาภาพรังสแีพโนรามกิท่ีทันตแพทยค์ุน้เคยมาใชใ้นการ 

ประเมินอายุจากฟัน	ซึ่งมีผู้รายงานหลายวิธี	เช่น	วิธีของ	Demir- 

jian(2,4,5,8,9,12,13,20-27)	วิธีของ	Willems(5,23,28)	วิธีของ	Moorrees(7) 

วิธีของ	Gleiser	และ	Hunt	ปรับปรุงโดย	Kohler(1,14,15,29)	วิธีของ	

Haavikko(6,23)	และวิธีของ	Cameriere(1,4,19)

ในการศึกษานีใ้ชว้ธิปีระมาณอายดุว้ยฟนักรามซีท่ีส่ามของ	 

Cameriere	ซึ่งเริ่มจากปี	ค.ศ.2008	Cameriere	และคณะ(4)	ได้

ศกึษาคา่จดุตดัทีค่า่ดชันฟีนักรามซีท่ีส่ามในคนผวิขาวเทยีบกบัวธีิ

ของ	Demirjian	พบว่าที่ดัชนีเท่ากับ	0.08	เป็นค่าจุดตัดที่เหมาะ

สมทีสุ่ดในการประเมินอาย	ุ18	ป	ีโดยมีคา่ความไวและค่าความจำา-

เพาะสูงกว่าวิธีของ	Demirjian	หลังจากนั้นจึงมีการศึกษาความ

ถูกต้องของค่าจุดตัดนี้ในชนชาติอื่นตามมา	ผลการศึกษาคร้ังนี้ 

ใช้ข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่างท้ังหมด	249	คน	อายต้ัุงแต่	14-22	ป	ีพบ

วา่คา่ความไวเทา่กบั	60.7%	และคา่ความจำาเพาะเท่ากบั	87.5%	
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เมือ่พจิารณาคา่ความไวแยกตามเพศพบวา่ในเพศหญงิมคีา่ความ

ไวเท่ากับ	75.3%	น้อยกว่าผลการศึกษาในชนชาติอื่น	ๆ 		บางการ

ศึกษา	(ออสเตรเลีย	90%,	ตุรกี	85%,	แอฟริกา	88%,	โคลัมเบีย	

95%,	เซอรเ์บยี	86%,	บราซิล	78%,	โครเอเชยี	84.3%,	เปร	ู96%	

และลิเบีย	90.6%)(4,18,30-37)	แต่ก็ยังมีค่ามากกว่าผลการศึกษาใน

หลายชนชาติ	(แอลเบเนีย	75%,	ซาอุดิอาระเบีย	51.3%,	อินเดีย 

66%	และดัทช์	72.7%)(1,16,35,38)	ในเพศชายมีค่าความไวเพียง	

45.8%	ซ่ึงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผลการศึกษาในชนชาติอื่น	

(ออสเตรเลีย	90%,	ตุรกี	94%,	แอฟริกา	88%,	โคลัมเบีย	91%,	

เซอร์เบีย	96%,	บราซิล	78%,	แอลเบเนีย	94%,	ซาอุดิอาระเบีย	

52.3%,	โครเอเชีย	91.2%,	อินเดีย	74.7%,	เปรู	84%,	ลิเบีย	

90.9%,	ดัทช์	84%)(1,4,16,18,30-38)	จึงควรระมัดระวังการแปลผลใน

เพศชายเพราะจะทำาใหป้ระมาณการของจำานวนคนท่ีอายุมากกว่า	

18	ปีน้อยกว่าความเป็นจริง

ตารางที่ 6 แสดงจำานวน	(N)	และค่าเฉลี่ยของอายุจริง	±	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	แบ่งตามดัชนีฟันกรามซี่ที่สามแยกเป็นเพศหญิงและเพศชาย	(ขวา)

Table 6 Number	of	individual	(N)	and	mean	of	chronological	age	±	standard	deviation	(SD)	according	to	the	third	molar	maturity	

index	(I3M)	group	for	females	and	males	(right).

I3M
Females

N
Years
Mean ± SD Males

N
Years
Mean ± SD Pb

0.0-0.04 59 18.73 ±	1.50 29 19.34 ±	1.11 0.054

(56)a (29)a

>	0.04-0.08 7 18.71 ±	1.80 8 18.13 ±	0.99 0.438

>	0.08-0.3 30 17.33 ±	1.37 44 17.64 ±	1.54 0.389

>	0.3-0.5 16 15.75 ±	1.39 20 16.30 ±	1.59 0.284

>	0.5-0.7 2 16.50 ±	2.12 5 15.80 ±	1.48 0.630

>	0.7-0.9 3 15.33 ±0.57 3 14.00 ±	0 0.016

>	0.9-1.7 1 16.00 - 1 14.00 - -

Total 118 110  
anumber	of	individuals	with	closed	apex,	bindependent	samples	t-test

ตารางที่ 7 แสดงจำานวนกลุ่มตัวอย่างและความแตกต่างของ	I3M	ระหว่าง

ด้านซ้ายและขวาแยกตามเพศ

Table 7 Summary	of	number	of	the	sample	and	compared	 

left	and	right	I3M	according	to	gender

N I3M (left) I3M (right) Pa

Females 118 0.20 0.19 0.871

Males 110 0.15 0.15 0.132

Total 228 0.18 0.17 0.21
apaired	t-test

ส่วนค่าความจำาเพาะของการศึกษานี้	ในเพศหญิงเท่ากับ	

81.8%	นอ้ยกวา่ผลการศึกษาในหลายชนชาต	ิ(ออสเตรเลยี	87%,	

ตุรกี	100%,	แอฟริกา	96%,	โคลัมเบีย	93%,	เซอร์เบีย	98%,	

บราซิล	85%,	แอลเบเนีย	96%,	ซาอุดิอาระเบีย	97%,	โครเอเชีย	

95.4%,	เปร	ู96%,	ลเิบีย	100%	และดทัช	์96.3%)(1,4,16,18,30-34,36-38) 

แต่มากกว่าอินเดีย	(79.6%)(35)	ในเพศชายพบว่ามีความจำาเพาะ

สูงกว่าเพศหญิงคือ	93.9%	ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการศึกษา

ในชนชาติอื่น	(ออสเตรเลีย	85%,	ตุรกี	100%,	แอฟริกา	94%,	

โคลัมเบีย	90%,	เซอร์เบีย	94%,	บราซิล	85%,	แอลเบเนีย	90%,	

ซาอุดิอาระเบีย	100%,	โครเอเชีย	91.9%,	อินเดีย	83.6%,	เปรู	

95%,	ลิเบีย	100%	และดัทช์	95%)(1,4,16,18,30-38)	แสดงให้เห็นว่า

ทั้งเพศหญิงและเพศชายจะมีผลการทดสอบเป็นผลลบจริงค่อน

ขา้งสงู	และวธินีีม้ปีระสิทธภิาพในการตรวจจบัผูท้ีมี่อายนุอ้ยกวา่	

18	ปีได้ดี	ช่วยลดโอกาสที่เยาวชนจะถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับ 

โทษเกินความจำาเป็น	อย่างไรก็ตาม	เม่ือพิจารณาสัดส่วนความ

ถูกต้องในการจัดประเภทซึ่งเท่ากับ	71.9%	อยู่ในระดับพอรับได้

แต่ก็ยังมีค่าตำ่ากว่าผลการศึกษาอื่น	(แอฟริกา	91%,	ออสเตรเลีย	

87%,	โคลมัเบยี	95.1%/89.7%,	แอลเบเนยี	87.5%,	คอรเ์คเชยีน	 

83%,	ซาอุดิอาระเบีย	72.4%,	ตุรกี	92.7%,	อิตาเลียน	91.4%,	

บราซิล	87.4%,	โครเอเชีย	88.8%,	อินเดีย	87.5%,	เปรู	96%/90%,	 

ลิเบีย	95.1%/94.5%	และดัทช์	83.3%/88.9%)(1,4,16,18,30-38)	จึง

ควรมีการศึกษาเรื่องค่าจุดตัดที่เหมาะสมของคนไทยต่อไปใน

อนาคต



27ว.ศลัยช์อ่งปาก-แมก็ซลิโลเฟเชยีลปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2562

ในเพศหญิง	ค่า	PPV,	NPV,	LR+	และ	LR-	มีค่าเท่ากับ	

84.6%	(95%	CI	=	75.8-93.4%),	71.4%	(95%	CI	=	60.3-

82.6%),	4.14	เท่า	(95%	CI	=	2.33-7.37)	และ	0.30	เท่า	(95%	

CI	0.20-0.46	)	ตามลำาดบั	ในขณะทีค่า่ดังกลา่วในเพศชายเทา่กบั	

91.7%	(95%	CI	=	82.6-100%),	54.1%	(95%	CI	=	43.5-64.7%),	

7.5	เท่า	(95%	CI	=	2.4-23.0)	และ	0.58	เท่า	(95%	CI	=	0.46-

0.72)	ตามลำาดับ	เป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาก่อนหน้านี้ 

ของ	Gulsahi	และคณะ(17)	ที่ทำาการศึกษาในชาวตุรกี	อย่างไรก็ 

ตาม	ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบค่าเหล่านี้ในแต่ละ

ชนชาติ	ส่วน	positive	post-test	probability	เท่ากับ	87.1%	

ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงและ	negative	post-test	probability	เท่า 

กับ	38.5%	ซึ่งมีค่าค่อนข้างตำ่านั้น	ไม่สามารถเปรียบเทียบกับค่า

ของชนชาติอื่นได้	เนื่องจากการศึกษาอื่นไม่ได้ระบุค่า	post-test	

probability	

เมื่อพิจารณาอายุเทียบกับค่าดัชนีฟันกรามซ่ีที่สามด้าน 

ซ้ายแต่ละช่วงพบว่าเพศชายมีอายุมากกว่าเพศหญิงยกเว้นใน 

ช่วงค่า	I3M	เท่ากับ	0.7-1.7	ในขณะที่การเปรียบเทียบด้านขวา 

เพศหญิงอายุมากกว่าเพศชายในช่วง	0.04-0.08	และ	0.5-1.7	 

ต่างกับการศึกษาในชนชาติอ่ืน	เช่น	AlQahtani	และคณะ(16)	ที่

ศึกษาในชาวซาอุดิอาระเบียพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิง

เฉพาะในชว่งคา่	I3M	เทา่กบั	0.0-0.04	และ	0.9-1.7	การศกึษาของ	

Deitos	และคณะ(19)	ในชาวบราซลิพบวา่คา่ของเพศชายมากกวา่

เพศหญิงทุกช่วงอายุ	ส่วน	Cameriere	และคณะ(1)	พบว่าค่าใน 

ชาวแอลเบเนียเพศชายมากกว่าเพศหญิงเฉพาะช่วง	I3M	เท่ากับ	

0.0-0.04	ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเพศของแต่ละเชื้อ 

ชาติต่อการจับตัวของแร่ธาตุ	(mineralization)	ของฟันกราม

ล่างซี่ที่สาม	ซึ่งความแตกต่างนี้ส่งผลต่อค่าความไวและค่าความ

จำาเพาะที่แตกต่างกัน	ดังนั้นในการศึกษาต่อไปควรวิเคราะห์ข้อมูล

แยกเป็นเพศเพื่อเพิ่มความถูกต้อง

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในคนไทย	Thevissen	และ

คณะ(14)	ไดใ้ชวิ้ธีของ	Gleiser	และ	Hunt	ปรบัปรุงโดย	Kohler	เพือ่

หาสูตรคำานวณอายุที่จำาเพาะสำาหรับคนไทย	แต่ไม่มีการทดสอบ 

ความถูกต้องของสูตรจึงไม่สามารถเปรียบเทียบความถูกต้องกับ

การศึกษานี้ได้	ในขณะที่	Duangto	และคณะ(12)	ได้ทำาการศึกษา

ด้วยวิธีของ	Demirjian	ในปี	ค.ศ.2017	พบว่าช่วงอายุที่กว้างขึ้น 

จะให้ค่าความถูกต้องสูงขึ้น	โดยมีค่าความถูกต้องมากกว่า	90%	

เมื่อมีช่วงอายุ	±	2.5	ปีในเพศหญิง	และ	±	2	ปีในเพศชาย	ส่ิงท่ี

สอดคล้องกันของทั้ง	2	การศึกษานื้คือพบว่าฟันล่างซ้ายและ 

ขวาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	เช่นเดียวกับผลที่ได้จากการ

ศกึษาของ	Thevissen	และคณะ	ในป	ีค.ศ.2010(39)	อยา่งไรกต็าม 

การศกึษาของ	Duangto	แนะนำาวา่ดา้นซา้ยมคีวามถกูต้องสงูกวา่	

สิ่งที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาแรกคือเพศหญิงมี

การพัฒนาของฟันเร็วกว่าเพศชาย	ในขณะที่การศึกษาครั้งน้ีพบ

ว่าเพศชายมีพัฒนาการเร็วกว่าเพศหญิง	ส่วนการศึกษาที่สองได้

อภิปรายว่าผู้สังเกตการณ์ควรจดจำาระยะของฟันตามที่กำาหนด

และควรมกีารทดสอบการประเมนิเมือ่มผีูส้งัเกตการณม์ากกวา่	1	 

คนเพื่อความถูกต้องของการให้ระยะ	ในขณะที่วิธีของ	Camer-

iere	ใช้เพียงการวัดค่าและคำานวณออกมาเป็นสัดส่วนเท่านั้น	

แสดงใหเ้หน็ถึงความง่ายและทำาซำา้ไดด้สีอดคล้องกบัคา่	Cohen’s	

kappa	test	ซ่ึงแสดงถึงความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินอยู่ในขั้น 

ดีมากในทุกการศึกษา(1,4,16,18,30-38)

ข้อจำากัดของการศึกษานี้มีหลายประเด็นด้วยกัน	ได้แก่	

1)	พบว่าฟันกรามล่างซี่ที่สามมีสัณฐานวิทยา	ตำาแหน่ง	และ 

การพัฒนาของฟันที่หลากหลาย(40)	บางชนิดทำาให้ไม่สามารถ

ประเมินปลายรากฟันได้หรืออาจส่งผลให้วัดค่าได้คลาดเคลื่อน	

2)	จำานวนกลุ่มตัวอย่างเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามเพศแล้ว	พบ

ว่าบางกลุ่มมีข้อมูลน้อย	เช่น	ในกลุ่ม	I3M	เท่ากับ	0.5-1.7	มีข้อมูล

เพียง	1-5	คน	อาจมีความแตกต่างหากทำาการวิเคราะห์และ 

แปลข้อมูลในประชากรจำานวนมาก	และ	3)	ความแตกต่างของ

ชนชาติที่ศึกษาทำาให้มีความแตกต่างในเรื่องพันธุกรรมซึ่งส่ง 

ผลตอ่การจบัตวัของแรธ่าตใุนฟนัทีต่า่งกนั	เชน่เดยีวกับการศกึษา

ของ	Liversidge(41)	พบว่ามีความแตกต่างของฟันกรามล่างซี่ที่ 

สามระหวา่งชนแอฟรกินัผิวดำาเทยีบกบัชนผิวขาวและชาวบงัคลา- 

เทศในลอนดอน	อย่างไรก็ตาม	ในประเด็นนี้	Thevissen	และ 

คณะ(42,43)	กลับรายงานว่าความแตกต่างระหว่างการพัฒนาของ

ฟันกรามล่างซี่ที่สามในแต่ละเชื้อชาติมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	ผู้ 

วิจัยจึงเสนอว่าการศึกษาต่อไปในอนาคตควรเพิ่มจำานวนกลุ่ม

ตวัอย่างและใช้ข้อมูลหลายดา้นในการประมาณอายเุพ่ือเพิม่ความ

ถูกต้องและแม่นยำาตามข้อแนะนำาของ	The	Study	Group	on	

Forensic	Age	(SGFAE)	และ	The	Forensic	Anthropology	 

Society	of	Europe	(FASE)	คือใช้ข้อมูลจากการตรวจร่างกาย	

ภาพรังสีข้อมือซ้าย	ร่วมกับการใช้ข้อมูลจากฟัน(16)	ซึ่งอาจพัฒนา

โดยใชภ้าพรงัสเีทคนคิอืน่ในการประเมนิ	เชน่	ภาพรงัสีรอบปลาย

ราก	ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์	นอกจากนี้	การศึกษา
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หาค่าจุดตัดใหม่ที่ให้ค่าความไวและความจำาเพาะที่สูงขึ้นจะช่วย

ให้การประมาณอายุคนไทยมีความถูกต้องและเหมาะสมมาก

ยิ่งขึ้น

สรุปผล

การประมาณอายุด้วยวิธี	Cameriere	ในคนไทยยังมีค่า

ความถูกต้องในการจัดประเภทตำ่าโดยเฉพาะในเพศชาย	แม้ว่า

วิธีนี้จะใช้ง่ายและทำาซำ้าได้ดี	แต่พบข้อจำากัดของการใช้ฟันกราม

ล่างซี่ที่สามเนื่องจากความหลากหลายของตำาแหน่ง	รูปร่าง	และ

พฒันาการของฟนั	การใช้ขอ้มลูจากหลายวธิรีว่มกนัอาจชว่ยเพิม่

ความถูกต้องและแม่นยำาของข้อมูลได้
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับไอเอ็นอาร์
ภายหลังการหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือด

A study of international normalized ratio (INR) level changed 
after discontinuing anticoagulant drugs

บทคัดย่อ	 การวางแผนรกัษาทางทนัตกรรมสำาหรบัผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืด (วารฟ์ารนิ) มหีลายแนวทาง

ที่ถูกนำามาใช้ แม้ว่าการหยุดวาร์ฟารินในช่วงสั้นจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่เป็นสาเหตุต่อการ 

เสียชีวิตของผู้ป่วย แต่วิธีน้ีจะช่วยลดโอกาสเลือดออกผิดปกติหลังทำาหัตถการ ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ทดลองเปรียบเทียบ 

ค่าไอเอ็นอาร์ของผู้ป่วยโรคหัวใจที่หยุดวาร์ฟาริน 1-2 วัน ก่อนทำาหัตถการทางทันตกรรมในสถาบันโรคทรวงอก ผลการ

ศึกษาพบว่าค่าไอเอ็นอาร์ของการหยุดยา 1 วัน และ 2 วันแตกต่างจากค่าเริ่มต้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี p-value 

เท่ากับ 0.006 และ 0.000 ตามลำาดับ โดยค่าไอเอ็นอาร์จะลดลงเฉลี่ยร้อยละ 30 (ตำ่ากว่า 2.0) ในวันท่ี 2 พบภาวะ 

แทรกซอ้นเลือดออกผิดปกตเิล็กนอ้ยในผูป้ว่ย 1 ราย และไมพ่บภาวะลิม่เลอืดอดุตนัในการศกึษานี ้ดงันัน้ภายใตข้อ้จำากดั

ของการศึกษานี้สรุปได้ว่า การหยุดยาในระยะสั้น (2 วัน) ก่อนการทำาหัตถการทางทันตกรรม ยังเป็นแนวทางที่สามารถ

นำามาใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับวาร์ฟารินและมีความเสี่ยงตำ่าทั้งต่อการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติและภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
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Abstract	 	 Various dental managements for patients who received an anticoagulation drug (warfarin) 

have been introduced. Although, short-term drug discontinuity method takes a benefit for reduced 

bleeding tendency after dental procedures, it still has life-threatening from thromboembolism 

event. This study has been designed to compare the international normalized ratio (INR) level of  

the cardiovascular patients who received warfarin therapy. They had quitted the drug before  

dental procedures for 2 days. The results showed that there were significantly statistical difference 

between the initial level and the first and second days at p-value = 0.006 and 0.000 respectively. 

The mean of INR level decreased about 30% (less than 2.0) at the second day of discontinuity. 

There is only minor complication (mild bleeding) in one case. Thromboembolism event is not  

found. Within the limitation of this study, the short-term warfarin discontinuity for 2 days before  

any dental procedures can be performed. Either risk of bleeding tendency or risk of thrombo- 

embolism is low.

Keywords:	 anticoagulants, international normalized ratio, warfarin

บทนำา

การรักษาทางทันตกรรมสำาหรับผู้ป่วยโรคหัวใจควรมี 

การวางแผนจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่

ผู้ป่วย	เนื่องจากผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ทั้งจากโรคของผู้ป่วย	เช่น	อาการเจ็บแน่นหน้าอกจากกล้ามเนื้อ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	ภาวะหัวใจล้มเหลวสาเหตุจากหัวใจ 

เต้นผิดจังหวะ	รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการหรือยาที่ 

ผู้ป่วยรับประทาน	เช่น	ภาวะเลือดออกผิดปกติจากการได้รับ

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด	(anticoagulation	drug)	เป็นต้น	 

วาร์ฟาริน	(warfarin)	ถูกนำามาใช้เพื่อป้องกันการเกิดภาวะลิ่ม

เลือดภายในหลอดเลือดของผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความผิดปกติ	 

เช่น	ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว	(atrial	fibrillation)	ภาวะ 

ลิ้นหัวใจไมทรัลร่ัว	(mitral	regurgitation)	ผู้ป่วยที่ได้รับการ

ใส่ลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ	(mechanical	heart	valve	re-

placement)	รวมถึงใช้เพื่อรักษาโรคหลอดเลือดดำาส่วนลึกอุด

ตัน	(deep	vein	thrombosis)	โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด	(pul-

monary	embolism)	และโรคหลอดเลือดสมอง	(stroke)	ถ้าลิ่ม 

เลือดที่เกิดขึ้นหลุดไปอุดตันในหลอดเลือดแดงท่ีเล้ียงหัวใจและ

สมอง	จะเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยพิการหรือเสียชีวิตได้(1)

วาร์ฟารินเป็นยาชนิดรับประทานท่ีออกฤทธิ์ยับยั้งการทำา 

งานของวติามนิเค	ทีจ่ำาเปน็ในการสรา้งปจัจยัการแขง็ตวัของเลอืด

ได้แก่	ปัจจัยท่ี	2,	7,	9	และ	10	และโปรตีน	2	ชนิดคือ	ซี	และ 

เอส	ทำาให้เลือดไม่จับตัวกันเป็นล่ิมเลือด(2)	หลังเริ่มรับประทาน 

ยาจะใช้เวลาประมาณ	4-7	วันจึงจะเริ่มมีผลต่อการแข็งตัวของ

เลือด(3)	ซึ่งขึ้นกับปัจจัยต่าง	ๆ 	เช่น	เชื้อชาติ	พันธุกรรม	อาหาร	

อาหารเสริม	และโรคร่วมอ่ืน	ๆ (2,4)	แพทย์จะค่อย	ๆ 	ปรับปริมาณ

วาร์ฟารินที่ได้รับต่อสัปดาห์	เนื่องจากการเริ่มให้ยาในปริมาณที่

สูงจะไปยับยั้งการทำางานของโปรตีนซีและโปรตีนเอสก่อนการ

ทำางานของทรอมบิน	(thrombin)	ทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อการ 

เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน(5)	การเฝ้าระวังความผิดพลาดในการ

บริหารยาจะใช้ค่าไอเอ็นอาร์	(international	normalized	ratio,	

INR)	เป็นหลัก(6)	สมาคมโรคหัวใจของแคนาดาและสมาคมโรค

หัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาได้กำาหนดเกณฑ์ความปลอดภัยสำาหรับ 

ผู้ป่วยที่เปลี่ยนลิ้นหัวใจควรควบคุมให้ค่าไอเอ็นอาร์อยู่ในช่วง	 

2.5-3.5	ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว	โรคหลอดเลือดดำา 

ส่วนลึกอุดตัน	และโรคหลอดเลือดสมองค่าไอเอ็นอาร์ควรอยู่ 

ระหว่าง	2.0-3.0	เป็นต้น	การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม 

จะตอ้งตรวจคา่ดงักลา่วกอ่นการทำาหตัถการทีม่โีอกาสเลือดออก	 

เช่น	งานศัลยกรรมช่องปาก	ขากรรไกรและใบหน้า	งานปริทันต์	 

การฝังรากฟันเทียม	เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย	มีรายงานหลาย 
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ฉบับได้เสนอแนะวิธีการเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับวาร์ฟารินก่อนการ

ทำาหัตถการทางทันตกรรม ซึ่งมีอยู่ 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การทำา

หัตถการโดยไม่หยุดวาร์ฟาริน 2) การรักษาแบบบริดจิง (bridg- 

ing therapy) และ 3) การหยุดวาร์ฟารินชั่วคราวในระยะสั้น

 การทำาหัตถการทางทันตกรรมโดยไม่หยุดวาร์ฟารินจะลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน อย่างไรก็ตามผู้ป่วย

จะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกมากเกิน มีผู้รายงานว่าผู้ป่วย 

ท่ีมีไอเอ็นอาร์ระหว่าง 2.0-4.0 สามารถทำาหัตถการที่ไม่ซับซ้อน

โดยไม่หยุดวาร์ฟาริน เช่น ถอนฟันธรรมดา หรือขูดหินนำ้าลาย 

โดยภาวะเลอืดออกหลงัทำาหัตถการจะไมแ่ตกตา่งจากกลุม่ทีห่ยดุ

ยา และสามารถหา้มเลอืดไดด้ว้ยสารหา้มเลอืดเฉพาะที่(7) แตค่วร

ลดยาในกรณีท่ีเป็นหัตถการซับซ้อน เช่น ศัลยกรรมช่องปาก  

(การผ่าฟันฝัง ฟันคุด) ศัลยกรรมปริทันต์ และในผู้ป่วยมีระดับ 

ไอเอน็อารท่ี์คอ่นขา้งสงู หรอืไดร้บัยาตา้นเกลด็เลอืด (antiplate-

let drug) ร่วมด้วย(8) ส่วนการรักษาแบบบริดจิงมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะเลือดออกผิดปกติจากวาร์ฟาริน โดย

แพทยจ์ะหยดุวารฟ์ารนิ 2-3 วนัเพือ่ลดระดบัยาในกระแสเลอืดลง 

แล้วเปล่ียนมาฉีดเฮพารินนำ้าหนักโมเลกุลตำ่า (low molecular 

weight heparin, LMWH) 1-2 วัน ซึ่งจะหยุดเฮพารินนำ้าหนัก 

โมเลกุลตำ่าก่อนทำาหัตถการ 12 ชั่วโมง หลังเสร็จหัตถการแพทย์ 

จะเริ่มให้วาร์ฟารินต่อเนื่องจนกว่าค่าไอเอ็นอาร์จะกลับมาถึง

ระดับที่เหมาะสม จึงหยุดใช้เฮพารินนำ้าหนักโมเลกุลตำ่า(9,10)

 แนวทางปฏิบัติทางคลินิกของสถาบันโรคทรวงอกได้ใช้ 2 

แนวทางรว่มกนัคอื กรณทีีผู่ป้ว่ยทีร่บัประทานวาร์ฟารนิและมค่ีา

ไอเอ็นอาร์น้อยกว่า 2.0 ทันตแพทย์จะให้การรักษาทุกหัตถการ 

โดยไม่หยุดยา ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยมีค่าไอเอ็นอาร์มากกว่า 2.0

ศัลยแพทย์ทรวงอกจะแนะนำาให้ใช้วิธีการหยุดวาร์ฟารินก่อนทำา

หัตถการประมาณ 3-5 วัน (รูปท่ี 1) จากแนวปฏิบัติทั้ง 2 วิธีไม่ 

พบปัญหาเลือดออกภายหลังการทำาหัตถการ รวมถึงอุบัติการณ์

การเกดิลิม่เลอืดอดุตนัหลงัหยดุยาในกลุม่ผูป้ว่ยดงักลา่ว อยา่งไร

กด็พีบปญัหาว่าผูป้ว่ยมกัหยดุยามากกว่าจำานวนวนัทีแ่พทยส์ัง่ ซึง่

เกินความจำาเป็นในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเลือดออกหลังทำา

หตัถการทางทนัตกรรม รวมถงึอาจกอ่ใหเ้กดิความเส่ียงตอ่การเกิด 

ภาวะล่ิมเลือดอุดตันได้ ดังน้ันการศึกษาน้ีผู้วิจัยต้องการศึกษาหา 

ช่วงเวลาท่ีส้ันท่ีสุดของการหยุดวาร์ฟาริน เพ่ือให้สามารถทำาหัตถการ

ทางทันตกรรมได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางสำาหรับ

ทันตบุคลากรในโรงพยาบาลต่างจังหวัดใช้ในการวางแผนการรักษา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (com- 

parative study) ของกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารักษาในสถาบัน

โรคทรวงอก ไดร้บัวารฟ์ารนิมาแล้วเปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน 

และมีความจำาเป็นต้องได้รับการทำาหัตถการทางทันตกรรม

จำานวน 58 ราย ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ถึง 

30 กันยายน พ.ศ.2561 โดยการรวบรวมข้อมูลทั่วไป ยาที่ได้ 

รับ และโรคประจำาตัวจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย ผู้ป่วยจะถูกส่งไป

เก็บตัวอย่างเลือดด้วยวิธีการเจาะผ่านหลอดเลือดดำา (veni- 

puncture) ปริมาณ 2.7 มล. ผสมสารละลายโซเดียมซิเตรต  

(sodium citrate) ความเข้มข้นร้อยละ 3.2 โดยเจาะเลือด 3 

วันติดต่อกัน ใช้นำ้ายา Neoplastine® (Lot no. 253418) ร่วม

กับเครื่อง Automated Blood Coagulation Analyzer STA- 

Compact Max (บริษัท Advance Innomed Company 

Limited) ผู้ป่วยที่มีค่าไอเอ็นอาร์น้อยกว่า 2 หรือมากกว่า 5 จะ

ถกูคดัออกจากการศกึษาครัง้นี ้เนือ่งจากคา่ไอเอน็อารท์ีน่อ้ยกวา่

2 สามารถทำาหัตถการได้โดยไม่ต้องหยุดยา ส่วนค่าที่มากกว่า 

5 จะถูกส่งไปพบอายุรแพทย์เพื่อแก้ไขความเส่ียงต่อภาวะเลือด

ออกที่อวัยวะภายใน การทำาหัตถการทางทันตกรรมที่ต้องใช้ยา

ชาเฉพาะที่ ผู้ป่วยจะได้รับการฉีดยาชาอาร์ติเคนไฮโดรคลอไรด์ 

(articaine hydrochloride) ความเข้มข้น 4% ผสมเอพิเนฟริน  

1:100,000 (Septanest SP; Lot no. B20634AAA) รวมถึงจะ

กลับมาตรวจติดตามซำ้าหลังทำาหัตถการในวันถัดไปเพื่อสังเกต

ปัญหาเลือดออกผิดปกติ หลังการทำาหัตถการผู้ป่วยจะได้รับ 

วาร์ฟารินต่อในวันที่ทำาหัตถการเสร็จเรียบร้อย

 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรมสถิติสำาเร็จรูปทดสอบ

หาความแตกต่างของค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 

ระดับไอเอ็นอาร์ จากผู้ป่วยที่หยุดวาร์ฟารินจำานวน 1 วัน และ 2

วัน เทียบกับค่าไอเอ็นอาร์เริ่มต้นที่ยังไม่หยุดยา ใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) แบบวัดซำ้า

(repeated measures ANOVA) และทำาการเปรียบเทียบค่า 

เฉลี่ยรายคู่โดยวิธีบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni method) ทำาการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับไอเอ็นอาร์ในแต่ละวันแยกตาม

ปริมาณยาท่ีไดรั้บ โดยใช้การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบ 2 ทาง

 งานวจิยันีไ้ดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมเพือ่

การวิจัย สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณ- 

สุข เลขท่ี 132/2561
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ผลการศึกษา

การศึกษาในคร้ังนี้มีผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจจำานวนท้ังสิ้น	

58	ราย	โดยมีจำานวนตัวอย่างที่ถูกคัดออกจากการวิจัยเนื่องจาก

มีค่าไอเอ็นอาร์ตำ่ากว่า	2	จำานวน	24	ราย	และมีค่าไอเอ็นอาร์ 

มากกว่า	5	จำานวน	2	ราย	โดยเหลือกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าตามเกณฑ์ 

ที่กำาหนดจำานวน	32	ราย	พบว่าเป็นเพศชาย	18	ราย	หญิง	14	 

ราย	อายุระหว่าง	25-87	ปี	โดยกลุ่มโรคหัวใจหลักที่ทำาให้ผู้ป่วย

ต้องได้รับวาร์ฟารินคือ	โรคลิ้นหัวใจ	โรคหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว	 

และพยาธิสภาพที่เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ	ตามลำาดับ	ซึ่ง

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างแสดงในตารางที่	1	ผู้ป่วยร้อยละ	 

50.0	จำาเป็นต้องได้รับการถอนฟันอย่างน้อย	1-3	ซี่/ราย	ร้อย 

ละ	25.0	ได้รับการขูดหินนำ้าลายร่วมกับการถอนฟัน	ได้รับหัตถ-

การอื่น	2	ราย	ได้แก่	ผ่าฟันคุด	และศัลยกรรมตัดปุ่มกระดูก	จาก

การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังทำาหัตถการพบว่า	มีผู้ป่วย	1	

ราย	พบภาวะแทรกซ้อนเรื่องเลือดออกจากแผลถอนฟัน	4	ซี่	แต่ 

เป็นภาวะเลือดออกไม่รุนแรง	(minor	bleeding)	และสามารถ

ห้ามเลือดได้ด้วยการเย็บแผล	(ตารางที่	2)	

จากการทดสอบทางสถิติสำาหรับค่าไอเอ็นอาร์ของผู้ป่วย 

ในวันเร่ิมต้นก่อนหยุดยาเทียบกับค่าที่ได้รับการหยุดยา	1	วัน 

และ	2	วัน	พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

รูปที่ 1	 แสดงแนวทางปฏิบัติทางคลินิกสำาหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

Fig. 1 Showed the clinical practice guideline for the patient who received anticoagulant drugs.

*สามารถให้ผู้ป่วยเริ่มรับประทานวาร์ฟาริน	หรือยา	non-vitamin	K	antagonist	oral	anticoagulant	(NOAC)	ต่อเนื่องในวันเดียวกันกับการทำาหัตถการ
**ให้ยาต้านจุลชีพกรณีผู้ป่วยที่เปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือซ่อมลิ้นหัวใจด้วยวัสดุเทียม	ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคลิ้นหัวใจอักเสบติดเชื้อมาก่อน	(infective	endocarditis)
	 ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	โรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดรวมถึงชนิดเขียว	(cyanotic)
	 ผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด	แต่ยังมีรอยรั่วในบริเวณที่ใส่วัสดุเทียม
 ยาต้านจุลชีพที่ใช้รับประทานคือ	อะม็อกซิซิลลิน	(amoxicillin)	ขนาด	2	กรัม	
	 กรณีที่แพ้อะม็อกซิซิลลิน	ให้ใช้คลินดามัยซิน	(clindamycin)	ขนาด	600	มก.	หรืออะซิโทรมัยซิน	(azithromycin)	ขนาด	500	มก.
	 กรณีที่ไม่สามารถใช้ยาชนิดรับประทานได้	ให้ใช้เซฟาโซลิน	(cefazolin)	หรือเซฟไตรอาโซน	(ceftriaxone)	ขนาด	1	กรัมฉีดเข้าหลอดเลือดดำาหรือใต้กล้ามเนื้อ

การทำาหัตถการที่ทำาให้เลือดออก

ได้รับวาร์ฟาริน

ไอเอ็นอาร์	<	2.0

ไอเอ็นอาร์	>	2.0

ไม่ได้รับวาร์ฟาริน

ไม่ได้รับยาต้าน

การแข็งตัวของเลือด

ให้ยาต้านจุลชีพ

ก่อนหัตถการ	1	

ชั่วโมง**

ทำาหัตถการ

ตามปกติ*

มากกว่า	

24	ชั่วโมง

ปรึกษาแพทย์

เพื่อหยุดยา

3-5	วัน
น้อยกว่า

24	ชั่วโมง

เพิ่มเวลารอคอย

ครบ	24	ชั่วโมง

หลังรับประทานยา

ครั้งสุดท้าย

ความผิดปกติ

จังหวะการเต้น

ของหัวใจ

ตรวจหาค่า

ไอเอ็นอาร์

ได้รับ

NOAC

ความผิดปกติ

ของ

ลิ้นหัวใจ
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ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง

Table 1 Summarized	demographic	data	of	sample.

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการศึกษา

อายุเฉลี่ย 63.34	±	13.05	ปี

สัดส่วนระหว่างเพศชายต่อเพศหญิง 1.29	:	1

โรคหลักที่ทำาให้ต้องได้รับวาร์ฟาริน

			พยาธิสภาพที่ลิ้นหัวใจลิ้นใดลิ้นหนึ่ง

			พยาธิสภาพที่ลิ้นหัวใจ	2	ลิ้น

			หัวใจห้องบนสั่นพริ้ว

31.3%	(n	=	10)

31.3%	(n	=	10)

25.0%	(n	=	8)

			พยาธิสภาพจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 12.5%	(n	=	4)

ปริมาณวาร์ฟารินที่ได้รับต่อสัปดาห์

			น้อยกว่าหรือเท่ากับ	15.0	มก.

			ระหว่าง	15.5-20.0	มก.

			ระหว่าง	20.5-25.0	มก.

			มากกว่า	25.5	มก.

43.8%	(n	=	14)

21.9%	(n	=	7)

21.9%	(n	=	7)

12.5%	(n	=	4)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียของระดับไอเอน็อารข์องผูป้ว่ยทีไ่ดรั้บการหยดุวาร์ฟารนิ	โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซำา้รว่มกับหาความแตก

ต่างระหว่างคู่ด้วยวิธี	Bonferroni	

Table 3 Comparison	of	INR	means	of	warfarin	hold	patients	for	one	day	and	two	days	calculated	by	repeated	measures	ANOVA	

and	Bonferroni	method.

ค่าเริ่มต้น หยุดยา 1 วัน หยุดยา 2 วัน
ค่า p-value คูข่องคา่เฉลีย่ทีแ่ตกตา่ง (Bonferroni method)

Mean SD Mean SD Mean SD

ค่าไอเอ็นอาร์ 2.64 0.56 2.35 0.56 1.79 0.36 0.006* ค่าเริ่มต้น-หยุดยา	1	วัน

<	0.001* ค่าเริ่มต้น-หยุดยา	2	วัน

หยุดยา	2	วัน-หยุดยา	1	วัน

*พบความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำาคัญ

ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านการรักษา

Table 2 Treatment	data.

ข้อมูลด้านการรักษา ผลการศึกษา

หัตถการที่ผู้ป่วยได้รับ

			ถอนฟัน

			ขูดหินนำ้าลาย

			ถอนฟันและขูดหินนำ้าลาย

			อื่น	ๆ 	(ผ่าฟันคุด	ศัลยกรรมตัดปุ่มกระดูก)

50.0%	(n	=	16)

18.8%	(n	=	6)

25.0%	(n	=	8)

6.3%	(n	=	2)

ภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา

						ภาวะเลือดออกไม่รุนแรง 3.1%	(n	=	1)

ท้ัง	2	ช่วงเวลา	รวมถึงมีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยของการ 

หยุดยา	1	วันและ	2	วัน	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	(ตาราง 

ที่	3)	และเมื่อวิเคราะห์ค่าไอเอ็นอาร์แยกตามกลุ่มปริมาณยาท่ี 

ได้รับต่อสัปดาห์พบว่าทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ	

(p-value	>	0.75)	ดังแสดงในตารางที่	4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับไอเอ็นอาร์ในแต่ละวันแยกตามปริมาณยาที่ได้รับ	โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ	2	ทาง

Table 4 Comparison	of	INR	means	between	amount	of	discontinuing	day	and	dose	per	week	calculated	by	two-way	ANOVA.

ปริมาณยาที่ได้รับต่อสัปดาห์
≤15.0 มก. 15.5–20.0 มก. 20.5–25.0 มก. > 25.0 มก.

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

ค่าไอเอ็นอาร์เริ่มต้น 2.62 0.15 2.74 0.22 2.51 0.22 2.89 0.29

หยุดยา	1	วัน 2.31 0.15 2.66 0.21 2.26 0.21 2.10 0.28

หยุดยา	2	วัน 1.78 0.10 1.91 0.14 1.80 0.14 1.63 0.18

วิจารณ์

ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการนำายาต้านการแข็งตัวของเลือด

แบบที่ไม่ออกฤทธิ์ผ่านวิตามินเค	(non-vitamin	K	antago-

nist	oral	anticoagulant,	NOAC)	มาใช้	เช่น	rivaroxaban,	

apixaban,	edoxaban	ซึ่งออกฤทธิ์เจาะจงกับแฟคเตอร์	Xa	
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ขณะที่	dabigatran	จะออกฤทธิ์ยับยั้งทรอมบินมากกว่า	ทำาให้

มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดและภาวะ 

เลือดออกผิดปกติ	และไม่จำาเป็นต้องเฝ้าระวังค่าไอเอ็นอาร์ของ 

ผู้ป่วย(11)	แต่ยังคงมีการใช้วาร์ฟารินกันอย่างแพร่หลายแม้ว่าช่วง

การรกัษาของยาจะคอ่นข้างแคบ	และสามารถเกดิอนัตรกริยิากบั

อาหารและยาหลายกลุม่	เนือ่งจากมข้ีอมลูสนบัสนุนวา่วารฟ์ารนิมี

ความปลอดภยัสงูโดยเฉพาะในกลุม่ผูป้ว่ยโรคล้ินหวัใจรูมาตกิหรือ 

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียม(12)

การรักษาทางทันตกรรมสำาหรับผู้ป่วยท่ีรับประทานวาร์-

ฟารินควรคำานึงถึงปัจจัยต่าง	ๆ 	ให้ครอบคลุม	เช่น	โรคหลัก 

และโรคร่วม	ระดับไอเอ็นอาร์	ความพร้อมของเครื่องมือและยา	 

เศรษฐฐานะ	เป็นต้น	เพื่อนำามาใช้ประเมนิและวางแผนการรักษา

ที่เหมาะสม	การทำาหัตถการโดยวางแผนไม่หยุดวาร์ฟารินมี 

วตัถปุระสงคเ์พือ่ตอ้งการหลกีเลีย่งภาวะเสีย่งตอ่การเกดิลิม่เลอืด 

ในหลอดเลือดสะท้อนกลับ	(rebound	hypercoagulation)	จาก 

การทำางานของทรอมบินที่เพิ่มขึ้นหลังการหยุดยา(13)	โดยต้องมี

การเยบ็แผลทีด่	ีรว่มกบัการใชย้าหา้มเลอืดเฉพาะทีมี่ประสิทธภิาพ

เพียงพอต่อการห้ามเลือดจากแผลถอนฟันได้	ทั้งนี้ค่าไอเอ็นอาร์

ควรอยู่ในช่วง	2.0-4.0(14)	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Blinder	 

และคณะ(15)	ที่ติดตามภาวะเลือดออกหลังการถอนฟันของผู้ป่วย 

ได้รับวาร์ฟารินต่อเนื่องจำานวน	249	ราย	โดยมีค่าไอเอ็นอาร์ใน	

5	ช่วง	(ช่วง	1.5-1.99,	2.0-2.49,	2.5-2.99,	3.0-3.49	และกลุ่ม

ที่มากกว่า	3.5)	พบอุบัติการณ์เลือดออกผิดปกติจำานวน	30	ราย	

โดยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดสอบ	อย่างไรก็ตาม	เม่ือ

วเิคราะหข์อ้มลูจะพบวา่กลุม่ทีม่คีา่ไอเอน็อารม์ากกวา่	2.0	จะพบ 

เลือดออกผิดปกติ	(ร้อยละ	10.8)	มากกว่ากลุ่มท่ีมีค่าไอเอ็นอาร์

น้อยกว่า	2.0	(ร้อยละ	1.2)	ส่วนใหญ่มักพบหลังทำาหัตถการ	2-3	

วัน	ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากพลาสมิโนเจน	(plasminogen)	ถูก

กระตุ้นให้ไปสลายไฟบรินในลิ่มเลือด(7)

แผนการรกัษาแบบบรดิจงิไดถ้กูนำามาใชเ้พือ่ลดความเสีย่ง 

ของภาวะเลือดออกจากการใช้วาร์ฟาริน(16,17)	แต่	Bajkin	และ 

คณะ(18)	พบว่าภาวะเลือดออกหลังถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับการ

รักษาแบบบริดจิง	เทียบกับการไม่หยุดวาร์ฟารินไม่มีความ 

แตกต่างกัน	นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงอุบัติการณ์เลือดออกผิด

ปกติหลังการถอนฟันหลังการทำาบริดจิง(19,20)	ซึ่งอาจเนื่องมาจาก

เฮพารินนำ้าหนักโมเลกุลตำ่ามีค่าครึ่งชีวิตอยู่ระหว่าง	4-7	ช่ัวโมง	

การหยดุยากอ่นทำาหตัถการ	12	ชัว่โมง	อาจยงัคงมรีะดบัยาเหลอื 

อยู่ในกระแสเลือด	ส่งผลให้อาจเกิดภาวะเลือดออกภายหลังทำา

หัตถการได้

แนวทางจดัการดว้ยการหยดุวารฟ์ารนิมีวตัถปุระสงค์หลัก 

เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติหลังทำา 

หัตถการ	แม้ว่าอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะล่ิมเลือดอุดตัน(21,22)	แต่ 

จากการติดตามข้อมูลย้อนหลังของสถาบันโรคทรวงอก	ยังไม่พบ 

ผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะล่ิมเลือดอุดตันหลังทำาหัตถการทางทันตกรรม	 

สอดคล้องกับรายงานของ	Garcia	และคณะ(23)	ที่ได้ศึกษาผู้ป่วย 

ที่รับประทานวาร์ฟารินจำานวน	1,293	ราย	แล้วจำาเป็นต้องทำา 

หัตถการ	พบว่ากลุ่มที่หยุดยาจะพบภาวะล่ิมเลือดอุดตันได้ร้อย 

ละ	0.6	(7	รายในผู้ป่วย	1,185	ราย)	ขณะท่ีผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ 

การทำาบริดจิงจะไม่เกิดภาวะดังกล่าว	แต่เม่ือดูจำานวนวันท่ีหยุด 

ยาพบว่ากลุ่มที่มีการหยุดยาน้อยกว่า	5	วันจะเกิดเพียงร้อยละ	 

0.4	(4	รายในผู้ป่วย	984	ราย)	ส่วนผู้ป่วยอีก	3	รายเป็นผู้ป่วย 

ที่หยุดยาเกิน	5	วัน	โดย	2	ใน	3	รายเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง	ใน 

ขณะที่โอกาสการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติในผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

สูงถึงร้อยละ	13.0	(14	รายในผู้ป่วย	108	ราย)	เป็นภาวะเลือด 

ออกรุนแรง	4	ราย	(ร้อยละ	3.7)	ผู้วิจัยได้สรุปว่าผู้ป่วยกลุ่ม 

เสี่ยงน้อยถึงปานกลางที่จำาเป็นต้องได้รับหัตถการสามารถหยุด 

วาร์ฟารินในช่วง	1-5	วัน	ส่วน	António	และคณะ(8)	ได้อ้างถึง 

การศึกษาของ	Ossawald	และ	Guimarães	ว่าค่าไอเอ็นอาร์ 

ของผู้ป่วยจะไม่เพิ่มขึ้นถึง	2.0	หลังจากเริ่มกลับมาให้วาร์ฟาริน 

ประมาณ	3	วัน	ดังนั้นผู้ป่วยจึงมีโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	0.02	เป็นร้อยละ	1	ตั้งแต่วันที่	2	หลังหยุดยา

จากการศกึษาในครัง้นีพ้บวา่	คา่ไอเอน็อารเ์ฉล่ียของผู้ปว่ย 

ที่หยุดยา	1	วัน	จะลดลงประมาณร้อยละ	11.0	เมื่อเทียบกับค่า

เริ่มต้น	ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำาคัญ	 

แต่พบผู้ป่วย	7	รายกลับมีค่าไอเอ็นอาร์สูงกว่าค่าเริ่มต้น	ซึ่งใน	

6	รายเป็นกลุ่มที่ได้รับยา	13-16	มก./สัปดาห์	ส่งผลให้การทำา

หัตถการในผู้ป่วยที่หยุดยา	1	วันยังคงมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือด

ออกผิดปกติได้	เม่ือวิเคราะห์ค่าไอเอ็นอาร์ของกลุ่มที่หยุดยา	2	 

วันพบว่าค่าเฉลี่ยจะตำ่ากว่าทั้ง	2	กลุ่ม	โดยจะลดลงมากกว่าค่า

เริ่มต้นประมาณร้อยละ	32.2	และอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเพียง 

พอต่อการทำาหัตถการ	แม้ว่าผู้ป่วย	6	รายยังมีค่าไอเอ็นอาร์สูง

กวา่	2.0	แตย่งัคงไดร้บัการทำาหัตถการ	เนือ่งจากเปน็การถอนฟัน

ธรรมดาหรือขูดหินนำ้าลายซ่ึงเป็นหัตถการที่ไม่ซับซ้อน	นอกจาก 

นี้จากการคัดกรองภาวะเสี่ยงเพิ่มเติมพบว่า	ผู้ป่วยไม่มีประวัติ



36 Thai J. Oral Maxillofac. Surg. Vol. 33  No. 1  Jan.-Jun. 2019

เลือดออกผิดปกติขณะได้รับวาร์ฟาริน	อาทิ	เหงือกมีเลือดไหล

ซมึ	ผวิหนงัมจีำา้เลอืด	ถา่ยอจุจาระเปน็สดีำา	และไมพ่บภาวะเลอืด

ออกผิดปกติหลังทำาหัตถการในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว	ซ่ึงอาจเป็น 

ผลจากระดบัความเขม้ขน้ของยาในกระแสเลอืดทีล่ดลงแลว้	ร่วม

กับการห้ามเลือดเฉพาะที่ด้วยการเย็บแผล	ผู้ป่วยทุกรายจะเริ่ม

ให้ยาหลังเสร็จหัตถการทำาให้ไม่พบอุบัติการณ์ลิ่มเลือดอุดตัน

หลังทำาหัตถการ

เมื่อวิเคราะห์แยกตามปริมาณยาที่ได้รับพบว่า	กลุ่มผู้ป่วย

ที่รับประทานยาในปริมาณสูง	(กลุ่มที่รับประทานมากกว่า	25.5	

มก./สัปดาห์)	ค่าไอเอ็นอาร์มีแนวโน้มลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้

รับยาในปริมาณน้อย	แต่ค่าไอเอ็นอาร์เฉลี่ยของผู้ป่วยในแต่ละ

กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน	อันน่าจะเกิดจากการตอบสนองของ

ผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน	แพทย์จึงต้องปรับขนาดยา

ท่ีให้ในช่วงแรกจนระดับไอเอ็นอาร์อยู่ในช่วงของการรักษา	และ

ผู้ป่วยไม่ควรถูกหยุดยาเพื่อทำาการรักษาทางทันตกรรมในช่วงปี

แรก	แต่ควรวางแผนร่วมกับแพทย์เพื่อปรับขนาดยาลงให้ระดับ

ไอเอ็นอาร์อยู่ในช่วงที่เหมาะสมให้สามารถทำาหัตถการได้อย่าง

ปลอดภัย	นอกจากนี้ทันตแพทย์ควรกำาหนดแนวทางเวชปฏิบัติ

ในการจัดการภาวะเลือดออกผิดปกติหลังทำาหัตถการ	อาทิ	การ

ใช้สารต้านการสลายลิ่มเลือด	(antifibrinolytic	agent)	เช่น	 

กรดทรานเน็กซามิก	(tranexamic	acid)	เป็นต้น

บทสรุป

ภายใต้ข้อจำากัดของการศึกษาครั้งนี้	พบว่าการหยุดวาร์- 

ฟารินก่อนการรักษาทางทันตกรรมตั้งแต่	1	วันขึ้นไป	จะส่งผลให้

ระดับค่าเฉล่ียไอเอ็นอาร์ของผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยสำาคัญเทียบ 

กับค่าเริ่มต้น	โดยจะลดลงเฉลี่ยร้อยละ	32.2	(ตำ่ากว่าระดับ	2.0)	 

เม่ือหยุดยาตั้งแต่วันที่	2	ซึ่งสามารถให้การรักษาทางทันตกรรม

ได้อย่างปลอดภัย	พบภาวะแทรกซ้อนของเลือดออกหลังทำา 

หตัถการในระดบัเลก็นอ้ยเพยีง	1	ราย	และไมพ่บภาวะแทรกซอ้น

ของลิ่มเลือดอุดตัน	นอกจากน้ีทันตแพทย์ควรส่งตรวจหาค่า 

ไอเอ็นอาร์ภายหลังการหยุดวาร์ฟารินก่อนเริ่มทำาหัตถการทาง

ทันตกรรมทุกครั้ง	เพื่อป้องกันความเส่ียงจากภาวะเลือดออก
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การวิเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อในเบ้าตาในระยะเวลา 5 ปี
Five-year case analysis of orbital infection

บทคัดย่อ	 	 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในเบ้าตาชนิดโพสต์เซ็พตัลและผลการ

รักษา โดยทำาการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยที่มีการติดเช้ือในเบ้าตาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560 จากเวชระเบียนผู้ป่วยที่มา

รับการรักษาที่แผนกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ทำาการ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ โรคประจำาตัว สาเหตุของการติดเชื้อ ตาข้างที่มีการติดเชื้อ ระยะเวลาท่ีเป็นก่อนมา 

พบแพทย์ การวินิจฉัย การรักษา ภาวะแทรกซ้อน และระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล พบผู้ป่วยจำานวนท้ังสิ้น 12 

ราย สัดส่วนระหว่างเพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ 3 : 1 พบได้บ่อยในช่วงอายุ 41-50 ปี และ 61-70 ปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิด

จากฟันและโพรงอากาศ สัดส่วนการติดเชื้อตาขวา : ตาซ้าย เท่ากับ 2 : 1 ยาต้านจุลชีพที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเซฟาโลสปอริน 

รุ่นที่ 3 ร่วมกับคลินดามัยซิน ทุกรายได้รับการผ่าตัดโดยส่วนใหญ่เปิดแผลผ่าตัดบริเวณหางคิ้วและใต้ตาร่วมกับ func-

tional endoscopic sinus surgery เชื้อที่เป็นสาเหตุพบ B. pseudomallei 3 ราย เชื้อ C. diversus 1 ราย พบเชื้อ 

E. coli, K. pneumonia และ S. viridans ร่วมกัน 1 ราย และเชื้อ Streptococcus group D 1 ราย ไม่พบเชื้อจาก 

การเพาะ 6 ราย (ร้อยละ 50.0) ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นร้อยละ 25.0 และเกิดภาวะพิษเหตุติดเช้ือ/ภาวะช็อกเหตุ

พิษติดเชื้อร้อยละ 25.0 ระยะเวลานอนโรงพยาบาลอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5-50 วัน โดยผู้ป่วยร้อยละ 33.3 มีระยะเวลา 

นอนโรงพยาบาลมากกว่า 2 สัปดาห์ อาจสรุปได้ว่าการติดเชื้อในเบ้าตาเป็นภาวะที่พบได้น้อยแต่อาจทำาให้เกิดภาวะ 

แทรกซ้อนที่รุนแรง จึงจำาเป็นต้องให้การตรวจรักษาอย่างเร่งด่วน ทั้งการจ่ายยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมร่วมกับการผ่าตัด

คำ�สำ�คัญ:	 การติดเชื้อในเบ้าตา ภาวะเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบในเบ้าตา การรักษาด้วยการผ่าตัด
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Abstract	 	 The purpose of this article is to study the demographic data and treatment outcome of the 

patients with postseptal orbital infection in Khon Kaen Hospital, Thailand. A retrospective review  

of medical records of the patients with orbital infection from January 2013 to December 2017 in  

Oral and Maxillofacial Surgery Division, Khon Kaen Hospital was conducted. The age, gender,  

duration of symptoms, affected side, underlying diseases, causes of infection, diagnosis, treatment,  

complications and length of hospital stay data were collected. Twelve patients were included in  

the study. Male : female ratio was 3 : 1 whereas the most frequent age ranges were 41-50 and 61-70  

years. Odontogenic infection and sinusitis were the most common causes of orbital infection. The  

ratio of affected sides, right to left was 2 : 1. All patients were managed by incision and drainage  

via lateral eyebrow and infraorbital incision and/or functional endoscopic sinus surgery (FESS).  

The most common empirical antibiotics were third generation cephalosporins combined with  

clindamycin. The most common causative organism was B. pseudomallei (3 cases; 25.0%),  

followed by C. diversus (1 case), combination of E. coli, K. pneumonia and S. viridans (1 case), and  

Streptococcus group D (1 case). Causative organism was not found in six patients (50.0%). The  

complications included blindness (25.0%) and sepsis/septic shock (25.0%). Length of hospital stay  

varied from 5-50 days, which 33.3% of patients were admitted more than 2 weeks. For conclusions,  

although orbital infection is uncommon infection, it may affect the vision and also causes the  

life threatening complications. Prompt investigation and treatment, including appropriate  

antibiotics and surgical intervention are necessary.

Keywords:	 orbital infection, orbital cellulitis, surgical intervention

บทนำา

การตดิเชือ้ในเบา้ตาเปน็ภาวะท่ีพบไดน้อ้ยแต่อาจทำาใหเ้กิด

ภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง	ทำาให้สูญเสียการมองเห็น(1)	หรือเกิดการ

ติดเชื้อในสมอง(2,3)	ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต	โดยอาจมีสาเหตุจาก

การติดเช้ือในโพรงอากาศข้างจมูก	การติดเช้ือที่มีสาเหตุจากฟัน	

การบาดเจ็บบริเวณเบ้าตา	การติดเช้ือหลังผ่าตัดบริเวณตา	หรือ

การติดเชื้อจากท่อนำ้าตา(4)	ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง	มีการบวมของ 

เปลือกตาและเย่ือบุตา	ปวดบริเวณเบ้าตา	กลอกตาได้จำากัด	การ 

มองเห็นลดลง	การวินิจฉัยได้จากการตรวจร่างกายและจากภาพ

รังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์	ในปี	ค.ศ.1970	Chandler	และ

คณะ(5)	ได้แบ่งการติดเช้ือบริเวณเบ้าตาเป็น	5	ชนิดได้แก่	1)	

การบวมอักเสบของเปลือกตา	(preseptal	cellulitis)	2)	การ

อักเสบของเนื้อเยื่อในเบ้าตา	(orbital	cellulitis)	3)	การมีโพรง

หนองใต้เยื่อหุ้มกระดูกเบ้าตา	(subperiosteal	abscess)	4)	 

การติดเชื้อเป็นโพรงหนองในเบ้าตา	(orbital	abscess)	และ	5)	 

ลิ่มเลือดในโพรงเลือดดำาคาเวอร์นัส	(cavernous	sinus	throm-

bosis)	Gonçalves	และคณะ(6)	และ	Babar	และคณะ(7)	พบว่า 

การติดเช้ือในโพรงอากาศข้างจมูกเป็นสาเหตุของการติดเชี้อใน 

เบ้าตาได้บ่อยท่ีสุด	คือประมาณร้อยละ	66-82	ในขณะท่ี	Pan- 

dian(8)	ได้ศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อบริเวณเบ้าตาใน 

ระยะเวลา	9	ปี	พบการติดเชื้อ	preseptal	ร้อยละ	70	และการ

ตดิเชือ้	postseptal	รอ้ยละ	30	สำาหรบัในประเทศไทย	Jirumpi-

kul	และ	Tharanon(9)	รายงานผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในเบ้าตาที่มี 

สาเหตุจากฟัน	1	ราย	โดยที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาหรือรายงาน 

กลุ่มผู้ป่วยการติดเชื้อในเบ้าตาในประเทศไทย	จึงเป็นที่มาของ 

การศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาย้อนหลังและวิเคราะห์ 

ขอ้มลูของผูป้ว่ยตดิเชือ้ในเบา้ตาในชว่งระยะเวลา	5	ป	ีของแผนก 

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	โรงพยาบาลศูนย์
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ขอนแก่น

ผู้ป่วยและวิธีการ

	 ทำ�ก�รศึกษ�ย้อนหลังในผู้ป่วยท่ีมีก�รติดเชื้อในเบ้�ต�

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2556-2560	โดยศึกษ�จ�กเวชระเบียนผู้ป่วยที่ม� 

รับก�รรักษ�ที่แผนกศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล 

กลุ่มง�นทันตกรรม	โรงพย�บ�ลศูนย์ขอนแก่น	รวบรวมข้อมูล

เก่ียวกับ	เพศ	อ�ยุ	โรคประจำ�ตัว	ส�เหตุของก�รติดเชื้อ	เบ้�ต�

ข้�งท่ีมีก�รติดเชื้อ	ระยะเวล�ที่มีอ�ก�รก่อนม�รับก�รรักษ� 

ก�รวินิจฉัย	ก�รรักษ�	ภ�วะแทรกซ้อน	ระยะเวล�ในก�รนอน 

โรงพย�บ�ลและค่�รักษ�	โดยเกณฑ์คัดออกจ�กก�รศึกษ�คือ	

preseptal	infection	รวมทั้งเวชระเบียนที่ไม่สมบูรณ	์สถิติที่ใช้

เป็นร้อยละ	อัตร�ส่วนและพิสัย

ผลการศึกษา

	 ในช่วงเวล�	5	ปี	พบผู้ป่วยติดเชื้อในเบ้�ต�ทั้งหมด	19	 

ร�ย	แต่มีก�รบันทึกเวชระเบียนไม่สมบูรณ	์	7	ร�ย	จึงมีผู้ป่วยใน

ก�รศึกษ�นี้	12	ร�ย	(ต�ร�งที่	1)	เป็นเพศช�ย	9	ร�ย	เพศหญิง	3

ร�ย	(ช�ย	:	หญิง	=	3	:	1)	อ�ยุตั้งแต่	6-80	ปี	พบทุกช่วงอ�ยุ	แต่

พบม�กช่วง	41-50	ปี	และ	61-70	ปี	ช่วงละ	3	ร�ย	(ร้อยละ	25.0)

มีโรคประจำ�ตัว	6	ร�ย	(ร้อยละ	50.0)	ในจำ�นวนนี้เป็นโรคที่ทำ� 

ให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง	5	ร�ย	โดยเป็นเบ�หว�น	2	ร�ย 

คว�มดันเลือดสูง	1	ร�ย	เบ�หว�นและคว�มดันเลือดสูง	1	ร�ย

เบ�หว�น	คว�มดันเลือดสูงและไตว�ยเรื้อรัง	1	ร�ย	เบ�หว�น

และพิษสุร�เรื้อรัง	1	ร�ย	ต�ข้�งขว�มีก�รติดเชื้อ	8	ร�ย	ข้�งซ้�ย

4	ร�ย	(ขว�	:	ซ้�ย	=	2	:	1)	ระยะเวล�ที่มีอ�ก�รก่อนม�พบแพทย์

อยู่ในช่วง	2-7	วัน	มีส�เหตุก�รติดเชื้อจ�กฟัน	5	ร�ย	โพรงอ�ก�ศ

ข�้งจมูก	5	ร�ย	บ�ดแผลฉีกข�ดบริเวณเปลือกต�	1	ร�ย	ติดเชื้อ 

ที่ผิวหนังบริเวณหน�้ผ�กและเปลือกต�	1	ร�ย	ได้รับก�รวินิจฉัย

เป็น	orbital	cellulitis	3	ร�ย	subperiosteal	abscess	2	 

ร�ย	subperiosteal	abscess	ร่วมกับ	orbital	abscess	3	ร�ย	

orbital	cellulitis	ร่วมกับ	subperiosteal	abscess	4	ร�ย	 

(ผู้ปว่ยทุกร�ยไดร้บัก�รตรวจภ�พรงัสสีว่นตัดอ�ศยัคอมพวิเตอร)์

นอกจ�กนี้ยังพบโรคร่วม	(comorbidity)	เป็นก�รติดเชื้อในช่อง

พังผืดเคไนน์	(canine	space)	3	ร�ย	ก�รติดเช้ือในช่องพังผืด 

เคไนน์-บัคคัล-อินฟร�เทมโพรัล	(canine-buccal-infratem-

poral	space)	1	ร�ย	ก�รติดเชื้อในช่องพังผืดอินฟร�เทมโพรัล- 

เทมโพรัล	(infratemporal-temporal	space)	1	ร�ย	และภ�วะ

พังผืดอักเสบชนิดมีก�รต�ยของเนื้อเยื่อ	(necrotizing	fasciitis)

1	ร�ย

	 ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับก�รรักษ�ด้วยก�รผ่�ตัด	โดยเปิดแผล

ผ่�ตัดผ่�นท�งผิวหนังบริเวณรอบต�ร่วมกับก�รผ่�ตัดไซนัส 

ผ่�นกล้องแบบฟังก์ชันนัล	(functional	endoscopic	sinus	

surgery,	FESS)	7	ร�ย	เปิดแผลผ่�ตัดอย่�งเดียว	4	ร�ย	(มี 

ส�เหตุก�รติดเช้ือจ�กฟัน	3	ร�ย	และจ�กบ�ดแผลที่เปลือกต�	 

1	ร�ย)	FESS	อย่�งเดียว	1	ร�ย	ย�ต้�นจุลชีพที่เลือกใช้ได้แก่	

ceftazidime	ร่วมกับ	amoxicillin/clavulanic	acid	3	ร�ย	 

ในจำ�นวนนี้ต่อม�ต้องเปลี่ยนเป็น	meropenem	1	ร�ย	ceftri-

zone	ร่วมกับ	clindamycin	2	ร�ย	ซึ่งต่อม�ต้องเปล่ียนเป็น	 

piperacillin	+	tazobactam	1	ร�ย	ceftazidime	ร่วมกับ	 

clindamycin	3	ร�ย	ceftazidime	2	ร�ย	ต่อม�เปลี่ยนเป็น	

meropenem	1	ร�ย	และ	amoxicillin/clavulanic	acid	 

2	ร�ย	เช้ือที่เป็นส�เหตุพบ	Burkholderia pseudomallei 

3	ร�ย	Citrobacter diversus	1	ร�ย	Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae,	Streptococcus viridans	1	ร�ย	

group	D	streptococci	spp.	1	ร�ย	ไม่พบเชื้อจ�กก�รเพ�ะ	 

6	ร�ย	(ร้อยละ	50.0)

	 ภ�วะแทรกซ้อนที่พบ	ได้แก่	ภ�วะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ

(septic	shock),	multiorgan	failure	และสูญเสียก�รมองเห็น

(blindness)	2	ร�ย	ภ�วะพิษเหตุติดเชื้อ	(sepsis),	acute	kid- 

ney	injury	และ	pneumonia	1	ร�ย	pulmonary	edema	 

และ	epidural	abscess	1	ร�ย	สูญเสียก�รมองเห็น	1	ร�ย	โดย 

ผู้ป่วยที่สูญเสียก�รมองเห็นทั้ง	3	ร�ยตรวจพบภ�วะแทรกซ้อน 

ดังกล่�วตั้งแต่แรกรับ	และมีอ�ก�รก่อนม�พบแพทย์	7	วัน	ใน

จำ�นวนนี้	2	ร�ย	เชื้อที่เป็นส�เหตุคือ	Burkholderia pseudo-

mallei	ร่วมกับมีภ�วะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ

	 ระยะเวล�นอนโรงพย�บ�ลอยู่ในช่วง	5-50	วัน	โดยอยู่ 

โรงพย�บ�ลน้อยกว่�	1	สัปด�ห์	4	ร�ย	อยู่โรงพย�บ�ลระหว่�ง	

1-2	สัปด�ห์	4	ร�ย	และอยู่โรงพย�บ�ลม�กกว่�	2	สัปด�ห์	4	 

ร�ย	โดยทั้ง	4	ร�ยนี้มีก�รติดเชื้อที่รุนแรงร่วมกับมีภ�วะพิษเหตุ

ติดเชื้อ	หรือภ�วะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ

วิจารณ์และสรุป

	 ก�รติดเช้ือในเบ้�ต�เป็นภ�วะที่พบได้น้อย	ส่วนใหญ่มี 
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สาเหตุจากการติดเชื้อในโพรงอากาศข้างจมูก(4)	โดยเฉพาะโพรง

อากาศเอทมอยด์	(ethmoid	sinus)	ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะทาง

กายวิภาคของผนังเบ้าตาที่ติดกับโพรงอากาศเอทมอยด์ทางผนัง

ด้านใกล้กลาง	(medial	wall)	ติดกับโพรงอากาศแม็กซิลลา 

บริเวณพื้นเบ้าตา	และติดกับโพรงอากาศฟรอนทัล	(frontal)	

บรเิวณผนงัดา้นบน	ซึง่ผนงัเหลา่นีม้ลีกัษณะเปน็แผ่นกระดกูท่ีบาง 

ทำาให้การติดเชื้อลุกลามผ่านได้ง่าย	นอกจากนี้ยังเกิดจากการติด 

เชื้อที่มีสาเหตุจากฟัน(10)	โดยฟันที่เป็นสาเหตุของการติดเช้ือ 

มักเป็นฟันบน	การติดเชื้อจากฟันจะกระจายเข้าสู่โพรงอากาศ 

แม็กซิลลาและลุกลามผ่านเข้าสู่เบ้าตา	แต่ก็เคยมีรายงานผู้ป่วย 

ที่พบสาเหตุของการติดเชื้อในเบ้าตาจากฟันกรามล่าง(11)	การ

ติดเช้ือบริเวณช่องปากและใบหน้าอาจลุกลามเข้าไปยังเบ้าตา 

ได้โดยผ่านทางหลอดเลือดดำาแองกูลาร์	(angular	vein)	บริเวณ

หัวตาซึ่งไม่มีลิ้นกั้น	รวมทั้งกระจายผ่านทาง	orbital	septum	 

โดยตรง	จากการติดเชื้อบริเวณเปลือกตาเช่นในกรณีการติดเชื้อ 

ของช่องพังผืดเคไนน์(12)	หรือกระจายโดยตรงจากโพรงอากาศ

ข้างจมูกดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	นอกจากนี้อาจแพร่กระจายจาก 

ช่องพังผืดอินฟราเทมโพรัลเข้าสู่เบ้าตาผ่านทางช่องอินฟีเรียร์

ออร์บิทัล	(inferior	orbital	fissure)	หรือทางเทอริกอยด์วีนัส 

เพล็กซัส	(pterygoid	venous	plexus)	ซึ่งเช่ือมต่อกับหลอด 

เลือดดำาในเบ้าตา	ดังนั้นหากมีการติดเชื้อในช่องพังผืดบดเคี้ยว	

(masticatory	space)	โดยมีสาเหตุจากฟันล่าง	การติดเช้ือ 

จึงมีโอกาสกระจายเข้าสู่เบ้าตาได้	การศึกษาการติดเชื้อในเบ้า 

ตาที่ผ่านมามักกระทำาในผู้ป่วยที่มีสาเหตุของการติดเช้ือจาก 

โพรงอากาศเนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อ	ข้อมูลที่ 

เป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีสาเหตุของการติดเชื้อจากฟันยังมีน้อย 

มาก	โดย	DeCroos	และคณะ(10)	ได้รวบรวมรายงานผู้ป่วยติด 

เชื้อในเบ้าตาที่มีสาเหตุจากฟันในช่วงเวลา	25	ปีจำานวน	22	ราย	 

พบวา่รอ้ยละ	73	ของผูป้ว่ยไดร้บัการวนิจิฉยัเปน็	subperiosteal	 

และ	orbital	abscess	ทุกรายได้รับการเจาะระบายหนอง	ใน 

การศึกษานี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	พบการติดเชื้อที่ตาขวา 

มากกว่าตาซ้าย	มีสาเหตุของการติดเชื้อจากฟัน	5	ราย	(ร้อยละ	 

41.7)	ซึ่งมีการติดเชื้อในช่องพังผืดของใบหน้าร่วมด้วย	มีสาเหตุ 

จากการติดเชื้อของโพรงอากาศข้างจมูก	5	ราย	(ร้อยละ	41.7)	

จากการติดเชื้อของผิวหนังบริเวณหน้าผาก	1	ราย	และเกิดจาก

บาดแผลบริเวณใบหน้า	1	ราย	และพบได้ทุกช่วงอายุ	ต่างจาก

การศึกษาในผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อในโพรงอากาศข้าง

จมูกซึ่งมักพบในเด็ก

Atfeh	และ	Khalil(13)	ศึกษาการติดเช้ือบริเวณเบ้าตาพบ 

ผู้ป่วยในกลุ่ม	Chandler’s	classification	1	และ	2	ร้อยละ	 

70.4	classification	3	และ	4	เท่ากับร้อยละ	20.4	และ	9.2	 

ตามลำาดับ	และพบในเด็กร้อยละ	74	ผู้ใหญ่ร้อยละ	26	ผู้ป่วยได้

รับการผ่าตัดร้อยละ	28	เช้ือท่ีเป็นสาเหตุส่วนใหญ่เป็น	Strep-

tococcus	และ	Staphylococcus	ยาต้านจุลชีพที่ใช้ส่วนใหญ่ 

เป็น	amoxicillin/clavulanic	acid	และมีระยะเวลานอน 

โรงพยาบาล	3.9	±	3.5	วัน	Harris(14)	พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อใน

เบ้าตาที่อายุน้อยกว่า	9	ปี	โพรงหนองมีขนาดเล็กและอยู่ท่ี

ผนังด้านใกล้กลางของเบ้าตา	การติดเชื้อยังไม่มีผลกระทบต่อ

เส้นประสาทสมองคู่ที่สอง	และไม่มีการติดเชื้อในโพรงอากาศ 

ฟรอนทัลหรือในกะโหลกศีรษะ	จะตอบสนองต่อการรักษาด้วย 

ต้านจุลชีพโดยไม่ต้องผ่าตัด	โดย	Harris	ได้อธิบายว่าเชื้อที่เป็น 

สาเหตุในเด็กอายุตำ่ากว่า	9	ปี	ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่ใช้ออกซิ- 

เจน	(aerobe)	และมักเป็นเชื้อชนิดเดียว	นอกจากนี้ในเด็กที่อายุ

น้อยลักษณะของรูเปิดของโพรงอากาศมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบ

กับขนาดของโพรงอากาศ	ต่างจากผู้ป่วยที่เป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่	

ทำาให้เด็กอายุน้อยมีทางระบายดีกว่า	จึงตอบสนองดีต่อการ

รักษาด้วยยาต้านจุลชีพเพียงอย่างเดียว	สอดคล้องกับรายงาน

ของ	Garcia	และ	Harris(15)	ซึ่งพบว่าในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า	9	

ปี	การรักษาด้วยต้านจุลชีพโดยไม่ต้องผ่าตัดประสบผลสำาเร็จ 

สูงถึงร้อยละ	93.1	และได้นำาเสนอข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วย 

การผ่าตัดดังนี้	1)	ผู้ป่วยท่ีมีอายุตั้งแต่	9	ปีข้ึนไป	2)	เป็น	sub- 

periosteal	abscess	ท่ีมีขนาดใหญ่และไม่ได้อยู่ที่ผนังด้าน

ใกล้กลาง	3)	เป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นซำ้า	4)	การติดเชื้อเกิดจาก

การอักเสบเรื้อรังของโพรงอากาศ	5)	มีลักษณะของการติดเชื้อ

จากแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน	6)	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับเส้น

ประสาทสมองคู่ที่	2	และจอตา	(retina)	และ	7)	การติดเชื้อที่มี 

สาเหตุจากฟัน	ซ่ึงผลการศึกษาของ	Greenberg	และ	Pollard(16) 

ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 	

การศึกษาของ	Todman	และ	Enzer(17)	พบว่าปัจจัยที่

สำาคัญที่สุดในการให้การรักษาด้วยการผ่าตัดคือขนาดของ	sub- 

periosteal	abscess	ที่มีขนาดหรือปริมาตรมากกว่า	1,250	 

มม.3	และมีการติดเช้ือในโพรงอากาศฟรอนทัลซึ่งมีโอกาสเกิด

หนองในสมองได้สูง	ในขณะที่การศึกษาของ	Le	และคณะ(18) 

พบว่าขนาดของ	subperiosteal	abscess	ที่นัอยกว่า	3.8	มล.	
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ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการผ่าตัดร้อยละ	12	เปรียบเทียบกับขนาด

ของ	subperiosteal	abscess	ท่ีมากกว่า	3.8	มล.	ผู้ป่วยมีโอกาส

ได้รับการผ่าตัดสูงถึงร้อยละ	71	ส่วนการศึกษาของ	Nageswaran	

และคณะ(19)	พบว่าข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดได้แก่	การมองเห็นท่ีลด

ลง	ไม่สามารถกลอกตาได้ทุกทิศทางและโพรงหนองมีขนาดใหญ่	

Hurley	และ	Harris(20)	ศึกษาผู้ป่วย	subperiosteal	abscess	 

ในเด็กอายุตำ่ากว่า	9	ปี	และให้การรักษาด้วยการให้ยาต้านจุลชีพ

โดยไม่ต้องผ่าตัด	พบว่าระยะเวลาที่ต้องให้ยาต้านจุลชีพทาง 

หลอดเลือดดำาอยู่ในช่วง	2-8	วัน	โดยมีค่าเฉลี่ยและมัธยฐานเท่า 

กับ	4	วัน	Tanna	และคณะ(21)	พบว่า	subperiosteal	abscess	

ที่เกิดบริเวณผนังใกล้กลางของเบ้าตานั้น	การรักษาโดยเทคนิค	

FESS	ได้ผลดีโดยไม่จำาเป็นต้องเปิดแผลผ่าตัดบริเวณผิวหนัง	

นอกจากนี้มีรายงานการใช้ยาสตีรอยด์ในการรักษาการติดเชื้อ

ในกระบอกตา	พบว่าทำาให้หายเร็วขึ้นและลดระยะเวลาในการ

นอนโรงพยาบาล(22,23)	Campbell	และคณะ(24)	ได้แนะนำาให้ใช้ 

สตีรอยด์ในผู้ป่วยที่มีการมองเห็นลดลงจากการที่เส้นประสาท

สมองคู่ท่ี	2	ถูกกด	(optic	nerve	compression)	นอกจากนี้

สตีรอยด์ยังช่วยลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกและโพรงอากาศ

ทำาให้การระบายหนองและสารคัดหลั่งดีขึ้น

ในการศึกษานี้ผู้ป่วยส่วนมากเป็นผู้ใหญ่และมีสาเหตุของ

การติดเช้ือที่หลากหลายรวมทั้งมีโรคประจำาตัวท่ีทำาให้เกิดภาวะ

ภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งต่างจากการศึกษาที่ได้ทบทวนมา	นอกจาก

น้ียังพบการติดเชื้อมากกว่า	1	ชนิด	ตาม	Chandler’s	classifi-

cation	ในผู้ป่วย	1	ราย	ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาโดยการ

ใช้ยาต้านจุลชีพร่วมกับการผ่าตัด	การเลือกตำาแหน่งผ่าตัดโดย

การเปิดแผลผ่านทางผิวหนังบริเวณรอบตาจะขึ้นอยู่กับตำาแหน่ง

ของหนองในเบ้าตา	เช่น	ถ้าอยู่ที่พื้นเบ้าตาจะใช้	lower	eyelid	

incision	ถ้าอยู่ที่ผนังเบ้าตาด้านบนหรือด้านข้างจะใช้	lateral	

eyebrow	incision	ส่วนการทำา	FESS	จะช่วยระบายหนองที่อยู่

บริเวณผนังใกล้กลางได้ดี	ในกรณีที่เป็น	orbital	cellulitis	การ

ผ่าตัดจะช่วยลดความดันในเบ้าตาไม่ให้เกิดภาวะเส้นประสาท

สมองคู่ที่	2	ถูกกด	

Chaudhry	และคณะ(25)	ทำาการศกึษาในผูป่้วย	subperio- 

seal	abscess	ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อในโพรงอากาศ	จำานวน	 

91	ราย	พบเชื้อที่เป็นสาเหตุได้บ่อยที่สุดคือ	Staphylococcus 

aureus	รองลงมาได้แก่	Staphylococcus epidermidis,	 

Streptococcus	spp.	และ	Haemophilus influenzae	ตาม 

ลำาดับ	ส่วน	Nageswaran	และคณะ(19)	พบเชื้อที่เป็นสาเหตุ	ได้แก่	 

α-hemolytic	streptococci,	β-hemolytic	streptococci	 

group	A,	Staphylococcus aureus,	community	acquired	

MRSA	ส่วนเช้ือที่ไม่ใช้ออกซิเจนที่พบได้แก่	Peptostrepto- 

coccus	spp.,	Bacteroides	spp.,	Fusobacterium necro-

phorum	ยาต้านจุลชีพท่ีใช้ส่วนใหญ่คือ	ampicillin/sulbactam	

(ร้อยละ	41)	รองลงมาคือ	nafcillin	ร่วมกับเซฟาโลสปอริน	รุ่นที่	

3	(ร้อยละ	27)	นอกจากนี้	Ferguson	และ	McNab(26)	แนะนำาให้

ใช้เซฟาโลสปอริน	รุ่นที่	3	ร่วมกับ	metronidazole	สำาหรับการ

ศึกษานี้ยาต้านจุลชีพเชิงประสบการณ์	(empirical	antibiotic)	

ส่วนใหญ่ที่ใช้	คือ	เซฟาโลสปอริน	รุ่นที่	3	ร่วมกับ	clindamycin	

ซ่ึงจำาเป็นต้องเปล่ียนยาต้านจุลชีพ	4	ราย	ในจำานวนนี้	พบว่า	3	

รายมีเชื้อที่เป็นสาเหตุคือ	Burkholderia pseudomallei	ร่วม

กับมีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ	หรือภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ	โดยภาย

หลังได้รับการผ่าตัดแล้วอาการไม่ดีขึ้น	การที่เชื้อ	Burkholderia 

pseudomallei	เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในผู้ป่วยบางรายนั้น	 

เปน็ประเดน็ทีแ่ตกตา่งจากการศกึษาสว่นใหญ	่ทำาให้มีความแตก 

ต่างในเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพ	การให้การรักษาโดยการผ่าตัด	

รวมถึงภาวะแทรกซอ้นทีเ่กิดขึน้	โดยภาวะแทรกซอ้นพบภาวะพษิ 

เหตุติดเชื้อ	1	ราย	ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ	2	ราย	สูญเสียการ

มองเห็นโดยสมบูรณ์	3	ราย	โดยในจำานวนนี้	2	รายตรวจพบตั้ง 

แต่เริ่มต้นรับการรักษา	และเชื้อท่ีเป็นสาเหตุคือ	Burkholderia 

pseudomallei และพบร่วมกับภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ	2	ราย	 

Yaisawang	และคณะ(27)	ศึกษาการติดเชื้อเมลิออยโดซิสใน 

เบ้าตา	(ซ่ึงเกิดจากเช้ือ	Burkholderia pseudomallei)	พบ	

orbital	cellulitis	ร้อยละ	44	รองลงมาคือ	endophthalmitis	

รอ้ยละ	25	และพบการสญูเสยีการมองเหน็รอ้ยละ	73	ซึง่มากกวา่

การศึกษาของ	Osguthorpe	และ	Hochman(28)	พบว่าผู้ป่วยที่

มีการติดเชื้อในกระบอกตามีโอกาสสูญเสียการมองเห็นร้อยละ	

3-11	และมีโอกาสเสียชีวิตร้อยละ	1-3	โดยการสูญเสียการมอง

เห็นเกิดจากความดันในเบ้าตาที่เพิ่มข้ึน	หรืออาจเกิดจากภาวะ

เส้นประสาทออพติกอักเสบ	(optic	neuritis)(29) 

Dewan	และคณะ(30)	ศึกษาผู้ป่วย	subperiosteal	ab-

scess	24	ราย	ให้การรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับการให้ยาต้าน

จุลชีพ	พบว่าระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลอยู่ในช่วง	3-20	 

วัน	ค่าเฉล่ียเท่ากับ	6.2	วัน	ในขณะท่ี	Le(18)	ศึกษาในผู้ป่วย	 

orbital	infection	101	ราย	พบว่ากลุ่มที่รักษาด้วยการให้ยา
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ต้านจุลชีพเพียงอย่างเดียวมีค่าเฉลี่ยระยะเวลานอนโรงพยาบาล	

6.1	±	2.9	วัน	ในขณะที่กลุ่มที่รักษาด้วยยาต้านจุลชีพร่วมกับ 

การผ่าตัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	8.7	±	3.3	วัน	ในการศึกษานี้	ระยะ

เวลาในการนอนโรงพยาบาลอยู่ในช่วง	5-50	วัน	โดยอยู่โรง

พยาบาลน้อยกว่า	1	สัปดาห์	4	ราย	อยู่โรงพยาบาลระหว่าง	1-2	

สัปดาห์	4	ราย	และอยู่โรงพยาบาลมากกว่า	2	สัปดาห์	4	ราย	

ระยะเวลานอนโรงพยาบาลท่ีมากกว่าการศึกษาที่ผ่านมา	อาจมี

สาเหตจุากผูป้ว่ยในการศกึษานีม้กีารตดิเชือ้ทีร่นุแรงและมภีาวะ

แทรกซ้อนมากกว่า	

จากการศึกษาครั้งนี้	และการทบทวนวารสารที่เกี่ยวข้อง	

อาจสรุปได้ว่า	การติดเชื้อในเบ้าตาเป็นภาวะที่พบได้น้อยแต่อาจ

ทำาให้เกิดความพิการทางการมองเห็นหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสีย

ชีวิต	มีสาเหตุส่วนใหญ่จากการติดเชื้อในโพรงอากาศ	นอกจาก

นี้ยังอาจเกิดจากการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากฟัน	การติดเช้ือในท่อ 

นำ้าตา	การติดเชื้อจากบาดแผลบริเวณรอบตา	เป็นต้น	ผู้ป่วยจะ 

มีอาการเป็นไข้	ปวด	บวมบริเวณเปลือกตา	และเยื่อบุตา	ตาโปน

และหนังตาตก	กลอกตาได้จำากัด	การมองเห็นลดลง	และอาจ

ลุกลามเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง	การวินิจฉัยและวางแผน

การรักษาจำาเป็นต้องใช้ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์	และ

ต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน	การรักษา

ประกอบด้วยการให้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมร่วมกับการผ่าตัด

โดยอาจใช้การผ่าตัดผ่านกล้องทางโพรงจมูกหรือเปิดแผลผ่าตัด

ผ่านทางผิวหนังรอบตา	การติดเช้ือในเด็กโดยเฉพาะท่ีอายุตำา่กว่า	 

9	ปี	มักเป็นการติดเช้ือชนิดเดียว	ส่วนการติดเช้ือในเด็กโตหรือ

ผู้ใหญ่มักเกิดจากเช้ือหลายชนิด	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเช้ือแบคทีเรีย 

ท่ีไม่ใช้ออกซิเจน	นอกจากน้ี	การติดเช้ือในเด็กอาจมีความรุนแรง

นอ้ยกวา่ในผูใ้หญ	่จงึสามารถใหก้ารรกัษาดว้ยยาตา้นจลุชพีเพยีง

อย่างเดียวได้โดยไม่ต้องผ่าตัด	แต่ต้องติดตามอาการอย่างใกล้

ชิดโดยเฉพาะการมองเห็นและอาการทางสมอง	การรักษาควร

ประกอบไปด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพได้แก่	จักษุแพทย์	โสต	ศอ	

นาสิกแพทย์	และศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเพื่อ

ให้การรักษามีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ
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การรักษาและการจัดการผู้ป่วยข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง: 
รายงานกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย

Treatment and management of long-standing 
temporomandibular joint dislocation patients: a case series

บทคัดย่อ	 	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการ ข้อจำากัด และข้อดีข้อเสียของการรักษาข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง

ทั้งการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัด รวมท้ังนำาเสนอกระบวนการรักษาท่ีเหมาะสม โดยเป็นการศึกษาย้อนหลังแบบ

รายงานกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน อาการนำาและอาการแสดง ระยะเวลา ลักษณะทางภาพ 

รังสี และวิธีการรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง และมารับการรักษาที่โรงพยาบาล 

หาดใหญ่ ระหว่างปี พ.ศ.2528-2560 ร่วมกับทำาการวิเคราะห์ข้อจำากัดและข้อได้เปรียบจากการรักษาแบบต่าง ๆ  ผล

การศึกษาพบว่ามีผู้ป่วยจำานวน 11 รายได้รับการวินิจฉัยเป็นข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง ในจำานวนนี้ได้รับการรักษาแบบ

อนุรักษ์ 8 ราย และการผ่าตัดทั้งบริเวณข้อต่อขากรรไกรโดยตรงและนอกบริเวณข้อต่อขากรรไกร 3 ราย ทุกวิธีประสบ

ความสำาเรจ็ในการนำาขอ้ตอ่กลับเขา้ตำาแหนง่เดมิ จะเหน็ได้วา่การเลอืกรกัษาวธิกีารแบบอนุรกัษใ์นผูป้ว่ยขอ้ต่อขากรรไกร

หลุดค้างเป็นระยะเวลานานสามารถทำาได้และประสบผลสำาเร็จ ลดความจำาเป็นในการผ่าตัด ซ่ึงจะลดความเสี่ยงจาก 

การผ่าตัดและการดมยาสลบ 

คำ�สำ�คัญ:	 ข้อต่อขากรรไกร คอนดายล์ ข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง

Corresponding author:	ธงชาติ	ศิริพันธ์
	 กลุ่มงานทันตกรรม	โรงพยาบาลหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110
	 โทร.:	0-7427-3100	ต่อ	1856
	 E-mail	address:	siripant@yahoo.co.th
Received	14	December	2018;	revised	12	March	2019;	accepted	31	May	2019

ว.		ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล	 ปีที่	33	 หน้า	 46-56,	พ.ศ.2562

ดนัยา ศุภกาญจนกันติ1 ธงชาติ ศิริพันธ์2 

Danaiya Supakanjanakanti1 Thongchart Siripan2

1ทันตแพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่	4	 2อาจารย์สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	กลุ่มงานทันตกรรม	โรงพยาบาลหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110

1Resident	of	Oral	and	Maxillofacial	Surgery	 2Lecturer	and	Oral	and	Maxillofacial	Surgeon
Oral	and	Maxillofacial	Surgery	Unit,	Department	of	Dentistry,	Hatyai	Hospital,	Hat	Yai,	Songkhla	90110

นิพนธ์ต้นฉบับ
Original Article



47ว.ศลัยช์อ่งปาก-แมก็ซลิโลเฟเชยีลปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2562

Abstract	 	 The objectives of the article were to study the techniques, limitations, advantages and 

disadvantages of surgical and conservative treatments in patients with long-standing temporo- 

mandibular joint (TMJ) dislocation, as well as to report the recommended treatment algorithm.  

The research was retrospectively performed. Personal data, chief complaint and duration, radio-

graphs and treatment records were collected from OPD cards, IPD data and radiographic collecting  

program in Hatyai Hospital from 1985 to 2017. For the results, 11 cases of long-standing TMJ dislo-

cation were collected. Eight cases were treated successfully with conservative treatment, whereas 

the others were resolved with intra-joint or extra-joint surgery. No serious complication was found. 

For conclusion, the conservative treatment should be a treatment of choice for long-standing dis-

location despite long-term onset of dislocation due to less surgical and anesthetic complications.

Keywords: temporomandibular joint, condyle, TMJ dislocation

บทนำา

ภาวะข้อต่อขากรรไกรหลุด	(temporomandibular	joint	

dislocation)	เป็นภาวะท่ีหัวคอนดายล์	(condyle)	เคลื่อนจาก

แอ่งข้อต่อขากรรไกร	(glenoid	fossa)	อย่างสมบูรณ์	มาอยู่หน้า

ต่อปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร	(articular	eminence)	มีความ

แตกตา่งกบัภาวะการเคลือ่นทีอ่อกบางส่วน	(TMJ	subluxation)	

ซึ่งยังมีการสัมผัสกับแอ่งข้อต่อขากรรไกรและผู้ป่วยสามารถนำา

กลับสู่ตำาแหน่งเดิมได้ด้วยตนเอง(1)	อาการและอาการแสดงได้แก่	

ผู้ป่วยไม่สามารถหุบปากได้	เห็นรอยบุ๋มบริเวณหน้าหู	(preau-

ricular	area)	มีนำ้าลายมาก	ปวดตึงกล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปาก

หุบปากและบริเวณหน้าหู(2)	กรณีที่ข้อต่อขากรรไกรหลุดทั้ง	2	

ข้าง	(bilateral	dislocation)	จะเห็นลักษณะขากรรไกรล่างยื่น

มาด้านหน้า	ฟันหน้าสบไขว้	(anterior	crossbite)	และฟันหลัง

สบเปิด	(posterior	openbite)	ส่วนข้อต่อขากรรไกรหลุดเพียง

ข้างเดียว	(unilateral	dislocation)	ผู้ป่วยจะมีขากรรไกรล่าง 

เบ้ไปทางด้านปกติและฟันหลังด้านดังกล่าวสบเปิด(3)

ข้อต่อขากรรไกรหลุด	แบ่งได้เป็น	3	ประเภท	ได้แก่	1)	

ข้อต่อหลุดแบบเฉียบพลัน	(acute	dislocation)	พบได้บ่อย

ที่สุด	เกิดข้ึนในระยะเวลาไม่นาน	สามารถนำาหัวคอนดายล์กลับ

สู่ตำาแหน่งเดิมได้ด้วยการใช้มือดัน	(manual	reduction)	2)	ข้อ

ต่อหลุดแบบเป็นซำ้าเรื้อรัง	(chronic	recurrent	dislocation,	

habitual	dislocation)	ผู้ป่วยมีข้อต่อขากรรไกรหลุดซำ้า	ๆ 	และ

รนุแรงมากขึน้	และประเภทที	่3)	ขอ้ตอ่หลดุคา้ง	(long-standing	

dislocation)	พบได้น้อยที่สุดเพียงร้อยละ	3	ของผู้ป่วยทั้งหมด(4) 

ภาวะนี	้หวัคอนดายลจ์ะหลดุจากตำาแหนง่เดิมมากกวา่	72	ชัว่โมง

และไม่สามารถนำากลับได้ด้วยการใช้มือดัน(5)	ระยะเวลาที่ข้อ

ต่อขากรรไกรหลุดเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อการหดเกร็งของ

กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง	และอาจพบการเจริญของเนื้อเยื่อพังผืด	

(ingrowth	of	fibrous	tissue)	เข้าในแอ่งข้อต่อขากรรไกร	ทำา 

ให้การดันคอนดายล์กลับตำาแหน่งเดิมลำาบากมากยิ่งขึ้น(5,6)

การรักษาข้อต่อขากรรไกรหลุดค้างมีหลายวิธี	 ต้ังแต่

การรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์	(conservative	treatment)	และวิธี

การผ่าตัด	(surgical	treatment)	ทั้งในและนอกบริเวณข้อต่อ 

ขากรรไกร	ในปัจจุบันไม่มีวิธีการรักษาใดที่ถือเป็นมาตรฐานหรือ

แบบแผนการรักษาแน่ชัด	เนื่องจากมีความจำาเพาะของลักษณะ

อาการและความรุนแรงท่ีแตกต่างกันไปตามระยะเวลาการเกิด

ข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง	จากรายงานของ	Huang	และคณะ(5) 

ในปี	ค.ศ.2011	ได้แนะนำาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยจำาแนกตาม

ระยะเวลาดำาเนินโรค	ในกลุ่มผู้ป่วยขากรรไกรหลุดค้างน้อยกว่า	

3	สัปดาห์สามารถนำาข้อต่อขากรรไกรกลับได้ด้วยวิธีอนุรักษ์	

และแนะนำาให้ใช้วิธีการผ่าตัดในกลุ่มผู้ป่วยที่หลุดค้างมากกว่า	

4	สัปดาห์	

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยนำา	ระยะเวลา

ตั้งแต่เกิดโรคจนได้รับการรักษา	และการรักษาแบบต่าง	ๆ 	โดย

เฉพาะวิธีแบบอนุรักษ์ในผู้ป่วยข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง	เพื่อ

นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสรุปเป็นแนวทางการรักษาผู้ป่วย
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โดยเนน้การรกัษาดว้ยวธิอีนรุกัษใ์นรายทีเ่หมาะสม	เพือ่ลดความ 

เสี่ยงจากการผ่าตัด	การดมยาสลบ	การนอนโรงพยาบาลเป็น 

ระยะเวลานาน	และความสิ้นเปลืองจากการรักษาด้วยวิธีการ

ผ่าตัด

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลังแบบ	case	series	 

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์	

รหัสโครงการ	79	โดยศึกษาจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	แบบ

บันทึกผู้ป่วยความผิดปกติบริเวณขมับและขากรรไกร	(tem-

poromandibular	disorder)	เวชระเบียนผู้ป่วยใน	และภาพ 

รังสีตั้งแต่เดือนมกราคม	พ.ศ.2528	จนถึงเดือนธันวาคม	พ.ศ.

2560	เป็นระยะเวลา	33	ปี	ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย

เป็นภาวะข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง	โดยมีเกณฑ์คัดเข้าดังต่อไป

นี้	1)	ข้อต่อขากรรไกรหลุดเป็นระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ	

72	ช่ัวโมง(5)	2)	ข้อต่อขากรรไกรหลุดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง	2 

ข้าง	และ	3)	สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน	ทำาการเก็บข้อมูล

เชิงระบาดวิทยา	ได้แก่	เพศ	อายุ	โรคประจำาตัว	และยาประจำา	 

สาเหตุและระยะเวลาการเกิดข้อต่อขากรรไกรหลุด	ลักษณะทาง

ภาพรังสี	วิธีการรักษา	และภาวะแทรกซ้อนภายหลังการรักษา	

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยข้อต่อขากรรไกรหลุดค้างในการศึกษานี้มีจำานวน	

11	ราย	เป็นผู้ชาย	8	ราย	ผู้หญิง	3	ราย	อายุเฉลี่ย	50.7	±	20.3	ปี	 

(18-78	ปี)	สาเหตุของการเกิดภาวะข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง 

ได้แก่	การใส่ท่อช่วยหายใจเป็นระยะเวลานาน	5	ราย	การหาว	 

3	ราย	การอ้าปากกว้างระหว่างพูด	2	ราย	และไม่ทราบสาเหตุ 

อีก	1	ราย	โดยระยะเวลาตั้งแต่คาดว่าเกิดภาวะข้อต่อขากรรไกร

หลุดจนกระท่ังไดพ้บทนัตแพทยเ์ฉลีย่	19.5	±	13.8	วนั	(3-33	วนั)	

แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบอนุรักษ์	8	ราย	(ตาราง

ที่	1)	โดยมีการใช้มือดันข้อต่อขากรรไกร	1	ราย	(ผู้ป่วยรายที่	8)	 

และทำาภายใต้การดมยาสลบ	1	ราย	(ผู้ป่วยรายที่	6)	การใช้แรง 

แบบคานงัดร่วมกับการใช้มือดันข้อต่อขากรรไกรภายใต้ยาดม

สลบ	4	ราย	(ผู้ป่วยรายที่	2-5)	การใช้แรงแบบคานงัดเพียงอย่าง 

เดยีว	1	ราย	(ผูป้ว่ยรายที	่10)	และการทำาฟนัเทยีมทัง้ปากชดุใหม่	 

1	ราย	(ผู้ป่วยรายที่	11)	และกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการ 

ผ่าตัด	3	รายโดยมี	1	รายเป็นการผ่าตัดสำารวจข้อต่อขากรรไกร 

โดยตรง	(ผูป้ว่ยรายที	่1)	และอกี	2	รายไดร้บัการผา่ตดันอกขอ้ต่อ 

ขากรรไกร	(ผู้ป่วยรายท่ี	7	และ	9)	การรักษาในผู้ป่วยทุกราย

ประสบผลสำาเรจ็และไมพ่บภาวะแทรกซอ้นทีร่นุแรงภายหลังการ 

รกัษา	และจะนำาเสนอรายละเอยีดของรายงานผูป่้วยบางรายดังนี้

รายงานผู้ปว่ยทีไ่ดร้บัการรักษาดว้ยการผา่ตดัสำารวจ
ข้อต่อขากรรไกรโดยตรง (ผู้ป่วยรายที่ 1)

ผูป้ว่ยชายไทยอาย	ุ18	ปพีบทนัตแพทยด์ว้ยปญัหาหุบปาก

ไม่ลง	13	วัน	หลังใส่ท่อช่วยหายใจหลังการผ่าตัด	craniotomy	

จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์	ผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจำาตัวและ 

การแพ้ยา	การตรวจภายนอกช่องปากพบว่าผู้ป่วยหุบปากไม่ลง	 

โดยอ้าปากค้างที่ความกว้าง	5	ซม.	(รูปที่	1	A)	คลำาไม่พบการ 

เคลื่อนไหวของข้อต่อขากรรไกรขณะเคลื่อนไหวอ้าปากหุบ 

ปาก	การตรวจภายในช่องปากพบการสบฟันล่างยื่น	ร่วมกับการ 

สบเปิดทั้งฟันหน้าและฟันหลัง	(รูปที่	1	B)	ภาพรังสีแพโนรามิก	 

(panoramic	film)	(รูปที่	1	C)	และภาพรังสีส่วนตัดอาศัย

คอมพิวเตอร์	(CT	scan)	พบหัวคอนดายล์อยู่ในตำาแหน่งหน้าต่อ 

แอ่งข้อต่อขากรรไกรทั้ง	2	ข้าง	ไม่พบรอยแตกหักของกระดูก 

บริเวณดังกล่าว	จึงให้การวินิจฉัยเป็นภาวะข้อต่อขากรรไกรหลุด

ค้างและได้รับการรักษาดังต่อไปนี้

การรกัษาครัง้ที ่1	ใชม้อืดนัขอ้ตอ่ใหเ้ขา้ทีภ่ายใตก้ารฉดียา

ชาเฉพาะทีไ่มผ่สมยาบบีหลอดเลอืดโดยจับกระดกูขากรรไกรล่าง

บริเวณฟันหลังกดลงล่างแล้วจึงดนัข้อตอ่ขากรรไกรให้กลบัไปทาง

ด้านหลัง	แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ

การรักษาครั้งที่ 2	ทดลองใช้มือดันข้อต่อขากรรไกรใน

ลักษณะเดิมภายใต้การดมยาสลบ	แต่ไม่สามารถดันเข้าที่ได้	จึง

ทำาการผ่าตัดเปิดแผลบริเวณหน้าหูเพื่อเข้าไปสำารวจโดยตรงพบ

ว่าไม่มีรอยชำ้าใด	ๆ 	บริเวณแคปซูลและทดลองใช้เครื่องมือจับ

ขอบกระดูกขากรรไกรล่างผ่านทางแผลผ่าตัดใต้คาง	(Risdon	

incision)	เพ่ือดันหัวคอนดายล์แต่ไม่สำาเร็จเช่นเดียวกัน	จึงเปิด

เข้าไปดูในโพรงข้อต่อ	(joint	space)	แต่ไม่พบสิ่งกีดขวางใดๆ	 

(รูปที่	1	D)	ฉีดนำ้ากลั่นบริสุทธิ์เข้าในไปโพรงข้อต่อและลองดัน

กระดูกอีกครั้งพบว่าสามารถดันเข้าที่ได้สำาเร็จ	(รูปที่1	E)	จึงตรึง

กระดูกขากรรไกรบนและล่างด้วยลวดมัดฟัน	(intermaxillary	

fixation)	2	สัปดาห์	หลังจากนั้นจึงตัดออกและฝึกอ้าปากร่วม

กับบริหารข้อต่อขากรรไกร	ผู้ป่วยไม่ได้กลับมาติดตามผลการ

รักษาอีก
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รูปที่ 1	 ผู้ป่วยรายที่	1	ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดสำารวจข้อต่อขากรรไกรโดยตรง

	 A:	ภาพถ่่ายทางคลินิกแสดงลักษณะผู้ป่วยหุบปากไม่สนิท	และพบรอยบุ๋มบริเวณหน้าหู	B:	การสบเปิดทั้งฟันหน้าและหลัง	C:	ภาพรังสี 

แพโนรามิกแสดงตำาแหน่งของหัวคอนดายล์อยู่หน้าต่อปุ่มแอ่งข้อต่อขากรรไกรทั้ง	2	ข้าง	D:	การผ่าตัดเข้าสำารวจข้อต่อขากรรไกรโดยตรง	

ไม่พบสิ่งกีดขวางในโพรงข้อต่อขากรรไกร	E:	ภาพในช่องปากแสดงการสบฟันหลังการรักษา

Fig. 1	 Direct	exploration	into	joint	space	in	the	patient	No.1.

	 A:	clinical	features	showed	abnormal	mouth	closing	and	preauricular	dimple,	B:	anterior	and	posterior	openbites,	 

C:	panoramic	film	showed	anterior	dislocation	of	bilateral	condyles,	D:	intraoperative	photograph	showed	no	 

significant	obstruction	in	joint	space,	and	E:	intraoral	photograph	showed	posttreatment	occlusion.

A B

C

E

D

รายงานผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดนอก
ข้อต่อขากรรไกร (ผู้ป่วยรายที่ 9)

ผู้ป่วยชายไทยอายุ	46	ปี	มาพบทันตแพทย์ด้วยปัญหา

หุบปากไม่ลง	3	วันหลังจากหัวเราะและอ้าปากกว้าง	แพทย์ที่ 

โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถรักษาได้	ส่งตัวไปโรงพยาบาลจังหวัด	

ได้รับการรักษาดันข้อต่อขากรรไกรภายใต้การใช้ยาชาและยา

ดมสลบแต่ไม่สำาเร็จ	จึงส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา	ผู้ป่วย

มีประวัติข้อต่อขากรรไกรหลุดหลังจากใส่ท่อช่วยหายใจ	แพทย์
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ดนัขอ้ตอ่เขา้ตำาแหนง่ภายใตก้ารใช้ยาดมสลบเม่ือ	2	สปัดาหก่์อน	 

การซักประวัติการเจ็บป่วยผู้ป่วยเป็นโรคหืดได้รับยาพ่น	salbu-

tamol	เป็นประจำา	และมีประวัติผ่าตัดมะเร็งที่ลำาไส้ใหญ่เม่ือ	2	 

ปีก่อน	การตรวจภายนอกช่องปากพบผู้ป่วยมีลักษณะหุบปาก 

ไม่ลงท่ีระยะ	3	ซม.	(รูปที่	2	A)	อ้าปากได้กว้าง	5	ซม.	มีรอยบุ๋ม

บริเวณหน้าหูทั้ง	2	ข้าง	คลำาไม่พบการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 

ขากรรไกร	การตรวจภายในช่องปากพบการสบเปิดบริเวณฟัน

หน้าและหลัง	(รูปที่	2	B)	ฟันบนและล่างซ้อนเก	ภาพรังสีแพโน- 

รามิกพบหวัคอนดายลอ์ยูห่นา้ปุม่แอง่ขอ้ตอ่ขากรรไกร	(รปูที	่2	C)	

ให้การวินิจฉัยเป็นข้อต่อขากรรไกรหลุดค้างและให้การรักษาดัง

ต่อไปนี้	

การรกัษาครัง้ที ่1	ทดลองใชม้อืดนัขอ้ตอ่ขากรรไกรทีห่อ้ง

ฉุกเฉินแต่ไม่ประสบความสำาเร็จจึงใช้ผ้าแถบยืดหยุ่น	(elastic	

bandage)	พันในลักษณะให้ข้อต่อขากรรไกรอยู่ในตำาแหน่งพัก

จา่ยยาแก้ปวดและใหผู้ป้ว่ยนอนโรงพยาบาล	หลงัจากนัน้ทดลอง

ดันข้อต่อขากรรไกรอีกครั้งภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่ไม่ผสม 

ยาบีบหลอดเลือด	ผู้ป่วยเจ็บเกร็งบริเวณหน้าหู	ไม่สามารถดัน

ข้อต่อเข้าท่ีได้	จึงใส่อาร์ชบาร์	(arch	bar)	และยางดึงระหว่าง 

ขากรรไกร	(elastic	traction)	

การรักษาครั้งท่ี 2	ทดลองใช้มือดันข้อต่อขากรรไกรด้วย

วิธีเดิมภายใต้การดมยาสลบ	เพื่อลดปัจจัยการหดเกร็งของกล้าม

เนือ้ทีเ่ก่ียวขอ้ง	พบวา่ไมส่ามารถดนัใหเ้ขา้ทีไ่ด	้จงึทำาการเปดิแผล 

บริเวณมุมขากรรไกรล่างท้ัง	2	ข้าง	(รูปท่ี	2	D)	เพื่อใช้เครื่องมือ	

bone	hook	เกี่ยวบริเวณสันเว้าซิกมอยด์	(sigmoid	notch)	ซึ่ง	

ทำาให้สามารถส่งแรงไปใกล้ข้อต่อขากรรไกรยิ่งขึ้น	ออกแรงใน

แนวลงล่างร่วมกับใช้มือดันคางไปทางด้านหลัง	พบว่ายังมีแรง

ขัดขวางการดันข้อต่ออยู่จึงพิจารณาทำาการเปิดแผลในช่องปาก

บริเวณเหงือกฟันหลังล่างท้ัง	2	ข้าง	ขูดกล้ามเนื้อเทมโพราลิส	

(temporalis	stripping)	ออกจากกระดูกขากรรไกรล่างเพื่อลด

การดึงรั้งของกล้ามเนื้อ	เมื่อใช้เครื่องมือ	bone	hook	ดึงด้วยวิธี

เดิมอีกครั้งรู้สึกถึงการเคลื่อนถอยหลังของหัวคอนดายล์	แต่การ

สบฟันยังมีการสบคำ้าอยู่จึงใส่ยางดึงระหว่างขากรรไกรจำานวน

มากเพื่อคงตำาแหน่ง	(รูปที่	2	E)	ภายหลังตรวจสอบด้วยภาพรังสี

แพโนรามิกพบว่าหัวคอนดายล์อยู่ในแอ่งข้อต่อขากรรไกรท้ัง	2	 

ขา้ง	(รปูที	่2	F)	และทำาการพิมพ์ปากทำาแบบจำาลองฟนั	(cast)	เพือ่

ตรวจสอบการสบฟนัอกีครัง้พบว่าในผูป้ว่ยรายนีม้กีารสบฟนัทีผ่ดิ

ปกติอยู่เดิมแล้ว	หลังจาก	1	สัปดาห์นำายางดึงระหว่างขากรรไกร

ออกและฝึกอ้าปากร่วมกับบริหารข้อต่อขากรรไกร	ผู้ป่วยไม่ได้

กลับมาติดตามผลการรักษาอีก	

รายงานผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการรกัษาแบบอนรุกัษด์ว้ยการ
ใช้แรงแบบคานงัด (ผู้ป่วยรายที่ 10)

ผู้ป่วยชายไทยอายุ	70	ปีส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นด้วย

ปัญหาขากรรไกรค้างหลังจากใส่ท่อช่วยหายใจเป็นระยะเวลา	

33	วนั	ไดร้บัการรกัษาดว้ยการใชม้อืดนัขอ้ตอ่แต่ไม่ประสบความ

สำาเร็จ	ผู้ป่วยมีประวัติโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและไขมันในเลือดผิด

ปกติ	(dyslipidemia)	ได้รับยาพ่น	Berodual®,	Serratide®	และ 

รับประทานยา	theophylline	การตรวจภายนอกช่องปากพบ 

ผู้ป่วยหุบปากไม่ลง	โดยมีระยะระหว่างสันเหงือกบนและล่าง 

ประมาณ	5	ซม.	อา้ปากไดก้ว้างปกต	ิคลำาไม่พบการเคลือ่นไหวของ 

ข้อต่อขากรรไกรท้ัง	2	ข้าง	การตรวจภายในช่องปากพบภาวะ 

ไร้ฟันท้ังบนและล่าง	ฟันเทียมอยู่บนสันเหงือกปกติ	แต่กัดไม่ลง

ตำาแหน่งเดิม	มีการสบเปิดเล็กน้อย	ภาพรังสีแพโนรามิกพบหัว

คอนดายล์อยู่หน้าปุ่มแอ่งข้อต่อขากรรไกรทั้ง	2	ข้าง	(รูปที่	3	A)	

วินิจฉัยเป็นภาวะข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง	และให้การรักษาดัง

ต่อไปนี้

เนื่องจากผู้ป่วยได้รับการใช้มือดันข้อต่อขากรรไกรโดย

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมมาแล้วไม่ประสบความ

สำาเร็จและมีอาการปวดข้อต่อทั้ง	2	ข้าง	จึงพิจารณาไม่ทดลองใช้

มือดันซำ้า	ให้ผู้ป่วยเข้านอนโรงพยาบาลใช้ผ้าแถบยืดพันบริเวณ

ศีรษะ	ให้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ	ทำาแบบพิมพ์จำาลอง

ฟันเทียมเดิมของผู้ป่วยเพื่อเตรียมเป็นสเตนต์	(stent)	ร่วมกับ

ทำาแท่งกัดสบบริเวณฟันหลังด้วยอะคริลิก	(acrylic	posterior	 

bite	block)	ความสูงประมาณ	1	ซม.	(รูปที่	3	B)	

ปรกึษาอายรุแพทยเ์พือ่เตรยีมผูป้ว่ยกอ่นทำาการรกัษาภาย

ใต้ยาดมสลบโดยติดสกรู	(screw)	เพื่อยึดสเตนต์กับสันเหงือก 

บนรว่มกบัแทงลวดเพือ่คลอ้งสเตนตด้์านบนกับกระดกูโหนกแกม้	

(circumzygomatic	sling)	และยึดสเตนต์ด้านล่างท่ีมีแท่งกัดสบ 

กบักระดกูขากรรไกรลา่งดว้ยการแทงลวดรอบกระดกูขากรรไกร

ล่าง	(circummandibular	wiring)	ใส่ยางดึงระหว่างขากรรไกร

บริเวณหน้าต่อแท่งกัดสบ	(รูปที่	3	C)	

หลงัจากนัน้จงึถา่ยภาพรงัสแีพโนรามกิเปน็ระยะ	ในวนัที	่5	 

พบว่าหัวคอนดายล์ท้ัง	2	ข้างอยู่ในแอ่งข้อต่อขากรรไกรในขณะท่ี

มีแทง่กัดสบอยู	่(รปูที	่3	D)	และเมือ่นำาแทง่กดัสบออกพบวา่ผู้ปว่ย
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รูปที่ 2	 ผู้ป่วยลำาดับที่	9	ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดนอกบริเวณข้อต่อขากรรไกร

	 A:	ลกัษณะทางคลนิกิพบวา่ผูป้ว่ยไมส่ามารถหุบปากและกดัฟนัไดต้ามปกต	ิB:	ภาพในชอ่งปากกอ่นการรกัษาแสดงการสบเปิดบรเิวณฟนัหนา้

และหลงั	C:	ภาพรงัสแีพโนรามกิกอ่นการรกัษาแสดงตำาแหนง่ของหวัคอนดายลซ์ึง่อยูห่นา้ตอ่ปุม่แอง่ขอ้ต่อขากรรไกรทัง้	2	ขา้ง	D:	แสดงการ 

ใช้โบนฮุคเกี่ยวบริเวณสันเว้าซิกมอยด์ผ่านทางแผลเปิดนอกปากบริเวณมุมขากรรไกรล่าง	E:	ภาพในช่องปากแสดงการสบฟันภายหลังการ

รักษา	F:	ภาพรังสีแพโนรามิกแสดงตำาแหน่งของหัวคอนดายล์ภายหลังการรักษา

Fig. 2	 The	patient	No.9	with	open-assisted	extra-joint	surgery.

	 A:	clinical	feature	showed	inability	of	mouth	closing,	B:	pretreatment	Intraoral	photograph	showed	anterior	and	

posterior	openbites,	C:	pretreatment	panoramic	film	showed	anterior	TMJ	dislocation,	D:	open-assisted	technique	

using	bone	hook	at	sigmoid	notch	via	small	submandibular	incision,	E:	intraoral	photograph	showed	posttreatment	

occlusion,	and	F:	panoramic	film	showed	posttreatment	condylar	position.

A B

C

D E

F
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รูปที่ 3	 ผู้ป่วยลำาดับที่	10	ได้รับการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์โดยใช้การให้แรงแบบคานงัดเพียงอย่างเดียว

A:	ภาพรังสีแพโนรามิกกอนการรักษาแสดงตําแหนงของหัวคอนดายลอยูหนาปุ่มแองขอตอขากรรไกรทั้ง 2 ขาง	  B: สเตนตฟันบนและลาง 

ยึดกับแทงกัดสบบริเวณฟันหลัง	 C:	สเตนตฟนบนและลางยึดกับแทงกดัสบยึดกับกระดูกขากรรไกรดวยสกรูและลวดคลองกระดูก	รวมกบั 

การใสยางดึงระหวางขากรรไกรหนาตอแทงกัดสบ	D:	ภาพรังสีแพโนรามิกแสดงตาํแหนงขอตอขากรรไกรหลังการรักษา	E: ภาพในชองปาก 

แสดงการสบฟันหลังการรักษา

Fig. 3	 The	patient	No.10	with	lever-action	conservative	treatment.

A:	pretreatment	panoramic	film	showed	anterior	dislocation	of	bilateral	condyles,	B:	upper	and	lower	stents	with	

acrylic	posterior	bite	block,	C:	upper	and	lower	stents	fixation	to	maxilla	and	mandible	with	screws,	circumzygomatic	

sling	and	circummandibular	wiring.	The	stents	were	pulled	together	with	elastic	traction,	D:	panoramic	film	showed	

posttreatment	condylar	position,	and	E:	intraoral	photograph	showed	posttreatment	occlusion.

A B

C D

E

สามารถกัดฟันให้ฟันเทียมอยู่ในตำาแหน่งสบปกติได	้(รูปที่	3	E)

วิจารณ์

ภาวะขอ้ตอ่ขากรรไกรหลดุคา้งเปน็ภาวะทีจ่ดัการโดยการ

ใช้มือดันข้อต่อให้เข้าที่ได้ลำาบาก	ทั้งนี้เนื่องจากการหดเกร็งของ

กล้ามเนื้อบดเคี้ยว(7)	และมีการเจริญของพังผืดเข้ามาในโพรง

ข้อต่อซ่ึงจะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาท่ีมีการหลุดค้าง(5,6)	ทำา 

ให้มีการยึดติดภายในโพรงข้อต่อ	อย่างไรก็ตาม	ยังมีความเห็น 
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ท่ีแตกต่างกันในนิยามของภาวะนี้ในแง่ระยะเวลาการเกิด	จาก 

การศึกษาของ	Fordyce	ในปี	ค.ศ.1965	ได้เสนอระยะเวลาท่ี	

1	เดือน(8)	ส่วนการศึกษารวมรวบและทบทวนวรรณกรรมของ	

Akinbami	ในปี	ค.ศ.2011	ได้เสนอให้ใช้ระยะเวลาที่	2	สัปดาห์	 

ทัง้นีเ้นือ่งจากในระยะดงักลา่วมกีารหดเกรง็ของกลา้มเนือ้เทมโพ- 

ราลิส	(temporalis)	และกล้ามเนื้อแมสซีเตอร์	(masseter)(3)	

และพบการเกิดข้อต่อเทียม	(pseudojoint)	ทำาให้มีการจำากัดการ

เคลื่อนไหวของข้อต่อขากรรไกร(9)	สำาหรับในการศึกษานี้กำาหนด

ระยะเวลาที่ข้อต่อขากรรไกรหลุดมากกว่า	72	ชั่วโมง	เนื่องจาก

แม้ระยะเวลาการเกิดจะไม่นานนัก	แต่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธี 

ใช้มือดันได้	เช่นเดียวกับการศึกษาของ	Huang	และคณะ(5)		ใน 

ป	ีค.ศ.2011	พบว่าทีร่ะยะเวลา	72	ชัว่โมง	หลงัการหลดุของขอ้ตอ่ 

เป็นระยะท่ีการอักเสบในระยะต้น	(acute	inflammation)	ลด 

ลง	และเริ่มมีการสร้างเนื้อเยื่อแกรนูเลชัน	(granulation	tissue)	

ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่ขัดขวางการนำาข้อต่อขากรรไกรกลับเข้าที่

สาเหตุหรือปัจจัยนำาที่มีผลต่อภาวะข้อต่อขากรรไกรหลุด

ในการศกึษานีพ้บว่าสว่นใหญ่เกิดจากการใชง้านข้อต่อขากรรไกร

ที่มากเกินไป	อาทิเช่น	การหาว	การอ้าปากกว้าง	รวมทั้งการใส่

ท่อชว่ยหายใจเปน็ระยะเวลานาน	ซึง่จะเกดิการเปลีย่นแปลงการ

ทำางานของกล้ามเน้ือและเอ็นยึด	(ligament)	ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อ

ตอ่ขากรรไกร	สง่ผลใหเ้กิดความไมม่เีสถยีรภาพเกดิขึน้(2)	อยา่งไร

ก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่ายังมีปัจจัยส่งเสริมอีก

มากมาย	เช่น	ความผิดปกติตั้งแต่กำาเนิดและโรคบางชนิด	เช่น	

โรคลมชัก	(epilepsy),	involuntary	muscle	contraction,	

Ehler-Danlos	syndrome,	Marfan	syndrome	การอ่อนแรง

ของเอ็นยึดข้อต่อขากรรไกร	(articular	ligament)	อุบัติเหตุ

บริเวณใบหน้า	ยาบางชนิด	ได้แก่	ยาลดการคลื่นไส้	อาเจียน	

(antiemetic	drug)	ยากันชัก	เช่น	metoclopramide	และยา

สงบประสาท	(transquilizer)	เช่น	phenothiazine	เป็นต้น(10) 

กระบวนการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง

ในการศึกษาน้ีตั้งแต่ปี	พ.ศ.2528	จนถึงปัจจุบัน	เริ่มจากการผ่า 

ตัดบริเวณข้อต่อขากรรไกรโดยตรงในผู้ป่วยรายแรก	เป้าหมาย

เพ่ือเข้าไปสำารวจความผิดปกติของเอ็นยึดข้อต่อ	ความชันของ

ปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร	รวมทั้งตรวจหาสิ่งกีดขวางการ 

กลบัเขา้ทีข่องขอ้ตอ่แตไ่มพ่บสิง่ปกตใิด	ๆ 	พบวา่หลงัจากทำาการฉดี 

นำ้ากล่ันเข้าในโพรงข้อต่อเพื่อเพิ่มแรงดันจึงทำาให้มีการเคล่ือนท่ี

ของหัวคอนดายล์และกลับเข้าสู่ตำาแหน่งเดิมได้(11)	จึงเห็นได้ว่า 

การผ่าตัดเข้าสำารวจบริเวณข้อต่อขากรรไกรในผู้ป่วยรายนี้ไม่มี

ความจำาเป็น	นอกจากนี้อาจทำาให้เกิดการชอกชำ้าต่อเนื้อเยื่อ 

สร้างไขข้อ	(synovial	membrane)	กระดูกอ่อนข้อต่อ	(articular	

cartilage)	และแผ่นรองข้อต่อ	(meniscus)(12)	รวมทั้งภยันตราย

ต่อหลอดเลือดบริเวณใกล้เคียง	เช่น	หลอดเลือดมิดเดิลเมนิง- 

เจียล	(middle	meningeal	vessel)	ทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

และการรักษาไม่ประสบความสำาเร็จ(13) 

เนื่องจากความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด	

การรักษาแบบอนรุกัษจ์งึเขา้มามบีทบาทในการดแูลผูป้ว่ยขอ้ตอ่ 

ขากรรไกรหลุดค้างในรายถัดมา	ได้แก่	การสร้างแรงแบบคาน

งัด	(lever	action)	โดยสร้างจุดหมุนบริเวณฟันหลังด้วยแท่งกัด 

สบ	และสร้างแรงดึงด้านหน้าด้วยยางดึงระหว่างขากรรไกร	เพื่อ

ให้หัวคอนดายล์ไถลลงมาตามปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อและกลับเข้า

ตำาแหน่ง(14)	(รูปที่	4)	นอกจากนี้ยังเป็นการยืดกล้ามเนื้อและช่วย

ให้ขากรรไกรเคลือ่นทีอ่ยา่งมเีสถยีรภาพ(11,15,16)	อยา่งไรกต็ามการ

คงตำาแหน่งหัวคอนดายล์ให้อยู่กับที่ภายหลังการรักษามีความ

จำาเป็นอย่างยิ่ง	เนื่องจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเทอริกอยด์

มัดนอก	(lateral	pterygoid	muscle)	อาจทำาให้หัวคอนดายล์

เคลื่อนที่มาด้านหน้าและหลุดออกจากแอ่งข้อต่ออีกครั้ง	ทั้งนี้

การใช้วิธีแบบคานงัดสามารถรักษาผู้ป่วยข้อต่อขากรรไกรหลุด 

ค้างเป็นระยะเวลานานได้	แต่ไม่เป็นวิธีการรักษาที่เหมาะสม

สำาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกข้อต่อขากรรไกรยึด	(temporo-

mandibular	joint	ankylosis)	ท้ังกรณีท่ีเป็นแบบเนื้อเยื่อ 

ไฟบรัสและกระดูก	ภาวะการยืดตัวของหัวคอนดายล์	(elon- 

รูปที่ 4	 แสดงทศิทางการเคลือ่นทีข่องหวัคอนดายลภ์ายหลงัการใสแ่ทง่

กัดสบกับยางดึงระหว่างขากรรไกร

Fig. 4	 Direction	of	condylar	head	movement	after	applica-

tion	of	posterior	bite	block	and	elastic	traction.
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gated	displacement	of	condylar	head)	และผู้ป่วยที่มี 

ปัญหาการขบเน้นฟัน	(clenching)	หรือนอนกัดฟัน	(bruxism)	

เนื่องจากผู้ป่วยในกลุ่มน้ีมีความผิดปกติของรูปร่างกระดูกและ 

แรงกล้ามเนื้อซึ่งอาจทำาให้การรักษาไม่ประสบความสำาเร็จ(14)

อยา่งไรกต็ามการรักษาผูป้ว่ยแตล่ะรายมรีายละเอยีดแตก

ต่างกันเล็กน้อย	เช่น	ในผู้ป่วยรายที่	10	เนื่องจากผู้ป่วยมีสภาวะ

ไร้ฟันไม่สามารถใช้ฟันในการยึดเครื่องมือได้	จึงยึดแท่งกัดสบ

และอาร์ชบาร์กับกระดูกขากรรไกรบนและล่าง	ทำาให้ได้เปรียบ

เชิงกลในการใช้ยางดึงให้เกิดแรงที่ขากรรไกรโดยตรงและไม่เกิด

ภยันตรายต่อฟัน(14)	ข้อต่อสามารถกลับเข้าตำาแหน่งเดิมได้โดย

ไม่จำาเป็นต้องใช้มือดันภายใต้การดมยาสลบดังเช่นในผู้ป่วยราย 

อื่น	ๆ 	ที่ใช้ฟันเป็นตัวยึด

สำาหรับผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติ	การพิมพ์ปากเพ่ือ 

สร้างแบบจำาลองฟันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามผลการ 

รักษา	ดังเช่นในผู้ป่วยรายท่ี	9	หากไม่มีแบบจำาลองฟันทันต- 

แพทย์จะสับสนเนื่องจากไม่สามารถใช้การสบฟันเป็นตัวช้ีวัด

ความสำาเร็จในการดันข้อต่อได้

ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอาการเจ็บหรือปวดตึงบริเวณข้อต่อ 

ขากรรไกรตั้งแต่มาพบทันตแพทย์	ซึ่งเป็นผลจากภยันตรายต่อ

กล้ามเน้ือบดเคี้ยวที่มีการหดเกร็งและความชอกชำ้าจากการ

พยายามรักษา	ทันตแพทย์ควรบรรเทาความเจ็บปวดโดยการให้

ยาบรรเทาปวด	การพันผ้าแถบยืดหยุ่นเพื่อประคองขากรรไกร	

การฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณแอ่งข้อต่อขากรรไกรและรอบ	ๆ 	

ข้อต่อขากรรไกร(16)	บริเวณกล้ามเนื้อแมสซีเตอร์และกล้ามเนื้อ 

เทอริกอยด์มัดนอก(17)	เป็นต้น	การบรรเทาความเจ็บปวดนี้จะทำา 

ให้ผู้ป่วยยอมรับการรักษามากขึ้น	อาจทดลองใช้มือดันข้อต่อ 

ขากรรไกรอกีครัง้ซึง่สามารถประสบความสำาเรจ็ไดแ้มว้า่จะมกีาร

หลุดมาแล้วเป็นระยะเวลานานดังในผู้ป่วยรายที่	8

นอกจากวิธท่ีีไดก้ลา่วไปแลว้ข้างต้น	ยงัมผีูร้ายงานวิธผีา่ตดั

เพื่อช่วยในการรักษาภาวะข้อต่อขากรรไกรหลุดค้างอีกหลาย

วิธี	อาทิเช่น	การตัดกระดูกขากรรไกรล่างบริเวณแนวประสาน

คาง	(midline	mandibulotomy)	เพื่อแบ่งกระดูกขากรรไกร

ล่างเป็น	2	ฝั่งอิสระต่อกันแล้วนำาข้อต่อกลับเข้าตำาแหน่งทีละ 

ข้างซึ่งทำาให้ง่ายต่อการดันมากข้ึน(18)	การทำาศัลยกรรมกระดูก 

ขากรรไกร	(orthognathic	surgery)	เช่น	bilateral	sagittal	

split	ramus	osteotomy,	inverted	L-shaped	ramus	 

osteotomy	หรือ	vertical	ramus	osteotomy	สำาหรับผู้ป่วย

ที่ข้อต่อขากรรไกรหลุดเป็นระยะเวลานานและไม่สามารถรักษา

ด้วยวิธีอนุรักษ์ได้	เพื่อแก้ไขการสบฟันโดยสร้างตำาแหน่งข้อต่อ

ใหมใ่นตำาแหนง่อืน่(19)	และการตดักระดกูคอนดายลร์ว่มกบัการใส่

ข้อต่อขากรรไกรเทียม	(bilateral	condylectomy	with	allo- 

plastic	joint	reconstruction)	เพื่อสร้างข้อต่อใหม่ในตำาแหน่ง 

ที่ถูกต้อง(4) 

ในกลุ่มผู้ป่วยข้อต่อขากรรไกรหลุดและมีภาวะไร้ฟัน	

(edentulism)	ดังเช่นผู้ป่วยรายที่	11	ซึ่งมีข้อต่อขากรรไกรด้าน

ซ้ายหลุดโดยไม่ทราบสาเหตุและระยะเวลา	ผู้ป่วยไม่มีปัญหา

เร่ืองการอ้าหุบปาก	รวมท้ังพบลักษณะการละลายตัวของกระดูก 

บริเวณข้อต่อขากรรไกรด้านท่ีมีปัญหาจากภาพรังสีแพโนรามิก	

Long-standing	TMJ
dislocation

Closed	reduction	with
open-assisted	technique

Open	exploration
(approach	to	TMJ)

Pain	control
+/-	elastic	bandage

1.	Taking	impression	for	occlusal	evaluation
2.	-	Applied	arch	bar	for	dentulism	(or)
	 -	Old	dentures	or	bite	block	and	skeletal
	 	 suspension	for	edentulism
3.	Placed	posterior	bite	block	and	elastic	 
	 traction

Manual	reduction	~ LA

Failed

Successful
Failed

Failed

Failed

Failed

Manual	reduction	~ GA

Osteotomy	technique

Stabilization

รูปที่ 5	 คำาแนะนำาการรักษาภาวะข้อต่อขากรรไกรหลุดค้าง	

Fig. 5	 Treatment	algorithm	for	long-standing	TMJ	disloca-

tion.
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หลังจากใช้มือดันข้อต่อกลับเข้าที่แล้ว	พบภาวะข้อต่อหลุดออก

จากแอ่งข้อต่อขากรรไกรอีกหลายครั้ง	จึงพิจารณาทำาฟันเทียม

ทัง้ปากเพือ่สรา้งการสบฟนัใหมแ่ละปรับสมดลุกลา้มเนือ้บดเคีย้ว	

โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยบดเคี้ยวได้ในตำาแหน่งที่หัวคอนดายล์ 

หลุดค้างเพื่อป้องกันปัญหาภาวะทุพโภชนาการในอนาคต(20) 

สรุป

ภาวะข้อต่อขากรรไกรหลุดค้างมีความยากลำาบากในการ

รักษา	จำาเป็นต้องพิจารณาการรักษาอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

การใช้มือดันในกรณีทั่วไป	จากรายงานกลุ่มผู้ป่วยฉบับนี้จะเห็น 

ได้ว่าการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์สามารถประสบความสำาเร็จใน

การนำาข้อต่อกลับเข้าตำาแหน่งได้	โดยลดภาวะแทรกซ้อนจาก 

การผ่าตัดและการดมยาสลบ	การรักษาอาจเร่ิมจากวิธีท่ีง่าย	 

ความเสีย่งตอ่การเกดิภาวะแทรกซอ้นตำา่	และไมส่มัพันธก์บัระยะ

เวลาที่ข้อต่อหลุด	ดังท่ีสรุปไว้ในรูปที่	5	อย่างไรก็ตาม	ในการ 

ศกึษาครัง้นีไ้มม่ผีูป้ว่ยทีม่ขีอ้ตอ่หลดุคา้งเปน็ระยะเวลานาน	(มาก 

กว่า	33	วัน)	จึงยังไม่สรุปได้ว่าจะสามารถใช้แนวทางการรักษา 

ดังกล่าวได้สำาเร็จในผู้ป่วยทุกราย
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Esthetic filler injection caused cortical bone resorption 
of the mandibular symphysis in an orthognathic surgical patient: 

a case report
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Abstract  Transdermal injection of hyaluronic acid filler is one of minimal invasive procedures to  

improve facial contour for better esthetic outcomes. These injectable material had been claimed  

to be absorbable, however, the proper long term follow-up and treatment results are still  

reported in very limited evidences. This case report demonstrated cortical bone resorption of  

the mandibular symphysis caused by injectable filler in patient who underwent bimaxillary or- 

thognathic surgery with a surgery-first approach concept to solve skeletal class II maxillary progna-

thism and mandibular retrognathism and improve the overall facial esthetic for this patient. The 

increasing evidences of bone resorption after filler injection at mandibular symphysis suggested  

for further studies to support this clinical finding and observe its pathological process.

Keywords:	 filler injection, bone resorption, surgery-first approach, skeletal class II 

Introduction

Facial	esthetic	medicine	is	more	recognized	by	

patients	in	the	recent	decades.(1)	In	order	to	produce	

better	facial	contours,	an	injectable	technique	was	 

introduced	with	a	transdermal	injection	of	the	filler.	

Without	the	need	for	surgical	intervention	and	re- 

covery	period,	this	less	invasive	procedure	offers	

treatment	options	for	facial	esthetic	and	rejuvenation	

medicine.	The	latest	statistical	data	from	International	

Society	of	Aesthetic	Plastic	Surgery	(ISAPS)	revealed	 

that	over	three	million	people	from	all	over	the	world	

and	almost	six	thousand	people	in	Thailand	had	re-

ceived	hyaluronic	acid	filler	injection	in	the	recent	year	

2016.(2)

Asian	face	had	been	recognized	for	more	flat- 

tened	midface	and	widened	lower	part	of	the	face	 

when	comparing	to	the	Caucasian	facial	pattern.	How- 

ever,	the	most	desired	face	for	both	Asian	and	Cau- 

casian	women	is	an	oval	shape.(3,4)	This	leads	to	a	new	

trend	of	mid	and	lower	face	enhancement	for	more	 

slim	face	and	better	facial	proportion.	Chin	projection	

was	reported	to	be	more	influenced	for	facial	attrac-

tiveness	and	younger	appearance.(5)	Currently,	chin	

augmentation	by	transdermal	filler	injection	is	one	of	

the	most	popular	procedures	among	Asian	women.(6)

The	soft	tissue	filler	substance,	nowadays,	is	 

mainly	composed	of	hyaluronic	acid.(7,8)	The	injection	

technique	through	a	various	depth	of	dermal	layers	 

depends	on	area	and	types	of	defect.(7)	In	addition,	

chronological	ages	and	ethnic	of	the	patients	also	

have	an	influence	on	injection	design.(9)	The	usual	

complication	is	surrounding	tissue	swelling	caused	by	

the	hydrophilic	material	property	of	filler,	while	rare	

complications	of	inflammatory	tissue	reaction	and	 

subdermal	firm	mass	formation	were	also	reported.(7) 

The	serious	complication	is	vascular	occlusion	and	 

results	in	ischemic	tissue	in	the	area	of	terminal	 

branches	of	vascular	supply.(10)	Until	now	there	was	

only	a	report	on	bone	erosion	as	a	result	of	filler	aug-

mentation.(11)

The	purpose	of	this	report	was	to	demonstrate	 

the	incidence	of	bone	resorption	after	long	term	in-

jection	of	injectable	soft	tissue	filler	found	by	chance	

during	osteotomy	for	definitive	correction	of	a	skeletal	

class	II	deformity	patient.

Case report

A	twenty	six	year	old	Thai	woman	had	been	
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suffered	from	excessive	gum	show	while	smiling.	She	

denied	having	any	systemic	medical	conditions.	Her	

previous	dental	history	was	routine	dental	checkup.	

She	had	received	hyaluronic	acid	filler	injection	at	the	

symphysis	area	about	five	years	ago	for	improvement	

of	her	chin	projection.	However,	she	still	was	not	sat-

isfied	with	the	result.	In	addition,	she	also	concerned	

about	her	gummy	smile	and	she	felt	that	her	midface	

was	protrusive.

The	extraoral	examination	showed	a	convex	 

facial	profile	with	short	lower	facial	height.	Her	chin	

shifted	to	the	right	by	3	mm.	No	swelling,	redness	

nor	nodule	could	be	palpated	at	the	area	of	previous	 

filler	injection.	Lips	at	resting	position	was	separated	 

by	4	mm.	The	upper	lip	and	lower	lip	were	2	mm	and	6	 

mm	protrusive	to	the	Ricketts'	esthetic	line,	respective-

ly.	This	resulted	in	an	acute	nasolabial	angle.	During	

smiling,	the	gum	show	was	7	mm	with	flat	smile	arc.	

The	maxilla	was	obviously	cant	down	on	the	left	side	

by	2	mm	(Fig.1).	Routine	radiographic	examination	 

were	proceeded	through	panoramic,	lateral	cephalo- 

metric	and	posteroanterior	cephalometric	views	(Fig.	 

2).	Panoramic	view	showed	small	heads	of	bilateral	

mandibular	condyles	without	an	obvious	sign	of	con-

รูปที่ 1	 ภาพถ่ายใบหน้าตรง	และใบหน้าด้านข้างก่อนการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

Fig. 1 Preoperative extraoral photographs, frontal and lateral views.

รูปที่ 2	 ภาพรังสีเซฟาโลเมทริกด้านข้างและภาพรังสีเซฟาโลเมทริกแนวหลัง-หน้า	จากภาพรังสีเซฟาโลเมทริกด้านข้างแสดงแนวผิวขอบกระดูก 

แนวประสานคางที่ขรุขระ	(ศรชี้)

Fig. 2	 Lateral	and	posteroanterior	cephalometric	films.	From	lateral	cephalometric	view,	obvious	irregular	border	of	 

outer	cortex	of	mandibular	symphysis	can	be	detected	(Arrow).
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dylar	resorption.	During	cephalometric	analysis,	we	 

had	noticed	an	irregular	outer	cortex	of	symphysis	 

area	and	decreased	radiopacity	of	the	cortex	when	

comparing	to	the	lingual	cortex.	However,	there	 

was	no	sign	of	infection	in	this	area	on	an	extraoral	 

examination	and	no	history	of	the	previous	infection	 

after	transdermal	filler	injection.	The	diagnosis	for	

this	case	was	skeletal	class	II	deformity	mandibular	

retrognathism	and	vertical	maxillary	excess	with	facial	

asymmetry.

The	treatment	planning	was	aimed	to	address	 

her	problems	regarding	gummy	smile	and	short	lower	 

facial	height.	After	discussion	with	the	patient	and	her	 

family,	two-jaw	orthognathic	surgery	combined	with	 

orthodontic	treatment	was	a	suitable	choice	of	treat- 

ment	for	her.	The	surgical	treatment	was	chosen	 

because	she	still	did	not	satisfy	with	the	filler	injection	 

result	that	aimed	to	increase	her	chin	projection.	 

The	treatment	workflow	was	done	by	surgery-first	ap- 

proach	concept.	Orthodontic	brackets	were	bonded	 

one	month	before	operation	date	then	a	small	light	 

force	wire	was	inserted	into	each	dental	arch	one	day	 

before	surgery	for	leveling	and	aligning	teeth	right	 

after	the	surgery.	The	surgical	planning	was	extraction	 

of	Teeth	14	and	24	followed	by	2-piece	maxillary	 

LeFort	I	osteotomy	with	3	mm	superior	impaction	with	 

intraoperative	space	closure	to	correct	proclination	 

of	upper	incisors,	as	well	as	mandibular	bilateral	 

sagittal	split	ramus	osteotomy	(BSSRO)	with	4	mm	 

advancement	and	counterclockwise	rotation	of	the	 

maxillomandibular	complex	to	increase	her	chin	pro- 

jection.	Genioplasty	was	also	planned	to	improve	the	

chin	projection	and	correct	the	residual	asymmetry.	

The	treatment	procedure	was	achieved	by	fol- 

lowing	a	treatment	plan	for	LeFort	I	osteotomy	and	

BSSRO.	After	an	incision	and	flap	reflection	for	genio-

plasty,	we	found	a	smooth	surface	eroded	bone	at	 

the	symphysis	area	which	corresponded	with	her	pre-

vious	history	of	filler	injection	and	also	our	previous	

finding	from	lateral	cephalometric	view.	There	were	

some	granulation	tissue	in	the	center	of	bony	erosion	

area	which	had	been	curetted	before	further	perform-

ing	the	additional	genioplasty	(Fig.3).	Since	the	clinical	

finding	did	not	show	any	infectious	nor	cyst/tumor	 

characteristic,	the	histopathological	examination	was	

not	performed	in	this	case.	All	the	surgical	bony	seg-

ments	were	stabilized	and	fixed	with	miniplates	and	

screws.	

A B

รูปที่ 3	 ลักษณะทางคลินิกระหว่างการผ่าตัดพบเน้ือเยื่อแกรนูเลชัน	(G)	ปกคลุมอยู่เหนือรอยเว้าแหว่งของกระดูกประสานคาง	(แนวศรชี้)	แสดง 

รูปก่อน	(A)	และหลัง	(B)	การขูดเนื้อเยื่อแกรนูเลชัน

Fig. 3	 Intraoperative	clinical	appearance	showed	granulated	tissue	(G)	in	the	center	of	bony	erosion	area	at	the	symphysis	

of	mandible	(Arrow	in	B).	Before	(A)	and	after	(B)	tissue	curettage.
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One	week	after	surgery,	the	surgical	stent	was	 

removed	and	replaced	with	bilateral	short	elastic	

training	from	upper	canines	to	lower	canines.	Then	

orthodontic	adjustment	for	leveling	and	aligning	was	

started.	Three	months	after	surgery,	the	patient	had	 

an	excellent	improvement	of	the	facial	profile	and	

facial	proportion.	The	smile	arc	was	harmonized	with	

decreasing	gum	shown.	No	sign	of	acute	and	chronic	

infection	was	presented	(Fig.4).	

Discussion

This	is	the	first	case	of	bone	resorption	after	filler	

injection	found	in	our	center.	Our	report	is	conformed	

with	a	recently	reported	cases	from	Beijing,	China(11)  

in	terms	of	clinical	finding.	They	had	experienced	9	 

cases	with	bone	resorption	at	the	symphysis	area	after	

a	filler	injection.	However,	the	detail	of	each	case	was	

limited	and	the	etiology	of	bone	resorption	was	mainly	

based	on	the	authors’	commentary	and	experiences.

Physiologic	bone	resorption	and	apposition	could	

occur	during	orthodontic	tooth	movement.	In	this	re-

port,	the	patient	had	undergone	surgery-first	approach	

without	the	presurgical	orthodontic	tooth	movement	

phase.	Thus	bone	erosion	at	the	symphysis	could	be	

รูปที่ 4	 ภาพถ่ายภายนอกช่องปากและภาพรังสี	3	เดือนหลังการผ่าตัด	แสดงสัดส่วนใบหน้าและรูปหน้าด้านข้างท่ีได้รับการแก้ไขโดยการผ่าตัด 

ขากรรไกร	ทำาให้การยิ้มเห็นเหงือกลดลง

Fig. 4	 Extraoral	photographs	and	radiographic	appearances,	3	months	postoperative,	showed	improvement	of	facial	 

profile	and	proportion.	Her	smile	arc	was	improved	and	excessive	gum	show	was	corrected.



62 Thai J. Oral Maxillofac. Surg. Vol. 33 No. 1 Jan.-Jun. 2019

proved as a result of long term filler injection. There 

are many late complications of injectable filler such as  

telangiectasia, displacement of filler material, hyper- 

trophic scar, granuloma and biofilm, skin defect(12) and

late swelling of the lip and buccal mucosa.(13) However,

there was no previous literature that had reported a 

bone resorption at the mandibular symphysis area  

that we could use as an explanation to the patho- 

logical response in this case.

 The biological response of a bone erosion around

the symphysis area without a history of an acute  

nor chronic infection could be explained by either a  

filler injection technique or self-inflammatory response. 

There are many factors related to the manufacturing 

process of injectable filler such as hyaluronic acid  

concentration, size of filled particles, reticulated cross- 

linking density and elasticity (G’). Those factors could  

possibly affect the tissue response in human. In addi- 

tion, the injectable fillers distributed in world markets 

have different viscoelasticity and cohesive proper- 

ties.(14) The strong gel form usually composes of the  

high viscoelastic modulus (G*) which provides the  

more lifting effect. Despite facial rejuvenation with  

superficial layer injection of a small molecular com-

ponent of filler for wrinkle refinement of chin area 

was recommended to inject with higher cross linking  

density filler to maintain vertical augmentation and 

prevent lateral diffusion counteracting to gravity.(7) 

The injection should be located in a deeper layer and 

directed to the bone.(15) During chin augmentation, 

the insertion of a needle that was not deep enough, 

could activate tissue inflammation by enhancing the 

pressure-induced inflammatory pathway and resulting 

in aseptic localized bony resorption.(16) The mechanism 

of this pressure-induced osteoclastogenesis cannot  

be explained theoretically. Unlike the macrophage 

driven bone resorption pathway which was activated by 

inflammatory foreign body tissue reaction, this aseptic 

osteolysis had been reported for a high correlation 

with osteocyte apoptosis and increasing of RANKL/ 

OPG ratio.(17) Thus instead make it to be osteoblast  

and/or osteocyte driven osteolysis and partially  

express in TNF-α molecular pathway. In addition,  

filler materials are known to be absorbable and de- 

graded by time but, interestingly, some studies had  

found the long term tissue-volume augmentation  

remained more than 3 years(15), 4 years and 12 years.(13)  

This has corresponded with long term granulation  

tissue found in this patient that remained for more 

than 5 years.

 We did provide orthognathic surgery for a defini- 

tive treatment to improve the patient’s facial esthetic

and satisfaction. However, this treatment process 

required a high cost, surgical invasiveness, and hos-

pitalization. The proper treatment planning for each 

case could be achieved by a precise facial evaluation 

and carefully radiographic interpretation. The cutting  

points or measurements to make a decision whether 

the case is a good candidate for camouflage treatment

by cosmetic filler injection or should undergo jaw  

bone surgery, nowadays, are still not concluded. How- 

ever, the more invasive treatment plan results in the 

higher expectation of patients. Patients’ satisfaction  

usually represents the success of the treatment out-

come. The obvious clinical changes of lateral profile 

could be noticed by layperson’s perception in the 

amount of at least 4 mm mandibular advancement.(18)

The Ricketts' esthetic line has been used as a reference 

for proper nose, lips and chin position. If the lower  

facial part required more than 4 mm in anteroposterior

dimension changes or combined with transverse and 

vertical problems, in our point of view, those cases 

should not be treated compensatively by a noninva- 

sive approach, such as transdermal filler injection.
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Conclusion

Supraperiosteal	injection	of	high	viscoelastic	 

hyaluronic	acid	filler	in	symphysis	area	should	be	 

performed	with	caution	of	pressurization.	Further	in 

vitro	and	in vivo	studies	are	recommended	for	more	

understanding	of	its	biological	reaction	mechanism.	

In	addition,	long-term	cohort	studies	should	also	be	

performed	in	order	to	increase	numbers	of	clinical	evi-

dence-based	supports	in	this	field	of	esthetic	medicine.	
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O1
ชื่อเรื่อง Incidence of positive blood aspiration using 

non-aspirating and aspirating dental syringe 
following inferior alveolar nerve block

โดย Dr. Nipon Chaisrisookumporn (ผู้นำาเสนอ)
 Dr. Nipon Dental Clinic, Lampang, Thailand

Importance: the inferior alveolar nerve block 
(IANB) is routinely performed. Both non-aspirating and 
aspirating dental syringe are generally used in every 
dental clinic. The incidence of positive blood aspiration 
using aspirating dental syringe to perform the IANB was 
reported at 10%. Although the incidence of positive 
blood aspiration using non-aspirating dental syringe  
was not clearly reported, it was observed only about 
5%.

Objective: to compare the incidence of positive 
blood aspiration into the dental anesthetic cartridge 
between the non-aspirating dental syringe and the 
aspirating dental syringe following IANB.

Design: randomized controlled trial.
Participants: one thousand and twenty six pa- 

tients, who needed IANB before dental surgical procedure,  
were randomly included in the study. Block randomi- 
zation was used to select either non-aspirating den-
tal syringe or aspirating dental syringe (right side or  
left side). All patients were anesthetized with the  
same type of dental needle, the same type of local  
anesthetic agent by the same surgeon.

Main outcomes and measurements: observa-
tion of positive or negative blood aspiration into the  
dental anesthetic cartridge. Comparing of the systolic 
blood pressure, diastolic blood pressure and pulse  
rate both preinjection and immediately postinjection  
using the same digital blood pressure monitor.

Results: positive blood aspiration in the non- 
aspirating dental syringe group (11.3%) was statistically 
significant less than positive blood aspiration in the 
aspirating dental syringe group (19.1%) (p = 0.001). There 
was no statistically significant difference between the 
preinjection and immediately postinjection systolic 
blood pressure and pulse rate. Although the pre- 
injection and immediately postinjection diastolic  
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blood pressure was statistically significant difference, 
it was not clinically difference.

Conclusion and relevance: the non-aspirating 
dental syringe can be used to give local anesthetic 
agent with IANB. However, the result using the non- 
aspirating dental syringe could be under-observation 
and under-report due to the mechanism of the equip-
ment and the procedure.

O2
ชื่อเรื่อง Comparatative study of opened-eye and closed-

eye effects for anxiety during the surgical removal 
of lower third molars: prospective randomized 
study

โดย Tatpisha Nadum (ผู้นำาเสนอ)
Ass. Prof. Settakorn Pongpanich
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
Faculty of Dentistry,
Prince of Songkhla University

Objective: to compare anxiety of the patients  
with opened-eye and closed-eye during the surgical 
removal of lower third molars

Materials & methods: the sample study included 
44 patients who received surgical removal of a lower 
third molar in services at the dental hospital, PSU 
From December 2018 to April 2019. The patients were 
divided equally into 2 groups, one was closed-eyed 
the other was opened-eye during undergoing surgery. 
Before getting surgery, the patients were asked to do 
a questionnaire and assessment form to measure  
anxiety levels (Anxiety-VAS). The patients got blood 
pressure and heart rate measurement in front of an 
operation room. Then, the patient’s blood pressure  
and heart rate were measured, while sitting in a  
dental unit, getting the anesthesia injection, bone 
removing, and after finished the surgical treatment. 
Finally, after the treatment was completed, the patients 
were asked to do the Anxiety-VAS test again. Then, 
all the analyses were carried out at a significance  
level of α = 0.05 through SPSS 23 software.

Result: the mean Anxiety-VAS in opened-eye  
group was in the range of 2.48 ± 2.06 to 4.69 ± 2.06. 
Closed-eye group was in the range of 2.37 ± 2.65 to 

5.65 ± 2.43. The mean systolic blood pressure (SBP),  
diastolic blood pressure (DBP) and heart rate (HR) in  
opened-eye were 113.14 ± 19.05 to 124.14 ± 16.39, 
66.95 ± 11.02 to 71.41 ± 8.9 and 83.45 ± 10.91 to 
92.09 ± 18.16 respectively. Closed-eye group were 
115.18 ± 11.87 to 122.68 ± 14.97, 66.45 ± 8.78 to 
71.45 ± 9.47 and 81.82 ± 14.18 to 90.91 ± 14.79 respec- 
tively. The mean Anxiety-VAS and hemodynamic of all  
procedures showed no significant differences between  
opened-eye and closed-eye (p > 0.05); nevertheless,  
The SBP in bone removing step (122.68 ± 14.97) was  
more statistically significant increased than getting  
the anesthesia injection (117.45 ± 15.03) when compared  
among closed-eye group (p < 0.05). 

Conclusion: the Anxiety-VAS and blood pressure 
of all procedures showed no difference between 
opned-eye and closed-eye. The level of anxiety may 
be increased just in the closed-eye group during the 
step of bone removal. 

O3
ชื่อเรื่อง A study of exosome from human dental pulp 

stem cell
โดย Dr.  Liangkun Xie, Lecturer1 (ผู้นำาเสนอ) 

Assoc. Prof. Thongchai Nuntanaranont2 
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
2Department of Oral Implantology, 
the	Affiliated	Stomatology	Hospital	of		
Kunming Medical University, 
Kunming Medical University

Purpose: to isolate and analyze exosome from 
human dental pulp stem cell (hDPSC).

Materials and methods: exosome isolation from 
culture medium of hDPSC after 48 hours serum-free 
culture was performed by the commercial kit. The 
exosome was analyzed for surface marker by flow 
cytometry, size-distribution, transmission electron 
microscopy (TEM), characterization of exosomal RNA 
profiles by sequencing for miRNA, lncRNA and CircRNA.

Results: CD63 was highly expressed on exosome 
membrane. Size-distribution analysis showed an  
average size of exosome was less than 100nm, while  
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(p < 0.05). Histological analysis of sections at 4 weeks, 
both of group 1 and group 2 were found an increase 
in the amount of collagen, osteoid formation and 
vascularization inside the scaffold. At 8 weeks, woven 
bone structures, osteocytes and lacuna structures  
were prominent in both groups. On the other hand,  
the newly formed bone in the center of the defect  
was only seen in the group 1.

Conclusions: the OPN-coated PCL scaffold was 
suitable for bone defect repair in a critical size rat  
calvarial defect model. The novel OPN-coated PCL  
scaffold could be serving as carrier for repair bone 
defect.

O5
ชื่อเรื่อง The relationship between oral and maxillofacial 

trauma and traumatic brain injury: a retrospec-
tive case-control study

โดย Teerawat Paipongna (ผู้นำาเสนอ)
Dr. Thanasak Chengsuntisuk
Dr. Suwit Singsorn 
Dr. Natthapong Thummapukdee
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Khon	Kaen	Hospital

Objectives: to analyze and evaluate the corre- 
lation between oral and maxillofacial trauma (OMFT) 
and traumatic brain injuries (TBI). Gender, age, the  
cause of injury, type of OMFT, TBI were investigated.

Patients and methods: we conducted a hospi-
tal-based retrospective case-control study at the Oral 
and Maxillofacial Unit, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, 
Thailand. From January 2013 to December 2015, a  
total of 909 patients with OMFT were enrolled in the 
statistical study to evaluate the association of OMFT  
and TBI. The medical record of each patient was re-
viewed. We utilized chi-square test & Fisher’s exact  
test to investigate the associations among OMFT and  
TBI 

Results: the OMFT patient was seen with a male 
to female ratio of 5 : 1. The age group with most pa- 
tients was 20-29 years group (245 patients, 29.9%)  
followed by 10-19 years group (212 patients, 23.3%).  
The motorcycle accident was the most common 

the TEM showed similar size measurements and  
revealed a typical round shape with black margin  
exosomal image. 116 known miRNAs, 22471 lncRNAs 
and 88 CircRNAs were detected. Among those de- 
tected exosomal RNAs, hsa-miR-100-5p, hsa-let-7b- 
5p, hsa-miR-148a-3p, RN7SL1, RN7SL2, NR1D2, SLC8A1  
were highly expressed. 

Conclusions: the exosome from hDPSC shared 
similar characteristics with exosomes from different 
cellular origins. Further study is needed for verifying 
specific functions of exosomal RNAs of hDPSC. 

O4
ชื่อเรื่อง Evaluation of osteoinductivity in OPN-coated  

3 dimentional scaffold using calvarial bone de-
fect in rats 

โดย Pratchayaporn Aksorn (ผู้นำาเสนอ)
Prof. Dr. Prasit Pavasant
Panunn Sastravaha
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Objectives: osteopontin (OPN), a glycoprotein 
in bone matrix, has been shown to support bone cell 
adhesion and differentiation. This study aimed to com-
pare the new bone formation in rat calvarial defects 
implantation with OPN-coated PCL scaffold, plain PCL 
scaffold and SHAM (control). 

Materials & methods: twelve of six-week-old-
male wistar rats were used. The rats were divided into 
three groups: 1) OPN-coated PCL scaffold group, 2) 
plain PCL scaffold group, and 3) SHAM group (control). 
Bilateral circular calvarial defects (5 mm in diameter) 
were created on parietal bone (24 defects in total, 8 
defects for each group). The animals were sacrificed 
4 and 8 weeks after implantation and samples were 
analyzed by micro-computed tomography (micro-CT) 
and histological analysis.

Results: quantification of bone volume/total 
volume (micro-CT analysis) showed amount of new 
bone formation at 4 weeks of group 1 and group 2  
were significantly higher than group 3 (p < 0.05). While at  
8 weeks, group 1 showed significantly greater amount 
of bone formation than those of group 2 and group 3 
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cause of injury (582 patients, 64%) followed by body 
assault (148 patients, 16.3%). The zygomatic fracture 
(201 patients, 22.1%) was the most common type of 
OMFT followed by the soft tissue injury (180 patients, 
19.8%) and multi-mandibular fracture (107 patients, 
11.8%) respectively. Mild TBI (moderate risk) was the 
most common type of TBI (348 patients, 42.2%). The 
chi-square test & Fisher’s exact test demonstrated that 
midface and mandibular fracture (OR = 10.02, 95%CI = 
1.36-73.69, p < 0.01), zygomatic fracture (OR = 4.06, 
95%CI = 2.37-9.95, p < 0.01) and multi-midface fracture 
(OR = 2.27, 95%CI = 1.02-5.08, p < 0.05) were prone to 
occur TBI. Nasal bone fracture (OR = 0.30, 95%CI = 0.20- 
0.45, p < 0.01) and multi-mandibular fracture (OR = 0.56, 
95%CI = 0.36-0.87, p < 0.05) were less likely occur TBI.

Conclusion: the severity and complexity of OMFT 
were associated with an increased risk of TBI

O6
ชื่อเรื่อง Healing of mandibular fracture treated by closed 

reduction with an intermaxillary fixation for three 
weeks

โดย Joma Saengkaew (ผู้นำาเสนอ)
Sittichai Tantipasawasin
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
Chonburi	Hospital

Objectives: to study healing and complications  
of mandibular fracture treated by closed reduction 
with an intermaxillary fixation for three weeks and to 
compare means of maximum mouth opening distance 
at 4th, 5th, and 6th weeks with standard maximum 
mouth opening distance.

Materials & methods: patients with a mandibular 
fracture who came to Oral and Maxillofacial Surgery  
Department, Chonburi Hospital between November 
2017 and January 2019 and met the criteria were  
treated by closed reduction with intermaxillary fixa- 
tion (IMF) for three weeks. After that, the IMF was cut 
but arch bars was remained, patients were taught to do 
jaw exercise. Infections, malocclusions and maximum 
mouth opening distances were measured weekly until  
the 6th week. At 6th week healing of mandibular frac-
tures was measured, healing and complication rates 

such as infection and malocclusion were calculated 
and the means of maximum mouth opening distance  
at 4th, 5th, and 6th weeks were compared with stan-
dard maximum mouth opening distance using one 
sample t-test. 

Results: 20 patients were included in the study, 
11 males (55%) and 9 females (45%). The mean age  
of the subjects was 26.4  ± 9.253 years (range from  
15-51 years). 30 fracture sites were treated, and the  
most common fracture sites were the symphysis  
(43.33%) followed by condyle (26.67%). Healing was  
observed in 19 subjects at 6th week (95%) 95%  
confident interval of healing rate was 0.7639-0.9911. 
No one had an infection or a malocclusion. The 
means of maximum mouth opening distance before  
(22.25 ± 8.315 mm.) and at 4th week after IMF (31.55 ±  
8.236 mm) were significantly lower than standard  
maximum mouth opening distance (40 mm), but the  
means of maximum mouth opening distance at 5th  
(40.50 ± 7.715 mm) and 6th week after IMF (42.30 ±  
7.888 mm) was no significant difference from the  
standard maximum mouth opening distance.

Conclusion:  healing rate of mandibular fractures 
treated by closed reduction with an intermaxillary  
fixation for three weeks was 95% at 95% confident in- 
terval of healing rate was between 0.7639 and 0.9911  
without complication. Moreover, with proper jaw  
exercise, mouth opening returned to normal within 2 
weeks after removed IMF.

O7
ชื่อเรื่อง Comparison of bond strength between cyano-

acrylate medical adhesive and flowable resin 
composite for splinting of teeth-an in vitro study

โดย Sarik Kananurak (ผู้นำาเสนอ)
Pol. Maj. Gen. Pimol Bumroong
Department of Dentistry, 
Police	General	Hospital

Background: in case of tooth avulsion, timing of  
treatment greatly affects the prognosis of avulsed  
tooth. The cyanoacrylate medical adhesive is self- 
cured, fast setting material and requires less equipment 
to use. It has been reported to be used as bonding 
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material for tooth splinting in case of tooth avulsion. 
The ease of using makes cyanoacrylate an interesting 
choice for treatment of tooth avulsion.

Objective: to evaluate the shear bond strength 
of an alpha-cyanoacrylate in bonding between stain-
less steel wire and tooth, compare to the shear bond 
strength of flowable resin composite in bonding be-
tween stainless steel wire and tooth.

Materials and methods: this study was an exper-
imental study in vitro. The samples consisted of 60 
samples, which were divided into two groups. Each 
sample had two teeth splinted together with different 
bonding materials. Group 1 used flowable resin com-
posite and stainless steel wire splinting. Group 2 used 
cyanoacrylate medical adhesive and stainless steel  
wire splinting. Both groups were undergone thermo-
cycling before testing. The shear bond strength was  
tested and measured by universal testing machine.  
The data was analyzed using two sample t-test analysis.

Results: after thermocycling, the shear bond 
strength in cyanoacrylate group was significantly lower 
than flowable resin composite group (15.1 newton 
compared to 80.4 newton).

Conclusion: cyanoacrylate medical adhesive 
should not be used as a long-term bonding material 
for tooth splinting.

O8
ชื่อเรื่อง Quality of life after oral and maxillofacial recon-

struction with vascularized fibula bone graft
โดย Teepawat Witeerungrot (ผู้นำาเสนอ)

Pichai Wittayakittipong
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
Faculty of Dentistry, 
Prince of Songkla University

Objective: to assess the quality of life (QOL) and 
the impact on oral health after oral and maxillofacial 
reconstruction with vascularized fibula bone graft.

Materials and methods: this was a cross sectional 
analytic study. The patients had undergone oral and 
maxillofacial reconstruction with vascularized fibula 
bone graft between January 2009 and December 2017 
in Dental Hospital, Prince of Songkla University were 
included in the study. The demographic data such 
as sex, age, underlying diseases and the clinical data 
including etiologies of jaw bone defect, length, and 
type of bony defect, length of the harvested fibula, 
oral rehabilitation with dental implant and prothesis 
were collected. The QOL was assessed by using the 
WHOQOL-BREF-THAI questionnaire. The impaction on 
oral health was assessed with the OHIP-14 Thai ques- 
tionnaire. The correlation between various factors  
and QOL were analyzed

Results: eighteen patients were included; 10 pa-
tients were male and 8 patients were female. Most of 
the patients had a mandibular defect (88.9%). The QOL 
was assessed as good in 10 cases (55.6%), as moderate  
in 7 cases (38.9%). Only one patient had a poor QOL. 
During the risk analysis, harvested fibula length signi- 
ficantly related to the overall QOL (p = 0.037). The 
study found that the impaction on QOL after fibular  
bone graft were sexual health, uncomfortable to chew 
some food, loss of self-confidence and inability to  
eat some food which the patient favored.

Conclusion: the QOL after oral and maxillofacial 
reconstruction with vascularized fibula bone graft was 
moderate to good. Oral rehabilitation with a denture  
or dental implants after oral and maxillofacial recon-
struction may improve the QOL in all dimensions.


