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ประโยคด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นกริยา
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				 Kangvonkit P, Matukas VJ, Castleberry DJ. Clinical evaluation of durapatite submerged-root implants for alveolar bone
preservation. Abst. In 12th Asian Pacific Dental Congress, Bangkok. Dec
5-10:1985:50.
8. การส่งต้นฉบับ ส่งต้นฉบับออนไลน์ผ่านระบบ TUOSS แจ้งชื่อ สถานที่
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บทบรรณาธิการ
Editorial

อนาคตของวารสารเรา
Outlook of our journal
ฝ่ายสาราณียกรได้รับหนังสือ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือทีซีไอ [Thai-Journal
Citation Index (TCI) Center] เพื่อรับฟังการชี้แจงเกณฑ์ใน
การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูลทีซีไอรอบที่ 4
ซึง่ มีอายุการรับรองระหว่างปี พ.ศ.2563-2567 ซึง่ กระผมในฐานะ
สาราณียกร ได้มโี อกาสเข้าร่วมประชุมในการประชุมครัง้ ที่ 4 วันที่
17 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11
กรุงเทพมหานคร กระผมจึงใคร่ขอแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จาก
การประชุมและมุมมองด้านการจัดทำ�วารสารกับท่านผู้อ่านและ
สมาชิกทุกท่าน
สำ�หรับเกณฑ์การประเมินครัง้ นี้ นอกจากจะเป็นการประเมินกระบวนการเหมือนการประเมินคุณภาพรอบที่ 1-3 ทีผ่ า่ นมา
ทางทีซีไอได้จัดทำ�เกณฑ์ประเมินคุณภาพในระดับบทความเพิ่ม
เติมขึ้นมา เกณฑ์ท่ีมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนี้ รวมทั้งคู่เปรียบ
เทียบหรือ benchmark ของวารสารเรา ทำ�ให้กระผมซึ่งทำ�งาน
ในตำ�แหน่งสาราณียกรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 มีความเป็นกังวล
อยู่พอสมควร แม้ว่าในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา วงการศัลยศาสตร์ช่อง
ปากฯ จะมีพัฒนาการในเชิงวิชาการและงานวิจัยเป็นอย่างมาก
เช่นกัน
ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูลทีซไี อ
รอบที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2558 วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียลของเราถูกจัดให้อยู่ในทีซีไอกลุ่มที่ 1 หลัง
จากนั้นเราก็ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลเอซีไอ (ASEAN
Citation Index, ACI) จากการที่วารสารของเราเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และระดับภูมภิ าค ทำ�ให้ชว่ ง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา มีบทความ
วิจัยและรายงานผู้ป่วยที่มีคุณภาพเป็นจำ�นวนมากส่งเข้ามาเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชา
การ สำ�หรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 กำ�หนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาใช้วารสารทางวิชาการเฉพาะที่มีรายชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยฐานข้อมูลระดับชาติ กำ�หนดให้เผย
แพร่เฉพาะวารสารทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นทีซไี อกลุม่ ที่ 1 และ 2(1) กอปรกับใน
ช่วงทีผ่ า่ นมา การทำ�วิจยั ของทันตแพทย์ประจำ�บ้านมีพฒ
ั นาการ
ขึ้นเป็นอย่างมากเช่นกัน โดยทันตแพทย์ประจำ�บ้านที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตัง้ แต่ปี พ.ศ.2558 ต้องทำ�วิจยั และตีพมิ พ์เผยแพร่อย่าง
น้อย 1 เรื่อง(2) ตามหลักเกณฑ์ของ กกอ. ทำ�ให้ในขณะนี้มีผลงาน
วิจัยด้านศัลยศาสตร์ช่องปากฯ ของทันตแพทย์ประจำ�บ้านที่เริ่ม
เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และใกล้สำ�เร็จการศึกษา
หลายบทความ กำ�ลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์
ศูนย์ทีซไี อไม่ได้ทำ�หน้าทีเ่ ฉพาะการจัดทำ�ดัชนีอา้ งอิงวารสาร หรือประเมินคุณภาพวารสารเท่านั้น ทีซีไอได้ทำ�หน้าที่ใน
การยกระดับมาตรฐานคุณภาพวารสารไทยให้เข้าสู่ระดับสากล
เช่น การเพิ่ม visibility ของวารสาร การสร้าง recognition ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (reviewer) หรือแม้กระทั่งการ
ช่วยเหลือสนับสนุนวารสารวิชาการที่มีความพร้อมให้เข้าไปอยู่
ในฐานข้อมูล Scopus สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้วารสารที่เคยอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับวารสารเรามีพฒั นาการอย่างก้าวกระโดด บางวารสาร
รายงานว่าจากที่เคยมีบทความส่งมาเพื่อพิจารณาประมาณ 40
บทความต่อปี มีจำ�นวนบทความเพิ่มขึ้นถึงกว่า 100 บทความ
แม้พัฒนาการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่โดยส่วนตัวกระผม
อยากให้ทางฝ่ายสาราณียกร และสมาคม มีความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ มากกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบุคลากรที่เข้ามาทำ�
งานด้านการบริหารจัดการวารสาร ก่อนที่วารสารเราจะก้าวเข้า
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สู่ระดับนานาชาติ
ในปัจจุบันวารสารมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความใน
สาขาศัลยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องประมาณ 30 ท่าน ซึ่งทาง
วารสารก็ได้รบั ความอนุเคราะห์จากผูท้ รงคุณวุฒใิ นการพิจารณา
บทความเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การจัดทำ�วารสารไม่ได้มี
เพียงขั้นตอนการพิจารณาบทความเท่านั้น งานวารสารจำ�เป็น
ต้องมีกระบวนการพิสูจน์อักษรที่เข้มงวด การจัดทำ�รูปเล่มที่ได้
มาตรฐาน รวมทั้งระบบสารสนเทศที่เข้ามา support ซึ่งองค์
ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพวก
เราชาวศัลย์ฯ ทุก ๆ คน
นอกจากภายในองค์กรหรือสมาคมฯ ของเราเอง สิง่ สำ�คัญ
ไม่แพ้กันคือเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก เช่น เครือข่าย
วารสารวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ เครือข่ายวารสารวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแลกเปลี่ยน
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1

บทคัดย่อ		

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินคุณภาพภาพถ่ายสำ�หรับงานศัลยศาสตร์ชอ่ งปากทีไ่ ด้จากกล้องโทรศัพท์
เคลื่อนที่แบบเลนส์คู่ ทำ�การศึกษาโดยประเมินรูปถ่ายในและนอกช่องปากที่ได้จากกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเลนส์คู่
กล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเลนส์เดี่ยว กล้องดิจิทัลคอมแพค กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ที่ไม่มีกระจกสะท้อนภาพ และกล้อง
สะท้อนแบบเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล (กลุ่มควบคุม) ด้วยวิธีการรับรู้ภาพโดยทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ช่อง
ปากขากรรไกรและใบหน้า ผลการศึกษาพบว่าการประเมินคุณภาพของรูปถ่ายภายนอกช่องปาก พบว่ากล้องโทรศัพท์
เคลื่อนที่แบบเลนส์คู่ให้ความคมชัด ความชัดลึก และความสว่างไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (p = 0.203, 0.243, 0.210
ตามลำ�ดับ) เช่นเดียวกันกับการประเมินรูปถ่ายภายในช่องปาก (p = 0.697, 0.116, 0.381 ตามลำ�ดับ) อาจสรุปผลการ
ศึกษาได้วา่ กล้องโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบเลนส์คใู่ ห้รปู ถ่ายทีม่ คี ณ
ุ ภาพใกล้เคียงกับกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดีย่ วระบบดิจทิ ลั
สำ�หรับการให้คำ�วินิจฉัยและการสื่อสารของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ช่องปากขากรรไกรและใบหน้า
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Abstract		

The objective of the study was to compare clinical extraoral and intraoral image qualities
produced by smartphone with dual-camera system for oral-maxillofacial surgery service. Extraoral
and intraoral images were taken by dual-camera smartphone, single-camera smartphone, digital
single lens camera (compact), mirrorless camera and digital single lens reflex (DSLR) camera (as
a control group). All images were evaluated by oral and maxillofacial surgery practitioner’s image
perception according to sharpness, depth of field (DOF) and exposure. For the results, extraoral
image quality evaluations produced by smartphone with dual-camera system were not significantly different from DSLR camera in all three domains (p = 0.203, 0.243, 0.210 respectively). As
well as intraoral image quality, smartphone with dual-camera system also produced no significant
difference from DSLR camera in all three domains (p = 0.697, 0.116, 0.381 respectively). For
conclusion, smartphone with dual-camera systems provided similar image quality to DSLR camera
system for oral and maxillofacial surgery diagnosis and communication.

Keywords: clinical photography, oral and maxillofacial surgery, digital

บทนำ�
งานบริการและให้การรักษาทางศัลยศาสตร์ช่องปากจะ
ต้องมีการติดตามอาการ และการเปลีย่ นแปลงภายหลังการรักษา
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้การตรวจประเมิน
ผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มแรกถือเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างหนึ่งที่จะทำ�ให้ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติเพื่อ
นำ�มาประกอบการวินจิ ฉัย และวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ� ทั้งนี้ การบันทึกสภาพช่องปากและการสบฟันนั้น การ
พิมพ์ปากเพื่อให้ได้แบบจำ�ลองฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
ทีจ่ ะใช้ในการประเมินสภาพภายนอกช่องปาก และสภาพเนือ้ เยือ่
อ่อนภายในช่องปากได้อย่างเพียงพอ ในปัจจุบันการถ่ายภาพ
ทางคลินิก (clinical photography) จึงเข้ามามีบทบาทในงาน
ศัลยศาสตร์ช่องปากเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่การบันทึกสภาพก่อน
การรักษา การเปลี่ยนแปลงหลังการรักษา และการติดตามผล
การรักษา(1) การบันทึกข้อมูลนี้สามารถนำ�มาใช้เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการพูดคุยและอธิบายให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น(2)
นอกจากนี้โดยลักษณะงานทางศัลยศาสตร์ช่องปากนั้นมีการลง
ตรวจผู้ป่วยเป็นจำ�นวนมาก บางกรณีจะเป็นลักษณะงานฉุกเฉิน
หรืองานที่ต้องการความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลระหว่างการ
รั ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น การเสี ย เลื อ ดของผู้ ป่ ว ยนั้ น ทำ � ให้ ก ารจด

บันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ทันตแพทย์ตรวจพบลงในบัตรผู้ป่วยเพียง
อย่างเดียวอาจได้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการบันทึก
โดยใช้ภาพถ่ายซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกช่องปาก
และภายในช่องปากอย่างชัดเจน โดยใช้ระยะเวลาในการบันทึก
ข้อมูลสั้นกว่า นอกจากนี้ทันตแพทย์ยังสามารถกลับมาวิเคราะห์
และตรวจประเมินเพิ่มเติมได้หลังจากผู้ป่วยกลับจากห้องตรวจ
แล้ว หรือใช้ส่ือสารกับห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม เป็นข้อมูล
ทางการวิจัยทางการแพทย์(3) และสามารถใช้เป็นหลักฐานทาง
การแพทย์และกฎหมายได้อีกด้วย ดังนั้นรูปถ่ายนอกและในช่อง
ปากที่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำ�คัญต่อการปฏิบัติงานศัลยศาสตร์
ช่องปากขากรรไกรและใบหน้า(4)
การถ่ายภาพทางทันตกรรมยุคเริ่มแรกในปี ค.ศ.1840 ใช้
ระบบการบันทึกภาพผ่านแผ่นฟิล์มหรือยุคแอนะล็อก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการส่งต่อผู้ป่วย(5) จากนั้นได้มีการพัฒนาความ
สามารถของกล้องทีใ่ ช้บนั ทึกภาพและระบบการจัดเก็บข้อมูลโดย
เปลี่ยนจากการบันทึกภาพลงแผ่นฟิล์มเป็นการบันทึกภาพเข้าสู่
แผ่นเซ็นเซอร์รบั แสง และทำ�การประมวลผลภาพเพือ่ จัดเก็บเข้าสู่
แผ่นเก็บข้อมูล ซึง่ มีขนาดเล็กกว่าระบบฟิลม์ ทัง้ ยังมีความสามารถ
ในการเก็บบันทึกข้อมูลได้เป็นจำ�นวนมาก ปัจจุบันการถ่ายรูป
ภายนอกและภายในช่องปากที่ได้รับความนิยมสูงและได้รูปที่มี
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คุณภาพที่ดีคือการถ่ายด้วยกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดี่ยวระบบ
ดิจทิ ลั (digital single lens reflex, DSLR) เนือ่ งจากมีขอ้ ดีหลาย
ประการ เช่น สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ โฟกัสภาพได้ชัดและ
แม่นยำ� รูปทีไ่ ด้เป็นรูปทีม่ าจากเลนส์(6) สามารถติดตัง้ แฟลชเสริม
หรือแฟลชภายนอก (external flash) เช่น bilateral macro
flash, wireless cord bilateral macro flash หรือ ring flash
ซึ่งนิยมใช้กันในการถ่ายรูป และที่สำ�คัญคือไม่ทำ�ให้ผู้สังเกตมอง
เห็นวัตถุท่ีอยู่น่ิง ๆ จาก 2 ตำ�แหน่ง มีตำ�แหน่งต่างกันบนฉาก
หลัง หรือภาพที่เห็นผ่านทางช่องมองภาพ (view finder) เป็น
ภาพเดียวกับรูปถ่ายที่ได้ หรือไม่เกิดปรากฏการณ์แพรัลแลกซ์
(parallax)(7)
อย่างไรก็ดี การนำ�กล้องสะท้อนแบบเลนส์เดี่ยวระบบ
ดิจิทัลไปใช้ทางปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน มีความ
จำ�เป็นต้องใช้รูปถ่ายเพื่อใช้ในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่อยู่ห่าง
ไกลหรือทันตกรรมทางไกลมักเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น เช่น ผู้ใช้
งานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและระบบการปรับภาพ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ มีราคาแพงทัง้ ตัวกล้อง เลนส์ และแฟลช มีนา้ํ หนัก
มาก มีขนาดใหญ่ ทำ�ให้มปี ญั หาเรือ่ งการเคลือ่ นย้ายทัง้ กล้องถ่าย
รูปและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ รวมทั้งไม่สามารถส่งรูปเพื่อใช้ในการ
สื่อสารกับบุคคลอื่นได้(8)
เนื่องด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กล้องสะท้อนแบบ
เลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลดังกล่าว ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพของ
กล้ อ งถ่ า ยรู ป ชนิ ด อื่ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของการใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
(smartphone) และการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของโทรศัพท์มือถือ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว(9) ทั้งระบบการโทรคมนาคม การส่งข้อความ
ทั้งในรูปแบบของเสียงและข้อความ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การเชือ่ มต่อกับระบบกำ�หนดตำ�แหน่งบนโลก (global positioning system, GPS) และกล้องโทรศัพท์มือถือ (smartphone
camera) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ (medical software application)
ในงานผ่าตัดมือ(10) และงานศัลยศาสตร์ช่องปากขากรรไกรและ
ใบหน้า(11) ส่งผลให้ในปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์จึงหันมาใช้
กล้องถ่ายรูปชนิดอื่น เช่น กล้องดิจิทัลคอมแพค (digital compact camera) กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ท่ีไม่มีกระจกสะท้อนภาพ
(mirrorless interchangeable lens camera) และกล้อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการถ่ายรูปทางการแพทย์ และการถ่ายรูป
ภายนอกและภายในช่องปากในรูปแบบของทันตกรรมทางไกล
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เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น(9)
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวารสารพบว่าการศึกษาใน
เรือ่ งดังกล่าวยังมีนอ้ ย และยังไม่มกี ารศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพ
รูปถ่ายภายนอกและภายในช่องปากด้วยกล้องถ่ายภาพระบบ
ต่าง ๆ ที่นิยมในปัจจุบัน ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
คุณภาพรูปถ่ายภายนอกและภายในช่องปากที่ได้จากกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเลนส์คู่ เปรียบเทียบกับกล้องสะท้อนเลนส์
เดี่ยวระบบดิจิทัล โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบกล้องเปลี่ยน
เลนส์ได้ท่ีไม่มีกระจกสะท้อนภาพ กล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
เลนส์เดี่ยวและกล้องดิจิทัลคอมแพค ด้วยการรับรู้ภาพโดยทันตแพทย์ผปู้ ฏิบตั งิ านทางศัลยศาสตร์ชอ่ งปากขากรรไกรและใบหน้า

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจัยนี้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนโดย
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

กล้องถ่ายภาพและการตั้งค่า
กล้องถ่ายภาพทั้ง 5 ระบบ ประกอบไปด้วย กล้องสะท้อน
แบบเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล (DSLR, Nikon D5500) กล้อง
เปลี่ยนเลนส์ได้ที่ไม่มีกระจกสะท้อนภาพ (mirrorless camera,
Olympus OM-D E-M 10 II) กล้องดิจิทัลคอมแพค (compact
camera, Nikon Coolpix S100) กล้ อ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
แบบเลนส์เดี่ยว (smartphone with single lens camera,
iPhone 7) กล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเลนส์คู่ (smartphone
with double lens camera, Huawei P9) (ตารางที่ 1) ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพส่วนตัวของคณะ
ผู้วิจัย การถ่ายภาพในช่องปากจำ�เป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์
เสริมเลนส์มาโครและแฟลชในอุปกรณ์กล้องสะท้อนแบบเลนส์
เดี่ยวระบบดิจิทัล และกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ที่ไม่มีกระจกสะท้อน
ภาพ โดยระยะจุดโฟกัสที่ใช้ในการถ่ายภาพในช่องปากและ
นอกช่องปากจะมีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 1) อุปกรณ์สำ�หรับ
อำ�นวยความสะดวกในการถ่ายภาพในช่องปากได้แก่ ที่ร้ังปาก
(mouth retractor) แบบพลาสติก กระจกถ่ายรูปในช่องปาก
ชนิด rhodium coated, double sided ขนาด 75 × 102 × 67
มม. (occlusal adult), 80% reflectivity สำ�หรับการถ่ายรูป
มุมด้านบดเคี้ยวขากรรไกรบนและล่าง
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Smartphone Huawei P9
dual-lens

Nikon Coolpix
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Compact

6

12
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Mirrorless
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24
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Body
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Digital zoom Auto mode

Digital zoom Auto mode

Digital zoom Auto mode

-

-

Zoom

Camera specification

ตารางที่ 1 ชนิดและคุณลักษณะของกล้องดิจิทัลที่ใช้ในการศึกษา
Table 1 The specifications of digital camera systems in the study.
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แต่ไม่เหมาะสม

ยอมรับได้

ดีเยี่ยม

81

100

รูปที่ 1 รูปแบบประเมินระบบมาตรวัดด้วยสายตา (แบบปรับปรุงโดยคณะผู้วิจัย)
Fig. 1 Visual analogue scale for image quality evaluation (modified by researchers).
ตารางที่ 2 คำ�จำ�กัดความและแบบมาตรวัดลิเคิร์ทวิเคราะห์คุณภาพรูปถ่ายของตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงข้อ 12)
Table 2 Definition and Likert’s scale of 3 domains of image quality analysis (modified from reference No. 12)
Indicators
Sharpness

Depth of field

Exposure

ยอมรับไม่ได้
ยอมรับได้แต่ไม่เหมาะสม
1 (< 50)
2 (50-60)
ไม่สามารถระบุขอบเขตของ สามารถระบุขอบเขตของราย
รายละเอียดต่าง ๆ ที่จุดโฟกัส ละเอียดต่าง ๆ ที่จุดโฟกัสได้ แต่
ได้
ไม่ ส ามารถแยกแยะขอบเขต
ของรายละเอียดแต่ละส่วนออก
จากกันได้ชัดเจน
ไม่สามารถเห็นรายละเอียดที่ สามารถเห็นรายละเอียดที่จุด
จุดโฟกัสได้
โฟกั ส แต่ ไ ม่ ส ามารถเห็ น ราย
ละเอียดที่ด้านหน้า และ/หรือ
หลังจุดโฟกัส
ปริมาณแสงมากหรือน้อยไป ปริ ม าณแสงมากหรื อ น้ อ ยไป
จนไม่สามารถประเมินคุณภาพ แต่ ยั ง สามารถมองเห็ น ภาพ
รูปถ่ายได้
ประเมินคุณภาพรูปถ่ายได้

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวัด (data collection)
ผูร้ ว่ มวิจยั (ภ.อ.) ทำ�การถ่ายภาพในและนอกช่องปากตาม
ข้อแนะนำ�ของ Council of the European Association for
Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), 2006(4) ชุด
ภาพถ่ายจากกล้องประเภทหนึ่งจะประกอบด้วยภาพถ่ายในช่อง
ปาก 5 ภาพ และภาพถ่ายนอกช่องปาก 5 ภาพ โดยมุมในการ
ถ่ายภาพนอกช่องปากประกอบไปด้วย มุมหน้าตรง (full face
frontal view) มุมหันข้างขวาและซ้าย 45 องศา (right and
left oblique view) และมุมหันข้างขวาและซ้าย 90 องศา (right
and left profile view) ภาพถ่ายในช่องปากประกอบด้วย มุม
หน้าตรง (frontal view) มุมด้านแก้มข้างขวาและซ้าย 45 องศา
(right and left oblique view) มุมด้านบดเคี้ยวขากรรไกรบน
(upper occlusal view) และมุมด้านบดเคี้ยวขากรรไกรล่าง
(lower occlusal view)
ภาพถ่ายทั้งหมดจะถูดจัดเก็บในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG) format และจัดเรียงแบบ

ยอมรับได้
3 (> 60-80)
สามารถระบุขอบเขตของราย
ละเอียดต่าง ๆ และแยกแยะ
ขอบเขตของรายละเอียดแต่
ละส่วนทีจ่ ดุ โฟกัสออกจากกัน
ได้
สามารถเห็นรายละเอียดด้าน
หน้าและหลังจุดโฟกัสได้ แต่
ไม่ ส ามารถเห็ น รายละเอี ย ด
บริเวณดังกล่าวได้ทั้งหมด
ปริมาณแสงพอเหมาะแก่การ
ประเมินคุณภาพรูปถ่าย

ดีเยี่ยม
4 (> 80)
สามารถระบุ ข อบเขตของราย
ละเอียดต่าง ๆ และแยกแยะขอบ
เขตของรายละเอียดแต่ละส่วน
ที่จุดโฟกัสออกจากกันได้ชัดเจน
ที่สุด
สามารถเห็นรายละเอียดที่ด้าน
หน้าและหลังจุดโฟกัสได้ชัดเจน
ทั้งหมด
ปริ ม าณแสงเหมาะสมแก่ ก าร
ประเมินคุณภาพรูปถ่ายมากทีส่ ดุ

สุ่มลงในโปรแกรมแสดงภาพ Powerpoint 2017, Microsoft
company พื้นหลังสีขาว โดยไม่มีการปรับคุณลักษณะภาพใด ๆ
เพิม่ เติม ไม่เรียงลำ�ดับมุมถ่ายและกล้องแต่ละระบบทีใ่ ช้ถา่ ย ร่วม
กับการปกปิดผู้ประเมิน (single-blind trial) โดยไม่พูดคุยกับผู้
ประเมิน ไม่แสดงข้อความ สัญลักษณ์ ท่าทางใด ๆ  หรือพฤติกรรม
ใด ๆ ที่เป็นไปในลักษณะชี้นำ�ให้ผู้ประเมินอาจทราบถึงที่มาของ
ภาพถ่ายนัน้ ๆ ภาพถ่ายแต่ละภาพจะใช้เวลาในการประเมินนาน
ภาพละ 30 วินาที
สำ�หรับกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดีย่ วระบบดิจทิ ลั จะทำ�การ
สุ่มเพื่อจัดเรียงภาพเดียวกันเป็นจำ�นวณ 2 ชุดในแบบทดสอบ
เพื่อนำ�ผลมาวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงภายในของผู้ประเมิน
(intra-rater reliability test) ซึ่งภาพที่ได้จากกล้องระบบนี้จะ
นำ�มาเป็นกลุ่มควบคุม (control group) สำ�หรับเปรียบเทียบ
คุณภาพค่าตัวชี้วัดกับกล้องอีก 3 ระบบ
รูปแบบการประเมินทีใ่ ช้ในงานวิจยั นีเ้ ป็นรูปแบบมาตรวัด
ด้วยสายตา (visual analogue scale, VAS) ซึ่งออกแบบโดย
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คณะผูว้ จิ ยั (รูปที่ 1) โดยผูว้ จิ ยั อธิบายรูปแบบและวิธกี ารประเมิน
แก่อาสาสมัครผู้ประเมิน และคำ�จำ�กัดความของการประเมิน
คุณภาพ และตัวชี้วัดคุณภาพรูปถ่ายทั้ง 3 ซึ่งประกอบด้วย ความ
คมชัด (sharpness) ความชัดลึก (depth of field) และความ
สว่าง (exposure) (ตารางที่ 2)(12) โดยผูป้ ระเมินจะทำ�การประเมิน
รูปภาพโดยการขีดเส้นลากแนวดิ่งตัดกับเส้นแนวนอนของแบบ
ทดสอบ หลังจากการประเมิน ผู้วิจัยจะทำ�การวัดระยะของเส้น
แนวนอนจากจุดเริ่มต้นทางซ้ายสุดของเส้นไปยังจุดตัดของเส้น
แนวดิ่งที่ผู้ประเมินได้ทำ�การให้คะแนนไว้ เพื่อแปลงข้อมูลจาก
ระบบมาตรวัดด้วยสายตาให้เป็นข้อมูลชนิดมาตรเรียงอันดับและ
มาตรอันตรภาค

เกณฑ์ในการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั (inclusion
criteria)
กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วยอาสาสมัครนักศึกษาทันตแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำ�นวน 1 คน
ซึ่งมีความต้องการรักษาทางทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปาก
กลุ่มผู้ประเมินรูปถ่ายประกอบด้วยทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติ
งานศัลยศาสตร์ช่องปากขากรรไกรและใบหน้า โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำ�นวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ให้บริการด้านศัลยศาสตร์ชอ่ งปากมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
โดยไม่จำ�กัดประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนอกและในช่องปาก
และเป็นผู้ที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

สถิติทดสอบ (statistical analysis)
ผูว้ จิ ยั จะทำ�การวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในของเนือ้ หา
และรูปภาพของแบบประเมิน (internal consistency) โดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์ที่มากกว่า 0.7 จึงจะเป็นที่ยอมรับว่าแบบ
ประเมินที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้
การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงภายในของผู้ประเมินโดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s productmoment correlation) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนน
จากภาพถ่ายที่แปลงจากแบบทดสอบระบบมาตรวัดด้วยสายตา
ระบบมาตรอันตรภาคโดยการประเมินภาพจากกล้องสะท้อน
แบบเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล จำ�นวน 2 ครั้ง ในชุดแบบทดสอบ
เดียวกันโดยปกปิดผู้ประเมินถึงชนิดกล้องที่ใช้ถ่ายและสุ่มเรียง
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ตารางที่ 3 ความสอดคล้องภายในของเนือ้ หาและรูปภาพของแบบประเมิน
โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค
Table 3 Internal consistency of image quality analysis form by
Cronbach’s alpha coefficient.
Indicators
Sharpness
Depth of field
Exposure

Extraoral
image
consistency
0.724
0.778
0.800

Intraoral
image
consistency
0.803
0.775
0.828

Total
consistency
0.776
0.812
0.899

ลำ�ดับภาพ
การทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างกล้องดิจิทัล 4
ระบบ (between group comparison) โดยความถี่จากการ
ประเมินคุณภาพด้วยระบบมาตรวัดด้วยสายตาจะถูกนำ�ไปแสดง
ในรูปของแผนภูมิแท่ง (stacked bar) เพื่อแสดงถึงสัดส่วนของ
ข้อมูลที่ผู้ประเมินรับรู้ต่อภาพถ่ายในและนอกช่องปากต่อกล้อง
ทั้ง 4 ระบบ ด้วยโปรแกรม Graphpad prism 6
คะแนนระบบมาตรอันตรภาคที่ได้จากการวัดความยาว
จากจุดปลายด้านซ้ายมือสุดถึงจุดที่ผู้ประเมินลากผ่านในการ
ประเมินคุณภาพด้วยระบบมาตรวัดด้วยสายตา จะถูกนำ�มา
วิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ KruskalWallis และทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุม่ โดยใช้ Dunn’s
pairwise comparison ที่ระดับนัยสำ�คัญ p value < 0.05 ด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS software version 23

ผลการวิจัย
ผู้เข้าร่วมการประเมินภาพถ่ายประกอบด้วยทันตแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานจำ�นวน 10 ราย เป็นเพศชาย 6 ราย (ร้อยละ 60.0)
และเพศหญิง 4 ราย (ร้อยละ 40.0) ซึง่ มีคา่ อายุเฉลีย่ 38.5 ± 12.4
ปี และมีประสบการณ์ในงานศัลยกรรมช่องปากโดยเฉลีย่ 13.2 ±
12.5 ปี ทั้งหมดสามารถทำ�แบบสอบถามได้อย่างต่อเนื่องภาย
ในเวลาที่กำ�หนด
การวิเคราะห์หาความเทีย่ งด้านความสอดคล้องภายในของ
เนื้อหาและรูปภาพของแบบประเมินโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค พบว่าแบบประเมินมีความสอดคล้องภายในของ
เนื้อหาในแต่ละตัวชี้วัดจัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีเชื่อถือได้ โดยภาพรวม
พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวชี้วัดความคมชัด ความชัดลึก และ
ปริมาณแสงเท่ากับ 0.776, 0.812, และ 0.899 ตามลำ�ดับ และ
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Extraoral image quality
Sharpness
0.000
Depth of field
0.000
Exposure
0.000
Intraoral image quality
Sharpness
0.000
Depth of field
0.000
Exposure
0.001
*Pearson’s product moment correlation

0.986
0.990
0.972
0.923
0.950
0.892

เมือ่ วิเคราะห์แยกสำ�หรับแบบประเมินคุณภาพของภาพถ่ายนอก
และในช่องปากพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายใน
ของเนื้อหาและรูปภาพมากกว่า 0.7 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีเชื่อถือ
ได้ (ตารางที่ 3)
ค่าความเที่ยงตรงภายในของผู้ประเมิน พบว่าค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินรวมของภาพจากกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดี่ยว
ระบบดิจิทัลจำ�นวน 2 ชุด มีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
(p < 0.01) (ตารางที่ 4)
ผลการวัดความถี่จากการประเมินคุณภาพภาพถ่ายนอก
ช่องปากด้วยระบบมาตรวัดด้วยสายตา พบว่าภาพถ่ายนอกช่อง
ปากจากกล้องดิจทิ ลั คอมแพคถูกประเมินคุณภาพทัง้ ความคมชัด
ความชัดลึก และปริมาณแสงส่วนมากตกอยู่ในช่วงยอมรับได้แต่
ไม่เหมาะสม และยอมรับไม่ได้ (รูปที่ 2)
ผลการวัดคุณภาพภาพถ่ายในช่องปากในระบบมาตรวัด
ด้วยสายตา พบว่าภาพถ่ายในช่องปากจากกล้องมือถือแบบเลนส์
เดีย่ วถูกประเมินคุณภาพทัง้ ความคมชัด ความชัดลึก และปริมาณ
แสงค่อนไปในช่วงยอมรับได้แต่ไม่เหมาะสม และยอมรับไม่ได้
(รูปที่ 3)
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย Kruskal-Wallis test ที่
ระดับนัยสำ�คัญ α < 0.05 พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิตขิ องคุณภาพรูปถ่ายนอกช่องปากระหว่างกล้องทุกระบบ
ทั้งความคมชัด ความชัดลึก และปริมาณแสง (p = 0.000, 0.000

Frequency (as percentage)

p-value*

50
0

Frequency (as percentage)

Indicators

Correlation
coefficient (r)

Sharpness

100

50

Frequency (as pe percentage)

ตารางที่ 4 ค่าความเทีย่ งตรงภายในของผูป้ ระเมินของการประเมินคุณภาพ
รูปถ่ายนอกและในช่องปากจากกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดี่ยว
ระบบดิจิทัล (กลุ่มควบคุม)
Table 4 Intra-rater reliability test between 2 sets of extra and
intraoral images from digital single lens reflex camera
(control group).
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50

DSLR Mirrorless Prosumer iPhone 7 Huawei P9
(Ctrl)
Depth of field

100

0

100

0

DSLR Mirrorless Prosumer iPhone 7 Huawei P9
(Ctrl)
Exposure

DSLR Mirrorless Prosumer iPhone 7 Huawei P9
(Ctrl)
Optimal

Acceptable

Suboptimal acceptable

Unacceptable

รูปที่ 2 แผนภูมิแท่งแสดงสัดส่วนการประเมินคุณภาพภาพถ่ายภาย
นอกช่องปาก
Fig. 2 Percent agreement on sharpness, dept of field and
exposure of extraoral images.

และ 0.002 ตามลำ�ดับ) และคุณภาพรูปถ่ายในช่องปาก (p =
0.000, 0.000 และ 0.005 ตามลำ�ดับ) เมื่อวิเคราะห์ค่าความ
แตกต่ า งระหว่ า งกล้ อ งแต่ ล ะระบบโดย Dunn’s pairwise
comparison พบว่าค่าความคมชัด ความชัดลึก และปริมาณ
แสงของภาพถ่ายนอกช่องปากที่ได้จากกล้องดิจิทัลคอมแพค
มีค่าน้อยกว่าภาพถ่ายนอกช่องปากที่ได้จากกล้องสะท้อนแบบ
เลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (adjusted
p = 0.000, 0.000 และ 0.001 ตามลำ�ดับ) ส่วนคุณภาพภาพ
ถ่ายในช่องปากที่ได้จากกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเลนส์เดี่ยว

84

Thai J. Oral Maxillofac. Surg.

Sharpness

Frequency (as percentage)

100
50
0

DSLR Mirrorless Prosumer iPhone 7 Huawei P9
(Ctrl)
Depth of field

Frequency (as percentage)

100
50
0

100

Frequency (as percentage)
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DSLR Mirrorless Prosumer iPhone 7 Huawei P9
(Ctrl)
Exposure

50
0

DSLR Mirrorless Prosumer iPhone 7 Huawei P9
(Ctrl)
Optimal

Acceptable

Suboptimal acceptable

Unacceptable

รูปที่ 3 แผนภูมแิ ท่งแสดงสัดส่วนการประเมินคุณภาพภาพถ่ายภายใน
ช่องปาก
Fig. 3 Percent agreement on sharpness, dept of field and
exposure of intraoral images.

(iPhone 7) มีค่าน้อยกว่าภาพถ่ายในช่องปากที่ได้จากกล้อง
สะท้อนแบบเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(adjusted p = 0.000, 0.002 และ 0.003 ตามลำ�ดับ) (ตารางที่ 5)

อภิปรายผล
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรกที่ทำ�การเปรียบเทียบทั้งคุณภาพของภาพถ่ายนอกและในช่องปาก โดยการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
ภาพถ่ายจากกล้อง 4 ระบบ โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพภาพถ่าย
ที่ได้จากกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลซึ่งได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นกล้องมาตรฐานที่ใช้ในการถ่ายภาพในงานทันตกรรมอย่างแพร่หลาย(13) แบบสอบถามและระบบการประเมิน
คุณภาพภาพถ่ายทีค่ ณะผูว้ จิ ยั จัดทำ�ขึน้ ให้ผลความตรงและความ
เที่ยงของแบบประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีเชื่อถือได้ ซึ่งแสดงถึงความ
สามารถนำ�ไปต่อยอดในการประเมินภาพถ่ายที่ใช้ในงานศัลยศาสตร์ช่องปากขากรรไกรและใบหน้า รวมไปถึงการประยุกต์ใช้
ในหมวดงานทันตกรรมอื่น ๆ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรกที่มีการเปรียบเทียบคุณภาพ
ภาพถ่ายภายนอกช่องปากที่ใช้ในงานทันตกรรมจึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบผลที่ได้กับงานวิจัยอื่น อย่างไรก็ดี การถ่ายภาพภาย
นอกช่องปาก สิ่งสำ�คัญที่ส่งผลถึงความสว่างของภาพคือการ
ควบคุมปริมาณแสงที่ตกกระทบบนเลนส์จากรูรับแสง (f-stop)
ซึ่งกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเลนส์เดี่ยวและคู่มีรูรับแสงที่
กว้างกว่ากล้องดิจิทัลระบบอื่น ๆ ทำ�ให้ได้ภาพที่มีความชัดตื้น
ค่อนข้างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทันตแพทย์ต้องการในการถ่ายภาพนอก
ช่องปาก(14) ทั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพภาพถ่ายภายนอกช่อง
ปากโดยกล้องดิจทิ ลั คอมแพคพบว่ามีคณ
ุ ภาพตาํ่ กว่ากล้องมาตรฐานอย่างมีนัยสำ�คัญ แม้รูรับแสงในกล้องดิจิทัลคอมแพคที่แคบ
กว่าจะได้รับการชดเชยการเข้าของแสงด้วยความเร็วชัตเตอร์
น้อยกว่ากล้องดิจิทัลระบบอื่นแล้ว แต่ค่าความไวแสงมาตรฐาน
(ISO) ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้กล้องระบบนี้มีสัญญาณรบกวนบน
ภาพ (noise) มากกว่าภาพที่ได้จากกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
เลนส์เดี่ยวและคู่ (ตารางที่ 1)
ผลของคุณภาพภาพถ่ายในช่องปากจากการประเมินโดย
ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ช่องปากขากรรไกรและ
ใบหน้าพบว่าภาพที่ได้จากกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ที่ไม่มีกระจก
สะท้อนภาพ กล้องดิจิทัลคอมแพค และกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบเลนส์คู่ ให้ผลคุณภาพภาพถ่ายในช่องปากไม่แตกต่างจาก
กล้องสะท้อนแบบเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลในขณะที่ผลการประเมินคุณภาพภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบเลนส์เดีย่ ว
จัดอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้แต่ไม่เหมาะสมถึงยอมรับไม่ได้ ซึ่งผล
ที่ได้มีความขัดแย้งกับรายงานวิจัยที่ศึกษาเฉพาะภาพถ่ายใน
ช่องปากเปรียบเทียบระหว่างกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดีย่ วระบบ
ดิจิทัล (Nikon D70 with a 105 mm auto Nikkor lens) กล้อง
ดิจิทัลคอมแพค (Panasonic DMC-FZ40) และกล้องโทรศัพท์
เคลื่อนที่แบบเลนส์เดี่ยว (Apple iPhone 5 smartphone) ซึ่ง
พบว่ากล้องดิจิทัลคอมแพคให้ผลภาพถ่ายในช่องปากที่มีคุณ

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2561

ว.ศัลย์ชอ่ งปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล

85

ตารางที่ 5 ผลการวัดคุณภาพรูปถ่ายนอกและในช่องปากในรูปแบบของ VAS
Table 5 Extraoral and intraoral image quality in visual analogue scale (VAS).

Extraoral images

Intraoral images

Parameter

p-values

Sharpness
Depth of field
Exposure
Sharpness
Depth of field
Exposure

0.000†
0.000†
0.002†
0.000†
0.000†
0.005†

Adjusted p-values compared to DSLR (control group)
Mirrorless
Compact
iPhone 7
Huawei P9
1.000
0.000*
1.000
0.203
1.000
0.000*
1.000
0.243
0.783
0.001*
0.226
0.210
1.000
0.364
0.000*
0.697
1.000
1.000
0.002*
0.116
1.000
1.000
0.003*
0.381

*Dunn’s Bonferroni test statistically different adjusted p-value < 0.01.
†

Kruskal-Wallis test with statistically different p < 0.01.

ภาพตํ่ากว่ากล้องสะท้อนแบบเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล ในขณะ
ที่กล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเลนส์เดี่ยวให้ผลภาพถ่ายในช่อง
ปากที่มีคุณภาพไม่แตกต่างจากกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดี่ยว
ระบบดิจทิ ลั (15) ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ นือ่ งจากกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดีย่ ว
ระบบดิจิทัล และกล้องดิจิทัลคอมแพคที่ใช้ในงานวิจัยดังกล่าวมี
คุณสมบัตกิ ล้องและเลนส์ทตี่ าํ่ กว่าในงานวิจยั นี้ โดยกล้องสะท้อน
แบบเลนส์เดีย่ วระบบดิจทิ ลั มีความละเอียดของภาพเพียง 6 ล้าน
พิกเซล(15) ในขณะทีง่ านวิจยั นี้ กล้องสะท้อนแบบเลนส์เดีย่ วระบบ
ดิจิทัลมีความละเอียดของภาพถึง 24 ล้านพิกเซล ซึ่งแตกต่างกัน
ขึ้น 4 เท่า ส่งผลให้ภาพถ่ายที่ใช้เป็นกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบใน
งานวิจัยนี้มีคุณภาพที่สูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ การจัดเก็บภาพ
ในรูปแบบดิจิทัลโดยเซนเซอร์รับแสงจากของกล้องสะท้อนแบบ
เลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลที่เป็นระบบ charged couple device
(CCD)(15) ก็ให้คุณภาพภาพถ่ายที่ด้อยกว่าเซนเซอร์รับแสงระบบ
complementary metal oxide semiconductor (C-MOS)
ซึ่งใช้ในกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลในงานวิจัยนี้
อีกด้วย
กล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเลนส์คู่ให้ภาพที่มีคุณภาพ
เทียบเท่ากับกล้องมาตรฐาน แม้ว่าจะมีขนาดเซนเซอร์รับภาพที่
เล็กในกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่การพัฒนากล้องให้มีถึง 2 ตัว
ถ่ายภาพพร้อมกันทำ�ให้สามารถเก็บรายละเอียดภาพได้ดีมาก
ยิ่งขึ้นในมุมถ่ายภาพเดียวกัน ประกอบกับซอฟต์แวร์ประมวลผล
ในตัวเครื่องซึ่งคำ�นวณระยะความห่างของวัตถุโฟกัสกับฉากหลัง
แล้วปรับให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้คุณภาพของภาพถ่าย
ที่ได้จากกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเลนส์คู่มีคุณภาพที่ดีเทียบ

เท่าได้กับภาพถ่ายจากกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล
งานวิจัยนี้มีข้อจำ�กัดคือ การประเมินคุณภาพรูปถ่ายนอก
และในช่องปากควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วยนอกเหนือจาก
ปัจจัยด้านความคมชัด ความชัดลึก และปริมาณแสง เช่น แสง
สมดุลสีขาว ความเปรียบต่างของแสง สมดุลของภาพ เป็นต้น
ซึ่งหากผู้ท่ีสนใจในงานภาพถ่ายสามารถนำ�ข้อมูลที่ได้เบื้องต้น
จากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาต่อไป นอกจากนี้ ปัจจัย
ควบคุมด้านอายุการใช้งานของกล้องแต่ละระบบที่ใช้ในการ
ทดลอง รวมไปถึงการมองภาพในแต่ละบุคคล และประสบการณ์
ความสนใจในการถ่ายภาพของผู้ประเมิน ซึ่งควรที่จะต้องคำ�นึง
ถึง และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินผลคุณภาพภาพถ่าย
ที่ใช้ในงานวิจัยนี้

สรุป
กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ท่ีไม่มีกระจกสะท้อนภาพ (mirrorless camera, Olympus OM-D E-M 10 II) และกล้องโทรศัพท์
เคลื่ อ นที่ แ บบเลนส์ คู่ (smartphone with double lens
camera, Huawei P9) ให้ภาพถ่ายทั้งในและนอกช่องปากที่มี
คุณภาพใกล้เคียงกับกล้องสะท้อนแบบเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล
สำ�หรับการให้ค�ำ วินจิ ฉัยและการสือ่ สารของกลุม่ งานศัลยศาสตร์
ช่องปากขากรรไกรและใบหน้า
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณกลุม่ รายวิชาทันตกรรมหัตถการ
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ สำ � หรั บ
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ความเอื้อเฟื้อกล้องถ่ายรูปเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอ
ขอบพระคุณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการสนับสนุนเงินทุนวิจัย
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คณะผู้วิจัยขอยืนยันว่างานวิจัยนี้มิได้มีผลประโยชน์อ่ืนใด
ทางการตลาดและโฆษณาอุปกรณ์และเครื่องมือแต่อย่างใด
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บทคัดย่อ		

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของค่าดัชนีเมนทัล (เอ็มไอ) และค่าดัชนีแพโนรามิกแมนดิบูลาร์ (พีเอ็มไอ) จากภาพถ่ายรังสีแพโนรามิกในผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีอายุแตกต่างกัน โดยเป็นการศึกษาภาพถ่าย
รังสีแพโนรามิกแบบดิจิทัลตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560 แบ่งกลุ่มประชากรศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ป่วยหญิง
ที่มีอายุ 20-35 ปี 2) กลุ่มผู้ป่วยชายที่มีอายุ 20-35 ปี และ 3) กลุ่มผู้ป่วยหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มประชากร
ที่ศึกษาทั้งหมดถูกสุ่มเลือกมากลุ่มละ 322 คนเท่าๆ กันเพื่อนำ�มาวัดค่าดัชนีเอ็มไอ และค่าดัชนีพีเอ็มไอ จากนั้นนำ�ข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้สถิติ one-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่าค่าดัชนีเอ็มไอของกลุ่มเพศ
หญิงอายุน้อย กลุ่มเพศชายอายุน้อย และกลุ่มเพศหญิงอายุมากมีค่าเท่ากับ 1.52, 1.68 และ 1.29 ตามลำ�ดับ และพบ
ว่ากลุ่มเพศชายอายุน้อยมีค่าดัชนีเอ็มไอมากที่สุด ส่วนค่าดัชนีพีเอ็มไอของกลุ่มเพศหญิงอายุน้อย กลุ่มเพศชายอายุ
น้อย และกลุ่มเพศหญิงอายุมากมีค่าเท่ากับ 0.37, 0.34 และ 0.28 ตามลำ�ดับ และพบว่ากลุ่มเพศหญิงอายุน้อยมีค่า
ดัชนีพีเอ็มไอมากที่สุด จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าค่าดัชนีเอ็มไอ และค่าดัชนีพีเอ็มไอของกลุ่มประชากร
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ศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าภาพรังสี
แพโนรามิกมีประโยชน์ในการให้ข้อมูลของกระดูกส่วนบุคคลสำ�หรับใช้ในการตรวจประเมินภาวะกระดูกพรุนเบื้อง
ต้นได้

คำ�สำ�คัญ:

ดัชนีเมนทัล ดัชนีแพโนรามิกแมนดิบูลาร์ ภาวะกระดูกพรุน

Abstract		

The objective of this study was to investigate the differences of mental index (MI) and
panoramic mandibular index (PMI) from digital panoramic radiograph of the different age dental patients. Digital panoramic radiographs were randomly recruited from year 2013-2017 and
were divided into 3 groups; 1) female, age range 20-35 years old, 2) male, age range 20-35 years
old, and 3) female, age over 60 years old. There were 322 samples equally in each group. The
MI and PMI were calculated and data were statistically analyzed using one-way ANOVA. Results
showed that the MI of the young age female, young age male, and old age female groups were
1.52, 1.68, and 1.29, respectively. The highest value of MI was found in the young age male group.
The PMI of the young age female, young age male, and old age female groups were 0.37, 0.34, and
0.28, respectively. The highest value of PMI was found in the young female group. The MI and PMI
were significantly different among 3 groups (p < 0.05). The results of this study show that the
panoramic radiograph is useful and provides personal bone data which may lead to early detection
of osteoporosis.

Keywords: mental index, panoramic mandibular index, osteoporosis

บทนำ�
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นอย่างมาก ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีมีสัดส่วนเพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 ถึงปี
พ.ศ.2558 ประชากรผู้สูงอายุในไทยเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า โดยปัจจัย
ทางด้านสุขภาพถือเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการดำ�รงชีวิต และ
หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สำ�คัญในผู้สูงอายุ คือ ภาวะกระดูกพรุน
(osteoporosis) ซึ่งเป็นภาวะที่มีการลดลงของมวลกระดูก(1,2)
ภาวะกระดูกพรุนนีพ้ บมากในหญิงวัยกลางคนไปจนถึงวัยสูงอายุ
อัตราการลดลงของมวลกระดูกจะดำ�เนินไปอย่างรวดเร็วโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงวัยหมดประจำ�เดือนและวัยชรา(1) ซึง่ อาจนำ�
ไปสู่การเกิดกระดูกหักและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้(3,4)
ปัจจุบันได้มีความพยายามหาวิธีการตรวจประเมินภาวะ
กระดูกพรุนตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้น เพือ่ ช่วยในการป้องกันการดำ�เนิน

ไปของภาวะกระดูกพรุน การตรวจประเมินภาวะกระดูกพรุนที่
นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การตรวจมวลกระดูก (bone mineral
density, BMD) ซึ่งมีหลายวิธี เช่น single photon absorptiometry, dual photon, dual energy X-ray absorptiometry
(DXA) และ quantitative ultrasound(5,6) โดย DXA เป็นวิธี
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกสำ�หรับการตรวจเงีย่ งกระดูก
และกระดูกต้นขาที่ได้มาตรฐานที่สุด ให้ผลที่แม่นยำ�ที่สุด อย่าง
ไรก็ตาม การใช้เทคนิค DXA ยังมีขอั จำ�กัดเนือ่ งจากต้องใช้อปุ กรณ์
ที่มีราคาสูง ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ท้ังประเทศ นอกจาก
นีก้ ารใช้เทคนิค DXA เพือ่ ประเมินความหนาแน่นของมวลกระดูก
ขากรรไกรเป็นวิธีท่ีต้องอาศัยความชำ�นาญอย่างมาก จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีหลายการศึกษาที่รายงานถึงความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำ�คัญระหว่างค่ามวลกระดูกของกระดูก
ขากรรไกรล่าง กับค่ามวลกระดูกของกระดูกส่วนเอว กระดูก

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2561

ต้นขาและแขนท่อนปลาย ซึง่ เป็นตำ�แหน่งสำ�คัญสำ�หรับใช้ในการ
ตรวจภาวะกระดูกพรุน(6-11)
ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาทางทันตกรรมส่วนใหญ่จะได้
รับการถ่ายภาพรังสีแพโนรามิก (panoramic radiography)
โดยมีงานวิจัยที่ศึกษาค่าดัชนีบางค่าจากภาพรังสีชนิดนี้ซ่ึงสามารถสะท้อนการเปลีย่ นแปลงของกระดูกและภาวะกระดูกพรุน
ได้(12) เช่น การใช้ค่าดัชนีเมนทัล (mental index, MI) และค่า
ดัชนีแพโนรามิกแมนดิบูลาร์ (panoramic mandibular index,
PMI) ซึง่ เป็นค่าดัชนีทบี่ ง่ บอกถึงความหนาของกระดูกทึบขากรรไกรล่างจากการวัดภาพรังสีแพโนรามิก โดยใช้หลักการเดียวกันคือ
ระยะห่างระหว่างรูขา้ งคาง หรือรูเปิดเมนทัล (mental foramen)
ถึงขอบล่างของกระดูกขากรรไกรล่าง (mandible) หากทันตแพทย์สามารถใช้ภาพรังสีแพโนรามิกในการประเมินภาวะกระดูก
พรุนเบื้องต้นได้ อาจส่งผลให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัย
จากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้นของโรค เพิม่ ความสำ�เร็จ
ในการป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของภาวะกระดูกพรุน
ได้
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ค่าดัชนีเมนทัล และค่าดัชนีแพโนรามิกแมนดิบูลาร์ของผู้ป่วยใน
ช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน เพื่อบอกแนวโน้มของความหนาแน่นมวล
กระดูกที่เปลี่ยนแปลงตามอายุ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจัยนี้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมเพื่อการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 25/2560 โดยออกแบบการ
ศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (cross sectional
analytic design) ศึกษาภาพรังสีแพโนรามิกชนิดดิจิทัลของผู้ป่วย
ทีม่ ารับบริการ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556
ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 ทำ�การประเมินค่าดัชนีเมนทัล และค่า
ดัชนีแพโนรามิกแมนดิบลู าร์ โดยจำ�แนกกลุม่ ประชากรศึกษาออก
เป็น 3 กลุม่ ดังนี้ 1) กลุม่ เพศหญิงอายุมาก : เพศหญิงทีม่ อี ายุตงั้ แต่
60 ปีขึ้นไป 2) กลุ่มเพศหญิงอายุน้อย : เพศหญิงที่มีอายุ 20-35
ปี และ 3) กลุ่มเพศชายอายุน้อย : เพศชายที่มีอายุ 20-35 ปี
ทำ�การคัดเลือกภาพรังสีท่ีคุณภาพตรงตามข้อกำ�หนด จากนั้น
เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอิสระ ให้มีจำ�นวนกลุ่มละเท่า ๆ กัน

ว.ศัลย์ชอ่ งปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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1. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการวิจัย
(inclusion criteria)
คัดเลือกภาพรังสีแพโนรามิกแบบดิจิทัลจากคลินิก
รังสีวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก โรง
พยาบาลทั น ตกรรม คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ของผู้ป่วยเพศชายที่มีอายุต้ังแต่ 20-35 ปี
ผู้ป่วยเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20-35 ปี และผู้ป่วยเพศหญิงที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ภาพรังสีที่คัดเลือกต้องแสดงบริเวณใต้ต่อ
รูเปิดเมนทัลจนถึงกระดูกทึบของขากรรไกรล่าง (mandibular
cortex) อย่างชัดเจน เมื่อดูภาพรังสีผ่านโปรแกรมอ่านภาพรังสี
PACS (picture archiving and communication system)
2. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกจากโครงการวิจัย
(exclusion criteria)
ประเด็นทีส่ �ำ คัญในการคัดกลุม่ ประชากรศึกษาออกจาก
การวิจัย คือ ทบทวนแฟ้มประวัติผู้ป่วยแล้ว พบว่ามีโรคประจำ�
ตัวหรือพยาธิสภาพบางอย่าง รวมถึงประวัติการใช้ยาทางระบบ
ซึง่ มีรายงานว่ามีความสัมพันธ์กบั เมแทบอลิซมึ และการลดลงของ
มวลกระดูก(5) โดยสามารถจำ�แนกออกได้ ดังนี้
2.1 ผู้ ป่ ว ยที่ เ คยมี ป ระวั ติ ข องภาวะฮอร์ โ มนต่ อ ม
พาราไทรอยด์สูง (hyperparathyroidism) ภาวะฮอร์โมนต่อม
พาราไทรอยด์ตํ่า (hypoparathyroidism) เบาหวาน ไตวาย
ภาวะฮอร์โมนเพศตาํ่ (hypogonadism) เนือ้ งอกทีต่ อ่ มพิทอู ติ ารี
(pituitary adenoma) โรคแอดดิสัน (Addison’s disease)
โรคคุชชิง (Cushing’s disease) ภาวะตับล้มเหลว แอนไคโลสซิง
สปอนไดไลติส (ankylosing spondylitis) ข้ออักเสบรูมาทอยด์
(rheumatoid arthritis) ภาวะขาดสารอาหาร มัลติเพิลไมอีโลมา
(multiple myeloma) และภาวะโลหิตจาง
2.2 การใช้ยาทางระบบ ได้แก่ คอร์ติโคสตีรอยด์ (corticosteroid) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เคมีบำ�บัด ยารักษา
โรคลมชัก ยาฮอร์โมนไทรอยด์ ยารักษาเบาหวาน ยาลดความ
ดันเลือด และยาลดระดับไขมันในเลือดที่มีผลต่อเมแทบอลิซึม
ของกระดูก
2.3 มีประวัตกิ ารหักของกระดูก การใช้รงั สีบ�ำ บัด การ
ปลูกถ่ายกระดูก หรือมีการทำ�ลายของกระดูกในบริเวณทีต่ อ้ งการ
ศึกษา
2.4 สูบบุหรี่หรือดื่มสุราเป็นประจำ�ทุกวัน เพราะการ
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2

1

รูปที่ 1 วิธีการวัดค่าดัชนีเมนทัล
Fig. 1 Mental index (MI) assessment.

รูปที่ 2 วิธีการวัดค่าดัชนีแพโนรามิกแมนดิบูลาร์
Fig. 2 Panoramic mandibular index (PMI) assessment.

สูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุราเป็นประจำ�จะลดประสิทธิภาพการดูดซึม
แคลเซียมในร่างกาย
2.5 เคยได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุน และ/
หรือมีการใช้ยาเพื่อรักษาโรคกระดูกหรือมีผลต่อกระดูก เช่น
แคลซิโทนิน (calcitonin) บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonate)
ฟลูออไรด์ (fluoride) แคลเชียม วิตามินดี รวมทั้งการรักษาโดย
ใช้ฮอร์โมนทดแทน

ตารางที่ 1 อายุเฉลี่ยของกลุ่มประชากรศึกษา
Table 1 Mean age of the studied population.

การเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลในครัง้ นี้ ใช้ผเู้ ก็บข้อมูล 4 คน โดยมีการเทียบ
มาตรฐานระหว่างผู้เก็บข้อมูล (inter-examiner calibration)
โดยใช้จำ�นวนประชากรคิดเป็นร้อยละ 10 ของกลุ่มประชากร
ทั้งหมด และมีค่า kappa correlation เท่ากับ 0.82 อ่านภาพ
รังสีแพโนรามิกของกลุม่ ประชากรศึกษาโดยใช้โปรแกรมอ่านภาพ
รังสี PACS ในคลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและตรวจพิเคราะห์โรค
ในช่องปาก คณะทันตแแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวัดค่าดัชนีจากภาพรังสีด้วยการหาค่าดัชนีทั้ง 2 ค่า
ดังนี้
1. ดัชนีเมนทัลหรือเอ็มไอ ลากเส้นผ่านกึง่ กลางรูเปิดเมนทัล
ไปตั้งฉากกับเส้นที่สัมผัสกับขอบล่างของกระดูกขากรรไกรล่าง
จากนัน้ ทำ�การวัดกระดูกทึบของขอบล่างของกระดูกขากรรไกรล่าง
บริเวณนี้ โดยต้องวัดเฉลี่ยทั้งซ้ายและขวา
2. ดัชนีแพโนรามิกแมนดิบูลาร์หรือพีเอ็มไอ ลากเส้นจาก
ขอบล่างของรูเปิดเมนทัล ไปตั้งฉากกับเส้นที่สัมผัสกับขอบล่าง
ของกระดูกขากรรไกรล่าง แล้วหาสัดส่วนระหว่างความหนา

Group of the studied population
Female age above 60 years
Female age between 20-35 years
Male age between 20-35 years

Mean age (years)
67.1
24.2
24.4

ของกระดูกทึบของขอบล่างของกระดูกขากรรไกรล่างกับระยะ
จากขอบล่างของรูเปิดเมนทัลถึงเส้นที่สัมผัสกับขอบล่างของ
กระดูกขากรรไกรล่าง

การวิเคราะห์ทางสถิติ
นำ�ข้อมูลที่ได้ในแต่ละกลุ่มประชากรศึกษามาวิเคราะห์
ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way
ANOVA) และจับคู่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ Bonferroni
post-hoc test โดยกำ�หนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 เพื่อ
หาความแตกต่างในแต่ละกลุ่มประชากรศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาทาง
ทันตกรรม ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และได้ รั บ การถ่ า ยภาพรั ง สี
แพโนรามิก โดยเป็นการเก็บข้อมูลภาพรังสีในระยะ 5 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดย
คัดภาพรังสีของผู้ป่วยออกตามเกณฑ์คัดออกซึ่งอาศัยข้อมูลจาก

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2561

ว.ศัลย์ชอ่ งปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีเมนทัลและดัชนีแพโนรามิกแมนดิบูลาร์ในกลุ่มประชากรศึกษา 3 กลุ่ม
Table 2 Means and standard deviations of mental index and panoramic mandibular index in 3 groups of studied population.
Group of studied population
Female age above 60 years
Female age between 20-35 years
Male age between 20-35 years

Mental index (MI)
Mean (mm)
SD
1.29
0.20
1.52
0.06
1.68
0.14

Panoramic mandibular index (PMI)
Mean (mm)
SD
0.28
0.09
0.37
0.05
0.34
0.04

SD = standard deviation

ตารางที่ 3 ความแตกต่างของค่าดัชนีเมนทัลในกลุ่มประชากรศึกษา 3 กลุ่ม
Table 3 Difference of MI in 3 groups of studied population.
Group of studied population
Female age above 60 years
Female age between 20-35 years
Male age between 20-35 years

Female age above
60 years

P-value
Female age between
20-35 years
0.000*

0.000*
0.000*

Male age between
20-35 years
0.000*
0.000*

0.000*

*statistically significant difference
ตารางที่ 4 ความแตกต่างของค่าดัชนีแพนอรามิกแมนดิบูลาร์ในกลุ่มประชากรศึกษา 3 กลุ่ม
Table 4 Difference of PMI in 3 groups of studied population.
Group of studied population
Female age above 60 years
Female age between 20-35 years
Male age between 20-35 years

Female age above
60 years
0.000*
0.000*

P-value
Female age between
20-35 years
0.000*

Male age between
20-35 years
0.000*
0.000*

0.000*

*statistically significant difference

การค้นแฟ้มประวัตกิ ารรักษา และได้ก�ำ หนดให้จ�ำ นวนประชากร
ทีศ่ กึ ษาในแต่ละกลุม่ มีจ�ำ นวนเท่า ๆ กัน คือ กลุม่ ละ 322 คน จาก
การสุ่มข้อมูลแบบอิสระ
จากนั้นจึงเก็บข้อมูลจากการอ่านภาพรังสีจากโปรแกรม
อ่านภาพรังสี PACS และวัดค่าดัชนี 2 ค่า คือ เอ็มไอ และพีเอ็มไอ
นำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล โดยตารางที่ 1 แสดงอายุเฉลี่ยของ
กลุม่ ประชากรศึกษา และตารางที่ 2 แสดงค่าดัชนีเมนทัลและค่า
ดัชนีแพโนรามิกแมนดิบูลาร์ในกลุ่มประชากรศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม
นำ�ค่าเอ็มไอและพีเอ็มไอที่ได้จากตารางที่ 2 มาวิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว และจับคู่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ Bonferroni
post-hoc test ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05 ได้ผลดังแสดง
ในตารางที่ 3 และ 4
จากตารางที่ 3 และ 4 แสดงให้เห็นว่าค่าเอ็มไอ และพีเอ็มไอ
ของกลุ่มประชากรศึกษาทั้ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ

วิจารณ์
ภาวะกระดูกพรุนถือเป็นปัญหาของผู้สูงอายุในสังคมไทย
ในปัจจุบันได้มีความพยายามหาวิธีการตรวจภาวะกระดูกพรุน
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ในระยะเริ่มต้นที่รวดเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการลุกลามของภาวะ
กระดูกพรุน ประกอบกับผู้ป่วยส่วนใหญ่ท่ีเข้ารับการรักษาทาง
ทันตกรรมจะได้รับการถ่ายภาพรังสีแพโนรามิก การวิจัยครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเอ็มไอ และพีเอ็มไอ จากภาพรังสีแพโนรามิกของผู้ป่วยในช่วง
อายุท่ีแตกต่างกัน โดยค่าดัชนีท้ังสองนั้นสามารถใช้เป็นตัวแทน
ของความหนาแน่นของมวลกระดูก (bone mineral density,
BMD) ได้(13) จากการทบทวนวารสาร Akshita และ Asha(14)
รายงานว่ากลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำ�เดือน (postmenopausal
woman) ที่ไม่ได้เป็นโรคกระดูกพรุนมีค่าเอ็มไอ และพีเอ็มไอ
สูงกว่ากลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำ�เดือนที่มีภาวะออสติโอพีเนีย
(osteopenia postmenopausal woman) และกลุ่มผู้หญิง
วั ย หมดประจำ � เดื อ นที่ เ ป็ น โรคกระดู ก พรุ น (osteoporosis
postmenopausal woman) Khojastehpour และคณะ(15)
ได้ศึกษาค่าพีเอ็มไอในผู้ป่วยหญิงที่เป็นโรคกระดูกพรุน พบว่าค่า
พีเอ็มไอในกลุ่ม non-menopausal woman มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติกับกลุ่ม menopausal woman และ
oophorectomized woman และสรุปผลการศึกษาว่าภาพ
รังสีแพโนรามิกสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการประเมินผู้ท่ีมีภาวะ
มวลกระดูกตํ่า ส่วน Horner และ Devlin(16) รายงานว่าค่า
พีเอ็มไอสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ (indicator) ของความหนาแน่น
มวลกระดูกของกระดูกขากรรไกรล่าง (mandibular bone density) ได้
ในงานวิจัยนี้ได้แบ่งกลุ่มประชากรศึกษาเป็น 3 กลุ่มได้แก่
กลุ่มเพศหญิงอายุมาก กลุ่มเพศหญิงอายุน้อย และกลุ่มเพศ
ชายอายุน้อย โดยไม่ได้ทำ�การศึกษาในกลุ่มประชากรชายอายุ
มากเนื่องจากมีรายงานว่าในกลุ่มเพศชายอายุมาก มีความเสี่ยง
ตํ่าในการเกิดโรคกระดูกพรุนเมื่อเทียบกับกลุ่มเพศหญิงอายุ
มาก(13) ส่วนกลุ่มเพศชายอายุน้อยไม่พบมีความเสี่ยงในการเกิด
โรคกระดูกพรุน ผู้วิจัยจึงทำ�การศึกษาเฉพาะในกลุ่มเพศชาย
อายุน้อยเพื่อใช้เป็นกลุ่มควบคุม จากนั้นผู้วิจัยนำ�ค่าเฉลี่ยของค่า
เอ็มไอและพีเอ็มไอที่ได้มาเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มประชากร
ศึกษา พบว่ากลุ่มเพศหญิงอายุมากมีค่าเฉลี่ยของค่าเอ็มไอและ
พีเอ็มไอน้อยที่สุด โดยมีค่าเอ็มไอเฉลี่ยเท่ากับ 1.29 และค่าพีเอ็มไอ
เฉลี่ยเท่ากับ 0.28 จากนั้นนำ�ผลที่ได้ของทั้ง 3 กลุ่มประชากร
ศึกษามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลทีไ่ ด้คอื ค่าเอ็มไอและพีเอ็มไอ
ในกลุ่มประชากรศึกษาทั้ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
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สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มเพศหญิงอายุมาก
มีความหนาแน่นของมวลกระดูกน้อยกว่ากลุ่มเพศหญิงอายุน้อย
และกลุม่ เพศชายอายุนอ้ ย ซึง่ ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั
ของ Unni และคณะ(17) ที่รายงานว่าอายุเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้
เกิดการลดลงของมวลกระดูกและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูก
พรุน และงานวิจัยของ Bozdag และ Sener(18) ซึ่งพบว่าค่า
เอ็มไอและพีเอ็มไอลดลงตามอายุท่ีเพิม่ ขึ้น และในกลุ่มเพศหญิง
มีการลดลงของค่าเอ็มไอและพีเอ็มไอมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sookpeng และ
คณะ(19) ซึง่ พบว่าภาวะกระดูกพรุนเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ�คัญ
อย่างหนึง่ โดยเฉพาะในประชากรสตรีทอี่ ยูใ่ นวัยหมดประจำ�เดือน
โดยงานวิจยั ดังกล่าวได้ศกึ ษาในกลุม่ ผูห้ ญิงอายุมากกว่า 40 ปีขนึ้
ไปที่อาศัยอยู่ในอำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และสรุปว่าความ
ชุกของภาวะกระดูกพรุนจะมีค่ามากขึ้นตามช่วงอายุ
จากผลการศึกษาทีผ่ า่ นมาอาจทำ�ให้สามารถสรุปได้วา่ การ
ที่ค่าเอ็มไอและพีเอ็มไอในกลุ่มเพศหญิงอายุมากมีค่าน้อยกว่า
กลุ่มเพศหญิงอายุน้อย และกลุ่มเพศชายอายุน้อย เป็นผลจากค่า
มวลกระดูกที่น้อยกว่าในกลุ่มเพศหญิงอายุมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับอีก 2 กลุ่มการศึกษา Riggs และคณะ(20) ได้ทำ�การศึกษาผล
ของฮอร์โมนเพศต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูก พบว่าฮอร์โมน
เพศมีผลในการยับยั้งการละลายของกระดูก โดยมีผลต่อการ
ทำ�งานของเซลล์ออ่ นสร้างกระดูก (osteoblast) และเซลล์สลาย
กระดูก (osteoclast) ซึ่งฮอร์โมนเพศดังกล่าว ได้แก่ ฮอร์โมน
เอสโทรเจนและฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน โดยเมื่อเพศหญิงมีอายุ
มากขึ้นฮอร์โมนเอสโทรเจนที่ทำ �หน้าที่ส่งเสริมการสร้างของ
กระดูกจะลดลง ส่งผลให้มวลกระดูกลดลงตามไปด้วยเมือ่ เปรียบ
เทียบกับเพศหญิงอายุนอ้ ยทีม่ รี ะดับฮอร์โมนเอสโทรเจนปกติและ
มีกระบวนการสร้างกระดูกทีเ่ ป็นปกติ ส่วนกลุม่ เพศชายอายุนอ้ ย
เป็นกลุ่มที่มีการเจริญของกระดูกมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมีผลในการเพิ่มความหนาแน่นของ
มวลกระดูก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Snyder และคณะ(21)
ที่รายงานว่าค่า bone mineral index แปรผันตรงกับปริมาณ
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซีรัมและยังสอดคล้องกับผลของงาน
วิจัยนี้ท่ีพบว่าค่าเอ็มไอและพีเอ็มไอของกลุ่มเพศชายอายุน้อย
มีค่ามากกว่ากลุ่มเพศหญิงอายุน้อยและกลุ่มเพศหญิงอายุมาก
จากผลของงานวิจัยนี้พบว่าค่าเอ็มไอและพีเอ็มไอของทั้ง
3 กลุ่มประชากรศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
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สถิติน้ันเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ Govindraju
และ Chandra(22) ที่ทำ�การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-60
ปี แบ่งเป็น 8 ช่วงอายุ โดยแต่ละช่วงอายุมีจำ�นวนเพศหญิงและ
เพศชายเท่า ๆ กัน ผลการวิจัยสรุปไว้ว่าค่าเอ็มไอในแต่ละกลุ่มมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดยค่าเอ็มไอจะลด
ลงเมื่ออายุของกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น และยังพบว่าค่าพีเอ็มไอมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติในทั้ง 2 เพศ นอกจาก
นี้ผลการศึกษาของ Gaur และคณะ(23) ที่ทำ�การวัดค่าดัชนีต่าง ๆ
ได้แก่ เอ็มไอ พีเอ็มไอ และดัชนีแมนดิบลู าร์คอร์เท็กซ์หรือเอ็มซีไอ
(mandibular cortex index, MCI) จากภาพรังสีแพโนรามิก
ในผู้หญิงวัยหมดประจำ�เดือนอายุระหว่าง 40-69 ปี พบว่าค่า
เอ็มไอและพีเอ็มไอมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
เมือ่ กลุม่ ประชากรศึกษาอายุเพิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม Marandi
และคณะ(24) ได้ท�ำ การศึกษาภาพรังสีแพโนรามิกในผูห้ ญิง 67 คน
ที่มีอายุระหว่าง 36-92 ปี เพื่อหาค่าเอ็มซีไอ เอ็มไอ และพีเอ็มไอ
จากนั้นทำ�การทดสอบหาค่า bone mineral index พบว่าค่า
พีเอ็มไอของผู้ท่ีมีมวลกระดูกปกติและผู้ป่วยภาวะกระดูกพรุน
ไม่มีความแตกต่างกัน ในขณะที่ค่าเอ็มไอของผู้ท่ีมีมวลกระดูก
ปกติและผู้ป่วยภาวะกระดูกพรุนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ส่วนงานวิจัยของ Mudda และคณะ(25) ซึ่ง
แบ่งกลุ่มประชากรศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม pre-menopause และกลุ่ม postmenopause จำ�นวน 60 คน พบว่าค่า
พีเอ็มไอมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติระหว่าง
2 กลุ่มประชากร ในขณะที่ค่าเอ็มไอของทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าค่าพีเอ็มไอในการศึกษาของ Marandi
และคณะ(24) ไม่สะท้อนถึงมวลกระดูกของผู้ป่วย ในขณะที่ค่า
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บทคัดย่อ		

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดไพลต่อการสร้างซีซีแอล 20 เมื่อกระตุ้นเซลล์สร้างเส้นใย
จากเหงือกมนุษย์ด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ (แอลพีเอส) จากเชื้อแอคกริเกติแบคเตอร์ แอคทิโนไมซีเทมโคมิแทนส์ (เอ.
แอคทิโนไมซีเทมโคมิแทนส์) ทำ�การศึกษาโดยวัดการแสดงออกของยีนซีซีแอล 20 ด้วยวิธีเรียลไทม์อาร์ทีพีซีอาร์และ
วัดโปรตีนซีซีแอล 20 ด้วยวิธีอีไลซาหลังเติมสารสกัดไพลหยาบ หรือสารประกอบ B ความเข้มข้น 100 มคก./มล. ลงใน
เซลล์สร้างเส้นใยและกระตุน้ ด้วยเซลล์ดว้ ยแอลพีเอส จาก เอ. แอคทิโนไมซีเทมโคมิแทนส์ความเข้มข้น 2 และ 5 มก./มล.
ผลการศึกษาพบว่า ที่เวลา 8 และ 24 ชั่วโมง แอลพีเอส สารสกัดจากไพลหยาบ และสารประกอบ B สามารถกระตุ้นให้
มีการแสดงออกของยีนซีซแี อล 20 มากขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ แต่หากทำ�การใส่สารสกัดไพลร่วมกับแอลพีเอสจะมี
การแสดงออกของยีนมากยิง่ ขึน้ ในลักษณะเสริมฤทธิก์ นั โดยผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาปริมาณโปรตีน
สรุปได้ว่าสารสกัดไพลและแอลพีเอสจาก เอ. แอคทิโนไมซีเทมโคมิแทนส์ทำ�ให้เซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์สร้าง
ซีซีแอล 20 ในลักษณะเสริมฤทธิ์กัน
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ซีซีแอล 20 โรคปริทันต์อักเสบ สารสกัดไพล

Abstract		

The objective of the study was to investigate the effect of Zingiber cassumunar Roxb.
(Phlai) extracts on CCL20 expression in human gingival fibroblast activated with Aggregatibacter
actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans) lipopolysacharide (LPS). The level of
CCL20 gene expression was measured using real time RT-PCR and the production of CCL20 protein
was measured using ELISA. The gingival fibroblasts were pretreated with crude Phlai extract or
compound B 100 µg/ml for 2 hours, then activated with A. actinomycetemcomitans LPS 2 and 5
µg/ml. For the results, at 8 and 24 hours, LPS, crude Phlai extract or compound B could separately
stimulate the level of CCL20. Interestingly, together, the combination of Phlai extracts and LPS
could synergistically stimulate the expression of CCL20 mRNA. These results were correlated with
the protein level of CCL20. For conclusion, Phlai extracts and A. actinomycetemcomitans LPS could
enhance the production of CCL 20 in human gingival fibroblast synergistically.

Keywords: CCL20, periodontitis, Zingiber cassumunar Roxb. (Phlai) extracts

บทนำ�
โรคปริทันต์อักเสบมีสาเหตุหลักมาจากแบคทีเรียชนิด
แกรมลบในช่องปาก ส่งผลให้เกิดการทำ�ลายอวัยวะปริทนั ต์ซง่ึ รวม
ถึงเนือ้ เยือ่ เหงือก เอ็นยึดปริทนั ต์ และกระดูกเบ้าฟันทีละน้อย จน
กระทั่งสูญเสียฟันในที่สุด จากข้อมูลทางระบาดวิทยาแสดงให้
เห็นว่าโรคปริทนั ต์อกั เสบเป็นปัญหาด้านทันตสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญ
ของประเทศไทย(1)
เคโมไคน์ (chemokine) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีความ
สำ�คัญอย่างยิ่งในกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกาย โดยมีบทบาท
เกี่ยวข้องกับการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอ การหายของแผล
การสร้างหลอดเลือดใหม่ และการอักเสบ เป็นต้น การแบ่งชนิด
ของ chemokine นั้น ดูจากตำ�แหน่งของ NH2-terminal cysteine (C) residue โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่
CXC, CC และ CX3C(2)
CC chemokine ligand 20 (CCL20) หรือ liver and
activation regulated chemokine (LARC) หรือ macrophage
inflammatory protein-3a (MIP-3a) เป็น chemokine ชนิด
CC พบได้ในเนื้อเยื่อลำ�ไส้ใหญ่ ตับอ่อน กระเพาะอาหาร และ
ผิวหนังในสภาวะปกติ รวมถึงในเซลล์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
อักเสบ เช่น เซลล์บุหลอดเลือด เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล
เอ็นเคเซลล์ (NK-cell) เซลล์ทีเอช 17 (Th17 cell) และบีเซลล์

(B cell) โดย CCL20 สามารถดึงดูดเม็ดเลือดขาวชนิด memory/
activated T cell โดยจับกับตัวรับชนิด CCR6 ที่อยู่บน immature dendritic, memory T lymphocyte และ naive B cell(3)
ทัง้ นีม้ ผี รู้ ายงานว่าพบ CCL20 และ CCR6 positive T cell ใน
เนื้อเยื่อปริทันต์ที่อักเสบ(4)
ปัจจุบนั มีรายงานหลายฉบับให้ความเห็นว่านอกจากเซลล์
สร้างเส้นใยจะเป็นเซลล์โครงร่างสำ�คัญแล้ว เซลล์กลุ่มนี้ยังมี
บทบาทสำ�คัญเกีย่ วข้องกับระบบภูมคิ มุ้ กัน(5) โดยเซลล์สร้างเส้นใย
สามารถหลั่งสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบหลายชนิด เช่น interleukin 1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6) และ interleukin-8
(IL-8) และยังมีผู้พบว่า ลิโพพอลิแซ็กคาไรด์จาก Escherichia
coli (E. coli) และ Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) สามารถกระตุ้นให้เซลล์สร้างเส้นใยหลั่ง CCL20 เพิ่มขึ้นใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน (6) แต่ยังไม่มีผู้วิจัยคณะใดศึกษาผลของ
ลิโพพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans) ซึ่งเป็นจุลชีพที่มี
บทบาทสำ�คัญอีกชนิดหนึ่งในการก่อโรคปริทันต์อักเสบต่อการ
กระตุ้นการหลั่ง CCL20 ของเซลล์สร้างเส้นใย
ไพลเป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Zingiberaceae ซึง่ เป็นวงศ์เดียว
กับขิงและข่า มีลำ�ต้นใต้ดินลักษณะเป็นเหง้า มีช่ือพฤกษศาสตร์
ว่า Zingiber cassumunar Roxb. หรือ Zingiber montanum
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(Koeing) เป็นสมุนไพรที่ใช้แพร่หลายในประเทศไทย จากการ
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่าเหง้าไพลประกอบด้วยสาร
หลายชนิด เช่น phenylbutanoid, cyclohexene derivative,
naphthoquinone, vanillin, vanillic acid, veratric acid,
terpenoid, β-sitosterol และ curcuminoid และพบว่า
สารประกอบที่สกัดได้จากไพล อันได้แก่ (E)-4-(3’,4’-dimethoxyphenyl) but-3-en-1-ol หรือ compound D (สาร
ประกอบ D), (E)-4-(3’,4’-dimethoxyphenyl) but-3-en-1-yl
acetate หรือ compound B’ (สารประกอบ B’), cis-3-(3’,4’
dimethoxyphenyl)-4-[(E)-3’’’,4’’’-dimethoxystyryl]
cyclohex-1-ene หรือ compound B (สารประกอบ B), cis3-(3’,4’-dimethoxyphenyl)-4-[(E)-2’’’,4’’’,5’’’-trimethoxystyryl] cyclohex-1-ene; หรือ compound C’ (สาร
ประกอบ C’), cis-3-(2’,4’,5’-trimethoxyphenyl)-4[(E)-2’’’,4’’’,5’’’-trimethoxystyryl] cyclohex-1-ene หรือ
compound C (สารประกอบ C) และ curcumin มีฤทธิ์ลดการ
อักเสบ(7) ทั้งยังพบว่าสารสกัดจากไพลสามารถลดการคัดหลั่ง
cyclooxygenase-2 (COX-2) ในเซลล์มาโครฟาจ(8) และเซลล์
สร้างเส้นใยจากเนื้อเยื่อในของโพรงประสาทฟัน(9) ในปัจจุบันได้
มีความพยายามประยุกต์ใช้สมุนไพรช่วยในการรักษาโรคปริทนั ต์
อักเสบ โดยมุง่ เน้นในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ แบคทีเรีย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดโรคปริทันต์อักเสบหรือมุ่งเน้นใน
การลดการอักเสบและการหายของแผล(10,11) ไพลจึงเป็นพืชชนิด
หนึง่ ทีอ่ าจมีศกั ยภาพพัฒนาเป็นสมุนไพรในการช่วยรักษาโรคปริทันต์อักเสบได้ เนื่องจากไพลมีคุณสมบัติท้ังในด้านเป็นสารต้าน
จุลชีพ(12) และลดการอักเสบ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เข้าใจถึงผลของสารสกัด
ไพลต่อการสร้าง CCL20 จากเซลล์สร้างเส้นใยซึ่งถูกกระตุ้นให้
อักเสบด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์จาก A. actinomycetemcomitans เพือ่ นำ�ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการใช้ไพลเป็น
ทางเลือกในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบในอนาคต

วิธีการ
เซลล์และการเพาะเลี้ยงเซลล์
การทดลองนี้ใช้เซลล์ปฐมภูมิโดยเป็นเซลล์สร้างเส้นใย
(human gingival fibroblast, HF) ที่ได้จากเนื้อเยื่อเหงือกปกติ
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ที่ปราศจากการอักเสบหรือการติดเชื้อของผู้ป่วยที่มารับการ
ผ่าตัดฟันกรามคุด ณ คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ โดยเซลล์ทนี่ �ำ มาใช้ศกึ ษานีเ้ ป็นเซลล์สร้างเส้นใย
รุ่นที่ 4-6 (4th-6th passage) ทำ�การเลี้ยงเซลล์ด้วยอาหารเลี้ยง
เซลล์ชนิด Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM)
(Gibco, สหรัฐอเมริกา) ซึง่ มี 10% fetal calf serum, 100 มคก./
มล. penicillin/streptomycin (Capricorn Scientific, เยอรมนี)
เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37˚C ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 95 ระดับ
คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 ทำ�การเปลี่ยนอาหารเซลล์ทุก 2-3
วัน และเปลีย่ นภาชนะเลีย้ งเซลล์เมือ่ เซลล์แบ่งตัวจนมีความหนา
แน่นประมาณร้อยละ 80

การสกัดไพลด้วยเอทานอล
ทำ�การสกัดเหง้าไพลแห้งโดยการหมักด้วยเอทานอลใน
soxhlet extractor เป็นเวลา 8 ชั่วโมง นำ�สารสกัดนํ้าที่ได้มา
ทำ�ให้แห้งโดยใช้ rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 50˚C จากนั้น
นำ�สารสกัดไพลไปแยกส่วนประกอบด้วยวิธี column chromatography โดยใช้ silica gel เป็น adsorbent โดยเก็บแยกสาร
ในแต่ละ fraction แล้วนำ�ไปตรวจสอบความบริสทุ ธิข์ องสารสกัด
ด้วย thin layer chromatography (TLC) โดยในการทดลองนีจ้ ะ
ใช้สารสกัดจากไพล 2 ชนิดคือ สารสกัดหยาบ (crude) และสาร
cis-3-(3’,4’dimethoxyphenyl)-4-[(E)-3’’’,4’’’-dimethoxystyryl] cyclohex-1-ene หรือ compound B (สารประกอบ
B)

การทดสอบความมีชีวิตของเซลล์ด้วยวิธี MTT
นำ�เซลล์สร้างเส้นใยเลี้ยงใน DMEM ที่ปราศจากซีรัมปริมาตร 100 มคล. ใน 96 well plate (105 เซลล์ต่อหลุม) นำ�ไปบ่ม
ที่อุณหภูมิ 37˚C ในบรรยากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 95
ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 ตลอดทั้งคืน เมื่อครบเวลา
ดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าทิ้ง และเติมอาหารเลี้ยงเซลล์ใหม่ท่ีมี
ลิโพพอลิแซกคาไรด์ จาก A. actinomycetemcomitans หรือ
สารสกั ด ไพลที่ ค วามเข้ ม ข้ น ต่ า ง ๆ ปริ ม าตร 200 มคล.เป็ น
ระยะเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์
โดยการเติมสารละลาย 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5diphenyltetrazolium bromide (MTT) (Sigma-Aldrich,
สหรัฐอเมริกา) แล้วบ่มต่อเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นดูดอาหาร
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เลีย้ งเซลล์เก่าทิง้ ให้หมดและละลายผลึกฟอร์มาซานด้วย DMSO
ปริมาตร 200 มคล. และ glycine buffer ปริมาตร 25 มคล.
แล้วนำ�ไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 570 นาโนเมตรด้วยเครือ่ ง Sunrise
micro plate reader (Tecan, สวิตเซอร์แลนด์) คำ�นวณร้อยละ
ความมีชีวิตของเซลล์ในแต่ละกลุ่มทดลองเทียบกับกลุ่มควบคุม

การแบ่งกลุ่มการทดลอง
ก่อนการทดสอบจะนำ�เซลล์สร้างเส้นใยเลีย้ งใน BSA ความ
เข้มข้นร้อยละ 0.1 ที่อุณหภูมิ 37˚C ในบรรยากาศที่มีความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 95 ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 ตลอดทั้ง
คืน ทำ�การเลี้ยงเซลล์โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่
ไม่ใส่ลิโพพอลิแซ็กคาไรด์และไม่ใส่สารสกัดไพล (กลุ่มควบคุม)
2) กลุ่มที่ใส่เฉพาะลิโพพอลิแซ็กคาไรด์จาก A. actinomycetemcomitans 3) กลุ่มที่ใส่เฉพาะสารสกัดจากไพล (สารสกัด
หยาบ) ความเข้มข้น 100 มคก./มล. 4) กลุ่มที่ใส่เฉพาะสารสกัด
จากไพล (สารประกอบ B) ความเข้มข้น 100 มคก./มล. 5) กลุม่ ที่
ใส่ทงั้ สารสกัดจากไพล (สารสกัดหยาบ) และลิโพพอลิแซ็กคาไรด์
จาก A. actinomycetemcomitans และ 6) กลุ่มที่ใส่ท้ัง
สารสกัดจากไพล (สารประกอบ B) และลิโพพอลิแซ็กคาไรด์
จาก A. actinomycetemcomitans โดยทำ�การเติมสารสกัด
จากไพลก่อนการกระตุ้นด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ เป็นเวลา 2
ชั่วโมง

การสกัด RNA และวัดการแสดงออกของยีน CCL20
ด้วยวิธี real time RT-PCR
ทำ�การสกัด total RNA จากกลุ่มทดลองต่าง ๆ ที่เวลา
8 และ 24 ชั่วโมง ด้วย TRIzol® Reagent (Invitrogen, สหรัฐอเมริกา) จากนัน้ เปลีย่ น RNA เป็น cDNA และวัดการแสดงออก
ของยีนด้วยวิธี Real time RT-PCR (FastStart SYBR Green
Master, Roche, เยอรมนี) โดยใช้ primer ที่เฉพาะเจาะจงกับ
ยีน CCL20 และทำ�การ normalized กับ house keeping
gene, glyceraldehydes phosphate dehydrogenase
(GAPDH) โดยใช้ primer ที่มีลำ�ดับเบสดังนี้ CCL20 forward:
5’-CTGGCCAATGAAGGCTGTGA-3’; CCL20 reverse:
5’-AACCCTCCATGATGTGCAAG-3’ ได้ PCR product ขนาด
230 bp GAPDH forward: 5’-ATCACCATCTTCCAGGAG-3’;
GAPDH reverse: 5’-ATCGACTGTGGTCATGAG-3’ ได้ PCR
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product ขนาด 381 bp ทำ�การตรวจสอบ PCR product ด้วย
วิธี electrophoresis บน 1.5% agarose gel ทำ�การย้อมสีด้วย
ethidium bromide เปรียบเทียบการแสดงออกของยีน CCL20
จากค่า CT-value เปรียบเทียบระหว่าง CCL20 กับ GAPDH
โดยหาค่า ΔCT (CT CCL20-CT GAPDH), ΔΔ CT (Δ CT test
group -Δ CT control) และ 2-ΔΔ CT

การวัดระดับการสร้างโปรตีน CCL20 ด้วยวิธี ELISA
เก็บอาหารเลีย้ งเซลล์จากกลุม่ ทดลองต่าง ๆ เพือ่ วัดปริมาณ
โปรตีน CCL20 ทีเ่ วลา 24 และ 48 ชัว่ โมง นำ�อาหารเลีย้ งเซลล์ดงั
กล่าวไปวัดระดับโปรตีน CCL20 โดยวิธี ELISA ด้วย Quantikine
Human CCL20/MIP-3α (R & D systems, สหรัฐอเมริกา) ตาม
วิธขี องบริษทั ผูผ้ ลิต โดยทำ�การวัดค่า optical density (OD) และ
นำ�ค่าที่ได้มาคำ�นวณหาปริมาณ CCL20 จากเส้นโค้งมาตรฐาน
(standard curve)

การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
ทำ�การทดสอบแต่ละขัน้ ตอนซาํ้ 3 ครัง้ (n = 3) แสดงข้อมูล
ทั้งหมดด้วยค่าเฉลี่ย (mean) ± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของค่าเฉลี่ย (standard error of the mean, SEM) จากนั้น
วิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วย one-way analysis of variance
(ANOVA) ทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
ด้วย Dunnett’s multiple comparison test และความ
แตกต่างระหว่างกลุม่ ด้วย Tukey’s multiple comparison test
ด้วยโปรแกรม GraphPad Prism 5.0 (Graphpad Software,
สหรัฐอเมริกา) ที่ p < 0.05

ผลการศึกษา
ผลของ LPS จาก A. actinomycetemcomitans
ต่อเซลล์สร้างเส้นใย
เมือ่ เลีย้ งเซลล์สร้างเส้นใยร่วมกับ LPS จาก A. actinomycetemcomitans ความเข้มข้น 0.1-10 มคก./มล. พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติในแต่ละกลุ่มทดลองเมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 1 ทางคณะผู้วิจัยจึงเลือก
ใช้ LPS ที่ความเข้มข้น 2 หรือ 5 มคก./มล. ในงานวิจัยขั้นต่อ
ไป

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2561

ว.ศัลย์ชอ่ งปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล

99

% Growth

150

100

50

10

5

2

1

0.5

5
0.2

Con
tro
l

0
Concentration of A. actinomycetemcomitans LPS (µg/ml)
รูปที่ 1 ผลของ LPS จาก A. actinomycetemcomitans ต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์ เซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกจะถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยง
เซลล์ท่ีมี LPS ความเข้มข้นตามที่ระบุเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นจะทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ด้วย MTT assay แสดงข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย ± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (n = 3) โดยพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม (p > 0.05)
Fig. 1 Effect of A. actinomycetemcomitans LPS on cell viability. The gingival fibroblasts were incubated in culture media
with LPS for 48 hours at the indicated concentrations. Cell viability was examined using MTT assay. The data represented mean ± SEM (n = 3). There was no statistical difference compared with control (p > 0.05).

ความเป็นพิษของสารสกัดไพลหยาบ และสารประกอบ B ต่อเซลล์สร้างเส้นใย
เมื่อเลี้ยงเซลล์สร้างเส้นใยร่วมกับสารสกัดไพลหยาบ และ
สารประกอบ B ความเข้มข้น 10-150 มคก./มล. พบว่า สารสกัด
ไพลหยาบส่งผลต่อความมีชวี ติ ของเซลล์ทคี่ วามเข้มข้นตัง้ แต่ 100
มคก./มล. โดยความมีชีวิตของเซลล์ลดลงเหลือประมาณร้อยละ
84 ในขณะที่สารประกอบ B มีความเป็นพิษน้อยกว่า โดยจะส่ง
ผลต่อความมีชีวิตของเซลล์ท่ีความเข้มข้นตั้งแต่ 125 มคก./มล.
เป็นต้นไป ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 ทางคณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้
สารสกัดไพลทั้ง 2 ชนิดที่ความเข้มข้น 100 มคก./มล. ในงาน
วิจัยขั้นต่อไป

การแสดงออกของยีน CCL20
เมื่อทำ�การวิเคราะห์ผลการแสดงออกของยีน CCL20 ที่
เวลา 8 ชั่วโมง ด้วยวิธี real time RT-PCR พบว่า ทั้งลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ จาก A. actinomycetemcomitans และสารสกัด
จากไพล (สารสกัดหยาบ และสารประกอบ B) เพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง สามารถกระตุ้นให้เซลล์สร้างเส้นใยสร้าง mRNA ของยีน

CCL20 มากขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) กล่าวคือ
มีการสร้าง mRNA เท่ากับ 2.46, 2.31 และ 3.03 เท่าเมื่อเทียบ
กับกลุ่มควบคุมตามลำ�ดับ นอกจากนี้ หากทำ�การใส่สารสกัด
จากไพล (สารสกัดหยาบ และสารประกอบ B) ก่อนการกระตุ้น
เซลล์สร้างเส้นใยด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ จาก A. actinomycetemcomitans จะยิง่ กระตุน้ ให้เซลล์สร้างเส้นใยสร้าง mRNA
ของยีน CCL20 มากยิ่งขึ้นในลักษณะเสริมฤทธิ์กัน (4.32 และ
5.86 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมตามลำ�ดับ) สำ�หรับผลการ
ทดลองที่เวลา 24 ชั่วโมง พบว่ามีแนวโน้มเช่นเดียวกับที่เวลา
8 ชั่วโมง ยกเว้นผลการทดลองในกลุ่มที่เติมสารสกัดไพลหยาบ
พบว่าการแสดงออกของยีน CCL20 ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์จาก A. actinomycetemcomitans หรือสารประกอบ
B เพียงอย่างเดียว สามารถกระตุ้นให้มีการแสดงออกของยีน
CCL20 มากกว่ากลุ่มควบคุม 2.14 และ 2.43 เท่าตามลำ�ดับ
ส่วนในกลุม่ ใส่สารสกัดจากไพล (สารสกัดหยาบ และสารประกอบ
B) ก่อนการกระตุน้ เซลล์สร้างเส้นใยด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์จาก
A. actinomycetemcomitans จะยิง่ กระตุน้ ให้เซลล์สร้างเส้นใย
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รูปที่ 2 ผลของสารสกัดไพลหยาบต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์ เซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกจะถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีมีสารสกัดไพลหยาบ
ความเข้มข้นตามที่ระบุเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นจะทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ด้วย MTT assay แสดงข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ±
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (n = 3)
*แสดงถึงข้อมูลที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
Fig. 2 Effect of crude Phlai on cell viability. The gingival fibroblasts were incubated in culture media with crude Phlai for 48
hours at the indicated concentrations. Cell viability was examined using MTT assay. The data represented mean ±
SEM (n = 3).
*indicated a significant difference compared with control (p < 0.05).
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รูปที่ 3 ผลของสารประกอบ B ต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์ เซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกจะถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีมีสารประกอบ B ความ
เข้มข้นตามที่ระบุเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นจะทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์ด้วย MTT assay แสดงข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ± ความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (n = 3)
*แสดงถึงข้อมูลที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
Fig. 3 Effect of compound B on cell viability. The gingival fibroblasts were incubated in culture media with compound B
for 48 hours at the indicated concentrations. Cell viability was examined using MTT assay. The data represented
mean ± SEM (n = 3).
*indicated a significant difference compared with control (p < 0.05).
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ตารางที่ 1 LPS และสารสกัดไพลกระตุ้นให้ระดับการแสดงออกของยีน CCL20 เพิ่มขึ้น เซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกจะถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีมี
LPS หรือสารสกัดไพลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่เติมสารสกัดไพลความเข้มข้น 100 มคก./มล. เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จาก
นั้นจึงกระตุ้นเซลล์ด้วย LPS ความเข้มข้น 5 มคก./มล. เป็นเวลา 8 และ 24 ชั่วโมง วิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีน แสดงข้อมูลด้วยค่า
เฉลี่ย ± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (n = 3)
Table 1 LPS and Phlai extracts up-regulated relative CCL20 gene expression level. The gingival fibroblasts were incubated
separately with LPS or Phlai extracts or pretreated with 100 µg/ml Phlai extracts for 2 hours and then activated with 5
µg/ml LPS for 8 and 24 hours. Gene expression of CCL20 was analyzed. The data represented mean ± SEM (n = 3).
Relative gene expression level of CCL20 (folds change)
Sample
8 hours
24 hours
LPS 2 µg/ml
2.46 ± 0.02*
2.14 ± 0.08*
Crude 100 μg/ml
2.31 ± 0.04*
0.97 ± 0.04
Compound B 100 μg/ml
3.03 ± 0.17*
2.43 ± 0.19*
LPS 2 μg/ml + crude 100 μg/ml
4.32 ± 0.14*
2.27 ± 0.17*
LPS 2μg/ml + compound B 100 μg/ml
5.86 ± 0.28*
3.48 ± 0.22*
*แสดงถึงข้อมูลที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
*indicated a significant difference compared with control (p < 0.05).

สร้าง mRNA ของยีน CCL20 มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับเวลา 8
ชั่วโมง (2.27 และ 3.48 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมตามลำ�ดับ)
ดังแสดงในตารางที่ 1

การสร้าง CCL20
จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าลิโพพอลิแซ็กคาไรด์จาก
A. actinomycetemcomitans ที่ความเข้มข้น 2 มคก./มล. ไม่
สามารถกระตุ้นให้เซลล์สร้าง CCL20 เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ ผู้วิจัยจึงเพิ่มความเข้มข้นของลิโพพอลิแซ็กคาไรด์เป็น
5 มคก./มล. พบว่าได้ผลสอดคล้องกับข้อมูลการแสดงออกของ
ยีน CCL20 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่าเมือ่ ใส่ลโิ พพอลิแซ็กคาไรด์ หรือสารสกัดไพลเพียงอย่างใดอย่าง
หนึง่ จะกระตุน้ ให้สร้าง CCL20 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย แต่เมือ่ ใส่สารสกัด
จากไพล (สารสกัดหยาบและสารประกอบ B) ก่อน แล้วตามด้วย
ด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์จาก A. actinomycetemcomitans
จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการสร้าง CCL20 ออกมามากยิ่งขึ้น ดังแสดง
ในรูปที่ 4

วิจารณ์
CCL20 เป็น CC chemokine ทีม่ กี ารคัดหลัง่ ในเซลล์หลาย
ชนิด สำ�หรับในช่องปากนั้น จากการศึกษาชิ้นเนื้อบริเวณเหงือก
และอวัยวะปริทันต์ท่ีอักเสบ ด้วยวิธี immunohistochemical

staining จะพบการสร้าง CCL20 เพิ่มมากขึ้นทั้งใน gingival
epithelial cell, microvascular endothelial cell และ
บริเวณที่มีเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันมารวมกลุ่มกันหนาแน่น ใน
ขณะทีพ่ บการสร้าง CCL20 น้อยมากในอวัยวะปริทนั ต์ในสภาวะ
ปกติ(13) CCL20 มีหน้าทีห่ ลักในการดึงดูดเซลล์หลายชนิดทีม่ ตี วั รับ
เฉพาะ CCR6 เช่น memory T cell และ immature dendritic
cell ซึ่งพบว่าเซลล์เหล่านี้จะมารวมกลุ่มกันบริเวณอวัยวะปริทันต์ท่ีเกิดการอักเสบเช่นเดียวกัน(14) รวมถึงเซลล์ Th17 ซึ่งมี
บทบาทสำ�คัญเกีย่ วกับการละลายของกระดูกเมือ่ เกิดโรคปริทนั ต์
อักเสบ(15) สำ�หรับเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์นั้น CCL20
จะถูกกระตุ้นให้มีการคัดหลั่งเพิ่มขึ้นได้ด้วย proinflammatory
cytokine หลายชนิด เช่น IL-1β, IL-6 รวมทัง้ ลิโพพอลิแซ็กคาไรด์
จาก E. coli และ P. gingivalis แต่ยังไม่มีผู้ใดทำ�การทดสอบผล
ของลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ จาก A. actinomycetemcomitans
ซึง่ เป็นจุลชีพอีกชนิดหนึง่ ทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการเกิดโรคปริทนั ต์
อักเสบนอกเหนือไปจาก P. gingivalis การทดลองก่อนหน้านี้ซึ่ง
ใช้ลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ จาก E. coli และ P. gingivalis(5) พบว่า
ลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ จาก E. coli และ P. gingivalis ที่ความเข้ม
ข้น 1 มคก./มล. สามารถกระตุ้นให้มีการคัดหลั่ง CCL20 เพิ่มขึ้น
ได้ แต่จากผลการทดลองนี้ พบว่าที่เวลา 48 ชั่วโมง ต้องใช้ลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ จาก A. actinomycetemcomitans ความเข้ม
ข้นสูงถึง 5 มคก./มล. จึงจะสามารถกระตุ้นให้เซลล์สร้างเส้นใย
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รูปที่ 4 ผลของ LPS จาก A. actinomycetemcomitans และสารสกัดไพลต่อการสร้างโปรตีน CCL20 เซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกจะถูกเลี้ยง
ในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มี LPS หรือสารสกัดไพลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่เติมสารสกัดไพลความเข้มข้น 100 มคก./
มล. เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงกระตุ้นเซลล์ด้วย LPS ความเข้มข้น 5 มคก./มล. เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แสดงข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ± ความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (n = 3)
*แสดงถึงข้อมูลที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม #ระบุว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใส่ LPS เพียงอย่างเดียว

Fig. 4 Effect of A. actinomycetemcomitans LPS and Phlai extracts on CCL20 production. The gingival fibroblasts were incubated separately with LPS or Phlai extracts or pretreated with 100 µg/ml Phlai extracts for 2 hours and then
activates with 5 µg/ml LPS for 48 hours. Condition media were collect for measurement of CCL20 by ELISA. The data
represented mean ± SEM (n = 3).
*indicated a significant difference compared with control (p < 0.05). #indicated a significant difference compared with LPS
alone.

จากเหงือกมนุษย์สร้าง CCL20 เพิม่ ขึน้ ได้เมือ่ เทียบกับกลุม่ ควบคุม
แสดงให้เห็นว่าลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ จาก E. coli และ P. gingivalis
มีศักยภาพมากกว่าลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ จาก A. actinomycetemcomitans ในการกระตุ้นให้เซลล์สร้างโปรตีน CCL20
จากการรายงานของฉบับเดียวกันยังพบอีกว่า MG-132
ซึ่งเป็น NF-κB inhibitor สามารถยับยั้งการสร้างโปรตีน CCL20
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน PD98059 (pERK inhibitor),
SB203580 (p38 MAPK inhibitor) และ SP600125 (JNK inhibitor) สามารถยับยั้งการสร้างโปรตีน CCL20 ได้บางส่วน ทั้งนี้
มีการรายงานว่าสารสกัดไพลหยาบด้วยเอทานอลสามารถยับยั้ง
การคัดหลั่งโปรตีน MUC2 และ MUC5AC จากเซลล์ NCI-H292
ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งชนิด mucoepidermoid pulmonary carcinoma โดยยับยั้งที่ ERK MAPK dependent pathway(16)
นอกจากนี้เมื่อเติมสารสกัดจากไพลลงในเซลล์มาโครฟาจ RAW
264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ พบว่าสารสกัดไพล

มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเอนไซม์ COX-2(8) ทั้งยังพบว่าสารประกอบ
B ที่สกัดจากไพลสามารถยับยั้งการสร้าง COX-2 และ prostaglandin E2 (PGE2) ในเซลล์สร้างเส้นใยจากเนื้อเยื่อในของโพรง
ประสาทฟันที่ถูกกระตุ้นให้อักเสบด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์จาก
E. coli (9) ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ สมมติฐานเบือ้ งต้นไว้วา่ สารสกัดจากไพลจะ
สามารถลดการสร้าง CCL20 ในเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกทีถ่ กู
กระตุ้นให้เกิดการอักเสบด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ จาก A. actinomycetemcomitans ได้ แต่จากผลทดลองนี้กลับพบว่า เมื่อ
ใส่สารสกัดไพล (สารสกัดหยาบ และสารประกอบ B) ร่วมกับการ
กระตุ้นเซลล์สร้างเส้นใยด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ จาก A. actinomycetemcomitans กลับยิ่งทำ�ให้เกิดการกระตุ้นทั้งการ
แสดงออกของยีน และการสร้างโปรตีน CCL20 เพิ่มมากขึ้น จึงมี
ความเป็นไปได้ว่า การควบคุมการสร้างโปรตีน CCL20 เกี่ยวข้อง
กับ signaling pathway อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
โดยไพลอาจสามารถไปกระตุ้นผ่าน pathway เหล่านั้น ทำ�ให้
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เกิดการสร้าง mRNA และโปรตีน CCL20 มากขึน้ ในลักษณะเสริม
ฤทธิ์กัน จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะศึกษาผลของสารสกัดไพลต่อ
signaling pathway ที่มีผลต่อการคัดหลั่ง CCL20 ให้ละเอียด
ยิ่งขึ้นต่อไป โดยข้อมูลเหล่านี้ จะทำ�ให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์
ของไพลที่มีต่อการอักเสบได้ดีขึ้น

สรุป
เมื่อใส่สารสกัดไพลร่วมกับการกระตุ้นเซลล์สร้างเส้นใย
ด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ จากเชื้อ A. actinomycetemcomitans จะทำ�ให้มีการแสดงออกของยีน และการสร้างโปรตีน CCL

20 ในลักษณะเสริมฤทธิ์กัน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2552 และ
ขอขอบคุณศาสตราจารย์โยชิมิตสึ อะบิโกะ มหาวิทยาลัยนิฮอน
ประเทศญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้มอบ LPS จาก A. actinomycetemcomitans
และ อ.ทพญ.ดร.วิสาขา อุปพงค์ ที่ได้มอบสารสกัดไพลทั้งหมดที่
ใช้ในงานวิจัยนี้
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รายงานผู้ป่วย
Case Report

เพอริเฟอรัลโอดอนโทเจนิกมิกโซมา: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
และทบทวนวรรณกรรม
Peripheral odontogenic myxoma: a case report
and review of the literature
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บทคัดย่อ

โอดอนโทเจนิกมิกโซมาเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงกำ�เนิดจากเนื้อเยื่อมีเซนไคม์ของเนื้อเยื่อกำ�เนิดฟัน ซึ่งพบ
ได้น้อยมาก มักเกิดในกระดูกขากรรไกรตำ�แหน่งรองรับฟัน พบบ่อยในขากรรไกรล่าง ส่วนโอดอนโทเจนิกมิกโซมาชนิด
นอกกระดูกขากรรไกรเกิดในเนือ้ เยือ่ อ่อนทีค่ ลุมฟันหรือทีเ่ หงือก พบได้ยากมาก เจริญเติบโตช้า มีพฤติกรรมก้าวร้าวน้อย
กว่าและมีอตั ราการกลับเป็นซา้ํ ตา่ํ กว่าเมือ่ เทียบกับโอดอนโทเจนิกมิกโซมาชนิดเกิดในกระดูก บทความนีเ้ ป็นการรายงาน
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 33 ปี พบมีโอดอนโทเจนิกมิกโซมาที่เหงือกบริเวณฟันหน้าล่าง ผู้ป่วยมาด้วยปัญหาเหงือกบริเวณ
นี้ค่อย ๆ โตขึ้นมาประมาณปีเศษ จากลักษณะทางคลินิกและภาพรังสี ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นเป็นเพอริเฟอรัลออสซิฟายอิงไฟโบรมา ให้การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเชิงอนุรักษ์ โดยการตัดชิ้นเนื้อออกทั้งก้อนเพื่อตรวจวินิจฉัย ผลการตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยาให้การวินิจฉัยเป็นโอดอนโทเจนิกมิกโซมา ติดตามผลการรักษา 11 เดือนไม่พบการกลับเป็นซํ้าของ
รอยโรค

คำ�สำ�คัญ : โอดอนโทเจนิกมิกโซมานอกกระดูกขากรรไกร โอดอนโทเจนิกมิกโซมาที่เหงือก
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Abstract 		

Odontogenic myxoma is a relatively rare benign odontogenic mesenchymal tumor, found
exclusively in the tooth-bearing area of the jaw and, usually locating centrally in the mandible.
Peripheral odontogenic myxoma (POdM) is an extra-osseous variant of odontogenic myxoma,
occurring in the soft tissue of the alveolar process or the gingiva. POdM is exceeding rare, slow
growing, less aggressive and has a low recurrent rate as compared to the central odontogenic
myxoma. This article reports a 33-year-old female patient with odontogenic myxoma arising from
anterior mandibular gingiva. Her chief complaint was a gradually gingival overgrowth for more
than 1 year. Based on the clinical and radiographic features, the provisional diagnosis of peripheral
ossifying fibroma was made and a conservative total surgical excision was performed. Tissue submitted for histopathological analysis rendered the diagnosis of odontogenic myxoma. After 11month-follow-up period, no recurrence was observed.

Keywords : peripheral odontogenic myxoma, gingival odontogenic myxoma

บทนำ�
โอดอนโทเจนิกมิกโซมา (odontogenic myxoma) เป็น
เนื้องอกเหตุกำ�เนิดฟัน (odontogenic tumor) ชนิดไม่ร้ายแรง
มีพฤติกรรมก้าวร้าวและรุกรานเฉพาะที่ พบในช่วงอายุ 10-40
ปี มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และมักเกิดในกระดูกขา
กรรไกรตำ�แหน่งรองรับฟัน โดยทั่วไปรอยโรคขนาดเล็กจะไม่
แสดงอาการ และไม่พบความผิดปกติของขากรรไกร ผู้ป่วยมักมา
พบทันตแพทย์เมือ่ รอยโรคมีขนาดใหญ่(1-6) ลักษณะจุลพยาธิวทิ ยา
ประกอบด้วยเซลล์รูปดาว (stellate) หรือรูปกระสวย (spindle)
กระจายอยูใ่ นเมทริกซ์ภายนอกเซลล์ทมี่ ลี กั ษณะมิกซอยด์ปริมาณ
มาก (abundant myxoid extracellular matrix) และเมื่อมี
ปริมาณคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบเพิ่มขึ้น อาจใช้คำ�เรียกเป็น
โอดอนโทเจนิกมิกโซไฟโบรมา (odontogenic myxofibroma)(7)
โอดอนโทเจนิกมิกโซมาจำ�แนกได้เป็นชนิดเกิดในกระดูก
ขากรรไกร (central type) และชนิดเกิดนอกกระดูกขากรรไกร
(peripheral type) ซึ่งได้แก่บริเวณเนื้อเยื่อเหงือกหรือสันกระดูก
ขากรรไกรบริเวณที่เป็นที่อยู่ของฟัน(8) โอดอนโทเจนิกมิกโซมา
ชนิดเกิดนอกกระดูกขากรรไกรพบได้น้อยมาก มีพฤติกรรมก้าว
ร้าวและอัตราการกลับเป็นซาํ้ น้อยกว่าชนิดเกิดในกระดูกขากรรไกร(9) Schmidseder และคณะ(10) จัดให้เนื้องอกมิกโซมาที่เกิด
บริเวณสันกระดูกขากรรไกรทุกรายไม่ว่าจะมีการทำ�ลายกระดูก
ร่วมด้วยหรือไม่กต็ าม เป็นมิกโซมาชนิดเกิดนอกกระดูกขากรรไกร

บทความนี้รายงานผู้ป่วย 1 ราย ปรากฏโอดอนโทเจนิก
มิกโซมาที่เหงือกบริเวณฟันหน้าล่าง แสดงลักษณะทางคลินิก
ภาพรังสี ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา วิธีรักษา และการติดตาม
ผลการรักษา ร่วมกับทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 33 ปี ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชน
ด้วยปัญหามีก้อนที่เหงือกบริเวณฟันหน้าล่างมาประมาณ 1 ปี
เศษ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ทันตแพทย์ท่ีโรงพยาบาลชุมชนให้การ
วินิจฉัยเป็นก้อนเนื้องอกที่เหงือกระหว่างตั้งครรภ์ (pregnancy
tumor) ผู้ป่วยได้รับการถอนฟันซี่ 32 (ฟันตัดซี่ข้างล่างซ้าย)
ออกไปเนือ่ งจากฟันโยก โดยไม่ได้ตดั ก้อนเนือ้ งอกออก และให้รอ
ดูอาการหลังคลอด ต่อมาเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนมาพบทันตแพทย์
หรือหลังคลอดประมาณ 6 เดือน ผู้ป่วยสังเกตพบว่าก้อนโตเร็ว
ขึ้น เคี้ยวอาหารลำ�บาก จึงกลับไปพบทันตแพทย์อีกครั้ง และได้
รับการส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลประจำ�จังหวัด
การตรวจร่างกายทั่วไป ผู้ป่วยอยู่ในช่วงให้นมบุตร ไม่มี
ประวัติการเจ็บป่วยที่รุนแรงในอดีต ปฏิเสธโรคประจำ�ตัวและ
การแพ้ยา การตรวจภายนอกช่องปาก ผู้ป่วยมีรูปหน้าปกติ ริม
ฝีปากล่างด้านซ้ายนูนออกมาเหมือนมีก้อนดันอยู่ด้านใน คลำ�ไม่
พบต่อมนาํ้ เหลืองใต้ขากรรไกรล่าง การตรวจภายในช่องปาก พบ
เหงือกบริเวณฟันหน้าล่างตำ�แหน่งที่ถอนฟัน (ฟันซี่ 32) บวมเป็น
ก้อนทั้งทางด้านใกล้ริมฝีปากและด้านใกล้ล้ิน ขนาดประมาณ
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C
รูปที่ 1 A, B ภาพถ่ายช่องปากผู้ป่วย แสดงลักษณะเหงือกบวมโตเฉพาะที่ คลำ�แน่น บริเวณฟันหน้าล่างที่ถูกถอนไป (ฟันซี่ 32) ฟันซี่ข้างเคียงถูก
เบียดออกไปจากตำ�แหน่งเดิม
C. ภาพรังสีแพโนรามิกของกระดูกขากรรไกรล่าง แสดงการละลายของกระดูกเบ้าฟันในแนวระนาบ จากฟันซี่ 33 ถึงฟันซี่ 31 ด้านบน
ของกระดูกที่ละลายมีขอบกระดูกแข็ง
Fig. 1 A, B Intraoral photographs showed a firm, localized gingival enlargement involving the lower anterior edentulous
region (32 area) with displacement of the adjacent teeth.
C. Cropped panoramic radiograph of the mandible showed horizontal bone destruction along the alveolar crest
extending from mesial of 33 to distal of 31 with well-corticated border along the superior aspect.

2.5 × 3 × 2 ซม. ผิวเรียบ มีฐานกว้าง ขอบเขตชัดเจน สีเหมือน
เหงือกปกติ คลำ�แน่นคล้ายยาง ไม่เจ็บ ด้านบนของก้อนมีรอย
กัดสบของฟันคู่สบบน ฟันซี่ 31 (ฟันตัดซี่กลางล่างซ้าย) และฟัน
ซี่ 33 (ฟันเขี้ยวล่างซ้าย) ซึ่งอยู่ติดกับรอยโรคโยกระดับ 2 และถูก
เบียดออกไปจากตำ�แหน่งเดิม (รูปที่ 1A, 1B)
ภาพรังสีแพโนรามิกของขากรรไกรล่าง (รูปที่ 1C) พบ
การละลายของกระดูกรองรับฟันในแนวระนาบจนเกือบถึงปลาย
รากฟันจากฟันซี่ 31 ถึงฟันซี่ 33 ด้านบนของกระดูกที่ละลายมี
ขอบทึบรังสี เป็นเส้นขอบกระดูกแข็ง (sclerotic border) ไม่
พบการละลายของผิวรากฟัน
จากลักษณะทางคลินกิ และภาพรังสีให้การวินจิ ฉัยเบือ้ งต้น
เป็นเพอริเฟอรัลออสซิฟายอิงไฟโบรมา (peripheral ossifying

fibroma) ซึ่งเป็นรอยโรคที่เหงือกระหว่างซี่ฟัน บวมโตเป็นก้อน
ไม่เจ็บ มักมีสาเหตุจากปฏิกิริยาตอบสนองต่อการบาดเจ็บ การ
ระคายเคือง หรือการเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนเพศ(11) พบ
ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้ป่วยมักมีอายุน้อย เฉลี่ยประมาณ
25 ปี รอยโรคอาจมีลักษณะเป็นฐานกว้างหรือมีก้าน โตช้า ส่วน
ใหญ่มีผิวเรียบ สีชมพูถึงแดง ขนาดประมาณ 1-2 ซม. แต่บาง
รายอาจมีขนาดใหญ่ถึง 6-9 ซม.(12-15) ถ้ารอยโรคขนาดใหญ่มัก
เบียดฟันข้างเคียงห่างจากกัน หรือดันฟันออกไปจากตำ�แหน่ง
เดิม ลักษณะทางภาพรังสี หากรอยโรคมีขนาดเล็กมักไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงที่กระดูก แต่อาจพบก้อนหินปูน ส่วนรอยโรคขนาด
ใหญ่มักมีการละลายของผิวกระดูกหรือเป็นรอยหวำ�บริเวณสัน
กระดูก(11-17)
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A
รูปที่ 2 ก้อนเนื้องอกที่ตัดออกมามีขนาดประมาณ 2.5 × 3 × 2 ซ.ม.
Fig. 2 The excised tumor mass, approximately 2.5 × 3 × 2
cm in size.

ผู้ป่วยได้รับการตัดชิ้นเนื้อออกทั้งก้อนภายใต้การฉีดยาชา
เฉพาะที่ (รูปที่ 2) โดยลงมีดถึงชัน้ เยือ่ หุม้ กระดูก ห่างจากฐานของ
ก้อนประมาณ 0.5 ซม. ทั้งทางด้านใกล้ริมฝีปากและด้านใกล้ลิ้น
จากนั้นเลาะก้อนเนื้อออกจากกระดูกโดยรอบ ซึ่งในผู้ป่วยราย
นี้สามารถเลาะได้ง่าย ภายหลังจากนำ�ก้อนเนื้อออก พบว่าส่วน
ของกระดูกด้านล่างมีผิวเรียบแข็ง รากฟันซี่ 31 และซี่ 33 เหลือ
กระดูกหุ้มเฉพาะส่วนปลายราก จึงได้พิจารณาถอนฟันทั้ง 2 ซี่
ออก และเย็บขอบเนือ้ เยือ่ อ่อนส่วนทีเ่ หลือเข้าด้วยกัน แล้วปิดด้วย
วัสดุปิดแผล COE-PAK ก้อนเนื้อที่ตัดออกมาได้รับการตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยา ให้การวินิจฉัยโรคเป็นโอดอนโทเจนิกมิกโซมา
ติดตามผลการรักษา 11 เดือน ไม่พบการกลับเป็นซาํ้ ของเนือ้ งอก
ภาพรังสีกัดสบพบมีการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่ (รูปที่ 3A-C)

วิจารณ์
โอดอนโทเจนิกมิกโซมาเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงของ
เนื้อเยื่อกำ�เนิดฟัน มีเซลล์ต้นกำ�เนิดมาจากส่วนมีเซนไคม์ด้ังเดิม
(primitive mesenchyme) ของหน่อฟันที่กำ�ลังพัฒนา ซึ่ง
ประกอบด้วยถุงหุ้มหน่อฟัน (dental follicle) ปุ่มเนื้อกำ�เนิด
ฟัน (dental papilla) และเอ็นยึดปริทันต์ (periodontal ligament)(18,19) พบได้น้อย โดยพบร้อยละ 2.1-8.2 ของเนื้องอกเหตุ
กำ�เนิดฟันทั้งหมด(1,20-22) และพบบ่อยเป็นอันดับ 3(7,19,21) หรือ
อันดับ 4(22) ของเนื้องอกเหตุกำ�เนิดฟันทั้งหมดรองจากอะเมโลบลาสโทมา โอดอนโทมา และเนือ้ งอกอะดีโนมาทอยด์โอดอนโทเจนิก
โอดอนโทเจนิกมิกโซมามีพฤติกรรมก้าวร้าวและรุกราน

B

C
รูปที่ 3 A, B: ภาพในช่องปาก และ C: ภาพรังสีกดั สบ 11 เดือนภายหลัง
การรักษา พบว่าแผลผ่าตัดหายดี และมีการสร้างกระดูก
ขึ้นมาใหม่ ไม่พบการกลับเป็นซํ้าของเนื้องอก
Fig. 3 A, B: Eleven months postoperative intraoral photographs and C: occlusal radiograph showed
complete wound healing and bone formation
with no recurrence.

เฉพาะที่ มักพบในกระดูกขากรรไกรตำ�แหน่งรองรับฟัน บางครั้ง
เกิดร่วมกับฟันที่หายไปหรือฟันที่ยังไม่ข้ึน โดยพบในขากรรไกร
ล่างมากกว่าขากรรไกรบน ในอัตราส่วน 1.1 : 1 ถึง 3 : 1(1-5) และ
เกิดที่ส่วนหลังของขากรรไกรมากกว่าส่วนหน้า (2-6) อายุเฉลี่ย
21.0-36.9 ปี(6) มักพบในช่วงอายุ 10-40 ปี(2-6) โดยจะไม่ค่อยพบ
ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปี หรือผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50
ปี รายงานส่วนใหญ่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ขนาดรอย
โรคเฉลี่ย 4.7 ± 2.8 ซม. (0.5-25.0 ซม.; n = 322)(23) อาการและ
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อาการแสดง โดยทั่วไปรอยโรคขนาดเล็กจะไม่แสดงอาการและ
ไม่พบความผิดปกติของขากรรไกร ผู้ป่วยมักมาพบทันตแพทย์
เมือ่ รอยโรคมีขนาดใหญ่ ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่มอี าการ (ร้อยละ 82.8)(23)
อย่างไรก็ตามจากรายงานบางฉบับพบว่าผู้ป่วยอาจมีอาการปวด
(ร้อยละ 23-50)(3-6) หรืออาการชา (ร้อยละ 9.5)(3) โดยพบการบวม
ของขากรรไกรได้ร้อยละ 30(6) และพบรอยโรคทำ�ให้เกิดรูทะลุ
ของแผ่นกระดูกทึบ (perforation of cortex) ได้ประมาณร้อย
ละ 23-75(2,3,23) ลักษณะทางภาพรังสีของโอดอนโทเจนิกมิกโซมา
ในกระดูกขากรรไกร มักพบเป็นเงาโปร่งรังสีหลายวง (multilocular) มากกว่าเงาโปร่งรังสีวงเดี่ยว (unilocular)(1,3-6,23) โดย
แสดงลักษณะภาพรังสีหลายแบบ ได้แก่ เงาโปร่งรังสีหลายวง
คล้ายรังผึ้ง คล้ายฟองสบู่ บางครั้งเสี้ยนใยกระดูกภายในรอยโรค
เป็นแท่งตรงตัดไปมาดูคล้ายไม้เทนนิส (tennis racket) หรือใย
แมงมุม(7,18) ฟันที่อยู่ในรอยโรคมักถูกเบียดไปจากตำ�แหน่งเดิม
และอาจมีการละลายของรากฟันร่วมด้วย(2-5,7)
โอดอนโทเจนิกมิกโซมาชนิดเกิดนอกกระดูกขากรรไกร
พบได้น้อยมาก จากการศึกษาของ Buchner และคณะ(20) เกี่ยว
กับเนื้องอกเหตุกำ�เนิดฟันนอกกระดูก จำ�นวน 45 ราย [ร้อยละ
0.05 ของชิน้ เนือ้ ในงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ที่ส่งตรวจทั้งหมด (91,178 ราย)] พบว่าเนื้องอกที่พบได้บ่อยคือ
โอดอนโทเจนิกไฟโบรมานอกกระดูก (ร้อยละ 51) อะเมโลบลาสโทมานอกกระดูก (ร้อยละ 29) เนื้องอกแคลซิฟายอิงซิสติกโอดอนโทเจนิกนอกกระดูก (ร้อยละ 13) และเนื้องอกชนิดอื่น ๆ แต่
ไม่พบโอดอนโทเจนิกมิกโซมานอกกระดูก
ส่วนการศึกษาเนื้องอกเหตุกำ�เนิดฟันนอกกระดูกจำ�นวน 30
ราย โดย Ide และคณะ(24) พบโอดอนโทเจนิกมิกโซมานอกกระดูกเพียง 1 ราย จากการทบทวนวรรณกรรมภาษาอังกฤษ พบ
โอดอนโทเจนิกมิกโซมานอกกระดูกและมิกโซมาทีเ่ หงือกเพียง 17
รายเท่านั้น(9,25-38) (รวมรายงานผู้ป่วยในบทความนี้) ดังแสดง
ในตารางที่ 1 โดยโอดอนโทเจนิกมิกโซมานอกกระดูกพบใน
เพศหญิงได้บ่อยกว่าเพศชาย สัดส่วนเพศหญิงต่อเพศชายคิด
เป็น 4.7 : 1 พบในช่วงอายุท่ีกว้างตั้งแต่ 8-53 ปี เฉลี่ย 33.5 ±
13.8 ปี รอยโรคส่วนใหญ่เกิดที่เหงือกของฟันบน โดยพบที่
เหงือกฟันบน 10 ราย เหงือกฟันล่าง 6 ราย และพบที่เหงือก
บริเวณฟันหน้า (12 ราย) มากกว่าฟันหลัง (3 ราย) มีหนึ่งราย
พบที่เหงือกด้านเพดานปากแต่ไม่ระบุตำ�แหน่ง อีกหนึ่งรายพบ
เหงือกบวมโตทั่วไปทั้งปาก (general gingival growth)(34) เป็น
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เด็กหญิงอายุ 8 ปี ได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกเป็นเหงือกโตทั้ง
ปากเหตุจากยากันชัก (phenytoin) เนื่องจากได้รับประทานยา
กันชักมาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ร่วมกับมีโรคประจำ�ตัวเป็นทูเบอรัสสเคลอโรซิสคอมเพล็กซ์ (tuberous sclerosis complex,
TSC) ซึ่งเคยมีรายงานพบโอดอนโทเจนิกมิกโซมาชนิดเกิดใน
กระดูก (central odotogenic myxoma) ในผู้ป่วย TSC เช่น
กัน(39) ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยสังเกตพบรอยโรคจนไปพบทันตแพทย์มีตั้งแต่ระยะเวลานานไม่กี่เดือนจนถึง 4 ปี ขนาดของ
รอยโรคที่รายงานจากจำ�นวน 15 ราย (ไม่รวมรายที่เหงือกโต
ทั่วไป) พบว่ามีขนาดตั้งแต่ 1-12 ซม. (วัดด้านที่กว้างสุด) เฉลี่ย
3.5 ± 3.2 ซม. ขนาดก้อนใหญ่ 8-12 ซม. มี 3 ราย และที่น่า
สนใจคือมีรายงานผู้ป่วย 3 รายให้ประวัติเคยมีก้อนที่เหงือกใน
ตำ�แหน่งเดียวกันนี้และตัดออกไปแล้วไม่ตํ่ากว่า 1 ปี (32,35,38)
ลักษณะก้อนเนื้องอกมีฐานกว้างหรือมีก้าน ส่วนใหญ่คลำ�แน่น
หรือแข็งตึงคล้ายยางแข็ง (จำ�นวน 10 ราย) บางรายก้อนมีลกั ษณะ
นิ่มและแดง การวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิกส่วนใหญ่เป็นโรคใน
กลุ่มที่เกิดจากการอักเสบหรือการสัมผัสสารระคายเคือง ได้แก่
ไฟโบรมา (3 ราย) เพอริเฟอรัลออสซิฟายอิงไฟโบรมา (3 ราย)
ไพโอเจนิกแกรนูโลมา (3 ราย) และเพอริเฟอรัลไจแอนท์เซลล์
แกรนูโลมา (1 ราย) มี 1 ราย ให้การวินิจฉัยทางคลินิกเป็นมะเร็ง
ซาร์โคมาชนิดไม่รนุ แรง (low-grade sarcoma)(32) ตำ�แหน่งก้อน
ที่เหงือกถ้าอยู่ระหว่างฟันอาจเบียดฟันข้างเคียงให้ห่างออกจาก
กันได้โดยเฉพาะในรายที่พบการละลายของเบ้ากระดูกร่วมด้วย
โดยมีรายงานฟันถูกเบียดออกไปจากตำ�แหน่งเดิม 6 ราย และ 4
ใน 6 รายนี้ มีการละลายของกระดูกเบ้าฟันใต้ก้อนเนื้องอก
ผูป้ ว่ ยในรายงานฉบับนีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยเพศหญิงอายุ 33 ปี ปรากฏ
รอยโรคที่เนื้อเยื่ออ่อนคลุมสันกระดูกขากรรไกรบริเวณฟันหน้า
ล่างในตำ�แหน่งฟันซี่ 32 ซึ่งถูกถอนไป ลักษณะเป็นก้อนมีฐาน
กว้าง ขอบเขตชัดเจน กดไม่เจ็บ ไม่มีอาการผิดปกติ รอยโรค
เบียดฟันข้างเคียงไปอยูท่ ขี่ อบและเอนออกทางด้านหน้า รอยโรค
โตช้าในช่วงแรก และโตเร็วในระยะหลังช่วงเวลาสั้น ๆ ภาพรังสี
แพโนรามิกแสดงลักษณะการละลายของสันกระดูกขากรรไกร
ในแนวระนาบเกือบถึงระดับปลายรากฟัน จากฟันซี่ 33 ถึงฟัน
ซี่ 31 โดยมีเส้นขอบกระดูกแข็งทางด้านบน ลักษณะเหมือนรอย
โรคเบียดหรือกดกระดูก แต่ไม่ได้รกุ รานเข้าไปภายในเนือ้ กระดูก
ส่วนฟันที่อยู่ในรอยโรคถูกเบียดไปจากตำ�แหน่งเดิม แต่ไม่พบ
การละลายของรากฟัน ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นเป็นเพอริเฟอรัล
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months soft tissue mass ment

Gingival
Size (cm) Duration Clinical data
Radiographs
location
M Mandible,
3 × 2.8
1 year Pedunculated, Alveolar bone
labial, anterisuddenly
resorption, bone
or region
enlarged
formation in the
mass, tilted
lingually of the
incisors
M Mandible,
1.5 × 1.2 × 1 NA Firm mass
No bone involvement
partially impacted 3rd
molar
F Maxilla, buc- 6 × 8 × 8 2 years Massive growth No bone involvecal, canine to
of sessile, firm ment
3rd molar
mass
2 cm
3 years Broad base, firm No bone involveF Mandible,
labial, canine
mass, lingually ment
displaced canine

Age Sex

Chang et al. 2001(25) 37
(abstract)

Shimoyama et al.
2000(9)

Author/year

ตารางที่ 1 โอดอนโทเจนิกมิกโซมาชนิดเกิดนอกกระดูก และมิกโซมาที่เหงือกในรายงานบทความภาษาอังกฤษ รวมรายงานฉบับนี้
Table 1 Odontogenic peripheral myxoma and myxoma of the gingiva reported in the English-language literature, including this case report.

F

38

F

F

Raubenheimer 53
& Noffke 2012(32)

41

F

16

Nazarov et al.
2008(31)

Jain & Reddy
2013(33)

F

Age Sex

Aytac-Yazicioglu 38
et al. 2008(30)

Author/year

Maxilla, labial,
central incisor

1×2

6
Firm mass
months

Maxilla, anterior 12 × 6 × 5 4 years Exophytic mass protruding from the
mouth, narrow base;
history of epulis removal twice at the
same site 5 and 4
years previously
Mandible, lin- 8 × 6 × 4
NA Exophytic firm mass
gual, anterior
protruding from the
mouth, narrow base

Incision
then excision with
diode laser

Excision

Treatment

Cuffing of the NA
alveolar bone,
displacement of
the incisors
No bone involve- Fibroma
ment

IHC study

F/U,
recur
1 year,
No

1 year,
Spindle & small hyper- NA
chromatic stellate cells
No
in myxoid stroma, odontogenic epithelium islands
7 years,
Spindle & stellate cells S-100(-),
in myxoid stroma, rare vimentin(+) No
inactive odontogenic
epithelium island

Noncapsular, ill-defined NA
loose myxoid mass with
spindle cells

Histopathology

Spindle & stellate cells S-100(-),
Incision
Loss
then exci- in myxoid stroma, rare vimentin(+) F/U
inactive odontogenic
sion
epithelium island
6
Excision Spindle & stellate cells in NA
months,
loose myxoid stroma, no
No
noticeable odontogenic
epithelium islands

No bone involve- Low grade Excision
ment
sarcoma

Clinical
Gingival
Size (cm) Duration
Clinical data
Radiographs
location
diagnosis
Maxilla, buccal 2 × 3
1 year Tense mass with Slight alveolar Peripheral
vestibule, prehyperemic surface bone destruc- giant cell
molar-molar
tion, premolar granuloma
migrated distally
Maxilla, labial, 1 cm
1 year Reddish, tense elas- No bone involve- Reparative
tic, soft tissue mass ment
granuloma
lateral incisor
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F

F

F

F

8

14

50

Tasnime et al.
2016(35)

Bajpai & Pardhe 27
2017(36)

12

Bhoyar et al.
2016(34)

Kanitkar et al.
2017(37)

Vanga et al.
2017(38)

F

Age Sex

Author/year

Gingival
Clinical
Size (cm) Duration
Clinical data
Radiographs
Treatment
Histopathology
location
diagnosis
Plump to spindle cells
4 years Generalized gingival No bone in- Phenytoin-induced Incision
Maxilla & manin myxomatous tissue,
dible
growth; history of volvement gingival enlargement
small quiescent islands
seizures and TSC
of odontogenic epithelium
Maxilla, labial, 2 × 2
3
Reddish-pink sessile No bone in- Peripheral giant Excision & Encapsulated, stellate,
lateral incisor
months mass; history of pyo- volvement cell granuloma, peripheral angular & spindle cells
genic granuloma
pyogenic granu- ostectomy in myxoid stroma, focal
to canine
loma, peripheral
odontogenic epithelium
removal at the same
site 1 year back
ossifying fibroma
rests
Maxilla, labial, 2 × 1
3
Reddish to pink, soft No bone in- Pyogenic granu- Excision Stellate cells in myxoid
volvement loma
stroma, inactive islands
central incisor
months to firm mass
of odontogenic epitheto canine
lium
Mandible,
1 × 1.5
3
Firm mass
Drifting the Pyogenic granu- Excision Well-circumscribed
myxoid mass with spinbucco-lingual
months
incisors with loma
dle & stellate cells, nubetween cenno bone intral and lateral
volvement
merous mast cells
incisors
Maxilla, labial, 2 × 2.5
6
Sessile, firm mass; No bone in- Traumatic fibro- Excision Spindle cells in loose
central-lateral
months history of similar volvement ma, nerve sheath
myxoid stroma with ossification, no noticeable
tumors, giant cell
incisors
growth removal
odontogenic epithelium
fibroma, oral focal
along with tooth
islands
mucinosis
extraction 2 years
ago
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Table 1 Odontogenic peripheral myxoma and myxoma of the gingiva reported in the English-language literature, including this case report (continued).

1 year,
No

9
months,
No

F/U,
recur
NA

NA

6
months,
No

S-100(-),
2 years,
vimentin(+)
No

NA

NA

NA

IHC study

Gingival
Size (cm) Duration Clinical data
location
Mandible,
2.5 × 3 × 2
15
Pale pink, tense
buccolingual,
months elastic sessile
central and
mass
lateral incisors
Clinical
F/U,
Treatment
Histopathology
IHC study
diagnosis
recur
Horizontal alveolar Peripheral Excision Spindle & stellate cells
NA
11
months,
bone resorption
ossifying
in loose myxoid stroma,
No
with corticated
fibroma
inactive islands of odonborder, tooth distogenic epithelium, few
placement, no root
cementum-like calcifications
resorption
Radiographs

F = female, F/U = follow-up, IHC = immunohistochemical study, M = male, NA = not available, SMA = smooth muscle actin, TSC = tuberous sclerosis complex.

F

Age Sex

Janvanissthaporn & 33
Kintarak (current
case)

Author/year
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ออสซิฟายอิงไฟโบรมาซึ่งเป็นรอยโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาตอบ
สนองต่อการบาดเจ็บ การระคายเคือง หรือฮอร์โมน ทำ�ให้มีการ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่ออ่อนในบริเวณนั้น
การรักษาโอดอนโทเจนิกมิกโซมาชนิดนอกกระดูกจะแตกต่างจากโอดอนโทเจนิกมิกโซมาชนิดเกิดในกระดูก ซึง่ ป็นเนือ้ งอก
ที่ไม่มีแคปซูลหุ้ม มีรูปแบบการเจริญเติบโตที่รุกราน ถ้าให้การ
รักษาโดยวิธีผ่าตัดเชิงอนุรักษ์ เช่น การควักออก (total enucleation) ร่วมกับการขูดกระดูกโดยรอบ (curettage) มักมีอัตรา
การกลับเป็นซาํ้ สูง(7,19) จากการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกลับเป็นซํ้าของโอดอนโทเจนิกมิกโซมา
จำ�นวน 1,692 ราย โดย Chrcanovic และ Gomez(23) พบว่า
ตำ�แหน่งที่เกิด (maxilla/mandible) การขยายของขากรรไกร
(bone expansion) การมีแผ่นกระดูกทึบทะลุ (cortical bone
perforation) การมีรากฟันละลาย (tooth resorption) และ
การพบเศษโอดอนโทเจนิกอิพิทีเลียม (odontogenic epithelial rest) ไม่สัมพันธ์กับการกลับเป็นซํ้าของโรค ในขณะที่การ
รักษาโดยการขูดก้อนเนือ้ งอกพร้อมกระดูกโดยรอบ (curettage)
สัมพันธ์กับการเกิดการกลับเป็นซํ้าสูงสุด (ร้อยละ 31.3) รอง
ลงมาคือ การผ่าตัดเนื้องอกออกถึงขอบเนื้อเยื่อปกติ (marginal
resection) และการผ่าตัดกระดูกออกบางส่วน (segmental
resection) สัมพันธ์กับการกลับเป็นซํ้าที่ร้อยละ 3.1 และ 1.3
ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ การควักออกร่วมกับการตัดกรอกระดูก
โดยรอบ (peripheral ostectomy) ให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการ
ควักออกเพียงอย่างเดียว หรือการควักออกร่วมกับการขูดกระดูก
โดยมีร้อยละของการกลับเป็นซํ้าเท่ากับ 6.7, 13.1 และ 12.7
ตามลำ�ดับ การรักษาที่แนะนำ�สำ�หรับรอยโรคในกระดูกที่โตเร็ว
มีการทำ�ลายกระดูก และมีการทะลุของแผ่นกระดูกทึบ ให้ตัด
กระดูกส่วนที่เป็นเนื้องอกออกให้ห่างจากขอบเขตรอยโรคที่เห็น
ในภาพรังสี 0.5-1 ซม. คล้ายกับการรักษาอะเมโลบลาสโทมาชนิด
เนื้อตัน (solid typed ameloblastoma)(40) หรืออาจพิจารณา
ตัดให้ขอบกระดูกห่างจากรอยโรค 1.0-1.5 ซม.(18) ส่วนการรักษา
โอดอนโทเจนิกมิกโซมาชนิดนอกกระดูก แม้จะมีลักษณะโตช้า
และไม่เคยมีรายงานว่ามีการกลับเป็นซํ้าหรือแพร่กระจายไปที่
อื่น (ตารางที่ 1) แต่ถ้าทิ้งไว้ไม่รักษา อาจมีศักยภาพของการ
เจริญเติบโตที่คุมไม่ได้(32) ดังนั้นโอดอนโทเจนิกมิกโซมานอก
กระดูกที่ไม่มีการทำ�ลายกระดูกให้การรักษาโดยวิธีตัดออกอย่าง
ง่าย (simple excision) ส่วนรอยโรคที่มีการทำ�ลายกระดูก
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จำ�เป็นต้องขูดกระดูกออกโดยรอบ หรือตัดกรอกระดูกออกร่วม
ด้วย จากข้อมูลการรักษา 16 ราย พบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษา
โดยการตัดออกหมดในทุกราย (ยกเว้นรายทีเ่ หงือกโตทัว่ ไป) จาก
ข้อมูลการติดตามผลการรักษาจำ�นวน 13 ราย ระยะเวลานาน 8
เดือนถึง 7 ปี ไม่พบการกลับเป็นซำํ้�ของโรค ในผู้ป่วยรายนี้ให้
การรักษาโดยการตัดชิ้นเนื้อออกทั้งก้อนเพื่อการวินิจฉัย (excisional biopsy) ร่วมกับการถอนฟันซี่ 31 และซี่ 33 ซึ่งอยู่ติด
กับเนื้องอกออก เพราะมีการละลายของกระดูกที่หุ้มรากเกือบ
ถึงปลายรากฟัน แต่ไม่ได้ขูดหรือกรอกระดูกร่วมด้วย เนื่องจาก
กระดูกข้างใต้ก้อนเนื้องอกเรียบแข็ง ไม่เป็นกระดูกพรุน ติดตาม
ผลการรักษา 11 เดือน ไม่พบการกลับเป็นซํ้า ภาพรังสีกัดสบ
แสดงลักษณะการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่
ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของเนื้องอกเหตุกำ�เนิดฟัน
ที่เกิดนอกกระดูก (extraosseous odontogenic tumor) จะ
แสดงลักษณะเช่นเดียวกับเนือ้ งอกทีเ่ กิดในกระดูกขากรรไกร เพียง
แต่รอยโรคจะอยู่เฉพาะในเนื้อเยื่ออ่อนที่คลุมกระดูกขากรรไกร
บริเวณที่มีฟัน (tooth bearing area) เท่านั้น ซึ่งลักษณะจุลพยาธิวทิ ยาของโอดอนโทเจนิกมิกโซมาประกอบด้วยเซลล์รปู ดาว
หรือรูปกระสวยเหมือนเซลล์สร้างเส้นใย (fibroblast) กระจาย
อยู่ในเมทริกซ์ภายนอกเซลล์ท่ีคล้ายเมือกหรือมิกซอยด์ปริมาณ
มากและมีลักษณะอยู่กันหลวม ๆ อาจพบเซลล์มี 2 นิวเคลียส
หรือมีนวิ เคลียสหลากรูป และพบไมโทซิสได้บ้าง การพบหรือไม่
พบกลุ่มเล็ก ๆ ของเศษเยื่อบุผิว (epithelial rest) หรือโอดอนโทเจนิกอิพิทีเลียมในสภาพไร้ฤทธิ์ (inactive odontogenic
epithelium) ซึ่งพบได้น้อยประมาณร้อยละ 5(7) และไม่จำ�เป็น
ต่อการวินิจฉัยโอดอนโทเจนิกมิกโซมา อย่างไรก็ตามการวินิจฉัย
โอดอนโทเจนิกมิกโซมาชนิดเกิดนอกกระดูกจะต้องแยกจากก้อน
มิกซอยด์ไฟบรัสทีเ่ หงือก ทีม่ สี าเหตุจากการอักเสบหรือการสัมผัส
สารระคายเคืองซึง่ พบได้บอ่ ยกว่ามาก โดยมักจะพบเซลล์อกั เสบ
ร่วมด้วย และรอยโรคไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน แต่จะประสานไป
กับเนื้อเยื่อยึดต่อของเหงือก ลักษณะที่จะให้การวินิจฉัยว่าเป็น
เนื้องอกที่แท้จริงจึงมักพิจารณาจากการมีขอบเขตชัดเจนแยก
จากเนื้อเยื่อยึดต่อของเหงือกหรือการมีแคปซูล นอกจากนี้การ
พบกลุม่ เล็ก ๆ ของเศษโอดอนโทเจนิกอิพทิ เี ลียมก็มสี ว่ นช่วยอย่าง
มากในการยืนยันการวินจิ ฉัย จากตารางที่ 1 พบว่ารายงานผูป้ ว่ ย
โอดอนโทเจนิกมิกโซมาชนิดเกิดนอกกระดูกที่รายงานส่วนใหญ่
พบกลุ่มเล็ก ๆ ของเศษโอดอนโทเจนิกอิพิทีเลียม (10 ใน 16
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รูปที่ 4 A: ภาพลักษณะจุลพยาธิวิทยากำ�ลังขยายตํ่าแสดงก้อนเนื้องอกมิกซอยด์ ขอบเขตชัดเจน แยกจากเยื่อบุผิวด้วยแถบเนื้อเยื่อยึดต่อไฟบรัส
B: ภาพลักษณะจุลพยาธิวิทยาแสดงเซลล์รูปดาวและรูปกระสวยในเมทริกซ์ภายนอกเซลล์ท่ีมีลักษณะมิกซอยด์ปริมาณมาก พบเส้น
สายหรือกลุ่มเล็ก ๆ ของโอดอนโทเจนิกอิพิทีเลียมในสภาพไร้ฤทธิ์กระจายอยู่ทั่วไป และ C พบก้อนแคลซิไฟด์คล้ายเคลือบรากฟันขนาด
เล็กร่วมด้วยเล็กน้อย
Fig. 4 A: Low-power photomicrograph showed a myxoid tumor separated from the surface epithelium by fibrous connective tissue band.
B: Photomicrograph showed stellate and spindle-shaped cells dispersed in an abundant myxoid extracellular
matrix. Narrow cords or small islands of inactive odontogenic epithelium scattered throughout the myxoid stroma
with C: few small cementum-like calcifications.

ราย) การย้อมพิเศษทางอิมมูโนฮิสโตเคมีไม่มีความจำ�เพาะต่อ
การวินิจฉัยโรค เนื่องจากเซลล์ในโอดอนโทเจนิกมิกโซมาแสดง
ผลลบกับแอนติบอดีต่อโปรตีนที่เป็นเครื่องหมายบ่งชี้ของเซลล์
ปลอกประสาท (S-100) เซลล์กล้ามเนื้อ (desmin) แต่ให้ผลบวก
กับแอนติบอดีต่อโปรตีนที่เป็นเครื่องหมายของเซลล์มีเซนไคม์
ทั่วไป คือ ไวเมนทิน (vimentin) และอาจให้ผลบวกต่อโปรตีน
α-smooth muscle actin ซึง่ แสดงว่าเซลล์ในโอดอนโทเจนิกมิก
โซมาแสดงลักษณะคุณสมบัติท้ังของเซลล์สร้างเส้นใย และของ
ไมโอไฟโบรบลาสต์ (myofibroblast) ผู้ป่วยรายนี้ส่งชิ้นเนื้อ
ตรวจทางจุลพยาธิวิทยา พบก้อนเนื้องอกมีขอบเขตชัดเจน แยก
จากเยื่อบุผิวด้วยแถบเนื้อเยื่อยึดต่อไฟบรัส (รูปที่ 4A) ก้อนเนื้อ
งอกประกอบด้วยเซลล์รูปดาวหรือรูปกระสวย กระจายอยู่ใน
เมทริกซ์ภายนอกเซลล์ที่มีลักษณะมิกซอยด์ปริมาณมาก พบ
เส้นใยคอลลาเจนเพียงเล็กน้อย พบเส้นสายหรือกลุ่มเล็ก ๆ ของ
โอดอนโทเจนิกอิพิทีเลียมในสภาพไร้ฤทธิ์กระจายอยู่ท่ัวไปใน

มิกซอยด์เมทริกซ์และพบก้อนแคลซิไฟด์คล้ายซีเมนตัมขนาด
เล็กร่วมด้วยเล็กน้อย (รูปที่ 4B, 4C) จึงให้การวินิจฉัยโรคเป็น
โอดอนโทเจนิกมิกโซมาชนิดนอกกระดูกขากรรไกร โดยอ้างอิง
ตามนิยามที่กำ�หนดโดย Schmidseder และคณะ(10) ซึ่งได้จัด
เนือ้ งอกมิกโซมาทุกรายทีเ่ กิดบริเวณสันกระดูกขากรรไกรให้เป็น
ชนิดเกิดนอกกระดูกไม่ว่าจะมีการทำ�ลายสันกระดูกขากรรไกร
ร่วมด้วยหรือไม่ก็ตาม

สรุป
เพอริเฟอรัลโอดอนโทเจนิกมิกโซมาเป็นเนื้องอกชนิดไม่
ร้ายแรง กำ�เนิดจากเซลล์ทเี่ หลือจากการเกิดฟัน พบทีเ่ หงือกหรือ
สันกระดูกขากรรไกร พบได้นอ้ ยเมือ่ เทียบกับเนื้องอกเพอริเฟอรัลโอดอนโทเจนิกชนิดอื่น โตช้า มีพฤติกรรมไม่ก้าวร้าว มักไม่
พบการกลับเป็นซาํ้ ของรอยโรคและมีการทำ�นายโรคทีด่ หี ลังการ
ตัดออกเชิงอนุรักษ์

ว.ศัลย์ชอ่ งปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล 115

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2561

เอกสารอ้างอิง

1. Ladeinde AL, Ajayi OF, Ogunlewe MO, et al. Odontogenic
tumors: a review of 319 cases in a Nigerian teaching hospital. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod
2005;99:191-5.
2. Simon EN, Merkx MA, Vuhahula E, Ngassapa D, Stoelinga
PJ. Odontogenic myxoma: a clinicopathological study of
33 cases. Int J Oral Maxillofac Surg 2004;33:333-7.
3. Noffke CE, Raubenheimer EJ, ChabiKuli NJ, Bouckaert
MM. Odontogenic myxoma: review of the literature and
report of 30 cases from South Africa. Oral Surg Oral Med
Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;104:101-9.
4. Martínez-Mata G, Mosqueda-Taylor A, Carlos-Bregni R, et
al. Odontogenic myxoma: clinico-pathological, immunohistochemical and ultrastructural findings of a multicentric
series. Oral Oncol 2008;44:601-7.
5. Titinchi F, Hassan BA, Morkel JA, Nortje C. Odontogenic
myxoma: a clinicopathological study in a South African
population. J Oral Pathol Med 2016;45:599-604.
6. Vasconcelos ACU, Silveira FM, Gomes APN, et al. Odontogenic myxoma: a 63-year retrospective multicenter study
of 85 cases in a Brazil population and a review of 999
cases from literature. J Oral Pathol Med 2017;47:71-7.
7. Odell EW, Adebiyi K. Odontogenic myxoma/myxofibroma.
Odontogenic and maxillofacial bone tumours. In: El-Naggar
AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ, editors.
WHO classification of head and neck tumours. 4th ed.
Lyon: IARC press; 2017. p. 229-30.
8. Gundlach KK, Schulz A. Odontogenic myxoma - clinical
concept and morphological studies. J Oral Pathol 1977;
6:343-58.
9. Shimoyama T, Horie N, Kato T, et al. Soft tissue myxoma
of the gingiva: report of a case and review of the literature
of soft tissue myxoma in the oral region. J Oral Sci 2000;
42:107-9.
10. Schmidseder R, Groddeck A, Scheunemann H. Diagnostic
and therapeutic problems of myxomas (myxofibromas) of
the jaws. J Maxillofac Surg 1978;6:281-6.
11. Whitakar SB, Bouquot JE. Estrogen and progesterone receptor status of central giant cell lesions of the jaws. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol 1994;77:641-4.
12. Mergoni G, Meleti M, Magnolo S, Giovannacci I, Corcione
L, Vescovi P. Peripheral ossifying fibroma: a clinicopathologic study of 27 cases and review of the literature with
emphasis on histomorphologic features. J Indian Soc

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

Periodontol 2015;19:83-7.
Grimalgo-Carjevschi M, Villarroel-Dorrego M, Vargas F, Romero Y. Gigantic peripheral ossifying fibroma of the mandible: a Venezuelan case report. Int J Case Rep Images
2014;5:444-52.
Reddy V, Wadhwan V, Venkatesh A. Giant peripheral ossifying fibroma of the posterior mandible - a rare case
report. Iran J Pathol 2017;12:397-401.
Maraino RC, Oliveira MR, Carvalho Silva A, Almeida OP.
Large peripheral ossifying fibroma: clinical, histological
and immunohistochemistry aspects. a case report. Rev
Esp Cir Oral Maxillofac 2017;39:39-43.
Bhasin M, Bhasin V, Bhasin A. Peripheral ossifying fibroma.
Case Rep Dent 2013;2013:497234.
Garcia de Marcos JA, Garcia de Marcos MJ, Arroyo Rodrignez S, Chiarri Rondrigo J, Poblet E. Peripheral ossifying
fibroma: a clinical and immunohistochemical study of
four cases. J Oral Sci 2010;52:95-9.
Brannon RB. Central odontogenic fibroma, myxoma
(odontogenic myxoma, fibromyxoma), and central odontogenic granular cell tumor. Oral Maxillofac Surg Clin N
Am 2004;16:359-74.
Prætorius F. Odontogenic tumors. In: Barnes L, editor.
Surgical pathology of head and neck. 3rd ed. Vol III. New
York: Informa Healthcare; 2009. p. 1283-8.
Buchner A, Merrell PW, Carpenter WM. Relative frequency of peripheral odontogenic tumors: a study of 45 new
cases and comparison with studies from the literature. J
Oral Pathol Med 2006;35:385-91.
Dhanuthai K. Odontogenic tumours in Thailand. Asian J
Oral Maxillofac Surg 2004;16:166-71.
Worawongvasu R, Tiensuwan M. Odontogenic tumors in
Thailand: a study of 590 Thai patients. J Oral Maxillofac
Surg Med Pathol 2015;27:567-76.
Chrcanovic BR, Gomez RS. Odontogenic myxoma: an
updated analysis of 1692 cases reported in the literature.
Oral Dis 2019;25:676-83.
Ide F, Obara K, Mishima K, et al. Peripheral odontogenic
tumor: a clinicopathological study of 30 cases. General
features and hamartomatous lesions. J Oral Pathol Med
2005;34:552-7.
Chang SH, Lee KF, Chan CP, Kuo SB. Myxoma of the
gingiva: a case report and literature review. Chang Gung
Med J 2001;24:826-31. (abstract)

116 Thai J. Oral Maxillofac. Surg.
26. Ramaraj PN, Sah SP. Myxoma of oral soft tissue. J Nepal
Med Assoc 2001;40:274-6.
27. Whitt J, Barker B, Cobb C. Peripheral odontogenic myxoma.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod
2005;100:187-8. (abstract)
28. Perrotti V, Rubini C, Fioroni M, Piattelli A. Soft tissue
myxoma: report of an unusual case located on the gingiva.
J Clin Periodontol 2006;33:76-8.
29. Epivatianos A, Iordanidis S, Zaraboukas T. Myxoma of the
oral soft tissues: report of a case and literature review. J
Oral Maxillofac Surg 2007;65:317-20.
30. Aytac-Yazicioglu D, Eren H, Görgün S. Peripheral odontogenic myxoma located on the maxillary gingiva: report of
a case and review of the literature. Oral Maxillofac Surg
2008;12:167-71.
31. Nazarov K, Ergun S, Çekici A, Tanyeri H, Isik G. Successful
treatmentof an odontogenic peripheral myxofibroma
using diode laser. J Oral Laser Applications 2008;8:11720.
32. Raubenheimer EJ, Noffke CE. Peripheral odontogenic myxoma: a review of the literature and report of two cases.
J Maxillofac Oral Surg 2012;11:101-4.
33. Jain VK, Reddy SN. Peripheral odontogenic myxoma of

Vol. 32 No. 2 Jul.-Dec. 2018

34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

maxillary gingiva: a rare clinical entity. J Indian Soc Periodontol 2013;17:653-6.
Bhoyar N, Gupta S, Ghosh S. Odontogenic myxofibroma
of gingiva in a pediatric patient with tuberous sclerosis: a
rare case report. Contemp Clin Dent 2016;7:558-61.
Tasnime S, Saxena C, Bansal V, Wadhwan V. Peripheral
odontogenic myxoma. Indian J Dent Res 2016;27:437-40.
Bajpai M, Pardhe N. Extra-osseous odontogenic myxoma
of maxillary gingiva. J Coll Physicians Surg Pak 2017;27:
S28-9.
Kanitkar S, Kamat M, Tamagond S, Varekar A, Datar U.
Peripheral odontogenic myxoma in a 12-year-old girl: a
rare entity. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2017;
43:178-81.
Vanga KR, Karjodkar F, Sansare K, Dora A, Ali I. Peripheral
odontogenic myxoma with ossification: a unique case
report. Int J Health Sci Res 2017;7:302-6.
Harrison MG, O’Neill ID, Chadwick BL. Odontogenic myxoma in an adolescent with tuberous sclerosis: a case
report. J Oral Pathol Med 1997;26:337-41.
Leiser Y, Abu-El-Naaj I, Peled M. Odontogenic myxoma-a
case series and review of the surgical management. J
Craniomaxillofac Surg 2009;37:206-9.

ว.  ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 32 หน้า 117-129, พ.ศ.2561

รายงานผู้ป่วย
Case Report

การรักษาอะเมโลบลาสโทมาของกระดูกขากรรไกรล่าง
โดยวิธีเดร็ดจิงร่วมกับสารละลายคาร์นอย: รายงานผู้ป่วย 3 ราย
Dredging method combined with Carnoy’s solution for treatment
of ameloblastoma of mandible: report of 3 cases
มัลลิกา สถิตนิรามัย
Mallika Satitniramai
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
Department of Dentistry, Pranangklao Hospital

บทคัดย่อ

อะเมโลบลาสโทมา เป็นเนื้องอกไม่ร้ายแรงที่มีจุดกำ�เนิดจากเนื้อเยื่อฟัน พบได้บ่อยในกระดูกขากรรไกร มีการ
ลุกลามและทำ�ลายกระดูกขากรรไกรอย่างช้า ๆ มีลักษณะทางคลินิก และทางจุลพยาธิวิทยาหลายรูปแบบ การรักษา
ทำ�ได้หลายวิธี เนื้องอกนี้มีอัตราการกลับเป็นซํ้าค่อนข้างสูงหากไม่สามารถกำ�จัดเนื้องอกออกได้ทั้งหมด บทความนี้เป็น
รายงานผู้ป่วยอะเมโลบลาสโทมาในกระดูกขากรรไกรล่าง 3 ราย อายุ 10, 26 และ 24 ปี เป็นชนิดถุงนํ้าเดียว ชนิดถุงนํ้า
หลายถุงที่กลับเป็นซํ้า และชนิดเนื้อตัน ตามลำ�ดับ ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบอนุรักษ์ด้วยวิธีเดร็ดจิงร่วมกับสารละลาย
คาร์นอย ซึ่งวิธีน้ีสามารถกำ�จัดเนื้องอกออกทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์และยังคงรักษากระดูกขากรรไกรให้มีรูปร่าง
และทำ�หน้าที่ได้ตามปกติ วิธีรักษามีข้ันตอนตั้งแต่การเปิดเพื่อลดแรงดัน การควัก และทำ�เดร็ดจิง จากนั้นติดตามการ
รักษาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง พบการกลับเป็นซํ้าในผู้ป่วยรายที่ 2 และ 3 ในช่วงติดตามผลในปีที่ 8 และ 6 ตามลำ�ดับ
โดยเนื้องอกที่กลับเป็นซํ้ามีขนาดเล็กและอยู่บริเวณขอบบนของกระดูกขากรรไกรล่าง สามารถผ่าตัดซํ้าตามวิธีดังกล่าว
ข้างต้นภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ จากการติดตามผลของทั้ง 2 รายต่อมาอีกเป็นเวลา 11 และ 16 ปี ไม่พบการกลับ
เป็นซํ้าของเนื้องอก รวมระยะเวลาติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยรายที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 4, 19 และ 22 ปี ตามลำ�ดับ
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Abstract
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Ameloblastoma is the most common benign odontogenic tumor in the jaw bone with
slow growing, destructive behavior. It exhibits variable clinical features and histological patterns.
A variety of treatment modalities have been reported. The recurrent rate is very high if the lesions
is not completely removed. The article reported 3 cases, including the 10-, 26- and 24-year-old
patients with unicystic ameloblastoma, recurrent multicystic ameloblastoma and solid ameloblastoma of the mandible, respectively. All of them were treated with conservative treatment
by dredging method combined with Carnoy’s solution. The advantages of this modality include
complete removal of the tumor and preservation of jaw’s form and function. Deflation, enucleation, dredging and regular follow-up are the main steps of this modality. Small recurrent lesions
in the crestal area of mandible were found in the second and the third patients at 8- and 6- year
follow-up, respectively. The recurrent lesions were treated by the mentioned modality under
local anesthesia. There was no recurrence within 11 and 16 years later, respectively. So the overall
follow-up duration of patient number 1, 2 and 3 were 4, 19 and 22 years, respectively.

Keywords: ameloblostoma, conservative treatment, dredging method, Carnoy’s solution

บทนำ�
อะเมโลบลาสโทมา (ameloblastoma) เป็นเนื้องอกที่มี
สาเหตุจากฟันที่พบได้บ่อยในกระดูกขากรรไกรของคนไทยและ
ชนชาติอนื่ ๆ(1-3) พบได้ทกุ กลุม่ อายุ ทัง้ ในเด็กและในผูส้ งู อายุ โดย
พบมากในช่วงอายุ 30-40 ปี(4-6) อาจพบลักษณะพยาธิสภาพทาง
คลินิกและจุลพยาธิวิทยาได้หลายรูปแบบ อะเมโลบลาสโทมา
เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง แต่มีโอกาสกลับเป็นซํ้าภายหลัง
การรักษา (recurrence) ได้บ่อย(7-9) การรักษาอะเมโลบลาสโทมาในกระดูกขากรรไกรมีหลายวิธี(10,11) ได้แก่ การผ่าตัดเชิง
อนุรักษ์ (conservative treatment) เช่น การควักเนื้องอกออก
ทั้งหมด (enucleation) อาจร่วมกับการขูดกระดูกโดยรอบ
(curettage) หรื อ การผ่ า ตั ด แบบขุ ด รากถอนโคน (radical
treatment) ได้แก่ การตัดกระดูกขากรรไกรออกบางส่วนโดย
เก็บขอบล่างของขากรรไกรไว้ (marginal resection หรือ block
resection) หรือการตัดกระดูกขากรรไกรออก (maxillectomy
or mandibulectomy) มีหลายการศึกษา(9,10) สนับสนุนให้เลือก
การรักษาอะเมโลบลาสโทมาชนิดถุงนํา้ เดียวแบบลูมนิ ลั และแบบ
อินทราลูมินัล (unicystic ameloblastoma: luminal and
intraluminal) โดยการควักและขูดออก ส่วนอะเมโลบลาส-

โทมาชนิดเนื้อตัน (solid ameloblastoma) ชนิดถุงนํ้าหลาย
ถุง (multicystic) และชนิดถุงนํ้าแบบมิวรัล (mural unicystic
ameloblastoma) แนะนำ�ให้รกั ษาโดยการตัดกระดูกขากรรไกร
ออก
ในผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ อี ะเมโลบลาสโทมาขนาดใหญ่ในขากรรไกร
ล่าง ตั้งแต่ส่วนหน้าของขากรรไกรจนถึงใต้ข้อต่อขากรรไกร การ
ตัดกระดูกขากรรไกรล่างออกในเด็กซึ่งอยู่ในวัยเจริญเติบโต โดย
เฉพาะถ้าต้องตัดกระดูกขากรรไกรล่างส่วนหน้าจนถึงกระดูกใต้
ข้อต่อขากรรไกร (wide excision from anterior region to
condylar head of mandible) จะส่งผลให้เกิดการสูญเสีย
และผลอันไม่พงึ ประสงค์หลายประการ อาทิ การสูญเสียกระดูก
ขากรรไกร เกิดใบหน้าผิดรูปร่าง การสูญเสียการทำ�หน้าที่ของ
ขากรรไกร ส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจอย่างมาก ดังนั้น ในปี
1973 Kawamura และคณะ(12) จึงได้ร่วมกันคิดวิธีรักษาผู้ป่วย
อะเมโลบลาสโทมา โดยเทคนิคที่เรียกว่า “dredging method”
และได้ใช้วิธีน้ีรักษาอะเมโลบลาสโทมาในขากรรไกรทุกชนิด ทั้ง
ชนิดถุงนํ้าเดียว ชนิดเนื้อตัน และชนิดถุงนํ้าหลายถุง กระบวน
การรักษาโดย “dredging method” มีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�จัด
เนื้องอกอะเมโลบลาสโทมาออกทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ และเร่ง
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการรักษาอะเมโลบลาสโทมาของกระดูกขากรรไกรด้วยวิธีเดร็ดจิง
Fig. 1 Diagram of treatment of ameloblastoma of the jaw bone using dredging method.

การสร้างกระดูกใหม่ โดยมีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้
1. การทำ�ให้รอยโรคยุบลง (deflation) ใช้ในรอยโรค
อะเมโลบลาสโทมาแบบถุงนํ้าเดียว เป็นการเปิดรอยโรคให้เผย
ผึ่งติดต่อกับในช่องปาก โดยจะตัดกระดูก เยื่อหุ้มกระดูก กับผนัง
ถุงนํ้าออกให้กว้างพอเพื่อลดแรงดันภายในถุงนํ้าและกระตุ้นให้
เกิดการสร้างกระดูกใหม่ข้างใต้ถุงนํ้าจนกระทั่งเกิดแนวขอบที่
ชัดเจนของกระดูกที่สร้างใหม่ (clear bone outline) และต้อง
สอนผู้ป่วยล้างทำ�ความสะอาดหลังรับประทานอาหาร
2. การควักเนื้องอกออกทั้งหมด เมื่อทำ� deflation ไป
ระยะหนึ่งจะมีการสร้างกระดูกใหม่มากขึ้นจนสามารถเห็นขอบ
เขตที่ชัดเจนจากภาพรังสี จากนั้นจะทำ�การควักเนื้องอกออกทั้ง
หมดจนถึงกระดูกที่ปกติ สำ�หรับอะเมโลบลาสโทมาชนิดเนื้อตัน
ให้ทำ�การควักออกทั้งหมดเลยในขั้นตอนแรก ซึ่งการหายของ
แผลภายหลังการควักออกจะเกิดเนื้อเยื่อแผลเป็น (scar tissue)
ในโพรงกระดูก
3. การขุด (dredging) เป็นการควักหรือขุดเนื้อเยื่อแผล
เป็นที่เกิดขึ้นหลังขั้นตอนที่ 2 ออกซํ้า ๆ เมื่อทำ�การควักเนื้องอก
ออกไปทั้งหมดแล้วจะเกิดการสร้างกระดูกขึ้นใหม่ (new bone
formation) โดยจะเริ่มมีการสร้างกระดูกใหม่ที่ผิวด้านในของ

โพรงกระดูก (inner surface of cavity) และเนื้อเยื่อมีเซนไคม์
(mesenchymal tissue) ในกระดูกใหม่จะเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อ
แผลเป็น ซึ่งเนื้อเยื่อแผลเป็นนี้จะขัดขวางการสร้างกระดูกใหม่
และทำ�ให้การหายของแผลช้าลง กล่าวคือ การสร้างกระดูกขึ้น
มาเต็มโพรงกระดูกจะช้าลง การทำ� dredging จะเป็นการขุด
เนื้อเยื่อแผลเป็นออกทั้งหมด รวมทั้งขุดกระดูกที่สร้างใหม่ใต้
เนื้อเยื่อแผลเป็นซึ่งยังไม่แข็งมากออกไปจนถึงกระดูกที่แข็ง ๆ
การขุดเนือ้ เยือ่ แผลเป็นออกไปนีเ้ ป็นการกำ�จัดส่วนของกลุม่ เซลล์
เนือ้ งอก (tumor cell nest) ทีอ่ าจเหลือค้างออกไปด้วย ดังนัน้ จึง
ต้องส่งชิน้ เนือ้ ทีข่ ดุ ออกมาเพือ่ ตรวจทางจุลพยาธิวทิ ยาทุกครัง้ ว่า
ยังมีกลุ่มเซลล์เนื้องอกเหลือค้างอยู่หรือไม่ โดยจะทำ� dredging
ซํ้า ๆ ห่างกันทุก 2-3 เดือน เพื่อเป็นการบูรณะให้กระดูกสร้างขึ้น
มาได้เต็มโพรงกระดูกอย่างสมบูรณ์ โดยจะทำ� dredging ไปจน
กว่าผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อที่ขุดออกมาไม่
พบกลุ่มเซลล์เนื้องอกหรืออะเมโลบลาสติกยูนิต (ameloblastic
unit) 2 ครั้งติดต่อกัน จึงหยุดการทำ� dredging
4. การติดตามการรักษาอย่างสมํ่าเสมอ (continuous
and regular follow-up) จะเริ่มการติดตามผู้ป่วยเมื่อผลตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยาไม่พบกลุ่มเซลล์เนื้องอกในเนื้อเยื่อแผลเป็น
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ที่ขุดออกมา 2 ครั้งติดต่อกัน
เทคนิค dredging ถูกนำ�มาใช้เพือ่ รักษาอะเมโลบลาสโทมา
ชนิดต่าง ๆ ตามแนวทางต่อไปนี้
1. อะเมโลบลาสโทมาแบบถุงนํ้าเดียว ใช้ข้ันตอน deflation, enucleation, dredging และ follow-up ตามลำ�ดับ
หากเป็นอะเมโลบลาสโทมาชนิดถุงนํ้าหลายถุง ให้กำ�จัดส่วนกั้น
ของเนือ้ งอกออกเพือ่ ให้ชอ่ งภายในกระดูกติดต่อเป็นช่องเดียวกัน
จากนั้นจึงรักษาตามขั้นตอนข้างต้น
2. อะเมโลบลาสโทมาชนิดเนื้อตัน ใช้ขั้นตอน enucleation, dredging และ follow-up
3. อะเมโลบลาสโทมาแบบผสมที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง
(mixed ameloblastoma with honeycomb pattern) ใช้
วิธี 1 หรือ 2 ส่วนเนื้องอกที่เป็นส่วนยื่นออกมาข้าง ๆ ให้เลือกทำ� 
selective marginal resection
บทความนี้เป็นการรายงานผู้ป่วย 3 รายซึ่งเป็นอะเมโลบลาสโทมาชนิดถุงนํ้าเดียว ชนิดถุงนํ้าหลายถุงที่กลับเป็นซํ้า
และชนิดเนื้อตัน โดยใช้ dredging method ร่วมกับการใช้สาร
ละลายคาร์นอย (Carnoy’s solution) โดยกำ�หนดขั้นตอนเพิ่ม
ขึ้นจากขั้นตอนมาตรฐาน กล่าวคือภายหลังการควักเนื้องอก
ออกและการทำ� dredging ทุกครั้ง ให้ใช้ผ้าสำ�ลีชุบสารละลาย
คาร์นอยวางดาด (apply) ในโพรงกระดูกเป็นเวลา 5 นาที 2 ครั้ง
แล้วล้างออก โดยได้ติดตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 4 ปี 19 ปี และ
22 ปี ตามลำ�ดับ

รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยรายที่ 1
ผู้ป่วยเด็กชายไทยอายุ 10 ปี มาพบทันตแพทย์ศัลยกรรม
ช่ องปากและแม็ ก ซิ ล โลเฟเชี ยล ด้ว ยปัญ หาแก้ ม ขวาบวมมา
ประมาณ 1 ปี โดยไม่มีอาการเจ็บปวดใด ๆ ผู้ป่วยให้ประวัติว่า
แก้มขวาค่อย ๆ บวมโตขึ้น โดยเมื่อ 6 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล
สั ง เกตว่ า แก้ ม ขวาโตจนใบหน้ า ผิ ด รู ป ร่ า ง ผู้ ป่ ว ยปฏิ เ สธโรค
ประจำ�ตัวและไม่มีประวัติแพ้ยา การตรวจร่างกายทั่วไปผู้ป่วย
มีสุขภาพแข็งแรง การตรวจภายนอกช่องปากพบการบวมของ
แก้มขวา (รูปที่ 2 A) ผิวหนังปกติ กดแข็ง ไม่เจ็บ ไม่มีอาการชา
ในช่องปากพบเหงือกด้านกระพุ้งแก้มของฟันซี่ 46 บวม เนื้อเยื่อ
ในช่องปากปกติ (รูปที่ 2 B) จากภาพรังสีกระดูกขากรรไกรล่าง
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ชนิดหลัง-หน้า (postero-anterior) และด้านข้างแบบเฉียง
(lateral oblique) (รูปที่ 2 C และ 2 D) พบลักษณะเงาโปร่งรังสี
ชนิดเดีย่ วขอบเขตชัดเจน (well-defined unilocular radiolucency) ขนาดใหญ่จากบริเวณฟันซี่ 46 จนถึงส่วนยื่นคอโรนอยด์
(coronoid process) และใต้ต่อคอของคอนดายล์ (neck of
condyle) ของกระดูกขากรรไกรล่างโดยเหลือขอบบาง ๆ บริเวณ
ขอบล่างของกระดูกขากรรไกรล่างเท่านั้น และพบฟันซี่ 47 อยู่
ในรอยโรค ได้ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นเป็น 1) ถุงนํ้าเดนทิเจอรัส
(dentigerous cyst) และ 2) อะเมโลบลาสโทมา ได้ทำ�การกรีด
เนื้อเยื่อออกตรวจ (incisional biopsy) ผลทางจุลพยาธิวิทยา
เป็น ameloblastoma-plexiform type
เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้เป็นเด็กที่ยังมีการเจริญเติบโตของ
กระดูกขากรรไกรและใบหน้าอยู่ ประกอบกับลักษณะเนื้องอก
เป็นถุงนํ้าเดียว จึงให้การรักษาโดยใช้ dredging method ร่วม
กับสารละลายคาร์นอยตามขั้นตอนที่กล่าวแล้ว (รูปที่ 3 A) ภาย
หลังทำ� deflation บริเวณฟันซี่ 47 ไปประมาณ 9 เดือน พบว่า
แก้มขวายุบลง และมีเนื้องอกขึ้นมาเต็มจนถึงด้านบนของโพรง
รอยโรค (รูปที่ 3 B) ภาพรังสีกระดูกขากรรไกรล่างชนิดหลัง-หน้า
และด้านข้างแบบเฉียง (รูปที่ 3 C และ 3 D) พบมีขอบของรอยโรค
แยกออกชัดเจนจากกระดูกข้างใต้ จึงทำ�การผ่าตัดภายใต้การดม
ยาสลบ โดยถอนฟันซี่ 46 และ 47 ควักเนื้องอกออกจนถึงกระดูก
ปกติข้างใต้ที่มีลักษณะแข็ง ตัดเส้นประสาทอินฟีเรียร์อัลวีโอลาร์
(inferior alveolar nerve) ทิ้ง จากนั้นใช้ผ้าสำ�ลีช้ินชุบสาร
ละลายคาร์นอยแบบหมาด ๆ วางดาดบนผิวกระดูกด้านในของ
โพรงของรอยโรคเป็นเวลา 5 นาที 2 ครั้งแล้วล้างออก ใช้ผ้ากอซ
ชุบทิงเจอร์เบนซอยน์ (tincture benzoin) ใส่จนเต็มโพรงกระดูก และนำ�ผ้ากอซออกในวันที่ 7 หลังผ่าตัด ผลชิ้นเนื้อเป็น ameloblastoma-plexiform type ได้ทำ�การ dredging ซํ้าร่วม
กับการใช้สารละลายคาร์นอยอีก 2 ครั้งห่างกัน 3 เดือน ผลชิ้น
เนื้อไม่พบกลุ่มเซลล์เนื้องอกทั้ง 2 ครั้ง ได้ติดตามการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการตรวจทางคลินิกและภาพรังสี หลังติดตามการ
รักษาเป็นเวลา 1 ปีพบขากรรไกรมีรูปร่างลักษณะกลับเป็นปกติ
(รูปที่ 4) หลังติดตามการรักษาเป็นเวลา 4 ปี ใบหน้ามีรปู ร่างปกติ
(รูปที่ 5 A) ตรวจในช่องปากปกติ ไม่มีการบวมหรือลักษณะการ
กลับเป็นซํ้า ภาพรังสีแพโนรามิกพบกระดูกขากรรไกรล่างมี
ขนาดปกติ ไม่มีการกลับเป็นซํ้าของเนื้องอก (รูปที่ 5 B) จากนั้น
ผู้ป่วยขาดการติดต่อและไม่ได้มาติดตามผลการรักษา
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รูปที่ 2 สภาพผู้ป่วยรายที่ 1 ก่อนการรักษา A: ภาพใบหน้าด้านตรง B: ภาพภายในช่องปาก พบอาการบวมของเหงือกด้านกระพุ้งแก้มของฟันซี่
46 เยื่อเมือกช่องปากที่ปกคลุมมีลักษณะปกติ C: ภาพรังสีกระดูกขากรรไกรล่างชนิดหลัง-หน้า และ D: ชนิดด้านข้างแบบเฉียง แสดง
ลักษณะเงาโปร่งรังสีชนิดเดี่ยวขอบเขตชัดเจนขนาดใหญ่จากบริเวณฟันซี่ 46 จนถึงส่วนยื่นคอโรนอยด์ และใต้ต่อคอของคอนดายล์ของ
กระดูกขากรรไกรล่าง พบฟันซี่ 47 อยู่ในรอยโรคและถูกเบียดไปจนอยู่ที่บริเวณขอบล่างของกระดูกขากรรไกรล่าง
Fig. 2 Preoperative condition of the first patient, A: the frontal photograph, B: the intraoral photograph revealed the
bony swelling at buccal side of Tooth 46 with normal overlying mucosa, C: the posteroanterior, and D: lateral oblique
radiographs of the mandible showed the well-defined unilocular radiolucency, extending from Tooth 46 to the
coronoid process and subcondylar region of the mandible. Tooth 47 was displaced to inferior border of mandible.

ผู้ป่วยรายที่ 2
ผู้ป่วยชายไทยโสด อายุ 26 ปี มาพบทันตแพทย์ศัลยกรรม
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2538
ด้วยอาการบวมบริเวณแก้มขวา ผู้ป่วยไม่มีโรคประจำ�ตัวและ
ประวัติการแพ้ยา ให้ประวัติว่า เมื่อ 9 ปีก่อนได้รับผ่าตัดการ
ควักเนื้องอกอะเมโลบลาสโทมาที่กระดูกขากรรไกรล่างด้าน
ขวา จากนั้นขาดการติดตามการรักษา ตรวจครั้งนี้พบอาการ
บวมบริเวณแก้มขวา ไม่มีอาการปวด ตรวจในช่องปากพบการ
บวมบริเวณด้านหลังของฟันกรามล่าง (retromolar) ด้านขวา
ภาพรังสีแพโนรามิกแสดงเงาโปร่งรังสี ขอบมีลักษณะเป็นลอน
(scallop) จากบริเวณฟันกรามล่างขวาถึงกระดูกขากรรไกรส่วน
ท้ายฟันกราม (ramus) และมีกระดูกบาง ๆ บริเวณขอบล่างของ

กระดูกขากรรไกร (รูปที่ 6 A) ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็น
อะเมโลบลาสโทมาที่กลับเป็นซํ้า (recurrent ameloblastoma) ทำ�การกรีดเนือ้ เยือ่ ออกตรวจ พบภายในเป็นโพรงมีของเหลว
สีเหลืองบรรจุอยู่ ผลตรวจทางจุลพยาธิวิทยาเป็นอะเมโลบลาสโทมา เนื่องด้วยผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรออก
(mandibulectomy) จึงให้การรักษาโดย dredging method
ร่วมกับการใช้สารละลายคาร์นอย ตามขั้นตอนเดียวกับผู้ป่วย
รายแรก ได้ทำ� deflation ไปเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ภาพรังสีแสดง
ให้เห็นว่ารอยโรคมีขนาดเล็กลงมาก ร่วมกับมีขอบของรอยโรค
แยกออกชัดเจนจากกระดูกข้างใต้ (รูปที่ 6 B) จึงได้ทำ�การ dredging ซํ้าร่วมกับสารละลายคาร์นอย 3 ครั้ง ห่างกันประมาณ 2-3
เดือน จากการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาไม่พบกลุ่มเซลล์เนื้องอก
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รูปที่ 3 การรักษาด้วยวิธีเดร็ดจิง A: การเปิดโพรงบริเวณฟันซี่ 47 B: 9 เดือนหลังเปิดโพรงบริเวณฟันซี่ 47 พบมีเนื้องอกขึ้นมาเต็มจนถึงด้านบน
ของโพรงรอยโรค C: ภาพรังสีกระดูกขากรรไกรล่างชนิดหลัง-หน้า และ D: ชนิดด้านข้างแบบเฉียง พบขอบของรอยโรคแยกออกชัดเจน
จากกระดูกข้างใต้ (ศรชี้)
Fig. 3 Dredging method, A: deflation at area 47, B: nine months post-deflation at area 47, tumor mass filled the cystic
cavity, C: the posteroanterior, and D: lateral oblique radiographs of the mandible showed the clear bone outline
(arrows).

ทั้ง 3 ครั้ง ได้ติดตามผลการรักษาเป็นระยะ ๆ จากการส่งตรวจ
ภาพรังสี 2 ปี 4 เดือนหลังการรักษาไม่พบการกลับเป็นซํ้าของ
เนื้องอก (รูปที่ 6 C) หลังการรักษา 8 ปี ผู้ป่วยกลับมาด้วยอาการ
ใส่ฟันเทียมถอดได้แล้วเจ็บ ตรวจพบอาการบวมบริเวณขอบ
บนของกระดูกขากรรไกรล่างส่วนลำ�ตัว (body) กดนิ่ม จากภาพ
รังสีแพโนรามิก (รูปที่ 6 D) พบเงาโปร่งรังสีขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลางขนาด 7 มม. ทำ�การกรีดเนื้อเยื่อออกตรวจอีกครั้ง ผลตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยาเป็นอะเมโลบลาสโทมาที่กลับเป็นซํ้า เนื่อง
จากเนื้องอกที่กลับเป็นซํ้ามีขนาดเล็กจึงรักษาโดยใช้ dredging
method ร่วมกับสารละลายคาร์นอยภายใต้การฉีดยาชา โดย
ทำ�การควักเนื้องอกออกทั้งหมด และ dredging ซํ้าอีก 3 ครั้ง

จากการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาไม่พบกลุ่มเซลล์เนื้องอกทั้ง
3 ครั้ง ติดตามผลการรักษาต่อเนื่องอีก 11 ปี ซึ่งได้ส่งถ่ายภาพ
รังสีแพโนรามิก (รูปที่ 6 E) ไม่พบการกลับเป็นซํ้า ผู้ป่วยมีลักษณะใบหน้าและขากรรไกรเป็นปกติ ภายในช่องปากไม่พบอาการ
บวม ใส่ฟันเทียม เคี้ยวอาหารได้ดี มีสุขภาพจิตดี และพึงพอใจ
ต่อการรักษา (รูปที่ 7 A-7 D) รวมเวลาที่ติดตามการรักษาทั้งสิ้น
19 ปี

ผู้ป่วยรายที่ 3
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 24 ปี มาด้วยอาการบวมในช่องปาก
บริเวณฟันซี่ 36 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2534 ผู้ป่วยมีประวัติ
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A
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รูปที่ 4 สภาพหลังการรักษา 1 ปี A: ภาพรังสีกระดูกขากรรไกรล่างชนิดหลัง-หน้า และ B: ชนิดด้านข้างแบบเฉียง กระดูกขากรรไกรล่างมีรูปร่าง
ลักษณะกลับเป็นปกติ
Fig. 4 One-year follow-up, A: the posteroanterior, and B: lateral oblique radiographs of the mandible showed normal
contour of mandible.

A

B

รูปที่ 5 สภาพหลังการรักษา 4 ปี A: ใบหน้ามีรูปร่างปกติ และ B: ภาพรังสีแพโนรามิก พบกระดูกขากรรไกรล่างมีขนาดปกติ ไม่มีการกลับเป็นซํ้า
ของเนื้องอก
Fig. 5 Four-year follow-up, A: normal facial appearance, and B: panoramic radiograph revealed normal contour of the
mandible with no sign of recurrence.

เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) ตอนวัยเด็ก ปัจจุบันไม่มี
อาการแล้ว จากการตรวจสภาพทั่วไปแข็งแรงดี พบมีอาการบวม
บริเวณแก้มซ้ายเล็กน้อย (รูปที่ 8A) สีผิวปกติ ภายในช่องปาก
พบเหงื อ กบวมบริ เ วณฟั น ซี่ 34-36 ทั้ ง ด้ า นกระพุ้ ง แก้ ม และ
ด้านลิ้น กดนิ่ม สีเหงือกปกติ ไม่เจ็บ ฟันซี่ 36 โยกระดับ 3 (รูป
ที่ 8 B) ภาพรังสีกระดูกขากรรไกรล่างด้านข้างแบบเฉียง บริเวณ
ส่วนลำ�ตัวของกระดูกขากรรไกรล่างพบเงาโปร่งรังสีเป็นช่อง ๆ

และมีเงาทึบรังสีค่ัน (รูปที่ 8 C) ในขณะที่ภาพรังสีรอบปลาย
รากฟันแสดงเงาโปร่งรังสีแบบถุงนํ้าหลายถุงบริเวณรอบรากฟัน
ซี่ 34-36 และการละลายรากฟันซี่ 36 (รูปที่ 8 D และ 8 E) ให้การ
วินิจฉัยเบื้องต้นเป็นอะเมโลบลาสโทมา ได้ทำ�ถอนฟันซี่ 36 และ
ตัดชิน้ เนือ้ บางส่วนส่งตรวจทางจุลพยาธิวทิ ยา พบภายในรอยโรค
มีลักษณะเป็นเนื้อตัน (solid) ผลการตรวจชิ้นเนื้อเป็นอะเมโลบลาสโทมาจึงได้วางแผนการรักษาโดยใช้ dredging method
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รูปที่ 6 ภาพรังสีแพโนรามิก ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาของผู้ป่วยรายที่ 2 A: ภาพรังสีก่อนการรักษา แสดงรอยโรคที่มีลักษณะเป็นเงาโปร่ง
รังสี ขอบมีลักษณะเป็นลอน มีขอบเขตตั้งแต่บริเวณฟันกรามล่างขวาถึงกระดูกขากรรไกรส่วนท้ายฟันกราม และมีกระดูกบาง ๆ บริเวณ
ขอบล่างของกระดูกขากรรไกร B: หลังทำ�การเปิดโพรง 7 สัปดาห์ พบรอยโรคมีขนาดเล็กลง เห็นมีขอบเขตกระดูกชัดเจน (ศรชี้) C: หลัง
การรักษา 2 ปี 4 เดือน การหายของกระดูกเป็นปกติ ไม่พบการกลับเป็นซํ้าของเนื้องอก D: หลังการรักษา 8 ปี พบการกลับเป็นซํ้าของ
อะเมโลบลาสโทมา เป็นลักษณะรอยโรคโปร่งรังสีขนาดเล็กที่ขอบบนของขากรรไกรล่างด้านขวา (ศรชี้) และ E: หลังการรักษาครั้งที่ 2 เป็น
เวลา 11 ปี พบรูปร่างของกระดูกขากรรไกรล่างใกล้เคียงปกติ ไม่พบการกลับเป็นซํ้าของเนื้องอก
Fig. 6 Panoramic radiographs, preoperative, between treatment and postoperative, of the second patient, A: preoperative
radiograph revealed radiolucent lesion with well-defined scalloped border, extending from right molar to ramus
region. Thin bone at inferior border of mandible was revealed, B: seven-week post-deflation, the lesion size decreased with clear bone outline (arrow), C: two years and 4 months postoperative, normal bone healing, with no
sign of recurrence, was revealed, D: eight-year postoperative, recurrent ameloblastoma, as the small radiolucent
lesion at upper border of mandible (arrow), was revealed, and E: eleven-year post second treatment, morphology of
the mandible was nearly normal with no sign of recurrence.

ร่วมกับสารละลายคาร์นอยตามขั้นตอนที่กล่าวแล้ว ร่วมกับตัด
เส้นประสาทอินฟีเรียร์อัลวีโอลาร์ ทำ� dredging ซํ้า 2 ครั้ง ห่าง
กันประมาณ 2-3 เดือน จากการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาไม่พบ
กลุ่มเซลล์เนื้องอกทั้ง 2 ครั้ง ได้ติดตามผลการรักษาเป็นระยะ ๆ

ไม่พบการกลับเป็นซํ้า จนกระทั่ง 6 ปีหลังการรักษา ผู้ป่วยกลับ
มาด้วยอาการบวมบริเวณเหงือกด้านล่างซ้าย ใส่ฟันเทียมไม่ได้
ภาพรังสีแพโนรามิกพบเงาโปร่งรังสีทขี่ อบบนของกระดูกขากรรไกรล่างซ้ายส่วนลำ�ตัวขนาด 1 × 1.5 ซม. (รูปที่ 9 A) ได้ทำ�การ
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รูปที่ 7 19 ปีหลังการรักษาครั้งแรก (11 ปี หลังการรักษาครั้งที่ 2) A: ผู้ป่วยมีลักษณะใบหน้าและขากรรไกรเป็นปกติ B: ภายในช่องปากไม่พบ
อาการบวม C และ D: ใส่ฟันเทียม เคี้ยวอาหารได้ดี
Fig. 7 Nineteen-year postoperative (11 years post second treatment), A: normal facial profile was revealed, B: no intraoral
swelling, C and D: edentulous ridge was restored with removable denture in good condition.

กรีดเนื้อเยื่อออกตรวจ ผลตรวจทางจุลพยาธิวิทยาเป็นอะเมโลบลาสโทมาทีก่ ลับเป็นซํา้ เนือ่ งจากเนือ้ งอกมีขนาดเล็กจึงให้การ
รักษาภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ โดยถอนฟันซี่ 33 ควักเนื้อ
งอกออกทั้งหมด ตามด้วยการทำ� dredging ร่วมกับสารละลาย
คาร์นอย 2 ครัง้ ห่างกัน 2-3 เดือน จากการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาไม่พบกลุ่มเซลล์เนื้องอกทั้ง 2 ครั้ง ได้ติดตามผลการรักษา
ต่ออีก 16 ปี จากภาพรังสีไม่พบการกลับเป็นซํ้าอีก (รูปที่ 9 B)
ผู้ป่วยมีรูปร่างใบหน้าและขากรรไกรปกติ ใส่ฟันเทียม สามารถ
เคี้ยวอาหารได้ดี และดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติ รวมเวลาทั้งหมดที่
ติดตามการรักษา 22 ปี

วิจารณ์
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า อะเมโลบลาสโทมาในกระดูก
ขากรรไกรเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง แต่มีพฤติกรรมรุกราน มี
ลักษณะทางพยาธิวิทยาหลายรูปแบบ และมีอัตราการกลับเป็น

ซํ้าหลังผ่าตัดได้บ่อย การรักษาจึงมีทั้งการผ่าตัดเชิงอนุรักษ์ และ
การผ่าตัดแบบตัดขากรรไกรออกบางส่วนหรือทั้งหมด อะเมโลบลาสโทมาในกระดูกขากรรไกรอาจแบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้เป็น
ชนิดถุงนํ้าเดียว ชนิดถุงนํ้าหลายถุง และชนิดเนื้อตัน นอกจาก
นี้อะเมโลบลาสโทมาชนิดถุงนํ้าเดียวยังสามารถจำ�แนกออกเป็น
ชนิดย่อย (subtype) 3 ชนิด(6) ได้แก่ ลูมินัล อินทราลูมินัล และ
มิวรัล โดยอะเมโลบลาสโทมาถุงนํ้าเดียวชนิดมิวรัลจะมีลักษณะ
ทางพยาธิวิทยาที่รุกรานมากกว่าชนิดลูมินัล และอินทราลูมินัล
จึงมีผู้ให้การรักษาชนิดมิวรัลด้วยวิธีเดียวกับชนิดเนื้อตัน อย่าง
ไรก็ตาม การกรีดเนื้อเยื่อออกตรวจอาจไม่สามารถวินิจฉัยว่า
เป็นอะเมโลบลาสโทมาถุงนํา้ เดียวชนิดมิวรัลได้ เนือ่ งจากลักษณะ
การรุกราน (invasive) ของเนื้องอกอาจพบเพียงบางตำ�แหน่ง
เท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการกลับเป็นซํ้าของอะเมโลบลาสโทมาชนิดถุงนํ้าเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรักษาด้วยการควัก
ออก หลายการศึกษาพบว่าอะเมโลบลาสโทมาชนิดถุงนํ้าเดียว
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รูปที่ 8 สภาพผู้ป่วยรายที่ 3 ก่อนการผ่าตัด A: พบมีอาการบวมบริเวณแก้มซ้ายเล็กน้อย B: ภายในช่องปากพบเหงือกบวมบริเวณฟันกรามน้อย
ถึงฟันกรามล่างซ้าย ทั้งด้านกระพุ้งแก้มและด้านลิ้น C: ภาพรังสีกระดูกขากรรไกรล่างด้านข้างแบบเฉียง พบเงาโปร่งรังสีแบบถุงนํ้าหลาย
ถุง ขอบเป็นลอน บริเวณส่วนลำ�ตัวของกระดูกขากรรไกรล่าง D และ E: ภาพรังสีรอบปลายรากฟัน แสดงเงาโปร่งรังสีแบบถุงนํ้าหลายถุง
บริเวณรอบรากฟันซี่ 34-36 และการละลายรากฟันซี่ 36
Fig. 8 Preoperative condition of the third patient, A: mild swelling at left cheek was revealed. B: intraoral photograph revealed buccal and lingual swelling at left lower premolar-molar region, C: lateral oblique radiograph of the mandible
revealed well-defined scalloped border, multicystic radiolucent lesion at left body of mandible, D and E: periapical
radiographs revealed multicystic radiolucent lesion around the roots of Teeth 34-36 with resorption of the 36 roots.

ที่ได้รับการรักษาเชิงอนุรักษ์ เช่น การควักออกร่วมกับขูดออก
พบอัตราการกลับเป็นซํ้าได้ถึงร้อยละ 11-35(8,13) จึงมีผู้แนะนำ�
ให้ใช้สารละลายคาร์นอยร่วมด้วย พบการกลับเป็นซํ้าลดลง
เหลือประมาณร้อยละ 10(8,14) ส่วนอะเมโลบลาสโทมาชนิดเนื้อ
ตันหรือชนิดถุงนํ้าหลายถุง พบว่าการควักออกหรือขูดออกมี

โอกาสกลับเป็นซํ้าได้สูงถึงร้อยละ 60-80(13,15) ดังนั้นรายงาน
หลายการศึกษาจึงแนะนำ�ให้ผ่าตัดกระดูกขากรรไกรออกทั้ง
หมดหรื อ บางส่ ว น อย่ า งไรก็ ต าม ในผู้ ป่ ว ยเด็ ก ที่ มี เ นื้ อ งอก
อะเมโลบลาสโทมาขนาดใหญ่ในขากรรไกร การตัดกระดูกขา
กรรไกรออกจะส่งให้เกิดผลเสียหลายประการ การรักษาโดย
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รูปที่ 9 ภาพรังสีแพโนรามิกหลังการรักษาของผู้ป่วยรายที่ 3 A: หลังการรักษา 6 ปี พบเงาโปร่งรังสีขนาดเล็กบริเวณขอบบนของขากรรไกรล่าง
ด้านซ้าย (ศรชี้) แสดงการกลับเป็นซํ้าของเนื้องอกอะเมโลบลาสโทมา และ B: หลังการรักษาครั้งที่ 2 เป็นเวลา 16 ปี พบรูปร่างของกระดูก
ขากรรไกรล่างปกติ ไม่พบการกลับเป็นซํ้าของเนื้องอก
Fig. 9 Postoperative panoramic radiographs of the third patient. A: six-year postoperative, recurrent ameloblastoma, as
the small radiolucent lesion at upper border of mandible (arrow), was revealed, and B: sixteen-year post second
treatment, morphology of the mandible was normal with no sign of recurrence.

ใช้วิธที ่ีเรียกว่า dredging method(12,16) ซึง่ เป็นการผ่าตัดรักษา
แบบอนุรักษ์ แต่สามารถจำ�กัดเนื้องอกอะเมโลบลาสโทมาออก
ทัง้ หมดอย่างสมบูรณ์และยังคงรูปร่างของขากรรไกรและใบหน้า
ได้ดี นอกจากนี้ขากรรไกรยังสามารถทำ�หน้าที่ได้ตามปกติ ให้
ผลทางจิตใจดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้รักษาเนื้องอกอะเมโลบลาสโทมาได้ทกุ ชนิดและทุกตำ�แหน่ง โดยพบอัตราการกลับเป็น
ซํ้าเพียงร้อยละ 16(12) โดยพบเนื้องอกที่เป็นซํ้าจะมีขนาดเล็ก
สามารถผ่าตัดภายใต้การฉีดยาชาได้ แต่การรักษาวิธีน้ีจำ�เป็น
ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
ทั้งในระหว่างผ่าตัดและช่วงเวลาติดตามผลการรักษา
ในระหว่างผ่าตัด จะมีการทำ� dredging ซํ้า ๆ โดยการขุด
เนื้อเยื่อแผลเป็นและกลุ่มเซลล์เนื้องอกที่อาจหลงเหลืออยู่ข้าง
ใต้ออก เพื่อให้มีการสร้างกระดูกใหม่ข้ึนมา โดยมีระยะห่างของ
การทำ� dredging แต่ละครั้งประมาณ 2-3 เดือน ในช่วงเวลาดัง
กล่าวการควักเนื้อเยื่อแผลเป็น และการขุดกระดูกที่ใหม่ท่ีเพิ่ง
สร้างออกจะทำ�ได้ง่าย รวมทั้งกลุ่มเซลล์เนื้องอกที่เหลือค้างอยู่
จะถูกกำ�จัดออกด้วย ในแต่ละครั้งของการทำ� dredging จำ�เป็น
ต้องทำ�การขุดไปจนถึงกระดูกแข็ง ๆ ที่อยู่ใต้ทุกครั้ง ในกรณีท่ี
ผู้ป่วยขาดการติดต่อระหว่างการทำ� dredging แต่ละครั้งเป็น
เวลามากกว่า 3 เดือน มักพบว่ากระดูกข้างใต้เนื้อเยื่อแผลเป็น
จะแข็งขึ้นมากจนการขุดออกทำ�ได้ยาก อาจเป็นสาเหตุให้มีการ
เหลือค้างของกลุ่มเซลล์เนื้องอก และเพิ่มโอกาสการกลับเป็นซํ้า
การใช้สารละลายคาร์นอยจะเพิ่มประสิทธิภาพของการ

รักษาและลดจำ�นวนครั้งของการทำ� dredging มีรายงานว่า
ตรวจพบเซลล์อะเมโลบลาสโทมาในชั้นกระดูกโปร่ง (cancellous) ที่อยู่ลึกลงไปจากขอบของเนื้องอกได้อีก 2-8 มม.(17) ซึ่ง
อาจเป็นสาเหตุให้การควักอะเมโลบลาสโทมาถุงนํ้าเดียวชนิด
มิวรัล หรือชนิดถุงนํ้าหลายถุงมีการกลับเป็นซํ้าได้บ่อย มีผู้ใช้
สารละลายคาร์นอยทาดาดบริเวณโพรงกระดูกภายหลังการควัก
เนื้องอก พบว่าสารละลายคาร์นอยสามารถซึมลงในชั้นกระดูก
โปร่งได้ถึง 1.5 มม. และสามารถทำ�ลายเซลล์เนื้องอกที่อยู่ใน
กระดูกโปร่งได้(18) การทาสารละลายคาร์นอย และทิง้ ไว้ 3-5 นาที
ภายหลังการควักอะเมโลบลาสโทมาชนิดถุงนํา้ เดียวอาจลดอัตรา
การกลับเป็นซํ้าเหลือเพียงร้อยละ 10(14) จากรายงานของ Kawamura และคณะ(16) ซึ่งได้รักษาอะเมโลบลาสโทมาขนาดใหญ่
ในขากรรไกรล่างโดยใช้ dredging method เพียงอย่างเดียว
พบว่าต้องทำ� dredging ซํ้า ๆ ถึง 5 ครั้ง จึงจะไม่พบกลุ่มเซลล์
เนื้องอก 3 ครั้งติดกัน แต่ในรายงานนี้ได้ใช้ dredging method
ร่วมกับสารละลายคาร์นอย สามารถลดจำ�นวนครั้งของการทำ� 
dredging เหลือเพียง 2, 3 และ 2 ครั้ง ในผู้ป่วยรายที่ 1, 2 และ
3 ตามลำ�ดับ จึงอาจกล่าวได้ว่าสารละลายคาร์นอยสามารถทำ�
ลายเซลล์อะเมโลบลาสโทมาทีอ่ าจเหลือค้างในกระดูกได้ เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาและลดจำ�นวนครั้งของการทำ� 
dredging ลงได้
ผูป้ ว่ ยรายแรกเป็นเด็กอายุ 10 ปี การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรออกจะส่งผลเสียหลายประการ จึงพิจารณาเลือกรักษาโดย
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ใช้ dredging method ขณะทำ� deflation พบลักษณะรอย
โรคเป็นถุงนํ้าขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยรายแรก ศัลยแพทย์
ยังไม่มปี ระสบการณ์ในการเห็นขอบเขตกระดูกทีช่ ดั เจน จึงได้รอ
เป็นระยะเวลานานถึง 9 เดือน จนเนื้องอกขึ้นมาเต็มถึงขอบด้าน
บนของโพรง จากนั้นจึงทำ�การควักออกร่วมกับใช้สารละลาย
คาร์นอย และ dredging อีก 2 ครั้ง พบว่าการควักออกทำ�ได้ไม่
ยาก การหายของแผลเกิดขึน้ รวดเร็ว ภายในเวลา 1 ปีเศษ กระดูก
ขากรรไกรก็กลับมามีรูปร่างใกล้เคียงปกติ
ผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นอะเมโลบลาสโทมาชนิดถุงนํ้าหลายถุง
ที่กลับเป็นซํ้า การรักษาที่เหมาะสมคือผ่าตัดขากรรไกรด้านขวา
ออกร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูก แต่ผู้ป่วยปฏิเสธแนวทางการ
รักษานี้ จึงได้เลือกรักษาด้วยวิธีดังกล่าว ด้วยเหตุผลว่าเป็นรอย
โรคทีก่ ลับเป็นซํา้ เป็นอะเมโลบลาสโทมาชนิดถุงนํา้ หลายถุง และ
การเข้าผ่าตัดค่อนข้างยาก จึงได้ทำ� dredging ไปถึง 3 ครั้ง ซึ่งก็
ตรวจไม่พบกลุ่มเซลล์เนื้องอกทั้ง 3 ครั้ง เปรียบเทียบกับรายงาน
ของ Kawamura และคณะ(16) ซึง่ ให้การรักษาอะเมโลบลาสโทมา
โดยใช้ dredging method 5 ครั้ง ไม่พบกลุ่มเซลล์เนื้องอกหลง
เหลือจำ�นวน 3 ครั้ง และได้ติดตามการรักษาจนครบ 14 ปี โดย
ไม่พบการกลับเป็นซํ้า ต่างจากกรณีของผู้ป่วยรายที่ 2 ซึ่งพบ
เนื้องอกอะเมโลบลาสโทมากลับเป็นซํ้าบริเวณขอบบนสุดของ
กระดูกขากรรไกรล่าง 8 ปีหลังทำ�การผ่าตัด เนือ่ งจากกระบวนการ
รักษานี้มีการขุดเนื้อเยื่อแผลเป็นออกซํ้า ๆ พร้อมกับเนื้องอกที่
อาจตกค้างอยู่ เซลล์เนือ้ งอกทีเ่ หลือค้างจึงเคลือ่ นขึน้ มาอยูท่ ขี่ อบ
บนของขากรรไกรตามกระบวนการหายของแผล การกลับเป็น
ซํ้าจึงพบที่ด้านบน โดยเป็นรอยโรคขนาดเล็กซึ่งสามารถทำ�การ
ผ่าตัดเล็กเพื่อกำ�จัดออกภายใต้การฉีดยาชาได้
สำ�หรับผู้ป่วยรายที่ 3 นั้น ศัลยแพทย์ได้มีประสบการณ์ใน
การรักษาอะเมโลบลาสโทมาด้วยวิธีดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว
แม้รอยโรคจะเป็นอะเมโลบลาสโทมาชนิดเนื้อตัน แต่ตำ�แหน่ง
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หน่วยงาน .........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่

.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................ โทร ..................................................................................................

วารสารของสมาคมฯ จะออกปีละ 2 ฉบับ
ค่าสมัครสมาชิกวารสาร ปีละ 300 บาท
ต้องการสมัครเป็นสมาชิกวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากฯ ........... ปี
พร้อมนี้ได้ชำ�ระค่าสมัครเป็น :
r

เงินสด จำ�นวนเงิน ............................... บาท
(ลงนาม).......................................................................................

ส่งใบสมัครที่ สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์		
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 34 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-8581 โทรสาร 0-2218-8581

ใบเสนอราคาและตอบรับลงโฆษณาในวารสารศัลยศาสตร์ช่องปาก
		
		

เขียนที่ ..............................................................................................
วันที่ ........................................................................................................

เรียน

ผู้จัดการวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ข้าพเจ้า ............................................................................................................. ตำ�แหน่ง..............................................................................
บริษัท/ห้างร้าน................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................โทรศัพท์ .............................................................โทรสาร .............................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................................................................................
มีความยินดีลงโฆษณาในวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำ�ปี พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 67-68)
จำ�นวน ............... ฉบับ (ปีละ 2 ฉบับ จำ�นวนพิมพ์ครั้งละ 1,000 เล่ม)
พืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการลงโฆษณา (โปรดดูรายละเอียดข้างล่าง)....................................................................................................................................................
จำ�นวนหน้า .................. จำ�นวนเงิน ................................... บาท (............................................................................................................................)
พร้อมกันนี้ได้แนบ: สไลด์ ..................... ภาพ เพลท ..................... ชิ้น ภาพ ..................... ภาพ
					 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................................................
มาเพื่อดำ�เนินการต่อไปแล้ว
(ลงชื่อ) ..................................................................................................
( ...........................................................................................)
โดยจะชำ�ระเป็น r เช็ค ธนาคาร ........................................................... เลขที่ .................................. จำ�นวนเงิน .......................................... บาท
		 สั่งจ่าย “สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล”
r เงินสด จำ�นวนเงิน .......................................... บาท
r โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร์
		 ขื่อบัญชี “สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล”
		 เลขที่บัญชี 123-1-51281-3 จำ�นวนเงิน .......................................... บาท
ส่งหลักฐานใบตอบรับลงโฆษณามาที่ Fax. (02) 218-8581 หรือ E-mail: thaiaoms@gmail.com
อัตราค่าโฆษณา
ปกหลังด้านนอก
ปกหลังด้านใน
ปกหน้าด้านใน

2 ฉบับ (บาท)
30,000
20,000
20,000

1 ฉบับ (บาท)
20,000
15,000
15,000

ประเภทงาน
งานสองสี
งานสองสี
งานสองสี

หมายเหตุ: ส่งอาร์ตเวิร์คได้ที่ thaiaoms@gmail.com และงานที่ส่งมาต้องเป็น 2 สีหรือขาวดำ�เท่านั้น หากบริษัทท่านส่งเป็นงาน 4 สีมา
สมาคมฯ จะให้โรงพิมพ์เป็นผู้แก้ไขเอง หากเกิดความผิดพลาดทางรูปภาพหรือรายละเอียดของงาน สมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
**ส่งแบบตอบรับและอาร์ตเวิร์คภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-8581 ติดต่อ กิตติยา สมานมาก (แหน๋ม)

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ สศม. 1/2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงโฆษณาในวารสารสมาคมฯ
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด้วยสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำ�วารสาร
ของสมาคมฯ ซึ่งจะตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ครั้งละประมาณ 1,000 เล่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายไปยังสมาชิกของสมาคมฯ
ทั่วประเทศ ซึ่งสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่สินค้าของบริษัทท่าน ดังนั้นจึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์รับการสนับสนุนจากท่าน โดยลงโฆษณาผลิตภัณฑ์ในวารสารสมาคม พร้อมกันนี้ได้แนบใบเสนอราคาและแจ้ง
ลงโฆษณามาเพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 0-2218-8581 ติดต่อคุณกิตติยา สมานมาก หรือ
E-mail: thaiaoms@gmail.com สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากฯ ได้กำ�หนดอัตราค่าโฆษณาและลักษณะงานไว้ดังนี้
อัตราค่าโฆษณา
ปกหลังด้านนอก
ปกหลังด้านใน
ปกหน้าด้านใน

2 ฉบับ (บาท)
30,000
20,000
20,000

1 ฉบับ (บาท)
20,000
15,000
15,000

ประเภทงาน
งานสองสี
งานสองสี
งานสองสี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้ด้วย
		
ขอแสดงความนับถือ
		
		

(พล.ต.ต.พิมล บำ�รุง)
นายกสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากฯ

