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Abstract

ว.  ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 32 หน้า 10-13, พ.ศ.2561

บทบรรณาธิการ
Editorial

แนวปฏิบัติการทำ�วิจัยสำ�หรับทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ.2561
Guidelines for research conduct
in the Oral and Maxillofacial Surgery Residency Training, 2018

จากประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำ�งานวิจัยของทันตแพทย์ประจำ�บ้าน พ.ศ.2561(1) และ (ร่าง)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการทำ�งานวิจัยของทันตแพทย์ประจำ�บ้าน (ปรับปรุง ณ วันที่ 20 เมษายน 2561)(2) ซึ่งนำ�เสนอในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจยั (อพว.) กระผม ในฐานะสาราณียกร และเลขานุการ อพว. สาขาศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ใคร่ขอสรุปแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าว โดยเน้นประเด็นสำ�คัญ เพิม่ เติมประเด็นทีเ่ ป็นแนวทางปฏิบตั เิ ฉพาะสำ�หรับสาขาศัลยศาสตร์ชอ่ ง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จากที่ประชุม อพว. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2561-4/2561 และ
สรุปความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันฝึกอบรม อพว. และราชวิทยาลัย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำ�หรับการปฏิบัติงานและการดำ�เนินงาน
วิจัยของทันตแพทย์ประจำ�บ้าน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศดังกล่าวกำ�หนดให้ทันตแพทย์ประจำ�บ้านทุกคนต้องทำ�งานวิจัยตามเงื่อนไขการฝึกอบรม อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมี
ขอบเขตงานวิจัยตั้งแต่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน การวิจัยทางคลินิก การวิจัยเอกสารเชิงประจักษ์ เช่น การทำ�
systematic review และ meta-analysis การวิจัยด้านสาธารณสุข ด้านระบบบริการทางการแพทย์ และด้านทันตแพทยศาสตร์
ศึกษา(1) หากทันตแพทย์ประจำ�บ้านเลือกการทำ� systematic review ขอให้ระบุคำ�ว่า systematic review ในชื่อเรื่องให้ชัดเจน และ
อาจเลือกคำ�แปลเป็นภาษาไทยที่สอดคล้องกัน เช่น การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ หรือการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ
สำ�หรับขั้นตอนต่าง ๆ และการจัดทำ�เอกสารที่เกี่ยวข้องสำ�หรับการทำ�วิจัย อาจสรุปได้ดังนี้
1. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ส่ง อพว. เพื่อทราบ)
หัวหน้าสถาบันทำ�หน้าทีแ่ ต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก โดยอาจเลือกจากอาจารย์ประจำ�ของสถาบัน หรืออาจารย์พเิ ศษภายนอก
ก็ได้ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักมีดังนี้

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2561

●

●

●

กรณีเป็นบุคลากรประจำ�ของสถาบัน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพอื่น ที่ อพว. เห็นชอบ
มีคุณสมบัติดังนี้
- ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร ตรงกับสาขาทันตแพทย์ประจำ�บ้าน หรือ
- ดำ�รงตำ�แหน่งวิชาการ ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป หรือ
- มีคุณวุฒิปริญญาเอก (หรือเทียบเท่า)
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของทันตแพทย์ประจำ�บ้านได้ไม่เกิน 4 คน
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กรณีเป็นบุคลากรภายนอกสถาบัน
เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพอื่น ที่ อพว. เห็นชอบ
มีคุณสมบัติดังนี้
- ได้รบั วุฒบิ ตั ร หรืออนุมตั บิ ตั ร ตรงกับสาขาทันตแพทย์ประจำ�บ้าน หรือ
- ดำ�รงตำ�แหน่งวิชาการ ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
หรือ
- มีคุณวุฒิปริญญาเอก (หรือเทียบเท่า)
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของทันตแพทย์ประจำ�บ้านได้ไม่เกิน 4 คน
ได้รับคำ�อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าสถาบันอาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพิ่มเติมได้ และหากมีความจำ�เป็น หัวหน้าสถาบันอาจขอยกเว้นคุณสมบัติ
(ในประเด็นจำ�นวนที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) โดยยื่นเรื่องต่อ อพว. เพื่อให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี
ภายหลังแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และเลือกหัวข้อเรื่องแล้ว ให้ทันตแพทย์ประจำ�บ้านลงทะเบียน
ต่อผู้อำ�นวยการหลักสูตร จากนั้นให้ผู้อำ�นวยการหลักสูตรส่งหลักฐานการลงทะเบียนมายัง อพว. เพื่อทราบ หากเลขานุการ อพว. หรือ
ทางผู้อำ�นวยการหลักสูตรมีประเด็นข้อสงสัย จะนำ�เข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุม อพว.
2. การสอบโครงร่างงานวิจัย (กระบวนการภายใน)
หัวหน้าสถาบันทำ�หน้าทีแ่ ต่งตัง้ คณะกรรมการสอบโครงร่างการวิจยั ของทันตแพทย์ประจำ�บ้าน ซึง่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอก อย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
●

●

●

●

คุณสมบัติของกรรมการสอบโครงร่างการวิจัย (เพียงข้อใดข้อหนึ่ง)
ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ
ดำ�รงตำ�แหน่งวิชาการ ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป หรือ
มีคุณวุฒิปริญญาเอก (หรือเทียบเท่า)
กรณีที่ไม่ตรงคุณสมบัติ 3 ข้อนี้ ให้ทำ�เรื่องผ่าน อพว. เพื่อให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี

3. การขออนุมัติโครงร่างงานวิจัย (ส่ง อพว. และราชวิทยาลัย)
เมื่อทันตแพทย์ประจำ�บ้านสอบโครงร่างการวิจัยผ่าน และลงทะเบียนงานวิจัยแล้ว ต้องส่งแบบเสนอขออนุมัติโครงร่างงาน
วิจัย (รว.วจ.5) ผ่านหัวหน้าสถาบัน เพื่อให้ อพว. รับรอง และส่งเรื่องต่อไปยังคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
สำ�หรับการประชุม อพว. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลนั้น มี 2 กรณี
●

●

การประชุมวาระปกติ
ขั้นตอน อพว.: ฝ่ายเลขานุการ อพว. จะส่งเรื่องเพื่อพิจารณา โดยเป็นวาระ
เพื่อพิจารณาวาระหนึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ซึ่งจะประชุมทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน
ขั้นตอนราชวิทยาลัย: หากได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ อพว. จะสรุปความเห็น และจัดส่งแบบฟอร์ม รว.วจ. 5 ให้
กับฝ่ายเลขานุการของราชวิทยาลัย เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมของ
เดือนถัดไป ซึ่งจะประชุมทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนเช่นกัน

●

●

การประชุมกรณีเร่งด่วน
ฝ่ายเลขานุการ อพว. จะส่งเรื่องผ่าน social media หรือไปรษณีย์
อิเล็คทรอนิคส์ ไปยังคณะกรรมการ อพว. เพือ่ พิจารณา และจะประสาน
ไปยังราชวิทยาลัยเพื่อแจ้งคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ผลการพิจารณาจะแจ้งในทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ภายในเดือนนั้น เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

โดยทั่วไป กรณีที่โครงร่างงานวิจัยเป็นการวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ทดลอง จำ�เป็นต้องแนบใบ Certificate of Approval จาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (research ethic committee) ในมนุษย์หรือสัตว์ พร้อมให้ผู้อำ�นวยการฝึกอบรม/หัวหน้า
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ภาควิชาลงนามมาด้วย อย่างไรก็ตาม หากในสถาบันนั้นคณะกรรมการวิจัยได้กลั่นกรองแล้วว่าไม่จำ�เป็นต้องผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เช่น การศึกษาจากภาพรังสี หรือเวชระเบียน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวม และมี
ระบบรักษาความลับผู้ป่วยที่เหมาะสม ขอให้ทำ�บันทึกคำ�ชี้แจงมายัง อพว. ด้วย
เนื่องจากการประชุมของ อพว. วาระปกติจะเป็นการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบทุกสิ้นเดือน และจะส่งผลการพิจารณา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังราชวิทยาลัย ซึ่งจะประชุมในสิ้นเดือนถัดไป ทันตแพทย์
ประจำ�บ้านจึงจำ�เป็นต้องเผื่อเวลาสำ�หรับขั้นตอนดำ�เนินการส่วนนี้ด้วย
หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย หลังจากที่ อพว. รับรองแล้ว ทันตแพทย์
ประจำ�บ้านต้องยืน่ คำ�ร้องผ่านหัวหน้าสถาบัน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทปี่ รึกษางานวิจยั ต่อ อพว. เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. การดำ�เนินงานวิจัย (กระบวนการภายใน)
ทันตแพทย์ประจำ�บ้านจะเริ่มดำ�เนินการวิจัยได้ หลังจากสอบโครงร่างงานวิจัยผ่านแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
สถาบัน
5. การสอบงานวิจัย (ส่ง อพว. และราชวิทยาลัย)
เมื่อทันตแพทย์ประจำ�บ้านดำ�เนินงานวิจัยเสร็จสิ้น ให้ดำ�เนินการสอบงานวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
หัวหน้าสถาบัน หรืออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก ทาบทามกรรมการสอบงานวิจัย
องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบงานวิจัยมีดังนี้
●
●

●

●

●

องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบงานวิจัย
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไม่น้อยกว่า
3 คน
ประธานกรรมการสอบฯ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
ต้องมีกรรมการสอบฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 1 คน

●

●

●

คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบงานวิจัย
ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ
ดำ�รงตำ�แหน่งวิชาการ ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป หรือ
มีคุณวุฒิปริญญาเอก (หรือเทียบเท่า)
กรณีที่ไม่ตรงคุณสมบัติ 3 ข้อนี้ ให้ทำ�เรื่องผ่าน อพว. เพื่อให้คณะผู้บริหาร
ราชวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี

เมือ่ กรรมการสอบงานวิจยั ตอบรับการทาบทามแล้ว ให้ทนั ตแพทย์ประจำ�บ้านเสนอชือ่ คณะกรรมการสอบงานวิจยั ตามแบบ
เสนอชือ่ คณะกรรมการสอบงานวิจยั (รว.วจ.6) เพือ่ ให้ อพว. รับรอง อพว. จะส่งเรือ่ งเพือ่ ขอความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารราชวิทยาลัย ซึง่
วาระการประชุมจะเป็นวาระปกติหรือเร่งด่วน เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3 การขออนุมัติโครงร่างงานวิจัย
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยแล้ว เลขาธิการราชวิทยาลัยจะลงนามในใบแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติคณะ
กรรมการสอบงานวิจัย (รว.วจ.7) และส่งกลับมายังหัวหน้าสถาบัน เพื่อดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบงานวิจัยต่อไป
หากมีการเปลีย่ นแปลงรายนามของกรรมการสอบงานวิจยั ภายหลังจากที่ อพว. รับรองแล้ว ทันตแพทย์ประจำ�บ้านต้องยืน่
คำ�ร้องผ่านหัวหน้าสถาบัน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยต่อ อพว. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อสอบงานวิจัยผ่านแล้ว ประธานกรรมการสอบต้องส่งใบรายงานผลการสอบ (รว.วจ.9) พร้อมลายมือชื่อคณะกรรมการ
สอบงานวิจัย ผ่านหัวหน้าสถาบัน มายัง อพว. พร้อมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้: 1) เอกสารการตีพิมพ์ (reprint) หรือ 2) ต้นฉบับ
บทความ (manuscript) ที่ได้รับการตรวจแก้ไขแล้ว หรือ 3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) ที่ได้รับการตรวจแก้ไขแล้ว และพิมพ์
ตามรูปแบบที่กำ�หนด มีการระบุชื่อเรื่อง ชื่อ และรหัสประจำ�ตัวของทันตแพทย์ประจำ�บ้านที่สันปกด้วย อพว. จะส่งเรื่องเพื่อขอความ
เห็นชอบจากผูบ้ ริหารราชวิทยาลัย ซึง่ วาระการประชุมจะเป็นวาระปกติหรือเร่งด่วน เช่นเดียวกับขัน้ ตอนที่ 3 การขออนุมตั โิ ครงร่างการ
วิจัย
ขั้นตอนการส่งใบรายงานผลสอบจะต้องเสร็จสิ้น และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารราชวิทยาลัยก่อน ทันตแพทย์
ประจำ�บ้านจึงจะมีสิทธิยื่นเรื่องเพื่อขอสอบปากเปล่าในปีนั้น
6. การตีพิมพ์ผลงานวิจัย (ส่ง อพว.)
●

●

●

●

●
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ผลงานวิจยั หรือส่วนหนึง่ ของผลงานวิจยั ของทันตแพทย์ประจำ�บ้านต้องได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานา
ชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำ�หรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ(3) โดยผลงานนั้นต้องมีชื่อของทันตแพทย์ประจำ�บ้านเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเป็น
corresponding author ในการขอสำ�เร็จการฝึกอบรม ทันตแพทย์ประจำ�บ้านต้องส่ง reprint หรือ manuscript พร้อมหนังสือ
ตอบรับจากวารสารมายัง อพว. และเมื่อตีพิมพ์แล้ว ให้ส่ง reprint และไฟล์บทคัดย่อมายัง อพว. เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลวิจัยต่อไป
เนื่องจากในขณะนี้ทางราชวิทยาลัยกำ�ลังจัดทำ�ระบบ submit งานวิจัยแบบออนไลน์ ซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการใน
หลายขั้นตอนยังใช้เอกสารและการลงนามในกระดาษ กระผมจึงใคร่ขอเน้นยํ้าให้ทันตแพทย์ประจำ�บ้านศึกษาแนวปฏิบัติดังกล่าว
อย่างละเอียด และต้องเผื่อเวลาสำ�หรับการส่งเอกสาร และการนำ�เข้าวาระการประชุมแต่ละครั้งด้วย และหากมีข้อเสนอแนะ หรือ
มีขอ้ สงสัยใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทำ�วิจยั ในสาขาของเรา สามารถติดต่อโดยตรงทีก่ ระผม ผศ.ดร.ทพ.ยสนันท์ จันทรเวคิน เลขานุการ
อพว. ได้ครับ
ยสนันท์ จันทรเวคิน
08-1984-4184
yosananda@hotmail.com, thaijomfs@gmail.com
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การศึกษาเปรียบเทียบผลของยาผสมทรามาดอล/อะเซตามิโนเฟน
และยาไอบูโพรเฟนในการลดความเจ็บปวดเฉียบพลัน
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Comparative study of efficacy of tramadol/acetaminophen
combination tablet and ibuprofen in acute pain control
after impacted mandibular third molar surgery
รพีพร มลังไพศรพณ์1 กาญจนา สิงขโรทัย1 ภัณฑิรา สุวรรณวลัยกร2 ธนัชชา สุกาญจนพงษ์2
ธนนันท์ จันทโรหิต2 ภูษณิศา วิบูลย์วุฒิวงศ์2 พิมพ์ไท อุมะวรรณ2 พรเทพ พานทอง2
Rapeeporn Malungpaishrope1 Kanjana Singkharotai1 Pantira Suwanwalaikorn2 Thanatcha Sukanjanapong2
Tananan Chandharohit2 Phusanisa Viboonwuthiwong2 Pimtai Umawan2 Phornthep Phanthong2
อาจารย์ 2นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
1
Lecturer, 2Dental student, Faculty of Dental Medicine, Rangsit University
52/347 Lakhok, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani 12000 Thailand
1

บทคัดย่อ		

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ระงับปวดของยาผสมทรามาดอล 37.5 มก./อะเซตามิโนเฟน
325 มก. (Tr/Ac) และไอบูโพรเฟน 400 มก. (Ibu) ในการควบคุมความเจ็บปวดเฉียบพลันหลังผ่าฟันกรามล่างซี่ที่สาม
คุด ทำ�การศึกษาแบบปิดบังสองทาง สุม่ ตัวอย่างแบบบล็อกในอาสาสมัครอายุระหว่าง 18-40 ปี ซึง่ ได้รบั การผ่าฟันกราม
ล่างซี่ที่สามคุดที่จำ�เป็นต้องกรอกระดูกและแบ่งฟัน อาสาสมัครที่มีความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในระดับปานกลางหรือมาก
จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มจำ�นวนเท่ากัน โดยได้รับยา Tr/Ac หรือ Ibu จากนั้นอาสาสมัครจะต้องประเมินความเจ็บปวดโดย
ใช้การบอกความรู้สึกเป็นตัวเลขด้วยเลข 0-10 และประเมินระดับการบรรเทาอาการปวดโดยใช้ตัวเลข 5 ระดับ โดย
ประเมินทุกชั่วโมงจนครบ 6 ชั่วโมง จากนั้นทำ�การคำ�นวณผลรวมระดับการบรรเทาความเจ็บปวดเมื่อครบ 6 ชั่วโมง
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(TOTPAR6) และผลรวมระดับความเจ็บปวดทีเ่ ปลีย่ นแปลงเมือ่ ครบ 6 ชัว่ โมง (SPID6) เมือ่ สิน้ สุดการศึกษา อาสาสมัคร
จะประเมินความพึงพอใจโดยใช้ตัวเลข 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่า จากอาสาสมัครกลุ่มละ 33 คน ค่า TOTPAR6 ของ
กลุ่ม Tr/Ac (11.61  ±  4.61) และกลุ่ม Ibu (13.18  ±  4.60) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (Wilcoxon
rank sum test, p > 0.05) ค่า SPID6 ของกลุ่ม Tr/Ac (19.76  ±  11.43) และกลุ่ม Ibu (20.27  ±  10.37) ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (Wilcoxon rank sum test, p > 0.05) อาสาสมัครในกลุ่ม Ibu ไม่ได้มีความพึง
พอใจมากกว่ากลุ่ม Tr/Ac อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (chi-square, p > 0.05) อาจสรุปได้ว่ายาผสมทรามาดอล 37.5
มก./อะเซตามิโนเฟน 325 มก. มีฤทธิ์ระงับปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัดฟันคุดได้เทียบเท่ายาไอบูโพรเฟน 400 มก.

คำ�สำ�คัญ:

การลดความเจ็บปวดเฉียบพลัน ยาไอบูโพรเฟน ยาผสมทรามาดอล/อะเซตามิโนเฟน การผ่าฟันกรามคุดล่างซี่ที่สาม

Abstract		

The objective of the study is to compare the analgesic efficacy between tramadol 37.5
mg/acetaminophen 325 mg combination tablet (Tr/Ac) and ibuprofen 400 mg (Ibu) in acute
pain control after surgical removal of mandibular third molar. A double-blinded, block randomized
controlled study was performed in subjects aged between 18-40 years who had surgical removal
of impacted mandibular third molar with overlying bone removal and tooth sectioning. Sixty-six
subjects who sustained moderate to severe pain after surgery were randomized equally into two
groups to receive either Tr/Ac or Ibu. The pain intensity using numeric pain rating scale of 0-10
and the pain relief using 5-point scale were recorded hourly after drug intake for the period of
6 hours. The total pain relief of 6 hours (TOTPAR6) and the sum of pain intensity difference of
6 hours (SPID6) were calculated. At the end of the study, overall satisfaction was recorded as a
global assessment score on 5-point scale. For the results, the collected data from 33 subjects
of each group were analyzed. TOTPAR6 of Tr/Ac (11.61  ±  4.61) and Ibu (13.18  ±  4.60) were not
statistically significantly different (Wilcoxon rank sum test, p > 0.05). Likewise, SPID6 of Tr/Ac
(19.76  ±  11.43) and Ibu (20.27  ±  10.37) were not statistically significantly different (Wilcoxon rank
sum test, p >  0.05). Satisfaction was not significantly greater in Ibu group than Tr/Ac group (chisquare, p > 0.05). For conclusion, the analgesic efficacy of tramadol 37.5 mg/acetaminophen 325
mg in acute pain control after mandibular third molar surgery was comparable to those of ibuprofen
400 mg.

Keywords: acute pain control, ibuprofen, tramadol/acetaminophen combination tablet, mandibular third
molar surgery
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Introduction

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
are widely used for management of acute pain in oral
surgery.(1,2) However, there are certain conditions that
NSAIDs is contraindicated, such as third trimester of
pregnancy or allergy with cross reactivity to NSAIDs.(3,4)
Thus, there is a need for other groups of analgesics
with safety profiles.
Tramadol is a weak opioid analgesic. It centrally
acts as µ-opioid agonist and inhibits reuptake of serotonin and adrenaline causing inhibitory effects on
pain transmission in the spinal cord.(5) Tramadol is used
to treat both acute and chronic pains of moderate to
severe intensity. Tramadol is generally considered to
be a relatively safe analgesic with low potential for
dependence relative to morphine. The main adverse
reactions are nausea, dizziness, and vomiting, particularly at the start of the therapy.(6) Analgesic efficacy
of tramadol can be improved by combination with
acetaminophen. Tramadol directly acts on the central
nervous system, while acetaminophen affects both
the peripheral (COX inhibition) and central anti-nociception processes.(7) Combination of these two analgesic drugs with different mechanism of action provides
better coverage of the target sites and may result in
synergistic pain relief.
Although tramadol/acetaminophen combination
tablet is listed as toxic substance, it can be purchased
over the counter in Thailand, but has to be documented according to revised Drugs Act B.E. 2530.(8) It’s
considered as a safe medication.(9,10) In some conditions
that NSAIDs are contraindicated, tramadol/acetaminophen is an alternative available analgesics. Hence,
the purpose of this study is to compare pain relief
effect and overall satisfaction of the single dose of
tramadol 37.5 mg/acetaminophen 325 mg combination
tablet to ibuprofen 400 mg tablet in controlling acute
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postoperative pain after surgical removal of mandibular third molar. Consequently, we can provide this
combination tablet as an alternative drug for those who
have certain condition against conventional NSAIDs.

Materials and methods
Subjects
This randomized double-blinded controlled
study was conducted in the Department of Oral Surgery, Faculty of Dental Medicine at Rangsit University.
The study protocol was approved by the Human Ethics
Committee of Rangsit University in which all subjects
provided had written the informed consent. The study
included 66 healthy subjects aged between 18-40 years
old, who underwent surgical removal of mandibular
third molar with overlying bone removal and tooth
sectioning. Subjects had to be able to understand
and communicate with the observer and carry out the
study procedures. Also, they needed to experience
moderate or severe pain in order to be included in the
study. Subjects who were allergic to tramadol, acetaminophen, ibuprofen or articaine, were on analgesic
medications for 2 weeks, had severe systemic disease
and were currently pregnant or breastfeeding, were
excluded from the study.

Study design
Subjects were locally anesthetized with 4%
articaine with 1 : 200,000 epinephrine. Then, they underwent mandibular third molar surgical removal
which required overlying bone removal and tooth
sectioning performed by oral surgeons with more than
10 years of experience. Following after the surgery, 66
subjects who rated their pain intensity as “moderate”
or “severe” pain were included in the study. With a
randomized block design, a single dose of either tra-
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madol 37.5 mg/acetaminophen 325 mg combination
tablet (Tr/Ac, Ultracet; Janssen Pharmaceuticals, South
Korea) or ibuprofen 400 mg (Ibu, Coprofen: Community
Pharm PCL, Thailand) was unpacked and prescribed
after the surgery. If the response of study drug was
inadequate, supplementary medication in the form of
acetaminophen 500 mg was available.

Assessment
The primary efficacy variables were the total pain
relief of 6 hours (TOTPAR6), the sum of pain intensity
differences of 6 hours (SPID6) and the global assessment. TOTPAR, SPID in the period of 2 hours and the
need of supplement medication were also analyzed
as a secondary efficacy variable. The incidence of adverse effect was reported for a safety profile analysis.
When pain was initiated, pain intensity was
recorded on a numeric pain rating scale of 0-10 (0 =
none, 1-3 = mild, 4-6 = moderate, 7-10 = severe) and
prescribed dose was taken. This score was defined as a
baseline pain. Subjects with “moderate” to “severe”
pain were included in the study while subjects with
none or mild pain were excluded. Then, the pain intensity was recorded hourly for the period of 6 hours after
drug administration.
One hour after drug administration, pain relief
was recorded on 5-point scale rated from 0-4 (0 = none,
1 = a little relief, 2 = some relief, 3 = a lot of relief,
4 = complete relief). The pain relief score was then
recorded hourly for the period of 6 hours as well.
At the end of the study, subjects were asked to
assess their overall satisfaction. The positive and the
negative drug effect were compared and recorded as
a global assessment score on 5-point scale (1 = poor,
2 = fair, 3 = good, 4 = very good, 5 = excellent). If the
subjects were experiencing the adverse drug reactions, the effects were reported in listed checkboxes.
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When subject took a supplementary medication, the
time was recorded. The pain relief was set to no relief
and the pain intensity was set to pain intensity immediately prior to supplementary medication.

Statistical analysis
The study was designed to include 66 subjects
who were qualified according to the criteria. After data
collection, statistical analysis was done using IBM SPSS
Software Version 24.
The TOTPAR6 and SPID6 were calculated as indices of drug efficacy.
TOTPAR is the sum of pain relief score, time
weighted for time since last measurement.(11) It was
calculated as follows:
PARt = pain relief score at timet
TOTPAR = ∑ PARt × time (hour) elapsed since
previous observation
SPID is the sum of pain intensity differences (PID)
during a defined study period, time weighted by multiplying with the time since last measurement.(11) It was
calculated as follows:
Pain intensity difference (PIDt)
= PI at baseline-PI at time t
SPID = ∑ PARt × time (hour) elapsed since
previous observation
To compare the differences between two groups,
TOTPAR6 and SPID6 of Tr/AC and Ibu were tested for
statistical significance using Wilcoxon rank sum test.
Global assessment was analyzed using the chi-square
test. Furthermore, mean TOTPAR and SPID scores were
calculated in the intervals from 0-2 hours, 2-4 hours,
and 4-6 hours. The level of confidence was accepted
at 95% (p < 0.05). For the safety profile, the incidences
of adverse effects were also analyzed using the chi-
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square test.

Results
A total of 66 subjects were enrolled and completed the study, 33 subjects were randomly prescribed with Tr/Ac while Ibu was given to the other 33
subjects. Most of the subjects in both groups were
female (72.7% in Tr/Ac and 66.7% in Ibu group).
The ages in both groups ranged from 18-40 years
old, and average ages in Tr/Ac group and Ibu group
were 23.36  ±  4.49 and 23.97  ±  4.31 years old respectively. Both groups were similar in demographic
characteristics. All of the enrolled subjects reported
moderate or severe pain with the mean baseline
pain scores were 6.85  ±  1.46 in the Tr/Ac group and
6.55  ±  1.73 in the Ibu group (Table 1).

Efficacy evaluation
After the 6-hour observation period, the means
of TOTPAR6 were 11.61  ±  4.61 and 13.18  ±  4.60 in the
Tr/Ac group and the Ibu group respectively. The mean
of TOTPAR6 showed higher value in Ibu group but the
differences between two study groups were not statistically significant (p > 0.05). Also, the means of TOTPAR
at the 2-hour interval of 0-2 hours, 2-4 hours, and
4-6 hours in Ibu group were greater than Tr/Ac group
but the differences were not statistically significant
(p > 0.05) (Table 2).
The means of the SPID6 were 19.76  ±  11.43 in
Tr/Ac group and 20.27   ±  10.37 in Ibu group. The difference between two groups was not statistically significant (p > 0.05). In addition, the means of SPID at the
2-hour interval of 0-2 hours, 2-4 hours, and 4-6 hours
were similar in both groups. No statistically significant
difference was shown in these variables (Table 3).
At the end of the study, none of subjects used
the supplementary drug within of 6-hour observation
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร และระดับความเจ็บปวดเริ่มต้น
Table 1 Demographic characteristics and baseline pain intensity
Tr/Ac
Ibu
Characteristics
(n = 33)
(n = 33)
Sex, number
Female (%) 24 (72.7)
22 (66.7)
Male (%)
9 (27.3)
11 (33.3)
Age, years
Mean
23.36  ±  4.49 23.97  ±  4.31
Range
18-40
18-40
Duration of surgical
Mean 33.55  ±  16.15 35.73  ±  23.62
procedure, minutes Range
13-90
12-120
Difficulty index
Mean
5.06  ±  0.78 5.00  ±  1.73
Range
4-7
3-8
Baseline pain inten4
1
4
sity
5
6
6
6
7
9
7
7
3
8
8
5
9
3
5
10
1
1
Mean
6.85  ±  1.46 6.55  ±  1.73
Ibu = ibuprofen 400 mg, Tr/Ac = tramadol 37.5 mg/acetaminophen
325 mg.

ตารางที่ 2 ผลรวมระดับการบรรเทาความเจ็บปวดทุก 2 ชั่วโมงและผล
รวมระดับการบรรเทาความเจ็บปวดเมื่อครบ 6 ชั่วโมงหลังการ
รับประทานยา
Table 2 The total pain relief (TOTPAR) at 2-hour interval and
the total pain relief of 6 hours (TOTPAR6) after drug
administration.
Tr/Ac
Ibu
TOTPAR
p value
(n = 33)
(n = 33)
0-2 hours
3.45 ± 1.87 4.03 ± 1.89
0.198
2-4 hours
3.85 ± 1.82 4.61 ± 1.87
0.097
4-6 hours
4.30 ± 1.89 4.55 ± 2.03
0.529
6 hours
11.61 ± 4.61 13.18 ± 4.60
0.111
Ibu = ibuprofen 400 mg, Tr/Ac = tramadol 37.5 mg/acetaminophen
325 mg.

period. In each group, 29 (87.9%) of subjects rated
their overall global assessment for their assigned
medication as good or better. While 4 (12.1%) of sub-
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ตารางที่ 3 ผลรวมระดับความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลงทุก 2 ชั่วโมง และ
ผลรวมระดับความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลงเมื่อครบ 6 ชั่วโมง
หลังการรับประทานยา
Table 3 Sum of pain intensity difference (SPID) at 2-hour
interval and the sum of pain intensity difference of
6 hours (SPID6) after drug administration.
Tr/Ac
Ibu
p value
SPID
(n = 33)
(n = 33)
0-2 hours
5.55 ± 4.35 5.64 ± 3.54
0.832
2-4 hours
6.64 ± 3.67 7.12 ± 4.02
0.767
4-6 hours
7.58 ± 4.32 7.52 ± 4.46
0.908
6 hours
19.76 ± 11.43 20.27 ± 10.37
0.773
Ibu = ibuprofen 400 mg, Tr/Ac = tramadol 37.5 mg/acetaminophen
325 mg.
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ตารางที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครภายหลังที่ได้รับยา
Tr/Ac หรือ Ibu
Table 4 The overall satisfaction of the subjects after administration studied medication of either Tr/Ac or Ibu
Tr/Ac
Ibu
(33 subjects)
(33 subjects)
Overall satisfaction
Subjects % Subjects %
Poor
0
0
0
0
Fair
4
12.1
4
12.1
Good
16
48.5
12
36.4
Very good
12
36.4
15
45.5
Excellent
1
3.0
2
6.1
Ibu = ibuprofen 400 mg, Tr/Ac = tramadol 37.5 mg/acetaminophen
325 mg.

jects in each group rated fair. None of the subjects
rated poor in an overall global assessment. There was
a greater number of subjects who rated very good or
excellence in Ibu group, but the difference was not
statistically significant (p > 0.05) (Table 4).

in Ibu group. Thus, there was a statistically significant
difference in the incidence of dizziness between the
two groups (p < 0.05). In this study, no serious adverse
event was reported in both of the study groups (Table 5).

Safety evaluation

Some studies have shown analgesic efficacy of
tramadol 75 mg/acetaminophen 650 mg in oral surgery.(12-14) In many clinical situations, a lower dosage
was preferred to decrease the adverse effects. Thus,
analgesic efficacy study of tramadol/acetaminophen
in lower dose was conducted. In this randomized,
double-blind, parallel group study was designed to
evaluate the analgesic efficacy of a single dose of
tramadol 37.5 mg/acetaminophen 325 mg compared
with 400 mg ibuprofen after mandibular third molar
surgery.
Although pain after oral surgery can persist for
several days, the peak pain intensity is within a day
after surgery(15). Assessment period in this study is 6
hours after drug administration due to the recommended interval dosing of both drugs(16,17) and we think
that a longer period of study is likely to get poor com-

All enrolled subjects were included in the safety
analysis. There were 12 (36.4%) of the subjects in Tr/Ac
group and 7 (21.2%) of the subjects in Ibu group who
encountered at least one adverse effect. This difference was not statistically significant (p > 0.05). Some
subjects reported more than one event of adverse
effect. Affected subjects in Tr/Ac group reported 22
events, while affected subjects in Ibu group reported 9
events of adverse effect. The overall reported events
of adverse effect in Tr/Ac group was significantly higher
than Ibu group (p < 0.05). Drowsiness was the most frequently occurred adverse effect experienced in both
groups. There were 8 (24.2%) of 33 subjects in Tr/Ac
group and 5 (15.2%) of 33 subjects in Ibu group who
suffered from drowsiness. Dizziness was experienced
in 5 of the subjects in Tr/Ac group but not experienced

Discussion
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ตารางที่ 5 อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ซึ่งน่าจะเกิดจากการใช้ยา
Table 5 Adverse effects considered probably related to study drug
Tr/Ac
Ibu
(33
subjects)
(33
Subjects)
Adverse effects
Events
%
Events
%
Dizziness
5/33
15.2
0/33
0
Nausea/vomiting
4/33
12.1
1/33
3.0
Drowsiness
8/33
24.2
5/33
15.2
Headache
3/33
9.1
1/33
3.0
Tremor
1/33
3.0
0/33
0
Stomachache
1/33
3.0
0/33
0
Constipation
0/33
0
2/33
6.1
Total number of events
22
9
Total number of subjects
12/33
36.4
7/33
21.2
Ibu = ibuprofen 400 mg, Tr/Ac = tramadol 37.5 mg/acetaminophen 325 mg.
*p < 0.05, chi-square test.

pliance in the data collection.
There are several tools used for pain assessment
in postoperative analgesic clinical study, such as pain
intensity and pain relief. To reduce the number of
variables analyzed in analgesic trial, summarization of
pain intensity or pain relief for relevant period of time
were calculated.(11) For the purpose of reducing the
confounding factors such as many surgeons, baseline
pain intensity or level of difficulty index of procedure
in this study, therefore, SPID and TOTPAR were analyzed. Even though, in this study showed that Ibu group
achieved higher value in most variables, no statistically
significant difference was shown in our primary outcome variables. The results of TOTPAR were consistent
with SPID. Accompany with the absence of statistical
difference allow us to conclude that the analgesic
efficacies between both groups were similar.
The absence of need for supplementary medication is a reliable outcome measure in the evaluation
of acute pain relief.(18) In this study, supplementary
medication was readily available but none of subjects
needed for supplementary medication. That implied

p value
0.020*
0.163
0.353
0.302
0.314
0.314
0.151
0.001*
0.174

the sufficient analgesic efficacy of the medications in
mandibular third molar surgery.
In dental pain study of Fricke(14) the frequent adverse effects of tramadol were dizziness, nausea and
vomiting (32.7%, 22.2% and 18.3%, respectively). In
our study, drowsiness was the most frequently adverse effect reported in both groups. This finding are
consistent with the study of Lin(19) in pain control after
implantation of an intravenous access device which
showed the most frequent adverse effect of tramadol/acetaminophen was drowsiness (13.8%). While
the incidence of dizziness in our study was the second
most frequently reported in only in Tr/Ac group and
significantly greater than those in Ibu group. Many
studies showed that tramadol was relatively free of
serious adverse effects associated with conventional
opioid. It is considered as a safe medication.(9,10) It is an
acceptable alternative even in elderly patients with
chronic pain.(9) In this study, there was no reported
serious adverse effect associated with conventional
opioids or conventional NSAIDs. We can conclude that
the recommended dose of tramadol/acetaminophen
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appears to be safe in short-term use.
Even though adverse effects of Tr/Ac in this study
were encountered greater than previous studies.(12,13,19)
All the subjects were well tolerated with their medications. None of the subjects in both groups rated
poor in global assessment score and mostly rated their
condition as good or better. It implied that they were
satisfied with their assigned medications.
The limitation of this study is the short-term observation period, conducted only in the population of
young healthy patients. Therefore, we suggest to conduct a clinical trial of analgesic efficacy of multiple
dosages of tramadol 37.5 mg/acetaminophen 325
mg in a longer period of treatment in the various age-
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group of the patients in further study.

Conclusion
In this study, single dose of tramadol 37.5 mg/
acetaminophen 325 mg provided sufficient analgesia
in postoperative pain in oral surgery compared to
ibuprofen 400 mg. In some conditions that NSAIDs
are contraindicated, it may be used as an alternative
medication for pain control after oral surgery. Although
It was associated with many adverse effects, these
adverse effects were not serious in short term use.
However, it should be used with caution and patients
should be informed about these adverse effects.
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รายงานผู้ป่วย
Case Report

ลักษณะภาพรังสีปริทัศน์ที่แสดงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของรากฟันกรามแท้บน
กับโพรงอากาศแม็กซิลลา: รายงานผู้ป่วย 5 ราย
Panoramic radiographic signs of closed relationship between upper
molar roots and maxillary sinus: report of 5 cases
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บทคัดย่อ

ฟันกรามบนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโพรงอากาศแม็กซิลลา มีการศึกษาพบลักษณะในภาพรังสีปริทัศน์
ที่แสดงความใกล้ชิด คือ การยื่นของรากเข้าไปในโพรงอากาศ การขาดหายของพื้นโพรงอากาศ การไม่มีลามินาดูรา
การดำ�ขึ้นของปลายรากและการโค้งขึ้นของพื้นโพรงอากาศ จากรายงานฉบับนี้พบว่ารากฟันจำ�นวน 22 ราก จากฟัน
8 ซี่ และผู้ป่วย 5 ราย แสดงลักษณะของภาพรังสีปริทัศน์ที่มีความเสี่ยงสูง 5 ลักษณะเปรียบเทียบกับภาพรังสีส่วน
ตัดคอมพิวเตอร์แบบรูปโคน โดยพิจารณาการขาดหายไปของช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์แทนลักษณะการไม่มีลามินาดูรา

คำ�สำ�คัญ:

โพรงอากาศแม็กซิลลา ฟันกรามแท้บน ช่องเอ็นยึดปริทันต์

Abstract

Maxillary molar tooth has intimate relationship with maxillary sinus. According to previous
study reported 5 high-risk panoramic radiographic signs which consist of projection of the root
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apex in the sinus cavity, interruption of the maxillary sinus floor’s cortex, loss of lamina dura,
darkening of the root apex and upward curving of the sinus floor enveloping the tooth root partially or completely. This case report presented 22 roots of 8 teeth in 5 patients with 5 panoramic
radiographic signs showing protrusion of root into maxillary sinus compared with CBCT. The loss of
periodontal ligament space was used instead of the loss of lamina dura sign.

Keywords: maxillary sinus, upper molar tooth, periodontal ligament space

บทนำ�
ฟันกรามแท้บน (maxillary molar tooth) เป็นฟันที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับโพรงอากาศแม็กซิลลา (maxillary sinus)
มาก จึงทำ�ให้เกิดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อจากฟันไปสู่โพรง
อากาศได้ และนำ�มาสู่การเกิดโพรงอากาศอักเสบที่มีสาเหตุมา
จากฟัน (odontogenic sinusitis) ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ  
10-40 ของการเกิดโพรงอากาศอักเสบทั้งหมด(1) โดยมากมักเกิด
จากรอยโรคปลายรากฟัน (periapical lesion) และจากโรค
ปริทันต์อักเสบ (periodontitis) ที่เกิดการทำ�ลายกระดูกรอบ ๆ
รากฟัน แต่ก็อาจเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อน (complication) จาก
การทำ�หัตถการทางศัลยศาสตร์ช่องปากได้อีกด้วย เช่น การหัก
ของรากฟันจากการถอนฟันและเคลื่อนเข้าไปในโพรงอากาศ
นอกจากนี้ยังพบว่าการถอนฟันและผ่าตัดฟันกรามแท้
บนเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงทำ�ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก
ที่พบได้บ่อยคือการเกิดรูทะลุระหว่างช่องปากกับโพรงอากาศ
(oroantral communication, OAC) โดยร้อยละ 95 ของ
OAC เกิดจากการถอนฟันกรามแท้บน และมักเกิดมากที่สุดกับ
ฟันกรามแท้บนซี่ที่หนึ่ง (first maxillary molar) ถึงร้อยละ 60(2)
เนือ่ งจากเป็นฟันทีข่ นึ้ มาในช่องปากยาวนานกว่าฟันกรามแท้บน
ซี่อื่น ๆ จึงมีโอกาสผุหรือเป็นโรคได้ง่ายกว่า ซึ่งเป็นเหตุที่ทำ�ให้
ต้องถูกถอนออกไป อีกทั้งจากลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่มี
รากฟันใกล้ชิดกับโพรงอากาศ
หากเกิด OAC ทันตแพทย์ควรให้การรักษาอย่างเหมาะสม
ภายใน 24-48 ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการเกิดโพรงอากาศอักเสบ
รูทะลุขนาดเล็กอาจสามารถปิดได้เองตามกระบวนการหายของ
แผล แต่รูทะลุขนาดใหญ่อาจจะต้องทำ�หัตถการเพิ่มเติม(3,4) ซึ่งมี
หลายแนวทางการรักษา และหากไม่ให้การรักษาทีเ่ หมาะสมอาจ

นำ�ไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้นได้ เช่น กระดูกอักเสบ
(osteomyelitis) การบวมอักเสบของเนื้อเยื่อเบ้าตา (orbital
cellulitis)(5) โพรงเลือดดำ�ที่ฐานสมองมีลิ่มเลือดติดเชื้อ (cavernous sinus thrombosis)(6) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis)(7) มีหนองในช่องระหว่าง dura mater และ arachnoid
mater (subdural empyema)(8) และฝีในสมอง (intracranial
abscess)(9) ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาทั้งในกะโหลกศีรษะแห้งและ
ในภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์แบบรูปโคน (cone beam
computed tomography, CBCT) พบแนวโน้มว่ารากฟัน
กรามบนที่ใกล้โพรงอากาศมากที่สุด คือ รากด้านแก้มใกล้กลาง
ของฟันกรามแท้บนซี่ที่สอง (mesiobuccal root of second
maxillary molar)(10-13) ดังแสดงในตารางที่ 1
ในการรายงานผู้ป่วยนี้ได้มีการแบ่งความสัมพันธ์ของฟัน
กรามบนและโพรงอากาศโดยใช้ภาพรังสี CBCT แบ่งออกเป็น 3
รูปแบบ (รูปที่ 1)
ชนิด 0 คือ มีกระดูกระหว่างรากฟันและเงาขาวของพื้น
โพรงอากาศ (evidence of bone between roots and floor
of maxillary sinus)
ชนิด 1 คือ พบรากฟันบางส่วนอยู่ชิดหรือยกพื้นโพรง
อากาศโดยยังมีเงาขาวของพื้นโพรงอากาศปรากฏอยู่ (some
part of roots close to or elevate floor of maxillary sinus
with a white line of cortical floor of maxillary sinus)
ชนิด 2 คือ พบรากฟันบางส่วนอยู่ชิดหรือทะลุผ่านพื้น
โพรงอากาศโดยไม่มีเงาขาวของพื้นโพรงอากาศ (some part of
roots close to or extending beyond floor of maxillary
sinus without a white line of cortical floor of maxillary
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ตารางที่ 1 แสดงรากฟันที่ใกล้โพรงอากาศแม็กซิลลามากที่สุด
Table 1 Showing the maxillary molar teeth closest to maxillary sinus in each study.
Previous study
Sample
The closest maxillary molar root to maxillary sinus
Eberhardt JA (1992)
38
Mesiobuccal root of 2nd maxillary molar
Kwak HH (2004)
33
Distobuccal root of 1st maxillary molar
Kilic K (2010)
Right 87
Distobuccal root of 2nd maxillary molar
Left 89
Distobuccal root of 1st maxillary molar
Jung YH (2012)
280
Mesiobuccal root of 2nd maxillary molar
Didilescu A (2012)
97
Distobuccal root of 1st maxillary molar
Pagin O (2013)
100
Mesiobuccal root of 2nd maxillary molar
Estrela C (2016)
150
Mesiobuccal root of 2nd maxillary molar

sinus)

0

1

2

รูปที่ 1 การแบ่งประเภทความสัมพันธ์ระหว่างฟันกรามแท้บนและ
โพรงอากาศแม็กซิลลาในภาพรังสี CBCT
0 = มีกระดูกระหว่างรากฟันและเงาขาวของพื้นโพรงอากาศ
แม็กซิลลา
1 = พบรากฟันบางส่วนอยูช่ ดิ หรือยกพืน้ โพรงอากาศแม็กซิลลาโดยยังมีเงาขาวของพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลาปรากฏ
อยู่
2 = พบรากฟันบางส่วนอยู่ชิดหรือทะลุผ่านพื้นโพรงอากาศ
แม็กซิลลา โดยไม่มีเงาขาวของพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลา
Fig. 1 Schematic images showing classification of relationship between maxillary molar tooth and maxillary
sinus in CBCT.
0 = evidence of bone between roots and floor of
maxillary sinus.
1 = some part of roots close to or elevate floor of
maxillary sinus with a white line of cortical floor
of maxillary sinus.
2 = some part of roots close to or extending beyond
floor of maxillary sinus without a white line of
cortical floor of maxillary sinus.

ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างรากฟันกรามบน
และโพรงอากาศ ภาพรังสีปริทัศน์ (panoramic radiograph)
เป็นภาพรังสีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ราคาไม่แพง ปริมาณรังสี
น้อย สามารถใช้เป็นภาพรังสีพื้นฐานในการตรวจและวางแผน
การรักษาทางทันตกรรมได้ อย่างไรก็ตาม ภาพรังสี panoramic
ยังมีข้อจำ�กัดหลายประการ คือ มีการซ้อนทับกันของโครงสร้าง
ต่าง ๆ  ท�ำ ให้ไม่สามารถแปลผลสภาวะและรอยโรคต่าง ๆ ได้อย่าง
ชัดเจน อาจเกิดภาพ ghost image ในด้านตรงข้ามของวัตถุ
จริง มีการขยายในแนวดิ่ง และแนวใกล้กลางไกลกลาง และไม่มี
การแสดงภาพในลักษณะสามมิติ(14)
จากการศึกษาของ Bouquet และคณะ(14) พบว่าเมื่อจะ
ถอนฟันกรามบนซี่ที่สามนั้น ภาพรังสี CBCT ให้คุณภาพและ
ปริมาณข้อมูลที่ดีกว่าภาพรังสี panoramic อย่างมีนัยสำ�คัญ ใน
แง่ระดับของฟันกรามบนซี่ที่สาม การบอกมุมฟันกรามบนซี่ที่
สามเปรียบเทียบกับแนวดิ่ง ความสูงของกระดูกระหว่างรากฟัน
กับโพรงอากาศ และความยาวของรากฟันที่ทะลุเข้าไปในโพรง
อากาศ
การศึกษาของ Lopes และคณะ(15) ได้ทำ�การศึกษาเพื่อ
ประเมินหาลักษณะทางภาพรังสี panoramic ที่มีนัยสำ�คัญ
(significant panoramic radiographic sign) ที่สามารถบ่งชี้
ได้ว่ามีการทะลุของรากฟันเข้าไปในโพรงอากาศ โดยแบ่งเป็น
ลักษณะภาพรังสีได้ 5 แบบ (รูปที่ 2) คือ
1. การซ้อนทับเงาของรากเข้าไปในโพรงอากาศ (projec-
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รูปที่ 2 ลักษณะภาพรังสีปริทัศน์ที่แสดงลักษณะเสี่ยงสูงที่บ่งชี้ถึงการทะลุของรากฟันเข้าไปในโพรงอากาศแม็กซิลลา
1 = การซ้อนทับเงาของรากเข้าไปในโพรงอากาศแม็กซิลลา
2 = การขาดหายของเงารังสีพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลา
3 = การไม่พบลามินาดูรา
4 = การดำ�ขึ้นของปลายรากฟัน
5 = การโค้งขึ้นของเงารังสีพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลา
Fig. 2 Schematic panoramic images showing significant radiographic signs of maxillary molar root protrusion into maxillary
sinus.
1 = projection of the root apex in the sinus cavity
2 = interruption of the maxillary sinus floor’s cortex
3 = loss of lamina dura
4 = darkening of the root apex
5 = upward curving of the sinus floor enveloping the tooth root partially or completely

tion of the root apex in the sinus cavity)
2. การขาดหายของเงารังสีพนื้ โพรงอากาศ (interruption
of the maxillary sinus floor’s cortex)
3. การไม่พบ lamina dura (loss of lamina dura)
4. การดำ�ขึ้นของปลายรากฟัน (darkening of the root
apex)
5. การโค้งขึน้ ของเงารังสีพนื้ โพรงอากาศ (upward curving of the sinus floor)
จากการศึกษาพบว่าลักษณะภาพรังสีทแี่ สดงถึงความเสีย่ ง
สูงของการทะลุของรากฟันเข้าไปในโพรงอากาศ คือ การซ้อนทับ
เงาของรากเข้าไปในโพรงอากาศ และการขาดหายของเงารังสี
พื้นโพรงอากาศ
จากผู้ป่วยหลายรายที่เข้ามารับการรักษาในคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการถ่ายภาพรังสี panoramic และ
ภาพรังสี CBCT ในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 เดือน ได้ทำ�การ
ศึกษาภาพรังสีทั้ง 2 ชนิดร่วมกัน พบว่าลักษณะเสี่ยงต่อการทะลุ
ของรากฟันกรามแท้บนเข้าไปในโพรงอากาศ (CBCT ชนิดที่ 2)

มีความสอดคล้องกับลักษณะภาพรังสี panoramic ที่สามารถ
ใช้พยากรณ์ถงึ ความเสีย่ งสูงทีร่ ากฟันจะทะลุเข้าไปในโพรงอากาศ
ได้ดงั กล่าวข้างต้น ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเสีย่ งสูงในภาพ
รังสี panoramic กับการพบการทะลุเข้าไปจริงในภาพรังสี CBCT
สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในผู้ป่วย 5 ราย ดังต่อไปนี้

รายงานผู้ป่วยและวิธีการ
ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษาผ่าตัดหรือถอนฟันกรามบนทีค่ ณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ป่วยบางรายได้รับการ
ถ่ายภาพรังสี panoramic และพบลักษณะของภาพรังสีทมี่ โี อกาส
เสีย่ งต่อการเกิดรูทะลุระหว่างโพรงอากาศและช่องปาก (high-risk
sign of OAC) ประกอบกับได้รับการส่งเพิ่มเติมด้วยภาพรังสี
CBCT และพบลักษณะความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีการทะลุของ
รากฟันเข้าสู่โพรงอากาศในรูปแบบต่าง ๆ ตามการแบ่งประเภท
ดังรูปที่ 1 แต่จากการศึกษาลักษณะภาพรังสี panoramic เป็น
จำ�นวนมากขึ้น พบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ได้ยากจากภาพ
รังสี panoramic คือ การขาดหายของ lamina dura ดังนั้น
รายงานผู้ป่วยที่นำ�เสนอนี้จึงดัดแปลงการพิจารณาภาพรังสีชนิด
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รูปที่ 3 ลั ก ษณะภาพรังสี panoramic ที่พิจารณาเปรียบเทียบความชัดเจนระหว่างการปรากฏของ lamina dura และช่อ งว่า งเอ็นยึด
ปริทันต์รอบรากฟันที่ยื่นเข้าไปในโพรงอากาศแม็กซิลลา
A, B: ซี่ 15 ตรวจพบช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์ได้ชัดเจนในส่วนรากฟันด้านไกลกลาง และซี่ 16 ตรวจพบช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์ได้ชัดเจนใน
ส่วนรากฟันด้านใกล้กลาง ขีดทึบสีขาวแสดงช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์ เส้นจุดประสีขาวแสดง lamina dura C และ D: ซี่ 23 ตรวจพบช่อง
ว่างเอ็นยึดปริทันต์ได้ชัดเจนในส่วนรากฟันด้านไกลกลาง เส้นขีดทึบสีขาวแสดงช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์
Fig. 3 Panoramic radiographs comparing between presence of lamina dura and periodontal ligament space of root protrusion
into maxillary sinus.
A, B: Tooth 15 presence of periodontal ligament space at distal of root. Tooth 16 presence of periodontal ligament
space at mesial of root. Line (white) showed periodontal ligament space and dot line (white) showed lamina dura,
C and D: tooth 13 presence of periodontal ligament space at distal of root. Line (white) showed periodontal ligament
space.

ที่ 3 คือ การขาดหายของ lamina dura มาเป็นการดูการขาด
หายของช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์ (loss of periodontal ligament space) ซึ่งจากประสบการณ์พบว่าจะสังเกตได้ง่ายกว่า
(รูปที่ 3  A-D)
ในการนำ�เสนอผลการเปรียบเทียบลักษณะของภาพรังสี
ในรายงานผู้ป่วยแต่ละรายนี้จะแสดงลักษณะภาพรังสี CBCT
ในแต่ละซี่ก่อนเพื่อให้เน้นชัดว่ามีการทะลุเข้าไปในโพรงอากาศ
อย่างไร มากน้อยเพียงไร จากนั้นจึงอธิบายลักษณะภาพรังสี
panoramic ที่มีลักษณะเสี่ยงสูงโดยดัดแปลงจากการศึกษาของ
Lopes และคณะ(15) จากประเด็นการตรวจดูลักษณะการไม่พบ
lamina dura มาเป็นการพบและไม่พบช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์

(periodontal ligament space) ซึ่งตรวจพบได้ง่ายกว่าแทน
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ความสอดคล้ อ งและสามารถยื น ยั น ผลของ
ลักษณะภาพรังสี panoramic ที่มีความเสี่ยงสูงได้ด้วยภาพรังสี
CBCT โดยภาพรังสี CBCT ที่นำ�มาแสดงประกอบกับภาพรังสี
panoramic ในผูป้ ว่ ยแต่ละรายนัน้ ได้เลือกภาพทีต่ ดั ในตำ�แหน่ง
ที่รากฟันปรากฏทะลุเข้าไปในโพรงอากาศมากที่สุดของแต่ละ
ระนาบการตัดภาพรังสี

ผู้ป่วยรายที่ 1 (รูปที่ 4  A-F)
จากภาพรังสี CBCT ฟันซี่ 16 พบรากด้านแก้มใกล้กลาง
(mesiobuccal root, Mb) และรากด้านแก้มไกลกลาง (dis-
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B
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D
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รูปที่ 4 ภาพรังสี panoramic (A, B) และ CBCT (C-F) ของผู้ป่วยรายที่ 1
A: ภาพรังสี panoramic B: เส้นขีดประสีขาวแสดงพื้นโพรงอากาศ เส้นจุดประสีขาวแสดงรากฟันซี่ 16 และ 17 C: ภาพตัดในแนวหน้า
หลังแสดงรากฟัน Mb และ Db ของฟันซี่ 16 D: ภาพตัดขวางแสดงรากฟัน Pa ของฟันซี่ 16 E: ภาพตัดในแนวหน้าหลังแสดงรากฟัน Mb
และ Db ของฟันซี่ 17 และ F: ภาพตัดขวางแสดงรากฟัน Pa ของฟันซี่ 17
Db = รากด้านแก้มไกลกลาง, Mb = รากด้านแก้มใกล้กลาง, Pa = รากด้านเพดานปาก
Fig. 4 Panoramic (A, B) and CBCT (C-F) images of patient 1.
A: panoramic film, B: dashed line (white) shows floor of maxillary sinus and dot line (white) shows root of tooth 16 and
17, C: sagittal cut shows Mb and Db roots of tooth 16, D: coronal cut shows Pa root of tooth 16, E: sagittal cut shows
Mb and Db roots of tooth 17, and F: coronal cut shows Pa root of tooth 17.
Db = distobuccal root, Mb = mesiobuccal root, Pa = palatal root

tobuccal root, Db) มีบางส่วนยื่นเข้าไปในโพรงอากาศ (รูป
ที่ 4  C) รากด้านเพดานปาก (palatal root, Pa) ทะลุเข้าไปใน
โพรงอากาศประมาณครึ่งหนึ่งของราก (รูปที่ 4  D) โดยทั้ง 3 ราก
จัดอยู่ในความสัมพันธ์ชนิดที่ 2 และจากภาพรังสี panoramic
(รูปที่ 4  A, B) ฟันซี่ 16 พบราก Mb และ Db มีทั้งการซ้อนทับ

เงาของรากเข้าไปในโพรงอากาศและการขาดหายของช่องว่าง
เอ็นยึดปริทันต์ ส่วนราก Pa พบหลายลักษณะร่วมกัน คือการ
ซ้อนทับเงาของรากเข้าไปในโพรงอากาศร่วมกับการขาดหายของ
ช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์ และการดำ�ขึ้นของปลายรากฟัน ซึ่งจะ
พบว่าความยาวของรากฟันทีด่ �ำ ขึน้ นัน้ ใกล้เคียงกับความยาวของ
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รากฟันที่ทะลุเข้าไปในโพรงอากาศ คือประมาณครึ่งหนึ่งของ
ความยาวรากดังแสดงในภาพ CBCT (รูปที่ 4  D)
ส่วนฟันซี่ 17 จากภาพรังสี CBCT พบการทะลุของรากฟัน
Mb และ Db เข้าไปในโพรงอากาศ (รูปที่ 4  F) ซึ่งตรงกับประเภท
ความสัมพันธ์ชนิดที่ 2 คือ พบรากฟันบางส่วนทะลุผ่านพื้นโพรง
อากาศโดยไม่มีเงาขาวของพื้นโพรงอากาศ ส่วนราก Pa พบอยู่
ห่างจากพื้นโพรงอากาศจัดอยู่ในความสัมพันธ์ชนิดที่ 0 และจาก
ภาพรังสี panoramic (รูปที่ 4  A,  B) ราก Mb พบลักษณะการ
ซ้อนทับเงาของรากเข้าไปในโพรงอากาศส่วนราก Db พบลักษณะ
การซ้อนทับเงาของรากเข้าไปในโพรงอากาศและการขาดหาย
ของช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์ ส่วนราก Pa ไม่สามารถเห็นได้จาก
ภาพรังสี panoramic
จากภาพรังสี CBCT ฟันซี่ 16 และ 17 พบมีปลายราก
ทะลุเข้าไปในโพรงอากาศดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จากตารางที่
2 แสดงว่าลักษณะภาพรังสี panoramic ที่แสดงการซ้อนทับเงา
ของรากเข้าไปในโพรงอากาศ การขาดหายของช่องว่างเอ็นยึด
ปริทันต์และการดำ�ขึ้นของรากฟันสามารถบ่งบอกการทะลุของ
รากฟันเข้าไปในโพรงอากาศได้ และหากพบหลายลักษณะร่วมกัน
จะแสดงถึงการทะลุของรากฟันเข้าไปในโพรงอากาศมากกว่า
การพบลักษณะใดเพียงลักษณะเดียว ดังเช่นกรณีที่พบว่าราก
Pa ของฟันซี่ 16 จะทะลุเข้าไปในโพรงอากาศชัดเจนมากกว่าเมือ่
เปรียบเทียบกับราก Mb และ Db (รูปที่ 4  C,  D)

ผู้ป่วยรายที่ 2 (รูปที่ 5  A-D)
จากภาพรังสี CBCT ราก Mb, Db และ Pa ของฟันซี่ 16
สัมผัสพื้นโพรงอากาศ แต่เงาขาวของพื้นโพรงอากาศไม่ต่อเนื่อง
(รูปที่ 5  C,  D) ซึ่งตรงกับประเภทความสัมพันธ์ชนิดที่ 2 ที่แสดง
รากฟันทะลุเข้าไปในโพรงอากาศ จากภาพรังสี panoramic
(รูปที่ 5  A,  B) ฟันซี่ 16 พบราก Mb มีลักษณะการซ้อนทับเงา
ของรากเข้าไปในโพรงอากาศ มีการขาดหายของช่องว่างเอ็น
ยึดปริทันต์ การดำ�ขึ้นของปลายรากฟัน และการโค้งขึ้นของเงา
รังสีพื้นโพรงอากาศ ราก Db มีลักษณะการยื่นของรากเข้าไปใน
โพรงอากาศ ร่วมกับการขาดหายของเงารังสีพนื้ โพรงอากาศ และ
การดำ�ขึ้นของปลายรากฟัน ส่วนราก Pa พบมีลักษณะการยื่น
ของรากเข้าไปในโพรงอากาศ การขาดหายของพื้นโพรงอากาศ
การดำ�ขึ้นของปลายรากฟัน และการโค้งขึ้นของพื้นโพรงอากาศ
ส่วนฟันซี่ 17 จาก CBCT พบว่ามีรอยโรคฟันผุขนาดใหญ่
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ของตัวฟันด้านใกล้กลางต่อเนื่องถึงโพรงเนื่อเยื่อประสาทฟัน ซึ่ง
อาจพบรอยโรคปลายรากฟันได้จึงไม่นำ�มาพิจารณา
จากภาพรังสี panoramic ของฟันซี่ 16 ในผู้ป่วยรายนี้
พบมีปลายรากทะลุเข้าไปในโพรงอากาศ ดังที่กล่าวมาแล้วข้าง
ต้น จากตารางที่ 2 แสดงว่าลักษณะภาพรังสี panoramic ทั้ง 5
แบบ คือ การซ้อนทับเงาของรากเข้าไปในโพรงอากาศ การขาด
หายของเงารังสีพื้นโพรงอากาศ การขาดหายของช่องว่างเอ็น
ยึดปริทันต์ การดำ�ขึ้นของรากฟัน และการโค้งขึ้นของเงารังสีพื้น
โพรงอากาศ สามารถบ่งบอกการทะลุของรากฟันเข้าไปในโพรง
อากาศได้

ผู้ป่วยรายที่ 3 (รูปที่ 6  A-F)
จากภาพรังสี CBCT ฟันซี่ 16, 17 พบราก Mb, Db และ
Pa ทะลุผ่านพื้นโพรงอากาศ โดยเงาขาวของพื้นโพรงอากาศ
ขาดหายไปบริเวณทีม่ ปี ลายรากทะลุเข้าไป และจะเห็นได้ชดั ว่ามี
การหนาขึน้ ของเยือ่ บุผวิ ภายในโพรงอากาศทีม่ กี ารยกตัวขึน้ ตาม
การนูนขึ้นของรากฟัน (รูปที่ 6  C-F) โดยทั้ง 2 ซี่นี้ตรงกับประเภท
ความสัมพันธ์ชนิดที่ 2 และจากภาพรังสี panoramic (รูปที่
6  A,  B) ฟันซี่ 16, 17 พบลักษณะการโค้งขึ้นของเงารังสีพื้นโพรง
อากาศไปตามการนูนของรากฟัน
ในผู้ป่วยรายนี้จะแตกต่างจากผู้ป่วย 2 รายแรก เนื่องจาก
เป็นการพบลักษณะทางภาพรังสี panoramic เพียงลักษณะ
เดียว จึงสามารถใช้เป็นตัวแทนของภาพรังสี panoramic ชนิด
ทีม่ กี ารโค้งขึน้ ของพืน้ โพรงอากาศได้ กล่าวคือ ลักษณะการโค้งขึน้
ของเงารังสีพนื้ โพรงอากาศมีความสัมพันธ์กบั การทะลุของรากฟัน
เข้าไปในโพรงอากาศ

ผู้ป่วยรายที่ 4 (รูปที่ 7  A-D)
จากภาพรังสี CBCT ฟันซี่ 17 พบราก Mb ทะลุผ่านพื้น
โพรงอากาศ และมีการขาดของเงาขาวของพื้นโพรงอากาศ ส่วน
ราก Db สัมผัสพื้นโพรงอากาศและมีการขาดของเงาขาวของพื้น
โพรงอากาศ (รูปที่ 7  C,  D) ซึ่งทั้งสองรากตรงกับประเภทความ
สัมพันธ์ชนิดที่ 2 ส่วนราก Pa พบอยู่ใต้เงาขอบพื้นโพรงอากาศ
(รูปที่ 7  D) จัดอยู่ในความสัมพันธ์ประเภท 0 คือมีเงาขาวของ
พื้นโพรงอากาศต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบการหนาตัวขึ้นของเยื่อ
บุผิวภายในโพรงอากาศและจากภาพรังสี panoramic (รูปที่
7  A,  B) ฟันซี่ 17 บริเวณราก Mb พบลักษณะการซ้อนทับเงาของ
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ตารางที่ 2 สรุปการแบ่งประเภทของลักษณะทางภาพรังสี CBCT และภาพรังสี panoramic ในผู้ป่วยทั้ง 5 ราย
Table 2 Summary of CBCT classification and panoramic radiographic signs in 5 patients.
Panoramic radiographic signs
Patient no Tooth
Root
CBCT (type)
Projection Loss floor Loss PDL Darkening root Upward curving
1
16
Mb
2
✓
✓
Db
2
✓
✓
Pa
2
✓
✓
✓
17
Mb
2
✓
Db
2
✓
✓
Pa
0
Cannot see in panoramic
2
16
Mb
2
✓
✓
✓
✓
Db
2
✓
✓
✓
Pa
2
✓
✓
✓
✓
3
16
Mb
2
✓
Db
2
✓
Pa
2
✓
17
Mb
2
✓
Db
2
✓
Pa
2
✓
4
17
Mb
2
✓
✓
✓
Db
2
✓
Pa
0
Cannot see in panoramic
5
16
Mb
0
No panoramic radiographic signs
Db
0
No panoramic radiographic signs
Pa
0
No panoramic radiographic signs
17
Conical/
2
✓
✓
clubbed
CBCT = ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์แบบรูปโคน
Conical/clubbed = รากรวบ, Db = รากด้านแก้มไกลกลาง, Mb = รากด้านแก้มใกล้กลาง, Pa = รากด้านเพดานปาก
ชนิด 0 = มีกระดูกระหว่างรากฟันและเงาขาวของพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลา
ชนิด 1 = พบรากฟันบางส่วนอยู่ชิดหรือยกพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลาโดยยังมีเงาขาวของพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลาปรากฏอยู่
ชนิด 2 = พบรากฟันบางส่วนอยู่ชิดหรือทะลุผ่านพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลา โดยไม่มีเงาขาวของพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลา
CBCT = cone beam computed tomography.
Clubbed = clubbed roots, conical = conical root, Db = distobuccal root, Mb = mesiobuccal root, Pa = palatal root.
Type 0 = evidence of bone between roots and floor of maxillary sinus.
Type 1 = some part of roots close to or elevate floor of maxillary sinus with a white line of cortical floor of maxillary sinus.
Type 2 = some part of roots close to or extending beyond floor of maxillary sinus without a white line of cortical floor of maxillary sinus.

รากเข้าไปในโพรงอากาศ การขาดหายของเงารังสีพนื้ โพรงอากาศ
และการขาดหายของช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์ ส่วนราก Db ปลาย
รากฟันไม่ย่ืนเข้าไปในโพรงอากาศแต่พบการขาดหายของพื้น
โพรงอากาศ  ส่วนราก Pa ไม่เห็นในภาพรังสี panoramic

แม้จะพบการขาดหายของพื้นโพรงอากาศเพียงลักษณะ
เดียวที่รากฟัน Db ของฟันซี่ 17 แต่ภาพรังสี CBCT ก็แสดงความ
สัมพันธ์ชนิดที่ 2 อย่างชัดเจน จึงอาจกล่าวได้ว่าภาพรังสีลักษณะ
นี้มีความสัมพันธ์กับการทะลุของรากฟันเข้าไปในโพรงอากาศ
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รูปที่ 5 ภาพรังสี panoramic (A, B) และ CBCT (C, D) ของผู้ป่วยรายที่ 2
A: ภาพรังสี panoramic B:  เส้นขีดประสีขาวแสดงพื้นโพรงอากาศ เส้นจุดประสีขาวแสดงรากฟันซี่ 16 C: ภาพตัดในแนวหน้าหลังแสดง
รากฟัน Mb และ Db ของฟันซี่ 16 และ D: ภาพตัดขวางแสดงรากฟัน Pa ของฟันซี่ 16
Db = รากด้านแก้มไกลกลาง, Mb = รากด้านแก้มใกล้กลาง, Pa = รากด้านเพดานปาก
Fig. 5 Panoramic (A, B) and CBCT (C, D) images of patient 2.
A: panoramic film, B: dashed line (white) shows floor of maxillary sinus and dot line (white) shows root of tooth,
C: sagittal cut shows Mb and Db roots of tooth 16, and D: coronal cut shows Pa root of tooth 16.
Db = distobuccal root, Mb = mesiobuccal root, Pa = palatal root

ผู้ป่วยรายที่ 5 (รูปที่ 8  A-F)
จากภาพรังสี CBCT ฟันซี่ 16 ทั้งราก Mb, Db และ Pa มี
กระดูกระหว่างรากฟันและเงาขาวของพืน้ โพรงอากาศ (รูปที่ 8  C,  
D) จัดอยู่ในความสัมพันธ์ประเภท 0 และภาพรังสี panoramic
ไม่พบลักษณะใด ๆ ที่แสดงความเสี่ยงที่รากจะเกี่ยวข้องกับโพรง
อากาศทั้ง 3 ราก (รูปที่ 8  A,  B)
จากภาพรังสี CBCT ฟันซี่ 17 พบมีลักษณะรากรวบ (รูป
ที่ 8  D,  F) โดยพบรากมีความโค้งและทะลุเข้าไปในพื้นโพรง
อากาศตรงกับประเภทความสัมพันธ์ประเภทที่ 2 จากภาพรังสี
panoramic พบลักษณะการซ้อนทับเงาของรากเข้าไปในโพรง
อากาศและการขาดหายของช่องว่างเอ็นยึดปริทนั ต์ (รูปที่ 8  A,  B)
จากรายงานผูป้ ว่ ย 5 ราย 8 ซี่ 22 ราก แสดงให้เห็นในตาราง
ที่ 2 ว่า รากฟันที่ทะลุเข้าไปในโพรงอากาศ หรือไม่มีกระดูกกั้น

ระหว่างรากฟันกับโพรงอากาศ มีมากถึง 17/22 ราก ลักษณะ
ภาพรังสี panoramic  ทพี่ บร่วมกับรากฟันทีท่ ะลุหรือไม่มกี ระดูก
กั้นอยู่เลย พบว่ามีลักษณะการซ้อนทับเงาของรากเข้าไปในโพรง
อากาศมากที่สุด (10/22 ราก) รองลงมาคือ ลักษณะมีการโค้งขึ้น
ของเงารังสีพนื้ โพรงอากาศไปตามการนูนของรากฟัน (8/22 ราก)
และการขาดหายของช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์ (7/22 ราก)

บทวิจารณ์
การทราบความสัมพันธ์ระหว่างฟันกรามบนโดยเฉพาะ
ตำ�แหน่งรากฟันเหล่านี้กับพื้นโพรงอากาศมีความสำ�คัญต่องาน
ทันตกรรมหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศัลยศาสตร์ช่อง
ปาก ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ทำ�ให้ทันตแพทย์สามารถอธิบาย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�หัตถการ โดยเฉพาะความ
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รูปที่ 6 ภาพรังสี panoramic (A, B) และ CBCT (C-F) ของผู้ป่วยรายที่ 3
A: ภาพรังสี panoramic B: เส้นขีดประสีขาวแสดงพื้นโพรงอากาศ เส้นจุดประสีขาวแสดงรากฟันซี่ 16 และ 17 C: ภาพตัดในแนวหน้า
หลังแสดงรากฟัน Mb และ Db ของฟันซี่ 16 D: ภาพตัดขวางแสดงรากฟัน Pa ของฟันซี่ 16 E: ภาพตัดในแนวหน้าหลังแสดงรากฟัน
Mb และ Db ของฟันซี่ 17 และ F: ภาพตัดขวางแสดงรากฟัน Pa ของฟันซี่ 17
Db = รากด้านแก้มไกลกลาง, Mb = รากด้านแก้มใกล้กลาง, Pa = รากด้านเพดานปาก
Fig. 6 Panoramic (A, B) and CBCT (C-F) images of patient 3.
A: panoramic film, B: dashed line (white) shows floor of maxillary sinus and dot line (white) shows root of tooth 16 and
17, C: sagittal cut shows Mb and Db roots of tooth 16, D: coronal cut shows Pa root of tooth 16, E: sagittal cut shows
Mb and Db roots of tooth 17, and F: coronal cut shows Pa root of tooth 17.
Db = distobuccal root, Mb = mesiobuccal root, Pa = palatal root

เสี่ยงที่จะเกิดรูทะลุระหว่างช่องปากและโพรงอากาศ การทราบ
ว่าฟันกรามบนและโพรงอากาศมีความใกล้ชิดกันมาก อาจทำ�ให้
ทันตแพทย์ปรับเปลีย่ นทิศทางการใช้แรงในการถอนฟันหรือการ
นำ�รากฟันออก หรืออาจจะต้องมีการวางแผนสำ�หรับการปิดรู

ทะลุระหว่างช่องปากและโพรงอากาศไว้ด้วยขณะทำ�หัตถการ
การศึกษาถึงลักษณะภาพรังสี (radiographic sign) ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดนั้น ทำ�ให้สามารถบอกได้เบื้องต้นว่ารากฟัน
มีโอกาสทะลุเข้าไปในโพรงอากาศหรือไม่ อาจใช้เป็นข้อมูลกรณี
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รูปที่ 7 ภาพรังสี panoramic (A, B) และ CBCT (C, D) ของผู้ป่วยรายที่ 4
A: ภาพรังสี panoramic B: เส้นขีดประสีขาวแสดงพื้นโพรงอากาศ เส้นจุดประสีขาวแสดงรากฟันซี่ 17 C: ภาพตัดในแนวหน้าหลังแสดง
รากฟัน Mb และ Db ของฟันซี่ 17 และ D: ภาพตัดขวางแสดงรากฟัน Pa ของฟันซี่ 17
Db = รากด้านแก้มไกลกลาง, Mb = รากด้านแก้มใกล้กลาง, Pa = รากด้านเพดานปาก
Fig. 7 Panoramic (A, B) and CBCT (C, D) images of patient 4.
A: panoramic film, B: dashed line (white) shows floor of maxillary sinus and dot line (white) shows root of tooth 17,
C: sagittal cut shows Mb and Db roots of tooth 17, and D: coronal cut shows Pa root of tooth 17.
Db = distobuccal root, Mb = mesiobuccal root, Pa = palatal root

ไม่มีเครื่องถ่ายภาพรังสี CBCT
จากรายงานผู้ป่วยพบว่าภาพรังสีทั้ง 5 ลักษณะ แสดงการ
เปรียบเทียบลักษณะภาพรังสี panoramic กับภาพรังสี CBCT
สามารถบ่งบอกถึงการทะลุของรากฟันเข้าไปในโพรงอากาศได้
กล่าวคือจะพบเห็นลักษณะการซ้อนทับเงาของรากเข้าไปในโพรง
อากาศ  การขาดหายของเงารังสีพนื้ โพรงอากาศ การไม่มชี อ่ งว่าง
เอ็นยึดปริทันต์ การดำ�ขึ้นของปลายรากฟันและการโค้งขึ้นของ
เงารังสีพื้นโพรงอากาศ โดยลักษณะภาพรังสีเหล่านี้อาจปรากฏ
เพียงลักษณะเดียว หรืออาจพบร่วมกันหลายลักษณะก็ได้ ซึ่ง
หากเห็นร่วมกันหลายลักษณะจะแสดงถึงการทะลุของรากฟัน
เข้าไปอย่างชัดเจนจากภาพรังสี CBCT เมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ ว่ ย
รายอื่นที่พบเพียงลักษณะเดียว
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทีผ่ า่ นมา ภาพรังสี panoramic
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

รากของฟันกรามบนและโพรงอากาศที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากพบว่าฟันกรามบนและโพรงอากาศ มีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะรากฟันสัมผัสกับพื้นโพรงอากาศหรือรากฟันทะลุ
พื้นโพรงอากาศทางด้านข้าง จะมีค่าทำ�นายผลบวก (positive
predictive value) อยู่ที่ 0.25 สำ�หรับการทะลุเข้าไปทางด้าน
ใกล้กลาง และ 0.55 สำ�หรับการทะลุเข้าไปทางด้านไกลกลางจาก
ภาพรังสี panoramic ซึ่งหมายความว่าควรถ่ายภาพรังสี CBCT
เพิ่มเติมใน 2 กรณีดังกล่าว
นอกจากงานศัลยกรรมช่องปากแล้ว งานรักษาคลองราก
ฟันและการผ่าตัดปลายรากฟัน มีโอกาสทีจ่ ะมีการดันเชือ้ ภายใน
คลองรากฟันออกไปยังโพรงอากาศ ได้ หรือวัสดุต่าง ๆ ที่ใส่ไปใน
คลองรากฟันมีโอกาสถูกดันเข้าไปในโพรงอากาศได้ เช่น วัสดุ
อุดคลองรากฟัน (root canal filling)(16) เป็นต้น มีรายงานผู้ป่วย
แสดงการเกิดหนองในเบ้าตา (orbital abscess) หลังจากรักษา
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รูปที่ 8 ภาพรังสี panoramic (A, B) และ CBCT (C-D) ของผู้ป่วยรายที่ 5
A: ภาพรังสี panoramic B: เส้นขีดประสีขาวแสดงพื้นโพรงอากาศ เส้นจุดประสีขาวแสดงรากฟันซี่ 16 และ 17 C: ภาพตัดในแนวหน้า
หลังแสดงรากฟัน Mb และ Db ของฟันซี่ 16 D: ภาพตัดขวางแสดงรากฟัน Pa ของฟันซี่ 16 E: ภาพตัดในแนวหน้าหลังแสดงรากฟันซี่ 17
มีลักษณะรวบ และ F: ภาพตัดขวางแสดงรากฟันซี่ 17 มีลักษณะรวบ
Conical = รากรวบ, Db = รากด้านแก้มไกลกลาง, Mb = รากด้านแก้มใกล้กลาง, Pa = รากด้านเพดานปาก
Fig. 8 Panoramic (A, B) and CBCT (C-F) images of patient 5.
A: panoramic film, B: dashed line (white) shows floor of maxillary sinus and dot line (white) shows root of tooth 16 and
17, C: sagittal cut shows Mb and Db roots of tooth 16, D: coronal cut shows Pa root of tooth 16, E: sagittal cut shows
conical roots of tooth 17, and F: coronal cut shows comical root of tooth 17.
Conical = cone-shaped root, Db = distobuccal root, Mb = mesiobuccal root, Pa = palatal root

คลองรากฟันไป 48 ชั่วโมง(5) และจากภาพรังสี panoramic
และภาพรังสี CBCT พบเงาทึบรังสีของวัสดุอุดคลองรากฟันเกิน
และเข้าไปอยู่ในโพรงอากาศ ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการปวดและบวม
บริเวณรอบตาด้านขวา ดังนั้นภาพรังสี panoramic สามารถ

เป็นเครื่องมือบอกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนี้ และจะได้เป็นการ
ยํ้าเตือนให้ทันตแพทย์ระมัดระวังและเพิ่มเป็นข้อมูลที่สำ�คัญใน
การประเมินก่อนทำ�การรักษา หรือหากกรณีปลายรากฟันอยูใ่ กล้
กับโพรงอากาศ อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำ�หัตถการ

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2561

หรืออาจมีการเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ในการทำ� เช่น การใช้เพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric) แทนเครื่องกรอธรรมดา เนื่องจาก
จะไม่ทำ�อันตรายต่อเยื่อหุ้มโพรงอากาศ (sinus membrane)
จากคุณสมบัติการเลือกตัด (selectivity) ของอุปกรณ์(17)
แม้แต่ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ ก็พบมีรายงานภาวะแทรก
ซ้อนจากการพิมพ์ปากในผู้ป่วยที่ได้รับการถอนฟันกรามบนไป
และเกิดรูทะลุระหว่างช่องปากและโพรงอากาศ ซึ่งตรวจไม่พบ
จากลักษณะทางคลินิก ภายหลังที่ผู้ป่วยพิมพ์ปากไปแล้ว พบมี
วัสดุพมิ พ์ปากอยูภ่ ายในโพรงอากาศทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเป็นโพรงอากาศ
อักเสบและต้องมาได้รับการรักษาผ่าตัดนำ�วัสดุพิมพ์ปากออก(18)
จากตัวอย่างนี้ทำ�ให้ภาพรังสี panoramic มีบทบาทสำ�คัญกับ
ทันตแพทย์เพือ่ เป็นการประเมินผูป้ ว่ ยโดยภาพรวม ซึง่ หากเห็นมี
pneumatization ของโพรงอากาศ ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง
นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ลักษณะภาพรังสี panoramic ไปแปลผลในภาพรังสีปลายรากฟัน (periapical film) ซึ่ง
ถ่ายด้วยฟิล์มขนาดเล็กได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานปริทันตวิทยา
การเกลารากฟัน (root planning)(19) ในผู้ป่วยรายที่มี pneumatization ของโพรงอากาศ อาจเกิดการทะลุของเครื่องมือไป
ในโพรงอากาศและอาจทำ�ให้เกิดโพรงอากาศอักเสบได้ จึงควร
ระมัดระวังในการเกลารากฟันกรณีฟันมีร่องลึกปริทันต์
จากตัวอย่างภาพรังสี panoramic เปรียบเทียบกับภาพ

Thai J. Oral Maxillofac. Surg.

รังสี CBCT ทีย่ กมาแสดงนัน้ แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาภาพรังสี
panoramic อย่างละเอียดจะสามารถพยากรณ์ความใกล้ชิด
ของรากฟันทีเ่ กีย่ วข้องกับโพรงอากาศ ได้ในระดับหนึง่ ซึง่ สามารถ
เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสูงที่จะต้องระมัดระวังการทะลุของ
รากฟันเข้าไปในโพรงอากาศได้ นอกจากนี้ จากการศึกษาในผูป้ ว่ ย
หลายรายพบว่า การพิจารณาลักษณะการตรวจพบเงาดำ�  (เงา
โปร่งรังสี) ของช่องเอ็นยึดปริทันต์ของรากฟันที่ซ้อนทับกับส่วน
ของโพรงอากาศจะพบได้ง่ายกว่าการตรวจจากการพบหรือไม่
พบ lamina dura ของรากฟัน
จากรายงานผู้ป่วยดังกล่าวข้างต้นสามารถเป็นแนวทาง
เบื้องต้นในการแสดงถึงลักษณะภาพรังสีที่มีความสำ�คัญในการ
เตือนทันตแพทย์ว่ารากฟันทะลุเข้าไปในโพรงอากาศ ซึ่งจะมี
ประโยชน์มากในกรณีไม่มีเครื่องถ่ายภาพรังสี CBCT อย่างไรก็
ตาม ควรทำ�การศึกษาเพิม่ เติมในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ากขึน้ เพือ่ สร้าง
เป็นแนวทางที่ชัดเจนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา ที่ให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�การอ่านข้อมูลและ
วิเคราะห์บทความนี้
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รายงานผู้ป่วย
Case Report

ภาวะลูกตาถูกกระแทกหลุดเข้าโพรงอากาศเอทมอยด์: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
Traumatic dislocation of the globe into ethmoid sinus: a case report
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บทคัดย่อ		

ภาวะลูกตาถูกกระแทกหลุดเข้าโพรงอากาศเอทมอยด์พบได้นัอยมาก โดยภาวะดังกล่าวอาจทำ�ให้เกิดการ
บาดเจ็บต่อลูกตา เส้นประสาทสมองคู่ที่สอง กล้ามเนื้อลูกตา และเกิดร่วมกับการแตกหักของผนังเบ้าตาโดยไม่มีการ
แตกหักของขอบเบ้าตา จากการสืบค้นในฐานข้อมูล PubMed พบรายงานผู้ป่วยภาวะลูกตาถูกกระแทกหลุดเข้าสู่โพรง
อากาศเอทมอยด์เพียง 7 ราย ในบทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วย 1 รายซึ่งถูกวัวขวิดบริเวณใบหน้า ตรวจพบอาการบวม
ปิดแน่นของเปลือกตาซ้ายและตรวจไม่พบลูกตาซ้าย จากภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์พบมีการแตกของผนัง
ด้านใกล้กลางของเบ้าตาซ้าย ลูกตาถูกดันผ่านช่องรอยแตกขนาดใหญ่ของผนังดังกล่าวเข้าไปในโพรงอากาศเอทมอยด์
โดยไม่มีการฉีกขาดของลูกตา ได้ทำ�การผ่าตัดเพื่อดันลูกตากลับเข้าที่และทดแทนผนังเบ้าตาที่แตกหักด้วยแผ่นตาข่าย
ไทเทเนียม ติดตามผลการรักษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ลูกตาซ้ายอยู่ในตำ�แหน่งปกติเทียบกับตาข้างขวา แต่การกลอกตา
ทำ�ได้จำ�กัด และตาซ้ายสูญเสียการมองเห็นโดยสมบูรณ์

คำ�สำ�คัญ:

ภาวะลูกตาถูกกระแทกหลุด การแตกหักของผนังเบ้าตา

Abstract		

Globe dislocation into ethmoid sinus is a rare condition associated with orbital blowout
fracture. The globe, optic nerve and ocular muscles can be damaged. From PubMed searching, only
7 cases were reported. This article reported the patient with facial trauma from a bull attack. He
presented with marked swelling of left eyelids and disappeared globe. CT scan revealed blowout
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fracture of left medial orbital wall with left globe dislocation into ethmoidal sinus. The globe was
intact. The operation included relocating the globe and reconstruction of orbital wall with titanium mesh. One-year follow-up showed good left globe position with limited ocular movement and
complete blindness.

Keywords: globe dislocation, blowout fracture

บทนำ�
การบาดเจ็บจากแรงกระแทกด้วยวัตถุไม่มีคม (blunt
injury) บริเวณกระบอกตาอาจทำ�ให้เกิดการเคลื่อนของลูก
ตา (globe) ออกจากเบ้าตาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ(1) ดังนี้
1) globe luxation คือ การเคลื่อนของลูกตาออกมาภายนอก
เบ้าตาโดยเส้นประสาทสมองคู่ที่สอง (optic nerve) และกล้าม
เนื้อลูกตาไม่ฉีกขาด 2) globe dislocation คือ การเคลื่อนของ
ลูกตาเข้าไปในบริเวณรอบเบ้าตา เช่น โพรงอากาศข้างจมูก
(paranasal sinus) หรือฐานกะโหลกศีรษะ ซึ่งจะเกิดร่วมกับ
การแตกหักของผนังเบ้าตาโดยไม่มีการแตกหักของขอบเบ้าตา
(blowout fracture) และ 3) globe avulsion คือ การหลุด
ของลูกตาออกมาภายนอกเบ้าตา ร่วมกับกล้ามเนือ้ ลูกตาและเส้น
ประสาทสมองคู่ที่สองฉีกขาด
ภาวะลูกตาถูกกระแทกหลุดเข้าโพรงอากาศเอทมอยด์เป็น
ภาวะพบได้น้อยมาก ในขณะที่ลูกตาที่ถูกกระแทกอาจเคลื่อน
หลุดเข้าไปในตำ�แหน่งอื่นได้ เช่น โพรงอากาศแม็กซิลลา (maxillary sinus) โพรงจมูก หรือฐานกะโหลกศีรษะด้านหน้า(2-4) ภยันตรายทีเ่ กิดขึน้ อาจมีผลกระทบต่อเส้นประสาทสมองคูท่ สี่ องและ
กล้ามเนื้อลูกตา ทั้งนี้ไขมันและเนื้อเยื่ออ่อนที่อยู่ในเบ้าตาจะทำ�
หน้าที่คล้ายเบาะคอยดูดซับและกระจายแรงไปยังผนังเบ้าตา
จนเกิด blowout fracture ซึ่งอาจเป็นกลไกช่วยป้องกันการฉีก
ขาดของลูกตา(4) จากการสืบค้นใน PubMed พบรายงานภาวะ
การเคลื่อนของลูกตาเข้าสู่โพรงอากาศเอทมอยด์เพียง 7 ราย
บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยภาวะลูกตาหลุดเข้าโพรงอากาศ
เอทมอยด์โดยมีสาเหตุจากการถูกวัวขวิด ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทาง
สำ�หรับการตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป

รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยชายไทยอายุ 60 ปี ได้รับการส่งปรึกษาจากจักษุ-

แพทย์ด้วยปัญหากระดูกเบ้าตาแตก (orbital fracture) ให้
ประวัติว่าเมื่อ 7 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุถูกวัวที่เลี้ยงขวิดเข้าที่บริเวณใบหน้า สามารถจำ�เหตุการณ์
ได้ และไม่สลบ ถูกนำ�ส่งโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน และถูกส่ง
ตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง
ปฏิเสธโรคประจำ�ตัวและการแพ้ยา
ตรวจอาการแสดงชีพพบอัตราการเต้นของหัวใจ 78 ครั้ง/
นาที ความดันเลือด 120/90 มม.ปรอท อัตราการหายใจ 20
ครั้ง/นาที อุณหภูมิกาย 36 องศาเซลเซียส ระดับความรู้สึกตัว
(Glasgow coma score) เท่ากับ E4M6V5 ตรวจร่างกายทั่วไปไม่
พบความผิดปกติ และไม่พบการบาดเจ็บที่ตำ�แหน่งอื่น บริเวณ
ใบหน้าพบบาดแผลฉีกขาดบริเวณเปลือกตาบนซ้ายยาว 1 ซม.
ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ มีรอยฟกชํ้ารอบตาซ้าย เปลือกตาซ้ายบวม
ปิด พบการบวมของเยื่อบุเปลือกตา (รูปที่ 1) และพบว่าลูกตา
ซ้ายหายไป คลำ�ไม่พบความผิดปกติของขอบเบ้าตา ตาขวามอง
เห็นปกติ ใบหน้าไม่ผิดรูป คลำ�ไม่พบความผิดปกติของกระดูก
ใบหน้าอื่น ๆ อ้าปากได้ปกติ การสบฟันปกติ
ภาพรังสีกะโหลกศีรษะไม่พบความผิดปกติ ส่วนภาพรังสี
ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 2) แสดงให้เห็นถึงรอยแตกหัก
ที่ผนังด้านใกล้กลาง (medial wall) ของเบ้าตาซ้ายต่อลงมายัง
พื้นของเบ้าตา (floor of orbit) บางส่วน พบลูกตาซ้ายหลุด
เข้าไปในโพรงอากาศเอทมอยด์ผ่านช่องรอยแตกของผนังเบ้าตา
ดังกล่าว โดยไม่มีการฉีกขาดของลูกตา แต่มีการพับงอของเส้น
ประสาทสมองคู่ที่สองตรงส่วนต่อกับลูกตา ให้การวินิจฉัยเป็น
orbital blowout fracture with left globe dislocation to
ethmoid sinus
ได้รับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล และวางแผนผ่าตัด
ฉุกเฉินภายใต้การดมยาสลบร่วมกับจักษุแพทย์ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ดันลูกตาให้กลับเข้าทีแ่ ละซ่อมแซมผนังเบ้าตาทีแ่ ตกหัก เปิด
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รูปที่ 1 A และ B: ภาพใบหน้าผู้ป่วย เปลือกตาซ้ายบวมปิด ตรวจไม่พบลูกตาด้านซ้าย
Fig. 1 A and B: left upper eyelid swelling with absence of left globe.

รูปที่ 2 ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์แสดงลูกตาซ้ายซึ่งเคลื่อนผ่านผนังเบ้าตาด้านใกล้กลางเข้าสู่โพรงอากาศเอทมอยด์ โดยมีการพับงอของ
เส้นประสาทสมองคู่ที่สอง แต่ลูกตาไม่มีการฉีกขาด
Fig. 2 CT scan showed left globe which prolapsed into ethmoid sinus and kinked left optic nerve without globe rupture.
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รูปที่ 3 ภาพถ่ายขณะผ่าตัด A: การผ่าตัดผ่านทางซับทาร์ซัล และเทคนิคของ Lynch พบว่าลูกตาหลุดเข้าไปในโพรงอากาศเอทมอยด์ B: การใช้
เครื่องมือจัดลูกตาให้กลับเข้าที่ C: ลูกตากลับสู่ตำ�แหน่งเดิม และ D: การเสริมสร้างผนังเบ้าตาด้วยแผ่นตาข่ายไทเทเนียม
Fig. 3 Intra-operative photographs, A: via subtarsal and Lynch approaches, the left globe prolapsed into ethmoid sinus
B: the globe was repositioned, C: complete globe repositioning, and D: medial wall and floor of orbit reconstruction
using titanium mesh.

แผลผ่าตัดผ่านทาง Lynch incision และ subtarsal incision
(รูปที่ 3 A) เพื่อเข้าสู่ผนังด้านใกล้กลางและพื้นของเบ้าตา เมื่อ
เข้าสู่บริเวณดังกล่าวแล้วตรวจพบลูกตาซ้ายหลุดเข้าไปในโพรง
อากาศเอทมอยด์ (รูปที่ 3 B) ผ่านทางช่องว่างที่เกิดจากรอยแตก
หักของผนังด้านใกล้กลางต่อลงมาที่พื้นของเบ้าตา โดยลูกตาถูก
กระดูกผนังเบ้าตาหนีบไว้แต่ไม่พบการฉีกขาดของลูกตาและเส้น
ประสาทสมองคู่ที่สอง ทำ�การตัดกระดูกส่วนที่หนีบลูกตาออก
แล้วใช้ periosteal retractor สอดเข้าไปในโพรงจมูกเพื่อดัน
ลูกตากลับเข้าตำ�แหน่งเดิม ร่วมกับการดึงลูกตาผ่านทางแผล
ผ่าตัดทั้ง 2 ตำ�แหน่งและทางช่องเปลือกตา (palpebral fissure)
จนลูกตาเข้าสู่ตำ�แหน่งที่เหมาะสม (รูปที่ 3 C) ไม่พบการฉีกขาด
ของลูกตาและเส้นประสาทสมองคู่ที่สอง ตรวจพบการฉีกขาด
ของกล้ามเนื้อมีเดียลเร็กตัส (medial rectus) อย่างรุนแรงจนไม่
สามารถซ่อมแซมได้ ผนังเบ้าตาด้านใกล้กลางและพื้นของเบ้าตา
บางส่วนเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ จึงทำ�การเสริมสร้างด้วยแผ่น
ตาข่ายไทเทเนียมขนาด 3 × 3.5 ซม. และยึดด้วยสกรู (รูปที่ 3 D)
ล้างทำ�ความสะอาดและเย็บปิดแผล ไม่พบภาวะแทรกซ้อน

ระหว่างการผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับ dexamethasone 8 มก. ทาง
หลอดเลือดดำ�ทุก 8 ชั่วโมงก่อนและหลังผ่าตัด 1 วัน นอกจากนี้
หลังผ่าตัดผู้ป่วยได้รับยาต้านจุลชีพ cefazolin 1 กรัมทางหลอด
เลือดดำ�ทุก 6 ชั่วโมงเป็นเวลา 7 วัน หลังผ่าตัด 1 วันตรวจการ
มองเห็น ตาซ้ายมองไม่เห็นแสง อาร์เอพีดีให้ผลบวก [positive
RAPD (relative afferent pupillary defect)] และไม่สามารถ
กลอกตาซ้ายได้ทุกทิศทาง ผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 1
สัปดาห์ แผลผ่าตัดหายเป็นปกติ อาการบวมของเปลือกตาและ
เยื่อบุตาน้อยลง ตาซ้ายยังคงมองไม่เห็นแสง อาร์เอพีดีให้ผลบวก
และไม่สามารถกลอกตาได้ทุกทิศทาง
3 สัปดาห์หลังการผ่าตัดพบการบวมบริเวณรอบตาและ
เปลือกตาซ้ายเล็กน้อย แผลผ่าตัดหายตามปกติ ตาซ้ายมองไม่
เห็นแสง อาร์เอพีดียังคงให้ผลบวก ลูกตาซ้ายมองออกด้านไกล
กลางและไม่สามารถกลอกตาเข้าด้านใกล้กลางได้ จากการตรวจ
ติดตามการรักษา 3 เดือนและ 1 ปีหลังการผ่าตัด พบว่าตาซ้าย
ยังคงมองไม่เห็นแสง ลูกตามองออกด้านไกลกลางและไม่สามารถ
กลอกตาเข้าด้านใกล้กลางได้ (รูปที่ 4)
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รูปที่ 4 ภาพใบหน้า และการเคลื่อนที่ของลูกตาหลังการผ่าตัด 1 ปี
Fig. 4 Follow up 1 year postoperation showing facial appearance and ocular movements.

วิจารณ์และสรุป
ภาวะลูกตาถูกกระแทกและหลุดเข้าโพรงอากาศข้างจมูก
เป็นภาวะที่พบได้น้อยและมักพบร่วมกับ blowout fracture
ซึ่งมีทฤษฎีที่อธิบายการเกิดการแตกหักไว้ 3 ทฤษฎี(5) ได้แก่ 1)
hydraulic theory ซึ่งอธิบายว่าแรงกระแทกจะทำ�ให้ความดัน
ในเบ้าตาเพิ่มขึ้น ลูกตาจะกระจายแรงนั้นไปที่ผนังเบ้าตาที่บาง
เกิดการแตกหักของผนังเบ้าตาตามมา 2) the globe-to-wall
contact theory ซึ่งอธิบายว่าลูกตาถูกดันไปกระแทกกับผนัง
เบ้าตาแล้วเกิดการแตกหัก และ 3) การเคลื่อนที่ไปทางด้านหลัง
ของขอบเบ้าตา เกิดการแตกหักของผนังเบ้าตาตามมา โดยทั่วไป
ทฤษฎีแรกจะได้รับการยอมรับมากที่สุด หากแรงที่มากระทำ�
ต่อเบ้าตาแล้วทำ�ให้เกิด blowout fracture มีความรุนแรง
มากพออาจทำ�ให้เกิดการฉีกขาดของลูกตาหรืออาจทำ�ให้ลูกตา
และองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในเบ้าตาถูกดันผ่านรอยแตกหักของ
ผนังเบ้าตาเข้าสูโ่ พรงอากาศข้างจมูกได้ จากรายงานของ Kreiner
และคณะ(6) พบการเคลื่อนหลุดของลูกตาเข้าสู่โพรงอากาศแม็กซิลลามากกว่าโพรงอากาศเอทมอยด์ แม้พื้นกระบอกตามีความ
หนา 0.5-1.0 มม. เทียบกับผนังด้านใกล้กลาง ซึ่งหนา 0.2-0.4
มม.(7) แต่กลับพบการเคลื่อนหลุดของลูกตาเข้าสู่โพรงอากาศ
แม็กซิลลามากกว่าโพรงอากาศเอทมอยด์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โพรงอากาศแม็กซิลลาเป็นโพรงอากาศขนาดใหญ่โพรงเดียว
ขณะโพรงอากาศเอทมอยด์มลี กั ษณะเป็นโพรงอากาศเล็ก ๆ แยก
เป็นหลายโพรง จึงมีการกระจายแรงและสามารถต้านทานการ

แตกหักได้ดีกว่า
ภาวะลูกตาถูกกระแทกหลุดเข้าโพรงอากาศเอทมอยด์พบ
ได้น้อยมาก จากการทบทวนวารสารในฐานข้อมูล PubMed มี
การรายงานผู้ป่วยทั้งหมดเพียง 7 ราย(8-14) ทุกรายมีสาเหตุจาก
การถูกกระแทกโดยวัตถุไม่มีคม ในจำ�นวนนี้หลังการผ่าตัดมีการ
มองเห็นปกติ 1 ราย (ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชั่วโมงหลังได้
รับการบาดเจ็บ) มองเห็นแสง 2 ราย สูญเสียการมองเห็นโดย
สมบูรณ์ 3 ราย และไม่ได้รายงาน 1 ราย (ตารางที่ 1) สำ�หรับ
ผู้ป่วยในรายงานฉบับนี้เป็นรายแรกที่มีสาเหตุจากสัตว์ทำ�ร้าย
โดยการตรวจทางคลินิกทำ�ได้ยาก เนื่องจากการบวมปิดแน่น
ของลูกตาร่วมกับมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงขณะตรวจ แต่
ลักษณะที่สังเกตได้คือคลำ�ไม่พบรอยนูนของลูกตาซึ่งคล้ายกับ
ภาวะลูกตาแตก การวินิจฉัยจึงจำ�เป็นต้องอาศัยภาพถ่ายรังสี
ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ซึ่งยังช่วยในการวางแผนการผ่าตัด
และการซ่อมแซมผนังเบ้าตาที่แตกหักอีกด้วย เป้าหมายในการ
รักษาสำ�หรับผู้ป่วยรายนี้ คือ ทำ�การผ่าตัดให้เร็วที่สุดเพื่อให้การ
มองเห็นกลับมาใกล้เคียงปกติ จัดตำ�แหน่งของลูกตา ซ่อมแซม
กล้ามเนื้อลูกตา และผนังเบ้าตา ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการผ่าตัดหลัง
ได้รับการบาดเจ็บ 14 ชั่วโมง แต่พบว่าสูญเสียการมองเห็นโดย
สมบูรณ์ เมื่อติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดเป็นระยะเวลา
1 ปี โดยอาจเกิดจากการพับงอของเส้นประสาทสมองคู่ที่สอง
ซึ่งเห็นได้จากภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ หรืออาจเกิดจากหลอด
เลือดที่เลี้ยงเส้นประสาทสมองคู่ที่สองมีการฉีกขาด ร่วมกับมี
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ตารางที่ 1 สรุปรายงานที่มีการตีพิมพ์ ผู้ป่วยภาวะลูกตาถูกกระแทกเข้าโพรงอากาศเอทมอยด์
Table 1 Summary of published reports on traumatic globe prolapsed to ethmoid sinus.
Reference
Age/gender
Cause of injury Time to surgery
Operation
Outcome
Okabe et al.(8) 60 years/male Occupation/blunt
NA
- Reposition via subciliary incision - No light perception
- Orbital wall reconstruction with - Opthalmoplegia
Medpor
2 days
NA
- No light perception
Moon et al.(9) 40 years/male Assault/blunt
Raghav et al.(10) 24 years/male
Tranfa et al.(11) 37 years/male

Assault/blunt

NA

NA

NA

Assault/blunt

6 hours

- Reposition via transconjuntiva

Kang et al.(12)

40 years/male

Assault/blunt

5 days

- VA 20/15
- No opthalmoplegia
- Light perception

Risco et al.(13)

58 years/male

Fall

2 days

- Reposition via transnasal
- Orbital reconstruction with silicone
- Reposition via transconjunctiva - VA 20/100
- No orbital reconstruction
- Partial opthalmoplegia
- Reposition via Lynch and sub- - No light perception
ciliary incision
- No opthalmoplegia
- Orbital wall reconstruction with
titanium mesh

Avadhanam et 30 years/female Fall
al.(14)

14 hours

NA = not available

ความดันในเบ้าตาสูงขึ้น(14) ทำ�ให้เกิดภาวะ traumatic optic
neuropathy หลังการผ่าตัดลูกตาอยู่ในตำ�แหน่งที่ดี แต่ไม่สามารถกลอกตาเข้าด้านในเนื่องจากกล้ามเนื้อมีเดียลเร็กตัสเกิด
การฉีกขาดอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเย็บซ่อมแซมได้
ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับอุบัติเหตุจนถึงได้รับการผ่าตัดของ
ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม นี้ หากเปรี ย บเที ย บกั บ ภาวะ traumatic optic
neuropathy ซึ่ง Dhaliwal และคณะ(15) ได้ศึกษาไว้ พบว่า
หากได้รับการผ่าตัดภายใน 3 วันหลังได้รับการบาดเจ็บจะช่วย
ให้การมองเห็นดีขึ้นร้อยละ 57 Matsuzaki และคณะ(16) และ
Steinsapir และ Goldberg(17) ได้ศึกษาการใช้สตีรอยด์ในภาวะ
traumatic optic neuropathy โดยพบว่าการใช้สตีรอยด์ให้ผล
การรักษาดีกว่าการผ่าตัด โดยแนะนำ�ให้ใช้ methylprednisolone 5.4 มก./กก.ภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากการบาดเจ็บ
แต่การศึกษาของ Yu-Wai-Man และ Griffithes(18) นัน้ ไม่พบความ
แตกต่างระหว่างการให้หรือไม่ให้สตีรอยด์ในการรักษา ในขณะที่
Mahapatra(19) พบว่าแม้ไม่ได้ให้สตีรอยด์ทางระบบ การมองเห็น

ก็ดีขึ้นถึงร้อยละ 57
พบอุบัติการณ์ของ orbital fracture ร้อยละ 4-70 ของ
ผู้ป่วย orbital trauma ส่วนอุบัติการณ์ของ blowout fracture เพียงอย่างเดียวนั้นพบได้ประมาณร้อยละ 5-21 ของผู้ป่วย
ที่มีการแตกหักของใบหน้าส่วนกลาง (midface fracture)(20)
โดย blow out fracture มักพบมากที่สุดที่พื้นกระบอกตา
เนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคของโพรงอากาศแม็กซิลลาและ
เอทมอยด์ รวมทั้งความหนาของผนังเบ้าตาดังที่กล่าวมาแล้ว
สำ�หรับวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมผนังเบ้าตาใช้ได้ทั้ง autogenous graft, allogenic graft, alloplastic material ซึ่งมีทั้ง
ชนิด non-resorbable ที่ไม่ใช่โลหะ เช่น silicone polymer
ชนิด non-resorbable ที่เป็นโลหะ เช่น titanium mesh และ
ชนิด resorbable เช่น polydioxanone และ polyglactin(21)
ผู้ป่วยรายนี้ได้เลือกใช้ titanium mesh เนื่องจากสามารถคงรูป
ผนังเบ้าตาได้ดี ไม่ต้องผ่าตัดตำ�แหน่งอื่นเพิ่ม และมีความเข้ากัน
ได้กับเนื้อเยื่อดี
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เมื่อผมออกไปช่วยผ่าตัดในต่างจังหวัด
The experiences as attending surgeon in other provincial hospitals
ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์
Panu Supatraviwat
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University

ผมจบการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำ�
บ้านสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลมานานราวสิบสามปีแล้ว และได้ทำ�
งานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคใต้มาตั้ง
แต่เรียนจบทันตแพทย์ ผมมีโอกาสออกไป
เรียนรู้การผ่าตัดทางศัลยกรรมช่องปากฯ ใน
โรงพยาบาลต่างจังหวัดหลายแห่งตัง้ แต่ส�ำ เร็จ
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำ�บ้านฯ โดยช่วง
แรกเป็นการไปช่วยรุน่ พีผ่ า่ ตัดผูป้ ว่ ยต่าง ๆ ใน
ขณะทีผ่ มยังขาดประสบการณ์มากมาย แต่ใน
ระยะหลังเป็นการเดินทางไปช่วยทันตแพทย์
รุ่นน้องที่เพิ่งสำ�เร็จการฝึกอบรมทันตแพทย์ คุณหมอเป้ กีรติกุล กำ�ลังฝึกเย็บผู้ป่วยเพดานโหว่ โดยมีคุณหมอนก กนกพร ยืนเป็นผู้ช่วย
ประจำ�บ้านฯ กลับไปทำ�งานในโรงพยาบาล ผ่าตัด พร้อมทัง้ ผม และคุณหมอพีระ รุน่ พีท่ ที่ �ำ งานแม็กซิลโลเฟเชียล แห่งโรงพยาบาลนราธิวาส
ยังขาดทั้งความมั่นใจและขาดประสบการณ์ ราชนครินทร์
แห่ง
เหมือนกับตัวผมเองในช่วงแรก ๆ ผมจึงอยาก
ช่วงปีแรก ๆ ทีจ่ บการฝึกอบรม ผมไปช่วยรุน่ พีผ่ า่ ตัดผูป้ ว่ ย
ถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าที่ได้ออกไปสัมผัสร่วมทำ�งานกับ
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ผ่าตัดก็ไม่ถกู ต้องนัก ต้องเรียกว่าไปขอร่วมมีประสบการณ์ในการ
ผ่าตัดผู้ป่วยดูจะถูกต้องมากกว่า เพราะว่าทั้งรุ่นพี่และผมก็เป็น
หมอทีย่ งั ขาดประสบการณ์ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยหลายรูปแบบเราอาจ
จะได้เห็น ได้เข้าช่วยอาจารย์ผา่ ตัดในขณะทีฝ่ กึ อบรมทันตแพทย์
ประจำ�บ้าน แต่ปริมาณผู้ป่วยในสถาบันฝึกอบรมมีไม่มากเพียง
พอ ผมจึงขาดประสบการณ์การได้ลงมือผ่าตัดด้วยตนเองใน
หลาย ๆ กรณี การไปช่วยรุ่นพี่ในช่วงแรกนั้นจึงถือว่าช่วยกันคิด
ช่วยกันผ่าตัด ยังจำ�ได้เลยว่าห้าปีแรกที่ออกไปช่วย ผมอายมาก
เนื่องจากโรงพยาบาลคงคิดว่าได้อาจารย์ฝีมือดีมาช่วยผ่าตัด แต่
ที่ไหนได้มันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับ ยังจำ�ภาพวาดที่ลอกออก
มาจากตำ�รา เพื่อใช้วางแผนผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง โดยต้องกาง
กระดาษแปะติดข้างฝาผนังห้องผ่าตัด ส่วนตัวผมต้องเดินกลับไป
มาระหว่างเตียงผ่าตัดผู้ป่วยกับภาพวาดที่แสนสวยงามนั้น เพื่อ
เช็คว่าเราวาดและวางจุดที่จะลงมีดผ่าตัดเพื่อการเย็บแก้ไขปาก
แหว่งถูกต้องหรือไม่ พยาบาลคงงงและนึกในใจกันว่า “อ้าว นึก
ว่าผูช้ �ำ นาญผ่าตัดมาช่วยงาน” ฉะนัน้ ช่วงแรกของการไปช่วยรุน่ พี่
ผ่าตัดจึงถือว่าได้เรียนรู้และหาประสบการณ์ไปพร้อม ๆ กัน ส่วน
ผู้ป่วยเราถือเสมือนครูที่สำ�คัญเสมอมา ผลงานอาจจะไม่ได้เลิศ
เลอนัก แต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายหรืออันตรายต่อผู้ป่วย
ช่วงถัดมา ผมยังคงเดินทางไปช่วยผ่าตัดที่นราธิวาสมาก
ที่สุด เพราะมีผู้ป่วยทางศัลยกรรมช่องปากฯ จำ�นวนมาก โดย
เฉพาะผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผมและรุ่นพี่เราผลัดกันเป็น
ผู้ผ่าตัดและผู้ช่วยผ่าตัดรายต่อราย ทำ�งานกันเกือบทั้งวันให้คุ้ม
กับการที่ต้องขับรถมาไกลโข ประสบการณ์ที่ได้เพิ่มพูนมากขึ้น
เรือ่ ย ๆ จนทำ�ให้ผมมีความมัน่ ใจพร้อมจะช่วยยืนสอนทันตแพทย์
ประจำ�บ้านให้เป็นผู้ลงมือผ่าตัดด้วยตนเองบ้าง ผมจึงมักชวน
ทันตแพทย์ประจำ�บ้านที่เพิ่งสำ�เร็จการฝึกอบรมและอยู่ระหว่าง
การรอสอบบอร์ดไปช่วยผ่าตัด ผมพบว่าทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
เหล่านั้น ส่วนใหญ่สามารถทำ�งานได้ดี มีความระมัดระวังในการ
เปิดแผลผ่าตัด ทำ�ให้พยาบาลห้องผ่าตัดและรุ่นพี่ของผมกล่าว
ชื่นชมอยู่เสมอ จนบางครั้งผมยังนึกแปลกใจว่าตัวเรามาช่วย
ผ่าตัดตั้งหลายปี ทำ�ไมไม่เคยชมผมเลย หรือว่าเราผ่าตัดสู้เด็ก ๆ
ไม่ได้ ผมไม่แน่ใจว่ามีเหตุผลอื่น ๆ มาสนับสนุนหรือไม่ ก็ไม่อยาก
ถามให้เสียกำ�ลังใจ
การเดินทางไปโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสามจังหวัดชายแดน
ใต้นั้นผมมักเลือกที่จะขับรถส่วนตัวไปเอง โดยใช้เวลาเดินทาง
แห่งละไม่เกินสามชั่วโมง เมื่อเอ่ยถึงการเดินทางในสามจังหวัด
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ชายแดนใต้หลายคนมักหวั่นวิตกว่าจะมีเหตุร้ายตามที่เป็นข่าว
ทางโทรทัศน์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งผมก็โชคดีที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์
เหล่านั้น อาจเป็นเพราะเหตุการณ์ความไม่สงบมักเกิดขึ้นตาม
ถนนในหมู่บ้านมากกว่าบนถนนเส้นหลัก สิ่งที่สร้างความอึดอัด
ให้มากที่สุดในการเดินทางคือการต้องหยุดรถตามด่านตรวจ ยิ่ง
เมือ่ เข้าเขตจังหวัดนราธิวาสจะพบด่านตรวจแทบทุกสิบกิโลเมตร
ทำ�ให้การเดินทางต้องเผื่อเวลาบ้าง มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปช่วยผ่า
ตัดที่นราธิวาสโดยได้ชวนนักศึกษาปริญญาโทของ มอ. ไปด้วย
สองคนซึ่งเป็นชาวอิหร่านและพม่า ครั้งนั้นเราต้องหยุดตรวจที่
ด่านเป็นเวลานานมาก เนือ่ งจากตัวผมเองและลูกศิษย์ชาวอิหร่าน
คงมีใบหน้าที่ละม้ายคล้ายคลึงกับกลุ่มโจรใต้ตรงที่มีหนวดเครา
เฟิม้ ต่างจากหมอผ่าตัดทัว่ ไปทีม่ กั ดูสะอาดสะอ้าน โชคดีทผี่ มพก
บัตรข้าราชการไปช่วยยืนยันจึงเดินทางต่อไปได้
ความประทับใจที่ได้รับกลับมาทดแทนความยุ่งยากของ
การเดินทางในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือการได้เห็นทิวทัศน์
และธรรมชาติข้างทางที่สวยงาม ผมขับรถเลียบไปกับชายหาด
สะกอม สูดกลิ่นไอทะเลเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตร ภาพภูเขา
ตัดกับทะเลหมอกยามเช้า ลำ�คลองนํ้าใสหลายสายตัดผ่านถนน
ภาพประทับตาจนรู้สึกอยากมีชีวิตที่เรียบง่าย ได้อยู่ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ ผมเคยถามรุ่นพี่ที่โรงพยาบาลเรื่องการเดินทางของ
คนไข้ตามชนบทว่าลำ�บากหรือไม่ เนื่องจากหมู่บ้านบางแห่งตั้ง
อยูล่ กึ เข้าไปในป่าเขา กว่าผูป้ ว่ ยจะเดินทางออกมาทีโ่ รงพยาบาล
จังหวัดก็ทุลักทุเลพอสมควร ประชากรละแวกนี้ส่วนใหญ่เป็น
ชาวมุสลิม เมื่อมีใครในหมู่บ้านต้องไปโรงพยาบาล พวกเขามัก
แห่ตามกันไปเป็นเพื่อนมากมาย ฉะนั้นผมจึงตระหนักดีว่าการ
ส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ซึ่งอยู่ห่างไกลบ้าน
นั้นเป็นเรื่องลำ�บากมาก การที่เราได้มีโอกาสมาช่วยผ่าตัดถึงที่
ก็ถือว่าได้ช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยซึ่งก็คงจะช่วยเพิ่ม
อานิสงส์มากมายให้กับชีวิตของผม
เมื่อเดินทางไปถึงโรงพยาบาลในแต่ละแห่ง ผมมักได้สิทธิ
พิเศษในการจอดรถยนต์เสมอ ทำ�ให้รู้สึกสะดวกสบาย บางครั้ง
เมื่อมีผู้ป่วยนัดมารับการผ่าตัดหลายราย โดยแต่ละรายนั้นผมได้
รับรู้รายละเอียดและเห็นภาพทางอินเทอร์เน็ตมาก่อนล่วงหน้า
แล้ว ผมอาจต้องนอนค้าง 2-3 คืน โดยมีที่พักอยู่ภายในโรงพยาบาล ผมชอบการพักในโรงพยาบาลเพราะดูปลอดภัยและสามารถ
แวะไปดูผู้ป่วยหลังการผ่าตัดได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะเมื่อมี
ภาวะฉุกเฉินที่คาดไม่ถึง ช่วงห้าปีแรกที่ไปช่วยผ่าตัดนั้น การ
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นอนคนเดียวในห้องนอนรวมทีม่ รี าวสิบเตียงอาจดูเหงา ๆ และน่า
สะพรึงกลัวมิใช่นอ้ ย แต่ผมก็นอนหลับสนิททุกคืน คงเหน็ดเหนือ่ ย
จากการยืนผ่าตัดและก้มคอจนเมือ่ ยเป็นเวลานาน การได้พกั ค้าง
คืนทำ�ให้ผมมีสมาธิจดจ่อกับการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมใช้ใน
การผ่าตัดผู้ป่วยรายต่อไป เสมือนกับการเข้าค่ายโดยไม่ต้องรับรู้
เรื่องราวโลกภายนอกให้วุ่นวายใจ โดยเฉพาะเรื่องราวในสถานที่
ทำ�งานประจำ�ของผม จะว่าไปก็คล้ายกับชีวติ สมัยเป็นทันตแพทย์
ประจำ�บ้านแม็กซิลโลฯ ผมจึงรู้สึกกระชุ่มกระชวยทุกครั้งที่ได้
ออกไปทำ�งานยังต่างจังหวัด
ช่วงห้าปีที่ผ่านมานี้ ผมไปช่วยผ่าตัดในโรงพยาบาลอีก
หลาย ๆ แห่ง เช่น ยะลา พังงา ประจวบคีรีขันธ์ อยุธยา และ
พนัสนิคม (ชลบุรี) เป็นการไปช่วยผ่าตัดผู้ป่วยร่วมกับรุ่นน้อง
ทันตแพทย์ที่เพิ่งจบการฝึกอบรมฯ และกลับไปบุกเบิกทำ�งานใน
โรงพยาบาลของตนเอง ทั้งนี้อาจจะเป็นผู้ป่วยที่มีความยุ่งยาก
และน้อง ๆ ทันตแพทย์เหล่านัน้ ไม่เคยเจอะเจอมาก่อน หรือผูป้ ว่ ย
ที่ไม่ยุ่งยากแต่ผู้รักษายังขาดประสบการณ์และความมั่นใจ การ
ไปช่วยผ่าตัดทุกครั้งสิ่งที่ได้กลับมานอกเหนือจากผลงานที่ได้
ช่วยกันรักษาผู้ป่วยแล้ว นั่นคือ การได้มองเห็นความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างรุ่นน้องทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ ที่จบการฝึกอบรมฯ โดย
เข้าไปทำ�งานร่วมกับเพื่อนแพทย์และพยาบาลได้เป็นอย่างดี ผม
รู้สึกดีใจไปกับน้อง ๆ ที่สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความเป็น
มิตรกับผู้ร่วมงาน ผมเชื่อว่าคนรอบข้างในห้องผ่าตัดชื่นชมและ
เป็นมิตรกับทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ แทบทุกคน แต่อาจหงุดหงิด
บ้างเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดช้า การเตรียมเครื่องมือจากห้อง
ทันตกรรมมาไม่ครบถ้วน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขให้
ดีข้ึนได้ น้อง ๆ ทันตแพทย์ของเราควรเตรียมตัวให้ดีก่อนถึงวัน
ผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย การเตรียม
เครื่องมือผ่าตัดบางชนิดที่เราต้องจัดหาไปเองจากแผนกทันตกรรม ซึ่งจะช่วยให้การผ่าตัดผ่านไปได้อย่างราบรื่น
ข้อได้เปรียบของทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ ซึง่ ต่างไปจากทันตแพทย์ทวั่ ไป นัน่ คือ การได้มโี อกาสพูดคุยและทำ�งานร่วมกับแพทย์
สาขาอื่น ๆ พยาบาลที่เกี่ยวข้องในงานผ่าตัด รวมถึงเจ้าหน้าที่
ในหอผู้ป่วย ทำ�ให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น ผมเคยสังเกต
รุ่นพี่ที่นราธิวาส พบว่าบางครั้งพยาบาลห้องผ่าตัดอาจบ่นเรื่อง
หมอใจร้อนในการรีบนัดผู้ป่วยเข้าผ่าตัดเร็วเกินไป หรือเรียกหา
เครือ่ งมือผ่าตัดกระทันหัน แต่นอกเวลางาน เช่น เมือ่ มีโอกาสรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน เราได้เห็นภาพของวงรับประทาน
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อาหารที่มีทั้งแพทย์ ทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ และพยาบาลมานั่ง
ร่วมกัน ตักข้าวและแบ่งขนมให้กันและกัน รับประทานไปคุยกัน
ไปในเรื่องจิปาถะที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานผ่าตัด สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่า
ช่วยให้บคุ ลากรทางการแพทย์ในสถาบันนัน้ ๆ กลมเกลียวกันมาก
ขึน้ ซึง่ ก็นา่ จะช่วยให้การปฏิบตั งิ านราบรืน่ เรือ่ งจุกจิกในระหว่าง
การผ่าตัดจึงกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย สามารถให้อภัยกันได้ตลอด
เวลา ฉะนั้นเมื่อมีน้องทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ จบใหม่ออกไปทำ�
งานในโรงพยาบาล ผมแนะนำ�ว่า เราควรเข้าไปทำ�ความรู้จักกับ
บุคลากรในห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยต่าง ๆ บ้าง วิธีที่ง่ายที่สุดคือ
การพบปะเพื่อนแพทย์ พยาบาล ที่โรงอาหาร และเข้าไปทักทาย
นั่งรับประทานอาหารด้วยกัน อย่าพยายามนั่งหลบมุมจับกลุ่ม
กันเองเฉพาะทันตแพทย์ (ซึง่ หมอฟันส่วนใหญ่มกั เป็นกันอย่างนี)้
สิ่งหนึ่งที่น้องทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ ควรคำ�นึงถึง นั่นคือ
บทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือน้อง ๆ ทันตแพทย์ทั่วไปตามโรงพยาบาลขนาดเล็ก ๆ ในจังหวัดของตนเองหรือจังหวัดใกล้เคียง
เมื่อมีปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับงานศัลยกรรมช่อง
ปาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบต่าง ๆ ของร่างกายร่วม
ด้วย ซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยเหล่านี้มากขึ้นและมีความยุ่งยากสลับ
ซับซ้อนมากขึน้ เช่นกัน ทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ ควรเป็นรุน่ พีท่ ที่ �ำ
ตัวให้น้อง ๆ เหล่านั้นสามารถกล้าเข้ามาปรึกษาได้อย่างสบายใจ
หากสามารถสอนให้ความรู้หรือแนะนำ�บางสิ่งบางอย่างได้จะยิ่ง
ดี ทำ�ให้น้อง ๆ ทันตแพทย์ได้รับความรู้ เกิดความระมัดระวังหรือ
เข้าใจวิธกี ารแก้ปญั หาด้วยตนเองในระยะแรก ซึง่ นานเข้าก็จะแก้
ปัญหาได้เก่งขึ้นเรื่อย ๆ และต้องถือว่าน้องทันตแพทย์เหล่านั้น
เป็นหนึ่งในทีมงานของเรา ทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ จึงต้องพัฒนา
ความเป็นครู ให้ความรู้ ให้คำ�ปรึกษา และรับผู้ป่วยมารักษาต่อ
ในรายที่จำ�เป็น
บางครัง้ ผมก็หนั กลับมามองนะครับว่า ทำ�ไมผมถึงชอบออก
ไปช่วยน้อง ๆ ทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ ผ่าตัดผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
ต่าง ๆ ทำ�ไมไม่ให้น้อง ๆ เหล่านั้นส่งผู้ป่วยกลับมาช่วยกันผ่าตัด
ที่สถาบันฝึกอบรม ในแง่ของตัวผมเองก็คงต้องบอกว่าผมมีความ
พร้อมและความอยากที่จะออกไปสัมผัสกับบรรยากาศโรงพยาบาลในต่างจังหวัดอยู่เสมอ ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าผม
ได้เรียนรู้อะไร ๆ ใหม่ ๆ มากมาย ส่วนน้อง ๆ ทันตแพทย์ที่เพิ่ง
สำ�เร็จการฝึกอบรมศัลยกรรมช่องปากฯ และกลับไปเริ่มงานใน
โรงพยาบาลของตนเองนั้น คงมีความแตกต่างจากแพทย์ผ่าตัด
สาขาอืน่ ๆ ทีม่ กั จะมีผอู้ �ำ นวยการโรงพยาบาลหรือรุน่ พีร่ อให้ความ

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2561

ช่วยเหลือ มีระบบการทำ�งานในโรงพยาบาล เช่น การแบ่งโควต้า
การใช้งานในห้องผ่าตัดที่เป็นรูปแบบมาตรฐานชัดเจนอยู่แล้ว
การที่มีรุ่นพี่ทันตแพทย์หรืออาจารย์ไปช่วยผ่าตัดผู้ป่วยในระยะ
เริม่ แรก ช่วยให้ทนั ตแพทย์รนุ่ น้องทีเ่ พิง่ สำ�เร็จการฝึกอบรมฯ เริม่
งานอย่างมั่นใจและอบอุ่นมากขึ้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้อง
ผ่าตัดก็เข้าใจบทบาทของทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ ได้เร็วขึน้ เช่นกัน
อาจารย์ที่ออกไปช่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ยังสามารถ
มองเห็นสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลถึงการผ่าตัดได้อีกด้วย เช่น
พยาบาลผู้ช่วยผ่าตัดหรือทีมงานอื่น ๆ เป็นอย่างไร ความพร้อม
ของเครื่องมือเครื่องใช้ การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการวางแผนบุกเบิกงานของ
ทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ รุ่นน้อง ผมสังเกตว่าอันที่จริงแล้ว น้อง ๆ
ของผมสามารถทำ�ผ่าตัดได้ดี เพียงแต่ยังขาดความมั่นใจไปบ้าง
เนื่องจากสมัยฝึกอบรมฯ การผ่าตัดผู้ป่วยหลายประเภทก็แค่ได้
เห็นอาจารย์ลงมือทำ�ให้ดู ซึ่งก็เข้าใจดีว่าการผ่าตัดผู้ป่วยทาง
ศัลยกรรมช่องปากฯ หลายประเภทเป็นชนิดที่พลาดไม่ได้ งาน
บางประเภทก็ต้องอาศัยทักษะ และประสบการณ์ความชำ�นาญ
จึงจะทำ�ได้ดี อาจารย์หลายท่านจึงไม่วางใจให้ทนั ตแพทย์ประจำ�
บ้านได้ลงมือผ่าตัดด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี ผมคิดว่าสถาบันฝึก
อบรมทันตแพทย์ประจำ�บ้านสาขาศัลยกรรมช่องปากฯ น่าจะ
ช่วยกันทำ�ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้มีประสบการณ์ในการผ่า
ตัดรักษาผู้ป่วยด้วยตนเองให้มากที่สุด ตั้งแต่การวางแผน การ
วินิจฉัยโรค การผ่าตัดแต่ละรูปแบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจใน
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การรักษาด้วยตนเอง หากไม่มั่นใจในตัวทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
คนนั้น ๆ อาจารย์ก็ต้องหาวิธีการสอนที่แยบยลขึ้น เช่น การ
ให้ทันตแพทย์ประจำ�บ้านมาพูดให้อาจารย์ฟังก่อนลงมือรักษา
ผู้ ป่ ว ย ทั้ ง นี้ อ าจารย์ จ ะได้ ป ระเมิ น ความรู้ ค วามสามารถของ
ทันตแพทย์ประจำ�บ้านเพื่อผลการรักษาผู้ป่วยที่ดีที่สุด อาจารย์
อาจจะต้องใจเย็นมากขึ้นในการยอมเป็นผู้ช่วยผ่าตัดในหลาย ๆ
ราย ซึ่งการผ่าตัดเช่นนี้อาจต้องใช้เวลานานมากขึ้น อาจารย์ต้อง
มีความอดทนมากขึ้น แต่เราก็จะช่วยสร้างหมอผ่าตัดทางศัลยกรรมช่องปากฯ ที่ไม่ประมาทและมีความมั่นใจมากขึ้นในการ
รักษาผู้ป่วย
ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ในสถาบันฝึกอบรม
ทันตแพทย์ประจำ�บ้านฯ การได้ออกไปช่วยน้อง ๆ ทันตแพทย์
ในการผ่าตัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างจังหวัดหลายแห่ง มีผู้ป่วย
ทางศัลยกรรมช่องปากฯ มากมายหลายประเภทมารับการรักษา
เป็นประสบการณ์อันมีค่าที่ควรแก่การสะสมต่อไปเรื่อย ๆ การ
ช่วยให้ทันตแพทย์แม็กซิลโลฯ รุ่นน้อง ๆ มีความสุขในการเริ่ม
ต้นงานผ่าตัดในบางประเภท และพร้อมจะเป็นหนึ่งในทีมงานที่
เข้มแข็งของวงการศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลใน
อนาคต เป็นการช่วยต่อยอดปณิธานอันแรงกล้าของศาสตราจารย์
นายแพทย์ทันตแพทย์เชื้อโชติ หังสสูต บรมครูผู้บุกเบิกงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ซึ่งในอดีต
อาจารย์ได้เดินทางไปให้กำ�ลังใจและช่วยผ่าตัดแก่ลูกศิษย์เกือบ
ค่อนประเทศ

ว.  ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 32 หน้า 48-62, พ.ศ.2561
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O1

ชื่อเรื่อง Advantage and disadvantage of immediate
using anterolateral thigh (ALT) free flap reconstructed maxillary and mid-face defects after
oral and maxillary cancer resection
โดย
Pajjai Neuangkhota (ผู้นำ�เสนอ)
Oral & Stomatology Department,
Maharat Nakhonratchasima Hospital
Background: oral maxillary and mid-face defects
influenced quality of life in oral cancer patients. Although traditionally reconstruction of theses defects
with prosthesis has been widely used, while several
disadvantages were reported. For 2 decades, several
studies of immediate reconstruction of these defects
with free flap were reported and described with high
success rate and the improved quality of life. This
study we focus on immediately surgical reconstruction the oral maxillary and mid-face defects with
anterolateral thigh free flap in oral maxillary cancer

patients between 2016-2018 in Oral and Maxillofacial
Unit, Oral and Stomatology Department, Maharat
Nakhonratchasima Hospital, Thailand.
Materials & methods: we collected 6 oral maxillary cancer patients, 5 patients were diagnosed as oral
squamous cell carcinoma, 1 patient was diagnosed as
osteosarcoma, clinical examination revealed T3-T4 in
tumor size, N0-N2c in lymphatic node metastasis and
M0. All of patients has been performed with tumor
wide excision, neck dissection, reconstructed with
anterolateral thigh free flap and adjuvant radiochemotherapy, we used Washington questionnaire for
followed up their quality of life 6-12 months.
Results: all of patients survived with no recurrence, no regional or distant metastasis, all of
reconstructed ALT pedicle survived with no partial
or completed necrosis, in pathological examination
found bone invasion, ipsilateral or contralateral neck
metastasis and free surgical margin. After 6 months,
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we found improved quality of life both physical and
mental.
Conclusion: resection maxillary cancer was created 3-D maxillary and mid-face defects, these defects
needed reconstruction for improved quality of life,
this study showed several advantages and minor
disadvantages. For advantages, this flap is reliable,
stable, enough flap tissue for reconstructed these
defects, easily for harvesting or manipulating and
should be useful for immediately reconstruction these
defects, especially, in advance stage cancer and go on
radiochemotheray adjuvant.

O2

ชื่อเรื่อง Changes of the pharyngeal airway space (PAS)
after bilateral sagittal split ramus osteotomy
(BSSRO) setback in skeletal class III deformity
โดย
Niphon Klai-on (ผู้นำ�เสนอ)
Assist. Prof. Supaporn Kongsomboon
Assist. Prof. Saowaluck Limmonthol
Assoc. Prof. Wilawan Weraarchakul
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Khon Kaen University
Objectives: the purposes of the study were to
compare the changes in pharyngeal airway space
(PAS), the relations between changes of hyoid bone
position and changes of PAS. In addition, to evaluate
and determine the possible factors that can affect the
changes of PAS following mandibular setback surgery
(BSSRO technique)
Materials & methods: this was a retrospective
analytical cross-sectional study. The patients with
malocclusion and skeletal class III deformity who underwent mandibular setback surgery (BSSRO technique)
were included in the study by non-probability purposive sampling technique. Cephalometric analysis of all
samples were performed and classified into 3 categories; preoperation (T0), short-term follow-up periodnot more than 3 months postoperatively (T1), long-term
follow-up period-3 months but not more than 3 years
postoperatively (T2). The measured variable was
calculated and analyzed with IBM® SPSS® Statistics
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Version 20
Results: there were 46 subjects but only 23 subjects (n = 23) had complete data for analysis, 7 males
(30.4%) and 16 females (69.6%), age 18-52 years old
with mean age 26 ± 7 years. The average amount
of mandibular setback distance was 3.04 mm and
changes of SNB, SN-MP were 3.67 & 1.13 degree, respectively. The study revealed that mean of PAS at
the upper and middle level were decreased from
T0 until T2 periods but not in the lower PAS level,
decreased in T0-T1 and then increased in T1-T2.
No statistically significant were shown in mean differences of PAS at all levels (p > 0.05). The study showed
the significant differences in the mean difference of
H-PNS (hyoid bone position) between T0-T2 period,
T1-T2 period (p < 0.05). Moreover, a correlation was
found in the changes of upper PAS and the changes
of hyoid bone position, T0-T1 period, with statistical
significance (p < 0.05). No or low correlation were detected between possible related factors (age, gender,
amount of mandibular setback) and PAS change.
Conclusion: the study revealed no statistically
significant difference in mean differences of all level
of PAS. A significant correlation was found between
the changes of upper PAS and the changes of hyoid
bone position in T0-T1 period. Additionally, age,
gender and mandibular setback distance were not correlated or had low correlation with PAS change after
mandibular setback surgery.

O3

ชื่อเรื่อง Ameloblastic fibro-odontoma: an updated systematic reviews of 133 cases
โดย
Vorapat Trachoo (ผู้นำ�เสนอ)
Vichittra Vipismakul
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Objective: to critically analyze the clinical, radiographic features and behavior of ameloblastic fibroodontoma (AFO).
Materials & methods: eligible criteria included publications from PubMed, Scopus and Google
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Scholar reporting cases of AFO from 1975 to 2016 with
available clinical, radiologic, and histologic information
to confirm the diagnosis. Demographic data, localization, size, treatment approach, follow-up period and
recurrence were included.
Results: analysis of 133 cases (124 previously
reported and 9 new cases). The patients’ age ranged
from 9 months to 36 years (mean 10.5 years). There
were 76 (57.1%) males, with a male-to-female ratio of
1.3 : 1. The mandible was involved in 80 (60.2%) cases,
and the mandible-to-maxilla ratio was 1.5: 1. Nearly
80% of the lesions located in the posterior region of
the jaws, and 55% were in the posterior mandible.
Radiographically, most of the lesions were unilocular
(96%) and only 4% were multilocular. The majority
were mixed radiolucent-radiopaque, and only a few
(6%) were radiolucent. Almost all lesions (90%) were
associated with the crown of an unerupted tooth.
The range of follow-up was 6 months to 300 months.
There were 4 recurrences among 133 cases accounting for a recurrence rate of 3.0%.
Conclusion: according to 2017 WHO classification
of odontogenic tumours AFO is not considered as an
entity and it was included in odontoma. However,
there are some discrepancies between AFO and
odontoma especially regarding to the recurrence rate.
Therefore, long term follow-up for cases of previously
called AFO is needed.

O4

ชื่อเรื่อง Comparsion of pterygomandibular space and
sublingual space injection of 8 mg dexamethasone in lower third molar sugery
โดย
Pimrampai Moranon (ผู้นำ�เสนอ)
Natthamet Wongsirichat
Boworn Klongnoi
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dentistry, Mahidol University
Background: the surgical removal of lower third
molar is still the most common surgical procedure done
by oral and maxillofacial surgeons which associated
with predictable complications such as pain, swelling,
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stiffness and trismus.
Objective: the purpose of this study is to compare two routes of dexamethasone administration,
pterygomandibular space and sublingual space injection preoperative of surgical removal of lower third
molar in effective to control pain, swelling, and trismus.
Materials & methods: 30 healthy patients, average
age 21 years, with similar bilateral lower third molar
impaction were included in this study, split mouth,
randomized double-blind clinical trial. The sample
was randomly divided into two groups which injection
8 mg dexamethasone in sublingual space and other
group in pterygomandibular space. The washout
period of surgery minimum was 3 weeks. Clinical
assessment of facial swelling and maximum mouth
opening were measured preoperative and postoperative day 2 and day 7. Assessment of pain was also
measured by patients’ response on visual analog
scale (VAS) on 1st, 2nd and 7th day postoperation.
Results: there was no significant reduction in
swelling and pain on postoperative day 2 and 7.
Trismus was highly significantly different on the 2nd
postoperative day and the difference between the
baseline. Descriptive statistics and independentsamples t-test were used, to assess the significance
of the differences.
Conclusion: injection of 8 mg dexamethasone
into the sublingual space and pterygomandibular
space had no difference in reduction of pain and swelling, ptertygomandibular space injection showed more
trismus in postoperative day 2 .

O5

ชื่อเรื่อง The study of the alveolar antral artery canal in
a group of Thai population using cone beam
computed tomography
โดย
Dr. C Mung San Aung (ผู้นำ�เสนอ)
Assoc. Prof. Dr. Atiphan Pimkhaokham
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Objectives: to evaluate the frequency of the
appearance, location and diameter of alveolar antral
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artery canal at four posterior maxillary teeth areas
using cone beam computed tomography (CBCT).
Materials & methods: posterior maxillary tooth
areas (671) of 184 maxillary sinuses from CBCT images
of patients were included. The radiolucent artery
canal presenting in the lateral wall of the maxillary
sinus was investigated and its diameter and location
from the alveolar crest were calibrated.
Results: of a total of 671 posterior maxillary
tooth areas, canal was observed at 208 areas (30.1%).
Frequencies of the appearance, location from the
alveolar crest and diameter of the canal at first premolar, second premolar, first molar and second molar
areas were 17.7%, 33.3%, 30.2% and 39.0%, 24.62 ± 3.55
mm, 20.35 ± 4.74 mm, 15.82 ± 4.09 mm and 15.93 ± 3.57
mm and 1.15 ± 0.51 mm, 1.07 ± 0.36 mm, 1.27 ± 0.41 mm
and 1.11 ± 0.40 mm respectively.
Conclusion: although the location of alveolar
antral artery canal (< 15 mm from the alveolar crest)
and large diameter artery canals (> 2 mm) that can
cause accidental hemorrhage while performing lateral
approach of sinus lift is infrequent, detecting the diameter and location of the artery canal via CBCT is
necessary prior to do the surgery to reduce the complications.

O6

ชื่อเรื่อง Effect of surgical mandibular setback on occurrence of obstructive sleep apnea (OSA)
โดย
Thanyaphat Engboonmeskul (ผู้นำ�เสนอ)
Asst. Prof. Narit Leepong
Asst. Prof. Dr. Premthip Chalidapongse
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dentistry,
Prince of Songkla University
Objectives: to identify the occurrence of obstructive sleep apnea (OSA) after surgical mandibular setback by comparison of AHI, and to measure
upper airway dimensions before and after surgical
mandibular setback in 2D and 3D.
Materials & methods: a pre- and post-mandibular setback surgery study of mandibular prognathism
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participants was conducted from June 2016 to 2017
at the University Dental Hospital, Faculty of Dentistry,
Prince of Songkla University. Clinical examination and
lateral cephalograph were collected before, 1 week, 6
weeks, 3 months, and 6 months after surgery. Airway
CBCT imaging and polysomnography using portable
Embletta® X100 were collected before and 6-month
after surgery. The volumetric airway was measured
by using the Dolphin software version 11.9. SPSS
software version 23 was used for statistics analysis.
Normality test was done. Pair-t test was used with
interval variable if distribution is normal and Wilcoxon
signed rank test if not normal. Spearman correlation
coefficient was used to assess correlation (p < 0.05).
Results: eight participants (1 male and 7 females),
mean age 26.88 years, had no risk for OSA. Average
mandible setback was 9.44+/-5.87 mm. Mandible setback distance and the velopharyngeal airway volume
were positively correlated significantly (r = 0.874, p =
0.005) but not correlated with AHI (r  =  0.282, p = 0.498).
While 2D and 3D radiographic airway showed no significant difference except A-ATA and PAS-t before surgery.
Conclusion: the volume of velopharyngeal airway
decreased after surgical mandibular setback, but the
volumetric airway changes were not correlated to AHI
change significantly. While, two patients developed
to mild OSA.

O7

ชื่อเรื่อง Accuracy of Cameriere’s cut-off value for third
molar in assessing 18 years of age
โดย
Worarat Vongrasameejaroon (ผู้นำ�เสนอ)
Worawan Kunotai
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Chonburi Hospital
Objectives: to test the accuracy of Cameriere’s
cut-off value of third molar maturity index in Thai
population in order to determine whether an individual
was older than 18 years or not.
Materials & methods: digital panoramic images
of 249 Thai children and young adults (128 females
and 121 males) age between 14 and 22 years were
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selected from the digital archive of Oral and Maxillofacial Department of Chonburi Hospital between 2013
and 2016. To discriminate whether the individual
was under or over 18 years old, Cameriere’s et al.
technique evaluated the third molar maturity index
(I3M) as being the sum of the distances of the inner
sides of the open apices divided by the tooth length.
Results: distribution of chronological age gradually decreased as I3M increased except females when
I3M ranges from 0.7 to 1.7. The mean ages among
females and males were 17.80 ± 1.88 years and 17.74 ±
1.92 years. When I3M < 0.08 the sensitivity was 60.7%
and specificity was 87.5%. The proportion of correctly classified subjects was 71.9%. In females: the
sensitivity was 75.3%, the specificity was 81.8% and
proportion of correctly classified was 78.1%. In male:
the sensitivity was 45.8%, the specificity was 93.9%
and proportion of correctly classified was 65.3%.
Males reached a mineralization earlier than females
significantly when I3M ranged between 0 and 0.04.
Conclusion: this method is suitable for assessing age of adulthood in Thai and the cut-off value of
I3M is similar to other population groups, especially
the accuracy in females. Although this is an easy and
reproducible method, its limitations include the variation in position, morphology and development of
third molar.

O8

ชื่อเรื่อง Panoramic radiographic signs associated with
maxillary molar root protrusion into maxillary
sinus
โดย
Sukkarn Themkumkwun (ผู้นำ�เสนอ)
Jira Kitisubkanchana
Kiatanant Boonsiriseth
Aurasa Waikakul
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dentistry, Mahidol University
Objectives: this study aim to determine panoramic radiographic signs of maxillary molar root
protrusion into maxillary sinus in correlation with CBCT
findings and to study the prevalence of root protrusion
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into maxillary sinus.
Materials & methods: CBCT images of the maxillary molar roots taken in 2016 were retrospectively
examined. Relationship between root and maxillary
sinus was classified into 3 groups; evidence of bone
between roots and floor of maxillary sinus, some part
of roots close to or elevate floor of maxillary sinus
with a white line of cortical floor and some part of
roots close to or extending beyond floor of maxillary
sinus without a white line of cortical floor. Then the
roots clearly shown on panoramic radiographs were
assessed and classified into 5 signs; projection of
the root apex in the sinus cavity, interruption of the
maxillary sinus floor’s cortex, absence of periodontal
ligament (PDL) space, darkening of the root apical
region and upward curving of the sinus floor.
Results: sixty five patients with 354 roots of 125
teeth on CBCT images were included in this study.
Protrusion of maxillary molar roots into maxillary sinus
was found in 46% (163/354). The palatal root of the
first maxillary molar was most frequently found in
close relationship to the maxillary sinus (33/163 roots).
Two hundred roots were studied on both panoramic and CBCT images for evaluation of panoramic
signs. Projection of the root apex into the sinus cavity
and darkening of the root apical region were significant
radiographic signs showing root close to or extending
beyond floor of maxillary sinus (p < 0.05). In addition,
tendency of intimate relationship between roots of
maxillary molar teeth and maxillary sinus on panoramic images increased with the number of radiographic
signs.
Conclusion: the prevalence of maxillary molar
root protrusion into the maxillary sinus was quite high.
The palatal root of first maxillary molar showed the
most frequency. Panoramic radiographs can show
preliminary information of relationship between maxillary molar roots and maxillary sinus. Projection of
the root apex into the sinus cavity and darkening of
the root apical region were significant radiographic
signs showing root close to or extending beyond floor
of maxillary sinus. These findings provide important

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2561

information before performing oral surgical procedures.

O9

ชื่อเรื่อง Comparison of masticatory function in patient
with mandibular prognathism receiving orthognathic surgery using two different fixation systems
โดย
Phrutthi Santipap (ผู้นำ�เสนอ)
Assoc. Prof. Dr. Atiphan Pimkhaokham
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Objective: the purpose of this study was to
assess the masticatory function in a group of Thai
patients with mandibular prognathism receiving orthognathic surgery using two different fixation systems
(resorbable and titanium plate and screw) at 3 and 6
months
Materials and methods: fourteen patients diagnosis as true mandibular prognathism who had undergone orthognathic surgery with bilateral sagittal
splitting osteotomy (Epker’s modification technique)
were recruited in this study. The patients’ demographic
data and orthognathic surgical planning were recorded.
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All patients were divided into two groups. Group 1,
study group (seven patients); the straight resorbable
plate & screw system were used for fixation. Group
2, control group (seven patients); the straight titanium
plate & screw were used for fixation. The objective
assessment of masticatory function test using mixing
ability test and maximum bite force test were performed before orthognathic surgery, 3 and 6 months
after surgery. The statistic analysis was done by using
the Mann-Whitney U test and the Wilcoxon T test.
Results: our data demonstrated the increasing
of the mixing ability after surgery in both groups. On
the other hand, the maximum bite force showed decreasing at 3 months after surgery and increasing more
than the initial data in both groups. There was no
statistical significance difference (p < 0.05) between
resorbable and titanium plating systems in masticatory
function in this study.
Conclusion: with the limitation of the study,
the bioresorbable plating system provides similar
masticator function as titanium plating system for orthognathic surgery in mandibular prognathism in short
term period.

บทคัดย่อผลงานวิชาการ

Oral Presentation (Case Report)

OC1

ชื่อเรื่อง Facial asymmetry due to TMJ tumor
โดย
Thanapon Suwanapong (ผู้นำ�เสนอ)
Teeranut Chaiyasamut
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dentistry, Mahidol University
Facial asymmetry is common in population, with
subclinical asymmetry is unperceived by its carrier or
others. But when the degree of asymmetry is more
severe, it is noticeable and cause esthetic and functional problems, especially, occlusion. Of all asymmetries, the lower face seems to be the most frequent

comparing with upper and mid-face, with chin deviation
is common in asymmetrical patients.
There are many etiological factors contributing
to asymmetry which Cheong and Lo described them
as congenital, acquired, and unknown causes. Some
of them are multifactorial causes. To achieve a
proper treatment, the etiology must be carefully investigated. Assessment to asymmetry includes patient
interview, clinical examination both extra-oral and
intra-oral, and radiographic examination. Treatment
may be varied due to the causes, which influenced by
age, bony growth and development, specific patholog-
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ical diagnosis, or patient’s expectations and limitations.
This study presents 2 cases of facial asymmetries
which differ in etiologies but share some same symptoms. Their first aims of treatment were to treat the
underlying disorders in order to obtain symmetrical face
and harmonious functions.

OC2

ชื่อเรื่อง แนวทางในการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะคอนดายล์
เจริญมากกว่าปกติในขากรรไกรล่าง: รายงานผู้ป่วย 15
ราย
โดย
ทพ.ณฐพล จำ�นงโชค (ผู้นำ�เสนอ)
ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาวะคอนดายล์เจริญมากกว่าปกติในขากรรไกรล่าง เป็น
ภาวะทีม่ กี ารเจริญและขยายขนาดของคอนดายล์ผดิ ปกติ สามารถ
พบได้ในทุกช่วงอายุโดยเฉพาะในเพศหญิง และมักพบเพียงด้าน
เดียวเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะเด่นของภาวะนี้นอกจากมีขนาดของ
หัวคอนดายล์ทโี่ ตผิดปกติแล้ว มักพบการยืน่ ขยายของคอนดายล์
ส่วนคอ มีการโตทัง้ ส่วนท้ายฟันกราม ลำ�ตัว และแนวประสานคาง
ของขากรรไกรล่าง ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยทีม่ ภี าวะนีม้ กั มีปญ
ั หาเรือ่ งการบด
เคี้ยวและความไม่สมมาตรของใบหน้า
ผู้ป่วย 23 ราย อายุ 16 ถึง 41 ปี มาด้วยปัญหาใบหน้า
ไม่สมมาตรชนิดรุนแรง ร่วมกับมีความผิดปกติของการบดเคี้ยว
ในผู้ป่วยบางรายตรวจทางคลินิก ภาพถ่ายรังสี และการยืนยัน
ผลการวินิจฉัยด้วยการตรวจสแกนกระดูก พบผู้ป่วยที่มีภาวะ
คอนดายล์เจริญมากกว่าปกติในขากรรไกรล่าง ตามการจำ�แนก
ชนิดของ Walford จำ�นวน 15 ราย เป็นประเภท 1B 14 ราย
และประเภท 2A 1 ราย ผู้ป่วยกลุ่มความผิดปกติประเภท 1B 14
ราย ติดตามการเจริญของคอนดายล์ด้วยการตรวจทางคลินิก
ภาพรังสี และการสแกนกระดูกซํ้า หากพบว่าหยุดการเจริญ
และขยายขนาดแล้ว จึงเริ่มวางแผนการรักษาโดยการจัดฟัน
ร่วมกับศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร ผู้ป่วยอีก 1 ราย ได้รับ
การรักษาโดยศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร และมีใบหน้าไม่
สมมาตรมากขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังการผ่าตัด ในผู้ป่วยอีก 1
รายที่มีภาวะความผิดปกติประเภท 2A ได้รับการรักษาโดยการ
ตัดคอนดายล์ข้างที่มีความผิดปกติร่วมกับศัลยกรรมจัดกระดูก
ขากรรไกร
ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะคอนดายล์เจริญมากกว่าปกติ
ในขากรรไกรล่าง มีความจำ�เป็นต้องตรวจลักษณะความผิดปกติ
ทางคลินกิ ภาพรังสี รวมไปถึงการประเมินและคำ�นึงถึงการเจริญ
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ของคอนดายล์อย่างละเอียดทุกครัง้ เพือ่ ให้สามารถวางแผนการ
รักษาได้ถูกต้องและดำ�เนินการผ่าตัดรักษาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วยสูงสุด

OC3

ชื่อเรื่อง Intraoral distraction osteogenesis followed by
orthognathic surgery in a patient with mandibular
hypoplasia: a case report
โดย
ทพ.ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ (ผู้นำ�เสนอ)
ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mandible is a lowest bone of skull, influencing
the lower facial esthetic and masticatory function.
Mandibular hypoplasia is referred to undersized or
underdeveloped mandible, mostly a congenital condition, but can be affected by previous trauma or injury.
This condition may present as a retrusion of lower
jaw and chin, concave facial profile, malocclusion,
anterior open bite, and large overjet. In severe case,
patient with mandibular hypoplasia may have difficulty to breath while sleeping and developed obstructive sleep apnea.
Orthognathic surgery in patient with anterior
open bite combined with retrognathic mandible is a
challenging problem. Maxilla remains in postsurgical
position, while mandible tends to rotate posteriorly
and causes relapsed anterior open bite. Mandibular
distraction osteogenesis is becoming the treatment of
choice since McCarthy and colleagues first reported
its clinical applications in 1992.
Distraction osteogenesis of the mandible has become a commonplace procedure with the flexibility
to allow the surgeon to address a wide variety of
mandibular defects. One can achieve more than
20 mm of advancement without any bone graft and
no associated donor site morbidity occurred. The
advantage of this procedure is the gradual lengthening
of the surrounding soft tissue envelope and decreasing relapse compared with traditional orthognathic
techniques.
A 17-year-old Thai male came to our hospital
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with complaint about his retruded chin without history
of trauma. From the physical examination, the patient
had convex facial profile, retruded mandible, maximum
mouth opening 20 mm, overjet 5 mm, and anterior open
bite 8 mm. The radiographic image showed bilateral
hypoplasia of ramus of mandible. He was diagnosed
as mandibular hypoplasia. Therefore, distraction osteogenesis followed with orthognathic surgery was a
treatment of choice of this case. The patient underwent intraoral vertical ramus distraction osteogenesis
operation. His overjet and overbite were gradually
improved in 3 weeks postoperatively. He underwent
orthognathic surgery in next 2 years by Le Fort I (with
anterior segment) osteotomy, BSSRO advancement
and genioplasty. The recovery and esthetic result
were satisfied.

OC4

ชื่อเรื่อง การบูรณะความวิการของริมฝีปากล่างขนาดใหญ่โดยวิธี
Bernard-Webster flap
โดย
ตุลยา เปลวเฟื่อง (ผู้นำ�เสนอ)
อ.ทพ.นพ.ดร.สุทิน จินาพรธรรม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การผ่าตัดมะเร็งของริมฝีปากล่างออกเป็นวิธีการรักษา
หลักของรอยโรคชนิดนี้ ความวิการ (defect) ที่เกิดขึ้นสามารถ
ทำ�การผ่าตัดบูรณะได้หลายวิธีขึ้นกับขนาดของความวิการ โดย
วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะริมฝีปากล่างให้มีรูปร่างและขนาดใกล้
เคียงกับปกติ ตลอดจนสามารถรับความรู้สึกและเคลื่อนไหวได้
ใกล้เคียงปกติ
Bernard-Webster flap เป็นวิธีการผ่าตัดเพื่อบูรณะ
ความวิการริมฝีปากที่มีขนาดใหญ่ สามารถทำ�ได้ง่าย และได้
ผลตามวัตถุประสงค์หลักของการผ่าตัดเพื่อบูรณะริมฝีปากล่าง

OC5

ชื่อเรื่อง Limitation of outcome in post-traumatic deformity correction: a case report
โดย
ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์ (ผู้นำ�เสนอ)
ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Post-traumatic dentofacial deformity is a chal-
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lenge treatment correction. Inadequate anatomic
reduction or fixation and some factors that probably
delay the treatment such as multiple organ system
injuries, lack of specialist surgeon, un-diagnosed facial
fracture, are the causes of mal-union and non-union,
consequently unsatisfied facial form and malocclusion
will be shown.
The trauma which causes maxilla to off split,
the pull of medial and lateral pterygoid muscle are
displaced the bone in counterclockwise position
leading to anterior open bite. Additional problem
according to trauma is un-detected split palate that
flares dental arch form. The mandible trauma can
affect several masticatories and supra-hyoid muscles
to displace the segments when fracture is unfavorable. Improper lingual cortex reduction lead the
lower jaw splaying. According to severe fractures of
both jaws, an increase in lower facial width and height
with anterior open bite and malocclusion can be
demonstrated.
A 20-year old Thai male was referred from a
distant hospital with chief complaint “difficult to
chew and fiat lower face”. Present illness was a history
of motorcycle accident for 3 months. From clinical
and radiographic examinations, he was diagnosed as
Le Fort I split palate, mandibular right parasymphysis
fracture with severe anterior segment dentoalveolar fracture. His clinical picture was loss of anterior
projection of lower face with retrusive pogonion and
wide gonial angle. Dental arch form collapsed both
jaws with anterior open bite and lingual collapse. He
had two operations, the first was re-fracture Le Fort I
advancement (2-piece, sagittal split) and BSSRO with
right body osteotomy and 42-43 anterior subapical
osteotomy. With the first operation, there was an
unsatisfied result due to residual mid face deficiency.
The second operation was then underwent to correct
that problem by advancing a large bimaxillary and
using bone from angle of mandible for bone grafting
at upper anterior maxilla for future prosthesis.
Post-traumatic dentofacial deformity is sometimes
unpreventable, the next sequelae is improper facial
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form and function. With mal-union or non-union of the
bone and soft tissue scar may increase the complexity
of the operation. Therefore, the correction for being
the pre-injury person is challenging and have to be well
planned.

OC6

ชื่อเรื่อง Reconstruction of complex maxillary defect
with anterolateral thigh free flap and temporalis
muscle-coronoid swing flap
โดย
ทพญ.สุดาทิพย์ แสงปัญหา (ผู้นำ�เสนอ)
อ.ดร.นพ.ทพ.สุทิน จินาพรธรรม
อ.นพ.ทพ.ธีรัตต์ เจิ่งประภากร
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความวิการของกระดูกขากรรไกรบนที่เกิดขึ้นภายหลัง
การผ่าตัดสามารถแบ่งได้หลายลักษณะ ส่วนใหญ่มักเกิดจาก
การผ่าตัดเนื้องอกของกระดูกขากรรไกรบนออก การบูรณะความ
วิการ (defect) ทีเ่ กิดขึน้ ทาํ ได้หลายวิธี ขึน้ กับขนาดและขอบเขต
ของความวิการ เช่น การบูรณะด้วยอวัยวะเทียมของขากรรไกร
บน (maxillary obturator prosthesis) การใช้แผ่นเนื้อเยื่อ
(flap) บริเวณศีรษะและใบหน้าตลอดจนแผ่นเนื้อเยื่ออิสระโดย
ใช้วิธีการทางจุลศัลยกรรม (microvascular free flap)
ผู้ป่วยหญิงอายุ 40 ปี ได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นมะเร็ง
ชนิด adenoid cystic carcinoma ขนาดใหญ่ บริเวณกระดูก
ขากรรไกรบนด้านขวา ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดนํากระดูก
ขากรรไกรบนทั้งหมด พื้นของกระดูกเบ้าตาบางส่วน และโพรง
จมูกด้านขวาออก ทาํ การบูรณะความวิการของพืน้ กระดูกเบ้าตา
ด้วยแผ่นเนื้อที่ประกอบด้วยส่วนยื่นโคโรนอยด์และกล้ามเนื้อ
เทมโพราลิส (temporalis muscle-coronoid swing flap)
และบูรณะความวิการของกระดูกขากรรไกรบนด้วยแผ่นเนือ้ เยือ่
อิสระจากต้นขาด้านข้างโดยวิธีการทางจุลศัลยกรรม (anterolateral thigh free flap)
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ชื่อเรื่อง The 3-dimentional virtual planning in maxillofacial post-traumatic deformity: a case report
โดย
ทพญ.ธิติมา รักซ้อน (ผู้นำ�เสนอ)
อ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Maxillofacial trauma can lead to the life- threat-
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ening conditions such as severe head injury and
damage of important organs. Due to these conditions,
the optimal facial bone reduction is limited and the
operation can be postponed. Finally, the result of
treatment was deformity in facial form and functions.
The re-correction for maxillofacial deformity caused
by trauma is a challenge for a surgeon because there
are many limitations in soft tissue and hard tissue
managements. Therefore, the optimal treatment plan
for that maxillofacial deformity is very important.
The 3-dimensional virtual programs have played
role for the treatment plan in complicated deformity
case. There are many benefits of the programs such
as showing the relationship with surrounding bone,
interfered bone and defected bone. Through the
programs, surgeon can correct diagnosis, do operation
with optimal treatment plan and communicate with
the patient through the 3D picture.
We present a case of a 43-year-old male who
presented in Oral Maxillofacial Surgery Department,
Mahidol University with the chief compliant of malocclusion. He had history of motor vehicle accident
5 years ago. He took surgery 2 times at another
hospital for facial correction but had complication
of treatment which is malocclusion; scissor bite and
inadequate teeth for reduction. He was worried and
curious about the cause of problem. In recent operation, we wanted the method with the accuracy of
correction. Therefore, 3-dimensional virtual program
was selected due to the success of operation in past
studies. The study of comparison between conventional treatment plan and 3D planning showed that
with 3D planning, there were many benefits such as
more accuracy of treatment plan, ease to explain
the problem and treatment plan to patient and
reducing the preparation time before treatment.
Therefore, the Simplant program was used to take
diagnosis and treatment plan for this case. The outcome was desirable
We concluded that 3-dimensional virtual program
assisted surgeon to make corrected diagnosis and optimal treatment plan for maxillofacial post-traumatic
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deformity
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ชื่อเรื่อง การหักของกระดูกเชิงกรานภายหลังการผ่าตัดเพื่อนำ�
กระดูกไปปลูก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
โดย
ทพญ.จุฑาทิพย์ กสิเกษตรสิริ (ผู้นำ�เสนอ)
อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การผ่าตัดเพื่อนำ�กระดูกไปปลูกยังบริเวณใบหน้าและ
ขากรรไกรนิยมใช้กระดูกปีกสะโพกด้านหน้า เนือ่ งจากมีปริมาณ
และคุณภาพที่เหมาะสม สามารถใช้ได้ทั้งชนิดที่เป็นกระดูกพรุน
และชนิดที่เป็นกระดูกแข็งร่วมกับกระดูกพรุน เทคนิคและวิธี
การไม่ซับซ้อน อีกทั้งสามารถทำ�การผ่าตัดกระดูกปีกสะโพก
พร้อมกับการผ่าตัดเนื้องอกบริเวณขากรรไกรได้พร้อมกัน ภาวะ
แทรกซ้อนที่อาจพบได้ทั้งในระหว่างการผ่าตัด และหลังผ่าตัด
ได้แก่ อาการปวดเรื้อรังบริเวณแผลผ่าตัด การเกิดห้อเลือด การ
ติดเชื้อ การเกิดภยันตรายต่อหลอดเลือดและเส้นประสาท อาการ
ชา การเกิดภยันตรายต่อท่อปัสสาวะ การยื่นของอวัยวะในช่อง
ท้อง การเคลื่อนไหวของขาขณะเดินผิดปกติ การสูญเสียเสถียรภาพของข้อต่อกระดูกสันหลังกับเชิงกราน และกระดูกสะโพก
หัก ซึ่งพบได้น้อย
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 61 ปี ได้รบั การผ่าตัดเนือ้ งอกอะเมโลบลาสโทมาที่กระดูกขากรรไกรล่าง และต่อมาได้รับการผ่าตัด
เพื่อนำ�กระดูกปีกสะโพกไปปลูกทดแทนยังขากรรไกรล่าง ภาย
หลังการผ่าตัดกระดูกปีกสะโพก 1 เดือน ผู้ป่วยมีอาการปวด
กระดูกสะโพกข้างที่ได้รับการผ่าตัดมาก แพทย์วินิจฉัยกระดูก
สะโพกหัก ผู้ป่วยได้รับการรักษากระดูกสะโพกที่หักด้วยวิธีการ
ไม่ผ่าตัด
จากกรณีดังกล่าวนำ�มาซึ่งการทบทวนเทคนิคและวิธีการ
ผ่าตัดที่ปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้เกิดการหักของกระดูกเชิงกราน และการรักษาทางเลือกในผู้ป่วยรายนี้
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ชื่อเรื่อง Corrective jaw surgery for post-traumatic malocclusion
โดย
ทพ.ชลธิศ ศุกระกาญจน์ (ผู้นำ�เสนอ)
ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Post-traumatic malocclusion is one of the most
common complication that encountered in maxillofa-
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cial trauma. It can be found early during the healing
process or long term sequelae after the initial fracture
repair. The treatment of the malocclusion includes
occlusal adjustment, orthodontic treatment, corrective
jaw surgery, or combination of these.
A 41 year-old-man was referred to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of
Dentistry, Mahidol University in September 2017, with
complaint about difficulty in chewing after open reduction of symphysis of mandible fracture and dentoalveolar injury of both arches 1 year ago. Clinical
examination showed loss of teeth, transverse discrepancy of lower arch due to lingual segment collapsed
and malunited with reverse overjet. The management
of this case was to follow well-established principles
of correcting dentofacial deformities, coordinated with
orthodontic and orthognathic surgery including Le
Fort I with subapical osteotomy, BSSRO and chin augmentation with bone graft. Finally, the prosthetic procedures were processed to establish stable occlusion
with implant placement.
Post-traumatic dentofacial deformity and malocclusion are sometimes unpredictable. Therefore,
when post-traumatic or post-repair complications is
occur, the correction for being the pre-injury person
is challenging and have to be well planned for proper
facial form and function.
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ชื่อเรื่อง Cervicofacial necrotizing fasciitis: a case report
โดย
ทพญ.อาภากร ปกป้อง (ผู้นำ�เสนอ)
ทพ.ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข
ทพ.สุวิทย์ สิงห์ศร
ทพ.ณัฐพงศ์ ธรรมภักดี
ทพ.อรรถวิช คำ�บา
กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
Necrotizing fasciitis คือ การติดเชื้อแบคทีเรียในชั้นผิว
หนังและชั้นใต้ผิวหนัง ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
หลายชนิด อวัยวะที่พบการติดเชื้อได้บ่อยคือ บริเวณหน้าท้อง
อวัยวะเพศ และขา ในขณะที่พบการติดเชื้อบริเวณใบหน้าและ
ลำ�คอได้น้อย อาการแสดงคือ พบผิวหนังบวมแดง และผู้ป่วยมี
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อาการปวดมากกว่าลักษณะคลินิกที่ปรากฏ ต่อมาจะพบตุ่มนํ้า
บริเวณผิวหนัง และอาการแสดงระยะสุดท้าย คือ ผิวหนังมีสคี ลาํ้
และเป็นเนื้อตาย ซึ่งเป็นอาการเด่นชัดของโรค ปัจจัยเสี่ยงของโรค
ได้แก่ โรคเบาหวาน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคไตวายเรื้อรัง โรค
พิษสุราเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสี เป็นต้น ซึ่ง necrotizing fasciitis เป็นโรคที่มีการติดเชื้อลุกลามอย่างรวดเร็ว
หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ล่าช้า อาจทำ�ให้เกิด
ภาวะ septic shock และนำ�ไปสู่การทำ�งานของอวัยวะที่ล้มเหลว
(multiple organ failure) ได้
การนำ�เสนอครัง้ นีเ้ ป็นรายงานผูป้ ว่ ย 1 ราย มาด้วยอาการ
ติดเชื้อบริเวณใบหน้าและลำ�คอ ให้การวินิจฉัยเป็น cervicofacial necrotizing fasciitis และมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ร่วมกับมีภาวะ sepsis ภาวะถอนพิษแอลกอฮอล์ (alcohol
withdrawal symptom) และโรคเบาหวาน ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาด้วยการผ่าตัดนำ�เนื้อตายออก ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ
จากการติดตามผลการรักษา ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น อาการติดเชื้อ
บริเวณใบหน้าและลำ�คอยุบบวมลง ไม่พบการติดเชื้อลุกลามไป
ยังอวัยวะใกล้เคียงที่สำ�คัญ และผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายผิวหนัง
หลังจากภาวะติดเชื้อดีขึ้น
Necrotizing fasciitis จึงเป็นโรคที่ต้องคำ�นึงถึงในการ
วินิจฉัยแยกโรค เมื่อผู้ป่วยมีการติดเชื้อบริเวณบริเวณใบหน้า
และลำ�คอ ซึ่งโรคนี้มีอาการแสดงที่เด่นชัด และมักพบในผู้ป่วย
ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคเบาหวาน
การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา จะทำ�ให้ลดการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วยได้
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ชื่อเรื่อง ภาวะอ้าปากไม่ขึ้นหลังจากศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร:
รายงานผู้ป่วย 1 ราย
โดย
ทพ.เมธากร บุตรกระจ่าง (ผู้นำ�เสนอ)
อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไข
ความสัมพันธ์ที่ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรล่าง และ/หรือบน
ร่วมกับการจัดฟัน ทำ�ให้ผู้ป่วยมีการบดเคี้ยวและรูปร่างใบหน้า
ที่ดีขึ้น แต่ก็อาจพบภาวะแทรกซ้อนได้แก่ อาการรับรู้สัมผัสผิด
เพี้ยน การติดเชื้อ การกลับคืนสภาพเดิมหลังการผ่าตัด อาการ
ปวดข้อต่อขากรรไกร และการอ้าปากได้ลดลง เป็นต้น
รายงานผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 22 ปี ได้รับการจัดฟันร่วม
ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรบนและล่าง เพื่อแก้ไขความ
สัมพันธ์กระดูกขากรรไกรทีผ่ ดิ ปกติชนิดทีส่ าม ภายหลังการผ่าตัด
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1 เดือน พบว่าผู้ป่วยยังคงอ้าปากได้ 10 มม. ร่วมกับมีอาการ
ปวดตึงบริเวณแก้มด้านซ้ายขณะอ้าปาก ทันตแพทย์ให้ผู้ป่วย
ฝึกอ้าปากอย่างสมํ่าเสมอ ภายหลังการผ่าตัด 12 เดือน ผู้ป่วย
อ้าปากได้เพิม่ เป็น 17 มม. แต่ยงั คงมีอาการปวดตึงแก้มซ้ายขณะ
อ้าปาก ตรวจภายนอกช่องปากไม่พบความผิดปกติของเนื้อเยื่อ
ทันตแพทย์ไม่สามารถออกแรงช่วยอ้าปากได้เพิ่มขึ้น เยื้องคาง
ได้ปกติ ตรวจในช่องปาก คลำ�เยื่อบุช่องปากบริเวณด้านหน้าและ
ด้านใกล้กลางต่อกระดูกเรมัสด้านซ้าย พบเนื้อเยื่ออ่อนลักษณะ
คล้ายเนื้อเยื่อแผลเป็น กดเจ็บ ภาพถ่ายรังสีไม่พบความผิดปกติ
ใด ๆ ภาพถ่ายคอมพิวเตอร์สามมิตไิ ม่พบพยาธิสภาพหรือลักษณะ
ที่ผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร และกล้ามเนื้อบดเคี้ยวปกติเมื่อ
เปรียบเทียบกันทั้ง 2 ข้าง ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใต้การดม
ยาสลบเพือ่ นำ�แผ่นโลหะยึดกระดูกและสกรูออก พร้อมกับผ่าตัด
เลาะเนื่อเยื่อแผลเป็นออก ขณะผ่าตัดสามารถอ้าปากผู้ป่วยได้
กว้าง ภายหลังการผ่าตัดให้ผู้ป่วยฝึกอ้าปากอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 1 เดือนหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอ้าปากได้กว้าง 30 มม.
ดังนั้นหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการจัดฟันร่วมกับศัลยกรรม
จัดกระดูกขากรรไกร ทันตแพทย์ควรให้ความสำ�คัญกับการ
ฝึกอ้าปากของผู้ป่วยให้กลับมามีระยะใกล้เคียงก่อนการผ่าตัด
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำ�วันได้อย่างปกติ
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ชื่อเรื่อง Unicystic ameloblastoma in a child: a case
report
โดย
ทพญ.สิรินทร์ดา ธนโรจน์วานิช (ผู้นำ�เสนอ)
ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Ameloblastoma is the most common benign
odontogenic tumor of the jaws, excluding odontomas.
Unicystic ameloblastoma is a variant of ameloblastoma that accounts for 5-22% of all ameloblastoma
and occurs as a single cystic cavity with or without
luminal proliferation. It is seen most often in younger
patients, with about 50% of cases diagnosed during
the second decade of life. More than 90% of unicystic
ameloblastoma are found in the mandible, usually in
the posterior regions. The lesion typically appears
as a well-defined unilocular radiolucency that often
associated with an unerupted tooth, especially the
mandibular third molar. In cases that unrelated to
tooth impaction may have scalloped margins.

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2561

A 3-year-old female presented with a 3-month
history of painless swelling in the anterior region of
the mandible. Clinical examination revealed a bony
expansive lesion with crepitation, covered with irregular red mass, and tooth mobility was presented. Incisional biopsy was done and the histopathological
diagnosis was ameloblastoma. Total enucleation
was performed. The purpose of this report is to
present a rare case of unicystic ameloblastoma in
3-year-old child, which is very incongruent with the
various review of literature on ameloblastoma in children and adolescents.
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ชื่อเรื่อง Intraoral-approach for interpositional arthroplasty in post-traumatic temporomandibular joint
ankylosis: report of 2 cases
โดย
Suthida Vanitchanon (ผู้นำ�เสนอ)
Panunn Sastravaha
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
TMJ ankylosis is a condition that impairs masticatory function, speech, oral hygiene care and leads
to facial deformities. The goals of treatment for TMJ
ankylosis in non-growing patient are to re-establish
the physiologic function of the mandible, to prevent
re-ankylosis, and to correct dentofacial deformity for
instance. Therefore, the surgical intervention is
required and followed by an aggressive physical therapy. Typically, a standard preauricular approach is
performed to access the joint in order to excise the
ankylosed bone mass and re-establish joint function. However, in some cases, the achievement of
complete-therapeutic goals is limited and they are
placed importance on promotion of mouth opening
and prevention of re-ankylosis. The gap arthroplasty
or interpositional arthroplasty procedure via extraoral-approach is commonly performed in particular
cases. Meanwhile, postoperative complications such
as facial nerve paralysis, sialocele, and facial scarring
were reported. The intraoral approach may be an
alternative treatment of choice in avoidance of those
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adverse events.
In this presentation, the intraoral interpositional
arthroplasty procedure was performed successfully
in the two cases of post-traumatic TMJ ankylosis with
no evidence of re-ankylosis in 6 and 8-month followup period.
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ชื่อเรื่อง Primodial odontogenic tumor: a case report
โดย
ทพญ.ผไททิพย์ วิทยากรฤกษ์ (ผู้นำ�เสนอ)
อ.ทพ.นที นนท์โสภณ
อ.ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์
อ.ทพ.สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Primordial odontogenic tumor (POT) is a rare
odontogenic tumor in the jaw which was described in
the latest World Health Organization (WHO) Classification 2017. There are only 7 cases reported. They
typically presents in the mandible. The reported
patient age range is 3-19 years with mean patient
age of 12.5 years. The tumor composed of variably
cellular loose fibrous tissue with the area similar to the
dental papilla, surrounded by cuboidal to columnar
epithelium resembling the internal epithelium of the
enamel organ.
This report presents a 17-year-old female
patient with POT at left posterior mandible. The
histological appearance of POT is similarly to the other
odontogenic tumors. Therefore, the report need to
study of clinical, radiographical, and histological characteristics of new entity.
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ชื่อเรื่อง Basal cell adenoma: a case report
โดย
Sukriporn Tiammaneenate (ผู้นำ�เสนอ)
Yutthasak Kriangcherdsak
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dentistry, Mahidol University
Basal cell adenoma is rare benign tumor that
represents only 1% to 4% of all salivary gland tumor.
Its frequently located at superficial lobe of parotid
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gland. This tumor can occur at any age but most
common presented in middle to old aged, with female
predilection (2 : 1). Clinically, basal cell adenoma appears as slowly growing, freely movable mass similar
to pleomorphic adenoma. Most of basal cell adenoma
are less than 3 cm in diameter. Basal cell adenoma is
occasionally difficult to distinguish from pleomorphic
adenoma due to its overlapping clinical and cytological
features.
This study reported a case of 48 year-old male
who presented with right painless preauricular mass
for 2 years. He had undergone fine needle aspiration
and result showed chronic inflammation of the salivary
gland. Computerized tomography reported round
mass 2.2 cm in diameter, thicked rim enhancing mass
in superficial lobe of right parotid gland that pleomorphic adenoma was suspected. We performed
superficial parotidectomy but during operation we
found that the tumor was located in deep lobe of the
gland and its was excised. After 10-week follow-up,
surgical wound was improved in but the patient still
had mild facial weakness. The pathological diagnosis
was basal cell adenoma with cribriform pattern. This
tumor rarely recurs if adequately excised.
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ชื่อเรื่อง An atypical deep neck infection with extrapleural
spreading: a case report
โดย
ทพญ.ลลิตา คชายั่งยืน (ผู้นำ�เสนอ)
อ.ทพ.สุวิทย์ สิงห์ศร
อ.ทพ.ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร
คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึก (deep neck infection) เป็นการติดเชื้อในช่องว่างระหว่างชั้นเยื่อหุ้มกระดูกและ
กล้ามเนือ้ บริเวณคอ สาเหตุของการติดเชือ้ ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ติดเชื้อจากฟัน ทอนซิลอักเสบ นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อที่
ไม่ทราบสาเหตุด้วย โดยการติดเชื้อบริเวณเยื่อหุ้มคอชั้นลึกนี้
สามารถทำ�ให้ผู้ป่วยเกิดอาการรุนแรงคุกคามจนมีโอกาสเกิด
ภาวะที่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เช่น ทางเดินหายใจส่วนต้นอุดกั้น
(airway obstruction) ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) หนอง
เซาะช่องอก (mediastinitis) จึงจำ�เป็นต้องได้รบั การวินจิ ฉัยและ
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รักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที
การศึกษานี้เป็นรายงานผู้ป่วยชาย 45 ปี มาด้วยอาการ
บวมที่บริเวณคอด้านซ้าย 2 วันโดยให้ประวัติว่า เริ่มมีอาการ
ปวดจากบริเวณสะบักด้านซ้ายมาประมาณ 10 วัน ไม่มีประวัติ
ปวดฟัน ตรวจร่างกายพบลักษณะก้อนบวมที่คอด้านซ้ายใกล้
กับกล้ามเนื้อคอ กดเจ็บ ตรวจดูในช่องปากไม่พบความผิดปกติ
ทำ�การส่งตรวจถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) พบลักษณะ
เป็นหนองในชั้นกล้ามเนื้อคอลุกลามมายังบริเวณปอด (intramuscular abscess extending to left lung apex and
chest wall) วินิจฉัยเป็นการติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึกร่วม
กับมีการกระจายไปยังบริเวณปอด (deep neck infection
with extrapleural spreading) ได้ปรึกษาแพทย์ศัลยกรรม
หัวใจ และทรวงอก (cardiothoracic surgery) ให้การรักษาด้วย
การผ่าตัดระบายหนองภายใต้การดมยาสลบ ร่วมกับการให้ยา
ปฏิชวี นะทางหลอดเลือดดำ� และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ผลการเพาะเชื้อสิ่งส่งตรวจพบเป็น Staphylococcus
spp. ทั้งจากในเลือดและหนองที่ส่งตรวจ ผลการรักษาผู้ป่วย
หายจากการติดเชือ้ ภายหลังนัดติดตามผลการรักษาไม่พบอาการ
แสดงการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อน และสามารถใช้ชีวิตได้
ตามปกติ
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ชื่อเรื่อง Melioidosis: orbital and fascial space infection
โดย
ทพญ.ณภัทร บุนนาค (ผู้นำ�เสนอ)
ทพ.ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข
ทพ.สุวิทย์ สิงห์ศร
ทพ.ณัฐพงศ์ ธรรมภักดี
กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
เมลิออยโดซิส (melioidosis) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจาก
แบคทีเรีย Burkholderia psuedomallei พบเชือ้ นีไ้ ด้ในสิง่ แวด
ล้อมทั่วไป เช่น ดินและนํ้า โดยมีถิ่นระบาดในประเทศไทย พบ
มากทีส่ ดุ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้และ
ภาคเหนือ ลักษณะทางพยาธิวิทยาอาจพบลักษณะการอักเสบ
แบบเป็นหนอง (suppurative inflammation) และ necrosis
ได้ในอวัยวะเกือบทุกแห่ง โรคนี้สามารถปรากฏอาการได้หลาย
รูปแบบตั้งแต่การติดเชื้อซึ่งไม่แสดงอาการ การติดเชื้อเฉพาะที่
ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ (septicemia) และระบบทาง
เดินหายใจ รวมไปถึงอวัยวะภายในล้มเหลวจนอาจถึงแก่ชีวิตได้
อาการแสดงที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนี้ทำ�ให้เป็นการยากต่อการ
วินิจฉัย โดยผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีอัตราตายสูงมากหากได้รับ
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การรักษาล่าช้าหรือไม่เหมาะสม
รายงานนี้เป็นรายงานผู้ป่วยเมลิออยโดซิส 1 ราย มาด้วย
อาการติดเชื้อบริเวณใบหน้าที่ไม่ทราบสาเหตุ มีโรคประจำ�ตัว
เป็นโรคเบาหวาน ให้การวินิจฉัยเป็นเมลิออยโดซิส โดยมีการ
ติดเชื้อบริเวณ temporal space abscess, infratemporal
space abscess, subperiosteal abscess ในเบ้าตาด้านขวา
brain abscess บริเวณ temporal lobe ด้านขวา รวมถึงมี
ภาวะ maxillary, ethmoidal and sphenoidal sinusitis และมี
ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ ร่วมกับมีภาวะ septic shock
ภาวะไตวายเฉียบพลัน ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะ
ระบายหนอง functional endoscopic sinus surgery (FESS)
และการให้ยาปฏิชวี นะร่วมกับการแก้ไขภาวะ septic shock การ
ดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจและภาวะไตวายเฉียบพลัน จาก
การติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 7 เดือน ไม่พบการติดเชื้อซํ้า
แต่ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นของตาขวาอย่างถาวร การทำ�งาน
ของไตกลับมาปกติ
เมลิออยโดซิสจึงเป็นโรคทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงในการวินจิ ฉัยแยก
โรค ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีการติดเชือ้ บริเวณช่องปากและใบหน้าทีไ่ ม่
ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิต้านทานบกพร่อง
จากโรคเบาหวานและอยูใ่ นแหล่งระบาดของโรค ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การ
รักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันท่วงที

varying amount of dentinoid material.
The author report a case of 72-year-old male.
He complained about mass at left gum for 2 years.
Extraoral examination: swelling at left mandible, soft
in consistency at right check, intact inferior border of
mandible. Intraoral examination: soft tissue swelling
from 34-37 area, soft in consistency, tumor with
mucosal perforation at alveolar crest. Radiographic
examination revealed the presence of a radiolucentradiopaque lesion from 33-37 area size about 4 × 4
cm extending to basilar part but intact inferior border
of mandible. Incisonal biopsy was performed and
histological diagnosis was “dentinogenic ghost cell
tumor”.
Patient underwent segmental mandibulectomy
and reconstruction with pectoralis major myocutaneous flap and reconstruction plate via visor incision. The healing with no postoperative complaint
was noted. The patient had been under observation
for six months and no sign of recurrence had been
noted.
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ชื่อเรื่อง Dentinogenic ghost cell tumor (DGCT): a case
report
โดย
Jessada krailas (ผู้นำ�เสนอ)
Booworn klongnoi
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dentistry, Mahidol University
Dentinogenic ghost cell tumor (DGCT) is a rare
odontogenic tumor found in 0.01%-0.02% of all odontogenic lesions occurring in oral cavity.
The 4th edition of the World Health Organization (WHO) Classification of Head and Neck Tumors,
published in January 2017, classified DGCT into mixed
benign odontogenic tumor (epithelial and mesenchymal origin).
DGCT is a locally invasive neoplasm. It usually
occurs in elderly persons with a slight male predilection
and tendency to occur in the anterior segment of the
jaws. Microscopically, it consists of ameloblastomatous
epithelial islands, with areas of ghost cell formation and

ชื่อเรื่อง การติดเชือ้ มิวคอร์ไมโคซิสในโพรงอากาศกระดูกขากรรไกร
บน: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
โดย
ทพ.จักรพงศ์ กิจสมเจตน์ (ผู้นำ�เสนอ)
ผศ.ทพญ.เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มิวคอร์ไมโคซิสเป็นโรคติดเชื้อราชนิดลึกที่สามารถเกิด
ขึ้นได้ทั้งในคนและสัตว์ โดยกลุ่มเชื้อ Mucorales ซึ่งกระจาย
อยู่ทั่วไปตามดินและในอากาศ การติดเชื้อในคนส่วนใหญ่ได้รับ
เชื้อจากการหายใจเอาสปอร์แรงจิโอสปอร์เข้าไป หรือจากการ
สัมผัสโดยตรง เช่น ผิวหนังที่ได้รับบาดเจ็บ เยื่อบุลูกตา มักพบใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง เช่น ผูป้ ว่ ยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ผูป้ ว่ ยปลูกถ่ายไขกระดูก และพบได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับนํา้ ตาลได้ไม่ดี โดยพบว่าการติดเชือ้ มิวคอร์ไมโคซิส
สามารถพบได้บ่อยที่บริเวณใบหน้าและสมอง
ผูป้ ว่ ยหญิงไทยอายุ 62 ปี มีโรคประจำ�ตัวคือ โรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 หอบหืด และไตวายเรื้อรังระยะที่ 2 มาพบทันตแพทย์
ด้วยอาการมีกระดูกเบ้าฟันเผยผึ่งในช่องปากหลังการถอนฟัน
ได้รับการรักษาด้วยการกรอแต่งกระดูกและเย็บแผ่นเหงือกปิด
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แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงถูกส่งตัวมาเพื่อรับการรักษาต่อ ผู้ป่วยได้
รับการตัดชิ้นกระดูกเพื่อการวินิจฉัย พบลักษณะของการติดเชื้อ
มิวคอร์ไมโคซิส ทำ�การตรวจวินจิ ฉัยขอบเขตการติดเชือ้ ด้วยภาพ
รังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ พบการทำ�ลายของโพรงอากาศ
กระดูกขากรรไกรบนด้านซ้ายลุกลามเข้าโพรงอากาศเอทมอยด์
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ส่วนหน้า รายงานผู้ป่วยนี้จะได้อภิปรายถึงขั้นตอนการรักษา
ด้วยการผ่าตัด การให้ยาต้านเชื้อรา ภาวะแทรกซ้อน และผล
ข้างเคียงระหว่างการให้ยา รวมทั้งการบูรณะความวิการภาย
หลังการรักษา

ว.  ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 32 หน้า 63-64, พ.ศ.2561

ข่าวสารจากสมาคม
News & Announcement
ข่าวประชาสัมพันธ์
1. สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำ�วิจัย และชีวสถิติ สำ�หรับทันตแพทย์ประจำ�บ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล ในวันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีทันตแพทย์ประจำ�บ้านเข้าร่วมอบรมจำ�นวน 21 คน จากสถาบันฝึกอบรม 7 แห่ง
ก่อนการอบรม ทันตแพทย์ประจำ�บ้านร้อยละ 66.7 มีความรู้พื้นฐานด้านการทำ�วิจัยและชีวสถิติมาก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการ
เรียนตัง้ แต่ระดับปริญญาตรี ผลการประเมินระดับความรูค้ วามเข้าใจก่อนฝึกอบรม มีคา่ เท่ากับ 1.44 ± 0.68 จากคะแนนเต็ม 5 หลังการฝึกอบรม
คะแนนเพิ่มเป็น 2.78 ± 0.62

64

Thai J. Oral Maxillofac. Surg.

Vol. 32 No. 1 Jan.-Jun. 2018

2. สรุปการประชุมวิชาการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2561 "Advances in
management of post-traumatic maxillofacial deformities" และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 309 คน
3. สรุปการประชุมวิชาการ "Basic course for dental implant" ในวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ.2561
การประชุมนี้ประกอบด้วยการบรรยายในภาคกลางวัน และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกถ่ายกระดูก และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิตัล สำ�หรับงานทันตกรรมรากเทียมในช่วงเย็น ได้รับความสนใจจากทันตแพทย์ประจำ�บ้าน และทันตแพทย์ทั่วไป เข้าร่วมประชุมรวม
ทั้งสิ้น 244 คน

4. สรุปโครงการอบรมพื้นฐานทางด้านอายุรศาสตร์ และการตรวจร่างกายทั่วไปประจำ�ปี 2561 ในวันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ.2561
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 80 คน

