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บทคัดย่อ	 	 อะเมโลบลาสโทมาเป็นเนื้องอกที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มเนื้องอกเหตุกำาเนิดฟันชนิดไม่ร้ายแรง อะเมโลบลาส- 

โทมาแต่ละชนิดมีพฤติกรรมทางคลินิกรวมทั้งลักษณะทางภาพรังสีที่แตกต่างกัน อาจพบลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา 

หลายชนิด แต่ละชนิดมีการพยากรณ์โรคที่แตกต่างกัน ทำาให้ต้องพิจารณาการรักษาที่แตกต่างกัน การศึกษาน้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารวบรวมและนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป การรักษา และการกลับเป็นซำ้าของอะเมโล- 

บลาสโทมา ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการรักษา ภาพรังสี และผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ตั้งแต่เดือน 

มกราคม ปี พ.ศ.2535 ถึงเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2560 เป็นเวลา 25 ปี โดยมีตัวอย่างผู้ป่วย จำานวนทั้งหมด 37 ราย พบ 

ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นอะเมโลบลาสโทมา มีสัดส่วนระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เท่ากับ 1.85 : 1 มีอายุ 

ตั้งแต่ 8-80 ปี เฉลี่ย 36.0 ± 18.1 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 24.3) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการบวม

ขึ้นอย่างช้า ๆ  และไม่มีอาการใด ๆ  ร่วมด้วย (ร้อยละ 64.9) ตำาแหน่งที่พบมากที่สุด คือ ขากรรไกรล่างด้านหลัง (ร้อยละ 

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล  ปีที่ 33  หน้�  106-117, พ.ศ.2562
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35.1) ลักษณะภาพถ่ายรังสีที่พบบ่อยสุด คือ ลักษณะเงาโปร่งรังสีหลายวง (ร้อยละ 51.4) ส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัย

เป็นอะเมโลบลาสโทมาชนิดเนื้อตัน (ร้อยละ 83.9) โดยเป็นชนิดเพล็กซิฟอร์มมากที่สุด (ร้อยละ 18.9) ส่วนใหญ่ได้รับ

การรักษาแบบผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน มีเพียง 8 รายที่ได้รับการรักษาแบบอนุรักษ์ โดยผู้ป่วยทั้งหมดมีระยะเวลา

ติดตามอาการ ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 7 ปี 8 เดือน โดยมีระยะเวลาติดตามอาการเฉลี่ยเท่ากับ 31.4 ± 22.3 เดือน มีผู้ป่วย

เพียง 1 ราย (ร้อยละ 2.7) วินิจฉัยเป็นอะเมโลบลาสโทมาในถุงนำ้าชนิดมิวรัล ที่พบการกลับเป็นซำ้าของโรคภายหลังการ

รักษาแบบอนุรักษ์แล้วเป็นเวลา 10 เดือน จึงได้รับการรักษาซำ้าโดยได้รับการรักษาแบบผ่าตัด หลังจากนั้นได้ติดตามการ

รักษาเป็นระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน ยังไม่พบการกลับเป็นซำ้าของโรค

  อะเมโลบลาสโทมาเป็นเนื้องอกเหตุกำาเนิดฟันชนิดไม่ร้ายแรง แต่มีการกลับเป็นซำ้าของโรคสูง โดยเฉพาะถ้า

ให้การรักษาแบบอนุรักษ์ จึงควรวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม การติดตามการรักษาควรทำาอย่างต่อเน่ืองและยาว 

นาน

คำ�สำ�คัญ	: อะเมโลบลาสโทมา ลักษณะทางคลินิก ภาพรังสี จุลพยาธิวิทยา การรักษา

Abstract	 	 Ameloblastoma is the most common benign odontogenic tumor. Each type of ameloblas-

toma has different clinicoradiographic presentations, histopathological features, and prognosis,  

that leads to differrent treatment modalities. The aim of this study was to present the clinical  

features, radiographic features, histopathological features, treatment modalities and recurrence  

rates of ameloblastoma in the Faculty of Dentistry, Khon Kaen University.

  This research was performed as a retrospective study of the clinical, radiographic and  

histopathological features of ameloblastoma from January 1992 to September 2017 (25 years).  

Total case number (n) was 37. The female : male ratio was 1.85 : 1. Age ranged from 8-80 years  

(mean ± S.D. was 36.0 ± 18.1 years) with a predominance in the fifth decades of life (24.3%).  

The most common clinical feature was painless swelling (64.9%). Posterior mandible (35.1%)  

was the most common site of tumor. Radiologically, the most common feature was multilocular  

radiolucency (51.3%). The most common type was solid/multicystic ameloblastoma (83.9%). The 

most common histopathologic feature was a plexiform type (18.9%). Most of the cases were  

treated by resection, only 8 cases were treated by conservative treatment. Follow-up periods  

ranged from 6 months to 7 years 8 months (mean ± S.D was 31.4 ± 22.3 months). One patient (2.7%),  

diagnosed as unicystic ameloblastoma (mural type), was treated by conservative treatment. Ten  

months after treatment, the patient had recurrent ameloblastoma (plexiform type), then  

treated by radical treatment without the recurrence at 2 years 8 months follow-up period.

  Ameloblastoma is the benign odontogenic tumor, with high recurrent rate when treated  

by conservative treatment. So we need to select the most suitable treatment modality for each 

patient with long-term follow-up.

Keywords : ameloblastoma, clinical feature, radiographic feature, histopathological feature, treatment
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พล�สติก (desmoplastic) มักอยู่ตำ�แหน่งด้�นหน้�ของข�กรร-

ไกร (anterior region of jaw) โดยเฉพ�ะข�กรรไกรบน อ�ก�ร

แสดงเริม่แรกคอื ก�รขย�ยตวัอย่�งช้� ๆ  ไม่มอี�ก�รใด ๆ  พบก�ร

ขย�ยของกระดูกไปท�งด้�นแก้มและด้�นลิ้น (buccal and 

lingual expansion) และอ�จมีอ�ก�รอื่น ๆ  ต�มม�หล�ยอย่�ง 

ได้แก่ สูญเสียฟัน ก�รสบฟันผิดปกติ อ�ก�รช� อ�ก�รปวด  

รูปร่�งใบหน้�ผิดปกติ อ้�ป�กได้จำ�กัด ก�รบดเคี้ยวลำ�บ�ก และ

ท�งเดินห�ยใจอุดตัน ห�กปล่อยให้เนื้องอกขย�ยขน�ดไปเรื่อย ๆ  

อ�จเป็นอันตร�ยถึงชีวิตได้ ลักษณะท�งภ�พรังสีส่วนใหญ่พบ

ลกัษณะเง�โปร่งรงัสหีล�ยวง และขอบเขตโค้งเรยีบ (corticated 

multilocular radiolucency) อ�จเรียกลักษณะภ�พรังสีนี้ว่�

ฟองสบู่ (soap-bubble) หรือรวงผ้ึง (honey comb) อ�จพบ

ก�รละล�ยของร�กฟัน (root resorption) และรอยโรคอ�จ

สัมพันธ์กับฟันที่ยังไม่ขึ้น ส่วนอะเมโลบล�สโทม�ชนิดเดสโม-

พล�สตกิ อ�จพบลกัษณะเง�โปร่งรงัสร่ีวมกบัเง�ทบึรงัสี (mixed 

radiolucent-radiopaque) ได้

เมื่อพิจ�รณ�ลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย� พบว่�อะเมโล- 

บล�สโทม�มลีกัษณะคล้�ยกบัอวยัวะทีจ่ะเกดิเป็นฟัน ชนดิทีพ่บ 

ได้บ่อยที่สุด คือ ชนิดฟอลลิคูล�ร์ (follicular)(2)  รองลงม�คือ  

ชนิดเพล็กซิฟอร์ม (plexiform) นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถพบชนิด 

อะแคนโทม�ตัส (acanthomatous) แกรนูล�ร์เซลล์ (granular 

cell) บ�ซัลเซลล์ (basal cell) และเดสโมพล�สติก และส�ม�รถ

พบลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�หล�ยชนิดผสมกัน (admixed 

histopathological type) ในเนื้องอกก้อนเดียวได้ ก�รรักษ� 

รอยโรคนี้มีแนวคิดที่แตกต่�งกัน ตั้งแต่วิธีก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ 

(conservative treatment) ก�รรักษ�แบบผ่�ตัดถอนร�กถอน

โคน (radical treatment) ไปจนถึงก�รรักษ�ด้วยรังสีบำ�บัด(5) 

(radiotherapy) ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกขน�ดใหญ่ และไม่ส�ม�รถ

ตัดออกได้หมด ซึ่งแนวคิดก�รรักษ�ที่แตกต่�งกันนี้อ�จสัมพันธ์

กับก�รกลับเป็นซำ้�ของโรค (recurrence) โดยพบว่�ในก�ร 

รักษ�แบบอนุรักษ์มีอัตร�ก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคสูงถึงร้อยละ 

60-80 และลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�แต่ละชนิดไม่ส�ม�รถนำ�

ม�พย�กรณ์โรคได้(2)  จ�กก�รศึกษ�ของ Almeida และคณะ ใน

ปี ค.ศ.2016(6) พบว่� ส่วนใหญ่มีก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคภ�ยใน 

5 ปีหลังก�รรักษ� แต่มีผู้ป่วยบ�งร�ยที่มีก�รกลับเป็นซำ้�ในช่วง

เวล� 14 และ 19 ปีหลงัก�รรกัษ� จงึควรตดิต�มก�รรกัษ�ให้น�น

ที่สุดเท่�ที่ทำ�ได้ ส่วนผลก�รศึกษ�จ�กก�รทบทวนวรรณกรรม

บทนำา
รอยโรคที่พบในกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� (maxil- 

lofacial bone tumors) ส�ม�รถแบ่งได้หล�ยประเภทต�ม

ลักษณะคว�มผิดปกติท�งพย�ธิวิทย� (pathological process) 

ซึ่งส�ม�รถจำ�แนกได้เป็นกลุ่มเนื้องอกเหตุกำ�เนิดฟัน หรือเนื้อ 

งอกโอดอนโทเจนิก (odontogenic tumor) ที่มีเซลล์ต้นกำ�เนิด

ม�จ�กเนื้อเยื่อเก่ียวกับก�รสร้�งฟันกับกลุ่มเน้ืองอกนอนโอ- 

ดอนโทเจนิก (non-odontogenic tumor) ท่ีไม่ได้มีเซลล์ต้น

กำ�เนิดม�จ�กเนื้อเยื่อเกี่ยวกับก�รสร้�งฟัน จ�กก�รศึกษ�รอย 

โรคที่พบในกระดูกข�กรรไกรของคนไทย จำ�นวนทั้งหมด 2,216 

ร�ย ของ Chungpanich และ Sukboon(1) พบว่�รอยโรคส่วน

ใหญ่จดัอยูใ่นกลุม่ถุงนำ�้ (ร้อยละ 50.3) รองลงม�คอื กลุม่เนือ้งอก

โอดอนโทเจนิก (ร้อยละ 24.8) กลุ่มรอยโรคคล้�ยเนื้องอก (ร้อย

ละ 7.9) และกลุ่มเนื้องอกนอนโอดอนโทเจนิก (ร้อยละ 3.9) ต�ม

ลำ�ดับ โดยโรคที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มเนื้องอกโอดอนโทเจนิก คือ 

อะเมโลบล�สโทม� (ร้อยละ 47.3) คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของรอย

โรคที่พบในกระดูกข�กรรไกรทั้งหมด

จ�กก�รจำ�แนกขององค์ก�รอน�มัยโลก ในปี ค.ศ.2017(2) 

ได้แบ่งประเภทอะเมโลบล�สโทม�ไว้ดังนี้ 1) อะเมโลบล�สโทม�

ในกระดูกข�กรรไกรหรืออะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อตัน (con-

ventional ameloblastoma, classic intraosseous amelo- 

blastoma หรอื solid/multicystic ameloblastoma) ซึง่เป็น

อะเมโลบล�สโทม�ที่พบได้บ่อยที่สุด 2) อะเมโลบล�สโทม�ชนิด

ถุงนำ้� (ameloblastoma, unicystic type) พบได้ร้อยละ 5-22 

ของอะเมโลบล�สโทม�ทั้งหมด และ 3) อะเมโลบล�สโทม�นอก

กระดูกข�กรรไกร (ameloblastoma, extraosseous/periph-

eral type) พบได้ร้อยละ 1-10 ของอะเมโลบล�สโทม�ทั้งหมด 

อะเมโลบล�สโทม�ในกระดกูข�กรรไกรหรอือะเมโลบล�ส-

โทม�ชนิดเนื้อตัน(2) ส่วนใหญ่มักพบในผู้ป่วยอ�ยุ 40-50 ปี เพศ

ช�ยและหญิงมีอัตร�ก�รเกิดโรคไม่แตกต่�งกัน(3) มีก�รศึกษ� 

ถึงอุบัติก�รณ์ก�รเกิดโรคอะเมโลบล�สโทม�ของคนไทย โดย 

Dhanuthai และคณะ(4) ในผู้ป่วยจำ�นวน 486 ร�ย พบว่�มีอ�ยุ

ตั้งแต่ 4-83 ปี (อ�ยุเฉลี่ย 34.4 ปี) เป็นเพศช�ย 239 ร�ย (ร้อย

ละ 49.2) และเพศหญิง 246 ร�ย (ร้อยละ 50.6) ประม�ณร้อย

ละ 80 ของอะเมโลบล�สโทม�ท้ังหมด พบในกระดูกข�กรรไกร

ล่�ง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในตำ�แหน่งข�กรรไกรล่�งด้�นหลัง  

(posterior mandible) แต่อะเมโลบล�สโทม�ชนิดเดสโม-
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อย่�งเป็นระบบ (systematic review)(7)  พบว่� ก�รรักษ�แบบ

อนุรักษ์มีก�รกลับเป็นซำ้�ใกล้เคียงกับก�รรักษ�แบบผ่�ตัด อย่�ง 

ไรก็ต�ม ก�รรกัษ�แบบอนรุกัษ์ช่วยให้ผูป่้วยมคีณุภ�พชวีติทีดี่กว่� 

สำ�หรับอะเมโลบล�สโทม�ชนิดถุงนำ้�นั้น(2)  ประม�ณร้อย

ละ 50 ของผู้ป่วยได้รับก�รวินิจฉัยเมื่ออ�ยุ 20 ปี พบอยู่ในช่วง

อ�ยุตั้งแต่ 1-79 ปี โดยมีอ�ยุเฉลี่ย 16 ปีในผู้ป่วยที่พบเนื้องอก

สัมพันธ์กับฟันคุด (impacted tooth) ซึ่งพบในเพศช�ยม�ก 

กว่�เล็กน้อย และอ�ยุเฉลี่ย 35 ปีในผู้ป่วยที่ไม่มีฟันคุด (ab-

scence of impaction) ซึ่งพบในเพศหญิงม�กกว่�เล็กน้อย  

ส่วนใหญ่พบในบรเิวณฟันกร�มล่�งซีท่ี่ส�มของกระดกูข�กรรไกร

ล่�งและกระดูกข�กรรไกรล่�งส่วนท้�ยฟันกร�ม (ramus) และ 

ยังส�ม�รถพบระหว่�งร�กฟัน (inter-radicular) ปล�ยร�กฟัน 

(periapical) และบริเวณสันเหงือกไร้ฟัน (edentulous) ได ้ 

โดยมักไม่มีอ�ก�รใด ๆ  นอกจ�กก�รขย�ยตัวของข�กรรไกร 

ลักษณะท�งภ�พรังสีส่วนใหญ่มักพบเป็นลักษณะเง�โปร่งรังสีวง

เดียว ขอบเขตชัดเจนสัมพันธ์กับฟันท่ียังไม่ขึ้น ส่วนรอยโรคที่ไม่

สัมพันธ์กับฟันคุดอ�จพบลักษณะขอบหยัก (scalloped) ลักษ- 

ณะท�งจุลพย�ธิวิทย�อ�จจำ�แนกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ลูมินัล 

(luminal) อินทร�ลูมินัล (intraluminal) และมิวรัล (mural)  

ส่วนใหญ่ให้ก�รรกัษ�เหมอืนกบัถงุนำ�้ทัว่ไปคอื วธิกี�รรกัษ�แบบ

อนุรักษ์ ก�รพิจ�รณ�ถึงก�รรักษ�อื่นขึ้นอยู่กับรูปแบบและขน�ด 

ของอะเมโลบล�สโทม� อะเมโลบล�สโทม�ชนิดมิวรัลถือว่�เป็น

ชนิดท่ีรุนแรงที่สุดในอะเมโลบล�สโทม�ชนิดถุงนำ้� อ�จจัดให้

พฤติกรรมเหมือนกับอะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อตันได้ ซึ่งควร

รักษ�แบบผ่�ตัดหรือติดต�มก�รรักษ�อย่�งระมัดระวัง โดยอ�จ

พบก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคในช่วง 10 ปีหลังจ�กเริ่มต้นรักษ� 

ได้

อะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกร(2) คือ เนื้องอกที่

พบในเนื้อเยื่ออ่อนของเหงือก หรือบริเวณสันเหงือกไร้ฟัน โดย 

พบตั้งแต่อ�ยุ 9-92 ปี (อ�ยุเฉลี่ยเท่�กับ 50-54 ปี) พบในเพศ 

ช�ยม�กกว่�เลก็น้อย ตำ�แหน่งทีพ่บม�กทีส่ดุคอื เนือ้เยือ่อ่อนด้�น

ท้�ยฟันกร�มของข�กรรไกรล่�ง (mandibular retromolar 

area) รองลงม�คอื เนือ้เยือ่อ่อนด้�นท้�ยฟันกร�มของข�กรรไกร

บน (maxillary tuberosity) มักไม่มีอ�ก�รใด ๆ  ลักษณะรอย 

โรคเป็นก้อนนูนฐ�นกว้�ง (sessile exophytic lesion) พื้นผิว

ของเน้ือเยื่ออ�จพบเป็นลักษณะเรียบหรือเป็นปุ่มหรือเม็ดเล็ก ๆ  

(papillary/granular surface) อ�จมีสีปกติหรือมีสีแดงไปจน 

ถึงแดงเข้ม ลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�พบเหมือนกับอะเมโล- 

บล�สโทม�ชนดิเนือ้ตนั ก�รรกัษ�ควรทำ�ก�รผ่�ตัดออกพร้อมท้ัง

ขย�ยขอบเขตไปยังเนื้อเยื่อส่วนที่ปกติด้วย มีก�รกลับเป็นซำ้� 

ของโรคตำ่�ม�ก แต่ควรติดต�มก�รรักษ�ให้น�นที่สุด

ก�รศกึษ�นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษ�รวบรวมและนำ�เสนอ

ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไปของโรคอะเมโลบล�สโทม� เพศ อ�ยุ 

อ�ก�รนำ�และอ�ก�รแสดงท�งคลินิก ตำ�แหน่งของโรค อ�ก�ร

ท�งคลินิก ลักษณะท�งภ�พรังสี ลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�  

ก�รรักษ� ภ�วะแทรกซ้อนภ�ยหลังก�รรักษ� ก�รติดต�มก�ร

รักษ� และก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคอะเมโลบล�สโทม� ในผู้ป่วย

ที่ม�รับก�รรักษ� ณ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ขอนแก่น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย

รูปแบบการวิจัย

ก�รศึกษ�นี้เป็นก�รศึกษ�เชิงพรรณน� (descriptive 

study) โดยเป็นก�รศึกษ�ย้อนหลัง (retrospective study)  

เกบ็รวบรวมข้อมลูด้�นลกัษณะท�งประช�กรศ�สตร์และตัวแปร 

อื่น ๆ  ได้แก่ สัญช�ติ เพศ อ�ยุ อ�ก�รนำ�และอ�ก�รแสดงท�ง

คลินิก ตำ�แหน่งของโรค ลักษณะท�งภ�พรังสี ลักษณะท�งจุล-

พย�ธิวิทย� ก�รรักษ� ภ�วะแทรกซ้อนภ�ยหลังก�รรักษ� ก�ร

ติดต�มก�รรักษ� และก�รกลับเป็นซำ้�ของโรค

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประช�กรในก�รศึกษ�นี้คือ ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็น

อะเมโลบล�สโทม�ที่เข้�ม�รับก�รรักษ�ที่คลินิกศัลยศ�สตร์ช่อง

ป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

กลุม่ตวัอย่�งทีใ่ช้ในก�รศกึษ�นีค้อื ผูป่้วยท่ีได้รบัก�รวนิจิ- 

ฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ที่เข้�ม�รับก�รรักษ�ที่คลินิกศัลย-

ศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม ปี พ.ศ.2535 ถึงวันที่ 30 กันย�ยน ปี พ.ศ.

2560 โดยมีเกณฑ์ก�รคัดเข้�และคัดออกจ�กก�รศึกษ�ดังต่อไป

นี้

เกณฑ์ทีใ่ช้คดัเข้�เพือ่ก�รศกึษ� ประกอบด้วย 1) เป็นผู้ป่วย

ทีไ่ด้รับก�รยนืยนัว่�เป็นอะเมโลบล�สโทม� ด้วยวธิกี�รตดัชิน้เนือ้

ส่งตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย�เพื่อวินิจฉัย (oral biopsy) ที่คลินิก
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ศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ขอนแก่น 2) ได้รับก�รรักษ�โดยวิธีก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ หรือ

รกัษ�แบบผ่�ตดัถอนร�กถอนโคน และตดิต�มอ�ก�รรกัษ�อย่�ง

น้อย 6 เดอืนทีค่ลินกิศลัยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และ 3) มีข้อมูลจ�กเวชระเบียนผู้ป่วย  

ภ�พรังสี แผ่นสไลด์ชิ้นเนื้อที่ทำ�ก�รย้อมสีแล้ว และใบร�ยง�น 

ผลก�รตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย�ครบถ้วนทั้งหมด

เกณฑ์ที่ใช้คัดออกจ�กก�รศึกษ� ประกอบด้วย 1) ผู้ป่วย 

ท่ีได้รับก�รรักษ� แต่ไม่ได้รับก�รควักรอยโรค (enucleation) 

ออกท้ังหมด หรอืไม่ได้รบัก�รผ่�ตดัออกทัง้หมด กล่�วคอื จ�กผล

ตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย�ภ�ยหลังก�รรักษ� พบอะเมโลบล�สโท

ม�ท่ีขอบของชิ้นเนื้อ (positive margin) 2) ผู้ป่วยที่ปฏิเสธก�ร 

รักษ� หรือไปรับก�รรักษ�ต่อที่โรงพย�บ�ลอื่นนอกเหนือจ�กที่

คลินิกศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิท- 

ย�ลัยขอนแก่น 3) ผู้ป่วยที่ไม่ม�ติดต�มก�รรักษ� หรือติดต�ม 

ก�รรักษ�น้อยกว่� 6 เดือน ภ�ยหลังจ�กก�รรักษ�ที่คลินิกศัลย- 

ศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

และ 4) รอยโรคอืน่นอกเหนอืจ�กอะเมโลบล�สโทม�ชนดิเนือ้ตนั 

ชนิดถุงนำ้� และชนิดนอกกระดูกข�กรรไกร เช่น metastasizing 

ameloblastoma, ameloblastic carcinoma เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

แบบบันทึกข้อมูลสำ�หรับบันทึกข้อมูลทั่วไป และข้อมูล 

ของโรคอะเมโลบล�สโทม�

วิธีการเก็บข้อมูล

ผู้วิจัยทำ�หนังสือถึงผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลทันตกรรม 

เพ่ือขออนุญ�ตเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยอะเมโลบล�สโทม�ที่ 

เข้�รับก�รรักษ�ที่คลินิกศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทย-

ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม ปี พ.ศ. 

2535 ถึงวันที่ 30 กันย�ยน ปี พ.ศ.2560 โดยเก็บข้อมูลจ�ก 

เวชระเบียนผู้ป่วย ภ�พรังสี แผ่นสไลด์ชิ้นเนื้อท่ีทำ�ก�รย้อมส ี

แล้ว และใบร�ยง�นผลก�รตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย�

1. ข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย บันทึกข้อมูลเฉพ�ะส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�นี้ ทั้งนี้ได้มีก�รปกปิดข้อมูลเฉพ�ะ และ

ใช้รหัสแทนผู้ป่วยที่กำ�หนดขึ้นม� โดยข้อมูลที่ลงบันทึก คือ รหัส

แทนผู ้ป่วย สัญช�ติ เพศ อ�ยุ อ�ก�รนำ�และอ�ก�รแสดง 

ท�งคลินิก ตำ�แหน่งของโรค ก�รรักษ� ภ�วะแทรกซ้อนภ�ยหลัง 

ก�รรักษ� ก�รติดต�มก�รรักษ� และก�รกลับเป็นซำ้�ของโรค

  ก�รศึกษ�นี้ได้กำ�หนดตำ�แหน่งโรคของอะเมโลบล�ส- 

โทม�ในกระดูกข�กรรไกรแบ่งเป็นส่วนต่�ง ๆ (3) โดยข�กรรไกร 

บนแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนด้�นหน้� (anterior) ตัง้แต่กึง่กล�ง

ถึงฟันเขี้ยว (midline to distal surface of canine) ส่วนกล�ง 

(middle) ตั้งแต่ฟันกร�มน้อยซี่ที่ 1 ถึงฟันกร�มน้อยซี่ที่ 2 (me-

sial surface of first premolar to distal surface of second 

premolar) และส่วนด้�นหลัง (posterior) ตั้งแต่ฟันกร�มซี่ที่ 1 

ถึงกระดูกส่วนท้�ย (mesial surface of first molar to tuber-

osity) ข�กรรไกรล่�งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนด้�นหน้� ตั้งแต่

กึ่งกล�งถึงฟันเขี้ยว ส่วนกล�ง ตั้งแต่ฟันกร�มน้อยซ่ีที่ 1 ถึงฟัน

กร�มน้อยซีท่ี ่2 และส่วนด้�นหลงั ตัง้แต่ฟันกร�มซีท่ี ่1 ถงึกระดูก

ส่วนท้�ยรวมทั้งข้อต่อข�กรรไกร (mesial surface of first  

molar to angle, ramus, condyle and coronoid process) 

ส่วนตำ�แหน่งโรคของอะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกร

หรือที่พบในเนื้อเยื่ออ่อนได้จำ�แนกออกม�ต่�งห�ก

  ก�รศกึษ�นีไ้ด้กำ�หนดก�รรกัษ�ของอะเมโลบล�สโทม�

ในกระดูกข�กรรไกรและอะเมโลบล�สโทม�ในถุงนำ้� แบ่งเป็น 

ก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ และก�รรักษ�แบบผ่�ตัดถอนร�กถอน 

โคน ซึ่งอ�จกระทำ�ร่วมกับก�รระบ�ยถุงนำ้�ก่อนก�รรักษ� (mar-

supialization/decompression) หรอืไม่ก็ได้ ในก�รรักษ�อะมี- 

โลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกรหรือที่พบในเนื้อเยื่ออ่อน  

ก�รรักษ�ที่ได้รับมีเพียงอย่�งเดียว คือ ก�รตัดรอยโรคออกทั้ง 

หมด (excision)

  ก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ ได้แก่ ก�รควักถุงนำ้�เพียงอย่�ง

เดียว หรือก�รควักถุงนำ้�ร่วมกับก�รรักษ�เสริม ได้แก่ ขูดเนื้อเยื่อ

โดยรอบ (curettage) ตัดกระดูกโดยรอบ (peripheral osteo- 

tomy) หรือก�รใช้ส�รเคมีค�ร์นอย (Carnoy’s solution) อย่�ง

ใดอย่�งหนึ่งหรือร่วมกัน

  ก�รรักษ�แบบผ่�ตัดถอนร�กถอนโคน คือ ก�รตัดให้มี

ขอบเขตห่�งจ�กรอยโรค 1-1.5 ซม. โดยวัดจ�กภ�พรังสี

  ในก�รรักษ�แบบผ่�ตัดในข�กรรไกรบน ได้แก่ ก�รตัด

กระดูกข�กรรไกรบนบ�งส่วน (partial maxillectomy) โดยได้

รับก�รบูรณะด้วยแผ่นเนื้อเยื่อผิวหนัง (split thickness skin 

graft) ได้รับก�รบูรณะด้วยเนื้อเยื่อไขมันจ�กกระพุ้งแก้ม (buc- 

cal fat pad) หรือใส่เพด�นเทียม (obturator) อย่�งใดอย่�ง 
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หนึ่งหรือร่วมกัน

  ในก�รรักษ�แบบผ่�ตัดในข�กรรไกรล่�ง ได้แก่ ก�ร 

ตัดกระดูกข�กรรไกรล่�งออกบ�งส่วน (segmental mandibu- 

lectomy) ก�รตัดกระดูกข�กรรไกรล่�งออกบ�งส่วนร่วมกับนำ�

ข้อต่อข�กรรไกรออกร่วมด้วย (segmental mandibulectomy 

with disarticulation of temporomandibular joint) โดยได้

รับก�รบูรณะด้วย fibular free flap ได้รับก�รบูรณะด้วย A-O 

plate หรือ reconstruction plate อย่�งใดอย่�งหนึ่ง และอ�จ

ได้รับก�รปลูกถ่�ยกระดูกทันที (immediate reconstruction  

with anterior iliac crest bone graft) หรือปลูกถ่�ยกระดูก 

ภ�ยหลัง (delayed reconstruction with anterior iliac  

crest bone graft) อย่�งใดอย่�งหนึ่ง

  ผูป่้วยทีไ่ด้รบัก�รรกัษ�ทกุร�ย ได้นำ�ช้ินเนือ้ไปตรวจท�ง

จุลพย�ธิวิทย� เพื่อตรวจขอบเขตของก�รผ่�ตัด ว่�ไม่มีเนื้องอก

เหลืออยู่ (free tumor at margin) 

2. ข้อมูลจากภาพรังสี ภ�พถ่�ยท�งรังสีได้รับก�รอ่�นซำ้�

อีกครั้งโดยผู้วิจัย ก�รศึกษ�นี้ ได้แบ่งลักษณะท�งภ�พรังสีต�ม

ก�รแบ่งขององค์ก�รอน�มัยโลก ปี ค.ศ.2017(2) คือ เง�โปร่งรังสี

วงเดียว (unilocular radiolucency) เง�โปร่งรังสีหล�ยวง 

(multilocular radiolucency) และเง�โปร่งรังสีผสมเง�ทึบรังสี 

รวมท้ังลักษณะอื่น ๆ  ที่พบได้ คือ ร�กฟันละล�ย และฟันถูกดัน

เปลี่ยนตำ�แหน่ง (tooth displacement)

3. ข้อมูลจากแผ่นสไลด์ชิ้นเนื้อที่ทำาการย้อมสีแล้ว และ 

ใบรายงานผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ผู้ป่วยทุกร�ยได้รับ

ก�รตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย ที่คณะทันตแพทยศ�สตร ์

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และรอยโรคอะเมโลบล�สโทม�ภ�ย 

หลงัก�รรกัษ�ท้ังหมดได้ส่งตรวจชิน้เน้ือเพ่ือดชูนดิและขอบเขตที่

คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น เช่นเดิม ผู้วิจัย 

ได้นำ�สไลด์ชิ้นเน้ือที่ทำ�ก�รย้อมสี (hemotoxylin and eosin- 

stained glass slide) ร่วมกับใบร�ยง�นผลก�รตรวจทั้งหมด 

ม�ยืนยันผลซำ้�อีกครั้ง โดยตรวจท�งกล้องจุลทรรศน์ร่วมกับ 

พย�ธิแพทย์ และใช้ก�รจำ�แนกลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�ของ 

อะเมโลบล�สโทม�ขององค์ก�รอน�มัยโลก ปี ค.ศ.2017(2) โดย 

อะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อตัน แบ่งเป็นฟอลลิคูล�ร์ เพล็กซิ- 

ฟอร์ม บ�ซัลเซลล์ อะแคนโทม�ตัส แกรนูล�ร์เซลล์ และเดสโม-

พล�สติก อะเมโลบล�สโทม�ชนิดถุงนำ้� แบ่งเป็นลูมินัล อินทร�- 

ลูมินัล และมิวรัล และอะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกร

  ทำ�ก�รบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ผ่�นเกณฑ์ก�รคัดเข้�และ

เกณฑ์ก�รคัดออกลงในแบบบันทึกข้อมูล จ�กนั้นนำ�ข้อมูลใน 

แบบบนัทกึข้อมลูไปป้อนเข้�คอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมไมโคร-

ซอฟต์เอ็กเซล (microsoft excel) ก�รป้อนข้อมูลโดยเรียง 

ลำ�ดับต�มเลขรหัสแทนผู้ป่วยที่ม�รักษ�

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่�ง ๆ  ครบถ้วน ผู้วิจัยทำ�ก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณน� (descriptive statistics) 

 ในก�รบรรย�ยข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่ สัญช�ติ เพศ อ�ยุ 

อ�ก�รนำ�และอ�ก�รแสดงท�งคลินิก ตำ�แหน่งของโรค ลักษณะ

ท�งภ�พรังสี ลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย� ก�รรักษ� ภ�วะแทรก 

ซ้อนภ�ยหลังก�รรักษ� ก�รติดต�มก�รรักษ� และก�รกลับเป็น 

ซำ้�ของโรค โดยวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงปริม�ณด้วยค่�เฉลี่ย ค่�เบี่ยง

เบนม�ตรฐ�น ค่�พิสัย ค่�ตำ่�สุด ค่�สูงสุด และวิเคร�ะห์ข้อมูล 

เชงิคณุภ�พด้วยค่�ร้อยละ ก�รวเิคร�ะห์ท�งสถติิดังกล่�วกระทำ�

โดยโปรแกรมสำ�เร็จรูปไอบีเอ็มเอสพีเอสเอส รุ่นที่ 24 (IBM® 

SPSS®  statistics version 24)

ข้อพิจารณาทางจริยธรรม

ก�รศกึษ�นีม้คีว�มเสีย่งตำ�่ม�ก ต�มประก�ศมห�วทิย�ลยั

ขอนแก่น ฉบับที่ 1877/2559 ได้รับก�รยกเว้นก�รขอคว�ม

ยินยอมจ�กอ�ส�สมัคร เนื่องจ�กไม่มีคว�มเสี่ยงต่ออ�ส�สมัคร 

และผ่�นก�รรับรองโดยคณะกรรมก�รจรยิธรรมก�รวจัิยในมนษุย์ 

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (เลขที่ HE 602312) ได้รับอนุญ�ตจ�ก 

ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลทันตกรรม คณะทันตแพทยศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ในก�รรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง จ�กแฟ้ม

ประวัติ ภ�พรังสี แผ่นสไลด์ชิ้นเนื้อที่ทำ�ก�รย้อมสีแล้ว และใบ

ร�ยง�นผลก�รตรวจวินิจฉัยท�งจุลพย�ธิวิทย� ต�มเกณฑ์ก�ร 

คดัเข้�และคดัออกชดัเจน ไม่มอีคต ิไม่ใส่สิง่แทรกแซงใด ๆ  ให้กบั

ผูป่้วย และเกบ็รกัษ�คว�มลบัของผูป่้วย โดยไม่ม ีidentifier ทีจ่ะ

ระบุถึงตัว

ผล

ผูป่้วยทีไ่ด้รบัก�รวนิจิฉยัเป็นอะเมโลบล�สโทม�โดยยนืยนั

ด้วยวธิกี�รตดัชิน้เนือ้ส่งตรวจท�งจลุพย�ธวิทิย�เพือ่วินจิฉยั และ

เข้�ม�รับก�รตรวจรักษ�ที่คลินิกศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะ 
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ทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 

ปี พ.ศ.2535 ถึงวันที่ 30 กันย�ยน ปี พ.ศ.2560 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 

121 ร�ย ในจำ�นวนนีม้ผีูป่้วยทีย่งัไม่ได้รบัก�รรกัษ� รวมทัง้ปฏเิสธ

ก�รรักษ� หรือไปรับก�รรักษ�ต่อที่โรงพย�บ�ลอื่นจำ�นวน 17 

ร�ย ผู้ป่วยที่ติดต�มก�รรักษ�น้อยกว่� 6 เดือนจำ�นวน 31 ร�ย มี

ผู ้ป่วยที่ประวัติก�รรักษ�หรือภ�พรังสีสูญห�ยหรือถูกทำ�ล�ย

จำ�นวน 36 ร�ย ดงันัน้ ผูป่้วยท่ีมข้ีอมลูเพยีงพอทีจ่ะนำ�ม�วเิคร�ะห์

ในก�รศึกษ�ครั้งนี้ จึงมีจำ�นวนทั้งหมด 37 ร�ย

ก�รศกึษ�นีพ้บว่�ผูป่้วยท่ีเข้�ม�รบัก�รรกัษ�ท่ีคลนิกิศลัย-

ศ�สตร์ช่องป�กฯ เป็นผู้ป่วยสัญช�ติล�วจำ�นวน 2 ร�ย สัญช�ติ

ไทยจำ�นวน 35 ร�ย โดยมภีมูลิำ�เน�ส่วนใหญ่อยูใ่นภ�คตะวนัออก

เฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดก�ฬสินธุ์ ชัยภูมิ เพชร-

บูรณ์ มห�ส�รค�ม ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำ�ภู 

อุดรธ�นี และอุบลร�ชธ�นี

ลักษณะทางคลินิก

ก�รศกึษ�นีพ้บผูป่้วยทีไ่ด้รบัก�รวินจิฉยัเป็นอะเมโลบล�ส-

โทม� เป็นเพศหญิงจำ�นวน 24 ร�ย (ร้อยละ 64.9) เพศช�ย 

จำ�นวน 13 ร�ย (ร้อยละ 35.1) โดยมีสัดส่วนระหว่�งเพศหญิง 

และเพศช�ยเท่�กับ 1.85  : 1

ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�มีอ�ยุตั้ง 

แต่ 8-80 ปี อ�ยุเฉลี่ยเท่�กับ 36.0 ± 18.1 ปี โดยคว�มชุกที่สูง

ท่ีสุดอยู่ในช่วงอ�ยุ 40-49 ปี (ร้อยละ 24.3) เมื่อแยกต�มแต่ 

ละเพศพบว่� ผู้ป่วยเพศหญิงมีอ�ยุตั้งแต่ 8-55 ปี อ�ยุเฉล่ีย 

30.7 ± 13.5 ปี โดยคว�มชุกที่สูงที่สุดอยู่ในช่วงอ�ยุ 40-49 ปี  

และเพศช�ยมีอ�ยุ 8-80 ปี อ�ยุเฉลี่ย 45.9 ± 21.6 ปี โดย 

คว�มชุกที่สูงที่สุดอยู่ในช่วงอ�ยุ 50-69 ปี (ต�ร�งที่ 1) เมื่อแยก

ต�มลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย� พบว่�อะเมโลบล�สโทม�ชนิด 

ถุงนำ้�และอะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกรมีอ�ยุเฉล่ีย

น้อยกว่�อะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อตัน

ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ส่วนใหญ่

ม�ด้วยอ�ก�รบวมข้ึนอย่�งช้� ๆ  และไม่มีอ�ก�รใด ๆ  ร่วมด้วย 

(painless swelling) มีจำ�นวนท้ังหมด 24 ร�ย (ร้อยละ 64.9)  

ม�ด้วยอ�ก�รบวมขึ้นและมีอ�ก�รปวดร่วมด้วย (swelling and 

pain) จำ�นวน 8 ร�ย (ร้อยละ 21.6) นอกจ�กนี้ ม�ด้วยอ�ก�ร 

อื่น ๆ  อีกจำ�นวน 5 ร�ย คือ แผลถอนฟันไม่ห�ย (nonhealing 

wound) 2 ร�ย (ร้อยละ 5.4) ก้อนโตในป�ก (soft tissue mass) 

1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) มีแผลในป�ก (ulceration) จำ�นวน 1 ร�ย 

(ร้อยละ 2.7) ตรวจพบโดยบังเอิญรอยโรคจ�กก�รถ่�ยภ�พรังส ี

(coincidentally) 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7)

ลักษณะท�งคลินิกอื่น ๆ  ที่ตรวจพบ ได้แก่ มีก�รขย�ย 

ขน�ดของกระดูกข�กรรไกร (bone expansion) จำ�นวน 33  

ร�ย (ร้อยละ 89.2) รอยโรคทะลุกระดูก (perforartion) จำ�นวน 

25 ร�ย (ร้อยละ 67.6) ฟันถูกรอยโรคดันจำ�นวน 12 ร�ย (ร้อย 

ละ 32.4) ฟันโยกจำ�นวน 11 ร�ย (ร้อยละ 29.7) มีอ�ก�รช�ร่วม

ด้วยจำ�นวน 9 ร�ย (ร้อยละ 24.3) มีหนองร่วมด้วยจำ�นวน 2  

ร�ย (ร้อยละ 5.4) 

ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อ

ตนัและชนดิถงุนำ�้จำ�นวน 36 ร�ย พบในข�กรรไกรล่�งจำ�นวน 32 

ร�ย และในข�กรรไกรบนจำ�นวน 4 ร�ย โดยมีสัดส่วนระหว่�ง 

ข�กรรไกรล่�งและข�กรรไกรบน (mandible : maxilla ratio) 

เท่�กับ 8 : 1 ตำ�แหน่งที่พบม�กที่สุด คือ ข�กรรไกรล่�งด้�นหลัง 

จำ�นวน 13 ร�ย (ร้อยละ 35.1) เมื่อแบ่งเป็น 4 ด้�น (quadrant) 

ตำ�แหน่งที่พบม�กที่สุด คือ ข�กรรไกรล่�งด้�นหลังข้�งซ้�ย 

จำ�นวน 7 ร�ย (ร้อยละ 18.9) ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็น

อะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกรมีเพียง 1 ร�ย (ร้อยละ 

2.7) (ต�ร�งท่ี 2) โดยตำ�แหน่งที่พบ คือ เหงือกบริเวณฟันล่�ง 

ด้�นหน้�

ลักษณะทางภาพรังสี

ก�รศึกษ�นี้พบว่�มีผู้ป่วยอะเมโลบล�สโทม�ที่มีภ�พรังสี

ตารางที่ 1 ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�แยกต�มอ�ยุ

Table 1 Age distribution with various gender of patients with 

ameloblastoma.

Rang of age 
(decade)

No. of patients

Female Male Total (%)

0-9 (1st)
10-19 (2nd)
20-29 (3rd)
30-39 (4th)
40-49 (5th)
50-59 (6th)
60-69 (7th)
70-79 (8th)
80-89 (9th)

1
6
5
3
8
1
0
0
0

1
1
1
2
1
3
3
0
1

2 (5.4)
7 (18.9)
6 (16.2)
5 (13.5)
9 (24.3)
4 (10.8)
3 (8.1)
0 (0)
1 (2.7)

Total 24 13 37 (100) 
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เป็นลักษณะเง�โปร่งรังสีหล�ยวงจำ�นวน 19 ร�ย (ร้อยละ 51.4) 

รองลงม� คือ ภ�พรังสีลักษณะเง�โปร่งรังสีวงเดียวจำ�นวน 12 

ร�ย (ร้อยละ 32.4) และภ�พรังสีลักษณะเง�โปร่งรังสีร่วมกับเง�

ทึบรังสีจำ�นวน 5 ร�ย (ร้อยละ 13.5) ต�มลำ�ดับ ส่วนผู้ป่วยที่ได้

รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกร มี

ลักษณะภ�พรังสีปกติจำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7)

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา

ก�รศกึษ�นี ้ได้แบ่งลกัษณะท�งพย�ธิวทิย�แบบต่�ง ๆ  ต�ม

ก�รจำ�แนกขององค์ก�รอน�มัยโลก ในปี ค.ศ.2017(2) พบว่�  

ผู ้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ชนิดเนื้อตัน 

มีจำ�นวน 31 ร�ย (ร้อยละ 83.8) เป็นผู้ป่วยที่มีลักษณะท�ง 

จุลพย�ธิวิทย�เพียงชนิดเดียวจำ�นวน 15 ร�ย โดยแบ่งเป็นชนิด

เพล็กซิฟอร์มจำ�นวน 7 ร�ย (ร้อยละ 18.9) ชนิดฟอลลิคูล�ร์

จำ�นวน 4 ร�ย (ร้อยละ 10.8) และชนิดเดสโมพล�สติกจำ�นวน 4 

ร�ย (ร้อยละ 10.8) พบผูป่้วยทีม่ลีกัษณะท�งจลุพย�ธวิทิย�หล�ย

ชนิดร่วมกันจำ�นวน 16 ร�ย โดยพบชนิดฟอลลิคูล�ร์ร่วมกับ 

เพล็กซิฟอร์มจำ�นวน 8 ร�ย (ร้อยละ 21.6) ฟอลลิลูล�ร์ร่วมกับ 

อะแคนโทม�ตัสจำ�นวน 2 ร�ย (ร้อยละ 5.4) ฟอลลิคูล�ร์ร่วมกับ

เพล็กซิฟอร์มและแกรนูล�ร์เซลล์จำ�นวน 2 ร�ย (ร้อยละ 5.4)  

ฟอลลิคูล�ร์ร่วมกับแกรนูล�ร์เซลล์จำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) 

ฟอลลิคูล�ร์ร่วมกับเดสโมพล�สติกจำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) 

เพล็กซิฟอร์มร่วมกับอะแคนโทม�ตัสจำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) 

และฟอลลคิลู�ร์ร่วมกบัเพลก็ซฟิอร์มและอะแคนโทม�ตัสจำ�นวน 

1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) (ต�ร�งที่ 3)

ตารางที่ 2 ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม� แยกต�มตำ�แหน่ง

Table 2 Anatomical distribution of ameloblastoma.

Location
No. of patients

Total (%) Left Right Crossed midline

Maxilla
Posterior
Anterior/middle
Anterior/middle/posterior

4 (10.8)
1 (2.7)
1 (2.7)
2 (5.4)

1
0
0

0
0
1

0
1
1

Mandible
Anterior
Posterior
Anterior/middle
Middle/posterior
Anterior/middle/posterior

32 (86.5)
1 (2.7)

13 (35.1)
5 (13.5)
5 (13.5)
8 (21.6)

0
7
0
2
3

0
6
1
3
2

1
0
4
0
3

Soft tissue 1 (2.7)

Total 37 (100)

ตารางที่ 3 ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัก�รวนิิจฉยัเปน็อะเมโลบล�สโทม�แต่ละชนิด แยก

ต�มลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�

Table 3 Histopathologic features of ameloblastoma.

Histopathologic features No. of 
patients %

Ameloblastoma, solid/multicystic type
Follicular
Plexiform
Desmoplastic
Follicular + plexiform
Follicular + acanthomatous
follicular + granular cell
Follicular + desmoplatic
Plexiform + acanthomatous
Follicular + plexiform + acanthomatous
Follicular + plexiform + granular cell

31
4
7
4
8
2
1
1
1
1
2

83.8
10.8
18.9
10.8
21.6
5.4
2.7
2.7
2.7
2.7
5.4

Ameloblastoma, unicystic type
Intraluminal
Mural

5
1
4

13.5
2.7

10.8

Ameloblastoma, extraosseous/peripheral type
Acantomatous

1
1

2.7
2.7

Total 37 100
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อะเมโลบล�สโทม�ในถุงนำ้�มีจำ�นวน 5 ร�ย (ร้อยละ 13.5) 

โดยมีลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย� ชนิดมิวรัลจำ�นวน 4 ร�ย (ร้อย

ละ 10.8) ชนิดอินทร�ลูมินัลจำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 2.7) และไม่

พบชนิดลูมินัล

อะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกรมีจำ�นวน 1 ร�ย 

(ร้อยละ 2.7) โดยมีลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�ชนิดอะแคนโท-

ม�ตัส

การรักษาและการกลับเป็นซำ้าของโรค

จ�กก�รศึกษ�นี้ ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโล- 

บล�สโทม� ได้รับก�รรักษ�แบบอนุรักษ์จำ�นวน 8 ร�ย และได ้

รับก�รรักษ�แบบผ่�ตัดถอนร�กถอนโคนจำ�นวน 29 ร�ย ใน

จำ�นวนนี้ได้รับก�รรักษ�ร่วมกับก�รระบ�ยถุงนำ้�ก่อนก�รรักษ� 

จำ�นวน 12 ร�ย และผู้ป่วยทุกร�ยได้นำ�ผลไปช้ินเนื้อไปตรวจ  

พบว่�ขอบเขตของชิ้นเนื้อไม่มีเนื้องอกเหลืออยู่

ในกลุ่มท่ีได้รับก�รรักษ�แบบอนุรักษ์จำ�นวน 8 ร�ย แบ่ง

เป็นก�รควักถุงนำ้�เพียงอย่�งเดียวจำ�นวน 1 ร�ย ผู้ป่วยที่ได้รับ

ก�รควักถุงนำ้�ร่วมกับก�รรักษ�เสริม คือ ควักถุงนำ้�ร่วมกับขูด

กระดูกโดยรอบจำ�นวน 1 ร�ย ควักถุงนำ้�ร่วมกับก�รตัดกระดูก

โดยรอบเพียงอย่�งเดียวจำ�นวน 2 ร�ย ควักถุงนำ้�ร่วมกับก�รใช้

ส�รเคมีค�ร์นอย และก�รตัดกระดูกโดยรอบจำ�นวน 4 ร�ย 

(ต�ร�งที่ 4)  

ก�รรักษ�แบบถอนร�กถอนโคนจำ�นวน 29 ร�ย ในก�ร

รักษ�แบบผ่�ตัดในส่วนของข�กรรไกรบน ได้รับก�รตัดกระดูก 

ข�กรรไกรบนบ�งส่วน (partial maxillectomy) จำ�นวน 4 ร�ย 

โดยได้รับก�รบูรณะด้วยแผ่นเนื้อเยื่อผิวหนัง ร่วมกับใส่เพด�น

เทียม (obturator) จำ�นวน 1 ร�ย ได้รับก�รบูรณะด้วยเนื้อเยื่อ

ไขมันจ�กกระพุ้งแก้มร่วมกับใส่เพด�นเทียมจำ�นวน 1 ร�ย และ

ได้รับก�รใส่เพด�นเทียมเพียงอย่�งเดียวจำ�นวน 2 ร�ย

ในก�รรักษ�แบบผ่�ตัดในส่วนของข�กรรไกรล่�งจำ�นวน 

24 ร�ย ได้รับก�รตัดกระดูกข�กรรไกรล่�งออกบ�งส่วนแบบ 

marginal mandibulectomy จำ�นวน 2 ร�ย และไม่ต้องทำ� 

ก�รบรูณะภ�ยหลงัใด ๆ  (primary closure) ได้รบัก�รตัดกระดูก

ข�กรรไกรล่�งออกบ�งส่วนร่วมกับนำ�ข้อต่อข�กรรไกรออกร่วม

ด้วยจำ�นวน 7 ร�ย ได้รับก�รตัดกระดูกข�กรรไกรล่�งออกบ�ง

ส่วนโดยไม่ได้นำ�ข้อต่อข�กรรไกรออกร่วมด้วยจำ�นวน 15 ร�ย 

หลังก�รรักษ�พบผู้ป่วยได้รับก�รบูรณะด้วย fibular free flap 

จำ�นวน 1 ร�ย ได้รับก�รบูรณะด้วย AO plate หรือ recon- 

struction plate จำ�นวน 21 ร�ย ได้รับก�รปลูกถ่�ยกระดูก 

ทันทีมีเพียง 6 ร�ย ได้รับก�รปลูกถ่�ยกระดูกภ�ยหลังจำ�นวน 11 

ร�ย มีผู้ป่วยที่ไม่ได้รับก�รปลูกถ่�ยกระดูกจำ�นวน 4 ร�ย

พบว่�ในผู้ป่วยท่ีได้รับก�รบูรณะด้วย fibular free flap  

มีภ�วะแทรกซ้อนหลังก�รผ่�ตัด คือ แผ่นเนื้อเยื่อต�ยบ�งส่วน  

ผู้ป่วยที่ได้รับก�รปลูกกระดูกทันทีมีภ�วะแทรกซ้อนหลังก�ร

ผ่�ตัด คือ มีก�รติดเช้ือของกระดูกที่ปลูกถ่�ยจำ�นวน 4 ร�ย  

แผลแยกและแผ่นโลหะด�มกระดูกโผล่จำ�นวน 1 ร�ย แผ่นโลหะ

ด�มกระดูกหักจำ�นวน 1 ร�ย ผู้ป่วยที่ได้รับก�รบูรณะด้วย AO 

plate หรือ reconstruction plate เพียงอย่�งเดียวมีภ�วะ

แทรกซ้อนหลงัก�รผ่�ตดั คอื แผลแยกและแผ่นโลหะด�มกระดูก

โผล่จำ�นวน 1 ร�ย

ในผู้ป่วยอะเมโลบล�สโทม�นอกกระดูกข�กรรไกร ได้

ทำ�ก�รตดัรอยโรคออกทัง้หมดจำ�นวน 1 ร�ย และไม่ต้องทำ�ก�ร

บรูณะภ�ยหลงัใด ๆ

ในแง่ก�รติดต�มอ�ก�ร พบมช่ีวงระยะเวล�ติดต�มอ�ก�ร

ตารางที่ 4 ผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ แยกต�มลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�

Table 4 Conservative treatment with various histopathologic features of patients with ameloblastoma.

Ameloblastoma 
Conservative treatment

Solid/multicystic Unicystic

Plexiform Mixed Mural Intraluminal

Enucleation
Enucleation + curettage
Enucleation + peripheral osteotomy
Enucleation + peripheral osteotomy + Carnoy’s solution

1
0
1
0

0
0
1
0

0
1*
0
3

0
0
0
1

Total 2 1 4 1

*Recurrence case
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อย่�งน้อย 6 เดือน อยู่ในช่วง 6 เดือนถึง 92 เดือน (7 ปี 8 เดือน)  

(ต�ร�งที่ 5) โดยมีระยะเวล�ติดต�มอ�ก�รเฉลี่ยเท่�กับ 31.4 ±  

22.3 เดือน ในผู้ป่วยที่ทำ�ก�รรักษ�แบบอนุรักษ์จะมีระยะเวล�

ตดิต�มอ�ก�รน�นกว่�ผูป่้วยทีท่ำ�ก�รรกัษ�แบบถอนร�กถอนโคน 

โดยผู้ป่วยท่ีทำ�ก�รรักษ�แบบอนุรักษ์มีระยะเวล�ติดต�มอ�ก�ร

เฉลี่ย 45.0 ± 31.3 เดือน แต่ผู้ป่วยทำ�ก�รรักษ�แบบถอนร�ก 

ถอนโคนอยู่ที่ 27.7 ± 18.1 เดือน ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อ�ย ุ

ตำ�แหน่งของรอยโรค ลักษณะภ�พรังสี ข้อมูลด้�นก�รรักษ�  

และก�รติดต�มอ�ก�รของอะเมโลบล�สโทม�แต่ละชนิดได้สรุป

ไว้ในต�ร�งที่ 6

ผูป่้วยท่ีเกดิก�รกลบัเป็นซำ�้ของโรคภ�ยหลงัจ�กก�รรกัษ�

สมบูรณ์มีจำ�นวน 1 ร�ย เป็นผู้ป่วยหญิงอ�ยุ 17 ปี ม�ด้วยอ�ก�ร

บวมที่แก้มขว�เป็นเวล� 1 เดือน อ�ก�รบวมอยู่ที่ตำ�แหน่งข�

กรรไกรล่�งด้�นขว� ตั้งแต่ฟันซี่ 45 ถึงแอ่งซิกมอยด์ (sigmoid 

notch) ด้�นขว� ภ�พรงัสพีบลกัษณะเง�โปร่งรงัสหีล�ยวง ได้รบั

ก�รทำ� marsupialization ร่วมกับนำ�ชิ้นเนื้อไปตรวจ ได้รับก�ร

วนิิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม� จงึได้รบัก�รรกัษ�แบบอนรุกัษ์ คอื 

ก�รควักถุงนำ้�ออกทั้งหมด ร่วมกับก�รรักษ�เสริม คือ ก�รขูด

กระดกูโดยรอบ ได้รบัก�รวนิจิฉยัเป็นอะเมโลบล�สโทม�ในถงุนำ�้

ชนิดมิวรัล หลังจ�กติดต�มก�รรักษ� 10 เดือนพบว่�มีก้อนเนื้อ

โตขึ้นม� (soft tissue overgrowth) ได้รับก�รตัดออกทั้งหมด 

พบว่�เป็นอะเมโลบล�สโทม�ชนิดเพล็กซิฟอร์ม หลังจ�กติดต�ม 

ก�รรักษ� 3 เดือน พบว่�มีก้อนเนื้อโตขึ้นม�อีกครั้ง และรอยโรค

ขย�ยขน�ดม�กขึ้น จึงได้รับก�รรักษ�แบบผ่�ตัด คือ ได้รับก�ร

ตดักระดกูข�กรรไกรล่�งออกบ�งส่วนร่วมกบันำ�ข้อต่อข�กรรไกร

ออกร่วมด้วย หลังจ�กนั้นได้ติดต�มก�รรักษ�เป็นระยะเวล� 2  

ปี 8 เดือน ยังไม่พบก�รกลับเป็นซำ้�ของโรค

วิจารณ์

ก�รศกึษ�นีเ้ป็นก�รวเิคร�ะห์ข้อมลูของโรคอะเมโลบล�ส-

โทม� จ�กก�รเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติก�รรักษ� ภ�พรังสี  

และผลก�รตรวจท�งจุลพย�ธิวิทย� ตั้งแต่เดือนมกร�คม ปี พ.ศ.

2535 ถึงเดือนกันย�ยน ปี พ.ศ.2560 เป็นเวล� 25 ปี โดยม ี

ตัวอย่�งผู้ป่วยจำ�นวนทั้งหมด 37 ร�ย พบว่�ผู้ป่วยที่ได้รับก�ร 

วินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�มีสัดส่วนระหว่�งเพศหญิงและ 

เพศช�ยเท่�กบั 1.85 :  1 ซึง่ตรงกบัก�รศกึษ�ก่อนหน้�นีซ้ึง่พบใน

เพศหญิงม�กกว่�เพศช�ย(8,9) ผู้ป่วยมีช่วงอ�ยุต้ังแต่ 8-80 ปี มี 

อ�ยุเฉล่ียเท่�กับ 36.0 ± 18.1 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 

อ�ยุ 40-49 ปี สอดคล้องกับก�รศึกษ�ก่อนหน้�นี้ โดยเฉพ�ะก�ร

ศึกษ�ของ Reichart และคณะ ซ่ึงเป็นก�รศึกษ�ผู้ป่วยอะเมโล- 

บล�สโทม�โดยก�รรวบรวมข้อมลูจ�กก�รศกึษ�ก่อนหน้� และมี

จำ�นวนร�ยง�นผู้ป่วยม�กที่สุดถึง 3,677 ร�ย(10) ผู้ป่วยที่ได้รับ 

ก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ส่วนใหญ่ม�ด้วยอ�ก�รบวม

ขึ้นอย่�งช้� ๆ  มีจำ�นวนทั้งหมด 24 ร�ย (ร้อยละ 64.9) พบใน 

ข�กรรไกรล่�งจำ�นวน 32 ร�ย (ร้อยละ 86.5) และตำ�แหน่งที ่

พบม�กที่สุด คือ ข�กรรไกรล่�งด้�นหลังจำ�นวน 13 ร�ย (ร้อยละ 

35.1) ลักษณะภ�พรังสีที่พบบ่อยสุด คือ ลักษณะเง�โปร่งรังสี

หล�ยวงมีจำ�นวน 19 ร�ย (ร้อยละ 51.4) ซึ่งตรงกับก�รศึกษ� 

ก่อนหน้�นี้ทุกก�รศึกษ�(1,4,8-10) ได้แบ่งลักษณะท�งพย�ธิวิทย�

แบบต่�ง ๆ  ต�มองค์ก�รอน�มัยโลก ปี ค.ศ.2017(2) พบว่� ผู้ป่วย

ทีไ่ด้รบัก�รวนิจิฉยัเป็นอะเมโลบล�สโทม�ชนดิเนือ้ตันจำ�นวน 31 

ร�ย (ร้อยละ 83.8) โดยเป็นชนิดเพล็กซิฟอร์มม�กที่สุดจำ�นวน  

7 ร�ย (ร้อยละ 18.9) ซึ่งตรงกับหล�ยก�รศึกษ�ในประเทศ 

ไทย(4,8,11)

ในปัจจุบันมีร�ยง�นก�รศึกษ�ว่�ก�รรักษ�อะเมโลบล�ส-

โทม�ทีด่ทีีส่ดุคอืก�รตดัออกทัง้หมด ซึง่จะพบก�รกลบัเป็นซำ�้ของ

โรคตำ�่ทีส่ดุ(5) ในก�รศกึษ�นีผู้ป่้วยได้รบัก�รรกัษ�แบบผ่�ตดัถอน

ร�กถอนโคนจำ�นวน 29 ร�ยได้รับก�รรักษ�แบบอนุรักษ์จำ�นวน 

8 ร�ย และมีช่วงระยะเวล�ติดต�มอ�ก�ร ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 7 ปี 

ตารางที่ 5 ผูป้ว่ยทีไ่ด้รบัก�รวนิจิฉยัเปน็อะเมโลบล�สโทม� แยกระยะเวล�

ก�รติดต�มอ�ก�ร

Table 5 Follow-up period with various treatment of patients 

with ameloblastoma.

Follow-up period 
(month)

No. of patients 

Conservative
treatment

Radical 
treatment Total (%)

6-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

1

2

1

0

1

1

1

1

7

6

7

5

3

0

1

0

8 (21.6)

8 (21.6)

8 (21.6)

5 (13.5)

4 (10.8)

1 (2.7)

2 (5.4)

1 (2.7)

Total 8 29 37 (100)
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ตารางที่ 6 สรุปลักษณะข้อมูลทั่วไป ก�รรักษ� และก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคอะเมโลบล�สโทม�

Table 6 Summary of clinicopathological treatment and recurrence data of ameloblastoma.

Ameloblastoma Solid/multicystic Unicystic

Peripheral
Data Plexiform Follicular

Desmo-
plastic

Mixed Mural
Intra-

luminal

Total cases (n = 37) 7 4 4 16 4 1 1

Gender (n = 37)

Male 
Female

2 1 2 7 1 0 0

5 3 2 9 3 1 1

Age

Mean (year ± S.D.)
Peak prevalence (decade)
Range (year)

33.8 ± 19.9
4th

8 - 64

43.4 ± 15.1
5th

25-62

40.5 ± 12.9
5th

22-52

42.1 ± 17.1
5th

19-80

13.8 ± 5.1
2nd
8-19

14
2nd
14

18
2nd
18

Location (n = 37)

Maxilla
Posterior
Ant + mid
Ant + mid + post

Mandible
Anterior
Posterior
Ant + mid
Mid + post
Ant + mid + post

0
0
0
0
7
0
2
1
1
3

0
0
0
0
4
0
1
1
1
1

2
0
0
2
2
1
0
0
0
1

2
1
1
0
14
0
8
2
1
3

0
0
0
0
4
0
1
1
2
0

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

Radiographic (n = 36)

Unilocular radiolucent
Multilocular radiolucent
Mixed radiolucent-radiopaque

2
5
0

1
3
0

0
0
4

5
10
1

3
1
0

1
0
0

0
0
0

Treatment (n = 37)

Conservative tx.
Radical tx.

2
5

0
4

0
4

1
15

4
0

1
0

0
1

F/U

Mean (month ± S.D.)
Range (month)

43.3 ± 38.6
6-92

37.5 ± 16.0
17-55

25.0 ± 8.0
13-30

23.9 ± 15.1
6-49

28.0 ± 17.4
9-50

63.0
63

52.0
52

8 เดือน พบว่�มีก�รกลับเป็นซำ้�ของโรคจำ�นวน 1 ร�ย (ร้อยละ 

2.7) โดยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโลบล�สโทม�ใน

ถุงนำ้�ชนิดมิวรัลที่ได้รับก�รรักษ�แบบอนุรักษ์

ก�รศึกษ�นี้เป็นก�รศึกษ�ย้อนหลัง พบว่�ผู้ป่วยส่วนใหญ่

ในฐ�นข้อมูลถูกคัดออกจ�กก�รศึกษ� ซึ่งอ�จมีเหตุผลจ�กก�ร

ปฏิเสธก�รรักษ� ไปรับก�รรักษ�ต่อท่ีโรงพย�บ�ลอื่น หรือภ�ย

หลังก�รรักษ�สมบูรณ์แล้วม�ติดต�มอ�ก�รน้อยกว่� 6 เดือน 

ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถวิเคร�ะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่น่�สนใจจำ�นวนม�กได ้

ข้อมลูก�รรกัษ�และก�รกลบัเป็นซำ�้ของโรคอ�จไม่ครบถ้วน และ

มผีลให้ก�รศกึษ�นีม้อีคต ิ(bias) ห�กในอน�คตได้ทำ�ก�รรวบรวม

ข้อมูลก�รรักษ� และก�รติดต�มอ�ก�รของผู้ป่วยโรคอะเมโล- 

บล�สโทม�จ�กทุกโรงพย�บ�ลในประเทศไทย จะเป็นประโยชน์

และทำ�ให้เห็นภ�พรวมของลักษณะและพฤติกรรมของเนื้องอก

ชนิดนี้ยิ่งขึ้น
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ก�รศกึษ�นีไ้ด้ศกึษ�เฉพ�ะอะเมโลบล�สโทม� ไม่ได้ศกึษ�

เปรยีบเทยีบกบัรอยโรคอืน่ ๆ  ทีม่ลีกัษณะท�งคลนิกิคล้�ยคลงึกัน 

ห�กในอน�คตได้ทำ�ก�รศึกษ�เปรียบเทียบกับรอยโรคอื่น ๆ  จะ

เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเช่นกัน

สรุป

ก�รศกึษ�นีเ้ป็นก�รศกึษ�เชงิพรรณน� โดยเป็นก�รศกึษ�

ย้อนหลังในกลุ่มตัวอย่�งผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยเป็นอะเมโล- 

บล�สโทม�ทีไ่ด้รบัก�รรกัษ� และตดิต�มอ�ก�รก�รรกัษ�ทีค่ลนิกิ

ศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ขอนแก่น ตั้งแต่เดือนมกร�คม ปี พ.ศ.2535 ถึงเดือนกันย�ยน ปี 

พ.ศ.2560 เป็นระยะเวล� 25 ปี จำ�นวน 37 ร�ย ซึ่งผลก�รศึกษ�

พบว่�มีลักษณะสอดคล้องกับก�รศึกษ�ส่วนใหญ่ทั้งในไทย และ

ประเทศอื่น ๆ  ในทวีปเอเชีย ซึ่งอ�จแตกต่�งจ�กประเทศในแถบ

ทวปียโุรปและอเมรกิ� อะเมโลบล�สโทม�เป็นเนือ้งอกชนดิไม่ร้�ย

แรงทีม่ีพฤติกรรมรุนแรง มีก�รกลบัเป็นซำ้�ของโรคสูง โดยเฉพ�ะ

ถ้�ให้ก�รรักษ�แบบอนุรักษ์ ดังนั้นจึงควรว�งแผนก�รรักษ�อย่�ง

เหม�ะสม และติดต�มก�รรักษ�อย่�งต่อเนื่องและย�วน�น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณเจ้�หน้�ที่คลินิกศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ 

คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ที่กรุณ�ช่วยเหลือ

ในก�รสืบค้นเวชระเบียน ภ�พรังสี ขอบพระคุณเจ้�หน้�ที่ห้อง

ปฏิบัติก�รพย�ธิวิทย�ที่กรุณ�ช่วยเหลือในก�รสืบค้นแผ่นสไลด์

ชิ้นเนื้อที่ทำ�ก�รย้อมสีแล้วและใบร�ยง�นผลก�รตรวจท�งจุล-

พย�ธิวิทย� รวมทั้งจัดเตรียมกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในก�รวิจัย 

ขอบพระคณุ ผศ.ดร.ทพญ.ปรม�ภรณ์ กลัน่ฤทธิ ์แขนงวชิ�วนิจิฉยั

โรคช่องป�ก ส�ข�วิช�ชีวเวชศ�สตร์ คณะทันตแพทยศ�สตร ์

มห�วทิย�ลยัขอนแก่น ทีส่ละเวล�ช่วยเหลอืในก�รอ่�นแผ่นสไลด์

ชิ้นเนื้อทั้งหมด ให้คำ�แนะนำ�ในก�รจำ�แนกลักษณะท�งภ�พถ่�ย

รังสี และลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย� และขอบพระคุณคณ�จ�รย์ 

ส�ข�วิช�ศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทนัต-

แพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น สำ�หรับให้คำ�ปรึกษ�ต่�ง ๆ  

ตั้งแต่เริ่มดำ�เนินก�รวิจัยจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
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