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 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในละอองลอย 
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พีโซอีเลกตริกอุลตราโซนกิ 
A comparative study of bacterial aerosol contamination by some 

different types of piezoelectric ultrasonic scaler tips 
 

สุชาดา พันธุรักษ1์ สุจารี โง้ววัฒนา2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของการฟุ้งกระจายของละอองลอย จากการใช้หัวขูดหินนํ้า

ลายชนิดต่าง ๆ ของเครื่องขูดอุลตราโซนิกระบบพีโซอีเลกตริก ชนิดใช้ขูดหินนํ้าลายเหนือเหงือกหรือใต้ เหงือก ใน
กรณีที่หินนํ้าลายอยู่ใต้เหงือกไม่มาก รูปร่างหัวขูดเป็นแบบกลม 1 ชนิด คือ 10P และหัวขูดแบบแบน 2 ชนิด คือ 
10S และ 1S การศึกษานี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมจํานวน 12 คน ซึ่งไม่มีโรคทางระบบที่มีผลต่อการศึกษา ทุกคนจะ
ได้รับการขูดหินนํ้าลายโดยหัวขูดครบทุกชนิด แบ่งการขูดเป็นเสี้ยว (quadrant) ของปาก หนึ่งเสี้ยวใช้หัวขูดหนึ่ง
ชนิด โดยการเลือกชนิดของหัวขูดว่า จะขูดเสี้ยวใดในช่องปากแบบสุ่ม (random) การเปรียบเทียบการฟุ้งกระจาย
ของละอองลอยวัดจากการขึ้นของเชื้อในจานเลี้ยงเช้ือ ที่เวลา 24 ช่ัวโมงหลังเพาะเชื้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ( p<0.05) ผลการวิจัยพบว่า การขูดหินนํ้าลายด้วยหัวขูดหินนํ้าลายชนิดต่าง ๆ 
ที่ใช้สําหรับเครื่องขูดหินนํ้าลายอุลตราโซนิกระบบพีโซอิเล็กตริก ไม่มีความแตกต่างกันในแง่ปริมาณ และทิศทางของ
การฟุ้งกระจายของละอองลอย 

 

คําสําคัญ : พีโซอิเล็กตริก, อุลตราโซนิก, เชื้อแบคทีเรีย bacterial 
 

Abstract 
This study aims to compare the bacterial aerosol contamination between some types of 

piezoelectric ultrasonic scaler tips. The amount, distance and the direction of bacterial aerosol 
contamination were evaluated. This study designed to use 3 tip types. The tapered-round tips 
used in this study were 10S and 1S .The flat tip used in this study was 10P. In this study, 12 
clinical healthy subjects were randomized treated by all types of tip for piezoelectric ultrasonic 
scaler. The contamination of bacterial aerosol from scaling procedure was evaluated by using 
agar plate culturing technique with the 24 hours after incubation periods. The distances of 
bacterial aerosol contamination which is used in this study were 25, 100, 150 and 200 cm from 
the oral cavity of subject. The directions of bacterial aerosol contamination were 3, 6, 9, 12 relate 
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with the time on the clock, when the oral cavity was set as center. The result demonstrated no 
statistically significantly between type of piezoelectric ultrasonic scaler tip in the aspect of 
amount, distance and the direction of bacterial aerosol contamination. 
 

Keywords : piezoelectric, ultrasonic scaler, bacterial 
 

บทนํา 
โรคปริทันต์ (periodontal disease) คือ กลุ่มโรคที่มีการอักเสบและติดเชื้อ ที่ส่งผลต่อ

อวัยวะปริทันต์ ได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระดูกรองรับรากฟัน สาเหตุหลัก
ของโรคปริทันต์เกิดจากแบคทีเรียในแผ่นคราบจุลินทรีย์ และมีปัจจัยส่งเสริมให้โรคปริทันต์ทวีความ
รุนแรงขึ้นด้วย เช่น หินนํ้าลาย ขอบของวัสดุอุดที่ไม่ดีสําหรับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบนั้น จะ
มุ่งเน้นที่การป้องกันโรคเป็นหลัก และรักษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการหายของร่างกาย 

การขูดหินนํ้าลาย และเกลารากฟันในงานปริทันต์นั้น เป็นหนึ่งในกระบวนการป้องกัน และ
รักษาโรคปริทันต์ โดยประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการขูดหินนํ้าลาย และเกลารากฟัน  ประกอบด้วย
ซิเคล (sickle) เกรซีคิวเร็ท (Gracey curette) ยูนิ เวอร์แซล คิวเร็ท (Universal curette) และ
เครื่องมือที่มีกําลังสูง (high power instrument) ได้แก่ เครื่องขูดหินนํ้าลายแบบโซนิก (sonic 
scaler) และอุลตราโซนิก (ultrasonic scaler) เครื่องขูดโซนิกมีความถี่ในช่วง 2,300-6,300 เฮิรทซ์ 
และเครื่องขูดหินนํ้าลายแบบอุลตราโซนิกมีความถี่ในช่วง 20 ,000-450,000 เฮิรทซ์ เครื่องขูดหินนํ้า
ลายแบบอุลตราโซนิกแบ่งเป็น 2 ระบบคือแมกนีโตสตริกทีฟ (magnetostrictive) และพีโซอีเลกตริก 
(piezoelectric) โดยเครื่องระบบแมกนีโตสตริกทีฟ มีค่าความถี่ในช่วง 24,000-42,000 เฮิรทซ์ มี
ทิศทางในการสั่นเป็นแบบวงรี (elliptic) และเครื่องระบบพีโซอีเลกตริกมีความถี่ในช่วง 25 ,000-
45,000 เฮิรทซ์ มีทิศทางในการสั่นเป็นแนวเส้นตรง (linear) 

ในปัจจุบัน มีผู้ให้ความสนใจใช้เครื่องขูดหินนํ้าลายแบบพีโซอีเลกตริกมากขึ้น เนื่องจากด้าม
จับมีนํ้าหนักเบากว่า หัวต่อมีขนาดเล็ก และบางกว่า ทําให้ใช้พลังงานในการกระตุ้นการทํางานของ
หัวต่อน้อยกว่า ทําให้เกิดความร้อนระหว่างการใช้งานน้อยกว่า ส่งผลให้ใช้ปริมาณนํ้าในการทํางาน
น้อยกว่า นอกจากนี้ หัวต่อที่เล็กและบางกว่ายังมีข้อดีคือ ให้ความรู้สึกสัมผัสในการกําจัดหินนํ้าลายได้
ดีกว่า เข้าทํางานได้ง่ายกว่า และทําอันตรายเนื้อเยื่อน้อย สามารถใช้ได้ในงานทันตกรรมป้องกันทั่วไป
ไปจนถึงใช้รักษาโรคปริทันต์ชนิดรุนแรง ทําให้คนไข้รู้สึกสบาย ลดความต้องการในการใช้ยาชา ใน
กรณีท่ีใช้รักษาคนไข้โรคปริทันต์ที่มีร่องปริทันต์ลึก นอกจากนี้เครื่องพีโซอีเลกตริกมีข้อดีอ่ืน ๆ อีก เช่น 
ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา สะดวกในการพกพา หัวต่อสามารถแยกออกจากด้ามจับได้ ทําให้
หัวต่อมีราคาถูกลงและสามารถเก็บรักษาได้ง่าย และเกิดเสียงดังระหว่างการทํางานที่น้อยกว่า การขูด
หินนํ้าลายด้วยเครื่องขูดหินนํ้าลายแบบอุลตราโซนิก เป็นวิธีการที่สามารถกําจัดหินนํ้าลายที่เร็วกว่า
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การขูดหินนํ้าลายด้วยการใช้แรงมือ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การขูดหินนํ้าลายโดยการใช้เครื่องมือขูด
หินนํ้าลายทําให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โอกาสในการได้รับผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของ
ละอองลอย (aerosol) ก็มากยิ่งข้ึนด้วย 

ละอองลอย คือ อนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ไมโครเมตร หรือน้อยกว่าที่
แขวนลอยอยู่ในอากาศ  โดยอนุภาคเหล่านี้สามารถคงอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานก่อนตกลงสู่พ้ืนที่
แวดล้อม หรือแทรกซึมเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้อนุภาคที่มีขนาดเล็ก จะมีศักยภาพในการ
แทรกซึมสู่ส่วนลึกของปอด และส่งผ่านการติดเชื้อได้อีกด้วย ละอองลอยที่เกิดจากกระบวนการรักษา
ทางทันตกรรมนั้นประกอบด้วย นํ้า อนุภาค และของเหลวอินทรีย์โดยอนุภาคอินทรีย์ประกอบด้วย 
เนื้อเยื่อฟัน ผงฝุ่นฟัน สารคัดหลั่งจากเหงือก สารคัดหลั่งจากจมูกและช่องคอ ตลอดจนวัสดุที่ใช้
สําหรับการรักษาทางทันตกรรม อีกทั้งยังพบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา  และเลือดใน
ละอองลอยดังกล่าวอีกด้วย การใช้เครื่องอุลตราโซนิกในการขูดหินนํ้าลาย ทําให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไปยังอากาศในบริเวณรอบๆ ด้วย ซึ่งมีทั้งเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส อัลบัส 
(Staphylococcus albus) สเตร็บโตคอคไคชนิดแอลฟ่า เบต้า และแกมม่า (α, β, ɣ Streptococci) 
นิวโมคอคไค (pneumococci) และดีพทีรอยส์ (diphtheroids) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้เป็นสาเหตุ
ให้เกิดโรคติดเชื้อได้หลากหลาย ประกอบด้วย วัณโรคปอด ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบติดเชื้อ 
รวมทั้งการติดเชื้อที่ผิวหนัง และเยื่อบุตาอีกด้วย 

Brusslinger A. และคณะ พบว่า การขูดหินนํ้าลายด้วยคิวเรท หรือเครื่องขูดหินนํ้าลายอุล
ตราโซนิก ทั้งชนิดแมกนีโตสตริกทีฟ และพีโซอิเล็กทริก สามารถทําความสะอาดได้ไม่แตกต่างกัน
เครื่องขูดหินนํ้าลายชนิดพิโซอิเล็กทริก ทําให้เกิดความขรุขระของพ้ืนผิวภายหลังการขูดหินนํ้าลาย
มากกว่าวิธีข้างต้น แต่ทําให้เกิดการสูญเสียพื้นผิวน้อยที่สุด ตามมาด้วยเครื่องขูดหินนํ้าลายชนิดแมกนี
โตสตริกทีฟ และการใช้คิวเรททําให้สูญเสียพื้นผิวของฟันมากที่สุด 

Steve K. Harrel และคณะ พบว่า การเกิดละอองลอยจากการใช้เครื่องขูดหินนํ้าลายชนิด  
พีโซอิเล็กตริกมีน้อยที่สุด ตามมาด้วยเครื่องแมกนีโตสตริกทีฟเกิดมากที่สุดตามลําดับ โดยการใช้หัว
ชนิดธรรมดา(TFI-10) และชนิดบาง (FSI.SLI-10S) ในเครื่องขูดหินนํ้าลายชนิดแมกนีโตสตริกทีฟ
ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองลอยไม่แตกต่างกัน และการใช้เครื่องขูดหินนํ้าลายชนิดแมกนีโต
สตริกทีฟ โดยปรับระดับนํ้าเอง ก่อให้เกิดละอองลอยน้อยกว่าการใช้เครื่องขูดหินนํ้าลายชนิดแมกนีโต
สตริกทีฟแบบปรับระดับนํ้าอัตโนมัติ ที่ความถี่ 25,000 เฮิรทซ์ ส่วนระยะทางในการเกิดละอองลอย
พบว่า การใช้เครื่องขูดหินนํ้าลายชนิดพีโซอิเล็กทริก และเครื่องขูดหินนํ้าลายชนิดแมกนีโตสตริกทีฟที่ 
ความถี่ 25,000 เฮิรทซ์ ก่อให้เกิดละอองลอยไกลกว่าเครื่องขูดหินนํ้าลายชนิดแมกนีโตสตริกทีฟที่ 
ความถี่ 30,000 เฮิรทซ์ และการใช้หัวขูดชนิดบางก่อให้เกิดละอองลอยไกลกว่าหัวขูดชนิดมาตรฐาน



 
4 

 
รวมบทความทางวิชาการด้านทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

 

เมื่อใช้กับเครื่องขูดชนิดแมกนีโตสตริกทีฟ โดยการใช้หัวขูดมาตรฐานร่วมกับเครื่องขูดชนิดแมกนีโตสต
ริกทีฟ ที่ความถี่ 30,000 เฮิรทซ์ ก่อให้เกิดละอองลอยในระยะที่ใกล้ที่สุด และ 10S และ 1S ที่มี
ลักษณะแบน  

L. Cabot Abel และคณะ พบแบคทีเรียในนํ้าจากยูนิตทันตกรรมได้ถึง 1,000 โคโลนีฟอร์ม
มิงยูนิตต่อมิลลิลิตร (CFU/ml) โดยเชื้อที่พบเป็นกลุ่มเชื้อในช่องปาก เช่น สเตรปโตค็อคคัสไมทิส 
(Streptocuccusmitis) สเตรปโตค็อคคัส ซไลวาเลียส (Streptococcus salivarious) เป็นต้น และ
ยังพบว่า การชะล้างนํ้าจากหัวกรอก่อนเริ่มงานเป็นเวลา 1 นาที สามารถลดเชื้อได้ ร้อยละ 97 และ
หากชะล้างเป็นเวลา 2 นาที จะสามารถลดได้ถึงร้อยละ 98.3 จากการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างเครื่องขูดหิ นนํ้ าลายระบบแมกนีโตสตริกทีฟ และพีโซอีเลกตริกในแง่
ประสิทธิภาพการกําจัดหินนํ้าลาย ระยะเวลาที่ใช้ในการทํางาน ความขรุขระของพ้ืนผิวฟัน และผลต่อ
พ้ืนผิวรากฟัน หลังกําจัดหินนํ้าลาย ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบการฟุ้งกระจายของละอองลอยจากหัว
ขูดต่างชนิดกันในระบบเครื่องขูดระบบพีโซอีเลกตริกนั้น ยังมีการศึกษาอยู่น้อย 

การศึกษานี้เป็นเปรียบเทียบความแตกต่างของการฟุ้งกระจายของละอองลอยจากการใช้หัว
ขูดชนิดต่าง ๆ ของเครื่องขูดหินนํ้าลายอุลตราโซนิกระบบพีโซอีเลกตริก โดยใช้หัวขูดแบบกลม และ
แบบแบน โดยเปรียบเทียบการฟุ้งกระจายของละอองลอยทั้งในแง่ระยะทา งและทิศทางของการฟุ้ง
กระจาย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการฟุ้งกระจายของปริมาณเชื้อแบคทีเรียในละอองลอยจากการขูด

หินนํ้าลายด้วยหัวขูด 10P หัวขูด 10S หัวขูด 1S ของเครื่องขูดหินนํ้าลายอุลตราโซนิกระบบพีโซอิเล็ก
ตริก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การเลือกผู้เข้าร่วมการศึกษา ใช้ผู้ป่วย (นิสิต) จํานวน 12 คน ไม่จํากัดเพศ มีอายุในช่วง 18-

25 ปี มีภาวะเหงือกอักเสบระดับใดก็ได้ มีฟันตัดกลาง ฟันตัดข้าง และฟันเขี้ยวในทุกสี่ส่วนของช่อง
ปาก ไม่มีภาวะปริทันต์อักเสบ ไม่มีรากเทียมรองรับฟันครอบฟัน หรือสะพานฟันในฟันหน้า ไม่มีรอย
โรคฟันผุบนด้านใกล้แก้ม และด้านประชิดในฟันหน้า ไม่อยู่ในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 
ไม่มีภาวะที่เป็นข้อห้ามในการใช้เครื่องขูดหินนํ้าลายอุลตราโซนิก เช่น วัณโรค ผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าควบคุมการเต้นของหัวใจ เป็นต้น ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือนํ้ายาบ้วนปากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 
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การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 
1. ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไป (nutrient agar) หนัก 28 กรัม ด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า(electric 

balance) 
2. นํานํ้ากลั่น 1000 มิลลิลิตรใส่ขวดรูปชมพู่ ปรับค่าความเป็นกรด -ด่างให้ได้ค่าในช่วง 6.5-

7.5 โดยใช้เครื่องวัดระดับความเป็นกรด-ด่าง ร่วมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  (Sodium 
hydroxide) และสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) 

3. นําอาหารที่ชั่งได้ใส่ลงในนํ้ากลั่นที่เตรียมไว้ 
4. ใส่เครื่องคนสารละลายแม่เหล็ก(Magnetic stirrer) ลงไปในภาชนะ แล้วนําไปวางบน

เครือ่งคนฐานร้อน (hot plate stirrer) เพ่ือให้ความร้อนทําให้ส่วนผสมเข้ากัน 
5. เมื่ออาหารเลี้ยงเชื้อเดือด ถ่ายอาหารใส่ขวดแก้วฝาเกลียวปริมาตร 500 มิลลิลิตร 2 ขวด 
6. นําขวดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง 2 เข้าเครื่องออโตเคลฟ (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศา

เซลเซียส แรงดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที 
7. นําอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง 2 ขวดมาถ่ายลงสู่จานเพาะเชื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 

เซนติเมตร ให้มีความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร 
8. รอจนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งตัว จากนั้นนําจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อใส่ถุงพลาสติกทน

ความร้อนที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว และเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
1. ใช้ห้องปิดขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ที่มีพัดลมระบายอากาศ วางเก้าอ้ีทําฟัน

เคลื่อนที่ไว้ที่ก่ึงกลางห้อง โดยใช้พนักพิงศีรษะที่ถูกปรับให้สูงจากพ้ืน 65 เซนติเมตร เป็นจุดอ้างอิง 
2. ทําความสะอาดเก้าอ้ีทําฟัน โดยีีดพ่นสารละลายเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70 ีีด

พ่นให้ทั่วเก้าอ้ี รอ 10 นาที จากนั้นเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด 
3. จัดวางชุดตรวจในตําแหน่ง 8 นาฬิกาของผู้เข้าร่วมการศึกษา และจัดวางเครื่องขูดหินนํ้า

ลายในตําแหน่ง 1-2 นาฬิกาของผู้เข้าร่วมการศึกษา 
4. ปรับเครื่องขูดหินนํ้าลายให้มีระดับความแรงอยู่ที่กึ่งกลางของเครื่อง คือ เครื่องพีโซอิเล็ก

ตริก ใช้ความแรงที่อยู่กึ่งกลางระหว่างระดับ 10 และ 11 ใช้ระดับนํ้ามากสุด โดยจะใช้นํ้ากลั่นเป็นนํ้า
ที่ใช้ในระบบขูด 

5. นําแท่นวางจานเพาะเชื้อและจานเพาะเชื้อมาวางตามตําแหน่ งต่าง ๆ ยกเว้นที่ทิศ 6 
นาฬิกาของผู้เข้าร่วมการศึกษา ทั้งนี้แท่นวางจานเพาะเชื้อดังกล่าวมีความสูงจากระดับพ้ืน 150 
เซนติเมตร 
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การเก็บตัวอย่างและขูดหินนํ้าลาย 
1. ให้ผู้เข้าร่วมการศึกษานั่งที่เก้าอ้ีทําฟัน ปรับเก้าอ้ีในท่านอนราบ และปรับพนักพีงศีรษะให้

สูงจากพ้ืน 65 เซนติเมตร ให้ผู้ขูดหินนํ้าลายนั่งในตําแหน่ง 11 นาฬิกาของผู้เข้าร่วมการศึกษา 
2. วางแท่นวางจานเพาะเชื้อ และจานเพาะเชื้อในทิศ 6 นาฬิกาของผู้เข้าร่วมการศึกษา 

รวมทั้งจานเพาะเชื้อบนบริเวณอกผู้เข้าร่วมการศึกษา (ระยะทางเีลี่ยจากปาก 25 เซนติเมตร)  
3. ทําการระบายอากาศภายในห้อง โดยให้ผู้ทําการขูดหินนํ้าลาย และผู้ป่วยอยู่ประจํา

ตําแหน่ง ปิดประตู หน้าต่าง ไม่ให้มีการผ่านเข้าออกห้อง และเปิดพัดลมระบายอากาศ เป็นเวลา 15 
นาท ี

4. เปิดจานเพาะเชื้อที่ตําแหน่ง 3 6 9 และ 12 นาฬิกา ที่ระยะ 100 เซนติเมตร และใน
ตําแหน่งบริเวณอกของผู้ป่วย เปิดฝาเป็นเวลา 5 นาที เพ่ือเก็บข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นของละอองลอยใน
บรรยากาศห้อง จากนั้นปิดฝาเก็บจานเพาะเชื้อดังกล่าว และวางจานเพาะเชื้อจานใหม่ 

5. นําที่ดูดนํ้าลาย (saliva ejector) มาให้ผู้ป่วยถือเพ่ือดูดนํ้าลายในด้านตรงกันข้ามกับด้านที่
ถูกขูด หินนํ้าลาย 

6. เปิดฝาจานเพาะเชื้อทั้งหมด 
7. เริ่มทําการขูดหินนํ้าลายด้วยเครื่องขูดหินนํ้าลายอุลตราโซนิก โดยใช้เครื่องและหัวขูด

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (ดังตารางที่ 1) โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกรูปแบบในผู้เข้าร่วมการศึกษาแต่ละคน 
ทําการขูดหินนํ้าลายบนด้านใกล้แก้มของฟันตัดกลางจนถึงฟันเขี้ยวเป็นเวลา 5 นาที ปิดฝาจานเพาะ
เชื้อทั้งหมด 

8. เก็บจานเพาะเชื้อทั้งหมดแล้ววางจานเพาะเชื้อใหม่ในตําแหน่งต่าง ๆ ทําการระบายอากาศ
และดําเนินเช่นเดียวกับข้อที่ 3-7 อีกครั้ง โดยเปลี่ยนระบบเครื่องและชนิดหัวขูดไปตามรูปแบบที่สุ่มได้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงตําแหน่งที่ขูดหินนํ้าลายของรูปแบบการขูดหินนํ้าลายด้วยเครื่องและหัวขูดชนิดต่างๆ 
 

รูปแบบการขูด
หินนํ้าลาย 

ตําแหน่งท่ีทําการขูดหินนํ้าลาย 
พีโซอีเลกตริก 

หัวขูด10S 
พีโซอีเลกตริก 
หัวขูด10P 

พีโซอีเลกตริก 
หัวขูด 1S 

A ฟันบนด้านขวา ฟันบนด้านซ้าย ฟันล่างด้านซ้าย 
B ฟันบนด้านซ้าย ฟันล่างด้านซ้าย ฟันล่างด้านขวา 
C ฟันล่างด้านซ้าย ฟันล่างด้านขวา ฟันบนด้านขวา 
D ฟันล่างด้านขวา ฟันบนด้านขวา ฟันบนด้านซ้าย 
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การเพาะเชื้อและแปลผล 
1. นําจานเพาะเชื้อทีได้ทั้งหมดไปเพาะเชื้อด้วยตู้บ่มเชื้อ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 24 ชั่วโมง 
2. เมื่อครบเวลา 24 ชั่วโมง นําจานเพาะเชื้อทั้งหมดมานับเชื้อ โดยนับเชื้อทั้งหมดที่เกิดข้ึนใน

จาน เพาะเชื้อ 1 จานนําค่าท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
การวิเคราะห์ทางสถิติ 
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยเลือกใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov Two-sample ในการ

ทดสอบความแตกต่างของการแพร่กระจายละอองลอยที่ปนเปื้อนแบคทีเรียระหว่างกลุ่มควบคุม และ
กลุ่มทดลอง ใช้สถิติOne-way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างของการแพร่กระจายของละออง
ลอยที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียใน หัวขูดทั้ง 3 ชนิด และหากผลการทดสอบพบความแตกต่างจึงใช้สถิติ 
Kolmogorov-Smirnov Two-sample เพ่ือทดสอบหาชนิดของหัวขูดที่ให้การฟุ้งกระจายของละออง
ลอยแตกต่างจากหัวขูดอ่ืน ๆ โดยทั้ง 2 สถิติ จะวิเคราะห์ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
 

ผลการวิจัย 
ปริมาณการฟุ้งกระจายของเชื้อแบคทีเรียในละอองลอย 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเีลี่ยของปริมาณเชื้อแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณ

เชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับละอองลอยที่ฟุ้งกระจายจากการขูดหินนํ้าลายโดยใช้เครื่องขูดหินนํ้า
ลายหัวขูดที่แตกต่างกัน ในแต่ละระยะที่ทิศทางต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สถิติ 
One-way ANOVA สรุปได้ว่า ปริมาณเชื้อที่ปนเปื้อนมากับละอองลอยในระยะ 25, 100, 150, 200 
เซนติเมตร ของแต่ละทิศทาง และแต่ละหัวขูดแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

อภิปรายผล 
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาเปรียบเทียบการฟุ้งกระจาย และเปรียบเทียบระยะทางของ

การฟุ้งกระจายของละอองลอยที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย จากการขูดหินนํ้าลายด้วยเครื่องขูดหินนํ้า
ลาย อุลตราโซนิกระบบพีโซอิเล็กตริก ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ถูกควบคุม โดยในแต่ละระบบได้มีการ
ทดลองในหัวขูด 3 ชนิด คือ หัวขูด 1S และ 10S ที่มีลักษณะแบน และหัวขูด 10P ที่มีลักษณะกลม 
โดยใช้ความแรงของเครื่องที่ และระดับปริมาณของนํ้าเท่ากันทุกหัวขูด เพ่ือกําจัดตัวแปรในด้านความ
แรงที่ไม่เท่ากันในหัวขูดแต่และหัว โดยผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของปริมาณ
การฟุ้งกระจายในทุกทิศและทุกระยะทางของการใช้หัวขูดทั้ง 3 ชนิด ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจากการ
ใช้งานจริง โดยปริมาณของละอองลอยจะสัมพันธ์กับจํานวนเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับละอองลอย
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ในหน่วยโคโลนี ต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 จาน (CFU/plate) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Gross K 
B12 

โดยการเปรียบเทียบการฟุ้งกระจายของละอองลอยที่ปนเปื้อนแบคทีเรียนี้ เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบชนิดของหัวขูดที่ใช้ว่ามีผลต่อการฟุ้งกระจายของปริมาณเชื้อแบคทีเรียในละอองลอย
หรือไม่ โดยไม่ได้ระบุชนิดของเชื้อแบคทีเรียว่าเป็นชนิดใด ทําให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าเชื้อที่ได้จากการ
ทดลองเป็นเชื้อที่มีที่มาจากช่องปากของผู้เข้าร่วมการวิจัยเพียงอย่างเดียว การระบุชนิดของเชื้อที่ได้
จากการทดลอง จะทําให้ทราบได้ว่า เชื้อที่ได้นั้นเป็นเชื้อที่มาจากช่องปากของผู้เข้าร่วมการทดลอง
เท่านั้น ไม่ใช่เชื้อที่มาจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจทําได้โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่จําเพาะกับเชื้อบางชนิด
ที่เป็นเชื้อในช่องปาก 

อาสาสมัครแต่ละคนอาจมีปริมาณแบคทีเรียในแผ่นคราบจุลินทรีย์ไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ควบคุมได้ยาก และอาจส่งผลให้มีการฟุ้งกระจายของแบคทีเรียในละอองลอยแตกต่างกันตาม
ปริมาณแบคทีเรียในแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้ ทั้งนี้ในการศึกษานี้ได้ทําการควบคุมโดยออกแบบ
การศึกษาให้ใช้หัวขูดทั้ง 3 ชนิด (ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม) ขูดหินนํ้าลายในฟันทั้งสามส่วนของ
ผู้เข้าร่วมการศึกษา เพ่ือเป็นการควบคุมในความแตกต่างของปริมาณเชื้อแบคทีเรียในระหว่าง
ผู้เข้าร่วมศึกษา 

ก่อนทําการทดลองในแต่ละครั้งได้ทําการฆ่าเชื้อห้องด้วยรังสียูวี เปิดทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 
8 ชั่วโมงก่อนเริ่มทํางาน และนอกจากนั้นได้เปิดจานเพาะเชื้อทั้ง 5 จานในทิศต่าง ๆ ก่อนเริ่ม
ทําการศึกษาเป็นเวลา 5 นาที ให้เท่ากับเวลาที่ทําการทดลองเพ่ือเก็บข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นของละออง
ลอยในบรรยากาศห้อง และนอกจากนี้ก็ได้ทําการเปรียบเทียบจํานวนเชื้อระหว่างจานเพาะเชื้อ
ควบคุม และทดลองอีกด้วย ซึ่งวิธีการดังกล่าวข้างต้นทําให้สรุปได้ว่า เชื้อที่ได้จากจานเพาะเชื้อเป็น
เชื้อที่ปนเปื้อนมากับละอองลอย โดยไม่ใช่เชื้อที่มาจากห้องที่ใช้ทําการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษานําร่อง โดยทําการเพาะเชื้อที่เวลาต่าง ๆ ซึ่งพบว่า เวลาเพาะเชื้อ 24 
ชั่วโมง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการนับจํานวนเชื้อ และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
การศึกษาส่วนใหญ่ได้ทําการเพาะเชื้อที่ 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน ดังนั้น ระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่ทําการ
เพาะเชื้อ จึงน่าจะมีความเหมาะสม 

ปัจจุบันนี้ เครื่องขูดหินนํ้าลายระบบพีโซอิเล็กตริกเริ่มได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น แต่ที่ผ่าน
มายังมีการศึกษาถึงความแตกต่างถึงการฟุ้งกระจายของละอองลอยเมื่อใช้หัวขูดที่ต่างชนิดกัน ในการ
ขูดด้วยเครื่องระบบพีโซอิเล็กตริกอยู่น้อย การศึกษานี้จึงได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของการ
ฟุ้งกระจายของละอองลอย โดยใช้หัวขูดที่ต่างชนิดกันของเครื่องระบบนนี้ ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันของการฟุ้งกระจายของละอองลอยที่เกิดขึ้น 
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จากการศึกษาในการขูดหินนํ้าลายนั้นไม่ว่าจะใช้เครื่องขูดหินนํ้าลายระบบใด หรือหัวขูดชนิด
ใดก็สามารถก่อให้เกิดละอองลอยทั้งสิ้น 6,13,14 ทันตบุคลากร จึงควรมีมาตรการป้องกันละอองลอย
ที่เหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเพ่ิมจํานวนอาสาสมัคร เพ่ือให้มี sample size เพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง

อาจทําให้ผลการศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้ 
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 การติดเชื้อราแคนดิดา 
Candidiasis 

 

สุจารี โง้ววัฒนา1 
 

บทคัดย่อ 
Candidiasis เป็นโรคติดเชื้อรา ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพกับเนื้อเยื่อเมือกของร่างกาย กลุ่มอาการที่พบ

เห็นได้บ่อย คือ เกิดฝ้าขาวในช่องปาก ซึ่งมักปรากฏร่วมกับการติดเชื้อ HIV นอกจากนี้ยังพบได้ที่บริเวณช่องคลอด
หรือผิวหนังได้ 

 การติดเชื้อราในช่องปากมักมีสาเหตุส าคัญมาจากเชื้อราสายพันธุ์ Candida albicans ซึ่งมีความสามารถ
ในการเกาะติดกับเซลล์เยื่อบุผิวในช่องปากได้ดี โดยปกติเช้ือแคนดิดาจะอาศัยอยู่ในร่างกายจัดเป็นเช้ือฉวยโอกาส 
โดยจะก่อโรคเมื่อมีสาเหตุชักน าที่ท าให้เชื้อเพิ่มจ านวนขึ้น เช่น มีโรคทางระบบรับประทานยาบางชนิด การไหลของ
น้ าลายลดลง เป็นต้น  อาการที่พบได้แก่ รู้สึกไม่สบายในช่องปากและล าคอ การรับรสแปลกไป พบเยื่อสีขาวหรือ
เหลืองอ่อนที่บริเวณลิ้น กระพุ้งแก้ม อาจพบรอยแตกบริเวณมุมปาก  การรักษาภาวะ candidiasis ท าได้โดยการใช้
ยาต้านเชื้อรา ได้แก่ โปลีอีน มาโครลีดส์  ยากลุ่มเอโซล และคลอเฮกซิดีน 

 

ค าส าคัญ : การติดเช้ือราแคนดิดา , เชื้อราในช่องปาก 
 

Abstract 
Candidiasis is a fungal infection causing symptoms of the body’s mucous membranes. 

The frequently-found symptoms are white patches in the mouth which are often found with HIV  
infection. The fungal infection can also be found in the vagina or on the skin. 

Oral thrush is mainly caused by the Candida albicans fungus which can attach itself to 
the oral epithelium. Normally, Candida albicans is detectable in the human body, and can cause  
opportunistic infection under conditions where existing Candida albicans considerably increases; 
for example, the occurrence of tract disease, intake of some medication, less saliva, etc. The 
found symptoms include mouth and throat soreness, different taste sensation, white or yellow 
patches on the tongue or inner cheek. Cracks may also be found on the corners of lips. 
Candidiasis is treated with antifungal medications; these include Polyene, Macrolides, Azoles and 
Chlorhexidine. 
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บทน า 
Candidiasis เป็นโรคติดเชื้อรา ซึ่งก่อให้เกิดพยาธิสภาพกับเนื้อเยื่อเมือกของร่างกาย 

(Mucocutaneous membrane) อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ ฝ้าขาวในช่องปาก (ซาง , thrush) มัก
พบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 90 จะเป็น Candidiasis ตามต าแหน่งต่างๆของร่างกาย 

Candidiasis มีสาเหตุมาจากเชื้อราประเภทยีสต์ ในสกุล Candida ซึ่ง species ที่ท าให้เกิด
การติดเชื้อได้บ่อย คือ Candida albicans  ในคนปกติเชื้อราแคนดิดาจะปรากฏอยู่ตามส่วนต่างๆ
ของร่างกาย เช่น ช่องปาก ช่องคลอด ปะปนกับจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนๆ การที่มีจุลินทรีย์ประจ าถิ่น 
(resident flora) อยู่ด้วยนั้น จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนของยีสต์ตามส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้  ในผู้ป่วย HIV ซึ่งมีการเสื่อมของระบบภูมิคุ้มกันจะท าให้ยีสต์เพ่ิมจ านวนขึ้นได้ เกิดภาวะ 
candidiasis  ขึ้น โดยเฉพาะในรายที่มี CD4 น้อยกว่า 400  นอกจากนี้ การได้รับยาปฏิชีวนะประเภท 
Broad spectrum ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หรือการใช้ยากลุ่ม Corticosteroid ก็ท าให้ยีสต์เพ่ิม
จ านวนได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส่งเสริมอ่ืนๆ อีก เช่น โรคเบาหวาน  การใช้ยาที่มีผลต่อการ
ไหลของน้ าลาย  ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะขาดธาตุเหล็ก 
สังกะสี วิตามินบี12  สุขอนามัยช่องปากไม่ดี  การสูบบุหรี่ ภาวะเครียด เป็นต้น 
 

ลักษณะท่ัวไป 
รูปร่างเป็นยีสต์ มีขนาดตั้งแต่ 3 -7 ไมครอน เพ่ิมจ านวนโดยการแตกหน่อ (budding)  

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเพ่ิมจ านวนคือ 37องศาเซลเซียส รูปร่างเป็นแบบสายมีผนังกั้น ขนาดความ
กว้าง 4-8 ไมครอน เชื้อนี้สามารถแปลงรูปร่างไปเป็นสายราเทียม (pseudohyhpae) ได้โดยมีปัจจัย
เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น สภาพแวดล้อมในเนื้อเยื่อบริเวณนั้น ระดับความเป็นกรดด่าง ปริมาณ และ
ชนิดของสารอาหาร เป็นต้น 
 

อาการ 
เชื้อแคนดิดาสามารถก่อโรคได้หลายอวัยวะ โดยการติดเชื้อที่พบบ่อยเกิดที่บริเวณเยื่อเมือก

ช่องปากและล าคอ มีอาการคือ รู้สึกไม่สบายในล าคอ ร้อน การรับรสแปลกไป พบเยื่อสีขาวหรือ
เหลืองอ่อน (pseudomembranous) เกาะติดบริเวณลิ้น กระพุ้งแก้ม สามารถลอกออกได้แต่อาจท า
ให้เลือดออก นอกจากนี้อาจพบรอยโรคสีแดง (erythrematous form) ในผู้ป่วยบางรายอาจพบรอย
แตกบริเวณมุมปาก และมีการอักเสบร่วมด้วย (angular cheilitis) บางครั้งอาจรุกรานเข้าไปถึงชั้น 
mucous membrane ท าให้เห็นเป็นปื้นสีขาว (ulcerative lesion) ซึ่งมักเป็นแบบเรื้อรัง 
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การติดเชื้อแคนดิดาในช่องปาก มักมีสาเหตุส าคัญมาจากสายพันธุ์แคนดิดา อัลบิแคนส์ 
(Candids albicans) เนื่องจากสายพันธุ์นี้มีความสามารถในการยึดติดกับเซลล์เยื่อบุผิวในช่องปากได้
ดีกว่าสายพันธุ์ อ่ืนๆ ในปัจจุบันมีการคันพบสายพันธุ์ อ่ืนๆที่ก่อโรคในช่องปากได้เช่นกัน ได้แก่ 
Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida kefyr, Candida 
glabrata, Candida dubliniensis, Candida guilliermondii  ปกติเชื้อแคนดิดาจะอาศัยอยู่ตาม
ร่างกายบริเวณที่เปียกและอับชื้น เช่น ช่องคลอด ทางเดินอาหาร รวมถึงชิองปาก จัดเป็นเชื้อฉวย
โอกาสซึ่งมีโอกาสก่อโรคได้เมื่อมีสาเหตุชักน า โดยสาเหตุชักน าที่พบบ่อยมักเกี่ยวข้องกับความ
บกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น เป็นโรคทางระบบหรือรับประทานยาบางชนิดหรือเกิดจาดสาเหตุ
ชักน าภายในช่องปาก เช่น มีการไหลของน้ าลายลดลงท าให้ปากแห้ง (xerostomia) เกิดความ
เปลี่ยนแปลงภาวะกรดด่างของน้ าลาย ผู้ป่วยใส่ฟันปปลอมเป็นเวลานาน เป็นต้น   
  

โรคติดเชื้อราแคนดิดาในช่องปาก แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 1. โรคติดเชื้อแบบเฉียบพลัน  อาการจะรุนแรงแต่รักษาหายได้เร็วกว่าแบบเรื้อรัง  ลักษณะที่
พบได้แก่ เยื่อบุผิวในช่องปากมีแผ่นสีขาวปกคลุมอยู่ซึ่งสามารถเช็ดออกได้ง่าย ประกอบไปด้วย เยื่อบุ
ผิวที่หลุดลอก (desquamated epithelium) เศษอาหาร  ไฟบริน (fibrin) และแบคทีเรียปะปนอยู่  
ถ้าเช็ดแผ่นคราบขาวนี้ออก ข้างใต้จะเป็นรอยแดง อาจมีเลือดออก ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดแสบปวด
ร้อน การรับรสอาหารผิดแปลกไป การติดเชื้อแบบเฉียบพลันนี้พบได้ในเด็กแรกเกิด ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน มะเร็ง ลูคิเมียลิมโฟมา หรือรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะที่มีขอบข่ายการ
ออกฤทธิ์กว้าง ยากดภูมิคุ้มกัน ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ เป็นต้น 
 2. โรคติดเชื้อแบบเรื้อรัง  อาการจะรุนแรงน้อยกว่าแบบเฉียบพลัน แต่รักษาหายยากกว่า 
นอกจากนี้ยังต้องใช้ยาในขนาดที่สูงกว่าและยาวนานกว่าอีกด้วย  การติดเชื้อแบบเรื้อรังนี้ มักพบใน
ผู้ป่วยใส่ฟันปลอมที่ไม่แนบสนิทหรือมีปัญหาการสบฟัน  จึงท าให้เนื้อเยื่อในช่องปากหรือเพดานที่
รองรับฟันปลอมปรากฏเป็นรอยแดงอักเสบและอาจแพร่กระจายไปสู่บริเวณมุมปากด้วย  โดยผู้ป่วยที่
มีการสบฟันผิดปกติมักอ้าปากท าให้มีน้ าลายไหลมาบริเวณรอยพับมุมปาก จึงเกิดการเปียกชื้นและ
เกิดการติดเชื้อแคนดิดาขึ้นซึ่งมักมีการติดเชื้อแบคทีเรียพวกแกรมบวกร่วมไปด้วย การติดเชื้อแบบ
เรื้อรังนี้ นอกจากพบในผู้ป่วยใส่ฟันปลอมแล้ว ยังอาจพบได้ในผู้ป่วยโรคทางระบบอีกด้วย เช่น 
เบาหวาน ผู้ป่วยที่ขาดธาตุเหล็ก ขาดโฟเลท วิตามินบี เป็นต้น 
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การรักษา 
 ยาต้านเชื้อรา (antifungal agent)  เชื้อราเป็นจุลชีพที่มีเยื่อหุ้มเซลล์เป็นสเตอรอล (sterol) 
ที่มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์มนุษย์ แต่ เชื้อรามีสเตอรอลเป็นชนิดเออร์โกสเตอรอล 
(ergosterol) ดังนั้นยาที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาต้องมีสมบัติชอบจับกับเออร์โกสเตรอลได้ดีจึงจะ
ท าให้มีการเลือกสรรความเป็นพิษ ( selective toxicity ) และสามารถน ามาใช้รักษาในมนุษย์ได้อย่าง
ปลอดภัย 
 เจนเชียนไวโอเลต (gentian violet) ความเข้มข้นร้อยละ 1 เป็นยาทาในช่องปากส าหรับ
ผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีการติดเชื้อรา แต่ในปัจจุบันมียาต้านเชื้อราหลายชนิดซึ่งมีรูปแบบยาเตรียมต่าง ๆ ที่
เหมาะสมส าหรับออกฤทธิ์เฉพาะในช่องปากได้ หรือเป็นชนิดที่หวังผลให้ออกฤทธิ์ต่ออวัยวะภายใน
ร่างกายได้ดีมากขึน้  ยาเหล่านี้ได้แก่ 
 1. โปลีอีน มาโครลีดส์ ( Polene macrolides ) เป็นยาปฏิชีวนะโมเลกุลใหญ่ ที่น ามาใช้
รักษาการติดเชื้อแคนดิดามีสองชนิด ได้แก่ แอมโฟเทอรอซินบี (amphotericin B) และนิสเตติน 
(Nystatin) โดยแอมโฟเทอริซินบี มักใช้เพ่ือรักษาโรคติดเชื้อราที่ลุกลามสู่ อวัยวะภายในซึ่งใช้ใน
ลักษณะยาฉีด ส่วนนิสเตตินมักใช้ในรูปแบบยาเฉพาะที่ และเป็นยาที่แนะน าให้เลือกใช้อันดับแรก 
(first choice) ส าหรับการรักษาโรคติดเชื้อแคนดิดาในช่องปาก 
 2. ยาเอโซล (azole drug) มีอนุพันธ์หลายชนิด ที่น ามาใช้รักษาการติดเชื้อราในช่องปาก 
ได้แก่ โคลไตรมาโซล (Clotrimazole) ไมโคนาโซล (Miconazole)  คีโทโคนาโซล (Ketoconazole) 
ฟลูโคนาโซล (Fluconazole)  
 3. คลอเฮกซิดีน (Chlorhexidine) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและ
แคนดิดาได้ มักใช้เป็นน้ ายาบ้วนปาก ความเข้มข้นร้อยละ 0.12-0.2  ยาสามารถจับกับเยื่อบุผิวและ
ค่อยๆปลดปล่อยตัวยาออกมาช้าๆ ท าให้ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน จึงใช้อมบ้วนปากวันละ2 ครั้ง แต่มี
ข้อเสียคือ เกิดคราบสีน้ าตาลบนฟัน 
 

การป้องกัน 
 ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยส่งเสริมที่ท าให้เกิดดารติดเชื้อรา เช่น ความเครียด การใช้ยาปฏิชีวนะ
ชนิดออกฤทธิ์กว้าง การใส่ฟันปลอมที่ไม่แนบสนิท เป็นต้น 
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ผลของการรักษาโรคปริทันต์อักเสบขั้นต้นในคลินิกทันตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ติดตามผลการรักษาภายในระยะเวลา 1 ปี)  

Effect of initial periodontal treatment phase in an undergraduate  
Thammasat dental clinic (Results within one year following treatment) 

 

มหัทธน พูลเกษร1 
 

บทคัดย่อ 
การรักษาโรคปริทันต์อักเสบขั้นต้นนั้นประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้

สามารถท าความสะอาดช่องปากได้ด้วยตนเอง (Oral hygiene instruction) การขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน 
(Scaling and root planing) ซึ่งในคลินิกทันตกรรมนักศึกษา ได้มีการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว โดยทางกลุ่มวิจัยได้
ท าการศึกษาย้อนหลังของผลการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ ในคลินิกทันตกรรมนักศึกษา (ติดตามผลการรักษาใน
ระยะเวลาหนึ่งปี) ซึ่งจุดประสงค์ของการท าวิจัยครั้งนี้คือ เพื่อติดตามผลการรักษา 

โรคปริทันต์อักเสบในระยะเวลา 1 ปี (ปี 2555 - 2556) ในคลินิกทันตกรรมนักศึกษา โดยมีวิธีการศึกษาคือ 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกปริทันต์ของผู้ป่วยทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งได้รับการตรวจจากนักศึกษาทันต
แพทย์ร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านปริทันตวิทยา ซึ่งมีดัชนีช้ีวัดก่อนและหลังการรักษา เช่น จ านวนฟัน, ร่อง
ลึกปริทันต์และระดับการยึดเกาะทางคลินิก เป็นต้น ผลจากการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังรักษาของ
ดัชนีช้ีวัดทางคลินิกในภาพรวม พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของระดับการยึดเกาะทางคลินิกและมีการลดลงของร่องลึกปริ
ทันต์ภายหลังการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% (Wilcoxon signed ranks test) ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่า โรคปริทันต์อักเสบท่ีได้รับการรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์มีการตอบสนองต่อ
การรักษามีแนวโน้มในทางทีดีขึ้น 

 

ค าส าคัญ : การรักษาโรคปริทันต,์ การรักษาโรคปริทันต์ขั้นต้น 
 

Abstract 
The initial periodontal treatment have two major procedures including oral hygiene 

instruction and scaling and root planing. The objective of this retrospective study is to conclude 
the result of periodontal treatment for 1 year in undergraduate dental clinic, Thammasat 
university. Patient data were collected from the treatment record. Our results showed the 
improvement of periodontal tissue status such as clinical attachment level and periodontal 
probing depth (95% significant level, Wilcoxon signed ranks test). The treatment result ensured 
the quality of periodontal treatment in undergraduate dental clinic, Thammasat university. 
Candidiasis is treated with antifungal medications; these include Polyene, Macrolides, Azoles and 
Chlorhexidine. 
Keywords : periodontal treatment, initial treatment 

                                                 
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาปริทันตวิทยา ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 
17 

 
รวมบทความทางวิชาการด้านทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

 

บทน า 
โรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคติดเชื้อที่ท าให้เกิดการท าลายอวัยวะปริทันต์ โดยมีความรุนแรงได้

ตั้งแต่เหงือกอักเสบเพียงเล็กน้อยจนถึงมีการท าลายของเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกที่รองรับฟัน ซึ่งมี
สาเหตุมาจากเชื้อคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บริเวณเหนือเหงือกและใต้เหงือกและเมื่อมีการตอบสนอง
ของภูมิคุ้มกันร่วมด้วยท าให้เกิดการอักเสบเป็นผลท าให้เนื้อเยื่อถูกท าลาย การรักษาโรคปริทันต์
อักเสบมี 4 ระยะ โดยระยะที่ส าคัญ คือ การรักษาขั้นต้นซึ่งท าได้โดยการก าจัดคราบจุลินทรีย์เหนือ
เหงือกและใต้เหงือกจากการท าความสะอาดช่องปากด้วยตนเอง การขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน 
(initial phase) 

ในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบในคลินิกทันตกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์มุ่งเน้นให้นักศึกษาทันตแพทย์สามารถให้การรักษาขั้นต้นภายใต้การดูแลและควบคุมของ
อาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา โดยการรักษาขั้นต้นประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 
ได้แก่  การให้ความรู้ ให้ ผู้ป่ วยสามารถท าความสะอาดช่องปากด้วยตนเอง (Oral hygiene 
instruction) การขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน (Scaling and root planing) ซึ่งในคลินิกทันตก
รรมนักศึกษาได้มีการบันทึกข้อมูลทั้งก่อนและหลังรักษาโรคปริทันต์อักเสบ ดังนี้  

สภาพเหงือก, ผลรวมของดัชนีคราบจุลินทรีย์ (Plaque index), ร่องลึกปริทันต์ (Pocket 
depth), ระดับการยึดเกาะทางคลินิก (Clinical attachment level), ดัชนีวัดการอักเสบ ได้แก่ 
Bleeding on probing (BOP), suppuration  เป็นต้น, การโยกของฟัน (Tooth mobility), ความ
วิการง่ามรากฟัน (furcation involvement) เป็นต้น 

สิ่งส าคัญในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบให้ประสบความส าเร็จ คือการให้ความร่วมกันของ
ทันตแพทย์และผู้ป่วยในการก าจัดคราบจุลินทรีย์และหินน้ าลาย โดยสามารถวัดได้จาก การมีร่องลึก
ปริทันต์ (Pocket depth)และการมีระดับการสูญเสียยึดเกาะทางคลินิก (Clinical attachment 
level)ที่ลดน้อยลง ซึ่งในคลินิกทันตกรรมนักศึกษา ได้มีการติดตามผลหลังจากการรักษาหลังจากได้
ท าการรักษาโรคปริทันต์อักเสบขั้นต้น แต่ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีงานวิจัยในการเปรียบเทียบ
ผลการรักษาโรคปริทันต์อักเสบขั้นต้น ในคลินิกทันตกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ดังนั้นทาง
ผู้จัดท าจึงท าการศึกษาผลของการรักษาโรคปริทันต์อักเสบขั้นต้น ในคลินิกทันตกรรมนักศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือติดตามผลของการรักษาโรคปริทันต์อักเสบขั้นต้นในคลินิกทันตกรรมนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ติดตามผลการรักษาภายในระยะเวลา 1 ปี) 
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กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบมีร่องลึกปริทันต์ (Pocket depth) ลดลง หลังได้รับการ
รักษา 

2. ผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบมีระดับการยึดเกาะทางคลินิก (clinical attachment 
level) ลดลงหลังได้รับการรักษา 
 
วิธีการวิจัย 

เป็นการศึกษาย้อนหลัง (Retrospective study) โดยใช้ข้อมูลจากแบบบันทึกปริทันต์จาก
แฟ้มผู้ป่วยในซึ่งแบบบันทึกปริทันต์ได้มีการตรวจและบันทึกโดยนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รังสิต สถานที่ศึกษาวิจัยคือ คลิกนิกทันตกรรมนักศึกษา ชั้น 3 อาคารราช
สุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแปรต้นในการศึกษาครั้งนี้คือ การรักษา
ของนักศึกษาทันตแพทย์ และตัวแปรตามคือ การเปลี่ยนแปลงของระดับการยึดเกาะทางคลินิก 
(clinical attachment level) และความลึกของร่องเหงือก (periodontal probing depth) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

ระดับความรุนแรง ร่องลึกปริทันต์ ระดับการยึดเกาะทางคลินิก 

ความรุนแรงน้อย (mild) 0.11±0.72 -0.9±1.91 

ความรุนแรงปานกลาง (Moderate) 1.76±1.05 1.73±2.16 

ความรุนแรงมาก (Severe) 3.16±1.69 4.22±2.76 

 

ระดับความรุนแรง 
ร่องลึกปริทันต์ ระดับการยึดเกาะทางคลินิก 

เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ความรุนแรงน้อย (Mild, PD 1-3 mm ) 1.08±0.27 -1.26 ± 0.62 1.73±1.01 -1.95±1.55 

ความรุนแรงปานกลาง (Moderate, PD 4-6 mm) 2.17±0.80 -1.89 ±1.27 2.56±1.53 -2.11 ±1.55 

ความรุนแรงมาก (Severe, PD> 6 mm) 3.37±1.50 -2.00±0.00 4.91±2.18 -1.60 ±0.89 

P1 < 0.001 
 

< 0.001 
 

P2 < 0.001 
 

< 0.001 
 

 
อภิปรายผล 

ผลของการรักษาโรคปริทันต์อักเสบขั้นต้นในคลินิกทันตกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ติดตามผลการรักษาภายในระยะเวลา 1 ปี)  เมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและ
หลังรักษาของดัชนีชี้วัดทางคลินิกในภาพรวม พบว่ามีการเพ่ิมขึ้นภายหลังการรักษาอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Wilcoxon signed ranks test) , เมื่อศึกษาแนวโน้มหลังการ
รักษาของร่องลึกปริทันต์และระดับการยึดเกาะทางคลินิกโดยแบ่งเป็นศึกษาตามประเภทของฟันและ
ความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบ พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหลังการรักษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานงานวิจัยที่ว่า การรักษาโรคปริทันต์โดยนักศึกษาทันตแพทย์ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นของอวัยวะปริทันต์ นอกจากนั้นเมื่อได้น าผลการรักษาที่ได้รักษาจากนักศึกษาทันตแพทย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยต่างๆ ที่ได้รับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคปริทันต์ เช่น Kaldahl WB และคณะ พบว่า ผลที่ได้มีแนวโน้มไปในทาง
เดียวกันกับงานวิจัยต่างๆ โดยสังเกตจากดัชนีชี้วัดทางคลินิกต่างๆ เช่น จ านวนฟัน ร่องลึกปริทันต์ 
การยึดเกาะทางคลินิก เป็นต้น ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ จึงพบว่า โรคปริทันต์อักเสบที่ได้รับการ
รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์มีการตอบสนองต่อการรักษามีแนวโน้มไปในทางทีดีข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรท าการศึกษาในลักษณะที่เป็น prospective study เพ่ือให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

เพ่ิมข้ึน 
2. ควรท าการศึกษาในฟันหลายราก เช่น ฟันกรามแท้ซี่ที่  1 บน เพ่ือเปรียบเทียบกับ

ผลการรักษากับฟันตัด ฟันเขี้ยว และฟันกรามน้อย 
3. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษา เนื่องจาก ผลของโรคปริทันต์อาจยังคงอยู่ ควรศึกษา

ติดตามผลเพ่ิมเติมในระยะยาวเช่น 3-5 ปี ร่วมด้วย 
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การลดร่องลึกปริทันต ์
Periodontal Pocket Reduction  

 

สิริพร สาสกุล1 
 

บทคัดย่อ 
ร่องลึกปริทันต์ หรือกระเป๋าปริทันต์ เป็นลักษณะทางคลินิกที่ส าคัญของโรคปริทันต์อักเสบ การมีร่องลึกปริ

ทันต์จะส่งผลต่อความยากในการดแูลสขุภาพช่องปากท้ังโดยผูป้่วยเอง หรือแม้กระทั่งการให้การดูแลท าความสะอาด
โดยผู้เช่ียวชาญ ความส าเร็จของการรักษาทางปริทันต์พิจารณาได้จากความสามารถในการควบคุมการอักเสบของ
เหงือก การลดลงของร่องลึกปริทันต์และการเพิ่มขึ้นของระดับการยึดทางคลินิกการรักษาทางปริทันต์ สามารถลด
ร่องลึกปริทันต์ด้วยวิธีปริทันต์ บ าบัดโดยไร้ศัลยกรรม และวิธีศัลยกรรมปริทันต์  แต่ละวิธีมีรายละเอียดและข้อบ่งช้ี
แตกต่างกันไป ผลการรักษาและการตอบสนองทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมจะช่วย
ในการตัดสินใจวางแผนการรักษา เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการรักษาโรคปริทันต์ได้ 

 

ค าส าคัญ : ร่องลึกปริทนัต,์ โรคปริทันต์อักเสบ 
 

Abstract 
Periodontal pocket, a clinical characteristic of periodontitis, would result in difficulties in 

oral health care, either by the patients themselves or even care for cleaning by specialists. The 
success in periodontal therapy could be evaluated by efficacy in controlling gingival 
inflammation, reducing pocket depth, and gaining attachment level. Treatment of periodontitis 
can reduce periodontal pocket depth by both non-surgical and surgical periodontal treatment 
each method is detailed and different indication. The clinical response of the periodontium 
derived from this review of literature, which may help in decision making in the treatment plan 
and leading to success in treatment of periodontitis. 
 

Keywords : periodontal pocket, Chronic periodontitis 
 

บทน า 
โรคปริทันต์อักเสบ (Chronic periodontitis) มีสาเหตุจากแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์ 

(bacteria plaque) หินน้ าลาย และสิ่งระคายเคืองต่างๆ ซึ่งยึดเกาะกับผิวฟันบริเวณขอบเหงือก และ
ใต้เหงือก ท าให้เกิดการอักเสบของอวัยวะปริทันต์ ได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และ
กระดูกเบ้ารากฟัน อาการแสดงที่ส าคัญคือ เหงือกมีสีแดง บวม มีเลือดออกจากร่องเหงือก เมื่อตรวจ
ด้วยเครื่องมือตรวจปริทันต์ (bleeding on probing) มีร่องลึกปริทันต์ และอาจตรวจพบลักษณะการ
ละลายของกระดูกเบ้าฟันจากภาพรังสี 
                                                 
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาปริทันตวิทยา ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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Periodontal pocket หรือร่องลึกปริทันต์ หรือกระเป๋าปริทันต์ เป็นลักษณะทางคลินิกที่
ส าคัญของโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งเกิดจากการลึกขึ้นของ gingival sulcus ร่องลึกปริทันต์อยู่ระหว่าง
ผิวฟัน/รากฟันและ gingival pocket wall 

ในการตรวจวัด Periodontal pocket นั้น โดยทั่วไปใช้อุปกรณ์ที่ เรียกว่า periodontal 
probe ส่วนบริเวณช่องแยกรากฟันกราม (furcation) ใช้ Naber’s probe  

การมีร่องลึกปริทันต์จะส่งผลต่อความยากในการดูแลสุขภาพช่องปากทั้งโดยผู้ป่วยเอง หรือ
แม้กระท่ังการดูแลท าความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญ ในการรักษาโรคปริทันต์ให้ประสบผลส าเร็จนั้น โดย
พ้ืนฐานแล้วจะประกอบไปด้วยการลดและก าจัดสาเหตุหลักและสาเหตุเสริมในการเกิดโรค ได้แก่ การ
ก าจัดคราบจุลินทรีย์และหินน้ าลาย, การแก้ไข Defective restoration, การให้ค าแนะน าในการดูแล
สุขภาพช่องปากโดยผู้ป่วยเอง (oral hygiene instruction) การควบคุมการอักเสบและร่องลึกปริ
ทันต์  ในระยะที่  1 ของการรักษาปริทันต์  ( initial phase) เป็นการรักษาแบบ Nonsurgical 
debridement ซึ่งหมายรวมถึงการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน , การให้ค าแนะน าในการดูแล
อนามัยช่องปากโดยตัวผู้ป่วยเอง (plaque control) และ/หรือ การใช้ chemical therapy รักษา
ร่วมด้วย  ต่อจากนั้นต้องประเมินผลจากการรักษา (Re-Evaluation) เพ่ือดูการตอบสนองของอวัยวะ
ปริทันต์ และบางกรณีต้องการการรักษาต่อในขั้นตอนการท าศัลยกรรมปริทันต์ (periodontal 
surgery) เพ่ือให้เกิดสุขภาพท่ีดีของสภาพแวดล้อมรอบอวัยวะปริทันต์ 

การก าจัดเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่เป็นสิ่งส าคัญในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ การลดร่องลึกปริ
ทันต์ร่วมกับการดูแลอนามัยช่องปาก จะช่วยลดความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบและสามารถเก็บ
รักษาฟันธรรมชาติไว้ได้ยาวนานขึ้น 
 

การลดร่องลึกปริทันต์โดยการควบคุมอนามัยช่องปาก 
การควบคุมจุลินทรีย์โดยวิธีกล (Mechanical plaque control)  
Waerhaug (1981) ศึกษาพบว่า ไหมขัดซอกฟัน (dental floss) ใช้เพ่ือก าจัดคราบจุลินทรีย์

บริเวณร่องเหงือกได้ในความลึก 2-3.5 มม. จาก gingival margin การศึกษาของ Cercek และคณะ 
(1983) ท าการศึกษาในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ 7 ราย เพ่ือดูผลการรักษาที่ต่อเนื่องกัน 3 ระยะคือ 
1)การแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดซอกฟัน 2) ต่อมาเมื่อค่า bleeding score น้อยลงและคงที่ จะ
ให้การรักษาโดยใช้ Perio-Aid R ท าความสะอาดบริเวณใต้ขอบเหงือก 3) และให้การขูดหินน้ าลาย
และเกลารากฟันในระยะสุดท้ายเมื่อ clinical parameters ดีขึ้น ผลการศึกษาพบว่าการแปรงฟัน
ร่วมกับการใช้ไหมขัดซอกฟัน มีข้อจ ากัดในการลด bleeding score และ periodontal pocket 
depth ซึ่งการ  Perio-Aid R ท าความสะอาดบริเวณใต้ขอบเหงือกได้ผลไม่ต่างกันนัก แต่ในระยะ
สุดท้ายเมื่อใช้เครื่องมือท าความสะอาดทั้งเหนือเหงือกและใต้เหงือก พบ  bleeding score และ 
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periodontal pocket depth ดีขึ้นมาก แสดงถึงการท าความสะอาดโดยผู้ป่วยเองเพียงอย่างเดียว ไม่
เพียงพอต่อการลดการเกิดร่องลึกปริทันต์  

การศึกษาของ Badersten และคณะ (1984) แสดงผลการลดลงของค่า probing pocket 
depth หลังการท า plaque control 3 เดือน ลดลงอย่างจ ากัดที่ 0.4-0.5 มม.และการเปลี่ยนแปลง
ของ Clinical attachment ลดลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

โดยสรุป หลายการศึกษาแสดงถึงการลดของ supragingival plaque สามารถลดการอักเสบ
ของเหงือก เช่น อาการบวมแดง การมีเลือดออก แต่การควบคุมอนามัยช่องปากเพียงอย่างเดียวมี
ข้อจ ากัดต่อค่าชี้วัดทางโรคปริทันต์อักเสบ เช่น ค่า Probing depth, ค่า clinical attachment 
level การดูแลอนามัยช่องปาก (plaque control) เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท านายได้ถึงการลดลง
ของจุลชีพใต้เหงือกในร่องเหงือกที่ลึกมากกว่า 5.0 มม.ได้ ดังนั้นการให้การรักษาในระดับใต้เหงือกมี
ความจ าเป็นอย่างมากเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของสุขภาพที่ดีของอวัยวะปริทันต์ แต่อย่างไรก็ตาม 
การควบคุมอนามัยช่องปาก (plaque control) ก็มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อ long-term 
prognosis ภายหลังการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ 

 

การลดร่องลึกปริทันต์โดยการท า Sub/Supra gingival debridement 
การขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน เป็นวิธีการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการรักษาโรคปริทันต์

อักเสบ ท าให้รากฟันเรียบปราศจากสารพิษร่วมกับการท าความสะอาดฟันอย่างถูกต้องจะท าให้การ
ด าเนินของโรคช้าลง  หรือหยุดได้ ปัจจุบันเป็นที่ทราบว่า การรักษาโรคปริทันต์โดยการขูดหินน้ าลาย
และเกลารากฟันนั้นสามารถหยุดยั้งการด าเนินโรคได้มีหลายการศึกษาที่แสดงถึงความส าเร็จในการท า 
Mechanical non-surgical therapy แต่อย่างไรก็ตามพบข้อจ ากัดที่มีผลต่อการรักษาแบบ closed 
procedure โดยเฉพาะบริเวณช่องรากฟัน ร่องลึกปริทันต์ที่ลึกมาก บริเวณที่ ฟันผิดต าแหน่ง 
(malposition) บริเวณที่มีการละลายของกระดูกเบ้า ฟัน (bony defect) ผิวรากฟันที่ขรุขระ ซึ่งการ
ท าความสะอาดโดยการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟันท าได้ยาก และไม่ทั่วถึง ท าให้ประสิทธิภาพใน
การรักษาลดลง 

การรักษาโรคปริทันต์อักเสบ โดยการใช้เครื่องมือปริทันต์ (Hand instrument) ในการท า
ความสะอาดผิวรากฟันในต าแหน่งเหนือเหงือกและใต้เหงือก วิธีการรักษาแบบนี้มุ่งลดเชื้อก่อโรคปริ
ทันต์ อักเสบและปรับสภาวะสิ่ งแวดล้อมในช่องปากให้อยู่ ในสภาวะสุขภาพดีและคงระดับ 
periodontal attachment Caffesse และคณะ(1986) ศึกษาการท าความสะอาดผิวรากฟันโดยการ
ขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน  พบว่าในร่องลึกปริทันต์ (pocket depth) 1-3 มม. สามารถท าความ
สะอาดได้สมบูรณ์ 86% แต่ถ้าร่องเหงือกที่วัดได้ 4-6 มม. สามารถท าความสะอาดผิวรากฟันได้อย่าง
สมบูรณ์ 43% และในร่องเหงือกที่วัดได้มากกว่า 6 มม. พบว่าสามารถท าความสะอาดผิวรากฟันได้
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อย่างสมบูรณ์ได้เพียง 32 % เท่านั้น ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของปริมาณหินน้ าลายคง
ค้างในฟันแต่ละชนิด  

มีหลายการศึกษาที่รายงานการลดลงของความลึกที่ได้จากการวัด Probing depth ภายหลัง
การรักษาปริทันต์แบบไม่ผ่าตัด และโดยทั่วไปจุดที่ลึกสุดของความลึกที่ได้จากการวัด Probing 
depth จะพบการลดลงของร่องลึกภายหลังการใช้เครื่องมือขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน  และการ
ร่นของเหงือกก็สัมพันธ์กับค่าความลึกเริ่มต้นของร่องลึกปริทันต์ และสภาวะการอักเสบในตอนแรก
ของเนื้อเยื่อ บริเวณท่ีพบการหดตัวของมากที่สุดของเหงือกมักพบที่บริเวณเหงือกซอกฟัน  

การก าจัดคราบจุลินทรีย์เหนือเหงือกจะมีผลท าให้ดัชนีคราบจุลินทรีย์ (Plaque index) และ
ดัชนีเหงือกอักเสบ (Gingival index) ลดลง แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของระดับการยึดเกาะทาง
คลินิก (level of clinical attachment) แต่ภายหลังเมื่อขูดหินน้ าลายใต้เหงือกแล้ว จะพบว่ามีการ
ลดลงของร่องลึกปริทันต์ ซึ่งเป็นผลมาจากเหงือกร่น และการเพ่ิมขึ้นของระดับการยึดเกาะทางคลินิก
จากการศึกษาของ Proye และคณะ (1982) พบว่าภายหลังการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน 1 
สัปดาห์ จะพบร่องลึกปริทันต์ลดลง 0.86  มม. (รวมการร่นของเหงือก 0.56 มม.) และหลังการรักษา
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ จะพบร่องลึกปริทันต์ลดลง 1.31 มม. และพบการเพ่ิมการยึดเกาะทางคลินิก 
0.57 มม.  

Badersten และคณะ (1984) ท าการศึกษาในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ จ านวน 16 รายที่มี
ร่องลึกปริทันต์ในระดับต่างๆ (ร่องลึกปริทันต์มากที่สุด 12 มม.) ดูค่าความเปลี่ยนแปลงสภาวะช่อง
ปากจากการก าจัดหินน้ าลายทั้งเหนือเหงือกและใต้เหงือกในผู้ป่วย advanced periodontal 
disease ผลการศึกษาพบค่าเฉลี่ย plaque score ลดลงน้อยกว่า 20% และค่าเฉลี่ย bleeding 
score น้อยกว่า 20% ภายหลังการใช้เครื่องมือในการขูดหินน้ าลาย และเกลารากฟัน หลังการรักษา 
24 เดือน พบ probing attachment level เพ่ิมขึ้น 0.1 - 0.3 มม. การเปลี่ยนแปลงของค่าร่องลึก
ปริทันต์ (Probing pocket depth) ในร่องลึกปริทันต์เริ่มต้นที่ลึกมากจะแสดงผลการร่นของเหงือกที่
มาก และ probing attachment level ที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าบริเวณที่ร่องลึกปริทันต์เริ่มต้นที่ตื้นกว่า 
บริเวณที่มีร่องลึกปริทันต์เริ่มต้น ≥ 8 มม. พบ probing attachment level เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 0.9 - 2.3 
มม.  

Hammerle และคณะ (1991) ประเมินผลการรักษาโรคปริทันต์อักเสบแบบไร้ศัลยกรรม 
(non-surgical periodontal therapy) ในระดับร่องลึกปริทันต์ และ ค่า probing attachment 
levels ระดับต่างๆกัน ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ 68 รายโดยให้การักษาขูดหินน้ าลายและเกลาราก
ฟัน พบว่าในต าแหน่งที่มี probing depths เริ่มต้น 1–3 มม.ไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ  ต าแหน่งที่มี 
probing depths เริ่มต้น 4–6 มม. พบการลดลงของร่องลึกปริทันต์ 1.03±1.04 มม. ขณะที่ต าแหน่ง
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ที่ม ีProbing depths เริ่มต้น 7–9 มม. พบการลดลงของร่องลึกปริทันต์ 2.28±1.62 มม. การทบทวน
วรรณกรรมของ Claffey และคณะ (2004)  แสดงให้เห็นว่า probing depths  เริ่มต้นที่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 3.5 มม. จะไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ probing depth หลังการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
แบบไร้ศัลยกรรม (non-surgical periodontal therapy) แต่ใน probing depths เริ่มต้น 4-6.5 
มม. พบว่า มีการลดลงของร่องลึกปริทันต์  1-2 มม.และ ใน probing depths เริ่มต้นที่มากว่าหรือ
เท่ากับ 7 มม. จะพบว่า มีการลดลงของร่องลึกปริทันต์  2-3  มม. 

ภายหลังการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟันแล้ว การอักเสบของเหงือกลดลง การเกิด
เลือดออกจากการโพรบก็ลดลง ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าความลึกของร่องเหงือก 
(Probing depth) และการเปลี่ยนแปลงค่าระดับ clinical attachment มีความต่างอย่างชัดเจนกับ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการท า supra-gingival plaque control เพียงอย่างเดียว 

มีหลายการศึกษาที่พยายามแสดงถึงความสามารถในการก าจัดหินน้ าลายใต้เหงือก ซึ่งในการ 
ศึกษาเหล่านั้นจะใช้ฟัน Hopeless จากโรคปริทันต์อักเสบ มาท าการก าจัดหินน้ าลายใต้เหงือกก่อนที่
จะถอนฟัน หลังจากถอนฟันนั้นออกมาแล้วจะน ามาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพ่ือหาดูหินน้ าลาย
ตกค้าง Rabbani และคณะ (1981) ท าการศึกษาในฟัน 199 ซี่  (ผู้ป่วย 25 คน) เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟันในฟันที่มีร่องลึกปริทันต์แตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า ในร่องลึกปริทันต์ที่น้อยกว่า 3 มม.สามารถเข้าท าการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟันได้ง่ายกว่า 
บริเวณท่ีมี ร่องลึกปริทันต์ 3-5 มม. และร่องลึกปริทันต์ ที่มากกกว่า 5 มม. ยากท่ีสุดในการเข้าท าการ
การขูดหินน้ าลาย และเกลารากฟัน 

Sherman และคณะ (1990) รายงานค่าเฉลี่ยร้อยละของหินน้ าลายคงค้างต่อพ้ืนผิวรากฟัน 
มีค่าประมาณ 3.1% จากการศึกษาพบว่าหินน้ าลายตกค้างมักพบบริเวณซอกฟัน (proximal 
surfaces) และบริเวณง่ามรากฟัน ขณะเดียวกันประสบการณ์ของผู้ให้การรักษาก็เป็นปัจจัยส าคัญใน
ประสิทธิภาพการก าจัดหินน้ าลาย  Brayer และคณะ (1989) ท าการศึกษาเพ่ือประเมินประสบการณ์
การรักษาของผู้ท าการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน ในฟัน 114 ซ่ีงผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้การรักษา
ที่มีประสบการณ์การรักษาที่มากกว่าจะสามารถก าจัดหินน้ าลายได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่า และ
เหลือหินน้ าลายตกค้างน้อยกว่าผู้ให้การรักษาที่มีประสบการณ์น้อย  

Badersten และคณะ (1981) พบว่ามีการลดลงอย่างเป็นล าดับของ probing depth โดยใช้
เวลามากกว่า 4-5 เดือนในร่องลึกปริทันต์ 4-7 มม. และกระบวนการหายของแผลจะด าเนินต่อ 5-9 
เดือน ในร่องลึกปริทันต์ 7-12 มม.  คล้ายกับการศึกษาของ Kadahl และคณะ ที่แสดงถึงกระบวนการ
ซ่อมสร้างจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี   ดังนั้นจากการศึกษาหลายๆ การศึกษาอาจกล่าวได้ว่าจะพบการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุดของการลดลงของร่องลึกปริทันต์ (probing depth) และการเพ่ิมของ clinical 
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attachment หลังการการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน 4-6 สัปดาห์ แต่การซ่อมสร้างและการหาย
อย่าง สมบูรณ์ ของอวัยวะปริทันต์จะเกิดในช่วงเวลามากกว่า 9-12 เดือน  

 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ Ultrasonic scaler กับการใช้เครื่องขูดหินน้ าลายมือ (hand 
instrument) ขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน ในปี 1987 Oosterwaal และคณะ ศึกษาเปรียบเทียบ
เชื้อจุลชีพใต้เหงือก และลักษณะทางคลินิกของการท าความสะอาดร่องลึกปริทันต์ ระหว่างการการขูด
หินน้ าลายและเกลารากฟันด้วยการขูดด้วยเครื่องขูดหินน้ าลายมือ และการใช้ ultrasonic scaler ใน
การศึกษานี้ท าในผู้ป่วย 12 รายที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบ มีร่องลึกปริทันต์ 6-9 มม. ผลการศึกษา 
พบว่าการใช้เครื่องมือทั้งสองแบบ ให้ผลคล้ายกันในการลดร่องลึกปริทันต์ พบว่าเหลือร่องลึกปริทันต์ 
4 มม.หลังการรักษา 54% ของการขูดด้วยเครื่องขูดหินน้ าลายมือ และ 43% ของการใช้ ultrasonic 
scaler และไม่พบความแตกต่างของเชื้อจุลชีพใต้เหงือก ของการใช้เครื่องมือทั้งสองแบบ  

 

การลดร่องลึกปริทันต์โดยศัลยกรรมปริทันต์ (SURGICAL therapy) 
เมื่อท าการรักษาโรคปริทันต์ โดยการท า Nonsurgical debridement จากนั้นประเมินผล

จากการรักษา (Re-evaluation) แล้วในกรณีที่ร่องลึกปริทันต์ยังคงมากกว่า 4 มม. ร่องลึกปริทันต์ที่
ลึกและคงค้างอยู่จะท าให้การดูแลเหงือกโดยผู้ป่วยเองท าได้ยาก อาจต้องให้การรักษาต่อในขั้นตอน
การท าศัลย์ปริทันต์ (Periodontal surgery)  เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมรอบอวัยวะปริทันต์ที่ดี การ
รักษาโรคปริทันต์โดยการผ่าตัด ประกอบด้วย pocket therapy และ การแก้ไข mucogingival 
defect  

 

Surgical pocket therapy 
การลดร่องเหงือกโดยศัลยกรรมปริทันต์ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสามารถเข้าก าจัดสิ่งระคาย

เคืองต่อผิวรากฟันได้โดยตรง และเพ่ือก าจัด หรือ ลดความลึกของร่องลึกปริทันต์ ความส าเร็จในการ
รักษาสามารถท านายได้จากการที่สามารถก าจัดหินน้ าลายที่ตกค้าง คราบจุลินทรีย์ และรากฟันที่ติด
เชื้อออกได้หมด มีหลายการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าในร่องลึกปริทันต์ที่ลึกมาก ความขรุขระของผิวราก
ฟัน ท าให้ยากต่อการเข้าถึง  

Gingivectomy ถูกคิดค้นและน ามาใช้ โดย Robicsek (1884) และถูกพัฒนาขึ้นโดย Grant 
และคณะ การรักษาวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด gingival pocket จากการโตของ fibrotic tissue ของ
เหงือก และ suprabony periodontal pocket. Waite (1976) ท าการศึกษาเปรียบเทียบการรักษา
โรคปริทันต์อักเสบระหว่างการท าgingivectomy กับการรักษาแบบไร้ศัลยกรรม พบว่าต าแหน่งที่
ท าศัลยกรรม มีการลดลงของร่องลึกปริทันต์ลงมากกว่า ในต าแหน่งที่ร่องลึกปริทันต์เริ่มต้น ≥ 3 มม.
การรักษาแบบศัลยกรรมจะให้ประสิทธิภาพทั้งการลดลงของร่องลึกปริทันต์ และการลดลงของการ
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อักเสบที่ดีกว่าการรักษาแบบไร้ศัลยกรรม. Amorim และคณะ (2006) ท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบ
การหายของแผลหลังการท า Gingivectomy โดยการใช้ Low-level laser therapy (LLLT) กับการ
ท า Gingivectomy โดยการไม่ใช้ Low-level laser ในผู้ป่วย 20 ราย ผลการศึกษาพบว่าการใช้
เลเซอร์ช่วยให้การหายของแผลดีกว่าการไม่ใช้ และไม่พบความแตกต่างของการเพ่ิม attached 
gingiva และการลดของร่องลึกปริทันต์ ระหว่างการใช้และไม่ใช้เลเซอร์  

การท าศัลยกรรมปริทันต์ที่เป็นการเปิด mucoperiosteal flaps โดยการให้ครอบคลุมถึง 
mucogingival junction ให้สามารถมองเห็นและเข้าถึงกระดูกเบ้าฟัน (alveolar bone). Caffesse 
และคณะ (1986) รายงานการศึกษาการท าความสะอาดผิวรากฟันโดยการขูดหินน้ าลายและเกลาราก
ฟัน และการท าศัลยกรรมเปิดแผ่นเหงือก (Flap operation) พบว่าในร่องลึกปริทันต์ (pocket 
depth) ตั้งแต่ 4 มม. เป็นต้นไป การท าศัลยกรรมเปิดแผ่นเหงือก (Flap operation) มีประสิทธิภาพ
ในการท าความสะอาดได้สมบูรณ์ โดยไม่พบหินน้ าลายตกค้ างเลย (0% residual calculus) ได้
มากกว่าการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟันแต่เพียงอย่างเดียว 

การศึกษาของ Pihlstrom และคณะ (1984)  แสดงต าแหน่งที่มีร่องลึกปริทันต์เริ่มต้น
มากกว่า 6 มม. ในฟัน Non molar การรักษาด้วย OFD ให้ผลลดความลึกของร่องปริทันต์มากกว่า 
และ Isidor และ Karring (1986) ประเมินผลการศึกษาใน 5 ปีฟัน non-molar ผลที่ได้คล้ายกันใน
การลดร่องลึกปริทันต์ และการเพ่ิม attachment ในการรักษา non-surgical therapy และ 
surgical therapy ซึ่ง Heitz-Mayfield LJA และคณะ (2002) ได้ผลการศึกษาที่คล้ายกัน คือ เมื่อท า
การทบทวนวรรณกรรมแบบ systematic review ของผลการรักษาระหว่างการท าศัลยกรรมปริทันต์ 
กับการรักษาปริทันต์แบบไร้ศัลยกรรม (non-surgical debridement) พบว่า ในร่องลึกปริทันต์
เริ่มต้น 1-3 มม. ไม่พบความแตกต่างของการลดลงของร่องลึกปริทันต์อย่างมีนัยส าคัญ แต่ในร่องลึก
ปริทันต์เริ่มต้น 4-6 มม.และร่องลึกปริทันต์เริ่มต้นที่มากกว่า 6 มม. พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ของการลดลงของร่องลึกปริทันต์จากการท าศัลยกรรมปริทันต์มากกว่าการรักษาปริทันต์แบบไร้
ศัลยกรรม  0.35 มม. และ 0.58 มม.ตามล าดับ 

การศึกษาผลการรักษาในระยะยาว แสดงให้เห็น การขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน ให้
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบเช่นเดียวกับการท าศัลยกรรมปริทันต์ และการท าสะอาด
ผิวรากฟันมีความส าคัญมากกว่าการจัดการ Soft tissue  

ในต าแหน่งร่องลึกปริทันต์ที่ตื้น (Shallow site: probing depth 1-3 มม.) การผ่าตัดท าให้
เกิดการสูญเสีย clinical attachment บางการศึกษาต าแหน่งที่ร่องลึกปริทันต์ลึกพบว่าผลทีได้มี
ความหลากหลาย การผ่าตัดให้ผลในการเพ่ิม attachment เมื่อเทียบกับการขูดหินน้ าลายและเกลา
รากฟัน   ขณะที่การศึกษาอ่ืนพบการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟันให้ผลการเพ่ิมอย่างมากของ 
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clinical attachment  probing depth ลดลงมากในการรักษาแบบผ่าตัด  แต่ผลการรักษาไม่คง
สภาพ หลังการติดตามเป็นเวลา  5 ปี  

การศึกษาของ Hill และคณะ ได้แยกการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟันออกมาศึกษาเป็นอีก
หนึ่งวิธีและรวมการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟันในวิธีรักษาอ่ืนที่ศึกษาด้วย  ผลการศึกษาหลังการ
รักษา 2 ปี  พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในค่าเฉลี่ย  attachment level ของวิธีการ
รักษาปริทันต์แบบไม่ผ่าตัด และการรักษาปริทันต์แบบผ่าตัด  

ปี 1987 Ramfjord และคณะ ใช้เวลาศึกษา 5 ปีผลการศึกษาพบว่าการขูดหินน้ าลายและ
เกลารากฟัน ให้ผลการรักษาเกี่ยวกับ attachment level ในรอยโรคที่มีร่องลึกปริทันต์ในช่วง 1-6 
มม.ดีกว่าการรักษาปริทันต์แบบผ่าตัด และให้ผลการหายของแผลเท่ากันในร่องลึกปริทันต์ 7-12 มม.
การศึกษาของ Gothenburg แสดงให้เห็นว่าการควบคุมคราบจุลินทรีย์ (Plaque control) ระหว่าง
และหลังการรักษาเป็นปัจจัยหลักและส าคัญ ท าให้เกิดผลการรักษาที่ดีเลิศ ในฟันที่ปราศจากคราบ
จุลินทรีย์ เมื่อเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยปริทันต์แบบผ่าตัดในวิธีต่างๆ พบว่าให้ผลการรักษาเท่ากัน
และในการศึกษาอ่ืน เมื่อท าการรักษาในฟันที่มีคราบจุลินทรีย์กลับมายึดเกาะอีกโดยไม่ได้รับการคง
สภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าการรักษาปริทันต์แบบผ่าตัด ทุกวิธีไม่ประสบผลส าเร็จ และมีการกลับมา
เป็นโรคอีก 
 

บทสรุป 
การจัดการกับ Periodontal pocket สามารถท าได้ในหลายขั้นตอนของการให้การรักษา ทั้ง

การรักษาในขั้นเริ่มต้น การควบคุมอนามัยช่องปาก (plaque control) การขูดหินน้ าลายและเกลา
รากฟัน และเมื่อประเมินผลการรักษาในขั้นแรกและยังคงหลงเหลือร่องลึกปริทันต์อยู่ ก็น าเข้าสู่การ
รักษาแบบศัลยกรรมปริทันต์ จากการทบทวนวรรณกรรมนี้ ความส าเร็จของการรักษาทางปริทันต์นั้น
จะพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมการอักเสบและการลุกลามของโรค เป้าหมายหลักคือการ
ก าจัดสาเหตุหลัก มีหลาย Parameter ในการประเมินความส าเร็จของการรักษา ค่าการลดลงของร่อง
ลึกปริทันต์ เป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดที่ส าคัญ แต่หลายการศึกษาก็แสดงให้เห็นว่าร่องลึกปริทันต์ในหลาย
ระดับนั้น ตอบสนองต่อการรักษาแตกต่างกัน ในผู้ป่วยบางรายใช้เพียงการขูดหินน้ าลายและเกลาราก
ฟัน ก็สามารถก าจัดคราบจุลินทรีย์ และหินน้ าลายที่สะสมอยู่ทั้งเหนือเหงือกและใต้เหงือกออกได้หมด 
ในบางรายที่ยังเหลือร่องลึกปริทันต์ลึกอยู่อาจต้องท าศัลยกรรมปริทันต์ร่วมด้วย  

แต่การลดร่องลึกปริทันต์ เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ส าคัญของทั้งหมดของการรักษา
โรคปริทันต์อักเสบ เพราะการเกิดโรคขึ้นกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นโรคทางระบบของผู้ป่วย 
ความสามารถในการดูแลอนามัยช่องปากของผู้ป่วย ความร่วมมือของผู้ป่วย ความสามารถในการ
รักษาของผู้ให้การรักษา  ลักษณะของร่องลึกปริทันต์ ต าแหน่งของรอยโรค ความแตกต่างของกาย
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วิภาคของฟัน และอีกหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการรักษา การวางแผนการรักษาที่ดีและเหมาะสม
จะมีผลต่อความส าเร็จในการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบใด ทั้งแบบปริทันต์ไม่มีศัลยกรรม หรือ
การท าศัลย์ปริทันต์ แต่สิ่งที่เป็นสิ่งส าคัญที่สุดของการักษาโรคปริทันต์คือ ความร่วมมือและความสาม
รถในการดูแลอนามัยช่องปากของตน 

การทบทวนวรรณกรรมนี้ เพ่ือให้สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาที่ผ่านมา ช่วยในการ
ตัดสินใจวางแผนการรักษา ตลอดจนสามารถท านายผลการรักษาได้ใกล้เคียงกับผลที่แท้จริง เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีในการรักษาโรคปริทันต์ที่มีระดับความรุนแรงของโรคท่ีต่างๆ กัน 

 
ภาพที่ 1 การจัดการ periodontal pockets 
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ผลของการฟอกสีฟันทางด้านลิ้นด้วยไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 
ความเข้มข้นร้อยละ 40 ในห้องปฏิบตัิการ 

The effects of  lingualized bleaching with 40% Hydrogen peroxide :  
a study in vitro 

  

จตุพร  จันทรานนท์1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสีฟันภายหลังการฟอกสีฟันทางด้านลิ้น ด้วยน้้ายาฟอกสีฟันไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 40 ในห้องปฏิบัติการที่เวลาต่าง ๆ โดยการน้าฟันบนซี่ตัดกลาง จ้านวน 20 ซี่ 
ลงบล็อคและแช่น้้าไว้ก่อนท้าการทดลอง ท้าการเทียบสีฟันด้วยเครื่อง ShadeEye NCC (shofu®) ก่อนท้าการฟอก
สีฟัน จากนั้นท้า 40% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ด้านลิ้นของฟัน ทิ้งไว้เป็นเวลา 20 นาที เมื่อครบเวลาจึงเช็ดออก 
เทียบสีฟันทางด้านริมฝีปากของฟัน (La) และบันทึกผล ท้าทั้งหมด 3 รอบ โดยเครื่องเทียบสีฟันจะวัดค่าเป็นระบบ 
CIE L*a*b*  

ผลการวิจัย สรุปได้ว่าเมื่อท้าการฟอกสีฟันทางด้านลิ้นด้วยน้้ายาฟอกสีฟันไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ท่ีมีความ
เข้มข้น 40% (Opalescence Boost®) เป็นเวลา 20 นาที ทั้งหมด 3 รอบ พบว่า เมื่อเทียบสีฟันด้วยเครื่อง 
ShadeEye NCC (shofu®) สีฟันก่อนฟอก และหลังฟอก 20, 40 และ 60 นาที ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของสีฟัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
 

ค าส าคัญ : ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด,์ การฟอกสีฟัน 
 

Abstract 
This research is to look at changes in tooth color after tongue bleaching. With teeth 

bleaching agent, hydrogen peroxide With a concentration of 40 percent in laboratories at various 
times by cutting the teeth on the middle of the cut, 20 numbers, to block and soak the water 
before experiment Compare tooth color with ShadeEye NCC (shofu®) before whitening. Then 
make 40% hydrogen peroxide on the tongue of the teeth. Leave it for 20 minutes. When the 
time is complete, wipe it off. Compare the color of the teeth on the lips of the teeth (La) and 
record the results of all 3 rounds. The tooth color calibrator is measured as CIE L * a * b *. 

The results of the research can be concluded that when bleaching the teeth on the 
tongue with teeth whitening hydrogen peroxide With 40% concentration (Opalescence Boost®) 
for 20 minutes, total 3 rounds It was found that when comparing tooth color with ShadeEye NCC 
(shofu®), the pre-bleaching and after bleaching teeth were 20, 40 and 60 minutes. At a 95% 
confidence level 
Keywords : Hydrogen peroxide, Teeth whitening 

                                                 
1 อาจารย์ประจ้า ภาควิชาวิทยาการวินจิฉัยโรคและศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
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บทน า 
ในปัจจุบันการฟอกสีฟันได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่อง

ความสวยงาม ซึ่งการฟอกสีฟันเป็นวิธีที่ง่าย ค่าใช้จ่ายถูกเมื่อเทียบกับการท้าให้ฟันขาวด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
เช่น การท้าวีเนียร์ (veneer) รวมทั้งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช่วยท้าให้ฟันขาวขึ้นซึ่งบุคคล
ทั่วไปสามารถซื้อมาใช้ได้เอง American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) ได้แบ่งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ท้าให้ฟันขาวขึ้นออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ยาสีฟันที่ท้าให้ฟันขาว มีส่วนประกอบของผงขัดฟันมากกว่ายาสีฟันทั่ว ไป และมีความ
เข้มข้นของคาร์บาไมด์ เปอร์ออกไซด์  (Carbamide peroxide) หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
(Hydrogen peroxide) ในอัตราที่ต่้า 

2. แผ่นฟอกฟันขาว ซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ ที่เคลือบด้วยเจลเปอร์ออกไซด์ (Peroxide gel) 
วิธีใช้คือให้แผ่นฟิล์มสัมผัสกับผิวหน้าของฟัน  

3. น้้ายาบ้วนปากที่ท้าให้ฟันขาว ประกอบด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยที่ออกซิเจน จาก
การแตกตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จะท้าปฏิกิริยากับโครโมเจน วิธีใช้คือ อมไว้ครั้งละ 60 วินาที 
วันละ 2 ครั้ง 

4. การฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน  โดยการน้าน้้ายา และถาดฟอกสีฟันไปใช้ฟอกสีฟันที่บ้าน 
โดยจะใส่เจลฟอกสีฟัน คาร์บาไมด์เปอร์ออกซ์ไซด์ หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในถาดฟอกสีฟัน 

5. การฟอกสีฟันที่ท้าในคลินิก เป็นการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ ซึ่งสามารถท้าให้ฟันขาวได้
เร็วกว่าแบบการฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน  เนื่องจากปริมาณความเข้มข้นของเปอร์ออกไซด์ที่สูงกว่า 
(ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นระหว่างร้อยละ 25-40) โดยอาจมีการใช้แสงเพ่ือกระตุ้น
ปฏิกิริยาร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ 

หลังฟอกสีฟันผู้ป่วยสามารถที่จะสังเกตได้เองถึงสีฟันที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่ใช้
ในการเปรียบเทียบสีฟันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแบ่งได้เป็นวิธีหลัก ๆ 2 วิธี2 คือ  
       1. การดูด้วยตาเปล่า (visual) โดยใช้แผงเทียบสีฟัน (shade guide) วัดเปรียบเทียบสีก่อน
และหลังการฟอกสีฟัน โดยข้อดีของการดูด้วยตา คือ เป็นที่นิยมใช้ในทางคลินิก เนื่องจากท้าได้ง่าย 
และราคาไม่แพง แต่มีข้อเสียคือ ผลที่ได้ไม่น่าเชื่อถือพอและไม่แน่นอน สามารถพบความผิดพลาดได้
จากตัวทันตแพทย์เองทั้งจากร่างกายและจิตใจ เช่น ความเหนื่อยล้า อายุ อารมณ์ ความล้าของสายตา 
เป็นต้น  
      2 . ก า ร ใช้ เค รื่ อ ง มื อ  ( Instruments) เช่ น  เค รื่ อ ง วั ด สี  ส เป ก โต ร โฟ โต มิ เต อ ร์ 
(Spectrophotometer) หรือ คัลเลอร์ริมิเตอร์ (Colorimeter) ข้อดีคือ มีความแม่นย้าและรวดเร็ว 
แต่ไม่นิยมใช้ทางคลินิกและมีราคาแพง ระดับของสีฟันที่เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย3 เช่น ความ
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เข้มข้นของน้้ายา ระยะเวลาในการฟอกสีฟัน ส่วนการใช้แสงในการเร่งปฎิกิริยานั้นพบว่าจากการวิจัย
ของ Bernardon และคณะในปี 20104 ได้ท้าการศึกษาการฟอกสีฟันแบบใช้แสงกระตุ้นและการฟอก
สีฟันแบบไม่ใช้แสงกระตุ้นในคลินิก พบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลหลังจากการฟอกสีฟันไปแล้ว 16 
สัปดาห์ ให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  รวมทั้งจากหลาย ๆ การศึกษาพบว่า ยังไม่มีผล
ที่แน่ชัดว่าการใช้แสงกระตุ้นร่วมกับการฟอกสีฟัน มีประสิทธิภาพดีกว่าการไม่ใช้แสงกระตุ้น 

โดยปกติน้้ายาฟอกสีฟันสามารถท้าปฏิกิริยาให้ฟันขาวขึ้นได้อย่างเดียว ในกรณีที่ผู้ป่วยมีวัสดุ
บูรณะบริเวณด้านริมฝีปากของฟัน (Labial) น้้ายาฟอกสีฟันไม่สามารถฟอกสีของวัสดุบูรณะจึงเป็น
ข้อจ้ากัดของการฟอกสีฟันในกรณีนี้ แต่การศึกษาของ Van B. Haywood และคณะในปี 19944 ได้
น้าเสนอรายงานผู้ป่วยที่ท้าพอร์ซเลน วีเนียร์ (Porcelain veneers) แล้วไม่พึงพอใจกับสีฟัน โดยการ
ให้ผู้ป่วยฟอกสีฟันทางด้านลิ้นของฟันที่ท้าวีเนียร์ด้วยตัวเองที่บ้าน ผลที่ได้พบว่า ฟันขาวขึ้นหลังจาก
การฟอกสีฟันเป็นเวลา 9 เดือน 
 จากการวิจัยของ Van B. Haywood และคณะพบว่าการฟอกสีฟันทางด้านลิ้นด้วยตัวเองที่
บ้านนั้น พบว่าผู้ป่วยมีฟันขาวขึ้น จึงน้าไปสู่ปัญหาการวิจัยที่ว่า การฟอกสีฟันทางด้านลิ้นในคลินิกจะ
ช่วยให้ฟันขาวขึ้นด้วยหรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการฟอกสีฟันทางด้านลิ้นด้วย 40% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

 

วัสดุและวิธีการ  
จ้านวนซี่ฟันท่ีใช้ในการทดลอง = 20 ซี่            
โดยมีเกณฑ์คัดเลือกฟันคือ เป็นฟันบนซี่ตัดกลาง (Maxillary central incisor) ซึ่งปราศจาก

รอยผุและวัสดุอุด และไม่มีสีฟันแบบเตตระไซคลิน (tetracycline discoloration) 
น้าฟันที่จะใช้ทดลองทั้ง 20 ซี่ น้ามาใส่ลงในบล็อกฟันที่เตรียมไว้และเขียนหมายเลขก้ากับไว้

ด้านล่าง น้าไปแช่น้้าเอาไว้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงฟันในบล็อกและเขียนหมายเลขก ากับ 
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น้าฟันที่ลงบล็อคไว้ทั้ง 20 ซี่ ไปวัดค่าสีฟันก่อนเริ่มต้น โดยใช้เครื่องเทียบสีฟัน ShadeEye 
NCC Shofu®  และท้าการบันทึกค่าสีฟันก่อนฟอก 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงเครื่องเทียบสีฟัน ShadeEye NCC Shofu® 
 
       2.1 โดยก่อนเทียบสีฟัน ต้องท้าการสอบเทียบ (calibration) เครื่อง ShadeEye NCC 
Shofu® เพ่ือปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดให้ได้มาตรฐานก่อนน้าไปใช้ 
      2.2 ท้าการวัดค่า (measurement) โดยวางปลายหัววัดขนานกับผิวฟันที่บริเวณด้านริม
ฝีปาก (La) ห่างจากปลายฟัน 2 มิลลิเมตร ของฟันซี่ที่ท้าการวัดและบันทึกผล 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงวิธีการวัดค่าสีฟัน 

 
น าฟันทั้งหมดไปท้าการฟอกสีฟัน, วัดค่าสีฟันหลังฟอกและบันทึกผล 
น้้ายาฟอกสีฟัน ที่ใช้คือ Opalescence Boost® (40%) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen 

peroxide) ทา 40% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ด้านลิ้นของฟันทิ้งไว้ 20 นาที พอครบเวลาจึงเช็ดออก 
แล้วจึงท้าการเทียบสีฟันและบันทึกผล โดยท้าซ้้าข้ันตอนเดิม 3 รอบ (ฟอก 20, 40 , 60 นาท)ี 
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หลังจากนั้น น้าฟันที่ใช้ทดลองทั้ง 20 ซี่ ไปแช่น้้าทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วจึงท้าการเทียบสีฟัน
และบันทึกผล 

โดยเครื่องเทียบสีฟัน ShadeEye NCC   Shofu®  จะวัดค่าสีฟันออกมาเป็นระบบ CIE 
L*a*b* โดยเป็นระบบการบรรยายสีแบบ 3 มิติ แกน L จะบรรยายถึงความสว่าง (Lightness) จาก
ค่า –L* แสดงถึงสีด้า ไปจนถึง +L* แสดงถึงสีขาว, แกน a* จะบรรยายถึงแกนสีจากเขียว –a* ไป
จนถึงแดง +a*,  ส่วนแกน b* จะบรรยายถึงแกนสีจากน้้าเงิน  –b* ไปเหลือง +b* โดยสามารถ
เปรียบเทียบค่าสีฟันที่เปลี่ยนไปได้จากสูตร 

 
∆ E  = [(L*2 -  L*1 ) + (a*2 – a*1) + (b*2 – b*1)] 1/2 

 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 One way anova โปรแกรม  SPSS version 16.0 
 
 

ผลการวิจัย  
No. รอบฟอกสี Mean *L Mean *a Mean *b DE 
1. ก่อนฟอก 

20 นาที 
40 นาท ี
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

76 
72.23 
72.47 
72.6 
73.1 

0.1 
-1.27 
-1.07 
-1.57 
-1.43 

10.77 
9.13 
9.23 
7.8 
9.03 

 
4.33 
4.02 
4.81 
3.72 

2 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

82.3 
74 

71.13 
72.6 
71.9 

-1.8 
-2.03 
-2.1 
-1.57 
-2.6 

21.31 
9.83 
15.13 
7.8 
14.1 

 
14.21 
12.79 
16.68 
12.71 

3 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

10.53 
66.2 
68.07 
68.9 
67.33 

0.93 
-0.23 
-0.23 
-0.83 
-1.2 

11.13 
8.9 
10.1 
9.07 
9.27 

 
5.02 
2.92 
3.19 
5.14 
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No. รอบฟอกสี Mean *L Mean *a Mean *b DE 
4 ก่อนฟอก 

20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

70.17 
65.87 
65.47 
67.47 
65.63 

1.6 
0.23 
0.17 
-0.5 
-0.43 

20.4 
18.87 
21.27 
16.97 
18.97 

 
4.78 
4.99 
6.09 
4.9 

5 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

85.27 
75.9 
75.13 
76.9 
76.5 

-1.23 
-2.13 
-1.4 
-2.27 
-2.23 

12.67 
7.53 
7.27 
9.37 
8.1 

 
11.50 
11.69 
9.12 
10.02 

6 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

78 
70.53 
69.5 
72.33 

71 

0.23 
0.83 
-0.43 
-1.07 
-1.2 

26.6 
20.37 
20.4 
21.71 
20.23 

 
9.79 
10.55 
7.82 
9.57 

7 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

67.77 
67.2 
67.17 
67.57 
66.1 

1.37 
0 

0.63 
0.47 
-0.2 

22.03 
20.4 
19 

19.7 
20.2 

 
2.65 
3.51 
3.21 
3.6 

8 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

84.3 
77.47 
77.5 
76.6 
76.6 

-0.43 
-1.27 
-1.2 
-1.5 
-1.5 

19.77 
16.4 
15.3 
14.17 
50.3 

 
7.67 
8.17 
10.78 
8.33 

9 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

84.53 
79.2 
78.87 
81.1 
77.71 

-0.5 
-1.73 
-1.07 
-1.5 
-2 

16.6 
11.03 
12.07 
14.23 

13 

 
8.04 
6.8 
4.29 
7.81 
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No. รอบฟอกสี Mean *L Mean *a Mean *b DE 
10 ก่อนฟอก 

20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

85.5 
78.17 
78.87 
80.03 
78.2 

-0.07 
-1.73 
-1.03 
-1.57 
-1.4 

18.23 
15.23 
15.1 
16.4 
14.7 

 
7.96 
7.4 
5.89 
8.22 

11 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

91.47 
82.3 
82.33 
83.23 
80.53 

0.7 
1.73 
1.4 
2.03 
2.57 

9.8 
9.3 
8.9 
7.27 
7.13 

 
9.24 
9.21 
8.66 
11.41 

12 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

82.57 
74.33 
75.43 
77.2 
74.97 

0.73 
1.8 
1.5 
2 

20.67 

21.27 
13.3 
14.23 
16.67 
14.43 

 
11.51 
10.05 
11.42 
10.31 

13 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

74.83 
72.27 
71.8 
72.49 
72.6 

0.63 
2.07 
1.47 
1.83 
21.33 

11.97 
9.4 
9.67 
30.4 
11.37 

 
3.91 
3.9 
3.23 
2.79 

14 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

84.73 
72.2 
74.27 
75.63 
74.6 

0.97 
1.83 
1.43 
2.37 
2.47 

21.73 
13.83 
13.93 
16.33 
15.4 

 
14.84 
13.06 
10.67 
12.04 

15 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

79.4 
71.37 
72.63 
74.23 
58.3 

0.77 
0.23 
0.6 
0.17 
0.2 

22.07 
18.43 
17.93 
19.63 
17.37 

 
8.84 
7.94 
5.78 
21.64 
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No. รอบฟอกสี Mean *L Mean *a Mean *b DE 
16 ก่อนฟอก 

20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

67.97 
68.6 
70.43 
71.77 
69.23 

-0.5 
0.5 

-0.67 
-0.2 
0.37 

14.47 
14.2 
16.33 
17.93 
15.47 

 
1.32 
3.26 
5.3 
1.98 

17 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

63.77 
66.9 
66.7 
67.57 
64.93 

-0.4 
-0.53 
-0.23 
-0.77 
-1.07 

13.57 
14.93 
15.7 
15.8 
15.9 

 
3.42 
3.63 
4.48 
2.69 

18 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

58.3 
59.97 
58.7 
59.07 
72.7 

-0.67 
0.5 
0.13 
0.5 
0.1 

17.73 
18.53 
18.43 
18.87 

19 

 
2.2 
1.14 
1.8 

14.48 
19 ก่อนฟอก 

20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

81.27 
82.57 
80.43 
79.3 
79.43 

-1.23 
-1.0 
-0.27 
-0.31 
-1.1 

21.7 
20.77 
25.27 
28.3 
21.3 

 
1.64 
3.79 
6.84 
1.9 

20 ก่อนฟอก 
20 นาที 
40 นาที 
60 นาที 
24 ช่ัวโมง 

63.77 
64.97 
64.6 
67.0 
64.4 

-1.2 
-1.3 
-0.7 
-0.43 
-0.93 

13.23 
11.8 
12.87 
14.63 
13.1 

 
18.86 
19.18 
16.84 
19,77 

 
เมื่อน้าค่าต่าง ๆ ไปเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสีฟันตามสูตร 

∆ E  = [(L*2 -  L*1 ) + (a*2 – a*1) + (b*2 – b*1)] ½ 
และน้ าผลไปคิดวิ เคราะห์ ตามสถิติ ของ One way anova พบว่าค่ า ∆ E ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงของสีก่อนฟอกสีฟันและ
หลังฟอกสีฟันนั้น ให้ผลว่า ฟันไม่ขาวขึ้น 
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วิจารณ์ผลหรืออภิปรายผล  
จากผลการทดลองจะเห็นว่า ก่อนการฟอกสีฟันและหลังการฟอกสีฟัน ผลการทดลองที่ได้ไม่

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยปกติการฟอกสีฟันใน
คลินิก จะทาน้้ายาฟอกสีฟันที่ด้านริมฝีปากของฟัน 2-3 รอบและทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 10-20 นาที 
ขึ้นอยู่กับค้าแนะน้าของน้้ายาแต่ละยี่ห้อ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะสังเกตได้ถึงสีฟันที่เปลี่ยนไป 
หลังจากฟอกสีฟันในคลินิกไป 1-2 ครั้ง (2-3 รอบต่อครั้ง) แต่การศึกษาครั้งนี้ท้าการฟอกสีฟัน
ทางด้านลิ้น พบว่าหลังฟอกสีฟันเป็น 20 40 และ 60 นาที เมื่อเทียบสีฟันทางด้านริมฝีปากไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่างก่อนฟอกและหลังฟอก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลาย
ปัจจัย ที่อาจมีผลต่อการทดลอง เช่น ความหนา-บางของฟันและระยะเวลาใน 
 

การฟอกสีฟัน  
 จากการศึกษาของ M.Sulieman, M.Addy, E.Macdonald, J.S.Rees ได้ท้าการทดลองเพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพของน้้ายาฟอกสีฟันโดยดูระยะทางที่ตัวน้้ายาสามารถแทรกซึมเข้าไปท้าปฏิกิริยา
กับสีของชา โดยการทดลองนี้ น้าฟันตัดกลางซี่หน้าบนมาแช่ในน้้าชาเพ่ือจ้าลองให้เกิดการติดสีของ
ฟัน จากนั้นแบ่งฟันออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือแช่ในน้้าเป็นกลุ่มทดลอง และท้าการฟอกสีฟันโดยทาน้้ายา
ไว้ 3 รอบ รอบละ 10 นาที น้าฟันมาตัดแบ่งในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง (M-D) และแนวใกล้ริมฝีปาก- 
ใกล้ลิ้น (La-Li) ผลการทดลองพบว่า น้้ายาฟอกสีฟันสามารถจะเข้าไปท้าปฏิกิริยา นั่นคือ ก้าจัดคราบ
สีของชาได้ลึกถึงชั้นเนื้อฟัน และรอยต่อของเนื้อฟันและเคลือบฟันด้านเพดานปากในบริเวณปลายฟัน 
ส่วนบริเวณท่ีความหนาของตัวฟันค่อนข้างมากเช่น คอฟัน พบว่าตัวน้้ายาไม่สามารถเข้าไปก้าจัดคราบ
สีของชาได้ที่บริเวณเนื้อฟันด้านเพดานปากได้ ดังนั้นจากผลการศึกษาดังกล่าว การฟอกสีฟันทางด้าน
เพดานปาก ตัวน้้ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อาจจะเข้าไปท้าปฏิกิริยาได้แค่ส่วนของเนื้อฟันด้าน
เพดานปาก ท้าให้เราไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีฟันทางด้านริมฝีปากได้ 

อีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของเวลา จากการศึกษาของ Van B. Haywood และคณะในปี 1994 

ที่ท้าการฟอกสีฟันทางด้านลิ้นของฟันที่ท้าวีเนียร์ ผลที่ได้พบว่า ฟันขาวขึ้นหลังจากการฟอกสีฟันเป็น
เวลา 9 เดือน ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวพบว่าต้องใช้เวลาในการฟอกสีฟันค่อนข้างนานจึงจะเห็นผล
การเปลี่ยนแปลงของสีฟันด้านริมฝีปาก ดังนั้นแล้วในการศึกษานี้ถ้ามีการเพ่ิมเวลาในการทดลองมาก
ขึน้ อาจจะพบการเปลี่ยนแปลงของสีฟันทางด้านริมฝีปากได้ 
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บทสรุป 
การฟอกสีฟันทางด้านลิ้น ด้วยน้้ายาฟอกสีฟันไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นร้อย

ละ 40 ที่เวลา 20 , 40 และ 60 นาที พบว่าค่า∆E ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่
อย่างไรก็ตามอาจจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตโดยเพ่ิมเวลาในการฟอกสีฟันให้นานยิ่งขึ้น 
อาจจะพบการเปลี่ยนแปลงของสีฟันได้ 
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การตรวจวิเคราะห์และรักษาอมีโลบลาสโตมาในกระดูกขากรรไกร 
Diagnosis and treatment of Ameloblastoma  

 

วินัย  ศิริจิตร1 
 

บทคัดย่อ 
รักษาอมีโลบลาสโตมาในกระดูกขากรรไกร ในระยะเวลา 9 ปี 2 เดือน รวบรวมได้ทั้งหมด 83 รายหรือ 

93.23 % จากผู้ป่วยด้วยโรคเนื้องอกและถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร 899 ราย อมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พมีทีเลี่ยมใน
กระดูกขากรรไกร 62 รายหรือ 6.90 % และอมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พมีทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร 21 
ราย หรือ 2.33 % อมีโลบลาสโตมาทั้งที่เกิดจากเอ๊พมีทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร และที่เกิดจากเอ๊พมีทีเลี่ยมของถุง
น้้าในกระดูกขากรรไกร พบมากในช่วงอายุ 20 ถึง 29 ปี ส่วนมากพบในเพศชาย ผู้ป่วยจะมีอาการบวมเป็นส่วนมาก 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการเกิดโรคประมาณ 2 ปี และเกิดมาในขากรรไกรล่างบริเวณฟันกรามถึงเรมัส 

ลักษณะภาพถ่านทางรังสี ส่วนมาเป็นชนิดหลายชีสท์ ลักษณะจุลพยาธิวิทยาของอมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พ
มีทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร ส่วนมากเป็นชนิด เพล็กซิฟอร์ม 

การรักษา โดยวิธีควักออกหมดก่อน ถ้าโรคลุกลามจึงจะรักษาโดยวิธีตัดกระดูกขากรรไกรส่วนที่เป็นโรค
ออก 

 

ค าส าคัญ : การตรวจวิเคราะห์, อมีโลบลาสโตมา, กระดูกขากรรไกร 
 

Abstract 
The incidence of ameloblastoma at School of Dentistry, Chulalongkorn University 

(January, 1969 to February, 1978) a total of 899 surgical specimens of tumors and cysts of the 
jaws were sent to the laboratory of Oral Pathology Department. Among thasa, 83 cases of 
ameloblastoma were proved histologically. Its high incidence of about 9.2% of total cases within 
9 year 2 months duration. 83 cases of ameloblastoma can be classified in 2 groups. There are 
intrabony ameloblastoma 62 cases or 6.90% and intracystic ameloblastoma 21 cases or 2.33% 
Most of ameloblastoma had occurred between 20 to 29 years of age and was more common in 
male. The patients were mostly found to have the swelling of jaws and the average time of 
lesion was 2 years. Location was found more in the mandible than the maxilla in the area of 
molar to ramus region. 

Roentgenographic findings of ameloblastoma were mostly polycystic lesion. 
Histopathological findings of ameloblastoma were mostly plexiform type. 

The treatment of choice of ameloblastoma was enuclention. The jaw resection will be 
considered in case of invasive ameloblastoma 
 

Keywords : Diagnosis and treatment, Ameloblastoma, The jawbone 

                                                 
1 ศาสตราจารย์ทันตแพทย ์ภาควิชาวิทยาการวินจิฉยัโรคและศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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บทน า 
อมีโลบลาสโตมา (Ameloblastoma, adamantinoma or adamantoblastoma) เป็น

เนื้องอก ที่พบบ่อยที่สุดในบรรดาเนื้องอกที่เกิดเกี่ยวข้องกับฟัน (Odontogenic tumor) เนื้องอก
ชนิดนี้ได้ถูกกล่าวถึงมาตั้งแต่โบราณกาลประมาณ 2,800 ปี ก่อนคริสต์ศักราชโดยชาวอีจิปต์ชื่อ 
Salama และ Hilmy โดยเรียกโรคนี้ว่าเป็นถุงน้้าเล็กๆ (multiloccuar cyst)พบที่แอ๊สเซ็นดิ่งเรมัส 
(ascending ramus) ของขากรรไกรล่าง  

ใน ค.ศ. 1654 Scultet ได้กล่าวถึงถุงน้้าและเนื้องอกของขากรรไกร ต่อมาเมื่อปี ค.ศ.1827 
Cusack เป็นคนแรกที่อธิบายถึงลักณะพฤกรรม และรักษาอมีโลบลาสโตมา ในปี ค.ศ.1868  Broca 
เป็นคนแรกที่อธิบายถึงพยาธิภาพ ใน ค.ศ.1885 Malassez เป็นคนแรกที่ใช่ชื่อ อดาแมนติโนมา 
(amamantinoma) เขาเชื่อว่าไม่มีอีนาเมล (anamel) เกิดในโรคนี้ Churchill เป็นคนแรกที่ใช้ชื่อ อมี
โลบลาสโตมา ในปี ค.ศ.1932 อมีโลบลาสโตมาในกระดูกขากรรไกรพบได้ไม่มากนัก จากรายงานของ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปพบได้ประมาณ 1% ของเนื้องอกและถุงน้้าขากรรไกร ในประเทศญี่ปุ่นพบได้
ประมาณรอ้ยละ 3 อมีโลบลาสโตมามีจุดก้าเนิดโดยทั่วไป ดังนี้ 

1. เซลล์ส่วนที่เหลือของอวัยวะที่ไปเป็นฟัน (Cell rests of the enamel organ) ซึ่งอาจจะ
เป็นส่วนทีตกค้างของเด็นตัล แลมมีนา (dental lamina) หรือส่วนที่ตกค้างของ เฮ้ิทวิกสชิท 
(Hertwig’s sheath)และส่วนที่ เหลือของเอ๊พปิทิ เลียลของมัลลาสเซ่ (The epithelial rests of 
mallassez) 

2. เอ๊พปิที เลี่ ยมของถุ งน้้ าที่ เกี่ ยวข้องกับ ฟัน  (Epithelium of odontogenic cysts)
โดยเฉพาะถุงน้้าเด็นติเจอรัส(dentigerous cysts)และโอดอนโตมา(Odontoma) 

3. การเปลี่ยนแลงของการเจริญเติบโตของอวัยวะที่จะไปเป็นฟัน (Disyurbances of the 
developing enamel organ) 

4. เซลล์พ้ืนฐาน เซลล์ของเอ๊พปิทีเลี่ยมที่ปกคลุมขากรรไกร (Basal cell of the surface 
epithelium of the jaws) 

5. เอ็พปิทีเลี่ยมในส่วนอ่ืนๆของร่างกาย เช่น ที่ต่อม ปิตุยตารี่ (Pituitary gland)อมีโลบ
ลาสโตมาส่วนใหญ่เกิดในกระดูกขากรรไกร แต่อาจะเกิดในเนื้อเยื่ออ่อนได้ เช่น ที่เยื่อบุผนังข้างแก้ม 
เหงือก และริมฝีปาก ได้มีการรวบรวม อมีโลบลาสโตมาหลายท่านด้วยกัน เช่น McFarland และ 
Patterson รายงาน 196 ราย ในปี ค.ศ.1931 Robinson รายงาน 379 ราย ในปี ค.ศ. 1937 Small 
และ Waldron รายงาน 1,036 ราย ในปี ค.ศ. 1955 และ Smith รายงาน 30 รายในปี ค.ศ.1960 
จากการวิเคราะห์อาการทางคลินิกจาก การรายงานที่กล่าวมานี้รวมทั้งต้าราต่างๆ ปรากฏว่าอาการ
ทั่วๆ ไปของอมีโลบลาสโตมาก่อนวินิจฉัยโรคจะไม่เจ็บ แต่บวมและมักไม่เป็นแผล เจริญเติบโตขึ้น
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อย่างช้าๆ บางรายมีอาการมานานกว่า 50 ปี ประมาณ 1/3 ของผู้ป่วยทั้งหมดจากรายงานข้างต้น
กล่าวได้ว่าการเจริญเติบโตอย่างน้อยประมาณ 2 ปี ในขณะท้าการวินิจฉัยโรคครั้งแรกอายุของผู้ป่วยที่
เกิดโรคนี้อยู่ระหว่าง 20 ถึง 40 ปี อายุเฉลี่ย 34 ปี รายละเอียดเกี่ยวกับเพศและชาติพันธุ์ไม่ ได้ศึกษา 
ประมาณ 80 % ของเนื้องอกที่เกิดในขากรรไกรล่าง และ 70 % เกิดในบริเวณฟันกรามและเรมัส 
ไพรัช ธีรวรางกูร รายงาน อมีโลบลาสโตมา 74 ราย จากโอซากาประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1969 ว่า
อายุที่เกิดโดยเฉลี่ย 35.8 ปี มีอาการทางคลินิกก่อนการวินิจฉัยโรค 5.2 ปี 96 % เกิดในขากรรไกรล่าง 
61 % เกิดในเพศชาย บริเวณท่ีจะพบมากที่บริเวณฟันกรามน้อย (Permolar) ถึงเรมัส 

ลักษณะภาพถ่ายรังสีของโรคนี้  โดยมากจะมีลักษณะเป็นเงาด้าหลายๆ  วงรวมกัน 
(multiloccular radiolucency) ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา (histopathology) ที่พบเสมอมี 2 ชนิด 
ฟอลลิคิวล่า (follicular) และเพล็กซิฟอร์ม (plexiform) หรืออาจมีทั้ง 2 ชนิดผสมอยู่ในเนื้องอก
เดียวกัน การรักษาโดยทั่วไปเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง (benign)หรือเนื้องอกร้ายแรงเฉพาะที่ 
(locally malignant) แต่ก็ มี รายงาน เนื้ องอกชนิ ดนี้ ว่ า เป็ นชนิ ดร้ายแรง (malignant) และ
แพร่กระจาย (metastasis) ไปยังอวัยวะใกล้เคียงได้ แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันเท่าใดนัก การรักษาที่
ดี คือการผ่าตัดเอาออก ในบางกรณีอาจจะต้องตัดขากรรไกรข้างที่เป็นโรคออก (hemisection) ได้มี
ผู้ใช้รังสีรักษาโรคนี้ แต่ไม่ประสพความส้าเร็จ 

ส้าหรับอมี โลบลาสโตมาที่ เกิดจากเอ็พปิที เลี่ ยมของถุงน้้ าของฟัน ( Intracystic or 
intramural ameloblastoma) นั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง Cahn เป็นคนแรกที่รายงานโรคนี้
ในปี ค.ศ. 1933 Paul,Fay และ Stamp รายงานว่า 82 % ของฟอลลิคิวล่าซิสท์ (follicular cysts) 
ชึ่งได้แก่ เด็นติเจอรัส ซิสท์ และไพรโมเดี่ยล ซิสท์ (primodial cysts)จะมีโอดอนโดเจ็นนิคเอ็พปิที
เลี่ยม (Odontogenic epithelium) อยู่ที่ผนังของซิสท์เอ๊พปิทีเลี่ยมนี้ ปกติจะไม่มีปฏิกิริยาอย่างไร
รวมทั้งอาการทางคลีนิค แต่อาจจะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอมีโลบลาสโตมาได้ Bhaskar 
รายงานว่า 5 ถึง 6 % ของฟอลลิคิวล่าซิสท์ จะเกิดเป็นอมีโลบลาสโตมาได้ Bernier รายงานว่า เด็นติ
เจอรัส ซิสท์ มีโอกาสที่จะเกิดอมีโลบลาสโตมาได้ 33 % Getter รายงานถุงน้้าและอมีโลบลาสโตมามี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน Meyer ได้ศึกษาโรคนี้ 25 รายในเวลา 10 ปี พนว่า อมีโลบลาสโตมาเพียง 
4 รายเท่านั้นทีเ่กิดจากฟอลลิคิวล่าซิสท์ คือประมาณ 1 % และสรุปว่าแม้ว่าการเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยม
ของถุงน้้านี้ จะไม่ค่อยพบบ่อยนัก แต่ก็เกิดได้อาการทางคลีนิคและลักษณะภาพทางรังสีของโรคนี้แยก
ไม่ค่อยออกจากเด็นติเจอรัส ซิสท์มักจะพบเสมอบริเวณฟันกรามซี่สุดท้าย (Third Molar)อายุที่พบ
มักจะอยู่ในช่วงระหว่าง 10-30 ปี การักษาโดยมากก็ควักเอาถุงน้้าและฟันที่อยู่ในถุงน้้าออก หรืออีก
นัยหนึ่งก็คือ การรักษาถุงน้้านั่นเอง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงผลการตรวจและทบทวนผู้ป่วยที่ เป็นโรคอมีโลบลาสโตมาในกระดูก

ขากรรไกรที่เข้ารับการรักษามามากกว่า 5 ปี  
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและรูปร่างลักษณะของอมีโลบลาสโตมา 
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างลักษณะของอมีโลบลาสโตมา 
4. ศึกษาบริเวณท่ีเกิดโรคอมีโลบลาสโตมา 
5. ศึกษาการท้าลายกระดูกและคอร์เท็กซ์ (Cortex) ของอมีโลบลาสโตมา 
6. ศึกษาการละลายของปลายรากฟันและการล้มของฟันกับต้าแหน่องของฟันต่างๆ 
7. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณะของอมีโลบลาสโตมากับการละลายของปลายราก

ฟันและการล้มของฟัน 
8. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฟันคุดที่อยู่ในก้อนเนื้องอก (Tumor mass) กับรูปร่างลักษณะ

ของอมีโลบลาสโตมา 
9. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับฟันคุดที่บรรจุอยู่ในก้อนเนื้องอก 
10. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของอมีโลบลาสโตมากับการได้รับการรักษา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมมาย ประชากรที่รับการตรวจรักษามามากกว่า 5 ปี ขึ้นไป 
2. การพัฒนาเครื่องมือ-ทดลองตั้งประเด็นค้าถามการวิจัย โดยขอค้าแนะน้าจากผู้เชี่ยวชาญ 
3. น้ากรอบแนวคิดมาพิจารณาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 
4. ด้าเนินการวิธีโดยตรวจและทบทวนผู้ป่วยที่เป็นโรคอมีโลบลาสโตมาในกระดูกขากรรไกร

จากจ้านวนเนื้องอกและถุงน้้า (Tumors and cysts) ที่พบในกระดูกขากรรไกรทั้งหมด 
จากสมุดรายงานผลการตรวจสอบชิ้นเนื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือให้ได้จ้านวนข้อมูลและจ้านวนร้อยละของโรคอมีโลบลาสโตมา ซึ่งเข้ามา
รักษารวมเป็นเวลา 9 ปี 2 เดือน  

1. ตรวจและทบทวนทางด้านคลินิกของผู้ป่วยที่เป็นโรคอมีโลบลาสโตมาในกระดูกขากรรไกร

ในระยะเวลา 9 ปี 2เดือน จากประวัติของผู้ป่วยเพ่ือให้ได้จ้านวนข้อมูลและจ้านวนเปอร์เซ็นต์ของโรค

การตรวจสอบและทบทวนนี้ประกอบไปด้วย  

1.1 ตรวจและทบทวนอายุ 
1.2 ตรวจและทบทวนเพศ 
1.3 ตรวจและทบทวนลักษณะอาการและระยะเวลาเฉลี่ยของการเกิดโรค 
1.4 ตรวจและทบทวนโรคที่เกิดในกระดูกขากรรไกร 

2. ตรวจและทบทวนภาพรังสีของผู้ป่วยที่เป็นโรคอมีโลบลาสโตมาในระยะเวลา 9 ปี 2 เดือน        

จากแผนกวิชารังสีวิทยา ภาพรังสีทั้งหมดเป็นภาพถ่ายด้วยวิธีการต่างๆ กันดังนี ้คือ  

2.1 ออร์โธแพนโธโมแกรม (Orthopanthomogram) 
2.2 พี.เอ.วิว ของกระโหลกศีรษะ (P.A.View of skull) 
2.3 อ๊อคคลูซอลฟิล์ม (Occlusal film) ทั้งชนิดโตโปกร๊าฟฟิค (Topographic) 
และครอสเซ็คซั่น (Cross-section technique) 
2.4 เพริอะปิคอลฟิล์ม (Periapical film) 

3. แล็ททึรัลอ็อบลิกวิว ขากรรไกรล่าง (Lateral Oblique View of mandible)การตรวจอบ
และทบทวนภาพรังสี จะศึกษาอย่างละเอียดให้ได้จ้านวนข้อมูลและจ้านวนร้อยละถึงปรากฏการณ์
ต่างๆดังนี ้

3.1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและรูปร่างลักษณะของอมีโลบลาสโตมา 
3.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างลักษณะของอมีโลบลาสโตมา 
3.3 ศึกษาบริเวณท่ีเกิดโรคอมีโลบลาสโตมา 
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3.4 ศึกษาการท้าลายกระดูกและคอร์เท็กซ์ (Cortex) ของอมีโลบลาสโตมา 
3.5 ศึกษาการละลายของปลายรากฟันและการล้มของฟันกับต้าแหน่องของฟันต่างๆ 
3.6 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณะของอมีโลบลาสโตมากับการละลายของปลาย

รากฟันและการล้มของฟัน 
3.7 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฟันคุดที่อยู่ในก้อนเนื้องอก (Tumor mass) กับรูปร่าง

ลักษณะของอมีโลบลาสโตมา 
3.8 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับฟันคุดที่บรรจุอยู่ในก้อนเนื้องอก 
3.9 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของอมีโลบลาสโตมากับการได้รับการรักษา 

4. ตรวจทบทวนทางจุลพยาธิวิทยา โดน้าสไลด์ของผู้ป่วยที่เป็นอมีโลบลาสโตมาทั้งหมดใน
ระยะเวลา 9 ปี 2 เดือน มาตรวจทบทวนโดยละเอียดเพ่ือให้ได้จ้านวนข้อมูลและจ้านวนร้อยละของ
ชนิดต่างๆ ของโรค ซึ่งแบ่งตามฮิสโตปาโถโลยี่ 

5. ตรวจและทบทวนวิธีการรักษารวมทั้งติดตามผลของการรักษาโรคอมีโลบลาสโตมา ใน
ระยะ เวลา 9 ปี 2 เดือน เพ่ือให้ได้จ้านวนข้อมูลและจ้านวนร้อยละของการรักษาและการติดตามของ
การรักษา 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลของการตรวจและทบทวนผู้ป่วยที่เป็นโรคอมีโลบลาสโตมาในกระดูกขากรรไกร เป็น

เวลา 9 ปี 2 เดือน ปรากฏผล 

จากตารางที่ 1 ว่ามีจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคอมีโลบลาสโตมาจ้านวน 83 ราย หรือ 9.23 % จาก
จ้านวนเนื้องอกและถุงน้้าทั้งหมด 899 ราย ในจ้านวนอมีโลบลาสโตมาท้ังหมด 83 ราย พบว่าเป็น อมี
โลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร 62 ราย หรือ 6.90 % จากจ้านวนเนื้องอก
และถุงน้้าทั้งหมด 899 ราย อมีโลบลาสโตมา เกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร 21 ราย หรือ 
2.33 % ซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็นเกิดจากเอ็พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าเด็นติเจอรัส 10 ราย หรือ 1.11 % 
และเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าอ่ืนๆ 11 ราย หรือ 1.22 % ส้าหรับตระกูลต่างๆที่มีชื่อเกี่ยวข้อง
กับอมีโลบลาสโตมา เช่น แอ็ดเดนโน อมีโลบลาสโตมา (Adeno ameloblastoma) , อมีโลบลาสติค
ไพโบรมา (Ameloblastic fibroma) ฯลฯ จะไม่เกี่ยวข้องอยู่ในการวิจัยนี้เพราะแอ็ดเดนโน อมีโลบ
ลาสโตมา ในปัจจุบันแบ่งแยกต่างหากอมีโลบลาสโตมา ส่วนอมีโลบลาสติคไพโบรมา เป็นชนิดรวมของ
เอ็พปิทีเลี่ยมและมีโซเดิม (mesoderm) นอกจากนี้พฤติกรรมก็แตกต่างกันออกไป 
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Table 1. Showing the number of tumors and cysts and Ameloblastoma form Oral 
Pathotogy Department 
 

Number of 
tumors and cysts 

Total 
Ameloblastoma 

Intrabony 
Ameloblastoma 

Intracystic Ameloblastoma 

Number 
Dentigerous 

Cyst 
Other 
Cysts 

48 
72 
78 
124 
105 
84 
98 
137 
132 
21 

5 
3 
5 
11 
8 
5 
8 
11 
24 
3 

3 
2 
4 
7 
6 
3 
7 
8 
19 
3 

2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
3 
5 
- 

1 
1 
- 
3 
1 
- 
- 
3 
1 
- 

1 
- 
1 
1 
1 
2 
1 
- 
4 
- 

899 
(100)% 

83 
(9.23)% 

62 
(6.90)% 

21 
(2.33)% 

10 
(1.11)% 

11 
(1.22)% 

 
ผลของการตรวจและทบทวนทางด้านคลินิกของผู้ป่วยที่ เป็นอมีโลบลาสโตมาทั้งที่ เกิดจาก         

เอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกรและที่เกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร ในระยะเวลา 9 ปี 
2 เดือน ปรากฏผลดังนี้ 

ผลของการตรวจและทบทวนเกี่ยวกับอายุจากตารางที่ 2 ปรากฏผลว่า อมีโลบลาสโตมาเกิดจาก
เอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร 62 ราย จะพบมากในช่วงอายุ 20 ถึง 29 ปี คือพบ 17 รายหรือ 27.42 % 
ในช่วงอายุ 70 ถึง 79 ปี จะพบน้อยที่สุดคือ 1 ราย หรือ 1.61 % อมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมใน
กระดูกขากรรไกร 2 ราย จะพบมากในช่วงอายุ 20 ปี ถึง 29 ปี เช่นกัน คือ พบ 12 ราย หรือ 57.14 % 
ในช่วงอายุ 40 ถึง 49 ปี จะพบน้อยที่สุด คือ 1 รายหรือ 4.76 % 
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Table 2. Age-group (by decade) incidence of Ameloblastoma 
 

Intrabony Ameloblastoma Intracystic Ameloblastoma 

12 (19.35 %) 5 (23.81 %) 
17 (27.42 %) 12 (57.14 %) 
14 (22.60 %) 3 (14.29 %) 
12 (19.35 %) 1 (4.76 %) 
4 (6.45 %) --- 
2 (3.22 %) --- 
1 (1.61 %) --- 

62 (100 %) 21 (100 %) 
 

ผลของการตรวจและทบทวนเกี่ยวกับเพศจาตารางที่ 3 ปรากฏว่า อมีโลบลาสโตมาเกิดจาก
เอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร 62 ราย จะพบมากในเพศชาย 35 รายหรือ 56.45 % ในเพศหญิง
พบ 27 รายหรือ 43.55 % อมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร 21 ราย พบมา
ในเพศหญิง 11 รายหรือ 52.38 % ในเพศชายพบ 10 รายหรือ 47.62 % 
 

Table 3. The incidence of Ameloblastoma classified by sex 
 

Sex Intarbony Ameloblastoma Intracystic Ameloblastoma 

Male 35 ( 56.45 %) 10 (47.62 %) 
Female 27 (43.55 %) 11 (52.38%) 

Total 62 (100 %) (100 %) 
 

ผลของการตรวจและทบทวนลักษณะอาการและระยะเวลาเฉลี่ยของการเกิดโรคเป็นจ้านวนปี       
จากตารางที่ 4 ปรากฏว่า อมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร 62 ราย ผู้ป่วยมี
อาการบวม 51 รายหรือ 82.26 % อาการบวมจะเจ็บ 9 รายหรือ 14.52 % การเป็นแผล 2 ราย 3.22 
% และคิดระยะเวลาเฉลี่ยของการเกิดโรค 2.7 ปี อมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูก
ขากรรไกร 21 ราย ผู้ป่วยมีอาการบวม 14 รายหรือ 66.67% อาการบวมจะเจ็บ 3 รายหรือ 14.28 % 
และคิดระยะเวลาเฉลี่ยของการเกิดโรค 2 ปี 
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Table 4. Classification of Ameloblastoma by symtoms and average time of lesions 
 

Type Total Swelling 
Swelling 
and Pain 

Ulcer Unknown 
Average Time 
of Lesion in 

year 
Intrabony 

Ameloblastoma 
62 

(100 %) 
51 

(28.26 %) 
9 

(14.52%) 
2 

(3.22%) 
--- 2.7 

Intracystic 
Ameloblastoma 

21 
(100 %) 

14  
(66.67%) 

3 
(14.28%) 

--- 
4 

(19.05 %) 
2 

 

ผลของการตรวจและทบทวนโรคที่เกิดในกระดูกขากรรไกร จากตารางที่ 5 ปรากฏว่า                  
อมีโล บลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร 62 ราย เกิดในกระดูกขากรรไกรล่าง 54 
รายหรือ 87.10 % กระดูกขากรรไกรบนเกิด 8 รายหรือ 12.90 % อมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิที
เลี่ยมในกระดูกขากรรไกร 21 ราย เกิดมากในกระดูกขากรรไกรล่าง 14 รายหรือ 66.67% กระดูก
ขากรรไกรบนเกิด 7 รายหรือ 33.33 % 
 

Table 5. Classification of Ameloblastoma by location 
 

 

ผลการตรวจและภาพรังสีของผู้ป่วยที่เป็นโรคอมีโลบลาสโตมา ในระยะเวลา 9 ปี 2 เดือน   
จากภาควิชารังสีวิทยา ปรากฏว่า ในจ้านวนผู้ป่วยทั้งหมด 83 ราย สามารถหาภาพรังสีได้ทั้งหมด 57 
รายเท่านั้น การศึกษาตรวจและทบทวนภาพรังสีมีผลดังต่อไปนี้  

ผลของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและรูปร่างลักษณะของอมีโลบลาสโตมา จาก
ตารางที่ 6 ปรากฏว่า ในผู้ป่วยทั้งหมด 57 ราย เป็นลักษณะซิสท์เดี่ยว (monocystic) 19 ราย หรือ 
33.33 % และพบในช่วงอายุ 20 ถึง 29 ปี มากที่สุดคือ พบ 7 รายหรือ 12.28 % ดังแสดงในรูปที่ 4 
เป็นลักษณะหลายซีสท์ (polycystic) ซึ่งรวมทั้งซิสท์เล็กๆอยู่ด้วยมี 32 รายหรือ56.14 % และพบ
มากในช่วงอายุ 20 ถึง 29 ปี คือพบ 11 รายหรือ 19.29 % ดังแสดงในรูปที่ 5 ส้าหรังลักษณะแบบ
ฟองสบู่ (soap bubble appearance) มี 6 รายหรือ 10.52 % และพบมากในช่วงอายุ 20 ถึง 29 ปี 
และ 40 ถึง 49 ปี กลุ่มละ 2 ราย หรือ 3.50 % ดังแสดงในรูปที่ 6 การขยายตัวทางด้านแก้ม 

Jaws Intarbony Ameloblastoma Intracystic Ameloblastoma 

Mandible 54 (87.10%) 14 (66.67 %) 
Maxilla 8 (12.90%) 7 (33.33 %) 
Total 62 (102 %) 21 (100 %) 
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(buccal expansion) ของอมีโลบลาสโตมา และเห็นเป็นลักษณะหลายซิสท์ แสดงในรูปที่ 7 ส่วนรูป
ที่ 8 เป็นภาพรังสีแสดงลักษณะหลายซิสท์ที่พบรอบปลายรากฟัน 
 

Table 6. Showing the relationship of shape and age of Ameloblastoma 
 

shape and age Monocystic Polycystic Soap bubble Total 
10-19 5 7 - 12 (21.05 %) 
20-29 7 (12.28%) 11 (19.29 %) 2 (3.50 %) 20 (35.09 %) 
30-39 3 6 1 10 
40-49 3 4 2 9 
50-59 - 2 1 3 
60-69 1 2 - 3 
Total 19 (33.33 %) 32 (56.14 %) 6 (10.52 %) 57 (100 %) 

 

เป็นผลของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างลักษณะของอมีโลบลาสโตมา 
จากตารางที่ 7 ปรากฏว่า ในผู้ป่วยทั้งหมด 57 ราย พบว่าโรคนี้เป็นซิสท์เดี่ยวทั้งหมด 19 รายหรือ 
33.33 % ซึ่งมีขนาดเท่ากันไข่ไก่ 7 รายหรือ 12.28 % ลักษณะหลายซิสท์ มี 32 รายหรือ 56.14 % 
ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไข่ไก่ 21 รายหรือ 36.84 % และลักษณะแบบฟองสบู่มี 6 รายหรือ 10.52 % ซึ่งมี
ขนาดใหญ่กว่าไข่ไก่ 5 รายหรือ 8.77 % สรุปผลได้ว่าผู้ป่วยมีขนาดของโรคนี้ใหญ่กว่าไข่ไก่ 32 ราย 
หรือ 56.10 % และเป็นลักษณะหลายซิสท์ 
 

Table 7. Showing the relationship of shape and size of Ameloblastoma 
 

shape and Size Monocystic Polycystic Soap bubble Total 
Smaller than hen egg  6 3 - 9 
Hen egg 7 (12.28 %) 8 1 16 
Bigger than hen egg 6 21 (36.84%) 5 (8.77%) 32 (56.10%) 

Total 19 (33.33%) 32 (56.14%) 6 (10.52%) 57 (100%) 
 

เป็นผลของการศึกษาบริเวณที่เกิดโรคอมีโลบลาสโตมา จากตารางที่ 8 ผู้ป่วยทั้งหมด 57 ราย 
ปรากฏว่า โรคที่เกิดมาในกระดูกขากรรไกรล่าง 51 รายหรือ 89.47 % เกิดในกระดูกขากรรไกรบน 6 
รายหรือ 10.52 % ในกระดูขากรรไกรล่างเกิดมาบริเวณฟันกรามถึงเรมัส 17 รายคือ 29.82 % 
บริเวณที่พบน้อยที่สุดในกระดูกขากรรไกรล่าง คือบริเวณฟันหน้า 1 รายหรือ 45.61% และเกิดทั้งข้าง
ซ้ายและข้างขวาติดต่อกัน 14 รายหรือ 24.55 % 
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Table 8. Showing the specific location of Ameloblastoma 
 

Mandible Maxilla 
Involved both side of mandible 14 (24.55%) 
Incisor egion 1 (1.75%) 
Incisor to molar region 6 (10.52%) 
Permolar to ramus region 10 (17.54%) 
Molar to ramus region 17 (29.82%) 
Retromolar region 3 (5.26%) 

Incisor to molar region 3 (5.26%) 
Permolar to molar region 1 (1.75%) 
Incisor to permolar region 1 (1.75%) 
Molar to Tu berocity region 1 (1.75%) 
 

Total 51 (89.47%) Total 6 (10.52%) 
 

เป็นผลของการศึกษาการท้าลายกระดูกและคอร์เท็กซ์ (Cortex) ของอมีโลบลาสโตมา จาก 
ตารางที่ 9 ผู้ป่วยทั้งหมด 57 ราย ปรากฏว่า ส่วนใหญ่กระดูกคอร์เท็กซ์ถูกท้าลายจนบางมากพบมี 28 
รายหรือ 48.13 % จาการศึกษาเพ่ิมเติมจากหัวข้อ 3.4 พบว่าภาพรังสี 57 รายตรงปลายของส่วนโค้ง
ของซิสท์ซึ่งเป็นส่วนแหลมยื่นเข้าไปภายใน (Scalloped border) พบมี 27 รายหรือ 47.36 % 
ลักษณะของซิสท์เดี่ยวทังหมด 19 ราย พบว่าไม่มี เซบตัม (Septum) อยู่ภายใน 12 รายหรือ 63.15 
% ส่วนที่เหลืออีก 7 รายหรือ 36.84 % พบว่ามีกระดูกยื่นเข้าไปเล็กน้อย ซึ่งยังแบ่งออกเป็นหลายๆ 
ซิสท์ 
 

Table 9. Classification of Ameloblastoma by bone destruction region 
 

Bone destruction Number 
Located only spongy bone 
Thin cortex 
Thin cortex and partiallt destroy 
Compltely destroy of cortex 

5 ( 8.77 %) 
2.8 (49.13 %) 
17 (29.82 %) 
7 (12.28 %) 

Total 57 (100%) 
 

เป็นผลการศึกษาการละลายของปลายรากฟันและการล้มของฟันที่เกิดจากถุงน้้ากับต้าแหน่ง
ของฟันต่างๆ จากตารางที่ 10 ปรากฏว่า ผลของผู้ป่วยทั้งหมด 52 ราย มีฟัน 211 ซี่ ที่ติดอยู่กับผนัง
ของซิสท์หรือถุงน้้า หรือถุงน้้าขยายตัวล้อมปลายรากฟันไว้ พบว่ามีการละลายของปลายรากฟัน 38 ซี่
หรือ 18.01 % ฟันกรามชึ่งมีรากมากว่า 2 รากพบว่ามีการละลายตัวมากว่าฟันรากเดียวมี 15 ซี่หรือ 
7.11 % ฟันที่ล้มเนื่องจากถุงน้้าพบว่ามี 53 ซี่หรือ 25.11% ฟันหน้าและฟันเขี้ยวชึ่งมีรากเดียวจะมี



56 
 

 
รวมบทความทางวิชาการด้านทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

 

การล้มมากที่สุด คือ 33 ซี่หรือ 15.64 % ฟันที่ติดกับผนังของถุงน้้าหรือถุงน้้าขยายตัวล้อมปลายราก
ฟันไว้และไม่มีการละลายที่ปลายรากฟันและไม่ล้มพบว่ามี 113 ซี่หรือ 53.22 % ฟันหน้าและฟัน
เขี้ยวจพพบมาที่สุดพบว่ามี 49 ซี่หรือ 23.22% ฟันที่ติดกับผนังของถุงน้้าหรือถุงน้้าขยายตัวล้อม
ปลายรากฟันไว้ มีทั้งการละลายและการล้มของฟันพบว่ามี 7 ซี่หรือ 3.31% ฟันหน้าและฟันเขี้ยวจะ
พบมากที่สุด พบว่ามี 6 ซี่หรือ 2.84% 
 

Table 10. Showing the relationship of teeth and root inclusion in 
Ameloblastoma patients 
 

Teeth and Root inclusion 
Inclusion and 

Canine 
Premolar Molar 

Total Number 
of Teeth 

Resoption 
Divergency 
No Resoption and no 
Divergency 
Resoption and Divergency 

14 
33 (15.64%) 
49 (23.22%) 

 
6 (2.84%) 

9 
16 
35 
 
1 

15 (7.11%) 
4 
29 
 
- 

38 (18.01%) 
53 (25.11%) 
113 (53.55%) 

 
7 (3.31%) 

Total 102 (48.34%) 61 (28.90%) 48 (22.74%) 211 (100%) 
 

เป็นผลของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของอมีโลบลาสโตมากับการละลาย
ของปลายรากฟันและการล้มของฟัน จากตารางที่ 11 ผู้ป่วยทั้งหมด 57 ราย ปรากฏว่า ลักษณะซิสท์
เดี่ยวที่อยู่ชิดหรือล้อมรอบปลายรากฟันไว้ ท้าให้เกิดการละลายของปลายรากฟันและการล้มของฟัน
ทั้งหมดมี 34 ซี่หรือ 16.11 % พบว่ามีการละลายที่ปลายรากฟันและล้มมาที่สุด 14 ซี่หรือ 6.63% 
ลักษณะหลายซิสท์มีทั้งหมด 149 ซี่หรือ 70.61% พบว่ามีละลายที่ปลายรากฟันและล้มมากที่สุด 84 
ซี่หรือ 39.81% และลักษณะที่เป็นฟองสบู่ทั้งหมด 28 ซี่หรือ 13.27 % ท้าให้เกิดการละลายที่ปลาย
รากและล้มมากที่สุด 15 ซี่หรือ 7.11 % จะเห็นลักษณะของหลายซิสท์ท้าให้เกิดการละลายที่ปลาย
รากฟันและล้มมากที่สุด 
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Table 11. Showing the relationship of root inclusion and shape of 
Ameloblastoma 
 

Root and Shape 
 

Resoption 
 

 
Divergency 

 

Resoption 
and 

Divergency 

No 
Resoption 
and no 

Divergency 

Number of 
Teeth 

Monocystic 
Polycystic 
Soap bubble 

7 
25 
6 

11 
35 
15 

14 (6.63%) 
84 (39.81%) 
15 (7.11%) 

2 
5 

34 (16.11%) 
149 (70.61%) 
28 (13.27%) 

Total 38 (18.00%) 53 (25.11%) 113 (53.55%) 7 (3.31%) 211 (100%) 
 

เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฟันคุดทีอยู่ในก้อนเนื้องอก (tumormass) กับรูปร่าง
ลักษณะของ อมีโลบลาสโตมา จากตารางที่ 12 ผู้ป่วยทั้ง 57 ราย ปรากฏว่า เด็นติเจอรัสซิสท์มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือร่วมกันการเป็นอมีโลบลาสโตมา 16 รายหรือ 28.07% ลักษณะหลายซิสท์จะมาพบ
มากถึง 11 รายหรือ 68.79% บริเวณฟันกรามที่ 3 ล่างจะเกิดมาก คือเกิด 9 รายหรือ 56.25% ดัง
แสดงในรูปที่ 9 
 

Table 12. Showing the relationship of shape and unerupted of Ameloblastoma 
 

shape and 
unerupted teeth 

Monocystic Polycystic 
Soap 

bubble 
Total 

Upper lateral incisor 
Lower lateral incisor 
Lower canine 
Lower 2 Premolar 
Lower 2 molar 
Lower 3 Molar 

1 
- 
- 
- 
- 
3 

- 
1 
- 
2 
2 
6 

- 
- 
1 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
2 
2 

9 (56.25%) 
Total 4 (25%) 11 (68.79%) 1 (6.25%) 16 100%) 

 

เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและฟันคุดที่บรรจุอยู่ในก้อนเนื้องอก จากตารางที่ 
13 ผู้ป่วยทั้งหมด 57 ราย ปรากฏว่า ผลผู้ป่วยในช่วงอายุ 10 ปี ถึง 29 ปี จะพบฟันคุดร่วมกับถุงน้้า
เด็นติเจอรัสแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือร่วมกับการเป็นอมีโลบลาสโตมามากที่สุด คือ 12 รายหรือ 
21.06 % 
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Table 13. Showing the relationship of unerupted teeth in tumor mass and age 
of Ameloblastoma patients 
 

Unerupted 
teeth // Age 

Upper 
lateral 
incisor 

Lower 
lateral 
incisor 

Lower 
canine 

Lower 2 
Premolar 

Lower 2 
molar 

Lower 3 
Molar 

Total 

10-19 
20-29 
30-39 

1 
- 
- 

1 
- 
- 

- 
- 
1 

1 
1 
- 

1 
- 
1 

2 
5 
2 

6 (10.53%) 
6 (10.53%) 
4 (7.01%) 

Total 1 1 1 2 2 9 (15.79%) 16 (28.07%) 
 

เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างและลักษณะของอมีโลบลาสโตมากับการได้รับ
รักษา จากตารางที่ 14 ผู้ป่วยทั้งหมด 57 ราย ปรากฏว่า ผู้ป่วยทั้งที่เคยได้รับการักษาและไม่เคยได้รับ
การักษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นชนิดหลายซิสท์มี 32 รายหรือ 56.14% ชนิกซิสท์เดี่ยวมี 19 รายหรือ 
33.33% และเป็นชนิดแบบฟองสบู่ 6 รายหรือ 10.52% ในจ้านวนผู้ป่วย 57 ราย มีผู้ป่วยที่ไม่เคย
ได้รับการรักษา 34 รายหรือ 59.64% และเคยได้รับการรักษามาแล้วไม่หายหรือมีการเกิดใหม่ของโรค 
23 รายหรือ 40.35% 
 

Table 14. Showing the relationship of treatment and shape of Ameloblastoma 
 

Treatment / Shape Untreated case 
Treated or 

Recurrent case 
Total 

Manocystic 
Polycystic 
Soap bubble 

10 
19 
5 

9 
13 
1 

19 (33.33%) 
32 (56.14%) 
6 (10.52%) 

Total 34 (59.64%) 23 (40.35%) 57 (100%) 
 

ผลการตรวจทบทวนทางจุลพยาธิวิทยา โดยทั่วไปแล้วลักษณะจุลพยาธิวิทยาของอมีโลบ
ลาสโตมา ประกอบด้วยเอ๊พปิทีเลี่ยมซึ่งเรียงตัวต่อกันเป็นเส้น (strands) เป็นรัง (nests) เป็นรูปกลุ่ม
หรือเกาะ (islands) หรือเป็นรูปคล่ายเส้นเชือก (cords) เอ๊พปิทีเลี่ยมเหล่านี้ทีรูปร่างคล้ายอวัยวะที่
จะสร้างฟัน (enamel organ) ซึ่งอาจจะแบ่งรูปร่างลักษณะได้เป็นชนิดต่างๆ กัน คือ ชนิดเพล็กซิ
ฟอร์ม ชนิดอแคนโธมาตัส ชนิดฮีแมนจิโอม่า ชนิดถุงน้้า ชนิดแกรนนูล่า เป็นต้น จากสไลด์ผู้ป่วย 83 
ราย ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ คือ  
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1. จุลพยาธิวิทยาของอมีโลบลาสโตมาที่เกิดจากเอ๊พปิที เลี่ยมในกระดูกขากรรไกร 62 ราย 
จากตารางที่ 15 ปรากฏว่า ชนิดเพล็กซิฟอร์ม พบมากที่สุด 23 รายหรือ 37.09% ดังแสดงในรูปที่ 10 
ส่วนชนิดฟอลลิคิวล่า ชนิดอแคนโธมาตัส ,ฟอลลิคิวล่าและการเกิดถุงน้้า, ชนิดฮีแมนจิโอม่า และ อมี
โลบลาสโตมาในกระดูก จะเห็นได้ด่ังมนรูปที่ 11,12 ,13 ,14 และ 15 ตามล้าดับ  

2. จุลพยาธิวิทยาของงอมีโลบลาสโตมาที่เกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร 
21 ราย  

3. ปรากฏผลทางจุลพยาธิวิทยาเป็นเอ๊พปิทีเลี่ยมคล้ายอมีโลบลาสโตมาทุกราย โดยไม่
แบ่งแยกเป็นชนิดต่างๆ เหมือนในอมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร ดังแสดงใน
ตารางที่ 16 
 

Table 15. Showing the histopothological type of intrabony Ameloblastoma 
 

histopothological type of intrabony Ameloblastoma Number 

Plexiform Type 
Follicular Type 
Acanthomatous Type 
Follicular and Cyst Formation 
Follicular and Acanthomatous 
Follicular and Hemangioma 
Follicular and Plexiform and Acanthomatous 
Follicular and Acanthomatous and Plexiform and Cyst Formation 
Plexiform and Cyst Formation 
Plexiform and Follicular 
Follicular and Acanthomatous 
Plexiform and Hemangioma 
Acanthomatous and Hemangioma 

23 (37.09%) 
14 (22.58%) 
4 (6.45%) 
4 (6.45%) 
3 (4.83%) 
1 (1.62%) 
1 (1.62%) 
1 (1.62%) 
4 (6.45%) 
3 (4.83%) 
2 (3.22%) 
1 (1.62%) 
1 (1.62%) 

Total 62 (100%) 
 

5. การตรวจทบทวนวิธีการรักษาตลอดจนติดตามผลของการรักษาอมีโลบลาสโตมาเป็น
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอมีโลบลาสโตมาท่ีท้าอยู่ทุกวันนี้ แบ่งออกได้เป็น 4 วิธีใหญ่ๆคือ 
5.1 มารซุบเพียไลเชซั่น (Marsupialization) 
5.2 การควักออกหมด (Total enucleation) 
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5.3 การตัดส่วนกระดูกขากรรไกรที่เป็นโรคออก (Block resection) 
5.4 การตัดกระดูกขากรรไกรออก (Mandibulectomy or maxillectomy) 

 

5.1 มารซุบเพียไลเซซั่น หมายถึง การเปิดปากของบริเวณท่ีเป็นโรคให้กว้างโดยไม่ได้ควักส่วน
อ่ืนๆซึ่งอยู่ภายในจากบริเวณที่เป็นโรคออกวิธีนี้รวมถึงการถอนฟันบริเวณที่เป็นโรคออกด้วย การท้า
วิธีนี้เพ่ือจะส่งเนื้อไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยาและช่วยลดความดันในบริเวณที่เป็นโรคท้าให้การ
ขยายตัวของโรคลดลง กระดูกที่รองรับจะมีการเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆวิธีนี้เป็นการรักษาขั้นต้นเท่านั้น ซึ่ง
จะต้องท้าการควักออกหมดต่อไปเกือบทุกราย การรักษาวิธีนี้ท้าได้โดยการให้ยาชาเฉพาะต้าแหน่งไม่
ต้องเก็บตัวผู้ป่วยไว้ค้างคืนและจะนัดผู้ป่วยกลับมาติดตามผลการักษาในระยะต่อไป 

จากตารางที่ 16 ผู้ป่วยที่เป็นอมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมจากกระดูกขากรรไกร 62 
ราย ได้รับการรักษาโดยวิธี มารซุบเพียไลเซซั่น 10 รายหรือ 16.13 % ภายหลังการติดตาม
ผลการรักษาโดยเฉลี่ย 1/2 ปี การรักษาปรากฏผลดี 2 รายหรือ 20 % มีการเกิดของโรคขึ้นใหม่ 8 
รายหรือ 80 % ผู้ป่วยที่เป็นอมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร 21 
ราย ได้รับการักษาโดยวิธีมารซุบเพียไลเซซั่น 2 รายหรือ 9.52 % ภายหลังการติดตามผลการักษา 
1/2 ปี การรักษาปรากฏผลดีทั้ง 2 ราย 

5.2 การควักออกหมด หมายถึง ควักเอาส่วนของก้อนเนื้องอกออทังหมดโดยเหลือส่วนของ
กระดูกคอร์เท็กซ์ที่ดีรองรับไว้ โดยปกติผู้ป่วยจะมาหาทันตแพทย์ เมื่อโรครุกรามใหญ่โตจนเหลือขอบของ
กระดูกขากรรไกรรองรับเนื้องอกบางมาก ซึ่งยากท่ีจะควักออกให้หมด และอาจจะเกิดขากรรไกรหักได้
ง่าย ดังนั้นวิธีการมารซุบเพียไลเซซั่นอาจจะท้าให้ก่อนชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงควักเนื้อออกได้หมด โดบ
วิธีดมยาสลบ และให้ผู้ป่วยกลับมาดูผลการักษาเป็นระยะๆ ไป 

จากตารางที่ 15 ผู้ป่วยที่เป็นอมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมจากกระดูกขากรรไกร 62 
ราย ได้รับการรักษาโดยวิธีนี้ 25 รายหรือ 40.33% ภายหลังการติดตามผลการรักษาโดยเฉลี่ย 1.27 ปี 
ปรากฏผลการรักษาได้ผลดี 17 รายหรือ 68% มีการเกิดขึ้นใหม่ของโรค 8 รายหรือ 32% ผู้ป่วยที่เป็นอ
มีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร 21 ราย ได้รับการรักษาโดยวิธีนี้ 9 
รายหรือ 42.86% ภายหลังติมตามผลการักษา 2 ปี ปรากฏของการรักษาได้ผลดีทั้ง 9 ราย 

5.3 การตัดกระดูกขากรรไกรที่เป็นโรคออก หมาบถึง การตัดส่วนของกระดูกออก โดยเหลือส่วน
ของกระดูกที่จะเชื่อมซ้ายและขวาอยู่ต่อไป ในบางกรณีอาจมีส่วนของกรดูกด้านลิ้น (lingual plate) 
เหลืออยู่ด้วยวิธีการรักษาแบบนี้ส่วนมากใช้กับอมีโลบลาสโตมาที่มีลักษณะภาพถ่ายรังสีแบบฟองสบู่ 
และจาการตรวจชิ้นเนื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีการแทรกซึมของโรคเข้าไปในกระดูกมาก  
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จากตารางที่ 16 ผู้ป่วยที่เป็นอมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมจากกระดูกขากรรไกร 62 
ราย ได้รับการรักษาโดยวิธีตัดส่วนกระดูกขากรรไกรที่เป็นโรคออก 2 รายหรือ 3.22% ปรากฏการักษาดี
ทั้ง 2 ราย 

5.4 การตัดกระดูกขากรรไกรออกเลย ซึ่งอาจจะตัดได้ทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง โดย
ตัดให้ห่างจากบริเวณเกิดโรคข้างละประมาณ 1 เซนติเมตรหรือมากว่า วิรธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายเมื่อเห็นว่า
โรคเป็นมากและไม่สามารถรักษาได้โดยวิธีต่างๆที่กล่าวข้างต้น การักษาวิธีนี้ค่อนข้างยุ่งยากและล้าบาก 
โดยเฉพาะ อมีโลบลาสโตมา ที่ลุกลามจากระดูกขากรรไกรทะลุไปยังเนื้อเยื่อโดยรอบ การักษาต้องท้า
ภายใต้การดมยาสลบและต้องอาศัยความสามรถของศัลยแพทย์อย่างมาก  

จากตารางที่ 16 ผู้ป่วยที่เป็นอมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมจากกระดูกขากรรไกร 62 
ราย ได้รับการรักษาโดยวิธีตัดส่วนกระดูกขากรรไกรล่างบางส่วนออก 11 รายหรือ 17.74% ภายหลังการ
ติดตามผลการักษาโดยเวลาเฉลี่ย 1.1 ปีปรากฏผลการักษาดีทั้ง 11 ราย 

ส้าหรับการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา จากตารางที่ 16 ต่างกันผู้ป่วยเป็นโรคเป็น          
อมีโล บลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร 62 ราย ที่ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา
แล้วไม่ได้มารับการักษาต่อเนื่องมี 14 รายหรือ 22.58% 

ผู้ป่วยเป็นโรคอมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร 21 ราย ที่ตัด
ชิ้นเนื้อไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยาแล้วไม่ได้มารับการรักษาต่อเนื่องมี 10 รายหรือ 47.62% 
 

Table 16. Showing the different type of treatment and follow-up study 
Ameloblastoma patients 
 

 
Operation 

 

Total 
Average Time of Follow 

up in Year 
Good Result Recurrence 

Intrabony 
Ameloblast

oma 

Intracystic 
Ameloblast

oma 

Intrabony 
Ameloblas

toma 

Intracystic 
Ameloblas

toma 

Intrabony 
Ameloblas

toma 

Intracystic 
Ameloblas

toma 

Intrabony 
Ameloblas

toma 

Intracystic 
Ameloblas

toma 

Marsupialzation 10 (16.13%) 2 (9.52%) 1/2 1/12 2 (20%) 2 8 (80%) - 

Total 
emucleation 

25 (40.33%) 9 (42.86%) 1.27 2 17 (68%) 9 8 (32%) - 

Block resection 2 (3.22%) - - - 2 - - - 

Partial 
mandibulectomy 

11 (17.74%) - 1.1 - 11 - - - 

Biopsy 14 (22.58%) 10 (47.62%) - - - - - - 

Total 62 (100%) 21 (100%)       
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อภิปรายผล 
อมีโลบลาสโตมาในคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ในระยะเวลา 9 ปี 2 เดือน รวบรวมได้ 83 ราย

หรือ 9.23% จากจ้านวนเนื้องอกและถุงน้้าหรือซิสท์ในกระดูกขากรรไกร 899 ราย ซึ่งมีสถิติสูงกว่า
สถิติของโอซากาประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี 33% ในระยะเวลา 9 ปี ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ Small and 
Waldron และประเทศในยุโรปรายงานว่ามี 1% จากจ้านวนเนื้องอกและถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร 
อมีโลบลาสโตมา ค่อนข้างสูงถึง 9.23% นี้ ช่วงอายุที่เกิด อมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของใน
กระดูกขากรรไกรและเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกรเกิดระหว่าง 20 ถึง 29 ปี ซึง
ตรงกับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรายงานของ Small and Waldron และของ Stanley and Diehl ที่
เมืองโอซากาประเทศญี่ปุ่น และภาคเหนือของประเทศไทยมีรายงานตรงกันคือ พบอมีโลบลาสโตมา 
มากในช่วงอายุ 10 ถึง 19 ปี นอกจากนี้ได้มีรายงานอีกว่าอมีโลบลาสโตมาที่เกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของ
ถุงน้้าในกระดูกขากรรไกรนั้น มักจะพบเสมอในช่วงอายุ 10 ถึง 19 ปี ความแตกต่างระหว่างเพศของอ
มีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของในกระดูกขากรรไกรจะพบมาในเพศชาย แต่งอมีโลบลาสโตมา
เกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกรนั้น เกิดในเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกันมาก 
ใน เมื อ งโอซ าก าป ระ เท ศญี่ ปุ่ น  Small and Waldron แล ะขอ ง Stanley and Diehl แห่ ง
สหรัฐอเมริการายงานตรงกันว่า พบโรคนี้มากในเพศชาย ส้าหรับอมีโลบลาสโตมาในภาคเหนือของ
ประเทศไทยนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ คือ ชายและหญิงเกิดโรคได้เท่ากัน ลักษณะอาการขอ
งอมีโลบลาสโตมาของงานวิจัยนี้ ทัง 2 ชนิดส่วนมากจะบวม ซึ่งตรงกับรายงานจากภาคเหนือของประ
ทศไทย เมืองโอซากาประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ระยะเฉลี่ยของการเกิดโรค งอมีโลบลาสโตมา 
ประมาน 1 ถึง 2 ปี ซึ่งตรงกับทางภาคเหนือของประทศไทย ในเมืองโอซากาประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา
เฉลี่ยของการเกิดโรคนานกว่า คือ 5.2 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับ Small and Waldron แห่งสหรัฐอเมริกา
รายงานไว้ 5.8 ปี อมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกรที่เกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุง
น้้าในกระดูกขากรรไกร เกิดมากในขากรรไกรล่าง ซึ่งตรงกับรายงานของทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย เมืองโอซากาประเทศญี่ปุ่น Small and Waldron จากสหรัฐอเมริกา และ Stanley and Diehl 
บริเวณที่เกิดโรคของงานวิจัยนี้วิเคราะห์จากผลของภาพรังสีจากตารางที่ 8 แม้จะมีผู้ป่วยเพียง 57 
รายเพราะภาพรังสีสามารถบอกบริเวณที่โรคลุกลามได้แน่นอน ผลปรากฏว่า ในกระดูกขากรรไกรล่าง 
อมีโลบลาสโตมา เกิดมากบริเวณฟันกรามถึงเรมัส ซึ่งอมีโลบลาสโตมา ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ไม่ว่ากระดูกขากรรไกรล่างแบะกระดูกขากรรไกรบนจะพบมาบริเวณฟันกราม ในเมืองโอซากา
ประเทศญี่ปุ่น บริเวณที่เกิดมาก คือ ในบริเวณตั้งแต่ฟันกรามน้อยไปจนถึงเรมัสของขากรรไกรล่าง 
จากรายงานของ Small and Waldron สหรัฐอเมริกากล่าวว่าถ้าเกิดในขากรรไกรล่างมักพบมากใน
ฟันกรามและเรมัส ถ้าเกิดในขากรรไกรบนจะพบมากในฟันกราม  
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ลักษณะภาพรังสีของผู้ป่วยด้วยโรค อมีโลบลาสโตมา ส่วนมากจะเป็นเงาด้าลักษณะเป็นวง
เล็กๆ เรียกว่า หลายซิสท์ ซึ่งอ่านฟิล์มเอ็กเรย์ครั้งนี้ได้รวมเอาซิสท์หรือถุงน้้าเล็กๆ ที่อยู่ภายในซิสท์
เดี่ยวอยู่ตามผนังของซิสท์มาจัดอยู่ในพวกหลายซิสท์ทั้งหมดพบถึง 15 ราย อมีโลบลาสโตมา ส่วนมา
ขนาดจะขยายจนกระดูกเห็นเป็นแผ่นบางๆมีทะลุบางราย กระดูกคอร์เท็กซ์มีขาดทะลุถึง 7 ราย
(ตารางที่ 9) เป็นเพราะผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาทางศัลยกรรมมาก่อน ลักษณะรังสีนี้ที่เมืองโอซากา
ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและยุโรปรายงานว่าส่วนมากเป็นแบหลายซิสท์ 

ลักษณะจุลพยาธิวิทยาของ อมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของในกระดูกขากรรไกร 
ส่วนมากเป็นชนิดเพล็กซิฟอร์ม ซึ่งต่างจากภาคเหนือของประเทศไทย และเมืองโอซากาของญี่ปุ่น ซึ่ง
พบเป็นชนิดฟอลลิคิวล่ามาก แต่รายงานของสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษรายงานว่า โดยทั่วไป
แล้วจุลพยาธิวิทยาแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เพล็กซิฟอร์มและชนิดฟอลลิคิวล่า แต่ไม่ได้รายงานว่าชนิด
ไหนพบมากกว่ากัน ส่วนอมีโลบลาสโตมาเกิดจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร ไม่นิยม
แบ่งขนิดทางจุลพยาธิวิทยา 

การักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคส่วนอมีโลบลาสโตมานั้น ผู้ป่วยส่วนมากมาจากต่างจังหวัดมีอาชีพท้า
นาและยากจน การเดินทางเข้ามารักษาก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมา และคณะทันตอพทย์ศาสตร์เองก็ไม่มี
ความคล่องตัวมนเรื่องเตียงนอนและการค้างคืนของผู้ป่วย ผู้ป่วยส่สนมากจะได้รับการักษาขั้นต้นใน
วันที่เดินทางมาถึง โดยวิธีมารซุบเพียไลเซซั่น ซึ่งรวมทั้งการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจจด้วย การรักษาที่
กระท้ากันอยู่ก็มี 4 วิธีใหญ่ๆดังกล่าวข้างต้นแล้ว การที่ใช้วิธีไหนรักษาผู้ป่วยนั้นขึ้นอยู่กับความช้านาญ
ของทันตแพทย์ผู้รักษา ในการที่จะวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงในขั้นต้นควรมีความรู้ใน
เรื่องของโรค การได้ประวัติที่เป็นประโยชน์ของผู้ป่วย เช่น ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของโรคว่าโตเร็ว
มากหรือช้า อายุและสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย ขนาดต้าแหน่งและระยะเวลาของโรคนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยการวินิจฉัยเบื้องต้น ภาพรังสีเป็นซิสท์เดี่ยวหรือหลายซิสท์มีส่วนของกระดูกคอลติคอลเหลืออยู่
มากน้อยเพียงใด การตัดสินใจขั้นสุดท้าย คือ การตัดชิ้นเนื้อส่งไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ซึ่งจะอกได้
ว่า เนื้องอกมีการลุกลามไปยักระดูกข้างเคียงมากน้อยแค่ไหน จะรู้ขอบเขตที่แน่นอน 

อมีโลบลาสโตมา จัดเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง ดังนั้นการรักษาจะพยายามรักษาเนื้อเยื่อท่ีดี
ไว้ โดยไม่พยายามตัดขากรรไกร เพ่ือให้ผู้ป่วยใช้งานได้ (Conservative) ซึ่งวิธีนี้นิยมกันแพร่หลายใน
สหรัฐอเมริกาและได้ผลดี ตลอดจนเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วยในประเทศไทย ผู้ป่วยที่
เป็ นอมี โลบลาสโตมา ส่ วนมากที่ มาพบทันตแพทย์มักจะเป็ น โรคมาแล้ว  การักษาแบบ 
(Conservative) มักได้ผลไม่ค่อยดี อีกประการหนึ่งในฐานะที่เราเป็นทันตแพทย์ สิ่งที่เราต้องค้านึงถึง
อยู่เสมอ คือ สภาพของช่องปากที่ใช้งานของผู้ป่วยภายหลังการักษา ดังนั้นผู้ป่วยรายใดที่คิดว่าจะ
รักษาแบบ (Conservative) ได้ ก็นิยมท้าวิธีนี้ไปก่อนมากง่าที่จะตัดสินใจตัดขากรรไกรส่วนนั้นออกไป 
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เราสามารถที่จะนัดผู้ป่วยมาดูการเปลี่ยนแปลงของโรคได้หลังการผ่าตัดเป็นระยะๆ ถ้าเห็นว่าผลการ
เปลี่ยนแปลงไม่ดีขึ้นก็อาจตัดสินใจตัดขากรรไกรส่วนนั้นออกภายหลังได้ การพิจารณาท้าของปลอม 
(prosthesis) เข้าไปแทนที่ เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยเสียรูปร่างของใบหน้าและมีสภาพช่องปากใช้งานได้ดี ซึ่ง
ทันตแพทย์ควรจะท้าเป็นอย่างยิ่ง แม้จะมีอุปสรรคต่างๆมาก เช่นเงินทุน สถานที่จะเก็บผู้ป่วยไว้ดูแล
อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเศรษฐกิจของตัวผู้ป่วยเองด้วย 
 

สรุปผลการวิจัย  
การตรวจวิเคราะห์และรักษาอมีโลบลาสโตมา ในระยะเวลา 9 ปี 2 เดือน มีผู้ป่วยด้วยโรคอ

มีโลบลาสโตมา ทั้งหมด 83 รายหรือ 9.23% จากจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคเนื้องอกและถุงน้้าในกระดูก
ขากรรไกร 899 ราย ซึ่งเป็นอมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร 62 ราย หรือ 
6.90% และเป็น อมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร 21 ราย หรือ 
2.33% 
 อมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของในกระดูกขากรรไกร พบมากในผู้ป่วยในช่วงยุ 20 ถึง 
29 ปี พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยจะมีอาการบวมเป็นส่วนมาก ระยะเวลาเฉลี่ยของการเกิด
โรคประมาณ 2.7 ปี และเกิดมากในกระดูกขากรรไกรล่างบริเวณฟันกรามถึงเรมัส 
 อมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร พบมากในผู้ป่วยในช่วงยุ 20 
ถึง 29 ปี ใกล้เคียงกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ผู้ป่วยจะมีอาการบวมเป็นส่วนมาก ระยะเวลา
เฉลี่ยของการเกิดโรคประมาณ 2 ปี และเกิดมากในกระดูกขากรรไกรล่างบริเวณฟันกรามถึงเรมัส 
 ลักษณะภาพถ่ายทางรังสีของอมีโลบลาสโตมา ส่วนมาเป็นชนิดหลายซิสท์ มีขนาดใหญ่กว่าไข่
ไก่ และสามารถขยายตัวท้าลายกระดูกด้านแก้ม (Buccal) และด้านลิ้น (Lingual) จนเหลือบางมาก 
ฟันที่ถูกโรคนี้ดันจนล้มเอียงส่วนมากเป็นฟันรากเดียว ฟันกรามซี่สุดท้ายจะคุดร่วมกับการเกิดโรคมาก
ที่สุด จุลพยาธิวิทยาของ อมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร ส่วนมาเป็นชนิดเพล็ก
ซิฟอร์ม 
 การรักษาอมีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมในกระดูกขากรรไกร รักษาโดยวิธีการควักออก
หมดก่อน ถ้าโรคลุกลามจึงจะรักษาโดยวิธีตัดกระดูกขากรรไกรส่วนที่เป็นโรคออก ส่วนการรักษาอ
มีโลบลาสโตมาจากเอ๊พปิทีเลี่ยมของถุงน้้าในกระดูกขากรรไกร นั้นรักษาเหมือถุงน้้า คือ ควักถุงน้้า
ออกหมดก็ควรจะหาย 
 

 
 
 



65 
 

 
รวมบทความทางวิชาการด้านทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

 

เอกสารอ้างอิง 
วินัย ศิริจิตร และคณะ “อะมีโลบลาสโตมา ซึ่งแพร่กระจายไปยังต่อมน้้าเหลือง” วิทยาสารทันต

แพทยศาสตร์ 28 : 1, 1978. 
ทวีพันธ์ ตัณฑจ้ารูญ และคณะ “อะมีโลบลาสโตมา ที่พบทางภาคเหนือของไทยในระยะ 12 ปี” เชียงใหม่

ทันตแพทย์สาร 2 : 13, 1978. 
Aisenberg, M.S. Histopathology of ameloblastoma. Oral Surg. 6 : 111, 1953. 
Badem, E. Terminology of the ameloblastoma, History and current usage. J. Oral Surg, 23 : 

40, 1965. 
Bailey, J.W> Dentigerous cyst with ameloblastoma. Oral Surg. 4 : 1122, 1931. 
Balfour, R.s., Loscalzo, L.J. and Sulka, M. Multicentric peripheral ameloblastoma. J. Oral 

Surg. 31 : 535, 1973. 
Dhiravarangkura, P. Roentgenographic survey of ameloblastoma in Osaka University Dental 

School. J. Thai Dental Association. 19 : 163, 1969. 
Eversole, L.R., Tom:ch, C.E. and Cherrick, H.M. Histogensis of odontogenci tumors. Oral Surg. 

32 :569, 1971. 
Generson, R.M., Porter, J.M. and Stratigos, G.T. Mural odontogenic epitheliai proliferations  
within the wall of a dentigerous cyst; Their significance. Oral Surg. 42 : 717 , 1976. 
Getter, L. Relationship of the dentigerous cyst and the ameloblastoma, J. Oral Surg. 23 : 

250, 1965. 
Goldberg, S.T. and Friedman, J.M. Ameloblastoma : Review of thje literature and report of 

case. J.A.D.A. 90 : 432, 1975. 
Gorlin, R.L., Chaudhry, A.P. and Pindborg, J.J, Odontogenic tumors. Cancer 14 : 73, 1961. 
Gorlin, R.J. and Goldman,H.M. Thoma’s Oral Pathology, sixth edition. (Vol. one) St. Louis, 

the C.v. Mosby compary, (1970X. P. 482. 
Halperin, S. et. Al. Ameloblastoma of the mandible. J Oral Surg. 17 : 656, 1969. 
Harrer, W.V. and Patchefsky, A.S. Mandibular ameloblastoma with intracerebral and 

pulmonary metastasis. Oral Surg. 29 : 893, 1970. 
Hartman, K.S. Granular cell ameloblastoma, Oral Surg. 38 : 241, 1974. 
Herceg. S.J. and Handling, R.L. Malignant anbkibkastina wutg oyknibart netastases, Plast. 

Reconstr. Surg. 49 : 456, 1972. 



66 
 

 
รวมบทความทางวิชาการด้านทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

 

Huffman, G.G., and Thatcher, J.W. Ameloblastoma, The conservative surgical approach to 
treatment : Report of four cases,J. Oral Surg. 32 : 850, 1974. 

Kalnins, V. Calcification and amelogensis in craniopharyngiomas. Oral Surg. 31 : 366,1971. 
Kruger, G.O. Text book of Oral Surgery, Fourth editiom, The C.V. Msoby Company, (1974). P. 

263-277, 438-451, 567-570. 
Kyriazis, A.P., Karkazis, G.c. and Kyriazis, A.A, Maxillary Ameloblastoma with intracerebral 

extension. Oral Surg. 32 : 582, 1971. 
Losser, K.G. and Kuehn, P.G. Primary tumors of the mandible. A. study of 49 cases, The Am. 

J. Surg. 132 : 608,1976. 
Luric, R., Aktubum N, and Sher, M. A case report of keratoameloblastoma. Int. J, Oral Surg. 

5 : 245, 1976. 
Maden, R. Ameloblastoma developing from a dentigerous cyst. Oral Surg. 13 : 781, 1960. 
Masson, J.L., McDonald, J.R. and Figi, F,A. Adamantinoma of the jaw; a clinicopathological  
study of 101 histological proved cases Plast. Reconatr. Surg. 23 : 510, 1959. 
McGregor, L. Report of 11 instances of adamantinoma with revicw of malignant cases in 

literature, Acia Radiol. 16 : 254, 1937. 
Mehlisch, D.R., Dahlin, D.C. and Masson, J.K. Ameloblastoma : a clinicopathological report. 

J. Oral Surg. 30 : 9, 1972. 
Mincer, H.H. and McGinnis, J.P. Ultrastructure of three histologic variants of the 

smeloblastoma. Cancer. 30 : 1036, 1972. 
Quinn, J.H. and Fournet, L.F. Dentigerous cyst with mural ameloblastoma : report case. J. 

Oral Surg. 27 : 662, 1969. 
Robinson, H.B.G. Ameloblastoma, survey-379 cases from literature. Arch. Pathol. 23 : 831, 

1937. 
Seemayer, T.A., Blundell, J.S. and Wiglesworht, F.W. Pituitary craniopharyngioma with tooth 

formation. Cancer. 29 : 423, 1972. 
Shafer, W.G., Hine, M.K. and Levy, B.M. Text book of Oral Pathology, third edition, W.B. 

Saunders Company, (1968). P. 210 
Simpson, H.E, Basal cell carcinoma and peripheral ameloblastoma. Oral Surg. 38 : 233, 

1974. 



67 
 

 
รวมบทความทางวิชาการด้านทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

 

Sinclair, N.A. Cysts and ameloblastomas; a relationship. Australian Dental Journal. 22 : 27, 
1977. 

Small, I.A. and Waldron, C.A. Ameloblascoma of the jaw Oral Surg. 8 : 281, 1955. 
Smith, J.F. Ameloblastoma, report of thirty cases. Oral Surg. 13 : 1253, 1960. 
Smith, J.F. The controversial ameloblastoma, Oral Surg. 26 : 45, 1968. 
Smith. R.W. Granular cell ameloblastoma, report case. J. Oral Surg. 28 : 516, 1970. 
Stanley, H.R. and Diehl, D.L. Ameloblastoma potential of follicular cysts. Oral Surg. 20 : 

260,1965. 
Stanley, H.R. and Krogh, H.W. Peripheral ameloblastoma. Oral Surg. 12 : 760, 1959. 
Sugimura, M. et. Al Malignant ameloblastoma with metastasis to the lumbar vertebra; 

report case. J. Oral Surg. 27 : 350, 1969. 
Villa, V.G. Hemangioma of the cavernous type associated with ameloblastoma 

(ameloblastic hemangioma) J. Oral Surg. 18 : 429, 1960. 
Waldron, C.A. Ameloblastoma in perspective. J. Oral Surg. 24 : 331. 1966. 
Wilson, D.L., Roche, W.C. Dentigerous cyst with ameloblastoma change, report case. J. Oral 

Surg. 18 : 173, 1960. 
 



รวมบทความทางวิชาการด้านทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

การท า Visual treatment objective (VTO) โดยคอมพิวเตอร์ (Part 1) 
Visual treatment objective by computerize  

 

Jatuporn Bukkavesa1 
 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากการวิเคราะห์เพื่อจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้จัดฟันใช้เวลามาก และจะต้องเกี่ยวข้องกับแลปมาก 

จึงท าให้เสียเวลาในการประมวลผล และท าให้วิเคราะห์ไม่ได้ทันที ท าให้การบอกแผนการรักษาคนไข้ท าได้ช้า 
ปัจจุบัน จึงมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อลดขั้นตอนในแลป ท าให้สามารถบอกแผนการรักษาคนไข้
ได้เร็วขึ้นมาก 

 

ค าส าคัญ : การวางแผนการรักษาคนไข้จัดฟันโดยคอมพิวเตอร ์
 

Abstract 
By using computer , We can express all we think about orthodontic treatment planning 

so easy for all patients. Included before treatment , during treatment and the end of the 
treatment by visualize presentation. 

 

Keywords : VTO, orthodontic diagnosis and planning , computer template , media presentation 

 
บทน า 

การที่จะพยายามให้คนไข้เข้าใจแผนการรักษา ในสมัยก่อนจะต้องใช้จินตนาการเพ่ืออธิบาย
คนไข้ให้เข้าใจ แต่ในปัจจุบัน เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงกระบวนการรักษาตั้งแต่ต้นจนจบ 
ด้วยความรวดเร็วและแม่นย า อีกทั้งยังสามารถแสดงเมื่อสิ้นสุดการรักษาเพ่ือเป็นตัวช่วย ในการ
ตัดสินใจในการรับการรักษาได้ง่ายขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นตัวอย่างให้ทันตแพทย์สามารถน าไปประยุกต์การวางแผนการรักษาทางการจัดฟัน  
2. เพ่ือให้คนไข้เข้าใจแผนการรักษาได้ง่ายขึ้น 
3. เพ่ือประเมิณผลการรักษา ทุกๆ6 เดือนว่าเป็นไปตามแผนการรักษาหรือไม่ 

 
 
 
 

                                                 
1 อาจารย์ประจ า ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



69 
 

 
รวมบทความทางวิชาการด้านทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

 

การวางแผนการรักษาในอดีต (ปี 1970-1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในสมัยก่อนเมื่อเรา ถ่าย เอกสเรย์ และ พิมพ์ปาก การประเมินผล และการวางแผนการรักษา 
เราต้องส่งข้อมูลไปต่างประเทศเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์กลับมา ต้องใช้เวลานาน ท าให้กระบวนการรักษา
เป็นไปได้ช้า การเสนอแผนการรักษาให้คนไข้ทราบท าได้ช้ า เพราะกว่าจะได้ผลวิเคราะห์ จาก
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด สามารถน าเทคโนโลยีมาประมวลใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของทันตแพทย์ได้ง่ายขึ้น เช่นการวางแผนการรักษาจากภาพถ่ายรังสี cepharograph , postero 
anterior view , orthopantomography หรือแม้แต่ใน โมเดล เราสามารถน า รูปจ าลองแบบฟันไป
แทนที่เพ่ือจะแสดงผลการรักษา ก่อนท า ระหว่างท า และ เมื่อส าเร็จการรักษา อีกท้ังยังสามารถ คาด
เดาการเจริญเติบโตของขากรรไกร กระดูก และฟัน ได้ (คาดเดาตั้งแต่ 2>10 ปี) 
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ตัวอย่างแบบจ าลองฟัน ส าหรับ โมเดล และช่องปาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง รูปแบบจ าลองฟัน ส าหรับ Orthopantomograph 
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ตัวอย่าง รูปแบบจ าลองฟัน ส าหรับ Postero-anterior View 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่าง รูปแบบจ าลองฟัน ส าหรับ lateral cephalograph 
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ด้วยความอนุเคราะห์รูปแบบจ าลองฟัน จาก ทพ. รังสิ ถาวรังกูร ท.บ.ท 2604 
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ตัวอย่างการน า รูปแบบจ าลองไปใช้ 
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Using Computer for Orthodontic Treatment Planning 
Material conclusion 

- Computer and Powerpoint program (2017) 
- Template of tooth and structure 
- Orthodontic Data’s patient (X-ray, model, photo) 

Methods conclusion 
- X-ray 2 dimension 3 films 

1) Frontal view (Antero-posterior) 
2) Lateral view (Cephalography) 
3) Tooth panoramic view (Orthopantomograph) 

For evaluation 
1) Before treatment 
2) VTO ( 2 years to 10 years of age) aim of treatment in 2 years or in 10 

years = “Beginning with the end in mind” 
3) Final treatment 

Before treatment, VTO and final treatment using for evaluate 
a) All changes between before treatment and final treatment 
b) All changes between VTO and final treatment 

X
i 
X
i 
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Result 
I - ผลที่ได้จากการเลื่อนฟันไปสู่  final treatment by imagination นั้น การกระท าใน 

model จะได้เป็นประโยชน์ เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงในแนว “Top View Dimension Setup”
สามารถแสดงการแก้ไขการรักษาฟันที่ซ้อนเกในทุกรูปแบบ จนฟันหลังเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(Model Setup) 

a. ในธรรมชาติจริงๆ ถ้าฟันเรียงเรียบร้อยแล้วใช้เนื้อที่เท่าใด (เฉพาะฟันบนและฟันล่าง) 
b. ในการรักษา ถ้ามีความผิดปกติของฟัน และกระดูกขากรรไกรร่วมกัน ถ้าจะให้ใช้งาน

ได้ต้องใช้เนื้อที่เพ่ิมอีกเท่าใด 
รวมทั้ง a & b ก็จะเห็นได้ว่าในตอนจบของการรักษาฟันทั้งระบบควรจะไปวางอยู่ ณ บริเวณ

ใดในขากรรไกรและฟันบนสบกับฟันล่างอย่างไร 
II - ผลลัพธ์จาก “Frontal View Set up Dimension” จะตรวจเพ่ือรักษา ในกรณีที่

ใบหน้าไม่สมมาตร (Asymmetry),การเอียงของการสบฟัน เป็นต้น เพ่ือป็นประโยชน์ในการจัดฟัน 
ส าหรับการผ่าตัดขากรรไกร (โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกใบหน้า) 

III - ผลลัพธ์จาก “Lateral View Set upDimension”จะเกิดประโยชน์ จากการดู VTO 
เพ่ือ  

 ฟันบน :ใช้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการรักษาโดยการ set up profile ล่วงหน้าจาก
การset smile line และ smile arc 
 ฟันล่าง : ใช้ก าหนด Mechanicในการรักษาโดยดูจากการ set up ฟันล่างให้อยู่
กึ่งกลาง symphysis 

 
การevaluateการรักษาด้วยการจัดฟัน โดยใช้ VTO นั้น ควรจะ evaluate ทุกๆ 6 เดือน 

เพ่ือเป็น “แผนที่” ในการเดินทางสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์โดยใช้ Mechanic ตามประสบการณ์
ของทันตแพทย์ จัดฟันนั้นๆ (=เข็มทิศ) นั่นเอง 

การตรวจประเมินทุก 6 เดือนนั้น กระท าได้โดยเอา VTO มา Superimpositionกับ X-ray 
Cephalograph หลังการรักษาแล้ว ก็จะตรวจสอบได้ว่าควรจะด าเนินการรักษาต่ออย่างไร?กับทั้งยัง
ตรวจสอบกับ final Treatment ได้ อีกด้วย แสดงว่าการ imagination ตั้ งแต่ต้นนั้นถูกต้องกี่
เปอร์เซ็นต์กับตอนจบการรักษา  ถ้าพลาด 20–30% ต้องสรุปให้ได้ว่ามีผลจากปัจจัยอะไร (เพ่ือเตรียม
แก้ไข Mechanic ใน case ต่อไป) 

ส่วนการเปรียบเทียบ Before และ Final Treament นั้น เป็นการแสดงการเลี่ยนแปลงตาม
จริง ว่าการรักษาใน case นั้นๆจะด าเนินการรักษาซ้ าๆ แบบเดิมได้หรือไม่อย่างไร ? 
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IV - ผลลัพธ์ จาก “Tooth Panoramic View Set up Dimension”จะเป็นประโยชน์ ใน
การ presentation ให้ผู้ป่วยเห็นได้ชัดเจนว่าถอนซี่ใด,เลื่อนฟันอย่างไร,ตั้งฟันเช่นไร ใช้ Mechanic 
แบบใด ในแบบมี movement ชัดเจน (มีภาพเคลื่อนไหวประกอบ) 

VTO - ก็วางแผนล่วงหน้า กับสาขาอ่ืนๆได้ เช่น ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา ฯลฯ 
 

สรุป 
 อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้ผลสรุปไม่ได้เป็นตามการวางแผนทั้งหมด เช่น ฝีมือทันต
แพทย์ การให้แรงในการรักษา ความร่วมมือของคนไข้ แต่โดยรวมผลการรักษา ค่อยข้างไปในทางที่
วางแผนไว้ สุดท้ายต้องประเมินผลการรักษาทุก 6 เดือน ดังนั้นเมื่อมีเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น ท าให้การ
รักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นและสามารถอธิบายคนไข้ให้เข้าใจกระบวนการรักษาได้ง่ายขึ้ น สมกับ
ค าพูดที่ว่า Begin with the end in mind ท าให้คนไข้เข้าใจภาพได้โดยไม่ต้องจินตนาการ 
 

อ้างอิง 
Prediction, planning construction and mechanics Vol.1, Dr. Robert M. Rickettes D.D.S, 

M.S. , NMD ,1998. 
Prediction, planning construction and mechanics Vol.2, Dr. Robert M. Rickettes D.D.S, 

M.S. , NMD ,1998 
Provocations and perceptions in cranio-facial orthopedics Vol.1, Dr. Robert M. 

Rickettes D.D.S, M.S. , NMD ,1998 
Provocations and perceptions in cranio-facial orthopedics Vol.2, Dr. Robert M. 

Rickettes D.D.S, M.S. , NMD ,1998 
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การแปลผลจาก Visual treatment objective (VTO) (ตอนที่ 2) 
The evaluation of VTO (Part II) 

 

Jatuporn Bukkavesa1 
 

บทคัดย่อ 
จากข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาได้ เมื่อน ามาวางแผนล่วงหน้า (VTO) การจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องมี         

การประเมินผลตามมา ซึ่งก็คือการน าภาพเอกซเรย์ ท้ัง 3 มิติ มาซ้อนทับกับ visual treatment objective (VTO) 
เพื่อเป็นประโยชน์กับการวิจัยต่อไป 

 

ค าส าคัญ :  
 

Abstract 
From all data that we collected by patients, Which we can converted to VTO. The way 

to get high advantage from all data was to bring VTO superimpose to all x-ray film include dental 
model. Which came up to the good result for the researcher. 

 

Keywords : VTO, data before treatment, data during treatment, data final treatment, superimposition 

 
บทน า 

การท า VTO ถ้าจะใหได้ประโยชน์สูงสุดต้องมีการ Evaluate เพ่ือน าไปใช้ในการรักษาคนไข้ 
  ด้านการจัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ด้านการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน 
  สรุปผลความแม่นย าในการวางแผนการรักษาเพ่ือปรับปรุงการรักษาในคราวต่อไป 
  ให้คนไข้เข้าใจการวางแผนการรักษาตั้งแต่ต้นจนจบ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 
2. เพ่ือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสถานการณ์จริงจะเกิด 

 
 
Material - Data of patient record from beginning to end 
Methods - Data of VTO from personal computer (PC) 
  

                                                 
1 อาจารย์ประจ า ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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การแปลผลของการให้การรักษาแก่คนไข้ไปสิ้นสุดในเวลา 2 ปีนั้น คือการน าฟิลม์เอกซเรย์
ก่อนการรักษามาเข้ากระบวนการท า VTO (Imagine treatment planning) และใช้การซ้อนภาพ
เอกซเรย์ (superimposition) “Before treatment x-ray film กับ VTO, data before treatment, 
data during treatment, data final treatment, superimposition กับ VTO x-rays” ตามหลัก
ของ Dr.R.M. Ricketts (1970) ดังภาพ 
 

ตัวอย่าง Completed record พร้อม VTO รวมทั้ง Superimpose ในหลายรูปแบบ 
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ตัวอย่าง 
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การแปลผลชุดที่ 1 

 
• Chin position and upper molar 

o ได้จากการซ้อนทับ internal structure ส่วนบนซึ่งเป็นฐานของสมอง (Ba-Na line) ที่ CC point 
o เพ่ือให้ทราบว่า คางจะเคลื่อนตัวไปในแนวใดในอีก 2 ปีข้างหน้าจะได้มีการวางแผนว่าจะน าเอา

ฟันหน้าล่างไปวางให้ตรงต าแหน่งนั้น 
 o ส่วนฟันหลังบนนนั้นจะมาตาม เส้น Facial axis (CC-Gn) 
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 A point 
 

o ได้จากการซ้อนทับของฐานสมองส่วนหนา้  (Ba-Na line) ที่ Na point  เพ่ือจะแปลผลว่าจะ
ใช้ Mechanic เพ่ือเปลี่ยนแปลงจุดนไ้้ ปด้านหนา้ หรือหลังจากจุดเดิม ใน อีก 2 ปีข้างหน้า 

 

 
 

 Upper teeth 
 

o ได้จากการซ้อนทับของกระดูกเพดานปาก (ANS-PNS) เพ่ือแปลผลว่า ฟันหลังควรจะเคลื่อน
ตัวแนวใด คือทั้ง 3 ระนาบ นั่นเอง ได้แก่ 

▪ แนว บน-ล่าง 

▪ แนว ซ้าย-ขวา 

▪ แนว หน้า-หลัง 
o ในอีก 2 ปีข้างหน้าเพ่ือผลอันนา้ พึงพอใจจากการรักษา (คือการ Apply mechanic ไปยังฟนั

หน้า และ ฟันหลัง ให้เคลื่อนตัวตาม VTO) 
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 Lower teeth 
 
o ได้จากการซ้อนทับของแนวแกนของขากรรไกรล่าง (Xi-Pm point) เพ่ือแปลผลทั้ง 3 

ระนาบของฟันล่างทั้งฟันหน้าและฟันหลัง โดยให้ Apply mechanic เพ่ือเคลื่อนฟันทั้งระบบให้ได้
ตามระนาบที่ได้จาก VTO ภายใน 2 ปีหลังจากนี ้
 

 
 

 Profile ใบหน้าด้านข้าง 
 
o ได้จากการซ้อนทับบริเวณสบฟัน (Occlusal plane กับ Na-Pog) เพ่ือการแปลผลว่าหลัง

เคลื่อนฟันหน้าไปแล้ว ส่งผลให้รูปด้านข้างของใบหน้าดีขึ้นหรือไม ่
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ตัวอย่าง 
 

 
 

 
 

 
การแปลผล ชุดที่ 2 
 

ส าหรับการเอาผลของ VTO มาซ้อนทับกับ Final treatment นั้น จะเป็นการ Evaluate 
การรักษาของหมอจัดฟันท่านนั้นๆ ว่า ตอนเริ่มวางแผนการรักษา จะใช้ Mechanic นั้นภายใน 6 
เดือน;1 ปี; หรือ 1 ปีครึ่ง ; หรือไม่ (หรือ Confirm mechanic เดิม) เพ่ือให้แนวการรักษาเข้าสู่ความ
ต้องการของทั้งหมอและคนไข้ (ผู้รับการรักษา) ดังตัวอย่างของการ Superimposed มีดังนี้ 
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ตัวอย่างการซ้อนทับระหว่าง VTO & FINAL Tx.  อยู่ด้านล่างรวมกับการแปลผลชุดที่ 3 
 
การแปลผล ชุดที่ 3 
 

ส่วนการเอาผลของตัวจริง ทั้ ง Before + Final treatment มาซ้อนทับกันนั้น ผลการ 
Evaluate จะได้ทั้งประโยชน์ส าหรับการปรับปรุง Mechanic การรักษาและพัฒนาความรู้ในการ
รักษาได้มากขึ้น 
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การแปลผล ชุดที่ 4 
 

ประโยชน์ที่ได้ ณ จุดนี้ แสดงได้ว่า การเคลื่อนฟันบนเพ่ือให้เคลื่อนตาม Profile (Smile arc) 
การเคลื่อนฟันล่างไว้ใช้ก าหนด Mechanic ทั้งระบบ 
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Result 
การ Superimpose มีส่วนร่วมอย่างมาก ทั้งการรักษาและวิจัย ดังนั้น ทันตแททย์จัดฟันจึง

ควรอาศัยความรู้นี้เพ่ือเรียนรู้ ศึกษา ส าหรับดูแลรักษาคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นย า และประสบ
ผลส าเร็จอย่างดียิ่ง 
 

Conclusion 
ทันตแพทย์จัดฟัน ควรจะหาเวลาเพ่ือสรุปผลการรักษาของคนไข้ หลังจบการรักษาแล้วทุกคน 

เพ่ือการพัฒนาการรักษาของตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป 
 โดยอาศัย Total record ของคนไข้ที่สมบูรณ์ เอามาออกแบบ VTO และหมั่นประเมิน
ผลการรักษาโดยการ X-ray ใหม่ทุก 6 เดือน เพื่อท า VTO ซ้ าอีกครั้ง ส าหรับ Confirm mechanic ที่
ตนได้ท าส าหรับคนไข้นั้นๆ การรักษาจึงจะราบรื่น ปลอดภัย สมกับที่คนไข้ไว้ใจให้เราดูแลสุขภาพช่อง
ปากของเขาเป็นเวลา 2-3 ปี นั่นเอง 
 

อ้างอิง 
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M.S., NMD ,1998 
Provocations and perceptions in cranio-facial orthopedics Vol.1 , Dr. Robert M. 

Ricketts D.D.S, M.S. , NMD ,1998 
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การวิเคราะห์แบบจ าลองฟันด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พ้อย (Microsoft Powerpoint) 
Model analysis with Microsoft Powerpoint 

พรชัย  ไกรสิทธิกุล1 
 

บทคัดย่อ 
วิเคราะห์แบบจ าลองฟันเพื่อการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้นมีวิธีวิเคราะห์หลายวิธีเช่นการ

วิเคราะห์ขนาดฟันด้วยวิธีวิเคราะห์ของบอลตัน (Bolton analysis) ซึ่งเป็นวิธีที่ทันตแพทย์จัดฟันส่วนใหญ่นิยมใช้
และมีประโยชน์ในการวางแผนการรักษาทางการจัดฟัน การวิเคราะห์ขนาดของความกว้างของสันเหงือกด้านหน้า 
(Anterior arch width) และด้านท้าย (Posterior arch width) ซึ่งสามารถน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ
คนไทยเพื่อประโยชน์ในการวางแผนขยายขากรรไกรรวมทั้งมีรูปภาพของแบบจ าลองฟันผู้ป่วย ที่มีการแบ่งแยก
จัดเก็บรูปภาพใบหน้าผู้ป่วย รูปภาพในช่องปากผู้ป่วย และรูปภาพแบบจ าลองฟันในด้านต่างๆ วิธีการวิเคราะห์
แบบจ าลองฟันเริ่มจากการวัดวิเคราะห์ดา้ยมือและวีเนียรค์ารปิเปอร์ (Veenear caliper) การวัดวิเคราะห์โดยการใช้
คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ที่ท าขึ้นเฉพาะ โดยทั่วไปซอฟแวร์ที่ใช้จะมีราคาค่อนข้างสูงและการแก้ปัญหาของ
ซอฟแวร์หลังจากที่ซื้อมาใช้อาจจะมีปัญหา บทความวิชาการนี้ จะเป็นการประยุกติ์การใช้ซอฟแวร์ ไมโครซอฟ
เพาเวอร์พ้อย (Microsoft Powerpoint) ซึ่งหาซื้อได้ง่าย และมีใช้ส่วนใหญ่ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ระบบปฎิบัติการไมโครซอฟวินส์โดว 

 

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์แบบจ าลองฟัน, วิธีวิเคราะห์ของบอลตัน, การวิเคราะห์ขนาดของความกว้างของสันเหงือก
ด้านหน้าและด้านท้าย 

 

Abstract 
Model analysis such as Bolton s analysis, a tooth-size analysis commonly used as a 

diagnostic tool in orthodontic treatment . There are many analyses for prediction of Arch size 
analysis for patients who need orthodontics treatment. Apply the Microsoft powerpoint software 
for model analysis and arch width in anterior and posterior. This software are widely used in the 
computer that are run in Microsoft windows . 

 

Keywords : Bolton analysis, Anterior arch width, Posterior arch width 
 

บทน า 
โดยทั่วไปการวางแผนการทางทันตกรรมจัดฟันนั้นต้องใช้ข้อมูลจากการตรวจในช่องปาก

การศึกษาภาพรังสี ภาพถ่ายใบหน้าผู้ป่วย และ การวิเคราะห์แบบจ าลองฟันของผู้ป่วย เกี่ยวกับรูปร่าง
และขนาดของฟันและการวิเคราะห์ขนาดของฟันเพื่อน ามาพิจารณาในการจัดเรียงฟันบนขากรรไกรได้
อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ขนาดฟันมีหลายวิธี โดยทั่วไปนิยมใช้วิธีวิเคราะห์ของบอลตัน (Bolton’s 
tooth-size analysis) ถ้ามีขนาดฟันบนและฟันล่างไม่ได้สัดส่วนกันจะไม่สามารถท าให้มีการสบฟัน

                                                 
1 อาจารย์ประจ า ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ตามอุดมคติได้ ในปี 1958 Bolton ศึกษาเรื่องความไม่สมดุลของขนาดฟันที่สัมพันธ์กับการรักษาการ
สบฟันที่ผิดปกติ โดยท าการศึกษาในผู้ป่วยจ านวน 55 รายซึ่งมีการสบฟันที่ดีและหาอัตราส่วนของ
ขนาดฟันในแนวใกล้กลางไกลกลางของฟันบนและฟันล่าง อัตราส่วนที่หาได้คือ อัตราส่วนผลรวมของ
ขนาดฟันล่างต่อผลรวมของขนาดฟันบนของฟัน 12 ซี่ (overall ratio) เท่ากับผลรวมของขนาดฟัน
ล่าง 12 ซี่ หารด้วยผลรวมของขนาดฟันบน12 ซี่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 91.3 และอัตราส่วนผลรวมของ
ขนาดฟันล่างต่อผลรวมของขนาดฟันบนของฟันหน้า 6 ซี่(anterior ratio) เท่ากับผลรวมของขนาด
ฟันหน้าล่าง 6 ซี่หารด้วยผลรวมของขนาดฟันหน้าบน 6 ซี่มีค่าเท่ากับร้อยละ 77 

overall ratio=(ผลรวมของขนาดฟันล่าง 12ซี่)/(ผลรวมของขนาดฟันบน12ซี่)=91.3% 
anterior ratio=(ผลรวมของขนาดฟันหน้าล่าง6ซี่)/(ผลรวมของขนาดฟันหน้าบน6ซี่)=77%  
 

เนื้อเรื่อง 
การวิเคราะห์แบบจ าลองฟันมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยวิเคราะห์และมีการเปรียบ 

เทียบวิธีวิเคราะห์ของบอลตันเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควิกเซฟ (QuickCeph) แฮทส์(HATS) และ 
ออโธแคด (OrthoCad) กับวิธีวิเคราะห์แบบปกติและพบว่าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทั้ง 3 โปรแกรมนั้นใช้เวลาน้อยกว่าการวัดวิเคราะห์ด้วยมือ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
วิเคราะห์แบบจ าลองฟันที่มีโดยทั่วไปเป็นโปรแกรมที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและ
ไม่มีค่ามาตรฐานของคนไทย การประยุกต์ใช้ Microsoft office powerpoint ในการท าการวิเคราะห์
แบบจ าลองฟันโดยการเขียนชุดค าสั่งเพ่ิมเติม (Macro) ให้ Microsoft office powerpoint ท าหน้าที่
ในการบันทึกข้อมูลจุดต่างๆ ที่จะท าการวัดขนาด แล้วประมาลผลการวิเคราะห์แบบจ าลองฟัน โดย
สามารถวิเคราะห์ทั้งขนาดฟัน ขนาดของแนวโค้งฟันและการวิเคราะห์เนื้อที่ด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งมีการ
เปรียบเทียบกับค่าปกติของคนไทยได้แก่ วิธีวิเคราะห์ ของบอลตัน ซึ่งเป็นวิธีที่ทันตแพทย์จัดฟันส่วน
ใหญ่นิยมใช้ และมีประโยชน์ในการวางแผนการรักษานอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ความกว้าง และ
ความสูงของแนวโค้งฟันที่วัดได้ตามวิธีของ Korkhaus การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์
แบบจ าลองฟันมีการทดลองและวิจัยการใช้งานรูปแบต่างๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมที่ท าขึ้นมา
โดยเฉพาะ 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์แบบจ าลองฟันด้วย Microsoft office powerpoint 2016 
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีซีพียูซึ่งทางไมโครซอฟท์แนะน าให้เป็นเครื่องที่มีซีพียู เป็นฟัน
เทียม (Pentium) ขึ้นไป 

2. มีระบบปฏิบัติการ วินโดว์ส 8 (Windows 8) ขึ้นไป 
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3. จอภาพและการ์ดแสดงผลที่สนับสนุนการท างานของวินโดว์ส และก าหนดความ
ละเอียดของหน้าจอเป็น 1024 x 768 พิกเซล 

4. เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ (pointing device) ที่สนับสนุนการท างานบนวินโดว์ส 
 

ข้อก าหนดในการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์แบบจ าลองฟัน 
1. ชื่อ และนามสกุล เลขประจ าตัวของผู้ป่วยเป็นรหัสประจ าระเบียนของผู้ป่วย เพ่ือช่วย

ในการจัดเก็บ 
2. รูปที่น ามาจัดเก็บในโปรแกรมนี้ต้องแปลงให้มีนามสกุล .jpg (JPEG File Interchange 

Format)  
3. แบบจ าลองฟันที่จะน ามาถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ จะต้องท าจุดอ้างอิงให้ห่างกัน 

10 มม. และการถ่ายภาพควรถ่ายให้กล้องตั้งฉากอยู่ไกลจากแบบจ าลองฟันเพ่ือลดการบิดเบี้ยวของ
ภาพถ่าย 
 หลักการเขียนชุดค าสั่งมาร์โคร Macro for Microsoft powerpoint 2016 ปกติในสภาพทั่ง
ไปในหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้แสดงภาพจะเสมื่อนแผ่นกราฟ ซึ่งแต่ละต าแหน่งจะมีจุดแสดงต าแหน่ง
คู่ล าดับเอ๊กและวาย (X,Y) การเขียนชุดค าสั่งจะเริ่มตั้งแต่มีเหตุการณ์คลิ๊กเม้าส์ปุ่มขวาครั้งแรกจะเป็น
จุดอ้างอิงที่หนึ่งและจุดอ้างอิงสองที่มีระยะห่างคงที่คือ 10 มม. จะเป็นระยะอ้างอิงเพ่ือใช้ในการวัด
ระยะห่างระหว่างสองจุดในการวัดขนาดของฟันที่ต าแห่นงใก้ลกลาง (Mesial) และต าแหน่งไกลกลาง 
(Distal) ซึ่งก็คือเมื่อคลิ๊กเม้าส์ปุ่มซ้ายที่ต าแหน่งไกลกลางของฟันซี่ 16 (16 Distal) และทุกต าแหน่งที่
มีการคลิ๊กเม้าส์ปุ่มซ้ายตามค าสั่งจนจบการค านวณหาระยะก็จะใช้สมการทางคณิตศาสตร์ 2 สมการ 

1. การหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด D = Abs ( Sqr ((a - C) ^ 2 + (b - d) ^ 2)) 
2. การหาระยะระหว่างจุดห่างจากเส้นตรง Public Function a_to_line_bc(ByVal x2 As 

Single, ByVal y2 As Single, ByVal x1 As Single, ByVal y1 As Single, ByVal x3 As Single, 
ByVal y3 As Single) As Single 

' point a=x2, y2 linebc=point x1, y1-----x3y3 
Dim d34, c4, m, C, c2, Y, x4, y4 As Single 
'y1 = m * x1 + c ''''''make line bc 
'y3 = m * x3 + c 
m = (y3 - y1) / (x3 - x1) 
C = y1 - (m * x1) 
'y4 = m * x4 + c 
' find x4, y4 on line bc 
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If (m = 0) Then 
x444 = x2 
y444 = y1 
Else 
' y2=-1/m*x2+c4 
c4 = y2 + (x2 / m) 'c4 value ok 
'y4 = -1 / m * x4 + c2 
'y4 = mx4 + c 
x444 = (c4 - C) / (m + (1 / m)) 
y444 = ((-1 / m) * x444) + c4 
End If 
a_to_line_bc = Format(Abs(Sqr((x444 - x2)^2 + (y444 - y2) ^ 2)), "###.##") 
End If 'scale=mm 
End Function 

 

การเริ่มใช้โปรแกรมเพาเวอร์พ้อยท์จะต้องเปิดการใช้งานฟังชั่นมาร์โครในช่องแอ๊ดว้านซ์ 
และทรัสท์เซ็นเตอร์ (Advance setting and Trust center enable all macros) ดังภาพที1่ 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการเปิดฟังชั่นให้ใช้ มาร์โคร โหมด (Enable Macro Mode) 
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เมื่อมีการเปิดการใช้ฟังชั่นมาร์โครแล้วต าแหน่งบนซ้ายจะมีตัวเลือกการสลับการใช้งานเพ่ือให้
เขียนโปรแกรมวิชวลเบสิกส์และค าสั่งต่างๆ ดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 วงกลมสีด าต าแหน่งบนซ้ายแสดงการสลับการเปิดหน้าต่างระหว่างวิชวลเบสิกส์และ
เพาเวอร์พ้อยท์ 

 

การใช้งานโปรแกรมนั้นเริ่มเลือกภาพแบบจ าลองฟัน โดยกดปุ่ม Select Model Image แล้ว
จะมีภาพแบบจ าลองฟันที่เตรียมไว้ที่ส าคัญคือ ภาพแบบจ าลองฟันจะต้องมีการวัดระยะเพ่ือใช้อ้างอิง
โดยอาจจะถ่ายภาพพร้อมไม้บรรทัด ดังตัวอย่างภาพที่ 3 หลังจากมีภาพแบบจ าลองฟันปรากฏบน
สไลด์ให้เริ่มวิเคราะห์แบบจ าลองฟันโดยกดปุ่ม Mark Point  

 

 
 

ภาพที ่3 แสดงปุ่ม Select Model Image และ ปุ่ม Mark Points 
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การเริ่มวิ เคราะห์แบบจ าลองฟันให้ท าตามค าสั่ งซึ่งจะอยู่ต าแหน่งล่างซ้ายของภาพ
แบบจ าลองฟันโดยให้คลิ๊กเม้าส์ขวาเพ่ือก าหนดจุด 2 จุดที่มีระยะห่าง 10 มม. ดังภาพที่ 4 แสดงจุดสี
น้ าเงินโปรแกรม จะใช้ฟังชั่นระยะห่างระหว่างจุด 2 จุดเพ่ือที่จะแปลผลว่า ถ้าระยะห่างระหว่าง 2 จุด
ที่ได้ออกมาเป็นหน่วยมิลลิเมตร หลังจากการคลิ๊กเม้าส์ขวา 2 จุด แล้วให้เริ่มก าหนดจุดตามค าสั่งโดย
ใช้เม้าส์ซ้ายก าหนดจุดต่างๆบนภาพแบบจ าลองฟันซึ่งจะใช้วิเคราะห์ ขนาดของฟันแต่ละซี่ และความ
กว้างของสันเหงือกท้ังด้านหน้าและหลัง (AAW,PAW,AAH,PAH) 

 
ภาพที่ 4 แสดงค าสั่งบริเวณด้านล่างซ้ายในวงกลม และจุดสีน้ าเงิน 2 จุด ที่ต าแหน่งวงกลมสีด า

บนขวา 
 

การก าหนดจุดต่าง ๆ ให้ท าตามค าสั่งจนครบและเมื่อก าหนดจุดครบทุกจุดแล้วจะมีหน้าจอ
เล็กแจ้งให้ผู้ก าหนดจุดทราบ ดังแสดงภาพที่ 5 ให้กดปุ่มตกลงในหน้าจอเล็กนั้นภาพแสดงแบบจ าลอง
ฟันและจุดต่าง ๆ จะหายไป สไลด์ต่อไปจะแสดงผลการวิเคราะห์ทั้งหมด ดังแสดงภาพที่ 6 
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ภาพที่ 5 แสดงจอค าสั่งเมื่อการก าหนดจุดครบทุกจุด 
 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ทั้งหมด 
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สรุป 
การวิเคราะห์แบบจ าลองฟันมีการวิเคราะห์หลายแบบและการวิเคราะห์แบบจ าลองฟันของ 

Bolton’s และการวิเคราะห์ความกว้างของสันเหงือกของ Kockhaus’s นั้นมีประโยชน์ในการวาง
แผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมเพาว์เวอร์ฟ้อยท์ (Micrisoft 
Powerpoint) สามารถน ามาใช้ได้สะดวกและประหยัดเวลาทั้งสามารถเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
คนไข้แต่ละรายได้ง่ายในราคาที่ไม่สูงขั้นตอนต่อไปจะได้ท าการวิจัยผลการใช้โปรแกรมเพาว์เวอร์
ฟ้อยท์ (MicrisoftPowerpoint) ในการวิเคราะห์แบบจ าลองฟันในด้านความเที่ยงตรงความรวดเร็ว
สะดวกสบายของผู้วิเคราะห์ 
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สารยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน 
Bonding in orthodontics 

ทิพย์จุฑา  พรเลิศธนพงษ์1 
 

บทคัดย่อ 
การใช้สารยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันนั้น เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น และยังมีส่วนเกี่ยวข้องในงานทันตกรรม

จัดฟัน ซึ่งสารยึดติดในปัจจุบันนี้มีมากมายหลายชนิดในท้องตลาด มีกลไกการยึดติด และวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน การ
ยึดติดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการรักษาทาง ทันตกรรมจัดฟัน โดยค่าความเข็งแรงการยึดติด ที่
เหมาะสม ส าหรับการติดแบร็คเก็ตควรจะเป็นแบบกึ่งถาวร คือสูงพอที่จะต้านแรงจากการจัดฟัน และแรงบดเคี้ยว 
การจะใช้งานสารยึดติดทาง ทันตกรรมจัดฟันให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดนั้น ทันตแพทย์จึงควรมีความรู้ความเข้าใจในสาร 
ยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันท่ีจะใช้เป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด 

 

ค าส าคัญ : สารยดึติดทางทันตกรรมจัดฟัน, ความแข็งแรงการยดึตดิ, แบร็คเกต็ 
 

Abstract 
The boning systems is the important part of Orthodontics treatment. Nowaday, the 

dental adhensive is more popular in Orthodontics for alternative options to bond directly of the 
bracket to enamel structure. The decision of use should to concern the bonding properties such 
as bond strength, filler value, etc. The dentist should have a knowledge of indication of dental 
adhesives and bonding in Orthodontics for used to maximum effective in the operation. 

 

Keywords : Bonding, Bond strength, Bracket 
 

บทน า 
การรักษาทันตกรรมจัดฟันในปัจจุบัน นิยมเคลื่อนฟันโดยให้แรงผ่านเครื่องมือแบร็กเก็ต และ ได้น า
การใช้สารยึดติดมาใช้ในการยึดติดระหว่าง แบร็กเก็ตกับผิวเคลือบฟันและให้แรงผ่า เครื่องมือนี้ ซึ่ง
ข้อดีของการใช้สารยึดติด คือให้ความสวยงาม สามารถท าความสะอาดได้ง่ายลดการระคายเคืองต่อ 
เหงือกและไม่เกิดช่องระหว่างฟัน การใช้สารยึดติด อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
รักษา ทางทันตกรรมจัดฟัน โดยค่าความแข็งแรงการยึดติด ที่เหมาะสม ส าหรับการติดแบร็คเก็ตควร
จะเป็นแบบ กึ่งถาวร คือสูงพอที่จะต้านแรงจากการจัดฟันและ แรงบดเคี้ยวแต่ไม่ควรจะใช้แรงมาก
เกินไปใน การทา สารยึดติด ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนผิว ของฟัน หรือวัสดุบูรณะ โดย
Reynolds ในปี1975 ได้เสนอว่าค่าความแข็งแรงการยึดติดที่เพียงพอ ต่อ การใช้งานทางคลินิก
ส าหรับการยึดแบร็คเก็ตกับผิว เคลือบฟัน ควรมีค่าอยู่ในช่วง 6-8 MPa  
(เมกะปาสคาล) 

                                                 
1 อาจารย์ประจ า ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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สารยึดติดในปัจจุบันสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ Total etch adhesive bonding และ 
self etch adhesive bonding 

1. Total etch adhesive bonding  
 acid etching จะก าจัดผิวเคลือบฟัน ซึ่งจะท าให้พื้นผิวมีลักษณะเป็นรู และ fluid resins นี้

จะแทรกซึมเข้าไปในรูที่เกิดข้ึนและสร้าง resin tag ขึ้นมา ดังรูปภาพที่ 1 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 Total etch adhesive bonding 
 

2. Self etch adhesive bonding  
เป็น minimal etching คือ ลดขั้นตอนการใช้กรดกัดและล้างน้ า โดย active ingredient 

คือ methacrylated phosphoric acid ester ที่จะไปละลายแคลเซียมออกจาก hydroxyapatite 
โดยแคลเซียมที่ถูกละลายออกมา นั้นจะก่อตัวเกิดเป็น complex ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับ primer 
polymerization โดยขณะที่กรดกัดที่ผิว เคลือบฟันนั้น monomerจะแทรกตัวลงใน enamel rods 
ในเวลาเดียวกัน และท่ีความลึกที่เท่ากันด้วย ดังรูปภาพที่ 2 

 

 
 

รูปภาพที่ 2 self etch adhesive bonding 
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ขั้นตอนการทาสารยึดติดระหว่างแบร็คเก็ตกับผิวเคลือบฟัน ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนดังนี้ 
1. Cleaning 
2. Enamel conditioning  

 2.1 Moisture control 
 2.2 Enamel pretreatment  

3. Sealing  
4. Bonding  

4.1 Transfer 
4.2 Positioning 
4.3 Fitting 
4.4 Removal of excess 

 
1. Cleaning  

คือ การท าความสะอาดผิวฟันด้วย conventional pumice เพ่ือก าจัดplaque และ 
organic pellicle โดยการท าความสะอาดผิวฟัน เพ่ือเพ่ิม wettability 

 

 
 

รูปภาพที่ 3 การท าความสะอาดผิวฟัน 
 

2. Enamel conditioning แบ่งได้เป็น 
2.1 Moisture control การควบคุม ความชื้น 

  2.2 Enamel pretreatment หลังขั้นตอน การควบคุมความชื้น ทาconditioning solution 
or gelลงบนผิวเคลือบฟัน เป็นเวลา 15-30 วินาที แล้วล้างออกและควบคุมความชื้นอีกครั้ง (หากเกิด 
การปนเปื้อนให้ล้างผิวเคลือบฟันด้วยสเปรย์น้ า และ ใช้กรดเป็นเวลา 2-3 วินาที แล้วล้างน้ าออก) 
แล้วเป่าลมให้แห้งจนผิวฟันมีลักษณะเป็นฝ้าขาว (dull frosty appearance) ถ้าพบว่าผิวฟัน ไม่มี



100 
 

 

 

 

 
รวมบทความทางวิชาการด้านทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

 

ลักษณะฝ้าขาวให้ท าการ etching ใหม่ โดยacid etching ท าให้เกิด mechanical retention โดย
ความเข้มข้นของกรดที่แนะน าคือ 37% และใช้เวลาที่แนะน า คือ 15-90 วินาที 

 

 
 

รูปภาพที่ 4 การทากรดที่ผิวเคลือบฟัน 
 

3. Sealing ทา primer  
บางๆ บนผิวเคลือบฟันที่ผ่านการ etching แล้ว และเป่าลมเบาๆเป็นเวลา1-2 วินาที และติด 

แบร็คเก็ตลงบนผิวฟันทันทีหลังจากทา primer ในกรณีที่ ใช้  self-etching primer (รวมขั้น 
conditioning และ primer ไว้ใน step เดียว) มีขั้นตอน การbond คือ ควบคุมความชื้นที่ผิวฟัน, ทา 
self-etching primer ลงบนผิวฟันแล้วถู ประมาณ 3 วินาทีแล้วเป่าลม 

 

 
 

รูปภาพที่ 5 การทา primer 
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4. Bonding  
4.1 Transfer วางแบร็คเก็ตลงบนผิวฟัน 
4.2 Positioning จัดต าแหน่งให้ถูกต้องอยู่ กึ่งกลางฟันขนานแนวแกนฟันและระดับ ความสูง

ทีถู่กต้อง  
4.3 Fitting กดbracket ให้แนบกับผิวฟัน  
4.4 Removal of excess การก าจัด adhesive ส่วนเกินออก เพ่ือลดการระคายเคือง ต่อ

เหงือกลดการสะสมคราบplaque และลดอัตรา การเกิดเหงือกอักเสบ 
 

 
 

รูปภาพที่ 6 การติดแบร็คเก็ตลงบนผิวฟัน 
 

ในการที่ จะท าให้ เกิดค่ าความแข็ งแรงการ ยึดติดที่ ดี  คื อหลีก เลี่ ยงก ารปนเปื้ อน 
(contaminate) เลี่ยงการขยับขณะที่ adhesive ก าลังแข็งตัวและใช้ adhesive ที่มีความแข็งแรง
ปัจจัยที่ท าให้ประสบ ความส าเร็จในการยึดติด (bond) ได้แก่ 

 

1. Tooth surface and surface treatment  
คือ การท าให้ผิวฟันหรือวัสดุบูรณะฟัน มีสภาพที่เอ้ือต่อการยึดติด (bond) กับแบร็คเก็ต 

หรือ tube มากขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
1.1 mechanical surface treatment การเพ่ิมความขรุขระที่ผิวฟันหรือวัสดุ บูรณะฟัน 

เช่น grinding, sandblast, etching 
1.2  chemical surface treatment การท าให้ เกิด พันธะเคมี ระหว่ างผิ ววัสดุกั บ 

adhesive เช่น การทา primer, plastic conditioner 
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2. Design of the attachment base  
วัสดุที่น ามาใช้ท าแบร็คเก็ต ในปัจจุบันมี 3 ชนิด ได้แก่ 
2.1 plastic bracket ท ามาจาก polycarbonate มักใช้เพ่ือ ความสวยงามแต่ความ

แข็งแรงในการต้านทานต่อ การแตกหักค่อนข้างน้อย slot เกิดการสึก และดูดน้ า จึงไม่ค่อยนิยม
น ามาใช้ จะใช้ในกรณีที่ระยะเวลาใน การรักษาสั้นๆ 

2.2 ceramic bracket  เป็นการผสมผสานคุณสมบัติความสวยงามของ plastic bracket 
และคุณ สมบั ติ ของ metal bracket โดย ceramic bracket จะ bond กับ  enamel ด้ วย  2 
mechanic คื อ  mechanical retention โด ย อ าศั ย  undercut แ ล ะ  indentation ข อ งฐ าน 
bracket และ bond chemical bonding กับ silane coupling agent 

 

 
 

รูปภาพที่ 7 ceramic bracket 
 

2.3 metal bracket จะ bond กับ enamel โดยอาศัย mechanical retentionจาก 
mesh ที่ฐาน bracket 
 

 
 

รูปภาพที่ 8 metal bracket 
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3. Bonding material 
วัสดุควรมีคุณสมบัติ dimensional stability, มีความเหลวที่วัสดุจะสามารถแทรกซึมไป

ใน enamel ที่ผ่านการเตรียมผิวแล้ว, มีความแข็งแรง, ใช้งานได้ง่ายและลดการสะสมของคราบ
จุลินทรีย์  
 

การใช้สารยึดติดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
เพ่ือ ให้เกิดการยึดติดที่ดีระหว่างแบร็คเก็ตกับผิวเคลือบฟัน เครื่องมือแบร็คเก็ตไม่หลุดง่าย มีการยึด
อยู่ที่ดี ดังนั้น เพ่ือการท างานที่ประสิทธิภาพทันตแพทย์ ควรทราบขั้นตอนการท างานวัสดุที่จะใช้ยึด
ติดเพ่ือประสิทธิภาพที่ดีในการท างานต่อไป 
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การแก้ไขฟันหมุน 
Rotation tooth correction 

ชนกานต์  จินดาโรจนกุล1  
 

บทคัดย่อ 
ฟันหมุน ลักษณะคือการที่ฟันบิดหรือหมุนออกจากแนวแกนฟันเดิมในแนวลิ้นใกล้กลางหรือไกลกลาง 

สาเหตุของการเกิดฟันหมุนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและการรักษาฟันหมุนข้ึนอยู่กับระดับความรุนแรงของการหมุนของ
ฟัน ฟันหมุนที่ได้รับการรักษาแล้ว มีโอกาสที่จะคืนกลับสู่ต าแหน่งเดิมได้ง่าย ดังนั้นการคงสภาพฟันภายหลังการ
รักษาอย่างถูกวิธีเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญอย่างมากทางทันตกรรมจัดฟัน 

 

ค าส าคัญ : ฟันหมุน, การรักษาทางทันตกรรมจดัฟัน, การคงสภาพฟนั 
 

Abstract 
Tooth rotation, is defined as mesiolingual or distolingual intraalveolar displacement of 

the tooth around its longitudinal axis. Tooth rotation has multifactor causes and the treatment in 
each case is depend on severity of rotation. After treatment, rotated tooth has high rate of 
relapse, the maintenance phase with proper technique is also an important treatment phase for 
orthodontic therapy. 

 

Keywords : Tooth rotation, Orthodontic therapy, Maintenance phase 
 

บทน า 
ฟั นหมุ น  (Tooth rotation) คื อ ฟันที่ มี ก ารบิ ดหมุ น ในทิ ศท าง mesiolingual หรือ 

distolingual โดยบิดหมุนรอบแนวแกนฟัน (longitudinal axis) อัตราการเกิดฟันหมุนพบประมาณ 
2.1-5.1% ของจ านวนประชากร 
 

สาเหตุของฟันหมุนนั้นสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย2 ดังนี้ 
1. ปากแหว่งและเพดานโหว่ 
2. การได้รับอุบัติเหตุ (trauma) บริเวณ premaxilla ท าให้มีการเคลื่อนของหน่อฟัน  
3. การเกิดพยาธิสภาพ ที่เกิดบริเวณข้างเคียงแล้วส่งผลต่อการขึ้นของฟัน เช่น cyst, tumor 

ซึ่งนอกจากจะท าให้ฟันขึ้นผิดจากแนวที่ควรเป็นแล้ว ยังอาจจะท าให้รากฟันผิดรูป (dilacerations) 
รากละลาย (root resorption) หรือพยาธิสภาพขว้างการข้ึนของฟันซี่นั้นๆ 

4. ฟันน้ านมหลุดช้าการก าหนด ท าให้ฟันแท้ไม่สามารถข้ึนมาตรงตามต าแหน่งที่ควรจะเป็น  

                                                 
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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5. ล าดับการขึ้นของฟันที่ผิดจากปกติ หรือฟันแท้ขึ้นช้าการปกติ ท าให้ช่องว่างน้อยลง ส่งผล
ให้ฟันที่ขึ้นล าดับสุดท้ายมักจะข้ึนนอกแนวการเรียงตัวปกติและฟันหมุนได้  

6. ฟันเกิน (supernumerary tooth) มักพบที่ขากรรไกรบนบนระหว่างฟันตัดซี่ที่ 1 เรียกว่า 
Mesiodens ซึ่งการขึ้นของฟันเกินนี้อาจท าให้ฟันตัดซี่ที่ 1 ที่ขึ้นมาภายหลังเกิดการบิดหมุนผิดจาก
ต าแหน่งที่ควรจะเป็น 

7. การได้รับแรงที่ไม่สมดุล แรงจากริมฝีปาก, ลิ้น, หรือนิสัยที่เก่ียวข้องกับช่องปากท่ีผิดปกติ 
8. ขากรรไกรไม่มีที่เพียงพอส าหรับการขึ้นของฟัน 

 

การรักษาฟันหมุนควรใช้แรงที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันอันตราบที่จะเกิดข้ึนกับฟันและเนื้อเยื่อ
รอบปรากฟัน โดยขนาดของแรงที่แนะน านั้นประมาณ 35-60 กรัม ซึ่งสามารถใช้แรงได้ 2 ลักษณะ 
คือ 

1. ใช้แรงเดียวในการเคลื่อนฟันซึ่ งจะท าให้ เกิดการเคลื่อนฟันแบบ rotate ร่วมกับ 
translate หรือ couple force  

2. ใช้แรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากัน ให้แรงนั้นกระท าทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการ
เคลื่อนฟันแบบ rotate เพียงอย่างเดียว 

 

 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขฟันหมุน 5 มีดังต่อไปนี้ 
 

1. Removable Appliance   
ตัวอย่างเช่น การใช้ labial bow ร่วมกับ Z- spring หรือ double cantilever spring 

ใช้ในกรณีที่ฟันหมุนนั้นหมุนผิดจากแนวส่วนโค้งฟันไม่มาก 
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2. Semifixed Appliance  
ตัวอย่างเช่น การใช้ Whip Appliance แก้ไขฟันเขี้ยวหมุน 
 

 
 

3. Fixed Appliance เช่น 
1) NiTi archwire ใส่เข้าไปใน bracket slot ของฟันที่เราต้องการแก้ไขฟันหมุน โดย

อาศัยคุณสมบัติ superelastic ของลวด NiTi ซึ่งจะคืนรูปหลังจากได้รับแรงกระท า  
2) Rotating wedge ซึ่งท าหน้าที่เป็น fulcrum ระหว่างลวดกับ bracket  

 

 
 

3) Rotating spring ใน bracket ที่มี  vertical slot ซึ่ งมีใช้ เป็นปกติในเครื่องมือ Begg 
technique 

 

 

 
 

4) Palatal/Lingual attachments ร่ ว ม กั บ  elastic chain ใช้  couple force ใน ก าร
เคลื่อนฟัน 



107 
 

 

 

 

 
รวมบทความทางวิชาการด้านทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

 

 
 

 5) Ligature rotation tie มั ด เข้ า กั บ  Palatal/Lingual attachments แ ล้ ว ผ าด ผ่ าน 
interproximal เพ่ือไปยึดกับ arch wire โดยอาศัย couple force ในการเคลื่อนฟัน 
 

 
 

6) Wire bending โดยการดัดลวดและ loop เพ่ือน ามาใช้แก้ไขฟันบิดหมุนและเป็นการลด
ผลกระทบต่อฟันข้างเคียง รูปร่างของลวดและ loop จะข้ึนอยู่กับต าแหน่งที่ต้องการให้ฟันเคลื่อน 

7) Overlay technique เป็นการน าลวดที่มีขนาดเล็กและมี flexibility สูงเพียงพอที่จะ
สามารถ ใส่เข้าไปในbracket ของฟันที่ต้องการบิดหมุนได้ โดยจะใส่ซ้อนกับ main arch โดยจะไม่ใส่ 
main arch ในฟันที่บิด เหมาะส าหรับฟันที่มีการบิดหมุนข่อนข้างมาก 

 

 
 

8) Toe-in หรือ Toe-out bend ในการแก้ไข้ฟันกรามบิดหมุน 
9) Transpalatal arch (TPA) ใช้ลวด stainless steel ขนาด 0.8-0.9 mm. moment ที่ได้

จะข้ึนอยู่กับการ design และการ activate เครื่องมือ 
 

ฟันที่ได้รับการแก้ไขฟันหมุนแล้วนั้น พบว่าการ relapse จะเกิดขึ้นหลังจากถอดเครื่องมือ
ภายใน 5 ชั่วโมง การแก้ไขฟันหมุนนั้นมีการ relapse ได้ง่ายที่สุด เนื่องจาก supracrestal fiber 
จะต้องใช้เวลาในการ remodel หลังจากถอดเครื่องมือ ใช้เวลาถึงเกือบ 1 ปี โดยที่นานกว่า fiber 
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อ่ืนๆ ที่ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ดังนั้นการคงสภาพของฟันหมุนที่ได้รับการแก้ไขแล้วมีความส าคัญ
อย่างวิธีในการคงสภาพฟันหมุนที่ได้รับการแก้ไขแล้วสามารถท าได้โดย 

1. Overcorrection คือการรักษาหรือเคลื่อนฟันให้มากกว่าที่ต้องการเพ่ือชดเชยการ 
relapse เช่นการใส่ลวดหรือยังคงใส่ elastic หลังจากแก้ไขฟันหมุนแล้ว 

2. Retention period นานกว่าปกติ เช่น การใช้ fixed retainer ภายหลังจัดฟันเสร็จ หรือ
การใส่ retainer ให้นานกว่าปกติ 

3. Circumferential supracrestal fiberotomy (CSF) การรักษาฟันที่หมุนพบว่าภายหลัง
ภายหลังการรักษา supracrestal fiber เป็น fiber ส าคัญในการดึงรั้งให้ฟันหมุนกลับไปสู่แนวเดิม 
ดังนั้นจึงมีการแนะน าให้ท า Circumferential supracrestal fiberotomy ซึ่งเป็นการตัดการยึดเกาะ 
supracrestal fiber กับ cementum และท าให้เกิดการ reorganize fiber ใหม่ วิธีนี้สามารถลด
อัตราการ relapse ได้ถึง 30%  

นอกจากประเมินการรักษาและเลือกวิธีในการรักษาฟันที่บิดหมุนให้เข้าสู่แนวส่วนโค้งฟันแล้ว
นั้น สิ่งที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งนั้นคือการคงสภาพหลังการรักษาเพ่ือป้องกันการคืนกลับของฟันที่บิดหมุน 
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แนวทางการใช้ฟลูออไรด์ในทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 
Guideline on Fluoride Therapy 

ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ1  
 

บทคัดย่อ 
ในทางทันตกรรม ได้มีการน าเอาฟลูออไรด์มาใช้เพื่อป้องกันฟันผุกันท่ัวโลกมานานกว่า 50 ปี  มีการศึกษา

ทดลองและติดตามผลของฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุจากการใช้ฟลูออไรด์ในรูปแบบต่างๆ  รวมถึงผลข้างเคียง
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ฟลูออไรด์ เก็บรวมรวมข้อมูลและและจัดท าเป็นแนวทางในการใช้ฟลูออไรด์ทางทันตกรรม มีการ
ปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่ทันตบุคลากร ในการใช้ฟลูออไรด์ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการป้องกันฟันผุ และมีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย 

 

ค าส าคัญ : ฟลูออไรด์, แนวทาง, ทันตกรรมป้องกัน 
 

Abstract 
In dentistry, fluoride is used to prevent tooth decay in all over the world for more than 

50 years. There are experimental studies and monitoring of fluoride about the prevention of 
dental caries by using it in various forms, including the side effects occurred. Data are collected 
and information are updated periodically to use as practice guidelines for dental personnel. So 
that they can understand the use of fluoride appropriately leading to maximum efficiency in 
preventing tooth decay and patient safety. 

 

Keywords : Fluoride, Guideline, Preventive Dentistry 
 

บทน า 
ฟลูออไรด์สามารถป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการศึกษาถึงกลไกของฟลูออไรด์ต่อ

โรคฟันผุอย่างกว้างขวาง (Featherstone, 2000)  
 1. ยับยั้งการสูญเสียแรธาตุ ในขณะที่มีฟลูออไรดอยูที่ผิวผลึกระหวางการเกิดกรด 
 2. สงเสริมการคืนแรธาตุ โดยสรางผิวฟนที่ตานทานตอการละลายของกรดคลายกับฟลูออ

โรอะพาไทตบนผลึกที่มีการสะสมแรธาตุ ซึ่งตานทานการละลายของกรดไดดี 
 3. ยับยั้งเมแทบอลิซึมของเชื้อจุลินทรียหลังจากซึมเขาไปในเชื้อจุลินทรีย ในลักษณะของ

กรดไฮโดรฟลูออริก ในขณะที่เกิดกรดในคราบจุลินทรีย  
 4. ลดการละลายของผิวเคลือบฟน เมื่อมีฟลูออไรดเขาไปในสวนประกอบของตัวฟน  
จากเดิมเคยเชื่อกันวาการรวมตัวของฟลูออไรดระหวางการสรางฟนท าใหเกิดความตานทาน

ต่อการผุได้ แตการศึกษาในปจจุบันไดแสดงใหเห็นชัดเจนวา ฟลูออไรดที่อยูในของเหลวรอบๆ ผลึกจะ

                                                 
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น 
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มีบทบาทส าคัญตอการสูญเสียและคืนกลับแรธาตุของฟนในกระบวนการเกิดฟนผุ ดังนั้นกลไกในการ
ยับยั้งโรคฟนผุของฟลูออไรดที่ส าคัญที่สุดมาจากแหล่งเฉพาะที่ โดยเกิดที่ผิวผลึกหลังฟนขึ้นมาในชอง
ปากแลว และเปนผลของฟลูออไรดที่เกิดบริเวณใตผิวเคลือบฟันทันทีที่เกิดการสูญเสียและคืนแรธาตุ  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
สมาคมทันตกรรมส าหรับเด็กแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Academy of 

Pediatric Dentistry (AAPD)) ซึ่งได้เสนอแนวทางการใช้ฟลูออไรด์ในเด็กข้ึนตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1967 มี
การทบทวนแก้ไขกันอีกหลายครั้ง และครั้งล่าสุดคือ ปี ค.ศ. 2014 ดังนี้  

เนื่องจากการใช้ฟลูออไรด์อย่างกว้างขวางเป็นปัจจัยส าคัญในการลดลงของความชุกและ
ความรุนแรงของโรคฟันผุในสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ืนๆ  เมื่อใช้อย่างเหมาะสม
ฟลูออไรด์จะทั้งมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคฟันผุได้ การใช้
ฟลูออไรด์ควรค านึงถึงความจ าเป็นของผู้ป่วยแต่ละคน รวมทั้งความเสี่ยงและความคุ้มค่าด้วย  

เมื่อความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในผิวเคลือบฟัน ไม่ได้ท าให้การเกิดฟันผุลดลงอย่างชัดเจน 
ดังนั้น ฟลูออไรด์ที่ต้องกลืน เช่น ฟลูออไรด์ในน้ าดื่ม ฟลูออไรด์เสริม ก็อาจจะท าให้เกิดผลเฉพาะที่กับ
ฟันที่ขึ้นมาแล้วในช่องปากได้ 

 

ฟลูออไรด์เสริมชนิดรับประทาน (Fluoride supplements)   
มีประสิทธิภาพในการลดการเกิดฟันผุได้ โดยในแตละประเทศก็จะมีการก าหนดขนาดการ

สั่งจายฟลูออไรดแตกตางกันไป โดยค านึงถึง อัตราผุของเด็กในประเทศนั้น ๆ และขอมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงในการเกิดฟนตกกระ รวมทั้งเหตุผลที่อางอิงจากงานวิจัย ซึ่งเนนกลไกเฉพาะที่เปนกลไก
ส าคัญของฟลูออไรดในการปองกันโรคฟันผุ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาพิจารณาให้จ่ายฟลูออไรด์เสริมชนิดรับประทานในเด็กที่มีความเสี่ยง
สูงต่อการเกิดฟันผุ และดื่มน้ าที่มีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าดื่มไม่เพียงพอ (น้อยกว่า 0.6 ppm F) ดัง
ตาราง 
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ส่วนประเทศในยุโรปแนะน าวาจะใหฟลูออไรดเสริม ส าหรับผูปวยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ
ที่อายุ 3 ปขึ้นไป โดยให 0.5 มิลลิกรัมตอวัน ส่วนเด็กที่อายุต่ ากวา 3 ป จะใหฟลูออไรดเสริมเฉพาะ
เด็กที่มีปญหาพิเศษเท่านั้น โดยให 0.25 มิลลิกรัมตอวัน ในขณะที่ประเทศแคนาดาจะไมใชในเด็กอายุ
ต่ ากวา 3 ปเลย  

ส าหรับประเทศไทย แนวทางล่าสุดของทันตแพทยสมาคมในปี พ.ศ. 2560 แนะน าใหจาย
ฟลูออไรดเสริมแก่เด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือนจนถึง 16 ป ทั้งนี้เนื่องจากเด็กอายุ 6 เดือนเริ่มมีฟนน้ านมขึ้น 
โดยหวังผลเฉพาะที่เปนส าคัญ  

ข้อบ่งชี้        เด็กท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง   
ข้อพิจารณาในการจ่ายฟลูออไรด์เสริมชนิดรับประทาน 
- ก่อนจ่ายฟลูออไรด์เสริมชนิดรับประทานต้องประเมินปริมาณฟลูออไรด์ที่เด็กได้รับจาก

แหล่งต่าง ๆ เช่น น้ าดื่ม นม ยาสีฟัน เป็นต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กได้รับฟลูออไรด์เกิน 0.05-0.07 
มิลลิกรัมฟลูออไรด์ต่อ น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม  

- ขนาดของฟลูออไรด์เสริมชนิดรับประทาน พิจารณาจากอายุ น้ าหนักตัวและความเข้มข้น
ของฟลูออไรด์ในน้ าดื่มดังตาราง ซึ่งจะพิจารณาจ่ายฟลูออไรด์เสริม เมื่อความเข้มข้นของฟลูออไรด์ใน
น้ าดื่มน้อยกว่า 0.3 ส่วนในล้านส่วน 
 

 
 
- ต้องประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุเป็นระยะ หากความเสี่ยงลดลงก็ไม่จ าเป็นต้องได้รับ

ฟลูออไรด์ เสริมชนิดรับประทาน 
 - การจ่ายฟลูออไรด์เสริมชนิดรับประทานแต่ละครั้งไม่ควรจ่ายเกิน 120 มิลลิกรัมฟลูออไรด์ 

เนื่องจาก ปริมาณดังกล่าวเป็นขนาดที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตส าหรับเด็กท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่า 8 กิโลกรัม 
และเป็นขนาดท่ีอาจก่อให้เกิดภาวะพิษในเด็กที่มีน้ าหนัก 24 กิโลกรัมหรือต่ ากว่า18 
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 - ควรแบ่งขนาดยาที่ควรจะได้รับในแต่ละวันออกเป็นหลาย ๆ ครั้ง เช่น ถ้าเด็กควรจะได้รับ
วันละ 0.5 มิลลิกรัมฟลูออไรด์ ควรแบ่งให้ 0.25 มิลลิกรัมฟลูออไรด์ เช้า 1 ครั้ง และเย็น 1 ครั้ง จะ
ได้ผลในการป้องกันดีกว่า  

- แนะน าให้อมฟลูออไรด์เสริมชนิดรับประทาน เพ่ือให้ยาสัมผัสฟันก่อนกลืน หรือละลายน้ า
แล้วให้ดื่มทีละ น้อยจนหมด  
หมายเหตุ :  - กรุงเทพมหานครมีปริมาณฟลูออไรด์น้ าประปา 0.12 ± 0.4 ส่วนในล้านส่วน 

- องค์การอาหารและยาได้มีข้อก าหนดให้น้ าดื่มบรรจุขวดมีฟลูออไรด์ได้ไม่เกิน 0.7 ส่วน
ในล้านส่วน 

- ข้อมูลฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคสามารถหาได้ที่ www.dental.anamai.moph.go.th 
 

การใช้ฟลูออไรด์เสริมชนิดรับประทานจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่พบว่าสามารถป้องกันฟันผุได้ จาก
การศึกษาพบ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานฟลูออไรด์เสริมในช่วงอายุ 6 ปีแรกกับฟันตกกระ 
โดยพบฟันตกกระระดับ อ่อนมากถึงอ่อน (very mild to mild fluorosis) ซึ่งมีผลกระทบต่อความ
สวยงามไม่มากนัก 

 

ฟลูออไรด์ที่ใช้โดยทันตแพทย์หรือทันตบุคลากร (Professionally-applied topical 
fluoride) 

รูปแบบที่ใช้กันบ่อยที่สุดคือ 5% sodium fluoride varnish (NaFV;22,500 ppm F) และ 
1.23 % acidulated phosphate fluoride(APF; 12,300 ppm F) มีหลักฐานว่า การทาฟลูออไรด์
วานิชปีละ 2 ครั้งมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุในฟันน้ านม และฟันแท้ และการเคลือบด้วย
ฟลูออไรด์เจลทุกๆ 3 เดือน ถึง 1 ปี จะสามารถป้องกันฟันผุในฟันแท้ได้ หากเคลือบเป็นเวลาอย่าง
น้อย 4 นาที แต่หากใช้เวลาน้อยกว่า 4 นาที ไม่พบหลักฐานทางคลินิกว่าสามารถป้องกันฟันผุได้  เด็ก
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฟันผุ ควรได้รับฟลูออไรด์ที่ใช้ โดยทันตแพทย์อย่างน้อยทุก 6 เดือน และ
เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดฟันผุจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อนัดผู้ป่วยกลับมาตรวจซ้ าจึง
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนชนิดและความถ่ีให้เหมาะสมตามไปด้วย 
 

ฟลูออไรด์เจล  
การใช้ฟลูออไรด์เจลสามารถป้องกันฟันผุได้ร้อยละ 28 ในฟันแท้ และสามารถลดอัตราฟันผุ 

อุด ถอน เฉลี่ยร้อยละ 20 ในฟันน้ านม แต่ไม่พบประสิทธิภาพในการยับยั้งการลุกลามของรอยฟันผุ  
ข้อบ่งชี้    เด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูงและ เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่สามารถให้

ความร่วมมือในการเคลือบได้ 
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สารประกอบฟลูออไรด์ที่ใช้ได้แก่ 1.23 % แอซิดดูเลตฟอสเฟตฟลูออไรด์ (Acidulated 
phosphate fluoride; APF), 2 % โซเดียมฟลูออไรด์ (Sodium fluoride)  

วิธีการเคลือบฟลูออไรด์เจล 
 - แปรงฟันหรือขัดฟัน 
 - เลือกขนาดถาด (tray ) ที่เหมาะสมกับจ านวนฟันของเด็ก 
 - ใส่ปริมาณฟลูออไรด์เจลประมาณไม่เกิน 2 ใน 5 ของความสูงของถาด  
- วางถาดที่มีฟลูออไรด์เจลครอบฟันบนและฟันล่าง ให้เด็กกัดไว้เป็นเวลา 4 นาที  
- ขณะที่เคลือบใช้ที่ดูดน้ าลายตลอดเวลา เพ่ือป้องกันการกลืนและดูดเจลส่วนเกินออก

หลังจากเคลือบ (ไม่แนะน าให้ใช้ในกรณีที่ไม่มีเครื่องช่วยดูดน้ าลาย)  
- ภายหลังการเคลือบฟลูออไรด์เจล ห้ามบ้วนน้ า ดื่มน้ า หรือรับประทานอาหาร เป็นเวลา 30 

นาท ี
 

ฟลูออไรด์วาร์นิช   
ฟลูออไรด์วาร์นิชมีประสิทธิภาพการป้องกันฟันผุร้อยละ 46 ในฟันแท้และร้อยละ 33 ในฟัน

น้ านม  
ข้อบ่งชี้     

- เด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือ ผู้ที่ไม่สามารถให้ความ
ร่วมมือ และ มีความ เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง 

- ฟันเริ่มผุ (white spot lesion)    
ข้อห้าม   

- ผู้ที่มีประวัติการแพ้วัสดุที่มีลักษณะกาวเหนียวเป็นส่วนประกอบ เช่น พลาสเตอร์ยา หรือ
วัสดุทาง     ทันตกรรมอ่ืน ๆ เช่น วัสดุพิมพ์ปาก ยาปิดแผลปริทันต์ ซีเมนต์ และสารยึดติดต่างๆที่มัก
มีสารโคโลโฟนี (Colophony) เป็นส่วนประกอบ 

- ผู้ที่มีแผลในปาก มีโรคเหงือก หรือมีการอักเสบของเนื้อเยื่อในช่องปาก ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด  
 

ฟลูออไรด์วาร์นิชที่ใช้มากที่สุดคือ 5 % โซเดียมฟลูออไรด์ ซึ่งมีความเข้มข้นของฟลูออไรด์ 
22,600 ส่วนในล้านส่วน มีปริมาณฟลูออไรด์ 22.6 มิลลิกรัมฟลูออไรด์/มิลลิลิตร  
 

ปริมาณที่ใช้ในการทาฟลูออไรด์วาร์นิช 
- ทาชุดฟันน้ านม 0.25 มิลลิลิตร (ปริมาณฟลูออไรด์ 5.7 มิลลิกรัม)  
- ทาชุดฟันผสม 0.4-0.5 มิลลิลิตร (ปริมาณ ฟลูออไรด์ 9- 11.3 มิลลิกรัม)    
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วิธีการทาฟลูออไรด์วาร์นิช  
- ท าความสะอาดฟันโดยเช็ดฟัน ขัดฟัน หรือแปรงฟัน  
- ใช้พู่กันทาฟลูออไรด์วาร์นิชบาง ๆ บนผิวฟัน โดยเน้นการทาฟันที่เริ่มผุ และด้านที่มีความ

เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง เช่น ด้านประชิดและด้านบดเคี้ยว หลีกเลี่ยงการทาโดนบริเวณเหงือก เพื่อลด
โอกาสการแพ้ หรืออาการระคายเคือง  

- ภายหลังการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ควรเลี่ยงอาหารแข็งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และงดการแปรง
ฟันในวันที่ทาฟลูออไรด์วาร์นิช เพ่ือเพ่ิมเวลาการยึดติดและการปล่อยฟลูออไรด์สู่ผิวเคลือบฟัน 

 

ฟลูออไรด์ส าหรับใช้ท่ีบ้าน (Home use of fluoride products) 
การใช้ฟลูออไรด์ส าหรับใช้ที่บ้านส าหรับเด็กแล้ว จะเน้นไปที่การสัมผัสของฟลูออไรด์กับผิว

ฟันให้มากที่สุด ในความเข้มข้นต่ า แต่เพ่ิมความถ่ีให้มากขึ้น 
 

ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 
การใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์มีประสิทธิภาพในการลดการเกิดฟันผุในฟันแท้ และในเด็กกลุ่ม

ก่อนวัยเรียนการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สามารถลดความชุกของการเกิดฟันผุในฟันน้ านม
ได้อย่างมีนัยส าคัญ ปริมาณยาสีฟันที่แนะน าโดย AAPD คือ ในเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ใช้ปริมาณยาสีฟัน
เพียงแต้มบางๆบนขนแปรง (a smear or rice-size) และใช้ปริมาณเท่าเมล็ดถั่ว (pea-size) ในเด็ก
อายุ 3 ถึง 6 ปี ควรแปรงวันละ 2 ครั้ง และภายหลังแปรงให้บ้วนน้ าแต่น้อย 

ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่ความเข้มข้น 1,000 1,055 1,100 และ 1250 ส่วนในล้านส่วน 
สามารถลดฟันผุในชุดฟันผสมและฟันแท้ได้เฉลี่ยร้อยละ 23 (ร้อยละ 19-27) โดยความเข้มข้นของ
ฟลูออไรด์ 1,500 ส่วน ในล้านส่วน จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุเพ่ิมขึ้นประมาณร้อย
ละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับ 1,000 ส่วนในล้านส่วน ส่วนในฟันน้ านมการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
ประมาณ 1,000 ส่วนในล้านส่วน สามารถลดฟันผุได้ร้อยละ 31 ส าหรับประสิทธิภาพในการลดฟันผุ
ของยาสีฟันที่มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์น้อยกว่า 600 ส่วนในล้านส่วน ยังไม่ชัดเจน  

แนวทางการใช้ยาที่ฟันผสมฟลูออไรด์ที่ทันตแพทยสมาคมแนะน า คือ 
ข้อบ่งชี้ แนะน าให้ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในทุกกลุ่มอายุ และทุกระดับความเสี่ยงต่อการ

เกดิฟันผุ เพราะเป็นการ ป้องกันฟันผุขั้นพ้ืนฐาน    
 

วิธีใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์  
- แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือ เช้าและก่อนนอน   
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- ผลข้างเคียงของการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในเด็กคือ การกลืนยาสีฟัน ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก
ได้รับ ฟลูออไรด์มากเกินไปและเพ่ิมโอกาสการเกิดฟันตกกระเพ่ือลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการใช้
ยาสีฟัน ผสมฟลูออไรด์ แนะน าการใช้ดังตาราง 
 

 
 

- การใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ในเด็กเล็กต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงก่อน
อายุ 2 ปี  ซึ่งเป็น ช่วงเวลาที่เสี่ยงมากที่สุดต่อการเกิดฟันตกกระของฟันหน้าแท้บน ส่วนการใช้ยาสี
ฟันผสมฟลูออไรด์ในเด็กที่สามารถควบคุมการกลืนได้แล้ว ควรบ้วนน้ าแต่น้อยเพ่ือให้ฟลูออไรด์อยู่ใน
ช่องปากมากท่ีสุด 

 - ในกรณีที่เด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูงอาจพิจารณาใช้ยาสีฟันที่มีความเข้มข้นของ
ฟลูออไรด์ มากกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 1,500 ส่วนในล้านส่วน โดยผู้ปกครองเป็นผู้แปรงฟันและดูแล
ไม่ให้เด็กกลืนยาสีฟัน 

ฟลูออไรด์เฉพาะที่ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น  0.2% sodium fluoride (NaF) mouthrinse (900 
ppm F) และ brush-on gels/pastes (เช่น 1.1 percent NaF; 5,000 ppm F) ก็มีการศึกษาพบว่า
สามารถลดการเกิดฟันผุในฟันแท้ได้เช่นกัน 
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ยาอมบ้วนปากผสมฟลูออไรด์  
การใช้ยาอมบ้วนปากผสมฟลูออไรด์พบว่า สามารถป้องกันฟันผุได้ร้อยละ 28 ยาอมบ้วนปาก

ผสม ฟลูออไรด์ที่ใช้ได้แก่ โซเดียมฟลูออไรด์ (Sodium fluoride, NaF) ความเข้มข้นร้อยละ 0.05 
โดยแนะน าให้ใช้วันละ 1 ครั้ง และโซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 0.2 แนะน าให้ใช้อาทิตย์ละ 
1-2 ครั้ง และควรเลือกใช้ชนิดที่ไม่ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์     

 ข้อบ่งชี้  ผู้มีความความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูงและมีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่สามารถควบคุม
การกลืนและบ้วนทิ้งได ้

 

 วิธีใช้ยาอมบ้วนปากผสมฟลูออไรด์  
- ใช้ปริมาณ 5-10 มิลลิลิตร อมและกลั้วให้ทั่วปากเป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที โดยความ

เข้มข้นและ ปริมาณฟลูออไรด์ของยาอมบ้วนปากฟลูออไรด์ 
- ไม่ดื่มน้ าหรือรับประทานอาหารหลังใช้อย่างน้อย 30 นาท ี
- ไม่ใช้ในเวลาเดียวกับการแปรงฟัน เพ่ือเพ่ิมความถ่ีของการสัมผัสกับฟลูออไรด์ 

 

ฟลูออไรด์เจลส าหรับใช้ที่บ้าน  
ข้อบ่งชี้ การใช้ฟลูออไรด์ชนิดนี้แนะน าให้ใช้ในผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง และมีอายุ

ต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป สารประกอบฟลูออไรด์ที่ใช้ ได้แก่ โซเดียมฟลูออไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 1.1 ซึ่ง
การน าไปใช้จะต้องได้รับการสั่งจ่าย จากทันตแพทย์    

 

 วิธีใช้ฟลูออไรด์เจลส าหรับใช้ท่ีบ้าน 
 - หลังการแปรงฟันด้วยยาสีฟัน ให้บีบเจลเป็นริ้วบาง ๆ บนแปรงสีฟันแล้วน าไปทาบนตัวฟัน

ให้ทั่ว หรือ อาจใช้ถาดเคลือบฟลูออไรด์ ทิ้งไว้บนตัวฟัน อย่างน้อย 1 นาที โดยเคลือบวันละหนึ่งครั้ง 
 - ส าหรับเด็กให้บ้วนเจลส่วนเกินและบ้วนน้ า  ส าหรับผู้ใหญ่บ้วนฟลูออไรด์ออกแต่ไม่ต้อง

บ้วนน้ า 
 - ห้ามบ้วนน้ า ดื่มน้ า หรือรับประทานอาหารเป็นเวลา 30 นาที ภายหลังการเคลือบหรือ

แปรงด้วย ฟลูออไรด์เจล  
  

บทสรุป 
ค าแนะน าในการใช้ฟลูออไรด์ทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 
1. การใช้ฟลูออไรด์เพ่ือการป้องกัน และควบคุมฟันผุ เป็นวิธีการที่ทั้งปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพสูงในการลดความชุกของโรคฟันผุ 
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2. การใช้ฟลูออไรด์ชนิดเสริม สามารถลดการเกิดฟันผุ และควรพิจารณาจ่ายให้ส าหรับเด็กที่
มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฟันผุและดื่มน้ าที่มีฟลูออไรด์น้ าดื่มน้อยกว่า 0.6 ppm. 

3. การเคลือบฟลูออไรด์โดยทันตบุคลากร ด้วย 1.23% โซเดียมฟลูออไรด์เจล สามารถลด
การเกิดฟันผุในเด็กกลุ่มเสี่ยงได้  

4. ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สามารถลดการเกิดฟันผุในเด็กได้ โดยจะมีประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น
หากใช้ในเด็กกลุ่มที่มีฟันผุสูง ใช้ความเข้มข้นที่มากขึ้น ใช้ความถี่มากขึ้น และมีผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า ปริมาณยาสีฟันที่แนะน าในเด็กต่ ากว่า 3 ปี คือแตะบางๆบนขนแปรง เพื่อลดความเสี่ยงใน
การเกิดฟันตกกระ และใช้ปริมาณไม่เกิดเมล็ดถั่ว ในเด็กอายุ 3-6 ปี 

5. การใช้น้ ายาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ 0.2% NaF และ 1.1 % NaF brush-on gels/ 
pastes ก็สามารถลดการเกิดฟันผุในเด็กได้เช่นกัน 
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