
 

 

 

 

ความรู้พืน้ฐานและโรคที่พบบ่อย

ทางทนัตกรรม 

สาํหรับนักศึกษาแพทย์ ปี 4  
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 ฟันผ ุเป็นผลจากการเสียสมดลุย์ระหวา่ง การสญูเสียแร่ธาตุ                 

(demineralization) และกระบวนการดนักลบัแร่ธาตใุนฟัน  

remineralization ) 

Demineralization  >    remineralization        →    caries 

 โรคฟันผเุป็นโรคติดตอ่ท่ีเกิดจากแบคทีเรีย  Streptococcus mutans. 

ติดตอ่ได้ทางนํา้ลาย โดยแบคทีเรียย่อยสลายอาหารประเภทนํา้ตาล เกิด

เป็นกรดแลคติกซึง่มีฤทธ์ิในการสลายแร่ธาต ุแคลเซียม และ ฟอสฟอรัส 

ออกจากฟัน เกิดการทําลายเป็นฟันผุ    กระบวนการเกิดฟันผมีุสาเหตจุาก

หลายปัจจยั ถือเป็น multifactoraial disease ซึง่หากขาดปัจจยัใดปัจจยั

หนึง่ จะไม่สามารถเกิดฟันผไุด้ 

ปัจจัยการเกดิฟันผุได้แก่ 

1. เชือ้โรค Streptococcus mutans. 

2. พืน้ผิวของตวัฟัน 

- ร่องฟัน ( pit & fissure ) ท่ีลกึแคบ เป็นท่ีกกัเก็บเศษอาหาร จะเกิดฟัน

ผงุ่าย 

- พืน้ผิวฟันท่ีขรุขระ จะเกิดฟันผงุ่าย 

- การเรียงตวัของฟันท่ีซ้อนเก ไม่เป็นระเบียบ 

- รูปร่าง เช่นบริเวณคอฟันท่ีคอด ทําให้เศษอาหารติดง่าย 

3. อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต นํา้ตาลท่ีเหนียวติดฟัน 
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4. ระยะเวลาท่ีแบคทีเรียสามารถเกาะติดบนตวัฟัน โดยปกติในช่องปากจะมี

นํา้ลายเป็นตวัชะล้าง หากเกิดภาวะท่ีมีนํา้ลายน้อย โอกาสเกิดฟันผจุะ

ง่ายขึน้ นอกจากนีย้งัขึน้กบั ความถ่ีของการบริโภคอาหารด้วย 

ฟันผุสามารถเกดิได้ทุกตาํแหน่งบนฟัน ได้แก่ 

1. pit & fissure caries การผตุามหลมุร่องฟัน 

2. smooth surface caries การผบุริเวณผิวฟันท่ีเรียบ 

3. cemental caries การผบุริเวณผิวเคลือบรากฟัน 

4. recurrent หรือ  secondary caries  การผตุอ่ ผซํุา้ใต้วสัดอุดุฟัน  

อาการและการรักษาโรคฟันผุ 

ระยะท่ี 1  กรดทําลายเคลือบฟัน เกิดรอยสีขาวขุน่ท่ีบริเวณผิวเรียบของฟัน 

หรือมีสดํีาตามหลมุร่องฟัน  ในระยะนีย้งัไม่มีอาการใดๆ หาก

ตรวจพบแนะนําใหผัู้ ป่วยแปรงฟันให้สะอาด  ใช้ฟลอูอไรด์

เฉพาะท่ีทาก็จะสามารถหยดุยัง้การลกุลามได้ 

ระยะท่ี 2  การกดักร่อนลกึถึงชัน้เนือ้ฟัน เห็นเป็นรูผชุดัเจน มีเศษอาหารติด 

การผใุนระยะนีจ้ะลกุลามได้เร็วเน่ืองจากชัน้เนือ้ฟันมีความ

แข็งแรงน้อยกวา่ชัน้เคลือบฟัน  ผู้ ป่วยจะมีอาการเสียวเม่ือกิน

ของเย็น , หวาน  การรักษาทําได้โดยการอดุฟัน 
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ระยะท่ี  3  การผลุกุลามถึงโพรงประสาทฟัน เกิดการอกัเสบของเนือ้เย่ือ

ภายในโพรงประสาทฟัน ผู้ ป่วยจะมีอาการปวดมาก ปวดโดยไม่มี

สิ่งกระตุ้น การรักษาทําได้โดยการรักษารากฟัน 

ระยะท่ี  4  เป็นภาวะเรือ้รังจากระยะท่ี3 จนเกิดการตายของเนือ้เย่ือโพรง

ประสาทฟัน ร่วมกบัมีเชือ้โรค และพิษถกูขบัออกสูอ่วยัวะปริทนัต์ 

ทําให้เกิดการอกัเสบของเนือ้เย่ือรอบปลายรากฟัน เกิดเป็นหนอง

ปลายราก กระดกูcortical bone ถกูทําลาย ฟันโยก การรักษาทํา

ได้โดยการรักษารากฟันหรือถอนฟัน 

Pulpal disease 

1. reversible pulpitis เป็นการอกัเสบชัว่คราวของเนือ้เย่ือโพรงประสาทฟัน

จะมีอาการเม่ือมีสิ่งกระตุ้น เช่น ความรัอน ความเย็น ของหวาน 

2. irreversible pulpitis เป็นการอกัเสบถาวรของเนือ้เย่ือโพรงประสาทฟัน 

Periapical disease 

1. acute apical periodontitis  เกิดจากเศษเนือ้เย่ือท่ีตาย เชือ้โรคและ

สารพิษลกุลามออกจากโพรงประสาทฟันสูอ่วยัวะปริทนัต์แบบเฉียบพลนั

ทําให้มีอาการปวดมาก เคืย้วเจ็บ 

2. acute apical abscess เกิดหนองรอบๆปลายรากฟัน เห็นมีเหงือกบวม 

ฟันโยก 
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3. chronic apical periodontitis   เป็นระยะเรือ้รัง มีการทําลายของอวยัวะ

ปริทนัต์ และกระดกูรองรับฟัน เคยมีอาการปวดมาก่อนแตข่ณะนืไ้ม่มี

อาการใดๆแล้ว เม่ือดภูาพเอ๊กซ์เรย์จะเห็นการทําลายของกระดกูเป็นเงา

ดํารอบๆปลายรากฟัน 

4. chronic apical abscess  ไม่มีอาการ แตจ่ะมีรูเปิดของหนอง (sinus 

tract) 

การแพร่กระจายการตดิเชือ้จากฟันไปสู่อวัยวะอ่ืนๆ 

1. การติดเชือ้บริเวณใบหน้าและคอ โดยผ่านไปทางการไหลเวียนโลหิต 

(blood system) ระบบไหลเวียนนํา้เหลือง (lymphatic vessel) หรือผ่าน

ไปตามเนือ้เย่ือเก่ียวพนั ( loose connective tissue) เข้าสู ่fascial 

space บริเวณศีรษะและคอ  

- Mandible and below : buccal vestibule , body of the 

mandible ,mental space , submental space , sublingual 

space , submandibular space 

- Cheek and lateral face :  buccal vestibule of maxilla , 

buccal space , submassteric space , temporal space 

- Pharyngeal and cervical : pterigomandibular space , 

parapharyngeal space cervical space  
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- Mid facial space : palatal space , base of upper lip , 

canine space , periorbital space 

 ทัง้นืข้ึน้กบัตําแหน่งของปลายรากฟันและการยดึเกาะของกล้ามเนือ้ทัง้

ขากรรไกรบนและขากรรไกรลา่งท่ีเก่ียวข้องและใกล้เคียงกบั  space นัน้ๆ

กรณีท่ีมีการติดเชือ้ร่วมกนัระหวา่ง submandibular space , sublingual 

space และ submental space ทัง้ 2 ด้านเรียกวา่ “ Ludwig’s angina “ 

มีอาการแสดงคือ ลิน้ยกตวัสงูขึน้ คลําแข็งบริเวณ submandibular  

จนถึง hyoid bone กล้ามเนือ้แข็งเกร็ง อ้าปากไม่ขึน้ นํา้ลายไหลยืด มีไข้  

กลืนและหายใจไม่สะดวก จงึต้องคํานงึถึงการ  maintain airway ซึง่อาจ

ทําให้เสียชีวิตได้ 

2. การติดเชือ้ไปยงัทรวงอก ( mediastinum ) ไปยงัปอดและหวัใจ 

3. การติดเชือ้เบ้าตา (orbital infection ) 

อาการทางคลินิก  แบง่เป็น 2 ระยะ 

1. ระยะการอกัเสบเฉียบพลนัแพร่กระจาย (cellulites) เป็นการติดเชือ้อย่าง

รุนแรงเน่ืองจากร่างกายไม่สามารถควบคมุการติดเชือ้ให้อยู่ในขอบเขตท่ี

จํากดัได้ จงึกินอณาเขตเป็นบริเวณกว้าง ปวด บวม แดง ร้อน ตอ่ม

นํา้เหลืองโต กดเจ็บ ผิงหนงับวมตงึ ขอบเขตไม่ชดัเจน 

2. ระยะฝีหรือโพรงหนอง (abscess ) เป็นอย่างเรือ้รังจนเกิดมีการตายของ

เม็ดเลือดขาว แบคทีเรีย และเนือ้เย่ือบางสว่น สลายตวักลายเป็นหนอง   
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( fluctuant ) มีขอบเขตชดัเจน คลําแข็ง บางครัง้อาจมีการระบายของ

หนองออกมาเองท่ีผิวหนงัหรือเย่ือเมือกบชุ่องปากได้ 

การประเมนิการตดิเชือ้ของอวัยวะต่างๆที่มีสาเหตุจากฟัน 

1. ประเมินความรุนแรงของการติดเชือ้ 

1.1 ซกัประวติั เกิดขึน้เม่ือใด เป็นนานแคไ่หน 

1.2 ตรวจทางคลินิก  - vital signs  ได้แก่ อณุหภมิู ความดนัโลหิต อตัรา

การเต้นของหวัใจ การหายใจ สมดลุย์ของนํา้และอีเลก็โตรไลต์ 

- ตรวจการอ้าปาก การกลืน 

- คลําบริเวณท่ีบวม แข็ง ∕ น่ิม ปวด ร้อนหรืออุน่ หรือมีของเหลว 

- ตรวจดสูาเหตกุารติดเชือ้  

- เอ็กซ์เรย์เพ่ือดสูาเหต ุและขอบเขตของการติดเชือ้ 

2. ประเมินสภาพผู้ ป่วยถึงความสามารถในการต้านทานตอ่การติดเชือ้โร ค

ทางระบบบางโรคทําให้ผู้ ป่วยมีภาวะภมิูต้านทานแบบ  compromised 

เช่น ผู้ ป่วย on steroid , severe diabitis , leukemia , lymphoma , 

malignant tumors , alcoholism , malnutrition ควรได้รับการรักษาทนัที 

การรักษา  

1. กําจดัสาเหตแุละระบายหนอง โดยการถอนฟันหรือรักษารากฟันท่ีเป็น

สาเหต ุการระบายหนองช่วยระบาย inflammatory mediators ลดการแผ่
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ขยายของ cellulites ลดความดนัในเนือ้เย่ือ บรรเทาอาการปวด โดยการ

ทํา incision & drain ทําได้ทัง้ทางเนือ้เย่ือในช่องปากและนอกช่องปาก 

หรือการเปิดระบายหนองทางตวัฟัน ( open & drain , open canal ) 

2. การให้ยาปฎิชีวนะ ในกรณี  - มีอาการบง่ชีว้า่มีการติดเชือ้ ปวด บวม แดง 

ร้อน อ้าปากไม่ได้ มีไข้  ตอ่มนํา้เหลืองโต 

- มีการติดเชือ้แบบเฉียบพลนั แพร่กระจายไปยงัใบหน้าและคอ 

- ผู้ ป่วยท่ีมีความต้านทานต่ํา 

ยาปฎิชีวนะท่ีใช้ในช่องปากเป็นกลุม่ penicillin หากแพ้ penicillin ใช้ 

clindamycin แทน และการใช้ penicillin ร่วมกบั  metronidazol จะช่วย

ให้ผลดีในการติดเชือ้ของฟันท่ีมีการลกุลามไปยงัอวยัวะใกล้เคียง 

3. การรักษาแบบประคบัประคอง โดยการใหผัู้ ป่วยทานอาหารออ่น ประคบ

นํา้อุ่นบริเวณท่ีบวมเพ่ือเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต   ฝึกการอ้า

ปาก  

ฟันที่ได้รับอุบตัเิหตุ 

1. ซกัประวติั  “ เม่ือไหร่ อย่างไร ท่ีไหน  “ เพ่ือให้ได้ข้อมลูของ ระยะเวลา 

ลกัษณะของอบุติัเหต ุสภาพของท่ีเกิดเหตมีุความสกปรกหรือไม่ 

2. clinical exam.   

- ตรวจเนือ้เย่ืออ่อน ริมฝีปาก ลิน้ กระพุ้งแก้ม เพดาน วา่มีการฉีกขาด

หรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่หรือไม ่
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- ตรวจเนือ้เย่ือแข็ง มีการแตกหกัของขากรรไกรหรือไม่   ตรวจฟัน ด ู

ความโยก รอยร้าว  แตกหกั สี ความมีชีวิต การเรียงตวั การเคลื่อนท่ี 

และการสบฟัน 

3. การตรวจทางภาพรังสี เพ่ือด ูระยะของการสร้างฟัน  ( root formation ) 

รอยแตก หกั ร้าว  การเคลื่อนท่ีจากเบ้าฟัน 

การวินิจฉัย  

การแตกหกั 

1. enamel infraction and fracture มีรอยร้าว หรือแตกหกัเฉพาะสว่น 

enamel 

2. crown fracture without pulpal involvement มีการแตกหกัของสว่น 

enamel และ dentin แตไ่ม่ถึงสว่น pulp 

3. crown fracture with pulpal involvement มีการแตกหกัของสว่น 

enamel  dentin และถึงสว่น pulp 

4. crown – root fracture มีการแตกหกัของสว่น enamel  dentin และ 

cementum 

5. root fracture มีการแตกหกัเฉพาะสว่นรากฟัน 
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การขยับและการเคล่ือนที่ 

1. concussion เกิดอนัตรายตอ่อวยัวะปริทนัต์ท่ีไม่รุนแรง ฟันไม่ขยบั ไม่

เคลื่อนท่ี ไม่โยก  

2. subluxation เกิดอนัตรายตอ่อวยัวะปริทนัต์ ฟันไม่ขยบั ไม่เคลื่อนท่ี แต่

โยก  มีการกระทบกระเทือนตอ่เส้นเลือดโพรงประสาทฟันและอวยัวะปริ

ทนัต์ อาจมีเลือดออกจากร่องเหงือก 

3. extrusive luxation ฟันมีการขยบั เคลื่อนท่ีย่ืนออกจากเบ้าฟันในแนวตรง 

อาจพบร่วมกบั alveolar fracture ได้ 

4. lateral luxation  ฟันมีการขยบัในแนวซ้าย - ขวา จาก long axis หรือ

ขยบัในแนวริมฝีปาก -  ลิน้  ทําให้เส้นเลือดและอวยัวะปริทนัต์ฉีกขาด

อย่างรุนแรง มกัพบร่วมกบั alveolar fracture 

5. intrusive luxation  เป็นการเกิดอนัตรายท่ีรุนแรงท่ีสดุ ฟันถกูกระแทกเข้า

สูเ่บ้าฟัน เกิดการฉีกขาดของเส้นเลือด เส้นประสาท และมีการทําลาย

เคลือบรากฟัน อวยัวะปริทนัต์ฉีกขาดรุนแรง 

6. avulsion ฟันหลดุออกจากเบ้าฟันทัง้ซ่ี 

การดูแลผู้ป่วย avulsion 

- กรณีฟันหลดุออกจากเบ้าแตย่งัอยู่ในช่องปาก → ดนัฟันกลบัเข้าท่ี → 

รีบพบทนัตแพทย์เร็วท่ีสดุ 

11 

 



- กรณีฟันหลดุออกนอกปาก → หาฟันให้พบ หากมีสิ่งสกปรก ให้จบัท่ีตวั

ฟันห้ามจบัสว่นรากฟันเพ่ือป้องกนัเซลท่ีผิวรากฟันถกูทําลาย   ล้างโดยให้

นํา้ไหลผ่าน → แช่ฟัน → รีบพบทนัตแพทย์เร็วท่ีสดุ 

วิธีการแช่ฟัน 

1. แช่ในนํา้นม ชนิด UHT รสจืด ซึง่จะสะดวก หาได้ง่าย สามารถเก็บฟันได้

นาน 3-6 ชัว่โมง 

2. แช่ในนํา้เกลือ สามารถเก็บฟันได้นาน 3-6 ชัว่โมง 

3. แช่ในนํา้ลายโดยการอมฟันท่ีหลดุไว้ในกระพุ้งแก้ม 

4. แช่ในนํา้สะอาด 

5. แช่ในนํา้ยา Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS) จะได้ผลดีท่ีสดุ 

เพราะสามารถรักษาสภาพเซลให้สมบรูณ์ได้นาน 24 ชัว่โมงแตจ่ะหายาก 

ทําให้ไม่สะดวก  prougnosis ขึน้อยู่กบั ระยะเวลาท่ีหลดุ ( ภายใน 20 

นาทีเป็นเวลาท่ีดีท่ีสดุ  ) และการรักษาเซลท่ีอยู่รอบๆรากฟัน    การรักษา 

ทนัตแพทย์จะนําฟันกลบัเข้าท่ีเดิม ยดึฟันท่ีหลดุไว้กบัฟันข้างเคียง ด้วย

ลวด กบั วสัดอุดุฟันคอมโพสิต จ่ายยาปฎิชีวนะ และฉีดยากนับาดทะยกั 

 

  

12 

 



 

 

 

 

 

ฟันตกกระ  (Dental  Fluorosis) 

โดย 

ทพญ.ศศพนิทุ์ เจณณวาสิน 

  

13 

 



เม่ือร่างกายได้รับฟลอูอไรด์เข้าสูร่่างกายมากเกินไปติดตอ่กนัในระยะ

ท่ีร่างกายกําลงัสร้างฟันอยู่คือช่วงเวลาตัง้แตแ่รกเกิดจนถึงอายปุระมาณ6ปี

สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติขึน้กบัผิวเคลอืบฟันของฟันแท้  ท่ีเรียกวา่ฟัน

ตกกระ ฟันตกกระสว่นใหญ่เกิดในฟันแท้  เน่ืองจากฟันนํา้นมสร้างขณะอยู่

ในครรภ์มารดาและฟลอูอไรด์ไม่สามารถซมึผ่านรกไปยงัทารกในครรภ์ได้ 

ฟันตกกระไม่ใช่โรคแตเ่ป็นสภาวะการเจริญพร่องของเคลือบฟันซึง่เกิด

จากการได้รับฟลอูอไรด์เข้าสูร่่างกายมากเกินปริมาณท่ีเหมาะสม  แล้วไป

รบกวนกระบวนการสร้างแร่ธาตท่ีุเคลือบฟันในระยะท่ีมีการสร้างฟันและฟัน

เจริญเติบโตอยู่ในกระดกูขากรรไกรทําให้เคลือบฟันมีสีขาวขุ่นบางสว่นหรือ

ทัง้ซ่ี    ความรุนแรงจะขึน้กบัปริมาณฟลอูอไรด์ท่ีได้รับ ซึง่มีได้ตัง้แตแ่ทบจะ  

ไม่สามารถสงัเกตเห็นได้หรือพบผิดปกติเลก็น้อยเป็นจดุขาวประปรายมีเส้น

ขาวบางๆหรือเป็นหย่อมขาวๆใกล้กบัปลายหน้าตดัของฟันหน้า  หรือยอด

แหลมของฟันหลงัเหมือนหิมะปกคลมุยอดเขาท่ีคอ่ยๆบางลงกลืนไป  กบั

เคลือบฟันรอบๆหรือผิดปกติรุนแรง ท่ีมีหลมุตามขวางเคลอืบฟัน เป็นสี

นํา้ตาล มกัเห็นชดัในฟันหน้าและฟันกรามน้อย บางครัง้เคลือบฟันท่ีตกกระ  

แตกออกจนเห็นสีเหลืองของเนือ้ฟัน 

จากการศกึษาทางระบาดวิทยา พบวา่ เดก็ท่ีบริโภคนํา้ท่ีมีฟลอูอไรด์

มากกวา่ 0.7 มิลลิกรัมตอ่ลิตร มีความเสี่ยงตอ่การเกิดฟันตกกระ ประกอบ

กบัองค์การอนามยัโลกได้มีรายงานไว้วา่ ปริมาณฟลอูอไรด์ในนํา้บริโภคท่ี

แนะนํา คือ 1.5 มิลลิกรัมตอ่นํา้บริโภค 1 ลิตร แตอ่ย่างไรก็ตาม การกําหนด

เป็นมาตรฐานของแตล่ะประเทศนัน้ ควรคํานงึถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น 

14 

 



ภมิูอากาศ ปริมาณฟลอูอไรด์ท่ีได้รับจากการบริโภคนํา้ และอาหารอ่ืน ๆ 

ร่วมด้วย 

ภาพแสดงฟันตกกระ ตามดัชนีของ Dean's  

  

คะแนน 0 Normal (ฟันปกต)ิ เคลือบฟันเรียบ มนั มีสี

ขาวออกครีม 

คะแนน 1 Questionable (สงสัย) พบความผิดปกติ

ของ  เคลือบฟัน มีจดุดา่งขาว หรือจดุขาวเล็กน้อย 

  

คะแนน 2 Very mild (น้อยมาก) พบสีขาวขุน่ กระจาย

ไมส่ม่ําเสมอบนเคลือบฟัน ไมเ่กิน 25% ของผิวฟัน หรือ

พบจดุขาวทบึขนาดไมเ่กิน 1-2 มม. ท่ียอด cusp ของฟัน

กรามน้อย หรือฟันกรามซ่ีท่ี 2 

คะแนน 3 Mild (น้อย) มีความทบึแสงของเคลือบฟัน 

มากกวา่คะแนน 2 แตไ่มเ่กิน 50% ของผิวฟัน 

 

 

คะแนน 4 Moderate (ปานกลาง) พบการเปล่ียนแปลง

ของผิวฟัน มากกวา่ 50% ผิวฟันสกึง่าย อาจพบเคลือบ

ฟันมีสีนํา้ตาลบางตําแหนง่ 

คะแนน 5 Severe (รุนแรง) พบความผิดปกตท่ีิ

รุนแรงมาก ผิวฟันเป็นหลมุ มีสีนํา้ตาลหลายตําแหนง่ 

มีการสกึกร่อนของผิวฟัน 
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ระบาดวิทยาของฟันตกกระ 

                   ในประเทศไทยมีการทําเหมืองแร่ฟลอูอไรต์มากใน จงัหวดั

เชียงใหม่ เชียงราย ลําพนู ลําปาง แม่ฮ่องสอน สโุขทยั ตาก  

อตุรดิตถ์   กาญจนบรีุ   สพุรรณบรีุ    ราชบรีุ   เพชรบรีุ    ประจวบคีรีขนัธ์และ

นครศรีธรรมราช   ดงันัน้ในจงัหวดัดงักลา่วจงึมีความเสี่ยงตอ่การเกิดฟันตก

กระซึง่ควรมีการศกึษาตอ่ไปถึงปริมาณฟลอูอไรด์ในนํา้ด่ืม   นอกจากแหลง่

นํา้บริโภคท่ีอยู่ในบริเวณสายแร่ฟลอูอไรต์จะเป็นปัจจยัให้เกิดฟันตกกระ

แล้ว     ในชมุชนท่ีอยู่ใกล้บริเวณโรงงานถลงุแร่ครีโอไรท์  พบวา่มีการฟุ้ ง

กระจายของก๊าซฟลอูอรีน  หรือฝุ่ นละอองท่ีมีฟลอูอไรด์สงู    เม่ือร่างกายสดู

ดมเข้าไปจะมีการดดูซมึเข้าสูก่ระแสโลหิตไปยงัเซลล์ท่ีสร้างฟันทําให้เกิดฟัน

ตกกระได้เช่นเดียวกบัการด่ืมนํา้ท่ีมีปริมาณฟลอูอไรด์สงู 

ผลกระทบของฟลูออไรด์เม่ือได้รับในปริมาณสูง 

1. ฟันตกกระ 

 ในระยะท่ีกําลงัสร้างเคลือบฟันและฟันกําลงัเจริญอยูใ่นกระดกู

ขากรรไกร  (แรกเกิดจนถึงประมาณ 13 ปี) ถ้าเดก็ได้รับฟลอูอไรด์ปริมาณ

มากเกินไป สงูกวา่ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร) จะทําให้เคลือบฟันผิดปกติ เกิดภาวะ

ฟันตกกระ ในระดบัความรุนแรงตา่งๆกนั แม้วา่จะไม่ได้ทําให้เจ็บปวดท่ีฟัน  

แตก็่ทําให้เสียบคุลิกเพราะฟันไม่สวยงาม  โดยเฉพาะคนวยัหนุ่มสาวท่ีต้อง

เข้าสงัคม 
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2. ผลกระทบของฟลอูอไรด์ตอ่กระดกู 

 เม่ือคนท่ีอยู่ในเขตร้อน (เช่นประเทศไทย)  ได้รับฟลอูอไรด์ปริมาณสงูๆ

ตัง้แต ่6 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลานาน  ทําให้เกิดความผิดปกติท่ีกระดกู มี

อาการปวดข้อ ข้ออกัเสบ กระดกูแขนขา สะโพก สนัหลงั  หนาตวั แตเ่ปราะ 

และ หกัง่าย เม่ือสงูอาย ุมกัพบวา่ขาโก่ง ผิดไปจากตอนหนุ่มสาว  และ

กระดกูสะโพกหกัง่ายกวา่คนทัว่ไป นอกจากนี ้อาจมีอาการของน่ิวในไตร่วม

ด้วย  

แนวทางการป้องกัน 

1. การใช้นํา้ฝนเป็นทางเลือกในการป้องกนัปัญหา 

2. การใช้นํา้ด่ืมบรรจขุวด  โดยเลือกดแูหลง่นํา้ของโรงงานผลิตนํา้ด้วย      ถ้า

เป็นนํา้บาดาลในพืน้ท่ีมีปริมาณฟลอูอไรด์สงูให้ระวงัเป็นพิเศษในการ

เลือกซือ้นํา้บริโภค 

3. การใช้นํา้ในแหลง่ท่ีได้ตรวจแล้ววา่มีปริมาณฟลอูอไรด์อยู่ในเกณฑ์

ปลอดภยั   เช่น ห้วย หนอง คลอง แม่นํา้ หรือบอ่บาดาล  บอ่นํา้ตืน้  โดย

ได้รับการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํา้หาปริมาณฟลอูอไรด์ในนํา้ก่อน ถ้ามี

ปริมาณต่ํากวา่  0.7 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  จงึจะสามารถใช้บริโภคได้อย่าง

ปลอดภยั 

4. การปรับปรุงคณุภาพนํา้ เช่นการกรองด้วยวิธีรีเวอร์ส ออสโมซิส หรือ  การ

กรองด้วยสารเรซินสงัเคราะห์ 
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การรักษาฟันตกกระ 

1. การใช้วสัดอุดุฟันเคลือบ 

 ซึง่วสัดท่ีุใช้สว่นใหญ่จะเป็นวสัดจํุาพวก composite resin ซึง่มีสี

เหมือนหรือใกล้เคียงกบัฟัน ซึง่มีทัง้ชนิดบม่ตวัได้ด้วยตนเอง( self cured) 

และชนิดท่ีต้องฉายด้วยแสง ( light cured) การใช้วสัดสุีเหมือนฟันเคลือบนี ้

สามารถทําได้โดยทนัตบคุลากร เช่น ทนัตแพทย์  เจ้าพนกังานทนัต

สาธารณสขุ ขัน้ตอนในการทําหลงัจากได้พิจารณาเห็นวา่มีความเหมาะสม

ในการทําแล้ว  โดยการเตรียมผิวฟันให้มีเนือ้ท่ีพอสําหรับวสัดอุดุสีเหมือน

ฟัน   โดยการใช้หวักรอ  กรอแตง่เคลือบฟันบางสว่นออก แล้วใช้กรดท่ีใช้ใน

การกดั ประมาณ 15-30 วินาทีแล้วแตช่นิดของกรด ล้างด้วยนํา้ให้สะอาด 

เป่าฟันให้แห้ง ใช้นํา้ยา bonding ทาและเป่าให้บาง ไม่หนาจนเกินไป ฉาย

แสง ประมาณ 20 วินาที    จากนัน้เอาวสัดเุคลือบฟันใสแ่ละตกแตง่ให้ได้

รูปร่าง และขนาดท่ีเหมาะสม แล้วขดัแตง่ให้เรียบและสวยงาม 

2. การใช้ฟันหรือเคลือบฟันสําเร็จรูป (veneer)  

 จะใช้เคลือบฟันสําเร็จรูปมายดึติดกบัฟัน  เพ่ือใช้แทนท่ีเคลือบฟันท่ีถกู

กรอแตง่ออกไป วิธีการทําจะคล้ายๆกบัวิธีท่ี 2 เพียงแตภ่ายหลงัการกรอแตง่

ผิวเคลือบฟันแล้วจะต้องพิมพ์แบบฟัน เพ่ือนําไปให้บริษัทหรือแลป็ฟันปลอม

ทําฟันหรือเคลือบฟันสําเร็จรูปให้ได้รูปร่าง ขนาด  สีฟัน ตามแบบฟันและ

คําสัง่ของทนัตแพทย์  ก่อนท่ีจะนํามาใสแ่ละยดึกบัฟันท่ีกรอแตง่แล้วใน

ผู้ ป่วยอีกครัง้หนึง่  วิธีการนีจ้ะมีความสวยงามและแข็งแรง ดเูป็นธรรมชาติ

มากกวา่วิธีท่ี 2 แตก็่มีราคาแพงกวา่เช่นกนั 
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3. การทําครอบฟัน  

เป็นวิธีท่ีให้ผลชดัเจนและแน่นอน สามารถทําได้ทัง้ฟันหน้าและฟันหลงั แตก็่

มีคา่ใช้จ่ายท่ีสงูด้วยเช่นเดียวกนั ซึง่วิธีการนีท้นัตแพทย์จะต้องมีการกรอแตง่

ฟันให้ได้รูปร่างและขนาดท่ีเหมาะสมกบัชนิดของวสัดท่ีุใช้ทําครอบฟัน  ซึง่จะ

มีหลายชนิด    อาจเป็นแบบท่ีใช้วสัด ุ acrylic resin ,วสัดโุลหะผสมชนิด

ตา่งๆ,เซรามิค(porcelain)ซึง่ภายหลงัการกรอแตง่แล้วมกัจะพิมพ์แบบ  เพ่ือ

ให้แลป็ทําครอบฟันตามคําสัง่ของทนัตแพทย์ก่อนท่ีจะนํามาใสแ่ละยดึด้วย

วสัดยุดึครอบฟันชนิดตา่งๆการรักษาฟันตกกระดงักลา่ว  จะกระทําเฉพาะใน

รายท่ีมีความจําเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิงจะทําในรายท่ีมีความผิดปกติรุนแรง  

และมีผลกระทบตอ่ความสวยงามและจิตใจ ซึง่ท้ายสดุแล้ววิธีการป้องกนัมิ

ให้เกิดฟันตกกระ  ไม่วา่จะเป็นการป้องกนัด้วยวิธีการใดๆก็ตาม  จะเป็น

วิธีการท่ีดีท่ีสดุมากกวา่การรักษา ซึง่เป็นการแก้ไขท่ีปลายเหต ุ 

Reference: 

- ทพญ.สรัุตน์ มงคลชยัอรัญญา   กองทนัตสาธารณสขุ กรมอนามยั  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณฟลอูอไรด์ในนํา้กบัการเกิดฟันตกกระใน

ประเทศไทย 

- กลุม่พฒันาความร่วมมือทนัตสาธารณสขุระหวา่งประเทศ ความรู้สู่

ประชาชน เพ่ือเดก็ยคุใหม่ "ฟันไม่ตกกระ" 

- กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการ

ได้รับฟลอูอไรด์มากเกินไป สําหรับ บคุลากรสาธารณสขุ 
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- เอกสารวิชาการ ศนูย์ทนัตสาธารณสขุระหวา่งประเทศ  กอง            

ทนัตสาธารณสขุ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุฟลอูอไรด์ ในนํา้

ด่ืมบรรจขุวด กบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
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ฟันคุด 

โดย 

ทพญ.แขขวัญ  มณีไพโรจน์ 
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ฟันคุดคืออะไร 

 ฟันคดุคือฟันท่ีไม่สามารถขึน้มาอยู่ตําแหน่งปกติหรือขึน้มาได้เพียง

บางสว่น มกัพบท่ีบริเวณฟันกรามซ่ีท่ีสามทัง้บนและลา่ง อาจทําให้เกิด

เนือ้เย่ือท่ีคลมุฟัน มีอาการอกัเสบเรียกวา่ ฝาเหงือกอกัเสบ ( Pericoronitis 

หรือ Operculitis ) ได้  

Lytle JJ. ให้คําจํากดัความวา่ “ ฟันซ่ีไหนท่ีอยู่ในตําแหน่งท่ีไม่เหมาะสม ไม่

มีหน้าท่ีในบดเคีย้วและไม่ขึน้ในช่องปากในระยะเวลาท่ีสมควร ให้ถือวา่ฟันซ่ี

นัน้เป็นฟันคดุ “  

คาํจาํกัดความ 

 Impacted  tooth  :   ฟันท่ีไม่สามารถขึน้หรือขึน้มาได้บางสว่นอยู่ใน

ตําแหน่งท่ีถกูต้านจากฟัน, กระดกู หรือเนือ้เย่ืออ่อน ดงันัน้ฟันดงักลา่วจะ

ขึน้มาไม่ได้เม่ือถึงระยะเวลาท่ีต้องขึน้ 

 Embedded   tooth : ฟันท่ีไม่สามารถขึน้ปกติจะถกูคลมุด้วยกระดกู

ทัง้ซ่ี 

ข้อบ่งชีใ้นการผ่าตัดฟันคุด 

1. การติดเชือ้ เน่ืองจากมกัมีฟันผรุ่วมกบัมีหนองปลายราก หรือมีอาการ

อกัเสบรอบ ๆ เนือ้เย่ือของฟันท่ีกําลงัขึน้มกัเป็น ๆ หาย ๆ ตลอดเวลา ซึง่

ทําให้ผู้ ป่วยอ้าปากได้จํากดั (  Trismus ) , บวมบริเวณแก้มใต้คางหรือใต้

ลิน้  

2. การเจริญเติบโตของขากรรไกรและฟันไม่สมดลุกนั โดยการท่ีมีขากรรไกร

ขนาดเลก็ฟันจงึขึน้มาไม่ได้ทกุซ่ีหรือขึน้ผิดตําแหน่ง 
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3. ปัญหาจากโรคปริทนัต์ เพราะการมีฟันคดุทําให้มีการสญูเสียกระดกู

เพ่ิมขึน้เกิดโรคปริทนัต์ของฟันข้างเคียงได้ 

4. ทางด้านทนัตกรรมป้องกนั พิจารณาได้หลายกรณี เช่น 

- ฟันคดุขึน้บางสว่น ทําให้เศษอาหารติด ซึง่พิจารณาผ่าฟันคดุออก

เพ่ือป้องกนัฟันผ ุ

- ฟันคูส่บของฟันคดุขึน้เกินกวา่ปกติ ( over eruption ) ทําให้เกิด

อาการปวดข้อตอ่ขากรรไกร ( TMJ pain dysfunction syndrome ) 

- ฟันคดุขดัขวางการขึน้ของฟันซ่ีอ่ืน ๆ  

- ฟันคดุเป็นจดุอ่อนท่ีทําให้ขากรรไกรหกัง่าย จงึต้องผ่าตดัออก 

- ควรผ่าฟันคดุออกก่อนฉายรังสีรักษา 

5. ความต้องการของทนัตกรรมจดัฟัน 

6. ความต้องการของทนัตกรรมประดิษฐ์ 

7. อาการปวด อาจเกิดจากฟันกรามซ่ีท่ีสามกด Interior alveolar herve  

หรืออาจเกิดจากแรงดนัของ          ฟันคดุดนัฟันซ่ีอ่ืน ๆ  

8. เม่ือเกิดพยาธิสภาพขึน้ เช่น Dentigerous cyst, Ameloblastoma  

9. ฟันในแนวหกัของกระดกูขากรรไกร 

ข้อห้ามในการผ่าตัดฟันคุด 

1. การพิจารณาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ เช่น ฟันอยูใ่นสภาพดีสามารถใช้

เป็นฟันหลกั ( Abutment ) รับฟันปลอมชนิดถอดได้หรือติดแน่นได้ 

2. ปัญหาสขุภาพของผู้ ป่วย เช่น หญิงตัง้ครรภ์ระยะสามเดือนแรกและสาม

เดือนสดุท้าย ผู้ ป่วยมะเร็งท่ีกําลงัได้รับการฉายรังสีรักษา, ผู้ ป่วยท่ีมีโรค
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ประจําตวัท่ีไม่ได้รับการควบคมุจากแพทย์ดีพอ ( Uncontrolled 

systemic diseases )  

3. การเกิดอนัตรายตอ่อวยัวะท่ีสําคญั เช่น ฟันคดุท่ีอยู่ลกึมากใกล้ Inferior 

neurovascular bundle, maxillary sinus, floor of orbit ถ้าผ่าตดัฟันคดุ

อาจเป็นอนัตรายและเกิดปัญหาแทรกซ้อนได้มาก 

ข้อแนะนําภายหลังการผ่าตัดฟันคุด 

1. กดัผ้าก๊อส นาน 1- 2 ชม. กลืนนํา้ลายปกติ 

2. ให้คายผ้าก๊อส ภายหลงั 1 – 2 ชม. และถ้ามีเลือดซมึจากแผล ให้ใช้ผ้า

ก๊อสท่ีสะอาดกดัใหม่อีกประมาณ 1/2 ชัว่โมง 

3. อาจประคบด้วยนํา้แข็งภายนอกบริเวณแก้มข้างท่ีทําผ่าตดัหรือถอนฟัน ( 

เฉพาะวนัท่ีทําผ่าตดัหรือถอนฟัน ) 

4. รับประทานอาหารอ่อน ๆ  

5. รับประทานยาให้ครบตามท่ีทนัตแพทย์สัง่ 

6. แปรงฟันทําความสะอาดได้ตามปกติ 

7. ตดัไหมได้ภายหลงัการผ่าตดั 7 วนั 

8. หากมีปัญหาหรือผลแทรกซ้อนเกิดขึน้ ให้กลบัมาพบทนัตแพทย์ได้ก่อน

วนันดั 

ข้อห้ามซึ่งอาจมีผลทาํให้เลือดไหลไม่หยุด 

1. ห้ามดดูแผลหรือเอานิว้หรือวสัดใุดเข่ียแผล 

2. ห้ามบ้วนนํา้ลายภายหลงัการทําผ่าตดัหรือถอนฟัน ภายใน 1-2 ชม. 

3. ห้ามสบูบหุร่ี กินหมาก และด่ืมสรุา ภายใน 24 ชม. 
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4. ห้ามออกกําลงักาย ภายใน 24 ชม. 

5. ห้ามอมนํา้ยาบ้วนปาก ภายใน  24 ชม.  
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โรคปริทนัต์อักเสบ 

โดย 

ทพญ.ฉัตรแก้ว   บริบรูณ์หรัิญสาร 
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โรคปริทนัต์อกัเสบ หรือโรคระมะนาด เป็นโรคเรือ้รังท่ีมีการทําลาย

อวยัวะรอบ ๆ รากฟัน โดยเร่ิมต้นจากเหงือกอกัเสบ เม่ือโรคเป็นมากขึน้จะ

ลกุลามไปท่ีเนือ้เย่ือปริทนัต์และกระดกูเบ้าฟัน ทําให้ ฟันโยกหลดุได้ 

สาเหตุ 

เชือ้แบคทีเรียในคราบจลุินทรีย์ (Plaque) ท่ีสะสมบริเวณคอฟัน ปลอ่ย

สารพิษทําลายเหงือกและอวยัวะปริทนัต์อย่างช้า ๆ ถ้าไม่กําจดัออก   โรคก็

จะลกุลามรุนแรงมากขึน้ โดยคราบจลุินทรีย์นีเ้ม่ือทิง้ไว้นานเข้าจะมีการ

ตกตะกอนของแร่ธาตแุคลเซียม ฟอสฟอรัส ในนํา้ลายกลายเป็น หินนํา้ลาย 

ลกัษณะแข็ง คม บาดเหงือกท่ีอกัเสบอยู่แล้วให้รุนแรงขึน้ และไม่สามารถ

ขจดัออกได้ด้วยการแปรงฟัน 

ปัจจัยเสริม ได้แก่ 

1. ปัจจยั ทางร่างกาย 

- โรคทางระบบเช่น เบาหวาน มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคท่ีเก่ียวข้องกบั

ภมิูคุ้มกนัของร่างกาย 

- การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในเดก็วยัรุ่น หญิงมีครรภ์  และหญิงวยั

หมดประจําเดือน 

- การใช้ยารักษาโรคทางระบบ บางชนิดสง่ผลให้เกิดภาวะเหงือกบวม

โต เช่น dilantin cyclosporine nifedipine  

2. ปัจจยั ในช่องปาก 

- การแปรงฟันไม่ถกูต้อง ไม่สะอาดเพียงพอ 
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- ฟันซ้อนเก จะทําให้เกิดการสะสมของแผ่นคราบจลุินทรีย์ และหิน

นํา้ลายได้ง่าย และทําความสะอาดยาก 

- การใสฟั่นปลอมท่ีไม่ถกูลกัษณะ 

- ลกัษณะอาหารท่ีรับประทานละเอียดน่ิม เหนียวติดฟัน เป็นท่ีสะสม

คราบจลุินทรีย์ได้ง่าย 

- ลกัษณะนิสยับางอย่าง เช่น การเคีย้วอาหารข้างเดียว การหายใจ

ทางปาก 

- การสบูบหุร่ี 

อาการ 

ลกัษณะเหงือกปกติ :  มีสีชมพอู่อนหรือคลํา้ตามสีผิว ขอบบางแนบสนิท

 กบัคอฟัน มีร่องเหงือกลกึ    โดยรอบ 1-3 ม.ม. 

ลกัษณะเหงือกท่ีเป็นโรค  :  มีอาการอกัเสบ เหงือกสีแดงจดั หรือม่วงชํา้ๆ มี

        เลือดออกง่าย อาจบวม มีหนองไหล พบร่อง 

        เหงือกลกึตัง้แต ่4 ม.ม. ขึน้ไป 

ลักษณะโรคแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 

ระยะท่ี 1  : เหงือกอกัเสบ บวมแดง ไม่แนบสนิทกบัคอฟัน อาจมีเลือดออก

  ขณะแปรงฟัน 

ระยะท่ี 2  :  เหงือกอกัเสบ มีหินนํา้ลายทําให้ระคายเคืองเพ่ิมขึน้ เหงือกอกัเสบ

  มากขึน้ บวม มีเลือดไหลกระดกูเร่ิมถกูทําลาย มีการร่นของเหงือก

ระยะท่ี 3  :  หินนํา้ลายจบัขยายไปยงัปลายรากฟัน มีการทําลายของกระดกู 

  เหงือกร่น ฟันโยก เคีย้วเจ็บ  มีหนองหรือเลือดไหล กลิ่นปากรุนแรง
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ระยะท่ี 4  :  โรคลกุลาม อาการรุนแรง ฟันโยกมาก ปวดมากจนเคีย้วไม่ได้ เป็น

  ฝีหนองท่ีเหงือก ไม่สามารถเก็บฟันไว้ได้ 

การป้องกัน 

 โรคปริทนัต์มีสาเหตมุาจากคราบจลุินทรีย์ ดงันัน้หลกัการสําคญัท่ีจะ

ป้องกนัโรคปริทนัต์ได้ คือ การควบคมุคราบจลิุนทรีย์ ซึง่เป็นวิธีการโดยตรงท่ี

จะทําให้เหงือกมีสขุภาพดี และทกุคนสามารถปฏิบติัได้ด้วยตนเองท่ีบ้าน              

การควบคมุคราบจลุินทรีย์นัน้ทําได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ คือการแปรงฟัน

อย่างถกูวิธี  ซึง่ควรปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอทกุวนัโดยเร่ิมตัง้แตว่ยัเดก็เลก็ 

นอกจากนัน้ควรใช้ไหมขดัฟันเป็นประจําทกุวนัเพ่ือทําความสะอาดบริเวณ

ซอกฟัน ท่ีแปรงสีฟันทําความสะอาดไม่ถึง  

การใช้สีย้อมคราบจลุินทรีย์ ( Disclosing Agents) ซึง่เป็นยาเม็ดหรือ

ยานํา้มีสีแดงใช้ย้อมคราบจลุินทรีย์ เพ่ือดปูระสิทธิภาพการแปรงฟันวา่

สามารถกําจดัคราบจลุินทรีย์ได้หมดหรือไม่         โดยสีของยาเม็ดสีย้อมฟัน

จะติดเป็นคราบสีแดงตามบริเวณท่ีเป็นคราบจลุินทรีย์ จงึควรใช้ยาเม็ดสีนี ้

หลงัการแปรงฟัน เพ่ือช่วยบอกวา่บริเวณใดท่ียงัแปรงไมส่ะอาด ซึง่จะช่วยให้

มีการปรับปรุงการแปรงฟันให้ดีย่ิงขึน้ 

 การรับบริการตรวจและรักษาโดยทนัตแพทย์ ควรพบทนัตแพทย์หรือ

ทนัตบคุลากรเพ่ือทําการตรวจและรักษา กําจดัหรือแก้ไขสาเหตท่ีุทําให้เกิด

การสะสมของคราบจลุินทรีย์ อย่างน้อยทกุ 6 เดือน 
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การรักษา 

 เร่ิมต้นจากการกําจดัสาเหตกุ่อโรค โดยการขดูหินนํา้ลาย ทําความ

สะอาดฟัน และแนะนําผู้ ป่วยให้สามารรถควบคมุคราบจลุินทรีย์ให้ได้ 

 จากนัน้จงึประเมินวา่แตล่ะตําแหน่งควรได้รับการรักษาอะไรเพ่ิมเติม

เพ่ือแก้ไขความวิการของเหงือก และกระดกูท่ีได้สญูเสียไปแล้ว เช่นการปลกู

เหงือก ปลกูกระดกู 
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ฟันปลอม 

โดย 

ทพญ. วภิาภรณ์  โชคชัยวรกุล 
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หมอเถ่ือนรับทําฟันปลอมพบมากในจงัหวดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ  

โดยเฉพาะประชาชนตามชนบทท่ียากจนและขาดความรู้ความเข้าใจในการ

ดแูลช่องปาก 

พฤติกรรมของหมอทําฟันปลอมเถ่ือน  จะหิว้กระเป๋าใบเลก็ท่ีมีนํา้ยา   

2-3 ขวด และฟันปลอมพลาสติกเป็นแผง  ไปให้บริการใสฟั่นปลอมแบบติด

แน่นหรือแบบถอดได้ตามชนบท  โดยติดตอ่คนในพืน้ท่ีให้เป็นนายหน้าหา

ลกูค้าและแบง่เปอร์เซน็ต์ให้  โดยเหมารถหรือข่ีมอเตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้าน

ครัง้ละ 5-6 คน อ้างวา่มาจากตา่งประเทศ  เช่น ไต้หวนั ญ่ีปุ่ น แล้วพดูไทยไม่

ชดั แตส่ามารถทําฟันปลอมแบบติดแน่นหรือแบบถอดได้ในเวลารวดเร็ว  

ราคาถกู และใช้ได้ทนัที  

ปกติแล้วการทําฟันปลอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ 8-10 วนั โดย   

ทนัตแพทย์อาจนดัผู้ ป่วยมา 2-3 ครัง้ ถงึจะได้ฟันปลอมท่ีพอดีและเหมาะสม

กบัแตล่ะคน  แตห่ากเป็นกรณีเร่งดว่นก็สามารถทําวนัเดียวเสร็จได้ แต่

คณุภาพก็จะด้อยกวา่เยอะ 

พวกนีจ้ะบอกชาวบ้านวา่  ไม่ทําในเมืองเพราะกลวัถกูเรียกเก็บภาษี

ชาวตา่งชาติ โดยแตง่ตวัภมิูฐาน เหมือนหมอตา่งประเทศ ทําให้ชาวบ้านเช่ือ

และชกัชวนกนัมาทํา  แตผ่ลหลงัติดฟันปลอมเหลา่นีก็้คือ บางคนเคีย้วข้าว

เคีย้วอาหารไม่ได้  บางคนนํา้ลายออกตลอดเวลา เป็นแผลเตม็ปาก มีเลือด

ไหล มีบางรายฟันปลอมท่ีใสไ่ม่แน่น หลดุลงไปในลําคอขณะรับประทาน

อาหาร   
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การทําฟันปลอมเถ่ือนสว่นใหญ่  จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย 

เช่น ฟันปลอมชนิดถอดได้ท่ีนําเอาลกูสบูท่ีมีลกัษณะเหมือนจกุยางมาช่วย

เช่ือมฟันให้ติด  ซึง่หากใช้ไปนานๆ เพดานปากจะเกิดเป็นก้อนเนือ้ขึน้มา  

เพราะมีตวัลกูสบูคอยดดูเนือ้ตลอดเวลา หรือชนิดท่ีนําลวดมดักบัฟันแล้วปัน้

วสัด(ุอะคริลิก)ให้มีรูปร่างคล้ายฟัน ยดึติดกบัลวดและฟันท่ีเหลือในช่องปาก

คล้ายเป็นฟันปลอมชนิดติดแน่น โดยบางครัง้วางทบัอยูบ่นรากฟันท่ีควรจะ

ถอนก่อนใสฟั่นปลอม ทําให้ผู้ ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดเหงือก 

และฟันบริเวณนัน้ ซึง่จะตรวจพบได้วา่เหงือกบริเวณนัน้เกิดการอกัเสบเป็น

แผล รวมทัง้ทําให้ไม่สามารถทําความสะอาดฟันและเหงือกบริเวณนัน้ได้ 

การจดัฟันก็เป็นแฟชัน่ใหม่ท่ีวยัรุ่นนิยม แตร่าคาคอ่นข้างแพง  จงึมี

ผู้ผลิตเคร่ืองมือเลียนแบบทนัตแพทย์มาใสจ่ดัฟัน แบบถอดได้และติดแน่น  

โดยชนิดท่ีถอดได้มีลกัษณะคล้ายฟันปลอม มีฐานพลาสติกถอดได้ และลวด

ท่ีจดัฟันอาจมีลกูปัดติดตรงตําแหน่งหน้าฟัน  สว่นฐานพลาสติกมีหลายสี

ตามผู้ใช้ต้องการ ซึง่มีทัง้รูปการ์ตนูหรือดาราท่ีตนช่ืนชอบ  ซึง่พบวา่หลงัการ

ใสเ่คร่ืองมือเหลา่นีไ้ปก็คือ ไปกดฟันหรือเหงือกจนเจ็บ มีเลือดออก  ขณะท่ี

ลวดก็คนละชนิดกบัท่ีทนัตแพทย์จดัฟันใช้ จงึอาจเป็นสนิม  และหากดแูลไม่

ดีก็จะทําให้ฟันผแุละเหงือกอกัเสบ 

นอกจากนีอ้ปุกรณ์และวสัดตุา่งๆ ท่ีใช้ใสเ่ข้าไปในช่องปาก  ก็น่าจะ

สะอาดไม่พอ เวลาทําฟันปลอมต้องมีขัน้ตอนการพิมพ์ปาก เพ่ือนําไปเทปนู

ปลาสเตอร์  เคร่ืองมือท่ีใช้จงึต้องสะอาด ใช้กบัผู้ ป่วยแตล่ะคนไม่ซํา้กนัเพ่ือ

ป้องกนัการติดเชือ้  แตค่นท่ีทําไม่ใช่ทนัตแพทย์ คือ มกัจะเป็นช่างทําฟัน
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ปลอมท่ีใช้แม่พิมพ์ซํา้กนั  ซึง่อาจนําเชือ้โรคจากปากคนหนึง่ไปสูอี่กคน เป็น

ความไม่สะอาดท่ีมองไม่เห็น ซ่ีงก่อให้เกิดอนัตรายได้ 

คลินิกทําฟันเถ่ือนก็มีในตา่งจงัหวดั ควรสงัเกตจากป้ายกายสิทธ์ิท่ี

กฏหมายบงัคบัให้ติดไว้ท่ีคลินิกทนัตกรรม   ซึง่ถือเป็นการคดักรองคลินิกทนั

ตกรรมเถ่ือนไปได้ระดบัหนึง่ 

จงึควรแนะนําผู้ ป่วยให้ทําฟันปลอมตามโรงพยาบาล หรือสงัเกตคลินิก

ท่ีมีใบรับรองถกูต้องตามกฎหมาย 
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ปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft) 

โดย 

ทพญ.วรรณด ีพลานุภาพ 
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 อบุติัการณ์ของทารกปากแหวง่เพดานโหวใ่นโรงพยาบาลศิริราช พบได้ 

2.14 : 1000 ของเดก็เกิดมีชีวิต ( life birth) โดย 90% จะเป็นปากแหวง่

เพดานโหวช่นิดข้างเดียว ( Unilateral cleft lip and palate) (1) สว่นใหญ่ของ

ทารกกลุม่นีม้กัประสบปัญหาการดดูนมในระยะแรกเกิดอยูห่ลายเดือน  การ

ดดูกลืนจะไม่มีประสิทธิภาพซึง่เป็นผลจากเพดานขาดหายไป ทําให้ไม่

สามารถปิดกัน้ช่องจมกูและทางเดินหายใจสว่นต้น ( Nasopharynx)แยก

จากช่องปากและ ทางเดินหายใจสว่นกลาง( Oropharynx) จงึเกิดการไหล

ย้อนของของเหลวขึน้จมกู  สูท่างเดินหายใจและทําให้สําลกัได้ สิ่งนีจ้ะไป

รบกวนการดดูนม ดงันัน้การเลีย้งดทูารกกลุม่นีต้้องใช้เวลาและความ

พยายามมากขึน้  ปริมาณอาหารท่ีกินจงึมกัจะไม่เพียงพอ (2) แม้วา่ใน

ตา่งประเทศประโยชน์ของการใช้เพดานเทียมในระยะยาวยงัคงเป็นท่ีโต้แย้ง

กนัอยู่ก็ตาม (3)   แตจ่ากประวติัเดก็กลุม่นีถ้้าไม่ได้ใสเ่พดานเทียมมกัจะต้อง

มารักษาตวัในโรงพยาบาลศิริราชด้วยผลแทรกซ้อนตา่งๆ เช่น สําลกันม 

ปอดบวม นํา้หนกัตวัน้อย    กอร์ปกบัในเมืองไทยไม่มีอปุกรณ์เสริม

แพร่หลายเหมือนในตา่งประเทศ เช่น ขวดนมชนิดน่ิมบีบได้  จกุนมท่ียาว

พิเศษ   การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้นีจ้งึจําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์

เทียมท่ีอดุกัน้ช่องโหวเ่พดานปาก และช่วยบีบไลนํ่า้นมสูป่ากได้ดีขึน้ 

 ปัญหาทางกายภาพของใบหน้าท่ีผิดปกติกลุม่นีช่้วงแรกจะจํากดั

ขอบเขตตัง้แตเ่ร่ิมเกิดรอยแยกขึน้และกลบัจะเพ่ิมความรุนแรงในระยะหลงั

คลอด (4)  เม่ือทารกอยู่ในครรภ์มารดาชิน้สว่นของสนัเหงือกจะถกูลิน้แทรก

เข้าไปแยกให้ห่างจากกนัตลอดเวลา ทนัทีท่ีคลอดออกมาชิน้สว่นของสนั
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เหงือกท่ีแยกจะขยายออกด้านข้างอย่างดี ทําให้สนัเหงือกยงักว้างอยู่ หลงั

คลอดการท่ีลิน้ทํางานปกติ (อยู่กึ่งกลางระหวา่งสนัเหงือกบนและลา่ง)  จะมี

สว่นช่วยให้ชิน้สว่นของสนัเหงือกเข้ามาด้านในได้บ้างจากท่ีเคยอยู่ใน

ตําแหน่งเบ่ียงขึน้บนมาก่อน ระหวา่งท่ีไม่มีแรงต้านจากริมฝีปากความ

ผิดปกติก็จะเพ่ิมขึน้จากการเจริญเติบโตไปทางข้างหน้าและลงลา่งของ

กระดกูอ่อนท่ีกัน้ช่องจมกู ( Nasal septal cartilage) ดงันัน้ สนัเหงือกสว่น

หน้าชิน้ใหญ่จะถกูบงัคบัให้เบ่ียงเบนไปจากแนวเรียงตวัของสนัเหงือกปกติ 
(5)     ในรายท่ีเป็นปากแหวง่เพดานโหวข้่างเดียว สนัเหงือกสว่นหน้าจะถกู

ดนัออกไปข้างหน้าและด้านข้างห่างจากข้างท่ีปกติ ทําให้ชิน้เหงือกเลก็มี

แนวโน้มท่ีจะยบุตวัลงเข้าสูแ่นวกลาง ( collapse mesially)   ช่องโหวข่องสนั

เหงือก (alveolar cleft) ก็จะแคบลง ในการแก้ไขแนวการเรียงตวัของสนั

เหงือก   ช่วงแรกรูปร่างสนัเหงือกจะยงัดีอยู่บ้าง  แตย่งัคงมีการยบุตวัอยู่ ทํา

ให้เกิดปัญหาการสบฟันหน้าไขว้ (ฟันลา่งครอบฟันบน)  ในฟันนํา้นมได้

ตอ่ไป มีรายงานหลายฉบบั กลา่ววา่ ถ้าไม่มีการใสเ่พดานเทียมจะมีการลด

ขนาดของความกว้างของสนัเหงือก ( arch width) อย่างเห็นได้ชดั (6 – 9) ด้วย

เหตนีุจ้งึควรมีการป้องกนัช่องโหวท่ี่เลก็ลงจากการท่ีสนัเหงือกชิน้เลก็เคลื่อน

ตวัเข้าสูแ่นวกลางนีด้้วย 

 การบําบดัทางทนัตกรรมจดัฟันก่อนการเย็บริมฝีปาก ( presurgical 

orthopaedic treatment) ครัง้แรกทําโดย   McNeil (10) และได้ถกูพฒันาเป็น

เพดานเทียม ( obturators) หลายรูปแบบทัง้แบบมีแรงและไม่มีแรงกระทํา  

(11 – 13) วตัถปุระสงค์ของเคร่ืองมือทัง้สองแบบก็เพ่ือช่วยในการเลีย้งดใูห้นม 
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(14) และขจดัแรงจากลิน้ท่ีกระทําตรงช่องโหวน่ัน้ ซึง่ประการหลงันีจ้ะช่วยลด

ความชนัของเพดานปาก และชกันําให้เพดานปากมีการเจริญเติบโตของ

กระดกูข้างใต้ โดยแรงกดเบาๆ ท่ีขอบของเพดานโหว ่เช่ือวา่จะเป็นการช่วย

ให้ช่องโหวแ่คบลงตามท่ีต้องการ (15,16)   ผลของการเย็บริมฝีปากเพียงอย่าง

เดียวจะช่วยให้เกิดการปรับแตง่รูปร่าง ( mold) ของชิน้เหงือกใหญ่ และ

บางครัง้จะทําให้ เกิดแรงท่ีแนวกลาง ( Mesial pressure) ตอ่ชิน้เหงือกเลก็ 

ซึง่ทําให้สนัเหงือกยบุตวัได้ ในทางตรงข้ามวตัถปุระสงค์หลกัของเคร่ืองมือ

ชนิดมีแรงกระทํา คือ การลดการเคลื่อนตวัออกของชิน้เหงือกใหญ่ระหวา่งท่ี

คงสภาพให้ชิน้เหงือกเลก็ เพ่ือให้เพดานสว่นหน้า ( premaxilla) คงสภาพอยู่

ในแนวกลางมากขึน้ (17)     การปรับแตง่แนวการเรียงตวัและรูปร่างของสนั

เหงือกท่ีทําไปแล้วก่อนการเย็บริมฝีปากจะช่วยลดขนาดของรอยโหวแ่ละ

รอยแยกของริมฝีปาก ดงันัน้ เคร่ืองมือชนิดท่ีมีแรงกระทําจะอํานวยความ

สะดวกในขัน้ตอนของการผ่าตดั ลดแรงดงึรัง้ของแผลเป็น   ตลอดจนช่วย

แก้ไขในเร่ืองการจํากดัการเจริญเติบโตของสนัเหงือกด้วย (18) จะได้เห็นวา่ 

เพดานเทียมท่ีใช้จงึมีผลตอ่รูปร่างของสนัเหงือกโดยเฉพาะความกว้าง   

สว่นสงูของขากรรไกร และขนาดช่องโหว ่ ข้อดีของการบําบดัทางทนัตกรรม

จดัฟันก่อนการทําศลัยกรรมมีหลายประการ มีผู้รวบรวมไว้ดงันี ้ 

1. การป้อนนมและอาหารง่ายขึน้ 

2. ปรับการวางตําแหน่งของลิน้ให้ปกติ 

3. ประโยชน์ทางด้านจิตใจแก่ผู้ปกครอง 

4. ช่วยให้การทําศลัยกรรมริมฝีปากปฐมภมิูง่ายขึน้ 
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5. กระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดกูเพดาน 

6. บรูณะ “ฟังก์ชนันลัเมตริกซ์” ของใบหน้าและช่องปาก 

7. ช่วยลดโอกาสเกิดการติดเชือ้ท่ีห ู

8. การขยายหรือป้องกนัสนัเหงือกยบุแคบเข้าหากนั 

9. ลดความจําเป็นท่ีต้องรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน 

10. ให้เนือ้เย่ืออ่อนมีการเจริญเติบโตมากขึน้ก่อนการทําศลัยกรรม 

11. เป็นแนวนําทางในการงอกของฟัน 

12. ให้เกิดความสวยงาม 

13. สร้างแบบการเจริญเติบโตของรอยประสานท่ีดีขึน้ใหม่ ซึง่ใน

ระยะแรกๆ นีมี้การตอบสนองสงูสดุ 

14. มีผลดีตอ่การฝึกการออกเสียง และการฝึกพดูตอ่ไป 

 เคร่ืองมือบําบดัทางทนัตกรรมจดัฟันก่อนทําศลัยกรรม แบง่เป็น 2 สว่น 

คือ เพดานเทียม ( obturator) และแถบคาดริมฝีปาก ( extra – oral 

strapping) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับตําแหน่งของสนัเหงือกสว่นหน้า 

(premaxilla) ด้วยแรงกดเบาๆ จากแถบคาดนอกช่องปากและเพดานเทียม

ในช่องปาก 
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การใส่เพดานเทยีมในเดก็แรกเกดิที่เป็น Cleft 

1. ตรวจร่างกายทัว่ไป  :- ประเมินสภาพหวัใจ , ทางเดินหายใจ →  เพ่ือ

พิมพ์ปากทําเพดานเทียมใช้เวลาประมาณ 5 – 10 วินาที 

ให้วสัดพิุมพ์ปากแข็งตวัในปากเดก็ 

2. ตรวจดขูนาด Cleft นอก – ในปาก :- ปากท่ีแหวง่ให้รีบใช้ Micropore 

หรือ Flexumo ติดปากท่ี  แหวง่ให้มาชนกนั

เหมือนปากปกติด้วยแรงดงึพอเหมาะ เพ่ือให้มี

แรงกดชิน้สนัเหงือกให้เข้าท่ีและมาชิดกนั

โดยเร็ว กรณีท่ีไม่ติดเทปท่ีปาก สนัเหงือก

อาจจะอยู่ห่างกนัมากขึน้ ยากตอ่การเย็บ

เพดานให้ชิดกนัโดยปราศจากรูร่ัว (fistula) 
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ขนาด Cleft ท่ีเพดาน มีข้อบง่ชีเ้พ่ือทําเพดานเทียมดงันี ้

1. ไม่จําเป็นต้องใสเ่พดานเทียม  ในรายท่ีเป็น Cleft เฉพาะท่ี lip อย่างเดียว 

/ alveolar ridge / soft palate / hard palate 

เลก็ๆ ท่ียาวไม่เกิน     ของ hard palate เน่ืองจาก

เดก็อาจดนูมได้เองหรือรําคาญแล้วไม่ใส ่

ต้องดดัแปลงวิธีการให้นมโดย 

- ให้เดก็อยู่ท่านัง่มากๆ (upright) เวลาดดูนม 

- เจาะรูนมเป็นรูปกากบาท เพราะจะเกิดเป็นลิน้ 

(value) ขึน้ท่ีจกุนม ทําให้นํา้นมไหลออกเฉพาะ

เวลาดดูเท่านัน้ไม่ไหลออกง่ายเหมือนเจาะรู

กลม ซึง่เดก็จะสําลกัง่าย (ขนาดจกุนมท่ีดี คือ 

นํา้นมจะไหลออกเป็นหยดๆ ไม่เป็นสาย ซึง่เดก็

อาจกลืนไม่ทนั) 

- ให้นมตรงเวลา ไม่ให้เดก็หิวเกินไป จนด่ืมนมเร็ว

แล้วอาจสําลกัได้ 

2. จําเป็นต้องใสเ่พดานเทียม  ในราย Unilateral complete cleft 

lip& palate ท่ีสนัเหงือก 2 ชิน้แยกห่างออกจาก

กนัมากๆ และมีช่อง Cleft  เกินความยาวของ 

hard palate เลยมาจนถึงสนัเหงือกด้านหน้า  

หรือในราย Bilat. complete cleft lip& palate ท่ี 

premaxilla ย่ืนมาทางด้านหน้ามากๆ  ต้องให้

3
1
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ทนัตแพทย์พิมพ์ปากเดก็เพ่ือทําเพดานเทียม

โดยเร็วท่ีสดุท่ีเดก็แข็งแรงพอจะพิมพ์ปากได้ 

เพ่ือให้เดก็ยอมรับเคร่ืองมือและใสต่ลอดเวลา 

(โดยทัว่ไปมกัพิมพ์ปากเม่ือเดก็อายไุม่เกิน 2 

สปัดาห์) 

การส่งตัวเดก็ไปพมิพ์ปาก  ควรนดักบั

ทนัตแพทย์ก่อนเพ่ือเตรียมงดนมก่อนพิมพ์ปาก  

2 ชัว่โมง และควรพิมพ์ในท่ีท่ีมีสายออกซิเจนและ

เคร่ืองดดูเสมหะชนิดแรง (high power suction) 

ท่ีสําคญัน่าจะพิมพ์ในขญะท่ีมีกมุารแพทย์อยู่

ด้วย เพ่ือแก้ปัญหาเวลาเกิด Aspirate จากวสัดุ

พิมพ์ปากตกลงในคอ 

Reference 

1. “การบําบดัทางทนัตกรรมจดัฟันก่อนการศลัยกรรม สําหรับทารกปาก

แหวง่เพดานโหว”่ .          จารุณี รัตนยาติกลุ และ Keith Godfrey ,  ศรี

นครินทร์เวชสาร ,  ฉบบัท่ี1 ,  ปีท่ี 16 ;           มกราคม – มีนาคม  2544 

2. เอกสารคําสอน “ปากแหวง่เพดาน” . อ.ทพ.อิชยา ศิรินาวิน , คณะทนัต

แพทย์ฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ; 2548 
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เด็กมีปัญหา 

- ทางเดินหายใจ 
- หวัใจ  

(ปรึกษาทนัตแพทยม์า

ดูก่อนอาจใชเ้พดาน เทียม ยาง

สาํเร็จรูปท่ีมีไปก่อน เพ่ือใหชิ้น

กบัการกลืนโดยเร็ว หรือรอเด็ก

แขง็แรงแลว้พิมพป์ากภายหลงั) 
 

 Pierre – Robin Syndrome* (บางรายขึน้กบั Airway +                        

 Feeding  problem) 

Cleft  ท่ี soft Pa , ไมเ่กิน 3
1  ของ hard palate 

               lip อยา่งเดียว  

ไม่จาํเป็นต้องใส่เพดานเทยีม 

- Unilat.complete cleft lip& palate ทีสนั

เหงือก 2 ช้ินแยกห่างออกจากกนัมากๆ  
- Bilat. complete cleft lip& palate ท่ี 

premaxilla ยื่นมาทางดา้นหนา้มากๆ 

จําเป็นต้องใส่เพดานเทียม 

ดูขนาด Cleft Palate และตาํแหน่ง 

ปิดเทปริมฝีปากโดยเร็วทุกรายท่ี Cleft lip + Palate 

ประเมินสภาพร่างกายก่อนพิมพป์าก 

(heart , respiratory) 

สรุปการใส่เพดานเทยีมในเด็กแรกเกดิ
(Obturator) 

 

เดก็ปกต ิ
- นดักบัทนัตแพทยเ์พ่ือพิมพป์าก

ก่อนอาย ุ2 อาทิตย ์
     ( Tel 7415-7) 

     ทพญ.วรรณดี 

     ผูช่้วย คุณพรทิพย ์

 

แนะนาํวธีิ feed เช่น 
- ด่ืมนมในท่านัง่ 
- จุกนมกากบาท 
- ใหน้มตรงเวลา 
- หยดุพกัไล่ลมขณะใหน้มเป็น

ระยะๆ 
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Normal appearance & Abnormal  

appearance in oral cavity 

โดย 

ทพญ.จนิดา   ลีลารัศมี 
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1. Normal appearance in oral cavity คือ สิ่งท่ีตรวจพบได้ทัว่ไปในช่อง

ปากและไม่ก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาใด ๆ ตามมา สาเหตอุาจมาจาก

พนัธกุรรม   การเรียงตวัของฟัน  สขุนิสยัตา่ง ๆ ลกัษณะท่ีพบได้บอ่ยคือ  

1.1. Geographic tongue คือ เป็นภาวะหนึง่ของลิน้ พบได้ใน 3% ของ

ประชากร มีลกัษณะคือมีบริเวณของตุม่รับรสท่ีมีสีผิดปกติและ

เจ็บ ภาวะนีส้ว่นใหญ่เป็นเรือ้รัง แตจ่ะมีอาการเฉพาะเม่ือกิน

อาหารบางชนิดเท่านัน้ บางครัง้เรียก benign migratory glossitis 

(ลิน้อกัเสบย้ายท่ีชนิดไม่ร้าย), benign migratory stomatitis 

(ช่องปากอกัเสบย้ายท่ีชนิดไม่ร้าย), glossitis areata migrans, 

lingua geographica, stomatitis areata migrans และ 

transitory benign plaques of the tongue 

1.2. Linea alba buccalis คือ เส้นสีขาวนนูมกัเร่ิมจากมมุปากขนาน

ไปตามแนวของด้านบดเคีย้วของฟันสิน้สดุท่ีฟันกรามซ่ีท่ีสาม หรือ

เรียกตามพจนานกุรมวา่ สนักระพุ้งแก้ม  มีสาเหตจุากการสบฟัน

แล้วเนือ้ท่ีกระพุ้งแก้มแนบเข้ามาจนเกิดเป็นสนัขึน้ 

1.3. Fordyce’s  granule  เป็นบริเวณท่ีมีตอ่มไขมนัจํานวนมากมา

รวมกนัร่วมกบัมีmucosa ท่ีบาง ทําให้เห็นเป็นจดุสีเหลือง ๆ เป็น

กลุม่ มกัพบท่ี buccal mucosa  
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1.4. Torus  palatinus   คือปุ่ มกระดกูบริเวณกึ่งกลางเพดานปาก เป็น

ลกัษณะทางพนัธกุรรม  ก้อนจะโตขึน้ในช่วงวนัรุ่นหลงัจากนัน้มกั

มีขนาดเท่าเดิมตลอด  ถ้ามีขนาดใหญ่มากมกัพบวา่มีเศษอาหาร

ติดและอกัเสบได้หรือจะทําให้พดูได้ไม่ชดัเพราะกีดขวางตําแหน่ง

การวางของลิน้ 

1.5. Torus  mandibularis  คือปุ่ มกระดกูบริเวณสนัเหงือกด้านลิน้ของ

ขากรรไกรลา่ง เป็นลกัษณะทางพนัธกุรรม  ถ้าปุ่ มกระดกูมีขนาด

ใหญ่มกัจะพบวา่เป็นแผลได้ง่าย 

1.6. Salivary duct opening  เป็นรูเปิดของท่อนํา้ลายพาโรติดจะพบท่ี

กระพุ้งแก้มตําแหน่งฟันกรามบนซ่ีท่ี 1 มีลกัษณะเหมือนต่ิงเนือ้

เลก็ ๆ ขนาด 5 มิลลิเมตรมีรูเปิดอยู่กึ่งกลาง เม่ือรีดนํา้ลายจะพบมี

นํา้ใสเหนียวไหลออกมา 

1.7. Hyperpigmentation   จะพบท่ีเหงือกมีสําดําคลํา้บางคนเห็นเป็น

จดุ ๆ  ลกัษณะรูปร่างของเหงือกปกติ  พบได้ในคนผิวดํา ผู้ ท่ีสบู

บหุร่ีจดั  เป็นต้น 

1.8. Nevus ไฝในช่องปากมีได้หลายสี แดง ดํา เทา นํา้ตาล ผิวเรียบไม่

นนู  
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1.9. Amalgam tattoo  เหงือกมีลกัษณะเป็นจดุสีดําเช็ดไม่ออก 

ลกัษณะรูปร่างของเหงือกปกติมกัพบใกล้กบัตําแหน่งท่ีอดุฟันด้วย

วสัดอุดุฟันชนิดอมลักมั 

2. Abnormal appearance in oral cavity  คือลกัษณะท่ีผิดปกติในช่อง

ปากท่ีทําให้เกิดความไม่สบาย เช่น  เนือ้งอก การติดเชือ้  ภาวะภมิูคุ้มกนั

ผิดปกติ  รอยโรคตา่ง ๆในช่องปาก 

2.1. รอยโรคท่ีมีลกัษณะเป็นตุม่นํา้ (vesiculo-bullous lesion) ท่ีพบ

บอ่ยได้แก่   

2.1.1. Herpes Simplex Infection  เร่ิมจากมีอาการคนัมีตุม่นํา้ใส 

หลงัจากนัน้ก็แตกออกกลายเป็นแผลเลก็ ๆจํานวนมาก

ร่วมกบัมีอาการปวด  เกิดได้ทัว่ไปบนเย่ือบผิุวในช่องปาก

และเหงือก เกิดจากเชือ้ไวรัส และมีสิ่งกระตุ้นคือ

ความเครียด อากาศเปลี่ยนแปลง  ภาวะร่างกายอ่อนแอ  

สขุภาพช่องปากไม่ดี  อาการจะอยู่ประมาณ 2 สปัดาห์และ

สามารถหายได้เอง หรือจะให้ยา กลุม่ antiviral ช่วยเป็น 

supportive treatment ก็ได้ในกรณีท่ีมีแผลหลายตําแหน่ง 

2.1.2. Pamphigus Vulgalis  มกัพบเป็นลกัษณะแผลขนาดใหญ่

รูปร่างไม่ชดัเจน แผลตืน้อยู่แคช่ัน้เย่ือบผิุว มีอาการปวด
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รุนแรง  มกัพบในวยักลางคน  วิธีทดสอบใช้ตรวจโดย 

Nikolsky’s sign ให้ผลบวก  การรักษาให้ยากลุม่ steroid 

2.1.3. Pemphigoid  พบลกัษณะเป็นแผลท่ีมีอาการปวดรุนรงร่วม

ด้วย มกัพบเป็นหลายตําแหน่งทัง้ท่ีเย่ือบผิุวในช่องปาก ท่ีตา  

อวยัวะเพศและผิวหนงั  ท่ีผิวหนงัอาจพบเป็นแผลพพุอง   วิธี

ทดสอบใช้ตรวจโดย Nikolsky’s sign ให้ผลบวก  การรักษา

ให้ยากลุม่ steroid 

2.2. รอยโรคท่ีมีลกัษระเป็นแผล (ulcerative lesion) ท่ีพบบอ่ยได้แก่ 

2.2.1. Aphthous ulcer  แผลเป็น ๆหาย ๆในช่องปากเกิดเองไม่มี

ตุม่นํา้นํา  แผลมกัมีลกัษณะกลม มีทัง้ขนาดเลก็ ( < 5 

มิลลิเมตร) หายได้ภายใน 2 สปัดาห์ และขนาดใหญ่จะหาย

ภายใน 6 สปัดาห์ มกัพบในคนท่ีสขุภาพช่องปากไม่ดี ภาวะ

ร่างกายอ่อนแอ 

2.2.2. Lupus Erythematosus   พบเป็นแผลสีแดงมกัจะมีขอบขาว

แข็ง  รูปร่างไม่แน่นอน มีอาการปวดรุนแรง พบท่ีเย่ือบผิุว

ข้างแก้ม เหงือก และริมฝีปาก พบในช่วงวยักลางคน เรียกวา่ 

Discoid type   ถ้าเป็นรุนแรงเรียก SLE จะมีอาการท่ีผิวหนงั

และอวยัวะตา่ง ๆ ร่วมด้วย  เกิดจากความผิดปกติของ
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ภมิูคุ้มกนั รักษาด้วย  steroid , immunosuppressive 

drugs 

2.2.3. Squamous cell carcinoma  เป็นมะเร็งของเย่ือบผิุวกรณี

พบในช่องปากมกัจะเร่ิมจากแผลนนูขาวปนแดง ผิวขรุขระ 

ขอบกลมมน  ไม่มีอาการเจ็บปวด โตอย่างรวดเร็ว มกัพบ

อาการฟันโยกร่วมด้วย  มีกลิ่นเหม็น  พบได้บอ่ยท่ีด้านข้าง

ลิน้และพืน้ช่องปาก สาเหต ุเหล้า บหุรี การเสียดสนีาน ๆ  

Epstein barr virus และ human papilloma virus การ

รักษา ฉายรังสี ผ่าตดั ให้เคมีบําบดั  หรืออีกกรณีคือเกิดท่ี

เย่ือบผิุวโพรงอากาศแมกซิลลา อาการคล้ายคนเป็นภมิูแพ้ 

มกัจะมาพบแพทย์เม่ือรอยโรคมีขนาดใหญ่ หายใจลําบาก มี

กลิ่นเหม็น มีนํา้ไหลออกจมกู ปวดรุนแรงเป็นต้น 

2.3. รอยโรคสีขาว (white lesion)  พบบอ่ยได้แก่ 

2.3.1. Idiopathic leukoplakia    รอยปืน้ขาวหนา ไม่มีอาการ พบ

ท่ีเย่ือบชุ่องปาก พบในผู้ชายมากกวา่ผู้หญิง ไม่ทราบสาเหตุ

แตม่กัพบในผู้ ท่ีสบูบหุรีและด่ืมเหล้าเป็นประจํา  การรักษา

ตดัชิน้เนือ้สง่ตรวจ พบวา่ 5 % มกัเป็นมะเร็งและอีก 5 % 
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เป็น precancerous lesion  นอกนัน้ปกติแตมี่การหนาตวั

ของชัน้เย่ือบผิุวเท่านัน้ 

2.3.2. Hairy leukoplakia      ปืน้ขาวหรือเป็นขนหนาสีขาวบริเวณ

ด้านข้างลิน้ หรือเย่ือบผิุว ไม่มีอาการใด ๆ สาเหตจุาก 

opportunistic  Epstein-Barr virus infection  การรักษาให้

ทดลองตรวจ AIDS มกัพบได้ 20-30 % หรือในผู้ ท่ีมีภาวะ

ภมิูคุ้มกนัผิดปกติ 

2.3.3. Lichen planus   ลกัษณะเป็นร่างแหสีขาว ( bilateral white 

striae(Wickham’s)) ไม่มีอาการใด ๆเช็ดไม่ออก  พบได้บอ่ย

ท่ีเย่ือบผิุวข้างแก้ม เพดานปาก  เหงือกและลิน้ตามลําดบั  

สาเหตอุาจเกิดจากความเครียดหรือภาวะภมิูคุ้มกนัผิดปกติ

จาก   T-cell  การรักษาใช้ steroid  รอยโรคสามารถกลบัมา

เป็นซํา้ได้อีก 

2.3.4. Candidiasis  ปืน้ขาวกระจายเป็นกลุม่ สามารถเช็ดออกได้

ด้านลา่งมีสีแดงและเลือดออกได้ง่าย มีอาการปวดรุนแรง 

พบทัว่ไปในช่องปาก  พบในผู้ ท่ีสขุภาพช่องปากไม่ดี  ได้ยา

ปฏิชีวนะเป็นเวลานาน  ภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่อง สาเหตจุาก

เชือ้ราในช่องปาก Candida albican และ Candida 
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species อ่ืน ๆ การรักษา  Antifungal drug เช่น Nystatin  

suspension  , Clotrimazole   เป็นต้น  ปกติจะหายภายใน

ประมาณ 2 สปัดาห์หลงัได้รับยา 

2.4. เนือ้งอกตา่ง ๆในช่องปาก 

2.4.1. ต่ิงเนือ้งอกเลก็ ๆในเย่ือบผิุวช่องปาก  ผิวขรุขระ ไม่มีอาการ

ใด ๆ เช่น papillary hyperplasia , Condyloma latum , 

Squamous papilloma ,  oral verruca valgaris  , 

irritating fibromaเป็นต้น การรักษา ตดัออก 

2.4.2. เนือ้งอกท่ีเหงือกติดกบัฟัน  มกัพบมีสีแดง   ผิวขรุขระ มี

เลือดออก ไม่มีอาการใด ๆ แตม่กัพบร่วมกบัฟันผมุากหรือ

เหงือกอกัเสบรุนแรง มีกลิ่นเหม็น  เช่น  pyogenic 

granuloma, necrotizing gingivitis การรักษา ตดัชิน้เนือ้

พร้อมกบัรักษาฟันและเหงือกให้สะอาด 

2.4.3. ถงุนํา้ท่ีริมฝีปากและพืน้ช่องปาก ( Mucocele , mucous 

retension cyst ) ถงุสีนํา้เงินน่ิม กดไม่เจ็บ ขนาดโตขึน้เร่ือย 

ๆ สาเหตเุกิดจาก  trauma เช่นกดัริมฝีปาก เป็นต้น ทําให้ท่อ

นํา้ลายอดุตนั  การรักษาผ่าตดัออก 
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2.4.4. Gingival hyperplasia  เหงือกโตจากยา Dilantin, 

nifedipine, cyclosporine  จากภาวะฮอร์ดมนบกพร่อง 

leukemia เป็นต้น ลกัษณะเหงือกระหวา่งฟันโตเป็นกระ

เปราะ มีปลายฟันโผลเ่พียงเลก็น้อย  การรักษา ทําความ

สะอาดช่องปากร่วมกบัตดัเหงือก ปรับเปลี่ยนยาเท่าทีทําได้ 

2.4.5. เนือ้งอกในกระดกูท่ีพบบอ่ยมี  ameloblastoma , keratotic 

odontogenic cyst, CEOT, Cherubism, fibrous 

dysplasia เป็นต้น  พบการขยายของกระดกูทําให้รูปร่าง

ใบหน้าผิดปกติ ไม่มีอาการใด ๆ จนเนือ้งอกโตมากๆ    

2.5. เหงือกสีผิดปกติ ท่ีพบบอ่ยท่ีสดุได้แก่ Melanoma เป็น 

malignancy ชนิดท่ีโตเร็วและแพร่กระจายไปสว่นตา่ง ๆ ของร่างกาย

ได้รวดเร็ว ลกัษณะเป็นปืน้นนูสีดํา รูปร่างไมแ่น่นอน เม่ือขดูออกมา

บางสว่นแล้วขยีจ้ะเป็นผงสีดํา ๆ การรักษา ผ่าตดั 
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