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เอกสารค าสอนวิชาบูรณะช่องปากและใบหน้าจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มี

ความรูแ้ละเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชามากยิ่งขึน้ เนือ้หาวิชาครอบคลุมถึง ขอบเขตของงานบูรณะช่องปากและ

ใบหนา้ การท างานของอวัยวะภายในช่องปากในขณะพูดกลืนและหายใจ กายวิภาคและสรีรวทิยาลักษณะและ

สาเหตุของความวิการที่มีแต่ก าเนดิและเกิดขึ้นภายหลัง การน าความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ์ไป

ประยุกต์ใชใ้นการออกแบบและท าสิ่งประดษิฐ์ส าหรับผู้ป่วย และ ความเปราะบางของผู้ป่วยและข้อพึงระวังในการ

รักษา  

เนือ้หากระบวนวิชาได้รับความกรุณาจาก รศ.ทพ.ดร.ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล ผูก้่อตั้งหนว่ยบูรณะช่องปาก

และใบหนา้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีประสบการณ์ท างานด้านนีใ้นประเทศไทยมา

มากกว่า 30 ปี ในการร่างและให้ค าแนะน า รวมทั้งอนุญาตใหใ้ช้ภาพถ่ายส าหรับประกอบเนือ้หา นอกจากนี้แล้ว

อาจารย์ยังรับเป็น คณะกรรมการหนว่ยบูรณะช่องปากและใบหนา้ ตามมตคิณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ 

สามัญ ครั้งที่ 7/2554 และ เป็นที่ปรึกษาศูนย์บูรณะช่องปากและใบหนา้ ตามค าสั่งคณะทันตแพทยศาตร์ ที ่

192/2558 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง และหวังเป็น

อย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสามารถน าความรู้นี้เป็นพืน้ฐานส าหรับการปฏิบัติจรงิได้  บุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นจาก

เอกสารค าสอนเล่มนี้ ขอส่งผลให้เป็นความเจรญิก้าวหน้าของศูนย์บูรณะช่องปากและใบหนา้ ในอันที่จะเป็นแหล่ง

สร้างทันตแพทย์ที่มคีวามรู้ด้านนีอ้อกสู่ชุมชนต่อไป  
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หน
า้ 

1 

หัวข้อที่ 1 

บทน ำสู่วิชำบูรณะช่องปำกและใบหน้ำ 

วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า เป็นสาขาหนึ่งของวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทีน่ าเอาองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์หลายสาขามาประยุกต์ใชใ้นการรักษาผู้ป่วยที่มคีวามวิการบริเวณช่องปากและใบหน้า 

ในอดีตทันตแพทย์ได้ขยายขอบข่ายงานจากการท าฟันเทียมมาท าสิ่งประดิษฐ์ส าหรับบูรณะความวกิารบริเวณ

ข้างเคียงและประสบผลส าเร็จในการช่วยผูป้ระสบปัญหาให้สามารถมีชีวติกลับคืนสู่สังคมได้อกีครั้ง จากนั้นได้มี

การค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานกันเรื่อยมาจนเป็นทีรั่บรู้กันทั่วโลกว่างานนีเ้ป็นของทันตแพทย์ และวิชานี้ได้รับการ

บรรจุไว้ในหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาของทันตแพทย์ตลอดมา 

ประเทศไทย ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรไีด้จัดให้มีหัวข้อบรรยายเพื่อใหน้ักศึกษาทราบขอบข่ายงาน

ของทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดษิฐ์ ในส่วนหลักสูตร วุฒิบัตร ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตร

บัณฑติช้ันสูง และประกาศนียบัตรบัณฑติ มีทั้งวิชาบรรยายและคลินิก  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ จัดใหม้ีหัวข้อบรรยายเรื่องนีใ้นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 1-2 

ช่ัวโมง และบรรจุเป็นกระบวนวิชาบรรยายในหลักสูตรบัณฑิตศกึษาทั้งยังส่งเสริมให้นักศกึษามีประสบการณ์

คลินิกในการรักษาผูป้่วยกลุ่มนี้ 1-3 ราย  

ประวัติ 

ในอดีตการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อบูรณะความวิการของเพดานปากเป็นงานท้าทายมาก 

ช่วงครสิตวรรษที่ 18 Piere Fauchard ได้ประดษิฐ์อุปกรณ์ปิดช่องโหว่ที่เพดานส าเร็จ อุปกรณ์ท าจาก แผน่หนัง 

ทองค า และงาช้าง โดยใช้ระบบกลไกเชงิกลร่วมกับฟองน้ าในการท าให้อุปกรณ์อยู่ในต าแหน่ง(1)  

สาขาวิชานีเ้ริ่มตน้มานานรว่ม 100 ปี ในประเทศทางยุโรปและอเมริกา และได้เริ่มต้นในประเทศไทยเมื่อ 

พ.ศ. 2509 (ค.ศ.1966) โดย ทันตแพทย์หญิง บุญลักษณ์ หรูสกุล (สิทธิพงษ์ ในปัจจุบัน) ท่านส าเร็จการศกึษา

จากคุกเกนไฮม์และมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ท างานรว่มกับภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขา

ศัลยกรรรมตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2)  ท่านเขียนบทความตีพิมพ์ในจดหมายเหตุทาง

แพทย์ เรื่อง การตกแต่งใส่เบ้าตาเทียมภายหลังคว้านเบ้าตา รายงานครั้งแรกในประเทศไทย(3) 

อาจารย์ท่านแรกที่ศกึษาต่อในสาขาวิชา Maxillofacial Prosthetics คือ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ร าไพ 

พึ่งภพ (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ร าไพ โรจนกิจ ในปัจจุบัน) โดยศึกษาที ่ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค แหง่ 

Stony Brook หลังจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2519 (ค.ศ.1976) ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจ าภาควิชาทันตก

รรมประดษิฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านสอนและให้การรักษาผูป้่วยภาวะปากแหว่ง

เพดานโหว่และผูป้่วยมะเร็งช่องปาก ในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและบัณฑติศกึษา  ตั้งแตน่ั้นการท างานนี้ก็มีมาก

ขึน้เรื่อยๆ กระทั่ง พ.ศ. 2524 (ค.ศ.1981) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ปิยวัฒน์  พันธุ์โกศล (รอง

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ด็อกเตอร์ ในปัจจุบัน) ได้รับทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศกึษาในสาขาวิชา

ทันตกรรมประดิษฐ์ และ Maxillofacial Prosthetics ที่มหาวิทยาลัย Iowa และ โรงพยาบาล MD Anderson, 
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มหาวิทยาลัย Texas ประเทศสหรัฐอเมรกิา เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ ได้ขยับขยายงานบูรณะช่องปากและ

ใบหนา้อย่างเต็มรูปแบบ โดยในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) ได้ก่อตั้งหนว่ยบูรณะช่องปากและใบหน้าขึน้ที่ คลินกิ

รวมช้ัน 3 อาคาร 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา

มาเริ่มด าเนินการจัดซื้อวัสดุและเครื่องมอื ต่อมา ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผูห้ญิงเพ็ชรา เตชะ

กัมพุช (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะนั้น) ได้ตดิต่อประสานงานกับมูลนิธิ

หนว่ยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ มูลนิธิจรูญเอือ้ชูเกียรต ิเพื่อสนับสนุนการ

ขยายงานและย้ายพืน้ที่ของหนว่ยบูรณะช่องปากและใบหนา้ มาอยู่ที่ช้ัน 3 อาคารสมเด็จย่า 93 ในปี พ.ศ. 2539 

(ค.ศ.1996) การปรับปรุงหน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้าครั้งนีเ้ป็นการพัฒนางานอย่างสมบูรณ์แบบ มีพืน้ที่อยู่

ติดกับหอ้งผ่าตัดจึงสะดวกและปลอดภัยในการรับและส่งตอ่ผูป้่วย มีเครื่องมอืวัสดุและหอ้งปฏิบัติการที่ครบถ้วน

และทันสมัย มีอาจารย์และทันตแพทย์ร่วมใหก้ารดูแลรักษาผูป้่วยอย่างครบองค์ มีพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์

ที่ได้รับการฝึกฝนในการดูแลผูป้่วยกลุ่มนีโ้ดยเฉพาะ มีช่างทันตกรรมที่รับการฝึกอบรมให้สามารถผลิตอวัยวะ

เทียมได้จ านวน 6 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มงานความผดิปกติของฟันและใบหนา้ (Dento-Facial Anomaly 

Group: DFA group) อันประกอบด้วยผูช้ านาญการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันต

แพทย์ เชื้อโชติ หังสสูต (ศัลยศาสตร)์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์ วัฒนะ มธุราสัย และ ศาสตราจารย์ 

ทันตแพทย์หญิง สมรตรี วิถีพร (ทันตกรรมจัดฟัน) โดยมีการประสานงานส่งตอ่และรับผู้ป่วยอย่างเป็นระบบกับ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลราชวิถี ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นวิทยากรบรรยายระหว่างสถาบัน แลกเปลี่ยนแพทย์และทันตแพทย์เพื่อดูงาน 

น าเสนอผลงานการรักษาและงานวิจัยทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งยังเป็นที่ดูงานและฝกึปฏิบัติของนิสติ

ระดับปริญญาโทสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และที่ส าคัญได้เปิดหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูงสาขาแรก

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ สาขาวิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง พนารัตน์ 

ขอดแก้ว (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ด็อกเตอร์ ในปัจจุบัน) เป็นบัณฑิตคนแรกและได้ส าเร็จการศกึษา 

ในปี พ.ศ.2546 (ค.ศ. 2003)(2)  

อาจารย์ท่านที่สองที่ศึกษาต่อในสาขาวิชา Maxillofacial Prosthetics คอื อาจารย์ ทันตแพทย์ เบ็ญจ

พจน์ ยศเนอืงนติย์ (ศาสตราจารย์คลินกิ ในปัจจุบัน) โดยศึกษาทีโ่รงพยาบาล MD Anderson, มหาวิทยาลัย 

Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจบการศกึษาในปี พ.ศ 2520 (ค.ศ.1977) ได้กลับมาปฎิบัติหน้าที่อาจารย์

ประจ าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล(2) เมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันต

แพทย์ ดอกเตอร์ หมอ่มหลวงธีรธวัช ศรีธวัช ซึ่งส าเร็จการศกึษาจาก Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2540 (ค.ศ. 1997)(4) ได้กลับประเทศไทย จงึมกีารก่อตั้งหน่วย

ประดิษฐ์ใบหนา้ขากรรไกรขึ้นและเริ่มใหบ้ริการในปี พ.ศ.2542 (ค.ศ. 1999)(5) ตั้งกองทุนช่วยเหลือผูป้่วยยากไร้ที่

มีความวิการบริเวณขากรรไกรและใบหนา้และท าเรื่องเสนอคณะกรรมการคณะฯ เพื่อขออนุมัตยิกเว้นค่ารักษา

ทั้งหมด ด้วยความตอ้งการการรักษาที่เพิ่มขึน้เรื่อยๆ ประกอบกับมีปัญหาขาดแคลนทันตแพทย์สาขานี้ ในปี พ.ศ. 

2547 (ค.ศ. 2004) จงึได้ร่างหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท และประกาศนยีบัตรทันตกรรมประดิษฐ์ และสอน

นักเรียนช่างทันตกรรมให้สามารถประดิษฐ์อวัยวะเทียมใบหนา้และขากรรไกรได้(6)  
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ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มให้การรักษาผูป้่วยกลุ่ม

นีโ้ดย อาจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นการตดิต่อเป็นการ

ส่วนตัวกับแพทย์ ส าหรับการเริ่มงานอย่างจริงจังนัน้เกิดขึน้โดย อาจารย์ ทันตแพทย์ สามารถ สุธาชัย ซึ่งได้

ประสานการท างานกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหมใ่นการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งและเนือ้งอก และ 

ท างานกับศูนย์แมแ่ละเด็ก (ศูนย์อนามัย เขต 5) ในการดูแลรักษาผูป้่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โดยการ

สนับสนุนอย่างเต็มที่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สรพล สัลละพันธ์ (หัวหนา้ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ในขณะนัน้) และได้ส่งอาจารย์ไปศกึษาต่อและฝกึงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ(2)  

ด้วยตระหนักถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการรับการรักษาในเขตภาคเหนือตอนบน ในปี 

พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) หนว่ยบูรณะช่องปากและใบหนา้จึงได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ที่คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอยู่ในสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม มีสถานที่ปฏิบัติงานตั้งอยู่ที่ คลินกิ

บัณฑติศกึษา ตึก 8 ช้ัน 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุกิจ เกษรศรี ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทันตก

รรม เป็นรักษาการหัวหนา้หนว่ยฯ และมีผูช่้วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดอกเตอร์ พนารัตน์ ขอดแก้ว เป็น

ผูใ้ห้การดูแลรักษาและเตรียมผู้ป่วยส าหรับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศกึษาของภาควิชา

ทันตกรรมประดิษฐ์  

จากอดีตถึงปัจจุบันด้วยพัฒนาการความรูใ้นด้านวัสดุและเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่มอีย่างตอ่เนื่อง

งานบูรณะความวิการบริเวณช่องปากและใบหน้าโดยใช้สิ่งประดษิฐ์ท าได้งา่ยขึ้นมากและประสบผลส าเร็จสูงเมื่อมี

การวางแผนการท างานและให้การรักษาอย่างเป็นระบบตั้งแตเ่ริ่มต้น ประเด็นส าคัญของงานสาขานี ้ คือ ลักษณะ

ความวกิารในคนไทยมีความแตกต่างจากนานาประเทศจงึควรพัฒนาปรับปรุงวธิีการรักษาให้เหมาะสมกับคนไทย

ให้มากที่สุด โดยมเีป้าหมายสูงสุด คือ ต้องสร้างองค์ความรูใ้หม่ๆ ไทยๆ ให้ได้มากและเร็วที่สุด 

องค์ประกอบของวชิำ 

บูรณะช่องปากและใบหนา้เป็นวิชาที่วา่ด้วยศาสตร์และศลิป์ในการดูแลรักษาผูป้่วยที่มคีวามวิการ

บริเวณช่องปากและใบหน้าทั้งที่เป็นแต่ก าเนดิและเกิดขึ้นภายหลัง เนือ้หาประกอบด้วยความทุพลภาพที่เกิดขึน้ 

ปัญหาทางจิตใจและสังคม การรักษาแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary team approach) ขอบเขตการมสี่วนร่วม

ของทันตแพทย์  และการประสานงานกับแพทย์ในโรงพยาบาล  

ความทุพลภาพที่เกิดขึน้ 

ความวกิารบริเวณช่องปากและใบหนา้มีได้หลายลักษณะแตกต่างกันตามสาเหตุและความรุนแรงของ

ความวกิาร ผูป้่วยมักประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมในสังคมหลายประการ อาทิ การรับประทานอาหาร 

การดื่มน้ า การกลืน และการพูด  

ปัญหาการกลืนเกิดในผูป้่วยที่เพดานปากวิการโดยอาหารและน้ าถูกดันเข้าสู่ช่องจมูกซึ่งสร้างความไม่

สบายเป็นอย่างมากรวมทั้งน ามาสู่ปัญหาการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ จงึพบว่าผูป้่วยหลายรายต้องให้อาหาร

ทางสายยางที่สอดผ่านจมูกไปยังกระเพาะอาหาร (nasogastric tube: NG-tube) หรอืทางสายยางที่สอดผ่านจาก

หนา้ท้องตรงไปยังกระเพาะอาหาร (gastric tube: G-tube) ส าหรับของเหลวก็ใช้วธิีปล่อยใหไ้หลลงคอไปอย่างช้าๆ 
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ส าหรับผู้ป่วยที่มคีวามวิการของลิ้นริมฝปีากแก้มและขากรรไกรก็จะประสบปัญหาในการควบคุมอาหารภายใน

ช่องปากและการน าส่งเข้าสู่ช่องคอ  

ปัญหาในการออกเสียงเป็นผลจากการมีช่องปากที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ไม่ว่าจะเป็นการมรีูทะลุชอ่ง

จมูกหรอืมีการสูญเสียอวัยวะ อาทิ ลิน้ แก้ม ริมฝปีาก และ ขากรรไกร ล้วนแต่มีผลกระทบต่อการกักและกระท า

การตอ่ลมให้เปล่งออกมาเป็นเสียงพูด เมื่อเปล่งเสียงออกมาได้ไม่ชัดเจนก็น ามาสู่ปัญหาการสื่อสารใน

ชีวติประจ าวัน  

ปัญหาทางทางจิตใจและสังคม  

ใบหนา้เป็นส่วนที่เปิดเผยและยากต่อการอ าพราง การมคีวามผิดปกติเกิดขึน้บนใบหนา้จงึมักน ามาสู่

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการอยู่ในสังคม ด้วยรู้สกึไม่ม่ันใจในรูปลักษณ์เมื่อประกอบกับมีความบกพร่องในหน้าที่ของ

ช่องปากได้น ามาสู่ปัญหาการใชชี้วติประจ าวันและการอยู่ร่วมในสังคม อาทิ การหกเลอะเทอะของน้ าและอาหาร 

การรั่วออกทางปากและจมูก การมกีลิ่นไม่พงึประสงค์อันเนื่องมาจากการสะสมของอาหารและสารคัดหลั่ง 

ปัญหาเหลา่นีต้้องได้รับการเยียวยาตั้งแตเ่นิ่นๆ เพื่อหยุดยั้งการแยกตัวออกจากสังคม  

การตอบสนองต่อความวิการในผูป้่วยแตล่ะคนมคีวามแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยแวดล้อม ผูว้ิการแต่

ก าเนิดมักยอมรับและปรับตัวได้ดกีว่าผูท้ี่มคีวามวิการเกิดขึน้ในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในชีวิต

ที่เกิดขึน้แบบไม่ทันตั้งตัวหรือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ยากจะท าใจให้ยอมรับได้ ในช่วงนีห้ากได้รับการดูแลเอา

ใจใส่เห็นอกเห็นใจและเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างเหมาะสมก็จะช่วยประคับประคองผู้ป่วยใหก้ลับสู่โลกแห่งความ

เป็นจรงิท าใจยอมรับและอยู่ร่วมกับความวกิารได้  

ครอบครัวมีส่วนส าคัญต่อผู้ที่มคีวามวกิารแตก่ าเนิดเป็นอย่างมาก การเข้าไปประคับประคองสภาพ

จติใจของบิดามารดาตั้งแต่ทราบว่าทารกมีความวิการโดยบุคคลากรผูม้ีความรูค้วามเข้าใจและได้รับการฝกึฝนมา

อย่างดีเป็นสิ่งจ าเป็น ครอบครัวที่เป็นปึกแผน่มั่นคงเป็นเสาหลักที่ช่วยประคับประคองเด็กวิการแตก่ าเนิดให้

เจริญเติบโตอย่างมคีุณภาพและมีจติใจที่แข็งแกร่งส าหรับการก้าวสูส่ังคมนอกบ้าน การยอมรับความวิการของ

สมาชิกใหม่ การเตรยีมพร้อมรับมือกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น การเสริมสร้างความภูมใิจและมั่นใจใน

คุณค่าของตัวเอง และการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ มคีวามจ าเป็น 

การรักษาแบบสหวิทยาการ 

การรักษาแบบสหวิทยาการเป็นการรักษาผูป้่วยแบบองค์รวมโดยทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องมาประชุมและ

วางแผนการรักษาให้ครอบคลุมทุกระบบที่ได้รับผลกระทบ มีระบบการดูแลผู้ป่วยใหไ้ด้รับการรักษาอย่าง

เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการตดิตามผลในระยะยาว และมีระบบสังคมสงเคราะหเ์พื่อให้การช่วยเหลือในกรณี

ประสบปัญหา   
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ขอบเขตการมสี่วนร่วมของทันตแพทย์  

ทันตแพทย์มคีวามส าคัญในการรักษาผูป้่วยที่มคีวามวิการบริเวณศีรษะและใบหนา้ การดูแลอนามัย

ช่องปากใหด้ีอยู่เสมอมีผลต่อความส าเร็จของการรักษา หลายกรณีต้องตัดสินว่าควรเก็บรักษาฟันไว้หรือไม่ ต้อง

บูรณะและดูแลรักษาฟันอย่างไรจงึจะใช้งานได้คงทนและยาวนานมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้่วยที่มี

แผนการรักษาด้วยรังสีซึ่งมีข้อจ ากัดหลายประการในการดูแลรักษาโรคทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นในภายหลัง การจดั

ตารางดูแลสุขภาพอนามัยช่องปากที่เหมาะสมกับสภาวะของผูป้่วยมีความส าคัญ ทันตแพทย์สาขาทันตกรรม

ประดิษฐ์ มีบทบาทในการ บูรณะแก้ไขความวิการด้วยสิ่งประดษิฐ์ และ สร้างสิ่งประดษิฐ์เพื่อส่งเสริมการรักษา

ทางการแพทย์  

การประสานงานกับแพทย์ในโรงพยาบาล  

งานทันตกรรมมคีวามส าคัญต่อคุณภาพชีวติผูป้่วยทั้งขณะรับการรักษาและเมื่อหายจากโรค การมสี่วน

ร่วมใหก้ารรักษาผูป้่วยกับแพทย์ในโรงพยาบาลนอกจากเป็นประโยชน์ตอ่ผูป้่วยแล้วยังเป็นการสร้างเสริม

ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างวิชาชีพ โดยทันตแพทย์ตอ้งเข้าใจและรู้ขอบเขตในการแสดงบทบาทของตนและเคารพ

บทบาทหนา้ที่ของแพทย์ในการช่วยให้ผูป้่วยหายจากโรค การรับช่วงการรักษาต้องมจีังหวะเวลาที่เหมาะสมโดยมี

เป้าหมายสูงสุดคือช่วยผูป้่วยใหห้ายขาดจากโรค มีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่เป็นภาระ 

สรุป 

วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้ามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การมคีวามรูค้วามเข้าใจถึงสาเหตุของความ

วิการและแนวทางให้การรักษาแบบสหวิทยาการ การเข้าไปมีสว่นร่วมเป็นหนึ่งในทีมผู้ให้การรักษามีสว่นช่วยให้

ผูป้่วยมีคุณภาพชวีิตที่ดีและเป็นการสรา้งการยอมรับภายในโรงพยาบาล  
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หัวข้อที่ 2 

ลักษณะของควำมวิกำรที่มีมำแต่ก ำเนิดและเกิดขึน้ภำยหลัง 

ความวกิารบริเวณศรีษะและใบหนา้เป็นปัญหาต่อทั้งตัวผูป้่วยเองและคนใกล้ชิด เพราะเป็นส่วนที่

เปิดเผยและยากในการปิดบังอ าพราง ภาพใบหนา้ที่แตกต่างจากคนทั่วไปมักน ามาสู่ความรู้สกึต่างๆ ที่กระทบต่อ

การใชชี้วิตในสังคม ผลกระทบที่มตี่อการท าหนา้ที่ของอวัยวะต่างๆ มักน ามาสู่ความยากล าบากในการใช้

ชีวติประจ าวัน โดยความวกิารเหล่านีม้ีได้ตัง้แตก่ าเนิดและเกิดขึน้ในภายหลัง 

ควำมวิกำรแต่ก ำเนิด 

ความวกิารแตก่ าเนิดพบได้หลายลักษณะหลากหลายความรุนแรงและเกิดจากหลายเหตปุัจจัย 

ตัวอย่างความวิการแตก่ าเนิดที่มอีาการแสดงบริเวณศีรษะและใบหน้า คือ กะโหลกศรีษะเชื่อมตดิก่อนก าหนด 

(craniosynostosis) โรคงวงช้าง (frontoethmoidal encephalomeningocele: FEEM) กะโหลกศรีษะและใบหนา้เล็ก 

(craniofacial microsomia) ใบหูเล็ก (microtia) กระโหลกศรีษะและใบหนา้แหวง่ (craniofacial cleft) ปากแหว่ง

เพดานโหว่ (cleft lip ± palate) กลุ่มอาการทรีเชอร์คอลลินส์ (Treacher Collins syndrome) ล าดับอาการปีแอร์โร

แบง (Pierre Robin sequence) การเจรญิของกระดูกไหปลาร้าและกะโหลกศรีษะบกพร่อง (cleidocranial 

dysostosis) และ การเจรญิของเอ็กโตเดิร์มผดิปกติ (ectodermal dysplasia) 

กะโหลกศรีษะเชื่อมติดก่อนก าหนด 

ภาวะกะโหลกศรีษะเชื่อมติดก่อนก าหนด มีอุบัติการณ์การเกิด 1 คนในทารกเกิดมีชีพ 2,000-2,500 

คน การมีศรีษะผดิรูปเป็นผลจากขณะที่สมองก าลังเจรญิเติบโตและขยายขนาดรอยประสานกะโหลกศรีษะได้

เชื่อมตดิกันแล้ว ลักษณะการผิดรูปของศีรษะขึน้อยู่กับจ านวนและต าแหนง่รอยประสานที่เชื่อมก่อนก าหนด และ

เป็นได้ทั้งความผิดปกติเฉพาะต าแหน่งและกลุ่มอาการ  ตัวอย่างกลุ่มอาการที่พบคือ กลุ่มอาการครูซอง 

(Crouzon syndrome) กลุ่มอาการเอเพอร์ท (Apert syndrome) และ กลุ่มอาการไฟเฟอร์ (Pfeiffer syndrome)(1)    

กลุ่มอาการครูซอง มีอุบัติการณก์ารเกิด 1 คนในทารก 25,000 คน ผูป้่วยมีกระดูกศรีษะและใบหน้า

บางช้ินเชื่อมติดกันก่อนก าหนด รูปลักษณ์โดยทั่วไป คือ ศรีษะผดิรูป เบ้าตาตื้น ลูกตาปูดพองโต ใบหนา้ส่วนกลาง

เล็ก และความสัมพันธ์ของขากรรไกรผิดปกติ ผูป้่วยมักปวดศีรษะ มีปัญหาการมองเห็นและการได้ยิน ซึ่งเป็นผล

จากการมีแรงดันภายในกะโหลกศรีษะอันเนื่องมาจากการเจรญิเติบโตของสมอง(2-5) 

กลุ่มอาการเอเพอร์ท มีอุบัติการณ์การเกิด 1 คนในทารก 160,000-200,000 คน ผูป้่วยมีกระดูกที่

เจริญผิดปกติหลายต าแหน่ง หลักๆ คือ กะโหลกศรีษะ ใบหน้าส่วนกลาง มอืและเท้า รูปลักษณ์โดยทั่วไป คือ ตา

ปูดโปน รูปหน้าด้านข้างเว้า ส่วนโค้งแนวฟันรูปตัววี เพดานสูง เมื่อรว่มกับเนือ้เยื่อเพดานด้านข้างที่นูนจงึมักท าให้

เข้าใจผดิว่ามีเพดานโหว่ พบหูหนวกจากการตดิเชื้อ นิ้วมอืและนิว้เท้าเชื่อมตดิกัน ส่วนใหญ่มกีารเรียนรู้ช้า(3, 6-11) 
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กลุ่มอาการไฟเฟอร์ มีอุบัติการณ์การเกิด 1 คนในทารก 100,000 คน ที่มาของปัญหา คือ เซลล์สร้าง

เส้นใย (fibroblast) เจริญผิดปกติ รูปลักษณ์โดยทั่วไป คอื ศรีษะโตและผดิรูป ตาปูดโปน จมูกแหลม ขากรรไกรบน

เจริญนอ้ย นิว้หัวแม่มือกว้าง นิว้หัวแมเ่ท้าใหญ่ นิว้มอืและนิว้เท้าเชื่อมติดกันเฉพาะส่วนผวิหนัง อวัยวะภายใน

ผดิปกติ จ าแนกความผิดปกติได้เป็น 3 กลุ่มย่อย  กลุ่มแรกมีสติปัญญาปกติถึงใกล้เคียงปกติ อีก 2 กลุ่มมัก

เสียชีวติตั้งแต่แรกคลอดเนื่องจากระบบประสาทส่วนกลางมีปัญหาอย่างรุนแรง(12-15) 

โรคงวงช้าง 

โรคงวงช้าง มอีุบัติการณ์การเกิด 1 ในทารก 3,500 - 7,500 คน พบบ่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ สถิตจิากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบ 7 คนในทารกเกิดมีชีพ 42,315 คน รูปลักษณ์โดยทั่วไป คือ มกี้อน

งอกที่ระหว่างตา ใต้ผวิหนังบรรจุด้วยน้ าหล่อสมองและ/หรือเนื้อสมอง ซึ่งผ่านออกมาทางช่องเปิดของกะโหลก

ศรีษะส่วนหน้า(16-19)  

ใบหนา้เล็ก 

ใบหนา้เล็กข้างเดียว (hemifacial microsomia) พบบ่อยเป็นล าดับที่ 2 มอีุบัติการณ์การเกิด 1 คนใน

ทารก 3,500-5,600 คน สาเหตไุม่แน่ชัด ปัญหาเกิดขึ้นในระยะแรกของการพัฒนาตัวอ่อน (embryo) โดยส่วนโค้ง

แบรเคียล (brachial arch) ที่ 1 และ 2 หยุดชะงักการเจริญเติบโต รูปลักษณ์โดยทั่วไป คือ ใบหนา้ไม่สมส่วน ด้านที่

บกพร่องมีขากรรไกรขนาดเล็กปลายคางเบี่ยงเข้ามุมปากเฉียงขึน้  ใบหูอาจเจรญิไม่เต็มที่หรอืไม่มี(20-23)  

ใบหูเล็ก 

ใบหูเล็กมักพบเพียงข้างเดียวขวามากกว่าซ้าย 

เพศชายพบบ่อยกว่าเพศหญิง 2.5 เท่า มีอุบัติการณ์

การเกิด 1 คนในทารก 10,000-20,000 คน มีลักษณะ

หลากหลาย ดังแสดงในรูปที่ 2-1 โดยอาการแสดงนอ้ย

ที่สุด คือ ใบหูรูปร่างปกติแต่มีขนาดเล็กซึ่งมักพบว่ามีรู

หูตบีร่วมดว้ย ในรายที่รุนแรงอาจพบความผดิปกติของ

หูช้ันกลางและขากรรไกร พบว่าใบหูเล็กเป็นหนึ่งใน

อาการแสดงของ กลุ่มอาการทรีเชอรค์อลลินส ์ กลุ่ม

อาการโกลเดนฮาร์ และ ใบหนา้เล็กข้างเดียว(24-26) 

 

 
รูปท่ี 2-1 ใบหูเล็ก 

กะโหลกศรีษะและใบหน้าแหว่ง 

การมรีอยแหว่งบนกะโหลกศรีษะและใบหนา้เป็นผลจากเนื้อเยื่อไม่เชื่อมประสานกัน มอีุบัติการณก์าร

เกิด 1.5-6.0 คนในทารกมีชีวติ 100,000 คน สาเหตุมีหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม ได้รับรังสี ติดเชือ้ มารดาอยู่ใน

ภาวะกระบวนการเผาผลาญผดิปกติและขาดสารอาหารจ าพวกกรดโฟลิก (folic acid) รอยแหว่งเกิดได้หลาย

ต าแหน่ง หลากหลายรูปแบบและความรุนแรง อาการแสดง เช่น มีร่องที่ริมฝีปากหรอืจมูก มีรอยคล้ายแผลเป็นที่

แก้ม มีรอยแยกบนใบหนา้และที่เหงอืก(27-29)  
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ปากแหว่งเพดานโหว่ 

ปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความผิดปกติที่พบบ่อยล าดับที่หนึ่ง เป็นความผดิปกติทางพันธุกรรมหรอื

ได้รับการกระทบกระเทือนในระหว่างตั้งครรภ ์ ลักษณะที่พบ คือ ปากแหว่ง เพดานโหว่ และ ปากแหวง่ร่วมกบั

เพดานโหว่ โดยการแหวง่และโหว่นี้อาจเกิดเพียงบางส่วนหรอืเกิดอย่างสมบูรณ์ (เนื้อหาอยู่ในหัวข้อที่ 3) 

กลุ่มอาการทรีเชอร์คอลลินส์  

กลุ่มอาการทรีเชอร์คอลลินส์ มีอุบัติการณ์การเกิด 1 คนในทารก 50,000 คน สาเหตจุากพันธุกรรม 

ทายกรรมลักษณะเด่น (autosomal dominant) ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรอืยีนส์มีการเปลี่ยนแปลง ความ

ผดิปกติครอบคลุมโครงสร้างของสว่นโค้งแบรเคียล ที่ 1 และ 2 รูปลักษณ์โดยทั่วไป คือ ช่องหว่างหนังตา 

(palpebral fissure) เฉียงลงและออกข้าง หนังตาล่างด้านข้างมีร่อง กระดูกใบหนา้เจรญิน้อย โดยเฉพาะโหนกแก้ม 

(zygoma) ขากรรไกรบน และขากรรไกรล่าง หูส่วนนอกผดิรูปและผดิต าแหน่ง ปากกว้าง เพดานปากสูง มีร่อง

ระหว่างมุมปากและหู เพดานโหว่ บางรายมีใบหน้าแหว่ง ผูป้่วยมักประสบปัญหาการหายใจและการรับประทาน 

การเรียนรูม้ักปกติ(30, 31)  

ล าดับอาการปีแอร์โรแบง  

ล าดับอาการปีแอร์โรแบง มีอุบัติการณ์การเกิด 1 คนในทารก 8,500 คน อัตราการพบใกล้เคียงกันทั้ง

สองเพศ ลักษณะเฉพาะ คือ ขากรรไกรล่างมขีนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขากรรไกรบน ลิน้ตกไปด้านหลัง 

(glossoptosis) เพดานโหว่เป็นรูปตัวยู ใบหูผิดปกติ ผูป้่วยมักเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับที่มสีาเหตุจากการ

ถูกปิดกั้น (obstructive sleep apnea) มีปัญหาในการรับประทาน และมีปัญหาหูช้ันกลางอักเสบ (otitis media)(32-

34) 

การเจรญิของกระดูกไหปลาร้าและกะโหลกศรีษะบกพร่อง 

 การเจรญิของกระดูกไหปลาร้าและกะโหลกศรีษะบกพร่อง มีสาเหตุจากพันธุกรรมลักษณะเด่นที่

ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรอืยีนส์มกีารเปลี่ยนแปลง รูปลักษณ์โดยทั่วไป คือ ศรีษะกว้างใหญ่และหนา้ผากแบน

เนื่องจากขม่อม (fontanel) ปิดช้า สันจมูก (nasal bridge) จม ใบหนา้เล็ก และรูปหน้าด้านข้างเว้า เนื่องจาก

ขากรรไกรบนและไซโกมาเจริญนอ้ย ไหล่ตก กระดูกไหปลาร้ามีการพัฒนาน้อยหรอืไม่ม ี ตัวไม่สูง อุ้งเชิงกราน

แคบ เพดานปากแคบและสูง มีฟันน้ านมตกค้าง มีฟันเกินมากมายอยู่ในกระดูก ผูป้่วยแตล่ะคนมีอาการแสดง

แตกต่างกันไปเป็นช่วงกว้าง ความสามารถในการเรียนรู้ปกติ(35-39) 

การเจรญิของเอ็กโตเดิร์มผิดปกติ 

การเจรญิของเอ็กโตเดิร์มผิดปกติ มีสาเหตุจากพันธุกรรมลักษณะด้อย ในโครโมโซมเอ็กซ์ (X-linked 

recessive) จงึแสดงอาการในเพศชายและเป็นพาหะในเพศหญิง มีอุบัติการณก์ารเกิด 1 คนในทารกเพศชาย 

100,000 คน และ เป็นพาหะ 17.3 คนในทารกเพศหญิง 100,000 คน มีลักษณะเฉพาะ คือ ผมน้อย (alopecia) 

ฟันผิดปกติ หรือ มีฟันน้อย หรอื ไม่มีฟันเลย (รูปที่ 2-2) ไม่มตี่อมเหงื่อ (anhidrosis) หรอื มีต่อมเหงื่อน้อย 

(hypohidrosis) จงึมีโอกาสเกิดภาวะความร้อนสะสมในร่างกายจนเป็นตรายต่อสมองหรอืถึงแก่ชีวติในวัยทารก 

ส่วนใหญ่มอีายุและความฉลาดปกติ(40-42)   
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รูปท่ี 2-2 ผู้ป่วยท่ีมีการเจรญิของเอ็กโทเดิร์มผิดปกติ 

ควำมวิกำรที่เกิดขึ้นภำยหลัง 

ความวกิารที่เกิดขึ้นภายหลัง เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุขณะท างานกับเครื่องจักร อุบัติเหตุ

ขณะเดินทาง อุบัติเหตุในชีวิตประจ าวัน การสัมผัสกับความรอ้นหรอืสารเคมี  ความวกิารในขณะปฏิบัติหนา้ที ่

ความวกิารจากความเจ็บป่วย เช่น เป็นเนื้องอกและมะเร็ง การติดเชื้อ และ เป็นโรคหลอดเลือดสมอง 

ความวกิารจากการเป็นเนือ้งอก 

ส าหรับเนื้องอกและมะเร็งการผ่าตัดมักถูกเลือกให้เป็นการรักษาหลัก ซึ่งหลายกรณีสามารถบูรณะ

ความวกิารที่เกิดขึ้นดว้ยวิธีการศัลยกรรม อย่างไรก็ตามส าหรับความวิการมีขนาดใหญ่ ครอบคลุมหลายอวัยวะ 

หรอืเป็นอวัยวะที่ยากต่อการท าศัลยกรรมแก้ไขใหดู้เป็นธรรมชาติ อีกทั้งผูป้่วยบางรายอาจมขี้อจ ากัดในการแก้ไข

ด้วยศัลยกรรม อาทิ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางสุขภาพ ปัญหาเรื่องเวลา  การบูรณะความวกิารโดยใช้

สิ่งประดิษฐ์จงึเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 

ความวกิารจากการสัมผัสกับความรอ้นหรอืสารเคมี 

ความรุนแรงของความเสียหายอันเนื่องมาจาก

การสัมผัสกับความรอ้นและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

แปรผลตามความลึกและความกว้างของการท าลาย การ

หดรัง้ของเนื้อเยื่อเป็นปัญหาส าคัญที่ตอ้งจัดการตัง้แต่

เนิ่นๆ ก่อนที่จะน ามาสู่ปัญหาการบกพร่องในการท า

หนา้ที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รูปที่ 2-3 แสดงการใช้

อุปกรณ์ค้ ายันรูจมูกและอุปกรณ์ยืดรมิฝีปากส าหรับ

ผูป้่วยไฟไหม้ 

 
รูปท่ี 2-3 การใช้อุปกรณใ์นผู้ป่วยไฟไหม ้
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ความวกิารจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง 

อุบัติเหตทุี่เกิดขึน้ในขณะเดินทางเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่น ามาสู่ความวิการได้ เช่น การครูดไปกับพืน้ ถูก

เกี่ยวรั้ง ถูกบาด ถูกทับ ในรายที่โชคดีอาจสามารถเย็บส่วนที่ฉีกขาดกลับเข้าที่ได้ แตห่ลายกรณีก็ท าไม่ได้เพราะ

เนือ้เยื่อเสียหายมากและมีความเสี่ยงสูงในการตดิเชือ้ เมื่อแผลหายแล้วค่อยพิจารณาเลือกวิธีการบูรณะแก้ไข

ต่อไป  (รูปที่ 2-4) 

ความวกิารจากอุบัติเหตุขณะท างานกับเครื่องจักร 

อุบัติเหตขุณะท างานกับเครื่องจักรเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่น ามาสู่ความวกิาร อาจด้วยความเผลอเรอหรอื

ความเมื่อยล้าจากการท างาน จงึท าให้นิว้ถูกดูดเข้าไปในเครื่องบด มือถูกดึงรั้งเข้าไปในเครื่องจักร ใบหนา้ถูกใบ

เลื่อยตัด (รูปที่ 2-5) 

  

รูปท่ี 2-4 การสูญเสียใบหูและริมฝีปากด้วยอุบัตเิหตุยานยนต์ รูปท่ี 2-5 การสูญเสียตาและนิ้วจากเครื่องจักร 

ความวกิารจากการกระท าโดยสิ่งมีชีวติ 

ความวกิารจากการตอ่สู้หรือถูกท าร้ายโดยคนรวมไปถึงสัตว์เลีย้งเป็นสิ่งที่พบได้ ส าหรับบริเวณศรีษะ

แล้วใบหูเป็นส่วนยื่นที่ถูกกัดดึงทึง้ได้งา่ย ลูกตาเป็นส่วนที่เปราะบางงา่ยต่อการท าลาย  

ความวกิารจากปืนหรอืระเบิด 

การสูญเสียอวัยวะจากปืนหรอื

ระเบิดเป็นการสูญเสียที่รุนแรงเนื่องจากไม่ได้

มีผลเฉพาะส่วนเนือ้เยื่อออ่นเท่านั้นยังท าให้

กระดูกในแนววิถีกระสุนหรือวิถีสะเก็ดระเบิด

เกิดการแตกหักเป็นชิน้เล็กชิ้นน้อยที่ไม่

สามารถน ามาต่อเชื่อมประสานกันได้ ภาพ

ปัญหาแสดงในรูปที่ 2-6  

 
รูปท่ี 2-6 ผลลัพธ์จากการถูกยงิ 
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ความวกิารจากการตดิเชื้อ 

การตดิเชื้อเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่การสูญเสียอวัยวะได้ การตัดสินใจตัดอวัยวะมักท าเพื่อควบคุมการ

ติดเชือ้ไม่ให้ลุกลามหรอืมีความรุนแรงจนคุกคามต่อชีวิต  

ความวกิารจากปัญหาระบบกล้ามเนือ้ร่วมประสาท 

ปัญหาการท างานของระบบกล้ามเนือ้ร่วมประสาททีพ่บได้ในผูป้่วยโรคหลอดเลือดในสมอง เพดานอ่อน

เป็นส่วนที่มักประสบปัญหาเพราะประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายมัดและควบคุมการท างานด้วยระบบบประสาทที่

ซับซ้อน อาการแสดง คือ มีปัญหาในการพูด การกลืน และการหายใจ 

สรุป 

การมคีวามวิการเกิดขึ้นในบริเวณกะโหลศีรษะและใบหนา้ก่อใหเ้กิดปัญหาการใชชี้วิตประจ าวันเป็น

อย่างมาก ความวิการแตก่ าเนิดอาจเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมขณะที่ความวิการที่เกิดขึ้นภายหลังหลายกรณี

สามารถหลีกเลี่ยงได้ การเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดความวิการเป็นประโยชน์ทั้งในประเด็น

การป้องกันและการรักษา 
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หัวข้อที่ 3 

ปำกแหว่งเพดำนโหว่ 

ปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความวิการแตก่ าเนิดที่พบบ่อยและเป็นที่รูจ้ักโดยทั่วไป มีสาเหตุจากปัจจัยทาง

พันธุกรรมอันเนื่องมาจากยีนส์ผิดปกติและปัจจัยแวดล้อมทีส่ัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการ ได้รับวิตามินเอ

ปริมาณไม่เหมาะสม ขาดวิตามิน บี-6 บี-2 ขาดโฟเลต (folate) สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ติดเชื้อไวรัส ได้รับยาบางชนิด

และสารระเหย(1) ภาวะนีเ้ป็นได้ทั้งความวกิารเฉพาะอวัยวะและเป็นหนึ่งอาการแสดงของกลุ่มอาการ  

กำรเกิด 

ปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความวิการแตก่ าเนิดที่มีอัตราการเกิดสูง ทั่วโลกมสีถิตกิารเกิด คือ 1 คนใน

ทารก 700 คน (14.3 : 10,000) สถิตกิารเกิดปากแหว่งเพียงอย่างเดียวหรอืมเีพดานโหว่ร่วมด้วยอยู่ในช่วง 3.4-

22.9 ในทารก 10,000 คน ค่าเฉลี่ย คอื 7.9 ในทารก 10,000 คน  ส าหรับสถิติการเกิดเพดานโหว่เพียงอย่างเดียว

นั้นอยู่ในช่วง 1.3-25.3 ในทารก 10,000 คน ค่าเฉลี่ย คือ 5 คนในทารก 10,000 คน(2, 3)  

เพดานโหว่เพียงอย่างเดียวพบมากในเพศหญิง ปากแหว่งที่มหีรอืไม่มีเพดานโหว่ร่วมด้วยพบมากในเพศ

ชาย(2) โดยพบว่าเพดานโหว่มักเป็นหนึ่งในอาการแสดงร่วมของความผิดปกติอื่นๆ(1, 2) ผูป้่วยปากแหว่งมีหรอืไม่มี

เพดานโหว่ร่วมดว้ยร้อยละ 16 เป็นกลุ่มอาการความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องหรอืมี

ภาวะปัญญาอ่อนระดับกลางและรุนแรง เช่น กลุ่มอาการวานเดอร์วูนด์ (Van der Woude syndrome) กลุ่มอาการ

ฟีตัลอัลกอฮอล์ (fetal alcohol syndrome) กลุ่มอาการมาร์ฟาน (Marfan syndrome) ไมโอโทนิกดิสเพลเซีย 

(myotonic dystrophy) ล าดับอาการพอทเตอร์ (potter sequence) และล าดับอาการปิแอรโ์รแบง (Pierre Robin 

sequence)(4) นอกจากนีแ้ล้วยังมีรายงานการพบปากแหว่งเพดานโหว่ในทารกที่มคีวามวิการแตก่ าเนิดจากสาเหตุ

ทางพันธุกรรมอื่นๆ เช่น เอ็กโตรแด็กทิลเีอ็กโตเดอร์มอลดสิเพลเซีย (ectrodactyly-ectodermal dysplasia)(5) กลุ่ม

อาการวอล์คเกอร์วาร์เบอร์ก (Walker-Warburg syndrome)(6)  

สถิตผิูป้่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2533-2542 โรงพยาบาลศรี

นครินทร์ พบ 56 คนจากการคลอดมีชีพ 51,386 คน (10.9 : 10,000) โดยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นปากแหว่งและ

เพดานโหว่(7) ในช่วง พ.ศ. 2531-2542 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบ 35 คน จากทารกที่คลอด 27,061 คน 

(12.9 : 10,000)(8) ในช่วง พ.ศ. 2548-2552 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พบ 59 คน จากการคลอดมีชีพ 

42,128 คน (14.00 : 10,000) โดยร้อยละ 64.4 เป็นปากแหว่งและเพดานโหว่(9) 

กำรรักษำโดยทีมสหวิทยำกำร 

ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่มีผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของช่องปากและอวัยวะข้างเคียง อาทิ การบด

เคี้ยว การกลืน การพูด การได้ยิน การหายใจ ทั้งยังเป็นประเด็นทางจติใจของทุกคนในครอบครัวที่อาจขยายผล

จนเป็นปัญหาทางสังคมได้ เพื่อควบคุมการขยายของปัญหา การจัดการตอ้งเริ่มต้นให้เร็วที่สุด และต้องเป็นการ

รักษาโดยทีมสหวิทยาการ ดังนี้(10-16)  

1. สูติแพทย์ (พันธุศาสตร์) : ให้ค าแนะน าการป้องกันการตั้งครรภท์ี่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 
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2. กุมารแพทย์ : ดูแลสุขภาพโดยทั่วไป 

3. ศัลยแพทย์ตกแต่ง : แก้ไขความวิการดว้ยการผ่าตัด 

4. ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและแมกซิโลเฟเชยีล : แก้ไขความวกิารด้วยการผ่าตัด 

5. แพทย์โสตศอนาสิต : ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาการได้ยินและการกลืน 

6. พยาบาล : ให้ค าแนะน าการดูแลผูป้่วยและคอยประสานงานระหว่างผูป้่วยกับฝา่ยต่างๆ 

7. นักจิตวิทยา : ดูแลสภาวะจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว  

8. นักสังคมสงเคราะห์ : ให้ค าแนะน าและหาแหล่งช่วยเหลือ 

9. ทันตแพทย์จัดฟัน : ท าอุปกรณ์ส่งเสริมการแก้ไขด้วยศัลยกรรม จัดต าแหน่งฟัน และกระตุ้นการเจรญิของ

ขากรรไกร  

10. ทันตแพทย์เด็ก : ดูแลสุขภาพชอ่งปากและฟัน 

11. ทันตแพทย์บูรณะช่องปากและใบหนา้ : ท าอุปกรณ์เพื่อแก้ไขความวิการและอุปกรณ์สง่เสริมการรักษา 

12. นักอรรถบ าบัด (Speech-language pathologist) : ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการพูด 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พยาบาลมีบทบาทส าคัญในการประสานงานการดูแล

ผูป้่วย โดยแจง้ใหค้รอบครัวทราบแนวทางการรักษาเพื่อแก้ไขความวิการตัง้แต่แรกเกิดจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ ์

เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าการดูแลผู้ป่วยใหพ้ร้อมส าหรับเข้ารับการรักษา จัดตารางนัดหมายใหไ้ด้พบแพทย์

ในช่วงเวลาที่เหมาะสม รวบรวมปัญหาต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงานส าหรับน ามาประชุมเพื่อหาแนวทางจัดการและ

แก้ไขเชงิระบบ หาแหล่งทุนช่วยเหลือผู้ป่วย จัดท ากลุ่มครอบครัวชว่ยเหลอืกันร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ ติดตาม

และประเมินผลการดูแลผูป้่วยตามแผนการรักษาที่วางไว้ เผยแพร่ความรูสู้ป่ระชาชน จัดท าเครือข่ายเชื่อมโยง

ประสานงานการดูแล โดยมีล าดับการดูแลตามช่วงอายุดังนี้(13) 

แรกเกิด-3 เดือน จัดให้ได้รับการตรวจและวางแผนการรักษา ดูแลให้ได้รับอาหารและแข็งแรงเพียงพอ

ส าหรับเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขความวิการ บางกรณีอาจตอ้งท าเพดานเทียมเพื่อช่วย

ทารกใหดู้ดนมได้ เปิดเวทีให้โอกาสพูดคุยและระบายความรู้สกึ รวมทั้งหาแหลง่

ช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 

3-4 เดือน รับการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากจมูกและพื้นจมูก  

4-9 เดือน ดูแลสุขภาพทั่วไป ตรวจฟัน กระตุ้นการพูด 

9-12 เดือน รับการผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่ กระตุ้นการพูด ตรวจหู ตรวจการได้ยิน และดูแลสุขภาพ

ฟัน 

1-4 ปี รับการผ่าตัดแก้ไขความวิการที่คงเหลอื ดูแลสุขภาพทั่วไป กระตุน้การพูด ตรวจหู 

ตรวจการได้ยิน ดูแลสุขภาพและติดตามพัฒนาการของฟัน 

4-5 ปี แก้ไขความบกพร่องอื่นๆ ปรึกษาปัญหาต่างๆ ดูแลสุขภาพทั่วไป ติดตามปัญหาการพูด 

ตรวจหู ตรวจการได้ยิน ตรวจการสบฟัน 

5-9 ปี แก้ไขความบกพร่องอื่นๆ ปรึกษาปัญหาต่างๆ ดูแลสุขภาพทั่วไป ติดตามปัญหาการพูด 

จัดฟัน เตรยีมการปลูกถ่ายกระดูกที่สันเหงือก 
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9-11 ปี รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกที่สันเหงือก ตดิตามการฝึกพูด ตรวจหูเมื่อมีปัญหา 

11-15 ปี พบแพทย์ตามนัด ดูแลสุขภาพทั่วไป ติดตามปัญหาการพูด ติดตามสุขภาพช่องปากและ

ฟัน 

15 ปี ขึน้ไป รับการผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างกระดูกและขากรรไกรในกรณีที่มคีวามผดิปกติมาก ปรึกษา

ปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขและตรวจรักษาตามนัดจนกว่าจะหมดปัญหาและผูป้่วยและ

ครอบครัวพึงพอใจ 

ปัญหำและแนวทำงจัดกำร 

ปากแหว่งและเพดานโหว่เป็นปัญหาต้ังแตท่ราบว่ามีภาวะนี้เกิดขึน้กับลูก การให้ข้อมูลและค าแนะน าที่

เหมาะสมเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ครอบครัวและก่อใหเ้กิดพลังในการก้าวผ่านความยากล าบากที่ปรากฏ

ขึน้ตามช่วงวัยของเด็กได้ เมื่อคลอดออกมาปัญหาแรกที่ตอ้งเชิญ คือ การช่วยให้เด็กดูดนมได้ งานนีพ้ยาบาลมี

บทบาทในการแนะน าเทคนิกและวิธีการใหน้ม อาทิ การจัดต าแหนง่เด็กในระหว่างการให้นม การเลือกชนดิของ

จุกนม และ การเลือกขวดนม กรณีเพดานมีช่องโหว่ขนาดใหญ่อาจจ าเป็นต้องใชเ้พดานเทียมเพื่อช่วยลดการ

ส าลัก (feeding appliance) ดังแสดงในรูปที่ 3-1  

กรณีที่โครงสร้างตามแนวแยกไม่อยู่ในต าแหน่งที่ควรเป็นการใชอุ้ปกรณ์ช่วยจัดให้เข้าที่ก่อนการผา่ตัด

แก้ไข (orthognathic appliance) เป็นประโยชน์อย่างมาก การจัดเหงอืกที่อยู่นอกแนวใหก้ลับสู่ต าแหน่งปกติช่วยลด

ปัญหาความตึงของแผลผ่าตัดและความเสี่ยงที่แผลผ่าตัดจะแยก การใชอุ้ปกรณ์ขึ้นรูปจมูก (nasal molding 

appliance) เป็นการช่วยแก้ไขรูปร่างกระดูกอ่อนปลายจมูก ยืดเนือ้เยื่อออ่นด้านในของโพรงจมูก ยกปลายจมูก

และยืดส่วนคอลัมเมลลา (columella) ดังแสดงในรูปที่ 3-2 การจัดเรยีงสันเหงือกควบคู่กับขึน้รูปจมูกช่วยส่งเสริม

ความส าเร็จในการสร้างความสวยงามของรมิฝปีากและจมูกให้อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปกติ(17, 18) 

  
รูปท่ี 3-1 อุปกรณเ์พดานเทียม รูปท่ี 3-2 อุปกรณข์ึน้รูปจมูก 

การแก้ไขโครงสร้างที่ผิดรูปไม่ได้สิ้นสุดหลังจากการผา่ตัดแก้ไข โดยเฉพาะจมูกที่มักจะล้มกลับคืน

สภาพกลับมาคล้ายๆ กับตอนก่อนผ่าตัด การใชอุ้ปกรณชว่ยค้ ายันโครงสรา้งจมูก (nasal stent) เป็นการช่วยคง

สภาพรูปร่างของจมูกใหเ้ป็นไปตามที่ศัลยแพทย์สร้างไว้ อุปกรณ์ชนิดนี้มีทั้งแบบส าเร็จรูปและแบบที่ท าขึ้นเฉพาะ

บุคคล รูปแบบที่มักใช้กันคือเป็นท่อซิลิโคน แต่ด้วยข้อจ ากัดบางประการจึงเกิดความรว่มมอืระหว่างคณะ

แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการออกแบบและท าสิ่งประดิษฐ์ส าหรับใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์เดียวกัน และได้ด าเนินการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดษิฐ์ ณ ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม ่
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เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เลขที่ค าขอ 1301006226 อุปกรณ์ มี 3 รูปแบบ คือ แหวนเดี่ยว แหวนคู่ และ กระเช้า 

ดังแสดงในรูปที่ 3-3 ซึ่ง รศ.ทพ.ดร.ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล ได้กรุณาตัง้ชื่อใหว้่า nasoform อุปกรณ์ปรับรูปจมูก 

 
รูปท่ี 3-3 อุปกรณป์รับรูปจมูก 

ความผิดปกติในการได้ยินเป็นปัญหาที่สบืเนื่องจากการมเีพดานโหว่ โดยมีการแพร่กระจายของเชือ้โรค

ผา่นทางท่อติดตอ่ระหว่างช่องคอกับหูส่วนกลาง (eustachian tube) การอักเสบของหูช้ันกลางที่เกิดขึ้นหากไม่ได้

รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีก็อาจลุกลามและน ามาสู่ปัญหาสูญเสียการได้ยินในเวลาตอ่มา ซึ่งแน่นอนว่าย่อม

ส่งผลตอ่พัฒนาการทางการพูด มีรายงานว่าประเทศอินเดียผูป้่วยมากกว่าร้อยละ 80 มีปัญหาการได้ยิน (19, 20) 

การได้รับการดูแลจากแพทย์โสตศอนาสิกจึงมีความส าคัญ  

ความผิดปกติของเสียงพูดน ามาสู่ปัญหาการสื่อสารและสื่อความหมาย การมีช่องโหว่ที่เพดานหรอืมี

การปิดชอ่งคอที่ไม่สมบูรณ์ท าให้เกิดปัญหาเสียงรั่วขึน้จมูก การผ่าตัดเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถาวรทั้งกรณีมีช่องทะลุ

บนสันเหงอืกและเพดานปาก (oronasal communication) และ กรณีมปีัญหาการปิดที่ไม่สมบูรณ์ของเพดานอ่อน

และผนังคอ (velopharyngeal insufficiency: VPI) การแก้ไขปัญหามีช่องโหว่ที่เพดานสามารถท าได้ดว้ยการท า

เนือ้เยื่อปะปลูก (tissue graft) ในส่วนการแก้ไขการปิดของเพดานท าได้หลายรูปแบบ อาทิ ยืดเพดานไปด้านท้าย

ด้วยการบุแผน่เนื้อเยื่อปะปลูกจากคอหอย (palatal push-back with a pharyngeal flap lining) ศัลกรรมตกแตง่

คอหอยเพื่อสร้างหูรูด (sphincter pharyngoplasty) ศัลยกรรมปิดฐานดา้นบนของเพดานดว้ยแผน่เนือ้เยื่อปะปลูก

จากคอหอย (superior based obturating pharyngeal flap) ศัลยกรรมยดืเพดานแบบเฟอร์โลว์ (furlow 

palatoplasty)  ศัลยกรรมตกแต่งภายในเพดานออ่น (intravelar veloplasty) และ ศัลยกรรมยืดเพดานแข็ง (hard 

palate distraction)(21, 22)  

 แมว้่าการผา่ตัดจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหารการมีรูรั่วที่ถาวร อย่างไรก็ตามในบางกรณีก็อาจตอ้งใช้

สิ่งประดิษฐ์ไปพลางๆ ก่อน ในกรณีมีช่องทะลุบนสันเหงอืกและเพดานปาก อุปกรณ์ก็เป็นเพดานเทียมที่มีขอบเขต

ครอบคลุมชอ่งโหว่เพื่อกั้นแยกช่องปากและช่องจมูก ดังแสดงในรูปที่ 3-4 โดยในผูป้่วยเด็ก ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์

ตามการเปลี่ยนแปลงของช่องปาก ส าหรับกรณีมปีัญหาการท าหน้าที่ไม่ปกติของเพดานอ่อนและคอหอย 

(velopharyngeal dysfunction: VPD) สิ่งประดิษฐ์มี 2 รูปแบบ คือ อุปกรณ์ปิดช่องคอหลังเพดานปาก 

(palatopharyngeal obturator) ที่มักเรียกว่า อุปกรณ์ช่วยพูด (speech aid) และอุปกรณ์ยกเพดานปาก (palatal lift) 

โดยอุปกรณ์ช่วยพูดมกีระเปาะอยู่ด้านท้ายเพื่อเต็มเติมช่องคอที่ปิดไม่สนทิ ดังแสดงในรูปที่ 3-5ขณะที่อุปกรณ์ยก

เพดานช่วยพยุงเพดานให้อยู่ที่ต าแหน่งขณะท างาน  
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รูปท่ี 3-4 เพดานเทียม รูปท่ี 3-5 อุปกรณช์ว่ยพูด 

การฝึกพูดโดยนักอรรถบ าบัดก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาทักษะในการพูดใหด้ีขึ้น เริ่มตน้

ด้วยการวิเคราะหห์าสาเหตุ จากนั้นจงึใชก้ระบวนการแก้ไขพฤติกรรมในการออกเสียงและฝึกจนกระทั่งเป็นนิสัย 

โดยโปรแกรมการแก้ไขปัญหาพัฒนาการทางภาษาและการพูดในเด็กเพดานโหว่จะเน้นในระยะ 3 ปีแรกของชีวติ 

โดยยึดหลักการพัฒนาภาษาและการพูดของเด็กปกติเป็นเกณฑ ์ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ให้ความรู้แก่พ่อแม่

ผูป้กครองใหท้ราบถึงพัฒนาการทางภาษาของเด็กปกติ แรกเกิดถึง 18 เดือน เพื่อช่วยกระตุน้เด็กให้มพีัฒนาการ

ตามเวลาที่เหมาะสม 2) กระตุน้การพัฒนาภาษาและการพูด ให้สามารถพูดเป็นค าที่มคีวามหมายได้ (อายุ

ประมาณ 12 เดือน) 3) แก้ไขปัญหาพัฒนาการทางภาษาและการพูด ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการฝกึฝนเป็นพิเศษ มี

การตักเตือนและให้แก้ไขเมื่อออกเสียงไม่ถูกต้อง(23) 

สุขภาพเหงอืกและฟันที่ดมีีความส าคัญต่อพัฒนาการของกระดูกขากรรไกร ผูป้่วยที่ได้รับการดูแลจาก

ทันตแพทย์จัดฟันตั้งแตเ่ด็กจะได้รับการแก้ไขปัญหาที่สัมพันธ์กับการเจรญิเติบโตของขากรรไกรและการขึน้ของ

ฟันเป็นล าดับอย่างเหมาะสม การพบทันตแพทย์เพื่อตรวจให้การรักษาและกระตุ้นการดูแลอนามัยช่องปากต้อง

ท าบ่อยเป็นพิเศษเนื่องจากผูป้่วยกลุ่มนี้มีอุบัติการการเกิดฟันผุสูงมาก(24-26) โดยเฉพาะกรณีเพดานโหว่ และปาก

แหวง่เพดานโหว่(27) การป้องกันการสูญเสียฟันมีความจ าเป็นเพื่อควบคุมความรุนแรงของปัญหา 

แมว้่าการรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่โดยทีมสหวิทยาการจะช่วยให้ผูป้่วยได้รับการแก้ไขจน

สมบูรณ์โดยไม่ต้องใส่ฟัน หรอืถ้าจ าเป็นต้องใส่ก็เป็นเฉพาะต าแหน่งสันเหงอืกที่แหว่งซึ่งทางเลือกที่ดทีี่สุดคือการ

ใช้รากเทียม ส าหรับประเทศไทยเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นจงึมีผู้ป่วยจ านวนหนึ่งที่ต้องการใส่ฟันหลายซี่ การคืน

รอยยิม้ให้ผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจและส่งเสริมความมั่นใจในสังคม (รูปที่ 3-6 

และ 7)  การใส่ฟันในผูป้่วยกลุ่มนี้มักประสบกับข้อจ ากัดมากมายแตกต่างกันไป การถอนฟันโดยเฉพาะในบริเวณ

รอยแยกจะตามมาด้วยการละลายตัวของกระดูก การตัดสินใจเก็บรักษารากฟันเพื่อเป็นฟันเทียมคร่อมราก 

(overdenture) เป็นการช่วยเก็บรักษากระดูกเบ้าฟันและแก้ไขความอูมนูนของใบหน้าได้อย่างดี ฟันที่อยู่ใต้ฐานฟัน

เทียมใชป้ระโยชน์ส าหรับให้การรองรับ การตดิอยู่ และเถียรภาพ(28-30) การมแีผลเป็นที่ริมฝีปากเป็นข้อจ ากัดใน

การเสริมความอูมนูนของใบหนา้ การมีริมฝีปากบนสั้นจะลดทอนการบรรลุผลด้านความสวยงามและลด

ประสิทธิภาพการผนึกที่ขอบในฟันเทียมทั้งปาก ในบางกรณีอาจพิจารณาใช้รากเทียมเพื่อช่วยใหผู้ป้่วยใช้ฟันเทียม

ได้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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รูปท่ี 3-6 ผู้ป่วยอยูใ่นสภาวะมฟีันในขากรรไกรบนเพยีง 1 ซี่ เพดานโหว่ส่วนหน้าและหลังกั้นแยกดว้ยแถบเนื้อเยื่อ  

ริมฝีปากมีความยดืหยุ่นและท าหนา้ที่ได้ปกติ การใส่ฟันช่วยสร้างเค้ารูปใบหนา้และรอยย้ิมท่ีเป็นธรรมชาติได้ 

  

รูปท่ี 3-7 ผู้ป่วยอยูใ่นสภาวะไร้ฟัน รมิฝีปากมีความยืดหยุน่ไมป่กติ อา้ปากได้น้อย ขากรรไกรขนาดปกติ  

เพื่อให้สามารถเขา้ไปท างานในช่องปากได้ต้องใชอุ้ปกรณช์ว่ยยดืริมฝีปาก  

การใส่ฟันไมส่ามารถสร้างความสวยงามเป็นธรรมชาติได้แต่สร้างความรู้สกึทางดา้นจิตใจ 

โครงกำรส ำหรับผู้ป่วยภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่ 

ประเทศไทยมีโครงการช่วยเหลอืผูป้่วยภาวะปากแหวง่เพดานโหว่จากหลายภาคส่วน เชน่ โครงการ ”

รอยยิม้เพื่อพ่อ” ของมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์(31) โครงการ “ตะวันฉาย” ของ ศูนย์การดูแล/ศูนย์วิจัย

ผูป้่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความวิการแตก่ าเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาระบบ

การดูแลผูป้่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความวิการแต่ก าเนิดของศีษะและใบหนา้ในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระ

เกียรตใินวโรกาส 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(32) โครงการ “ยิ้มสวยเสียงใส” 

เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาติ เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(33)  

สรุป 

ปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความวิการบริเวณศรีษะและใบหนา้ที่พบบ่อย การแก้ไขใหเ้ป็นปกติจ าเป็นต้อง

ให้การรักษาโดยทีมสหวิทยาการซึ่งวางแผนการรักษาครอบคลุมความผดิปกติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประสานส่งต่อ

เพื่อรับการรักษาตามล าดับอย่างเหมาะสมตั้งแตแ่รกเกิด และมีทีมงานใหค้วามช่วยเหลอืในด้านอื่นๆ แก่ผู้ป่วย

และครอบครัว 
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หัวข้อที่ 4 

กำรพูดและควำมผิดปกติของกำรพูด 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสะดวกและรวดเร็วคือการพูด ซึ่งเป็นทักษะที่ได้มาจากการเรียนรู้และ

ฝกึฝน ความผิดปกติของการพูดมักเป็นผลจากการมคีวามวกิารและมีความบกพร่องในหน้าที่ของอวัยวะที่ใช้

ส าหรับการเปล่งเสียงหรอืใช้ในการรับรู้และแปลความหมาย 

สัทศำสตร์ 

สัทศาสตร์ (phonetics) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศกึษาอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ธรรมชาติของการออก

เสียง และการเปล่งเสียงพูด วิชานี้จ าแนกเป็น 3 สาขา คือ สรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ศกึษาเกี่ยวกับ

การออกเสียงการเปล่งเสียงพูดและการท างานของอวัยวะที่ใชใ้นการออกเสียง กลสัทศาสตร์ (acoustic phonetics)  

ศกึษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเสียงพูดขณะเดินทางจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง และ โสทสัทศาสตร ์ (auditory 

phonetics) ศกึษากระบวนการได้ยินเสียง(1, 2)  

กลไกกำรออกเสียง  

เสียงพูดเป็นผลิตผลจากการท างานของอวัยวะต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีการส่งต่อกันเป็นล าดับอย่าง

สอดประสาน โดยปอดท าหน้าที่สะสมลมเพื่อเป็นต้นก าเนิดเสียง เส้นเสียง (vocal cord) ท าหนา้ที่เปลี่ยนกระแส

ลมให้เป็นคลื่นเสียง ช่องคอท าหนา้ที่สะท้อนเสียงให้ก้อง (resonator) ช่องปากท าหน้าที่สรา้งเสียงพูด คลื่นเสียงที่

ออกจากปากก็จะเข้าสู่หู (auditor) แลว้ส่งต่อไปยังสมองซึ่งท าหน้าที่บูรณาการ (integration) ตรวจสอบความถกู

ต้องของเสียงพูดและสั่งการแก้ไขเมื่อพบความผิดพลาด(1)   

การออกเสียง ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ กระบวนการกระแสลม (air stream process) มีปอดท า

หนา้ที่สะสมและปลดปล่อยลม กระบวนการเปล่งเสียง (phonation process) มีเส้นเสียงท าหน้าที่ควบคุมการ

ปล่อยลมโดยการเคลื่อนเข้ามาชิดกันหรอืเคลื่อนหา่งจากกันซึ่งมีผลต่อความก้องและความสูงต่ าของเสียง 

กระบวนการโอษฐ์นาสิก (oro-nasal process) มีการท างานร่วมกันของเพดานอ่อนและผนังช่องคอในการกั้นแยก

ช่องปากกับช่องจมูกท าให้เกิดเสียงนาสกิ /ม/ /น/ /ง/  และ กระบวนการฐานกรณ์ (articulatory process) มีการ

เคลื่อนไหวของลิน้และริมฝีปากที่สัมพันธ์กับเพดานปากและผนังช่องคอ(1, 2) (รูปที่ 4-1) 

  

รูปท่ี 4-1 กระบวนการออกเสียงและฐานกรณ ์
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เสียงพยัญชนะ เกิดจาก การใชฐ้านกรณ์ในการสะกัดกั้นกระแสลมที่ผา่นช่องเสียง โดยแต่ละหนว่ยเสียง

พยัญชนะมีชื่อเรยีกตามฐานกรณ์หลัก(1-3) และลักษณะของเสียงซึ่งจ าแนกตามจังหวะเวลาและลักษณะของการ

กระท าการ(1, 2) (ตารางที่ 4-1 และ 2)  

ตารางที่ 4.1 การจ าแนกเสียงพยัญชนะตามการกระท าของฐานกรณ์หลัก(1-3) 

ฐำนกรณ์หลัก กำรกระท ำ หน่วยเสียง 

1. ริมฝีปากทั้งสอง (bilabial) ริมฝีปากทั้งสองเคลื่อนมาสัมผัสกัน /p, b, m/ 

2. ฟันบนกับริมฝีปากล่าง 

(labio-dental) 

ริมฝีปากล่างยกขึน้ไปสัมผัสปลายฟันบน /f, v/ 

3. ฟัน (dental) ปลายสุดลิน้หรือลิน้สว่นปลายสัมผัสกับด้านหลังของฟันหน้าบน /th/ 

4. ปุ่มเหงอืก (alveolar) ปลายสุดลิน้สัมผัสกับปุ่มเหงอืกหลังฟันหน้าบน /t, d, n, s, z, l/ 

5. ปลายลื้นมว้น  (retroflex) ปลายสุดลิน้มว้นมาสัมผัสกับบริเวณหลังปุ่มเหงอืก /r/ 

6. ปุ่มเหงอืกเพดานแขง็

(palato-alveolar) 

ลิน้สว่นปลายสัมผัสกับบริเวณหลังปุ่มเหงอืก ขณะที่ปลายลิ้นลดต่ า /sh/ 

7. เพดานแข็ง (palatal) ลิน้สว่นหลังกับเพดานแข็ง /y/ 

8. เพดานอ่อน (velar) ลิน้สว่นหลังกับเพดานอ่อน /k, g/ 
 

ตารางที่ 4-2 การจ าแนกเสียงพูดตามลักษณะเสียง(1, 2) 

ลักษณะเสียง ลักษณะกำรออกเสียง หน่วยเสียง 

1. เสียงหยุดหรือเสียงกัก (stop) ลมถูกกักอยู่ในช่องปากจนมแีรงดันแล้วจึงปลดปล่อย  

1.1 เสียงกักช่องปาก (oral stop)   ปล่อยลมออกมาทางช่องปาก เป็นเสียงระเบิดเล็กน้อย /ป, ต, ก, พ, ท, ค/ 

1.2 เสียงกักนาสิก (nasal stop)   ปล่อยลมออกมาทางช่องจมูก เป็นเสียงนาสกิ /ม, น, ง/ 

2. เสียงเสียดแทรก (fricative) ฐานกรณ์อยูเ่กือบชดิตดิกัน จนลมผ่านได้ไม่สะดวก  /ฟ, ซ, ฮ/ 

3. เสียงกักเสยีดแทรก (affricate) ขณะปลอ่ยลมท่ีกักอยู่ในช่องปาก ส่วนท่ีปิดกั้นลมไม่แยก

ออกอย่างรวดเร็วเชน่ในเสียงกัก 

/ฉ, ช/ 

4. เสียงเปิด (approximant) ฐานกรณ์อยูใ่กล้กันในระดับท่ีท าให้ลมผ่านได้สะดวก /ย/ 

5. เสียงเปิดขา้งลิน้           

(lateral approximant)  

ลมถูกสะกัดท่ีแนวกลางของช่องปาก แต่มีทางเปิดท่ีข้าง

ลิน้ให้ลมผ่านโดยสะดวก 

/ล/ 

6. เสียงรัว (roll) ลมถูกผลักไปกระทบกับอวัยวะอีกส่วนหนึ่งติดต่อกัน

หลายคร้ังอยา่งรวดเร็ว 

/ร/ 

เสียงสระเป็นเสียงก้องทีเ่กิดขึน้ขณะฐานกรณ์ไม่เข้าใกล้กันมาก ลมไม่ถูกสะกัดกั้น ลิน้วางตัวใน

ต าแหน่งต่างๆ ภายในช่องปาก ปากมีลักษณะหอ่และเหยียด การเปลี่ยนรูปร่างของช่องเสียงท าให้เกิดเป็นเสียง

สระต่างๆ(1, 2) 
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เสียงวรรณยุกต์เป็นหน่วยเสียงซ้อน เกิดขึ้นล าพังไม่ได้ ต้องเป็นส่วนประกอบของหน่วยเสียงอื่น 

นักภาษาศาสตร์กล่าวว่าหน่วยเสียงวรรณยุกต์เกิดร่วมกับหนว่ยเสียงสระ โดยความตงึของเส้นเสียงท าให้เกิดเป็น

เสียงสูงต่ าที่มีผลต่อความหมายของค า(2) 

ควำมผิดปกติในกำรพูด  

ความผิดปกติในการพูดมีหลายลักษณะ เช่น เสียงขึน้จมูก (hypernasality) เสียงออกจมูกน้อย 

(hyponasality) เสียงแหบ (horseness) และ พูดไม่ได้ แต่ละลักษณะมีสาเหตุและวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันไป  

ผูป้่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 

ปัญหาความผดิปกติในการพูดที่เกิดขึน้กับผูป้่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ มสีาเหตุหลัก 2 ประการ 

คือ มคีวามบกพร่องของอวัยวะที่ท าหนา้ที่ปิดช่องระหว่างปากกับจมูก และมคีวามบกพร่องของการได้ยิน เมื่อไม่

สามารถกั้นแยกช่องปากกับช่องจมูกจากกันได้สนทิปัญหาจึงเกิดกับการเปล่งเสียงกักและมีเสียงขึน้จมกู การ

แก้ไขควรท าก่อนวัยเริ่มมพีัฒนาการทางการพูด เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมการพูดที่ผดิปกติจนเป็นนิสัย(4) 

และเพื่อป้องกันปัญหาความผิดปกติในการพูดที่สืบเนื่องมาจากความบกพร่องในการได้ยินจ าเป็นต้องใช้

มาตรการป้องกันโดยการพบแพทย์ โสต ศอ นาสิก เป็นประจ าเพื่อตตรวจและติดตามพัฒนาการของหูตัง้แต่แรก

คลอด เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  

ผูป้่วยเนื้องอกบริเวณศรีษะและคอ 

ปัญหาความผดิปกติในการพูดที่เกิดขึน้กับผูป้่วยเนื้องอกบริเวณศรีษะและคอ มีสาเหตุจากมีความ

ผดิปกติทั้งในส่วนโครงสร้างและการท าหน้าที่ของอวัยวะที่ใชใ้นการออกเสียง การมีเนือ้งอกในโพรงจมูกอาจท าให้

เสียงออกจมูกน้อย การผ่าตัดเนือ้งอกอาจท าให้เกิดเสียงขึ้นจมูก การแก้ไขเสียงพูดให้กลับคืนมาสามารถท าได้

ด้วยวิธีทางศัลยกรรมและการใช้สิ่งประดิษฐ์(5, 6) โดยความส าเร็จในการบูรณะเสียงให้เป็นปกติขึน้อยู่กับขนาดและ

ขอบเขตของความวิการ รวมทั้งประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์(6-8)  

ลิน้เป็นอวัยวะที่เคลื่อนไหวและกระท าการกับฐานกรณ์อื่นๆ เพื่อสร้างเสียงพูด เมื่อมีความวิการเกิด

ขึน้กับลิน้เสียงพูดจะผดิเพีย้นไป(9) โดยเสียงที่มักหายไปคือเสียงที่ลิน้ต้องออกแรงกดกับเพดานปากด้านหน้า(10) 

การบูรณะความวิการของลิ้นด้วยเนือ้เยื่อปะปลูกอิสระเป็นวิธีที่ชว่ยจัดการปัญหาการพูดได้ดี โดยแหล่งให้เนือ้เยื่อ 

คือ ล าใส้เล็กส่วนกลาง (jejunum)(11) และ ท้องแขนส่วนปลาย (radial forearm)(8)   

เนือ้งอกที่กล่องเสียงพบบ่อยในผู้ที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ปัญหาความผิดปกติของเสียงใน

ผูป้่วยกลุ่มนี้มไีด้ตัง้แต่พูดได้บ้างแต่ตอ้งใชพ้ลก าลังเป็นอย่างมาก พูดเสียงแหบแหง้ จนกระทั่งพูดไม่ได้เลย  

จ าเป็นต้องใช้กล่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic artificial larynx) เพื่อช่วยใหส้ามารถสื่อความหมายด้วยเสียง

ได้ โดยเครื่องจะสร้างคลื่นเสียงส่งไปยังชอ่งคอเพื่อเข้าสู่กระบวนการออกเสียง แม้วา่เสียงพูดที่ปล่อยออกมาจะมี

ลักษณะคล้ายกับเสียงหุ่นยนต์แต่ก็พอชว่ยสื่อความหมายได้ ซึ่งก็มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้

สามารถสร้างเสียงที่เป็นธรรชาติยิ่งขึ้น(12) 
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ผูป้่วยสายเสียงผดิปกติ 

ภาวะสายเสียงอักเสบหรอืการมตีุ่มที่สายเสียงพบบ่อยในผูท้ี่ใชเ้สียงมาก เมื่อสายเสียงไม่สามารถ

เคลื่อนเข้ามาชิดกันได้ตามปกติ การเปล่งเสียงจึงท าอย่างยากล าบากและเปล่งออกมาในลักษณะแหบแหง้(13)  

ผูป้่วยการได้ยินผดิปกติ 

เมื่อประสบปัญหาการได้ยินสิ่งที่ตามมาคือปัญหาในการพูดเนื่องจากไม่สามารถพัฒนาทักษะในการ

เลียนเสียงได้ ด้วยความส าคัญของการสื่อสารจงึมีการคิดค้นภาษามอืแต่ด้วยการใช้อยู่ในวงจ ากัดจึงมีการคิดค้น

และประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยฝึกเพื่อให้สามารถเปล่งเสียงพูดได้ขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะการรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่

ผูอ้ื่นพูดโดยการดูกิริยาอาการของปาก(14) ส าหรับกลุ่มที่วินจิฉัยว่ามีปัญหาการได้ยินตัง้แต่เนิ่นๆ ก็มีการใช้

เครื่องช่วยฟังซึ่งก็สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางการพูดได้ดี(15) นอกจากนี้แล้วยังมอีุปกรณ์หลายรูปแบบ

ส าหรับช่วยการได้ยิน เช่น เครื่องขยายเสียง ประสาทหูเทียม (cochlear implant) และสิ่งปลูกฝังภายในหูส่วนกลาง 

(middle ear implant)  

ผูป้่วยที่มีความผดิปกติของสมอง 

สมองมีหน้าที่ส าคัญในการประมวลผลเสียงพูดและควบคุมอวัยวะตา่งๆ ให้ท างานเป็นระบบเพื่อเปล่ง

เสียงพูดที่ถูกต้อง เมื่อมีความผิดปกติขึน้กับสมองส่วนควบคุมการพูดเพื่อลดความเครียดจากการที่ไม่สามารถพูด

และสื่อความหมายได้จึงได้มีการพัฒนาเครื่องช่วยสื่อสาร (communication aid) ลักษณะเป็นภาพสื่อความหมาย

และส่งเสียงพูดได้ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาให้ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และแสดงผลเป็นเสียงพูด(16) 

กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทมีเพื่อแก้ไขควำมผิดปกติในกำรพูด  

การพูดเป็นระบบมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับระบบการฟัง การแปลความหมาย การควบคุมและ

การสั่งการโดยสมอง เสียงพูดเกิดขึ้นจากการท างานรว่มกันอย่างสอดประสานของหลายอวัยวะ ทั้งเป็น

พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ าและสั่งสมมานานจนเป็นความคุ้นชิน ผูท้ีม่กีารพูดที่ผิดปกติมานานย่อมมพีัฒนาการใน

การแก้ไขที่ค่อนข้างช้า การแก้ไขจึงควรเริ่มต้นให้เร็วที่สุด 

การแก้ไขความผดิปกติในการพูดให้ส าเร็จจ าเป็นต้องใช้การท างานเป็นทีม ก่อนเริ่มกระบวนการแก้ไข

ต้องวินจิฉัยหาสาเหตุของความผดิปกติที่เกิดขึน้ การตรวจทุกระบบที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลส าคัญเบือ้ต้นเพื่อ

วางแผนและด าเนินการแก้ไขตามล าดับที่เหมาะสมก่อนหลัง  

นักอรรถบ าบัดเป็นผู้วิเคราะหป์ัญหาเสียงพูดและช่วยฝึกผู้ป่วยใหใ้ช้อวัยวะต่างๆ ในการสร้างเสียงพูดที่

ถูกต้อง แตก่ารฝกึก็มีขอ้จ ากัดในกรณีผู้ป่วยมีปัญหาทางโครงสร้าง การแก้ไขด้วยวิธีศัลยกรรมหรอืใช้สิ่งประดิษฐ์ 

จะช่วยใหก้ารฝึกประสบความส าเร็จเร็วขึน้ 

สรุป 

การพูดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและความผิดปกติที่เกิดขึ้นก็มีได้หลายสาเหตุ การช่วยผูป้่วยให้

กลับมาสามารถพูดได้เป็นปกติหรอืใกล้เคียงต้องใช้การท างานเป็นทีม ท าการวิเคราะหส์าเหตุและหาข้อสรุปแนว

ทางแก้ไขที่เหมาะสมให้เร็วที่สุด 
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หัวข้อที่ 5 

ควำมผิดปกติของกำรกลนืและกำรหำยใจ 

การกลืนและการหายใจเป็นกระบวนส าคัญของชีวติ การมคีวามผิดปกติเกิดขึน้ย่อมสร้างความล าบาก

เป็นอย่างมาก ช่องทางทั้งสองมีเส้นทางรว่มกัน คือ คอหอยหลังช่องปาก (oropharynx) การเปิดปิดช่องทางใน

จังหวะเวลาที่เหมาะสมช่วยให้การน าส่งอาหารและการหายใจด าเนินไปได้อย่างเป็นปกติ  

กำรกลนื 

การกลืนเป็นกระบวนการน าส่งน้ าและอาหารจากช่องปากผา่นเข้าสู่กระบวนการย่อยในล าดับถัดไป

จนกระทั่งได้เป็นอนูเล็กๆ ส าหรับการดูดซึมและหล่อเลีย้งร่างกาย เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นนอกจากจะท าให้

ร่างกายได้รับน้ าและสารอาหารไม่เพียงพอแล้วยังอาจท าให้เกิดการส าลักเข้าหลอดลมหายใจไม่ออกและปอด

บวมซึ่งอาจรุนแรงถึงชีวติได้(1)   

สรีระวิทยำของกำรกลืน  

การกลืนเป็นกระบวนการที่ใช้การท างานอย่างสอดประสานของระบบประสาทและกล้ามเนือ้ที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะช่องปาก (oral phase) ระยะคอหอย (pharyngeal phase) และระยะหลอดอาหาร 

(esophageal phase) (1-3) 

1. ระยะช่องปากเป็นกระบวนการที่รับรู้และควบคุมได้ (oral volyntary phase) เริม่จากการเตรียมอาหารให้อยู่

ในสภาพพร้อมส าหรับการกลืน โดยใช้ฟันตัดแบ่งอาหารให้เล็กลง บดเคีย้วคลุกเคล้าให้เข้ากันและรวบรวม

ให้เป็นก้อน ขั้นตอนนีใ้ช้การท างานรว่มกันอย่างสอดประสานของขากรรไกรลิน้ริมฝปีากและกระพุ้งแก้ม 

จากนั้นลิน้จงึค่อยๆ กดไล่อาหารไปตามเพดานปากแล้วผลักเข้าสู่ช่องคอ พร้อมกันนั้นก็มีการปิดช่องจมูก

ร่วมคอหอย (nasopharynx) เพื่อกั้นการไหลทะลักเข้าสู่ช่องจมูก (รูปที่ 5-1 ก)  

2. ระยะคอหอยเป็นกระบวนการที่ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ ใช้เวลานอ้ยกว่า 1 วินาที โดยฝาปิด

กล่องเสียง (epiglottis) พับตัวลงไปปิดช่องหลอดลมเพื่อป้องกันอาหารไม่ให้หลุดเข้าสู่ทางเดินหายใจ (รูปที ่

5-1 ข) ขณะเดียวกันหลอดอาหารส่วนบนเปิดออกเพื่อรับอาหารที่เคลื่อนลงมา 

3. ระยะหลอดอาหารเป็นกระบวนการที่

ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ 

อาศัยการบีบตัวและคลายตัวเป็น

จังหวะอย่างต่อเนื่องของกล้ามเนือ้

หลอดอาหาร (peristalsis) ในการ

ล าเลียงอาหารไปสู่กระเพาะ  

  
  

รูปท่ี 5-1 การกลนื ก) ระยะชอ่งปาก ข) ระยะคอหอย 
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กลืนล ำบำก  

กลืนล าบาก (dysphagia) เป็นอาการแสดงถึงการมพียาธิสภาพเกิดขึ้นกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ปัญหานีม้ี

หลายรูปแบบและมีความรุนแรงหลายระดับ ดังนี้(1-4) 

1. ลิน้อ่อนแรง สูญเสียการควบคุม ถูกตัดออกบางสว่น หรอืถูกตัดออกทั้งหมด ผูป้่วยจะประสบปัญหาการบด

เคี้ยวและคลุกเคล้าอาหาร อาจพบว่ามีอาหารตกค้างติดอยู่ตามส่วนต่างๆ ภายในช่องปากเนื่องจากประสบ

ปัญหาการส่งตอ่อาหารเข้าสู่กระบวนการกลืน 

2. มีรูทะลุที่เพดานและการปิดเวโลฟารงิซ ์ (velopharynx) ไม่สมบูรณ์ ผูป้่วยจะประสบปัญหามีน้ าและอาหาร

รั่วเข้าสู่ช่องจมูก  

3. ยกขากรรไกรล่างไม่ได้และริมฝปีากปิดไม่สนิท ผูป้่วยจะประสบปัญหาการกลืนมปีระสิทธิภาพลดลง 

4. ภาวะน้ าลายแห้ง เป็นอุปสรรค์ตอ่กระบวนการจัดการให้อาหารมลีักษณะที่พรอ้มส าหรับการกลืน  

5. มีน้ าและอาหารหลุดเข้าไปในหลอดลม เป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวติหากเกิดขึ้นโดยไม่รู้สกึตัว  

6. มีปัญหาฝาปิดกล่องเสียงปิดไม่สนทิ มีปฏิกิรยิาตอบสนองในการกลืนล่าช้า มีปัญหาการท างานของระบบ

ประสาทอัตโนมัติ หรือ มีความผิดปกติทางโครงสร้างของคอหอย มักท าให้เกิดการส าลักได้ง่าย  

7. มคีวามรูส้ึกว่ามีอาหารตกค้างอยู่ในคอ เกิดขึ้นในผูท้ี่มีปัญหาการท างานในระยะหลอดอาหาร  หากเป็นผล

จากการมพียาธิสภาพภายในหลอดอาหารหรือการถูกกดทับจากอวัยวะข้างเคียง ในระยะแรกผู้ป่วยจะกลืน

อาหารแข็งได้ล าบากกว่าอาหารเหลว หากเป็นผลจากมีปัญหาการบีบตัวของหลอดอาหาร ผูป้ว่ยจะมีความ

ล าบากในการกลืนทั้งอาหารแข็งและอาหารเหลว 

โรคที่มีปัญหำกำรกลืน 

ภายหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) สามารถเกิดภาวะกลืนล าบากได้เมื่อสมองสว่นที่ควบคุม

การกลืนได้รับอันตราย โดยผูป้่วยจะมีอาการแสดง คือ  น้ าลายไหลมาก ลิน้เคลื่อนไหวมาก ลิน้ผลักอาหารออก

จากปาก ควบคุมลิน้ไม่ได้ ใบหนา้อ่อนแรง มีอาหารค้างอยู่ตามแก้มใต้ลิ้นและเพดานปาก พูดไม่ชัด ไอหรอืส าลัก

ขณะรับประทาน  มอีาหารส ารอกผ่านทางจมูกทางปากหรอืทางท่อหลอดลมคอ (tracheostomy tube) มีเสียง

โครกครากภายหลังรับประทานหรอืดื่มน้ า มีเสียงแหบแหง้ บ่นวา่มีอาหารติดอยู่ที่ช่องคอ กล่องเสียงไม่ยกตัวขึน้

หรอืยกช้า ปอดอักเสบเนื่องจากมกีารส าลักเข้าหลอดลมบ่อยๆ ใช้เวลาในการเคี้ยวและกลืนนานผิดปกติ ปฏิเสธ

อาหารบางกลุ่มหรอืไม่ยอมรับประทานอาหารเลย(5-7)   

ผูป้่วยโรคพารค์ินสัน (parkinson’s disease) ประมาณครึ่งหนึ่งประสบปัญหาการกลืน การขาดโดพามีน 

(dopamine) ท าให้ระบบประสาทส่วนกลางผดิปกติ กล้ามเนือ้ท างานไม่ประสานกันและมีความบกพร่องในการ

คลายตัว ท าให้มีอาการสั่นขณะพัก แขนขาและล าตัวเกร็ง เคลื่อนไหวช้า การทรงตัวไม่ดี การเคลื่อนไหวไม่ปกต ิ

พูดล าบาก เสียงเบาไม่มเีสียงโทนเสียง (hypophonia) พูดไม่เป็นความ (dysarthria) ประสบปัญหาการควบคุม

อาหารให้ผ่านการบดเคี้ยวและกลืน ด้วยอาการสั่นจงึมีอาหารตกค้างอยู่ตามรายทาง และเกิดปอดอักเสบจาก

การส าลักเข้าหลอดลม(4, 8-13) 
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โรคมัลติเพิลสเคลอโรซิส  (multiple sclerosis) เป็นผลจากการมีความผิดปกติของระบบประสาท

ส่วนกลางอันเนื่องมาจากเนือ้เยื่อไมอลิิน (myelin) ถูกท าลาย ซึ่งน ามาสู่การน ากระแสประสาทบกพร่องโดยเกิด

การล่าชา้หรอืถูกปิดกั้น   ผลลัพธ์ คือ  อวัยวะต่างๆ จงึไม่สามารถท างานได้ตามปกติ รวมทั้งอวัยวะที่ใชใ้น

กระบวนการกลืน(4) 

ไมแอสทีเนียเกรวีส (myasthenia gravis) เป็นโรคที่ท าให้กล้ามเนือ้อ่อนล้า อาการแสดงที่พบบ่อย คือ มี

อาหารไหลย้อนออกมาทางช่องจมูก กลืนอาหารแข็งล าบาก พูดเสียงขึ้นจมูกและไม่ชัด ผูป้่วยมักมีปัญหาในช่วง

เริ่มกลืนและน าส่งไปยังหลอดอาหาร จึงมักบ่นว่ามีอาหารตดิขณะกลืน(4, 14)  

ปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความวิการแตก่ าเนิดที่ท าให้ทารกหลายรายมีปัญหาในการดูดนมและเกิดการ

ส าลักเข้าช่องจมูก การให้นมจงึตอ้งใชเ้ทคนิกเพื่อช่วยให้เกิดการผนึกของรมิฝปีากและลดการส าลัก นอกจากนี้

แล้วยังสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยได้  

ผูป้่วยเนือ้งอกบริเวณช่องปากคอหอยและหลอดอาหาร การกลืนล าบากเป็นผลจากมีการขัดขวางโดย

ก้อนเนือ้งอกและมีความวิการของอวัยวะภายหลังเอาก้อนเนือ้ออก การให้การรักษาและฟื้นฟูสภาพจะช่วยให้

ผูป้่วยสามารถกลืนได้อกีครั้ง  

การมปีุ่มงอกที่กระดูกคอ (cervical osteophyte) กระทบต่อการกลืนเพราะหลอดอาหารอยู่ชิดกับส่วน

หน้าของกระดูกต้นคอ กระดูกที่งอกจึงเบียดหลอดอาหารให้ตบีแคบ ผูป้่วยจงึรูส้ึกว่ามีอาหารอยู่เต็มคอ บางราย

อาจมีปัญหากับทางเดินหายใจอีกด้วย การรักษาท าได้ด้วยการผ่าตัดเอาปุ่มงอกของกระดูกออก(15-17)  

การมีพังผดืภายในหลอดอาหาร (esophageal web) มักสัมพันธ์กับ การขาดธาตุเหล็ก การได้รับ

ภยันตราย และ กลุ่มอาการพลัมเมอร์วินสัน (plummer-vinson syndrome) ผูป้่วยจะมีอาการเจ็บและกลืนล าบาก

โดยเฉพาะเมื่อรับประทานอาหารเข็ง มีอาการเจ็บหน้าอก มีอาหารไหลยย้อนเข้าช่องจมูก มีการส าลักอาหารเข้า

หลอดลม(18) 

เซนเคอร์ไดเวอร์ตคิูลัม (zenker’s diverticulum) พบบ่อยในคนชรา เป็นผลจากแรงดันภายในหลอด

อาหารท าให้ผนังสว่นที่บางหรอือ่อนแอโป่งพองและกลายสภาพเป็นถุงในเวลาต่อมา (pharyngeal pouch) เมื่อถุง

มีขนาดใหญ่และสะสมอาหารได้ ผูป้่วยจะรู้สกึว่ามีอะไรเต็มอยู่ที่คอ มีการส ารอกอาหารที่ไม่ได้ย่อยออกมา ไอ

เรือ้รัง มีอาหารหลุดเข้าหลอดลม ลมหายใจมกีลิ่นจากการหมักของอาหารที่สะสมอยู่ในถุง น้ าหนักลด และเสียง

แหบแหง้ การรักษาท าได้โดยการตัดออก(4, 19-22) 

กรดไหลย้อนจากกระเพาะ (gastroesophageal reflux disease; GERD) ท าให้ผูป้่วยมีอาการปวดแสบ

ปวดร้อนที่หนา้อก (heart burn) หลอดอาหารเป็นแผลลึกและมีการตบีตัน(18) 

เทคนิกและวิธีกำรช่วยผู้ประสบปัญหำกำรกลืน 

การช่วยผูป้่วยใหก้ลืนได้อย่างปลอดภัยต้องใชเ้ทคนิกและวธิีที่เหมาะสม การให้อาหารทางสายยางมี

ความปลอดภัยในกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะส าลัก ส าหรับการให้อาหารทางปากมีแนวทางดังนี้(1, 2, 5, 7) 

1. อาหารเหลวข้น เหมาะส าหรับผู้ที่มปีัญหาการควบคุมลิ้น มีการไหลของอาหารหรือมกีารส าลักก่อนกลืน 
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2. อาหารเหลวใส เหมาะส าหรับ ผูท้ี่ประสบปัญหาช่องคอหอยอ่อนก าลังและมีขนาดเล็ก 

3. การกลั้นหายใจก่อนกลืน ช่วยลดการส าลักเข้าหลอดลม  

4. การเอนตัวไปข้างหลังขณะเริ่มกลืน  ช่วยได้ในกรณีควบคุมลิน้ไม่ดี  

5. การพับคอ (chin tuck) ขณะกลืน ช่วยลดปัญหาส าลักเข้าหลอดลม  

6. การเอียงศรีษะไปด้านที่ประสบปัญหา ช่วยได้ในกรณีช่องคออ่อนแรงข้างเดียว  

7. กระตุน้การกลืนด้วย การบริหาร ไฟฟ้า ความเย็น และอาหารเปรีย้ว  

กำรหำยใจ 

การหายใจเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้โดยอัตโนมัติควบคุมโดยศูนย์การหายใจ การบังคับตนเองให้หยุด

หายใจท าไม่ได้แต่สามารถควบคุมลมหายใจได้ เช่น ขณะพูด ร้องเพลง หรอืกักลมหายใจ โดยปอดจะท างาน

ร่วมกับกระบังลมและกล้ามเนือ้ซี่โครง เมื่อช่องปอดขยายลมจะไหลเข้ารูจมูก ผา่นช่องโพรงจมูก เข้าสู่หลอดลม 

แล้วผ่านเข้าปอด เมื่อช่องอกหดตัวลมที่อยู่ภายในปอดก็จะถูกดันให้ไหลย้อนกลับตามทางเดิม การมีความ

ผดิปกติตามช่องทางเดินลมหายใจน ามาสู่ปัญหาหลายประการและอาจเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวติได้  

กำรปิดกั้นทำงเดินลมหำยใจ 

ปัญหาทางเดินลมหายใจถูกปิดกั้นมักเกิดขณะนอนหลับเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่กล้ามเนือ้ต่างๆ อยู่ใน

สภาวะผอ่นคลายและหย่อนคล้อย โดยมีอาการแสดง คือ เสียงกรน ซึ่งเป็นผลจากการสั่นสบัดของเพดานอ่อนอัน

เนื่องมากจากลมหายใจพยายามแทรกตัวผ่านส่วนทางเดินหายใจส่วนบนที่ถูกปิดกั้น เสียงกรนพบได้ในผู้ที่มี

ปัญหาต่อมทอนซิลโต ต่อมอะดีนอยด์โต ลิน้ขนาดใหญ่รว่มกับมขีากรรไกรเล็ก ส าหรับคนอ้วนการกรนเป็นผล

จากการมเีนื้อเยื่อขนาดใหญ่ท าให้ช่องคอตีบแคบ ซึ่งเบือ้งตน้แนะน าใหล้ดน้ าหนัก การนอนตะแคงช่วยให้ลิน้ไม่ตก

มาปิดกั้นทางเดินลมหายใจ การปลุกให้ตื่นก็ช่วยใหห้ยุดกรนได้ หากอาการไม่ดีขึ้นก็จ าเป็นต้องได้รับการรักษา(23) 

การกรนสามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ เชน่  หมอนจัดต าแหนง่ศรีษะ อุปกรณ์ปลุกเรียกให้ตื่นขณะกรน 

และอุปกรณ์เปิดช่องจมูกให้โล่ง นอกจากนีแ้ล้วการใชส้เปรย์น้ ามั้นหอมระเหย (essential oil) พ่นไปที่คอหอยหลัง

ช่องปาก หรอื ใช้น้ ายากลั้วคอ (gargle formulation) ก็ช่วยได้(24) 

ภาวะหยุดหายใจช่ัวคราวขณะนอนหลับ (sleep apnea) เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจท าให้ถึงแก่ชีวติ

ได้ มีอาการแสดง คือ การไหลผ่านของลมลดลงร้อยละ 90 ขึน้ไป การเกิดแต่ละครั้งกินเวลาตั้งแต ่10 วินาทีขึ้นไป 

โดยเกิดซ้ าๆ ตลอดทั้งคืน จงึท าให้นอนหลับไม่สนิทและสะดุ้งตื่นเป็นระยะๆ ผูท้ี่ประสบกับภาวะนีจ้ึงรู้สกึ

อ่อนเพลียและงว่งนอนตลอดทั้งวันซึ่งกระทบต่อสุขภาพและการด าเนนิชีวติอย่างมาก นอกจากนี้แล้วในชว่งที่เกิด

อาการยังรบกวนคนข้างเคียงจากเสียงกรนและปฏิกิรยิาการตอบสนองทางร่างกายต่อภาวะการขาดอากาศ

หายใจ การวินิจฉัยว่าผูป้่วยประสบปัญหานีใ้ชก้ารวิเคราะหก์ารนอนหลับ ประกอบด้วย การวัดลมหายใจเข้า การ

วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (pulse oximetry) บันทึกการกรน การตรวจคลื่นสมองขณะหลับ 

(electroenchephalogram: EEG) และบันทึกวิดีโอขณะหลับ(25, 26)  
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ผูท้ี่มคีวามเสี่ยงสูงต่อภาวะหยุดหายใจช่ัวคราวขณะนอนหลับ คือ  เป็นโรคอ้วน ต่อมทอนซิลขนาดใหญ่ 

ต่อมอะดีนอย์โต มีความวิกลภาพของกระโหลกศีรษะและใบหน้า และมีระบบควบคุมกล้ามเนื้อผดิปกต ิ

นอกจากนีแ้ล้วยังพบบ่อยในผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมอง(27) พบว่ามีโอกาสเกิดในผูป้่วยเนื้องอกบริเวณชอ่งคอและ

หลอดลมสูงถึงร้อยละ 91.7 (คนทั่วไปมีโอกาส ร้อยละ 9.1) เนื่องจากช่องทางลมตีบแคบภายหลังการผา่ตัด รังสี

รักษา และการท าเนือ้เยื่อปะปลูก(28) ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยง เชน่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ยาระงับประสาท 

น้ าหนักตัวมาก การปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ การลดน้ าหนัก และการเปลี่ยนท่านอนสามารถชว่ยบรรเทาอาการได้ 

ส าหรับผูท้ี่มีอาการรุนแรงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์ช่วยหรอืใช้วธิีการทางศัลยกรรม 

ภาวะหยุดหายใจช่ัวคราวขณะนอนหลับจ าแนกตามสาเหตุได้เป็น 3 ชนิด คือ ทางเดินลมหายใจถูกปิด

กั้น (obstructive sleep apnea) การส่งสัญญานมายังกล้ามเนือ้ที่ควบคุมการหายใจมีปัญหา (central sleep apnea) 

และ สาเหตุร่วม (complex sleep apnea)(25) การใชเ้ครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับ (continuous positive airway 

pressure: CPAP) สามารถช่วยผูท้ี่ประสบปัญหาจากทางเดินลมหายใจถูกปิดกั้นโดยเครื่องจะปล่อยแรงดันลมที่

เหมาะสมเพื่อช่วยใหท้างเดินลมหายใจเปิดอย่างสมบูรณ์ แตด่้วยความระโยงระยางของของอุปกรณ์ประกอบกับ

วิธีการใชจ้งึมักไม่เป็นที่ยอมรับโดยผู้ป่วย(29) จงึน ามาสู่อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การใช้อุปกรณ์ในช่องปากได้(30) ซึ่ง

จ าแนกตามหลักการท างานได้เป็น 3 ชนิด คือ เครื่องมอืจัดต าแหนง่ขากรรไกรล่าง (mandibular repositioning 

device) ใช้ส าหรับเปิดช่องปากและเลื่อนขากรรไกรล่างมาทางดา้นหน้า(31) เครื่องมอืยึดลิน้ (tongue retaining 

device) ใช้ส าหรับควบคุมลิน้ไม่ให้ตกลงไปด้านหลัง และเครื่องมอืยกเพดานอ่อน มีรายงานว่าผู้ป่วยทีป่ระสบ

ปัญหาอย่างรุนแรงบางรายประสบความส าเร็จในการใช้เครื่องมอืจัดต าแหน่งขากรรไกรล่าง(32) แตก่ารใชใ้นระยะ

ยาวก็น ามาสู่ปัญหาฟันเคลื่อนและการสบฟันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย(33) เมื่อรักษาโดยใช้อุปกรณ์ไม่ได้ผลจึงค่อย

พิจารณาใช้วธิีการทางศัลกรรม เชน่ ฉีดสารท าให้เนื้อเยื่อเพดานออ่นแข็งตัว (sclerosant) ผา่ตัดเพดานอ่อนโดยใช้

คลื่นความถี่วิทยุ (radiofrequency ablation) ตกแต่งเพดานอ่อนและลิน้ไก่โดยใช้เลเซอร์ (laser-assisted 

uvulopalatoplasty) ตกแต่งลิน้ไก่เพดานออ่นและผนังคอ (uvulopalatopharyngoplasty) และ ดามเพดานอ่อนด้วย

เส้นใยสังเคราะห์ (soft palate implant)(3, 23, 34, 35) 

สรุป 

การกลืนและการหายใจเป็นกระบวนการที่มีผลตอ่คุณภาพชวีิต การเลือกวิธีจัดการและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นจ าเป็นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงก่อนเสมอ  
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หัวข้อที่ 6 

กำรบูรณะควำมวกิำรของเพดำนอ่อน 

เพดานอ่อนเป็นอวัยวะที่มแีกนกลางเป็นแผ่นกล้ามเนื้อ ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ส าคัญ 4 คู่ คือ เทน

เซอร์พาลาตไิน (tensor palatine) และลีเวเตอร์พาลาติไน (levator palatine)  ท าหนา้ที่ยกเพดานออ่น พาลาโต

กลอสซุส (palatoglossus) และพาลาโตฟาริงเจียส (palatopharyngeous) ที่ท างานร่วมกับ ซุพีเรียคอนสตริกเตอร์ 

(superior constrictor) ในการบีบอัดอาหารลงไปในช่องคอ ดังแสดงในรูปที่ 6-1 กล้ามเนือ้เหล่านีท้ างานอย่างสอด

ประสานกัน โดยการควบคุมของประสาทลิน้คอหอย (glossopharyngeal nerve; CN IX)  ประสาทเวกัส (vagus 

nerve; CN X) ประสาทแอกเซสซอรี (accessory nerve ; CN XI) และ ประสาทเลสเซอร์พาลาทีน (lesser palatine 

nerve) ซึ่งเป็นแขนงของประสาทเฟเชยีล (facial nerve; CN VII) ส่วนที่มีจุดเริ่มตน้จากพอนส์ (pons)(1, 2) 

 

รูปท่ี 6-1 กล้ามเนื้อเพดานอ่อนและชอ่งคอ 

เพดานอ่อนเป็นอวัยวะที่มคีวามส าคัญต่อ การหายใจ การกลืน และการพูด ในแตล่ะบทบาทหน้าที่ 

กล้ามเนือ้เพดานอ่อนจะปฏิบัติการในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขณะปกติกล้ามเนื้อต้องตงึตัวอยู่ระดับหนึ่งเพื่อให้

ทางเดินหายใจเปิดโล่ง ขณะพูดเพดานปากจะยกขึน้ไปสัมผัสกับช่องคอเป็นจังหวะเพื่อกั้นอากาศให้อยู่ภายในช่อง

ปากและเกิดพลังลมเพื่อปลดปล่อยเป็นเสียงพูด ขณะกลืนเพดานปากจะสัมผัสอย่างแนบแน่นกับผนังช่องคอเพื่อ

กั้นไม่ให้น้ าและอาหารรั่วเข้าสู่ช่องจมูก (รูปที่ 6-2) 

 

รูปท่ี 6-2 การสัมผัสระหว่างเพดานปากกับผนังช่องคอขณะพูดและกลืน 
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ผูท้ีม่ีความบกพร่องทางโครงสรา้งของเพดาน

อ่อนมักมีการชดเชยด้วยการขยายขนาดของผนังช่อง

คอออกมาเป็นสันที่เรียกว่า สันพาสวานท์ (Passavant 

ridge) ซึ่งเป็นการประนปีระนอมต่อความบกพร่องใน

หนา้ที่ของเพดานอ่อน(3) พบครั้งแรกในผู้ป่วยเพดาน

โหว่(4) และพบได้ในผูท้ี่มคีวามวิการเกิดขึ้นในภายหลัง(5) 

(รูปที่ 6-3) 

 

รูปท่ี 6-3 สันพาสวานท์ในผู้ป่วย 

ก) เนื้องอก ข) เพดานโหว ่

ควำมวิกำรของเพดำนอ่อน  

ความวิการแตก่ าเนิดของเพดานออ่นที่พบบ่อย คือ เพดานโหว่ และยังพบได้ในกลุ่มเฮมิเฟเชียลไมโครโซ

เมีย (hemifacial microsomia)(6) และกลุ่มกระโหลกศีรษะและใบหนา้ผดิปกติ(7) ส าหรับความวิการที่เกิดขึน้

ภายหลังนัน้ เช่น เนือ้งอก กล้ามเนือ้ท างานบกพร่อง สมองและระบบประสาทได้รับอันตราย เมื่อมีความวิการ

เกิดขึ้นที่เพดานออ่นจะเกิดภาวะพูดไม่ชัดที่สัมพันธ์กบปัญหาการปิดช่องคอที่เรยีกว่า การท างานผิดปกติของเวโล

ฟารงิซ์ (velopharyngeal Dysfunction; VPD) ซึง่มอียู่ 2 ลักษณะ คือ มีความบกพร่องของโครงสร้าง 

(velopharyngeal insufficiency) และ มีความบกพร่องของการท าหน้าที่ (velopharyngeal incompetence)  

กำรแก้ไขควำมวิกำรของเพดำนอ่อน 

การเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขความวิการของเพดานออ่นนั้นต้องวิเคราะหข์้อมูลปัญหาทั้ง

ในส่วนของความวิการและข้อจ ากัดของผูป้่วยเป็นส าคัญ(8) เป้าหมายของการแก้ไข คือ เพื่อให้เวโลฟารงิซ์ปิดสนิท 

ซึ่งน ามาสู่ความสามารถในการควบคุมอาหารและน้ าไม่ใหเ้ข้าสู่โพรงจมูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปล่ง

เสียงพูดที่ชัดเจนขึน้ การกระตุ้นการท าหน้าที่ของกล้ามเนือ้และระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง แตก่ารปิดนั้นตอ้งไม่

สร้างปัญหาขัดขวางการหายใจ โดยพบว่าการแก้ไขด้วยวิธีทางศัลยกรรมสามารถชว่ยแก้ไขปัญหาการกลืนได้

อย่างสมบูรณ์แตม่ักหลงเหลือปัญหาการปิดไม่สนทิขณะออกเสียงพูดสูงถึงรอ้ยละ 92.6(9)  

การใชส้ิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรมเหมาะสมในกรณีมช่ีองโหว่ขนาดใหญ่ ขาดแคลนเนือ้เยื่อส าหรับการ

ท าศัลยกรรม และเคยล้มเหลวจากการท าศัลยกรรม โดยสิ่งประดิษฐ์ท าหน้าที่ปิดช่องโหว่และกระตุ้นการท างาน

ของโครงสร้างที่เหลอือยู่ การใชส้ิ่งประดิษฐ์ช่วยแก้ไขปัญหาการพูดและกลืนได้จึงน าพาผูป้่วยใหม้ีคุณภาพชวีิตที่ดี

ขึน้(8, 10) พบว่าผูว้ิการจากเนื้องอกประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาการปิดช่องคอไม่สนิทโดยใช้สิ่งประดษิฐ์

สูงถึงรอ้ยละ 80(11) อย่างไรก็ตามในกรณีความวิการมีขนาดใหญ่ไม่พบความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างการ

บูรณะด้วยสิ่งประดิษฐ์และการศัลยกรรม(12) 

เนื่องจากเพดานอ่อนเป็นอวัยวะที่มีโครงสร้างและการควบคุมที่ซับซ้อน ในกรณีที่ความบกพร่องใน

หนา้ที่รุนแรงจนถึงขัน้เพดานอ่อนไมม่ีแรงยกตัวขึน้และไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นด้วยการอาเจียน (gag reflex) 

การแก้ไขใหส้ามารถกลับมาท าหน้าที่ได้ยังคงเป็นปัญหา(13) 
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สิ่งประดิษฐ์ส ำหรับแก้ไขควำมวิกำรของเพดำนอ่อน 

สิ่งประดิษฐ์ส าหรับแก้ไขความวิการของเพดานอ่อน มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ แผ่นยกเพดาน (palatal lift) 

และ แผ่นปิดช่องโหว่หลังเพดาน (velopharyngeal obturator ) ที่มักเรียกว่าอุปกรณ์ช่วยพูด  (speech aids) (รูปที ่

6-4) การใชส้ิ่งประดษิฐ์มีประวัติประสบความส าเร็จมานานกว่า 50 ปี กรณีผูป้่วยอัมพฤกษ์อัมพาตเนื่องจาก

ปัญหาครอบคลุมหลายระบบต้องใช้เวลานานเป็นปีส าหรับแก้ไขความผิดปกติในการพูด กรณีมีปัญหาเฉพาะส่วน

โครงสรา้งสามารถแก้ไขความผิดปกติในการพูดได้ทันที(14)  

  

รูปท่ี 6-4 สิ่งประดิษฐ์ ก) แผ่นยกเพดาน ข) แผ่นปิดช่องโหวห่ลงัเพดาน 

แผ่นยกเพดาน 

แผ่นยกเพดานเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ส าหรับแก้ไขปัญหาความบกพร่องการท าหน้าที่ของเพดานออ่น โดย

กระตุน้เพดานอ่อนใหก้ลับมาท าหน้าที่ตามปกติ อุปกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนเพดานปาก (palatal part) 

ส าหรับการยึดติด และส่วนเพดานอ่อน (velar part) ส าหรับยกเพดานออ่นให้อยู่ในต าแหนง่ที่เหมาะสมในการท า

หนา้ที่รว่มกับผนังช่องคอในการกั้นแยกชอ่งคอหอยหลังโพรงจมูกกับช่องคอหอยหลังช่องปาก (รูปที่ 6-5)  

การออกแบบส่วนเพดานปากต้องให้มกีารรองรับและการตดิอยู่สูงสุดในปริมาณที่เพียงพอส าหรับพยุง

เพดานอ่อนที่หย่อนและอ่อนแรงให้กลับสู่ต าแหน่งส าหรับการท าหน้าที่ปิดชอ่งคอ การขยายขอบเขตของสว่น

เพดานอ่อนใหพ้ิจารณาจากการตอบสนองที่เหลืออยู่และศักยภาพการเคลื่อนไหว วิธีการตรวจให้ใช้การสัมผัส

เพื่อประเมินการยกเพดานอ่อน (รูปที่ 6-6) 

  

รูปท่ี 6-5 สิ่งประดิษฐ์ยกเพดาน ก) ส่วนเพดานปาก ข) ส่วนเพดานออ่น รูปท่ี 6-6 การตรวจเพดานอ่อน 

ในระหว่างการใช้สิ่งประดิษฐ์ให้ฝึกออกเสียงและกลืนอย่างจริงจังพร้อมกับนัดผูป้่วยเป็นระยะเพื่อ

ประเมินพัฒนาการและปรับแตง่สว่นเพดานอ่อนจะช่วยผูป้่วยใหฟ้ื้นคืนสภาพได้เร็วขึน้ โดยเป้าหมายสูงสุดของ

การรักษาคือในที่สุดผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องใชส้ิ่งประดิษฐ์อีกต่อไป  
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แผ่นปิดช่องโหว่หลังเพดาน 

แผ่นปิดช่องโหว่หลังเพดานใช้เพื่อแก้ไขความบกพร่องทางกายวิภาคของเพดานอ่อน โดยทดแทนส่วนที่

ขาดหายไปและกระตุ้นสว่นที่เหลอืให้ท าหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ อุปกรณ์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนเพดาน

ปาก ส่วนเพดานอ่อน และ ส่วนคอหอย (pharyngeal part) ดังแสดงในรูปที่ 6-7 

 
รูปท่ี 6-7 สิ่งประดิษฐ์ปดิช่องโหวห่ลังเพดาน ก) ส่วนเพดานปาก ข) ส่วนเพดานอ่อน ค) ส่วนคอหอย 

การออกแบบส่วนเพดานปากต้องให้มกีารรองรับการติดอยู่และเถียรภาพที่ดี โดยใหค้ านงึถึงผลของ

คานยื่นจากส่วนเพดานอ่อนและคอหอย สิ่งประดิษฐ์ตอ้งสามารถต้านทานต่อแรงกระท าจากเพดานออ่นที่

เหลืออยู่และผนังช่อคอทั้งในขณะพักและขณะท าหน้าที่ การยึดตดิที่เพียงพอส าหรับต้านการหลุดในทุกแนวหมุน

จะช่วยใหส้ิ่งประดษิฐ์มีเสถียรภาพขณะใช้งาน กรณีมีฟันธรรมชาติปัญหานีอ้าจมไีม่มากนัก(15)  

ส่วนคอหอยเป็นส่วนยื่นขยายออกไปตามแนวระนาบของเพดานปากและสิ้นสุดทีบ่ริเวณกระดูกสันหลัง

ข้อแรก ส่วนนีค้วรสิ้นสุดหา่งจากผนังช่องคอขณะพักประมาณ 5 มิลลเิมตร ส าหรับเป็นช่องทางหายใจ(16) ควรมี

ความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร ส าหรับการผนึก และ สามารถท าให้กลวงเพื่อลดน้ าหนัก(17) วิธีการหาขอบเขต

ของสว่นคอหอยใช้การเสริมแตง่ขอบ (border mold) วัสดุที่ใชอ้าจเป็นคอมเพานด์หรอืวัสดุฉาบฐานฟันเทียมชนิด

ยืดหยุ่น (resilient liner) โดยผู้ป่วยต้องกระท าการเอง ประกอบด้วย ก้มหน้ากลืน และหมุนคอในลักษณะสุดขอบ 

(border movement) คือ ก้มหนาจนคางชิดอก หมุนไปด้านข้างจนกระทั่งปลายคางชิดหัวไหล่ เคลื่อนต่อไป

ด้านหลังจนกระทั่งคอด้านหน้าตึง เคลื่อนต่อมาที่หัวไหล่อกีข้าง และสิน้สุดที่จุดเริ่มตน้ คือ คางชิดอก ท าซ้ า

หลายๆ รอบ จนกระทั่งวัสดุก่อตัว การประเมินว่าขอบสิน้สุดถูกต้องหรือไม่ ใช้การฟังเสียงพูดและตรวจสอบลมที่

ผา่นออกทางจมูกและปาก เมื่อได้ขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมแลว้จึงท ารอยพิมพ์ขัน้สุดท้ายด้วยขี้ผึ้งพิมพ์ปาก 

หรอืวัสดุพิมพอ์ิลาสโตเมอร์ แล้วจงึน าไปท าชิ้นหลอ่ดัดแปลง (altered cast)  (รูปที่ 6-8) 

  

รูปท่ี 6-8 การพิมพส์่วนคอหอยและท าชิ้นหลอ่ดัดแปลง 
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ขั้นตอนการใส่สิ่งประดษิฐ์ ให้ตรวจสอบส่วนเพดานปากเช่นเดียวกับฟันเทียมโดยทั่วไป จากนั้นจงึ 

ตรวจสอบส่วนยื่นด้านท้ายโดยใช้วัสดุตรวจสอบการกดเนื้อเยื่อ ดังแสดงในรูปที่ 6-9 โดยใหผู้ป้่วยกระท าการเชน่

ที่ท าในขั้นตอนหาขอบเขตของสว่นคอหอย ก าจัดอะคริลิกส่วนเกินและตรวจสอบซ้ าจนกระทั่งผวิสัมผัสพอดีกับ

ผนังช่องคอขณะท าหนา้ที่ ขัดเรียบและมันจงึสง่มอบให้ผู้ป่วยน ากลับไปใช้งาน ในวันนัดติดตามผลผูป้่วยมักมีค า

บ่น คือ รู้สกึว่าสิ่งประดิษฐ์ชนคอ อาการเช่นนี้แสดงถึงการมพีัฒนาการของกล้ามเนื้อผนังช่องคอจากการกระตุ้น

โดยสิ่งประดษิฐ์ ซึ่งทันตแพทย์จะต้องตรวจสอบปรับแต่ง และนัดเพื่อแก้ไขไปเรื่อยๆ จนกระทั่งอยู่ตัว 

  
รูปท่ี 6-9 การตรวจสอบการสมัผัสของสว่นคอหอยกับผนังช่องคอ 

 

สิ่งประดิษฐ์แบบหลบื (meatus prosthesis) 

ใช้ในกรณีที่ประสบปัญหาจากการยื่นของสว่นคอหอย 

อาจเนื่องมาจากการยึดติดของสว่นเพดานไม่เพียงพอ

ส าหรับคงสิ่งประดษิฐ์ให้มีเสถียรภาพอยู่ได้หรอืส่วน

คอหอยกระตุ้นใหรู้้สกึคลื่นเหยีนอยากอาเจยีน 

สิ่งประดิษฐ์แบบหลบืแตกต่างจากเครื่องมือช่วยพูดดัง

แสดงในรูปที่ 6-10 การเจาะรูทะลุตรงสว่นหลืบท า

เพื่อเป็นทางผ่านของลมหายใจ(18) 

 
รูปท่ี 6-10 ความแตกตา่งระหวา่ง 

สิ่งประดิษฐ์แบบหลบืกับอุปกรณ์ช่วยพูด 

สรุป 

เพดานอ่อนเป็นอวัยวะที่มคีวามส าคัญต่อการพูดกลืนและหายใจโดยงานร่วมกับโครงสรา้งอื่นๆ ของ

ช่องคอ ความวกิารที่เกิดขึ้นจงึกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างมาก การบูรณะความวิการควรท าอย่าง

เร่งดว่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางศัลยกรรม หรอืการใชส้ิ่งประดษิฐ์ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
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หัวข้อที่ 7 

ควำมส ำคัญของเนื้องอกบริเวณช่องปำกและใบหน้ำ 

เนือ้งอกที่เกิดขึน้ในบริเวณศีรษะและคอมีรูปร่างลักษณะ ระบาดวิทยา (epidemiology) และแนวทาง

การรักษาที่แตกต่างกันไป โดยผู้ป่วยมักมีอาการแสดงทีส่ัมพันธ์กับทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ คือ มีความ

ผดิปกติของการกลืน การพูด การได้ยิน และการหายใจ(1) และมักมาพบทันตแพทย์เมื่อรู้สกึว่าในช่องปากมีก้อน

เนือ้ มีเลือดออกผดิปกติ และมีความไม่สบายต่างๆ เนื้องอกที่พบบ่อย คือ มะเร็งเซลล์สความัส (squamous cell 

carcinoma) เนือ้งอกต้นก าเนิดจากต่อมน้ าลาย และเนื้องอกต้นก าเนดิจากฟัน ทันตแพทย์ในฐานะผูช้ านาญการใน

บริเวณนี้จ าเป็นต้องรูแ้ละเข้าใจลักษณะและการด าเนนิของโรค เพื่อที่จะได้ตรวจพบและส่งต่อเพื่อรับการรักษา

ตั้งแตร่ะยะเริ่มตน้ รวมทั้งเข้าไปมีสว่นร่วมเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ผูใ้ห้การรักษา  

กำรจ ำแนกเน้ืองอก 

เนือ้งอกจ าแนกเป็น 2 กลุ่มตามพฤติกรรม คือ เนือ้งอกไม่ร้าย (benign tumor) และ เนือ้งอกร้าย 

(malignant tumor) ที่เรยีกวา่ มะเร็ง (cancer) เมื่อพิจารณาสมบัติและลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของเซลล์ เนือ้

งอกไม่ร้ายยึดอยู่กับเนือ้เยื่อต้นก าเนดิไม่มีพฤติกรรมแทรกซึมรุกรานและโตอย่างช้าๆ เซลล์ยังคงแสดงลักษณะ

ทางพยาธิวิทยาของเซลล์ต้นก าเนิดอยู่ ท าหนา้ที่ได้ เพียงแต่มีการเพิ่มจ านวนอย่างผดิปกติ เนือ้งอกร้ายมี

พฤติกรรมแทรกซึมรุกรานยึดเกาะกับเนือ้เยื่อข้างเคียงท าให้แยกจากกันได้ยากและแพร่กระจายจากต้นก าเนิดไป

ไกล เซลล์มลีักษณะทางพยาธิวิทยาแตกต่างไปจากเซลล์ตน้ก าเนิด จนในบางครั้งอาจไม่สามารถระบุเซลล์ตน้

ก าเนิดได้เลย(2)  

สถิติกำรเกิดเน้ืองอกบริเวณช่องปำกและใบหน้ำ   

การมเีนือ้งอกในบริเวณช่องปากและใบหน้าก่อใหเ้กิดปัญหาตั้งแตเ่กิดโรคจนกระทั่งหลังจากรักษาหาย

แล้ว รายงานสถิติผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการที่ศูนย์มะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2553(3-6) พบว่า ในแต่ละปีมี

ผูป้่วยมะเร็งรายใหมป่ระมาณ 3,000 คน ศีรษะและคอเป็นบริเวณที่พบบ่อยติดอยู่ใน 10 อันดับแรก โดยพบใน

เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ตารางที่ 7-1) เริ่มพบมากขึน้เมื่ออายุ 30 ปี และพบบ่อยที่สุดในชว่งอายุ 45-60 ปี   

รายงานสถิติของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(7) พบว่า มะเร็งรมิฝปีาก ช่องปาก 

และคอหอย มีจ านวนมากขึ้นตั้งแตป่ี พ.ศ. 2549 และเริ่มคงที่ในปี พ.ศ. 2552 โดยชว่งอายุที่พบบ่อย คือ กลุ่ม

อายุ 45-59 ปี (รูปที่ 7-1 และ ตารางที่ 7-2) พ.ศ. 2546-2550  มีรายงานว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 

267,285 ราย อยู่ในเขตภาคเหนือจ านวน 85,062 ราย  คิดเป็น ร้อยละ 31.82 ในจ านวนนีเ้ป็นมะเร็งช่องปาก 

1,978 ราย (ทั่วประเทศจ านวน 8,116 ราย) คิดเป็นร้อยละ 24.37(8)   

เนื่องจากช่องปากล้อมรอบด้วยหลายอวัยวะ อาทิ โพรงจมูก คอหอย กล่องเสียง ฯลฯ การเกิดเนื้องอก

ที่อวัยวะเหล่านี้มักส่งผลกระทบต่อการท าหนา้ที่ของช่องปากเสมอ  จงึกล่าวได้ว่ามีผู้ป่วยที่ตอ้งการการดูแลโดย

ทันตแพทย์จ านวนมากกว่านั้น ทั้งยังเป็นการดูแลรักษาอย่างตอ่เนื่องตลอดชีวติ ประกอบกับทุกปีมผีูป้่วยมะเร็ง

รายใหมเ่พิ่มขึน้เรื่อยๆ จ านวนผู้ป่วยที่ตอ้งได้รับการดูแลรักษาจึงเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณไปทุกๆ ปี  
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ตารางที่ 7-1 ผูป้่วยมะเร็งรายใหม ่และโรคมะเร็งบริเวณศรีษะและคอ ที่พบบ่อย 10 อันดับแรก(3-6) 

พ.ศ. จ ำนวนผูป้่วย

ใหม ่

ชำย หญงิ 

ต ำแหน่ง ร้อยละ ต ำแหน่ง ร้อยละ 

2553 3,136 คอหอยสว่นจมูก 

ลิน้ 

ชอ่งปาก 

กล่องเสียง 

6.6 

4.8 

4.5 

3.7 

ธัยรอยด ์ 2.6 

2552 3,314 ชอ่งปาก 

คอหอยสว่นจมูก 

กล่องเสียง 

8.4 

3.9 

2.8 

ธัยรอยด ์

ชอ่งปาก 

 

2.3 

2.9 

2551 2,949 ชอ่งปาก 

คอหอยสว่นจมูก 

คอหอยสว่นกลอ่งเสียง 

กล่องเสียง 

8.5 

4.4 

3.2 

2.5 

ชอ่งปาก 

ธัยรอยด ์

 

 

2.9 

1.9 

2550 3,167 คอหอยสว่นจมูก 

คอหอยสว่นกลอ่งเสียง 

กล่องเสียง 

4.4 

2.5 

2.5 

ชอ่งปาก 

ธัยรอยด ์

 

3.5 

2.5 

 

รูปท่ี 7-1 แนวโนม้จ านวนผู้ป่วยในของสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 

ท่ีเป็นมะเร็งริมฝีปาก ชอ่งปาก และคอหอย(7) 

ตารางที่ 7-2 ผูป้่วยในของสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ที่เป็นมะเร็งรมิฝีปากชอ่งปากและคอหอย(7) 

ปีงบประมำณ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ล ำดับที่ 5 3 4 4 2 2 2 

ชำย 1,297 2,303 2,899 3,559 3,584 3,301 3,737 

หญงิ   548   882 1,248 1,209 1,262 1,081 1,299 

ทั้งหมด (คน) 1,845 3,185 4,147 4,768 4,846 4,382 5,036 
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กำรจ ำแนกระยะ 

คณะกรรมการรว่มแหง่สหรัฐอเมรกิาว่าด้วยเรื่องมะเร็ง (American Joint Committee on Cancer; AJCC) 

สร้างระบบทีเอ็นเอ็ม (TNM system) ในการจ าแนกระยะของโรค โดยประเมินจาก 3 องค์ประกอบ คือ ขนาดของ

เนือ้งอกปฐมภูม ิ (primary tumor; T) การแพร่กระจายไปยังต่อมน้ าเหลืองใกล้เคียง (regional lymph nodes; N) 

และการแพร่กระจายไปไกล (distance metastasis; M) โดยตัวเลขก ากับแสดงถึงการลุกลามของโรค นอกจากนี้

แล้วยังแบ่งล าดับทางจุลพยาธิวิทยา (histopathologic grade) เป็น 4 ระยะ ซึ่งเป็นการประเมนิเชิงคุณภาพที่แสดง

ถึงการเปลี่ยนสภาพระดับเซลล์ (differentiation) ดังแสดงในตารางที่ 7-3 และ 4(9)  

ตารางที่ 7-3 การจ าแนกระยะของโรค(9)  

Stage T N M Stage T N M 

0 Tis N0 M0 IVA T4a N0, N1, N2 M0 

I T1 N0 M0 T1, T2, T3 N2 M0 

II T2 N0 M0 IVB T4b Any N M0 

III 
T3 N0 M0 Any T N3 M0 

T1, T2, T3 N1 M0 IVC Any T Any N M1 

T4a = ผ่าตัดออกได้; T4b = ผ่าตัดออกไม่ได้ 

ตารางที่ 7-4 ค าจ ากัดความของ ระบบทีเอ็มเอ็น และล าดับทางจุลพยาธิวิทยา(9) 

Primary Tumor (T) TX Primary tumor cannot be assessed 

T0 No evidence of primary tumor 

Tis Carcinoma in situ 

T1, T2, T3, T4 Increasing size and/or local extent of the primary tumor 

Regional lymph nodes (N) NX Regional lymph nodes cannot be assessed 

N0 No regional lymph node metastasis 

N1, N2, N3 Increasing involvement of regional lymph nodes 

Distance metastasis (M) MX Distance metastasis cannot be assessed 

N0 No distance metastasis 

M1 Distance metastasis 

Histopathologic grade (G) GX Grade cannot be assessed 

G1 Well differentiated 

G2 Moderately differentiated 

G3 Poorly differentiated 

G4 Undifferentiated 

การวินจิฉัยระยะของโรคมีความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค ผูป้่วยระยะ I มีอัตรารอดชีวติสูงถึงร้อย

ละ 80 ผูป้่วยระยะที ่III และ IV มีอัตรารอดชีวิตลดลงต่ ากว่าร้อยละ 40 กรณีมะเร็งปฐมภูมขินาดเล็กหากพบการ

แพร่กระจายสู่ต่อน้ าเหลือง อัตรารอดชีวิตจะลดลงประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วมักพบว่าเนือ้

งอกในบริเวณนี้มักอยู่ในระยะ III หรอื IV(1) 
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สถานะของตอ่มน้ าเหลืองบริเวณศรีษะและคอมีความส าคัญต่อการพยากรณ์โรค กรณีไม่พบการ

แพร่กระจายสู่ต่อมน้ าเหลืองอัตราการหายจะสูง หากพบการแพรก่ระจายสู่ต่อมน้ าเหลืองอัตราการหายจะลดลง

เหลือเพียงครึ่งหนึ่ง(10) การแพร่กระจายเป็นกระบวนการซับซ้อนและเป็นปัญหาในการรักษาโรค มักพบการ

แพร่กระจายภายหลังการวินิฉัยเป็นปีหรอืเป็นสิบปี โดยอาจแพร่กระจายจากต้นก าเนิดโดยตรงหรือแพร่กระจาย

ผา่นทางหลอดเลือดและท่อน้ าเหลืองไปยังบริเวณที่ไกลออกไป(11) โดยหลอดเลือดสรา้งใหม่ที่หล่อเลีย้งเนือ้งอก

เป็นเส้นทางหลักส าหรับเซลล์มะเร็งในการเดินทางไปทั่วร่างกาย ฝังตัวและเพิ่มจ านวนในบริเวณที่เหมาะสมต่อไป 

ความหนาแน่นของเส้นเลอืดหล่อเลีย้งเนือ้งอกจงึเป็นตัวบ่งชีห้นึ่งส าหรับการพยากรณ์โรค(12)  

กำรรักษำ 

การรักษาเนือ้งอกหลักๆ มีอยู่ อยู่ 3 วิธี คือ ศัลยกรรม รังสรีักษา และเคมีบ าบัด โดยการรักษาหลักที่

มักเลือกใช้ คือ ศัลยกรรม หรอื รังสรีักษา หรอื ใช้ร่วมกัน ส่วนเคมีบ าบัดมักใช้เป็นการรักษาเสริม(11) การวางแผน

รักษาต้องท าในลักษณะสหวิทยการ ประกอบด้วย พยาธิแพทย์ (pathologist) รังสแีพทย์ (radiologist) ศัลยแพทย ์

แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (radiation oncologists) และแพทย์มะเร็งวิทยา (medical oncologists) ซึ่งจะถกกัน

ในรายละเอียดเพื่อหาข้อสรุปแผนการรักษาที่เหมาะสม อีกทีมหนึ่งคือ ทันตแพทย์ทั่วไป ทันตานามัย (dental 

hygienist) พยาบาล นักอรรถบ าบัด ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และนักโภชนาการ เป็นฝ่ายชว่ยดูแล

ผูป้่วยใหม้ีคุณภาพชวีิตที่ดีทั้งในระหว่างรับการรักษาและเมื่อหายจากโรค(13)  

เมื่อพบว่ามีการแพร่กระจายของมะเร็งการรักษาต้องครอบคลุมต่อน้ าเหลอืงกลุ่มต่างๆ (รูปที่ 7-2) โดย

อาจเป็นการผา่ตัดร่วมกับรังสรีักษา ส าหรับการให้เคมีบ าบัดยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่(10) มะเร็งเซลล์สความัสมี

รูปแบบการแพรก่ระจายที่ค่อนข้างชัดเจนจงึสามารถตัดสินใจได้ว่าควรก าจัดตอ่มน้ าเหลืองกลุ่มใดบ้าง เช่น 

มะเร็งหลังโพรงจมูก ลิน้ เพดานออ่น และทอนซิล มักกระจายสู่ ต่อมน้ าเหลอืงกลุ่ม II มะเร็งพืน้ปากมักกระจายสู่

ต่อมน้ าเหลอืงกลุ่ม I(14) มะเร็งตอ่มน้ าลาย อะดีโนคารซ์ิโนมา (adenocarcinoma) และ มิวโคอิพิเดอมอยด์คาร์ซิโน

มา (mucoepidermoid carcinoma) มักพบการแพรก่ระจายสู่ต่อมน้ าเหลือง อะดีนอยด์ซิสตกิคาร์ซิโนมา มักพบ

การแทรกซึมไปรอบๆ เส้นประสาท(15) 

 

รูปท่ี 7-2 กลุ่มตอ่มน้ าเหลอืงบริเวณคอ 
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มะเร็งเซลล์สความัส  

มะเร็งเซลล์สความัสเป็นเนื้องอกร้ายที่มตี้นก าเนิดจากเซลล์บุผิวโพรงจมูกชอ่งปากและคอหอย(11, 13) 

มะเร็งบริเวณศรีษะและคอส่วนใหญ่เป็นชนิดนี้(16) และพบบ่อยมากกว่าร้อยละ 90(1) สาเหตุหลักที่ท าให้เซลล์เยื่อ

เมือกกลายมาเป็นมะเร็ง คือ ดีเอ็นเอมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีปัจจัยเสริม คือ บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮล ์

ส าหรับบริเวณคอหอยหลังช่องปาก (oropharynx) พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตดิเชื้อแพปพิลโลมาไวรัสของ

มนุษย์ (human papilloma virus : HPV)(16) ลักษณะที่ปรากฏในชอ่งปากแสดงดังรูปที่ 7-3  

ลักษณะทางจุลภาคของมะเร็งเซลล์สความัสเมื่อพิจารณาจากการสร้างเคอราติน จ าแนกได้เป็น 3 

ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 7-5 การพบเซลล์ที่มีพัฒนาการจนแตกต่างจากเซลล์ปกติอย่างมาก แสดงถึงการมี

อัตราแพร่กระจายสูงและการพยากรณ์โรคไม่ดี การกระจายทางเส้นประสาท การรุกรานเข้าสูร่ะบบน้ าเหลือง 

และการแพร่จากถุงหุ้มต่อมน้ าเหลืองแสดงถึงพฤติกรรมรุกรานของโรค(1) 

ตารางที่ 7-5 การจ าแนกมะเร็งเซลล์สความัสตามลักษณะทางจุลภาค 

พัฒนำกำรของเซลล์เปรียบเทยีบกับเซลล์ปกติ ร้อยละกำรสร้ำงเคอรำติน 

คล้ายเซลล์ปกติ (well-differentiated tumor) มากกว่า 75 

แตกต่างระดับปานกลาง (moderately differentiated tumor) 25-50 

แตกต่างอย่างมาก (poorly differentiated tumor) น้อยกว่า 25 
 

  

รูปท่ี 7-3 ลักษณะรอยโรคในชอ่งปากของมะเร็งเซลล์สความัส 

แนวทางการรักษามะเร็งเซลล์สความัส คือ ผา่ตัด รังสรีักษา เคมีบ าบัด และร่วมกันหลายวิธี การ

ตัดสินใจตั้งอยู่บนพืน้ฐานของต าแหนง่และขนาดเนื้อร้าย ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา ความตอ้งการของผู้ป่วย 

และค าแนะน าของทีมสหวิทยาการ  มะเร็งเซลล์สความัสระยะรุนแรงการรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษามี

อัตราการรอดชีวติที่ดีขณะเดียวกันภาวะแทรกซ้อนและพยาธิภาวะก็สูงตาม(13) กรณีเป็นระยะแรก (I และ II) การ

ผา่ตัดหรอืรังสรีักษา มีอัตรารอดชีวิต 5 ปี เท่าๆ กัน(13) กลุ่มที่ได้รับการรักษาตั้งแต่โรคอยู่ในระยะต้น มอีัตรารอด

ชีวติ 5 ปี สูง การรักษาร่วมกัน 3 วิธี มอีัตรารอดชวีิต 5 ปี สูงสุด ตามด้วย 2 วิธี และ 1 วิธี ตามล าดับ(17) 

 เนือ้งอกต้นก าเนิดจากต่อมน้ าลาย 

เนือ้งอกต่อมน้ าลายพบไม่บ่อยในบริเวณศีรษะและคอ พบร้อยละ 3-6 ในผูใ้หญ่ ด้วยลักษณะทางจุล

กายวิภาคศาสตร์ที่หลากหลายประกอบกับความสัมพันธ์กับโครงสรา้งส าคัญโดยรอบ จงึเป็นความท้าทายในการ

วินจิฉัยและรักษา(16) โดยปัจจัยเสี่ยงที่เป็นไปได้ คือ รังสไีอออนไนซ์ โรงงานยาง งานไม้ ใยหนิ (asbestos) โลหะ

เจือนิเกิล (nickel alloy) โครเมียม ฝุ่นซิลกิา(18) ความชุกในการพบที่ตอ่มน้ าลายหน้าหู (parotid gland) ร้อยละ 70-
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85 ต่อมน้ าลายใต้ขากรรไกรล่าง (submandibular gland) ร้อยละ 8-15 ต่อมน้ าลายขนาดเล็ก (minor salivary 

gland) ร้อยละ 5-8 ตอ่มน้ าลายใต้ลิน้ (sublingual gland) พบน้อยกว่าร้อยละ 1 เนื้องอกของตอ่มน้ าลายขนาดเลก็

มีโอกาสสูงที่จะเป็นเนือ้ร้าย เนือ้งอกไม่ร้ายที่พบบ่อย คือ พลีโอมอร์ฟิกอะดีโนมา (pleomorphic adenoma) หรอื 

เนือ้งอกผสมไม่ร้าย (benign mixed tumor) เนือ้งอกร้ายที่พบบ่อยของตอ่มน้ าลายหน้าหู คือ มิวโคอิพิเดอมอยด์

คารซ์ิโนมา เนือ้งอกร้ายของต่อมน้ าลายใต้ขากรรไกรล่างและต่อมน้ าลายขนาดเล็ก คือ อะดีนอยด์ซิสติกคาร์ซิโน

มา (adenoidcystic carcinoma)(16) ลักษณะที่ปรากฏในชอ่งปากแสดงดังรูปที่ 7-4  

  

รูปท่ี 7-4 ลักษณะรอยโรคในช่องปากของ มะเร็งตอ่มน้ าลาย  

มิวโคอิพิเดอมอยด์คารซ์ิโนมาเป็นเนือ้งอกร้ายที่ประกอบด้วยเซลล์ผิว (epidermal cell) และเซลล์สร้าง

เมือก (mucous cell) จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ขั้นสูง (high grade) และ ขั้นต่ า (low grade) พิจารณาจากสัดส่วน

ของเซลล์ผิวและเซลล์สร้างเมือก กลุ่มขัน้ต่ ามีสัดสว่นเซลล์ผิวมากกว่า มีพฤติกรรมรุกรานน้อยกว่า และมีช่วง

ของการโตอย่างไม่เจ็บปวดยาว กลุ่มขั้นสูงมีพฤติกรรมความเป็นเนื้อร้ายมากกว่า โตเร็ว และมีความเป็นไปได้สูง

ในการแพรก่ระจาย การเจ็บและเกิดแผลเป็นสิ่งที่พบเป็นปกติ อาจแสดงอาการอัมพาตของใบหนา้ (facial palsy) 

หากกระทบกับประสาทเฟเชียล (facial nerve)(19)   

อะดีนอยด์ซิสติกคาร์ซิโนมาเป็นเนือ้งอกร้ายที่มีแนวโน้มแทรกซึมไปยังเนือ้เยื่อเกี่ยวพันรอบเส้นใย

ประสาท (perineural) เนือ้ร้ายมักกระจายไปไกลกว่าขอบที่ปรากฏ ด้วยการเจริญอย่างช้าๆ การวินิจฉัยโรคจงึ

ล่าช้าไปด้วย ในวันผ่าตัดจึงมีการแพร่กระจายไปไกลแล้ว กรณีเกิดในช่องปากสามารถจ าแนกจากเนื้องอกไม่ร้าย

ได้เมื่อพบว่ามีแผลเปื่อย(19) ภายหลังผ่าตัดมีความจ าเป็นต้องควบคุมโรคด้วยรังสีรักษา นอกจากนี้แล้วยังพบบ่อย

ว่ามีการแพร่กระจายทางระบบเลือดไปสู่ ตับ ปอด และกระดูก ประกอบกับมีระยะแฝงยาว (latency period) การ

เกิดเป็นซ้ าจงึนานเป็นปี(16, 19) 

อะดีโนคารซ์ิโนมาความหมายตามค าจ ากัดความ คือ เนื้องอกร้ายต้นก าเนิดจากเยื่อบุผวิท่อน้ าลาย แต่

ชื่อนีม้ักใช้เพื่อสื่อถึงรอยโรคที่ไม่เข้าเกณฑเ์ฉพาะส าหรับรอยโรคอื่นๆ การจัดกลุ่มอยู่บนพืน้ฐานโครงสร้างและ

พฤติกรรม การเลือกวิธีการรักษาขึน้อยู่กับลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ(19) 

พลีโอมอร์ฟิกอะดีโนมาเป็นเนื้องอกไม่ร้ายที่เจรญิอย่างช้าๆ เป็นพักๆ เป็นระยะเวลายาวนาน 20-50 ปี 

พบบ่อยที่เพดานปาก พบการเปลี่ยนแปลงเป็นเนือ้งอกร้ายในผู้ป่วยร้อยละ 3-15 โดยมีสัญญาณบ่งช้ี คือ โตเร็ว 

ผวิหน้าไม่เรียบ และรู้สกึเจ็บ เนื่องจากมักพบการแพร่กระจายของเซลล์ออกนอกถุง เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ า

การผ่าตัดต้องกินพื้นที่รอบถุงหุ้มเนือ้เยื่อยึดตอ่ (connective tissue capsule)(19, 20) 
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เนือ้งอกต้นก าเนดิจากฟัน 

อะมีโลบลาสโตมา (ameloblastoma) เป็นเนือ้งอกต้นก าเนิดจากฟันที่พบบ่อย จ าแนกตามลักษณะทาง

พยาธิวิทยาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ชนิดโซลิด (solid type) หรอื หลายถุงน้ า (multicystic type) และ ชนิดเพอริฟีรอล 

(peripheral type) หรอื ถุงน้ าเดี่ยว (unicystic type) มักพบในขากรรไกรล่างโดยเฉพาะบริเวณฟันกรามและ

ขากรรไกรล่างสว่นท้ายฟันกราม เนือ้งอกมีการเจรญิอย่างช้าๆ แต่รุกรานเฉพาะที่ ผูป้่วยมักมาพบแพทย์ด้วย

ปัญหาขากรรไกรโตขึ้น ซึ่งเป็นระยะที่รอยโรคมีขนาดใหญ่แล้ว(21)  

ลักษณะทางคลินกิโดยทั่วไป คือ บวมแข็ง บางรายอาจรู้สกึเจ็บปวด  ฟันเคลื่อนออกจากต าแหน่ง ฟัน

โยก มีแผล มีหนอง และอ้าปากได้นอ้ย(22) มักใหก้ารรักษาโดยการผ่าตัดเชิงรุก (aggressive) เนื่องจากพบการ

กลับเป็นซ้ าบ่อย(23) การรักษาเชงิอนุรักษ์ด้วยการควัก (enucleation) หรอืขูด (curettage) พบว่า ชนิดโซลิดมีการ

กลับเป็นซ้ าร้อยละ 55-90 ขณะที่ชนิดเพอริฟีรอลมีการกลับเป็นซ้ าต่ ากว่า เพื่อหวังผลการรักษาให้หายขาดควร

ท าการผ่าตัดแบบเชงิรุกตั้งแต่ครัง้แรก(24)  

โอดอนโตเจนกิเคอราโตซีส (odontogenic keratocyst: OKC) หรือ เคอราโตซิสตกิโอดอนโตเจนกิทูเมอร์ 

(keratocystic odontogenic tumor: KCOT) ซึ่งบัญญัติโดยองค์การอนามัยโลกเพื่อแสดงธรรมชาติของโรคใหชั้ดเจน

ยิ่งขึ้น เป็นเนือ้งอกต้นก าเนิดจากฟันที่พบบ่อยชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นถุงน้ าเดี่ยวหรือหลายถุง มีความรุนแรงและมี

พฤติกรรมแทรกซึม พบในขากรรไกรล่างมากกว่าขากรรไกรบน พบบ่อยทีข่ากรรไกรล่างส่วนหลัง และด้วย

ศักยภาพในการแตกหนอ่และเกิดเป็นถุงน้ าลูก (daughter cyst) จงึพบการเกิดเป็นซ้ าบ่อย(25, 26) ถุงน้ ามักขยายใน

แนวหน้าหลังจงึไม่พบการโตของขากรรไกรล่างอย่างชัดเจนจนกระทั่งมีขนาดใหญ่มาก ประกอบกับในระยะแรก

ไม่แสดงอาการ การพบจงึเป็นความบังเอินจากภาพรังสี(27) การผ่าตัดแบบเชงิรุกพบการกลับเป็นซ้ าน้อย(26, 28) 

แตม่ักพิจารณาท าในกรณีกลับเป็นซ้ าภายหลังการรักษาเชงิอนุรักษ์ และในกรณีที่ผูป้่วยไม่สามารถกลับมาตรวจ

ติดตามอย่างใกล้ชิดได้(29) 

กำรเผชิญหน้ำกับภำวะวิกฤติ 

การเป็นมะเร็งให้ความรู้สกึแย่กว่าโรคอื่นๆ เพราะเป็นความฝังใจว่าไม่นานต้องเสียชวีิต ผูป้่วยจึงต้อง

เผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยจากโรคและความกลัวโรค ทั้งยังอาจต้องใช้ชีวติรว่มกับความทุพลภาพและ

ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษา การช่วยใหผู้ป้่วยรวมทั้งญาตกิ้าวล่วงภาวะวิกฤติเช่นนีไ้ปได้ตอ้ง

ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื ตัวผูป้่วยเอง ทีมผูใ้ห้การรักษา และสังคมรอบตัวผู้ป่วย โดยผูป้่วยต้องเรียนรู้การปรับตัว

มองโลกในแงด่ีและเห็นคุณค่าของชีวติ ทีมผู้ให้การรักษาต้องวางแผนรักษาโรคให้หายและควบคุม

ภาวะแทรกซ้อนใหม้ีน้อยที่สุด ฟื้นฟูสภาพผูป้่วยใหก้ลับมามีชีวิตเป็นปกติหรอืใกล้เคียงปกติมากที่สุด ให้ความรู้

ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคตทิี่ดตี่อโรคและความวิการที่เกิดขึ้น ส่วนสังคมรอบตัวผู้ป่วยก็ต้องไม่กระตุ้น

ผูป้่วยใหรู้้สกึด้อยค่า ไม่แสดงความรังเกียจความวิการ ให้ก าลังใจและให้ความช่วยเหลอืตามสมควร 
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หัวข้อที่ 8 

กำรรกัษำเนื้องอกโดยกำรผ่ำตัด 

ศรีษะและคอมีกายวิภาคซับซ้อนและมีหนา้ที่ส าคัญมากมาย การมเีนือ้งอกเกิดขึ้นในบริเวณนีจ้งึสร้าง

ปัญหาใหผู้ป้่วยอย่างมาก การผ่าตัดนอกจากจะเป็นการเอาก้อนเนือ้งอกออกไปแล้วยังเป็นการแก้ไขโครงสรา้ง

ของอวัยวะต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาท าหน้าที่ตามปกติได้  

กำรผ่ำตัดเน้ืองอก 

การรักษาเนือ้งอกด้วยการผา่ตัดมีหลายวิธี ขึน้อยู่กับขนาด ธรรมชาติและความรุนแรงของโรค การขูด 

(curettage) เป็นการก าจัดเนือ้เยื่อที่มพียาธิสภาพออกจากกระดูก กรณีเกิดเป็นโพรงขนาดเล็กสามารถเย็บปิด

เพื่อให้มกีารหายของแผลแบบปฐมภูม ิ(primary intention healing) กรณีโพรงขนาดใหญ่ตอ้งเปิดแผลและให้มีการ

หายแบบทุติยภูมิ (secondary intention healing) การตัดเนือ้งอกและกระดูกบางส่วน (en bloc resection) เหมาะ

ส าหรับโรคที่รุนแรงและมีอัตรากลับเป็นซ้ าสูง การตัดออกทั้งส่วน (segmental resection) ท าให้สูญเสียโครงสรา้ง

หลักของขากรรไกรและกระทบต่อการยึดเกาะของกล้ามเนือ้ ส าหรับขากรรไกรล่างมคีวามจ าเป็นต้องบูรณะส่วน

โครงสรา้งทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบที่มตี่อรูปหน้าและการท าหนา้ที่ของช่องปาก ส่วนขากรรไกรบนในเบือ้งตน้

มักใช้ผ้าก๊อซหรอืแผน่ปิดเพดาน (immediate obturator) กดแผลไว้ แล้วค่อยพิจารณาบูรณะในภายหลัง(1)  

การผ่าตัดมักก าหนดขอบเขตให้หา่งจากก้อนมะเร็ง 1-1.5 เซ็นติเมตร เมื่อพบการลุกล้ าไปยังเยื่อหุ้ม

กระดูกแต่ผิวกระดูกยังสมบูรณ์อยู่ใหพ้ิจารณาการกรอผวินอกของกระดูกออก หากพบว่ามีการกัดกร่อนที่ผวิ

กระดูกก็ต้องก าหนดขอบเขตให้หา่งออกไป 1 เซ็นติเมตร(2) เมื่อพบการลุกลามไปทีต่่อมน้ าเหลืองบริเวณคอ ให้

ผา่ตัดออกไปพร้อมกันทีเดียวโดยท าเฉพาะบางสว่นหรอืทั้งหมด การเข้าถึงรอยโรคนั้นสามารถเลือกผ่านทางช่อง

ปากหรือการเปิดแผลบนใบหนา้  

ควำมวิกำรภำยหลังผ่ำตัด 

ความวกิารที่เกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาเริ่มตน้ ปริมาณการสูญเสีย

เนือ้เยื่อ และหน้าที่ของอวัยวะส่วนนัน้ๆ การสูญเสียส่วนของขากรรไกรบนเกิดเป็นช่องทะลุระหว่างปากกับจมูก 

น ามาสู่ปัญหาการรั่วของน้ าและอาหารเข้าสู่ช่องจมูก ซึ่งผูป้่วยมักจัดการโดยการยกลิน้ขึน้ไปปิด ควบคุมอาหาร

ให้อยู่ในด้านที่ไม่มีรูร่ัว เลือกอาหารที่จับเป็นก้อนไม่แตกร่วน เลือกอาหารเหลวโดยปล่อยใหไ้หลลงสู่ช่องคอหรอื

ฉีดเข้าช่องคอโดยตรง การพูดเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ป่วยต้องเผชิญอันเนื่องมาจากมีรูโหว่ที่เพดาน เมื่อการสื่อ

ความหมายด้วยเสียงพูดบกพร่องผูป้่วยมักหลีกเลี่ยงการพูดคุยแล้วใชภ้าษากายหรือการเขียนแทน ช่องโหวท่ี่

เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคในการควบคุมสภาพแวดล้อมในโพรงจมูกใหม้ีความชื้นที่หมาะสม สารคัดหลั่งที่ผลิตออกมา

จงึมลีักษณะข้นเหนียวและแหง้ตดิกับผนังโพรงจมูก และมีบางส่วนที่ไหลลงสู่ช่องปากซึ่งสร้างปัญหาอย่างมาก 

ความวกิารของขากรรไกรล่างมคีวามรุนแรงที่สุดเมื่อก่อให้เกิดการสูญเสียความต่อเนื่องของขากรรไกร 

ซึ่งน ามาสุ่ปัญหามีความผดิปกติในการเคลื่อนของขากรรไกร การสบฟันเปลี่ยน ลิ้นเคลื่อนได้จ ากัด ควบคุมการ
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ไหลของน้ าลายไม่ได้ และใบหนา้ผดิรูป การบูรณะความต่อเนื่องของขากรรไกรทันทีที่ผ่าตัดเอาเนื้องอกออกไป

เป็นการลดความรุนแรงของปัญหาที่ดทีี่สุด 

ลิน้มคีวามส าคัญต่อทั้งการบดเคีย้ว การกลืน และการพูด เมื่อลิ้นประสบปัญหาในการคลุกเคล้าและ

น าส่งอาหารเข้าสู่ด้านบดเคี้ยวเวลาในการเคี้ยวจะยาวนานขึน้ ผูป้่วยบางรายอาจจ าเป็นต้องกลืนอาหารทั้งๆ ที่ยัง

เคี้ยวไม่ละเอียด ในระหว่างการกลืนหากลิน้ไม่สามารถยกขึ้นไปสัมผัสแนบสนิทกับเพดานปากได้ก็จะมีอาหาร

บางสว่นตกค้างอยู่ในช่องปาก ขณะพูดหากลิน้วางอยู่ในต าแหนง่ที่ไม่ถูกต้องก็มีผลต่อเสียงและการสื่อ

ความหมาย เมื่อสูญเสียบางสว่นของลิ้นไปวิธีที่ดทีี่สุดในการบูรณะคือการใชเ้นื้อเยื่อปะปลูก 

การผ่าตัดต่อมน้ าเหลืองที่คอ มักน ามาสู่การเกิดผังผดืซึ่งท าให้การเคลื่อนของศรีษะและคอถูกจ ากัด 

การบริหารและนวดเพื่อลดความตงึตัวของแผลผา่ตัด จะช่วยให้ผูป้่วยเคลื่อนไหวศีรษะได้ดีขึน้ 

กำรบูรณะควำมวิกำรด้วยศัลยกรรม 

เป้าหมายสูงสุดของการบูรณะความวิการ คือ ช่องปากสามารถกลับมาท าหน้าที่ได้และไม่ผิดรูป หรอื

อย่างนอ้ยที่สุดตอ้งสามารควบคุมน้ าภายในช่องปากได้ การบูรณะดว้ยศัลยกรรมต้องให้เหมาะสมกับลักษณะของ

ความวกิาร ความพร้อมของเครื่องมอืและทักษะของแพทย์มีความส าคัญ กรณีความวิการขนาดเล็กถึงปานกลาง 

สามารถเลือกวิธีเย็บแผลปิด ปล่อยใหม้ีการหายแบบทุติยภูมิ หรอืใช้เทคนิกการยืดหรือย้ายต าแหน่งเนื้อเยื่อ

ใกล้เคียงมาปิดที่เรียกว่าแผ่นเนือ้ปะปลูกเฉพาะที่ (local flap)(3) เมื่อเลอืกแหล่งให้เนือ้เยื่อที่เหมาะสมแล้วจึง

ออกแบบโดยใหร้อยเย็บอยู่ตามแนวเส้นบนใบหนา้(4) ตัวอย่างการใช้แผน่เนือ้ปะปลูกเฉพาะที่แสดงในรูปที่ 8-1  

 

รูปท่ี 8-1 การแก้ไขความวิการของริมฝีปากล่าง 

กรณีไม่สามารถหาเนือ้เยื่อใกล้เคียงมาใช้ได้ ให้พิจารณาใช้เนื้อเยื่อในบริเวณที่ห่างออกไป เชน่ แผน่

เนือ้เยื่อปะปลูกมีฐานจากบริเวณอื่น (regional pedicle flap) ซึ่งยังคงได้รับการหล่อเลีย้งจากต้นก าเนิด แผ่นเนือ้

ปะปลูกอิสระ (free flap) ซึ่งได้รับการหลอ่เลี้ยงโดยเทคนิกการตัดต่อเส้นเลือด เลือกใช้เนื้อเยื่อที่มลีักษณะและ

สมบัติใกล้เคียงกับบริเวณทีต่้องการบูรณะ หากเนื้อเยื่อที่น ามาใช้มคีวามหนามากเกินไปจะท าให้เกิดการห้อยย้อย

ซึ่งกระทบต่อการท าหนา้ที่และความสวยงาม(3) 

กล้ามเนือ้ขมับเป็นแหล่งให้เนื้อเยื่อปะปลูกมีฐานที่ได้รับความนยิม เพราะอยู่ใกล้กับช่องปาก มีเส้น

เลือดหลอ่เลี้ยงมาก มีขนาดเพียงพอส าหรับใช้บูรณะความวกิารขนาดกลางและใหญ่ ประสบความส าเร็จสูง 

เนือ้เยื่อปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดี เกิดภาวะแทรกซ้อนในบริเวณใหเ้นือ้เยื่อน้อย และสามารถอ าพรางการ
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ยุบตัวของขมับด้วยผม(5, 6) เมื่อใชบู้รณะความวิการภายในช่องปากพบว่ามีเยื่อเมือกช่องปากเจรญิมาคลุมจนเต็ม

พืน้ที่ภายใน 4-6 สัปดาห ์และพังพืดที่เกิดขึ้นในระยะต่อมาช่วยใหเ้นื้อเยื่อปะปลูกแนบกับกระดูกขากรรไกรบน ดัง

แสดงในรูปที่ 8-2 อย่างไรก็ตามการใชบู้รณะบริเวณหลังฟันกรามล่าง (retromolar region) พืน้ปาก และเยื่อเมือก

แก้ม สามารถน าไปสู่การจ ากัดการเคลื่อนที่ของขากรรไกรได้(5)  

 

รูปท่ี 8-2 การปิดความวกิารของเพดานโดยใชเ้นื้อเยื่อปะปลูกมฐีานจากกล้ามเนื้อขมับ 

การใชแ้ผน่เนือ้เยื่ออสิระร่วมกับการตัดตอ่เส้นเลือด (microvascular  free flap) ช่วยใหส้ามารถบูรณะ

ความวกิารได้หลากหลายยิ่งขึ้น แผน่เนือ้เยื่อที่น ามาใช้มสี่วนประกอบตามความต้องการ มีหลากหลายแหล่งให้

เนือ้เยื่อใหเ้ลือกใช้ เชน่ ท้องแขนท่อนปลาย  (radial forearm flap) ท้องแขนท่อนปลายและกระดูกปลายแขนท่อน

ใน (ulnar forearm flap) กระดูกน่อง (fibular flap) กระดูกปีกสะโพกส่วนยอด (iliac crest flap) กระดูกสะบัก 

(scapula flap) กล้ามเนือ้ท้องส่วนล่าง (inferior rectus abdominis muscle flap) และล าใส้เล็กส่วนกลาง (jejunal 

flap)(7)  

แผ่นเนื้อเยื่ออสิระจากท้องแขนส่วนปลายเป็นเนือ้เยื่อปะปลูกที่นยิมใช้บูรณะความวิการของช่องปาก 

เนื่องจากมีผวิบาง ไม่มีขน  ผา่ตัดงา่ย ออกแบบได้หลากหลาย ประสบความส าเร็จสูง บริเวณให้เนือ้เยื่อเกิดพยาธิ

สภาพน้อยและสามารถจัดการได้งา่ยโดยการปิดส่วนเปลือยด้วยแผ่นเนื้อเยื่อบางส่วน (split thickness skin graft) 

ที่น ามาจากต้นขา(8) การบูรณะความวิการของลิ้นดว้ยแผน่เนือ้เยื่ออสิระจากท้องแขนสามารถอนุรักษ์การพูดได้

ดีกว่าการใชเ้นือ้เยื่อจากกล้ามเนือ้อก (pectoralis major flap)(9) กรณีสูญเสียลิ้นส่วนฐานอย่างนอ้ยร้อยละ 50 

ผูป้่วยยังคงสามารถพูดและกลืนได้(10) การบูรณะความวิการของเพดานอ่อนและคอหอยส่วนปากด้านข้าง (lateral 

oropharynx) ด้วยแผ่นเนื้อเยื่ออิสระจากท้องแขน ผูป้่วยยังคงประสบปัญหาการกลืนเนื่องจากมีการย้อนขึน้จมูก(11) 

เมื่อใชร้่วมกับเอ็นกล้ามเนื้ออันยาวของฝา่มอื (palmaris longus tendon) สามารถบูรณะการท าหนา้ที่ของเพดาน

อ่อนกรณีความวิการข้างเดียวขนาดกลางได้(12) กรณีสูญเสียเพดานออ่นทั้งหมดมีการพยากรณ์การออกเสียงที่ดี
(13) การบูรณะความวิการของรมิฝปีากโดยใช้แผน่เนือ้เยื่ออสิระจากท้องแขนร่วมกับเอ็นกล้ามเนือ้อันยาวของฝ่า

มอืท าให้รมิฝปีากท าหน้าที่ได้ดีทั้งขณะพัก ขณะพูด และขณะรับประทาน สามารถเม้มปากได้ภายหลังผ่าตัดไม่กี่

วัน ไม่มนี้ าลายไหลย้อยหรอืลมรั่ว และผูป้่วยยอมรับในเรื่องความสวยงาม(14, 15)  ตัวอย่างการใช้แผน่เนือ้เยื่ออสิระ

จากท้องแขนส่วนปลายแสดงในรูปที่ 8-3  
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รูปท่ี 8-3 การบูรณะความวิการด้วยแผ่นเนื้ออสิระจากท้องแขนสว่นปลาย  

กรณีความวกิารครอบคลุมโครงสรา้งแกนหลัก การปลูกกระดูก (bone graft) มีความจ าเป็น การบูรณะ

ขากรรไกรบนนิยมใชก้ระดูกปีกสะโพกส่วนยอด(16) การใชก้ระดูกน่องร่วมกับตาข่ายไทเทเนียม (titanium mesh) 

สามารถจ าลองรูปร่างของสันเหงอืกได้(17)  แผน่บูรณะไทเทเนียม (titanium reconstruction plate) ที่ดัดตามรูปร่าง

ของขากรรไกรสามารถชว่ยคงความต่อเนื่องของขากรรไกรและยึดกระดูกที่ปลูกถ่ายได้ เมื่อกระดูกเชื่อมติดกันดี

และขากรรไกรมีความแข็งแรงเพียงพอแล้วจงึค่อยน าแผน่บูรณะออก(18) ตัวอย่างการใชโ้ลหะเป็นโครงส าหรับการ

บูรณะแสดงในรูปที่ 8-4 

  

รูปท่ี 8-4 แสดงภาพรังสีของผูป่้วยท่ีปลูกถ่ายกระดูกรว่มกับใชต้าข่าย (ซ้าย) และแผ่นบูรณะไทเทเนยีม (ขวา) 

กรณีที่หลังผ่าตัดมีผวิเปลือยเกิดขึ้นนิยมใชผ้วิหนังปลูกถ่ายชนิดบางไปคลุมไว้ ซึ่งผวิที่ปลูกถ่ายจะได้รบั

การหลอ่เลี้ยงจากเนื้อเยื่อข้างใต้และเจริญเป็นช้ันผิวในเวลาตอ่มา ส าหรับบริเวณให้เนือ้เยื่อก็มกีารหายของแผล

ตามปกติ(3) การใช้ผวิหนังปลูกถ่ายชนิดบางปิดบนผิวเปลือยบริเวณท้องแขนที่ให้แผ่นเนื้ออสิระแสดงในรูปที่ 8-3 

และปิดบนผิวเปลือยด้านในของแก้มแสดงในรูปที่ 8-5 ผลลัพธ์ที่ได้คือแผลหายเร็วและมีการหดรั้งนอ้ย   
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รูปท่ี 8-5 การใชผ้ิวหนังปลูกถ่ายชนดิบางจากต้นขามาปลูกถ่ายบนผิวเปลอืยจากการผ่าตัด 

การบูรณะความวิการของขากรรไกรบน 

ขากรรไกรบนเป็นเสมือนกล่องที่มผีนัง 6 ด้าน ความวิการมักเกิดขึ้นกับผนังสว่นที่เป็นเพดานปากแก้ม

และฐานของเบ้าตา การบูรณะในกรณีที่ความวิการมีขนาดใหญ่จ าเป็นต้องใช้เนื้อเยื่อปริมาณมากและหลายชนิด
(19) การบูรณะพื้นเบ้าตาใช้การปลูกถ่ายกระดูก การบูรณะส่วนโค้งขากรรไกรบนใช้แผน่เนือ้เยื่อกระดูกที่มีเส้น

เลือดหลอ่เลี้ยง (vascularized bone flap) คลุมด้วยแผ่นเนือ้ปะปลูกอิสระ  กรณีต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ปริมาตร

เล็กถึงปานกลางแผน่เนือ้เยื่อที่เหมาะสม คือ ท้องแขนท่อนปลายที่ประกอบด้วยกล้ามเนือ้และผวิหนัง 

(fascicocutaneous) หรอืที่ประกอบด้วยกระดูกและผวิหนัง (osteocutaneous) กรณีตอ้งการพืน้ที่ขนาดกลางถึง

ใหญ่ปริมาตรใหญ่แผ่นเนื้อเยื่อที่เหมาะสม คือ กล้ามเนื้อท้องส่วนล่าง ส าหรับ ริมฝปีาก หนังตา และจมูก ซึ่งเป็น

อวัยวะที่ส าคัญ บนใบหน้า ควรท าแยกออกมาและใช้แผน่เนือ้เยื่อปะปลูกเฉพาะถ้าเป็นไปได้(19)  

การบูรณะบางสว่นของขากรรไกรบน ทางเลือกล าดับแรกคือแผ่นเนือ้ปะปลูกเฉพาะที่ ล าดับถัดมาคือ

แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกจากกล้ามเนือ้ขมับซึ่งเป็นบริเวณที่ได้มาง่ายท าได้รวดเร็วจึงสามารถท าในผูป้่วยที่ไม่ทนต่อ

การสลบเป็นเวลานานหรอืมีความเสี่ยงสูงตอ่การใชแ้ผ่นเนื้อเยื่ออสิระตัดต่อเส้นเลือดได้ ผลลัพธ์ภายหลังผ่าตัด

ด้วยวิธีการนีเ้ป็นที่พึงพอใจทั้งความสวยงามและการท าหน้าที่และถือเป็นทางเลือกแถวหน้าส าหรับการตัด

ขากรรไกรบนที่เก็บรักษาพืน้เบ้าตาและสันกระดูกด้านหนา้(20) 

การบูรณะความวิการของขากรรไกรล่าง 

การบูรณะความวิการของขากรรไกรล่างทันทีให้ผลลัพธ์ดีที่สุดทั้งการท าหน้าที่และความสวยงาม การ

บูรณะที่ลา่ช้าจะประสบกับอุปสรรคจากแผลเป็นและพังผืด(21) การปลูกถ่ายกระดูก (avascular bone grafts) 

สามารถใช้กับความวกิารขนาดเล็กถึงปานกลาง กระดูกชนิดโปร่ง (cancellous bone) มีเซลล์สร้างกระดูกปริมาณ

มากมีการสร้างระบบเส้นเลือด (revascularized) อย่างรวดเร็วภายหลังปลูก กระดูกชนิดโปร่งที่มสี่วนเปลือกนอก 

(corticocancellous bone) มีทั้งเซลล์สร้างกระดูกและความแข็งแรงเหมาะสมส าหรับสร้างให้ขากรรไกรมีความ

ต่อเนื่องแต่ในระยะแรกต้องมีการพยุงด้วยวัสดุเทียม (alloplastic materials)(21)  

แผ่นเนื้อปะปลูกกระดูกผิวหนังอสิระร่วมกับการตัดต่อเส้นเลือด (microvascular osteocutaneous free 

flaps) เป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบันและเป็นมาตรฐานส าหรับการบูรณะความวิการหลายเนื้อเยื่อ (composite defect) 
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เนื่องจากสามารถบูรณะความวิการได้ในคราวเดียว ทนความเครียดจากการบดเคี้ยวได้ และเกิดภาวะแทรกซ้อน

ในบริเวณให้เนือ้เยื่อน้อย(21)  

การใชเ้ครี่องมอืยืดกระดูก (osteogenetic distraction) เป็นการกระตุ้นใหม้ีการสร้างกระดูกใหม่บน

พืน้ผิวของกระดูกที่ถูกตัดให้แยกจากกัน วิธีการนี้เป็นการรักษาทางเลือกส าหรับการเพิ่มความยาวของกระดูก 

อย่างไรก็ตามด้วยเป็นเครื่องมอืที่มสี่วนประกอบโผล่ออกจากเนือ้เยื่อจึงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ นอกจากนี้แล้ว

ยังมีปัญหาเครื่องมอืหลวม มีอาการชา และความเสียหายที่ผิวหนังซึ่งน าไปสู่การเกิดแผลเป็นที่ใบหนา้(21) 

การใชว้ัสดุเทียม แผ่นบูรณะขากรรไกรล่าง (mandibular reconstruction plates) และสกรู เป็นวิธีที่ใช้กัน

อย่างกว้างขวางส าหรับบูรณะความวิการของขากรรไกรล่าง วัสดุที่นยิม คือ โลหะไร้สนิม และ ไทเทเนียม 

สามารถใช้รว่มกับแผน่เนือ้เยื่อปะปลูกมีฐานและแผน่เนื้อเยื่อปะปลูกอิสระ ปญัหาส าคัญของวิธีนี้คอืปฏิกิริยา

ต่อตา้นวัสดุเทียม(21) 

ปัจจุบันความส าเร็จในการบูรณะไม่ใช่เพียงการท าให้ขากรรไกรมีความตอ่เนื่องหากต้องบูรณะให้

กลับมาท าหน้าที่ในระบบบดเคีย้วได้ซึ่งมักจบด้วยการปลูกรากเทียม การปลูกรากเทียมสามารถท าในครั้งเดียวกัน

กับการบูรณะความวิการของกระดูก โดยให้รอ 4-6 เดือน จึงค่อยต่อสิ่งประดิษฐ์(21) 

การบูรณะความวิการของช่องปาก 

ช่องปากเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยส่วนเล็กๆ ที่มสีมบัติเฉพาะมากมาย การบูรณะความวิการให้

บรรลุผลทั้งรูปร่างรูปลักษณ์และการท าหน้าที่เป็นความท้าทาย เลือกใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกที่มคีวามเหมาะสม

ที่สุดทั้งเรื่องสแีละลักษณะพืน้ผิว การบูรณะเยื่อบุช่องปากมักใช้แผน่เนือ้เยื่อผิวหนังบางส่วนหรอืแผน่เนือ้เยื่อช่อง

ปาก  ด้วยความบางจึงไม่ท าให้เกิดปัญหาจ ากัดการเคลื่อนที่ของเนื้อเยื่อช่องปาก ลิน้เป็นส่วนที่บูรณะยากที่สุด

เพราะมีสว่นประกอบที่ซับซ้อนและมีหน้าที่ส าคัญมากมาย กรณีสูญเสียลิ้นบางส่วนนยิมใช้แผน่เนือ้เยื่อปะปลูก

อิสระจากท้องแขนส่วนปลาย กรณีที่สูญเสียทั้งหมดนิยมใชแ้ผน่เนือ้เยื่อปะปลูกอิสระจากกล้ามเนือ้หนา้ท้อง 

(rectus abdominis flap)  กรณีมีปัญหาเรื่องการหล่อเลี้ยงตอ้งพิจารณาใช้การตัดต่อเส้นเลือด(22)  

บทบำทหน้ำที่ของทันตแพทย์ 

เพื่อให้การรักษาและบูรณะความวกิารประสบผลส าเร็จสูงสุด ทันตแพทย์ตอ้งเข้าไปมีบทบาทและมี

ส่วนรว่มในการรักษาแบบสหวิทยาการ ก่อนการผ่าตัดต้องตรวจสภาพช่องปากของผู้ป่วยอย่างละเอียด ถ่ายภาพ

รังส ี พิจารณาและตัดสินว่าฟันซี่ไหนควรเก็บซี่ไหนควรถอน การบูรณะระบบบดเคีย้วสามารถใช้สิ่งประดิษฐ์แบบ

ใดได้บ้างภายใต้ขอ้จ ากัดทางกายวิภาค การถอนฟันควรท าล่วงหน้าหรอืท าในขณะผ่าตัด การบูรณะฟันและขูด

หนิปูนควรท าให้แลว้เสร็จก่อนการผ่าตัด ทั้งยังตอ้งให้ความรูแ้ละฝกึผูป้่วยใหส้ามารถดูแลอนามัยช่องปากและฟัน

ของตนเองให้อยู่ในสภาพดีใหไ้ด้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างรักษาและหลังจากนั้น จากนั้นจงึพิมพ์ปาก

ผูป้่วยเพื่อเป็นข้อมูลเบือ้งต้นและใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนทางทันตกรรมหรอืใช้เตรยีมอุปกรณ์สนับสนุน

การรักษา  
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หัวข้อที่ 9 

กำรรกัษำเนื้องอกโดยเคมีบ ำบัด 

การรักษาเนือ้งอก (มะเร็ง) มีพัฒนาการอย่างตอ่เนื่อง จากในอดีตที่เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ เมื่อมีการใช้

ยาระงับความรูส้ึกในการผ่าตัด มีการปรับปรุงเทคนิคและการควบคุมจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ ก่อน ค.ศ. 

1950 (พ.ศ. 2493) การผ่าตัดจึงเป็นวิธีการรักษามะเร็งที่ดทีี่สุด ต่อมาหลัง ค.ศ.1960 (พ.ศ. 2503) เริ่มใช้รังสี

รักษาส าหรับควบคุมโรคเฉพาะที่ ปัจจุบันการรักษามุ่งเน้นไปที่การควบคุมมะเร็งที่แพร่กระจายด้วยการใชย้า 

ชีววิทยาโมเลกุล และสื่อภูมิคุ้มกัน(1)  

ยารักษาโรคมะเร็งจ าแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ เคมีบ าบัด (chemotherapy) การบ าบัดด้วยวิธีการด้าน

ฮอร์โมน (hormonal therapy) การบ าบัดด้วยภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy) และ การบ าบัดที่เป้าหมาย (targeted 

therapies)(2) 

เคมีบ ำบัด  

เคมีบ าบัดเป็นสารออกฤทธิ์ยับยั้งหรอืท าลายเซลล์มะเร็งใชร้ักษามะเร็งระบบเลือดและควบคุมมะเร็งที่

แพร่กระจายโดยมีผลต่อเซลล์ที่อยู่ในกระบวนการแบ่งตัว แตย่ังมเีซลล์มะเร็งอีกเป็นจ านวนมากที่ไม่ได้รับผลจาก

ยาเพราะเซลล์มะเร็งมีทั้งที่อยู่ในระยะไม่แบ่งตัวระยะเพิ่มจ านวนอย่างต่อเนื่องและระยะพัก เพื่อให้สามารถ

ควบคุมและก าจัดเซลล์มะเร็งใหห้มดไปจากร่างกายจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกันหลายชนิดซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ใน

ระยะต่างๆ ของวัฏจักรที่ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ ระยะ G1 หรอื G0 เป็นช่วงเตรียมการเบือ้ต้นเพื่อการแบ่งตัว 

ระยะ S เป็นช่วงสรา้ง DNA ระยะ G2 เป็นช่วงเตรยีมการส าหรับรองรับกับเซลล์ลูกที่จะเกิดขึ้น และระยะ M เป็น

ช่วงแบ่งตัว โดยมีการพักใช้ยาเป็นระยะเพื่อให้เซลล์มะเร็งเข้าสู่กระบวนการแบ่งเซลล์(3)     

ยาเคมีบ าบัดจ าแนกตามกลไกการออกฤทธิ์ได้เป็น สารอัลคิเลต  (alkylating agent) สารต่อต้านเม

แทบอลิซึม (antimetabolite) ยาปฏิชีวนะต่อต้านมะเร็ง (anti-tumor antibiotics) สารสเตียรอยด์และฮอร์โมน 

(steroid and hormonal agents) อัลคาลอยด์จากพืช (plant alkaloids) บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonate) และ สาร

ใหม่ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1(4)  

ยาที่ใช้บ่อยในมะเร็งบริเวณศรีษะและคอ คือ cyclophosphamide, cisplatin, 5-fluorouracil, 

methotrexate, bleomycin และ vinblastine(5) โดยใหย้าก่อนศัลยกรรม (induction) ให้พร้อมกับรังสรีักษาภายหลัง

ศัลยกรรม (chemoradiotherapy) หรอืให้ทั้งสองช่วง ปัจจุบันการรักษาเสริมด้วยเคมีบ าบัดและรังสรีักษาเป็น

มาตรฐานการรักษาส าหรับมะเร็งศรีษะและคอขั้นรุนแรง ยาเคมีบัดที่นยิมใช้ในช่วงรับรังสีรักษาคือ cisplatin 100 

มก./ตร.ม. ให้ในวันที่ 1, 22 และ 43(6)   

  



 

หน
า้ 

58
 

ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มเคมบี าบัด กลไกการออกฤทธิ์ และตัวอย่างยา(4) 

กลุ่ม กลไกกำรออกฤทธิ์ ตัวอย่ำง 

สำรอัลคิเลต   ไมจ่ าเพาะระยะของวัฏจักรเซลล์ 

ควบคุมการเพิ่มจ านวนอยา่งรวดเร็ว 

mechlorethamine 

cyclophosphamide 

chlorambucil 

ifosfamide 

procarbazine 

cisplatin 

oxaliplatin 

สำรต่อต้ำนเมแทบอลิซึม จ าเพาะระยะของวัฏจักรเซลล์ (ระยะ เอส) 

เข้าสวมต าแหนง่ในโมเลกุลดีเอ็นเอ  

มผีลตอ่การท าหน้าท่ีของเอนไซม์จ าเป็นส าหรับ 

เมแทบอลซิึมของเซลล์และการสร้างโปรทีนของเซลล์ 

ผล คือ เซลล์ขาดอาหาร (starvation) 

6-mercaptopurine 

5-fluorouracil 

gemcitabine 

methotrexate 

ยำปฏิชีวนะต่อต้ำนมะเร็ง  ไมจ่ าเพาะระยะของวัฏจักรเซลล์ 

จับกับดีเอ็นเอ ป้องกันการสร้างอาร์เอ็นเอ  

ขัดขวางการสร้างโปรทีน ผล คือ เซลล์ตาย  

doxorubicin 

mitoxantrone  

bleomycin 

สำรสเตียรอยด์ และฮอร์โมน ปรับเปลี่ยนการพ่ึงพาฮอร์โมนภายในเซลล์ 

ผล คือ ยับยัง้การเจรญิของเซลล์ 

tamoxifen 

อัลคำลอยด์จำกพืช จ าเพาะระยะของวัฏจักรเซลล์ (ระยะ เอ็ม) 

ผล คือ เซลล์แบ่งตัวไม่ได้ 

vincristine 

vinblastine 

บิสฟอสโฟเนต ยับยัง้การท าหน้าท่ีของเซลล์สลายกระดูก (osteoclast) - 

สำรใหม่ กระท าต่อเป้าหมายจ าเพาะ 

ยับยัง้การเปลี่ยนแปลงท่ีจ าเป็นส าหรับการซ่อมดีเอ็นเอ 

- 

 

การดื้อยาเคมีบ าบัด 

เคมีบ าบัดเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพแต่มักประสบปัญหาการดื้อยา โดยความล้มเหลวในการใช้ยา

มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ การดูดซึมยา เมแทบอลิซึม (metabolism) ของยา การน าส่งยาไปยังเนือ้เยื่อเป้าหมาย  

และอุปสรรคขัดขวางการเข้าถึงของยา ซึ่งมีกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้อง คือ 1) ยาที่ละลายน้ ามีการดูดซึมลดลง

จึงจ าเป็นต้องใช้สารน าส่งยาเข้าสู่เซลล์ 2) การเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์หลายประการมีผลต่อประสิทธิภาพของ

ยา เช่น กระบวนการตายของเซลล์ (apoptosis) ที่ลดลง 3) มกีระบวนการใชพ้ลังงานในการขับยาที่ไม่ชอบน้ าผ่าน

ทาง พีกลัยโคโปตีน (P-glycoprotein; P-gp) เพิ่มขึน้ ส่งผลใหค้วามเข้มขน้ของยาภายในเซลล์อยู่ในระดับต่ ากว่าที่

จะท าให้เซลล์ตาย (sub-lethal level)(7)  

เพื่อส่งเสริมความส าเร็จในการให้ยาเคมีบ าบัดได้มคีวามพยายามพัฒนาเครื่องดื่มสกัดจากพืชผักผลไม้

และอาหารเสริมสมุนไพรให้เป็นสารต้านการดื้อยา(7, 8) เนื่องจากพบฤทธิ์การต้านมะเร็งโดยหยุดยั้งกระบวนการที่

เกี่ยวข้อง คือ การเปลี่ยนรูปของเซลล์ การเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว การรุกราน การสร้างหลอดเลือด การ

แพร่กระจาย การแสดงออกของสารอักเสบ(7) และการควบคุมการท างานของพีกลัยโคโปตีน(8)  
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อาการข้างเคียงจากเคมีบ าบัด 

ยาเคมีบ าบัดไม่มคีวามจ าเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ดังนัน้เนือ้เยื่อที่มวีัฏจักรเซลล์ (cell cycle) สั้น มี

อัตราการเจรญิและทดแทนสูง อาทิ ไขกระดูก รากผม และเยื่อบุผวิทางเดินอาหาร จงึได้รับผลกระทบจากการใช้

ยาและมีอาการแสดง คือ  คลื่นเหยีน (nausea) อาเจียน (vomiting) ผมร่วง (alopecia) กลุ่มอาการมอืเท้า (hand-

foot syndrome) ซึ่งมีอาการน าคือชาตามด้วยอาการเจ็บและบวมแบบสมมาตร โดยมีอาการข้างเคียงที่ต้องให้

ความส าคัญคือการกดไขกระดูกซึ่งน ามาสูภ่าวะเม็ดเลือดขาวนอ้ย (leukopenia) ปัญหานีม้ักพบภายหลังได้รับยา

ประมาณ 10 วัน ภาวะเกล็ดเลือดนอ้ย (thrombocytopenia) มักพบภายหลังได้รับยาประมาณ 10-14 วัน และ

ภาวะเลือดจาง แม้วา่อาการข้างเคียงส่วนใหญ่จะค่อยๆ หายไปหลังการรักษาเสร็จสิน้ แตก่ารท าลายอย่างถาวรก็

มีได้ เชน่ กล้ามเนือ้หัวใจผดิปกติ เกิดพังผดืที่ปอด ไตวายเรื้อรัง  และ เป็นหมัน (sterility)(5) 

ภาวะแทรกซ้อนบริเวณชอ่งปาก 

เมื่อภาวะแทรกซ้อนจากเคมีบ าบัดแสดงในช่องปากเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของทันตแพทย์ในการ

ควบคุมและจัดการ ปัญหาที่พบบ่อย คือ เยื่อเมอืกอักเสบ (mucisitis) ติดเชือ้ การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท

และฟัน เสียการรูร้ส น้ าลายน้อย ปากแห้ง เลือดออกง่าย และการพัฒนาภาวะกระดูกตาย(5)  

เยื่อเมอืกอักเสบเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยไม่อดทนต่อการรับเคมีบ าบัดและน าไปสู่ภาวะทุพ

โภชนาการ ปัญหานีเ้กิดขึน้เพราะเซลล์เยื่อเมือกช่องปากมีวงรอบในการผลัดเปลี่ยนเซลล์สั้น เซลล์ช้ันเบเซิล 

(basal cell layer) ซึ่งท าหนา้ที่สรา้งเซลล์ใหม่ถูกท าลาย จงึน ามาสู่ภาวะสูญเสียการทดแทนหรอืการหมุนเวียนของ

เซลล์และมีการหลุดลองของเยื่อเมื่อช่องปากซึ่งมักตามมาด้วยการเป็นแผล ปัญหานีเ้กิดหลังรับเคมีบ าบัด 4-7 

วัน(5, 9) และเมื่อเกิดภาวะไขกระดูกถูกกดก็จะน ามาสู่การไวต่อการโจมตีโดยจุลชีพ ปัญหานี้เกิดในชว่งวันที่ 10-21 

ของการรับเคมีบ าบัด(9) โดยเยื่อเมอืกช่องปากที่ประสบกับปัญหานีม้ากที่สุด คือ เยื่อเมอืกช่องปากที่ไม่มเีค

อราติน (non-keratinized area) เชน่ แก้ม พืน้ปาก ท้องลิ้น และเพดานอ่อน โดยอาการนี้มักจะหายไปหลังจบการ

ให้เคมีบ าบัด 2-4 สัปดาห์(5) 

เยื่อเมอืกอักเสบจ าแนกเป็น 4 ระยะ คือ 1) ระยะหลอดเลือด หรอื ระยะอักเสบขั้นเริ่มแรก ในช่วงนี้

เซลล์จะปลดปล่อยสารสื่อการอักเสบออกมาจึงส่งเสริมความเสียหายให้รุนแรงมากขึ้น และ ยาซึมผ่านหลอด

เลือดได้มาขึน้จึงน ามาสู่การมีปริมาณยาในเยื่อเมอืกสูงขึน้ 2) ระยะเยื่อบุผวิ เกิดขึน้ในวันที่ 4-5 ของการรับยา 

เนื่องจากเซลล์มกีารแบ่งตัวช้าและการผลัดเปลี่ยนเซลล์ลดลงท าให้เยื่อเมอืกมีลักษณะเป็นสีแดง ช่วงนี้ผูป้่วยจะมี

ความล าบากในการพูด กลืน เคี้ยว ฯลฯ 3) ระยะแผลอักเสบ พบในสัปดาห์แรกของการรับยา มีการตัง้รกรากของ

เชื้อจุลชพีบนผวิเยื่อเมอืก 4) ระยะแผลหาย ช่วงนีก้ินเวลา 12-16 วัน เซลล์เยื่อบุผิวเพิ่มจ านวน มีการสร้างเม็ด

เลือด มีการกลับคืนของเชือ้จุลชีพพืน้ถิ่น และปัจจัยแทรกแซงอื่นๆ หายไป(9, 10) 

เยื่อเมอืกอักเสบมีอาการแสดงเริ่มแรก คือ บวมแดงร้อนปวดแสบปวดร้อนและไวต่ออาหารเผ็ดร้อน 

จากนั้นเกิดเป็นปื้นสีขาวหลุดลอกตามด้วยเป็นแผลอักเสบที่เจ็บปวดซึ่งน ามาสู่ภาวะทุพโภชนาการและขาดน้ า 

ในช่วงนีใ้ห้ดูแลรักษาแบบประคับประคองโดยบรรเทาอาการไม่สบายที่เกิดขึน้ เชน่ ให้ยาชาเฉพาะที่ ยาต้านจุลชีพ 

และสารปกป้องเซลล์ เชน่ เอมิฟอสทีน (amifostine) และ ไซโตไคน์ (cytokines) (10)  
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ยาชาเฉพาะที่รูปแบบข้นหนืด (viscous) เชน่ ลิโดเคน (lidocaine) ไดโคลนิน (dyclonine) ไดเฟนไฮดารา

มินไฮโดรคลอไรด์ (diphenhydramine hydrochloride) ช่วยใหผู้ป้่วยมีความอดทนกับความไม่สบายต่างๆ ได้มาก

ขึน้(4) น้ ายาบ้วนปากที่ใชต้้องหลีกเลี่ยงสูตรที่มสี่วนประกอบเป็น แอลกอฮอล์ ฟีนอล์ อะโรมาตกิส์ แอสตรินเจนท์ 

(astringents) น้ ามัน และสารระงับเชื้อ (antiseptics) พบว่าน้ ายาบ้วนปากโซเดียมไบคารบ์อเนตที่เตรยีมจาก เกลือ 

½ ช้อนชา  เบคกิง้โซดา (baking soda) ½ ช้อนชา ผสมน้ า 16 ออนซ์  (473 มล.) ช่วยลดความเป็นกรด เจือจาง

มูกสะสม และลดการจับกลุ่มของเชือ้รา(4)   

การตดิเชื้อเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบมากและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเมื่อเกิดในช่วงไขกระดูกถูกกด (หลัง

รับเคมีบ าบัดประมาณ 7 วัน)(11) เม็ดโลหิตขาว (leukocyte) ลดลงท าให้ไม่สามารถต้านทานการเกาะกลุ่มการบุก

รุกและการติดเชือ้ฉวยโอกาส(12) เชื้อแบคทีเรยีที่เป็นปัญหามักเป็นแกรมลบ แคนดิดาเป็นเชื้อราที่พบบ่อยซึ่ง

ตอบสนองตอ่การรักษาด้วยสารต้านเชื้อราเฉพาะที่และทางระบบ เฮอร์ปีส์ ซิมเพล็กซ์ (herpes simplex) เป็นเชือ้

ไวรัสที่พบบ่อยซึ่งตอบสนองตอ่การรักษด้วย อะไซโคลเวียร์ (acyclovir) การรักษา แวรเิซลลา ซอสเตอร์ ไวรัส 

(varicellar-zoster) ต้องใช้ยาหลายชนิดตามความรุนแรงของอาการ ไซโตเมกกาไวรัส (cytomegalovirus) ที่มักจู่

โจมในชว่งต้นของการเกิดไขกระดูกใหม่ตอบสนองตอ่การรักษาด้วย แกนซิโคลเวียร์ (ganciclovior) ส าหรับ

เอบสไตบารไ์วรัส (epstein-barr virus) มักจูโ่จมหลังยุติการท าลายเซลล์ไขกระดูก (myeloablative therapy) ก่อน

การปลูกถ่ายไขกระดูก(5) เพื่อลดความเสี่ยงการตดิเชื้อรุนแรงจ าเป็นต้องควบคุมช่องปากไม่ใหเ้ป็นแหล่งของเชื้อ

โรค 

ภาวะเลือดออกง่ายในผู้ป่วยรับเคมีบ าบัดเป็นผลสืบเนื่องมาจากมคีวามบกพร่องของไขกระดูกท าให้เกิด

ภาวะเกล็ดเลือดต่ าซึ่งโดยปกติแล้วควรมคี่า 150,000-400,000 / มม3 เมื่อมีค่าต่ ากว่า 60,000 / มม3 ถือว่าอยู่

ในภาวะเกล็ดเลือดน้อย(12) ลักษณะทางคลินกิของภาวะนีป้ระกอบด้วย มจีุดเลือดออก (petechiae) หอ้เลือด 

(ecchymosis) มกี้อนเลือดใต้ผวิ (hematomas) หรอืมเีลือดซึมทั่วไป (diffuse bleeding) กรณีเกล็ดเลือดต่ ากว่า 

50,000 / มม3 ไม่ควรถอนฟันหรอืท าศัลยกรรมใดๆ และเมื่อเกล็ดเลือดต่ ากว่า 20,000 / มม3 เลือดจะออกได้เอง

โดยเฉพาะเมื่อมีเหงอืกอักเสบ ในสถานการณเ์ช่นนี้ให้ใช้สารทีท่ าให้หลอดเลือดหดตัว เชน่ อิพิเนฟรนิ (topical 

epinephrine) สารที่ยึดกับเยื่อเมอืก เชน่ ไซยาโนอะครเิลท (cyanoacrylate) สารช่วยการแข็งตัวของเลือด 

(procoagulating agents) เชน่ ทรอมบิน (topical thrombin) หรอื คอลลาเจนห้ามเลือด (hemostatic collagen)(5) 

หากไม่สามารถควบคุมเลือดออกได้อาจตอ้งให้เกล็ดเลือดซึ่งมคี่าครึ่งชีวติเพียง 4-5 วันเท่านั้น(12) ในระยะนีใ้ห้ท า

ความสะอาดช่องปากโดยเช็ดด้วยก๊อซหรอืส าลีชุบสารต้านจุลชีพ (antimicrobial agent)(4) 

เคมีบ าบัดหลายชนิดเป็นพิษต่อระบบประสาทท าให้ผู้ป่วยมีความรู้สกึเจ็บลึกๆ ที่ขากรรไกรหรอืเจ็บจาก

การสัมผัส อาการนี้มีแนวโน้มหายไปภายใน 1 สัปดาห์หลังจบการให้ยา การตรวจอย่างละเอียดจะช่วยใหส้ามารถ

จ าแนกออกจากโรคฟันได้(4, 5) นอกจากนีแ้ล้วการแพรข่องยาเขา้ไปในช่องปากยังท าให้ผู้ป่วยมีการรับรสเปลี่ยนไป

โดยรู้สกึถึงรสโลหะ ปัญหานีเ้กิดขึ้นหลังรับยาไม่กี่สัปดาห์และมักกลับเป็นปกติภายในไม่กี่สัปดาห์เช่นกัน(5) 

ภาวะน้ าลายน้อยและปากแหง้จากเคมีบ าบัดเป็นสิ่งที่เกิดขึน้เพียงช่ัวคราว เยื่อเมอืกช่องปากของผู้มี

ภาวะน้ าลายน้อยจะมีลักษณะเป็นมันเงาฝอ่และแหง้ เมื่อมีภาวะนีเ้กิดขึ้นก็จะน ามาสู่ปัญหาเยื่อเมอืกอักเสบ ติด

เชื้อรา กลืนล าบาก และทุพโภชนาการ ที่รุนแรงขึ้น มีการเพิ่มจ านวนของเชือ้แบคทีเรยี คราบจุลินทรีย์ และแมที



 

หน
า้ 

61
 

เรียลอัลบา (material alba) มากขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดฟันผุและโรคปริทันต์ การลดลงของอะไมเลส

และอิมมูโนโกลบูลินเอ (IgA) เพิ่มโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาส (opportunistic microorganisms)(4) ในระหว่างรอให้

น้ าลายกลับคืนผูป้่วยควรดื่มน้ าให้มาก อมน้ าแข็งก้อนเล็กๆ และอมลูกอมหรอืเคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มนี้ าตาลเพื่อ

กระตุน้การหลั่งน้ าลาย(4, 5, 12) 

บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonate) เป็นยายับยั้งการสลายกระดูกที่มอีาการข้างเคียงคือการเกิดภาวะ

กระดูกตาย โดยพบว่าการเกิดภาวะนี้มีความสัมพันธ์กับยากลุ่ม โซลีโดรนิค (zoledronic acid; Zometa®) และ พา

มิโดรเนท (pamidronate; Aredia®) การตายของกระดูกอาจเกิดขึ้นเองหรอืเกิดขึ้นภายหลังการรักษาทางทันตก

รรมที่รุกราน (invasive) เช่น ถอนฟัน และทันตกรรมรากเทียม ผูป้่วยที่ได้รับยากลุ่มนี ้คือ ผูป้่วยมะเร็งกระดูกซึ่ง

จะรับยานีท้างเส้นเลือด (4 มก/เดือน) เพื่อส่งเสริมการรอดชีวติและคุณภาพชีวติ ผูป้่วยมัลติเปิลไมอิโลมา 

(multiple myeloma) ซึ่งใช้ยานีเ้พื่อให้การสร้างกระดูกใหม่ดขีึน้ ผูป้่วยมะเร็งไฮเปอร์คาลซีเมยี (malignant 

hypercalcemia) ซึ่งใช้ยานีเ้พื่อลดระดับแคลเซียมในซีรัม(4, 5)  

เคมีบ าบัดเป็นยาที่มีผลทางระบบการได้รับยาในวัยเด็กที่ย่อมสง่ผลพัฒนาการของฟันด้วย โดยอาจท า

ให้ล่าช้า มกีารเจรญิบกพร่อง มีขนาดเล็ก(5) 

แนวทางใหก้ารรักษาทางทันตกรรมในผูป้่วยรับเคมีบ าบัด 

การรักษาทางทันตกรรมในผูป้่วยมีแผนรับเคมีบ าบัดจ าเป็นต้องทราบสภาวะโรคและแผนการรักษาเพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การตรวจช่องปากต้องท าอย่างละเอียดถี่ถ้วน ภาพถ่ายรังสมีีความจ าเป็นส าหรับ

การวินจิฉัยรอยโรคปลายรากพยาธิสภาพของกระดูกและอวัยวะปริทันต์ การใส่ฟันเทียมตอ้งไม่ท าให้เนือ้เยื่อ

ระคายเคืองและบาดเจ็บ ก าจัดแหล่งเชื้อโรคภายในช่องปาก ถอนฟันที่มีการพยากรณ์โรคไม่ดี เคลือบหลุมร่อง

ฟัน อุดฟันที่ผุ แก้ไขหรอืเปลี่ยนวัสดุอุดที่ช ารุด ก าจัดหินน้ าลาย แนะน าการดูแลอนามัยช่องปาก ให้ใชฟ้ลูออไรด์

และกลั้วปากด้วยคลอเฮกซิดนิความเขม้ข้นรอ้ยละ 0.12 และชีใ้ห้ผูป้่วยตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น

ในการดูแลควบคุมอนามัยช่องปากใหด้ีอยู่เสมอ การถอนฟันต้องท าก่อนรับยาอย่างนอ้ย 2 สัปดาห ์ งาน

ศัลยกรรมใหญ่ให้ท าก่อนรับยา 4-6 สัปดาห ์ กรณีผู้ป่วยรับบิสฟอสโฟเนตทางเส้นเลือดหากต้องท าศัลกรรมถา้

เป็นไปได้ควรรอให้แผลหาย 4-6 สัปดาห์(5) ผูป้่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) ต้องถอนฟันที่มีเงาโปร่งรังสีที่

ปลายรากและฟันที่เป็นโรคปริทันต์รุนแรง(13)  

ระหว่างรับเคมีบ าบัด ก่อนด าเนนิการทางทันตกรรมใดๆ ต้องทราบระดับการกดภูมิคุม้กันเสมอ โดยให้

รักษาเฉพาะภาวะแทรกซ้อนควบคุมการตดิเชื้อและลดความเจ็บปวด ห้ามให้การรักษาทางทันตกรรมทั่วไป ต้อง

ระมัดระวังในการจ่ายยา การจา่ยยาปฏิชีวนะหากพบว่าไตมีการก าจัดของเสียบกพร่องต้องให้ยาในปริมาณที่

สัมพันธ์กับค่าการก าจัดครีตินนิ (creatinine clearance value) และต้องย้ าให้ผูป้่วยควบคุมอนามัยช่องปากต่อไป 

กรณีรับบิสฟอสโฟเนตทางเส้นเลือดไม่มขี้อห้ามในการรักษาทันตกรรมแบบอนุรักษ์แตใ่ห้ระมัดระวังการระคาย

เคืองตอ่เนือ้เยื่อและกระดูก การถอนฟันใหท้ าเฉพาะเมื่อจ าเป็นและท าให้เกิดภยันตรายตอ่กระดูกน้อยที่สุดขูด

แผลท าความสะอาดและเย็บปิด ให้จา่ยยาปฏิชีวนิะทั้งก่อนและหลังการถอนฟัน ในส่วนการจัดฟันนัน้ไม่แนะน า

เนื่องจากบิสฟอสโฟเนตมีผลยังยั้งการท างานของเซลล์สลายกระดูก (osteoclast)(5) 
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ภายหลังเสร็จสิ้นการรักษาด้วยเคมีบ าบัด เมื่อผูป้่วยฟื้นตัวและระบบภูมคิุ้มกันได้รับการบูรณะแล้ว การ

รักษาทางทันตกรรมทุกอย่างสามารถท าได้ตามปกติ ย้ าผูป้่วยใหดู้แลควบคุมอนามัยชอ่งปากใหด้ีอยู่เสมอ กรณีมี

ประวัติรับบิสฟอสโฟเนตทางเส้นเลือดใหย้ังคงปฏิบัติเช่นเดียวกับขณะรับยาเนื่องจากยามีครึ่งชีวติอยู่ในช่วง 1-10 

ปี(5)   

กำรบ ำบัดด้วยวิธีกำรด้ำนฮอร์โมน  

ด้วยความเข้าใจถึงบทบาทของฮอร์โมนตอ่การเจรญิของเซลล์ ได้น ามาสู่วิธีการบ าบัดมะเร็งที่

ตอบสนองตอ่ฮอร์โมน คือ ท าให้เซลล์มะเร็งขาดฮอร์โมนส าหรับกระตุ้นการเจรญิเติบโต โดยยาอาจขัดขวางการ

ผลติฮอร์โมน หรอื ขัดขวางที่ตัวรับฮอร์โมนบนผิวเซลล์มะเร็ง(14)  

กำรบ ำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน 

การบ าบัดด้วยภูมคิุ้มกันเป็นการจัดการกับระบบภูมคิุ้มกันของร่างกายและ/หรอืการใชป้ระโยชน์ของ

ส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกัน โดยใช้สารและผลิตภัณฑ์ส าหรับเพิ่มสมรรถนะระบบภูมคิุ้มกันของร่างกายใน

การจัดการกับเซลล์มะเร็ง เชน่ ตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่จ าเพาะเจาะจง ไซโตไคน์ (cytokine) เซลล์ภูมิคุ้มกัน วัคซีน 

และสารภูมิต้านทาน (15) 

ตัวกระตุ้นภูมคิุ้มกันไม่จ าเพาะเจาะจงเป็นสารธรรมชาติและสารสังเคราะหท์ี่สามารถกระตุ้นการอักเสบ

ที่ไม่จ าเพาะเจาะจงซึ่งมีผลต่อเซลล์มะเร็ง ในยุคแรก คือ ไลโปพอลิแซคคาไรด์ (lipopolysaccharide) และ ไกลโค

โปรตนี (glycoprotein) ของแบคทีเรยี ยุคต่อมา คือ อินเตอรเ์ฟียรอน (interferon) สารสกัดจากต่อมไทมัส (thymus 

extract) เลวามโิซล (levamisole) โบรพิรมิิน (bropirimine) ไซเมทิดนี (cimetidine) โดยมี 2 ชนิด ที่ได้รับการรับรอง

ส าหรับการรักษามะเร็ง คือ 1) บีซีจี (Bacillus-Calmette-Guerin; BCG) เป็นสารจากแบคทีเรยีที่มผีลกระตุ้นการ

ตอบสนองด้วยการอักเสบที่น าไปสู่การเขา้มาของเซลล์ภูมิคุ้มกันและการหลั่งไซโตไคน์ที่เป็นพิษต่อเซลล ์ ใช้

ส าหรับรักษามะเร็งผวิกระเพาะปัสสาวะ 2) เลวามโิซล เป็นสารสังเคราะหท์ี่ใชร้ักษาพยาธิในสัตว์มาเป็นเวลานาน 

ต่อมาพบว่ามีสมบัติกระตุ้นภูมคิุ้มกันไม่เจาะจงจึงมคีวามพยายามน ามาใช้ในการรักษามะเร็งแตไ่ม่ได้รับความ

นิยม แตเ่มื่อทดลองใชร้่วมกับยาเคมีบ าบัด (5-fluoruracil; 5-FU) พบว่าช่วยเสริมการรักษามะเร็งล าไส้ได้(15) 

ไซโตไคน์ เป็นตัวส่งสารระดับโมเลกุลของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ท าให้เกิดการร่วมมอืมุ่งมั่นและตอบสนองตอ่

สารก่อภูมคิุ้มกันเป้าหมาย การหลั่งไซโตไคน์ท าให้สื่อสัญญานแพรก่ระจายอย่างรวดเร็ว ภูมคิุ้มกันไซโตไคน์ที่

ได้รับการรับรอง คือ  อินเตอรล์ิวคิน 2 (Interleulin-2; IL-2) ใช้ส าหรับเมลาโนมามาที่แพร่กระจาย (metastatic 

melamona) และมะเร็งของไต (renal cell carcinoma) อินเตอรเ์ฟียรอนอัลฟา (Interferon-œ ; IFN- œ) ใช้เป็นตัว
เสริมในการรักษาเมลาโนมาระยะ 3(15, 16) 

เซลล์ภูมิคุ้มกันได้จากการน าเซลล์ภูมิคุ้มกันที่แทรกอยู่ในก้อนเนือ้งอกมาเลี้ยงในสภาพแวดล้อมจ าลอง

นอกร่างกาย (ex vivo) โดยหล่อเลี้ยงดว้ยสารกระตุ้นการเจรญิของเซลล์ (T-lymphocyte) จากนั้นเลือกเฉพาะ

เซลล์ที่มีตัวรับเฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งมาเพิ่มจ านวนเพื่อน าไปถ่ายโอนกลับเข้าไปในตัวผู้ป่วยที่ผ่าน

กระบวนการก าจัดภูมิคุ้มกันโดยวิธีเคมีบ าบัดหรอืเคมีบ าบัดร่วมกับการฉายแสงทั่วร่างเพื่อยืดเวลาการท าลาย

เซลล์มะเร็งในผูป้่วยเมลาโนมาที่แพร่กระจาย(17) 
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วัคซีนป้องกันมะเร็งเป็นแนวคิดที่เริ่มจากการค้นพบสารก่อภูมติ้านทานที่สัมพันธ์กับมะเร็งและมีการ

แสดงออกที่จ าแนกออกจากเซลล์ปกติได้ การใชว้ัคซีนเพื่อชักน าการตอบสนองของภูมิคุม้กันต่อเซลล์มะเร็งมี

ความเป็นไปได้โดยภูมคิุ้มกันจะท าหนา้ที่ทันทีที่มเีซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกาย วัคซีนที่รับรองโดยองค์การอาหาร

และยาของสหรัฐอเมริกาที่ใช้กระบวนการป้องกันมะเร็งโดยชักน าการตอบสนองของภูมิคุม้กันต่อไวรัสที่เป็น

สาเหตุของการพัฒนาเป็นมะเร็ง คือ ป้องกันการตดิเชือ้ไวรัสแพปพิลโลมาของคน (human papilloma virus; HPV) 

ซึ่งสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งปากมดลูก และ วัคซีนตับอักเสบบี (hepatitis B vaccines) ส าหรับปกป้องจากการติด

เชื้อเรื้อรังที่น าไปสู่มะเร็งตับ(18, 19) 

สารภูมิต้านทานโมโนโคลนอล (monoclonal antibody) เป็นสารที่จู่โจมเป้าหมายคือสารก่อภูมิต้านทาน 

(antigen) เฉพาะที่อยู่บนผิวเซลล์มะเร็ง  สารนี้สามารถรักษามะเร็งหลายชนิดได้อย่างจ าเพาะเจาะจง โดยมียา

หลายชนิดที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถใช้เดี่ยวๆ หรอื ใช้รว่มกับ

เคมีบ าบัดหรอืรังสีรักษา อย่างไรก็ตามมีหลายประเด็นที่ตอ้งพิจารณา ดังนี้(1)  

1. การเลือกเป้าหมายสารก่อภูมิต้านทานที่จ าเพาะเจาะจง ส าหรับเซลล์มะเร็งสว่นใหญ่ไม่ใช่เซลล์ปกติ และ

ไม่ใช่สารก่อภูมิต้านทานที่หลุดออกมาอยู่ในระบบไหลเวียน  

2. หากภูมคิุ้มกันของร่างกายถูกกระตุ้น สิ่งที่ตามมา คือ ประสิทธิภาพการรักษาลดลง และ ลดโอกาสการ

ใชค้รั้งต่อไป  

3. การแทรกซึมเขา้ไปยังก้อนมะเร็งมีอุปสรรคมากมาย เช่น เยื่อบุโพรงเส้นเลือด สิ่งกีดขวางสิ่งพยุงและเยื่อ

บุผวิ และแรงดันสารน้ าแทรกระหว่างเซลล์ (interstitial fluid pressure; IFP) ที่มคี่าสูง ประกอบกับ

ก้อนมะเร็งมีความหลากหลายจึงเป็นยากที่จะจัดการได้อย่างสมบูรณ์    

4. ครึ่งอายุของสารภูมิต้านทาน  

5. ความสามารถของสารภูมิต้านทานในการเรียกเซลล์ภูมิคุ้มกันมาท าหนา้ที่ก าจัดเซลล์มะเร็ง 

กำรบ ำบัดที่เป้ำหมำย  

การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในการรักษามะเร็งเกิดขึ้นประมาณ ปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ.2538) จากเดิมที่ใช้

สารที่เป็นพิษต่อเซลล์เปลี่ยนมาเป็นการใช้ยาที่สามารถล๊อกเป้าหมายเซลล์มะเร็งได้ ท าให้การท าลายและหยุดยั้ง

การเจรญิของเซลล์มะเร็งงา่ยขึ้น(20) การบ าบัดที่เป้าหมาย (targeted therapy) เป็นยาทีอ่อกแบบให้แทรกแซง

โปรตนีเป้าหมายจ าเพาะที่เชื่อวา่มีบทบาทส าคัญต่อการเจรญิของเซลล์มะเร็ง ความสามารถในการระบุแอนติเจน

ของเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุลเป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาวิธีการรักษาที่มปีระสิทธิภาพ คือ ใช้โมเลกุล

ขนาดเล็กที่ยับยั้งโปรตนีเป้าหมาย (small molecules inhibitor) ใช้ลแิกนดส์ (ligands) บรรจุโมเลกุลออกฤทธิ์  ใช้

การยับยั้งการสร้างหลอดเลือดและน้ าเหลืองของมะเร็ง (tumor angiogenesis)(1)  

ด้วยความเข้าใจสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งในระดับโมเลกุลตลอดจนการสื่อสัญญานที่ท าให้มะเร็งมีการ

เจริญอย่างต่อเนื่องและเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็วได้น ามาสู่การพัฒนาเคมีบ าบัดรูปแบบใหม่ คือ สารระดับโมเลกุล

ที่จ าเพาะยิ่งขึ้นกับเซลล์มะเร็ง โดยมุ่งเปลี่ยนแปลงวิถีการสง่สัญญานภายในเซลล์มะเร็ง ยังผลใหว้งจรชีวติของ

เซลล์ถูกสกัดกั้นและกระตุ้นให้เซลล์ตายในที่สุด เรยีกวิธีการนี้วา่ การบ าบัดที่เป้าหมายด้วยโมเกลุลขนาดเล็ก(1) 
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ด้วยความไม่จ าเพาะเจาะจงของเคมีบ าบัดแบบดั้งเดิม การเตรียมยาใหอ้ยู่ในรูปลิแกนดส์โดยห่อหุม้ยา

ด้วยสารที่มคีวามจ าเพาะเจาะจงตอ่เซลล์มะเร็ง ท าให้สามารถน าส่งยาความเข้มขน้สูงไปยังเซลล์มะเร็งและ

เอาชนะปัญหาความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ เรียกวิธีการนี้วา่การบ าบัดที่เป้าหมายด้วยลิแกนดส์(1, 21)   ยารูปแบบนี้

เป็นความหวังในการพัฒนาการรักษาแบบใหม่ที่เอาชนะอุปสรรคจากการดื้อยาและการขัดขวางโดยแรงดันสารน้ า

แทรกระหว่างเซลล์(1)  

การหลอ่เลี้ยงมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ด้วยทราบว่าเซลล์มะเร็งปล่อยสารสื่อ

สัญญานกระตุ้นการเจรญิของเยื่อบุโพรงท่อ (vascular endothelial growth factor; VEGE) เพื่อให้เกิดการแตกหน่อ

จากหลอดเลือดและน้ าเหลืองซึ่งพัฒนาไปเป็นระบบหล่อเลีย้งก้อนมะเร็ง การขัดขวางกระบวนการดังกล่าวจงึ

ช่วยยับยั้งการเจริญและพัฒนาของเซลล์มะเร็งอย่างปลอดภัยและใช้ได้อย่างกว้างขวาง(22, 23)  

การบ าบัดที่เป้าหมายเป็นความหวังใหมใ่นการรักษามะเร็งแตป่ัญหาคือการดือ้ยา ยาที่จ าเพาะเจาะจงที่

เป้าหมายเดียวมักได้ผลดีในชว่งแรก การเพิ่มเป้าหมายการรักษาและใช้สมาการคณิตศาสตรค์ านวนปริมาณยา

โดยพิจารณาจากอัตราการแบ่งเซลล์และการตายของเซลล์ อัตราการกลายพันธุ์ ขนาดของมะเร็ง และพลวัตการ

เจริญเติบโตของมะเร็ง เป็นเครื่องมอืช่วยออกแบบการรักษาแบบหลายเป้าหมายและลดโอกาสดื้อยาได้(24) 

ส าหรับภาวะแทรกซ้อนจากวิธีการนี้อยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางและโดยส่วนใหญ่นอ้ยกว่าเคมีบ าบัด 

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลยังคงมขี้อจ ากัดในคุณภาพและปริมาณอยู่(25) 

อุปสรรคในกำรรักษำมะเร็ง 

แมจ้ะมีการพัฒนายาที่สามารถระบุเป้าหมายเฉพาะเซลล์มะเร็งได้ แตย่ังมีอุปสรรคที่ตอ้งเอาชนะใหไ้ด้

ดังนี้(1)   

1. ด้วยความหลากหลายทางพันธุกรรมของเซลล์ในก้อนมะเร็ง กระบวนการดื้อยาจึงเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว การ

ตอบสนองดว้ยกระบวนการน าส่งยาออกจากเซลล์และเปลี่ยนแปลงวิธีการตายของเซลล์พบได้ทั้งในยาที่

ระบุเป้าหมายและสารเคมีบ าบัดแบบดั้งเดิม 

2. ก้อนมะเร็งมีแรงดันสารน้ าแทรกระหว่างเซลล์สูง (สูงสุดบริเวณใจกลางก้อน) ซึ่งเป็นปราการส าคัญที่

ขัดขวางการน าส่งยาเข้าสู่ภายในก้อน เซลล์มะเร็งจึงได้รับยานอ้ยกว่าเซลล์ปกติ ความเป็นพิษจึงสูงกว่า

ประสิทธิผลการรักษา 

3. การค้นพบเซลล์ตน้ก าเนิดมะเร็ง (cancer stem cell; CSC) ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองกลไกการเกิดมะเร็ง 

(carcinogenesis) และการใช้เคมีบ าบัด เซลล์ตน้ก าเนิดมะเร็งมลีักษณะทางชีววิทยาแตกต่างจากเซลล์มะเร็ง

อื่นๆ โดยเซลล์ตน้ก าเนิดมะเร็งมีแนวโน้มที่จะดือ้ต่อสารเคมีบ าบัดมาตรฐาน เมื่อการรักษาไม่มีผลตอ่เซลล์

ต้นก าเนิดมะเร็งตั้งแต่ช่วงต้นของการรักษาหมายความว่าโรคก็จะกลับเป็นขึน้มาใหม่ การจัดการเป้าหมาย

เซลล์ตน้ก าเนิดมะเร็งจึงมีความส าคัญ 

สรุป 

มะเร็งเป็นโรคที่คุกคามต่อชีวิตเป็นอย่างมาก แม้จะมีการพัฒนายาหรอืวิธีการใหม่ๆ  เพื่อจัดการกับ

เซลล์มะเร็ง แตใ่นปัจจุบันยังไม่มวีิธีการใดที่ประสบผลส าเร็จอย่างสมบูรณ์ เมื่อมีความเข้าใจในชีววิทยาของมะเร็ง
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มากยิ่งขึน้ก็จะน าไปสู่แนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป ในฐานะทันตแพทย์ก็ต้องคอยติดตาม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้และดูแลอาการข้างเคียงที่ปรากฏในช่องปากผูป้่วย 
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หัวข้อที่ 10 

กำรรกัษำเนื้องอกโดยรังสีรักษำ 

รังสเีป็นการรักษามาตรฐานส าหรับเนื้องอก (มะเร็ง) หลายชนิด โดยอาจใช้ควบคู่กับการรักษาวิธีอื่น 

รังสรีักษาเริ่มใช้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จากนั้นมีการพัฒนามากมายเพื่อใหก้ารรักษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เป้าหมายของรังสี คือ ท าลายเซลล์มะเร็งขณะเดียวกันต้องควบคุมผลกระทบที่มตี่อเซลล์ปกติ

ให้เกิดน้อยที่สุดซึ่งจะน ามาสู่การหายจากโรคพร้อมไปกับมคีุณภาพชีวติที่ดี 

รังสีรักษำ 

หลักการพืน้ฐานของรังสรีักษา คอื เซลล์ที่เพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็วมีความไวต่อรังสีไอออนไนซ์มากกว่า

เซลล์ปกติ พลังงานจากรังสีมีผลโดยตรงต่อเซลล์ คือ ท าให้เกลียวดีเอ็นเอ (DNA) แตก และมีผลโดยอ้อม คือ ท า

ปฏิกิรยิากับน้ าหรอืออกซิเจนแล้วเกิดเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) และอนุมูลไฮดรอกซิล (OH•) ทีเ่ข้าไป

ท าลายเกลียวดีเอ็นเอ ซึ่งน ามาสู่ความเสียหายต่อเซลล์ ซึ่งบางเซลล์อาจตายในทันที บางเซลล์อาจซ่อมแซม

กลับคืนได้ บางเซลล์อาจอยู่รอดได้ในสภาวะที่มคีวามเสียหาย(1-3)  

เมื่อเปรียบเทียบกบัเซลล์ปกติแล้วเซลล์มะเร็งมศีักยภาพในการซ่อมแซมความเสียหายด้อยกว่าเซลล์

ปกติ การให้รังสีแบ่งเป็นส่วนๆ และให้มีช่วงพักรังสีจึงเป็นการช่วยใหเ้ซลล์ปกติที่ได้รับอันตรายจากรังสีฟื้นตัวได ้

ความส าเร็จของการรักษาจึงขึ้นอยู่กับการให้รังสีปริมาณทีเ่หมาะสมส าหรับการท าลายเซลล์มะเร็งและเกิด

อันตรายต่อเซลล์ปกตินอ้ยที่สุด ปริมาณรังสทีี่เซลล์ปกติข้างเคียงทนได้จงึเป็นปัจจัยจ ากัดปริมาณการให้รังสี(1-3) 

เม็ดเลือดขาว (lymphocytes) เป็นเซลล์ที่มีความไวต่อรังสสีูง ล าดับถัดมา คือ เม็ดเลือดแดงที่ก าลังเจรญิเติบโต 

เซลล์ที่มีความไวต่อรังสใีนช่วงกลางถึงสูง คือ เยื่อบุผวิ เซลล์ที่มีความไวต่อรังสีต่ า คือ กล้ามเนือ้ และ

เส้นประสาท(3)  

รังสรีักษาสามารถใช้เดี่ยวๆ หรอืใช้รว่มกับการผ่าตัด และ/หรอื เคมีบ าบัด โดยมีล าดับการให้รังสี

แตกต่างกันตามระยะของโรคและวัตถุประสงค์การรักษาว่าเพื่อหายจากโรคหรอืเพื่อบรรเทาอาการ การให้รังสี

ก่อนผา่ตัดมีเป้าหมายเพือ่ลดขนาดของก้อนเนื้อและขอบเขตการผ่าตัด การใหร้ังสหีลังผ่าตัดมีเป้าหมายเพื่อ

จัดการกับเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ การให้รังสีขณะผ่าตัด (intraoperative radiation) เป็นการเปิดทางให้รังสเีขา้

ใกล้กับก้อนมะเร็งมากที่สุดซึ่งเหมาะกับอวัยวะในช่องท้อง(2)  

การให้เคมีบ าบัดร่วมกับรังสีรักษาใชใ้นกรณีที่มคีวามเสี่ยงการกลับเป็นซ้ าสูงทั้งในบริเวณต้นก าเนิด

และห่างออกไป (local and distance recurrence) การให้เคมีบ าบัดและรังสีรักษาพร้อมกัน (concurrent 

chemoradiotherapy) ภายหลังผ่าตัด  ยาที่ใช ้ คือ ซิสแพลติน (cisplatin) ปริมาณ 100 มก. / ตร.ม. ให้ทุก 3 

สัปดาห์ จ านวน 3 ครั้ง วิธีการนี้แม้ว่าจะสามารถควบคุมโรคได้ดแีตอ่าการข้างเคียงก็มาก การชักน าโดยเคมี

บ าบัด (induction chemotherapy) เป็นการท าให้เนือ้งอกเล็กลงและลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย ชุดยาเคมี

บ าบัดส าหรับมะเร็งเซลล์สความัสบริเวณศีรษะและคอ คือ โดเซแท็กเซล (docetaxel) ซิสแพลตนิ และ ฟลูออโรยู

ราซิล (fluorouracil)(4)  
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ศัลยกรรมรังสี (stereotactic radiosurgery) เป็นวิธีจัดการกับรอยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระทบ

ต่อเนื้อเยื่อปกติข้างเคียงน้อยที่สุด การแยกรังสีออกเป็นหลายร้อยล าแสงให้ปลดปล่อยออกมาจากรอบทิศเข้าสู่

เป้าหมายเดียวกันท าให้ความเข้มรังสีที่ต าแหน่งรอยโรคมีคา่สูงขณะที่เนื้อเยื่อโดยรอบได้รับผลจากรังสีนอ้ย การ

รักษาด้วยวิธีนี้ท าเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องมีแผลผ่าตัด ผูป้่วยสามารถกลับบ้านได้เร็ว เครื่องที่นยิมใช้มี 2 รูปแบบ 

คือ เครื่องแกมมาไนฟ์ (gamma knife) ซึ่งมีโคบอลต์-60 (Cobalt-60) เป็นแหล่งผลติรังสี และ เอกซ์ไนฟ์ (x-

knife) ไซเบอร์ไนฟ์ (cyber knife) และ คลิแนค (clinac) ซึ่งมีเครื่องเรง่อนุภาคในแนวเส้นตรง (linear accelerator: 

LINAC) เป็นแหล่งผลติรังสี(5)  

ชนิดของรังสีรักษำ 

รังสรีักษาจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) รังสแีมเ่หล็กไฟฟ้า (electromegnatic radiation) และรังสอีนุภาค 

(particulate radiation)(3) รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งทีแ่สดงสมบัติทั้งคลื่นและอนุภาคที่เรยีกว่าโฟตอน 

(photon) รังสนีีม้พีลังงานแนน่อนและเคลื่อนด้วยความเร็วแสง ก าเนิดขึน้จากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังส ี

โคบอลต์-60 และจากเครื่องเร่งอนุภาคในแนวเส้นตรง ได้เป็นรังสแีกมมา (gamma ray) และปลดปล่อยพลังงาน

ออกมาในรูปของคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า(1, 3) 2) รังสอีนุภาค (โปรตรอน และ คาร์บอน) ก าเนิดจากการเหนี่ยวน า

นิวเคลียสพลังงานสูงของธาตุด้วยพลังงานแมเ่หล็กและเร่งความเร็วด้วยเครื่องเร่งพลังงานไซโครตรอน 

(cyclotron) และซินโครตรอน (synchrotron) เกิดเป็นล าอนุภาคเคลื่อนดว้ยความเร็วแสงและมีอ านาจทะลุทะลวง

สูง(6) โดยพลังงานสูงสุดอยู่ที่สว่นปลายของล ารังสีจึงมีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงน้อย วิธีการนี้เริ่มใชใ้นผู้ป่วย

ครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ.2011 (พ.ศ. 2554)(7) 

วิธีกำรให้รังสีรักษำ 

การให้รังสีรักษามี 3 วิธี คือ ให้รังสีจากภายนอก (teletherapy หรอื external beam radiation) ให้รังสี

ระยะใกล้ (brachytherapy) และ ให้ไอโซโทปกัมมันตรังสี (radioactive isotopes)(1)  

รังสรีักษาจากภายนอก 

การให้รังสีรักษาจากภายนอกเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด (ประมาณร้อยละ 90)  ยคุแรกเป็นรังสสีองมิติ 

โดยล ารังสมีาจาก 1-4 แนวทางลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม การให้รังสีรูปแบบนีเ้ป็นปัญหาส าหรับการรักษา

มะเร็งบริเวณศรีษะและคอเนื่องจากมีโครงสร้างซับซ้อนและมีอวัยวะส าคัญมากมาย เพื่อให้รังสีรักษามี

ความจ าเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นจึงมีการพัฒนาเครื่องฉายรังสอีอกมาเรื่อยๆ ดังนี้ เครื่องฉายรังสีสามมติิ (3D 

conformal radiotherapy; 3DCRT) เครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มขน้ (intensity modulated radiation therapy; 

IMRT) เครื่องฉายรังสสีี่มติิ (4D radiation therapy; 4DRT) เครื่องฉายรังสีภาพน าวิถี (Image-guided radiation 

therapy; IGRT) เครื่องฉายรังสีปรับตัวได้ (Adaptive Radiotherapy; ART) เครื่องฉายรังสีชนิดหมุนรอบตัวผู้ป่วย 

(Volumetric modulated arc therapy; VMAT) เครื่องฉายรังสีภาพน าแบบเกลียวหมุน (Tomotherapapy)(5)  

เครื่องฉายรังสีสามมิติ ใช้ภาพ 3 มิติ ในการก าหนดขอบเขตของรอยโรคและอวัยวะขา้งเคียงที่มีความ

เสี่ยง ก าหนดทิศและปรับรูปทรงล ารังสใีนแตล่ะมุมมองเพื่อให้รังสคีรอบคลุมและตรงเป้าหมายมากที่สุดและ

หลีกเลี่ยงอวัยวะข้างเคียงใหม้ากที่สุด จากนั้นจงึปรับแต่งการกระจายรังสี(5) 
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เครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มขน้ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากรังสีสามมิติ โดยเพิ่มความละเอียด 

ความแม่นย าและความสอดคล้องกับรูปทรงของเป้าหมาย มีประโยชน์ส าหรับเป้าหมายที่มีรูปทรงโค้งเว้าโอบรอบ

อวัยวะส าคัญ ด้วยศักยภาพในการก าหนดปริมาณรังสีให้แตกต่างกันในแตล่ะบริเวณของเป้าหมายท าให้สามารถ

สงวนเนือ้เยื่อปกติและให้การรักษารอยโรคที่กระจายเป็นจุดๆ ได้ แตเ่ครื่องนีต้้องควบคุมโดยรังสีแพทย์ที่มี

ประสบการณส์ูงและบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญเป็นพิเศษ เพราะความผดิพลาดเพียงเล็กน้อยในการก าหนด

ขอบเขตและความเข้มรังสีในบริเวณต่างๆ และ การจัดต าแหน่งที่คลาดเคลื่อนจะน ามาสู่ความล้มเหลวในการ

รักษา(5) การใชเ้ครื่องนี้ช่วยใหส้ามารถเก็บรักษาต่อมน้ าลายหน้าหู (parotid gland) ไว้ได้(8) 

เครื่องฉายรังสีสี่มิติ พัฒนาขึน้ส าหรับรอยโรคของอวัยวะที่มกีารเคลื่อนที่ตามการหายใจ เช่น ปอด ตับ 

หรอืตับอ่อน การเพิ่มมิติดา้นเวลาโดยเพิ่มระบบตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนของรอยโรคตามจังหวะการ

หายใจ (respiratory gate radiotherapy; RGRT) ท าให้สามารถควบคุมการปล่อยรังสีเป็นจังหวะได้(5) 

เครื่องฉายรังสีภาพน าวิถี พัฒนาขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของรอยโรคในระหว่าง

ช่วงเวลาการให้รังสรีักษา การถ่ายภาพรังสีของผู้ป่วยขณะนอนอยู่บนเตียงฉายรังสีใช้ส าหรับจัดท่าผู้ป่วยและจัด

ล ารังสใีหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน รูปทรง ขนาด และต าแหนง่ของรอยโรค เมื่อเพิ่มฟังก์ชันปรับแต่งขนาด

และรูปทรงรังสเีข้าไปก็กลายเป็นเครื่องฉายรังสีปรับตัวได้ที่ช่วยใหส้ามารถปรับการรักษาให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ได้(5) 

เครื่องฉายรังสีชนิดหมุนรอบตัวผูป้่วย หัวเครื่องจะหมุนเป็นเกลียวรอบตัวผูป้่วยและเคลื่อนตัวตามแนว

ยาว สามารถปรับความเร็วการหมุน รูปร่างล ารังสี และความเข้มรังสี อย่างตอ่เนื่อง การฉายรังสีจงึเร็วขึน้ และ

ลดปัญหาผู้ป่วยขยับตัวในระหว่างการฉายรังสี การให้รังสีรูปแบบนี้เหมาะสมอย่างมากกับรอยโรคที่มลีักษณะ

ยาวเป็นท่อ(5) 

เครื่องฉายรังสีภาพน าแบบเกลียวหมุน เป็นการผสมผสานอย่างสมบูรณ์ระหว่างเทคโนโลยีภาพน าวถิี

และเครื่องฉายรังสีชนิดหมุนรอบตัวผู้ป่วย โดยติดตัง้เครื่องถ่ายภาพรังสีขนาดเล็ก (megavoltage x-ray) ที่หัว

เครื่องส าหรบัถ่ายภาพเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ของผูป้่วยขณะฉายแสง เปรียบเทียบภาพกับภาพเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ (kilovoltage CT images) ทีใ่ช้ในการวางแผนการรักษา จัดท่าให้ตรงกันแลว้จึงเริ่มฉายรังสี(5) 

รังสรีักษาระยะใกล้ 

การให้รงัสรีะยะใกล้ เป็นการน าส่งรังสกีัมมาหรือเบตาในระยะไม่กี่เซ็นติเมตร ใช้ได้ทั้งที่ผิว ภายในช่อง 

หรอื แทรกในเนือ้เยื่อ ไอโซโทปที่นยิมใช้ คือ เรเดียม 266 (radium226) ซีเซียม 137 (cesium137) อิรเิดียม 192 

(iridium192) และ ไอโอดีน (iodine125) ปริมาณรังสทีี่ให้ คือ 65 เกรย์ ในเวลา 6-7 วัน วิธีการนี้มขี้อดี คือ สามารถ

ให้รังสีปริมาณสูงโดยตรงกับรอยโรคในระยะเวลาสั้นและสงวนเนือ้เยื่อปกติข้างเคียง การใชจ้ ากัดเฉพาะโรค

ระยะแรกและอยู่ในบริเวณทีเ่ข้าถึงได้ เทคนิกการให้ม ี2 วิธี คือ ใส่สารรังสเีข้าไปในตัวผูป้่วย (preload) และ วาง

ท่อน ารังสใีนตัวผูป้่วยแล้วปล่อยรังสเีข้าไป (after load) จึงลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน วิธีการให้รังสมีี 3 

รูปแบบ คือ ผา่ตัดเพื่อใส่สารรังสีในก้อนมะเร็ง (interstitial technique) ใส่สารรังสใีนเบ้าที่วางบนผวิก้อนมะเร็ง  

(mold technique) และ ใส่สารรังสใีนโพรงของอวัยวะ (intracavitary technique)(1) 
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ไอโซโทปกัมมันตรังสี 

การให้ไอโซโทปกัมมันตรังส ี ใชก้ารฉีดหรอืการดื่มเข้าสู่รา่งกาย สารรังสทีี่ใช้ คือ ไอโอดิน 131 

(iodine131) ฟอสฟอร์รัส 32 (phosphorous32) และ ยิทเตรียม 90 (yittrium90) นอกจากนีย้ังรวมรังสรีักษาและ

ภูมคิุ้มกันบ าบัดเข้าด้วยกัน (radioimmunotherapy) โดยใช้สารภูมิต้านทานโมโนโคลนอลซึ่งนิยมใชใ้นมะเร็งเม็ด

เลือด(1) 

กำรให้รังสีรักษำ 

การให้รังสีโดยแบ่งเป็นส่วนๆ (fraction) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท าลายเซลล์มะเร็งและสงวน

เนื้อเยื่อปกติ(1) โดยช่วงพักการให้รังสีเป็นเวลาที่เซลล์ปกติที่ได้รับความเสียหายได้ซ่อมแซมตัวเอง (repair) และ

เพิ่มจ านวนประชากร (repopulation) ขณะที่เพิ่มโอกาสการเกิดความเสียหายกับเซลล์มะเร็งจากระดับออกซิเจนที่

สูงขึ้น (reoxygenation) และการกระจายตัวของเซลล์ตามวัฏจักร (reassortment or redistribution) ดีขึ้นภายหลัง

จากเกิดภาวะจ านวนเซลล์ระยะ M และ G2 ลดลง 
(9)  

1. การแบ่งให้เป็นส่วนๆ แบบปกติ (conventional fractionation) ให้รังส ี 1.8-2 เกรย์ วันละครั้ง สัปดาห์ละ 5 

ครั้ง เวลาให้รังสโีดยรวม 4-7 สัปดาห์(10)  

2. การแบ่งให้เป็นส่วนๆ แบบเร่งรัด (accelerated fractionation) ให้รังสีครั้งละ 1.8-2 เกรย์ วันละ 2-3 ครั้ง 

ปริมาณรังสีรวมเท่าเดิมเวลาให้รังสีจงึลดลง การให้รูปแบบนี้ใช้ส าหรับลดการกลับคืนของประชากรมะเร็งที่

เพิ่มจ านวนเร็วมาก(1, 4)   

3. การแบ่งให้เป็นส่วนๆ แบบเพิ่มจ านวน (hyperfractionaltion) ให้รังสีวันละ 1.8-2 เกรย์ โดยแบ่งให้วันละ 2 

ครั้งขึน้ไป แตล่ะครั้งหา่งกันอย่างนอ้ย 6 ช่ัวโมง (มีวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้ซลล์ที่ได้รับอันตรายเกือบถึงตายได้

ซ่อมแซม) เวลาให้รังสีโดยรวมจงึเท่ากับการให้แบบปกติ ประโยชน์ที่ได้ คือ ลดความเป็นพิษระยะยาวจาก

รังส ี(late toxicity)(1, 4)    

4. การแบ่งให้เป็นส่วนๆ แบบเสริมกัน (concomitant-boost technique) เป็นเทคนิกที่ปรับจากวิธีการแบ่งให้

แบบเร่งรัด ในช่วง 3.5 สัปดาห์แรกให้รังสวีันละครั้ง ในช่วง 2-2.5 สัปดาห์สุดท้ายให้รังสีวันละ 2 ครั้ง ซึ่ง

สอดคล้องกับธรรมชาติการเพิ่มจ านวนเซลล์มะเร็งอย่างรวดเร็วในช่วงท้ายของการรักษา(1)    

ภำวะแทรกซ้อนและกำรจัดกำร  

ภาวะแทรกซ้อนจากรังสรีักษาเกิดขึ้นทั้งในขณะรับรังสีและภายหลังการรักษาสิ้นสุดซึ่งยาวนานเป็น

เดือนเป็นปีหรือตลอดชีวติ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงรับการรักษาเป็นการตอบสนองอย่างฉับพลันของเนื้อเยื่อ ในส่วน

สิ่งที่เกิดขึน้อย่างเรื้อรังภายหลังการรักษาสิน้สุดเป็นผลจากภยันตรายที่มตี่อหลอดเลือดและน้ าเหลืองที่น าไปสู่

การหลอ่เลี้ยงที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อจากรังสี(3)  

ก่อนรับรังสีรักษา ผูป้่วยต้องพบทันตแพทย์เพื่อตรวจประเมินสุขภาพช่องปากอย่างละเอียด ท าความ

เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของปัญหาช่องปากกับรังสรีักษา ฝกึทักษะการดูแลท าความสะอาดช่องปากอย่างจริงจัง 

ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการดูแลอนามัยชอ่งปากใหด้ีตลอดชีวติรวมทั้งความจ าเป็นในการนัด
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พบทันตแพทย์เป็นระยะๆ เพื่อตดิตามและเฝา้ระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นได้(3) การประเมินศักยภาพและความรว่มมอื

ของผู้ป่วยในการดูแลรักษาฟันมีความส าคัญ(11) ก่อนเริ่มให้รังสรีักษาฟันที่ตัดสินใจเก็บรักษาไว้ต้องได้รับการตรวจ

สภาพปรับแต่งแก้ไขและบูรณะให้อยู่ในสภาพดีไม่มสี่วนแหลมคม ฟันเทียมถอดได้ที่ใช้ในระหว่างรับรังสีรักษาต้อง

จัดการให้อยู่ในสภาพดีไม่มีส่วนแหลมคมที่อาจท าอันตรายต่อเนือ้เยื่อได้ การถอนฟันควรท าก่อนเริ่มให้รังสี

ประมาณ 10-14 วัน ฟันที่ตัดสนิใจถอน คือ ฟันที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ฟันที่มีการพยากรณ์โรคน่าสงสัย 

(questionable prognosis) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นโรคปริทันต์ การผุอย่างรุนแรง การแตกหักจนรักษาไว้ไม่ได ้

การมีรอยโรคปลายราก การขึน้เพียงบางสว่น และฟันที่อาจเป็นปัญหาในการดูแลอันเนื่องจากภาวะอ้าปากได้

น้อย ในกรณีที่ตอ้งรับรังสีเกิน 60 เกรย์ การตัดสินใจถอนฟันในขากรรไกรล่างตอ้งเป็นแบบเชงิรุก(3)  

อาการไม่พึงประสงค์จากรังสีมักเริ่มแสดงหลังเริ่มต้นการรักษา 1-2 สัปดาห์ รูปแบบการตอบสนอง

แตกต่างกันไปตามปริมาณรังสทีี่ได้รับและความไวรังสีของเนื้อเยื่อนัน้ๆ โดยอาการเหล่านี้จะหายไปหลังสิ้นสุด

การให้รังสี ซึ่งอาจจะเป็นภายใน 2-4 สัปดาห์ หรอื 6 เดือน อาการไม่พึงประสงค์ที่อยู่อย่างเรื้อรังเป็นสิ่งที่บั่น

ทอนคุณภาพชีวติเป็นอย่างมาก 

ผวิหนัง 

ผูป้่วยที่ได้รับรังสีรักษาจากภายนอก ผวิหนังจะเริ่มแสดงอาการเมื่อได้รับรังส ี 20-25 เกรย์ และเกิด

ความบกพร่องสูงสุดเมื่อได้รับรังสี 50 เกรย์ อาการมีตั้งแต่ แดงเล็กน้อย  แหง้เกรียม (dry desquamation) เกดิ

แผลผุพอง (moist desquamation) หลุดลอกเป็นแผ่น อาการเหล่านี้จะหายไปภายใน 4 สัปดาหห์ลังสิ้นสุดการให้

รังสรีักษา(12)  (รูปที่ 10-1) 

 

รูปท่ี 10-1 การตอบสนองของผวิหนังตอ่รังสี 

เยื่อเมือก 

เยื่อเมอืกช่องปากและคอหอยหลังช่องปาก (oropharynx) เป็นบริเวณที่ตอบสนองตอ่รังสอีย่างฉับพลัน 

โดยมีปัจจัยส่งเสริม คือ มีอัตราการผลัดเปลี่ยนเซลล์สูง มีจุลชีพประจ าถิ่นหลากหลายและซับซ้อน และมีโอกาส

บาดเจ็บขณะท าหน้าที่(10) การมคีวามบกพร่องของเยื่อบุผวิ (epithelium) ในชั้นเบซัล (basal cell layer) น ามาสู่
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ภาวะการสร้างเซลล์ใหม่ไม่ทันกับที่หลุดลอกไป มีอาการแสดง คือ เยื่อเมอืกอักเสบ ซึ่งพบบ่อยในบริเวณที่ไมม่ีเค

อราติน เชน่ ริมฝปีากและข้างแก้ม เพดานอ่อน คอหอย พืน้ปาก และลิน้ โดยสัมพันธ์กับการบวมแดงของเนื้อเยื่อ 

(สัปดาห์ที่ 1) ตามด้วยการหลุดลอกของเยื่อบุผวิ (สัปดาห์ที่ 2) พัฒนาไปเป็นแผลเปื่อยที่เจ็บปวด (สัปดาห์ที่ 3) 

และอาจตามด้วยการติดเชื้อแคนดิดาและเชือ้ฉวยโอกาสต่างๆ อาการเหล่านีจ้ะลดลงและหายสนิทภายใน 4 

สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการให้รังสรีักษา(3)  

ความรุนแรงของเยื่อเมอืกอักเสบมีความสัมพันธ์กับปริมาณรังสตี่อวันปริมาณรังสีโดยรวมขอบเขตการ

ให้รังสีและการใหเ้คมีบ าบัดร่วมกับรังสรีักษา เมื่อเกิดภาวะนีผู้ป้่วยจะมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงกลืนล าบาก

และเจ็บ ซึ่งมักตามมาด้วยภาวะเบื่ออาหาร (anorexia) และไม่อยากพูดคุย เนือ้เยื่อภายในช่องปากมีสีแดงมีแผลมี

เนือ้เยื่อตายและมีเลอืดออก (รูปที่ 10-2) กรณีมีการแทรกแซงจากเชือ้ไวรัสอาการแสดงจะอยู่เฉพาะที่และ

กระทบต่อเนื้อเยื่อที่มเีคอราติน ถ้าผูป้่วยอดทนไม่ได้อาจจ าเป็นต้องพักการให้รังสช่ัีวคราว การให้อาหารทางสาย

ยางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยใหผู้ป้่วยรับการรักษาต่อไปได้จนครบ(10)  ค าแนะน าในระยะนี้ คือ รับประทาน

อาหารทีละนอ้ยแตบ่่อยครั้ง เสริมด้วยอาหารเหลวที่มีคุณค่าทางโภชนาการและกลืนง่าย ท าความสะอาดช่อง

ปากบ่อยๆ บ้วนปากด้วยสารละลายที่เตรียมจากเกลือและ โซเดียมไบคารบ์อเนต (sodium bicarbonate) ผสมน้ า 

หรอื สารละลายเจือจางของโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน้ า ให้การบ าบัดอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด อาทิ บ้วน

ปากด้วยสารละลาย เบนาดริล อิลกิเซอร์ ซูคราลเ์ฟต  (Benadryl elixirs sucralfate solution) และยาชาเฉพาะที่(13) 

อาการไม่พึงประสงค์เรื้อรังของรังสีที่เกิดกับเยื่อเมอืกช่องปาก คือ ผอ่ลีบ ความยืดหยุ่นลดลง การเกดิ

แผลเรือ้รัง และภาวะหลอดเลือดฝอยพอง (telangiectasia)(3) ที่รุนแรงสุด คือ เนือ้ตาย(11) 

 

รูปท่ี 10-2 การตอบสนองอย่างฉับพลันของเยื่อเมอืกชอ่งปาก 

ต่อมรับรส 

รังสรีักษามีผลใหต้่อมรับรสบกพร่อง อาการนี้ปรากฏหลังเริ่มต้นรักษา 1-2 สัปดาห์ และมักจะค่อยๆ 

กลับคืนภายใน 6 เดือน หลังเสร็จสิน้การรักษา(13, 14)  ระยะแรกปัญหาเกิดขึ้นกับการรับรสเปรีย้วและขม ต่อมาจงึ

เกิดกับรสหวานและเค็ม(3) ปัญหานีท้ าให้ผูป้่วยมีความอยากอาหารลดลง โดยการเปลี่ยนแปลงของต่อมรับรสที่

ลิน้แสดงดังรูปที่ 10-3 
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รูปท่ี 10-3 ตอ่มรับรสท่ีลิน้มกีารเปลี่ยนแปลงจากการรับรังสีรักษา (ภาพซ้าย ลิ้นปกติ) 

ต่อมน้ าลาย 

ต่อมน้ าลายมีการตอบสนองตอ่รังสอีย่างฉับพลัน มีการเสื่อมและตายของเซลล์ผลิตน้ าลาย (เซลล์ผลิต

น้ าลายชนิดใสมีความไวต่อรังสีสูง) ซึ่งมีความพยายามฟื้นสภาพใหก้ลับมาท าหน้าที่ได้อีกครั้งในระยะฟื้นตัว แต่

หากล้มเหลวก็จะน าไปสู่การเกิดพังผืดและฝ่อต่อไป(3) น้ าลายน้อยเหนยีวและหนดืเป็นอาการแสดงของความ

ผดิปกติของตอ่มน้ าลาย ภาวะปากแห้งน าไปสู่ความรูส้ึกไม่สบายและอาการเจ็บในช่องปาก ฟันผุง่าย ติดเชือ้ง่าย 

พูดและกลืนล าบาก ซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวติอย่างมาก กรณีต่อมน้ าลายหลักอยู่ในขอบเขตของรังสีมีโอกาสเกิด

ภาวะปากแห้งรอ้ยละ 94-100 การใชเ้ครื่องฉายรังสแีบบปรับความเข้มขน้และเครื่องฉายรังสสีามมติิช่วยลด

ผลกระทบนีไ้ด้ ผูป้่วยจึงมีคุณภาพชีวติที่ดีกว่าการให้รังสแีบบดั้งเดิม(10, 13) นอกจากนีแ้ล้วยังมีการปกป้องต่อม

น้ าลายโดยการฉีด เอมิฟอสทีน (amifostine) เข้าเส้นเลือด(13)  

ภาวะปากแห้งที่เกิดนานกว่า 6 เดือน จัดว่าเป็นผลกระทบเรือ้รัง ภายในช่องปากไม่มคีวามชืน้และไม่มี

เมือกน้ าลายปกคลุม (รูปที่ 10-4) ท าให้รูส้ึกไม่สบายในช่องปากและคอ แนะน าให้ดื่มน้ าให้เพียงพอ ใช้น้ ายาบ้วน

ปากใบคารบ์อเนตวันละ 2-3 ครั้ง ระมัดระวังการรับประทานอาหารเหนียวและเพิ่มความเสี่ยงต่อฟันผุ ใช้

ฟลูออไรด์เฉพาะที่เป็นประจ าทุกวัน สแตนนัสฟลูออไรด์ (stannous fluoride) มฤีทธิ์ต่อตา้นจุลชีพโดยลดจ านวน 

สเตร็ปโตคอกคัสมิวแตน (S.mutans) โซเดียมฟลูออไรด์ (sodium fluoride) มีคา่ความเป็นกรดด่างสูงจึงระคาย

เคืองตอ่เนือ้เยื่อน้อย(13) การผุมักเริ่มก่อตัวในบริเวณที่มีการเผยผ่ึงของช้ันเคลือบฟัน (รูปที่ 10-5) 

  

รูปท่ี 10-4 ชอ่งปากของผู้ป่วยท่ีมีอาการปากแห้งรุนแรง รูปท่ี 10-5 ฟันผุในผู้ป่วยรับรังสีรักษา 

การตดิเชื้อฉวยโอกาสในผูป้่วยภาวะปากแห้งที่พบบ่อย คือ แคนดิดาอัลบิแคนส์ (candida albicans) ซึ่ง

ท าให้เนือ้เยื่อบริเวณเพดานและแก้มมีการอักเสบโดยทั่วไป มีวธิีจัดการ คือ ใช้น้ ายาบ้วนปาก โคลไตรมาโซล 

(clotrimazole) หรอื นิสเตติน (nystatin) ควบคุมอนามัยชอ่งปากและบ้วนปากด้วยเกลือและโซดาหรือสารละลาย
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เจือจางในน้ า แช่ฟันเทียมในสารละลายต้านเชื้อราหรอืในสารละลายเจือจางไฮโปคลอไรท์ในกรณีเป็นฟันเทยีม

ฐานพลาสติก(3) 

กล้ามเนือ้บดเคีย้วเกร็ง 

อาการกล้ามเนือ้บดเคีย้วเกร็งในผู้ป่วยรับรังสรีักษาบริเวณชอ่งปากโพรงจมูกและช่องคอหอย แสดงถึง

กล้ามเนือ้บดเคีย้วและข้อต่อขากรรไกรได้รับภยันตรายจากรังสี ผูป้่วยจะอ้าปากได้จ ากัดเพียง 10-15 มิลลิเมตร 

หรอืน้อยกว่า(3) อาการนีม้ักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเริ่มให้รังสี ถ้าไม่จัดการก็จะน ามาสู่ปัญหาการรับประทาน

อาหาร การดูแลอนามัยช่องปาก และอาจส่งผลใหไ้ม่สามารถท าหัถการทางทันตกรรมได้ การบริหารและยืด

กล้ามเนือ้มีความจ าเป็น ในบางกรณีตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วย เชน่ เครื่องมือช่วยอ้าปาก และไม้กดลิน้ (tongue 

blades)(13) โดยต้องสอดไม้ให้อยู่ทีต่ าแหน่งระหว่างฟันกรามจนรู้สกึตึงๆ จากนั้นจงึเพิ่มจ านวนไม้ไปเรื่อยๆ โดย

สอดเพิ่มเขา้ไปตรงกลาง เนื่องจากอาการกล้ามเนื้อบดเคี้ยวเกร็งและเกิดพังผดืจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 

การบริหารยืดกล้ามเนือ้อย่างตอ่เนื่องเป็นวิธีการเดียวในการจัดการ(3) (รูปที่ 10-6) 

 

รูปท่ี 10-6 การใชอุ้ปกรณช์ว่ยอา้ปาก 

ฟัน 

รังสมีีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฟันที่อยู่ในระหว่างการเจริญและพัฒนา ส าหรับฟันที่เจริญเต็มที่

แล้วยังเป็นข้อถกเถียงกันว่ามีผลใหเ้กิดอาการเสียวฟันและเนือ้เยื่อในโพรงฟันฝอ่และเกิดพังผืดหรอืไม่ ส าหรับ

การเกิดฟันผุนัน้เป็นผลสบืเนื่องจากการท าหนา้ที่บกพร่องของต่อมน้ าลาย(3) 

กระดูก 

ภาวะแทรกซ้อนของรังสทีี่เกิดกับกระดูกเป็นปัญหาเรือ้รังที่กระทบการใช้ชีวติของผู้ป่วย เมื่อกระดูก

ได้รับรังสเีกิน 60 เกรย์ เยื่อบุหลอดเลือดจะเกิดการอักเสบและสูญสลายซึ่งมีผลต่อศักยภาพในการซ่อมแซมและ

ตามมาด้วยการตายของเซลล์กระดูกและเกิดพังผืดของเยื่อหุม้กระดูกและช่องไขกระดูก กระดูกที่ได้รับรังสีจึงอยู่

ในสภาวะมีเซลล์นอ้ยมกีารหล่อเลีย้งน้อยและขาดออกซิเจนซึ่งลดทอนความต้านทานต่อการแตกหักและการติด

เชื้อรวมทั้งลดศักยภาพในการคงสภาวะปกติของกระดูกอีกด้วย ปัญหากระดูกตายจากรังส ี (osteoradionecrosis) 

เป็นสิ่งที่กังวลที่สุด(3) การบาดเจ็บจากฟันเทียม โรคเหงอืกและฟัน รวมทั้งการถอนฟันก่อนและหลังให้รังสรีักษา

สามารถกระตุ้นภาวะนีไ้ด้(11) 

กระดูกตายจากรังสีพบไม่บ่อยในกรณีรับรังสีนอ้ยกว่า 60 เกรย์ พบบ่อยในกรณีให้รังสรีะยะใกล้(15) พบ

ในขากรรไกรล่างมากกว่าขากรรไกรบน เนื่องจากกระดูกขากรรไกรล่างดูดซับรังสีมากกว่าและมีเส้นเลือดหลอ่
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เลี้ยงนอ้ยกว่า(3) บริเวณที่พบบ่อย คือ ขากรรไกรล่างส่วนท้าย เพราะเนือ้กระดูกแน่นและทึบ(15) การให้รังสรีักษา

ด้วยเครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มขน้ร่วมกับการเตรียมช่องปากอย่างสมบูรณ์สามารถควบคุมการเกิดภาวะ

กระดูกตายจากรังสีในขากรรไกรล่างได้(16)   

การใช้ออกซิเจนความดันสูง (hyperbaric oxygen: HBO) เพื่อป้องกันและรักษากระดูกตายจากรังสี เป็น

การขยายความทฤษฎีของมาร์ซ (Marx’s theory) ที่วา่ กระดูกตายจากรังสเีป็นผลจากเนือ้เยื่ออยู่ในภาวะ

ออกซิเจนต่ าจ านวนเซลล์น้อยและมีระบบการหล่อเลี้ยงน้อย วิธีการนี้จงึมเีป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนใน

เส้นเลือดและในเนื้อเยื่อซึ่งจะแพร่ไปสู่เนื้อเยื่อบริเวณที่มีออกซิเจนต่ าและกระตุ้นการเพิ่มจ านวนของเซลล์สร้าง

เส้นใย (fibroblast) เพิ่มการสร้างเส้นเลือดใหม ่(angiogenesis) และเพิ่มการสร้างคอลลาเจน (collagen) นอกจากนี้

ปริมาณออกซิเจนที่สูงยังมีผลท าลายและยับยั้งแบคทีเรียอีกด้วย(15) กรณีถอนฟันหลังเสร็จสิ้นรังสีรักษามากกว่า 

4 เดือน ผูป้่วยควรรับออกซิเจนความดันสูงตามข้อก าหนดของมาร์ซ คือ อยู่ในความดันบรรยากาศ 2.4 นาน 90 

นาที จ านวน 20 ครั้งก่อนถอนฟัน และ 10 ครั้ง หลังถอนฟัน(15)  

กำรเตรยีมช่องปำกก่อนเริ่มรังสีรักษำ 

ปัญหากระดูกตายจากรังสีเป็นเหตุผลส าคัญที่น ามาสู่การพิจารณาเตรียมช่องปากก่อนให้รังสรีักษา ซึ่ง

มักท าแบบเชงิรุก คือ ถอนฟันที่มปีัญหารวมทั้งที่คาดว่าจะมีปัญหาและอาจต้องถอนในอนาคต แต่จากการ

ติดตามผูป้่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาแบบปรับความเข้มขน้จ านวนมากกว่า 800 ราย พบว่า 

มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเนือ้เยื่อข้างเคียงก้อนมะเร็งลดลงจึงน ามาสู่การแนะน าให้พิจารณาถอนฟันตามความ

เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกตายจากรังสีในแตล่ะบริเวณ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังตาราง 10-1(17) 

ตารางที่ 10-1 ความเสี่ยงการเกิดภาวะกระดูกตายจากรังสี 

ความเสี่ยง สถานการณ ์

สูง กระดูกขากรรไกรล่างรับรังสี 60 เกรย ์ขึ้นไป และ/หรือ เหงอืกรับรังสีสูงกว่า 50 เกรย ์

ปานกลาง กระดูกขากรรไกรล่างรับรังสีต่ ากว่า 60 เกรย ์เหงอืกรับรังสีสูงกว่า 45 เกรย ์ 

กระดูกขากรรไกรรับรังสีต่ ากว่า 60 เกรย ์และ สัมพันธ์กับภาวะน้ าลายนอ้ย  

ต่ า กระดูกขากรรไกรลา่งรับรังสีต่ ากว่า 60 เกรย์ เฉพาะส่วนลาดขึน้ของขากรรไกรลา่งส่วนท้ายฟันกราม 

(ramus of mandible) เป็นบริเวณพื้นท่ีรับรังสี เหงอืกได้รับรังสีต่ ากว่า 45 เกรย์ ตอ่มน้ าลายหนา้หูได้รับ

รังสีไม่เกิน 26 เกรย ์

ไมม่ ี ขากรรไกรลา่งรับรังสีต่ ากว่า 50 เกรย์ เหงอืกรับรังสีต่ ากว่า 40 เกรย ์และ ตอ่น้ าลายหน้าหูท้ังสองข้างอยู่

นอกบริเวณพื้นท่ีรังสี  (ต่ ากว่า 10 เกรย์)  

สิ่งประดิษฐ์ส่งเสรมิรังสีรักษำ  

การใชส้ิ่งประดิษฐ์มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อออ่นที่สัมพันธ์กับการให้

รังสรีักษา สิ่งประดิษฐ์มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ ชิน้ปิดจัดต าแหน่ง (positioning stent) ชิน้ปิดป้องกัน (shielding stent) 

อุปกรณ์น าพาสารรังส ี(radiation carrier) และอุปกรณ์ป้องกันรังสี (radiation guard) 
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ชิน้ปิดจัดต าแหน่งใช้ส าหรับเคลื่อนย้ายอวัยวะหรอืเนือ้เยื่อที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกห่างจากรอยโรคและ

แนวรังสี ชิน้ปิดป้องกันใช้ส าหรับกั้นล ารังสไีม่ให้ผา่นไปยังอวัยวะหรอืเนือ้เยื่อข้างเคียงที่ไม่เป็นโรค โดยวัสดุที่ใช้

กั้นรังสไีด้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ โลหะเจือ ไลโปวิตซ์ (Lipowitz alloy; Cerro bend, Cero metal Products, 

Bellefort, PA; eutectic alloy of 50% bismuth, 26.7% lead, 13.3% tin, and 10% cadmium by weight) 

ประกอบด้วย บิสมัท (bismuth) ตะกั่ว (lead)  ดีบุก (tin) แคดเมียม (cadmium) สัดส่วนร้อยละ 50:26.7:13.3:10 

โดยน้ าหนัก  และ ตะกั่ว(13)  

อุปกรณ์น าพาสารรังสี ใช้น าพาสารกัมมันตภาพรังสี

ให้อยู่บริเวณรอยโรค ตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 10-7  

อุปกรณ์ป้องกันรังสี เป็นซิลิโคนชนิดพุตตี้ ความ

หนา 5 มม. ที่ปั้มลงบนตัวฟัน ใชป้กป้องเนือ้เยื่อจากการ

สะท้อนกลับของอเิลคตรอน (electron backscatter) จากวัสดุ

บูรณะฟันโลหะ(16) 
 

รูปท่ี 10-7 อุปกรณน์ าพาสารรังสี 

กำรบูรณะควำมวิกำรด้วยสิ่งประดิษฐ์   

ในผู้ป่วยมีประวัตริับรังสรีักษาบริเวณศรีษะและคอ การบูรณะความวกิารด้วยสิ่งประดิษฐ์ต้องท าอย่าง

ระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งประดิษฐ์เป็นหนึ่งในปัจจัยส่งเสริมการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทันตแพทย์ตอ้งตรวจ

สภาพช่องปากอย่างละเอียดถี่ถ้วน ออกแบบการรองรับและถ่ายทอดแรงอย่างเหมาะสม หลังสง่มอบสิ่งประดิษฐ์

ให้ผู้ป่วยน าไปใช้งานแลว้การมาตรวจเป็นระยะเพื่อปรับแตง่แก้ไขให้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในชอ่ง

ปากมีความส าคัญ การบาดเจ็บเรือ้รังจากการใชส้ิ่งประดิษฐ์ที่หลวมมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกตายจากรังสี(15) 

การท ารากเทียมมคีวามเป็นไปได้แต่แนะน าให้ท าในศูนย์ที่มศีักยภาพและทักษะการรักษาปัญหาทางรังสแีละ

ศัลยกรรมส าหรับผูป้่วยมะเร็งโดยเฉพาะ ความส าเร็จทางคลินิกขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น แหลง่ก าเนิดรังส ี

ปริมาณรังสี รูปแบบการแบ่งให้เป็นส่วนๆ ต าแหนง่ปลูกรากเทียม ช่วงเวลาจากรับรังสีรักษาจนถึงปลูกรากเทียม 

การวางแผนก่อนรักษา ระบบการยึดตดิที่ใช ้ ปัจจัยการรับแรง การจัดการเนือ้เยื่ออ่อน และความเสี่ยงการเกิด

กระดูกตายจากรังสี ในขั้นตอนการปลูกรากเทียมแนะน าให้ใชก้ารบ าบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง(18) 

สรุป 

รังสรีักษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องพรอ้มไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ การวางแผนให้การรักษาทาง

ทันตกรรมจ าเป็นต้องพิจารณาผลกระทบจากรังสรีักษาที่ผู้ป่วยได้รับ การควบคุมอนามัยช่องปากมีผลต่อ

คุณภาพชีวติในระยะยาว นอกจากนี้แล้วยังสามารถชว่ยใหก้ารรักษาด้วยรังสมีีประสิทธิภาพขึ้นได้ดว้ยการใช้
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หัวข้อที่ 11 

ระบบบดเคี้ยวของผู้ป่วยท่ีมีควำมวกิำรบริเวณใบหน้ำและขำกรรไกร 

การบดเคี้ยวเป็นกระบวนการเตรียมอาหารให้พร้อมส าหรับการกลืนเพื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร

ระบบบดเคีย้วประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ฟัน อวัยวะปริทันต์ และ ระบบการสบฟัน (articulatory system) ซึง่

ประกอบด้วย ข้อตอ่ขากรรไกร กล้ามเนือ้ และการสัมผัสกันของดา้นบดเคี้ยว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบั

องค์ประกอบหนึ่งใดย่อมมีผลต่อทั้งระบบเสมอ(1)  

กำรบดเคี้ยว 

กล้ามเนือ้แมสซีเตอร ์ (masseter muscle) กล้ามเนือ้เทอริกอยด์มัดใน (medial pterygoid muscle) 

กล้ามเนือ้เทอริกอยด์มัดนอก (latral pterygoid muscle)  กล้ามเนือ้ไดแกสทริก (digastric muscle) เป็นกล้ามเนื้อ

ส าคัญในการบดเคี้ยว ควบคุมโดยเซลล์ประสาทสั่งการไทรเจมนิัล (trigeminal motor nucleus of motorneurons: 

CN V) โดยมีการท างานร่วมกันกับกล้ามเนือ้ที่ควบคุมโดยเส้นประสาทเฟเชียล (facial nerve: CN7) และ

เส้นประสาทลิ้น (hypoglossal nerves: CN12)(2)  

การเคลื่อนของขากรรไกรมีลักษณะเป็นสามมิติ (envelop of motion) ควบคุมโดย กล้ามเนือ้ยก

ขากรรไกร คือ กล้ามเนือ้แมสซีเตอร ์กล้ามเนื้อขมับ และกล้ามเนือ้เทอริกอยด์มัดใน กล้ามเนือ้อ้าขากรรไกร คือ 

กล้ามเนือ้เทอริกอยด์มัดนอก และกล้ามเนือ้ไดแกสตริก (digastric muscle) การเคลื่อนของขากรรไกรจ าแนกได้

เป็นสามรูปแบบ คือ เคลื่อนโดยเจตนา (voluntary) เคลื่อนโดยอัตโนมัติ (reflex) และเคลื่อนเป็นจังหวะ 

(thythimical) ขณะบดเคีย้วขากรรไกรเคลื่อนเป็นจังหวะ(3) ควบคุมโดยจิตใต้ส านึก (subconscious) ทีส่ามารถ

เปลี่ยนเป็นการควบคุมแบบรู้ตัวได้ทุกเมื่อ การท างานอย่างสอดประสานควบคุมโดยระบบกล้ามเนือ้ร่วมประสาท 

มีหนว่ยรับความรู้สกึที่เอ็นยึดปริทันต์ และการกระตุ้นต่างๆ เป็นกระบวนการส าคัญส าหรับเรียนรู้การบดเคี้ยว(2) 

การสบฟันทีเ่ปลี่ยนแปลงมีผลตอ่การท าหน้าที่ของกล้ามเนือ้ขากรรไกรและการเคลื่อนของขอ้ต่อขากรรไกรอย่าง

มีนัยส าคัญ(3)  

การเคลื่อนพื้นฐานของขากรรไกร คือ อ้า หุบ ซ้ายขวา และ หน้าหลัง โดยปัจจัยที่มผีลตอ่รูปแบบการ

เคลื่อน คือ แนวน าคอนดายล์ (condylar guidance) แนวน าฟันตัด (incisal guidance) แนวน าฟันหลัง (posterior 

guidance) กล้ามเนือ้ และ เอ็นยึด (ligament) ขณะบดเคีย้วมีการเคลื่อนของทั้งขากรรไกร ใบหนา้ และลิน้ โดย

อาหารจะถูกควบคุมให้เคลื่อนเข้าสู่ด้านบดเคี้ยวอย่างเป็นจังหวะที่สัมพันธ์กับวงรอบการเคี้ยว อาหารแข็งสัมพันธ์

กับวงรอบการเคี้ยวที่กว้างและนาน อาหารอ่อนสัมพันธ์กับวงรอบการเคี้ยวทีค่่อนขา้งขึ้นลง(3) วงรอบการเคี้ยวมี

ลักษณะคล้ายหยดน้ า เริ่มจากขากรรไกรเคลื่อนลงตรงๆ ตามด้วยการเบี่ยงเบนไปด้านที่ใช้เคีย้วแล้วจึงเคลื่อนขึน้ 

เมื่อฟันสัมผัสกันจงึเลื่อนไถลกลับเข้าสู่ต าแหนง่สบฟัน กระบวนการบดเคี้ยวเป็นทั้งชุดค าสั่งและการเรียนรู้จึง

ปรับเปลี่ยนได้ตามการสูญเสียฟันและการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่เกิดขึน้กับระบบ(2) 

ภายหลังการผา่ตัดเนื้องอกมักตามมาด้วยปัญหาการบดเคีย้ว โดยเฉพาะในกรณีขากรรไกรถูกตัดซึ่ง

เป็นผลจากการสูญเสียเสถียรภาพและการสูญเสียความสามารถในการท าซ้ าของระบบปากและขากรรไกร 

(somatognathic system) หรอืการสูญเสียการสัมผัสกันของฟันและแรงกัดทีล่ดลง การสูญเสียเนื้อเยื่อออ่นและ
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การรับความรู้สึกเป็นเหตุให้ประสบความยากล าบากในการจัดการอาหารให้หมุนเวียนเข้าสู่ด้านบดเคี้ยวและ

รวบรวมให้เป็นก้อนส าหรับการกลืน ปัญหาอ้าปากได้จ ากัดเป็นสิ่งที่พบภายหลังผ่าตัดและทวีความรุนแรงเมื่อ

ได้รับรังสรีักษา(4) ด้วยขากรรไกรบนและล่างมคีวามแตกต่างทางกายวิภาคและการท าหน้าที่ความวกิารที่เกิดขึ้น

จึงกระทบต่อระบบการบดเคี้ยวในรูปแบบที่แตกต่างกัน  

ควำมวิกำรของขำกรรไกรบน 

เมื่อขากรรไกรบนถูกตัด (maxillectomy)  ย่อมน ามาสู่ปัญหาการท าหน้าที่อันสบืเนื่องจากอวัยวะที่ใชใ้น

การบดเคี้ยวมีการเปลี่ยนแปลงและอาจน าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร(5) ปัญหาอ้าปากได้

น้อยพบได้ในกรณีการสูญเสียครอบคลุมแผ่นเทอริกอยด์ (pterygoid plate) ซึ่งเป็นจุดยึดเกาะของกล้ามเนื้อเทอริ

กอยด์(4) การสูญเสียจุดยึดเกาะของกล้ามเนื้อน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงสมดุลย์กล้ามเนือ้และการเคลื่อนของ

ขากรรไกร   

ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) Aramany ได้จ าแนกความวิการของขากรรไกรบนโดยพิจารณาความสัมพันธ์

ของความวิการกับฟันที่เหลืออยู่ ได้เป็น 6 กลุ่ม เรียงล าดับตามความบ่อยของการพบ ดังแสดงในรูปที่ 11-1(6) 

ลักษณะความวกิารและฟันเหลอือยู่มีผลต่อการบดเคีย้วภายหลังการบูรณะด้วยสิ่งประดิษฐ์ปิดเพดานโหว่ 

(obturator prosthesis) ในผู้ป่วยไร้ฟันพบความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการบดเคี้ยวกับขนาดของความวิการ(7)   

 

รูปท่ี 11-1 การจ าแนกความวิการของขากรรไกรบน โดย Aramany(6) 

การบูรณะความวิการด้วยสิ่งประดษิฐ์ปิดเพดานโหว่มีส่วนชว่ยผูป้่วยใหม้ีการบดเคี้ยวเทียบเคียงกับการ

ใช้ฟันเทียมทั้งปาก โดยมีปัจจัยขัดขวางความส าเร็จ คือ ปัญหาอ้าปากได้นอ้ย ปัญหาสภาพช่องปาก และปัญหา

การกลืน ซึ่งล้วนแต่เป็นผลกระทบเรือ้รังจากรังสีรักษา การมฟีันธรรมชาติเหลอือยู่มีผลดีตอ่การบดเคี้ยวขณะที่

ลักษณะความวกิารไม่มีผลอย่างมนีัยส าคัญ(5)  
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ควำมวิกำรของขำกรรไกรล่ำง 

ขากรรไกรล่างเป็นกระดูกที่สวมกับข้อตอ่ขากรรไกรและแขวนยึดไว้ด้วยกล้ามเนื้อในลักษณะสมมาตร

ซ้ายขวา(2) การรักษาเนือ้งอกขากรรไกรล่าง เพดานอ่อน พืน้ปาก และลิ้น มักน ามาสู่การตัดขากรรไกรล่างออก 

(mandibulectomy)(8) ซึ่งมีผลต่อ การบดเคี้ยว การกลืน การพูด และ ความสวยงาม โดยมีความรุนแรงหลาย

ระดับ(9)  

 ปี ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) Cantor และ Curitis จ าแนกความวิการของขากรรไกรล่างตามความไม่

สมบูรณ์ภายหลังศัลยกรรม ได้เป็น 6 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 11-2 กลุ่มที่ 1 (Class I) ตัดกระดูกเบ้าฟัน กลุ่มที่ 2 

(Class II) ตัดขากรรไกรด้านข้างหลังตอ่ฟันเขี้ยว กลุ่มที่ 3 (Class III) ตัดขากรรไกรด้านข้างที่แนวกลางหรือเลย

ออกไป กลุ่มที่ 4 (Class IV) ตัดขากรรไกรด้านข้างออกทั้งหมดแล้วบูรณะบางส่วนด้วยศัลยกรรม กลุ่มที่ 5 (Class 

V) ตัดขากรรไกรส่วนหน้าออกแล้วบูรณะด้วยศัลยกรรม กลุ่มที่ 6 (Class VI) ตัดขากรรไกรส่วนหน้าออกแต่ไม่

บูรณะ(10)  

 

รูปท่ี 11-2 การจ าแนกผู้ป่วยตัดขากรรไกรลา่ง โดย Cantor และ Curitis(10) 

กลุ่มที่ 1 ขากรรไกรล่างยังคงความต่อเนื่องอยู่จึงมปีัญหาขอ้จ ากัดทางกายวิภาคและการท าหน้าที่บาง

ประการ(10) ความสามารถในการคลุกเคล้าอาหาร (mixing ability index : MAI) ในด้านที่วิการด้อยประสิทธิภาพ
(11) การเคลื่อนที่ของขากรรไกรเปลี่ยนแปลงและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนือ้ขณะขบเน้น (clenching) ต่ ากว่าปกติ(8)  เมื่อ

การสูญเสียครอบคลุมบริเวณยึดเกาะของกล้ามเนือ้ ขากรรไกรจะเบี่ยงเบนไปในด้านที่วิการ โดยกลุ่มที่ 3 ประสบ

ปัญหามากกว่ากลุ่มที่ 2 แตก่ารเบี่ยงเบนจะลดลงเมื่อทดแทนด้วยการปลูกกระดูกเพื่อใชเ้ป็นข้อตอ่เทียมและคง

รูปเนื้อเยื่อออ่นบริเวณขากรรไกรล่างสว่นท้ายฟันกราม (กลุ่มที่ 4) ส าหรับกลุ่มที่ 5 การเชื่อมขากรรไกรด้านซ้าย

และขวาด้วยการปลูกกระดูกช่วยป้องกันปัญหาความเป็นเอกเทศในการเคลื่อนที่ของขากรรไกรด้านซ้ายและขวา

ซึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มที่ 6(10) 
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ปัญหาจากการสูญเสียความตอ่เนื่องของขากรรไกรล่าง คือ ใบหน้าผดิรูป และมีปัญหาการท าหน้าที่ 

อาทิ พูด กลืน บดเคีย้ว ควบคุมน้ าลาย และการเคลื่อนขากรรไกร(8, 9) ประเด็นปัญหาการบดเคี้ยวนั้นเป็นผลสืบ

เนื่องมาจากการสูญเสียอวัยวะ การหดรั้งของแผล การเกิดพังผืด และมกีารควบคุมโดยกล้ามเนือ้เพียงข้างเดียว 

ขากรรไกรจึงเบี่ยงเบนบิดหมุนไม่สามารถเคลื่อนเข้าสู่ความสัมพันธ์ในศูนย์ได้ ไม่มีเสถียรภาพในการสบฟัน ไม่

สามารถเคลื่อนขากรรไกรในลักษณะยื่นคางได้ ไม่สามารถกัดในต าแหน่งเดิมซ้ าๆ ได้ และ วงรอบการเคี้ยว

เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนีก้ารฟื้นฟูสภาพด้วยสิ่งประดิษฐ์จงึประสบปัญหาทั้งในนขั้นตอนการบันทึกการสบฟันและ

การปรับแตง่การสบฟัน(9)  

การสูญเสียขากรรไกรล่างไปข้างหนึ่งท าให้การเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง คือ ขณะพักขากรรไกรจะถอยไป

ด้านหลังและเบี่ยงเบนไปด้านที่วิการ ขณะอ้าปากขากรรไกรจะเบี่ยงเบนมากขึ้นและน าไปสู่วิถีลักษณะเป็นมุม 

(angular pathway) ขณะอ้าปาก 5-10 มิลลเิมตร มักพบการเบี่ยงเบนทางดา้นข้าง 1-2 เซ็นติเมตรและถอย

กลับไปด้านหลัง รูปแบบการเคลื่อนแสดงในรูปที่ 11-3 การเบี่ยงเบนขณะอ้าปากแสดงในรูปที่ 11-4(12) ปัญหาการ

สูญเสียความตอ่เนื่องของขากรรไกรท าให้ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวลดลงและไม่สามารถบูรณะให้กลับคืนได้ด้วย

สิ่งประดิษฐ์(13)  

 

รูปท่ี 11-3 การเคลื่อนท่ีของขากรรไกรในระนาบการตัดแบ่ง หนา้หลัง (ซ้าย) และซ้ายขวา (ขวา)(12) 

  

รูปท่ี 11-4 การเบ่ียงเบนของขากรรไกรลา่งขณะอ้าปาก(12) 
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การสูญเสียการรับรู้อากัปกิริยา (proprioceptive sense) ของการสบฟันน าไปสู่การเคลื่อนขากรรไกรที่

ไม่ประสานกันและแมน่ย าลดลง การสูญเสียพืน้ที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อบดเคีย้วเป็นผลใหข้ากรรไกรเกิดการหมุน

ในขณะกัดแรงๆ เมื่อมองจากด้านหน้าพบว่าฟันในด้านที่วกิารเคลื่อนในวิถีหมุนออกจากคู่สบโดยจุดหมุนเป็นฟันที่

สบกันในด้านที่ไม่วกิาร เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการหมุนในระนาบแบ่งหน้าหลัง (frontal plane rotation) ดังแสดง

ในรูปที่ 11-5 (ซ้าย) เมื่อไม่มเีสถียรภาพในการสบฟัน ฟันล่างมักอยู่หลังต่อต าแหนง่สบฟันปกติและพืน้เอียงดา้น

แก้มของปุ่มด้านแก้มสบกับแอง่กลางของฟันบน ดังแสดงในรูปที่ 11-5 (ขวา)(12)  

  

รูปท่ี 11-5 การหมุนในระนาบแบ่งหน้าหลัง (ซ้าย) และ ลักษณะการสบฟันในดา้นท่ีไม่วกิาร (ขวา)(12) 

ระบบกำรบดเคี้ยวที่เหมำะสมส ำหรับผู้ป่วย 

การบดเคี้ยวเป็นกระบวนการส าคัญที่น ามาสูก่ารมภีาวะโภชนาการที่ดีและร่างกายที่แข็งแรง เมื่อเกิด

ความบกพร่องของระบบการบดเคี้ยวอันเนื่องจากมคีวามวิการก็มีความจ าเป็นต้องท าการบูรณะเพื่อให้ผู้ป่วย

สามารถกลับมาเคี้ยวอาหารและกลืนได้ดีขึ้น โดยมีประเด็นพิจารณา คือ บันทึกการสบฟันในต าแหน่งที่มีสมดุลย์

กล้ามเนือ้ สร้างการสบฟันที่มเีสถียรภาพและอยู่ในต าแหน่งที่สามารถบดเคีย้วได้ ควบคุมแรงบดเคีย้วให้

เหมาะสมกับการรองรับที่มีอยู่ ทดแทนอวัยวะที่สูญเสียและสร้างด้านขัดมัน (polishing surface) ให้มรีูปร่าง

สัมพันธ์กับการหนา้ที่ของในช่องปาก   

สรุป 

ผูป้่วยที่มคีวามวกิารบริเวณใบหนา้และขากรรไกรมีระบบการบดเคี้ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ การ

บูรณะให้ช่องปากกลับมาใช้งานได้เป็นสิ่งจ าเป็น การเก็บรักษาฟันธรรมชาตมิีความส าคัญต่อความส าเร็จในการ

บูรณะด้วยสิ่งประดิษฐ์ ความตอ่เนื่องของขากรรไกรล่างมีความส าคัญอย่างมากต่อการฟื้นฟูสภาพด้วย
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หัวข้อที่ 12 

กำรบูรณะควำมวิกำรของขำกรรไกรล่ำง ที่เกิดขึน้ภำยหลัง 

ความวกิารของขากรรไกรล่างจ าแนกตามลักษณะความสูญเสียได้เป็น 2 รูปแบบ คือ สูญเสีย

ขากรรไกรล่างสว่นขอบ (marginal) (รูปที่ 12-1) และสูญเสียขากรรไกรล่างเป็นเป็นเซกเมนต์ (segmental) ซึ่ง

จ าแนกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ได้รับการบูรณะให้ตอ่เนื่องเป็นชิน้เดียว (รูปที่ 12-2) และ ไม่ได้รับการบูรณะ ผูป้่วยที่

สูญเสียความตอ่เนื่องของขากรรไกรนอกจากจะมีปัญหารูปหน้าและการท าหนา้ที่ของแล้ว ยังประสบปัญหาใน

การบูรณะด้วยสิ่งประดษิฐ์ เนื่องจากสูญเสียส่วนยึดเกาะของกล้ามเนือ้ที่น าไปสู่ปัญหาการเปลี่ยนต าแหนง่

ขากรรไกรในขณะกัดฟันขณะพักและขณะอ้าปาก โดยขากรรไกรล่างจะเบี่ยงมาทางด้านที่วิการซึ่งเห็นชัดขึ้นขณะ

อ้าปาก ในกรณีทีม่ีฟันธรรมชาตเิหลือน้อยหรอือยู่ในสภาพไร้ฟันอาจไม่สามารถควบคุมขากรรไกรให้อยู่ใน

ความสัมพันธ์ปกติได้ (รูปที่ 12-3)  

การวางแผนฟื้นฟูสภาพความวิการที่เตรยีมการตัง้แต่ก่อนการผ่าตัดมีความส าคัญ การปรับแตง่

เนือ้เยื่อภายในช่องปากใหเ้อื้อต่อการบูรณะด้วยสิ่งประดิษฐ์สามารถท าได้ในขั้นตอนการก าจัดก้อนเนือ้ อาทิ  การ

จัดการกับการเกาะของเนื้อยึด การสร้างช่องปาก การท าเนือ้เยื่อปลูกถ่ายเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพในการรองรับ

ส่วนฐานของฟันเทียม รวมทั้งการตัดสินเลือกเก็บฟัน ยิ่งเก็บฟันไว้ได้มากการท านายความส าเร็จในการฟื้นฟู

สภาพก็ยิ่งสูง(1) เพราะฟันช่วยการรับรู้อากัปกิริยาและรับรู้ต าแหน่งขากรรไกรขณะกัดสบ(2) 

 

รูปท่ี 12-1 สูญเสียขากรรไกรล่างสว่นขอบ 
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รูปท่ี 12-2 สูญเสยีขากรรไกรลา่งเป็นเซกเมนต์และได้รับการบูรณะความต่อเนื่องเป็นช้ินเดียว 

 

รูปท่ี 12-3 สูญเสียขากรรไกรเป็นเซกเมนต์และไมไ่ด้รับการบูรณะความต่อเนื่องเป็นช้ินเดียว 

กำรบูรณะกรณสีูญเสียขำกรรไกรล่ำงส่วนขอบ 

การสูญเสียขอบบนของขากรรไกรล่างท าให้เกิดพื้นที่ไร้ฟันที่มคีวามบกพร่องทางโครงสรา้ง คือ กระดูก 

เนือ้เยื่อ และอวัยวะข้างเคียง ในการบูรณะด้วยฟันเทียมถอดได้ส่วนฐานฟันเทียมที่วางอยู่ในบริเวณความวิการจะ

มีขนาดใหญ่กว่าปกติเพราะต้องทดแทนส่วนที่สูญเสียทั้งหมด (รูปที่ 12-4) เพื่อให้ฟันเทียมมเีสถียรภาพสูงสุดใน

ทุกสถานการณส์ามารถใช้ประโยชน์จากการพิมพด์้วยเทคนิกเขตเป็นกลาง (neutral zone)(3) ส าหรับความ

บกพร่องในรองรับสามารถควบคุมได้ดว้ยการเลือกใช้การสบฟันที่ลดแรงในแนวด้านข้าง ควบคุมแรงให้ลงสู่

ส่วนกลางมากที่สุด และเปิดทางไหลออกของอาหารใหเ้หมาะสม  

การท าศัลยกรรมตกแต่งช่องปาก (vestibule) ควรบุด้วยเนือ้เยื่อปลูกถ่ายชนิดบาง (split thickness 

graft) เพื่อให้ผวิสัมผัสฐานฟันเทียมมคีวามทนทานต่อการเสียดสี(3) การลบมุมคมของกระดูกตั้งแต่ตอนผ่าตัดเป็น

สิ่งที่ควรท าเพื่อป้องกันปัญหาการเจ็บและเกิดเป็นแผลที่สัมพันธ์กับการขยับของฟันเทียมขณะท าหน้าที่(2)  
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รูปท่ี 12-4 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ในผู้ป่วยสูญเสียขากรรไกรล่างส่วนขอบ 

กำรบูรณะกรณสีูญเสียขำกรรไกรล่ำงเป็นเซกเมนต์และได้รับกำรบูรณะควำมต่อเน่ือง 

การสูญเสียส่วนของขากรรไกรล่างเป็นเซกเมนต ์ น าไปสู่การผิดรูปของใบหนา้ มคีวามบกพร่องการท า

หนา้ที่ของช่องปาก การบดเคี้ยว การพูด การกลืน การควบคุมน้ าลาย เพื่อควบคุมความรุนแรงของปัญหา การ

บูรณะความต่อเนื่องของขากรรไกรตั้งแต่ขัน้ตอนการผ่าตัดเนือ้งอกหรอืตั้งแต่เมื่อพบว่ามีการแยกส่วนของกระดูก

ขากรรไกรมีความส าคัญ การใชร้ากฟันเทียช่วยลดปัญหาที่สัมพันธ์กับการฟื้นฟูสภาพด้วยฟันเทียมถอดได้ การ

ปลูกรากเทียมลงบนกระดูกปลูกถ่ายจากสันกระดูกสะโพกส่วนบน (anterior iliac crest) มีการอยู่รอดในระยะยาว

และอัตราความส าเร็จ ร้อยละ 93.3(4)  

กำรบูรณะกรณสีูญเสียขำกรรไกรล่ำงเป็นเซกเมนต์และไม่ได้รับกำรบูรณะควำมต่อเน่ือง  

การสูญเสียส่วนของขากรรไกรเป็นเซกเมนต์และไม่ได้รับการบูรณะความตอ่เนื่อง กรณีถูกตัดออกไป

ข้างหนึ่งได้น ามาสู่ภาวะการควบคุมขากรรไกรล่างดว้ยกล้ามเนือ้ข้างเดียว ขากรรไกรจงึหมุนและเบี่ยงเบนไปจาก

ต าแหน่งสมดุลย์กล้ามเนือ้เดิมซึ่งน าไปสู่ปัญหาการสบฟัน และขณะกลืนต้องยกขากรรไกรล่างขึน้มากกว่าปกติ(2) 

เพื่อให้สามารถเคลื่อนขากรรไกรกลับเข้าสูต่ าแหนง่การสบฟันได้ภายหลังผา่ตัดผูป้่วยต้องเริ่มต้นการบริหารให้เร็ว

ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยใช้มอืดันขากรรไกรให้เคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งสบฟันให้ได้ภายในช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์(1)  

วิธีการ คือ อ้าปากกว้างสุดแล้วใช้มือจับคางดันไปยังด้านที่มขีากรรไกรปกติ การเคลื่อนไหวของขากรรไกรจะช่วย

คลายการหดรั้งของแผล ลดอาการกล้ามเนือ้บดเคีย้วเกร็ง และช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรดีขึน้(5)  

การใชส้ิ่งประดิษฐ์เพื่อน าทางขากรรไกรเข้าสูต่ าแหน่ง (guidance restoration) ควรท าให้เร็วที่สุด เพราะ

ความล าบากจะมากขึ้นตามเวลาที่ทิ้งช่วงหา่งหลังผา่ตัดและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบประณีประนอม ผูป้่วยอาจเลิก

ใช้เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างด้านบดเคี้ยวได้รับการแก้ไขและเป็นที่ยอมรับและการรับรู้อากัปกิริยาที่เหมาะสมถูก

สร้างขึ้น หรอือาจใชส้ิ่งประดิษฐ์น าทางเป็นบางคราวเพื่อสนับสนุนกลไกการรับรู้อากัปกิริยา(5) ผูป้่วยจะสามารถ

สบฟันในต าแหน่งปกติภายใน 2-3 เดือน(1) 

กรณีสูญเสียการควบคุมขากรรไกรเข้าสู่ต าแหน่งการสบฟันแตส่ามารถดันใหเ้คลื่อนเข้าไปได้ต้องใช้

สิ่งประดิษฐ์อย่างถาวร สิ่งประดิษฐ์ส าหรับใช้ในขากรรไกรล่างมีลักษณะเป็นโครงโลหะเช่นเดียวกับฟันเทียม
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บางสว่นถอดได้ โดยที่ดา้นแก้มของฟันกรามนอ้ยและฟันกรามมปีีกโลหะหรอือะคริลิก ความสูง 7-10 มิลลิเมตร 

(เพียงพอส าหรับการอ้าปากปกติ ไม่หลุดจากแรงผลัก และไม่ระคายเคืองเนื้อเยื่อขณะฟันสบสนิท) ยื่นออกไปทาง

ด้านข้างและด้านบน เมื่อหุบขากรรไกรส่วนปีกจะจับกับด้านแก้มของฟันบนและน าพาขากรรไกรล่างใหเ้ข้าสู่

ต าแหน่งการสบฟัน ดังแสดงในรูปที่ 12-5 (ซ้าย) สิ่งประดิษฐ์จงึตอ้งมเีสถียรภาพและต้านต่อแรงกระท าด้านข้าง

ได้ และเพื่อป้องกันฟันบนที่สัมผัสกับส่วนปีกไม่ให้ล้มไปทางดา้นเพดาน ต้องท าโครงโลหะเพื่อช่วยประคองส่วนนี ้

รวมทั้งสรา้งแผน่โลหะด้านแก้ม (horizontal guide bar) ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนของสว่นปีกในขากรรไกรล่าง(1, 5) 

สิ่งประดิษฐ์รูปแบบนีใ้ช้ไม่ได้ในผูป้่วยที่มอีวัยวะปริทันต์ไม่แข็งแรงและมีฟันเหลือน้อย ทั้งไม่เหมาะกับผูท้ี่มเีฉพาะ

ฟันหลังล่างเพราะขากรรไกรมีโอกาสหมุนไปด้านข้างขณะที่สว่นปีกเริ่มจับฟันบน(1) 

กรณีขากรรไกรล่างมกีารเบี่ยงเบนค่อนขา้งมาก สิง่ประดิษฐ์น าทางขากรรไกรมักท าในขากรรไกรบน 

โดยสร้างแนวน าที่ดา้นเพดานของฟันบนเพื่อน าทางฟันล่างให้เข้าสู่ต าแหน่งการสบฟัน ดังแสดงในรูปที่ 12-5 

(ขวา) แนวน านี้ต้องไม่ยื่นยาวจนเป็นอุปสรรค์ต่อการเคลื่อนไหวของลิ้น การบดเคี้ยว และการพูด(5) เมื่อผู้ป่วยใช้

สิ่งประดิษฐ์ไประยะหนึ่งก็จะสามารถควบคุมการเคลื่อนขากรรไกรล่างให้เข้าสู่ต าแหนง่การสบฟันได้ ดังแสดงใน

รูปที่ 12-6  

  

รูปท่ี 12-5 การน าทางขากรรไกรโดยใชส้ิ่งประดิษฐ์ที่ใส่ในขากรรไกรลา่ง (ซ้าย) และในขากรรไกรบน (ขวา) 

  

รูปท่ี 12-6 การใช้สิ่งประดิษฐ์ชว่ยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนขากรรไกรให้ฟันมากัดสบกันได ้

การใส่ฟันเทียมบางสว่นถอดได้ ต้องพิจารณารูปแบบแรงกระท าที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะปกติ ใน

มุมมองแนวด้านหน้า (frontal plane) ขากรรไกรล่างยกตัวในรูปแบบเป็นมุมมากกว่าแนวดิ่ง แรงสบฟันมเีพียงข้าง

เดียวท าให้ขณะเพิ่มแรงกัดขากรรไกรด้านที่วกิารจะหมุนและเคลื่อนออกจากระนาบบดเคีย้ว  
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การออกแบบโครงโลหะส าหรับฟันเทียมบางสว่นถอดได้ ประกอบด้วย ส่วนพัก (rest) เพื่อให้มกีาร

รองรับจากฟัน กรณีใส่ฟันทดแทนในด้านปกติในลักษณะของฐานฟันเทียมส่วนขยาย (free-end) ให้ออกแบบ

ตะขอที่ปลดปล่อยการจับยึดฟันขณะมีแรงบดเคี้ยวลงสู่สันเหงอืกด้านท้าย ตะขอที่จับกับฟันด้านหน้าทีใ่กล้กับ

ความวกิารให้วางอยู่บนเส้นส ารวจหรอืใช้ตะขอที่มกีารเด้งตัวสูงเพื่อลดการบิดงัดฟันหลัก ด้านที่วกิารให้หา

ขอบเขตฐานฟันเทียมด้วยวิธีเสริมแตง่ขอบและออกแบบใหร้ับแรงบดเคี้ยวน้อยที่สุด(5) การใชเ้ทคนิคเขตเป็นกลาง

ช่วยบูรณะใบหน้าได้ ท าให้รู้สึกสบายขณะใช้งาน และ ลดการกัดริมฝีปากและลิน้(2) กรณีไม่สามารถน าขากรรไกร

ให้เคลื่อนไปยังต าแหน่งสบฟันเดิมได้การขยายระนาบสบฟันมาทีเ่พดานเป็นการเอือ้ต่อการมีต าแหน่งการสบฟัน

ในแนวราบทีห่ลากหลาย(2) (รูปที่ 12-7) 

  

  
รูปท่ี 12-7 ระนาบสบฟันใหมส่ าหรับกรณไีมส่ามารถเคลื่อนขากรรไกรกลับสู่ความสัมพันธ์เดิมได้ 

กรณีขากรรไกรล่างที่ถูกตัดอยู่ในสภาพไร้ฟันสามารถท านายความส าเร็จด้วยการพิจารณาขอบเขตของ

ขากรรไกรล่างที่เหลืออยู่ ระดับการเบี่ยงเบน คุณภาพของสันเหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนที่เหลอื รวมทั้งประสบการณ์

การใส่ฟันเทียมของผู้ป่วย การสร้างฟันเทียมที่มีเสถีรภาพท าได้ในกรณีผูป้่วยมีสว่นโค้งสันเหงือกทางด้านหนา้

และร่องเหงือก กรณีแนวตัดขยายไปยังแนวกลางหรอืเลยไปจากนั้นฟันเทียมจะต้านทานต่อแรงด้านข้างได้น้อย 

โอกาสประสบความส าเร็จจึงต่ า กรณีลิน้เคลื่อนไหวได้จ ากัดผูป้่วยจะสูญเสียการช่วยประคองจากลิน้ การท าฟัน

เทียมในบางครัง้มคี่าเพียงเพื่อความสวยงามเพียงเล็กน้อยเท่านั้น(1) 

ควำมสมดุลของด้ำนบดเคี้ยว 

ต้องยอมรับว่าผูป้่วยส่วนใหญ่มตี าแหนง่การสบฟันเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการผา่ตัด การสร้างให้เกิด

ความสมดุลของด้านบดเคี้ยวขึน้มาใหม่เป็นสิ่งท้าทาย ในสถานการณท์ี่ไม่สามารถเชื่อถือการเคลื่อนของ

ขากรรไกรได้ (imprecise) และการเข้าสู่ความสัมพันธ์ในศูนย์ไม่สามารถท าซ้ าได้ การแก้ไขต้องใช้การวิเคราะห์
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การสบฟันในกลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลอง ซึ่งต้องท าซ้ าเป็นระยะๆ 2-3 รอบ จนกระทั่งสามารถแก้ไขการสบฟัน

ให้เกิดสมดุลขึน้ได้(1) 

สรุป 

ความวกิารของขากรรไกรล่างมหีลายลักษณะ การสูญเสียความตอ่เนื่องเป็นปัญหาส าคัญที่น ามาสู่

ความล าบากในการบูรณะระบบบดเคีย้วด้วยสิ่งประดษิฐ์ การบูรณะขากรรไกรล่างให้คงความต่อเนื่องตั้งแต่

ขั้นตอนก าจัดก้อนเนือ้และท าการปลูกกระดูกทดแทนเป็นการเพิ่มโอกาสในการบูรณะจนสมบูรณ์ในเวลาต่อมา 
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หัวข้อที่ 13 

กำรบูรณะควำมวิกำรของขำกรรไกรบน ที่เกดิขึ้นภำยหลัง 

การใช้สิ่งประดิษฐ์ในการบูรณะความวิการขากรรไกรบนเป็นวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ไม่ถาวรเมื่อเปรียบกับ

วิธีศัลยกรรม แตก่็มีข้อดีหลายประการ คือ ค่าใช้จ่ายไม่สูง ไม่ต้องผา่ตัดหลายครั้ง ไม่เกิดแผลในบริเวณให้

เนือ้เยื่อ งา่ยในการติดตามการกลับเป็นใหม่ของโรค ของเหลวและสารคัดหลั่งไม่คั่งค้างอยู่ในช่องจมูก สามารถ

บูรณะรูปร่างของเพดานได้ดีแมช่้องโหว่จะมีขนาดใหญ่ สามารถบูรณะความอูมนูนของใบหนา้ได้ด ีแตค่วามส าเร็จ

ของสิ่งประดิษฐ์ขึน้อยู่กับการเตรียมการต้ังแต่ก่อนผา่ตัด การตดิต่อสื่อสารและร่วมมอืระหว่างแพทย์ทันตแพทย์(1)  

เป้าหมายของการใช้สิ่งประดิษฐ์ คือ เพื่อคงลักษณะทางกายวิภาคการแบ่งแยกระหว่างช่องปากและช่องจมูกและ

ช่วยใหส้ามารถพูดและกลืนได้โดยไม่มีการร่ัวเข้าสู่ช่องจมูก(2) 

สิ่งประดิษฐ์ปิดเพดำนโหว่ 

เมื่อแผนการรักษาของผู้ป่วยคือการใชส้ิ่งประดิษฐ์ปิดเพดานโหว่ภายหลังการผา่ตัดเอาก้อนเนือ้งอก 

ออก การประเมินช่องปากและเตรยีมการก่อนการผา่ตัดมีความส าคัญ ทันตแพทย์ตอ้งท าการตรวจอย่างละเอียด 

ถ่ายภาพรังส ี พิมพ์ปากและชิน้หล่อส าหรับเป็นข้อมูลเบือ้งตน้และเพื่อเตรียมสิ่งประดิษฐ์ให้ผู้ป่วย (รูปที่ 13-1) 

รวมทั้งวางแผนต่างๆ เกี่ยวกับฟันที่เหลอือยู่ 

  

รูปท่ี 13-1 ข้อมูลจากการพบผูป่้วยคร้ังแรก 

แผ่นปิดใส่ทันที 

แผ่นปิดใส่ทันที (immediate surgical obturator) มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและจ าลองเค้ารูปเพดานปาก มี

ประโยชน์ คือ เป็นโครงร่างรองรับวัสดุกดแผลผ่าตัด (surgical pack) ช่วยให้ผวิหนังปลูกถ่ายแนบสนิทกับผวิ

เปลือยด้านในของแก้ม ลดการปนเปื้อนของแผลผา่ตัดโอกาสติดเชื้อเฉพาะที่จงึต่ า สามารถพูดได้เพราะช่องโหว่

ได้รับการบูรณะ ทั้งยังลดผลกระทบด้านจติใจ การดูแลหลังผ่าตัดง่ายขึ้น และเวลาอยู่โรงพยาบาลสั้นลง(1)  

แผ่นปิดใส่ทันทีเตรียมบนชิน้หล่อก่อนการผา่ตัดโดยใช้ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของโรคและการ

คาดการณก์ารสูญเสียที่จะเกิดขึ้น จงึมโีอกาสที่สิ่งประดิษฐ์จะไม่พอดีกับแผลผ่าตัด การออกแบบจงึต้องเอือ้ใน

การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถาณการณ ์ โดยมีหลักการพืน้ฐานในการออกแบบดังนี้ 1) สิ่งประดิษฐ์ตอ้งไม่

ซับซ้อน น้ าหนักเบา ไม่แพง 2) ขอบด้านแก้มของสิ่งประดิษฐ์ควรอยู่ต่ ากว่าแนวต่อเยื่อเมอืกช่องปากกับผวิหนัง
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ปลูกถ่าย 3) ส่วนเพดานมีรูปร่างปกติเพื่อสง่เสริมการพูดและการกลืน 4) ปลอดการสบในด้านที่วิการ 5) การใส่

ฟันหนา้มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามเท่านั้น 6) ใช้ลวดเบอร์ 18 เป็นตะขอ 7) กรณีมีฟันเสริมการยึดติดด้วย

การมัดลวด โดยเตรยีมรูส าหรับร้อยลวดไว้ที่ต าแหน่งระหว่างซี่ฟัน 8) กรณีไร้ฟันให้สร้างลักษณะเดียวกับฐาน

บันทึก การยึดติดใชว้ิธีร้อยลวดหรอืยึดด้วยสกร(1) 

แผ่นปิดใส่ทันทีมลีักษณะแตกต่างกันไปตามโครงสรา้งพื้นฐานของผูป้่วยและรอยโรค ดังแสดงในรูปที ่

13-2 ทันตแพทย์เป็นผู้จ าลองสภาพหลังผา่ตัดลงบนชิ้นหลอ่ โดยสร้างลักษณะสันเหงอืกไร้ฟันในบริเวณที่คาดว่า

จะสูญเสียจากการผา่ตัด ปรับพืน้ผิวที่ผดิรูปจากก้อนเนื้อให้เป็นปกติ ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ

แสดงในรูปที่ 13-3 โดยมีข้อพิจารณาส าหรับแต่ละกรณีดังนี้ 

1. กรณีขอบเขตการผา่ตัดจ ากัดอยู่เฉพาะส่วนเพดานแข็ง ขอบด้านท้ายของสิ่งปิดเพดานโหว่ตอ้งไม่ขยายไป

คลุมเพดานอ่อนจนกระทั่งเป็นอุปสรรคในการกลืน (รูปที่ 13-2 ซ้าย) การใช้สายให้อาหารหลังการผา่ตัด

อาจไม่จ าเป็นเพราะส่วนเพดานได้รับการบูรณะแล้ว   

2. กรณเีพดานอ่อนอยู่ในขอบเขตการผ่าตัด อาจจ าเป็นต้องขยายขอบด้านท้ายเข้าไปในช่องคอ โดยใหอ้ยู่ใน

ระนาบเดียวกับส่วนโค้งของเพดานและมีขนาดเล็กกว่าช่องคอขณะกลืน (รูปที่ 13-2 กลาง)  เนื่องจากไม่

สามารถบันทึกรูปร่างช่องคอขณะท าหนา้ที่ได้ จงึจ าเป็นต้องใช้สายใหอ้าหารหลังการผ่าตัด  

3. กรณีมีฟันหลังและมีเสถียรภาพในการสบฟัน สามารถพิจารณาใส่ฟันหน้าเพื่อความสวยงามได้ แตต่้อง

ไม่ให้สัมผัสกับฟันคู่สบ (รูปที่ 13-2 ซ้าย)  

เพื่อให้แผ่นปิดไม่ขยับขณะใส่ต้องไม่มสี่วนประกอบใดๆ เชน่ ฐานอะคริลิก ตะขอ และซี่ฟันเทียม สัมผัส

กับฟันคู่สบ ก่อนน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ใหท้ าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชือ้ ที่นิยม คือ การอบแก๊ชเอธิลนีออก

ไซด ์

 

รูปท่ี 13-2 แผ่นปิดใส่ทันที 
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รูปท่ี 13-3 ขั้นตอนและวธีิการสร้างแผ่นปิดใส่ทันที 

เมื่อก าจัดเนือ้งอกและควบคุมเลือดออกได้แลว้ ให้ตรวจสอบกระดูกแหลมคมและเนื้อเยื่อส่วนเกิน หาก

พบให้พิจารณาปรับแต่งทันที จากนั้นจงึเตรยีมช่องปากเพื่อใส่สิ่งประดษิฐ์ตามที่ได้วางแผนไว้ อาทิ แตง่ปุ่มกระดูก

และถอนฟัน บุผวิเปลือยด้านในของแก้มด้วยผวิหนังปลูกถ่ายชนิดบาง (split thickness sking graft)  บุผวิเปลือย

ส่วนที่เหลือดว้ยวัสดุห้ามเลือด จากนั้นจงึใส่แผน่ปิดเพดานซึ่งจะถอดออกหลังการผา่ตัด 7-10 วัน  

วิธีการใส่แผ่นปิดเพดานมอียู่ 2 รูปแบบ คอื  

1. กรณีมีช่องทางส าหรับใส่วัสดุกดแผลหลังจากใส่สิ่งปิดเข้าที่แล้ว ให้ยึดสิ่งปิดด้วยสกรูหรอืมัดไว้กับฟันด้วย

ลวดตรวจสอบไม่ให้มกีารขยับ จงึเริ่มผสมวัสดุบุผวิชนิดยืดหยุ่นชนิดใช้ช่ัวคราว (temporary resilient lining 

material) ปั้นเป็นก้อนใส่เข้าไปในโพรงจนเต็มและหนุนใหเ้กิดเค้ารูปใบหนา้ที่เป็นปกติ (รูปที่ 13-4) 

2. กรณีไม่มช่ีองทางส าหรับใส่วัสดุกดแผลหลังจากใส่สิ่งปิดเข้าที่แล้ว ให้ผสมวัสดุใส่เข้าไปในช่องโหว่แล้วตาม

ด้วยแผ่นปิด หรอื ใส่วัสดุลงในแผ่นปิดแล้วจงึใส่ให้เข้าที่ จากนั้นจึงยึดให้แน่นหนาด้วยการมัดลวดไว้กับฟัน

หรอืกับฐานกระดูก 
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รูปท่ี 13-4 แผ่นปิดใส่ทันทีส าหรับผู้ป่วยไรฟ้ัน 

แผ่นปิดหลังผ่าตัด 

แผ่นปิดหลังผ่าตัด (delayed surgical obturator) ใช้ในกรณีทีไ่ม่สามารถใส่แผ่นปิดในหอ้งผา่ตัดได้ การ

เตรียมสิ่งประดิษฐ์มกีระบวนการเช่นเดียวกันกับการท าแผ่นปิดใส่ทันที แต่เนื่องจากทราบขอบเขตการผา่ตัดแล้ว

สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึน้จึงไกล้เคียงกับสภาพจริงมากกว่า โดยทั่วไปจะนัดผูป้่วยหลังผ่าตัดประมาณ 6-10 วัน(1) 

ตัวอย่างผูป้่วยที่ใชแ้ผ่นปิดหลังผ่าตัดแสดงในรูปที่ 13-5 
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รูปท่ี 13-5 แผ่นปิดหลังผ่าตัดท่ีเตรียมจากชิ้นหลอ่เร่ิมตน้ 

การใส่แผ่นปิดมีขัน้ตอนดังนี้ 

1. ใส่แผน่ปิดใหเ้ข้าที่ ตรวจสอบความแนบสนิท  การขยายบริเวณขอบ การสบฟัน ปรับแต่งให้เรียบร้อย 

2. สร้างผนังสว่นที่สัมผัสกับแผลผ่าตัด โดยใช้วัสดุบุผวิชนดิยืดหยุ่นแบบใช้ช่ัวคราวเป็นส่วนโครงสร้างหลัก 

แล้วบุที่ผิวด้วยวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ (tissue conditioning material) โดยขอบเขตด้านรมิฝปีาก แก้ม และ

ส่วนท้ายเพดาน ก าหนดได้จากการเคลื่อนขยับขากรรไกร เม้มปาก ดูดปาก และกลืน 
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ในระหว่างขัน้ตอนใส่ต้องค่อยๆ เสริมสร้างการยอมรับและพยายามปรับตัวใหอ้ยู่ร่วมกับสิ่งประดิษฐ์ 

เทคนิคที่แนะน า คือ ให้ผู้ป่วยอมน้ าแล้วบ้วนเป็นระยะๆ ความสามารถในการควบคุมน้ าที่ดขีึน้และความรูส้ึกสด

ชื่นจากน้ าที่เข้าไปช าระล้างช่องปากเป็นสิ่งที่สร้างเสริมก าลังใจผู้ป่วยได้อย่างดี และเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วให้

ผูป้่วยลองจบิน้ าและกลืนให้ได้ โดยใหจ้บิน้ าเล็กน้อยอมไว้ในปาก ตั้งศรีษะให้ตรงหรอืเอนไปด้านหลังเล็กน้อยแล้ว

จงึกลืน การมนี้ าบางสว่นไหลออกมาทางจมูกเป็นเรื่องปกติแตทุ่กอย่างจะดีขึ้นเมื่อคนไข้ได้กลับไปฝกึใช้ การนัด

ครั้งต่อไปมักจะอยู่ในช่วง 1 สัปดาห์  

ในกรณีที่สภาพหลังผ่าตัดมีความแตกต่างจากตอนเริ่มต้นมากอาจตอ้งท ารอยพิมพ์ใหม่ โดยก่อนท า

ต้องตรวจสอบเนือ้เยื่อในบริเวณความวกิารอย่างละเอียด ประเมินว่าบริเวณใดต้องได้รายละเอียดที่ดบีริเวณใด

ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ประเมินความเสี่ยงในการท ารอยพิมพ์โดยพยายามลดใหเ้หลือนอ้ยที่สุด  

1. การใชผ้้าก๊อซหรอืส าลีผูกไหมขัดฟันใส่เข้าไปในช่องโหว่และรูเล็กๆ ช่วยลดความเสี่ยงจากการไหลทะลัก

ของวัสดุเข้าไปล๊อกแล้วขาดติดคาอยู่ในช่องโหว่   

2. การใส่วัสดุลงในถาดพิมพ์ในปริมาณที่เหมาะสมกับความตอ้งการของแต่ละบริเวณ ช่วยลดปัญหาการ

ไหลของวัสดุเข้าไปในบริเวณที่ไม่ตอ้งการ 

3. การป้ายวัสดุลงบนเหงอืกและฟันก่อนน าถาดพิมพ์เข้าไปในปาก ช่วยลดปริมาณวัสดุที่ใส่ลงในถาดพิมพ์

จงึน าถาดพิมพ์เข้าไปในปากได้สะดวกขึน้ ทั้งยังชว่ยใหไ้ด้รายละเอียดพื้นผวิที่ดโีดยไม่ต้องออกแรงกดถาด

พิมพ์มาก 

4.  การให้ผู้ป่วยค่อยๆ หุบปากลงพรอ้มกับป้ายเอาวัสดุที่ลน้ออกจากถาดพิมพ์ออกบ้าง ช่วยใหก้ารถอด

รอยพิมพ์ออกจากปากท าได้ง่ายขึ้น 

แผ่นปิดเฉพาะกาล  

แผ่นปิดเฉพาะกาล (interim or provisional obturator) ใช้ในระหว่างแผลหายหรือการรักษาทางการแพทย์ยัง

ไม่สิน้สุด ในช่วงนี้ช่องปากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการนัดเป็นระยะเพื่อปรับแผน่ปิดใหพ้อดีอยู่เสมอมี

ความจ าเป็น(1) ในช่วงแรกควรเปลี่ยนวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อทุกสัปดาห์ จากนั้นจงึขยายเป็น 2 สัปดาห์ แตต่้องไม่

เกิน 1 เดือน เมื่อแผลหายดีแล้วจงึเปลี่ยนเป็นวัสดุที่แข็งเพื่อความสะดวกในการดูแลท าความสะอาด อย่างไรก็

ตามในกรณีที่เห็นว่าแผน่ปิดที่ใชอ้ยู่มีสภาพไม่เหมาะส าหรับใช้งานอีกต่อไปก็ต้องพิจารณาท าขึน้ใหม ่ ส าหรับการ

ปรับเปลี่ยนแผ่นปิดใส่ทันทีและแผ่นปิดหลังผา่ตัดมาใช้เป็นแผ่นปิดเฉพาะกาลสามารถท าได้แต่ตอ้งออกแบบไว้

ตั้งแตต่้น 

แผ่นปิดจริง 

แผ่นปิดจริง (definitive obturator) เริ่มท าเมื่อการรักษาทางการแพทย์เสร็จสิน้ แผลหายสนิท ความ

วิการเริ่มคงตัว และไม่พบการกลับเป็นซ้ า(1) การออกแบบแผ่นปิดใช้หลักการออกแบบทั่วไปส าหรับฟันเทียม

บางสว่นถอดได้ ประกอบด้วย 1) มสี่วนโยงหลักที่แข็งเกร็ง 2) มแีนวน าและส่วนประกอบอื่นๆ ส าหรับส่งเสริม

เสถียรภาพและการโอบประคอง 3) มีการรองรับสูงสุด 4) มสี่วนพักทีส่ามารถถ่ายทอดแรงลงตามแนวแกนฟัน

หลัก 5) มสี่วนยึดหลักทีอ่ยู่ในสภาวะไร้แรงกระท าต่อฟันในขณะพัก มีแรงต้านการหลุดเพียงพอและไม่ถ่ายทอด
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แรงเกินพกิัดการทนรับของฟันหลัก 6) ควบคุมระนาบบดเคีย้วของคู่สบในด้านที่วิการ  นอกจากนี้แล้วยังมขี้อควร

พิจารณาเฉพาะที่สบืเนื่องมาจากธรรมชาติของปัญหาและความต้องการรักษา ประกอบด้วย 1) ต าแหน่งและ

ขนาดของความวิการ และความสัมพันธ์กับฟันที่เหลอือยู่ 2) ความส าคัญของฟันหลักที่อยู่ตดิกับความวกิารต่อ

การรองรับและการยึดอยู่ 3) ประโยชน์ของแถบแผลเป็นทางดา้นข้างในการต้านการหลุด โดยแถบแผลเป็นยืด

ออกขณะใส่สิ่งประดิษฐ์และหดกลับเข้ามารัดเมื่อใส่เข้าที ่4) การใชป้ระโยชน์จากความคอดเว้าของความวิการ(3)   

การออกแบบส่วนยึดที่เหมาะสมจะช่วยลดความเครียดที่ถ่ายทอดไปยังฟันหลักขณะแผ่นปิดวางอยู่ใน

ต าแหน่ง โดยมีหลักการพืน้ฐานการออกแบบตะขอ ดังนี้(3, 4) 

1. แขนตะขอควรวางในต าแหน่งอย่างไร้แรงกระท า (passive placement) จนกระทั่งถูกกระตุน้โดย

ความเครียดขณะท าหน้าที่  

2. การยึดอยู่ (retention) ควรมีน้อยที่สุดในปริมาณที่เพียงพอส าหรับคงต าแหน่งแผน่ปิด  

3. ส่วนประกอบโอบพยุงควรต้านต่อแต่ละส่วนยึดเพื่อสร้างใหเ้กิดเสถียรภาพ (stabilization)  

4. ตะขอควรโอบรอบฟันมากกว่า 180 องศา เพื่อให้เกิดการโอบล้อม (encirclement)  

5. สร้างสว่นพัก (stop) เพื่อการรองรับ (support) และป้องกันแผน่ปิดเคลื่อนลงสูเ่นือ้เยื่อ  

6. ยอมให้ส่วนฐานมกีารเคลื่อน (movement) เพียงเล็กน้อยโดยไม่ถ่ายทอดความเครียดสู่ฟันหลัก  

7. เพื่อการรองรับสูงสุดหลายกรณีต้องออกแบบให้คลุมเต็มพื้นที่เพดาน  

8. ส่วนประกอบที่พาดผ่านขอบเหงอืกต้องมกีารลดการสัมผัสเสมอ 

ปัจจัยที่มผีลตอ่ความส าเร็จประกอบด้วย ปริมาณเนือ้เยื่อที่เหลือหลังผ่าตัด คุณภาพเนื้อเยื่อที่ปกคลุม

สันเหงอืกและบุผวิความวิการ ความโค้งของขากรรไกร การมฟีันเรียงตัวเป็นแนวโค้ง และการมีฟันในด้านที่วิการ

ส าหรับใหก้ารรองรับและยึดอยู่  ในส่วนกรอบความคิดในการรักษามีดังนี้(1)  

1. แผ่นปิดมีแนวโน้มการเคลื่อนในแนวดิ่งโดยเคลื่อนเข้าไปในความวิการขณะกัดและตกลงมาขณะปลอดการ

สบ ปริมาณการเคลื่อนนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างความวิการ รวมทั้งแรงในการติดอยู่  

2. เนือ้เยื่อในบริเวณความวิการมกีารเปลี่ยนแปลงเสมอ ทั้งเนื่องจากกระบวนการหายของแผลในช่วงปีแรก 

และการขยับของสิ่งประดิษฐ์ขณะใช้ การออกแบบต้องเอื้อตอ่การปรับเปลี่ยน  

3. การบูรณะผนังกั้นช่องปากและช่องจมูก ต้องท าให้การกั้นแยกเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ทั้งขณะพักและขณะท า

หนา้ที่   

4. การขยายส่วนของสิ่งประดิษฐ์เข้าไปในความวิการมีประโยชน์ แต่จะขยายเข้าไปมากแค่ไหนขึน้อยู่กับ ความ

ต้องการการตดิอยู่ เสถียรภาพ และการรองรับ ภายใต้ข้อจ ากัดทางกายภาพของผู้ป่วย  

5. การเก็บรักษาฟันธรรมชาติมีความส าคัญ เพราะช่วยส่งเสริมความส าเร็จของสิ่งประดษิฐ์  

6. การใชร้ากเทียมช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีไร้ฟัน  
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7. สิ่งประดิษฐ์ควรมนี้ าหนักน้อยที่สุด เพื่อลดความเครียดที่มตี่อฟันและเนือ้เยื่อรองรับ 

น้ าหนักของแผน่ปิดที่ทดแทนส่วนโครงสร้างที่สูญเสียจากการผ่าตัดมีผลใหเ้กิดการเคลื่อนออกจาก

ต าแหน่งและเกิดแรงหมุนทีกระท าตอ่ฟันหลัก การลดน้ าหนักในส่วนนีส้ามารถท าได้ดว้ยการท าให้กลวง (รูปที ่

13-6) กรณีท าแบบเปิดต้องมีช่องทางให้ของเหลวไหลออกจากกระเปาะ กรณีท าแบบปิดเมื่อใชไ้ประยะหนึ่งมักมี

ของเหลวแทรกซึมเขา้ไปข้างในจ าเป็นต้องเจาะระบายแล้วปิดใหม ่การฝาแบบเปิดปิดได้ช่วยแก้ปัญหานีไ้ด้  

ส่วนตา้นการหลุดสามารถออกแบบโดยใช้ ตะขอ และการยื่นเข้าไปในส่วนคอดเว้าของความวิการ(4) 

ช่องเหนือต่อเพดานอ่อนเป็นบริเวณที่สามารถยื่นส่วนประกอบของแผน่ปิดเข้าไปวางไว้ได้ (รูปที่ 13-7)   แต่การ

ก าหนดขอบเขตในบริเวณนี้ต้องให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของเพดานอ่อนขณะท าหน้าที่ การท าผนังแผ่นปิด

ที่สัมผัสกับผวิด้านในของแก้มให้สูงเขา้ไปในช่องช่วยลดการเคลื่อนในแนวดิ่ง (รูปที่ 13-8) 

 
รูปที่ 13-6 การลดน้ าหนักแผน่ปิดโดยท าให้กลวง แบบเปิด (บน) แบบปิด (ล่าง) 

 

รูปท่ี 13-7 การยึดติดโดยยื่นส่วนประกอบเข้าไปในช่องเหนอืต่อเพดานอ่อน 
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รูปท่ี 13-8 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของผนังดา้นแก้มและระยะการเคลื่อนในแนวดิ่ง(4) 

แรงกระท าในแนวดิ่งที่เกิดขึ้นขณะกัดฟันและกลืนสร้างความเครียดต่อฟันหลัก แนวทางความคุม คือ 

การกระจายส่วนพัก (rest) ให้ครอบคลุมพืน้ที่กว้างที่สุด สร้างการรองรับสูงสุด เสถียรภาพที่ดไีด้จากการรองรับ

ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมที่กว้าง การเก็บรักษาโครงสร้างขา้มแนวกลางจงึเป็นประโยชน์ (รูปที่ 13-9)  

 

รูปท่ี 13-9 ลักษณะสามเหลี่ยมในกรณีตัดตรงแนวกลางและเก็บรักษาโครงสร้างข้ามแนวกลาง 

แรงกระท าในแนวขวางขณะบดเคีย้วควบคุมได้โดยการเลือกแบบการสบฟัน (occlusal scheme) ที่

เหมาะสม ก าจัดการสบฟันก่อนต าแหนง่ก าหนด (premature occlusal contact) กระจายส่วนประกอบให้

ครอบคลุมพืน้ที่กว้างที่สุด และ ใช้เนื้อเยื่อเพดานปากมาคลุมรอยตัดกระดูกที่เพดานแทนที่จะปล่อยใหเ้นื้อเยื่อ

เจริญเข้ามาคลุมเอง เป็นการเสริมความทนทานต่อการเสียดสีจากแผน่ปิดขณะเคลื่อนรอบแนวหมุน(4) 

แผ่นปิดจริงส ำหรับผู้ป่วยมีฟันบำงส่วน 

การจ าแนกความวิการของขากรรไกรบนโดย Aramany มีประโยชน์ส าหรับการเริ่มต้นออกแบบ การ

สอน และช่วยการสื่อสารในกลุ่มทันตแพทย์(3) โดยแต่ละกลุ่มมีการออกแบบดังนี้  
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กลุ่มที่ 1   

ความวกิารทีพ่บบ่อยสุด คือ กลุ่มที่ 1 (รูปที่ 13-10) เป็นผลจากการตัดที่แนวกลาง การรองรับต้อง

จัดสรรให้เหมาะกับโครงสร้างที่เหลือ การแบ่งสรรปันส่วนเริ่มจากจัดการให้เนื้อเยื่อแบกรับแรงสูงสุดตาม

ศักยภาพก่อนที่เหลอืจงึจัดใหล้งสู่ตัวฟันภายใต้ขอ้จ ากัดทางสรรีะ เพดานลักษณะกว้างหรือทรงกลมให้การรองรับ

ที่ดกีว่าแบบสอบ สร้างส่วนพักบนฟันหลักที่อยู่หน้าและหลังสุด ในกรณีฟันหลังให้พิจารณาใช้สว่นพักคู่ เพื่อ

ป้องกันแรงแบบลิ่ม (wedging effect) ที่แยกฟันให้ออกหา่งจากกัน ซึ่งน าไปสู่การอัดอาหารเข้าซอกฟัน ส่วนโยง

ใหญ่ต้องแข็งเกร็งเพื่อการกระจายแรงไปยังส่วนต่างๆ ได้อย่างสม่ าเสมอ(3)  

  

รูปท่ี 13-10 การออกแบบแผ่นปิด กลุ่มท่ี 1 รูปแบบโค้ง (ซ้าย) และ รูปแบบตรง (ขวา) 

การใส่แผ่นปิด เริ่มจากสอดส่วนยื่นเข้าไปในส่วนคอดเว้าของความวิการ จากนั้นจึงค่อยๆ หมุนใหอ้ยู่ใน

แนวน าบนฟัน (ความสูง 1-2 มิลลเิมตร) แล้วจึงกดให้เข้าที่ ส าหรับแนวน าบนฟันด้านหน้าที่ตดิกับความวกิารให้มี

ความสูงน้อยที่สุดเพื่อลดแรงบิดที่กระท าต่อฟันซี่นีแ้ละท าการผ่อนแรงตามข้อจ ากัดทางสรรีวิทยาของฟัน 

(physiological relief) ส าหรับการออกแบบส่วนยึดหลักต้องใหส้ามารถปกป้องฟันหลักจากแรงกระท าขณะท า

หนา้ที่(3)  

การออกแบบการตดิอยู่รูปแบบโค้ง (รูปที่ 13-10 ซ้าย) ฟันหลักด้านหน้าที่ตดิกับความวกิารใช้ส่วนยึด

หลักเป็นตะขอแท่งรูปตัวไอ (I-bar) ชนิดลวดดัด ขนาด 19 หรอื 20 จับส่วนคอดเว้าด้านริมฝปีาก 0.25 มิลลเิมตร 

(0.01นิว้) ที่ต าแหน่งกลางฟัน และเพื่อปกป้องฟันซี่นี้แนะน าให้ยึดกับฟันข้างเคียง อาจจะด้วยการท าครอบฟันหรอื

เชื่อมด้วยวัสดุคอมพอสิต อย่างไรก็ตามบางกรณีอาจตอ้งเลือกใช้ลวดตะขอเหวี่ยงวางที่สว่นป่องสุดของฟันเพื่อ

หวังผลการยึดอยู่จากความฝดื ฟันหลักด้านหลังใช้ส่วนยึดหลักเป็นตะขอโอบรอบชนิดลวดเหวี่ยง จับส่วนคอดเว้า

ด้านแก้ม 0.25 มิลลเิมตร ส าหรับส่วนยึดรองมักจะอยู่ที่ต าแหน่งฟันเขี้ยวและฟันกรามนอ้ยซี่ที่หนึ่ง(3)  

การออกแบบการยึดตดิรูปแบบตรง (รูปที่ 13-10 ขวา)  ใช้เมื่อไม่มฟีันหน้าหรอืเมื่อไม่ต้องการใช้ฟัน

หนา้ส าหรับการยึดอยู่ กรณีนี้เพดานปากมีความส าคัญมากเพราะการใช้ประโยชน์จากกระบบคานงัดในการต้าน

การหลุดในแนวดิ่งมีประสิทธิภาพด้อยลง การยึดอยู่ได้จากตะขอโอบรอบชนิดลวดเหวี่ยง จับส่วนคอดเว้าด้าน

แก้มของฟันกรามนอ้ยและด้านลิน้ของฟันกราม(3) 

กลุ่มที่ 2  



 

หน
า้ 

10
0 

กลุ่มที่ 2 เป็นการเก็บรักษาขากรรไกรบนส่วนหน้าและฟันในด้านตรงขา้มความวิการ ท าให้ได้การ

ออกแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ากลุ่มที่ 1 (รูปที่ 13-11) การรองรับและเสถียรภาพของแผ่นปิดจงึสูงขึ้น 

โดยเฉพาะในกรณีที่มีเพดานรูปสี่เหลี่ยมหรอืรูปไข่ ในฟันหลังที่ติดกันให้ใชส้่วนพักคู่ การออกแบบแนวน า

เชน่เดียวกับกลุ่มที่ 1 มสี่วนยึดรองที่ต าแหนง่ฟันเขี้ยวหรอืฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง(3)  

 

รูปท่ี 13-11 การออกแบบแผ่นปิด กลุ่มท่ี 2 

ฟันหลักที่อยู่ตดิกับความวกิารจ าเป็นส าหรับการยึดอยู่ โดยเป็นส่วนยึดหลักที่ตา้นต่อการเคลื่อนลงที่มี

แนวโน้มหมุนหลุดจากการเกาะ หรอืบิดงอเมื่อถูกกระท าด้วยแรงที่ดันขึน้ กรณีส่วนปลายตะขอวางอยู่ตรงกับแนว

หมุนสามารถใช้ตะขอลวดเหวี่ยงชนิดโอบรอบหรอืชนิดแท่งรูปตัวไอจับส่วนคอดเว้า 0.25 มิลลิมเตร อีกทางเลือก

ที่ใชบ้่อย คือ ตะขอลวดดัดขนาด 19 จับส่วนคอดเว้า ขนาด 0.5 มิลลเิมตร หรอืน้อยกว่าที่ดา้นใกล้กลาง การ

ปกป้องฟันซี่นี้เพิ่มเตมิสามารถท าได้ดว้ยการยึดไว้กับฟันข้างเคียง ส าหรับส่วนยึดหลักที่ฟันหลังมักใช้ตะขอลวด

เหวี่ยงชนิดโอบรอบจับส่วนคอดเว้า 0.25 มิลลิเมตร ที่ดา้นแก้ม กรณีที่ตอ้งการตะขอเพิ่มเติมบนฟันเขี้ยวที่เป็น

ส่วนยึดรองควรเลือกใช้ชนิดที่มคีวามยดืหยุ่นสูงและจับส่วนคอดเว้าน้อยกว่าปกติ กรณีใช้ตะขอที่มคีวามยดืหยุ่น

ต่ าให้วางไว้ทีบ่ริเวณส่วนป่องสุดเพื่อให้ได้การยึดอยู่จากความฝืด การใช้การยึดอยู่จากทั้งด้านแก้มและเพดาน

เกือบไม่เป็นข้อบ่งใช้ส าหรับกลุ่มนี้ เพราะท าให้สูญเสียเสถียรภาพข้ามโค้งขากรรไกร (cross arch stabilization) 

นอกจากนีแ้ล้วขณะที่การยึดอยู่ตามปกติลดลงจะสังเกตถึงการหมุนที่เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดเป็นบริเวณเล็กๆ ที่กักเก็บ

อาหารและระคายต่อลิน้(3) 

  



 

หน
า้ 

10
1 

กลุ่มที่ 3  

กลุ่มที่ 3 เป็นความวกิารที่กลางเพดานไม่กระทบกับต าแหน่งฟัน (รูปที่ 13-12) การออกแบบจึงง่ายและ

มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างการรองรับรูปแบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ยาวจากฟันเขีย้วถึงฟันหลังสุด ไม่พึ่งพาการ

รองรับจากเพดาน สิ่งประดิษฐ์เคลื่อนขยับขณะใช้งานน้อยมาก ท าให้สามารถสร้างแนวน าทีย่าว ไม่ต้องท าการ

ปรับตามขอ้จ ากัดทางสรีระวิทยา และสามารถเลือกใช้ส่วนยึดหลักได้หลายรูปแบบ(3)  

 

รูปท่ี 13-12 การออกแบบแผ่นปิด กลุ่มท่ี 3 

กลุ่มที่ 4  

กลุ่มที่ 4 เป็นความวกิารที่มีการสูญเสียข้ามแนวกลาง ครอบคลุมขากรรไกรบนส่วนหน้าทั้งหมด (รูปที่ 

13-13) จงึเหลอืขากรรไกรเฉพาะส่วนฟันหลังเพียงข้างเดียวท าให้การออกแบบมีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ไม่สามารถ

ใช้ประโยชน์จากระบบคานได้เลย การรองรับได้จากส่วนพักที่ดา้นบดเคี้ยวของฟันที่เหลอืทั้งหมด การยึดอยู่ได้

จากส่วนยึดหลักที่จับส่วนคอดเว้าบนด้านแก้มของฟัน อีกด้านหนึ่งได้จากการขยายแผ่นปิดเข้าไปวางอยู่ในผนัง

ด้านข้างของความวิการซึ่งจะถูกประคองไว้โดยแถบแผลเป็นอันเป็นผลลัพธ์จากการท าผวิหนังปะปลูกที่ดา้นใน

ของแก้ม หากไม่ได้เตรยีมไว้ก็ต้องใชก้ารยึดอยู่จากฟันด้วยการจับส่วนคอดเว้าทั้งด้านแก้มและด้านเพดาน(3)    

 

รูปท่ี 13-13 การออกแบบแผ่นปิด กลุ่มท่ี 4 

กลุ่มที่ 5  
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กลุ่มที่ 5 เป็นความวิการ ที่สูญเสียขากรรไกรบนส่วนหลังทั้งสองขา้ง (รูปที่ 13-14) ดว้ยเหลอื

ขากรรไกรเฉพาะเพียงส่วนหนา้การประคองทางด้านแก้มและการยึดฟันท้ายสุดเป็นสิ่งที่ตอ้งพิจารณา ส่วนพักที่

วางอยู่บนฟันซี่ท้ายสุดเป็นแนวหมุน กรณีเป็นฟันหลังติดกันให้ใช้เป็นส่วนพักคู่ ส่วนยึดรองเป็นส่วนพักที่วางไกล

ที่สุดหนา้ต่อแนวหมุน ใช้ระบบคานงัดเพื่อต้านการเคลื่อนหลุดของสิ่งประดิษฐ์ ส่วนพักต้องไม่ส่งแรงผลักฟันอนั

เนื่องมาจากการเคลื่อนหลุดของสิ่งประดิษฐ์ กรณีนีต้ะขอแท่งรูปตัวไอเป็นตะขอในอุดมคติโดยจับจับส่วนคอดเว้า 

0.25 มิลลเิมตร ที่กลางฟันด้านแก้มซึ่งช่วยต้านการเคลื่อนในแกนหมุน การยึดอยู่ทางดา้นท้ายสามารถได้จาก

การวางพาดบนเพดานอ่อนที่เคลื่อนไหวน้อยจากการเป็นแผลเป็น(3) 

 

รูปท่ี 13-14 การออกแบบแผ่นปิด กลุ่มท่ี 5 

กลุ่มที่ 6  

กลุ่มที่ 6 (รูปที่ 13-15) เป็นความวกิาร ที่สูญเสียขากรรไกรบนส่วนหน้า ด้วยเหลอืขากรรไกรเฉพาะ

ส่วนหลังการรองรับจึงได้จากส่วนพักที่ดา้นไกลกลางของฟันที่อยู่ติดความวิการ การวางสว่นพักเสริมให้ไกลไป

ทางดา้นท้ายมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ช่วยส่งเสริมเสถียรภาพของแผ่นปิดและท าหน้าที่เป็นส่วนยึดรองส าหรับต้าน

การเคลื่อนลงทางดา้นหน้า อย่างไรก็ตามกรณีความวิการมขีนาดใหญ่มากอาจไม่สามารถสร้างใหก้ารยึดรองเกิด

ขึน้มาได้ เพื่อการรองรับสูงสุดใหว้างส่วนพักบนฟันที่เหลืออยู่ทั้งหมด(3)  

 

รูปท่ี 13-15 การออกแบบแผ่นปิด กลุ่มท่ี 6 
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บริเวณความวกิารให้การรองรับได้นอ้ยมาก การสร้างแนวน าที่ด้านใกล้กลางของฟันที่ติดกับความ

วิการตอ้งจ ากัดให้มคีวามสูงนอ้ย (1-2 มิลลเิมตร) เพื่อป้องกันอันตรายต่อฟันหลักจากการเคลื่อนของแผ่นปิด 

การยึดอยู่โดยส่วนใหญ่ได้จากตะขอลวดเหวี่ยงจับส่วนคอดเว้า 0.25 มลิลิเมตร ที่ด้านแก้ม การใช้ตะขอแท่งรูปตัว

ไอมีประสิทธิภาพเมื่อจับบนฟันหลักที่ตดิกับความวกิารในบริเวณใกล้กับแนวน า การยึดอยู่ทางด้านหน้าสามารถ

ได้จากการวางพาดเข้าไปในช่องจมูกบริเวณเหนอืต่อริมฝปีาก ส าหรับการบูรณะเค้ารูปของใบหน้าให้พิจารณา

จากการยึดอยู่ที่มี(3) 

แผ่นปิดจริงส ำหรับผู้ป่วยไร้ฟัน 

การท าแผน่ปิดส าหรับผูป้่วยไร้ฟันเป็นงานท้าทาย ผูป้่วยกลุ่มนี้มรีูปแบบความวกิารที่หลากหลาย

เชน่เดียวกันกับในกลุ่มมีฟัน ดังแสดงในรูปที่ 13-16 ด้วยข้อจ ากัดด้านโครงสร้างท าให้ได้การยึดตดิ (adhesion) 

การเชื่อมแนน่ (cohesion) และการผนึกที่ขอบ (peripheral seal) แบบประณีประนอม ทั้งยังต้องใช้เค้ารูปของความ

วิการส าหรับการได้มาซึ่งการยึดอยู่เสถียรภาพและการรองรับสูงสุด(1)  

 

รูปท่ี 13-16 ลักษณะความวิการในผู้ป่วยไรฟ้ัน 

การเคลื่อนของแผ่นปิดในผู้ป่วยไร้ฟันมคีวามหลากหลายผันแปรตามโครงสร้างรองรับที่เหลอือยู่

ประกอบด้วยเพดานแข็งและบริเวณความวกิาร โดยส่วนเพดานแข็งพิจารณาจากปริมาณและเค้ารูป ส าหรับส่วน

ความวกิารนั้นพจิารณาจากขนาดเค้ารูปและคุณภาพเนื้อเยื่อที่บุรวมทั้งความคอดเว้าและพื้นที่รองรับที่สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้  

แถบแผลเป็นทีบ่ริเวณรอยเชื่อมต่อของผวิหนังปลูกถ่ายกับเยื่อเมอืกช่องปากช่วยส่งเสริมการยึดอยู่อ

ยางมีนัยส าคัญเพราะมีการหดตัวตามแนวยาวในรูปแบบของถุงเงิน (purse-string) จงึโป่งที่สว่นบนและเว้าที่

ส่วนล่าง มีความเด่นชัดในบริเวณด้านข้างและด้านหลังส่วนขา้ง ส่วนบริเวณด้านหน้ากลืนไปกับเยื่อเมอืกช่องปาก

และช่องจมูก ด้วยความยืดหยุ่นของแถบแผลเป็นจึงยอมใหส้่วนของแผ่นปิดผา่นเข้าไปได้และวางอยู่บนส่วนโป่ง

ของถุงที่เป็นผวิหนังปลูกถ่ายซึ่งมีความโน้มเอียงที่จะยืดออก(1) (รูปที่ 13-17)  
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รูปท่ี 13-17 ผิวด้านขา้งของความวกิารและแถบแผลเป็น ซึ่งเป็นผลจากการท าผิวหนังปลกูถ่าย 

กำรดัดแปรกำรผ่ำตัดเพื่อส่งเสรมิควำมส ำเร็จของสิ่งประดิษฐ์ 

การบูรณะความวิการด้วยสิ่งประดษิฐ์ให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องเตรียมการตั้งแตก่ารผ่าตัด 

เพื่อให้สิ่งประดิษฐ์มีการรองรับการตดิอยู่และเสถียรภาพขณะใช้งาน แมว้่าพื้นที่รองรับเป็นสิ่งจ าเป็นแตต่้องไม่

เป็นการประณปีระนอมให้มีเนื้องอกเหลอือยู่ กรณีขากรรไกรบนส่วนหน้าไม่ถูกลุกล้ าโดยเนื้องอกการเก็บส่วนนีไ้ว้

เป็นประโยชน์มากส าหรับการรองรับที่มเีสถียรภาพ แนวตัดที่เพดานปากต้องรองรับการหมุนของแผน่ปิดขณะท า

หนา้ที่ การมนขอบกระดูกแล้วคลุมทับด้วยเนื้อเยื่อเพดานช่วยส่งเสริมความทนทานต่อการเสียดสีได้ดกีว่าการ

ปล่อยใหเ้นือ้เยื่อเจริญขึน้มาคลุมเอง(1) 

แนวตัดที่ผ่านฟันไม่ควรอยู่ทีร่ะหว่างซี่ฟัน ให้ถอนฟันที่อยู่ในแนวออกแล้วจึงตัดผา่นเบ้าฟันซึ่งเป็นการ

เก็บรักษากระดูกหุ้มรากฟันทีอ่ยู่ติดกับความวกิารและช่วยใหใ้ช้ประโยชน์ฟันซี่นีไ้ด้ยาวนานขึน้(1) กรณีที่ฟัน

ดังกล่าวมีรากโผล่หรอืไม่มีกระดูกหุม้ให้พิจารณาถอนออก ดังแสดงในรูปที่ 13-18 

 

รูปท่ี 13-18 ฟันท่ีอยูต่ดิกับความวิการมรีากฟันโผล่ (ซ้าย) พจิารณาถอนออก (ขวา) 
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การใชผ้วิหนังปลูกถ่ายชนิดบางบุลงบนผิวเปลือยด้านในของแก้มท าใหผ้วิสัมผัสกับสิ่งประดิษฐ์เป็นผิวที่

มีเคอราทินซึ่งทนทานต่อการเสียดสีมากกว่าผวิที่ได้จากการปล่อยใหห้ายเอง (รูปที่ 13-19) นอกจากนีแ้ล้วยังช่วย

ควบคุมการหดรั้งของแผลและเพิ่มความยืดหยุ่นของแก้ม จงึมีความเป็นไปได้ในการใชส้ิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยสร้าง

เค้ารูปใบหนา้ให้เป็นปกติ การเกิดแถบแผลเป็นช่วยส่งเสริมการยึดติดที่บริเวณด้านข้างของความวิการ และ

น าไปสู่เสถียรภาพและการรองรับที่ดขีึน้(1)  

 

รูปท่ี 13-19 ผิวด้านข้างของความวกิาร ท าผิวหนังปลูกถ่าย (ซ้าย) ปลอ่ยให้หายเอง (ขวา) 

เพดานอ่อนเป็นอวัยวะส าคัญในการปิดช่องคอขณะกลืนและพูด เมื่อบริเวณนี้อยู่ในขอบเขตของการ

ผา่ตัดการตัดสินใจเก็บรักษาหรอืตัดออกไปพร้อมกับก้อนมะเร็งให้พจิารณาจากศักยภาพที่เหลอือยู่ โดยทั่วไป

หากเหลอืเป็นเส้นบางๆ (1 ใน 3 ส่วน) ดังแสดงในรูปที่ 13-20 ควรพิจารณาตัดออกเพื่อให้การบูรณะด้วย

สิ่งประดิษฐ์มปีระสิทธิภาพในการปิดชอ่งคอสูงสุด อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นในกรณีไร้ฟันหรอืมีฟันเหลือน้อย

เพราะจ าเป็นต้องใชเ้พดานอ่อนช่วยในการติดอยู่(1) 

 

รูปท่ี 13-20 ลักษณะเพดานอ่อนท่ีควรตัดไปพร้อมกับก้อนมะเร็ง 

สรุป 

การใชส้ิ่งประดิษฐ์ส าหรับบูรณะความวิการที่เกิดขึน้ภายหลังตอ้งมีการวางแผนตั้งแตก่่อนการผา่ตัด 

โดยสิ่งประดษิฐ์ที่ใช้ต้องมคีวามเหมาะสมกับความวกิารรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงต่างๆ และการ

ผา่ตัดต้องเอือ้ต่อการบูรณะด้วยสิ่งประดษิฐ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หัวข้อที่ 14 

อวัยวะเทียมภำยนอกช่องปำก: ใบหน้ำเทยีมและกำยเทียม 

การท าอวัยวะเทียมภายนอกช่องปากเป็นการน าความรู้และทักษะทางทันตกรรมประดิษฐ์มาขยาย

ขอบเขตและประยุกต์ใชส้ าหรับบูรณะความวิการในบริเวณข้างเคียง โดยส่วนใหญ่แลว้ทันตแพทย์จะมีโอกาสท า

ใบหนา้เทียมมากกว่ากายเทียม ตัวอย่างของใบเทียม ได้แก่ ลูกตาเทียม (ocular prosthesis) เบ้าตาและลูกตาเทียม 

(orbital prosthesis) จมูกเทียม ใบหูเทียม (auricular prosthesis) ผวิหนังเทียม ดังแสดงในรูปที่ 14-1 โดย

สิ่งประดิษฐ์ท าหน้าที่ช่วยปกปิดความวกิารเท่านั้น ส าหรับบุคลาการที่เรียนและฝกึงานด้านนีโ้ดยเฉพาะ คอื 

Anaplastyologist 

 

รูปท่ี 14-1 อวัยวะเทียมบนใบหนา้ 

ใบหน้ำเทยีม 

ใบหนา้เป็นส่วนของร่างกายที่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาการมีความวิการเกิดขึ้นในบริเวณนีจ้งึยากที่จะปิด

ปังซ่อนเร้น แตก่็มีการอ าพรางดว้ยวิธีตา่งๆ เพื่อช่วยใหส้ามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น เช่น ใช้ผ้าปิดแผล 

ใช้หน้ากากอนามัย ใช้แว่นตา ใช้ผม ในส่วนการบูรณะความวิการนั้นสามารถท าได้ทั้งดว้ยวิธีการทางศัลยกรรม

และการใช้สิ่งประดิษฐ์ การพิจารณาว่าจะใช้วธิีการใดต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน  

การใชส้ิ่งประดิษฐ์เป็นทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่พร้อมส าหรับการผ่าตัด มีค่าใช้จ่ายค่อนนข้างต่ ากว่า 

กระบวนการค่อนข้างสั้น การควบคุมสี รูปร่าง และ ต าแหน่งของสิ่งประดิษฐ์ท าได้อย่างสมบูรณ์ แตว่ิธีการนีม้ี

ข้อดอ้ย คือ อวัยวะเทียมมีการเสื่อมสภาพต้องท าใหมเ่ป็นระยะ การยึดอวัยวะเทียมในต าแหนง่ตอ้งใชส้ารยึดติด

หรอืใช้การยึดติดรูปแบบอื่น  การสัมผัสกับอวัยวะเทียมนานๆ สามารถท าให้เกิดการระคายเคืองได้ นอกจากนี้

แล้วความรูส้ึกต่ออวัยวะเทียมยังคงเป็นสิ่งปกปิดความวิการไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย(1, 2)   
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หลายสถานการณ์ก็บ่งชีว้่าจ าเป็นต้องใช้สิ่งประดิษฐ์ เชน่ สูญเสียอวัยวะจากการเป็นมะเร็งที่มีโอกาส

กลับเป็นซ้ าสูง ความวกิารมขีนาดใหญ่การแก้ไขด้วยศัลยกรรมมีความยากทางเทคนิคอาจไม่เหมาะกับผูสู้งอาย ุ

เนือ้เยื่อได้รับรังสีเป็นผลให้มีความบกพร่องของระบบหล่อเลีย้งหรอืมีพังผืดและเผลเป็นซึ่งลดทอนความส าเร็จใน

การท าศัลยกรรม อวัยวะมีโครงสรา้งซับซ้อนยากต่อการศัลยกรรมใหเ้ป็นธรรมชาติ และบางกรณีผูป้่วยต้องการ

ใช้เป็นการช่ัวคราวในระหว่างรอการแก้ไขด้วยศัลยกรรม(2)  

การรักษาแบบสหสาขาวิชา (multidisciplinary team approach) เป็นกระบวนการปกติในการดูแลผู้ป่วย

ที่เป็นเนื้องอกบริเวณศรีษะและล าคอ ก่อนเริ่มท าการผ่าตัดต้องมีการวางแผนและเตรยีมการฟื้นฟูสภาพกับแพทย์

เฉพาะทางที่รับผดิชอบ โดยผลลัพธ์ด้านความสวยงามขึ้นอยู่กับปริมาณการสูญเสียเนือ้เยื่อ ชนิดของการบูรณะ 

พยาธิภาวะจากการรักษาเสริม และลักษณะเฉพาะของเนื้อเยื่อรองรับและยึดสิ่งประดิษฐ์ โดยมีแนวทางเตรียม

พืน้ที่ส าหรับรองรับอวัยวะเทียมดังนี้(1)  

1. การก าจัดพืน้ที่เล็กๆ ของเนื้อเยื่อที่ไม่มีการรองรับด้วยกระดูกหรอืกระดูกอ่อน ช่วยใหข้อบของความวิการ

เรียบซึ่งส่งเสริมการท าขอบของสิ่งประดิษฐ์ให้กลืนกับผวิโดยรอบ 

2. กรณีมีกระดูกโผล่ ให้มนปลาย หรอื ตัดปลายออกในกรณีที่เป็นกระดูกแผน่บาง  

3. การใชแ้ผน่เนือ้เยื่อผวิบางส่วน (split thickness skin graft) คลุมแผล เป็นการสร้างฐานที่ดีเยี่ยมส าหรับ

การยึดตดิเพราะไม่มีส่วนประกอบที่เป็นต่อมจงึได้พืน้ผิวที่มลีักษณะแหง้และไม่ค่อยสร้างคราบ (crust) ทั้ง

ยังมีความทนทานต่อการเสียดสี ช่วยใหข้อบและเนื้อเยื่อข้างเคียงของความวิการมีการเคลื่อนที่น้อยลง

และกดได้ จึงมีเสถียรภาพขณะเคลื่อนไหวใบหน้าและเป็นผลดีตอ่การยึดติด 

หลักพื้นฐำนในกำรประดิษฐ์ 

การประดษิฐ์ใบหนา้เทียมให้ประสบผลส าเร็จตอ้งบรรลุวัตถุประสงค์หลักพืน้ฐาน คือ ดูเป็นธรรมชาติ

ทั้งสีขนาดและรูปร่าง มีขอบที่แนบสนิทและกลืนไปกับเนือ้เยื่อโดยรอบ สวมใส่ให้ตรงต าแหน่งได้งา่ย ยึดติดได้

อย่างมั่นคง ไม่ท าให้เนือ้เยื่อข้างเคียงระคายเคือง และอวัยวะเทียมมีความคงทนพอสมควร ประสบการณ์และ

ทักษะของผู้ประดิษฐ์ ลักษณะและต าแหนง่ของความพิการ รวมไปถึงการเลอืกใช้วัสดุให้เหมาะสมจงึมี

ความส าคัญ ก่อนเริ่มงานประดิษฐ์จ าเป็นต้องสรา้งจินตนาการถึงรูปร่างอวัยวะเทียมในสามมิติ ตรวจเนื้อเยื่อที่

เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการออกแบบการรองรับและการสัมผัสกับอวัยวะเทียม ใช้

ความรูพ้ืน้ฐานเรื่องรูปร่าง สัดส่วน และโครงสร้างใบหนา้ ในการออกแบบอวัยวะเทียมให้กลมกลืนกับส่วนอื่นๆ 

บนใบหนา้(3)  

กำรยึดติดกับร่ำงกำย 

สิ่งส าคัญที่สุดในการท าอวัยวะเทียม คือ การยึดอวัยวะเทียมให้แน่นหนาปลอดภัยอยู่ในต าแหนง่ที่

ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อ เมื่อความสวยงามเป็นเป้าหมายส าคัญ ทางเลือกการยึดติดจงึมี

ข้อจ ากัดและมีอยู่ไมก่ี่วิธี เชน่ การล๊อกเข้าไปในส่วนคอดเว้าทางกายภาพของความวกิาร การตดิเข้าไปกับ

อุปกรณ์เชน่แวน่ตาและที่คาดผม การใชส้ารยึด (adhesive) และการยึดกับสิ่งปลูกฝังบริเวณกระโหลกศรีษะและ

ใบหนา้ (craniofacial implant)(3)  



 

หน
า้ 

10
9 

สารยึดที่ใชต้ิดอวัยวะเทียมมอียู่หลายประเภท อาทิ สารยึดโพลิยรูิเทน (polyurethane adhesive) สาร

ยึดซิลโิคน (silicone adhesive) เทปกาว 2 หนา้ และ สารยึดยางเหลว (rubber-based liquid adhesive) โดยสาร

ยึดที่ใชต้้องไม่ระคายเคือง ไม่เป็นพิษ แหง้เร็ว มีแรงยึดที่เพียงพอและนานอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง สามารถถอด

อวัยวะเทียมออกได้โดยไม่ท าอันตรายต่อผวิ ใช้งา่ย ล้างง่าย และ ไม่ท าให้อวัยวะเทียมเสียหาย การเลือกใช้ต้อง

พิจารณาถึงชนิดของวัสดุที่ท าอวัยวะเทียม แรงยึดตดิ อันตรายที่อาจเกิดกับเนือ้เยื่อ คุณภาพของเนือ้เยื่อ ขนาด

ของความวิการ น้ าหนักของอวัยวะเทียม ฯลฯ(3) 

การยึดกับสิ่งปลูกฝังบริเวณกระโหลกศรีษะและใบหน้าเป็นวิธีที่มปีระสิทธิภาพและมีประโยชน์หลาย

ประการ ดังนี้ อวัยวะเทียมมกีารยึดตดิและมเีสถียรภาพดีขึน้ ยุติปัญหาปฏิกิรยิาของผวิหนังตอ่สารยึด การใส่

อวัยวะเทียมให้เข้าที่ท าได้สะดวกและเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ผูป้่วยรู้สกึสบายและมีอนามัยผวิหนังที่ดีขึ้น ลดการ

บ ารุงรักษาประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดและทาสารยึด อวัยวะเทียมมอีายุการใชง้านยาวขึน้ ประกอบกับ

สามารถท าขอบให้บางและมีแรงกดที่ขอบในบริเวณผิวหนังที่เคลื่อนไหวได้ จึงช่วยใหร้อยต่อกับผวิหนังเนียนขึน้(4)  

สิ่งปลูกฝังบรเิวณกระโหลกศรีษะและใบหน้ำ 

สิ่งปลูกฝังบริเวณกระโหลกศีรษะและใบหนา้ เป็นพัฒนาการที่ต่อยอดมาจากรากฟันเทียม (dental 

implant) โดย Brånemark ได้กล่าวไว้ในปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า สิ่งปลูกฝังที่ทะลุผา่น

ผวิหนังมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันกับรากเทียมที่ทะลุผา่นเยื่อเมอืกช่องปาก จงึได้บุกเบิกงานนีข้ึน้และท าการ

ทดสอบทางคลินกิครั้งแรกในปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) เป็นการฝังที่บริเวณกระดูกกกหู (mastoid) เพื่อรองรับ

เครื่องช่วยการได้ยิน (bone conduction hearing aid) จากนั้นในปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) จงึเป็นการใชค้รั้งแรก

เพื่อยึดติดใบหูเทียม(4) (รูปที ่14-2) 

 
รูปท่ี 14-2 ประวัตกิารพัฒนาสิ่งปลูกฝังบริเวณกระโหลกศรีษะและใบหนา้ 
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ประเทศไทยมีรายงานการบูรณะใบหูวิการด้วยใบหูเทียมรว่มกับสิ่งปลูกฝังบริเวณกะโหลกศรีษะและ

ใบหนา้ในปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ซึ่งเป็นการยึดโดยใช้แม่เหล็ก จากผูป้่วยจ านวน 7 ราย พบว่า ทุกรายมีความ

พึงพอใจในผลการรักษาอย่างมาก สิ่งปลูกฝังทุกชิ้นใช้งานได้ดี ไม่พบการโยกหลุด และ เนือ้เยื่อโดยรอบไม่มีการ

อักเสบรุนแรงจนต้องแก้ไขด้วยวิธีการทางศัลยกรรม ผูป้่วยสามารถดูแลรักษาความสะอาดหลักยึด เนื้อเยื่อ

โดยรอบและอวัยวะเทียมได้อย่างดี(5) 

สิ่งปลูกฝงับริเวณกระดูกกะโหลกศรีษะและใบหนา้มีลักษณะเป็นสกรูเช่นเดียวกับรากฟันเทียม แตด่้วย

ข้อจ ากัดทางกายวิภาคของกะโหลกศรีษะทีม่ีความบางสิ่งปลูกฝังจึงสัน้กว่ามาก โดยมีความยาว 2.5-6 มิลลเิมตร 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.3-3.75 มิลลเิมตร รูปร่างเป็นเกลียวทรงกระบอกหรือทรงสอบ มีปีก (peripheral flange) 

หรอื สว่นคอรูปกรวย (conical neck)(4)   

ประเทศไทยได้มกีารท าตน้แบบสิ่งปลูกฝังบริเวณกระโหลกศรีษะและใบหนา้ ซึ่งเป็นผลงานรว่มของ

มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และ

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขัน้สูง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ ภายใต้ช่ือโครงการวิจัย

และพัฒนารากเทียมเพื่อใช้ยึดติดกับอวัยวะเทียมบริเวณศีรษะและใบหน้า เป็นการตอ่ยอดความส าเร็จจากการ

ผลติรากฟันเทียมที่ผลติเองภายในประเทศไทย (ฟันยิ้ม และ ข้าวอร่อย) ผลติภัณฑผ์า่นการทดสอบทางกายภาพ

ชีวภาพสัตว์ทดลองและทดสอบเชงิคลินกิโดยความร่วมมอืกันของคณะทันตแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน คือ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลติภัณฑม์ีรูปร่างลักษณะ

ดังแสดงในรูปที่ 14-3 ระบบยึดติดที่ใช้ คือ สลักยึด(4) ส าหรับโครงการในระยะที่ 2 คอื ระบบการยึดตดิ บาร์คลิบ 

 

รูปท่ี 14-3 สิ่งปลูกฝังตน้แบบผลิตในประเทศไทย 
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จ านวนและต าแหนง่ของสิ่งปลูกฝังส าหรับแต่ละอวัยวะพิจารณาจากรูปร่างและความสวยงามของ

อวัยวะเทียม ความกว้างความหนาและคุณภาพของกระดูก  คุณภาพของเนื้อเยื่อ ปริมาณแรงที่ต้องรับ และการ

เอือ้ต่อการท าความสะอาด(3)  

ใบหูเทียม ใช้สิ่งปลูกฝังจ านวน 2 ตัว ปลูกที่กระดูกขมับตรงต าแหน่งฐานกะโหลกและกระดูกแมสทอยด์ 

(mastoid) โดยอยู่หลังตอ่รูหูส่วนนอกประมาณ 18 มิลลิเมตร และห่างกันประมาณ 15 มิลลเิมตร หูซ้ายที่ต าแหน่ง 

1 และ 3 นาฬิกา หูขวาที่ต าแหน่ง 9 และ 11 นาฬิกา ซึ่งตรงกับส่วนโค้งด้านในของใบหู (antihelix)(3)  

จมูกเทียม กรณีไม่มฟีันหน้าบนสามารถปลูกในแนวตั้งที่พืน้จมูกส่วนหน้าจ านวน 2 ตัว หากมกีาร

ขัดขวางของรากฟันสามารถเลือกปลูกในแนวนอนบริเวณไพริฟอร์ม (pyriform area) ทั้งสองข้าง เชื่อมต่อสิ่ง

ปลูกฝังทั้งสองด้วยบาร์โดยขยายขึ้นในแนวตั้งประมาณ 10 - 15 มิลลเิมตร เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการยึดติด ใน

กรณีสูญเสียกระดูกจมูก (nasal bone) สามารถพิจารณาปลูกเพิ่มอีก 1 ตัวที่ กลาเบลลา (glabella) แล้วสรา้ง

โครงเช่ือมต่อทั้งสามต าแหน่ง(3)  

การยึดเบ้าตาและลูกตาเทียม ใช้สิ่งปลูกฝังจ านวน 3-4 ตัว ปลูกที่กระดูกเบ้าตาด้านบนด้านล่างและ

ด้านข้าง แตล่ะตัวห่างกันอย่างนอ้ย 10 มิลลเิมตร เพื่อสะดวกในการท าความสะอาด(3) จากการศกึษาขนาด

กระดูกเบ้าตาซึ่งประกอบด้วยกระดูก 3 ชิน้ คือ กระดูกหน้าผาก กระดูกโหนกแก้ม และกระดูกขากรรไกรบน ใน

คนไทยพบว่ากระดูกขากรรไกรบนไม่เหมาะส าหรับการปลูกสิ่งปลูกฝัง(6) 

วัสดุที่ใช้ในกำรประดิษฐ์ 

ประวัติการใช้วัสดุส าหรับประดิษฐ์อวัยวะเทียมยาวนานมากกว่า 400 ปี วัสดุที่ใช้มีตั้งแตโ่ลหะกระทั่งถึง

พอลิเมอร์ ดังแสดงในตารางที่ 14-1(2, 7) เพื่อให้สามารถสร้างอวัยวะเทียมที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติมีหลัก

พิจารณาดังนี้(2)   

1. ประเด็นความสวยงาม วัสดุสามารถลอกเลียนรายละเอียดโครงสรา้งได้อย่างดี มีสพีืน้ผิวและความโปร่ง

แสงจ าลองผวิหน้งขา้งเคียง และไม่เป็นที่สังเกตในสังคม  

2. ประเด็นการสร้าง วัสดุควรใชไ้ด้ง่ายกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่มอียู่ สามารถใช้แม่แบบซ้ า เวลาท างาน

เหมาะสม การเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็นของแข็งเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ า การกลืนกันของส่วนประกอบ

เฉพาะควรท าได้ง่าย ยอมให้เกิดความผดิผลาดบริเวณขอบได้บ้าง และสามารถใช้ได้กับการแต่งสีภายใน

และภายนอก  

3. ประเด็นสมบัติทางกายภาพ อวัยวะเทียมควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอส าหรับใช้บนฐานเนื้อเยื่อที่ขยับไปมา

ได้ วัสดุควรมีเสถียรภาพทางมติิ น้ าหนักเบาและสามารถสร้างขอบที่บางแต่แข็งแรงได้ การเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมไิม่กระทบต่อสมบัติ และน าความรอ้นต่ า  

4. ประเด็นสมบัติทางชีววิทยาและเคมี วัสดุควรทนทานต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รังสอีุลตราไวโอเลต ออกซิเจน 

สารคัดหลั่ง (ไขมัน เหงื่อ ช่องจมูก และ น้ าลาย) และ สารยึดและสารท าความสะอาด วัสดุควรไม่เป็นพิษ 

ไม่ท าให้เกิดภูมิแพ้หรอืมะเร็ง และเข้ากันได้กับเนือ้เยื่อ สามารถใช้รว่มกับเครื่องส าอางค์ได้ และใช้ได้อย่าง

น้อย 6 เดือน โดยไม่เกิดปัญหาความสวยงามและสมบัติทางกายภาพ 
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ตารางที่ 14-1 ประวัตกิารใช้วัสดุเพื่อท าใบหน้าเทียม(2, 7) 

ค.ศ. พ.ศ. วัสดุ 

ก่อน 1600 ก่อน 2143 โลหะ (ทอง เงิน) กระดาษ และ ผ้า 

1600-1800 2143-2343 Pierre Fauchard ท าหน้ากากเงนิ ระบายด้วยสนี้ ามัน อ าพรางขอบด้วยขนบนใบหน้า 

1800-1900 2343-2443 พอร์ซเลน และ เซอรามิกส์ 

1900-1940 2443-2483 ยางวัลคาไนท ์(vulcanite rubber) 

1940-1960 2483-2503 เรซินอะครลิิก ไวนลิโคพอลิเมอร์ชนดิยดืหยุ่น สีผสมอาหาร สีน้ ามัน 

1960-1970 2503-2513 อลิาสโตเมอร์ และ เร่ิมน า ซิลโิคน มาใช้ 

1970-1990 2513-2533 Ugadama และ Drane ใช้ Silastic Medical Adhesive Silicone Type A และเพื่อ

แก้ปัญหาการฉีกขาดท่ีขอบ จึงใช้ ฟิล์มพอลิยู รีเทนส าเร็จรูป (prefabricated 

polyurethane film) บุรองด้านใต้ของใบหนา้เทียม  

1990-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน มกีารพัฒนาวัสดุใหม่หลายชนดิ 

 

ซิลโิคนเป็นวัสดุที่นยิมใช้กันอย่างกว้างขวางในการท าใบหนา้เทียม ซิลโิคนก่อตัวได้ 2 รูปแบบ คือ เกิด

พอลิเมอร์ด้วยความร้อน (heat temperature vulcanizing silicone elastomer : HTV) และ เกิดพอลิเมอร์ที่

อุณหภูมิหอ้ง (room temperature vulcanizing silicone elastomer : RTV) ซิลโิคนจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ตามการ

น าไปใช้ คือ เกรดส าหรับปลูกฝังในร่างกาย (implant grade) เกรดทางการแพทย์ (medical grade) ส าหรับใช้

ภายนอกร่างกาย เกรดสะอาด (clean grade) และ เกรดทางอุตสาหกรรม (industrial grade)(2, 7)  

MDX 4-4210 

MDX 4-4210 วัสดุชนดินี้มีลักษณะโปร่งแสง เนื่องจากไม่ผสมสารแทรกมาก (not heavily filled) มี

ตัวเร่งปฏิกิรยิา คือ กรดคลอโรพลาตนิิก (chloroplatinic acid) และสารเชื่อมขวาง คือ ไฮโดรเมทิลไซลอกเซน 

(hydro-methylsiloxane) ปฏิกิรยิาการเกิดพอลิเมอร์เป็นแบบเติม (addition polymerization) จงึไม่มกีารปลดปล่อย

โมเลกุลขนาดเล็ก วัสดุมีการยืดตัวและทนทานต่อการฉีกขาดสูงจึงไม่ตอ้งการเพิ่มความแข็งแรงบริเวณขอบที่บาง 

การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพสามารถท าได้ดว้ยการผสมซิลโิคนเหลว (silicone fluid) ต้องระมัดระวังการ

ปนเปื้อนแม่แบบกับสารขีผ้ึ้ง (petrolatum) หรอื เคลย์ (clay) ก่อนใช้ให้อุน่ในเตาอบความรอ้นแหง้ ที่อุณหภูม ิ 50 

องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที บรรจุวัสดุในกระบอกฉีดลงไปในแบบ ประกบแบบให้แนบสนิทแล้วน ากลับเข้า

ไปในเตาอบที่อุณหภูม ิ 80 องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง เพื่อให้ได้ผลด้านความสวยงามสูงสุด แนะน าให้ก าจัด

ฟองอากาศภายในวัสดุก่อนน าใส่ในแบบ และให้แช่แบบในสารละลายปูนข้น (slurry) ก่อนน าเข้าเตาอบความร้อน

เปียก(2)  

ข้อมูลโดยบริษัทผูผ้ลติ(8) MDX 4-4210 เป็นซิลโิคนอิลาสโตเมอร์เกรดชีวการแพทย์ (biomedical grade) 

ออกแบบเพื่อใช้ส าหรับห่อหุ้มเครื่องมอืทางการแพทย์และท าแม่แบบ ก่อตัวที่อุณหภูมิหอ้งหรอืสูงกว่าเล็กน้อย 

สามารถใช้ท าต้นแบบโดยทั่วไป ท าแมแ่บบและส่วนประกอบของเครื่องมอืชีวการแพทย์ ผลติภัณฑ์ประกอบด้วย 
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2 ส่วนที่ไหลได้ ส่วนอิลาสโตเมอร์ประกอบด้วย พอลิเมอรไ์ดเมทิลไซลอกเซน (dimethylsiloxane polymer) สาร

เสริมความแข็งแรงซิลิกา และตัวเร่งปฏิกิรยิาแพลทตินัม (platinum) ส่วนสารก่อตัวประกอบด้วย พอลิเมอร์ได

เมทิลไซลอกเซน สารยับยั้งปฏิกิรยิา และสารเชื่อมขวางไซลอกเซน (siloxane crosslinker) วิธีการใช ้มดีังนี้ 

1. ผสม สารก่อตัว และ อลิาสโตเมอร ์ดว้ยสัดส่วน 1 ตอ่ 10 โดยน้ าหนัก  

2. ก าจัดฟองอากาศในเนือ้วัสดุ โดยน าไปวางในสุญญากาศความดันประมาณ 710 มิลลเิมตร ปรอท 30 นาที 

ซึ่งในช่วงต้นต้องปลดปล่อยความเป็นสุญญากาศหลายๆ ครั้ง เพื่อท าให้ฟองอากาศแตก เพื่อรองรับการ

ขยายตัวภาชนะบรรจุต้องมีปริมาตรมากกว่าวัสดุ 4 เท่า กรณีใช้การบ่มที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้อากาศที่

หลงเหลืออยู่เล็ดลอดออกไป ให้พักวัสดุ 10 นาที  

3. การก่อตัวที่อุณหภูมหิอ้ง (23 องศาเซลเซียส) ในระดับเพียงพอส าหรับการจัดการ ใช้เวลาประมาณ 24 

ช่ัวโมง การก่อตัวอย่างสมบูรณ์ใชเ้วลาประมาณ 3 วัน  การก่อตัวเร่งได้ดังนี้ 

5 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ   40 องศาเซลเซียส  

2 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ   55 องศาเซลเซียส 

30 นาที   ที่อุณหภูมิ  75 องศาเซลเซียส  

15 นาที   ที่อุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส  

ส่วนที่หนาใช้เวลาก่อตัวนานขึน้ ส่วนที่เป็นฟิล์มบางใช้เวลาก่อตัวค่อนข้างนานที่อุณหภูมิหอ้ง การเพิ่ม

อุณหภูมิช่วยเร่งได้  

4. การก่อตัวอาจถูกยับยั้งโดย เอมีน (amine) ซัลเฟอร์ (sulfur) ไนโตรเจนออกไซด์ (nitrogen oxide) 

สารประกอบออร์แกนโนทิน (organotin compound) และ คารบ์อนมอนนอกไซด์ (carbon monoxide) 

ปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งสารเหล่านีม้ักจะมีอยู่ในยางอินทรีย์ (organic rubber) จงึต้องระมัดระวังการสัมผัส

ในระหว่างที่วัสดุยังไม่ก่อตัว 

5. การลดความเหนยีวข้นของวัสดุ สามารถท าได้โดยการผสมซิลโิคนเหลว (Dow corning 360 medical fluid) 

เข้าไปในส่วนเบส หรอื ส่วนเร่งปฏิกิรยิา ผลที่ได้คือ การยืดเวลาท างาน และ การก่อตัว และ ลดสมบัติทาง

กายภาพ ข้อพึงระวัง คอื ตัวท าละลายมักสะกัดซิลโิคนเหลวออกมา และ มักท าให้ผวิมีลักษณะมัน   

Silastic 891 

Silastic 891 หรอื Silastic medical adhesive silicone type A เป็นวัสดุที่ Ugadama และ Drane รายงาน

เป็นครั้งแรกส าหรับการใชท้ าใบหนา้เทียม วัสดุมีลักษณะ เหนียวไม่ไหล (non-flowing paste) โปร่งแสง ก่อตัวที่

อุณหภูมิหอ้งด้วยการสัมผัสกับความช้ืนในอากาศและปลดปล่อยกรดอะซิตกิ วัสดุนีม้ีขอ้ดี คือ ไม่ต้องการตัวเร่ง

ปฏิกิรยิา (catalyst) เข้ากันได้กับสีหลายชนดิ ต่อมาในปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) Ugadama รายงานการปรับปรุง

ความแข็งแรงที่ขอบใบหนา้เทียมด้วย การเชื่อมยึดกับ ฟิล์มพอลิยูรีเทน โดยใช้ไพรเมอร์ (primer) คือ S2260 

(Down Corning Corp)  การผสม MDX 4-4210 ที่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิรยิา เข้ากับ Silastic  891 ท าให้ได้วัสดุที่มสีมบัติ

ที่จ าลองเนือ้เยื่อใบหน้าได้ดีขึน้(2) 

ข้อมูลโดยบริษัทผูผ้ลติ(9) Silastic medical adhesive silicone type A มีลักษณะเป็นเพสท์โปร่งแสง อยู่ใน

บรรจภุัณฑ์พร้อมใช้ ในรูปที่ปลอดเชือ้และไม่ปลอดเชื้อ ใช้สะดวก ไม่มีตัวท าละลายเป็นส่วนประกอบ ใช้ในการ
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เชื่อมยึดอุปกรณ์ทางการแพทย์ บ่มที่อุณหภูมหิอ้งจากการสัมผัสความชืน้ในอากาศและปลดปล่อยไอระเหยของ

กรดอะซิตกิ ก่อนใช้ให้ท าความสะอาดพืน้ผวิที่จะยึดใหป้ราศจากไขมัน ล้างด้วยน้ าร้อน ตามด้วยน้ ากลั่น รอ

จนกระทั่งพื้นผวิแหง้ เพื่อให้ตดิกับวัสดุจะต้องมกีารให้แรงกดแต่ต้องไม่ให้มากเกินไปจนกระทั่งวัสดุมีความหนา

น้อยกว่า 0.25 มิลลเิมตร เวลาก่อตัวขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุ ความชืน้สัมพัทธ์ และการเข้าถึงของความชืน้ 

การใชค้วามรอ้นแหง้จึงไม่เหมาะสม และไม่ควรใช้ในช่วง 72 ช่ัวโมงแรก วัสดุความหนา 2 มิลลเิมตร ใช้เวลาก่อ

ตัว 24 ช่ัวโมง วัสดุความหนา 6.4 มิลลเิมตร ใช้เวลาก่อตัว 48-96 ช่ัวโมง (2-4 วัน) อย่างไรก็ตามในกรณีที่ขณะ

บ่มมีความชืน้สัมพัทธ์มากกว่าร้อยละ 60 อาจพบว่าที่ผิวมลีักษณะเหนียวซึ่งพบบ่อยในบริเวณที่เป็นฟิล์ม การ

ก าจัดท าได้โดยการวางไว้ในบรรยากาศที่แหง้ วัสดุสามารถกระจายตัวได้ในตัวท าละลายไฮโดรคาร์บอน เช่น เฮ

กเซน หรอื โทลูอีน  

A-2186 

A-2186 เป็นวัสดุที่พัฒนาโดยบริษัทแฟกเตอร์ทู โดยปรับปรุงสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลให้เหนอืกว่า 

MDX 4-4210(2) ข้อมูลโดยบริษัทผูผ้ลติ(10) ผลติภัณฑ์ประกอบด้วยสองส่วน มีลักษณะใสถึงโปร่งแสง เป็นระบบ

ซิลโิคนที่เทได้ บ่มที่อุณหภูมหิอ้ง เร่งเวลาบ่มได้ด้วยการเพิ่มอุณหภูมิ วัสดุที่บ่มสมบูรณ์แล้วมคีวามแข็งแรงต่อ

การฉีกขาดสูงและมีสมบัติทางกายภาพที่ดหีลายประการ  ผสมวัสดุด้วยสัดส่วน 10 : 1 โดยน้ าหนัก ในระหว่าง

ผสมให้ระมัดระวังการกักฟองอากาศ ในการก าจัดอากาศในเนือ้วัสดุแนะน าให้วางในสุญญากาศ 28 นิว้ ปรอท 

ท าอย่างนอ้ย 4 ครั้ง  โดยใหว้ัสดุขยายตัวเต็มที่แล้วตกลงมาที่ก้นภาชนะเอง แล้วคาในสุญญากาศอกี 3-5 นาที 

เพื่อลดจ านวนฟองอากาศเล็กๆ สารทีม่ีผลยับยั้งการก่อตัวของวัสดุ คือ ยางกลุ่มบิวทิล (butyl) และ คลอริเนท 

(chlorinate) รวมทั้ง สารกระตุ้นปฏิกิรยิาที่ตกค้าง  

Primer 

ไพรเมอร์ เป็นสารช่วยส่งเสริมการยึดตดิของซิลิโคนกับวัสดุอื่น มีสว่นประกอบส าคัญคือ สารคู่ควบไซ

เลน (silane coupling agents) และสารมีฤทธิ์อื่นๆ เพื่อให้การยึดตดิมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องมีการเตรียมพืน้ผิว 

หากเป็นไปได้แนะน าให้ขัดที่พืน้ผิวยึดติดซึ่งนอกจากจะเป็นการท าความสะอาดแล้วยังเป็นการเพิ่มพื้นผิวยึดติด 

ท าความสะอาดผวิและก าจัดไขมันด้วยตัวท าละลายแล้วตามด้วยการใช้อะซิโตน (acetone) เช็ด ส าหรับพืน้ผวิที่

ยึดติดได้ยาก อาจจ าเป็นต้องเพิ่มความไวของพื้นผวิโดยใช้วิธีการกัดด้วยสารเคมี (chemical etchants or 

oxidizers) หรอืการสัมผัสกับ แสงยูวี โคโรนา (corona) พลาสมา (plasma) หรอื เปลวไฟ การทาพืน้ผวิด้วยไพร

เมอร์ ต้องทาใหท้ั่วและบางๆ ทิง้ให้ก่อตัวในอุณหภูมิห้อง ความชืน้รอ้ยละ 20-90 นาน 1-2 ช่ัวโมง จากนั้นจงึ

ค่อยปิดทับด้วยซิลโิคน ไมแ่นะน าให้เร่งการก่อตัวของไพรเมอรโ์ดยใช้อุณหภูมสิูงกว่า 60 องศาเซลเซียส โดย 

Dow corning 1205 prime coat สามารถยึดตดิได้กับพลาสติกส่วนใหญ่(11) 
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ปัญหำของอวัยวะเทยีมซิลิโคน 

วัสดุอิลาสโตเมอร์แตล่ะชนิดมีขอ้เด่นข้อดอ้ยที่แตกต่างกันไป แตทุ่กตัวมีปัญหาเดียวกัน คือ การเปลี่ยน

สี และการเสื่อมสมบัติทางกายภาพ การเปลี่ยนสีภายในเนือ้วัสดุเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอิลาสโตเมอร์

และส ี การเปลี่ยนสีที่ผวิเป็นผลจากปัญหาการยึดติดของสทีี่แต่งแต้มในภายหลัง การตดิสีจากสิ่งแวดล้อม การ

สัมผัสกับตัวท าละลาย การใช้สารยึด (adhesive) และการดูแล ลักษณะที่แสดงถึงการเสื่อมถอยทางกายภาพ คือ 

ขอบยืดฉีกขาด พืน้ผวิเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถใช้ได้ยาวนานขึน้ การเลือกใช้สารยึดต้องพิจารณาการเข้ากัน

ได้กับวัสดุ นอกจากนี้แล้ว   สี สารยึด ตัวท าละลาย และสารท าความสะอาด ยังมีผลใหว้ัสดุบริเวณขอบอ่อนแอ

ได้(2) 

กำยเทยีม 

วัตถุประสงค์การท าอวัยวะเทียมของร่างกายโดยทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คือ เพื่อความ

สวยงามและปกปิดความวกิารเท่านั้น ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 14-4 โดยนิ้วมอืวิการเป็นสิ่งที่พบบ่อย มีสาเหตุจาก

อุบัติเหตุ ขณะอยู่ที่บ้าน ที่ท างาน หรอื ขณะเล่น นอกจากนี้แล้วยังเป็นความวิการแตก่ าเนิด(12) ความวิการ

นอกจากมีผลตอ่การท าหน้าที่หยิบจับแล้วยังกระทบสภาพต่อจติใจอีกด้วย(13) เพราะมอืเป็นส่วนหน่ึงที่ใช้สื่อภาษา

กายและสัมพันธภาพทางสังคม(12) การบูรณะมเีป้าหมายหลักคือ ความสวยงามและการยึดติดที่เพียงพอ วัสดุที่

นิยมใช ้ คือ ซิลโิคน(13) การใส่แหวนที่บริเวณขอบช่วยซ่อนรอยตอ่ของนิ้วเทียมช่วยลดการรับรู้ถึงสทีี่แตกต่างจาก

ผวิและช่วยเสริมการยึดอยู่(12) ปัจจุบันมกีารน ารากเทียมมาใช้เพื่อการยึดอยู่ของนิว้เทียมซึ่งประสบความส าเร็จทั้ง

ด้านความสบายความมเีสถียรภาพขณะท าหนา้ที่รวมทั้งความสวยงาม(14) เพื่อตอบสนองความต้องการ  บริษัท 

Southern implant ได้พัฒนา สิ่งปลูกฝังส าหรับนิว้ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-8 มิลลิเมตร และ ความยาว 7-30 

มิลลเิมตร ใหเ้ลือกใช้(15) 

  
รูปที่ 14-4 อวัยวะเทียมของร่างกาย 

สรุป 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์มบีทบาทในการท าสิ่งประดิษฐ์เพื่อบูรณะความวิการภายนอกช่อง

ปาก แมว้่าสิ่งประดิษฐ์มหีน้าที่หลักคือปิดบังอ าพรางความวิการ ไม่ใช่การท าหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆ แต่ประโยชน์ที่

มีต่อสภาวะจิตใจได้น ามาสู่การกลับเข้าสังคมอีกครั้ง  
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หัวข้อที่ 15 

สิ่งฝังบนใบหน้ำและกระโหลกศีรษะ 

ความวกิารของกระโหลกศรีษะ (cranial defect) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรอืเป็นโรคได้รับการกล่าวถึง

มาตั้งแตยุ่คโบราณและมีความพยายามบูรณะกันตลอดมา(1) สมองถูกคลุมด้วยเยื่อหุม้สมองช้ันนอก (dura mater) 

และผวิหนัง เมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นปัญหาที่ตามมา คือ ศรีษะผดิรูป ซึ่งชักน าให้มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันภายใน

สมองโดยเฉพาะในขณะเปลี่ยนท่าทาง(2) การท าศัลยกรรมกระโหลกศีรษะโดยส่วนใหญ่แลว้ไม่ท าทันที ต้องรอให้

หายจากการอักเสบซึ่งใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน ในกรณีไม่มีการอักเสบก็ต้องรอให้ระบบเส้นเลือดและ

น้ าเหลืองที่มาหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อสมบูรณ์ก่อนซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน การตัดสินใจบูรณะทันทีอยู่ใน

วิจารณญาณของแพทย์ หากไม่สามารถแก้ไขด้วยศัลยกรรมได้การใช้สิ่งประดิษฐ์ภายนอกส าหรับปกปิดการผิด

รูปและช่วยปกป้องสมองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง(1)  

วัสดุ 

การท าศัลยกรรมประสาทเพื่อแก้ไขความวิการของกระโหลกศรีษะมี 2 รูปแบบ คือ ใช้กระดูกจริง 

(osteoplastic reconstruction) และใช้วัสดุเทียม (alloplastic implants)(1) ปกติแล้วทางเลือกล าดับแรกคือใช้กระดูก

จรงิแต่มักมีขอ้จ ากัดด้านปริมาณและการเกิดภาวะแทรกซ้อนในบริเวณใหเ้นือ้เยื่อ(3) กระดูกซี่โครงเป็นแหล่งให้

เนือ้เยื่อที่น ามาใช้ง่าย ดัดใหเ้ข้ารูปกับกระโหลกศีรษะได้ เชื่อมยึดกับกระดูกโดยรอบ ปกป้องสมองได้ดี และมี

อัตราการเกิดปัญหาแทรกซ้อนต่ า(4) 

การใชส้ิ่งฝังวัสดุเทียมส าหรับรักษาความวกิารบริเวณกระโหลกศรีษะขากรรไกรและใบหนา้ประสบ

ความส าเร็จทั้งด้านการท าหน้าที่และความสวยงาม วัสดุเทียมที่ดีควรมีสมบัติดังนี้ เข้ากันได้กับเนือ้เยื่อ เฉื่อยตอ่

ปฏิกิรยิา ไม่สร้างเงาแปลกปลอม (artefacts) บนภาพรังสสี่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (Computed tomography: CT 

scan) และบนภาพที่สรา้งด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (Magnetic resonance imaging: MRI) การผลิตท าได้งา่ย มี

ความแข็งแรงเพียงพอส าหรับต้านทานตอ่ความเครียดขณะใช้งาน ราคาไม่สูง การน าความร้อนต่ าหรอืไม่น าความ

ร้อนเลย(3) ปรับได้ ยอมใหม้ีการเจรญิเข้าไปของเนื้อเยื่อใหม่ คงรูปร่าง มีการละลายตัวต่ า(5) วัสดุที่น ามาใช้ มีทั้ง 

โลหะ และพลาสติก(1) 

โลหะ 

 ตั้งแต่อดีตมกีารน าโลหะหลายชนิดมาใช้เพื่อบูรณะความวิการของกระโหลกศรีษะ โดยหลักการแลว้ 

โลหะที่ใชค้วรมีน้ าหนักเบา แข็งแรงเพียงพอ ปรับแต่งในขณะผา่ตัดได้ เฉื่อยตอ่ปฏิกิริยา (ไม่กระตุน้ปฏิกิริยาจาก

เนือ้เยื่อ) มีความทึบรังสรีะดับปานกลางเพื่อให้สามารถถ่ายภาพรังสแีบบปกติได้ อย่างไรก็ตามโลหะมีข้อด้อย

ส าหรับใช้เป็นกระโหลกเทียมหลายประการ คือ น าความรอ้นสูงจึงกระตุ้นอาการปวดหัวและอาการทางประสาท

อื่นๆ ด้วยสมบัติน าไฟฟ้าจึงขัดขวางความเที่ยงตรงการแปรผลการตรวจคลื่นสมอง  (electroencephalograms: 

EEG) มีความทึบรังสจีงึเป็นอุปสรรค์ตอ่การแปรผลภาพรังสี(1)  
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แทนทาลัม (tantalum) เป็นโลหะที่นยิมใช้ มีลักษณะเป็นแผ่นมีรูพรุนความหนา 0.015 นิว้ สามารถตัด

และดัดรูปทรงได้ โดยแผน่โลหะต้องคลุมขอบกระดูก 3 มิลลเิมตร ขอบเรียบมน ให้แช่กรดไนตรกิเพื่อก าจัดสิ่ง

ปนเปื้อนก่อนน าไปท าให้ปราศจากเชือ้(1) ด้วยสมบัติน าความรอ้นได้ดีมากจึงน ามาสู่ภาวะแทรกซ้อน คือ ปวดหัว

เมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูง ความทึบรังสจีงึขัดขวางการท ารังสวีินจิฉัย ดังนั้นในเวลาไม่นานจงึถูกแทนที่ดว้ยโลหะไร้

สนิมที่ราคาต่ ากว่า และ สารประกอบเรซินซึ่งโปรงรังสี(6) 

316 Austenite stainless steel เป็นโลหะอกีชนิดหนึ่งที่น ามาใช้เป็นกระโหลกเทียม แมว้่าจะมีสมบัติ

คล้ายคลึงกับแทนทาลัม แต่ก็มีรายงานประวัติความล้มเหลวและจ าเป็นต้องเอาออก(1)  

ไทเทเนียม (titanium : Ti22) เป็นโลหะออ่น ทนทานต่อการกัดกร่อนมาก มีความแข็งแรงเชิงกลสูง เข้ากัน

ได้กับเนือ้เยื่ออย่างสมบูรณ์ สามารถเชื่อมยึดกับกระดูก (osseointegrate) มีความแข็งแรงสูงกว่าขณะที่มีมวลน้อย

กว่าถึงรอ้ยละ 40 โปร่งรังสี ไม่มอี านาจแม่เหล็กไฟฟ้า (ferromagnetic capacity) จงึปลอดภัยส าหรับการสร้าง

ภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ไม่ชักน าให้เกิดเงาแปลกปลอมบนภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์และบนภาพที่

สร้างดว้ยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก จงึเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในงานกระโหลกศรีษะและกระดูกสันหลังเทียม การใช้แผ่น

ตะแกรงไทเทเนี่ยมยึดกับกระโหลกศรีษะด้วยสกรูสามารถแก้ไขความวกิารของกระโหลกศรีษะหลากหลายขนาด

และรูปร่าง(2)  

เรซินอะคริลิก 

เรซินอะคริลิกได้รับความนิยมตั้งแตยุ่คสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยสมบัติเข้ากันได้ดีกับเนือ้เยื่อและง่าย

ในการจัดการขณะศัลยกรรม เรซินอะคริลกิชนิดบ่มเองค่อนข้างเฉื่อยต่อปฏิกิริยาแข็งแรงไม่เป็นสารก่อมะเร็ง

โปร่งรังสนี าความร้อนและน าไฟฟ้าต่ าและสามารถเตรยีมในรูปปลอดเชื้อพรอ้มใช้ วิธีการ คือ ผสมส่วนผงและ

ส่วนเหลวเข้าด้วยกันรอให้อยู่ในระยะปั้นได้จึงท าให้เป็นรูปร่าง เมื่อก่อตัวแล้วจึงเจาะรูทะลุกระจายใหท้ั่วแผน่ก่อน

น าไปยึดในต าแหนง่โดยพบว่ามีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเจริญเข้าไปในรูที่สรา้งขึ้นจงึช่วยส่งเสริมเสถียรภาพของกระโหลก

เทียม การใชเ้รซินอะคริลิกชนิดบ่มเองมีข้อด้อย คือ การก่อตัวเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนและมีมอนอเมอร์

ตกค้าง กระโหลกเทียมที่เตรียมโดยใช้เรซินอะคริลิกชนิดบ่มดว้ยความรอ้นมสีมบัติทุกประการดีกว่าชนิดบ่มเอง

ทั้งยังชว่ยลดเวลาและลดการปนเปื้อนในห้องผ่าตัด(1) เรซินอะคริลิกเป็นวัสดุที่เปราะแตกง่าย การใชโ้ลหะจึงมี

ความทนทานกว่า(6) ตัวอย่างการใชแ้สดงในรูปที่ 15-1 

  
รูปท่ี 15-1 กระโหลกศีรษะเทียมจากเรซินอะครลิิกชนดิบ่มด้วยความร้อน 
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พอลิเอทิลนี 

พอลิเอธิลนีเป็นวัสดุเทอร์โมพลาสตกิ อ่อนตัวที่อุณหภูม ิ 176-190 องศาเซลเซียส ด้วยเป็น

ไฮโดรคาร์บอนสายตรงที่ปราศจากสารเติมแต่งและพลาสติไซเซอร์จึงเฉื่อยตอ่ปฏิกิริยาและเข้ากันได้กับเนือ้เยื่อ 

มีสมบัติความแข็งแรงดึงสูงน้ าหนักเบาค่อนข้างยืดหยุ่นการน าความรอ้นและไฟฟ้าต่ าทนทานตอ่การแตกหักสูง(1) 

พอลิเอธิลนีชนิดมีรูพรุน (porous polyethylene) เป็นพอลิเอธิลนีความหนาแน่นสูงที่ประกอบด้วยระบบรูพรุนที่

เชื่อมตดิต่อถึงกันท าให้ระบบหลอดเลือดและน้ าเหลืองรวมทั้งเนื้อเยื่อจงึเจรญิเข้าไปภายในเวลา 3-4 สัปดาห์(5) 

วัสดุมีความหนา 4 มิลลเิมตร ขึน้รูปตามแบบกระโหลกมาตรฐาน การใชเ้ริ่มจากลอกแบบขอบเขตของความวิการ

ด้วยกระดาษเซลโลเฟน (cellophane paper) น าไปถ่ายทอดลงสู่แผน่พอลิเอธิลนีตัดแตง่ให้ได้รูปดัดใหไ้ด้ความโค้ง

โดยแชใ่นน้ าเกลือต้มเดือด(7) 

พอลิอีเธอร์อีเธอร์คีโตน 

พอลิอีเธอร์อีเธอร์คีโตน (polyetheretherketone : PEEK) เป็นพอลิเมอร์ที่จดจ ารูปร่างได้ มีความทนทาน

เชงิกลและเคมี ทนความรอ้นสูงในการท าให้ปราศจากเชือ้โดยไม่กระทบต่อสมบัติของวัสดุไม่ท าใหเ้กิดเงา

แปลกปลอมในภาพรังสแีละขึน้รูปด้วยคอมพิวเตอร์ได้(8) 

ซิลโิคน  

ซิลโิคนเป็นวัสดุที่นยิมส าหรับฝังในร่างกายแตก่ารน ามาใช้เป็นกระโหลกเทียมถูกเลือกเป็นครั้งคราว

เท่านั้น แต่ดว้ยสมบัติความยืดหยุ่นจึงไม่สามารถใช้ในความวิการขนาดใหญ่ได้ ซิลโิคนทางการแพทย์ส าหรับใช้ฝัง

ในร่างกายมี 3 รูปแบบ คือ ซิลโิคนแท่ง ซิลโิคนชนิดก่อตัวในอุณหภูมิห้อง และซิลิโคนชนดิก่อตัวด้วยความร้อน(1) 

ในงานศัลยกรรมเสริมสร้างใช้ซิลิโคนแท่งกันอย่างกว้างขวาง เป็นวัสดุที่แข็งแรงแตย่ืดหยุ่น ทนทานต่อการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกาย สมบัติทางกายภาพไม่เปลี่ยนจากกระบวนการปราศจากเชือ้ ทั้งยังเฉื่อยต่อ

ปฏิกิรยิาและค่อนข้างไม่เกิดปฏิกิรยิากับเนือ้เยื่อและของเหลวในรา่งกายทั้งยังไม่ถูกดูดซึมหรอืมีหินปูนจับ(9) 

บริเวณที่มักน าซิลโิคนมาใช้ คือ โพรงอากาศหน้าผาก (frontal sinus) โหนกแก้ม (malar) และคาง โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างเค้ารูป(1) การเสริมคางใชซ้ิลโิคนที่ขึน้รูปไว้แลว้ใส่เข้าไปใต้เยื่อหุ้มกระดูก (sub 

periosteal)(9)  

กำรสร้ำงชิ้นงำน 

การเตรียมช้ินงานกระโหลกเทียมไว้ล่วงหน้ามีข้อดีหลายกระการ โดยเฉพาะในความวิการขนาดใหญ่

พบว่าสามารถบูรณะรูปร่างได้ดแีละให้ผลด้านความสวยงาม ทั้งยังช่วยลดเวลาในการผ่าตัดเพราะการปรับแตง่

ขณะใช้นอ้ยกว่า การสร้างชิ้นงานด้วยวิธีการดั้งเดิมเริ่มจากท ารอยพิมพ์พื้นผิวของความวกิาร ท าชิน้หล่อ ก าหนด

ขอบเขต ท าแบบขึผ้ึ้ง เปลี่ยนแบบขีผ้ึ้งเป็นวัสดุที่ตอ้งการ น าชิน้งานกระโหลกเทียมมาตัดแต่งขอบใหเ้รียบร้อย 

เจาะรูบริเวณขอบเพื่อการเชื่อมยึดกับขอบกระโหลก และสร้างรูพรุนให้ทั่วเพื่อป้องกันของเหลวสะสมใต้ตอ่

กระโหลกเทียมและให้เนือ้เยื่อเกี่ยวพันเจรญิเข้ามาซึ่งส่งเสริมเสถียรภาพของกระโหลกเทียม  

กรณีความวกิารขนาดใหญ่ที่เยื่อหุม้สมองจมลงไปสามารถชว่ยใหก้ลับคืนต าแหน่งด้วยการเย็บติดกับรู

พรุนที่สรา้งขึ้นบนกระโหลกเทียมได้ ยุคต่อมาด้วยเทคโนโลยีการสร้างแบบจากภาพถ่ายรังส ี 3 มิติ ชิ้นงาน
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กระโหลกเทียมจงึมีความเที่ยงตรงยิ่งขึน้(1) การสร้างชิน้งานเริ่มจากการเปลี่ยนข้อมูลภาพรังสีสว่นตัดอาศัย

คอมพิวเตอร์และภาพที่สรา้งดว้ยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก เป็นแมแ่บบดิจติัล 3 มิติ จากนั้นใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับขึ้นรูป

และสร้างชิน้งานดิจิตัล เปลี่ยนเป็นชิน้งานพร้อมใช้ดว้ยเทคโนโลยีการสร้างตน้แบบอย่างรวดเร็ว (rapid prototype: 

RP) ส าหรับวัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ และการผลติอย่างรวดเร็ว (rapid manufacturing: RM) ส าหรับวัสดุกลุ่มโลหะ(3) 

สรุป 

งานทันตกรรมประดิษฐ์ได้เข้าไปมีบทบาทส าคัญในงานศัลยประสาทโดยใช้ความรูว้ัสดุศาสตร์ร่วมกับ

กระบวนการขึน้รูปชิน้งานในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยบูรณะโครงสร้างของผู้ป่วย แตด่้วยพัฒนาการของ

เทคโนโลยีในปัจจุบันบทบาทของทันตแพทย์ในการท างานด้านนี้จึงลดลง 
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