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(จากพจนานุกรม
ก อังกฤษ-ไทย ของ ดร.วิ ทย์ เทีย่ งบูรณธรรม)

“Compreehensive” แปปลว่า กว้ างขวาาง ครอบคลุม ซึง่ หยัง่ รู้
“Care” แแปลว่า การดูแล
แ การเอาใจใใส่
“Compreehensive Deental Care” มีชื่อเรี ยก กการบริ บาลทันตกรรมพร้
น
อมมูล

ความหมมายของคําว่ า Multidisciplinary Apprroach

(จาก Randdom House Webbster’s pocket american
a
dictionnary 5th edition และ พจนานุกรมมอังกฤษ-ไทย ดรร. วิ ทย์ เทีย่ งบูรณธรรม)
ณ

Multi แปลลว่า many
Disciplinne แปลว่า a branch
b
of learning
Multidiscciplinary แปลลว่า ซึง่ ประกอบด้ วยหลายสาขาวิชา
Approacch แปลว่า วิธีการ
ก วิถีทาง
“Multidissciplinary Approach” มีชื่อเรี ยก ทันตตกรรมสหสาขขาวิชา

อ าน รู้จริ ง และรู้กว้ าง
า
การบริบาาลทันตกรรมมพร้ อมมูลจะปประสบความสําเร็จประกออบด้ วย รู้รอบด้
ซึง่ จําเป็ นนต้ องอาศัยคววามรู้จากหลายสาขาวิชาเเพื่อมาประยุกต์
ก ใช้ กบั ผู้ป่วยแต่ละราย ปั จจุบนั ทันตกรรม
ต
สหสาขาวิิชา มีประมมาณ 22 สาขาาวิชา ได้ แก่

ทันตนิตเิ วช
ทันตกรรมครอบครั ว
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กการบรรยายคครัง้ นี ้เป็ นการรนําเสนอผู้ป่ววยที่มีแผนการรักษาได้ หลาายทางเลือกซึซึง่ เกี่ยวข้ องกับั การ
รักษาทันนตกรรมสหสาาขาวิชา มีหวั ข้ อดังนี ้
 ปิ ดช่องห่าง แค่
แ นนหรื
ั้ อ !
 เพียงรูทะลุ สุดยุง่ ยาก
แ ถอน
 ฟฟั นแตกๆ ใช่แค่

ปิ ดช่ องงห่ าง แค่ นัน้ หรือ !
เรื่ องของปั ญหาฟั
ห นหน้ าบนนห่างในผู้ป่วยยหญิง 3 รายยนี ้ อายุระหวว่าง 20-35 ปีป มาพบทันตแพทย์
ต
ด้ วยปั ญหหาความสวยงาม ต้ องการรปิ ดช่องห่างทีที่ฟันหน้ าบน ไม่มีการสูญเสี
เ ยฟั นหลังทังั ้ 3 ราย

ณาถึงความเเหมือนและคววามต่างของททัง้ 3 รายนี ้
ถ้ าพิจารณ
ความเหมืมือน คือ มาาด้ วยปั ญหาขของความสวยยงามจากการรมีช่องห่างทีฟั่ฟันหน้ าบน
ความต่าง คือ ตําแหหน่งและขนาดดของช่องห่าง
ขนาดดและความกว้ว้ างของฟั น ccentral และ lateral incissors ที่ตา่ งกักัน
รวมถึถึง รูปร่างและะลักษณะของงขอบเหงือก (gingival
(
pattern)
แต่จดุ ปรระสงค์หลักขอองการรักษาคืคือ การทํา sppace closuree ซึง่ ต้ องอาศัศัยการรักษาททางทันตกรรมมใน
สหสาขาวิิชาร่วมกัน หรื อการรักษาในแบบ muultidisciplinary approachh
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ผู้ป่วยราายที่ 1
น าบนเท่านนัน้
ผู้ป่วยหญิงไททยโสด มาพบบทันตแพทย์เเพื่อต้ องการปิปดช่องห่างฟันหน้

า น้ แต่
จากการตตรวจในช่องปปาก จะเห็นว่วาการรักษามิมิใช่เพียงปิ ด space ระหวว่างฟั นซี่ 11 กกับ ซี่ 21 เท่านั
จะพบปั ญ
ญหาอื่นที่ต้องแก้
ง ไขร่วมกัน เช่น
มมี high frenum attachm
ment ซึง่ เป็ น fibrous bannd extend มาทาง
ม
palatte ด้ วย
ฟฟั นซี่ 11, ซี่ 21
2 มี clinicaal crown สันนเมื
้ ่อเทียบกับฟั
บ นข้ างเคียง
แต่จากภาพ x-ray ฟั นซี
น ่ 11, ซี่ 21 มี anatomicaal crown ปกกติ
ฟฟั นซี่ 13 อยูในตํ
ใ่ าแหน่งของ ฟั นซี่ 12 โดยฟั นซี่ 122 เป็ นฟั น missing tooth
ขขณะเดียวกันฟั
น นซี่ 22 มีลัลกั ษณะเป็ น lateral peg shape และมี prolong rretention ขอองฟั น
นํ ้านมซี่ 662
กการเลือกปิ ด space โดยยการทํา crowwn 2 ซี่ นออกจากขนาดรูรูปร่างฟั นไม่เหหมาะสมแล้ ว ยังเป็ น
การสูญเสียเนื ้อฟั นที่ดีดเี พื่อการทําครอบฟั
ค
น แตต่วิธีนี ้ค่อนข้ างเป็
ง น invasioon treatmennt ไม่แนะนํา

่ วมตัดสินใจ
ใ
วิธีการรักกษาที่เป็ น noon-invasive treatment ไได้ นําเสนอให้ห้ กบั ผู้ป่วย 4 วิธิ ี เพื่อให้ ผ้ ปูปยร่
ทางเลือกแรก คือ อุอดปิ ดช่องห่างด้ วย resin compositee คือรักษาตามม chief com
mplaint
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ทางเลือกที่สอง คือ
คงส่วนของ frenum
f
ไว้ เหมื
ห อนเดิม
ถถอนฟั นนํ ้านมมซี่ 62 และ lateral peg shape ซี่ 222 และใส่ฟันปลอมซี
ป
่ 22 หหรื อฝั ง implant ซี่ 22
บบูรณะฟั นซี่ 13
1 ให้ มีรูปร่างเหมือนฟั นซี่ 12
ปิ ด space ด้ วย resin composite
c
วิธีนี ้จะได้ด้ รูปร่างของฟัฟั นซี่ 11, ซี่ 211 ที่กว้ างและะสัน้ ระดับขอองขอบเหงือกจะอยู
ก
ใ่ นระดัดับเท่ากันทัง้ 4 ซี่
แต่ต้องถอนฟั นและใสส่ฟันปลอม

m หรื อ ทํา ffrenectomy ร่วมกับการทํทํา crown lenngthening ด้ดวยวิธี
ทางเลือกที่สาม คือ ตัด frenum
เ อนวิธีแรกก คือ ถอนฟัั นซี่ 62 และ ซี่ 22 ใส่ฟันนปลอมหรื อ im
mplant
gingivecctomy ส่วนกการรักษาอื่นเหมื
ที่ฟันซี่ 222 บูรณะซี่ 13 ปิ ด spacee ด้ วย resin ccomposite
ทางเลือกกนี ้จะได้ รูปร่างของฟั
า
นซี่ 11, ซี่ 12 ที่ดดูดีีขึ ้น แต่ต้องถอนฟั นและใใส่ฟันปลอม

ทางเลือกที่ส่ ี คือ

เลือกเก็บฟั
บ นซี่ 62 แลละ ซี่ 22 ไว้ เพราะฟั นยังแน่
แ น มี bonne support ดี
ทํา frenectomy แลละทํา crownn lengtheninng ด้ วยวิธี g ingivectomyy
ปิ ด spaace ระหว่างฟฟั นซี่ 11, ซี่ 12
แต่งรูปร่างฟั
า นซี่ 13 ด้ วย resin coomposite

สรุป Opption of treattment ในการปิ ด space ฟั นซี่ 11 กับซี
บ ่ 21ในผู้ป่วยรายนี ้ คือ
1. อุดปิ ดช่องห่างเลย
า
2. ถถอนฟั น 2 ซี่ ปิ ดช่องห่าง และใส่ฟัน
3. ถอนฟั น 2 ซี่ ทํา frenecctomy ร่วมกกับ gingivecctomy ปิ ดช่ชองห่างและใใส่ฟัน
4. คงสภาพฟั นเหมือนเดิมทีฟั่ นซี่ 22 และ ซี่ 62 ทํา frenectomyy ร่วมกับ ginggivectomy และปิ ด
ชช่องห่าง
4
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สสุดท้ ายผู้ป่วยยเลือกวิธีที่สี่ คือ ต้ องการรเก็บฟั น 2 ซีนี่ ้ไว้
แผนการรรักษาที่ผ้ ูป่วยเลื
ว อก
1. เก็บฟั นนํ ้านมซี
้ ่ 62 และ lateral ppeq shape ซี่ 22
22. ทํา crowwn lengthening โดยวิธี external bevel gingivecctomy
33. ทํา frenectomy
44. ปิ ด spaace ด้ วย ressin composiite
ภาพการรรักษา
เริ่มจากทํทํา bleedingg point ทํา exxternal beveel gingivectoomy ด้ วย suurgical bladee ตามด้ วย
gingivopplasty ด้ วย stone bur หลั
ห งจากนันทํ
้ ทํา frenectom
my ตัด fibroous band ที่ extend มาาทาง
palatal เย็บด้ วยวิธี interrupted suture โดยยตรึงกับ periiosteum

ว resin composite
ภาพหลังงการบูรณะด้ วย
ปิ ด spaace ที่ฟันซี่ 11, ซี่ 21 และะบูรณะฟั นซี่ 12
ดังนันกา
้ รรักษาในด้ าน esthetic รายนี ้ จึงเป็ นนเพียง compromised treatment เท่าานัน้
เนื่องจากกผู้ป่วยต้ องกาารเก็บฟั น 2 ซีน่ ี ้ไว้ และผูผู้ ป่วยพึงพอใจจกับผลของกาารรักษานี ้
เปรี ยบเทีทียบหลังการรักษากับก่อนการรั
น กษา

ก่อนรักษา

หลังรักษา
5
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ผู้ป่วยราายที่ 2
ผู้ป่วยหญิ
ญิงรายนี ้ แม้ มาพบทั
ม
นตแพพทย์เพื่อต้ องงการปิ ดช่องหห่างระหว่างฟันซี่ 21 กับซี่ 22 เท่านัน้

ญ่เมื่อเทียบกักับฟั นซี่ 11 , ซี ่ 21
จากการตตรวจในช่องปปาก พบว่าฟัั นซี่ 12 , ซี่ 222 มีขนาดใหญ
Gingival margin ขอองฟั นซี่ 21 กับั ซี่ 22 ที่ diisharmony
Interdenntal papilla ระหว่างฟั นซี่ 21 กับ ซี่ 222 มีลกั ษณะะนูนหนา
จากภาพพรังสีจะเห็น radiopaque
r
อยูร่ ะหว่าง 2 ซีน่ ี ้ ซึง่ อยยูเ่ หนือ bonee และอยูใ่ นสส่วนของ interdental
papillaee คือ ฝั งอยูในเหงื
ใ่
อก

วิธีการรัรักษา มีหลาายวิธี
ทางเลือกแรก คือ conservative
c
e treatment โดยเลือกไมม่ตดั เหงือก แล้ วปิ ดช่อง ห่างนี ้ด้ วย reesin
ร คือ ฟันซี
น ่ 21 , ซี่ 22 จะกว้ างมากก เมื่อเทียบกกับฟั นซี่ 11 แและ ซี่ 22 แลละคง
compossite ผลที่ปรากฏ
เหงือกที่นนูนหนานี ้

น ่นนู หนานี ้ และได้ ma rginal gingivva ที่เป็ น
ทางเลือกที่สอง คือ การทํา ginngivectomy ตตัดเหงือกส่วนที
น ่กว้ าง
รูป scallop ปิ ดช่องหห่างนี ้ด้ วย reesin compossite แต่จะได้ด้ ขนาดของฟันที
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ทางเลือกที่สาม คือ เหมือนกับแบบที
แ ่สอง คือ ตัดส่วนทีนู่นนหนาด้ วยวิธี External bbevel gingivvectomy
และใส่ฟันซี่เล็กๆ ระหหว่างฟั นซี่ 21 กับ ซี่ 22

ทางเลือกที่ส่ ี คือ จัดั ฟั นเฉลี่ย space ในฟั นนหน้ า เพื่อให้ห้ ได้ ขนาดของฟั นที่เหมาะสสมและสมมาตรกัน

สรุ ป opption of treatment
แบ่งเป็ น ไไม่ตดั เหงือกแและอุดปิ ด space ด้ วย resin composite แต่ได้ ขนาดของฟั น 2 ข้ างไม่เท่ากั
าน
อีกวิธี คือ ตัดเหงือกที่นนหนา
นู
ปิ ด space ด้ วย resin composite
c
หรื อ ใส่ฟันซี่เล็กๆ ระหว่างฟั
า นซี่ 21 กับ ซี่ 22
หรื อจัดฟั น และทํ
แ า porccelain veneeer
ซึง่ ผู้ป่วยยอมรับแผนกการรักษาสุดท้ าย ปิ ดช่องห่างด้ วย porcelain laminate veneerr
แผนการรักษาที่ผ้ ปู ่ วยยเลือก
 ททํา external bevel gingivvectomy เนื่อองจากมีปริมาณ keratinizzed attacheed gingiva มากพอ
ม
 O
Orthodonticc treatment เพื่อเฉลี่ย sppace ในฟั นหน้
ห าบน
 Facing 4 ซีฟัฟ่ ั นหน้ าด้ วย porcelain
p
lam
minate veneeer
ภาพการรรักษา เนื่องจจากบริเวณฟัั นซี่ 21 ถึง ซี่ 22 มีปริมาณ
า attachedd gingiva มา กพอ จึงเลือกตัด
เหงือกด้ ววยวิธี externnal bevel ginngivectomy ด้ วย bladee No. 12 ตกแต่งเหงือก หหรื อทํา gingivoplsty
ด้ วย stoone bur
ภาพที่เห็น คือ เหงือกที่ตดั ออกมาาพร้ อมกับ ccalcified tissue ที่ตดิ มาด้ด้ วย
จะเห็นว่าขขอบเหงือกมีลกษณะของ
กั
scallop และ haarmony กับฟั นข้
น างเคียง
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หลังจากนัน้ ทําการจัจัดฟั นชนิดติดแน่นบางส่วน เพียงเวลา 2 เดือนได้ space ที่เฉ ลีี ่ยกันระหว่าง 3 ซี่
ภาพหลังงการปิ ดช่องหห่างด้ วย porccelain laminaate veneer
ภาพเปรี ยยบเทียบก่อนรั
น กษา และ 4 เดือนหลังงการรักษา

ผู้ป่วยราายที่ 3 หญิงไทยโสด
ง
อายยุ 20 ปี มาด้ วย chief com
mplaint ต้ องการปิ
ง ดช่องหห่างและอุดฟั นที่บนิ่

ถถ้ าทันตแพทยย์มองเห็นปั ญหาในช่
ญ
องปาากมีเพียงช่องห่
ง างและฟั นบิน่ การรักษษาอาจลงเอยด้ด้ วยการ
อุดฟั นหรืรื อ veneer หรื
ห อการทําครรอบฟั น เพื่อปิ ดช่องห่างแลละแก้ ไขฟั นทีบิ่ น่ ด้ วย อันจจะได้ ฟันหน้ าที่มีขนาด
กว้ างและะใหญ่ แต่กลับไม่ได้ สดั ส่วนความกว้
ว
างงกับความสูงของฟั น
สิง่ ที่ตรวจพบบในช่องปากขของผู้ป่วยรายยนี ้มีหลายปั ญหาได้
ญ แก่
 Anteriorr spacing
 Crown fracture
f
 Lateral peg
p shape
 Anteriorr open bite
 High freenum attachment
 Hyperpiigmented gingiva
 นิสยั ที่ผิดปกติ
ด คือ tonngue thrust
ฟฟั นหน้ าบนห่าง...นึกถึง?
 Periodoontium
 High freenum attachhment
 Embedded supernumerary teeeth
 Tooth size:
s Length--to-width rattio (Approximately 10:88)
8

Comprehhensive Dental Care: Multidisciplinary Approaach






รศ. วนิ ดา นิ มมานนท์

Tooth-aarch discreppancy
Tonguee thrust
Proporttion of face
Bimaxillary protrusion การรักษาาโดย
-Ortthognathic surgery
s
-Fixed orthodonntic treatmennt

Hairlin e
Eyyebrow
Base of nose

Chin

เมื่อได้ อธิบายยแผนการรักษาหลาย
ษ
ๆ ททางเลือก ข้ อดีข้อด้ อยของแต่ละแผน
P
ti
ซึง่ มีการนําเสสนอ 4 แผนกการรักษา ได้ แแก่
 ทางเลือกแ
แรก
- อุดฟั นซี่ 211 ที่บนิ่ ปลายฟั น
- อุดปิ ด spaacing และแแต่งรูปร่าง latteral peg shape ใหม่
ดด้ วย resin composite
c
จะได้
จ ฟันซี่ 11 และ 21 ทีมี่มขี นาดใหญ่
เเมื่อเทียบสัดส่สวนกับฟั นข้ างเคี
า ยง
 ทางเลือกท
ที่สองครอบฟัฟั นหน้ าทัง้ 4 ซี่ ตังแต่
้ ฟันซี่ี 12 ถึง 222 วิธีนี ้ต้ องสูญ
ญเสียเนื ้อฟั น เพื่อการ
คครอบฟั น และะคงส่วนของ high frenum
m attachmennt



ทางเลือกทที่สาม ตัดส่วนที
ว ่เป็ น higgh frenum attachmennt จะเห็นว่าหหลังตัด frenuum แล้ ว
interdenttal papilla จะไม่ถกู ดึงรั ง้ จัดฟั นเพื่อเคลื
อ ่อนฟั นซี่ 11 และ 221 มาชิดกัน เพื่อเพิ่ม
space ที่ฟั นซี่ 12 และะ 22 แทน ทํ าการอุดฟั นซี่ 21 และ direct venee r facing ทีฟั่ฟนซี่
12 และ 22 ด้ วย resin compositee

9
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ทางเลือกทที่สี่ เหมือนกักับทางเลือกทีที่สาม คือ ทํา frenectom
my เมื่อแผผลหายจึงทํา partial
fixed orthhodontic จนนฟั นซี่ 11 แลละ 21 ชิดกันแล้
น ว ทํา poorcelain lam
minated veeneer ทัง้
4 ซี่ ตังแ
้ แต่ฟันซี่ 12 ถึง 22

นั
นําเสสนอเพิ่มในกาารรักษา เพือความสวยงา
่อ
มของเหงือกนนอกจากมองงที่ฟัน
สําหรับเหหงือกดําที่ทนตแพทย์
อย่างเดียยว ซึง่ ผู้ป่วยยยอมรับแผนการรักษานี ้ทันนที
ผู้ป่วยปฏิเสธธการนอนกัดฟัฟน
สสรุปแผนการรรักษาที่ผ้ ปู ่ วยยเลือก คือ
 ททํา frenectoomy ตัดส่วนของ
น high freenum attachhment
 กการรักษาเหงืงือกดําด้ วยเลลเซอร์
 จจัดฟั นบางส่วนชนิ
ว ดถอดได้ เพื่อเฉลี่ยชช่องห่างของฟัฟั นหน้ าบน โดดยปิ ด spacinng ระหว่างฟั นซี่ 11
กกับ 21 แต่เปิ ด space ทีฟั่ฟนซี่ 12 และ 22 แทน
 ททํา Porcelain laminated veneer 4 ซี่ จะได้ ฟันที
น ่สมมาตรกันั
Laser ที่มีในปั จจุบนั มีทงั ้ soft tissue laser และ hard tissue laser หรื อมีททััง้ 2 ระบบในนเครื่ อง
เดียวกัน ราคาตังแต่
้ 2 แสนถึง 8 ล้ านบาท
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สําหรับผู้ปู ่ วยรายนี ้ เลืลือกใช้ Nd-YYAG laser ซึง่งมีความยาวคคลื่น 1064 nm เมื่อเซลล์ไ์ ด้ รับพลังงานนเลเซอร์
จะเกิดคววามร้ อนและขขยายตัว จนในที่สดุ เซลล์์ระเหิด

ลลักษณะเหงือกดํ
อ าของผู้ป่วยรายนี
ว
้จัดเป็ป็ นชนิด melaanin hyperpigmented gi ngiva หมายยถึงเหงือก
ดําที่เกิดจจากมีการสะสสมของ melaanin pigment มากเกินที่อยู
อ ใ่ นชันของ
้
epithelium
e
ซึง่ เมื่อทํา biopsy
บริเวณที่มีเหงือกดํานนี ้และย้
้ อมด้ วย hematoxylin and eosinn staining (H
H&E stainingg)
จจากภาพ ผิวบนเป็
บ นส่วนของ oral epithhelium และข้ข้ างใต้ เป็ น coonnective tisssue เมื่อเพิม่
กําลังขยาายมากขึ ้น จะะพบ melaninn pigment จํ านวนมากอยยูท่ ี่ชนั ้ basal และ suprabbasal cell layyer ของ
epitheliuum
Oraal epithelium

Connective tissue

ภาพพ histological section ของ orral epithelium

หหลักการรักษาเหงื
ษ อกดําชนินิดนี ้ คือ การรกําจัดเอาส่วนของ
น epithelium ที่มี meelanin pigmeent
จํานวนมมากออกและใให้ มีการสร้ าง epithelium ขึ ้นมาใหม่ การรักษาเหงือกดํ
อ ามีหลายวิวิธี แต่ในรายนี ้เลือกใช้
Nd-YAG
G laser
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ขันตอนก
้
การรักษามีดงนี
งั ้
เริ่มจากการทํทํา frenectom
my ร่วมกับกาารทํา depigm
mentation ด้วย
ว laser ใน vvisit เดียวกัน
จจากภาพแสดดงการใช้ Nd--YAG laser ใในการตัด freenum และทํา depigmenttation ตังแต่
้ ฟั นซี่ 16
ถึงซี่ 26

ภาพ 1 สัปดาห์หลังกาารรักษาด้ วย laser แผลหลลุดลอกเกือบหมด ยกเว้ นที่บริเวณฟั นซี ่ 13
พบ epithhelization คลลุมผิวที่รักษาา

ษ
นว่าเหหงือกหายเป็ นนปกติ และมีสีสชี มพู จึงเริ่มจัดฟั น
ภาพ 2 เดืดือนหลังรักษาจะเห็

ด นเพื่อเพิม่ ขขนาดช่องกว้ างที
า ่ฟันซี่
ภาพ 3 เดืดือนหลังจัดฟั นบางส่วนชนินิดติดแน่นให้ห้ ฟันซี่ 11 และซี่ 21 มาชิดกั
12 และ 222 แทน
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เมื่อติด pporcelain veneer ทัง้ 4 ซี่ คือฟั นซี่ 12 ถึง 22 จะพบว่าขนาดคววามสูงและคววามกว้ างของงฟั น
ใกล้ เคียงงธรรมชาติมากขึ
า ้น open bite
b ดูลดลง ยิ ้มเห็นเหงือกสี
ก ชมพู และผู้ป่วยพึงพอใใจ

ก ผู้ป่วยมีความสุ
ค
ขเมื่อยิ ้ม เป็ นสาวทีที่มีความมัน่ ใจจ บุคลิก-ทรงงผมเริ่มเปลี่ยนไปเมื
น ่อ
ภาพ 11 ปี หลังการรักษา
เทียบกับก่อนรักษา

ภาพหลัลังรักษา 11

ภาพพก่อน

หนูอายุ 31 ปี 8 เดือนแล ้วค
ค่ะ
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คําอธิบายเพิ่ม
สาเหตุของฟั นหน้ าห่าง อาจเกิดได้ จากหลายสาเหตุ
 สภาวะของ periodontium กรณีที่เป็ น periodontitis มี pocket และ tooth mobility
ทําให้ เกิด pathologic migration เกิดฟั นหน้ าห่าง แต่หลังรักษาโรคปริทนั ต์
ฟั นอาจกลับสูต่ ําแหน่งที่เหมาะสม ฟั นอาจชิดกลับมาได้
 High frenum attachment ซึง่ เป็ น fibrous band ขนาดใหญ่ ที่ extend มาทาง palatal ด้ วย
 Embedded supernumerary teeth โดยพบอยูร่ ะหว่างฟั นหน้ าที่ห่าง
 Tooth size: Length-to-width ratio (approximately 10:8) รวมถึงฟั น peg shape
 Tooth-arch discrepancy ซึง่ ฟั นอาจมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขากรรไกรที่มีขนาดปกติหรื อฟั น
ที่มีขนาดปกติแต่ขนาดขากรรไกรใหญ่ ทําให้ เกิดช่องฟั นหน้ าห่างได้
 Tongue thrust เป็ นนิสยั การกลืนที่ผิดปกติ ปลายลิ ้นดันมาที่ฟันหน้ าขณะกลืน มักพบ
ลักษณะของ open bite ร่วมด้ วย
 Proportion of face การประเมินโดยแบ่งใบหน้ าออกเป็ น 3 ส่วน จุดกําหนด 4 จุดได้ แก่ แนว
เส้ นผม ระหว่างคิ ้ว ฐานจมูกและปลายคาง ปกติควรมีสดั ส่วนใกล้ เคียงกัน กรณีที่ขากรรไกร
เจริญมากกว่าปกติ สัดส่วนล่างของใบหน้ าจะมากกว่าส่วนอื่น
 Bimaxillary protrusion โดยขากรรไกรยื่นและยาวทังในขากรรไกรบนและล่
้
าง รู ปหน้ า
ด้ านข้ างอูมนูนเป็ นลักษณะ convex ทําให้ ฟันหน้ าห่างได้ และมักพบเป็ น generalized
spacing การรักษา ด้ วยการจัดฟั นติดแน่นทังปาก
้
(Fixed orthodontic treatment) หรื อจัด
ฟั นร่วมกับการผ่าตัด (Orthognathic surgery)
องค์ ประกอบสําคัญในการพิจารณารอยยิม้ ที่สวยงาม ต้ องคํานึงถึง
 Proportion of face
 Lip framework: High smile, average smile and low smile
 Gingival scaffold: ดูตําแหน่ง mid line, gingival line, incisal edge
 Teeth
Length-to-width ratio = 10 : 8
Golden proportion: central incisal: Lateral incisal: Canine = 1.6 : 1 : 0.6
Contact point to crestal bone < หรื อ = 5 mm
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เพียงรู ททะลุ สุดยุ่งยาก
ง
ผู้ป่วย 3 ราย เป็ นตัวอย่างของฟั
า
น moolar ที่พบ coomplication เกิด strip pperforation หลังจาก
ณ furcation ร่รวมด้ วย วิธีการจัดการกับบฟั นแบบนี ้ จะะแตกต่าง
รักษาคลลองรากฟั น และมี bone looss ที่บริ เวณ
กัน จําเป็ปนต้ องพิจารณ
ณาจากหลายยๆ ปั จจัย
รรายที่ 1 ชาายสมรส อายุยุ 55 ปี ทันตแแพทย์เฉพาะททาง Prosthoodontist ส่งตต่อให้ กบั Enddodontist
เพื่อทํา eendodontic retreatment
r
ซี่ 46

จจากประวัตเิ มื่อ 2 ปี ก่อน มีอาการของ ccracked toooth syndrome จึงได้ ทํากาารรักษาคลองงรากฟั น
อุด amalgam core และ
แ PFM croown

ต่อมามีอากาารเคี ้ยวปวด ทัทนตแพทย์ PProsthodontist จึงทําการรรืือ้ crown แและ amalgaam core
ก
bleeeding ใน disstal canal เมืมื่อฉีดด้ วย
และส่งต่อให้ Endodoontist เพื่อ reetreat RCT แแต่ระหว่างรักษาพบ
า ด perforaation
vitapex จึงพบจาก film x-ray ว่าเกิ

ผู้ป่วยไม่ประสงค์ใส่ฟันเทียมแบบถอดไได้ และซี่ 45 มี PFM crow
wn อยูแ่ ล้ ว จึงงได้ เสนอ 4 วิธี
 RRetreat RCTT เฉพาะ messial root ทํา hemisectionn ตัดส่วน disstal
ssegment อออก และทํา caantilever bridge ซี่ 45 แลละ M-root ของ 46
เเป็ น abutmeent

47 466 45

 Retreat RCTT เฉพาะ messial root ทํา hemisection ตัดเอา distal segmentt
อออก และทํา cantilever bridge
b
ซี่ 45 และ M-root ของ 46 เป็ น abutment
47
15
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Extraction ซี่ 46 ทังซี
้ ่ และทํา crown and bridge ซี่ 455-47

47



46

45

Extraction ซี่ 46 ทังซี
้ ่ และทํา Implant ซี่ 46
4

477

46

45

ผผู้ป่วยตัดสินใจเลื
ใ อกวิธีสดท้
ุ าย คือ ถออนและใส่ im
mplant เนื่องจจากผู้ป่วยไมม่มีปัญหาด้ านการเงิน
และเคยมีมีประสบการณ
ณ์ใส่ implant ซี่ 11 และซีซี่ 36 มาก่อน

ภภาพฟั นซี่ 46 หลังจากถอน พบส่วนที่เเกิด strip peerforation ทีส่่สวน concavvity ด้ าน meesial ของ
distal rooot ชัดเจน

vvn,

D

M
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รรายที่ 2 หญิ
ญิงสมรสอายุ 49 ปี มาด้ ว ย chief com
mplaint ว่า เหหงือกบวมด้ าานลิ ้นที่ฟันซี่ 36 เมื่อ 3
สัปดาห์ททีี่ผา่ นมา โดยยฟั นซี่นี ้เคยได้ด้ รับการรักษาาคลองรากฟั นมาเมื
น ่อ 2 ปี ที่แล้ ว

กการรักษาฉุกเฉินซี่ 36 โดยทําการ scaaling root planing
p
และ curettage โโดย probing depth ที่
วัดได้ 7 m
mm ด้ าน B และ
แ 10 mm ด้ าน Li พบ furcation involvement ระดั
ร บ 3 (F3)
10
F3
7

ภภาพ 2 เดือน หลัง curettaage เหงือกไมม่อกั เสบแต่ pocket
p
ไม่ลดลง ไม่มีอากาารใดๆ มีฟันครบทุ
ค กซี่
8
F3
7

ผผู้ป่วยขอเลือกทํ
ก า hemiseection ถอนส่ววน mesial seegment ออกก เก็บ distal segment ไว้ว้ ใส่ post
and coree และทํา croown and briddge ซี่ 35-366

ภภาพแสดงกาารติดตามผล 1 ปี
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ผผู้ป่วยรายนี ้เป็ป็ นตัวอย่างขของการส่งต่ออในสหสาขาวิวิชา ซึ่งรักษาากับนักศึกษาาปี 6 และมาาสําเร็ จได้
กับนักศึกกษาวุฒิบตั ร ของภาควิชาทันตกรรมทัว่วไปขันสู
้ ง

รรายที่ 3 หญิ
ญิงโสดอายุ 222 ปี
ฟฟั นซี่ 16 ได้ รับการทํา root canal retreatment มาแล้ ว 3 ครัง้ แต่ยงั มีอากาารปวดบวมเป็ป็ นระยะๆ
หลังอุดคคลองรากฟั นแล้
แ วมาตลอด

จากการตรวจทางคลินิก probing deepth ที่ mid buccal วัดั ได้ 12 มิลลิ เมตร เมื่อสออด guttapercha probe พบจจาก film x-raay ว่าปลาย ggutta perchha ไปสิ ้นสุดที่ปลายรากขออง MB-root ขณะที่ทํา
ว B-furcattion พบว่ามี ส่วนของ guttta percha ของ root canaal filling หลุดออกมา
ด
การ cureettage ที่บริเวณ
3

12 3
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ซึง่ การที่ฟันซี่ 16 เกิด strip perforatioon เนื่องจากมีมี concavity ที่ด้าน distal ของ MB-rooot จัดเป็ น
danger zone เมื่อการขยายคล
ก
องราก มิได้ ขขยายในลักษณะของ
ษ
anti curvaturee จึงมีโอกาสเกิด strip
perforattion ได้ สงู

ททางเลือกการรรักษา จะเก็บหรื
บ อถอนซี่ 116
11. เก็บ โดยทํา MB-toothh resection ตตัดส่วนของ crown
c
และ root
r ออกที่เห ลือทํา post-ccore และ
อ ่ยนแผนกการรักษาเป็ นตัดั
crown (กกรณีหลังเปิ ด flap ถ้ าพบ bonne loss ตลอด B-root อาจต้องเปลี
B-segment ออกเหลือแตต่ Li-segment และบูรณะส่วนที
น ่เหลือ)

22. ถอนและะใส่ฟันอาจเป็ น RPD/- หรื อ crown andd bridge หรือ implant
33. ถอนและะทํา autogennous tooth trransplantatioon (ATT) โดยยใช้ ฟัน 18 เป็ป็ น donor toooth
(จาก film OPG พบว่าผู้ป่ปวยรายนี ้ donor tooth ได้ แก่ฟั นซี่ 18 , 28 และ
แ 48 แต่ซี่ที่เเหมาะสมคือ ซี่ 18)
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ผผลจากการทํา CT scann เพื่อ locatee ตําแหน่งจุจด perforation ของฟั นซี ่ 16 พบว่ามีตําแหน่ง
perforattion ของ MB--root ชัดเจน และตําแหน่งงของปลายราากซี่ 18 ไม่อยูใ่ กล้ เข้ าไปในน maxillary sinus
s

กการรักษา เริ่มต้
ม นจากถอนนฟั นซี่ 16 พบตําแหน่ง striip perforatioon ของ MB-rooot ที่ยาวแต่แคบ
ั ้ อนดังนี ้
โดยถอนใให้ น่มุ นวลที่สุสด เพื่อมิให้ B-Li
B plate บิน่นแตก ทิ ้งไว้ 4 สัปดาห์ จึงให้ การรักษา ต่อไปมีขนตอ
11. Recipiennt site prepaaration ด้ วยกการเปิ ด full thickness
t
flaap
เตรี ยมขนนาดของ socket ด้ วย round bur
22. Extractioon of donor tooth 18
33. Tooth traansplant 18 ไปสู่ sockett site 16
44. Suturingg splint และจจัดให้ สบแบบบ infraocclussion ก่อน
55. การติดตามผล 1 , 2 , 5 และ 8 สัปปดาห์
ภาพแสดงขัน้ ตอนกการรักษา

ถอนฟั นซี่ 16

แสดง striip perforatioon ที่ MB –rooot

MB-rroot

รอ sockeet healing 4 สัปดาห์
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แสดงการทํา tooth traansplantatioon
Recipieent site prepparation

Inncision

เปิ ด full thicknesss

กรอ bone

Extractioon of donorr tooth 18

Tooth
T transpplant 18 to socket
s
site 16
1

Suturing splintt ให้ สบฟั นแบบ Infraoccclusion
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แสดงการติดตามผผล
1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

5 สัปดาห์

8 สัปดาหห์

ภภาพติดตาม 6 เดือน ฟั นซี
น ่ 16 ยัง อยูยู่ในสภาพกาารสบดีชื น้ แมม้ รากค่อนข้ าางรวบแต่ฟันแน่
น น ซึ่ง
prognossis “ค่อนข้ างดี”
แสสดงการติดตาามผล 6 เดือน

ตตัวอย่างทัง้ 3 ราย “เพียงรู ทะลุ สุดยุ่ง ยาก” แต่วิธีการรั
ก กษา จะะแตกต่างกันนขึ ้นอยู่กับหลลายปั จจัย
และจําเป็ป็ นต้ องแบบคครอบคลุม เพืพื่อให้ การรักษษาแบบทันตกกรรมสหสาขาาวิชาที่เหมาะะสมและดีที่สดุ สําหรับ
ผู้ป่วยแตต่ละราย

รายที่ 1

รายที
ร ่2
22
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ฟั นแตตกๆ ใช่ แค่คถอน
ตัวอย่ างงที่ 1 Buccal cusp subgingival crowwn-root fracture ฟั นซี่ 17
หญิงไทยยโสด อายุ 288 ปี
ฟฟั นซี่17 มี buuccal cusp fracture
f
ทัง้ m
mesiobuccaal & distobucccal cusp frracture
ขขอบ fracturee ตํ่าจากขอบบเหงือก 6 มิลลลิเมตร
ฟฟั นซี่17 มีคสู่ บ มีฟันครบททุกซี่
ไได้ รับการรักษาครองรากฟั
ษ
ฟั นมาแล้ ว 4 ปี อยูใ่ นสภาพดี bone suupport ดี

การรักษาารายนี ้
ไได้ เลือกทํา toooth resectioon เอา Bucccal segment ออก เก็บ Lingual
L
segm
ment ไว้
เปิ ด full thickkness flap
ททําการตัด buuccal segment หาตําแหหน่งของ messial & distal furcation ถถอนเอา ทัง้ 2 รากออก
เหลือแต่สส่วนของ linggual segmennt
ภภาพ healingg complete ก่กอนทํา final restoration

23

Compreehensive Denttal Care: Multiidisciplinary A
Approach

ภาพหลังงจากทํา postt-core-crownn ซี่ 17 และ ซี่ 16 ด้ วย
จจะเห็นว่า ด้ าน
า occlusal มี anatomy เหมือน ซี่ 177 แต่แคบในแนว bucco-li ngual
มมี contact กับั ฟั นข้ างเคียง
มมี buccal cuusp เล็กๆ สบบกับ lingual ccusp ฟั นล่าง

ภาพการรติดตามผล 13 ปี เปรี ยบเทีทียบกับก่อนรัรักษา
ซึง่ ผู้ป่วยใช้ งานได้
า ดี ฟั นแน่
แ น เหงือกสสภาพดี
ผู้ป่วยมา follow up ทุกปี อย่างสมํ่าเสมมอ
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ตัวอย่ างงที่ 2 Lingual cusp subggingival crowwn-root fractture ฟั นซี่ 46
หหญิงไทย อายุ 39 ปี มาฉฉุกเฉินด้ วยฟัั น ซี่ 46 เจ็บเมื
บ ่อเคี ้ยวอาหาร (ผู้ป่วยรรายนี ้ คือ รายยเดียวกับ
ฟั นบน ซีซ่ 17 ที่มี bucccal fracture และทํา toothh resection))
จจากประวัตฟัฟิ ั นซี่ 46 ได้ รับการรักษาคลลองรากฟั นมาาแล้ ว 3 ปี ใสส่ parapost แและทํา amalggam
core แลละอุด MOD-ffilling เนื่องจากมีปัญหาด้ด้ านการเงิน
จจากการตรวจจพบว่า ฟั นซี่ 46 มี linguaal cusp ขยับ ขอบแตกอยยูใ่ ต้ เหงือก เมืมื่อนําชิ ้นส่วนแตกหัก
ออกมา พพบว่าเป็ นการรแตกลักษณะะของ superfficial fracture ขอบเขตแตตกหักอยูต่ าํ่ จาากขอบเหงือก 3.5
มิลลิเมตร จึงวางแผนนว่าจะรักษาโโดยวิธี supraagingival resstoration มีสวนเนื
ว่ ้อฟั นที่แแตกบริเวณนี ้เป็้เ น
ferrule ขของ crown

Furrule

3 mm
3.5

Supperficial Fractture
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ททําการแต่งผิวของรากฟั นส่
น วนที่แตกใต้ต้ เหงือกให้ เรียบด้
ย วย stonee bur หรื อ cchisel และ rooot plane
ให้ เรี ยบ ใให้ เสมือนเป็ นส่
น วนของผิวรากฟั
ร น ปิ ดสส่วนที่แตกที่อยูเ่ หนือเหงือกด้
ก วย IRM‐teemporary filling

ป เพื่อให้ เกิ
เ ด gingival healing ซึง่ หวั
ห งว่า น่าจะเกิด long funnctional epitthelium
รอ 1 เดืออน หรือ 4 สัปดาห์
มา attacch กับผิวรากทที่แตกแต่แต่งให้
ง เรี ยบแล้ ว

ล เมตร จึงทํา provisionaal crown มี finnishing line อยูเ่ หนือขอบบเหงือก มี
พบว่า prrobing depth วัดได้ 2 มิลลิ
contour contact anaatomy เหมือนฟั
น นซี่ 46

P
Probing
deppth 2 mm

Gingival margin
26
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9 เดือนต่อมาา พบว่า probbing depth เหลือเพียง 0.5-1
0 mm. เทท่านัน้ ไม่มี bbleeding on probing
จึงทํา finnal restoratioon

ภภาพติดตามผผลการรักษา 6 เดือน ซึง่ คงส่วน parappost and amalgam core เดิม

ถ
สรุป ฟั นแตกๆ ใช่แค่ถอน

B-toothh resection
ติดตามผล 13 ปี

Supraagingival
resttoration
ติดตามผล
ด
6 เดือน
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จากตัวออย่างทัง้ 2 กรรณีที่มีฟันแตกกใต้ เหงือก บบนฟั นซี่ 17 และ
แ 46 ในผู้ป่วยรายเดียยวกัน ซึ่งให้ การรั
ก กษา
ในสหสาขาวิชา และะสามารถเก็บฟั นทัง้ 2 ซี่ได้ ซึง่ ถ้ าทันตแพทย์ตดั สินถอนฟั
ถ นทัง้ 2 ซี่ คุณภาพชีชีวิตผู้ป่วย
รายนี ้จะเป็ นอย่างไร

หญิงโสด อายุ 28 ปี

หญิงสมมรส อายุ 39 ปี

ดังั นันก่
้ อนทันตแพทย์
น
จะตั
ะ ดสินใจถออนฟั นแม้ เพียง 1 ซี่
พึงระลึลึกเสมอว่ า
เเมื่อถอนแล้ ว คุณภาพชีชีวิตของผู้ป่ววยจะเป็ นอยย่างไร

พึงถามมตัวเองว่ า

ถอนน เพราะะตัวเองไม่มีความสามมารถ
ถอน เพราาะความสะดวก ง่าย ไมม่ยงุ่ ยากก
ถอน เพราาะอยากทําฟั นปลอมให้
ป
ห้
ถถอน เพพราะไมม่ร้ ู
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