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Comprehensive Dental Care: Data Collection
การบริบาลทันตกรรมพร้ อมมูล: การรวบรวมข้ อมูล
ความหมายของคําว่ า Comprehensive Care

(จากพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ของ ดร.วิ ทย์ เที ่ยงบูรณธรรม)

“Comprehensive” แปลว่า กว้ างขวาง ครอบคลุม ซึง่ หยัง่ รู้
“Care” แปลว่า การดูแล การเอาใจใส่
“Comprehensive Dental Care” มีชื่อเรี ยก การบริ บาลทันตกรรมพร้ อมมูล
การเก็บข้ อมูลต่างๆ (data collection) เกี่ยวกับผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการรั กษา (treatment
planning) และให้ การรักษาทางทันตกรรมพร้ อมมูล (comprehensive dental care) ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
โดยมีเป้าหมายสําคัญให้ ผ้ ปู ่ วยมีสขุ ภาพช่องปากที่ดีได้ อย่างยัง่ ยืน และไม่กลับมาเป็ นโรคซํ ้าอีก
ดังนัน้ ทันตแพทย์ ควรคํานึงถึง 3 ด้ าน คือ โรคที่ตรวจพบ ปั จ จัยที่ทําให้ เกิดโรค และแนวทางการ
ป้องกันมิให้ เกิดโรคซํ ้า ซึ่งทันตแพทย์แต่ละท่านอาจมีมุมมองที่แตกต่างกัน ทั ้งนี ้ขึ ้นกับประสบการณ์ การทํางาน
การเห็นคุณค่าและความเอาใจใส่
การบรรยายครัง้ นี ้จึงเป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ จากตัวอย่างผู้ป่วยในหลายสาขาวิชาที่เป็ นข้ อมูลที่
มักถูกมองข้ าม มองไม่ออก หรื อไม่ธรรมดาที่พบไม่บอ่ ย
วัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้ครัง้ นี ้
• เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถเก็บข้ อมูลผู้ป่วยที่มีมมุ มองที่กว้ างขึ ้น และเห็นความสําคัญในมุมมองเชิงลึก
• เพื่อกระตุ้นให้ นกั ศึกษาได้ ตระหนักถึงการมองผู้ป่วยมิได้ มองแต่โรคในช่องปากที่เห็น แต่สามารถโยง
ไปถึงปั จจัยอดีตที่ทําให้ เกิดโรค และวางแนวทางการป้องกันที่มิให้ เกิดโรคซํ ้า
• เพื่อให้ การเก็บข้ อมูลได้ ถกู ต้ อง ใช้ ในการวางแผนการรักษาเพื่อให้ บรรลุการรักษาทางทันตกรรม
พร้ อมมูลสมบูรณ์มากที่สดุ
• เพื่อให้ นกั ศึกษาเห็นความสําคัญและความสัมพันธ์ของการรักษาทันตกรรมแบบสหสาขาวิชา
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
นักศึกษาสามารถนําความรู้ นี ้ไปประยุกต์ใช้ ในการรั กษาผู้ป่วยเพื่อการรั กษาทางทันตกรรมพร้ อมมูลได้
อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ป่วย
ป้องกันการกระทําผิดทางกฎหมายอาญาในวิชาชีพแพทย์ -ทันตแพทย์อันเป็ นบุคคลากรด้ านสุขภาพใน
ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับการยินยอมของผู้ป่วย เกี่ยวกับการกระทําโดยประมาท และเกิดจากการงดเว้ น
กระทํา
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ปั จจัยสูค่ วามสําเร็ จของการรักษา ประกอบด้ วยปั จจัยสําคัญ 4 อย่าง คือ
1) มีหวั ใจของ comprehensive mind
2) รู้กว้ าง
3) รู้จริ ง
4) รู้รอบด้ าน
ความรู้ทางทันตแพทย์มีการพัฒนาในเชิงกว้ างและเชิงลึกมากขึ ้น พบว่าปั จจุบนั มีหลากหลายสาขาวิชาใน
วิชาชีพทันตแพทย์ ซึง่ มีประมาณ 21 สาขาวิชา (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก) ทันตแพทย์จงึ ควรมีความรู้ในสห
สาขาวิชาและสามารถนํามาประสมประสานกัน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการรักษาผู้ป่วย
ขั ้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล จัดเป็ นขั ้นตอนสําคัญ ถือเป็ นด่านแรกของการรักษา ที่มีผลต่อความสําเร็ จ
ในการรักษา การมองรอบด้ านเพื่อให้ พบปั ญหา จึงเป็ นกุญแจสําคัญต่อขั ้นตอนนี ้ ดังตัวอย่าง
ชายโสดอายุ 44 ปี ต้ องการมีฟันหน้ าเพื่อไปสมัครงาน ยิ ้มได้ อย่างมัน่ ใจ และไม่ถกู มองว่าแปลก

จากสภาพในช่องปากและภาพถ่ายรั งสี การรั กษาทั่วๆ ไปจะรั กษาตามสภาพฟั นและเหงือกที่ตรวจพบ
ด้ วยการอุดฟั น ถอนฟั น ขูดหินนํ ้าลาย แนะนํา plaque control และใส่ฟันที่เหมาะสมกับเศรษฐานะผู้ป่วย
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เช่น

แผนการรักษาที่ 1 ถอนฟั นและใส่ removable partial denture บนและล่าง
แผนการรักษาที่ 2 รักษารากฟั นซํ ้า ถอนฟั น ทําเดือยครอบฟั นและใส่สะพานฟั นชนิดติดแน่น
แผนการรักษาที่ 3 รักษารากฟั นซํ ้า ถอนฟั น ทําเดือยครอบฟั นและใส่ฟันรากเทียม

ถ้ ามองให้ ลกึ ลงไปอีก ผู้ป่วยอายุเพียง 44 ปี ทําไมจึงมีสภาพฟั นแบบนี ้

เมื่อ ย้ อ นถึงชีวิตในอดีต ผู้ป่วยเคยมีความผิดหวัง สับสนในชีวิต ออกจากบ้ านอยู่คนเดียวตามลําพัง
อยากเริ่ มต้ นชีวิตใหม่ จึงมาเรี ยน การศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) และมาทําฟั นเพื่อไปสมัครงาน
ผู้ป่วยไม่สนใจสุขภาพช่องปากมานานกว่า 2 ปี บ้ วนปากเพียงอย่างเดียว และแปรงฟั นเฉพาะเวลาที่จะ
ออกสังคมเท่านั ้น
ข้ อมูลผู้ป่วยที่เป็ นเบื ้องหลังอยู่ สภาพผู้ป่วยว่างงาน ขาดปั จจัย 4 และการดํารงให้ อยู่รอดในสังคม ทันต
แพทย์มีอีกบทบาทหน้ าที่ช่วยส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ ปู ่ วยมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ร่ วมกับมีสขุ ภาพช่องปากที่ดีกว่าเดิม
ด้ วยการสร้ างความสัมพันธ์ให้ เกิดความวางใจ ผู้ป่วยคลายเครี ยดเมื่อพบทันตแพทย์ จากนั ้นจึงสร้ างให้ เกิดความ
มัน่ ใจให้ กําลังใจว่า คุณทําได้ ในที่สดุ เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และสามารถอยู่กบั สังคมปั จจุบนั ได้
เป้าหมายเบื ้องต้ นของทันตแพทย์ คือ การจูงใจให้ ผ้ ปู ่ วยยอมแปรงฟั นทุกวัน และถอนฟั นทําฟั นปลอมบน
เพื่อหางานทําก่อน
จากการพบคราบจุลนิ ทรี ย์ที่หนามากตามคอฟั น ก่อนให้ ความรู้ เรื่ องการแปรงฟั นที่ถูกวิธี จําเป็ นต้ องให้
ผู้ป่วยเข้ าใจก่อ นว่า ตําแหน่งเหงือ กที่ติดกับฟั น คือ บริ เวณใด พบว่าผู้ป่วยเข้ าใจไม่ตรงกับทันตแพทย์ จึงได้
อธิบายโดยใช้ วิธีสมั ผัสตําแหน่งที่จะอธิบายโดยใช้ นิ ้วดัชนี หรื อนิ ้วชี ้ บอกตําแหน่งนั ้น เมื่อผู้ป่วยเข้ าใจตรงกันแล้ ว
จึงแนะนําวิธีการวางแปรงสีฟันต่อไป
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ดังตัวอย่างในบริ เวณ lingual ฟั นกรามล่างขวา ผู้ป่วยได้ เรี ยนรู้ตําแหน่งของปลายขนแปรงจากนิ ้วดัชนี ก็สามารถ
แปรงบริ เวณนี ้ได้ สะอาด

เช่นเดียวกันกับบริ เวณ lingual ฟั นกรามล่างซ้ าย ผู้ป่วยสามารถทําได้ ดี และถูกต้ อง
ซึง่ การแปรงฟั นสะอาดย่อมมีชยั ไปกว่าครึ่ง

กลวิธีหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ ผ้ ปู ่ วยแปรงฟั นทุกวัน เมื่อครั น้ ที่ทันตแพทย์ มีโอกาสไปเที่ยวปางช้ างแม่สา
เชี ยงใหม่ ได้ ถ่ า ยรู ปและอัดรู ป ชี ใ้ ห้ ผ้ ูป่ วยเห็น ว่ าช้ างยังอาบนํ า้ แปรงฟั น ทุก วัน คนเราต้ อ งแปรงฟั น ทุก วัน
เหมือนกัน เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยกลับมามองตัวเอง ให้ รักฟั นในปากของตัวเองบ้ าง

และตั ้งเงื่อนไขว่า : ไม่แปรงฟั น ไม่มีฟันปลอม ซึง่ พบว่าผู้ป่วยยอมแปรงฟั นทุกวันแล้ ว และตั ้งใจแปรงมากขึ ้น
ในเบื ้องต้ นติดต่อสังคมสงเคราะห์ เพื่อรักษาส่วนที่เร่ งด่วน เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีงานทํามีเงินพอจ่ายใช้ สอยได้
ก่อน พบว่าหลังจากถอนฟั นและใส่ immediate denture บน ผู้ป่วยได้ งานทําที่ Express lotus เวรกลางคืน ทํา
ให้ ชีวิตประจําวันเปลีย่ นไป และพฤติกรรมเปลีย่ นไป
การรับประทานอาหารไม่ได้ เป็ นเวลาเหมือนคนทั่วไป เริ่ มจาก 6 โมงเช้ าเป็ นเวลาเลิกงาน รั บประทาน
อาหารก่อนนอน เข้ านอนตอน 8 โมงเช้ า ตื่นนอนตอน 3 โมงเย็น รับประทานอาหารมื ้อเบาๆ เข้ าทํางาน 6 โมงเย็น
4 ทุ่มรับประทานอาหารมื ้อที่ 2 ของวงจรชีวิตนี ้ เที่ยงคืนดื่มกาแฟ ช่วงตี 2 อมลูกอม เพื่อมิให้ ง่วง ดื่มกาแฟอีกแก้ ว
ตอนตี 4 เลิกงาน 6 โมงเช้ า
ดังนั ้นการแนะนําการรั บประทานอาหาร และการทําความสะอาดฟั น จําเป็ นต้ องพิจารณาเป็ นรายๆ ไป
ตามข้ อจํากัดของแต่ละคน
เป้าหมายต่อมาของทันตแพทย์คือ มาตามนัด และยอมฟั งทันตแพทย์มากขึ ้น อุดฟั น ขูดหินปูน และใส่
ฟั นเทียม upper removable partial denture
ระหว่างการรักษาผู้ป่วยจะประสพปั ญหาในชีวิตและด้ านการงานเป็ นระยะๆ การรั กษาใช้ เวลาถึงเกือบ 3
ปี ซึง่ ผู้ป่วยมีการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดีขึ ้น ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ป่วยและทันตแพทย์ดีขึ ้น การเลื่อนนัด การ
ผิดเวลานัดน้ อยลง กล้ าเปิ ดเผยมากขึ ้น ให้ ความสนใจการดูแลสุขภาพในช่องปาก สภาพในช่องปากอยู่ในระดับ
4
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ยอมรับได้ และมีฟันปลอมแบบถอดได้ เพื่อความสวยงามและใช้ งาน ตามที่ผ้ ปู ่ วยต้ องการ อันเป็ นที่พึงพอใจทั ้ง
ผู้ป่วยและทันตแพทย์
พฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ป่วยมีทศั นคติต่อการแปรงฟั นดีขึ ้น จะเห็นได้ จากภาพก่อนการใส่ฟันในครั ง้
แรก ผู้ป่วยได้ พยายามแปรงนานถึงครึ่งชัว่ โมงก่อนเข้ ามาพบทันตแพทย์ที่เก้ าอี ้ทําฟั น สังเกตุเห็นเลือดออกที่ขอบ
เหงือกเล็กน้ อยแต่ไม่มี plaque

สภาพในช่องปากก่อน insert upper removable partial denture ผู้ป่วยมี plaque control ที่ดี เหงือกไม่
อักเสบ สีฟันปลอมที่ฟันซี่ 21 เป็ นสีฟันที่ผ้ ปู ่ วยเลือกเอง ซึ่งมีสีขาวเท่ากว่าฟั นธรรมชาติ โดยผู้ป่วยให้ เหตุผลว่า
ต้ องการแปรงฟั นธรรมชาติให้ ขาวเท่าสีฟันที่เลือกไว้ และผู้ป่วยพึงพอใจมาก

การรั กษาทางทันตกรรมพร้ อมมูล มีความสําคัญในทุกขั ้นตอน การเก็บข้ อมูลต้ องมองเป็ นองค์รวมและ
ครอบคลุมรอบด้ าน มีการวางแผนอย่างมีระบบ และให้ การรักษาในงานสหสาขาวิชา จึงจะประสพความสําเร็ จ
เนื ้อหาการบรรยายเรื่ องการเก็บข้ อมูลเพื่อการรักษาทางทันตกรรมพร้ อมมูล แบ่งเป็ น 5 หัวข้ อดังนี ้

ข้ อมูลนี.้ ..สําคัญไฉน

• บันทึกเพื่อใคร
• เอ็กซเรย์...เห็นอะไร
ฟั นบิ่นๆ ฟั นแปลกๆ
การค้ นหาความจริง
เห็นกับตา-เห็นความจริง
คิดนอกกรอบ
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ข้ อมูลนี.้ ..สําคัญไฉน
บันทึกเพื่อใคร
การบันทึกข้ อมูลในเวชระเบียน
ควรให้ ความสําคัญพอๆ กับการค้ นหาข้ อมูลจากที่กล่าวข้ างต้ น
การบันทึกข้ อมูล มีจดุ ประสงค์ เพื่อเตือนความจําให้ กบั ทันตแพทย์ที่รักษา ผู้ป่วยได้ รับการรักษาที่ต่อเนื่อง
ไม่ผิดพลาด และเป็ นประโยชน์ในการเป็ นสื่อสารให้ เข้ าใจกับทันตแพทย์ดีได้ รับการ refer ต่อหรื อทันตแพทย์อื่น
ที่มารักษาแทน ดังนั ้น การบันทึกข้ อมูลควรยึดหลัก 3 ประการ คือ เขียนด้ วยลายมือที่อ่านออกได้ มีการวาดรู ปใน
กรณีที่จําเป็ นบางอย่าง บันทึกในรายละเอียดได้ ครบถ้ วนไม่ตกหล่นเนื ้อความสําคัญ ดังตัวอย่าง

ลายมือ จะเขียนต่อเนื่องไม่ยกปากกา และตัวอักษรไม่มีหัว เรี ยกง่ายๆ ว่า เขียนแบบคนเกียจคร้ านและหัวด้ วน
ขอให้ พงึ ระลึกเสมอว่า การบันทึกของเราเพื่อให้ “คนอื่น” อ่ าน (ออก) แม้ ลายมือไม่สวยแต่อ่านง่าย จะเป็ น
ประโยชน์ต่อทุกๆ ฝ่ าย เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยน้ อยที่สดุ
ขอให้ นกึ ถึงใจเขา ใจเรา
ผู้ป่วยมักถูกคําถามจากทันตแพทย์เสมอ เช่น
วันนี ้มีปัญหาอะไร ?
ปวดซี่ไหน ?
ปวดมากี่วนั ?
ปวดแบบไหน ?
มีโรคประจําตัวอะไร ?
รับประทานทานยาประจําอะไรอยู่ ?
เมื่อผู้ป่วยถูกส่งต่อทันตแพทย์ 9 ท่าน ต้ องตอบซํ ้าๆ 9 ครัง้ และถูกเคาะสะดุ้ง 9 ที
เมื่อพบทันตแพทย์คนที่ 10 คําตอบคือ......
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การบันทึกที่แนะนํา คือ
คําแนะนําที่ 1 เขียนให้ คนอื่นอ่ านและบันทึกอย่ างละเอียด
ลายมือ...ควรอ่านสบายตาสบายใจ
การเขียนด้ วยลายมือตัวใหญ่ ไม่เขียนหวัด มีการยกปากกาบ้ าง และบันทึกอย่างละเอียด

คําแนะนําที่ 2 วาดรูปให้ ส่ ือตรง
ตัวอย่างที่ 1 การวาดรูปแบบง่ายๆ เพื่อแสดงตําแหน่งแผลที่คางซ้ ายที่ได้ รับอุบตั ิเหตุ ซึ่งอาจมีผลกระแทก
ต่อฟั นในช่องปากได้ ในอนาคต

ตัวอย่างที่ 2 วาดแสดงตําแหน่ งที่มี perforation ที่ floor of pulp chamber ขณะให้ การรั กษา
endodontic treatment เพื่อ refer ให้ endodontist เพื่อ repair perforation

ตัวอย่างที่ 3 การวาดรู ปแสดงตําแหน่งของ fixture ของ implant ที่อยู่ใกล้ ตําแหน่งของ maxillary sinus
ซึง่ ควรติดตามสมํ่าเสมอ
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ตัวอย่างที่ 4 บันทึกและวาดภาพชิ ้นส่วนของฟั นที่แตกหักขอบอยู่ตํ่าจากขอบเหงือ ก และส่วนแตกใต้
เหงือกเป็ นลักษณะแบบ chisel fracture ซึง่ มีประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา

คําแนะนําที่ 3 หลีกเลี่ยงอักษรย่ อ ทันตแพทย์เฉพาะทางต่างสาขา ต่างความหมาย ทําให้ เข้ าใจผิด
ตัวอย่าง
CR Crown
Centric Relation
Composite Resin
SC Scaling
Special Clinic
RP Root planing Remove Pulp
1D SU 48
1 day after 48 surgical upright
ISFPD
Implant Supported Fixed Partial Denture
รํ าลึกไว้ เสมอว่า “เขียนให้ ผ้ อู ื่นอ่าน”
ข้ อมูลคงอยู่กบั ผู้ป่วย แต่ผ้ รู ักษามิได้ อยู่นิรันดร์
การบันทึกข้ อมูลทีดี จึงมีประโยชน์แก่ทกุ ๆฝ่ ายและเพื่อการรักษาที่ไปในทางเดียวกัน

8

รศ. วนิ ดา นิ มมานนท์

Data Collection for Comprehensive Dental Care

เอ๊ กซเรย์ ...เห็นอะไร
Bite wing สําคัญอย่างไร จากภาพถ่าย x-ray เพียง 2 ภาพ จะพบข้ อมูลหลายตําแหน่งที่ควรได้ รับการรั กษาหรื อ
ตรวจเพิ่มเติม

พบ proximal caries Bony defect Dental anomalies Tooth/root anatomy
ภาพข้ างขวา 8 ตําแหน่ง ข้ างซ้ ายอีก 8 ตําแหน่ง รวม 16 ตําแหน่ง
ตัวอย่ างที่ 1 หญิงอายุ 60 ปี ตรวจในช่องปาก ฟั นซี่ 46 สังเกตสีเนื ้อฟั นดําขุ่นที่ mesial marginal ridge ดูต่างจาก
distal marginal ridge หลังจาก x-ray bite wing ไม่พบความผิดปกติใดๆ จึงเลือก no treatment แต่เน้ นยํ ้าใน
routine checkup

ตัวอย่ างที่ 2 ภาพ x-ray bitewing ที่เห็นนี ้ ถ้ าพิจารณาแต่ proximal surface ของฟั นแต่ละซี่ก็จ ะไม่พ บ
ความผิดปกติใดๆ ดูเหมือ นมี intact ของ enamel แต่ถ้าสังเกตุให้ ละเอียดจะพบ radiolucency area ที่บริ เวณ
DEJ (dento-enamel junction) ที่ mesial ของฟั นซี่ 25 ดังตัวอย่าง หญิงสมรส อายุ 37 ปี รายนี ้ การตรวจทาง
คลินิกที่ฟันซี่ 25 สังเกตุเห็นแต่สีเนื ้อฟั นด้ าน mesial-marginal ridge ดูต่างจาก distal marginal ridge ในฟั นซี่
เดียวกัน เขี่ยไม่พบรู สะดุดด้ วย explorer แต่จากภาพรั งสี bitewing พบเงาดําที่ DEJ ใต้ contact หลังจากรื อ้
amalgam filling เดิม ด้ าน occlusal ก่อน พบผุ mesial ขนาดใหญ่ nearly exposed pulp
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ตัวอย่ างที่ 3 ภาพ bite wing ถ้ าตรวจแต่ proximal surface จะเห็นว่า enamel intact แต่เมื่อสังเกตุฟันซี่ 46 จะ
พบ radiolucency area ใต้ DEJ บริ เวณกว้ างจาก mesial ถึง distal โดยผู้ป่วยรายนี ้ เป็ นเด็กนักเรี ยนหญิงอายุ 12
ปี ทันตแพทย์อ่าน film bitewing ว่าปกติ แต่ต่อมา 5 เดือน ผู้ป่วยมาด้ วย chief complaint ปวดที่ฟันซี่ 46 พบว่ามี
caries exposed pulp ต้ องรักษาคลองรากฟั น ทั ้งที่บน occlusal คล้ ายมี enamel caries เท่านั ้น
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เรื่องของฟั นบิ่นๆ ฟั นแปลกๆ
เรื่องของฟั นบิ่นๆ
รายที่ 1 นักเรี ยนหญิงอายุ 11 ปี บริ เวณปลายฟั นหน้ าบนบิ่นหยักๆ 4 ซี่ คล้ ายลักษณะของ mamillon
แต่ร อยหยักนีไ้ ม่สมํ่าเสมอ โดยพบว่าเป็ นรอยสึกจากการกัดนิ ้วเล็บขอบตัวเอง ซึ่งกัดมานานแล้ ว หลังจากได้
ชี ้ให้ เห็นถึงผลที่เกิดขึ ้น และผลตามมาถ้ ายังคงนิสัยกัดนิ ้วเล็บๆ เช่นนี ้ ปลายฟั นจะบิ่นและหักมากขึน้ พบว่า
ผู้ป่วยรายนี ้ เลิกกัดนิ ้วเล็บทันทีจนถึงปั จจุบนั

ในทํานองเดียวกันถ้ าพบเด็กเล็ก แม้ เป็ นฟั นนํ ้านมที่มีนิสยั กัดเล็บ ทันตแพทย์ ควรอธิ บายให้ ผ้ ปู กครอง
ทราบถึงผลเสียต่อฟั นหน้ า ถ้ ายังคงให้ กดั เล็บไปจนโต ดังผู้ป่วยรายนี ้เป็ นต้ น เป็ นการป้องกันไว้ ก่อน

ภาพเปรี ย บเทีย บรอยหยัก ปลายฟั น หน้ า ที่ เป็ นรอยหยัก ธรรมชาติ ซึ่ง มี 3 ลอน เรี ย กว่ า แม็ ม มิ ล อน
(Mamelon) พบทีป่ ลายฟั นหน้ าในฟั นแท้ ขึ ้นมา ช่วงอายุ 6-7 ปี แต่สกึ ตามการใช้ งาน

หญิง อายุ 8 ปี

หญิง อายุ 10 ปี
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รายที่ 2 หญิงสมรส อายุ 65 ปี ปลายฟั นหน้ าบนบิน่ หักๆ 3 ซี่ จกภาพ x-ray ไม่พบพยาธิสภาพที่ฟันและรอบปลาย
รากฟั นทัง้ ฟั นหน้ าบนและล่าง จากการซักประวัติ ไม่เคยได้ รั บอุบัติเหตุ แต่มีอาชีพ เดิม เป็ นช่างตัดเสื ้อผ้ า ซึ่ง
ตําแหน่งรอยสึกที่ปลายฟั นสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการกัดด้ ายเย็บผ้ า

รายที่ 3 ชายสมรส อายุ 40 ปี ปลายฟั นหน้ าบนบิน่ เป็ นแอ่ง 1 ซี่ ผู้ป่วยให้ ประวัติว่าชอบใช้ ฟันหน้ ากัด-ฉีกซองบุหรี่
ซึง่ สูบมานานกว่า 20 ปี

รายที่ 4 ชายสมรส อายุ 37 ปี ปลายฟั นหน้ าบนบิน่ และแตกหักบางส่วนทั ้ง 4 ซี่ ผู้ป่วยเล่าว่าสมัยเด็กจนหนุ่มชอบ
กัดเล็บและกัดเนื ้อข้ างเล็บ รวมถึงการใช้ ฟันหน้ ากัดฉีกซองขนมเป็ นประจํา ซึ่งสมัยก่อนถุงขนมไม่ได้ ทํารอยฉีกให้
เหมือนปั จจุบนั โดยเวลาเปิ ดถุงขนมต้ องใช้ กรรไกรหรื อมีด แต่ด้วยความเป็ นวัยรุ่นมักใช้ ฟันหน้ ากัดฉีกแทน ปั จจุบนั
เลิกนิสยั นี ้แล้ ว
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รายที่ 5 หญิงสมรส อายุ 51 ปี ปลายฟั นหน้ าบนบิ่นมนๆ 1 ซี่เช่นกันเกิดจากนิสยั ชอบรั บประทานเมล็ดแตงโม
หรื อเรี ยกกันติดปากว่าเม็ดกวยจี๊ มักกัดทานครัง้ ละมากๆ เวลาคุยกันเป็ นกลุ่มกับเพื่อนบ้ าน เม็ดที่ชอบกัดมีขนาด
ไม่ใหญ่หรื อเล็กเกินไป ซึง่ สัมพันธ์กบั ลักษณะของร่ องปลายฟั นที่สกึ ดังนั ้นร่ องฟั นสึกที่เห็นจึงเป็ นผลจากการใช้ ฟัน
หน้ ากัดเมล็ดแตงโมนัน่ เอง

ข้ อแนะนํา การวาดรูปบันทึกแสดงฟั นบิน่ และฟั นร้ าว เพื่อเป็ น base line และให้ ทันตแพทย์อื่นได้ ช่วยกัน
เฝ้าระวังมากขึ ้น และติดตามดูเป็ นระยะๆ

รายที่ 6 ชายสมรสอายุ 69 ปี ปลายฟั นเขี ้ยวบนบิ่นเป็ นแอ่ง 1 ซี่ สาเหตุเกิดจากทุกครั ง้ ที่หลังรั บประทานอาหาร
จะใช้ ไม้ จิ ้มฟั นชนิดแท่งกลมเขี่ยเศษอาหารติด ในขณะเดียวกันจะใช้ ฟันเขี ้ยวกัดแทะไม้ จิ ้มฟั นเสมอ ซึ่งทํามาเป็ น
สิบๆ ปี จนทําให้ ปลายฟั นเขี ้ยวซี่ 13 สึกเป็ นร่ องกลม ขนาดเท่าไม้ จิ ้มฟั น
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เรื่ องของไม้ จิ ้มฟั น เคยปรากฏว่าข่าวในหนังสือพิมพ์ถงึ การเอาไม้ จิ ้มฟั นไปใช้ งานผิดประเภท เช่น
ใช้ เขี่ยขนตา แต่พลาดเกือบทิ่มตาดํา เย็บแผลลึก 5 มม. หรื อ คดีโจรฉกเงินเอทีเอ็มโดยใช้ ไม้ จิ ้มฟั นเท่านั ้น

รายที่ 7 ชายโสดอายุ 22 ปี ปลายฟั นหน้ าบนสึก ซึ่งสึกเฉพาะฟั นหน้ าบน 4 ซี่ ซี่อื่นไม่สกึ เมื่อ ทํา protrusion
พบว่าฟั นหน้ าบน 4 ซี่ ไม่สบกับปลายฟั นหน้ าล่างเลย และพบ vertical crack line พบฟั นหน้ าบนด้ วย ไม่เคย
ประสบอุบัติเหตุฟันหน้ ากระแทก ฟั นซี่ 21 พบ vertical crack ไม่พบความผิดปกติจ าก film x-ray จากการ
ซักถาม ผู้ป่วยอาชีพ artist ชอบกัดปากกาและควงปากกาเวลาคิดงาน ซึง่ เป็ นปากกาด้ ามเหลี่ยม ชอบกัดที่ด้าม
และหมุนขวาและซ้ ายไปมา

รายที่ 8 หญิงโสดอายุ 23 ปี พบปลายฟั นซี่ 21 บิน่ ขอบมน จากการซักประวัติไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุฟันกระแทก
ใดๆ แต่ชอบดึงปากกาหมึกแห้ งออกจากด้ าม แล้ วใช้ ฟันหน้ ากัดหัวปากกาให้ หลุดออกจากไส้ เพื่อเล่นไส้ นํ ้าหมึกใช้
ขีดเขียนเล่น แต่ปัจจุบนั เลิกนิสยั นี ้แล้ ว เมื่อมีทนั ตแพทย์ชี ้ให้ เห็นผลเสียซึง่ เลิกได้ 10 ปี แล้ ว
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รายที่ 9 หญิงสมรสอายุ 52 ปี ปลายฟั นซี่ 21 บิ่นแตก ฟั นเปลี่ยนสี และไม่ตอบสนองต่อ EPT ไม่มีอาการใดๆ
จากการซักถามประวัติ เคยได้ รับอุบตั ิเหตุ เมื่ออายุ 17 ปี (ราว 30 ปี ก่อน) โดยรถชนกัน รถกะบะพลิกควํ่ามาชนถูก
ผู้ป่วยขณะเดินข้ ามถนน หน้ าและศีรษะกระแทกพื ้น ไถลไปอยู่ใต้ รถสามล้ อ ต้ องเย็บหลายเข็มที่ใบหน้ าและคาง
ซึง่ พบรอยเย็บใบหน้ าตลอดแนวที่หน้ าผาก ใต้ ฐานจมูก และปลายคาง สําหรั บฟั นซี่ 21 ไม่เคยมีอาการปวด ฟั น
แน่น กัดอาหารผลไม้ ปกติ

Parallel technique

Shift tube

จากภาพรังสีพบ rarefied area รอบรากฟั นซี่ 21
แต่พบภายในคลองรากตีบตัน (obliterated root canal)
พบ horizontal root facture 2 ตําแหน่งที่ mid root
ส่วนของรากเคลือ่ นไปจากแนวรากซี่ 21 เดิม (root dilaceration)
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Shuler SE ปี 2007 และ Andreasen FM ปี 1987 ที่พบว่าผลจาก tooth
injury สามารถทําให้ เกิด pulp canal obliteration ได้ รายนี ้จึงไม่สามารถรั กษาต่อความวิธีปกติ ทําการกรอแต่ง
จุดสบสูงขณะทะ protrusion และต้ องมีการ follow up เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
การวาดภาพจากสิง่ ที่พบในใบบันทึกการรักษา จะช่วยกระตุ้นให้ ทนั ตแพทย์ที่รักษาเฝ้าระวังอย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี ้ได้ แนะนําในเรื่ องของการหลีกเลีย่ งใช้ ฟันหน้ ากัดเพื่อป้องกันการเกิด fracture ต่อไป

ภาพติดตามผล 3 ปี ผู้ป่วยเลีย่ งการใช้ ฟันหน้ ากัดอาหาร มีเผลอเป็ นบางครัง้ แต่จะนึกถึงคําเตือนของหมออยู่เสมอ
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เรื่องของฟั นแปลกๆ
รายที่ 1 “ฟั นฝั งเพชรแฟชัน่ ”
จากรอยยิ ้มของผู้ป่วยชายทหารเกณฑ์รายนี ้ สิง่ ที่เห็นบนฟั นซี่ 22 คือ เพชรเม็ดเล็กฝั งอยู่ด้าน labial ของ
ฟั น แต่พบผิวฟั นที่เป็ นหลุมขรุ ขระที่ด้าน labial ฟั นซี่ 12, 13 และ 23 ด้ วย จากการซักประวัติ เคยฝั งเพชรทั ้ง 4 ซี่
เห็นเพื่อนทําอยากตามแฟชัน่ แต่มีปัญหาด้ านการเงิน จึงใช้ เครื่ องสว่านเจาะที่ฟันให้ เป็ นหลุมและยึดเพชรด้ วยกาว
ตราช้ างด้ วยตัวเอง ตัวอย่างรายนี ้จึงมีชื่อว่าฟั นฝั งเพชรแฟชัน่

รายที่ 2 “ฟั นฝั งเพชรแฟชัน่ ”...เรื่ องของความพึงพอใจ มากกว่าความจําเป็ น จากสภาพในช่องปากพบฟั นผุหลาย
ซี่ บางซี่เหลือแต่รากฟั น มีฟันล้ มเอียงเข้ าหาช่องว่างและมิได้ ใส่ฟันปลอมทดแทน แต่นิยมการฝั งเพชรที่ฟันเขี ้ยว
มากกว่า

รายที่ 3 “ฟั นฝั งหิน”
ฟั นซี่ 11, 21 ผุขนาดใหญ่ และมีฟันหน้ าห่าง แต่ไ ม่ต้อ งการให้ คนอื่นเห็นฟั นห่าง จึงนําหินสีขาวมาฝน
ขนาดเท่าช่องระหว่าง 2 ซี่นี ้ และยึดด้ วยกาว จากการตรวจในช่องปากและภาพถ่ายรั งสี พบว่าฟั นซี่ 11, 21 เป็ น
endodontic-periodontic lesion มี labial proclined และไม่ได้ alignment จึงได้ ทําการถอนและใส่ฟันเทียม
บางส่วนถอดได้ โครงพลาสติก ซึง่ ผู้ป่วยยอมรับแผนการรักษานี ้
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รายที่ 4 “จัดฟั นแฟชัน่ ตามค่านิยม”
นักศึกษาหญิง อายุ 15 ปี ติดเครื่ องมือจัดฟั นบางส่วนในฟั นบน ทั ้งที่แนวการเรี ยงฟั นปกติ พบหินปูนและ
เหงือกอักเสบทัว่ ไป ซึง่ ผู้ปกครองไม่ทราบมาก่อน โดยผู้ป่วยแอบไปทํากับเพื่อนโดยใช้ เงินของตัวเอง
หลังจากทราบความจริ ง ชี ้ให้ เห็นถึงผลเสียที่จะเกิดตามมา และเป็ นความต้ องการของผู้ปกครอง ผู้ป่วยจึง
ยอมให้ ถอดเครื่ องมือดังกล่าวออก

รายที่ 5 “จัดฟั นแฟชัน่ ตามใจวัยรุ่น” จากค่านิยม คล้ ายรายที่ 4
นักเรี ยนหญิ ง อายุ 13 ปี ด้ วยเกรงว่าผู้ปกครองเห็นเครี่ องมือ จัดฟั นบนจะไม่อ นุญาตให้ ทํา แต่อ ยาก
ทันสมัยตามเพื่อนๆ ปั จจุบนั มีร้านค้ าธุรกิจ ทําเครื่ องมือจัดฟั นถอดได้ ในฟั นบน เมื่อใส่ plate ในปากสามารถขยับ
ปรับเลือ่ นตําแหน่งของ bracket ให้ วางบนฟั นได้ และจัดฟั นแฟชัน่ ติดแน่นบางส่วนในฟั นล่าง เมื่อยิ ้มจะเห็นว่าจัด
ฟั นทั ้งปาก แต่เมื่อกลับถึงบ้ านจะถอดเครื่ องมือจัดฟั นบนออก เพื่อมิให้ ผ้ ปู กครองสังเกตุเห็น ซึ่งผู้ป่วยทํามานาน 3
เดือนแล้ ว แต่ผ้ ปู กครองไม่ทราบเลย

ข่าวคมชัดลึก ปี 2005 ได้ ปรากฎพาดหัวข่าว นักเรี ยนเสียชีวิตจากการจัดฟั นแฟชัน่ เพราะติดเชื ้อ
ปั จจุบนั ความนิยมในจัดฟั นแฟชัน่ ลดลง
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ค้ นหาความจริง !

รายที่ 1 ชายสมรส อายุ 59 ปี มี Chief complaint ว่าเคยมีตุ่มหนองที่ฟันหน้ าล่าง จากการตรวจพบลักษณะ
คล้ าย abscess ที่ปลายรากฟั นซี่ 43 ไม่พ บ pus exudate ออกจาก gingival sulcus เมื่อทําการ walking
probing โดยรอบฟั นซี่ 43 พบ deep narrow pocket ที่ mesiobuccal line angle เพียงตําแหน่งเดียว วัดได้ ลกึ 10
มิลลิเมตร ฟั นไม่ผุ เคาะไม่มีอาการใดๆ ฟั นแน่น จากภาพ x-ray ไม่พบการทําลายของกระดูกรอบรากฟั น การ
ตรวจ EPT ได้ ผล negative ไม่เคยได้ รับอุบตั ิเหตุใดๆ แต่เมื่อซักประวัติพบว่าตอนหนุ่มๆ ผู้ป่วยชอบต่อยมวยโดยไม่
ใส่นวมหรื อหมวกป้องกัน เหงือกที่ฟันซี่นี ้บวมๆ ยุบๆ มาหลายปี เมื่อทําการเปิ ด access พบว่ามี pus exudate
ออกมาจากคลองรากฟั น ดังนั ้น abscess นี ้ จึงมีสาเหตุมาจากฟั น

รายที่ 2 ชายสมรสอายุ 33 ปี มีอาการปวดเมื่อกระทบถูกฟั นหน้ าล่าง เช่น ดื่มนํ ้า ริ มฝี ปากโดนฟั นเมื่อ 2 วันก่อน
เหงือกบวมและเพิ่งทํา incision and drain มา 2 วัน ฟั นแน่น ไม่พบ sinus opening เคาะไม่เจ็บ sound tooth
ทุกซี่ บริ เวณฟั นซี่ 41 พบคล้ ายแผล aphthous ผลการตรวจ EPT พบว่าฟั นซี่ 31 และ 41 ให้ ผล negative ไม่พบ
premature contact ขณะทํา protrusion

จากภาพถ่ายรังสี x-ray periapical film และ OPG พบ rarefied area รอบปลายรากฟั นซี่ 41
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ในการซักประวัติเบื ้องต้ นได้ ข้อมูลว่า
- ไม่เคยได้ รับอุบตั ิเหตุ จากเล่นกีฬาชกมวย
- ไม่เคยใช้ ฟันหน้ ากัดฝาขวดนํ ้าอัดลม หรื อกัดของแข็ง
- ไม่เคยตกต้ นไม้
จากข้ อมูลดังกล่าว ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่ทําให้ สมั พันธ์กบั สภาพฟั น 2 ซี่นี ้ได้
ทันตแพทย์ จงึ ได้ เปลี่ยนการตัง้ คําถามใหม่ ว่า
“ตอนประมาณชั ้นประถม เคยหกล้ มฟั นกระแทกพื ้น หรื อตกต้ นไม้ หรื อไม่” ผู้ป่วยตอบทันทีว่า
“ตอน 8 ขวบ เคยหกล้ ม กระแทกต้ นมะพร้ าว ทําให้ ฟันหน้ าบนโยก 4 ซี่ แต่แน่นเอง และไม่ได้ กระแทกถูก
ฟั นหน้ าล่าง”
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว ทําให้ ได้ อีกหนึง่ มุมมองว่า เมื่อเราเป็ นเขา คําถามแบบนี ้ เราจะคิดถึงช่วงไหนของ
เวลา เมื่ อ ถามถึง การได้ รั บ อุบัติเ หตุ คนทั่วไปมักนึกถึงช่ วงเวลาใกล้ ๆ นี ้ จึง ได้ รั บ คําตอบปฏิ เสธในเบื ้องต้ น
เพียงแต่เปลีย่ นคําถามให้ เป็ นช่วงเวลาที่ฟันแท้ ฟันหน้ าขึ ้น คือ ขั ้นประถมเป็ นต้ นไป ก็จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถตอบ
คําถามได้ ตรงประเด็นมากขึ ้น
รายที่ 3 หญิงสมรส อายุ 48 ปี ตรวจพบเหงือกที่เพดานแดงใต้ ฐานฟั นปลอม RPD บน ฟั นปลอมนี ้ใช้ งานได้ ดีแม้
ใส่มานานกว่า 20 ปี ซึง่ รอยโรคสีแดงนี ้ (red lesion) อยู่ใต้ ฐานฟั นปลอม (denture bearing area) มีชื่อเรี ยกต่างๆ
กันเช่น denture stomatitis, denture sore mouth, denture-induced stomatitis

สาเหตุอาจมาจาก
• ใส่ฟันปลอมตลอด 24 ชัว่ โมง (24-hour denture wearer)
• ฟั นปลอมหลวม กระดก กระแทก (denture treauma)
• การทําความสะอาดช่องปากและฟั นปลอมไม่ดี (poor oral denture hygiene)
• แพ้ สารที่ทําฟั นปลอม (denture base hypersensitivity to denture base material)
• ติดเชื ้อรา (Fungal infection-candida species)
การรักษา denture stomatitis ทําได้ หลายวิธีขึ ้นกับสาเหตุ ได้ แก่
•
•
•
•
•

ถอนฟั นปลอมก่อนนอน (leave denture out at night)
เสริ มฐานด้ วย acrylic resin (hard reline)
ทําฟั นปลอมใหม่ (new denture)
การรักษาด้ วยยาต้ านเชื ้อรา (antifungal therapy)
การส่งต่อ specialist เพื่อตรวจค้ นต่อไป (refer to specialist for further investigation)
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จากการซักถามพบว่า ผู้ป่วยปฏิเสธทุกสาเหตุ ฟั นปลอมยังแน่น ไม่กระดก แม้ ใช้ งานมานาน 20 กว่าปี
ดูแลฟั นและฟั นปลอมดี ไม่มีอาการปากแห้ ง
จึงแนะนําเบื ้องต้ น เลีย่ งการรับประทานอาหารแข็งก่อน อมนํ ้าเกลืออุ่นๆ นื ้วนวดคลึงเพดานที่รองรั บฟั น
ปลอม ถอดฟั นปลอมก่อนนอนทุกวัน พบว่า 1 เดือ นต่อมา รอยแดงบนเพดานลดลงแต่ยังไม่หาย ซึ่งวางแผน
ต่อไปอาจต้ องตรวจรอยแดงทางพยาธิสภาพ (biopsy) เพื่อพิจารณาให้ ยาต้ านเชื ้อรา
แต่ขณะพูดคุยกันในเรื่ องของครอบครัวได้ ข้อมูลเพิ่มใหม่ว่า ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมางานมากขึ ้นต้ องเอางาน
กลับมาทําที่บ้าน เข้ านอนตี 1 ตื่นตี 5 ทุกวัน เพื่อเตรี ยมตัวลูกไปโรงเรี ยนก่อนไปทํางาน นั่นหมายถึงว่า ผู้ป่วยใส่
ฟั นปลอมวันละ 20 ชัว่ โมง จึงได้ ปรับเปลีย่ นเวลาใหม่ โดยให้ ผ้ ปู ่ วยถอดฟั นปลอมทันทีหลังรั บประทานอาหารเย็น
พบว่า 1 เดือนต่อมาไม่พบรอยโรคสีแดง เหงือกส่วนเพดานหายเป็ นปกติ

รายที่ 4-6 เป็ นตัวอย่างของปั ญหาและการแก้ ปัญหาที่อยู่นอกกรอบวิชาชีพทันตแพทย์
รายที่ 4 “ปวดฟั นจากท่ านอน”
หญิงสมรส อายุ 39 ปี มาด้ วย chief complaint ปวดฟั นกรามขวาล่าง เคี ้ยวอาหารไม่ได้ จากการซัก
ประวัติ ฟั นซี่ 46 รักษาคลองรากฟั นมา 6 ปี ผู้ป่วยเคยกลับไปพบทันตแพทย์คนเดิมที่รักษา ได้ แนะนํา 2 ทางเลือก
คือ ให้ รือ้ ครอบฟั นเพื่อรักษารากฟั นซํ ้า หรื อถอนและใส่ฟันเทียม
จากการตรวจในช่องปาก ครอบฟั นอยู่ในสภาพดี ไม่พบจุดสบสูง ฟั นไม่โยก sulcus depth 2-3 มิลลิเมตร
จากภาพ x-ray มีวัสดุอุดคลองรากฟั นดี พบเงาดําปลายราก mesial root เล็กน้ อย ความผิดปกติที่ตรวจมีเพียง
เคาะเจ็บฟั นซี่ 46 บริ เวณระหว่างซี่ 46 กับ 47 พบ loose contact และเขี่ยเจ็บ IDP ที่บริ เวณนี ้ จึงให้ การรั กษาด้ วย
การทํา subgingival curettage

ต่อมาอีก 1 ปี ครึ่ง ผู้ป่วยมี chief complaint ที่ฟันซี่ 47 และมีอาการเจ็บเหงือก IDP ระหว่างฟั นซี่ 46 กับ
47 และมี loose contact เหมือนเดิม แต่ครัง้ นี ้เคาะปกติทั ้งซี่ 46 กับ 47 แต่ผ้ ปู ่ วยมั่นใจว่าอาการปวดมาจากซี่ 47
จากภาพ x-ray สภาพฟั นและรอบรากฟั นซี่ 46 กับ 47 ดูปกติและใกล้ เคียงกับ film x-ray ครัง้ แรกที่มาพบ
จึงให้ ทางเลือกการรักษา คือ เลีย่ งอาหารเหนียว และมีเส้ นใย หรื ออุดซี่ 47 ให้ มี contact ผู้ป่วยเลือกขอ
ใช้ งานดูก่อน พบว่าอาการดีขึ ้น
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ต่อมาอีก 6 เดือน ผู้ป่วยกลับมาพบทันตแพทย์อีกครัง้ ด้ วยอาการปวดแก้ มขวาตอนกลางวัน และกลางคืน
ปวดจนนอนไม่หลับมา 3 วัน ทันตแพทย์ใกล้ บ้านแนะนําให้ ถอนซี่ 46 ผู้ป่วยให้ ข้อ มูลเพิ่ม อีกว่าช่วงนี ้ไม่ได้ เคี ้ยว
อาหารเหนียวแข็ง แต่อาจถูกลูกชนกระแทกบ้ าง

ภาพแสดงสภาพในช่องปาก ครอบฟั นซี่ 46 อยู่ในสภาพดี การดูแลสุขภาพช่องปากดีมาก เหงือกปกติ

จากการตรวจในครัง้ นี ้เคาะเจ็บทั ้งซี่ 45, 46 และ 47 และภาพถ่ายรังสี ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบภาพ x-ray ทั ้ง 3
ครัง้ ขนาดของ rarefied area เท่าเดิม

ครัง้ ที่ 1

ครัง้ ที่ 2

ครัง้ ที่ 3

เมื่อมาทบทวนประวัติและภาพภ่าย x-ray ทั ้งหมด การตัดสินใจรื อ้ ทําใหม่ หรื อ ถอนฟั นซี่ 46 อาจไม่ใช่วิธี
ที่ถกู ต้ องในผู้ป่วยรายนี ้
สิง่ ที่น่าสนใจ “ทําไมปวดแต่ ข้างขวา”
เมื่อได้ ซักถามถึงท่านอนของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยชอบนอนตะแคงขวาตลอด และนอนขดๆ หรื อนอนควํ่า
ขวาเป็ นประจํา ผู้ป่วยไม่เคยนอนหงายเลย

นอนขดและตะแคงขวา

นอนควํ่าขวา
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ทันตแพทย์จงึ ได้ แนะนําการปฏิบตั ิตน 3 ประการ
คําแนะนําที่ 1 ท่านอนที่ถกู หลักของสรี รวิทยาของร่ างกาย
กรณีนอนตะแคงควรสลับนอนตะแคงซ้ าย ตะแคงขวา ใช้ หมอนที่หนาเท่าความหนาของไหล่ตัวเอง เพื่อมิให้ ส่วน
ลําคอเอียงหรื อคอพับเวลานอน ควรมีหมอนข้ างที่หนาพอเมื่อขาวางบนหมอนข้ างสะโพกไม่บดิ งอ

นอนตะแคงขวาและสลับกับตะแคงซ้ าย

เสริ มหมอนหนุนเท่าความหนาไหล่
ร่ วมกับใช้ หมอนข้ าง

คําแนะนําที่ 2 แนะนําการนอนหงายเป็ นท่านอนที่ดีที่สดุ โดยใช้ หมอนเตี ้ยๆ รองบริ เวณต้ นคอ และท่านอนควํ่า
เป็ นท่านอนที่ห้ามเด็ดขาด

คําแนะนําที่ 3 คลายเครี ยด 3 วิธี
• ทําใจไม่เครี ยด
• วางปั ญหาไว้ ตรงนั ้นก่อน แล้ วค่อยกลับมามองปั ญหาใหม่
• ยิ ้มทุกวัน
หลังจากที่แนะนํา พบว่าอาการปวดค่อยๆ น้ อยลงภายใน 2 สัปดาห์
ไม่ต้องพึง่ ยาแก้ ปวด เคี ้ยวอาหารได้ ปกติ ติดตามผล 2 ปี 4 เดือน
ผู้ป่วยหายเป็ นปกติ ไม่มีอาการปวดใดๆ อีกเลย
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รายที่ 5 “ปวดฟั นจากขาดนํา้ ”
ชายสมรส 45 ปี มาด้ วยอาการสําคัญ คือ ปวดฟั นกรามขวาบนมาก มี spontaneous pain ปวดจนต้ อง
ตื่นมากลางดึก ผู้ป่วยไปพบทันตแพทย์ที่ประจําที่ทํางาน ได้ แนะนําให้ ถอนฟั นซี่ 16 หรื อรักษาคลองรากฟั น ผู้ป่วย
จึงมาที่คณะทันตแพทย์ จาการตรวจในช่องปาก ผู้ป่วยมีฟั นครบทุกซี่ ฟั นซี่ 16-18 มีวัสดุอุด amalgam อยู่ใน
สภาพดี ไม่พบ cracked line ฟั นแน่น เหงือกปกติ เคาะไม่มีอาการใดๆ เช่นเดียวกับภาพรั งสี x-ray จึงให้ การ
วินิจฉัยเบื ้องต้ นว่า ปวดฟั นที่ไม่ใช่สาเหตุจากฟั น ซึ่งได้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยเคยมีอาการภูมิแพ้ จึงได้ ส่งถ่าย
รังสี OPG ซึง่ อาจมาจาก maxillary sinusitis แต่ไม่พบความผิดปกติใดๆ ของฟั นและโพรงไซนัส สําหรั บขอบเขต
ของการปวดครัง้ นี ้ พบว่าบริ เวณที่ปวด นอกจากปวดที่ฟันกรามขวาบนแล้ ว ยังปวดไปถึงกระบอกตาด้ วย ผู้ป่วย
เพิ่งทําเลสิคมาได้ 1 เดือน จึงแนะนําไปพบจักษุแพทย์คนเดียว (เนื่องจากอาจเป็ น refer pain) จักษุแพทย์ตรวจตา
เป็ นปกติ แต่พบปากแห้ งเหมือนขาดนํ ้า เกิดจากดื่มนํ ้าน้ อย และพักผ่อนน้ อย จึงได้ แนะนําให้ ดื่มนํ ้าให้ มาก และ
พักผ่อ นให้ เพียงพอ พร้ อมกับให้ รั บประทานไวตามินและยาเม็ดแคลเซียม หลังจากได้ ปฏิบัติตามจักษุ แพทย์
แนะนํา อาการปวดฟั น ปวดตา ลดลงอย่างมากภายใน 3 วัน และเพียง 1 สัปดาห์ หายเป็ นปกติ ติดตามผล
2 ปี 6 ดือน ทุกอย่างปกติดี

23

รศ. วนิ ดา นิ มมานนท์

Data Collection for Comprehensive Dental Care

รายที่ 6 นักเรี ยนหญิง อายุ 16 ปี กําลังศึกษาอยู่ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 สายศิลป์ทัว่ ไป มาพบทันตแพทย์ ตามนัด
หมายเพื่อรักษาฟั นซี่ 46 ซึง่ เคยปวดเป็ นๆ หายๆ มา 1 ปี แต่ถ้าเคี ้ยวถูกจึงปวด จากภาพถ่าย x-ray จะพบว่าฟั น
ซี่ 46 ฟั นผุขนาดใหญ่จําเป็ นต้ องรักษาคลองรากฟั น ซึง่ สามารถบูรณะได้

ผู้ป่วยใส่ชุดพละนักเรี ยน เสื ้อคอโปโล กางเกงยืด ใส่รองเท้ าผ้ าใบ ขณะซักประวัติก่อนการรั กษา ได้
ทราบข้ อมูลบางอย่างที่ทนั ตแพทย์คาดไม่ถงึ เมื่อทราบว่าผู้ป่วยไม่มีโรคประจําตัว ทันตแพทย์ได้ สอบถามต่อและ
มีการสนทนาถาม-ตอบดังนี ้
ถาม : หนูเคยมีการแพ้ อะไรไหม ? (สิง่ ที่ต้องการทราบหมายถึงการแพ้ ยา แพ้ ยาง แพ้ ฝนุ่ เป็ นต้ น)
ตอบ : หนูท้อง 5 เดือน ไม่แพ้ แล้ วค่ะ
ถาม : มีอาการแพ้ ท้องอยู่หรื อไม่ ? (ถามซํ ้าเพื่อให้ แน่ใจว่าฟั งไม่ผิด)
ตอบ : ไม่มี
ถาม : ท้ องคนที่เท่าใด ?
ตอบ : คนที่ 2
ถาม : ลูกคนโตอายุเท่าใด ?
ตอบ : ไม่มี หนูไปทําแท้ งตอนท้ อง 3 เดือน เพราะไม่พร้ อม
ถาม : พ่อเด็กทํางานอะไร ?
ตอบ : เรี ยนอยู่ เป็ นเพื่อนชั ้นเดียวกัน
ถาม : หลังคลอดอ เรี ยนต่อหรื อไม่ ?
ตอบ : อาจารย์ที่โรงเรี ยนให้ มาเรี ยนต่อได้ เพราะเรี ยนสายศิลป์ มาตามงานเพื่อนทัน
ถาม : คุณพ่อ คุณแม่ร้ ูไหม ?
ตอบ : รู้และจะเลี ้ยงให้ ด้วย
ถาม : ฝากท้ องที่ไหน ?
ตอบ : ยังไม่ได้ ฝากท้ องเลย คิดว่าจะไปฝากเร็ วๆ นี ้ โดยป้าจะพาไปฝากหมอให้
จากการสนทนาครั ง้ นี ้ ทันตแพทย์ต้องทบทวนในการรั กษาฟั นซี่ 46 ข้ อมูลที่มีทั ้งหมดคือ ฟั นซี่ 46 ถ้ า
เคี ้ยวถูกจึงปวด ไม่มีอาการใดๆ ขณะนี ้ตั ้งครรภ์ 5 เดือน ยังไม่เคยฝากครรภ์ ไม่เคยตรวจร่ างกาย
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แนวทางการรักษาในวันนัน้ โดย
• อุดฟั นชัว่ คราวซี่ 37 ซึง่ ผุขนาดใหญ่ เพื่อผู้ป่วยสามารถเคี ้ยวข้ างซ้ ายได้ และให้ เลีย่ งเคี ้ยวข้ างขวาก่อน
• แนะนํา plaque control
• ขอผลตรวจและติดต่อกลับ เพื่อรักษาคลองรากฟั นซี่ 46 ซึง่ หลักการรักษาควรเลือกแบบ
Palliative treatment
• ใบส่งปรึกษาแพทย์

จากเหตุการณ์ครัง้ นี ้และหลายตัวอย่างทั ้งหมดที่กล่าวมาข้ างต้ น ทันตแพทย์ไม่ควรปิ ดหู ปิ ดตา ปิ ดปาก
ต่อไปอีกแล้ ว ทั ้งนี ้เพื่อให้ เกิดค้ นหาความจริ งได้ มากและดีที่สดุ
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เห็นกับตา-เห็นความจริ ง
อุปกรณ์ การทําความสะอาดในช่องปาก เช่น แปรงสีฟัน เส้ นไหมขัดฟั น หรื อ แปรงซอกฟั น มีประโยชน์
เมื่อใช้ ถกู วิธี แต่ขณะเดียวกันเมื่อใช้ ไม่ถกู วิธีหรื อจากความเข้ าใจผิด จะเกิดความเสียหายต่อฟั นและเหงือก
สํารวจแปรงสีฟันของผู้ป่วย...มีสภาพเช่ นนี ้ ?

รายที่ 1 ชายสมรส อายุ 38 ปี นําแปรงมาให้ ดู 3 อัน ซึ่งให้ ประวัติว่าแปรงจะบานเร็ ว และเป็ นแบบนี ้ทุกอัน สิ่งที่
พบคือขนแปรงสีฟันสึกและบานออกทุกด้ าน ขนแปรงแข็งและเสียรู ปทรงแบบนี ้ แสดงว่าผู้ป่วยแปรงฟั นไม่ถูกวิธี
แปรงถูไปมาและแปรงขึ ้นลง ซึง่ จัดเป็ นการแปรงฟั นด้ วยวิธีธรรมชาติ (natural toothbrushing method) และแปรง
แรงมาก ซึง่ สภาพในช่องปากที่เห็นคือ คอฟั นสึกและเหงือกร่ น

การชี ้ให้ ผ้ ปู ่ วยเห็นสภาพในช่องปาก และอธิบายสาเหตุของการเดผลเสียนี ้ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยตระหนักและปรั บเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติเดิม อันเป็ นการป้องกันได้ ยั่งยืน ซึ่งถ้ าทันตแพทย์มิได้ ให้ ความสําคัญเหล่านี ้ อาจทําให้ ฟัน
สึกรุนแรงมากขึ ้น จนไม่อาจรักษาได้
รายที่2 หญิงสมรสอายุ 56 ปี มีความเชือ่ -ทัศนคติ เหมือนกันว่า แปรงสีฟันต้ องขนแข็ง แปรงแรงๆ จะรู้สกึ ฟั น
สะอาด เมื่อใช้ ขนแปรงอ่อน เหมือนเอาอาหารออกไม่หมด ฟั นไม่สะอาด
สภาพในช่อ งปาก มีฟั นเหลือ อยู่ไ ม่กี่ซี่ ฟั นกรามขวาบน เหงือ กร่ นเกินครึ่ งรากฟั น และคอฟั นสึกมาก
เช่นเดียวกับฟั นหน้ าล่าง ฟั นซี่ 27 พบว่าสึกรุ นแรงโดยรอบจากฟั น ขณะที่ตัวฟั น (crown) ปกติ พบจุด exposed
pulp ที่ buccal และ palatal ซึ่งเป็ นปั ญหาต่อขั ้นตอนการทํา root canal treatment และการบูรณะฟั น เนื่องจาก
คอฟั นสึกจนเหลือเนื ้อฟั นอยู่น้อยมากๆ ตรงกลางฟั น
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รายที่ 3 ตรวจสอบสภาพแปรงที่ใช้ พบว่าขนแปรงจะเสียรู ปทรงเฉพาะตรงกลางแปรง ไม่พบ plaque บนตัวฟั น
เมื่อผู้ป่วยแปรงให้ ดู จึงพบว่า ผู้ป่วยใช้ มือขวา-มือซ้ าย 2 ข้ าง กดแปรงถูฟัน ทั ้งในฟั นบนและฟั นล่าง ลากแปรงขึ ้น
ลงตามรูป

รายที่ 4 การนําแปรงมาช่วยเป็ นการตรวจสอบซํ ้าว่า ผู้ป่วยเข้ าใจในสิง่ ที่ทนั ตแพทย์แนะนําหรื อไม่ ทําได้ ถกู หรื อไม่
ในแต่ละตําแหน่ง จากภาพ ด้ วยการแนะนําวิธี modified Bass ผู้ป่วยใช้ แปรงสีฟันที่แข็ง หน้ าตัดด้ านข้ างของหัว
แปรง (lateral profile) เป็ นแบบซิกแซก (sig-sag) การขยับขนแปรงเป็ น horizontal scrub แปรงฟั นไม่เป็ นระบบ
และในฟั นล่าง วางขนแปรงชี ้ไปที่ตัวฟั น ขยับไปมาและปั ดขนแปรงมาทางด้ านเหงือก ซึ่งผู้ป่วยเข้ าใจว่าทุกอย่าง
เหมือนฟั นบน
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รายที่ 5 เหงือกเป็ นร่ อง
เมื่อตรวจเห็นเหงือกเป็ นร่ องที่บริ เวณ interdental papilla (gingival cleft ) ร่ วมกับผู้ป่วย
ให้ ประวัติว่าใช้ dental floss เป็ นประจํา
เหงือกถูกบาดเป็ นร่ องจากการใช้ ไหมขัดฟั นผิดวิธี เรี ยกว่า รอยแยกของเหงือกจากไหมขัด
ฟั น มีชื่อว่า flossing cleft หรื อ comma-shape notch
Flossing cleft ที่พบในคลินิก จะพบ 2 ลักษณะ
1.ร่ องแยกเห็นชัดเจน

2.ร่ องแยกไม่เห็นชัดเจน มักถูกมองข้ าม

ปั จจัยที่ทําให้ เกิดเส้ นไหมไม่โอบฟั น อาจมาจาก วิธีการสอนของทันตแพทย์ให้ กับผู้ป่วย การรั บรู้ วิธีการ
ของผู้ป่วยเอง ความถนัดในการใช้ นิ ้วมือ การคิดนอกกรอบของผู้ป่วย
ผู้ป่วยชายอายุ 56 ปี ใช้ dental floss เป็ นประจําทุกวัน แต่พบ flossing cleft เฉพาะ Q2 ที่ฟันกรามซ้ าย
บน เมื่อให้ ผ้ ปู ่ วยแสดงการใช้ floss พบว่าที่ Q1 Q3 และ Q4 สามารถใช้ มือนิ ้วถูกต้ อง และโอบฟั นได้ ทั ้งสองด้ าน
แต่จะไขว้ มือทุกครั ง้ เมื่อใช้ floss ที่ Q2 จําเป็ นต้ องปรั บเปลี่ยนความเคยชินอยู่นาน โดยให้ ใช้ floss holder ก่อ น
เพื่อละลายพฤติกรรมเดิม จนในที่สดุ สามารถวางมือและนิ ้วได้ ถกู ต้ องใน Q2
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การคิดนอกกรอบ

ซึง่ เป็ นการนําสิง่ ประดิษฐ์ หรื อแนวคิดที่ออกนอกกรอบที่เป็ นประโยชน์
และไม่มีผลกระทบต่อผู้อื่น และอาจนําไปสู่ “ภูมิปัญญาคนไทย”
ตัวอย่ างที่ 1
วิธีการเข้ าแถวที่ยตุ ิธรรมทุกฝ่ าย
มาก่อนได้ สทิ ธิ์ก่อน
เป็ นการแสดงถึงผู้มีปัญญาและความฉลาดของคนไทย

ตัวอย่ างที่ 2 ชายไทยรายหนึง่ ต้ องการพกพาแปรงสีฟันผู้ใหญ่ ที่สามารถใส่ในกระเป๋ ากางเกงได้ สะดวก
จึงได้ คิดวิธีตดั ด้ ามแปรงให้ สั ้นลงดัวยคัตเตอร์ ซึง่ ได้ แปรงสีฟันที่มีขนาดหัวแปรงและขนแปรงอ่อนนุ่มตามที่ตนเอง
ชอบ และใส่กระเป๋ ากางเกงหรื อกระเป๋ าเสื ้อได้ ไม่หล่นหาย ซึง่ ถ้ าใช้ ด้ามสั ้นมักต้ องใช้ แปรงสีฟันเด็ก หรื อ ถ้ าใช้
แปรงสีฟันสําหรับนักเดินทาง (travel toothbrush) ขนแปรงแข็งและราคาแพง
คิดนอกกรอบนี ้ให้ ชื่อว่าแปรงพกพาสไตล์คนไทย

แต่ถงึ อย่างไรควรแนะนําให้ ผ้ ปู ่ วยใช้ อปุ กรณ์เป็ นกล่องหรื อฝาครอบเพื่อปกป้องส่วนของขนแปรงป้องกันมิ
ให้ เสียรูปทรงและเพื่อความสะอาด เรี ยกว่า toothbrush case หรื อ cap ซึง่ ควรมีรูหรื อช่องระบายอากาศมิให้ ขน
แปรงอับชื ้น
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ตัวอย่ างที่ 3 การดัดแปลงแปรงสีฟันที่ใช้ ประจํา ด้ วยการใช้ มีดตัดขนแปรงบางส่วนออกเหลือขนแปรงเป็ นกระจุกที่หวั
แปรง ให้ ใช้ ประโยชน์ใกล้ เคียงกับ single tuft brush หรื อ end tuft brush ซึ่งมีราคาแพงกว่าและต้ องนําเข้ าจาก
ต่างประเทศ แปรงขนกระจุกเพื่อให้ เข้ าทําความสะอาดบริเวณที่ขนแปรงทัว่ ไปเข้ าถึงยาก เช่น ด้ าน distal ของฟั นซี่สดุ ท้ าย
หรื อฟั นที่ซ้อนเก เป็ นต้ น

ตัวอย่ างที่ 4 หญิงรายหนึง่ พยายามหาเครื่ องมือช่วยให้ ใช้ ไหมขัดฟั นได้ ถนัดและเข้ าถึงซี่ฟันหลังได้ เนื่องจากได้ dki
ใช้ แบบวิธีนิ ้วพันไหมจะมีอปุ สรรคมากในฟั นกรามหลังเนื่องจากเป็ นคนนิ ้วใหญ่ หรื อการพยายามใช้ ด้ามยึดไหมขัด
ฟั นชนิดใช้ แล้ วทิ ้ง (disposable floss holder) พบปั ญหาด้ ามเล็กจับไม่ถนัดมือ อีกทั ้งราคาแพงและไม่มีจําหน่าย
ทัว่ ไปในร้ านสะดวกซื ้อ ในที่สดุ หญิงรายนี ้ได้ คิด floss-holder ที่ดดั แปลงมาจากส้ อมที่ทําจากอลูมิเนียม ที่ใช้ จิ ้ม
อาจาดที่รับประทานทานกับหมูสะเต๊ ะ (อาจาดหมายถึง ของกินแก้ เลีย่ น ปรุ งด้ วยแตงกวา หัวหอม แช่นํ ้าส้ มหรื อนํ ้า
กระเทียม) ซึง่ มีความแข็งแรงแต่อ่อนพอที่สามารถตัดและดัดตามที่ต้องการได้ มีต่มุ โลหะที่เชื่อมกับตัวส้ อมสําหรับ
พันไหมขัดฟั น ตัวด้ ามใหญ่พอกับอุ้งมือทําให้ จบั ได้ ถนัดขึ ้น ใช้ ซ้าได้ อีกทั ้งแข็งแรงและประหยัด
นํากลับมาใช้ ซํ ้าได้ อีก (Re-usable Floss holder) เรี ยกว่า Floss-Holder สูว่ ิถีแห่งสามัญ
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