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Injuries to the Anterior Teeth in Children
การที่ฟันหน้าของเด็กได้รับอันตราย จนเกิดการบิ่น หัก หรื อหลุดออกมา นอกจากจะเกิดความเจ็บปวด
และรู ้สึกไม่สบายแล้ว ย่อมทําความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจให้กบั เด็ก และผูป้ กครองเป็ นอันมาก
ทันตแพทย์ทุกคนควรเตรี ยมตัวให้พร้อมสําหรับการรักษาในแบบฉุกเฉินให้กบั ผูป้ ่ วยที่ฟันหน้าหักเนื่องจาก
อุบตั ิเหตุ เพราะผูป้ ่ วยประเภทนี้มกั จะมาโดยมิได้นดั หมายไว้ล่วงหน้า และต้องได้รับการรักษาที่รีบด่วน
ทันตแพทย์ตอ้ งพยายามอย่างที่สุดที่จะรักษาฟันที่ได้รับอุบตั ิเหตุน้ นั ให้คงมีชีวิตอยูต่ ่อไปได้เท่าที่สถานการณ์
และสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ่ วยจะอํานวย ทันตแพทย์ที่ดีไม่ควรด่วนตัดสิ นใจถอนฟันที่ได้รับอันตรายออกไป
โดยไม่ได้ พิจารณาให้ดีเสี ยก่อนว่าจะเก็บฟันนั้นไว้ได้หรื อไม่
บางครั้งเราจะพบว่าลักษณะและอาการของฟันที่ได้รับอันตรายมาใหม่ๆ นั้นผูป้ ่ วยเด็กยังสับสนไม่
สามารถให้ขอ้ มูลได้ดี อย่างไรก็ตามการตรวจอย่างเป็ นขั้นตอนจะช่วยให้ทราบถึงภาวะและขอบเขตของ
ภยันตรายได้ การตรวจและซักประวัติอย่างไม่ละ-เอียดสมบูรณ์กจ็ ะทําให้การวินิจฉัยผิดพลาด เป็ นผลให้การ
รักษาไม่ประสบผลสําเร็ จ อาจต้องสูญเสี ยฟันไปอย่างน่าเสี ยดาย การรักษาที่จะให้เกิดผลสําเร็ จนั้นขึ้นอยูก่ บั
การวินิจฉัยอย่างถูกต้ อง ให้การรักษาได้ อย่ างทันท่ วงที ถูกขั้นตอน และเมื่อรักษาไปในครั้งแรกแล้วก็
จะต้องมีการติดตามผล การประเมินผลการรักษาเป็ นระยะๆ และบางครั้งต้องมีการรักษาซํ้าหรื อการรักษาที่
ต่อเนื่องต่อไปอีก

ETIOLOGY, PREVALENCE
มีหลายการศึกษาเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดกับฟันหน้าในเด็กซึ่งพบว่ามีเปอร์เซนต์ที่สูง จากการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมย้อนหลัง12ปี พบว่าในเด็กนักเรี ยนมีถึง25% ที่เคยได้รับอุบตั ิเหตุในฟันแท้และ33%ใน
ผูใ้ หญ่ ส่ วนใหญ่ฟันที่หกั จะเป็ นฟันหน้าบน โดยเฉพาะ Maxillary central incisor อุบตั ิเหตุที่เกิดกับฟัน
นํา้ นม มักเกิดในระหว่างขวบปี แรก เช่น ตกจากเตียง, ตกจากรถเข็น, ตกจากเก้าอี้สูง และจะพบได้มากขึ้น
เมื่อเด็กเริ่ มคลาน, ยืน, เดิน เนื่องจากเด็กยังขาด motor coordination ช่วงที่มีอุบตั ิเหตุมากที่สุด คืออายุ 1 – 3
ปี เด็กชายและหญิงพบเกิดใกล้เคียงกันและมักเป็ นชนิด luxation ในฟันแท้ ช่วงที่มีอุบตั ิเหตุมากที่สุดใน
เด็กชายคือ 9-10 ปี พบว่าเกิดกับเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง อันตรายที่เกิดมักพบเป็ น crown fracture เด็ก
ในช่วงวัยเข้าเรี ยนก็จะพบฟันหน้าหักได้จากการเล่นในสนามวิ่งเล่น รวมทั้งอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักยาน
เด็กในวัยโตขึ้นมาอีกคือพวกวัยรุ่ น ก็จะพบว่าอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่มาจากการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอลล์
บาสเกตบอลล์ นอกจากนี้เด็กที่มีฟันหน้ายืน่ (protruding anterior teeth) โอกาสที่ฟันหน้าจะหักก็ยงิ่ มีมาก มีผู ้
ศึกษาพบว่าเด็กกลุ่มนี้จะได้รับอุบตั ิเหตุที่เกิดกับฟันเป็ น 2 เท่าของเด็กที่ฟันปกติ ลักษณะของอันตรายที่เกิด
ฟันหน้านี้มีได้ 2 ลักษณะ คือ direct trauma คือ ตัวฟันที่ถูกกระแทกโดยตรง หรื อ indirect trauma เช่นล้ม
คางกระแทก ทําให้ขากรรไกรล่างกระแทกขึ้นไปชนกับฟันบน เกิดการแตกหักของฟันกรามบน
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HISTORY AND CLINICAL EXAMINATION
การซักประวัติและการตรวจผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับอุบตั ิเหตุเป็ นสิ่ งสําคัญเพื่อจะได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง
และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป แต่สิ่งสําคัญและควรคํานึงถึงในการตรวจเป็ นลําดับแรกก่อนที่จะ
ทําการตรวจที่ตวั ฟัน ได้แก่การดู vital signs เช่น blood pressure, pulse and respiration ตรวจดูวา่ มีสิ่งใด
ขัดขวางทางเดินหายใจ มีเลือดออกมากจากที่ใด รู ้สึกตัวดีอยูห่ รื อไม่ มีอาการคลื่นไส้ อาเจียร มึนงง ซึ่งอาจ
เป็ นอาการของสมองได้รับการกระทบกระเทื่อน จะได้รีบส่ งแพทย์เพือ่ การรักษาที่เร่ งด่วนก่อนที่จะทําการ
รักษาเกี่ยวกับฟัน
HISTORY

- Medical history
การ ซักประวัติทางด้านการแพทย์ทวั่ ๆไปของผูป้ ่ วย ควรกระทําด้วยความรวดเร็ วแต่ให้ได้รายละเอียด
เกี่ยวกับโรคทางระบบ การแพ้ต่างๆ การรับประทานยาในปัจจุบนั สิ่ งเหล่านี้ทนั ตแพทย์ตอ้ งถามให้ละเอียด
ก่อนการรักษา

- Dental history
ถามประวัติเกี่ยวกับการทําฟันทัว่ ๆไป เพื่อช่วยให้ทนั ตแพทย์คาดได้วา่ เด็กจะมีความร่ วมมือเพียงใด
ถามเกี่ยวกับฟันที่ได้รับอุบตั ิเหตุวา่ มี spontaneous pain เสี ยวเวลาทานของหวาน หรื อของร้อนเย็นหรื อไม่ กัด
ฟันเจ็บไหม

- History of acident
ถามรายละเอียดเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุโดยการถามคําถามต่อไปนี้
How อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อที่จะได้รู้ความรุ นแรงของอันตรายว่ามากแค่ไหน ช่วยให้เรา
พิจารณา prognosis ของฟันได้
When เกิดเมื่อไหร่ ฟันที่หกั ทะลุพลั พ์หรื อฟันที่หลุดออกมา ระยะเวลาตั้งแต่เกิดอุบตั ิเหตุจนมาพบทันต
แพทย์เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะการรักษาจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
Where เกิดอันตรายขึ้นที่ไหน สถานที่เกิดอุบตั ิเหตุกเ็ ป็ นสิ่ งสําคัญช่วยในการพิจารณาว่าสมควรฉีด
ป้ องกันบาดทะยักหรื อไม่ tetanus booster ควรทําใน 5 ปี แต่ถา้ กรณี แผลน่าวิตกว่าจะทําให้ เกิดเป็ นบาดทะยัก
ก็ควรมีประวัติ booster ภายใน 1 ปี และที่เกิดอุบตั ิเหตุเป็ นที่โล่งแจ้ง ถ้าฟันหักหรื อหลุดเราก็ควรหาพบ ถ้า
ไม่พบก็ตอ้ งตรวจใน soft tissue ทั้งตาเปล่า และเอ็กซเรย์ เพราะเศษฟันอาจฝังอยูใ่ น soft tissue หรื ออาจ
กลืนลงไป
Previous trauma เคยมีอนั ตรายเกิดกับฟันซี่น้ ีไหม ถ้าเคย ฟันนี้อาจกําลังอยูร่ ะหว่างมี pulp
degeneration ซึ่งจะทําให้โอกาสหายลดลง
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Treatment elsewhere ฟันที่ได้รับอุบตั ิเหตุน้ ี ผูป้ ่ วยอาจเคยได้รับการรักษาจากแพทย์อื่นมาก่อน
ควรถามรายละเอียดของการรักษา และ ฟันนี้เคยได้รับการรักษาอะไรบ้าง ถ้าเคยรักษาพัลพ์หรื อเคยอุดไว้
กว้างมีการทํา pulp protection ไว้ การ healing ก็จะลดลง

CLINICAL EXAMINATION
หลังจากทําการซักประวัติแล้ว ควรมีการตรวจรายละเอียดทัว่ ๆ ไปของใบหน้า ขากรรไกร ฟัน
เนื้อเยือ่ อ่อน รวมถึงการทดสอบวิธีพิเศษอื่น ๆ ร่ วมด้วย เพื่อดูขอบเขตของภยันตรายที่เกิดขึ้น และ
ประกอบการวินิจฉัย
Extra-oral examination
ควรมีการบันทึกร่ องรอยบาดแผลที่เกิดจากอุบตั ิเหตุไว้ดว้ ย เช่น รอยถลอก รอยชํ้า, ห้อเลือด อาการ
บวม แผลฉีกขาด คลําดูขอบ mandible, TMJ ลักษณะการอ้าปากหุบปาก
Intra-oral examination
การตรวจในช่องปากผูป้ ่ วยที่ได้รับอุบตั ิเหตุมาใหม่ ๆ บางครั้งจะพบว่ามีเลือดออก หรื อ blood clot
อยูท่ าํ ให้มองเห็นบริ เวณต่าง ๆ ไม่ชดั ควรใช้ผา้ กอสชุบนํ้าอุ่นเช็ดทําความสะอาดเบา ๆ เพื่อจะได้เห็น
ขอบเขตของบาดแผลได้ชดั เจน การตรวจทางคลินิกจะประกอบด้วย
1. ตรวจดูด้วยตา (Visual examination) เพื่อดูวา่ ฟันนั้นมีการแตกหักมากน้อยเพียงใด, ฟันหักทะลุพลั พ์
หรื อไม่, ดูวา่ ฟันเคลื่อนที่ไปหรื อหลุดออกมา, ดูฟันข้างเคียงและฟันคูส่ บ, ดูการบวม ฉีกขาด หรื อเลือดออก
จาก soft tissue ซึ่งเป็ นสิ่ งแสดงว่ามีอนั ตรายต่อ periodontium ดูการสบฟัน
2. การคลํา (Pulpation) โดยการใช้นิ้วมือคลําค่อยๆ ที่บริ เวณเนื้อเยือ่ รอบๆฟัน และตัวฟัน เพื่อดู
mobility, firmness or loose alveolar bone ฟันที่เคลื่อนที่ท้ งั แถบ เราก็คาดว่าอาจเกิดการหักของ alveolar
bone process
3. การเคาะ (percussion testing)ใช้ดา้ มกระจกเคาะเบา ๆ ที่ตวั ฟันโดยเคาะฟันที่ไม่ได้รับอันตรายก่อน
วิธีน้ ี จะทําให้เด็กรู ้สึก Relax และทําให้ร่วมมือขึ้น แล้วจึงเคาะซี่อื่น ๆ ต่อไป การเคาะจะช่วยให้ทราบว่ามี
อันตรายต่อเนื้อเยือ่ รอบปลายรากหรื อไม่
เสี ยงของการเคาะก็อาจให้ขอ้ มูลได้ เช่น
- dull อาจแสดงถึง displacement ของฟัน
- mettalic, hard sound อาจแสดงถึง intrusion, ankylosis

CLINICAL TESTS
การทดสอบทางคลินิกบางอย่างถูกนํามาใช้เพื่อประโยชน์ในการประเมินสภาพของพัลพ์ แต่พึงระลึกไว้
เสมอว่าการทดสอบเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะบอกลงไปได้แน่นอนว่าฟันนั้นมีชีวิตอยู่ หรื อเกิดพัลพ์
เสื่ อมสลาย (pulp degeneration) อย่างไรก็ตามการทดสอบนี้จะมีประโยชน์เมื่อนํามาพิจารณาประกอบกับ
การตรวจทางคลินิก
การทดสอบที่ใช้กนั บ่อยๆ ได้แก่ electrical and thermal testing

4

1. Electrical Pulp Testing (EPT) เป็ นการ ทดสอบความมีชีวิตของฟันโดยใช้กระแสไฟฟ้ า ยังมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับความเชื่อถือได้หรื อไม่ต่อการทดสอบด้วยEPT ในฟันที่ไดรับอุบตั ิเหตุ
มาใหม่ๆ โดยทัว่ ไปความน่าเชื่อถือของการทดสอบนี้จะเกิดเมื่อกระทําภายหลังจากอุบตั ิเหตุระยะหนึ่งแล้ว
ฟันที่ไม่ตอบสนองทันที nerve อาจอยูใ่ นภาวะ shock ไม่ควรสรุ ปว่าฟันนั้นตาย ฟันที่ไม่ตอบสนองต่อการ
ทํา electrical pulp test ทันทีหลังจากได้รับอันตราย มักแสดงถึงการมีอนั ตรายต่อ apical nerve ซึ่งฟันนั้นอาจ
ยังคง non-sensitive ต่อไปเป็ นเวลาหลายเดือน กว่าจะกลับสู่ สภาวะปกติ จึงควรเข้าใจไว้ดว้ ยว่าสภาพ
ของพัลพ์น้ นั เราไม่สามารถดูได้จาก electrical pulp test อย่างเดียว การใช้ EPT เป็ นการทดสอบการทํางาน
ของเส้ นประสาท แต่ ไม่ ได้ เป็ นการบอกถึง blood circulation ของพัลพ์ ในฟันนํ้านมจะไม่ทาํ การทดสอบ
ด้วยวิธีน้ ีเพราะในเด็กเล็กไม่สามารถบอกได้บวกกับความกลัวของเด็ก
2. Thermal testing การใช้ความร้อน ความเย็นในการทดสอบความมีชีวิตของฟัน
ความร้อน - โดยใช้แท่ง gutta percha ลนไฟอุ่นๆ แตะที่ตวั ฟัน
ความเย็น - ใช้กอ้ นนํ้าแข็งเล็กๆ, ethyl chloride, carbondioxide snow แตะฟัน 2-3 วินาที
หมายเหตุ : ในฟันแท้ที่มีการเจริ ญของรากยังไม่สมบูรณ์ เมื่อได้รับอุบตั ิเหตุการทดสอบโดยใช้
EPT จะให้ผลที่เชื่อถือยังไม่ได้ การใช้ความเย็นจะให้ผลที่น่าเชื่อถือกว่า
3. Laser doppler flow meter (LDF) เป็ นการทดสอบความมีชีวิตของฟันอีกวิธีหนึ่งโดยดูการ
ไหลเวียนของเลือดในพัลพ์ แต่วิธีการค่อนข้างยุง่ ยากจะมีใช้ในสถานศึกษาเท่านั้น

RADIOGRAPHIC EXAMINATION
การถ่ายภาพรังสี ฟันที่ได้รับอุบตั ิเหตุเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ควรมีการถ่ายภาพรังสี ในหลายตําแหน่ง
และหลายมุม ไม่ควรใช้ฟิล์มเดียว เพราะจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ ทั้งนีท้ นั ตแพทย์ ควรตัดสินใจว่ าจะ
เลือกใช้ ภาพรังสี ใดบ้ างทีเ่ หมาะสมในแต่ และกรณี ภาพรังสี ที่แนะนําได้แก่ :
-occlusal view
- periapical radiograph (bisecting)
- periapical radiograph with lateral angulations
- lateral anterior radiograph ฟันนํ้านมที่มี intrusion หรื อฟันแท้ที่มี lingual displacement อาจ
ต้องถ่ายภาพรังสี น้ ีเพิ่ม ซึ่งมีประโยชน์สาํ หรับการหาความสัมพันธ์ของรากฟันฟันนํ้านม กับ tooth bud ของ
ฟันแท้ หรื อดูทิศทางของปลายรากฟันแท้และมีประโยชน์ในการ identify และ locate foreign body บริ เวณ
ลิ้น ริ มฝี ปาก และเนื้อเยือ่ อ่อนด้วย
กรณี ที่สงสัยว่าจะมี jaw fracture ร่ วมด้วยควรถ่าย extra-oral อื่น ๆ เช่น panoramic CBCT
สิ่ งทีเ่ ราจะได้ จากภาพถ่ ายรังสี :
1. Pulp size ,root canal space, Root development
2. Size and condition of periodontal space
3. Crown and root fracture
4. Proximity of fracture to the pulp
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5. Alveolar bone fracture
6. Foreign objects in adjacent tissue
7. Restorations and dental caries in the injured teeth
เมื่อได้ทาํ การซักประวัติตรวจทางคลินิก ทดสอบวิธีต่างๆ รวมทั้งส่ งถ่ายภาพรังสี แล้ว ให้นาํ ข้อมูล
ทั้งหมดมาประกอบกันเพื่อให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง ซึ่งจะนําไปสู่การรักษาที่เหมาะสม และได้ prognosis ที่
ดีแก่ฟันที่ได้รับอุบตั ิเหตุน้ นั ๆ

DIAGNOSIS
CLASSIFICATION OF INJURIES TO ANTERIOR TEETH
WHO classification (modified )

Injuries to the hard tissues and the pulp
1 Infraction ( craze or crack )
An incomplete fracture( crack) of the enamel without a loss of tooth structure
2. Enamel fracture (Uncomplicated crown fracture)
3. Enamel-dentin fracture (Uncomplicated crown fracture)
4. Complicated crown fracture( enamel-dentin-pulp fracture)
-- มีการแตกหักของ ตัวฟันและ exposed pulp
5. Crown - root fracture
- without pulp exposure
- with pulp exposure
6. Root fracture
- involving the apical third
- involving the middle third
- involving the cervical third
- horizontal
- vertical
7. Alveolar fracture

Injuries to the periodontal tissues
1. Concussion ( Sensitivity )
- injury to a tooth - supporting structure resulting in sensitivity to touch or percussion, but
without mobility or displacement of the tooth
2. Subluxation (mobility or loosening)
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- injury to a tooth - supporting structure
displacement

resulting in tooth mobility, but without tooth

3. Extrusion
-partial displacement of the tooth out of its socket
4 .Lateral luxation
- displacement of the tooth in direction other than axially
5. Intrusion
- displacement of the tooth into socket
6. Avulsion (exarticulation or lost ; complete displacement of the tooth out of its socket)
Injuries to Supporting Bone : - Comminution of the mandibular or maxillary alveolar socket
- Fracture of the mandibular or maxillary alveolar socket wall
- Fracture of the mandibular or maxillary alveolar process
- Fracture of mandible or maxilla
Injuries to gingiva or oral mucosa : - Laceration
- Contusion
- Abrasion
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ภาพแสดงลักษณะของฟันทีไ่ ด้ รับอุบัติเหตุแบบต่ าง ๆ

Enamel infraction

Enamel fracture
E-D fracture
E-D fracture with
pulp exposure

crown –root fracture
Root fracture

Subluxation

Concussion
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Instrution

Extrusion

Lateral Luxation

Labial displace

Lingual displace

Avulsion

ภาพประกอบโดย. สุ วรรณี ตั้งไพศาลกิจ หน่วยพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย
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INJURIES IN THE PRIMARY DENTITION
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในชุดฟันนํ้านมจะพบมากที่สุดในเด็กอายุ 1 - 3 ขวบ เนื่องจากวัยนี้เด็กกําลังหัด
เรี ยนรู ้ที่จะฝึ กเดิน วิ่ง ปี นป่ าย และเล่น พบว่าอุบตั ิเหตุที่ เกิด กับฟันนํ้านมส่ วนใหญ่จะเป็ นลักษณะ luxation
ทั้งนี้เนื่องจากในเด็กเล็กกระดูกที่รองรับฟันมีความบางและยืดหยุน่ มากกว่าผูใ้ หญ่ รวมทั้งรากที่ส้ นั และ
ลักษณะ vertical position ของฟันนํ้านม จึงเป็ นปัจจัยที่ทาํ ให้พบว่าฟันนํ้านมมี displacement มากกว่าการ
หักของตัวฟันหรื อรากฟัน การถลอกหรื อฉีกขาดของเนื้อเยือ่ ช่องปากก็เป็ นลักษณะที่เกิดขึ้นได้บ่อยของ
อุบตั ิเหตุในวัยนี้
ผลของอุบตั ิทเี่ หตุทเี่ กิดกับฟันนํา้ นมจะพบได้ ใน 3 ลักษณะคือ
1. อันตรายที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใดกับตัวฟันและเนื้อเยือ่ ในช่องปาก
2. ผลตามของภยันตรายที่เกิดกับฟันและเนื้อเยือ่ ในช่องปากที่ทนั ตแพทย์ตรวจพบในภายหลัง
3. ผลกระทบที่เกิดกับฟันแท้
Classification
ภยันตรายที่เกิดกับฟั นนํ ้านมได้ ถกู classify ไว้ เช่นเดียวกันกับในฟั นแท้

Non-accidental injury (NAI) Child Abused
มีเด็กจํานวนหนึ่งที่ถูกทําร้ายร่ างกายโดยพ่อแม่ ผูป้ กครองหรื อผูท้ ี่เลี้ยงดู ในเด็กเหล่านี้ 50 % จะ
พบว่ามีอนั ตรายที่เกิดบริ เวณใบหน้า ดังนั้นทันตแพทย์ควรระลึกถึงกรณี เหล่านี้ไว้ดว้ ย

Clinical Examination
ในเด็กควรตรวจความสมดุลของใบหน้า ซึ่งอาจแสดงถึงการหักของขากรรไกร ดูการบวมของริ ม
ฝี ปาก บาดแผล รอยถลอก ดูเลือดออกจากผิวหนัง จมูก ซึ่งอาจแสดงถึงมีการหักของ alveolar bone ดูการอ้า
ปากหุบปาก ถ้ามีแผลหรื อเลือดออกบริ เวณคาง ควรให้ความสนใจกับการหักบริ เวณ symphysis or condyle
รวมถึงการหักของฟันกรามด้วย
Intraoral Examination
ตรวจดูบาดแผลบริ เวณ soft tissue ทัว่ ๆไป submucosal haemorrhage ใต้ลิ้นอาจหมายถึงมีการหัก
ของ mandible ถ้ามีเลือดออกจาก sulcus รอบฟันที่ได้รับอันตรายแสดงถึงมีการบาดเจ็บของ PDL
ดูการแตกหักของตัวฟัน ฟันโยก เคลื่อนที่ ดูการเรี ยงตัวของฟัน การทดสอบความมีชีวติ ของฟันโดยใช้ EPT
ไม่ แนะนําให้ ทาํ ในฟันนํา้ นม

Radiographic examination
การถ่ายภาพรังสี จาํ เป็ นอย่างยิง่ จะให้รายละเอียดขอบเขตของอันตราย การเจริ ญของรากฟัน
ความสัมพันธ์ต่อฟันแท้ ข้อมูลที่ได้นาํ ไปสู่ การตัดสิ นใจวางแผนการรักษา
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การถ่ายภาพรังสี ในเด็กขึ้นกับความร่ วมมือของเด็ก และชนิดของอุบตั ิเหตุ ทันตแพทย์ควรตัดสิ นใจว่าจะใช้
ภาพรังสี ใดทีจ่ าํ เป็ นในการช่วยการวินิจฉัย มีหลาย ภาพรังสี ที่แนะนํา
-Occlusal view (size 2 film, horizontal view)
-90 ◌۫ horizontal angle with central beam through the tooth in question(size 2 film, horizontal
view)
-Extra-oral lateral view เพือ่ ดูความสัมพันธ์ของรากฟันนํ้านมกับหน่อฟันแท้ขา้ งใต้
จากภาพรังสี ถ้าพบว่าฟันนํ้านมที่ได้รับอันตรายนั้นสั้นกว่าฟันข้างเคียงที่ไม่ได้รับอันตราย แสดงว่ามี labial
displace ของราก ซึ่งผลต่อฟันแท้กจ็ ะน้อย แต่ตรงกันข้ามถ้าจากภาพรังสี พบว่าฟันนํ้านมที่ได้รับอันตรายนั้น
ยาวกว่ าฟันข้างเคียงที่ไม่ได้รับอันตราย แสดงว่ามี การ intrude เข้ าไปใน follical ของฟันแท้

TREATMENT
Primary Teeth
การรักษาฟันนํ้านมที่ได้รับอุบตั ิเหตุจะมีความแตกต่างจากฟันแท้ ต้องระลึกถึงเสมอว่าปลายรากฟัน
นํ้านมจะอยูใ่ ก้ลชิดกับหน่อฟันแท้ อุบตั ิเหตุชนิดรุ นแรงที่เกิดกับฟันนํ้านมเช่น intrusion, avulsion or
alveolar fracture อาจส่ งผลทําให้ฟันแท้มีความผิดปกติได้ ดังนั้นการเลือกทางรักษาควรหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
ที่อาจมีผลต่อฟันแท้
Treatment regimens
-การรักษาไม่ควรเพิ่มความเสี่ ยงที่จะไปทําให้เกิดอันตรายต่อฟันแท้ขา้ งใต้
-acute treatment จะทําในกรณี crown fracture with pulp exposed, repositioning or removing ฟันที่
เคลื่อนที่และขัดขวางการสบฟัน
-อุบตั ิเหตุมกั เกิดในเด็กเล็ก ซึ่งไม่สามารถสื่ อสารหรื ออธิบายความเจ็บปวดได้ ดังนั้นควรพิจารณา
การใช้ยาชา topical anesthesia ,local anesthesia or sedation ด้วย
-การให้คาํ แนะนําผูป้ กครองเกี่ยวกับการให้ยาแก้ปวดกับเด็ก การดูแลoral hygine การให้อาหารอ่อน
Crown fracture
ฟันนํ้านมที่บิ่นหรื อหักเพียงเล็กน้อย ทําการตรวจและถ่ายภาพรังสี occlusal view 1 ภาพ (size 2
film, horizontal view) เพื่อดูรอยหัก root development เอาไว้เป็ น base line
การรักษา
ฟันบิ่นหรื อหักไปเพียงเล็กน้อย ก็ทาํ การกรอแต่งลบส่ วนที่คมด้วย abrasive disc or bur และทา
ฟลูออไรด์ แต่ถา้ หักหรื อบิ่นออกไปมากและผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือดีกค็ วรทําการบูรณะด้วย GI หรื อ
composite ควรแนะนําผูป้ กครองด้วยว่าฟันที่ได้รับอุบตั ิเหตุเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนสี หรื อเป็ นฟันตายในเวลา
ต่อมา จึงควรพาเด็กกลับมาตรวจดูความเปลี่ยนแปลงเช่น ดูสีฟัน ดูการอักเสบของเหงือก ตุ่มหนอง ฟันโยก
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หรื อปวด ซึ่งถ้าเกิดพยาธิสภาพเหล่านี้ข้ ึนภายหลังก็ให้พิจารณาทําพัลพ์เพ็คโตมี หรื อถอนฟันออกแล้วแต่
ความเหมาะสม
ติดตามผลการรักษา 3-4 อาทิตย์ ตรวจดูอาการทางคลินิก ส่ วนใหญ่แล้ว prognosis ค่อนข้างดี

Crown fracture with pulp exposed
ทางเลือกการรักษา
1.partial pulpotomy with calcium hydroxide ในกรณี เด็กเล็กที่รากฟันยังเจริ ญไม่เต็มที่
2.formocresol pulpotomy
3.pulpectomy ในกรณี ฟันที่หกั ทะลุพลั พ์เป็ นบริ เวณกว้าง หรื อ non-vital
4.extraction พิจารณาถอนฟันนั้นออกถ้าเหลือเนื้อฟันไม่เพียงพอจะทําการบูรณะหรื อคนไข้ไม่ร่วมมือ
ติดตามผลการรักษา 1สัปดาห์ 6-8สัปดาห์ 6 เดือน 1ปี ดูอาการทางคลินิกและภาพรังสี ดูการเจริ ญต่อของ
ปลายรากในกรณี ที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ ดูsign of apical periodontitis
Crown-root fractures
อุบตั ิเหตุประเภทนี้อาจทะลุพลั พ์ หรื อไม่ทะลุกไ็ ด้ ฟันอาจเคลื่อนที่เล็กน้อย ควรถ่ายภาพรังสี 1
ภาพ
การรักษา ขึ้นกับลักษณะฟันที่หกั ถ้าส่ วนที่หกั ลงไปในรากไม่มากนักให้เอาส่ วนที่หกั ออกและทําการบูรณะ
ส่ วนที่เหลือ หรื อถอนออกทั้งหมด
การติดตามผล ทุก 1ปี ควรถ่ายภาพรังสี เพื่อตรวจดูจนกว่าฟันแท้ข้ ึน
Roof fractures
ในฟันนํ้านมที่รากหัก จะพบได้จากภาพทางรังสี ตัวฟันอาจจะโยกหรื อเคลื่อนที่ มากหรื อน้อย
ขึ้นกับตําแหน่งที่รากหัก โดยทัว่ ไปมักพบการหักบริ เวณ mid-root or apical third
การรักษาและ Follow-up
1. ถ้าส่ วนตัวฟันโยกหรื อเคลื่อนที่ ก็ให้ reposition and splint หรื อถอนออกเฉพาะส่วน coronal
ส่ วนปลายรากที่หกั จะละลายตัวไปเอง นัดมา F/Uทุก 1 ปี เพื่อถ่ายภาพรังสี ตรวจดูส่วนรากที่
เหลือจนกว่าฟันแท้ข้ ึน
2. ถ้ารากส่ วนที่หกั อยูใ่ กล้ apical และฟันไม่เคลื่อนที่กไ็ ม่จาํ เป็ นต้องให้การรักษาใดๆ ปล่อยให้มี
healing หรื อละลายไปเองและ follow-up 1 สัปดาห์, 6-8 สัปดาห์, 1 ปี และทุกปี ถ่ายภาพรังสี
ตรวจดูจนกว่าฟันแท้จะขึ้น
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Alveolar fracture
ถ่ายภาพรังสี Occlusal view and Lateral view
การรักษา
ทําการ reposition and splint มักทําภายใต้การดมยาสลบ
ติดตามการรักษา 1,3-4,6-8 สัปดาห์ 1 ปี ทุกปี จนกว่าฟันแท้ข้ ึน ตรวจดู signs of disturbances in the
permanent teeth
Concussion
ฟันจะเจ็บเมื่อสัมผัสหรื อเคาะ ไม่โยก หรื อเคลื่อนที่ ควรถ่ายภาพรังสี 1 occlusal view แต่จาก
ภาพรังสี มกั ไม่พบความผิดปกติใด
การรักษา ไม่จาํ เป็ นต้องให้การรักษาใด เพียงติดตาม 1 สัปดาห์ 6-8สัปดาห์ อาจพบการเปลี่ยนสี ของฟัน ซึ่ง
ไม่จาํ เป็ นต้องให้การรักษาใด ยกเว้นพบ apical periodontitis
Subluxation
ฟันโยกแต่ไม่เคลื่อนที่ มักพบมีเลือดออกจากบริ เวณขอบเหงือก
ภาพรังสี โดยปกติมกั ไม่พบความผิดปกติใด แต่กค็ วรประเมินว่ามีการเคลื่อนที่หรื อ root fracture
หรื อไม่ และภาพรังสี กใ็ ช้เป็ น reference ในกรณี ฟันที่มีcomplication ในอนาคต
การรักษา ไม่จาํ เป็ นต้องให้การรักษาใด เพราะฟันจะแน่นขึ้นและกลับสู่สภาพปกติใน 2-3 สัปดาห์ เพียง
ติดตามอาการ และให้คาํ แนะนํา เนื่องจากการหายของฟันและเนื้อเยือ่ อ่อนที่ได้รับอุบตั ิเหตุส่วนหนึ่งขึ้นกับ
การมี oral hygiene ที่ดี เพื่อป้ องกัน bacteria contaminate ผ่าน PDL
Complication
อาจพบฟันเปลี่ยนสี ฟันตาย มีพยาธิสภาพปลายรากก็พิจารณาทํา pulpectomy หรื อถอนฟันออก
Extrusion
ฟันนํ้านมที่ extrude มักจะโยกและยืน่ ยาวออกมา ภาพรังสี จะพบ PDL spaceกว้างบริ เวณปลายราก
การรักษา ขึ้นกับความร่ วมมือของเด็ก
1. ถ้าเล็กน้อย(น้อยกว่า 3 มม.) ในฟัน immature อาจค่อยๆดันฟันกลับเข้าที่ หรื อปล่อยให้มี
spontaneous alignment
2. ถ้า severe extrusionโดยมากมักจะถอนออก การพยายามจับฟันกลับเข้าที่อาจจะผลกระทบต่อ
ฟันแท้ขา้ งใต้ นอกจากนี้การ splint ฟันนํ้านมก็จะทําได้ยากในเด็กเล็ก
3.ให้คาํ แนะนําในเรื่ องการดูแลเนื้อเยือ่ อ่อน และมาติดตามการรักษา 1w.,6-8w,6m,1y อาจพบการ
เปลี่ยนสี ของฟัน จําเป็ นต้องติดตามดู sign of infection
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Lateral luxation
ฟันจะมีการเคลื่อนที่ไป อาจเคลื่อนที่ในแนว palatal or labial มักจะไม่โยก
ควรถ่ายภาพรังสี periapical and extraoral lateral view จะพบการหนาตัวของPDL space บริ เวณ
ปลายราก และบางครั้งก็จะเห็นความสัมพันธ์ของฟันที่เคลื่อนกับหน่อฟันแท้ขา้ งใต้
การรักษา
-ถ้าไม่ขดั ขวางการสบฟันเช่นในกรณี openbite ก็ไม่จาํ เป็ นต้องให้การรักษาใด จะพบว่าฟัน
มีrepositionเอง ภายใน3 เดือน
-ถ้าขัดขวางการสบฟันเล็กน้อย ให้ grinding upper and lower incisor edge หรื อใช้คอมโพ
สิ ตปิ ดชัว่ คราวบนocclusal เพื่อraisebite ให้ฟันหน้าไม่interfere
-ถ้าขัดขวางการสบฟันมาก ให้ฉีดยาชาและใช้น้ืวค่อยๆจับฟันกลับเข้าที่
-ในsevere displace ที่ crownมีlabial direction กรณี น้ ีมกั แสดงว่าการเคลื่อนที่ของฟันนํ้า
นั้นมีผลกระทบกระเทือนต่อหน่อฟันแท้ขา้ งใต้กค็ วรถอนฟันออก
Follow-up นัดมาติดตามอาการ : 2 – 3 อาทิตย์ 6 – 8 อาทิตย์, 6 เดือน, 1 ปี และทุกปี จนฟันแท้ข้ นึ
ตรวจดูอาการทางคลินิก และภาพรังสี ถ้าการรักษาประสบผลดี จะพบว่าฟันนั้นปกติหรื ออาจมีการเปลี่ยนสี ก็
ติดตามดู sign of infection ซึ่งรักษาต่อโดยการรักษารากหรื อถอนออก
Intrusion
ในเด็กเล็กอาจพบว่าอันตรายประเภทนี้มีความรุ นแรงมาก ปลายรากฟันนํ้านมที่ intruded มักถูกดัน
ผ่าน vestibular bone ที่บาง มีผลทําให้มีการบวมมากของริ มฝี ปากบนและพบมี hematoma บางครั้งในการ
ตรวจดูทางคลินิกอาจจะคิดว่าฟันหลุดออกมาทั้งซี่ แต่เมื่อถ่ายภาพรังสี แล้วจะเห็นฟันว่าจมหายเข้าไปใน
socket
การถ่ ายภาพรังสี ฟันหน้านํ้านมที่ intrude ใช้ occlusal radiograph ก็พอที่จะบอกตําแหน่งของฟันที่เคลื่อน
กับหน่อฟันแท้ได้ แต่ถา้ ไม่แน่ใจก็ถ่าย lateral exposure เพิ่ม เพื่อดูวา่ ปลายรากฟันนํ้านมไปชนกับหน่อฟันแท้
ข้างใต้หรื อไม่ ส่ วนใหญ่พอจะประเมินคร่ าวๆ จากทางคลินิกได้ โดยดูวา่ ถ้าตัวฟันมี lingual displace ปลาย
รากก็มกั จะเคลื่อนมาทาง labial ซึ่งจะไม่รบกวนหน่อฟันแท้และจากภาพถ่ายรังสี จะเห็นว่าฟันซี่น้ ีส้ั นกว่าซี่
ข้างเคียง แต่ถา้ ตัวฟันนํ้านมมี labial displace ปลายรากก็อาจรบกวนหน่อฟันแท้ได้ ภาพรังสี กจ็ ะเห็นว่าฟัน
ซี่น้ ียาวกว่าซี่ขา้ ง(contra lateral tooth)
การรักษา
ในกรณี ที่ฟันนํ้านม intrude แล้วปลายรากไปชนหน่ อฟันแท้กม็ กั จะถอนฟันนํ้านมนั้นออกเพื่อลด
อันตรายที่จะเกิดกับฟันแท้
แต่ถา้ ไม่ รบกวนหน่ อฟันแท้ โดยมากก็เพียงดูแลบาดแผลของเนื้อเยือ่ อ่อนให้คาํ แนะนําเรื่ องการดูแล
oral hygiene และเฝ้ าสังเกตเป็ นระยะๆ เพราะฟันนํ้านมที่ intrude มักจะมี spontaneous eruption ได้เอง
ภายใน 3 เดือน
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ระหว่างที่รออาจเกิดการติดเชื้อซึ่งจะพบว่า เหงือกอักเสบ บวม เป็ นหนอง ฟันโยก ในกรณี น้ ีก็
ควรถอนฟันนั้นออก ดังนั้นควรเน้นเรื่ องการทําความสะอาดบริ เวณบาดแผลให้ดี
การ follow-up : - 1 อาทิตย์, 3-4 อาทิตย์, 6-8 อาทิตย์, 6 เดือน, 1 ปี และทุกปี ดูทางคลินิกและภาพรังสี
จนกว่าฟันแท้ข้ ึน ในการติดตามดูอาการควรสังเกตุ ฟันเปลี่ยนสี ฟันlock อยูใ่ นตําแหน่งนั้น ดูsign of apical
periodontitis ,ความผิดปกติของฟันแท้ขา้ งใต้ที่อาจเกิดขึ้น
Avulsed deciduous teeth
เด็กที่ไดรับอุบตั ิเหตุและฟันหายไป ในทางคลินิกอาจดูเหมือน complete intrusion or root fracture
ที่ตวั ฟันหักออกมา ก่อนการวินิจฉัยควรต้องถ่ายภาพรังสี ก่อน ฟันนํ้านมที่หลุดออกมาควรถามผูป้ กครองว่า
เห็นฟันที่หลุดหรื อไม่ เพราะอาจหลุดเข้าไปในหลอดลม ถ้าเด็กมีอาการไอ หายใจติดขัดจําเป็ นต้องส่ งแพทย์
โดยด่วน
การรักษา ไม่แนะนําให้ทาํ replantation เพราะฟันนํ้านมอาจดันก้อนเลือดเข้าไปใน follicle ของฟันแท้ และ
การอักเสบบริ เวณปลายรากที่เป็ นผลต่อเนื่องจากการreplantอาจมีผลเสี ยต่อหน่อฟันแท้ขา้ งใต้ ควรอธิบายให้
ผูป้ กครองเข้าใจ
follow-up 1 สัปดาห์ ดูการหายของแผล, 6-เดือน 1 ปี และทุกปี ดูทางคลินิกและภาพรังสี เพื่อดูความผิดปกติ
ของฟันแท้ขา้ งใต้ที่อาจเกิดขึ้น
Patient instructions : อุบตั ิเหตุที่เกิดกับฟันและเนื้อเยือ่ อ่อนทุกประเภท การให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยถึง
ความสําคัญในการดูแลบริ เวณบาดแผลเป็ นสิ่ งสําคัญ ได้แก่
1.การรับประทานอาหารอ่อน 10-14 วัน
2. การแปรงฟันด้วยแปรงขนอ่อนหลังอาหาร
3. การใช้คลอเฮกซิดีน 0.1% ที่ไม่มีแอลกอฮอร์ เช็ดบริ เวณบาดแผล เช้า-เย็น 7 วัน
4.งดการดูดจุกนมเทียม(pacifier)
5. ถ้ามี lip injuries .ให้ใช้ lip balm ทาเพื่อไม่ให้ริมฝี ปากแห้ง
6. และการมา follow-up
ควรให้คาํ แนะนําและอธิบายให้ผปู ้ กครองเทราบเกี่ยวกับ complication ที่อาจเกิดขึ้น เช่น บวม, ฟัน
โยกมากขึ้น ทางระบายหนอง และ complication ต่อฟันแท้ที่อาจเกิดขึ้นได้ ควรเขียนใน chart ไว้ดว้ ย

Complications in primary teeth
อุบตั ิเหตุที่เกิดกับฟันนํ้านม และ PDL อาจพบ complication ตามมา ซึ่งจะพบได้ใน 6 -8สัปดาห์ ถึง
6 เดือน
Tooth discoloration
ส่ วนใหญ่แล้วสิ่ งที่พบได้บ่อยที่สุดหลังจากเกิดอุบตั ิเหตุกบั ฟันนํ้านมที่มี luxation ก็คือฟันเปลี่ยนสี
เมื่อพบต้องมีการตรวจและถ่ายภาพรังสี และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมรวมทั้งอธิบายผูป้ กครองให้ทราบ
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สี ของฟันที่เปลี่ยนไปจะพบได้ต้ งั แต่ pink, yellowish, grayish-blue, grayish-black, gray อาจจะพบได้ต้ งั แต่
เกิดอุบตั ิเหตุเพียงไม่กี่วนั หรื อเกิดหลังอุบตั ิเหตุหลายเดือน
ฟันนํ้านมที่เปลี่ยนสี มิใช่เป็ นสิ่ งเดียวที่จะใช้ในการตัดสิ นใจรักษาคลองรากฟัน
จากการศึกษาที่ผา่ นมาพอรวบรวมแผนการรักษาฟันนํ้านมที่เปลี่ยนสี พอเป็ นเกณฑ์ช่วยในการ
พิจารณาดังนี้
1. ฟันนํ้านมที่เปลี่ยนสี ชมพูเรื่ อๆ หลังอุบตั ิเหตุเพียงไม่กี่วนั ควรรอดูอาการ สี ที่เปลี่ยนอาจกลับสู่
ปกติได้
2. ฟันที่เปลี่ยนเป็ นสี เหลืองหลังเกิดอุบตั ิเหตุนานแล้ว จากภาพถ่ายรังสี มกั พบว่ามี obliterate ของ
คลองราก ในกรณี น้ ีให้ recall ทุก 6 เดือน โดยปกติกจ็ ะมีการละลายของรากไปตามปกติ เมื่อฟันแท้ข้ ึน
3. ฟันนํ้านมที่เปลี่ยนเป็ นสี เทาหลังอุบตั ิเหตุ :อาจเป็ น permanent or transient gray ชนิด transient
ต่อมาอาจจะกลายเป็ น yellow ในกลุ่ม permanent gray มักสัมพันธ์กบั pulp necrosis อย่างไรก็ตามการ
เปลี่ยนสี อย่างเดียวไม่สามารถบอกได้ตอ้ งอาศัยอาการอื่นๆและภาพรังสี ประกอบ ดังนั้นจึงแนะนําให้มีการ
ติดตาม 1, 2 เดือน หลังอุบตั ิเหตุถา้ สี เทานั้นยังคงเดิมและภาพรังสี ปกติควร recall อีก 6, 12 เดือน แต่ถา้ พบ
เงาดําบริ เวณปรายรากอาจต้องพิจารณารักษาคลองรากฟันหรื อถอนออก
Pulp Canal Obliteration
เป็ นผลตามที่พบได้บ่อยหลังเกิด luxation ในฟันนํ้านม ส่ วนใหญ่ฟันเหล่านี้จะเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสี
grayish ซึ่งต่อมาสี จะจางลงและกลายเป็ นเหลืองร่ วมกับภาพรังสี จะเห็น canal obliteration ในบางกรณี จะพบ
เกิด pulp necrosis ตามมาหลังจากเกิด canal obliterate ได้ 10 - 13 % โดยจะพบเงาดําปลายราก ฟันที่เกิด
obliterate นี้ เป็ นความจําเป็ นที่จะต้องติดตามเป็ นระยะๆ ว่าจะไม่ขดั ขวางการละลายตัวของรากฟันนํ้านม
โดยธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดผลตามกับฟันแท้ที่จะขึ้นมาแทนที่
Pulp necrosis
อาจพบได้ 6-8 สัปดาห์หลังอุบตั ิเหตุชนิด luxation หรื อcrown fracture exposed pulp และไม่ได้
รักษา
External root resorption มักพบใน intrusion and lateral luxation
Internal root resorption พบได้ น้อย

Sequelae of trauma to the developing dentition
เนื่องจากรากฟันนํ้านมจะอยูใ่ กล้ชิดกับหน่อฟันแท้ขา้ งใต้ ดังนั้น ภายหลังจากการเกิดภยันตรายต่อ
ฟันนํ้านม พบว่า 12 - 69 % ของฟันแท้ที่อยูข่ า้ งใต้จะมีความผิดปกติ ซึ่งความรุ นแรงของความผิดปกติน้ ีจะ
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของอันตรายว่าเป็ นแบบใด และอายุผปู ้ ่ วยขณะนั้น ผลต่อฟันแท้น้ ีสามารถเกิดได้กบั ทุก
ชนิดของอุบตั ิเหตุ โดยเฉพาะ intrusion และ avulsion เป็ นชนิดที่ทาํ ให้เกิดผลต่อฟันแท้มากที่สุด ใน jaw
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fracture ก็จะทําให้เกิดผลตามต่อฟันแท้ได้มาก
แท้มาก คือช่วงอายุที่นอ้ ยกว่า 4 ปี

เช่นกัน ส่ วนอายุที่เกิดอุบตั ิเหตุที่ทาํ ให้เกิดผลต่อฟัน

ต่ อฟันแท้ อาจเกิดได้ ในลักษณะต่ างๆ ดังนี้
1. White or yellow brown discoloration of enamel พบได้มากที่สุด 23% จะเห็นเป็ นจุดสี ข่นุ อาจ
เป็ นจุดเล็กหรื อจุดใหญ่ เป็ น hypocalcification of enamel คิดว่าเกิดจาก peripheral inflamation ทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลง pH ซึ่งไป interfere ในระยะ maturation stage of enamel (as known as "Turner tooth")
2. White or yellow brown discoloration of enamel with circular enamel hypoplasia จะเห็น
เป็ นแนว horizontal รอบฟัน เป็ นผลเกิดจาก intrusion ของฟันนํ้านม ขณะเด็กมีอายุประมาณ 2 ขวบ เป็ น
defect ของ enamel matrix formation
3. Crown dilaceration
4. Odontoma-like mal formations
5. Root duplication
6. Root dilacerations
7.Partial or complete arrest of root formation
8.Distrubance in eruption

PREVENTION
โดยปกติอุบตั ิเหตุจะเกิดโดยไม่คาดคิด วิธีดีที่สุดก็คือ การให้ความรู ้ท้ งั การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่จะ
เกิดอุบตั ิเหตุ และวิธีจดั การเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน การป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับฟันหน้าในเด็กนี้ ทํา
ได้โดย
1. ให้ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนทราบถึงสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดภยันตรายได้บ่อยๆ และวิธีที่จะ
ป้ องกัน
2. ในเด็กที่มีฟันหน้ายืน่ แนะนําให้ทาํ การจัดฟัน
3. ให้ใช้ faceguard or Mouth guard ในเวลาเล่นกีฬาที่มีความเสี่ ยงต่อการล้มหรื อถูกตี
4 คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นงั่ รถ
5. ใส่ หมวกนิรภัยทุกครั้งขับขี่จกั รยานยน
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EMERGENCY TREATMENT
FOR
TRAUMATIC DENTAL INJURIES ON YOUNG PERMANENT TEETH
ENAMEL INFRACTIONS
รอยร้าวเกิดขึ้นได้บ่อยๆ แต่มกั จะมองข้ามไป หรื อมองไม่เห็น โดยปกติแล้วอันตรายที่เกิดขึ้นกับฟันใน
ลักษณะนี้ไม่จาํ เป็ นต้องให้การรักษาอย่างใด แต่ถา้ มีรอยร้าวที่ชดั เจน ให้ etching and sealing with resin ที่
บริ เวณรอยร้าว อย่างไรก็ตาม enamel infraction นี้ อาจเกิดร่ วมกับภยันตรายชนิดอื่นๆ ได้ เช่น luxation or
root fracture จึงควรต้องติดตามเป็ นระยะๆ
FRACTURE OF THE ENAMEL
Radiographic exam. :periapical view 1 ฟิ ล์ม และ ooclusal view 1 ฟี ลม์ เพื่อดูขนาดของ pulp chamber,
root development or root fracture
EMERGENCY TREATMENT
อันตรายในลักษณะนี้จะพบว่ามีการสูญเสี ยฟันไปเพียงเล็กน้อย การรักษา
- ถ้าอีนาเมลหักบิ่นไปและมีส่วนที่คมอยู่ ก็ให้กรอลบส่ วนที่คมด้วย sandpaper dises
แล้วทาส่ วนนี้ดว้ ย protective varnish หรื อใช้ topical fluoride
- ในกรณี กท็ าํ ให้มีการสูญเสี ยเนื้อฟันออกไปมากก็ทาํ การบูรณะให้เพื่อความสวยงาม
โดยใช้ composite resin
FOLLOW - UP
6-8 สัปดาห์ และ 1 ปี เพื่อดูสิ่งต่อไปนี้
1. ฟันนั้นยังคงมีชีวิตอยูห่ รื อไม่
2. การเปลี่ยนแปลงสี ของฟัน
3. รากยังคงเจริ ญต่อไปหรื อหยุดการเจริ ญ
4. ตรวจดูเงาดําที่บริ เวณปลายราก เพื่อหาวิธีรักษาที่เหมาะสมต่อไป
FRACTURE OF ENAMEL AND DENTIN
พบได้บ่อย ๆ ว่าฟันหักประเภทนี้มกั จะถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา ซึ่งอาจเป็ นเพราะผูป้ ่ วยเด็ก
หรื อผูป้ กครองรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อย และฟันนั้นไม่มีอาการเจ็บปวดมากอาจเพียงรู ้สึกเสี ยวฟันบ้างเท่านั้น

18

จึงมิได้มาพบทันตแพทย์หรื อเนื่องจากทันตแพทย์เอง ก็เห็นว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อยเช่นกัน รวมทั้งผูป้ ่ วยยังเด็ก
อยูก่ ลัวจะไม่ร่วมมือจึงไม่ได้รีบให้การรักษา

ฟันที่หกั ถึงขั้นเดนทีนนี้ ผูป้ ่ วยจะรู ้สึกเสี ยวฟันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยเฉพาะความเย็น บริ เวณที่
หักควรได้รับการรักษาในครั้งแรก ไม่ควรปล่อยเดนทีนให้ exposed เพราะแบคทีเรี ยอาจผ่านเข้าไปใน
dentinal tubule ไปถึงพัลพ์ได้ สิ่ งกระตุน้ ต่างๆจากภายนอก เช่น physical (thermal change), chemical
(oral fluids), bacterical (bacterial plaque) เหล่านี้ลว้ นเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดการอักเสบของพัลพ์ได้ การปล่อย
เดนทีนให้ exposed มักจะทําให้ฟันนั้นมีโอกาสตายมากขึ้น
การตรวจและถ่ ายภาพรังสี : - periapical view+ occlusal view เพื่อดูขนาดของพัลพ์, stage of root
development,evaluate root fracture ถ้ามีแผลที่บริ เวณแก้มหรื อริ มฝี ปาก ให้ถ่ายภาพรังสี เพื่อดู foreign
material
EMERGENCY TREATMENT
จุดประสงค์ ในการรักษา
1 เพื่อป้ องกันพัลพ์จากสารเคมีหรื ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้ง bacterial contaminate
2. เพื่อป้ องกันมิให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกปวดหรื อเสี ยวฟันจากสิ่ งกระตุน้ ต่าง ๆ
3. ป้ องกันการล้มเอียงของฟันข้างเคียง
4. เพื่อบูรณะให้เกิดความสวยงาม
วิธีการรักษา
-กรณี ที่นาํ ส่ วนที่หกั มาด้วย ก็สามารถนํามา bonded ติดกับฟันได้เลย (หาอ่านเพิ่มเติม)
-กรณี ที่หกั ใกล้พลั พ์ ปิ ดเดนทีนที่ exposed ด้วยแคลเซี่ยมไฮดรอกไซด์ชนิดแข็งตัวเร็ วเช่น dycal ปิ ด
ทับด้วย GI cement และทําการบูรณะด้วย Composite resin
-ถ้าผูป้ ่ วยเด็กไม่สามารถทนการรักษานานได้ หรื อมีเวลาไม่พอที่จะให้การรักษาต่อก็ปิดส่ วนเดนทีน
ที่ exposed ด้วย GI cement ไปก่อน แล้วจึงค่อยนัดมาทําการบูรณะด้วยคอมโพสิ ต
- ถ้ามีเวลาพอก็ทาํ การบูรณะด้วยคอมโพสิ ตได้เลย
FOLLOW-UP
6-8 สัปดาห์ 1 ปี เพื่อตรวจดูสภาวะของพัลพ์ของฟันที่ได้รับอันตราย
สภาพของพัลพ์ที่ตรวจพบในครั้งนี้ อาจเป็ นได้ 3 อย่าง
1. พัลพ์ยงั คงมีชีวิตอยูอ่ ย่างปกติ
2. ถ้าสภาพของพัลพ์ยงั คงเป็ นปัญหาก็ให้ตรวจติดตามผลในครั้งต่อไปอย่างใกล้ชิด
3. ถ้าพัลพ์ตายก็ทาํ การรักษาคลองรากฟันต่อไป
PROGNOSIS
ฟันที่หกั ในแบบนี้ พบว่าส่ วนใหญ่ฟันจะยังคง vital อยู่ ฟันที่ไม่มี sign ของ periodontal injury ร่ วมด้วย
ก็ไม่ค่อยพบ necrosis จากการศึกษาพบเกิด pulp necrosis ได้ 1-6 %
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FRACTURE OF ENAMEL AND DENTIN WITH PULP EXPOSED
การรักษา
ในฟันแท้ที่รากยังเจริ ญไม่สมบูรณ์ ควรพยายามเก็บฟันนั้นให้ยงั คงมีชีวติ อยู่ ด้วยการทํา pulp
capping or partial pulpotomy โดยใช้แคลเซี่ยมไฮครอกไซด์ แต่ถา้ อุบตั ิเหตุน้ นั เกิดขึ้นนานแล้ว พัพล์เกิด
necrosis การรักษาก็จะทําเป็ น Apexification
PARTIAL PULPOTOMY
จุดประสงค์เพือ่ ให้พลั พ์ยงั คงมีชีวิตอยูแ่ ละมีการเจริ ญของรากต่อไปตามปกติ
Indications
- ฟันหักทะลุพลั พ์ ขนาดของจุดทะลุและระยะเวลาที่หกั ไม่จาํ กัดตราบใดที่พลั พ์ยงั คงมีชีวิตอยู่ และ
healthy หรื อมีลกั ษณะ hyperplastic
- ฟัน open or closed apex
- ไม่มี complication เช่น รากหักหรื อฟันเคลื่อนที่ไป
วิธีทาํ ใช้ diamond round bur airotor ตัดพัลพ์ลงไป 2 ม.ม. จากจุดทะลุ ล้างบริ เวณที่ตดั ด้วยนํ้าเกลือจนเลือด
หยุด ปิ ดแผลด้วยแคลเซี่ยมไฮดรอกไซด์ผสมนํ้ากลัน่ หรื อ dycal ตามด้วย glass ionomer cement อุดด้วย
composite
Follow-up 6 - 8 อาทิตย์, 1 ปี
Prognosis
Pulp healing 94 - 96 %
ROOT FRACTURE
ฟันที่รากหักอาจพบว่ามีการโยกหรื อเคลื่อนที่ ควรมีการถ่ายภาพรังสี มากกว่า 1 ภาพเพื่อตรวจหารอยหัก
การรักษา
จับฟันเข้าที่ให้เร็ วที่สุด
ยึดฟันด้วย flexible splint นาน 4 สัปดาห์ แต่ถา้ หักใกล้ cervical area ให้ยดึ นาน 4 เดือน
ติดตามผลการรักษา 4 w,6-8w,4m,6m,1y จนถึง5ปี ถ้าเกิด pulp necrosis ก็ทาํ การรักษาคลองรากต่อไป
CONCUSSION
ฟันเคาะเจ็บแต่ไม่โยก
การรักษา
ไม่จาํ เป็ นต้องให้การรักษาใด เพียงติดตามอาการ 4w,6-8w,1y
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SUBLUXATION
ฟันเคาะเจ็บ โยก แต่ไม่เคลื่อนที่
การรักษา
โดยปกติไม่ตอ้ งให้การรักษาใดแต่อาจทําการยึดฟันด้วย flexible splint 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้
ผูป้ ่ วยรู ้สึกสบายขึ้น และนัดติดตามผลการรักษา 2,4,6-8w,6 m,1y
EXTRUSION
ฟันยืน่ ยาวออกมาจาก socket
การรักษา
ดันฟันกลับเข้าที่ ยึดฟันด้วย flexible splint 2 สัปดาห์
ติดตามการรักษา 2,4,6-8w,6m,1y จนถึง5ปี เพื่อดูการหายและดูวา่ รากมีการสร้างต่อหรื อไม่ ถ้าพบ sign of
apical periodontitis ให้ทาํ การรักษาคลองรากฟัน
LATERAL LUXATION
การรักษา
ดันฟันกลับเข้าที่ ยึดฟันด้วย flexible splint 4 สัปดาห์ ติดตามดูสภาพของพัลพ์ ถ้าพบว่าเกิด pulp
necrosis ก็ให้รีบทําการรักษาคลองราก เพื่อป้ องกัน root resorption
INTRUSION
การรักษา
ฟันที่รากยังสร้ างไม่ สมบูรณ์ ปล่อยให้มี spontaneous eruption แต่ถา้ ฟันไม่เคลื่อนใน 2-3 สัปดาห์ ให้ดึงฟัน
โดยใช้ orthodontic reposition
ในกรณี มีintrude มากกว่า 7 มม. ให้ใช้ orthodontic or surgical reposition
ติดตามการรักษา 2,4,6-8w,6m,1y -5y ดูการeruption ของฟัน ดู lamina dura ,root resorption, pulp necrosis
ถ้าพบความผิดปกติ ให้รักษาคลองรากฟัน

STABILIZATION (SPLINTING)
ภายหลังที่เกิดภยันตรายขึ้นแล้ว วิธีการที่จะกระทําเพื่อยึดฟันไว้ให้อยูน่ ิ่งนั้นไม่ควรเป็ นการกระทําที่จะ
ไปเพิม่ แรง และ pressure ให้กบั ฟันซี่น้ นั เครื่ องมือเหล่านี้ควรจะสามารถอยูใ่ นปากได้นาน โดยทัว่ ไปใช้
เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ถึง 4เดือน splint ที่นิยมใช้กนั มากได้แก่เครื่ องมือที่ใช้เพื่อจะยึดฟันให้อยูน่ ิ่งนั้นมี
หลายแบบ-suture splintม-arch bar splintม-composit splint, flexible wire-compositโดยใช้ 0.020"
Orthodontic wire (0.3 - 0.4 mm.), Protemp or Luxatemp ,TTS splint
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หลักโดยทัว่ ไปของการทํา splinting
- ทําได้ง่ายโดยใช้วสั ดุที่มีในคลินิก
- พยายามไม่ให้เกิดแรงหรื อ pressure เพิ่มกับฟัน
- splint ต้องไม่เกิดเป็ นอันตรายต่อเหงือก, ไม่รบกวนการสบฟัน
- สามารถทําความสะอาดได้ง่ายไม่เป็ นที่สะสมเศษอาหาร
- ถ้าจําเป็ นต้องทําการรักษาคลองรากฟัน สามารถทําได้
- สามารถยึดฟันให้อยูต่ าํ แหน่งที่ตอ้ งการได้ เป็ นระยะเวลานานเท่าที่ตอ้ งการ
SPLINTING PERIOD
ตารางสรุ ประยะเวลาการใส่ เฝื อกฟัน
ชนิดของภยันตราย
ระยะเวลาใส่ เฝื อกฟัน
1-2 สัปดาห์
Subluxation.
2 สัปดาห์
Extrusive luxation
4 สัปดาห์
Lateral luxate
4-8 สัปดาห์
Intrusion (splint หลังจากทํา ortho or surgical reposition)
2 สัปดาห์
Avulsion ฟันอยูน่ อกปากน้อยกว่า 60 นาที
4 สัปดาห์
Avulsion ฟันอยูน่ อกปากนานเกิน 60 นาที
4 สัปดาห์
รากฟันหัก บริ เวณ apical or middle third
4 เดือน
รากฟันหัก บริ เวณ cervical
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