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ถุงน ้าปลายรากฟันในกระดูกขากรรไกรบนด้านหน้า 

(Radicular cyst of the anterior maxilla) 
 

ศิริโสภา ทองมี 
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

 

บทคัดย่อ 

ที่มาของปัญหา : ถุงน้้าปลายรากฟันเป็นถุงน้้าที่พบบ่อยที่สุดในขากรรไกร เป็นถุงน้้าที่เกิดจากการอักเสบ 
ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ ถูกพบโดยบังเอิญจากภาพถ่ายรังสี แต่เมื่อมีอาการอักเสบร่วมด้วยจะก่อให้เกิด
ความเจ็บปวด ในกรณีที่รอยโรคถุงน้้าด้าเนินมาเป็นเวลานาน อาจท้าให้เกิดอาการบวม ฟันโยก กระดูกรอบ
รากฟันและรากฟันซี่ข้างเคียงมีการละลายได้ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาและรักษาผู้ป่วยที่มีถุงน้้าปลายรากในกระดูกขากรรไกรบนด้านหน้า 1 ราย 

รูปแบบการศึกษา : ผ่าตัดเลาะถุงน้้าปลายรากฟันออกภายใต้ยาชาเฉพาะที่ 

ผลการศึกษา : สามารถเลาะถุงน้้าปลายรากฟันออกได้หมด ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาคลองรากฟันต่อได้ 
และมีการสร้างกระดูกเข้ามาในต้าแหน่งที่เคยเป็นถุงน้้า 

สรุป : ถุงน้้าปลายรากฟันเป็นถุงน้้าที่พบบ่อยที่สุดของถุงน้้าที่เกิดในขากรรไกร มักสัมพันธ์กับฟันไม่มีชีวิต      
มีสาเหตุจากการอักเสบบริเวณปลายรากท้าให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่ออักเสบแล้วไปกระตุ้นเยื่อบุผิวตกค้างของ
มาลาเซ่ให้สร้างถุงน้้า รายงานกรณีศึกษาฉบับนี้แสดงการรักษาและผลการรักษาผู้ป่วยหญิงอายุ 46 ปี          
ที่มีอาการปวดและบวมบริเวณเพดานปากด้านหน้าตรงต้าแหน่งฟันตัดกลางบนขวา และฟันตัดกลางบนขวา 
ไม่ตอบสนองต่อการมีชีวิตของฟัน ทันตแพทย์ได้รักษาคลองรากฟัน และได้เปลี่ยนยาในคลองราก 4 ครั้ง แต่ยัง
มีอาการบวมบริเวณเพดานปากเท่าเดิม ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากจึงได้ท้าการผ่าตัดเลาะถุงน้้า         
ปลายรากฟันออก ติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 11 เดือน พบมีการสร้างกระดูกเข้ามาในบริเวณท่ีเคยเป็นถุงน้้า 
และอวัยวะปริทันต์รอบรากฟันมีลักษณะดีขึ้น 
 
ค้าส้าคัญ : ถุงน้้าปลายรากฟัน  ฟันไม่มีชีวิต  การผ่าตัดเลาะถุงน้้า 
 
บทน้า 

ถุงน้้าปลายรากฟัน (radicular cyst) หรือถุงน้้ารอบรากฟัน (periapical cyst) เป็นถุงน้้าที่พบบ่อย
ที่สุดที่เกิดในขากรรไกร เป็นถุงน้้าที่เกิดจากการอักเสบ (inflammatory cyst)(1) พบได้ร้อยละ 52(2) พบมาก

รายงานกรณีศึกษา 
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ในช่วงอายุ 30 - 60 ปี พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง(3) มักพบที่ขากรรไกรบนโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้า 
ตามมาด้วยขากรรไกรบนด้านหลัง ขากรรไกรล่างด้านหลัง และขากรรไกรล่างด้านหน้า มักสัมพันธ์กับฟันไม่มีชีวิต(1) 

 สาเหตุของการเกิดถุงน้้าปลายรากฟันเกิดจากการอักเสบบริเวณปลายรากที่มีการแพร่กระจายการติด
เชื้อจากโพรงประสาทฟัน โดยสาเหตุการอักเสบดังกล่าวเกิดจากการตายของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน 
(pulp necrosis) ซึ่งอาจเกิดจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันได้รับการกระแทก
อย่างรุนแรง (trauma) การอักเสบบริเวณปลายรากจะท้าให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่ออักเสบ โดยไปกระตุ้นเยื่อบุผิว
ตกค้างของมาลาเซ่ (epithelial cell rests of Malassez) ซึ่งเป็นเซลล์ที่พบในเนื้อเยื่อปริทันต์ ท้าให้เกิดการ
สร้างถุงน้้า(4) 

ถุงน้้าปลายรากฟันส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ ถูกพบโดยบังเอิญจากการถ่ายภาพรังสี แต่เมื่อมีการ
อักเสบร่วมด้วยจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดในผู้ป่วยรายนั้นๆ ในกรณีที่รอยโรคถุงน้้ามีการด้าเนินมาเป็น
เวลานาน อาจท้าให้เกิดอาการบวม ฟันโยก กระดูกรอบรากฟันและรากฟันซี่ข้างเคียงมีการละลาย(5) โดยทั่วไป
จะไม่ท้าให้กระดูกมีการขยายตัว(1) 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาและรักษาผู้ป่วยที่มีถุงน้้าปลายรากฟันในกระดูกขากรรไกรบนด้านหน้า 1 ราย 
 
วิธีด้าเนินการศึกษา 

1. รับผู้ป่วยและตรวจสุขภาพช่องปาก 
2. ขออนุญาตผู้ป่วยเพื่อจัดท้ารายงานกรณีศึกษา 
3. ถ่ายภาพรังสี อธิบายทางเลือกในการรักษา และวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วย 
4. ท้าการรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดเลาะถุงน้้าออกภายใต้ยาชาเฉพาะที่ 
5. ติดตามผลการรักษา 

 
พยาธิสภาพการรักษาและการพยาบาลที่ส้าคัญ 

การวินิจฉัยจะพิจารณาจากอาการทางคลินิก ลักษณะภาพรังสี และลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา     
โดยลักษณะทางภาพรังสีจะพบเงาโปร่งรังสี (radiolucent area) ที่มีลักษณะกลมหรือรี ล้อมรอบด้วยขอบทึบ
รังสี มีขอบเขตชัดเจนบริเวณปลายรากฟัน อาจพบการละลายของรากฟันร่วมด้วย(5) 

ลักษณะทางจุลวิทยาพบผนังถุงน้้าบุด้วยเยื่อบุผิวชนิดสความัสแบบไม่มีเคอราติน สามารถพบการ
สะสมของแคลเซียมในชั้นเยื่อบุผิว ซึ่งเรียกว่า Rushton bodies นอกจากนี้ยังพบคลอเลสเตอรอลเคลฟท์ที่อยู่
กับเซลล์ขนาดใหญ่หลายนิวเคลียส (cholesterol clefts with multinucleated giant cells) และพบเซลล์
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบเฉียบพลันในชั้นเยื่อบุผิว ส่วนเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบแบบ
เรื้อรังพบในชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน(6) 



OPEN ACCESS SAKON NAKHON PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE 3 

 

การรักษาถุงน้้าปลายรากฟัน ในกรณีที่ถุงน้้ามีขนาดเล็กสามารถรักษาได้โดยการถอนฟันซี่ที่เป็น
สาเหตุออกร่วมกับการใช้เครื่องมือเข้าไปท้าความสะอาดบริเวณปลายราก หรือถ้าผู้ป่วยไม่ต้องการถอนฟันและ
ฟันถูกประเมินแล้วว่าสามารถเก็บไว้ได้ อาจพิจารณารักษาคลองรากฟัน และถ้าอาการไม่ดีขึ้นจึงพิจารณา
ผ่าตัดปลายรากฟันร่วมกับท้าความสะอาดบริเวณปลายรากร่วมด้วย (apicoectomy) ในกรณีที่ถุงน้้ามีขนาดใหญ่ 
จ้าเป็นต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย ได้แก่ การผ่าตัดเลาะรอยโรคออกครั้งเดียว (enucleation) หรือผ่าตัดเปิด
ระบายของเหลวภายในถุงน้้า (marsupialization) ร่วมกับการเลาะรอยโรคออก(5,7)  
 
ผลการศึกษา 

รายงานผู้ป่วย 
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 46 ปี ถูกส่งตัวจากทันตแพทย์รักษาคลองรากฟันมาพบทันตแพทย์ศัลยกรรมช่อง

ปากเพ่ือปรึกษาเรื่องการผ่าตัดเลาะถุงน้้าบริเวณปลายรากฟันซี่ 11 ผู้ป่วยมีอาการปวดฟันมาประมาณ 1 ป ี
ปวดแบบเป็นๆหายๆ และมีเหงือกบวมด้านเพดาน โดยอาการค่อยๆ บวมข้ึน ไม่เคยยุบ ผู้ป่วยไม่มีประวัติได้รับ
อุบัติเหตุบริเวณใบหน้า ผู้ป่วยได้เริ่มการรักษาคลองรากฟันเมื่อ 6 เดือนก่อน เนื่องจากทันตแพทย์รักษาคลอง
รากฟันตรวจไม่พบการมีชีวิตของฟันซี่ 11 และฟันซี่ 11 ได้รับการเปลี่ยนยาในคลองรากฟัน 4 ครั้ง แต่ยังมี
อาการปวดและบวมเหมือนเดิม ผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจ้าตัวและปฏิเสธการแพ้ยา ตรวจภายนอกช่องปากไม่พบ
ความผิดปกติใดๆ ตรวจภายในช่องปากพบฟันซี่ 11 มีรอยร้าวบริเวณผิวฟันด้านริมฝีปาก (labial surface) 
ปลายฟันสึก ไม่มีรอยผุ มีวัสดุอุดชั่วคราวอุดเต็มขอบของรูเปิดรักษาคลองรากฟันทางด้านเพดานปาก ฟันโยก
ระดับ 1 เคาะเจ็บ บวมบริเวณด้านเพดานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ดังรูปที่ 1 คล้าเจ็บ คล้าได้
ลักษณะเหมือนมีของเหลวอยู่ภายใน (fluctuant) จากภาพรังสีเทคนิคบริเวณกว้าง (occlusal topography) 
พบเงาโปร่งรังสีวงเดียวที่มีขอบเขตชัดเจนที่บริเวณปลายรากฟันซ่ี 12 ถึง 21 ดังรูปที่ 2 จากลักษณะทางคลินิก
ให้การวินิจฉัยแยกโรคได้ดังนี้ ถุงน้้าปลายรากฟัน (radicular cyst) ถุงน้้าท่อนาโซพาลาทีน (nasopalatine 
duct cyst) และเนื้องอกอะมีโลบลาสโตมา (ameloblastoma) ชนิด unicystic ameloblastoma และควร
ส่งตรวจเพิ่มเติมโดยการตัดชิ้นเนื้อบางส่วนเพ่ือการวินิจฉัย (incisional biopsy) เพ่ือให้ทราบผลการวินิจฉัยที่
แน่นอน แต่ทั้งนี้จากลักษณะทางคลินิก ต้าแหน่งรอยโรคที่อยู่บริเวณปลายรากของฟันตาย และอายุของผู้ป่วย
ที่เกิดรอยโรค จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นถุงน้้าปลายรากฟัน 

อธิบายวิธีการรักษาและภาวะแทรกซ้อนให้ผู้ป่วยรับทราบ โดยวิธีแรกคือ การผ่าตัดเปิดระบาย
ของเหลวภายในถุงน้้า ให้ถุงน้้ามีขนาดเล็กลงแล้วค่อยเลาะถุงน้้าออก และวิธีที่ 2 คือการเลาะถุงน้้าออกโดยไม่
มีการผ่าเปิดระบายถุงน้้า ซึ่งผู้ป่วยได้เลือกวิธีที่ 2 โดยการผ่าตัดเลาะถุงน้้าออกทั้งก้อนภายใต้ยาชาเฉพาะที่ 
(surgical enucleation under local anesthesia) โดยการเปิดแผ่นเหงือกทางด้านเพดานแบบเลาะไปตาม
คอฟัน (envelop flap) จะพบถุงน้้าบริเวณที่นูนออกมาด้านเพดาน ไม่มีกระดูกหุ้ม ค่อยๆ เลาะถุงน้้าถึง   
ด้านริมฝีปากพบว่าไม่มีกระดูกคลุมถุงน้้าเช่นกัน จึงท้าการเปิดเหงือกทางด้านริมฝีปากด้วย เพ่ือให้เห็นขอบเขต
ผนังถุงน้้าชัดเจน และการเลาะถุงน้้าทางด้านริมฝีปากสามารถเลาะได้ง่ายกว่าด้านเพดานปาก ขณะท้าการเลาะ
ถุงน้้ามีน้้าในถุงน้้าลักษณะเป็นหนองสีขาวขุ่นไหลออกมา และผนังถุงน้้าอยู่ติดกับเยื่อบุโพรงอากาศข้างจมูก 
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(maxillary sinus membrane) ถุงน้้าเลาะได้ออกมาเป็นชิ้นเดียวขนาด 2.5x1.5x1 เซนติเมตร ดังรูปที่ 3   
ท้าความสะอาดบริเวณท่ีผ่าตัดด้วยน้้าเกลือ และเย็บปิดแผล 

ติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยมาตัดไหมบริเวณแผลผ่าตัด ผู้ป่วยไม่ปวดแผล แต่ มี
อาการคัดจมูกข้างขวา รู้สึกจมูกมีกลิ่นเหม็น ไม่มีอาการปวดจมูก มีอาการชาบริเวณเพดานปากด้านหน้า
เล็กน้อย บริเวณแผลผ่าตัดไม่มีหนอง จึงได้ท้าการตัดไหม พร้อมทั้งถ่ายภาพรังสีหลังการผ่าตัด ดังรูปที่ 4   
จ่ายยาปฏิชีวนะเพ่ือรักษาภาวะไซนัสอักเสบ ซึ่งอาจเกิดจากการระคายเคืองของเยื่อบุโพรงอากาศข้างจมูกใน
ระหว่างการเลาะถุงน้้า หรือถุงน้้ามีการอักเสบดังเห็นจากน้้าในถุงน้้ามีลักษณะเป็นหนองสีขาวขุ่น ซึ่งอาจท้าให้
เยื่อบุโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบได้ และจ่ายวิตามินบีรวมเพ่ือบรรเทาอาการชา 

2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยไม่รู้สึกมีกลิ่นเหม็นในรูจมูก มีอาการชาบริเวณเพาดานปากด้ านหน้า 
ลดลง การตรวจติดตามผลการรักษาดังรูปที่ 5 และผลทางพยาธิวิทยาให้การวินิจฉัยว่าเป็นถุงน้้าปลายรากฟัน 
(ภาพทางจุลวิทยาแสดงลักษณะเยื่อบุผิวสความัสแบบไม่มีเคอราติน ผนังของถุงน้้าเต็มไปด้วยเซลล์ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการอักเสบ มีคลอเลสเตอรอลเคลฟท์ เซลล์ขนาดใหญ่หลายนิวเคลียส และเซลล์เม็ดเลือดแดง ไม่มี
ลักษณะของเซลล์ที่มีรูปร่างผิดปกติ หรือไม่พบลักษณะของเซลล์มะเร็ง) 

3 เดือนหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยไม่มีอาการใดๆ ไม่รู้สึกชา ตรวจในช่องปากไม่พบลักษณะผิดปกติ     
คล้าแข็งคล้ายลักษณะกระดูกตรงบริเวณที่เคยเป็นถุงน้้า ภาพรังสีพบมีการสร้างกระดูกเข้ามาในบริเวณที่เคย
เป็นถุงน้้า แต่ความหนาแน่นของกระดูกยังมีปริมาณน้อย กระดูกสร้างเข้ามาถึงปลายรากซี่ 11 และ 21 ดังรูปที่ 6 

11 เดือนหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยไม่มีอาการใดๆ ตรวจในช่องปากไม่พบลักษณะผิดปกติ ภาพรังสีพบ
ความหนาแน่นของกระดูกเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังน้อยกว่าความหนาแน่นของกระดูกปกติ ดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 1 การตรวจภายในช่องปาก (1) ภาพด้านหน้า (2) ขากรรไกรบน (3) การสบฟันด้านขวา (4) การสบฟัน
ด้านซ้าย (5) ขากรรไกรล่าง 

 

รูปที่ 2 การตรวจทางภาพรังสีเทคนิคบริเวณกว้าง พบเงาโปร่งรังสีวงเดียวขอบเขตชัดเจน มีขอบสีขาวบางๆ 
ล้อมรอบ (unilocular radiolucent area with corticated border) อยู่บริเวณปลายรากฟันซี่ 12 – 21  

   

รูปที่ 3 การผ่าตัดเลาะถุงน้้าปลายรากฟัน (1) การเปิดเหงือกทางด้านเพดานปาก (2) การเปิดเหงือกทางด้าน
ริมฝีปาก (3) ถุงน้้าปลายรากฟัน 

1 

2 

 

3 4 

5 

 

1 2 3 
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รูปที่ 4 ภาพรังสีเทคนิคบริเวณกว้างหลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์ พบเงาโปร่งรังสีขอบเขตไม่ชัดเจนบริเวณปลาย
รากฟันซี่ 13 – 21  

   

รูปที่ 5 ติดตามผลการรักษา 2 สัปดาห์ (1) ภาพด้านหน้า (2) ภาพขากรรไกรบน (3) ภาพพยาธิวิทยา 
ก้าลังขยาย 0.5 เท่า แสดงลักษณะเยื่อบุผิวสความัสแบบไม่มีเคอราติน ผนังของถุงน้้าเต็มไปด้วยเซลล์ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ มีคลอเลสเตอรอลเคลฟท์ เซลล์ขนาดใหญ่หลายนิวเคลียส และเซลล์เม็ดเลือด
แดง ไม่มีลักษณะของเซลล์ที่มีรูปร่างผิดปกติ หรือไม่พบลักษณะของเซลล์มะเร็ง 

 

รูปที่ 6 ติดตามผลการรักษา 3 เดือน: ภาพถ่ายรังสีเทคนิคบริเวณกว้าง พบมีการสร้างกระดูกรอบๆ บริเวณที่
เคยเป็นถุงน้้า 

3 2 1 
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รูปที่ 7 ติดตามผลการรักษา 11 เดือน: ภาพถ่ายรังสีเทคนิคบริเวณกว้าง พบมีการสร้างกระดูกเข้ามาในบริเวณ
ที่เคยเป็นถุงน้้ามากข้ึน เมื่อเทียบกับภาพรังสีการติดตามผลการรักษาท่ี 3 เดือน 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ถุงน้้าปลายรากฟันเป็นถุงน้้าที่พบมากที่สุดของถุงน้้าที่เกิดในขากรรไกร พบได้ร้อยละ 52 – 68(8,9) 
พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 1.6 เท่า อาจเนื่องมาจากผู้หญิงจะกังวลสุขภาพช่องปากมากกว่า(3) 

ถุงน้้าปลายรากฟันเกิดจากพยาธิสภาพที่โพรงประสาทฟัน เช่น ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน หรือฟันที่ได้รับ
อุบัติเหตุ ท้าให้เกิดกระบวนการอักเสบต่อไปยังเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน ในระยะแรกอาจไม่แสดงอาการใดๆ 
มักตรวจพบจากภาพถ่ายรังสี จนรอยโรคมีขนาดใหญ่มากขึ้น หรือมีการติดเชื้อร่วมด้วย ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้
ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์(1) 

การรักษาถุงน้้าปลายรากฟันในกรณีถุงน้้าปลายรากฟันมีขนาดเล็ก การรักษาคลองรากฟันหรือถอน
ฟันอย่างเดียวอาจจะสามารถรักษาถุงน้้าปลายรากฟันให้หายได้ แต่ถ้าถุงน้้าปลายรากฟันมีขนาดใหญ่อาจต้อง
ท้าการรักษาคลองรากฟันหรอืถอนฟันร่วมกับการผ่าตัด(10) ซึ่งท้าได้ทั้งการเลาะถุงน้้าออกครั้งเดียว หรือท้าการ
ผ่าตัดเปิดระบายของเหลวภายในถุงน้้า เพ่ือลดขนาดรอยโรคก่อนผ่าตัดเลาะถุงน้้า(5) ซึ่งข้อดีของการผ่าตัดเลาะ
ถุงน้้าออกครั้งเดียวคือ สามารถน้ารอยโรคออกทั้งหมดได้ในครั้งเดียว และน้ารอยโรคทั้งหมดนั้นส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพ่ือยืนยันผลการวินิจฉัย ใช้ระยะเวลาในการรักษาน้อยกว่า ไม่ต้องมีการผ่าตัดซ้้า และไม่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยมากนัก ส่วนการผ่าตัดเปิดระบายของเหลวภายในถุงน้้าเป็นการผ่าตัดเพ่ือลด
ความดันภายในถุงน้้ า และท้าให้ถุงน้้ ามีขนาดเล็กลงก่อนท้าการผ่าตัดควักถุงน้้ าออก เป็นการลด
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผ่าตัดรอยโรคขนาดใหญ่ครั้งเดียว เช่น อาการชา ภาวะเลือดออกมาก 
การผ่าตัดทะลุโพรงอากาศบริเวณใบหน้าที่อยู่ข้างเคียงรอยโรค หรืออาจเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรหักได้    
แต่การรักษาวิธีนี้จ้าเป็นต้องผ่าตัดซ้้า และอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการฉีดน้้าเกลือล้างท้าความสะอาด
ทุกวันหลังจากผ่าตัดเปิดเหงือกตรงรอยโรครอบปลายรากแล้วใส่ท่อระบายค้างไว้ และความร่วมมือของผู้ป่วย
ในการกลับมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง(11,12) 

ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีประวัติได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า ฟันซี่ 11 มีรอยร้าวบริเวณผิวฟันด้านริมฝีปาก 
ปลายฟันสึก ไม่มีรอยผุ ฟันโยกระดับ 1 นอกจากนี้ภายในช่องปากยังพบฟันสึกหลายซี่ อาจพิจารณาได้ว่า
คนไข้ชอบกัดหรือเคี้ยวอาหารที่มีลักษณะแข็ง จนท้าให้ฟันซี่ 11 มีรอยร้าว และถุงน้้ารอบรากฟันอาจเกิดจาก
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การบาดเจ็บเหตุสบฟัน (trauma occlusion) เนื่องจากถุงน้้ามีขนาดใหญ่ท้าให้การรักษาคลองรากฟันอย่าง
เดียวไม่เพียงพอ ดังเห็นได้จากผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนยาในคลองราก 4 ครั้ง แต่อาการบวมก็ไม่ได้ลดลง     
ก่อนการผ่าตัดเลาะถุงน้้าในผู้ป่วยรายนี้ควรท้าการวินิจฉัยแยกโรคก่อน โดยรอยโรคที่เป็นไปไดม้ากที่สุดคือ 

1. ถุงน้้าปลายรากฟัน เป็นรอยโรคที่มีสาเหตุจากฟัน (odontogenic lesion) มีลักษณะทางคลินิกที่รอย
โรคค่อยๆ โต มักไม่ค่อยมีอาการ รอยโรคเกี่ยวข้องกับฟันตาย มักพบถุงน้้าปลายรากฟันในช่วงอายุ 
30 – 60 ปี ต้าแหน่งของรอยโรคอยู่บริเวณปลายรากฟัน มักพบบริเวณขากรรไกรบนด้านหน้ามาก
ที่สุด และถุงน้้าปลายรากฟันเป็นถุงน้้าที่พบมากที่สุดในขากรรไกร(1) 

2. ถุงน้้าท่อนาโซพาลาทีน เป็นถุงน้้าที่พบมากที่สุดในรอยโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากฟัน (non – 
odontogenic lesion) มักพบในช่วงอายุ 40 – 60 ปี มักไม่ค่อยมีอาการ หรืออาจบวมบริเวณเพดาน
ปากด้านหน้า มักไม่ท้าให้เกิดการละลายของรากฟัน (root resorption)(1) ซึ่งผู้ป่วยอาจเป็นถุงน้้าท่อ
นาโซพาลาทีนได้ เพราะถุงน้้ามีขนาดใหญ่อาจกดเบียดปลายรากฟันท้าให้เกิดฟันตายได้ 

3. อะมีโลบลาสโตมา ประเภท unicystic ameloblastoma เป็นรอยโรคที่มีสาเหตุจากฟัน รอยโรคจะ
ค่อยๆโต มักพบในผู้ป่วยเด็ก หรือช่วงอายุประมาณ 20 ปี ไม่ค่อยมีอาการ หรือมีอาการบวมแต่ไม่ปวด 
มักพบในขากรรไกรล่างมากกว่าร้อยละ 90(1) 

หลังจากนั้นควรส่งตรวจเพ่ิมเติมโดยการตัดชิ้นเนื้อบางส่วนเพ่ือการวินิจฉัย (incisional biopsy) 
เพ่ือให้ทราบผลการวินิจฉัยที่แน่นอน ซึ่งทันตแพทย์ทั่วไปสามารถท้าการวินิจฉัยแยกโรคและท้าการตัดชิ้นเนื้อ
บางส่วนก่อนท้าการส่งต่อผู้ป่วยไปพบทันตแพทย์เฉพาะทางได้ 

จากการวินิจฉัยแยกโรค ซึ่งรอยโรคท้ัง 3 รอยโรคมีวิธีรักษาที่เหมือนกันคือการเลาะถุงน้้าออกทั้งก้อน 
(enucleation) การรักษาผู้ป่วยรายนี้ควรท้าการผ่าตัดเปิดระบายของเหลวภายในถุงน้้าก่อน เพ่ือลดขนาดถุงน้้า 
และลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัดรอยโรคขนาดใหญ่ครั้งเดียว แต่การผ่าเปิดระบายของเหลวภายใน
ถุงหรือการใส่ท่อช่วยระบายทางด้านเพดานมักท้าให้ผู้ป่วยร้าคาญ และลิ้นของผู้ป่วยอาจดุนหรือแตะโดนท่อ
ระบายตลอดเวลา เช่น เวลาพูด หรือเวลาทานอาหาร และนอกจากนี้การผ่าเปิดระบายของเหลวทางด้าน
เพดานปาก มักติดเชื้อได้ง่ายกว่าด้านริมฝีปาก และปัจจัยทางด้านระยะทางจากบ้านของผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
ค่อนข้างไกล ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รวมทั้ง
ผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัดหลายครั้ง ผู้ป่วยจึงตัดสินใจผ่าตัดเลาะถุงน้้าขนาดใหญ่ครั้งเดียว ท้าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมาคือ ภาวะไซนัสอักเสบ และมีอาการชาบริเวณเพดานปาก แต่ภาวะแทรกซ้อนนั้นก็
ได้รับการรักษาและหายไปในภายหลัง 
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