
OPEN ACCESS SAKON NAKHON PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE 1 

 

รายงานกรณีศึกษา 

 
การผ่าตัดปุ่มกระดูกกลางเพดานก่อนการใส่ฟันเทียม 

 
นางสาวปิยนุช วงศ์เครือศร 

โรงพยาบาลสกลนคร 
 

บทคัดย่อ 
ปุ่มกระดูกกลางเพดานปาก (torus palatinus) มีลักษณะนูนลงมาเป็นก้อนหรือเป็นปุ่ม และปกคลุมด้วย

เหงือกสีชมพูที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับเหงือกบริเวณอ่ืนๆในช่องปาก มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันในแต่ละคน 
โดยมีสาเหตุการเกิดที่ไม่ชัดเจน อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย โดยทั่วไปปุ่มกระดูกดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องได้รับการ
รักษาหากมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก จะพิจารณาผ่าตัดออกหากมีขนาดใหญ่มากจนส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องการกิน
อาหาร การพูด การกลืน การกระแทกจนท าให้เกิดแผล หรือขัดขวางต่อการใส่ฟันเทียม เป็นต้น   

รายงานผู้ป่วยฉบับนี้ได้กล่าวถึงผู้ป่วยชายไทยอายุ 62 ปี ปฏิเสธโรคทางระบบ ถูกส่งตัวมาผ่าตัดปุ่ม
กระดูกกลางเพดานปาก เพื่อเตรียมช่องปากก่อนการใส่ฟันเทียม จากการตรวจภายในช่องปากพบปุ่มกระดูกกลาง
เพดานปาก ขนาด 2.5x3 ซม. จึงให้การรักษาโดยผ่าตัดปุ่มกระดูกกลางเพดานปากและใส่แผ่นปิดเพดานปาก
หลังจากการผ่าตัด ซึ่งหลังจากท าหัตถการดังกล่าวพบว่าบริเวณแผลเกิดเยื่อเมือกเพดานตาย (necrotic tissue of 
palatal mucosa) และหลังจากติดตามผลการรักษา 1 เดือนพบว่าแผลหายเป็นปกติ  เพดานปากมีสภาพปกติ
เหมาะสมกับการรองรับฐานฟันเทียม 
ที่มาของปัญหา : ปุ่มกระดูกกลางเพดานปากนั้นปกติไม่จ าเป็นต้องได้รับการรักษา แต่หากส่งผลให้เกิดปัญหาใน
เรื่องการกินอาหาร การพูด การกลืน หรือขัดขวางต่อการใส่ฟันเทียม จะพิจารณาผ่าตัดออกเพ่ือให้ได้สันเหงือกที่มี
รูปร่างเหมาะสม ในกรณีศึกษานี้ผู้ป่วยมีปุ่มกระดูกกลางเพดานปากที่ขัดขวางต่อการยึดอยู่และเสถียรภาพที่ดีของ
ฟันเทียม จึงต้องท าการเตรียมช่องปากโดยการผ่าตัดปุ่มกระดูกก่อนการใส่ฟันเทียม 
วัตถุประสงค์ : เพ่ืออธิบายลักษณะทางคลินิก อุบัติการณ์การเกิดโรค ภาวะแทรกซ้อนในการรักษา การวางแผน
การรักษา และข้ันตอนการผ่าตัดปุ่มกระดูกเพดานปาก  
รูปแบบการศึกษา : กรณีศึกษา 
ผลการศึกษา : ผู้ป่วยรายนี้ถูกส่งตัวมาผ่าตัดปุ่มกระดูกกลางเพดานออก เพ่ือเตรียมช่องปากก่อนการท าฟันเทียม 
หลังจากติดตามผลการรักษา 1 เดือนพบว่า ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ แผลหายเป็นปกติ และผู้ป่วยมีสันเหงือก 
ที่เหมาะสมกับการท าฟันเทียม 
ค าส าคัญ :  ปุ่มกระดูกกลางเพดานปาก (Torus palatinus) 
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บทน า 
           ปุ่มกระดูกในช่องปากนั้นเป็นกระดูกที่งอกยื่นออกมาจากกระดูกขากรรไกร จะถูกตั้งชื่อตามบริเวณที่ถูกพบ เช่น 
ปุ่มกระดูกที่อยู่บริเวณกลางเพดานปาก จะถูกเรียกว่าปุ่มกระดูกกลางเพดานปาก (torus palatinus) ปุ่มกระดูกที่
อยู่บริเวณด้านในของขากรรไกรล่างด้านลิ้น จะถูกเรียกว่าปุ่มกระดูกขากรรไกรล่าง (torus mandibularis) และ
ปุ่มกระดูกที่อยู่บริเวณด้านนอกของขากรรไกร จะถูกเรียกว่าปุ่มกระดูกด้านนอกของขากรรไกร ( buccal 
exostosis)(1) 

ซึ่งสาเหตุการเกิดของปุ่มกระดูกนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น กรรมพันธุ์ 
เชื้อชาติ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะของแรงบดเคี้ยวที่มากกว่าปกติ แต่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่าสาเหตุเกิด
จากกรรมพันธุ์(2) โดยส่วนประกอบของปุ่มกระดูกอาจประกอบด้วยกระดูกทึบ (cortical bone) ทั้งหมด หรืออาจ
มีกระดูกพรุน (cancellous bone) อยู่ใต้กระดูกทึบที่ปกคลุมด้วย(3)  

โดยต าแหน่งที่พบได้บ่อยคือปุ่มกระดูกบริเวณกลางเพดานปาก และปุ่มกระดูกบริเวณขากรรไกรล่างด้าน
ลิ้น(4,5) ส่วนปุ่มกระดูกด้านนอกของขากรรไกรพบได้น้อยกว่า (4)  ซึ่งในปุ่มกระดูกกลางเพดานปากนั้นมักจะพบใน
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย(2)  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในประชากรไทยพบอัตราการเกิดปุ่มกระดูกกลาง
เพดานและกระดูกขากรรไกรล่างด้านลิ้นสูงกว่าชาติอ่ืนๆ(6) และช่วงอายุที่พบได้บ่อยคือช่วงวัยผู้ใหญ่หรือช่วงวัยกลางคน(6)  

ลักษณะทางคลินิกของปุ่มกระดูกเพดานปากมีได้หลายแบบซึ่งทั้งขนาด รูปร่าง และอุบัติการณ์ของการ
เกิดปุ่มกระดูกเพดานปากนั้นไม่สัมพันธ์กับแรงกัดสบฟัน (7) อาจมีลักษณะเป็นปุ่มกระดูกนูนฐานกว้าง (sessile) 
หรือปุ่มกระดูกหลายปุ่มติดกัน (multiloculated) หรืออาจเป็นก้าน (pedunculated) แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 
แบน (flat), เป็นปุ่ม (nodular), รูปกระสวย (spindle) และ เป็นกลีบย่อย (lobular)(8) ซึ่งโดยส่วนมากมักพบเป็น
ปุ่มกระดูกขนาดเล็กและขนาดกลาง(9,10) รูปร่างคล้ายกระสวย (spindle-shaped) มักอยู่ในต าแหน่งฟันกรามน้อย
ถึงฟันกราม(10) และถ้าเป็นแบบปุ่มหรือกลีบย่อยจะมีร่องตรงแนวกลางไปตามรอยประสานกึ่งกลางเพดานด้วย (11) 

โดยในกรณีศึกษานี้มีลักษณะทางคลินิกเป็นปุ่มกระดูกกลางเพดานปากขนาดใหญ่และมีรูปร่างเป็นกลีบย่อย 

การวินิจฉัยปุ่มกระดูกหรือกระดูกงอก (exostosis) ขึ้นกับลักษณะทางคลินิกและภาพถ่ายรังสี 
โดยลักษณะทางภาพถ่ายรังสีของปุ่มกระดูกหรือกระดูกงอกจะพบว่าเป็นเงาขาวมีขอบโค้งเรียบชัดเจน(3) 

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดปุ่มกระดูกกลางเพดาน (11) โดยทั่วไปแล้วปุ่มกระดูกดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องได้รับการ
รักษาหากมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก จะพิจารณาผ่าตัดออกหากมีข้อบ่งชี้คือ มีขนาดใหญ่มากจนส่งผลให้มีปัญหาในเรื่อง
การกินอาหาร และการพูด ท าศัลยกรรมเพ่ือเตรียมสันเหงือกให้เหมาะสมก่อนใส่ฟันเทียม (preprosthetic 
surgery)  เป็นแผลจากการบดเคี้ยวเนื่องจากเนื้อเยื่อที่ปกคลุมปุ่มกระดูกค่อนข้างบาง ท าให้เยื่อบุที่ปกคลุมปุ่ม
กระดูกเป็นแผลง่ายและแผลหายยาก ในกรณีศึกษานี้ข้อบ่งชี้ถึงการผ่าตัดปุ่มกระดูกกลางเพดานปากคือท าการ
ศัลยกรรมเพ่ือเตรียมสันเหงือกให้เหมาะสมก่อนใส่ฟันเทียม 

การผ่าตัดปุ่มกระดูกกลางเพดานปากจะท าได้ทั้งภายใต้ยาชาเฉพาะที่ หรือภายใต้การดมยาสลบในกรณีที่
ผู้ป่วยมีความกังวล กลัวการผ่าตัดมาก อาเจียนง่าย หรืออ้าปากได้ไม่นาน(12) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถท าการ
ผ่าตัดปุ่มกระดูกกลางเพดานปากภายใต้ยาชาเฉพาะที่  

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น(13) ได้แก่  
1. ภาวะตกเลือด (Hemorrhage) ในขณะที่ลงรอยกรีดควรหลีกเลี่ยงเส้นเลือดเกรทเตอร์พาลาทีน 

(greater palatine vessel) และเส้นเลือดนาโซพาลาทีน (nasopalatine vessel)   แต่หากมีเลือดออกมาก 
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ที่บริเวณด้านหลังของปุ่มกระดูก ให้ใช้วิธีฉีดยาชาที่มียาบีบหลอดเลือดช่วย และใช้ผ้าก๊อซกดแผลไว้ประมาณ  
10 นาที เพ่ือช่วยห้ามเลือด  

2. ภาวะที่มีเลือดออกในเนื้อเยื่อ (Hematoma) เกิดขึ้นจากการเย็บแผลปิดในขณะที่ยังมีเลือดออกมาก 
และไม่ได้ใส่แผ่นปิดเพดาน (surgical stent) หลังผ่าตัด ซึ่งต้องระวังการติดเชื้อร่วมด้วย วิธีแก้ไขคือให้ดูดหรือ
ระบายเลือดออกเพ่ือช่วยลดระยะเวลาการหายของแผล และควรให้ยาปฏิชีวนะเพ่ือป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัด  

3. เยื่อเมือกเพดานตาย (necrotic tissue of palatal mucosa) เกิดข้ึนจากการที่เปิดแผ่นเหงือกอย่างไม่
ระมัดระวัง ท าให้มีการฉีกขาดของแผ่นเหงือก เกิดการค่ังของเลือด และอาจเกิดการติดเชื้อตามมา ควรป้องกันโดย
ใช้แผ่นปิดเพดาน รวมถึงการท าการผ่าตัดที่ปลอดเชื้อและให้ยาปฏิชีวนะ เมื่อเกิดเนื้อเยื่อตายขึ้น ให้ใช้แผ่นปิด
เพดานที่กรอผิวด้านในออกบางส่วน ปิดกระดูกที่ไม่มีเนื้อเยื่อปกคลุมจนกระทั่งมีเนื่อเยื้อแกรนูเลชัน (granulation 
tissue) มาปกคลุม  

4. กระดูกเพดานแตก (Fracture of the palate) เกิดขึ้นจากการใช้สิ่วอย่างไม่ระมัดระวัง เพราะฉะนั้น
ควรแบ่งปุ่มกระดูกด้วยหัวกรอเป็นชิ้นเล็กๆก่อน แล้วใช้สิ่วตัดออกด้วยแรงพอประมาณ แต่เมื่อเกิดการหักของ
กระดูกเพดานขึ้นแล้ว ให้จัดกระดูกท่ีหักให้เข้าต าแหน่งเดิม แล้วแล้วยึดไว้ด้วยแผ่นปิดเหงือก  

การท าแผ่นปิดเพดาน (surgical stent) ปิดแผลผ่าตัด โดยท าตามวิธีของ Yotnuengnit(14) ให้พิมพ์ปาก
ด้วยวัสดุพิมพ์ปากชนิด Alginate เมื่อได้รอยพิมพ์ให้ใช้เครื่องมือที่แหลมขูดให้รอยพิมพ์บริเวณปุ่มกระดูกเป็นรอย 
เพ่ือให้วัสดุพิมพ์ปากยึดกับส่วนของรอยพิมพ์ เติมวัสดุพิมพ์ปากไปในส่วนที่เป็นปุ่มกระดูกในรอยพิมพ์ ปาดวัสดุ
พิมพ์ปากให้เรียบ และกลมกลืนกับส่วนโค้งของเพดาน น าไปเทด้วยปูนปลาสเตอร์ เพ่ือให้ได้แบบที่ไม่มีรอยนูนของ
กระดูกเพดานปาก ท าให้ได้แบบจ าลองรูปร่างใกล้เคียงกับสภาพในช่องปากหลังผ่าตัด ต่อจากนั้นใช้ดินสอวาดโครง
ร่างของแบบแผ่น  ปิดเพดาน โดยให้แนวขอบของแผ่นปิดเพดานอยู่สูงจากส่วนทบเยื่อเมือกด้านแก้ม 
(mucobuccal fold) ประมาณ 2 มม. ด้านหน้าให้อยู่ที่ส่วนทบเยื่อเมือกด้านแก้ม ส่วนด้านหลังอยู่บริเวณรอยต่อ
ของเพดานแข็งและเพดานอ่อน ส่งแบบจ าลองให้ห้องปฏิบัติการทันตกรรมท าแผ่นปิดเพดานด้วยอะคริลิคแข็งชนิดใส  
วัตถุประสงค์ : เพ่ืออธิบายลักษณะทางคลินิก อุบัติการณ์การเกิดโรค ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ การวางแผน
การรักษา และขั้นตอนการผ่าตัดปุ่มกระดูกกลางเพดานปาก 
วิธีด าเนินการศึกษา  

- เก็บข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ประวัติการรักษาทางทันตกรรม ข้อมูลการตรวจภายนอกช่อง
ปาก ตรวจภายในช่องปาก ภาพรังสี เพ่ือน ามาซึ่งการวินิจฉัยโรค และพิมพ์ปากเพ่ือท าแผ่นปิดเพดาน 

- วางแผนการรักษา โดยอธิบายวิธีการรักษา ข้อดี/ข้อเสีย ขั้นตอนการรักษาให้ผู้ป่วยทราบ ก่อนท า
การรักษาได้อธิบายภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการรักษาและหลังการรักษาให้ผู้ป่วยและ
ญาติได้รับทราบ 

- ท าการผ่าตัดปุ่มกระดูกกลางเพดานภายใต้ยาชาเฉพาะที่ 
- นัดติดตามผลการรักษาเป็นระยะ 

พยาธิสภาพการรักษาและการพยาบาลที่ส าคัญ 
ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 62 ปี ภูมิล าเนา อ.เมือง จ.สกลนคร สิทธิการรักษาบัตรทอง 30 บาท 
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อาการส าคัญ 
มาพบทันตแพทย์เนื่องจากไม่มีฟันบนต้องการท าฟันเทียม จึงถูกส่งตัวมาผ่าตัดปุ่มกระดูกกลางเพดานปาก

เพ่ือเตรียมช่องปากก่อนท าฟันเทียม 
ประวัติทางการแพทย์ 
 ผู้ป่วยปฏิเสธโรคทางระบบ และมีประวัติแพ้ยาคลินดามัยซิน (clindamycin) โดยมีอาการเป็นผื่นแพ้ตาม
ร่างกาย (maculopapular rash)  
ตรวจภายนอกช่องปาก 

ไม่พบความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าและกระดูกขากรรไกร มีความสมมาตรของใบหน้าทั้งซ้ายและ
ขวา อ้าปากได้ปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจภายในช่องปาก 

ขากรรไกรบนมีลักษณะ U-shape พบรากฟันซี่ 17 เหลือในช่องปาก พบปุ่มกระดูกกลางเพดานปาก 
ขนาด 2.5x3x0.7 ซม. ลักษณะเป็นกลีบย่อย  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี1 แสดงภาพภายนอกช่องปากของผู้ ป่วย 

 

รูปที่ 2 แสดงปุ่มกระดูกเพดานปาก ก่อนท าการรักษา 
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การวินิจฉัย : large torus palatinus  
การวางแผนการรักษา 

ตรวจช่องปาก ให้ค าแนะน า อธิบายแผนการรักษา และอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการผ่าตัดปุ่มกระดูกเพดานกลางปาก ตลอดจนปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างและภายหลัง
การผ่าตัดร่วมกับผู้ป่วยและญาติ และเม่ือผู้ป่วยยินยอมรับการรักษาตามแผนการรักษาที่วางไว้ จึงท าการพิมพ์ปาก
เพ่ือน าไปท าแผ่นปิดเพดาน 
การรักษา 

- ท าการฉีดยาชาเฉพาะที่ ด้วยเทคนิค greater palatine nerve block ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และ
nasopalatine nerve block ด้วยยาชา 2%Mepivacaine with 1:100,000 epinephrine 1.8ml 
จ านวน 3 หลอด ซึ่งในกรณีนี้เป็นปุ่มกระดูกที่มีขนาดใหญ่และเป็นกลีบย่อย เนื้อเยื่อที่ปกคลุมจะมี
ลักษณะที่บางและแทรกเข้าไปบริเวณกลีบย่อย ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะมีการฉีดยาชาเฉพาะที่เพ่ือให้ยา
ชาแทรกเข้าไปอยู่ระหว่างกระดูกและเยื่อหุ้มกระดูกท าให้สามารถเปิดแผ่นเหงือกได้ง่ายขึ้น 

- ใช้ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 15 โดยกรีดผ่านกึ่งกลางของปุ่มกระดูก ตามแนวเส้นแบ่งกึ่งกลางเพดานจาก
ขอบหน้าไปจนถึงขอบหลังของปุ่มกระดูก จากนั้นลงมีดบริเวณปลายด้านหน้าของรอยกรีดแรกเป็น
รูปตัว “วี” จะได้รอยกรีดเป็นรูปตัว “วาย” ทางด้านหน้า แล้วเลาะเปิดแผ่นเหงือกเป็น 
mucoperiosteal flap ขณะเลาะต้องระวังการฉีกขาดของแผ่นเหงือก เพราะแผ่นเหงือกมีลักษณะ
บางอาจขาดได้ง่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จากนั้นใช้หัวกรอตัดแบ่งปุ่มกระดูกเป็นส่วนเล็กๆ โดยให้ร่องที่กรอแบ่งลึกถึงฐานของปุ่มกระดูก 
จากนั้นใช้คีมรอนเจอร์ และอีลีเวเตอร์ (dental elevator) ค่อยๆน าปุ่มกระดูกออกทีละส่วนจนหมด 
กรอแต่งกระดูกให้เรียบ และล้างแผลด้วยน้ าเกลือ  

 

รูปที่ 3 แสดงการกรีดและเปิดแผ่นเหงือก 
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รูปที่ 5 แสดงการน าแผ่นเหงือกกลับเข้าต าแหน่งเดิม และเย็บปิด 
 

 
 
 
 
 

- เมื่อกรอแต่งกระดูกจนเรียบแล้ว น าแผ่นเหงือกกลับเข้าต าแหน่งเดิม จากนั้นจึงเย็บปิดแผล  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ปิดแผลด้วยแผ่นปิดเพดาน แล้วยึดแผ่นปิดเพดานกับเพดานปากด้วยสกูรขนาดเล็กลงบนสันเหงือก 2 
ต าแหน่ง และปิดแผลโดยทิ้งไว้นานประมาณ 3 วัน  

 
 
 
 
 
 

 
 

- ให้ผู้ป่วยรับประทานยาระงับปวดไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) 200 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 
ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น เป็นเวลา 2-3 วันแรกหลังหัตถการ ให้ยาปฏิชีวนะอะม็อกซีซิลลิน 
(Amoxicillin) ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น 
เป็นเวลา 7 วัน 

- นัดติดตามผลการรักษาเป็นระยะ 

 

รูปที่ 4 แสดงการกรอตัดปุ่มกระดูก และแต่งกระดูกให้เรียบ 
 

 

รูปที่ 6 แสดงการใส่แผ่นปิด
เพดานหลังการผ่าตัด 
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ผลการรักษาและการติดตามผลการรักษา 
- นัดผู้ป่วยมาเพ่ือน าแผ่นปิดเพดานออกภายหลังการผ่าตัด 3 วัน ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดแผล แต่เมื่อน า

แผ่นปิดเพดานออกและล้างแผลด้วยน้ าเกลือ พบว่าไหมเย็บหลุดออกบางส่วน แผลผ่าตัดบวม แดง 
และพบ necrotic tissue บริเวณกลางเพดานแต่ไม่พบหนอง จึงท าการตัดไหมและล้างท าความ
สะอาดเอา necrotic tissue บริเวณกลางเพดานออก พบว่ามีกระดูกเผยผึ่ง (bone expose) 
บริเวณกลางแผลผ่าตัด จึงได้อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวิธีการปฏิบัติตนภายหลังการรักษา โดยให้ผู้ป่วย
ล้างบริเวณแผลด้วยสารละลายน้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ0.9 ทุกครั้งหลังจากรับประทานอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- นัดผู้ป่วยมาเพ่ือตัดไหมหลังจากหลังการผ่าตัด 10 วันผู้ป่วยไม่มีอาการปวด แผลบวมแดงเล็กน้อย 
เริ่มมีการสร้างเนื้อเยื่อเข้ามาบริเวณกลางเพดานแต่ยังคงพบบริเวณที่มีกระดูกเผยผึ่งอยู่ จึงแนะน าให้
ผู้ป่วยท าความสะอาดแผลโดยใช้สารละลายน้ าเกลือร้อยละ 0.9 ล้างบริเวณแผลหลังจากรับประทาน
อาหารต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 

- นัดผู้ป่วยมาเพ่ือติดตามผลการรักษาหลังจากหลังการผ่าตัด 1 เดือน ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดแผลผ่าตัด 
แผลหายปกติดี และมีเนื้อเยื่อมากปกคลุมบริเวณกลางเพดาน  ไม่พบจุดที่มีกระดูกเผยผึ่ง ท าการ
ถอนรากฟันซี่ 17 ออก  
 

 

รูปที่ 7 แสดงแผลหลังการผ่าตัด 3 วัน 
 

 

รปูที่ 8 แสดงแผลหลังการผ่าตัด 10 วัน 
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- นัดผู้ป่วยมาเพ่ือติดตามผลการรักษาหลังจากหลังการผ่าตัด 3 เดือน แผลผ่าตัดและแผลถอนฟันหาย
เป็นปกติดี ไม่พบจุดที่มีกระดูกเผยผึ่ง จึงส่งตัวผู้ป่วยเพื่อท าฟันเทียมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผลการศึกษา 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมาพบทันตแพทย์ด้วยอาการเคี้ยวอาหารได้ไม่สะดวก เนื่องจากมีการสูญเสียฟันไป 
จึงมีความจ าเป็นต้องใส่ฟันเทียมเพ่ือท าให้สามารถเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น การที่จะท าฟันเทียมแล้วใส่สบายไม่เจ็บ
นอกจากการออกแบบแล้วก็ยังมีสภาวะในช่องปากของผู้ป่วยเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การมีปุ่มกระดูกในช่องปาก หาก
มีปุ่มกระดูกในช่องปากขนาดไม่ใหญ่มาก ก็ไม่จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดออก สามารถท าฟันปลอมเว้าหลบได้  
แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของฟันเทียม แต่หากมีปุ่มกระดูกที่มีขนาดใหญ่ ทันตแพทย์จะพิจารณา
ผ่าตัดปุ่มกระดูกของผู้ป่วยก่อนท าฟันเทียม เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้ฟันเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีศึกษา
นี้ผู้ป่วยมีปุ่มกระดูกกลางเพดานปากซึ่งเป็นอุปสรรคในการใส่ฟันเทียม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องผ่าตัดปุ่มกระดูกกลาง
เพดานออกเพ่ือท าให้ฟันเทียมมีการยึดอยู่และมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น   

ในกรณีศึกษานี้เลือกใช้การผ่าตัดปุ่มกระดูกโดยใช้หัวกรอ กรอแบ่งเป็นก้อนเล็กๆ แล้วจึงใช้ rongeur 
forcep ขลิบกระดูกออก ร่วมกับการใช้หัวกรอมะเฟือง และ bone file แต่งกระดูกให้เรียบ(16) ไม่ได้เลือกใช้สิ่ว 
ในการผ่าตัด เนื่องจากผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุเกรงว่าศีรษะจะได้รับความกระทบกระเทือน และต้องเป็นทันตแพทย์ที่มี
ความช านาญและประสบการณ์สูง 

 

รูปที่ 9 แสดงแผลหลังการผ่าตัด 1 เดือน 
 

 

รูปที่ 10 แสดงการติดตามผลการการผ่าตัด 3 เดือน 
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การผ่าตัดปุ่มกระดูกเพดานปากนั้นมีข้อควรระวังคือ การลงมีดต้องระมัดระวังพยายามหลีกเลี่ยงหลอด
เลือดแดงที่ออกมาจาก incisive foramen และ greater palatine foramen เพ่ือป้องกันไม่ให้เลือดออกมาก
ขณะท าการผ่าตัด(16) และแผ่นเหงือกบริเวณนี้บางมากจึงแนะน าให้ใส่ยาชาเฉพาะที่บริเวณปุ่มกระดูกเพ่ือให้ยาชา
แทรกเข้าไปอยู่ระหว่างกระดูกและเยื่อหุ้มกระดูกช่วยให้สามารถเลาะแผ่นเหงือกได้ง่ายขึ้น (17) โดยมากแล้วจาก
หลายๆการศึกษาในกรณีที่ตัดปุ่มกระดูกกลางเพดานขนาดใหญ่มักจะใช้แผ่นปิดเพดานปิดแผลทันทีหลังผ่าตัด  
เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนภายหลังการผ่าตัด เช่น การเกิดลิ่มเลือดใต้แผ่นเหงือกที่ผ่าตัด การระคาย
เคืองจากการเสียดสีของอาหาร การเกิดแผลแยกและท าให้มีกระดูกโผล่(18) ซึ่งในการศึกษานี้ก็ได้ใส่ยาชาเฉพาะที่
บริเวณปุ่มกระดูกและใช้แผ่นปิดเพดานปิดแผลทันทีหลังผ่าตัดเช่นกัน แต่เนื่องจากในกรณีศึกษานี้ปุ่มกระดูกกลาง
เพดานปากมีขนาดใหญ่และเป็นกลีบย่อย ท าให้แผ่นเหงือกมีลักษณะที่บางมากและมีแผ่นเหงือกแทรกเข้าไปตาม
กลีบย่อยของปุ่มกระดูก จึงท าให้การเลาะแผ่นเหงือกท าได้ยากมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ท าการเลาะแผ่นเหงือกจึงท าให้
มีแผ่นเหงือกบางส่วนฉีกขาด ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดครั้งนี้ คือเกิด necrotic tissue 
นอกจากนี้อาจเกิดจากอีกสาเหตุหนึ่งคือ surgical stent กดแผ่นเหงือกหลังผ่าตัดมากเกินไป จึงได้อธิบายให้ผู้ป่วย
ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวภายหลังการรักษา โดยให้ผู้ป่วยล้างบริเวณแผลด้วยสารละลายน้ าเกลือความเข้มข้นร้อย
ละ0.9 ทุกครั้งหลังจากรับประทานอาหาร และหลังจากติดตามการรักษา 1 เดือน ก็พบว่าแผลหายเป็นปกติดี 
เนื่องจากโดยมากแล้วแผลที่เกิดขึ้นในช่องปากสามารถหายได้เองถ้าผู้ป่วยไม่มีปัญหาเรื่องของโรคทางระบบที่มีผล
ต่อการหายของแผล เพียงแต่ในกรณีนี้เป็นแผลขนาดใหญ่ก็อาจหายช้า ซึ่งสิ่งที่ควรให้ความส าคัญคือการบรรเทา
อาการเจ็บปวดและการรักษาความสะอาดภายในช่องปากของผู้ป่วย 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การผ่าตัดปุ่มกระดูกขนาดใหญ่มีขั้นตอนในการผ่าตัดค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน ทันตแพทย์ควรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม และมีความพร้อมในการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนอันไม่พึง
ประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด รวมทั้งควรติดตามผลการรักษาจนกว่าแผลจะหาย
ดีก่อนที่จะส่งตัวผู้ป่วยไปท าฟันปลอม ในกรณีนี้มีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัด คือพบกระดูกเผยผึ่ง
และเกิดเยื่อเมือกเพดานตายบริเวณกลางแผลผ่าตัด แต่หลังจากติดตามผลการรักษาประมาณ 1 เดือน พบว่าแผล
ผ่าตัดหายเป็นปกติดี และผู้ป่วยมีสันเหงือกท่ีพร้อมส าหรับการท าฟันเทียม จึงได้ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อท าฟันเทียมต่อไป 
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