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การรักษาการบาดเจ็็บของฟััน

และกระดูกเบ้าฟัันในชุุดฟัันนำ�านม
Traumatic injuries to teeth and alveolar bone in primary dentition

ผู้ศ.ที่พญ.	วรรณภัา	จิำนี้าเดืช่

ภัาควิช่าทัี่นี้ตกรรมสำาหรับัเด็ืก

คณะทัี่นี้ตแพที่ยศาสตร์	มหาวิที่ยาลัยเช้่ยงใหม่

	 อุบััติเหตุที่้�เกิดืกับัฟัันี้นี้ำ�านี้มเป็็นี้สาเหตุหนี้่�งที่้�ที่ำาให้ผู้้้ป็่วยมาพบัที่ันี้ตแพที่ย์	 การบัาดืเจำ็บับัริเวณช่่องป็ากในี้เดื็กวัย	 0-6	 ป็ี	

พบัได้ืมากเป็็นี้อันี้ดัืบัท้ี่�สองหรือ	18	เป็อร์เซ็ึ่นี้ต์ข่องการบัาดืเจ็ำบัที่างร่างกายทัี่�งหมดื	(Somatic	injuries)	และการบัาดืเจ็ำบัต่อฟัันี้จัำดืเป็็นี้การ

บัาดืเจ็ำบัท้ี่�พบัได้ืบ่ัอยท้ี่�สุดืข่องการบัาดืเจ็ำบับัริเวณช่่องป็าก	ตามด้ืวยการบัาดืเจ็ำบัต่อเนืี้�อเยื�ออ่อนี้	ดัืงนัี้�นี้ทัี่นี้ตแพที่ย์จ่ำงจำำาเป็็นี้ต้องม้ความร้้ 

ความเข้่าใจำ	เก้�ยวกับัการจัำดืการท้ี่�เหมาะสมต่อฟัันี้นี้ำ�านี้มท้ี่�ได้ืรับับัาดืเจ็ำบัซ่ึ่�งม้ความพิเศษ	แตกต่างจำากการจัำดืการในี้ฟัันี้แท้ี่ท้ี่�ได้ืรับับัาดืเจ็ำบั	

เพราะนี้อกจำากจำะม้ผู้ลต่อตัวฟัันี้และเนืี้�อเยื�อรองรับัโดืยรอบัแล้ว	สิ�งท้ี่�ทัี่นี้ตแพที่ย์ต้องพ่งระวังก็คือ	การบัาดืเจ็ำบัต่อฟัันี้นี้ำ�านี้มอาจำจำะส่งผู้ลต่อ

หน่ี้อฟัันี้แท้ี่ท้ี่�อย้่ข้่างใต้	ดัืงนัี้�นี้การติดืตามผู้ลการรักษาอย่างเหมาะสม	ตลอดืจำนี้ที่ราบัถ่ีงผู้ลข้่างเค้ยงท้ี่�อาจำจำะเกิดืในี้ระยะยาวต่อผู้้้ป่็วยจ่ำง 

เป็็นี้สิ�งจำำาเป็็นี้ท้ี่�ทัี่นี้ตแพที่ย์ต้องแจ้ำงให้ผู้้้ป็กครองที่ราบั	และหากผู้้้ป่็วยได้ืรับัการรักษาท้ี่�เหมาะสมและทัี่นี้ท่ี่วงท้ี่	จำะสามารถีลดืความรุนี้แรง

ข่องผู้ลข้่างเค้ยงท้ี่�เกิดืข่่�นี้ต่อหน่ี้อฟัันี้แท้ี่ได้ื

อุบัติการณ์์และสาเหตุการเกิดการบาดเจ็็บต่อฟัันนำ�านม

	 การเกิดืการบัาดืเจ็ำบัต่อฟัันี้นี้ำ�านี้ม	มักจำะพบัได้ืบ่ัอยในี้เด็ืก	

ซ่ึ่�งอายุตำ�ากว่า	3	ปี็	เนืี้�องจำากวัยน้ี้�เป็็นี้วัยท้ี่�เด็ืกกำาลังเร้ยนี้ร้้ท้ี่�จำะหัดืเดิืนี้	

วิ�ง	จ่ำงม้โอกาสล้มได้ืง่าย	โดืยเฉพาะอย่างยิ�งการฉ้กข่าดืข่องเหงือกหรือ

เนืี้�อเยื�อในี้ช่่องป็าก	มักจำะเกิดืกับัเด็ืกที่ารกท้ี่�หัดืเดิืนี้และล้มโดืยด้ืดื

ข่วดืนี้ม	 (Bottle)	 ด้ืดืจุำกนี้มหลอก	 (Pacifier)	หรือ	 ถืีอแก้วหัดืดืื�ม	

(Sippy	cups)	ไป็ด้ืวย	หรืออาจำจำะพบัได้ืในี้เด็ืกท้ี่�ม้ความต้องการพิเศษ

(Special	health	care	needs)	เช่่นี้	เด็ืกท้ี่�เป็็นี้โรคลมชั่ก	การพัฒนี้าช้่า

หรือโรคสมาธิัสั�นี้	เป็็นี้ต้นี้	สำาหรับัผู้ลต่อฟัันี้แท้ี่ก็พบัได้ืบ่ัอยหากการ

บัาดืเจำ็บัต่อฟัันี้นี้ำ�านี้มเป็็นี้แบับัหลุดืออกจำากเบั้าฟัันี้	 (Avulsion)	

หรือถ้ีกดัืนี้เข้่าส่้เบ้ัาฟัันี้	(Intrusion)	ท้ี่�อายุระหว่าง	1-3	ปี็	การเกิดื

การหักข่องตัวฟัันี้หรือรากฟัันี้จำะพบัไดื้นี้้อยในี้ฟัันี้นี้ำ�านี้ม	 ที่ั�งนี้้� 

เนืี้�องจำากกระด้ืกรองรับัฟัันี้ท้ี่�ยังบัางและม้ความยืดืหยุ่นี้ค่อนี้ข้่างส้ง	

ในี้เด็ืกวัยน้ี้�การบัาดืเจ็ำบัมักจำะเกิดืซึ่ำ�า	ๆ 	ดัืงนัี้�นี้การตัดืสินี้ใจำเรื�องการ

รักษาต้องคำาน่ี้งถ่ีงหลาย	ๆ 	ปั็จำจัำยร่วมด้ืวย	ยกตัวอย่างเช่่นี้	เวลาในี้

การหลุดืข่องฟัันี้นี้ำ�านี้มซ้ึ่�นัี้�นี้	ๆ 	ความสามารถีในี้การให้ความร่วมมือ

ข่องเด็ืกต่อการรักษา	การสบัฟัันี้	เป็็นี้ต้นี้

   ชนิดของการบาดเจ็็บที�เกิดกับฟััน	แบ่ังออกเป็็นี้	3	แบับัดัืงน้ี้�	

	1.	การบัาดืเจ็ำบัจำากการแตกหักข่องฟัันี้	(Fracture	injuries)

	2.	การบัาดืเจ็ำบัจำากฟัันี้เคลื�อนี้เหตุแรงกระแที่ก	(Luxation	injuries)

	3.	การบัาดืเจ็ำบัต่อเหงือกและเยื�อบุัช่่องป็าก	(Injuries	to	gingiva		

				or	oral	mucosa)

การบาดเจ็็บจ็ากการแตกหักของฟััน (Fracture injuries)

	 สิ�งที่้�ต้องที่ำาเป็น็ี้อันี้ดืับัแรกคือ	 ป็ระเมนิี้ว่าเศษฟันัี้ที่้�แตก

หักออกไป็นัี้�นี้ไป็ฝัังอย้่บัริเวณริมฝีัป็าก	ลิ�นี้	หรือกระพุ้งแก้มหรือไม่	

สังเกตไดื้จำากการบัวมข่อง	 soft	 tissue	 และม้ลักษณะคลำาแข่็ง	

เป็็นี้ก้อนี้	กรณ้ท้ี่�สงสัยสามารถีถ่ีายภัาพรังส้เนืี้�อเยื�ออ่อนี้เพื�อตรวจำ

สอบัว่าม้การฝัังคุดืข่องเศษฟัันี้เหล่านัี้�นี้หรือไม่	ซ่ึ่�งสามารถีถ่ีายภัาพ

ที่างรังส้โดืยใช่้ฟัิล์มวางในี้ช่่องป็าก	 (Intra-oral	 examination)	

บัริเวณท้ี่�สงสัย	และลดื	exposure	time	ลงจำากป็กติ	ร้อยละ	25	

กรณ้ที่้�วางฟัิล์มนี้อกช่่องป็าก	 (Extra-oral	 examination)	 ให้ลดื	

exposure	time	ลงจำากป็กติร้อยละ	50
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• Crown fracture/Crown root fracture 

	 ให้ป็ระเมินี้ว่าการแตกหักข่องฟัันี้สามารถีบ้ัรณะได้ืหรือไม่	

กรณ้ท้ี่�บ้ัรณะไม่ได้ื	ให้เลือกการรักษาเป็็นี้การถีอนี้ฟัันี้	แต่หากป็ระเมินี้

แล้วว่าสามารถีบ้ัรณะได้ื	ให้พิจำารณาต่อว่าการแตกหักข่องตัวฟัันี้นัี้�นี้

ม้การแตกหักท้ี่�ที่ะลุโพรงป็ระสาที่ฟัันี้หรือไม่	(Complicated	crown	 

fracture)	หากม้การที่ะลุจำำาเป็็นี้ต้องให้การรักษาโพรงป็ระสาที่ฟัันี้ก่อนี้

ซ่ึ่�งสามารถีที่ำาได้ืตั�งแต่	direct	pulp	capping,	partial	pulpotomy,	

pulpotomy	หรือ	 pulpectomy	ที่ั�งนี้้�ข่่�นี้กับั	 exposure	 site,	

ระยะเวลาที่้�เกิดืการบัาดืเจำ็บัและเวลาที่้�ผู้้้ป็่วยมาพบัที่ันี้ตแพที่ย์	

เพื�อป็ระเมินี้ความม้ช้่วิตข่องฟัันี้	ยกตัวอย่างเช่่นี้		หากเกิดืการบัาดืเจ็ำบั

เป็็นี้ระยะเวลายาวนี้านี้หลายอาทิี่ตย	์ผู้้้ป่็วยเกิดือาการป็วดืฟัันี้แบับั	

spontaneous	 pain	 การรักษามักจำะเป็็นี้การที่ำา	 pulpectomy	

เป็็นี้ต้นี้	การพิจำารณาเลือกการรักษาสำาหรับั	crown-root	fracture	

พิจำารณาเช่่นี้เด้ืยวกับั	crown	fracture	แต่ป็ระเด็ืนี้สำาคัญคือ	หาก

นี้ำาช่ิ�นี้ส่วนี้ที่้�ม้การแตกหักออกไป็แล้ว	 ยังสามารถีบั้รณะไดื้หรือไม่	

หากป็ระเมินี้แล้วการแตกหักอย้่ตำ �าจำากข่อบัเหงือกมากเกินี้ไป็	

มักจำะไม่สามารถีบ้ัรณะได้ื	การรักษามักจำะเป็็นี้การถีอนี้ฟัันี้	

• Root fracture

	 การให้การรักษาให้ป็ระเมินี้ว่าการแตกหักข่องรากฟัันี้นัี้�นี้

ที่ำาให้เกิดืการโยกหรือเคลื�อนี้ในี้ส่วนี้ข่องตัวฟัันี้มากน้ี้อยแค่ไหนี้	 ม้	

occlusal	interference	หรือไม่	และพิจำารณาดัืงน้ี้�

	 ไม่ม้	 occlusal	 interference:	 รักษาโดืยที่ิ�งให้เกิดื	

spontaneous	reposition

	 ม้	occlusal	interference	เล็กน้ี้อย:	สามารถีฉ้ดืยาช่า	

และใช้่นิี้�วค่อยๆ	ดัืนี้ตัวฟัันี้กลับัไป็ยังตำาแหน่ี้งเดิืม	หากตัวฟัันี้	stable	

ไม่จำำาเป็็นี้ต้อง	splint	กรณ้ท้ี่�ตัวฟัันี้ไม่	stable	ในี้ตำาแหน่ี้งใหม่ให้ที่ำา

การ	splint	ฟัันี้โดืยใช้่	flexible	splint	4	สัป็ดืาห์

	 ม้	severe	displacement	และ	occlusal	interference	

มาก:	 ให้พิจำารณาถีอนี้ฟัันี้โดืยสามารถีถีอนี้เฉพาะในี้ส่วนี้ข่อง 

ตัวฟัันี้	 และทิี่�งส่วนี้ข่องรากฟัันี้ให้ม้การละลายไป็ตามธัรรมช่าติได้ื 

เนืี้�องจำากการพยายามเอาเศษรากฟัันี้ออก	อาจำจำะไป็กระที่บักระเทืี่อนี้ 

ต่อหน่ี้อฟัันี้แท้ี่ข้่างใต้ได้ื

• Alveolar bond fracture

	 กระดื้กเบั้าฟัันี้เกิดืการแตกหัก	 สังเกตว่าหากเกิดืการ 

บัาดืเจ็ำบัช่นิี้ดืน้ี้�ฟัันี้มันี้จำะม้การเคลื�อนี้ไป็จำากตำาแหน่ี้งเดิืมพร้อม	ๆ 	กันี้

ทัี่�ง	segment	หรือมากกว่า	1	ซ้ึ่�	การบัาดืเจ็ำบัช่นิี้ดืน้ี้�ต้องการการรักษา

ที่้�เร่งดื่วนี้เนี้ื�องจำากหากที่ิ�งไว้นี้านี้	 หรือไดื้รับัการรักษาที่้�ล่าช่้าจำะ 

ที่ำาให้ไม่สามารถีเคลื�อนี้กระดื้กเบั้าฟัันี้กลับัไป็ยังตำาแหนี้่งเดืิมไดื้ 

รักษาไดื้โดืยการฉ้ดืยาช่าและใช่้นี้ิ�วมือดืันี้กระดื้กเบั้าฟัันี้ที่้�แตกให ้

กลับัไป็ยังตำาแหน่ี้งเดิืมและผู้้้ป่็วยสามารถีสบัฟัันี้ได้ืสนิี้ที่เหมือนี้เดิืม	

และต้องที่ำาการ	splint	โดืยใช้่	flexible	splint	อย่างน้ี้อย	4	สัป็ดืาห์

การบาดเจ็็บจ็ากฟัันเคล่�อนเหตุแรงกระแทก (luxation injuries)

	 เป็็นี้การบัาดืเจำ็บัที่้�ม้แรงมากระที่ำากับัฟัันี้และเกิดืการ 

บัาดืเจ็ำบัต่ออวัยวะป็ริทัี่นี้ต์รอบั	ๆ 	รากฟัันี้	อาจำม้การโยก	หรือม้การ

เคลื�อนี้ข่ยับัในี้แนี้วต่าง	 ๆ	 ร่วมดื้วย	 การบัาดืเจำ็บัแบับั	 luxation	

ท้ี่�ไม่จำำาเป็็นี้ต้องให้การรักษา	เพ้ยงแต่ต้องติดืตามด้ือาการที่างคลินิี้ก

หรือการเป็ล้�ยนี้แป็ลงที่างภัาพถี่ายรังส้	 คือ	 concussion	 และ	

subluxation	 ดัืงนัี้�นี้ควรถ่ีายภัาพที่างรังส้อย่างน้ี้อยหน่ี้�งฟิัล์มเพื�อ 

เป็็นี้	baseline	สำาหรับักรณ้ท้ี่�อาจำจำะเกิดื	unfavorable	outcomes	

ในี้อนี้าคต	 เช่่นี้	 ตัวฟัันี้เป็ล้�ยนี้ส้	 หรือม้การอักเสบัตดิืเช่ื�อ	 เป็็นี้ต้นี้	

สำาหรับัการบัาดืเจ็ำบัแบับั	luxation	ช่นิี้ดือื�นี้	ๆ 	มักต้องการการรักษา	

ดัืงต่อไป็น้ี้�

 Intrusive luxation

คือฟัันี้ม้การเคลื�อนี้ข่ยับัในี้ทิี่ศที่างเข้่าส่้กระด้ืกเบ้ัาฟัันี้	การรักษาคือ	

ติดืตามด้ือาการ	โดืยควรถ่ีายภัาพรังส้เบืั�องต้นี้ไว้ก่อนี้อย่างน้ี้อยหน่ี้�ง

ฟิัล์มเพื�อด้ืว่าระดัืบัการเคลื�อนี้ข่องฟัันี้มากน้ี้อยแค่ไหนี้	ในี้ปั็จำจุำบัันี้

แนี้วการป็ฏิ์บััติท้ี่�แนี้ะนี้ำาโดืย	International	association	of	dental	

traumatology	guidelines	(IADT)	ได้ืแนี้ะนี้ำาว่า	ไม่ควรรักษาโดืย

การถีอนี้ฟัันี้แม้ว่าที่ิศที่างการเคลื�อนี้ข่องฟัันี้จำะเป็็นี้ในี้แนี้วที่้�อาจำ 

กระที่บักระเทืี่อนี้ต่อหน่ี้อฟัันี้แท้ี่ข้่างใต้หรือไม่กระที่บัก็ตาม	เนืี้�องจำาก

ม้หลักฐานี้จำากงานี้วิจัำยท้ี่�ผู่้านี้	ๆ	มาพบัว่า	การพยายามเข้่าไป็ถีอนี้

ฟัันี้ท้ี่�ถ้ีกดัืนี้เข้่าไป็ในี้เบ้ัาฟัันี้นัี้�นี้	อาจำจำะไป็กระที่บักระเทืี่อนี้ต่อหน่ี้อฟัันี้

แท้ี่ข้่างใต้ได้ื	และจำากการศ่กษาท้ี่�ผู่้านี้มาพบัว่าฟัันี้นี้ำ�านี้มท้ี่�ถ้ีกดัืนี้เข้่า

ไป็ในี้เบ้ัาฟัันี้สามารถีเกิดื	spontaneous	re-eruption	ได้ืเองโดืยใช้่

เวลาอย่างน้ี้อย	 6	 เดืือนี้	หรือในี้บัางกรณ้อาจำใช้่เวลามากถ่ีง	 1	 ปี็	

สำาหรับั	unfavorable	outcome	ท้ี่�เกิดืได้ืบ่ัอยคือ	ankylosis	ดัืงนัี้�นี้

ต้องม้การติดืตามการบัาดืเจ็ำบัอย่างเหมาะสม

 Extrusive luxation

คือการบัาดืเจ็ำบัท้ี่�ฟัันี้ม้การเคลื�อนี้ออกจำากเบ้ัาฟัันี้	การรักษาป็ระเมินี้ได้ื 

โดืยหากพบัว่าฟัันี้ม้การเคลื�อนี้ข่ยับัออกจำากเบ้ัาฟัันี้มากกว่า	3	มิลลิเมตร	 

ให้เลือกการรักษาโดืยการถีอนี้ฟัันี้	 กรณ้ที่้�นี้้อยกว่า	 3	 มิลลิเมตร	 

ให้ป็ระเมินี้ว่าม้	occlusal	interference	มากหรือไม่	สามารถีกัดืสบั

ฟัันี้ได้ืตามป็กติหรือไม่	หากม้	occlusal	interference	เพ้ยงเล็กน้ี้อย

สามารถีทิี่�งไว้ให้เกิดื	spontaneous	reposition	เองได้ื

 Lateral luxation

คือการบัาดืเจำ็บัที่้�เกิดืการเคลื�อนี้ข่ยับัไป็ในี้ที่ิศที่างนี้อกเหนี้ือจำาก

แนี้วแกนี้ฟัันี้	 (long	 axis)	 ให้สังเกตจำากตัวฟัันี้	 หากม้การเคลื�อนี้

ข่ยับัไป็ในี้ที่ิศที่างไหนี้	 รากฟัันี้จำะเคลื�อนี้ไป็ในี้ที่ิศที่างตรงกันี้ข่้าม	

เช่่นี้ตัวฟัันี้ถ้ีกดัืนี้ไป็ที่างเพดืานี้ป็าก	รากฟัันี้จำะถ้ีกดัืนี้ไป็ที่างริมฝีัป็าก

เป็็นี้ต้นี้
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การรักษาให้ป็ระเมินี้จำากการม้	occlusal	interference	ดัืงต่อไป็น้ี้�

       •	ไม่ม้	 occlusal	 interference	 หรือม้เพ้ยงเล็กนี้้อย:	

รักษาโดืยทิี่�งให้เกิดื	spontaneous	reposition

       •	ม้	occlusal	interference	มาก	(สังเกตจำากไม่สามารถี

สบัฟัันี้ได้ื):	สามารถีฉ้ดืยาช่า	และใช้่นิี้�วค่อยๆ	ดัืนี้ตัวฟัันี้กลับัไป็ยัง 

ตำาแหน่ี้งเดิืม	หากตัวฟัันี้	stable	ไม่จำำาเป็็นี้ต้อง	splint	กรณ้ท้ี่�ตัวฟัันี้

ไม่	stable	ในี้ตำาแหน่ี้งใหม่ให้ที่ำาการ	splint	 ฟัันี้โดืยใช้่	flexible 

splint	 4	 สัป็ดืาห์หรือ	 หากกรณ้ที่้�เดื็กเล็กมากและไม่สามารถีให้ 

ความร่วมมือได้ื	ผู้้้ป็กครองไม่ต้องการการรักษา	หรือจำำานี้วนี้ฟัันี้ไม่

มากพอให้	splint	สามารถีเลือกการรักษาโดืยการถีอนี้ฟัันี้ได้ื

       •	ม้	severe	displacement	และ	occlusal	interference	

มาก:	ให้พิจำารณาถีอนี้ฟัันี้

 Avulsion 

คือการบัาดืเจำ็บัที่้�ฟัันี้ถี้กแรงกระแที่กและหลุดืออกมาจำากเบั้าฟัันี้	

สิ�งสำาคัญคือต้องถีามผู้้้ป็กครองเสมอว่าฟัันี้ที่้�หลุดืออกมาหาเจำอ 

หรือไม่	กรณ้ท้ี่�หาไม่เจำอให้พ่งระวังเนืี้�องจำากฟัันี้อาจำจำะหลุดืลงไป็ในี้

หลอดืลมไดื้	 ควรสังเกตว่าผู้้้ป็่วยม้อาการข่องภัาวะหายใจำอุดืกลั�นี้ 

หรือไม่	 กรณ้ที่้�หาฟัันี้ไม่เจำอที่ันี้ตแพที่ย์ควรส่งผู้้้ป็่วยไป็โรงพยาบัา

ลเพื�อที่ำา	chest	x-ray	เสมอ	กรณ้ท้ี่�หาฟัันี้เจำอไม่ควรใส่กลับัเข้่าไป็ 

ทุี่กกรณ้	เนืี้�องจำากอาจำที่ำาให้เกิดืการกระที่บักระเทืี่อนี้ต่อหน่ี้อฟัันี้แท้ี่ 

ข้่างใต้	หรือเกิดืการอักเสบัติดืเชื่�อจำากตัวฟัันี้นี้ำ�านี้มท้ี่�ใส่กลับัเข้่าไป็
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