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บทนำ
ปั จจุบนั เลเซอร์ ได้ ถกู นำมำใช้ กบั งำนทันตกรรมบำบัดหลำยสำขำวิชำ เช่น ทันตกรรมหัตถกำร
วิทยำเอนโดดอนต์ ปริทนั ตวิทยำ ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟั น ทันตกรรมเพื่อควำมสวยงำม
ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรำกเทียม ทันตกรรมบดเคี ้ยว รอยโรคในช่องปำกและทันตกรรมป้องกัน
เป็ นต้ น สำหรับกำรนำเลเซอร์ มำใช้ ในงำนปริทนั ต์บำบัดมักเน้ นกำรรักษำของ soft tissue laser เช่น กำร
ทำ gingivectomy สำหรับ crown lengthening เพื่อควำมสวยงำมและ/หรื อกำรบูรณะ งำน frenectomy
เพื่อกำรจัดฟั น กำรใส่ฟันและกำรออกเสียง กำรทำ depigmentation ในกำรรักษำเหงือกดำเพื่อควำม
สวยงำม รวมถึงกำรรักษำรอยโรคในช่องปำกเช่น fibroma และ hemangioma เป็ นต้ น แม้ เลเซอร์ จะมี
รำคำแพง แต่เลเซอร์ มีข้อเหนือกว่ำกำรผ่ำตัดด้ วยใบมีดหลำยประกำร ใช้ ได้ กบั ทุกวัย ตังแต่
้ ผ้ ปู ่ วยเด็ก
ผู้ใหญ่และผู้สงู อำยุ โดยเฉพำะผู้ป่วยที่มีควำมกลัวต่อกำรผ่ำตัด กลัวเลือดออกขณะผ่ำตัด หรื อกลัวกำรเย็บ
แผลหลังผ่ำตัด ซึง่ หมดปั ญหำเหล่ำนี ้ได้ เมื่อใช้ เลเซอร์

เลเซอร์ ในทำงทันตกรรม
(Laser Dentistry)
ควำมรู้ พนื ้ ฐำนเกี่ยวกับเลเซอร์
Laser เป็ นคำย่อมำจำกคำว่ำ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
เลเซอร์ เริ่มนำมำใช้ ในทำงกำรแพทย์ในปี ค.ศ.1960 ต่อมำในปี คศ.1964 จึงเริ่มนำมำใช้ ในทำงทันตกรรม
หลักกำรทำงำนของเลเซอร์ มำจำกพื ้นฐำนทำงฟิ สิกส์ในทฤษฎีควอนตัม (Quantum Theory)
Exited state
Ground state

จำกภำพ อะตอมของธำตุ มี electron วิ่งรอบ nucleus
ถ้ ำ electron อยูใ่ นวงโคจรของตนเอง ก็จะไม่เกิดพลังงำนหรื อรังสีเกิดขึ ้น

แต่เมื่อมีกำรกระตุ้น เช่น photon 1 ตัว มำกระทำที่ electron ที่ ground state เมื่อ electron ตัว
นี ้ absorb photon จะเปลี่ยนระดับพลังงำนจำก ground state ไปยัง excited state และโดยธรรมชำติ
electron จะพยำยำมกลับมำสู่ ground state จะมีกำรปล่อย photon ออกมำ 1 ตัว พลังงำนที่ได้ จำกกำร
ปล่อยพลังงำนจำกระดับพลังงำนสูงลงสูร่ ะดับพลังงำนต่ำด้ วยตนเองเรี ยกว่ำ Spontaneous emission of
radiation
Photon
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ถ้ ำ photon 1 ตัวที่มีพลังงำนเดียวกับ excited state นี ้ มำกระตุ้นต่อ electron แล้ ว electron ที่อยู่
ใน excited state จะถูกเหนี่ยวนำให้ กลับมำสู่ ground state พร้ อมกับปล่อยพลังงำน photon ออกมำ 2
ตัว พลังงำนที่ได้ จำกกำรกระตุ้นให้ อะตอมมีกำรปล่อยพลังงำนออกมำ จึงเรี ยกว่ำ Stimulated emission
of radiation คือกำรกระตุ้นให้ electron ปล่อยพลังงำน photon ออกมำ 2 ตัว
จำกหลักกำรนี ้เอง จึงเป็ นที่มำของกำรกำเนิดเลเซอร์
1 Photon

2 Photons

Laser components ประกอบด้ วย
1. Laser medium
2. Laser tube
3. External power source
External power source

Mirrors
(fully reflection)

Mirrors
(partially transmission)

Laser medium (active medium) :
Gas, Liquid, Solid

Laser medium ซึง่ เป็ น active medium อำจเป็ นแก๊ ส ของเหลว และของแข็ง
Medium ที่เป็ นแก๊ ส ได้ แก่ CO2 , He-Ne
Medium ที่เป็ นของแข็ง ได้ แก่ Nd-YAG, Er-YAG, ErCr-YSGG เป็ นต้ น
โดยชื่อ laser จะเรี ยกตำม active medium นัน้ เช่น CO2 Laser, Nd-YAG Laser, Er-YAG Laser
Active medium ถูกบรรจุอยู่ใน laser tube ซึง่ มีกระจกอยูท่ ี่ปลำยทังสอง
้
กระจกข้ ำงหนึง่ สะท้ อนรังสีกลับ
100% ส่วนอีกข้ ำงเป็ นกระจกที่ให้ บำงส่วนสะท้ อนกลับและบำงส่วนผ่ำนออกไปได้ Laser tube นี ้ ได้ รับ
พลังงำนเริ่มต้ นก่อนจำก external power source เพื่อกระตุ้น laser medium เกิดกำรปล่อยพลังงำน
ออกมำ
(หมายเหตุ อ่านเพิ่ มเติ มในภาคผนวกเรื ่อง เลเซอร์ ชนิดต่างๆ และ ชื ่อย่อ-ชื ่อเต็มของเลเซอร์ )
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จำกรูป laser medium เป็ น atom ของ helium gas
จำก photon 1 ตัว จะปล่อย photon 2 ตัว Photon ที่เกิดขึ ้นจะ
ไปชนกับ atom ตัวอื่นทำให้ เกิด photon อีก 2 ตัว ในที่สดุ จะเกิด
photon จำนวนมำกมำย Photon จำนวนมำกนี ้ เมื่อชนกระจก
บำงส่วนจะสะท้ อนกลับและไปสะท้ อนกับกระจกอีกข้ ำง ทำให้
เกิด photon จำนวนมำกมำยอยูใ่ น laser tube แต่จะมี photon บำงส่วนผ่ำนออกมำได้ คลื่นที่ออกมำนี ้จะ
มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมือนกัน คือมีควำมถี่ ควำมยำวคลื่น และทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนี ้พลังงำนไม่ลดลงตำม
ระยะทำง
เนื่องจำก laser medium มีหลำยชนิด แต่ละชนิดให้ ควำมยำวคลื่นที่แตกต่ำงกัน ขึ ้นกับประโยชน์
ในกำรนำไปใช้ ทงในวงกำรแพทย์
ั้
และทันตแพทย์
ควำมยำวคลื่นรังสี laser จึงพบใน spectrum ช่วงต่ำงๆ เช่น
 ช่วง ultraviolet wavelength ซึง่ มีควำมยำวคลื่นที่ต่ำกว่ำ 400 นำโนเมตร เป็ นแสงที่มองไม่เห็นด้ วย
ตำเปล่ำ กลุม่ นี ้เป็ นพวก excimer laser มีประสิทธิภำพในกำรตัดสูง แต่ขนำดของเครื่ อง laser ใหญ่มำก
และค่ำใช้ จำ่ ยในกำรผลิตสูง
 ช่วง visible wavelength อยูร่ ะหว่ำง 400-700 นำโนเมตร ประกอบด้ วยแสงสีตำ่ งๆ 7 สี เช่น
Argon laser มีควำมยำวคลื่นอยูใ่ นช่วงของแสงสีน ้ำเงิน
Diode , HeNe laser อยูใ่ นช่วงควำมยำวคลื่นของแสงสีแดง
 ช่วง infrared wavelength มีควำมยำวคลื่นที่มำกกว่ำ 700 นำโนเมตรขึ ้นไป Laser ในช่วงนี ้ไม่
สำมำรถมองเห็นได้ ด้วยตำเปล่ำ ได้ แก่ Nd-YAG laser, CO2 laser, Ho:YAG laser, Er:YAG laser และ
ErCr:YSGG laser
เลเซอร์ ในทำงทันตกรรมส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง visible และ infrared wavelength
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เมื่อ laser ในควำมยำวคลื่นหนึง่ สัมผัสกับเนื ้อเยื่อที่เฉพำะกับ laser นัน้ จะเกิดปฏิกริยำ 4 ลักษณะ
R: Reflection (สะท้ อน)
A: Absorption (ดูดซับ)
T: Transmission (ส่งผ่ำน)
S: Scatter (แตกกระจำย)
R

A

T

S

ABSORPTION

SCATTER

TRANSMISSION

ตัวอย่ำง กรำฟแสดงกำรศึกษำด้ วย Spectrophotometric analysis ของ bone ตังแต่
้ ควำมยำวคลื่น 250
ถึง 2,500 nm ในเรื่ องของ absorbance (A), reflectance (R) และ transmittance (T) จะพบว่ำ bone
สำมำรถ absorb ได้ ดีที่ระดับพลังงำน laser ที่มีควำมยำวคลื่นที่มำกกว่ำ 1500 nm ขึ ้นไป ขณะที่ปฏิกิริยำ
ของ reflectance และ transmittance จะต่ำ

A

T

R
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ควำมปลอดภัยในกำรใช้ เลเซอร์

Laser ที่มีควำมยำวคลื่นใน ultraviolet และ infrared ที่มองไม่
เห็นด้ วยตำเปล่ำ หรื อ visible wavelength ซึง่ เป็ นควำมยำวคลื่นที่
สำมำรถมองเห็นด้ วยตำเปล่ำ พบว่ำรังสี laser เหล่ำนี ้ถูก absorb ที่
นัยน์ตำของมนุษย์ได้ โดยแต่ละตำแหน่งมีกำร absorption พลังงำนใน
specific wavelength ต่ำงๆ กัน เช่น
-ส่วนของ cornea, lens สำมำรถ absorb ในระดับพลังงำนของ ultraviolet wavelength
-Iris สำมำรถ absorb ในระดับพลังงำนของ infrared wavelength
-Choroid และ retina สำมำรถ absorb ในระดับพลังงำนของ visible wavelength
ดังนันในเรื
้ ่ องของควำมปลอดภัยของนัยน์ตำ แว่นตำป้องกัน หรื อ eye protection จึงเป็ นสิ่งจำเป็ น
ที่ต้องใช้ ทกุ ครัง้ เมื่อทำงำนกับ laser ซึง่ แว่นตำป้องกันที่ดี ควรระบุควำมยำวคลื่นที่เหมำะกับ laser ชนิด
นันๆ
้ อำจกำกับไว้ ที่ก้ำนแว่นหรื อที่หน้ ำเลนส์ และได้ กำรรับรองจำกองค์กรที่ได้ มำตรฐำน เช่น ระบุ CE
marking ซึง่ หมำยถึงได้ ผำ่ นกำรรับรองมำตรฐำนจำก Council of the European Communities

ดังนัน้ บุคลำกรที่อยูใ่ นห้ อง laser จำเป็ นต้ องสวมแว่นตำป้องกันไม่วำ่ จะเป็ นทันตแพทย์ ผู้ชว่ ยข้ ำงเก้ ำอี ้
ช่ำงถ่ำยภำพ และรวมถึงผู้ป่วยด้ วย

(หมายเหตุ อ่านเพิ่ มเติ มในภาคผนวกเรื ่อง Laser Safety)

Laser ในทันตกรรม ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงควำมยำวคลื่นของ infrared ซึง่ เป็ นแสงที่มองไม่เห็นด้ วย
ตำเปล่ำ จึงจำเป็ นต้ องมีตวั ชี ้นำทำง หรื อ aiming beam ร่วมอยูใ่ นเครื่ อง laser ที่ใช้ นนั ้
5
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โดย aiming beam นิยมใช้ Helium-neon laser หรื อ Diode laser ที่มีควำมยำวคลื่น 632 และ 635 นำโน
เมตร ซึง่ อยูใ่ นช่วง visible wavelength ของแสงสีแดงเป็ นตัวชี ้นำทำงในกำรทำงำน
จำกภำพเป็ นกำรแสดงแสงสีแดงของ helium-neon laser หรื อ diode laser ไม่วำ่ จะเป็ น contact
mode หรื อ non-contact mode

Contact mode

Non-contact mode

กำรนำเลเซอร์ มำใช้ กบั tissue มี 2 แบบ คือ
Contact mode ใช้ กบั optical fiber แสง laser
จะสัมผัสกับ tissue โดยตรง เช่น Nd:YAG laser
และ Diode laser

Optical fiber

Non-contact mode จะต้ องมีระยะห่ำงในกำรทำงำน
หรื อ focal length ซึง่ เป็ นจุดรวมแสงจึงทำให้ เกิด
cutting action หรื อตัดเนื ้อเยื่อได้ เช่น
CO2 laser ซึง่ กำรทำงำนเป็ นแบบ non-contact mode
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เครื่อง Laser ที่มีจำหน่ำยในประเทศไทย สำมำรถแบ่งง่ำยๆ ออกเป็ น 4 กลุม่ ตำมระบบกำรนำแสง
กลุ่มที่ 1 ระบบ Hollow wave guide มี handpiece เหมือนกับหัวกรอฟั นที่ใช้ กนั สำมำรถเข้ ำไปทำงำน
ในช่องปำกง่ำยและสะดวก เครื่ องค่อนข้ ำงใหญ่ มีล้อเคลื่อนย้ ำยได้ และรำคำแพงมำกมีตงแต่
ั ้ 2.5 ล้ ำน ถึง
6 ล้ ำนบำท แต่ข้อดีคือใช้ ในงำน soft tissue กับ hard tissue ได้ และมีประสิทธิภำพสูง ได้ แก่ laser ใน
กลุม่ Er,Cr:YSGG Laser, Er:YAG Laser, CO2 Laser

Hollow wave guide

OpusDuo(R):

Erwin Adverl(R):
Er:YAG Laser
รำคำ 2.5 ล้ ำน

Er:YAG and CO2 Laser
รำคำ 3.8 ล้ ำน

WaterLase(R) MD
Er,Cr:YSGG Laser
HydroBeam
รำคำ 6 ล้ ำน

Waterlase(R):
Er,Cr:YSGG Laser
Hydrokinetics
รำคำ 3.5 ล้ ำน
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กลุ่มที่ 2 ระบบ Articulated arm มีข้อต่อเคลื่อนไปมำ กำรเข้ ำไปทำงำนในช่องปำกค่อนข้ ำงยำก
โดยเฉพำะในฟั นหลัง ด้ ำนลิ ้น หรื อด้ ำนเพดำน เช่น CO2 Laser, Er-YAG laser

Articulated arm

LightWalker DT Standard
FotonaXD®:
CO2Laser 1000 NAIN®
Er:YAG Laser
รำคำ 3.5 แสน
รำคำ 3.5 แสน

Fotona®
LightWalker DT Standard
Er:YAG and Nd:YAG
รำคำ 2 ล้ ำน

Fidelis Plus II(R):
Er:YAG and Nd:YAG Laser
รำคำ 2.5 ล้ ำน

กรณีเครื่ องที่มี laser 2 ชนิดอยูใ่ นเครื่ องเดียวกัน แต่ระบบกำรนำแสงของ laser แต่ละชนิดจะ
แยกกัน เช่น เครื่ อง laser ที่มีทงชนิ
ั ้ ด Er:YAG จะใช้ ระบบกำรนำแสงแบบ articulated arm กำรทำงำนเป็ น
non-contact mode และมีชนิด Nd:YAG จะใช้ ระบบกำรนำแสงแบบ optical fiber มีกำรทำงำนเป็ น
contact mode
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กลุ่มที่ 3 ระบบนำแสงเป็ น Optical fiber เป็ น contact mode ใช้ กบั soft tissue รำคำตังแต่
้ 4 แสน ถึง
1.5 ล้ านบาท ปั จจุบนั มีการผลิตขนาดเล็กลงเพื่อการเคลื่อนย้ ายสะดวก สามารถวางบนโต๊ ะหรื อ cabinet
หรื อ tray ของ unit ได้ แต่ด้านประสิทธิภาพจะมีข้อจากัดมากขึ ้น ได้ แก่ Nd-YAG laser, Diode laser

Laser

RRr

Jacket
Fiber
Laser Beam

Cladding
Fiber Core

Optical fiber

Nd:YAG Laser

Diode Laser

®
Opus 5
รำคำ 9.5 แสน

®
Opus10
รำคำ 1.2 ล้ ำน

®
LaserSmile
รำคำ 1.3 ล้ ำน

PulseMaster ®
รำคำ 1.5 ล้ ำน

FOTONA®:
รำคำ 9 แสน

FOX®:
รำคำ 4 แสน
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กลุ่มที่ 4 ระบบ Wireless laser เป็ นพัฒนำกำรอีกก้ ำวหนึง่ ในรูปแบบของเครื่ อง laser ที่ไร้ สำย ใช้
battery ที่ charge ใหม่ได้ มีควำมสะดวกในกำรพกพำไปไหนมำไหนได้ มีขนำดเท่ำปำกกำ มีคำสัง่ ต่ำง ๆ
บนด้ ำมจับ รำคำถูก แต่ประสิทธิภำพต่ำกว่ำและมีข้อจำกัดในข้ อบ่งชี ้กำรใช้ งำน ได้ แก่ Diode laser

Ilase®: Diode laser
รำคำ 4 แสน

®: Diode laser
รำคำ 2 แสนบำท

กำรเลือกซือ้ Laser จำเป็ นต้ องพิจำรณำหลำยปั จจัย เช่ น
1.แหล่งกำเนิด Laser ให้ พิจำรณำถึง specific wavelength และ absorption spectrum ของ laser
แต่ละชนิด

2. ระบบท่อนำแสง laser ซึง่ มี 4 แบบ

Hollow wave guide
Articulated arm
Optical fiber
Wireless
3. Tissue target ควรเลือกให้ เหมำะกับงำนที่รักษำ
 Soft tissue เช่น gingiva mucosa frenum หรื อ muscle

 Hard tissue เช่น enamel dentine calculus หรื อ bone
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เรื่ องของ absorption spectrum กับ กำรเลือก laser ให้ เหมำะกับงำนที่รักษำ
ตัวอย่ำง กรำฟแสดง Absorption Spectrum ของ Melanin, Hemoglobin, Hydroxyapatite และ H2O
กรณีที่เป็ น hard tissue เช่น enamel, dentine, cementum และ bone จะมี hydroxyapatite เป็ น
ส่วนประกอบหลัก พบว่ำ hydroxyapatite สำมำรถ absorb พลังงำน laser ได้ ดีที่ควำมยำวคลื่นสูงๆ ตังแต่
้
2,000 nm ขึ ้นไป ดังนันจึ
้ งเหมำะกับ laser กลุม่ Er,Cr:YSGG, Er:YAG และ CO2 laser
กรณีที่เป็ น soft tissue เช่น gingiva, mucosa และ frenum จะมี Melanin, Hemoglobin เป็ น
ส่วนประกอบซึง่ สำมำรถ absorb พลังงำน laser ได้ ดีที่ควำมยำวคลื่น near infrared ดังนันจึ
้ งเหมำะกับ
laser กลุม่ Nd:YAG และ Diode laser
สำหรับ H2O ซึง่ เป็ นส่วนประกอบหลักของ soft tissue แม้ จะ absorb ได้ ต่ำใน ควำมยำวคลื่น near
infrared แต่สำมำรถ absorb พลังงำน laser ได้ ดีที่ควำมยำวคลื่นสูงๆ ตังแต่
้ 2,000 nm ขึ ้นไปใกล้ เคียงกับ
hydroxyapatite จึงเป็ นข้ อดีที่ laser กลุม่ Er,Cr:YSGG, Er:YAG และ CO2 laser สำมำรถใช้ ได้ กบั hard
และ soft tissue ด้ วย แต่เครื่ องค่อนข้ ำงใหญ่และรำคำแพง
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เลเซอร์ กับงำนปริทันต์ บำบัด
Laser Periodontal Therapy
Laser ที่เหมำะกับงำน ปริทนั ต์บำบัด จะอยูใ่ นช่วงของ infrared คือ มีควำมยำวคลื่นที่มำกกว่ำ
700 นำโนเมตรขึ ้นไป
Laser type

Diode
Nd:YAG
ErCr:YSGG
Er:YAG
CO2

wavelength (nm)
800-830, 950-1,010
1,064
2,780

2,940
10,600

จะเห็นว่ำ laser 2 ตัวแรกใช้ ได้ ดีเฉพำะงำน soft tissue surgery เท่ำนัน้ ส่วน laser 3 ตัวหลัง
ใช้ ได้ ดีทงงำน
ั้
soft tissue surgery และ hard tissue surgery
Laser-tissue Effects
เมื่อ laser สัมผัสกับ tissue จะเกิดปฏิกิริยำ photothermal effect
จำกภำพ เซลล์เมื่อได้ รับพลังงำน laser มำกขึ ้นๆ จะเกิดควำมร้ อนค่อยๆ ขยำยตัว และเซลล์แตกในที่สดุ
นัน่ คือพลังงำน laser ทำให้ เกิดเซลล์ร้อนขยำยตัวและแตกระเหิดออกไปในที่สดุ เกิดปฏิกิริยำที่เรี ยกว่ำ
Photothermal effect

ลักษณะผิวของ tissue ที่ได้ รับพลังงำน laser พบว่ำ เมื่อ absorb พลังงำน เซลล์บริ เวณนี ้ระเหิด
ออกไปเกิด vaporized zone ผิวถัดมำเป็ น zone of necrosis และ zone of coagulation
ดังนัน้ laser-tissue effect คือ เกิด cutting, vaporizing และ coagulating effect
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งำนปริทันต์ บำบัด หรื อ Periodontal therapy มี 4 งำนหลักๆ ของกำรรักษำ คือ
Scaling and root planing
Gingivial curettage
Soft tissue surgery
Bone surgery
Laser กับ Periodontal therapy ขอแบ่งเป็ น 4 ประเด็นตำมงำนรักษำ
Laser กับงำน Scaling and Root Planing
ได้ มีกำรศึกษำถึงประสิทธิภำพของ laser ต่อกำร remove calculus ส่วนที่อยู่
ใต้ เหงือกด้ วย Erbium:YAG laserโดยใช้ energy level ต่ำงๆกัน ที่ระดับ 20,30,50,80
และ 120 mj per pulse แล้ วนำมำตัด cross section
ภำพที่เห็นส่วนนี ้คือ subgingival calculus และบริเวณรอยต่อที่เห็น คือ cemento-dentinal junction
พบว่ำ energy level แต่ละระดับที่ 20,30,50,80 และ 120 mj per pulse สำมำรถ ablate ส่วนของ
subgingival calculus ออกได้ แต่ขณะเดียวกันนอกจำก ablate calculus แล้ ว บำงบริเวณยังมีกำร ablate
ส่วนของ cementum และ dentine บำงส่วนข้ ำงใต้ ซึง่ เป็ น hard tissue เหมือนกันออกไปด้ วย

SC: subgingival calculus
CDJ: cemento-dentinal junction

The cross-section of the scaled sites

Partial loss of cementum

Clearly reaches the dentine
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เมื่อศึกษำพื ้นผิวของ root cementum ที่ถกู ablate โดยใช้ laser ชนิดต่ำงๆ เช่น Er-YAG laser
CO2 laser และNd:YAG laser จะพบผิวของรำกฟั นมีลกั ษณะของ Crater-like defects Fusion รอยร้ ำว
หรื อ Cracking ที่มีลกั ษณะต่ำงๆกัน รวมถึงผิวรำกที่มีลกั ษณะของ globule

หลังจากการใช้

Er-YAG laser
Crater-like defects

Cracking

Fusion

หลังจากการใช้ CO2 laser
Cracking
หลังจำกกำรใช้ Nd:YAG laser

Globules

โดยสรุป Laser ในงำน scaling and root planing
Energy level ที่เหมำะสม สำมำรถ ablate calculus ได้ และควำมหนำของ calculus ที่ตำ่ งกัน ใช้ energy
level ที่ตำ่ งกัน และที่นำ่ สนใจคือ laser นอกจำก evapolized calculus แล้ ว ยัง vapolized ส่วนของ
cementum ที่อยูข่ ้ ำงใต้ ด้วย

Lased calculus
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Laser ในงำน Gingival Curettage
ควรเลือกท่อนำแสงเป็ นแบบ optical fiber กำรทำงำนเป็ นแบบ contact mode
โดยพลังงำน laser จะเข้ ำไปกำจัด pocket epithelium lining และทำ gingival curettage บริเวณที่มี
pocket โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำร Debridement และ Decontamination
ข้ อจำกัดของวิธีนี ้คือ ควำมลึกของ pocket แต่ละตำแหน่งต่ำงกัน sense of touch น้ อยกว่ำ และ power
ของ laser ที่ใช้ ในแต่ละตำแหน่งอำจแตกต่ำงกัน

อย่ำงไรก็ตำม American Academy of Periodontology ค.ศ. 2011 ได้ รวบรวมงำนวิจยั ที่เกี่ยวกับ
Nonsurgical Periodontal Therapy ซึง่ มีเรื่ องที่ศกึ ษำอยู่ 3 ประเด็นหลักคือเรื่ องของ
Scaling and root planing
Subgingival / pocket debridement
Reduction of subgingival bacterial levels
เมื่อเปรี ยบเทียบ laser กับ conventional treatment พบว่ำ ยังคง controversy อยู่
ในควำมเป็ นจริง ในฟั นแต่ละซี่หรื อแต่ละด้ ำนในซี่เดียวกัน จะมีปริมำณและตำแหน่งของ calculus
ต่ำงกัน รวมถึง root morphology ของรำกฟั น เช่น รำกโค้ ง furcation ที่แคบ root trunk ที่ยำว รวมถึง
concavity ของรำกฟั นที่ทำให้ เป็ นข้ อจำกัดของ laser ที่จะเข้ ำไปถึง
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ปั จจุบนั ในงำน conventional periodontal treatment ที่ใช้ Hand scaler และ Electric scaler
ยังเป็ นเครื่ องมือที่เหมำะสมและทันสมัยตลอดกำล เพรำะสำมำรถเข้ ำไปทำควำมสะอำดได้ ถึงทุกบริเวณ
ของรำกฟั นเช่น pocket ลึกๆ บริเวณ furcation รวมถึง concavity ของรำกฟั น ไม่วำ่ จะเป็ นงำน scaling
root planing หรื อ gingival curettage อันเป็ นวิธีที่ใช้ ได้ ดี ปลอดภัย และ รำคำถูกเมื่อเทียบกับเลเซอร์

Hand scaler Electric scaler

ดังนันในงำน
้
Nonsurgical Periodontal Therapy กำรรักษำแบบ Conventional periodontal treatment
ยังจัดว่ำมีประสิทธิภำพ ปลอดภัย รำคำถูกเมื่อเทียบกับเลเซอร์ ร่วมกับมี plaque control ที่ดี จึงจะประสบ
ควำมสำเร็จดังผู้ป่วย 2 รำยนี ้

ผู้ป่วยรำยที่ 1

ผู้ป่วยรำยที่ 2
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Laser ในงำน Bone Surgery
ปั จจุบนั ได้ พฒ
ั นำเป็ นระบบของ hydrokinetic cutting system หลักกำรคือ พลังงำน laser มิได้
ส่งไปที่ bone โดยตรง แต่จะส่งผ่ำนไปที่น ้ำก่อน

จำกภำพ คลื่นสีชมพูเป็ น Laser power พลังงำน laser จะไป energize ส่วนที่เป็ นน ้ำ คือ หยดน ้ำสีมว่ ง
เมื่อน ้ำได้ รับพลังงำนจะเปลี่ยนเป็ น energized water คือ หยดน ้ำสีฟ้ำ ซึง่ จะถูกขับดันไป remove hard
tissue เช่น Enamel หรื อ Bone ได้
Laser power

หยดน้ำ

ระบบ HydroKinetic® Cutting System นี ้จะเป็ น laser ชนิด ErCr:YSGG
ที่มีควำมยำวคลื่น 2,780 nm เครื่ อง laser ระบบนี ้ มีประสิทธิภำพสูงมำก
แต่รำคำแพงมำกโดยมีรำคำตังแต่
้ เครื่ องละ 3.5 ล้ ำน ถึง 6 ล้ ำนบำท

ดังนันทั
้ นตแพทย์ควรพิจำรณำเรื่ องค่ำใช้ จำ่ ยในกำร
ลงทุน เมื่อเปรี ยบเทียบกับ steel round bur และ
bone chisel ที่ใช้ กนั อยูใ่ นงำน bone surgery
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Laser ในงำน Soft Tissue Surgery
เมื่อกล่ำวถึง soft tissue surgery ทันตแพทย์มกั หมำยถึง
Surgical blade
ปั ญหำใน soft tissue surgery เมื่อใช้ surgical blade เช่น
กำรทำ artificial eruption เพื่อดึงฟั น canine ซึง่ embedded อยู่ จำเป็ นต้ องเปิ ดเหงือกเพื่อติดเครื่ องมือจัด
ฟั นชนิดติดแน่น จะพบว่ำมี bleed ยำกต่อกำรติด bracket

Artificial eruption

กำรทำ external bevel gingivectomy ที่อยูร่ ะหว่ำงซี่ 21 กับซี่ 22 จะเห็นว่ำเกิดแผลผ่ำตัดบริเวณกว้ ำง
และอำจเจ็บปวดหลังทำ

External bevel gingivectomy

เช่นเดียวกับกำรทำ Labial frenectomy เพื่อกำจัด high frenum attachment จำเป็ นต้ องเย็บ และอำจเกิด
scar formation

Labial frenectomy
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Laser surgery มีข้อดีเหนือกว่ำ surgery ด้ วย blade หลำยประกำร คือ
Excellent hemostatic effect
Improve Visibility
Minimal postoperative pain and swelling
Elimination of scar formation
สำมำรถใช้ กบั Medically compromised patients
นอกจำกนี ้ กำรใช้ Laser ยังมีข้อดีที่โดดเด่น คือ
Bloodless operation
เร็ว ไม่ยงุ่ ยำกและมีประสิทธิภำพ
เหมำะกับผู้ป่วยที่กลัวกำรผ่ำตัด “Phobic Patients” โดยเฉพำะผู้ป่วยสูงวัยจนถึงผู้ป่วยเด็กที่มกั
กลัวกำรผ่ำตัด สำมำรถใช้ laser ในงำนผ่ำตัดเพื่อกำรรักษำ เช่น คุณยำยอำยุ 84 ปี และเด็กอำยุ 9 ปี
ซึง่ กลัวกำรผ่ำตัด แต่สำมำรถรักษำได้ สำเร็จ และผู้ป่วยพึงพอใจ

ผู้สงู วัย
อำยุ 84 ปี

วัยเด็ก
อำยุ 9 ปี

Laser ในงำน soft tissue surgery ที่จะนำเสนอต่อไปนี ้ ใช้ ในงำนด้ ำน
Exposure of unerupted tooth
Operculectomy
Frenectomy (Labial / Lingual frenectomy)
Excision of lesions
Gingivectomy
Soft tissue crown lengthening
Gingival depigmentation
Case ที่นำเสนอ มีทงหมด
ั้
22 รำย ซึง่ อำจเป็ นงำน periodontal surgery อย่ำงเดียว หรื อ อำจเป็ นงำนที่
เกี่ยวข้ องกับสำขำอื่นในงำน multidisciplinary approach เช่น เกี่ยวข้ องกับ Esthetics, Operative
Dentistry, Prosthodontics, Orthodontics, Endodontics และ Oral lesion เป็ นต้ น
19
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เครื่ อง Laser ที่ใช้ ในกำรรักษำมี 3 ชนิด รวม 5 ยี่ห้อ
Nd:YAG Laser มีระบบกำรนำแสงเป็ น optical fiber
ตัวจับเป็ น plastic เล็กและเบำ กำรทำงำนเป็ น contact mode

PulseMaster®

Diode Laser มีระบบกำรนำแสงเป็ น optical fiber ตัวจับใกล้ เคียงกับ handpiece ที่ใช้ กรอฟั น
กำรทำงำนเป็ น contact mode

Opus10®

LaserSmile®

ezlase®

CO2 Laser มีระบบกำรนำแสงเป็ น articulating arm กำรทำงำนเป็ น non-contact mode

Sharplan®
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Exposure of unerupted tooth
ผู้ป่วยรำยนี ้ถูก refer มำจำก orthodontist เพื่อทำ artificial eruption ฟั นซี่ 13 ซึง่ เป็ น
embedded tooth ตำแหน่งค่อนมำทำงด้ ำน labial ภำพแสดงกำรใช้ Nd:YAG laser ทำ incision
exposure ฟั นซี่13 และทำกำรติด bracket ใน visit นันได้
้ เลย เนื่องจำกไม่มี bleed บริเวณที่ผำ่ ตัด

Nd-YAG laser

ก่อนรักษำ
13 unerupted tooth

ภำพหลังรักษำ
ภำพ x-ray ฟั นซี่ 13

Operculectomy
นักเรี ยนหญิง อำยุ 16 ปี ถูก refer มำจำก Orthodontist เพื่อตัดเหงือก operculum ด้ ำน distal
ของฟั นซี่ 37 ที่คลุมขึ ้นมำครึ่งซี่ฟัน ทำให้ ยำกต่อกำรติด bracket ในกำรจัดฟั น

ภำพแสดงกำรใช้ Diode laser ในกำรทำ operculectomy ที่ distal ซี่ 37 และภำพหลังรักษำ

Diode laser

ผู้ป่วยขำดกำรติดต่อไป 2 ปี เนื่องจำกต้ องเตรี ยมตัวสอบเข้ ำมหำวิทยำลัย หลังจำกได้ เป็ นนักศึกษำปี ที่ 1
แล้ ว จึงกลับมำขอรักษำฟั นต่อเพื่อกำรจัดฟั น ปั จจุบนั ผู้ป่วยอำยุ 18 ปี
ภำพแสดงหลังจำกใช้ laser บริเวณฟั นซี่ 37
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Frenectomy
Frenectomy แบ่งกำรรักษำออกเป็ น Labial frenectomy และ Lingual frenectomy

Lingual frenectomy
รำยที่ 1 ผู้ป่วยเด็กอำยุ 9 ปี ตรวจพบ tongue tie หรื อ ankyloglossia
จำกกำรพูดคุยกับผู้ปกครอง ยอมรับว่ำหลำนถูกเพื่อนๆ ล้ อเป็ นประจำว่ำลิ ้นเหมือนงู ทำให้ เด็ก
รู้สกึ มีปมด้ อย ขณะอธิบำยให้ ผ้ ปู กครองทรำบถึงกำรใช้ laser ตัดส่วนที่ดงึ รัง้ ลิ ้นนี ้ เด็กกลับตอบรับอยำก
ทำทันที

กำรให้ ยำชำเฉพำะที่ แนะนำให้ lingual nerve block ข้ ำงซ้ ำย และ infiltrate บริเวณรอบ frenum
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ลิ ้นข้ ำงซ้ ำยชำ สำมำรถใช้ ผ้ำ gauze จับที่ลิ ้นข้ ำงซ้ ำยให้ อยูน่ ิ่งและดึงให้ ตงึ เห็นส่วนยึดเกำะของ
lingual frenum ชัดเจนและเพื่อป้องกันควำมผิดพลำดถูกอวัยวะส่วนอื่นขณะใช้ laser
ภำพกำรตัดส่วน frenum ด้ วย Nd-YAG Laser เป็ น contact mode ในกำรทำ lingual
frenectomy ด้ วย Laser มีข้อดีคือ ไม่มี bleed ไม่ต้องเย็บ แต่ต้องระวัง anatomy รอบๆ frenum โดยเฉพำะ
Lingual artery, vein และ nerve, Sublingual gland และรูเปิ ดของ Salivary gland
กำรตัดนี ้ต้ องจับส่วนของลิ ้นให้ อยูน่ ิ่ง ตัด frenum ทังในส่
้ วน inferior central และ superior
portion หลังจำกตัด เด็กจะแลบลิ ้นออกมำทันที ไม่มีเลือดเลย

Nd-YAG laser
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เด็กไม่มีอำกำรเจ็บหรื อบวมหลังรักษำ รับประทำนยำแก้ ปวดเพียง 1/2 เม็ด เพรำะกลัวเด็กเจ็บปวด
หลังผ่ำตัดเท่ำนัน้ ภำพกำรติดตำมผล 1 สัปดำห์ และ 1 ปี หลังรักษำ

1 ปี หลัง laser

1 สัปดำห์ หลัง laser

ข้ อคิดเรื่ องของลิ้น
ควำมสุขของเด็กในกำรเพลิดเพลินกับลิ ้น
จำกภำพของเด็ก 9 ปี ทังสองรำย
้
จะพบว่ำอิสระของลิ ้นเป็ นควำมสุขของเด็ก ที่ประเมินค่ำไม่ได้ !!

พับลิ ้น

ม้ วนลิ ้น
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รำยที่ 2 ผู้ป่วยเด็กหญิง อำยุ 9 ปี เช่นกัน แลบลิ ้นไม่ได้ และกระดกลิ ้นไม่ได้ คิดว่ำตัวเองเป็ นคนลิ ้นสันไม่
้
เหมือนเพื่อน หลังจำกพูดคุยกับผู้ปกครองเรื่ องกำรรักษำลิ ้นสันด้
้ วย laser อยู่ เด็กกลับตอบรับแทนทังที
้ ่
เป็ นเด็กกลัวที่ทำฟั นมำก แสดงว่ำ ปั ญหำเรื่ องลิ ้นสัน้ น่ำจะเป็ นปมที่ฝังอยูใ่ นใจของเด็กมำนำน

ภำพแสดงกำรใช้ diode laser รักษำ เป็ น contact mode แลบลิ ้นทันที และแลบลิ ้นได้ ยำวด้ วย
ผู้ปกครองโทรมำว่ำหลำนกลับไปทำนข้ ำวผัดกุ้งเลยเพรำะหิวมำก ไม่ได้ ทำนยำแก้ ปวดเลย

Diode laser

ภำพ 2 ปี หลังรักษำ อำยุ 11 ปี ผู้ป่วยมีควำมสุขกับกำรแลบลิ ้น ตวัดไปมำ สำมำรถขยับไปข้ ำงขวำ
และข้ ำงซ้ ำยอย่ำงคล่องแคล่ว มีควำมมัน่ ใจขึ ้น ออกเสียงชัดขึ ้น และไม่กลัวทำฟั นแล้ ว

ภำพติดตำมผล 2 ปี

ขณะนี ้ผู้ป่วยอำยุ 16 ปี ภำพติดตำมผล 7 ปี หลังทำ laser lingual frenectomy ผู้ป่วยสำมำรถออก
เสียงชัดขึ ้น และเริ่มสนใจเรื่ องควำมสวยงำม จึงมำปรึกษำทันตแพทย์เรื่ องจัดฟั น
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รำยที่ 3
รำยนี ้เป็ นผู้ป่วยวัยรุ่นอำยุ 13 ปี มีปัญหำว่ำออกเสียงคำควบกล ้ำไม่ชดั เจน ลิ ้นแตะกลำงเพดำน
ไม่ได้ และแลบลิ ้นได้ จำกัด

กำรใช้ laser frenectomy ครัง้ นี ้ใช้ CO2 laser ซึง่ เป็ น non-contact mode กำรตัดต้ องมุง่ ที่จดุ
focus ให้ ดี และระมัดระวัง anatomical landmark บริเวณนี ้อย่ำงมำก

CO2 laser

ภำพ 3 เดือนหลังรักษำ กำรเคลื่อนของลิ ้นดีขึ ้น แต่ต้องฝึ กกำรอ่ำนคำควบกล ้ำต่อไป

(หมายเหตุ อ่านเพิ่ มเติ มในภาคผนวกเรื ่อง Ankyloglossia)
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รำยที่ 4
ชำยอำยุ 60 ปี ถูก refer มำเพื่อทำ lingual frenectomy เนื่องจำกขัดขวำงกำรวำง lingual major
connector ของ removable partial denture
เลือกใช้ Diode Laser ในกำรทำ lingual frenectomy

ก่อนรักษำ

Diode laser

ภำพหลังรักษำ

1 วัน

1 สัปดำห์

6 เดือน
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Labial frenectomy
รำยที่ 1
คุณยำยรำยนี ้อำยุ 84 ปี มีประสบกำรณ์กำรทำฟั นมำมำก เคยถอนฟั น ผ่ำตัดแต่งกระดูก จนคุณ
ยำยกลัวกำรผ่ำตัดมำก เคยเลือดออกหลังผ่ำตัดอยูน่ ำน ทำให้ กลัวมำตลอด
แต่ได้ ทำควำมเข้ ำใจอธิบำยถึงประสิทธิภำพของ laser ที่เหนือกว่ำกำรผ่ำตัดปกติ โดยมีข้อเด่นคือ
ไม่มีเลือดออก จนในที่สดุ ผู้ป่วยยอมรับกำรรักษำ
ภำพที่เห็นเป็ นกำรทำ frenectomy ด้ วย Nd-YAG Laser
ภำพ 1 เดือนหลังรักษำ จะพบว่ำ แผลหำยเร็ วมำก และไม่ต้องเย็บเลย

Nd-YAG laser

1 เดือนหลัง laser

รำยที่ 2
ผู้ป่วยถูกส่งต่อมำเพื่อตัด labial frenum จำกกำรตรวจในช่องปำก พบเป็ น high frenum
attachment ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น fibrous band ขนำดใหญ่ ระหว่ำงฟั นซี่ 11 กับ 21 จึงให้ กำรรักษำด้ วยกำร
ทำ laser frenectomy ด้ วย Nd-YAG Laser

ก่อนรักษำ

Nd-YAG laser

3 เดือนหลังรักษำ
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รำยที่ 3
ผู้ป่วยหญิง อำยุ 54 ปี ได้ รับกำรส่งต่อเพื่อกำจัดส่วนของ high frenum attachment ก่อนทำฟั น
เทียมบำงส่วนถอดได้ ชดุ ใหม่ พบ frenum เข้ ำมำยึดเกำะสูงถึงกลำงสันเหงือก โดยแผนกำรรักษำ
จำเป็ นต้ องปรับแก้ ไขฟั นเทียมเดิม (modified existing acrylic partial denture) ให้ มี retention และ
stability เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยสำมำรถใช้ งำนได้ ระหว่ำงให้ กำรรักษำในส่วนอื่น และในวันที่ผ่ำตัด จำเป็ นต้ องเสริม
ฟั นเทียมเดิมตรงบริเวณที่จะทำ labial frenectomy ก่อน

ภำพก่อนรักษำ

ภำพเสริ ม buccal flange บน APD เดิม
(Modified existing APD)

เสริ มบริ เวณ frenum ในวันที่ทำ frenectomy

ภำพแสดงกำรทำ frenectomy ด้ วย diode laser

1 เดือนหลังรักษำ

ภำพติดตำมผล 1 ปี 3 เดือน

28

Diode laser

ศ.คลิ นิก วนิ ดา นิ มมานนท์

Laser Periodontal Therapy

Excision of Lesions
รำยที่ 1
นักเรี ยนชำย อำยุ 15 ปี ที่ริมฝี ปำกล่ำงซ้ ำย มีก้อนนูนใสสีน ้ำเงิน ผิวเรี ยบ รอบๆ มี erythema
เล็กน้ อย ผิวเรี ยบ Initial diagnosis เป็ น “mucocele หรื อ Mucous retention cyst” ซึง่ mucocele เกิด
จำก trauma หรื อ มีกำรอุดตันของ minor salivary duct
ทำกำร excisional biopsy ด้ วย Nd- YAG laser ซึง่ ผล biopsy เป็ น mucocele

ก่อนกำรรักษำ

Nd-YAG laser

หลังกำรรักษำด้ วย laser

3 เดือน หลังกำรรักษำ
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รำยที่ 2
ชำยสมรสอำยุ 59 ปี ที่ริมฝี ปำกล่ำงขวำมีก้อนตุม่ นูน แข็ง ผิวเรี ยบ สีชมพูซีด
ให้ กำรวินิจฉัยเบื ้องต้ นว่ำ เป็ น fibroma
ทำ excisional biopsy ด้ วย diode Laser
ผล Biopsy เป็ น fibroma

ก่อนรักษำ

แสดงกำรใช้ diode laser ทำ excisional biopsy
กำรติดตำมผล

1 วัน

1 สัปดำห์

1 เดือน

3 เดือน
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รำยที่ 3
ชำยสมรสอำยุ 50 ปี มำด้ วย chief complaint ว่ำที่ริมฝี ปำกล่ำงมีก้อนนูน ค่อยๆ ใหญ่ขึ ้นมำ
เป็ นมำ 20 ปี แล้ ว พบว่ำฟั นซี่ 11และ12 เป็ นฟั น periodontitis ฟั นโยกมำกและมี pathologic migration
พบ lip biting ฟั นซี่ 12 กัดถูกริมฝี ปำกล่ำงเมื่อปิ ดปำก

ทำกำรถอน ฟั นซี่ 11และ12 และใส่ acrylic partial denture
ลักษณะรอยนูนนี ้ ถูกปกคลุมด้ วย mucosa มีผิว และสีที่ปกติ
กำร differential diagnosis เบื ้องต้ นให้ เป็ น mucocele และ irritating fibroma

ทำ excisional biopsy ด้ วย CO2 Laser ยึด lesion ที่จะ excision นี ้ ด้ วยไหมเย็บแผลเพื่อให้ กำร
ตัดง่ำยขึ ้น หลังจำกตัดออกแล้ ว ไม่มี bleed และไม่ต้องเย็บเลย นำชิ ้นที่ตดั ออก ส่งตรวจทำงแลปพยำธิ

CO2 laser
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จำกกำรย้ อมด้ วย Hematoxylin and eosin staining
กำลังขยำย 5 เท่ำ พบว่ำมี blood vessel จำนวนมำกอยูท่ ี่ชนั ้
lamina propria และชัน้ submucosa
ผลทำง pathology วินิจฉัยเป็ น
“Superficial arteriovenous hemangioma”
ซึง่ hemangioma เป็ น benign ของ blood vessel
โดยกำรทำ hemangioma surgery นี ้ laser เป็ น first choice ที่ต้องใช้ เลือกรักษำ เพรำะมี bleed มำก
เนื่องจำก laser มี excellent hemostasis ที่ดี
ภำพหลังรักษำ 6 เดือน ไม่พบ recurrence no scar formation ไม่พบ lip deformity

6 เดือน หลัง laser
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Gingivectomy
ผู้ป่วยรำยที่ 1
ผู้ป่วยหญิงเป็ นแพทย์อำยุรกรรมที่โรงพยำบำลรำมำธิบดี
มำรับกำรขูดหินปูน ขณะที่รักษำพบว่ำมี cervical abrasion
ร่วมกับมีเหงือก overgrowth เข้ ำมำใน cavity ที่ฟันซี่ 24, 25 และ 34
ตรวจพบโดยบังเอิญ
ก่ อนรั กษำ

จึงทำกำรตัดเหงือกด้ วย Nd-YAG Laser จะเห็น cavity ที่คอฟั นชัดเจน ไม่มี bleed เกิดขึ ้น จึงทำกำรอุด
คอฟั นด้ วย resin composite ใน visit นัน้ และภำพติดตำมผลหลังจำกทำ laser gingivectomy 3 ปี

Nd-YAG laser

หลังใช้ laser gingivectomy
รั กษำ

ติดตำมผล 3 ปี

ผู้ป่วยรำยที่ 2
ผู้ป่วยหญิง อำยุ 49 ปี ฟั นซี่ 46 จำเป็ นต้ องทำกำร root canal retreatment พบว่ำ เหงือก

โดยรอบมี overgrowth เข้ ำมำใน cavity จึงทำ laser gingivectomy ด้ วย Diode Laser

Diode laser
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ผู้ป่วยรำยที่ 3
ผู้ป่วยถูกส่งต่อจำกทันตแพทย์พิเศษเพื่อปรึกษำแนวทำงกำรรักษำฟั นผุขนรุ
ั ้ นแรง
จำกกำรตรวจ บริเวณฟั นกรำมซ้ ำยบน พบเหงือก overgrowth เข้ ำไปใน cavity จนมองไม่เห็นขอบเขตของ
ฟั น ทำให้ ไม่สำมำรถประเมินได้ วำ่ ฟั นซี่ใดสำมำรถเก็บได้ หรื อต้ องถอน
ในเบื ้องต้ นจึงจำเป็ นต้ องทำกำรตัดเหงือกที่ overgrowth ก่อนด้ วย Nd-YAG Laser
สิ่งที่ต้องระวังคือ laser ต้ องไม่สมั ผัสบริเวณที่เป็ น amalgam filling
หลังจำกทำ gingivectomy ด้ วย laser เพียง 1 สัปดำห์ ทำกำร remove caries บำงส่วน และปิ ด
ด้ วย IRM จำกนันจึ
้ งทำ temporary crown เพื่อกำรรักษำขันต่
้ อไป ซึง่ สำมำรถเก็บได้ ทกุ ซี่

ก่อนรักษำ

Nd-YAG laser

1 สัปดำห์หลังรักษำ
Remove caries บำงส่วน
ปิ ดด้ วย IRM

1 เดือนหลังรักษำ
ทำ temporary crown
เพื่อกำรรักษำต่อไป
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Soft tissue crown lengthening
รำยที่ 1
ผู้ป่วยหญิง มำพบทันตแพทย์ด้วยปั ญหำ ฟั นสัน้ ยิ ้มเห็นเหงือกมำก จำกกำรตรวจพบว่ำ
anatomical crown ปกติ แต่มี clinical crown สัน้ เป็ นลักษณะของ pseudopocket จึงเลือกทำ soft
tissue crown lengthening ด้ วย Nd-YAG laser

Nd-YAG laser

2 เดือนหลังรักษำ

รำยที่ 2
ผู้ป่วยหญิงโสดอำยุ 24 ปี ถูกส่งต่อจำก orthodontist เพื่อทำ crown lengthening จำกลักษณะ
เหงือกเป็ น fibrous hyperplasia ทังในฟั
้ นบนและล่ำง เหงือกอักเสบระหว่ำงกำรจัดฟั นนี ้มีชื่อเรี ยกว่ำ
orthodontically induced gingival hyperplasia
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กำรรักษำเบื ้องต้ นได้ ทำกำร scaling แนะนำวิธีกำรแปรงฟั น และกำรทำควำมสะอำดฟั นรอบ
bracket ซึง่ หลังกำรถอดเครื่ องมือจัดฟั นชนิดติดแน่น พบว่ำลักษณะเหงือกที่มี gingival hyperplasia
น้ อยลง แต่ clinical crown ยังดูสนั ้ probing depth วัดได้ 2-4 mm ทังในฟั
้ นบนและล่ำง และจำกภำพ
X-ray จะเห็นว่ำ anatomical crown ปกติ แต่ clinical crown ดูสนั ้

ผู้ป่วยรำยนี ้ได้ เลือกทำ gingivectomy for crown lengthening โดยใช้ CO2 Laser ซึง่ เป็ น noncontact mode ตังแต่
้ ฟันซี่13-23 หลังจำกนันท
้ ำ gingivoplasty ด้ วย CO2 Laser เช่นกัน ไม่มี bleed
ระหว่ำงทำ

Gingivectomy
CO2 laser

Gingivoplasty

หลังจำกทำ gingivectomy แล้ ว
จะพบว่ำ clinical crown ดูยำวขึ ้น
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ภำพ 10 เดือนหลังกำรรักษำ probing depth เหลือ 1-2 มิลลิเมตร
ผู้ป่วยพึงพอใจกับผลกำรรักษำนี ้

10 เดือนหลังรักษา

ภำพ 6 ปี หลังกำรรักษำ ขณะนี ้ผู้ป่วยอำยุ 30 ปี มีรำยได้ พิเศษขำยเครื่ องสำอำง มีควำมมัน่ ใจเมื่อยิ ้มและ
ช่วยเสริมบุคลิกได้ มำกขึ ้น

6

6 ปี หลังรักษา

ข้ อควรระวัง กำรใช้ non-contact mode ด้ วย CO2 ซึง่ มีระบบกำรนำแสงเป็ น articulating arm
อำจทำให้ laser พลำดไปถูก mucosa, enamel, cementum, ริมฝี ปำก, ถูกถุงมือ และ ผ้ ำก๊ อซได้
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Gingival depigmentation
เหงือกดำ หรื อ black pigmented gingiva หรื อ hyperpigmented gingiva ในผู้ป่วยที่มี high
smile หรื อ gummy smile คือ ยิ ้มเห็นเหงือกบริเวณกว้ ำงจำกขอบเหงือกมำถึงริ มฝี ปำก โดยเฉพำะในวัยรุ่น
หรื อวัยหนุม่ สำวที่มกั มำพบทันตแพทย์ด้วยปั ญหำเรื่ องควำมสวยงำม (esthetic problem)และขำดควำม
มัน่ ใจ (embarrassment) เมื่อยิ ้มหรื อเวลำพูด

เหงือกดำอำจเกิดจำกหลำยสำเหตุ เช่น

Amalgam pigmentation
(Amalgam tattoo)

Apical amalgam retrograd

Drug-induced pigmentation

Smoker’s Melanosis

Melanoma

สักเหงือก
Artificial pigmentation
(Intentional gingival tattoo)
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Systemic disorders ได้ แก่

Addison,s disease
Peutz-Jeghers syndrome
Acromegaly
Acanthosis nigricans
Albright syndrome
Neurofibromatosis

Melanin hyperpigmented gingiva หมำยถึง เหงือกดำที่เกิดจำกมีกำรสะสมของ melanin pigment มำก
เกินที่อยูใ่ นชันของ
้
epithelium

ลักษณะเหงือกดำที่จดั เป็ นชนิด melanin hyperpigmented gingiva คือ เมื่อทำ biopsy บริเวณที่
มีเหงือกดำนี ้และย้ อมด้ วย hematoxylin and eosin staining (H&E staining) ซึง่ จำกภำพ histological
section ผิวบนเป็ นส่วนของ oral epithelium และข้ ำงใต้ เป็ น connective tissue เมื่อเพิ่มกำลังขยำยมำก
ขึ ้น จะพบ melanin pigment จำนวนมำกอยูท่ ี่ชนั ้ basal และ suprabasal cell layer ของ epithelium
Connective tissue

สักเหงือก

หลักกำรรักษำเหงือกดำชนิดนี ้ คือกำรกำจัดเอำส่วนของ epithelium ที่มี melanin pigment จำนวนมำก
ออกและให้ มีกำรสร้ ำง epithelium ขึ ้นมำใหม่
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กำรรักษำเหงือกดำ มีหลำยวิธี ได้ แก่
 Chemical agents (1951,1973) โดยกำรใช้ 90% phenol และ 95% alcohol ทำที่ผิวเหงือกดำ
วิธีกำรนี ้ค่อนข้ ำงเป็ นอันตรำยกับ soft tissue บริเวณนัน้ (Quite harmful to oral soft tissues)
 Gingivectomy (1963) ด้ วย surgical blade ตัดชัน้ epithelium ที่มีเหงือกดำออก วิธีกำรนี ้จะมี
excessive pain และมี prolonged healing จำก secondary intention
 Cryosurgery (1987) จำเป็ นต้ องอำศัยผู้ใช้ ที่มีประสบกำรณ์สงู ในกำรจัดกำรเครื่ องมือและเทคนิค
ที่ยงุ่ ยำกซับซ้ อน (Require a skillful technician to manage the complicated technique and
instrument)
 Abrasion technique (1990, 1994) ด้ วยกำรใช้ หวั กรอถำกผิวเหงือกดำ ซึง่ ยำกต่อกำรควบคุม
ควำมลึกและ access ในกำรจัดกำรเพียงพอ (difficult to control the depth and to obtain
adequate access)
 Free gingival graft technique (1996) เป็ นกำรตัดเหงือกดำออกเป็ น recipient site และ take
graft ที่บริเวณ palate ซึง่ เป็ น donor site มำปิ ดที่เหงือกดำ เพื่อสร้ ำงเหงือกใหม่ ดังนันวิ
้ ธีนี ้จึงมี
แผลผ่ำตัดสองแห่งและสีเหงือกอำจต่ำงจำกบริเวณข้ ำงเคียง (require an additional surgical site
and color matching)
 CO2 Laser (1964)
 Nd:YAG Laser (1963)
 Diode Laser (1962)
ตัวอย่ำงกำรรักษำเหงือกดำที่เป็ น hyperpigmented gingiva ด้ วย surgical blade

Needle holder with blade
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Laser Gingival Depigmentation
เหงือกดำ: รักษำได้ ด้วยเลเซอร์
หมำยถึงกำรกำจัด gingival epithelium ที่มี melanin pigment จำนวนมำกออก ด้ วย laser
ผู้ป่วยรำยที่ 1
หญิงโสดอำยุ 27 ปี มำติดต่อเพื่อขอรักษำเหงือกดำ เพรำะขำดควำมมัน่ ใจเมื่อยิ ้ม เห็นเหงือกสีดำ
คล ้ำ ผู้ป่วยกลัวกำรทำฟั นมำก แต่ควำมอยำกสวยจึงรวมควำมกล้ ำมำพบทันตแพทย์ครัง้ นี ้ ผู้ป่วยมีรอยยิ ้ม
แบบ high smile เห็นเหงือกดำที่ฟันหน้ ำบน และผู้ป่วยต้ องกำรรักษำเหงือกดำที่ฟันหน้ ำล่ำงด้ วย

ก่อนกำรรักษำ

ผู้ป่วยกลัวทำฟั นมำก ในกำรรักษำจึงได้ ให้ ยำชำเฉพำะที่ตงแต่
ั ้ ฟันซี่ 16-26 และ ฟั นซี่ 35-45
เลือกใช้ Nd-YAG laser ซึง่ เป็ น contact mode เป็ นแสงที่มองไม่เห็นด้ วยตำเปล่ำ จึงต้ องมีแสงสีแดงของ
Helium-Neon ซึง่ เป็ นแสงที่อยูใ่ นช่วงของ visible wavelength เป็ นแสงนำในกำรทำงำน จะเห็นว่ำไม่มี
เลือดออกในบริเวณที่รักษำ ทำกำร ablate เฉพำะส่วนที่ hyperpigmented ของเหงือกเท่ำนันทั
้ งในฟั
้ นบน
และล่ำง ซึง่ ใช้ เวลำรักษำเพียง 10 นำที เท่ำนัน้

Nd-YAG laser

Laser depigmentation

แนะนำให้ รับประทำนอำหำรอ่อน หลีกเลี่ยงอำหำรที่มีรสจัดและทำควำมสะอำดด้ วยผ้ ำก๊ อซชุบน ้ำเกลืออุ่น
ผู้ป่วยไม่ได้ รับประทำนยำแก้ ปวดหรื อมีปัญหำเลือดออกหลังกำรรักษำ
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ระยะเวลำกำรหำยของแผลหลังรักษำด้ วย laser
 1 วัน หรื อ 24 ชัว่ โมงหลังกำรรักษำ จะเห็นว่ำ มี edema และ necrotic tissue คลุมบริเวณที่รักษ
หรื อที่เรี ยกว่ำ slough tissue
 2 วันหลังกำรรักษำ ส่วนของ necrotic tissue เริ่มมีกำรหลุดลอกบำงส่วนที่บริเวณซี่ 13, 23,33
และฟั นหน้ ำล่ำง
 1 สัปดำห์หลังกำรรักษำ จะเห็นว่ำ necrotic tissue ได้ หลุดลอกจนเกือบหมด เริ่มเห็นลักษณะของ
epithelization เกิดขึ ้น
 2 สัปดำห์หลังกำรรักษำ พบส่วนของ keratinized tissue และมี epithelium ใหม่เกิดขึ ้น
ภำพติดตำมผล 1 ปี 3 เดือน probing depth เหลือ 1-2 mm ผู้ป่วยพึงพอใจกับกำรรักษำและได้ สง่ ต่อเพื่อ
กำรจัดฟั น ควำมกลัวในกำรทำฟั นเปลี่ยนไป เชื่อมัน่ ในตัวทันตแพทย์มำกขึ ้น

1 วัน

2 วัน

1 สัปดำห์

1 ปี 3 เดือน

2 สัปดำห์

ภำพกำรติดตำมผล
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รำยที่ 2
นักศึกษำหญิงอำยุ 20 ปี มำพบทันตแพทย์เพื่อต้ องกำรปิ ดช่องฟั นห่ำงและอุดฟั นที่บิ่น

จำกภำพ x-ray ไม่พบพยำธิสภำพใดๆ และไม่พบ embedded ของ supernumerary teeth
จำกกำรตรวจในช่องปำกพบ midline diastema กว้ ำงประมำณ 5 มิลลิเมตร
มี incisor fracture ที่ฟันซี่ 21
Lateral peg shape ที่ฟันซี่ 12 และ 22
Anterior open bite
Lower anterior spacing
Tongue thrust
Hyperpigmented gingiva และ high frenum attachment
แผนกำรรักษำมักแตกต่ำงกันระหว่ำงมุมมองของผู้ป่วยและมุมมองของทันตแพทย์
จำกมุมมองของผู้ป่วยใน chief complaint เพียงต้ องกำรปิ ดช่องฟั นห่ำงและอุดฟั นที่บิ่น
ซึง่ ผลสุดท้ ำยของกำรรักษำจะเป็ นดังภำพ คือ ได้ ฟัน 2 ซี่หน้ ำที่ใหญ่ และ ฟั น 2 ซี่ข้ำงเล็กๆ

Tongue Thrust
แต่ในมุมมองของทันตแพทย์ พบปั ญหำหลำยอย่ำงและต้ องวำงแผนจัดกำรในเรื่ องปิ ดช่องฟั นห่ำงและ
ปั ญหำของเหงือกร่วมด้ วย เพื่อให้ กำรรักษำได้ ผลลัพธ์เป็ นที่พงึ พอใจทังผู
้ ้ ป่วยและทันตแพทย์
ดังภำพ

43

ศ.คลิ นิก วนิ ดา นิ มมานนท์

Laser Periodontal Therapy

แผนกำรรักษำที่ผ้ ปู ่ วยยอมรับ จึงมีดงั นี ้
-Frenectomy
-Gingival depigmentation ตังแต่
้ ฟั นซี่ 16-26 เนื่องจำกยิ ้มเห็นเหงือกดำบริเวณกว้ ำง
-Orthodontic treatment ชนิดติดแน่นบำงส่วนในฟั นหน้ ำบน เพื่อเฉลี่ย space ในฟั นหน้ ำบน
-ปิ ด spacing เฉพำะฟั นหน้ ำบนด้ วย porcelain laminate veneer

เริ่มจำกกำรรักษำเหงือกดำและกำรกำจัดส่วนของ high frenum ด้ วย laser ก่อนทำกำรปิ ดช่องฟั น
ห่ำงให้ ผ้ ปู ่ วย ใน visit ที่รักษำ ให้ ยำชำเฉพำะที่ ทำ tension test พบว่ำ frenum ได้ ดงึ รัง้ มำทำง palatal
ด้ วย เริ่มจำกใช้ Nd-YAG laser ทำ frenectomy ตัดส่วนของ high frenum attachment ทังด้
้ ำน labial
และ palatal ให้ เหลือส่วนของ periosteum ไว้ จำกนันจึ
้ งทำ gingival depigmentation จำกฟั นซี่ 16-26
พบว่ำไม่มี bleed เกิดขึ ้น ไม่ต้องเย็บแผล และไม่ต้องใช้ periodontal pack แนะนำให้ เลี่ยงอำหำรแข็ง
อำหำรที่มีรสจัด เช่น เผ็ด เปรี ย้ ว ทำควำมสะอำดฟั นด้ วยกำรใช้ สำลีชบุ น ้ำเกลืออุน่ หรื อน ้ำสะอำดเช็ด

Nd-YAG laser

Laser frenectomy

Laser depigmentation
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ภำพรักษำด้ วย laser frenectomy and depigmentation

ภำพหลังกำรรักษำด้ วย laser
 ภำพ 1 สัปดำห์
-ภำพก่อน irrigation ด้ วย normal saline ส่วนเนื ้อเยื่อขำวๆ เป็ น slough tissue ซึง่ เป็ น necrotic
tissue ที่คลุมบนผิวแผลผ่ำตัด ผู้ป่วยยิ ้มได้ ไม่ได้ ร้ ูสึกเจ็บปวดใดๆ ไม่ได้ รับประทำนยำแก้ ปวดหลังกำร
รักษำ

1 สัปดำห์ หลัง Laser ก่อน ใช้ NSS irrigation

-ภำพหลังจำก irrigate ด้ วย normal saline จะเห็นว่ำ necrotic tissue หลุดเกือบหมด มี
epithelization เป็ นผิวใหม่เกิดขึ ้น

1 สัปดำห์ หลัง Laser หลังใช้ NSS irrigation
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ภำพ 1 เดือนหลัง laser

2 เดือน หลัง laser
เริ่ ม orthodontic treatment

5 เดือน หลัง laser
3 เดือนหลัง orthodontic treatment

Preparation for veneer

Porcelain laminate veneer

เมื่อใส่ porcelain veneer ทัง้ 4 ซี่ คือ ซี่ 12 ถึง 22 จะพบว่ำขนำดควำมสูงและควำมกว้ ำงของฟั น
ใกล้ เคียงธรรมชำติมำกขึ ้น open bite ดูลดลง
ภำพเปรี ยบเทียบก่อนและหลังรักษำ ลักษณะ open bite ดูลดลง ยิ ้มเห็นเหงือกสีชมพูและผู้ป่วยพึง
พอใจ

หลังรักษำ

ก่อนรักษำ
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ภำพ 11 ปี หลังกำรรักษำ
ผู้ป่วยมีควำมสุขเมื่อยิ ้ม
เป็ นสำวที่มีควำมมัน่ ใจ
บุคลิก-ทรงผมเริ่มเปลี่ยนไป
เมื่อเทียบกับก่อนรักษำ
ก่อนรักษำ

ภำพ 12 ปี หลังกำรรักษำ
ผู้ป่วยอำยุ 32 ปี
อยูร่ ะหว่ำงจัดฟั นทังปำกชนิ
้
ดติดแน่น

ในปี ที่ 13 หลังรักษำ พบว่ำผู้ป่วยเป็ นสำวที่มีอีกบุคลิกที่เปลี่ยนไป กำรแต่งกำยเริ่มเปลี่ยนไป รู้จกั กำรแสดง
รอยยิ ้มในกำรออกสังคม (post smile) เปรี ยบเทียบกับรอยยิ ้มแบบออกจำกใจ (spontaneous smile)

Average smile
(Post smile)

High smile
(Spontaneous smile)

47

ศ.คลิ นิก วนิ ดา นิ มมานนท์

Laser Periodontal Therapy

Complication of laser depigmentation
Complication หรื อ ผลข้ ำงเคียง ที่พบมี 2 แบบ คือ
-Gingival recession หรื อ เหงือกร่น
-Gingival fenestration หรื อ ช่องเหงือกโหว่
(Complication ทีน่ ำเสนอครัง้ นี ้ เกิดขึ ้นกับผู้ป่วยกลุม่ แรกๆที่เริ่ มใช้ Nd-YAG laser ในงำน depigmentation)

สำหรับ gingival recession ในผู้ป่วยหญิงรำยนี ้ อำยุ 27 ปี หลังจำกทำ depigmentation ในฟั นบน

พบว่ำ เกิดเหงือกร่นที่ฟันซี่ 22 เกิดจำกควำมพยำยำม ablate ส่วนที่เหงือกดำบริเวณ marginal gingiva
ซึง่ บำงอยูแ่ ล้ ว แต่หลังจำกกำรติดตำมผลเป็ นระยะๆ 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ และ 1 เดือน พบว่ำ ขอบเหงือก
ได้ กลับสูร่ ะดับปกติในเวลำต่อมำ และติดตำมผล 9 เดือนหลังกำรรักษำ

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

ติดตำมผล 9 เดือน
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สำหรับ gingival fenestration ในผู้ป่วยชำยไทยอำยุ 28 ปี รำยนี ้ จะเห็นว่ำ เหงือกมีสีดำเข้ มมำก หลังจำก
ทำ gingival depigmentation และติดตำมผลหลังกำรรักษำ 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ และ 1 เดือน
พบ gingival fenestration และ bone exposure ที่บริเวณฟั นซี่ 12 และ13 ซึง่ อำจเกิดจำกกำรพยำยำม
ablate ซ ้ำในบำงตำแหน่ง โดยเฉพำะบริเวณที่มีเหงือกบำงที่คลุม bone ที่มี prominence ของรำกฟั น

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

4 สัปดำห์

แต่หลังจำกกำรติดตำมผลเป็ นระยะๆ พบว่ำ เหงือกบริเวณนี ้ ค่อยๆกลับสูป่ กติ สีเหงือกเหมือนกับเหงือก
ข้ ำงเคียง ภำพติดตำมผล 4 สัปดำห์ 6 สัปดำห์ 2 เดือน และ 1 ปี

4 สัปดำห์

6 สัปดำห์

1 ปี
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ภำพเปรี ยบเทียบหลังรักษำกับก่อนรักษำ ผู้ป่วยมีควำมพึงพอใจมำก มัน่ ใจเมื่อยิ ้ม

1 ปี หลังรักษำ

ก่อนรักษำ

ข้ อเสนอแนะสำหรับผู้ที่เริ่มใช้ laser ในกำรทำ depigmentation
1. กำรเลือก case เลือกรำยที่ง่ำย ไม่ซบั ซ้ อน และเริ่มจำกคนสนิทใกล้ ตวั ก่อนเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจขึ ้น

2. เมื่อชำนำญขึ ้น มีควำมมัน่ ใจ จึงเลือกรำยที่ยำก ท้ ำทำย และเป็ นงำนสหสำขำวิชำ

3. แนะนำให้ local anesthesia บริเวณที่มีเหงือกดำ
4. เลือกระบบกำรทำงำนของเครื่ อง laser เป็ น contact mode เนื่องจำกสำมำรถควบคุมควำมลึกของ
กำร ablate ดีกว่ำ non-contact mode
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5. ระมัดระวังบริเวณ marginal gingiva และ บริเวณ interdental papilla
6. หลีกเลี่ยงกำร ablate ซ ้ำ โดยเฉพำะเหงือกที่บำงและมี root prominence
7. กรณีที่เหงือกดำมำก ถ้ ำ depigmentation ไม่หมดในครัง้ เดียว ควรเลือกกำรทำ
2nd depigmentation ดีกว่ำกำร ablate ซ ้ำ เพรำะ ปลอดภัย ป้องกันจำกกำรเกิด gingival
recession และ/หรื อ gingival fenestration ดังตัวอย่ำงข้ ำงต้ น
ตัวอย่ ำง ผู้ป่วยหญิงโสดรำยนี ้ ต้ องกำรฟอกสีฟัน (vital bleaching) แต่ตรวจพบว่ำมีเหงือกดำร่วมด้ วย จึง
วำงแผนรักษำเหงือกดำก่อน เหงือกค่อนข้ ำงบำงและมี root prominence กำรใช้ laser depigmentation
จึงต้ องระมัดระวังไม่ ablate บริเวณ marginal gingiva ที่บำง และไม่ ablate ซ ้ำ

ภำพ 2 สัปดำห์หลัง depigmentation พบว่ำยังมี hyperpigmented gingiva เหลือบำงตำแหน่ง จึงได้ ทำ
depigmentation ครัง้ ที่ 2 (2nd depigmentation)

ภำพก่อนทำ vital bleaching

ภำพ 3 สัปดำห์ หลังกำรรักษำด้ วย Home/Office vital tooth bleaching ซึง่ เป็ นที่พงึ พอใจต่อผู้ป่วยมำก
ด้ วยรอยยิ ้มที่มีฟันขำวพร้ อมเหงือกสีชมพูสวยงำม

ภำพ 3 สัปดำห์ หลัง bleaching
ชุด Home/Office vital tooth bleaching
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Laser surgery VS Scalpel surgery
จำกตัวอย่ำงผู้ป่วยที่นำเสนอข้ ำงต้ น พบว่ำในงำน soft tissue surgery เมื่อใช้ laser ย่อมมีข้อ
เหนือกว่ำ surgical blade หลำยประกำร เช่น ไม่มีเลือดออก จึงไม่จำเป็ นต้ องเย็บหรื อปิ ดด้ วย periodontal
pack มีประสิทธิภำพ รวดเร็ ว ทำให้ ไม่ปวดหรื อบวมหลังรักษำและแผลหำยเร็วกว่ำ
ดังภำพเปรี ยบเทียบ ระหว่ำง laser surgery กับ scalpel surgery ในงำนประเภทเดียว
Laser surgery

Scalpel surgery

แต่ถึงอย่ำงไร laser ยังมีข้อจำกัดในงำน soft tissue surgery ที่ surgical blade ยังมีประสิทธิภำพ
ที่เหนือกว่ำ laser เช่น Free gingival graft, Frenectomy with free gingival graft, Subepithelial
connective tissue graft, Lateral pedicle sliding flap เป็ นต้ น ซึง่ surgical blade ยังคงเป็ นเครื่ องมือที่
อมตะตลอดกำลอยู่

Free gingival graft

Frenectomy with free gingival graft

Subepithelial connective tissue graft

Lateral pedicle sliding flap
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สรุป
งำนปริทนั ต์บำบัด (Periodontal Therapy) มีเครื่ องมือที่จะนำมำใช้ ในกำรรักษำทังแบบ
้
conventional instrument ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั กับ laser new technology ซึง่ มีข้อดี ข้ อจำกัดแตกต่ำงกัน
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ควำมพึงพอใจและควำมเหมำะสมของทันตแพทย์และผู้ป่วย

 พึงระลึกเสมอว่ำ
Laser dentistry is not designed to replace standard, sound dental practices, but does
offer a variety of advantages over conventional therapy and also offers new modalities.
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ภาคผนวก

Ankyloglossia (Tongue-tie, Short lingual frenum)
Definition: Ankyloglossia is a developmental anomaly of the tongue characterized by a short,
thick lingual frenum resulting in limitation f tongue movement.
กำรให้ Diagnosis ว่ำเป็ น ankyloglossia
• The tongue can not touch the hard palate with the mouth open
• Can not protrude more than 1-2 mm past the mandibular incisors
• The length of the free-tongue is 16 mm or less

Tip of tongue

Free-tongue
Base of tongue
Clinically acceptable free tongue > 16 mm

Classification
Class I
Class II
Class III
Class IV

The length of the free-tongue
12-16 mm
8-11 mm
3-7 mm
less than 3 mm

Mild ankyloglossia
Moderate ankyloglossia
Severe ankyloglossia
Complete ankyloglossia

ปั ญหำของ Ankyloglossia
 Speech problem
 Lingual mobility
 Flexibility of the floor of the mouth
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อำยุท่ เี หมำะสมในกำรเลือกทำ Lingual Frenectomy
 It is usually recommended that lingual frenectomy be postponed until age five or six.
 Before these ages, non-surgery treatment based on mechanotherapy exercises is
preferable with the objective of forcing lingual mobility.
ข้ อควรระมัดระวังในกำรทำ lingual frenectomy
 ในกำรทำ Lingual frenectomy ด้ วย laser มีข้อดีคือ ไม่มี bleed
ไม่ต้องเย็บ แต่ต้องระวัง anatomy รอบๆ frenum โดยเฉพำะ lingual
artery vein และ nerve, sublingual gland และรูเปิ ดของ salivary gland

Lingual artery vein and nerve

Superior aspect

Sublingual gland

Central aspect

Duct openings of
Sublingual & submandibular gland

Inferior aspect

 Lingual frenum แบ่งกำรยึดเกำะเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
Superior aspect
Central aspect
Inferior aspect
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Laser medium
มีทงชนิ
ั ้ ดที่เป็ น solid, liquid หรื อ gas กำรเรี ยกชื่อเลเซอร์ จะเรี ยกตำม laser medium ที่ใช้
Gas
• Argon (484/515 nm)
• Helium-Neon (632 nm)
• Carbon dioxide (10,600 nm)

Liquid
• Dye
Solid
•
•
•
•

Semiconductor
• Ga-Al-As (830 nm)
• Diode (812, 980 nm)

Ruby
Neodymium:YAG (1,064 nm)
Erbium:YAG (2,900 nm)
Ho:YAG (2,120 nm)

ชื่อย่ อ-ชื่อเต็ม Laser
กำรเรียกชื่อย่ อของ laser
ArF argon fluoride
XeCl
chloride
XeF xenon fluoride
KTP potassium titanyl phosphate
HeNe helium neon
Nd:YAG neodymium:yttrium-aluminum-garnet
Ho:YAG holmium yttrium-aluminum-garnet
Er:YAG erbium:yttrium-aluminum-garnet
ErCr:YSGG erbium chromium:yttrium-scandium-gallium-garnet
CO2
carbon dioxide
Ga-Al-As gallium aluminum arsenide

56

ศ.คลิ นิก วนิ ดา นิ มมานนท์

Laser Periodontal Therapy

Soft tissue laser
เลเซอร์ สำหรับงำน soft tissue surgery และ ควำมยำว wavelength
Laser type

wavelength (nm)

Argon
Diode
Nd:YAG
ErCr:YSGG
Er:YAG
CO2

488, 514.5
800-830, 950-1,010
1,064
2,780

2,940
10,600
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Laser safety
Treatment area security
• The treatment area is limited.
• The warning sign indicating that a laser is in use.
Laser safety in dental practice
โดยยึดปฏิบตั ิตำม regulation, safety standard and guideline ของ ANSI และ OSHA
ANSI - American National Standards Institute
OSHA - Occupational Safety and Health Administration of the United States
Laser Hazard Classification according to ANSI and OSHA Standards
Class
Description
I
Low-powered lasers that are safe to view.
IIa
Low-powered visible lasers that are hazardous only
when viewed directly for longer than 1,000 sec.
IIb
Low-powered visible lasers that are hazardous
when viewed for longer than 0.25 sec.
IIIa
Medium-powered lasers or systems that are normally not
hazardous if viewed for less than 0.25 sec without magnifying optics.
IIIb Medium-powered lasers (0.5 W maximum) that can be hazardous
If viewed directly.
IV
High-powered lasers (>0.5W) that produce ocular,skin,and fire hazards.
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Laser safety warning signs

Class IIa: Low-powered visible lasers that are hazardous only
when viewed directly for longer than 1,000 sec

Class IV: High-powered lasers (>0.5 W) that produce ocular,skin and fire hazards
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Oral pigmented lesions
รำยงำนโดย ทพญ. ปรำณ ทองคำกูล
Pigmented lesions เป็ นควำมผิดปกติที่พบได้ บอ่ ยในช่องปำก รอยโรคเหล่ำนี ้มีลกั ษณะหลำกหลำยทำงคลินิก
ตังแต่
้ เป็ นกำรเปลีย่ นแปลงทำงกำยภำพ ไปจนถึงกำรเป็ นโรคทำงระบบ และมะเร็ ง ดังนัน้ เรำจึงควรเข้ ำใจถึงสำเหตุของ
โรคและสำมำรถประเมินผู้ป่วยได้ อย่ำงเหมำะสม
Oral pigmentation อำจมีสำเหตุจำกปั จจัยภำยนอกหรื อภำยในก็ได้ กรณี exogenous pigmentation มักมี
สำเหตุมำจำกกำรฝั งตัวของสิง่ แปลกปลอมในเยื่อเมือกช่องปำก ขณะที่ endogenous pigmentation มำจำกสำรภำยใน
Endogenous pigmentation
สำเหตุข องปั จ จัย ภำยในที่ ทำให้ เกิ ดกำรเปลี่ย นสีของเยื่อ เมื อก มักมำจำก hemoglobin, hemosiderin และ
melanin (ตำรำงที่ 1) กำรสะสมของ hemoglobin หรื อ hemosiderin บนชันใต้
้ เยื่อเมือก เกิดจำกกำรสลำยตัวของเซลล์
เม็ดเลือดแดง ทำให้ เห็นเป็ นสีแดง, น ้ำเงิน หรื อน ้ำตำล ในทำงตรงกันข้ ำม melanin ซึง่ ถูกสร้ ำงจำก melanocytes จะเห็น
เป็ นสีน ้ำตำล, น ้ำเงิน หรื อดำ ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มำณของ melanin และตำแหน่งที่พบในเนื ้อเยื่อ เช่น superficial หรื อ deep
แหล่ งกำเนิด
Vascular
Extravasated
hemorrhage
hemosiderin
Melanin

Billirubin

สำเหตุ
Developmental, hamartomatous,
neoplastic, genetic, autoimmune
Trauma, idiopathic, genetic,
inflammatory, autoimmune

ตัวอย่ ำงรอยโรค ภำวะ หรือโรคที่เกี่ยวข้ อง
Varix, hemangioma, angiosarcoma, Kaposi’s sarcoma,
hereditary hemorrhagic telangiectasia, CREST syndrome
Hematoma, ecchymosis, purpura, petechiae, vasculitis,
hemochromatosis

Physiologic, developmental,
idiopathic, neoplastic, reactive,
drugs, hormones, genetic,
autoimmune, infectious

Melanotic macule, ephelis, actinic lentigo, melanocytic nevus,
malignant melanoma, physiologic pigmentation, chloroquineinduced pigment, lichen planus pigmentosus, LaugierHunziker pigmentation, smoker's melaiiosis, oral submucous
fibrosis, Peutz-Jeghers disease, adrenal insufficiency.
Cushing's syndrome. HIV / AIDS
Juandice

Trauma, alcochol, infection,
neoplasia, genetic, autoimmune
AIDS = acquired immune deficiency syndrome, HIv = human immunodeficiency virus
ตำรำงที่ 1 สาเหตุทีพ่ บบ่อยของปั จจัยภายในทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นสีของช่องปากและรอบช่องปาก
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Exogenous pigmentation
ปั จจัยภำยนอกที่ทำให้ เกิดรอยโรค pigmentation มักเกิดจำกกำรได้ รับแรงกระแทกโดยตรงที่เนื ้อเยื่อใต้ เยื่อเมือก
(ตำรำงที่ 2) บำงกรณี เกิดจำกกำรกลืน, ดูดซึม และกระจำยเข้ ำไปในกระแสเลือดของสำรประกอบ แล้ วตกตะกอนใน
เนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน โดยเฉพำะบริ เวณที่มีกำรอักเสบเรื อ้ รัง เช่น เหงือก บำงครัง้ กำรกลืนสำรประกอบเหล่ำนี ้สำมำรถกระตุ้น
กำรสร้ ำง melanin ทำให้ เกิดกำรเปลีย่ นสีได้ หรื อ chromogenic bacteria ก็สำมำรถทำให้ เกิด pigmentation ในช่องปำก
ได้ โดยเฉพำะบริ เวณบนลิ ้น หรื อ เกิดจำกอำหำร, เครื่ องดื่ม และของหวำนก็ได้ แต่ผ้ ปู ่ วยมักกลับคืนสูส่ ภำพเดิมได้ ง่ำย
แหล่ งกำเนิด
Metal

สำเหตุ
ไม่มีสำเหตุ, ยำ, สภำพแวดล้ อม

ตัวอย่ ำงรอยโรค ภำวะ หรือโรคที่เกี่ยวข้ อง
Amalgam tattoo, chrysiasis, black tongue, heavy- metal
pigmentation
Graphite / ink
Trauma, factitious, tribal customs
Graphite tattoo
Bacteria
อนำมัยช่องปำกไม่ดี, ยำปฏิชีวนะ
Hairy tongue
Drug complexes ยำ
Mincocycline – induced pigment
Plant derivatives Factitious, tribal customs
Ornament tattoo, orange mouth
ตำรำงที่ 2 ปั จจัยภายนอกทีเ่ ป็ นแหล่งกาเนิดของ pigmentation บริ เวณช่องปากและรอบ่ช่องปาก

กำรวินิจฉัยแยกโรค oral pigmented lesions
กำรประเมินผู้ป่วยที่มี pigmented lesion ควรประกอบด้ วยกำรซักประวัติทำงกำรแพทย์และทันตกรรม, กำร
ตรวจในและนอกช่องปำก และกำรตรวจทำงห้ องปฏิบตั ิกำร สำหรับกำรซักประวัติควรประกอบด้ วย onset และ duration
ของรอยโรค, กำรมี skin hyperpigmentation ร่วม, อำกำรและอำกำรแสดง, กำรได้ รับหรื อไม่ได้ รับยำ และนิสยั กำรสูบบุหรี่
ส่วนกำรตรวจควรสังเกตรอยโรคบริ เวณใบหน้ ำ, ผิวหนังรอบปำกและริ มฝี ปำก รวมไปถึงจำนวน, กำรกระจำย, ขนำด,
รู ปร่ ำง และสีของ pigmented lesions ในช่องปำก สุดท้ ำยกำรกำรทดสอบทำงคลินิกและกำรตรวจทำงห้ องปฏิบตั ิกำร
สำมำรถใช้ เพื่อยืนยันกับลักษณะทำงคลินิก นำไปสู่กำรกำรวินิจฉัยสุดท้ ำยได้ จำกกำรศึกษำของ Kauzman A และคณะ
ปี 2004 เสนอแนวทำงสำหรับกำรประเมิน pigmented lesions ของช่องปำก ตำมประวัติ, กำรตรวจทำงคลินิก และกำร
ตรวจทำงห้ องปฏิบตั ิกำรไว้ ดังนี ้ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แผนผังการประเมิ น pigmented lesions ของช่องปาก
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Diffuse และ bilateral pigmentation
รอยโรคที่พบในกลุ่มนีไ้ ด้ แก่
1. physiologic pigmentation
2. Peutz–Jeghers syndrome
3. Addison’s disease
4. Heavy metal pigmentation
5. Kaposi’s sarcoma
6. Drug – induced pigmentation
7. Postinflammatory pigmentation
8. Smoker’s melanosis
1. Physiologic (Racial) pigmentation
รอยโรคชนิดนี ้มักพบในประชำกรแอฟริ กำ เอเชีย และเมดิเตอร์ เรเนียน มีสำเหตุมำจำก melanocyte ทำงำนมำก
ผิดปกติ มำกกว่ำสำเหตุจำกจำนวน melanocyte เพิ่มมำกผิดปกติ รอยโรคชนิดนี ้จะเกิดขึ ้นในช่วง 20 ปี แรกของชีวิต สี
ของรอยโรคมี ตงั ้ แต่นำ้ ตำลอ่อ นไปจนถึง นำ้ ตำลเข้ ม พบว่ำมี ลกั ษณะ bilateral, well-demarcated, ribbon-like, dark
brown band (รูปที่ 2) กรณีรอยโรคพบที่เยื่อเมือกด้ ำนแก้ ม, เพดำนแข็ง, ริ มฝี ปำก และลิ ้น อำจมีลกั ษณะเป็ นแถบน ้ำตำล
ขอบเขตไม่ชดั เจน รอยโรคนี ้ไม่มีอำกำรและไม่จำเป็ นต้ องรักษำ

รู ปที่ 2 Physiologic (racial) pigmentation ในเด็กชายแอฟริ กามีลกั ษณะเป็ นแถบสีน้าตาลเข้ม ขอบเขตชัดเจน
บริ เวณเหงือกยึด แต่ไม่มีบริ เวณขอบเหงือก

2. Peutz – Jeghers syndrome
Peutz – Jeghers syndrome เป็ นควำมผิดปกติทำงพันธุกรรมที่พบได้ น้อย ซึ่งมีสำเหตุจำกกำรกลำยพันธุ์ของยีน
LKB1 บนโครโมโซม 19 ซึ่งท ำให้ เ กิ ด pigmented mucocutaneous macules, intestinal hamartomatous polyposis
และมีโอกำสสูงต่อกำรเกิดมะเร็ งที่อวัยวะหลำยตำแหน่ง เช่น ลำไส้ เล็ก, ลำไส้ ใหญ่ , กระเพำะ, ตับอ่อน, เต้ ำนม และอวัยวะ
สืบพันธุ์ โดยลักษณะ melanotic spots ของโรคนี ้จะเป็ นจุดเล็ก หลำยตำแหน่ง และชัดเจนบริ เวณริ มฝี ปำก, เยื่อเมือกที่
จมูก, เยื่อบุตำ, ทวำรหนัก และผิวหนังที่แขนขำ ซึ่งจุดเหล่ำนีไ้ ม่จำเป็ นต้ องรั กษำและไม่เพิ่มโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิ ด
melanoma อย่ำงไรก็ตำม ผู้ป่วยควรติดตำมกำรเกิด malignancy ที่อวัยวะภำยใน
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รูปที่ 3 รอยโรค pigmentation จาก Peutz–Jegher syndrome

3. Addison’s disease
Addison’s disease หรื อ primary hypoadrenalism มี ส ำเหตุ จ ำก autoimmune disease, กำรติ ด เชื อ้ หรื อ
malignancy ไปท ำลำย adrenal cortex ทัง้ สองข้ ำง ซึ่งกำรขำด adrenocortical hormones ในกระแสเลือ ดทำให้ ไป
กระตุ้นต่อมใต้ สมองส่วนหน้ ำสร้ ำง adrenocorticotropic hormone (ACTH) ซึง่ กำรสร้ ำง ACTH เพิ่มขึ ้น จะเหนี่ยวนำให้
สร้ ำง melanocyte – stimulating hormone ทำให้ เกิด diffuse pigmentation ที่ผิวหนังและเยื่อเมือกช่องปำก ซึ่งในช่อง
ปำกจะมี ลัก ษณะเป็ น diffuse brown patches ที่ เ หงื อ ก เยื่ อ เมื อ กด้ ำนแก้ ม เพดำนปำก และลิ น้ อำจดูค ล้ ำ ยกั บ
physiologic pigmentation (รู ป ที่ 4) อย่ ำ งไรก็ ต ำม pigmentation ของเยื่ อ เมื อ กช่ อ งปำกที่ สัม พัน ธ์ กั บ Addison’s
disease จะเกิดในวัยผู้ใหญ่และมักมีภำวะทำงระบบร่วมด้ วย ได้ แก่ อ่อนเพลีย, คลืน่ ไส้ และอำเจียน, ปวดท้ อง, ท้ องผูกหรื อ
ท้ องเสีย น ้ำหนักลดและควำมดันโลหิตต่ำ ผู้ป่วยที่มำด้ วยอำกำรเหล่ำนี ้ควรส่งไปประเมินทำงกำรแพทย์และทดสอบทำง
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ำรเพื่ อ ประเมิ น ระดับ ACTH, plasma cortisol และ serum electrolytes เนื่ อ งจำก Addison’s disease
สำมำรถทำให้ เสียชีวิตได้ ถ้ำไม่ได้ รับกำรรักษำ แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยคือกำรรักษำตำมสำเหตุและให้ corticosteroid
replacement

รู ปที่ 4 macular pigmentation ทีเ่ หงือกในผู้ป่วย Addison’s disease นอกจากนี ้ pigmentation นีย้ งั สามารถพบได้ทีเ่ ยือ่ เมือกด้านแก้ม
และด้านริ มฝี ปาก แตกต่างจาก physiologic pigmentation ทีร่ อยโรคพบได้บริ เวณขอบเหงือกด้วย
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4. Heavy metal pigmentation
กำรเพิ่มระดับของโลหะหนัก (เช่น ตะกั่ว, บิสมัท, ปรอท, เงิน, อำซีนิค และทอง) ในกระแสเลือด จะทำให้ เกิดกำร
เปลี่ยนสีของเยื่อเมือก ในผู้ใหญ่ สำเหตุที่พบได้ บ่อยที่สดุ ของกำรเพิ่มระดับคือกำรสัมผัสไอระเหยจำกโลหะหนักขณะ
ทำงำน โดย pigmentation จะมีลกั ษณะเป็ นเส้ นน ้ำเงินดำตำมขอบเหงือกและมำกตำมปริ มำณกำรอักเสบของเหงือก
นอกจำกนี ้ รอยโรคอำจครอบคลุมบริ เวณอื่นของเยื่อเมือกในช่องปำกด้ วย
ควำมรุ นแรงของอำกำรและอำกำรแสดงขึ ้นกับระยะเวลำในกำรสัมผัสและชนิดของโลหะหนัก สิ่งสำคัญสำหรับกำร
ดูแลผู้ป่วยที่มี pigmentation ของเยื่อเมือกช่องปำกที่สมั พันธ์กบั โลหะหนัก อยูท่ ี่กำรตรวจพบตังแต่
้ ระยะแรกและรักษำตำม
สำเหตุเพื่อหลีกเลีย่ งควำมเป็ นพิษทำงระบบอย่ำงรุนแรงต่อร่ำงกำย

รูปที่ 5 แสดง heavy metal pigmentation ทีเ่ ยือ่ เมื อกในช่องปาก

5. Kaposi’s sarcoma
Kaposi’s sarcoma (KS) เป็ น multifocal vascular malignancy ซึง่ มักพบในผู้ป่วยติดเชื ้อ HIV กำรพบเนื ้องอกชนิด
นีม้ ัก ให้ ก ำรวิ นิ จ ฉัย ผู้ป่ วยว่ำ เป็ น AIDS ซึ่ง เชื อ้ ที่ เ ป็ นสำเหตุคื อ human herpesvirus (HHV-8 หรื อ เรี ย กว่ำ Kaposi’s
sarcoma-associated herpesvirus) KS ที่เยื่อเมือกช่องปำกมักพบที่เพดำนปำก, เหงือก และลิ ้น รอยโรคระยะแรกจะมี
ลักษณะแบนหรื อยกนูนเล็กน้ อย สีน ้ำตำลถึงม่วง และมักพบสองด้ ำน ขณะที่รอยโรคระยะหลังจะมีลกั ษณะเป็ น plaques
หรื อ nodules สีแดงเข้ มถึงม่วง ซึง่ อำจเป็ นแผล เลือดออก และเนื ้อตำยได้ กำรให้ definitive diagnosis ต้ องตัดชิ ้นเนื ้อ ซึง่
จะพบลักษณะ proliferation ของ spindle-shaped cells ล้ อมรอบช่องว่ำงในหลอดเลือดที่มีรูปร่ ำงผิดปกติ ร่ วมกับมีเม็ด
เลือดแดงเป็ นจำนวนมำก
6. Drug – induced pigmentation
ยำบำงชนิดอำจเป็ นสำเหตุของกำรเกิด pigmentation ของเยื่อเมือกช่องปำก (ตำรำงที่ 3) กระบวนกำรทำงพยำธิ
วิทยำของ pigmentation ที่เกิดจำกยำ ขึ ้นกับยำที่เป็ นสำเหตุ ซึง่ อำจเกี่ยวข้ องกับกำรสะสม melanin, กำรสะสมของยำและ
กำรสันดำปยำ, กำรสังเครำะห์ pigments จำกผลของยำ หรื อกำรสะสมธำตุเหล็กหลังมีกำรบำดเจ็บของหลอดเลื อดที่
ผิ ว หนัง สำหรั บ ยำ Chloroquine และอนุพัน ธ์ ข อง quinine ซึ่ง ใช้ รั ก ษำโรคมำลำเรี ย , cardiac arrhythmia และโรค
ภูมิค้ มุ กัน เช่น systemic และ discoid lupus erythematosus และ rheumatoid arthritis ซึง่ กำรเปลีย่ นสีของเยื่อเมือกจำก
ยำกลุม่ นี ้จะเป็ นน ้ำเงินเทำหรื อน ้ำเงินดำ และมักพบที่เพดำนปำก จำกกำรศึกษำทำงห้ องปฏิบตั ิกำรพบว่ำยำเหล่ำนี ้อำจ
ไปกระตุ้น melanocytes โดยตรง แต่ก็ยงั ไม่มีใครอธิบำยได้ วำ่ ทำไมถึงเกิดเฉพำะที่เยื่อเมือกเพดำนปำก
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Minocycline เป็ น tetracycline สังเครำะห์ ที่ใช้ ในกำรรักษำเชื ้อ acne vulgaris สำมำรถทำให้ เกิด pigmentation ที่
กระดูกเบ้ ำฟั น ซึ่งสำมำรถมองเห็นได้ ผ่ำนเยื่อเมือกช่องปำกที่บำง (โดยเฉพำะบริ เวณฟั นหน้ ำบน) มีลกั ษณะเป็ นสีเทำ
นอกจำกนี ้ ยังมีรำยงำนว่ำ Minocycline ทำให้ เกิด pigmentation ที่เยื่อเมือกลิ ้นได้ ด้วย
ตำรำงที่ 3 ยำที่เกี่ยวข้ องกับกำรเกิด pigmentation ของเยื่อเมือกในช่ องปำก
Antimalarials: quinacrine, chloroquine, hydroxychloroquine
Quinidine
Zidovudine (AZT)
Tetracycline
Minocycline
Chlorpromazine
Oral contraceptives
Clofazimine
Ketoconazole
Amiodarone
Busulfan
Doxorubicin
Bleomycin
Cyclophosphamide
5-Fluorouracil
7. Postinflammatory pigmentation
กำรอักเสบบริ เวณเยื่อเมือกเป็ นเวลำนำน โดยเฉพำะกรณี lichen planus สำมำรถทำให้ เกิด pigmentation ได้ ซึ่งมัก
พบได้ บ่อยในคนที่มีผิวสีเข้ ม สำหรับในทำงคลินิก จะพบเป็ นจุดสีน ้ำตำลดำหลำยตำแหน่ง ใกล้ เคียงกับรอยโรค lichen
planus ชนิด reticular หรื อ erosive ขณะที่กระบวนกำรพยำธิสภำพของ pigmentation หลังกำรอักเสบยังไม่ทรำบแน่ชดั
ส่ ว นทำงจุ ล ชี ว วิ ท ยำ จะพบว่ ำ melanocytes มี ก ำรสร้ ำง melanin มำกขึ น้ และมี ก ำรสะสมของ melanin-laden
macrophages ในชัน้ superficial connective tissue
8. Smoker’s melanosis
กำรสูบบุหรี่ อำจทำให้ เกิด pigmentation ในช่องปำก ซึง่ พบได้ ในคนผิวขำว และ pigmentation จะเด่นชัดในคนผิวเข้ ม
กำรสูบบุหรี่ ทำให้ มีกำรสร้ ำง melanin มำกขึน้ อำจเพื่อกำรป้องกันทำงชี วภำพต่อสำรเคมีที่พบในควันยำสูบ ภำวะ
smoker’s melanosis พบได้ 21.5% ของผู้สบู บุหรี่ โดยควำมเข้ มของ pigmentation จะสัมพันธ์กบั ระยะเวลำและปริ มำณ
ของกำรสูบบุหรี่ มักพบในเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย ซึ่งอำจเกิดจำกปั จจัยเสริ มระหว่ำงฮอร์ โมนเพศหญิงและกำรสูบหรี่
รอยโรคสีน ำ้ ตำลด ำมัก พบที่ เ หงื อ กด้ ำ นหน้ ำ บน (รู ป ที่ 6) และรองลงมำที่ เ ยื่ อ เมื อ กด้ ำ นแก้ ม โดยทั่ว ไป smoker’s
melanosis จะหำยไปภำยใน 3 ปี หลังหยุดสูบบุหรี่ หำกรอยโรคมีกำรยกนูน , มี pigment เข้ มมำกขึ ้น หรื อ pigment ขึ ้น
ในตำแหน่งที่ไม่คอ่ ยพบ ควรตัดชิ ้นเนื ้อไปตรวจต่อไป
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รูปที่ 6 pigmentation ทีเ่ หงือกยึดบริ เวณฟั นเขี ้ยวล่างขวาในผูป้ ่ วยสูบบุหรี ่ เกิ ดจากมวนบุหรี ่มกั อยู่ทีด่ ้านขวา

Focal pigmentation
รอยโรคที่พบในกลุ่มนีไ้ ด้ แก่
1. Hemangioma และ vascular malformation
2. Varix และ thrombus
3. Hematoma และ hemorrhagic lesions อื่นๆ
4. Amalgam tattoo และ foreign body pigmentation อื่นๆ
5. Melanotic macules
6. Pigmented nevi
7. Oral melanoacanthoma
8. Oral melanoma
1. Hemangioma และ vascular malformation
Hemangioma เป็ น benign proliferation ของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดที่อยู่ภำยในท่อของหลอดเลือด แต่ vascular
malformation เป็ นควำมผิดปกติของโครงสร้ ำงหลอดเลือด โดยปรำศจำก proliferation ของเยื่อบุหลอดเลือด โรคทังสอง
้
ชนิ ด เป็ นควำมผิ ด ปกติ ที่ พ บตัง้ แต่ วัย เด็ ก โดย hemangioma จะมี อ ำกำรน้ อ ยลงเมื่ อ อำยุม ำกขึน้ ขณะที่ vascular
malformation จะคงอยู่ต ลอดชี วิ ต ในช่ อ งปำก ลิ น้ เป็ นต ำแหน่ ง พบได้ บ่ อ ยสุด โดยลัก ษณะทำงคลิ นิ ก ระหว่ ำ ง
hemangioma และ vascular malformation จะคล้ ำยกัน (รูปที่ 7) รอยโรคอำจแบนรำบหรื อยกนูนเล็กน้ อย สีจะแตกต่ำง
กันไปตังแต่
้ แดงไปจนถึงม่วงน ้ำเงินขึ ้นกับชนิดของหลอดเลือดที่เกี่ยวข้ อง (เส้ นเลือดฝอย, เส้ นเลือดดำ หรื อเส้ นเลือดแดง)
และควำมลึกของรอยโรคในเนื ้อเยื่อ กำรทดสอบ diascopy ด้ วยกำรกดบนรอยโรคโดยใช้ แผ่นกระจกมักทำให้ รอยโรคซีด
ลง

รูปที่ 7 hemangioma ทีด่ ้านขวาของลิ้ นในผูป้ ่ วยเด็ก ซึ่งรอยเป็ นสีน้าเงินอมแดง ไม่มีอาการ และกดซี ด
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2. Varix และ thrombus
Varix เป็ นเส้ นเลือดดำที่ขยำยตัวผิดปกติ ซึง่ พบในผู้ป่วยอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ตำแหน่งที่พบรอยโรคได้ บอ่ ยสุดคือใต้ ลิ ้น
โดยรอยโรคจะมีลกั ษณะยกนูน คลำนิ่ม ผิวไม่เรี ยบ สีม่วงอมนำ้ เงิ น หลำยตำแหน่ง และกดซีด (รู ปที่ 8) ถ้ ำ varix มี
thrombus จะมีลกั ษณะเป็ น nodule สีมว่ งอมน ้ำเงิน คลำแน่น และกดไม่ซีด โดย thrombus มักพบที่ริมฝี ปำกล่ำงและเยื่อ
เมือกด้ ำนแก้ ม

รูปที่ 8 ลักษณะของ varix ที ใ่ ต้ลิ้น ในผู้ป่วยสูงอายุ หลอดเลื อดที ข่ ยายตัวจะคลานิ่ มและกดซี ด

3. Hematoma และ hemorrhagic lesions อื่นๆ
Hematoma, petechia, purpura และ ecchymoses มีสำเหตุจำกกำรคัง่ ของเลือดในเนื ้อเยื่ออ่อน โดยรอยโรคจะ
เป็ น pigment ที่ มี ลัก ษณะแบนรำบหรื อ ยกนูน กดไม่ ซี ด อำจเกิ ด ขึ น้ เองจำกภำวะโรคทำงระบบ เช่ น idiopathic
thrombocytopenic purpura หรื อ trauma เป็ นต้ น สีเหล่ำนี ้เกิดจำกกำรสลำยตัวของ hemoglobin เป็ น bilirubin และ
biliverdin โดยสีจะแตกต่ำงกันไปตังแต่
้ แดง, ม่วง น ้ำเงิน และดำอมน ้ำเงิน ขึ ้นกับระยะเวลำของเลือดที่อยูน่ อกหลอดเลือด
แต่สีจะค่อยๆกลับเป็ นปกติโดยใช้ เวลำ 2 สัปดำห์ ถ้ ำรอยโรคเกิดขึ ้นโดยปรำศจำกประวัติ trauma ผู้ป่วยควรตรวจเพื่อหำ
ควำมผิดปกติของเกล็ดเลือดและกำรแข็งตัวของเลือด
4. Amalgam tattoo และ foreign body pigmentation อื่นๆ
Amalgam tattoo เป็ นหนึง่ ใน pigmentation ในช่องปำกที่พบได้ บอ่ ยที่สดุ โดยมีลกั ษณะทำงคลินิกเป็ นรอยโรคสีน้
เงินเทำ แบนรำบ เฉพำะที่ ขนำดแตกต่ำงกันไป พบมำกสุดที่เหงือกและ alveolar mucosa และอำจพบได้ บ้ำงที่ floor of
mouth และเยื่อเมือกด้ ำนแก้ ม (รูปที่ 9) รอยโรคนี ้ไม่มีกำรอักเสบและกดไม่ซีด บำงกรณี โดยเฉพำะหำกชิ ้นส่วนอมัลกัม
มีขนำดใหญ่เพียงพอจะเห็นในภำพถ่ำยรังสีเป็ นจุดทึบรังสี สำมำรถวินิจฉัย amalgam tattoo ได้ จำกกำรตรวจทำงคลินิก
และภำพถ่ำยรังสี กรณีที่ไม่แน่ใจ ควรตัดชิน้ เนื ้อเพื่อตรวจหำชิ ้นส่วนอมัลกัมในเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน (รูปที่ 10)

รู ปที่ 9 (ซ้ ำย) amalgam tattoo ทีส่ นั เหงือกบนขวาบริ เวณทีถ่ อนฟั นไป ซึ่ งฟั นทีถ่ ูกถอนไปเคยอุดอมัลกัมขนาดใหญ่ รอยโรคไม่มีอาการใด
รู ปที่ 10 (ขวำ) จากภาพทางจุลชีววิ ยา รอยโรคเป็ น pigment สีดา จุดเล็กๆ (hematoxylin และ eosin x100)
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กรำไฟต์ อำจพบในเยื่อเมือกช่องปำกจำกอุบตั เิ หตุด้วยดินสอ รอยโรคจะพบบ่อยที่เพดำนปำกส่วนหน้ ำในเด็ก
เล็ก โดยมีลกั ษณะแบนรำบ สีเทำถึงดำ ผิวไม่เรี ยบ ซึง่ สำมำรถยืนยันได้ จำกประวัตกิ ำรบำดเจ็บ หรื อตัดชิ ้นเนื ้อเพื่อแยกรอย
โรคจำก melanoma
5. Melanotic macules
Melanotic macule เป็ น pigment ชนิด benign ที่พบได้ บอ่ ยที่ริมฝี ปำกล่ำง (รูปที่ 11) และสำมำรถพบได้ ในช่องปำก
โดยเฉพำะบริ เวณเหงือก, เยื่อเมือกด้ ำนแก้ ม และเพดำนปำก โดยมีสำเหตุจำกกำรสร้ ำง melanin มำกขึ ้น แต่จำนวน
melanocyte ไม่เพิ่มขึ ้น รอยโรคมักจะมีขนำดเส้ นผ่ำนศูนย์กลำงเล็กกกว่ำ 1 ซม. ขอบเขตชัดเจน เป็ นรอยโรคเดี่ยว แต่
บำงครัง้ ก็อำจพบหลำยตำแหน่งได้ มีสนี ้ำตำลเข้ มหรื ออ่อน และเป็ นเนื ้อเดียวกัน พบมำกในเพศหญิงและวัยรุ่น รอยโรค
นี ม้ ี ลัก ษณะเป็ น benign และไม่เ ปลี่ย นเป็ น melanoma กำรตัด ชิ น้ เนื อ้ จะท ำเพื่ อ กำรวิ นิ จ ฉัย และแยกรอยโรคจำก
melanoma โดยเฉพำะบริ เวณเพดำนปำก ซึง่ มักพบ malignant melanoma ที่บริ เวณนี ้ รอยโรคนี ้ไม่จำเป็ นต้ องรักษำหำก
วินิจโรคได้ แล้ ว

รู ปที่ 11 รอยโรคสีน้าตาล แบนราบ ขนาดเล็ก ทีร่ ิ มฝี ปากล่าง ซึ่งให้การวิ นิจฉัยว่าเป็ น melanotic macule ในช่องปาก

6. Pigmented nevi
Pigmented nevus เป็ น pigmentation ในช่องปำกที่พบได้ น้อยมำก (รูปที่ 12) รอยโรคมีลกั ษณะสีน ้ำตำลหรื อน ้ำเงิน
ในทำงจุลชีววิทยำ nevi ประกอบด้ วย nevus cells เป็ นจำนวนมำกใน basal epithelial layers, เนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน หรื อทัง้
สองบริ เวณ รอยโรคนี ้สำมำรถแบ่งออกเป็ น junctional, intradermal หรื อ intramucosal และ compound nevi ชนิด
junctional nevus จะมีลกั ษณะแบนรำบ สีน ้ำตำลเข้ ม เนื่องจำก nevus cells มีกำรแบ่งตัวเพิ่มจำนวนที่ส่วนบนสุดของ
rete pegs ใกล้ กบั ผิวหน้ ำ ส่วนชนิด intramucosal และ compound nevus โดยทัว่ ไปรอยโรคมีสนี ้ำตำลอ่อน เป็ นรูปโดม
intramucosal nevus เป็ นชนิดที่พบได้ มำกที่สดุ มักพบบริ เวณเยื่อเมือกด้ ำนแก้ ม สำหรับ blue nevus เกิดจำกกำรแบ่งตัว
เพิ่มจำนวนของ melanocytes ภำยในชันลึ
้ กของเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน (รูปที่ 13) ห่ำงจำกเยื่อบุผิวที่ผิวหน้ ำ ทำให้ เห็นเป็ นสีน ้ำ
เงิน blue nevus เป็ นชนิดที่พบได้ รองลงมำ มักพบบริ เวณเพดำนปำก มักทำ excision ที่อำยุเฉลีย่ 35 ปี

รู ปที่ 12 (ซ้ ำย) รอยโรคสี น้าตาลเข้ม รู ปโดม ผิ วเรี ยบ ขอบเขตชัดเจน ทีเ่ ยื อ่ เมื อกแก้มด้านขวา
รู ปที่ 13 (ขวำ) ภาพทางจุลชีววิ ทยาแสดงการแบ่งตัวเพิ่มจานวนของ pigmented nevus cells เป็ นร่างแหในชัน้ superficial
connective tissue และทีร่ อยต่อระหว่างเยือ่ บุผิวและเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน melanin pigment มีเป็ นจานวนมากใน superficial part ของ nevus
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กำรวินิจฉัยแยกโรคระหว่ำง nevus และ melanoma ที่เยื่อเมือกในระยะเริ่ มแรก ค่อยข้ ำงยำก โดยเฉพำะที่เพดำนปำก
ซึ่ ง เป็ นต ำแหน่ ง ที่ พ บได้ บ่ อ ยของทัง้ สองรอยโรค ถึ ง แม้ ว่ ำ กำรเปลี่ ย นจำก pigmented nevus ในช่ อ งปำกไปเป็ น
melanoma ยังไม่ค่อยมีรำยงำนมำกนัก แต่ก็เชื่อว่ำ nevus อำจเป็ นรอยโรคเริ่ มต้ นของ melanoma ได้ ดังนัน้ จึงแนะนำ
ว่ำควรทำ excision รอยโรคและตรวจลักษณะทำงจุลชีววิทยำเพิ่มเติม
7. Oral melanoacanthoma
Oral melanocanthoma เป็ นรอยโรค pigmentation ชนิด benign ของเยื่อเมือกในช่องปำกที่ไม่คอ่ ยพบ (รูปที่ 14) ซึ่ง
เกิดจำกกำรแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของ dendritic melanocytes กระจำยอยู่ในชัน้ acanthotic และ hyperkertotic surface
epithelium (รู ปที่ 15) ในทำงคลินิก รอยโรคมีลกั ษณะแบนรำบหรื อยกนูนเล็กน้ อยและติดสีเข้ ม เป็ นสีน ้ำตำลเข้ มถึงดำ
รอยโรคนี ้แตกต่ำงจำกรอยโรค pigmentation ชนิด benign อื่นๆจำกที่เคยกล่ำวมำคือ มีแนวโน้ มโตขึ ้นอย่ำงรวดเร็ ว ทำให้
มักวินิจฉัยผิดว่ำเป็ น malignancy ได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรพบ รอยโรคนี ้มักพบในเพศหญิ ง ผิวดำ อำยุน้อย ซึ่งต่ำงจำก
melanoma ที่ไม่คอ่ ยพบในเพศและเชื ้อชำติกลุม่ นี ้ มักพบที่เยื่อเมือกด้ ำนแก้ ม ซึง่ อำจจะสัมพันธ์กบั กำรเกิด trauma บ่อย
ในบริ เวณนี ้ oral melanocanthoma เป็ น reactive lesion ที่ไม่เปลี่ยนเป็ น malignancy ในบำงครัง้ รอยโรคจะหำยไป
เองหลังทำ incisional biopsy หรื อกำจัดสิง่ กระตุ้นออกไป

รูปที่ 14 (ซ้ ำย) oral melanoacanthoma
รูปที่ 15 (ขวำ) ลักษณะทางจุลชีววิ ทยาของ oral melanoacanthoma พบว่ามี acanthosis และ spongiosis ของเยือ่ บุผิว และมี
ความผิ ดปกติ ของ melanophages หรื อ melanin ในชัน้ lamina propia

8. Oral melanoma
Melanoma ที่เยื่อเมือกช่องปำกเป็ นโรคที่พบได้ น้อยมำก คือน้ อยกว่ำ 1% ของ malignancy ในช่องปำกทังหมด
้
(รูปที่
16) เกิดจำกกำรแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของ malignant melanocytes ตำมรอยต่อระหว่ำงชันเยื
้ ่อบุผิวและเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน และ
ภำยในชัน้ เนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน (รู ปที่ 17) ตำแหน่งที่พบได้ มำกที่สดุ คือเพดำนปำกประมำณ 40% (รู ปที่ 18) รองลงมำคือ
เหงือกพบได้ ประมำณหนึ่งในสำมของผู้ป่วย และเยื่อเมือกในช่องปำกตำแหน่งอื่นก็อำจเกิดได้ เช่นกัน มักพบในระหว่ำง
ช่วงอำยุ 40 - 70 ปี เพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง ในทำงคลินิก melanoma ในช่องปำกจะไม่มีอำกำร มีลกั ษณะเป็ น patch
สีน ้ำตำลหรื อดำ ขอบไม่เรี ยบและไม่สมมำตร โตช้ ำ หรื อเป็ นก้ อนขนำดใหญ่ โตเร็ ว ร่วมกับมี ulceration, เลือดไหล, อำกำร
ปวด และกำรทำลำยของกระดูก รู ปแบบกำรเจริ ญเติบโตของรอยโรคที่พบบ่อยคือ acral lentiginous หรื อ nodular
pattern บำงครัง้ melanoma ในช่องปำก ก็ไม่มี pigmentation (amelanotic)
ถึงแม้ ว่ำ melanoma ของเยื่อเมือกในช่องปำกจะพบได้ น้อยมำก แต่มกั เป็ นรอยโรคอันตรำยและทำให้ เสียชีวิตได้
รอยโรคเหล่ำนี ้มีแนวโน้ มรุ นแรงกว่ำบริ เวณผิวหนังและมักพบในระยะท้ ำยของโรค ให้ กำรรักษำด้ วยวิธี radical surgical
excision ให้ ครอบคลุมขอบของรอยโรคอย่ำงชัดเจน ซึ่งอำจท ำได้ ยำกเนื่องจำกถูกจำกัดด้ วยลักษณะทำงกำยวิภำค
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โดยรอบและใกล้ กบั อวัยวะที่สำคัญ ส่วนกำรฉำยรังสีและเคมีบำบัดเป็ นวิธีที่ไม่คอ่ ยมีประสิทธิภำพ ทำให้ ยำกต่ อกำรรักษำ
malignancy สำหรับกำรพยำกรณ์โรคในผู้ป่วยที่เป็ น melanoma ในช่องปำก จะน้ อยกว่ำรอยโรคที่ผิวหนังมำก อัตรำ
กำรรอดชีวิตในระยะ 5 ปี เท่ำกับ 15% ดังนัน้ วิธีที่ดีที่สดุ ในกำรทำให้ พยำกรณ์โรคดีขึ ้นคือกำรตรวจพบตังแต่
้ ระยะแรก

รูปที่ 16 oral melanoma บริ เวณกระดูกเบ้าฟั นและเพดานปาก ชนิ ด acral lentiginous พบบริ เวณด้านหน้า (ลูกศร)
ต่างจากชนิด nodular ซึ่งจะพบทีส่ นั เหงือกว่าง

รู ปที่ 17 (ซ้ ำย) ลักษณะทางจุลชีววิ ทยาของ acral lentiginous melanoma ทีเ่ พดานปาก พบ atypical melanocyte เป็ นจานวนมากทีฐ่ าน
ของเยือ่ บุผิว ร่วมกับมีการลุกลามของ melanocytes ที ร่ ะดับสูงขึ้ นไปของเยื อ่ บุผิว (ลูกศร)
รูปที่ 18 (ขวำ) ลักษณะทางจุลชีววิ ทยาของ nodular melanoma พบ malignant spindle cell ลุกลามในชัน้ lamina propia

รูปที่ 19 amelanotic melanoma ที่เพดานปาก
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กำรรักษำ mucocutaneous melanosis
โดยทั่วไป focally pigmented lesion สำมำรถกำจัดได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรวินิจฉัยหรื อกำรรั กษำก็ ได้
อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่ไม่ใช่รอยโรคมะเร็ งที่เป็ น multifocal หรื อ diffuse pigmentation มักไม่ค่อยรักษำด้ วยกำรศัลยกรรม
และกรณีที่เป็ น melanosis จำกยำหรื อสิง่ กระตุ้นจำกภำยนอกจนทำให้ เกิด pigmentation กระจำยทัว่ ไป อำจจะหำยได้ เอง
หลังหยุดกำรได้ รับสำรเหล่ำนัน้ แต่บำงกรณี กำรเปลีย่ นสีนนคงอยู
ั้
่
กำรรักษำ pigmentation ในช่องปำกด้ วยเลเซอร์ เป็ นวิธีที่มีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม วิธีนี ้อำจให้ ผลชัว่ ครำว มี
โอกำสกลับ มำเป็ นซ ำ้ ถึ ง 20% โดยเลเซอร์ ที่ น ำมำใช้ มี ห ลำยชนิ ด เช่ น superpulsed CO2, switch Nd-YAG และ
Q-switched elaxandrite lasers เป็ นต้ น
กำรรักษำ pigmentation ที่ใบหน้ ำและบริ เวณรอบปำกควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ เนื่องจำกบริ เวณนี ้ผิวหนังมี
ควำมเสีย่ งต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้ อนอย่ำง postinflammatory hyperpigmentation ถึงแม้ วำ่ ทังเลเซอร์
้
และ cryotherapy
เป็ นวิ ธี รั ก ษำที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ แต่ ก็ เ ริ่ ม มี ก ำรทดลองใช้ phototherapy อย่ ำ ง intense pulsed light และ fractional
photothermolysis ด้ ว ย อย่ ำ งไรก็ ต ำม กำรรั ก ษำอัน ดับ แรกที่ แ นะน ำให้ ใ ช้ ยัง คงเป็ นกำรทำยำชนิ ด ครี ม ฟอกขำว
(bleaching cream) ซึง่ อำจใช้ ยำชนิดเดียวอย่ำง azelaic acid หรื อ hydroquinone เพื่อรักษำ แต่โดยทัว่ ไปจะแนะนำให้ ใช้
ยำ 2 หรื อ 3 ชนิด ร่วมกัน คือ 4% hydroquinone กับ 0.05% retinoic acid และ 0.01% fluoocinolone acetonide ซึง่ เป็ น
สูตรที่มีประสิทธิภำพ ให้ ผลสำเร็ จมำกกกว่ำ 90% ของผู้ป่วย อย่ำงไรก็ตำม ผู้ป่วยที่ได้ รับยำอำจมีอำกำรแพ้ หรื อได้ รับ
ผลข้ ำงเคียง อย่ำง exogenous ochronosis ได้
Exogenous ochronosis เป็ นลักษณะของกำรติดสีเข้ มอย่ำงมำกของผิวหนัง อำจมีหรื อไม่มีเส้ นลำยชนิดฝ่ อลีบ
และผิวหยำบกร้ ำน หรื ออำจเกิดกำรรวมตัวของ papules สีดำเป็ นจำนวนมำกก็ได้ ภำวะนี ้มักเกิดในคนผิวดำ เพศหญิง ที่
ได้ รับกำรรักษำด้ วยกำรฟอกสีเป็ นเวลำนำน กำรเปลี่ยนสีจะเกิดบริ เวณที่ทำครี ม (พบบ่อยที่ใบหน้ ำ) และสัมพันธ์ กบั กำร
เกิด pigmentation สีเหลืองอมน ้ำตำลที่ผิวหนัง ซึง่ ภำวะนี ้จะเกิดแบบถำวร
นอกจำกนี ้ มียำหลำยชนิด ตัวอย่ำงเช่น novel tyrosinase inhibitors ที่ช่วยให้ ผิวสว่ำงขึ ้นในกำรทดลองกับสัตว์
แต่สว่ นใหญ่ยงั เป็ นเพียงกำรทดลองและยังไม่ได้ รับกำรพิสจู น์วำ่ มีประสิทธิภำพในมนุษย์
สรุ ป
Pigmentation ในช่องปำกอำจเป็ นแบบเฉพำะที่หรื อกระจำยทัว่ ไป หรื ออำจเป็ นสีน ้ำเงิ น, ม่วง, น ้ำตำล, เทำ หรื อ
ดำ บำงกลุม่ อำจเป็ นรอยโรคไม่อนั ตรำย ซึ่งเกิดจำกกำรสะสมของ melanin, hemosiderin หรื อโลหะจำกภำยนอก หรื อ
อำจเกิดจำกโรคทำงระบบหรื อโรคพันธุกรรม แต่บำงกลุ่มอำจเป็ นรอยโรคที่เป็ นอันตรำยถึงชีวิตที่จำเป็ นต้ องรักษำโดย
เร่ งด่วน ดังนัน้ กำรวินิจฉัยแยกโรคของรอยโรค pigmentation เป็ นสิ่งสำคัญ ถึงแม้ ว่ำกำรตัดชิ ้นเนื ้อจะมีประโยชน์และ
จำเป็ นในกำรวินิจฉัยรอยโรคเฉพำะที่ แต่รอยโรคที่กระจำยทัว่ ไปจำเป็ นต้ องอำศัยประวัติ กำรตรวจทำงห้ องปฏิบตั ิกำร
เพื่อให้ กำรวินิจฉัยสุดท้ ำยต่อไป
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Classification of gingival pigmentation
รำยงำนโดย ทพญ.อังค์วรำ รัตนบัลลังค์
บทนำ
Gingival pigmentation คือ กำรเปลีย่ นสีของเหงือก ซึง่ อำจจะเกิดจำกกำรมีพยำธิสภำพ กำรได้ รับเม็ดสีจำก
ภำยนอก (exogenous pigment) หรื อเม็ดสีภำยในร่ำงกำย (endogeneous pigment) ซึง่ เม็ดสีภำยในร่ำงกำยทีเ่ ป็ น
สำเหตุหลักซึง่ ทำให้ เหงือกเปลีย่ นสีมี 5 ชนิด ได้ แก่ melanin, melanoid, oxyhaemoglobin, reduced haemoglobin และ
carotene แต่เม็ดสีที่พบได้ บอ่ ยทีส่ ดุ คือ melanin1
Melanin เป็ นเม็ดสีซงึ่ มีน ้ำตำล ถูกสร้ ำงมำจำก melanocytes ซึง่ เป็ น dendritic cells พบได้ ที่ชนั ้ basal layer
ของ gingival epithelium (รูปที่ 1 ก และ ข) มีปัจจัยหลำยอย่ำงทีก่ ระตุ้นให้ มีกำรสร้ ำง melanin เพิ่มขึ ้น เช่น กำรได้ รับกำร
บำดเจ็บ รังสีรักษำ หรื อยำ เป็ นต้ น2

รูป 1ก
รูปที่ 1

รูป 1ข
ก: แสดงชั้น basal layer ของ oral epithelium
ข:แสดงซลล์ melanocyte

ประเภทของเหงือกเปลี่ยนสี
โดยปกติแล้ วสำมำรถพบเหงือกเปลีย่ นสีเนื่องจำก melanin ได้ เรี ยกว่ำ Physiologic pigmentation (รูปที่2) ซึง่
พบได้ บอ่ ยในคนแอฟริ กนั เอเชีย เมดิเตอร์ เรเนียน มักไม่มีอำกำรใดๆ และส่วนใหญ่ไม่ต้องรักษำ ยกเว้ นต้ องกำรควำม
สวยงำม นอกจำกนี ้แล้ วสำเหตุทที่ ำให้ เหงือกเปลีย่ นสีมีอีกหลำยสำเหตุ (รูปที่3-7) และมีผ้ คู ิดเกณฑ์กำรแบ่งชนิดของเหงือก
เปลีย่ นสีไว้ หลำยเกณฑ์ อย่ำงไรก็ตำมในปี ค.ศ.2014 Peeran SW และคณะ2 ได้ แบ่งประเภทของเหงือกเปลีย่ นสีขึ ้นใหม่
เพื่อให้ งำ่ ยต่อกำรประเมินกำรรักษำที่ผ้ ปู ่ วยควรได้ รับ ดังตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1
Class
I
II

III

IV

V
VI

Proposed new classification of gingival pigmentation
Criteria of classification
Coral pink/salmon pink colored gingival
Localized/Isolated spots/areas of gingival melanin pigmentation which does not involve
all the three parts of gingiva, that is, attached, free, and papillary gingiva.
Mild to moderate pigmentation
Severe/intense pigmentation
Localized/Isolated unit/s of melanin pigmentation which involve all the three parts of
gingiva, that is, attached, free, and papillary gingiva
Mild to moderate pigmentation
Severe/intense pigmentation
Generalized diffuse pigmentation which involve all the three parts of gingiva that is,
attached, free, and papillary gingiva
Mild to moderate pigmentation
Severe/intense pigmentation
Tobacco associated pigmentation like smoker’s melanosis and chewing tobacco
Gingival pigmentation due to exogenous pigments
Amalgam tattoos
Cultural gingival tattooing
Drinks
Food colors
Lead-Burtonian line
Mercury
Silver
Arsenic
Bismuth
Graphite
Other foreign bodies
Topical medications
Idiopathic
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ตำรำงที่ 1 (ต่ อ) Proposed new classification of gingival pigmentation
Class
Criteria of classification
VII
Gingival pigmentation due to endogenous pigments
Bilirubin
Blood breakdown products: Ecchymosis, Petechiae
Hemochromatosis
Hemosiderin
VIII
Drug-induced gingival pigmentation
ACTH
Antimalarial drugs
Chemotherapeutic agent-busulfan and doxorubicin
Minocycline
Oral contraceptives
Phenothiazines
IX
Gingival pigmentation associated with systemic diseases and syndromes
Addison’s disease
Albright’s syndrome
Basilar melanosis with incontinence
Beta thalassemia
Healed muco-cutaneous lesions
Lichen planus, Pemphigus, Pemphigoid
Hereditary hemorrhagic telangiectasia
HIV-associated melanosis
Neurofibromatosis
Peutz-Jeghers and other familial hamartoma syndromes
Pyogenic granuloma/Granulomatous epulis
X
Pigmented benign and malignant lesions involving the gingiva
Angiosarcoma
Hemangioma
Kaposi’s sarcoma
Malignant melanoma
Melanocytic nevus
Pigmented macule
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นอกจำกนี ้แล้ ว Peeran SW และคณะ ยังได้ คดิ เกณฑ์กำรให้ คะแนนกำรเปลีย่ นสีของเหงือก เพื่อใช้ ประเมินกำร
รักษำด้ วย (ตำรำงที่ 2) โดยระดับคะแนนเริ่ มตังแต่
้ ศนู ย์ถงึ สิบ คะแนนช่วง 0-3 จัดว่ำเหงือกอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
(physiological limits) อย่ำงไรก็ตำมช่วงคะแนน 1-2 ทันตแพทย์อำจจะแนะนำให้ ทำกำรกำจัดเม็ดสีเหงือก
(depigmentation) หำกผู้ป่วยมี high smile line และกังวลเรื่ องควำมสวยงำม
ตำรำงที่ 2
Score
0
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

Proposed gingival melanin pigmentation and pigmented lesions index
Criteria
Coral pink-colored gingiva, no gingival pigmentation, and/or pigmented lesions
Mild, solitary/diffuse, gingival melanin pigmentation involving anterior gingiva, with or
without the involvement of posterior gingiva
Moderate to severe, solitary or diffuse, gingival melanin pigmentation involving anterior
gingiva with or without the involvement of posterior gingiva
Gingival melanin pigmentation only in posterior gingiva
Tobacco-associated pigmentation: Smoker’s melanosis, chewing tobacco
Gingival pigmentation due to exogenous pigments-Amalgam tattoos arsenic, bismuth,
chewing betel nut, cultural gingival tattooing, drinks, food colors, lead-burtonian line,
mercury, silver, topical medications, idiopathic etc
Gingival pigmentation due to other endogenous pigments: Bilirubin, blood breakdown
products, ecchymosis, hemochromatosis, hemosiderin, petechiae etc
Drug-associated gingival pigmentation: Antimalarial drugs, minocycline,
oral contraceptives etc
Gingival pigmentation associated with other causes: Addison’s disease, albright’s
syndrome, basilar melanosis with incontinence, hereditary hemorrhagic telangiectasia,
HIV patients, lichen planus, neurofi bromatosis, Peutz-Jeghers syndrome, pyogenic
granuloma/granulomatous epulis etc
Pigmented benign lesions: Hemangioma, melanocytic nevus, pigmented macule
Pigmented malignant lesions: Angiosarcoma, Kaposi’s sarcoma, malignant melanoma
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กำรซักประวัติและกำรตรวจ1
เมื่อพบผู้ป่วยทีม่ ีเนื ้อเยื่อในช่องปำกเกิดกำรเปลีย่ นสีทนั ตแพทย์ควรซักประวัติและตรวจร่ำงกำยเพิม่ เติมดังนี ้
ซักประวัติ
Onset : Site onset และ ระยะเวลำที่เกิดรอยโรค
Change in appearance : กำรเปลีย่ นแปลงของสี ขนำด เมื่อเทียบกับตอนพบรอยโรคครัง้ แรก
Symptoms : มีอำกำรอื่นๆเกิดร่วมด้ วยหรื อไม่ เช่น อำกำรคัน รู้สกี ไม่สบำย เจ็บ มีเลือดออก
Other areas of pigmentation : มีบริ เวณอื่นของร่ำงกำยที่เกิดกำรเปลีย่ นสีอีกหรื อไม่
Past medical or surgical history
Drug intake or tobacco use
Family history : ประวัติกำรมีกำรเปลีย่ นสีของเนื่อเยื่อในช่องปำกของคนในครอบครัว
กำรตรวจทำงคลินิก
Number of lesions : เป็ นรอบโรคเดี่ยว หรื อหลำยรอยโรค
Disturbution of lesions : กำรกระจำยตัวของรอยโรคว่ำมีกำรเปลีย่ นสีที่ตำแหน่งไหนบ้ ำงใน ช่องปำก
Size, border, colour, uniformity
Adenopathy : ถ้ ำสงสัยว่ำเป็ นมะเร็ งควรคลำต่อมน ้ำเหลืองร่วมด้ วย
Distal pigmentation : กำรเปลีย่ นสีของเปลือกตำ หรื อตำแหน่งอืน่ ของร่ำงกำยควรได้ รับกำรตรวจ
กำรส่ งตรวจเพิ่มเติม1
กรณีไม่สำมำรถให้ กำรวินจิ ฉัยที่แน่นอนเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นสีของเนื ้อเยื ้อในช่องปำกที่ตรวจพบ
ทันตแพทย์ควรพิจำรณำส่งตรวจชิ ้นเนื ้อ(biopsy) เพิ่มเติม
กำรรักษำเหงือกเปลี่ยนสีเนื่องจำกเมลำนิน3
เหงือกเปลีย่ นสีเนื่องจำกเมลำนิน ส่วนใหญ่ไม่สง่ ผลต่อปั ญหำสุขภำพร่ำงกำย แต่อำจส่งผลต่อควำมสวยงำม
โดยเฉพำะในคนที่มี high smile line กำรรักษำเหงือกเปลีย่ นสีมีหลำยวิธีดงั นี ้
1. Methods aimed at removing the pigment layer
1.1. Surgical methods of depigmentation
1.1.1 Scalpel surgical technique:
a. Slicing or partial thickness flap technique
b. Bone denudation
c. Abrasion
d. Scraping
e. Gingivectomy
1.1.2. Cryosurgery
1.1.3. Electrosurgery
1.1.4. Lasers :
a. Nd :YAG
b. Er : YAG
c. CO2 lasers
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1.2. Chemical method of depigmentation using caustic chemicals. eg. 90% phenol
2. Methods aimed at masking the pigmented gingiva with grafts from less pigmented areas.
2.1. Free gingival grafts (FGG)
2.2. Acellular dermal matrix allografts

รู ปที่ 3 Smoker melanosis

รูปที่ 2 Physiologic pigmentation

รูปที่ 4 Melanotic macule

รู ปที่ 5 Amalgam tattoo

รูปที่ 6 Oral pigmented lesion from a patient with
Peutz-Jeghers syndrome

รู ปที่ 7 Malignant melanoma
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