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เพดานเทียมส�าเร็จรูป
ทันตแพทย์หญิงวรรณดี พลานุภาพ
งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช

หลักการและเหตุผล
อาการส�าคัญและอาการแสดงที่เกิดขึ้นกับทารกปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวที่ต้องมา
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลศิรริ าชตัง้ แต่พ.ศ. 2546–2549เช่น ปอดบวม ส�าลักนม กินล�าบากเป็นโรค
หัวใจ ร่วมกับติดเชื้อ น�้าหนักตัวขึ้นน้อย มีพัฒนาการล่าช้า ฯลฯ ท�าให้ทันตแพทย์ยังคงจ�าเป็นต้องใช้
เพดานเทียมกับเด็กกลุ่มนี้ รวมทั้งการท�าเพดานเทียมเฉพาะราย (individual obturator) จ�าเป็นต้อง
อาศั ย การพิ ม พ์ ป าก ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งที่ วั ส ดุ พิ ม พ์ ป ากจะตกลงคอและเกิ ด อั น ตรายกั บ ทารก
หากทันตแพทย์ไม่มคี วามช�านาญพอ อีกทัง้ การท�าเครือ่ งมือมีความยุง่ ยากและเสียเวลาโดยเพดานเทียม
เฉพาะราย (รูปที่ 1A) มีขั้นตอนการท�าดังนี้(1) เทแบบพิมพ์ด้วยพลาสเตอร์หินใช้ขี้ผึ้งแต่งแบบจ�าลอง
สันเหงือกบริเวณช่องโหว่ให้สนั เหงือกชิน้ ใหญ่ และชิน้ เล็กต่อเนือ่ งกันเหมือนสันเหงือกปกติสร้างเพดาน
เทียมด้วยอะคริลกิ ให้มขี อบเขตด้านข้างคลุมสันเหงือกด้านชิดริมฝีปาก และกระพุง้ แก้ม (buccal and
labial flange) เพียงเล็กน้อย เพื่อให้มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นควรเพิ่มการยึดด้วยลวดนอกช่องปาก
กรออะคริลกิ ทีด่ า้ นในบริเวณเพดานปากและบริเวณสันเหงือกทีโ่ หว่ เติมวัสดุซอฟไลเนอร์ (soft liner)
ด้านในเพดานเทียมตามแนวสันเหงือกใหญ่ทตี่ อ้ งการกดให้เบีย่ งเบนเข้าไป นัดมาเติมวัสดุซอฟไลเนอร์
ทุก 2–3 สัปดาห์ จนสันเหงือกเรียงตัวใกล้กันตามแนวปกติจนช่องโหว่เหลือขนาดเพียง 2–3 มม.
จึงส่งเย็บริมฝีปาก
ผู้วิจัยจึงได้คิดพัฒนาเพดานเทียมส�าเร็จรูป (prefabricated obturator) ที่ท�าจากแผ่น
พอลีไวนิลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท�าให้ทารกมีโอกาสได้รับเพดานเทียมรวดเร็วทันที และที่ส�าคัญ
ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถน�าไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการพิมพ์ปากเพดานเทียมส�าเร็จรูป
(รูปที่ 1B) ชนิดนี้ยังไม่เคยมีการประดิษฐ์ในประเทศไทย โดยน�าแบบจ�าลองสันเหงือกทารกแรกเกิด
ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวแบบสมบูรณ์ซึ่งมีภูมิล�าเนาจากภาคต่างๆของประเทศไทย จ�านวน
131 ราย ซึ่งมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ในช่วง พ.ศ. 2546–2549 แบ่งกลุ่มตามความกว้าง
ของสันเหงือกให้มีช่วงห่างเท่า ๆ กันช่วงละ 3 มม. หาค่าฐานนิยม (mode) ของความกว้าง
สันเหงือกในแต่ละกลุ่ม แล้วใช้เป็นตัวแทนสันเหงือกทารกแรกเกิดได้ 5 ขนาด (SS, S, M, L, LL)(2)
เลือกตัวแทนแบบจ�าลองสันเหงือกที่มีการเรียงตัวดีใกล้แนวปกติมากที่สุดมาตกแต่งรูปร่างสันเหงือก
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ส่วนหน้าทั้ง 2 ชิ้น ให้ต่อเนื่องกันด้วยขี้ผ้ึงจนได้รูปร่างของสันเหงือกปกติ น�าไปพิมพ์ซ�้าและเท
แบบจ�าลองใหม่ด้วยพลาสเตอร์หินเพื่อใช้เป็นต้นแบบ 5 ขนาดจากนั้นน�าไปท�าเพดานเทียมส�าเร็จรูป
ด้วยแผ่นยางโพลีไวนิลชนิดนิม่ หรือแผ่นเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic sheet) โดยใช้เครือ่ งขึน้ รูป
ด้วยความร้อนและสุญญากาศ (vacuum thermoplastic forming machine) ส�าหรับสันเหงือก
ที่แตกต่างกันเล็กน้อยภายในขนาดเดียวกัน ปรับแต่งโดยน�าเพดานเทียมไปจุ่มในน�้าอุ่นให้ขยายตัวได้
บ้าง ขอบเขตด้านข้างคลุมสันเหงือกด้านชิดริมฝีปากและกระพุ้งแก้มเพียงเล็กน้อย กรอขอบต่างๆ
ให้เรียบมนด้วยหัวกรอหินละเอียด (stone bur) จากการสังเกต หากใช้ร่วมกับแถบคาดริมฝีปากที่มี
ความตึงอยู่เสมอ จะสามารถปรับแต่งสันเหงือกส่วนหน้าได้ นอกจากนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การยึดติดของเครือ่ งมือโดยใช้ลวดยึดนอกช่องปากได้เช่นเดียวกับเพดานเทียมเฉพาะรายด้วยการหลอม
ชิ้นส่วนพอลีไวนิลช่วยยึดลวด
ทั้งนี้การใช้เพดานเทียมทั้ง 2 ชนิดจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแถบคาดริมฝีปากทุกวันเช่นเดียวกัน
ตลอดจนสามารถเพิม่ ส่วนประกอบลวดและอะคริลกิ เพือ่ ท�าการปรับแต่งรูปร่างจมูก (nasoalveolar molding)
ได้ในท�านองเดียวกัน
ผู้ปกครองทารกกลุ่มนี้ทุกรายจะได้รับค�าแนะน�าวิธีการใช้เพดานเทียมส�าเร็จรูปวิธีการ
ให้นมนัดผู้ป่วยทุกรายมาติดตามทุก 2-3 สัปดาห์ การใช้เพดานเทียมส�าเร็จรูปจะใช้เครื่องมือเพียง
ชิ้นเดียวตลอดการรักษาราว 3 เดือน คล้ายคลึงกับวิธีการของ Kozelj V(3)

รูปที่ 1. เพดานเทียมที่ใช้ทั้ง 2 ชนิดในการศึกษา A คือ เพดานเทียมเฉพาะราย B คือ เพดานเทียม
ส�าเร็จรูป(4)

การน�าไปใช้
สามารถใช้เป็นเพดานเทียมส�าหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่และใช้ปรับแต่งรูปร่างจมูกได้
ด้วย เช่น กรณี
1. ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว (unilateral cleft lip and palate) ดังตัวอย่างในรูป
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2. ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้าน (bilateral cleft lip & palate) ดังตัวอย่างในรูป

3. ช่องโหว่ที่เพดานหรือเพดานอ่อนอย่างเดียว (cleft soft palate) ดังตัวอย่างในรูป

4. รายที่ช่องปากเล็กมากกว่าปกติ เช่น Pierre Robin sequence, Treacher Collin syndrome
ดังตัวอย่างในรูป
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ผลลัพธ์การรักษา
การเปรียบเทียบภายหลังใส่เพดานเทียมเฉพาะรายและส�าเร็จรูป(รูปที่ 2) ผลลัพธ์หลัก
คือ ค่าสัดส่วนโค้งปลายเบ้าฟันเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเพดานเทียมเฉพาะรายกับกลุ่มเพดานเทียม
ส�าเร็จรูป วิเคราะห์โดยใช้สถิตทิ ดสอบทีเพือ่ ความเท่าเทียมกันพบว่า ค่าเฉลีย่ ความแตกต่างของสัดส่วน
โค้งปลายเบ้าฟันหลังใส่เพดานเทียม (ปรับด้วยค่าสัดส่วนโค้งปลายเบ้าฟันก่อนใส่) ในกลุม่ เพดานเทียม
ส�าเร็จรูปเท่าเทียมกับกลุ่มเพดานเทียมเฉพาะรายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดยมี
ขอบของความเท่าเทียมกันเท่ากับ 0.1 (รูปที่ 3 และ 4) และเฉพาะในกลุ่มเพดานเทียมส�าเร็จรูป
ค่าสัดส่วนโค้งปลายเบ้าฟันมีการเพิ่มขึ้นหลังใส่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p =.004) ดังตารางที่ 1
ส่วนการเปลี่ยนแปลงของค่าขนาดช่องโหว่ ค่าความกว้างโค้งปลายเบ้าฟัน ค่าความสูงโค้งปลาย
เบ้ า ฟั น และค่ า คะแนนมาตรฐานซี ของน�้ า หนั ก ตั ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หลั ง ใส่ เ พดานเที ย มทั้ ง 2 ชนิ ด
(ตารางที่ 2 และ3) ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม พบว่าทุกค่าไม่แตกต่างกันทางสถิต(4)ิ

รูปที่ 2. จุดอ้างอิงและระยะทางต่างๆ ก่อนใส่เพดานเทียม (T1) และก่อนเย็บริมฝีปาก (T2)
ตารางที่ 1. ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างกลุ่มของค่าสัดส่วน
โค้งปลายเบ้าฟัน (ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95) หลังใส่เพดานเทียม
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของตัวแปรหลังใส่เพดานเทียม เปรียบเทียบระหว่างกลุม่
ที่ใช้เพดานเทียมอะคริลิกกับเพดานเทียมพอลีไวนิล

รูปที่ 3. ผลของการใช้เพดานเทียมเฉพาะราย4

รูปที่ 4. ผลของการใช้เพดานเทียมส�าเร็จรูป4
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ผลการเปรียบเทียบเพดานเทียมทั้ง 2 ชนิดในด้านอื่นๆ(5) (ตารางที่ 3) ในเรื่องภาวะ
แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังใส่เพดานเทียมทั้ง 2 ชนิด พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ท�าให้เกิดการส�าลักนมจนเกิด
ภาวะปอดบวม (aspiration pneumonia) ส่วนการเกิดรอยครูดในปากของกลุม่ เพดานเทียมส�าเร็จรูป
จะเกิดได้มากกว่ากลุ่มเพดานเทียมเฉพาะราย (p=0.001) คือ พบได้ร้อยละ 87.5 กับร้อยละ 25 ตาม
ล�าดับ
เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองหลังใช้เพดานเทียมในเรื่องการดูดนม ความ
เหมาะสมของระยะเวลาที่รอเพื่อนัดมาใส่เพดานเทียม ความสะดวกในการเก็บรักษาและท�าความ
สะอาด และภาพรวมของการใช้เพดานเทียม พบว่าผูป้ กครองทัง้ 2 กลุม่ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
โดยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้ง 2 กลุ่ม(5)
ส�าหรับความพึงพอใจของศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัด (คะแนน 1 – 10) พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่าง 2 กลุ่มในทุกประเด็น กล่าวคือกลุ่มเพดานเทียมเฉพาะรายและกลุ่มเพดานเทียมส�าเร็จรูปมี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในเรื่องการชิดกันของสันเหงือกทั้ง 2 ส่วนก่อนเย็บริมฝีปาก มีค่า 9.0 ±
0.7 และ 8.5 ± 0.8 คะแนนตามล�าดับ ส่วนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเรื่องการผ่าตัดเย็บริมฝีปาก
หลังจากใส่เพดานเทียมเฉพาะรายและส�าเร็จรูป มีค่า 8.9 ± 0.7 และ 8.7 ± 0.8 คะแนนตามล�าดับ
และถ้าต้องผ่าตัดเย็บริมฝีปากในผูป้ ว่ ยรายนีซ้ า�้ ศัลยแพทย์จะเลือกให้ผปู้ ว่ ยใช้เพดานเทียมเดิมในกลุม่
เพดานเทียมเฉพาะรายและกลุม่ เพดานเทียมส�าเร็จรูปร้อยละ 100 และ 93.8 ตามล�าดับซึง่ ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ(5)
ผลลัพธ์ของการผ่าตัดพบว่าทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีการฉีกขาดของแผลที่เย็บริมฝีปาก หรือการติด
เชื้อในผู้ป่วยทุกราย(5)
เมือ่ ค�านวณตามวิธกี ารคิดต้นทุนของโรงพยาบาลศิรริ าชในปี พ.ศ. 2549 พบว่าเพดานเทียม
เฉพาะรายมีต้นทุน 1,124 บาท สูงกว่าเพดานเทียมส�าเร็จรูปที่มีต้นทุน 767 บาท(5)
ในเรื่องของจ�านวนครั้ง (visit) ที่ทารกทั้ง 2 กลุ่มต้องมาพบทันตแพทย์หลังใส่เพดานเทียม
เพื่อท�าการแก้ไขแผลกดเจ็บตลอดจนการปรับแต่งรูปร่างสันเหงือกส่วนหน้าจนช่องโหว่มีขนาดเพียง
2-3 มม. พบว่ากลุ่มเพดานเทียมส�าเร็จรูปและกลุ่มเพดานเทียมเฉพาะรายมาพบทันตแพทย์มีค่าเฉลี่ย
4.5 ครั้ง และ 6 ครั้ง ตามล�าดับ ซึ่งกลุ่มเพดานเทียมส�าเร็จรูปมาพบทันตแพทย์ด้วยจ�านวนครั้งที่
น้อยกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ5 (p< .001)
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ตารางที่ 3. ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน (พิสยั ) และจ�านวน (ร้อยละ) ของน�า้ หนักตัว
และผลลัพธ์อื่นๆ เปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม



  









 








 








 



 



 





 























































































 



 








ปัญหาและอุปสรรค
การสร้างเพดานส�าเร็จรูปจากพอลิไวนิล จ�าเป็นต้องมีอปุ กรณ์เฉพาะคือแผ่นยางพอลิไวนิล
หรือแผ่นเทอร์โมพลาสติกและเครือ่ งขึน้ รูปด้วยความร้อนและสูญญากาศ ดังนัน้ โรงพยาบาลทีจ่ ะให้การ
รักษาด้วยเพดานเทียมชนิดนี้จ�าเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามอุปกรณ์และเครื่องมือเหล่า
นี้มีราคาไม่แพงและยังสามารถน�ามาใช้ในงานอื่นๆทางทันตกรรมได้อีกด้วย
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ปัจจุบนั การรักษาผูป้ ว่ ยปากแหว่งเพดานโหว่ ไม่เพียงมีการปรับแต่งเฉพาะสันเหงือกเท่านัน้
แต่ยงั เพิม่ การปรับแต่งจมูกเพิม่ เข้ามาด้วย โดยต้องเพิม่ ส่วนปรับแต่งจมูกเข้ามายึดติดกับเพดานเทียม
ทางด้านหน้า ซึ่งการเพิ่มอุปกรณ์ส่วนดังกล่าวในเพดานเทียมพอลิไวนิลต้องอาศัยช่างทันตกรรมที่มี
ความช�านาญระดับหนึ่งประกอบกับแผ่นพอลิไวนิลจะเปลี่ยนสีได้หากผู้ปกครองท�าความสะอาดไม่ดี
จึงควรมีการพัฒนาแผ่นพอลิไวนิลต่อไปให้มคี วามคงทนมากขึน้ และผลิตเพดานเทียมส�าเร็จรูปไว้พร้อม
ใช้ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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