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รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ทางเชื่อมต่อที่ผิดปกติระหว่างไซนัสโหนกแก้ม
และช่องปาก (Oroantral Fistula)
socket) หลังถอนฟั น  โดยมักเกิดตามหลัง
การถอนฟั น  first upper molar บ่อยที่สดุ          
เนื่องจากการเจริ ญของ maxillary sinus  
เกิดพร้ อมกับการขึ ้นของฟั นแท้ บริ เวณพื ้น
(floor) ของ maxillary sinus จึงอยูช่ ิดกับ
รากฟั นของ premolar และ molar มาก    
ท�ำให้ มีการทะลุเข้ าไปใน maxillary antrum
ได้ งา่ ย หลังถอนฟั นซี่ดงั กล่าว  Rud2 ได้ ท�ำ 
root resection ของ first upper molar
ในผู้ป่วย 200 ราย พบว่ามีการทะลุของ
รากฟันเข้ าไปใน maxillary sinus ถึง 100 ราย
นอกจากนัน้ การที่มี apical abscess  ของ
ฟั น molar และ premolar  หรือการทีม่ ไี ซนัส
อัก เสบเรื อ้ รั ง เวลาถอนฟั น ก็ เ ป็ น ปั จ จัย
ส่งเสริ มให้ เกิด fistula ได้ งา่ ย  บริ เวณของ
ฟั นข้ างเคียงคือ second premolar และ
second molar  ก็เป็ นต�ำแหน่งที่พบ fistula
ได้ บอ่ ย  Guven1 ได้ ศกึ ษาผู้ป่วย oroantral
สาเหตุ   เกิดจาก
1. การถอนฟั น เป็ นสาเหตุที่พบ fistula 98 ราย พบว่าฟั นที่เป็ นสาเหตุของ
บ่อยที่สดุ มักเกิดรู ผ่านทางร่ องฟั น (tooth oroantral fistula บ่อ ยที่ สุด คื อ upper

โดยปกติไซนัสหรื อโพรงอากาศ
ข้ างจมูก บริ เ วณโหนกแก้ ม (maxillary
sinus)   และช่องปาก (oral cavity) ไม่มีทาง
เชื่ อ มต่ อ กั น เมื่ อ เกิ ด พยาธิ ส ภาพหรื อ
ความผิดปกติจะท�ำให้ มีรูเชื่อมต่อระหว่าง
2 อวัยวะดังกล่าวได้ และถ้ าทางเชื่อมต่อนัน้
มีเยื่อบุผิว (epithelium) มาปกคลุมก็จะ
ท�ำให้ รูเปิ ดนันไม่
้ ปิดง่าย ๆ    
Fistula คือทางเชื่อมต่อที่ผิดปกติ
ระหว่ า งอวัย วะ 2 อวัย วะ ที่ มี เ ยื่ อ บุ ผิ ว
ปกคลุม oroantral fistula คื อ การที่ มี รู
เชื่อมต่อระหว่างช่องปาก และ maxillary
sinus
Guven1 ได้ ศกึ ษาผู้ป่วย oroantral
fistula จ�ำนวน 98 ราย พบว่าอุบตั กิ ารณ์ของ
โรคนี ้มักเกิดในช่วงอายุ 20-40 ปี

second molar รองลงมาคือ first molar
การพยายามเอารากฟันทีห่ กั คาอยูท่ รี่ อ่ งฟันออก
หลังเกิดฟันหัก หรือการถอนฟันคุด (upper
third molar) อาจท� ำ ให้ เ กิ ด oroantral
fistula ได้ โดยปกติถ้าผู้ป่วยไม่มีโรคของ
ไซนัส  รูทเี่ กิดหลังจากถอนฟั นนี ้มักปิ ดได้ เอง
2. อุบตั เิ หตุ โดยอาจเกิด fistula
หลังจากมีแผลทะลุบริเวณ hard palate เช่น  
มีการหักของกระดูกบริ เวณใบหน้ า (maxillary fracture)  หรื อเกิดจากแผลหลังถูกปื น
ยิงทะลุ หรื อฟั นบนหลุดจากอุบตั ิเหตุ แล้ ว
เกิด atrophy ของกระดูก alveolus แล้ วเกิด
osteomyelitis ตามมา
3. หลังการผ่ าตัด เช่น หลัง Caldwell–Luc operation  ซึง่ เป็ นการผ่าตัดเข้ า
maxillary sinus ทางด้ านหน้ า ผ่านทาง
ช่องปาก หรื อหลังท�ำ maxillary sinuscopy
หรื อ anterior antrostomy ทาง canine
fossa  แผลผ่าตัดอาจจะปิ ดไม่สนิท จึงเกิด
รู เ ชื่ อ มต่ อ ขึ น้ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มั ก เกิ ด จาก
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การขาดการระบายทีด่ ใี นช่องจมูก เช่น มีการ
อุดกันของ
้
natural ostium ของ maxillary
sinus  นอกจากนัน้ อาจเกิดตามหลังการท�ำ 
transantral ligation ของ internal maxillary
artery ได้ ในการรักษา posterior epistaxis3
4. เนือ้ งอกใน maxillary sinus
อาจกัดกร่อนพื ้นของ maxillary sinus แล้ ว
ทะลุเข้ ามาในช่องปากได้   หรื ออาจเกิดจาก
การแยกของเนื อ้ เยื่ อหลังฉายแสงในการ
รักษามะเร็ งของไซนัส หรื อช่องปาก

อาการแสดง
เมื่อตรวจดูในช่องจมูก  อาจพบ
อาการแสดงของไซนัสอักเสบคือ มี purulent
discharge ในช่องจมูก เยื่อบุจมูกบวมแดง
ในรายทีม่ ี inferior antrostomy อาจสามารถ
ดูดได้ อากาศ, ของเหลว   หรื อเศษอาหาร        
เมื่อตรวจดูในช่องปาก อาจเห็นรู บริ เวณ
alveolar bone  ซึง่ อาจมีหนองไหลออกมา       
เมือ่ ใช้ probe ใส่เข้ าไปในรู ก็สามารถเข้ าไป
ใน maxillary antrum ได้

ปั จจัยชักน�ำที่ทำ� ให้เกิด chronic oroantral
fistula4 คือ
1.เกิดการทะลุของ  antralmembrane
ทันทีหลังผ่าตัด
2. โรคของฟั น ที่เป็ นรอบรากฟั น
ซึง่ มีลกั ษณะของ granulomatous lesion  
หรื อมี cystic appearance จาก x-ray  และ
พบว่ารอยโรคนันอยู
้ ต่ ดิ กับ maxillary  sinus
3. ปลายรากฟัน อยูใ่ กล้กบั antral floor
4. ฟั นคุด โดยมักเป็ น third molar
5. โรคเหงือกทีร่ ุนแรง (periodontal
disease)
6. Maxillary tuberosities ทีโ่ ป่ งออก
จ�ำเป็นต้องกรอ ลดขนาดเพือ่ ให้ใส่ฟันปลอมได้
7. Cyst ขนาดใหญ่ของฟัน ทีท่ ำ� ให้
ลักษณะทางกายวิภาคของ maxillary sinus
เปลี่ยนแปลงไป

การวินจิ ฉัย
อาศัยประวัตแิ ละการตรวจร่างกาย   
เพื่อแยกโรคจากโรคอื่น ๆ เช่น โรคไซนัส
อักเสบ, โรคมะเร็ งของจมูกและไซนัส และ
ควรจะใช้ probe ขนาดเล็ ก ใส่ ล งไปใน
fistula tract เพือ่ ดูวา่ สามารถเข้ าไปในไซนัส
ได้ หรื อไม่ รวมทังการสื
้
บค้ นเพิ่มเติม ดังนี ้
1. X-ray ไซนัส โดยเฉพาะการท�ำ 
plain film ท่า Waters’ view จะมีประโยชน์
ในการดูวา่ มีลกั ษณะของ maxillary sinusitis
หรื อ ไม่ เช่ น increased density ของ
maxillary sinus, mucoperiosteal thickening
หรื อมี foreign body ใน maxillary sinus
หรื อไม่  มีลกั ษณะของ bony erosion ที่เกิด
จากเนือ้ งอกในไซนัสหรื อไม่ นอกจากนัน้   
CT scan สามารถให้ รายละเอียดต่าง ๆ
ได้ มากกว่า plain film เช่น ลักษณะทาง
กายวิภาค, ลักษณะของรอยโรคในไซนัส,
สิ่งแปลกปลอมในไซนัส, ขอบเขตของโรค
ในไซนัส ซึง่ มีประโยชน์ในการวางแผนรักษา
2. การฉีดสารทึบรังสี (contrast
media) เข้ าไปในรูแล้ ว x-ray ไซนัสดู อาจมี
ประโยชน์ในรายทีม่ อี าการและอาการแสดง
ไม่ชดั เจนเท่านัน  
้ สว่ นใหญ่ในปัจจุบนั   ไม่นยิ ม
ท�ำกันแล้ ว
3. การตั ด ชิ น้ เนื อ้ (biopsy)    
อาจจ�ำเป็ นในรายทีส่ งสัย malignant  tumor
บริ เวณ fistula  หรื อใน maxillary sinus
4. Orthopantomogram (Panorex)   

อาการ

ผู้ป่วยอาจมาด้ วยอาการของไซนัส
อักเสบเรือ้ รัง คือปวดตื ้อ ๆ บริเวณโหนกแก้ ม     
มีอาการคัดจมูก น� ้ำมูกสีเหลืองเขียว มีเสมหะ
ในคอ  อาจมีหนองไหลออกมาในช่องปาก  
ท�ำให้มกี ลิน่ เหม็น  หรือเวลาดืม่ น� ้ำ  จะมีน� ้ำไหล
เข้ าไปในช่องจมูกได้ ก่อนกลืน หรื อดูดน�ำ้
โดยใช้ หลอดล�ำบาก เนือ่ งจากต้ องท�ำให้ เกิด
negative intraoral pressure ขนาดที่สงู
กว่าปกติ
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อาจแสดงให้เห็นถึงเศษของรากฟันทีห่ กั คาอยู่   
และบอกถึงพยาธิสภาพของกระดูกขากรรไกร  
และฟั นบริ เวณใกล้ เคียงกับ fistula ได้
5. Nasal endoscopy เพื่อดูวา่
มีลกั ษณะของ purulent discharge ใน
ช่องจมูก ซึง่ ออกมาจากรูเปิ ดของ maxillary
sinus หรือไม่   และดู patency ของ inferior
antrostomy  เดิมในรายที่เคยท�ำไว้    รวมทัง้
ดู patency ของ natural ostium ของ
maxillary  sinus  นอกจากนี ้ ยังช่วยยืนยัน
การวินจิ ฉัย  ในกรณีทสี่ งสัย เนื ้องอกในโพรง
จมูกหรือไซนัส และช่วยวินจิ ฉัย ภาวะทีส่ ง่ เสริม
ให้ เกิดไซนัสอักเสบ เช่น ริ ดสีดวงจมูก หรื อ
ผนังกันช่
้ องจมูกคด  ในรายที่ defect ใหญ่พอ  
อาจส่องกล้ องเข้ าไปดูลกั ษณะของ fistula
tract  และเยื่อบุใน maxillary antrum ได้
การรักษา
ปั จจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการรักษา คือ
1.ระยะเวลาที่เกิด fistula
2.มีการติดเชือ้ ในไซนัสร่ วมด้ วย
หรื อไม่
3.เคยท�ำผ่าตัดปิ ด fistula มาก่อน
หรื อไม่
4. ขนาดและต�ำแหน่งของ defect
ในรายที่เกิดตามหลังการถอนฟั น
ทันที มักมี maxillary sinus ที่ปกติ และ
ขนาด defect ไม่ใหญ่มาก  การรักษาที่ดสี ดุ
คือการเย็บปิ ดทันทีหลังถอนฟั น อย่างไร
ก็ตาม ในรายที่มีเศษของรากฟั นหักคาอยู   ่
จ�ำเป็ นต้ องเอาออกก่อนเย็บปิ ด
ในรายที่ เ ป็ นมานาน มั ก จะมี
granulation tissue อยูใ่ น tract รวมทังมั
้ ก
มีการติดเชื ้อใน maxillary antrum ร่วมด้ วย       
ในรายเช่นนี ้ ควรรักษาการติดเชื ้อในไซนัส
ให้ดขี ึ ้นก่อน   ถ้ามี foreign body อยูต่ ้องเอาออก
และส่งหนองเพาะเชื ้อ  และหาความไวของ
เชื ้อต่อยาต้ านจุลชีพ และท�ำทางระบาย เช่น
inferior antrostomy  ในรายที่เคยท�ำผ่าตัด
Caldwell-Luc และ inferior antrostomy
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แล้ วยังมีการติดเชื ้ออีก ควรพิจารณาผ่าตัด
แก้ ไขบริ เ วณ maxillary ostium ด้ ว ย
โดยการท�ำ  middle antrostomy โดยวิธี
endoscopic sinus surgery  เพื่อเป็ นทาง
ระบายของหนอง หรื อการติดเชื ้อ และให้ ยา
ต้านจุลชีพ  เชื ้อทีพ่ บบ่อยทีท่ ำ� ให้เกิดการติดเชื ้อ
ในรายทีม่ ี oroantral fistula คือ เชื ้อ anaerobe
ในช่องปาก ดังนัน้ ยาต้ านจุลชีพที่ให้ ควร
คลุม เชื อ้ กลุ่ม นี ด้ ้ ว ย เช่น clindamycin,  
metronidazole ร่วมกับการล้ างไซนัส  โดย
การท�ำ antral irrigation บ่อย ๆ  และนัดมา
ดูเป็ นระยะ ๆ จนกว่าการติดเชื ้อจะหมดไป             
ถ้ าให้ การรักษาอย่างเต็มที่ 4 สัปดาห์แล้ ว  
รู ยงั ไม่ปิดเอง และการติดเชื ้อหมดไป โดย
สังเกตจากน� ำ้ ที่ ล้างออกมา ใสติดต่อกัน
3 วัน จึงพิจารณาท�ำการผ่าตัดปิ ดรู  ในรายที่
ขอบของ fistula มีลกั ษณะของ osteomyelitis  
ควรให้ ยาต้ านจุลชีพทันที  รวมทังท�
้ ำ local
debridement ด้ วย ในรายที่ fistula มี
ขนาดใหญ่   ซึง่ มักเกิดตามหลังการผ่าตัด
เอาเนื อ้ งอกใน maxillary sinus หรื อ ที่
เพดานแข็งออก   ควรใช้ dental prosthesis
การรั ก ษาโรคจมู ก ที่ ผ้ ู ป่ วยมี
ร่วมด้วย   จะท�ำให้ ผลของการรักษา oroantral
fistula ดีขึน้ เช่น โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ,
โรคริ ด สี ด วงจมูก นอกจากนัน้ โรคของ
เหงื อ กและฟั น ก็ ต้ อ งให้ การรั ก ษาด้ ว ย
มิฉะนัน้ อาจเป็ นแหล่งสะสมของเชือ้ โรค
ท�ำให้ เกิด recurrent infection ท�ำให้ การ
ผ่าตัดซ่อมแซม fistula ล้ มเหลวได้
การผ่ าตัดปิ ด oroantral fistula
หลักการผ่าตัดคือ การเอาเยือ่ บุผวิ
(epithelium) ที่คลุมอยูใ่ น fistula ระหว่าง
oral cavity และ maxillary sinus  ออก รวมทัง้
granulation tissue,  necrotic หรือ polypoid
antral mucosa ออกด้ วย  ในรายทีม่ ลี กั ษณะ
ของ osteomyelitis ของกระดูก รอบ ๆ
fistula จ�ำเป็ นต้ อง debride กระดูกทีต่ ดิ เชื ้อ
ออก จนถึงกระดูกที่ปกติ ไม่มีการอักเสบ

หลังจากนัน้ ล้ างท�ำความสะอาด maxillary incision และ mid-palatal incision แล้ว undersinus  และ tract   จนสะอาด ก่อนพิจารณา mine mucosa มาปิด defect (bipedicled flap)
และลง gingivo-buccal incision แล้ว undermine
ผ่าตัดปิ ด fistula  และควรมีทางระบายของ mucosa มาปิด defect (buccal flap)
maxillary sinus อย่างพอเพียง ไม่วา่ ทาง
3. Advancement rotation flap
inferior antrostomy หรือ middle antrostomy
การผ่าตัดปิ ด oroantral fistula โดยอาจใช้ เยื่อบุจาก buccal  (รูปที่ 2) หรื อ
อาจท�ำโดยใช้ วิธี local หรื อ general anes- palatal mucoperiosteal flap  (รูปที่ 3)
thesia โดย
1. Primary suture ใช้ ในรายที่รู
มีขนาดไม่ใหญ่มาก  โดย undermine เยือ่ บุ
รอบ ๆ fistula แล้วท�ำ primary suture  (รูปที่ 1)

รูปที่ 3 การปิด oroantral fistula โดยใช้ palatal
flap โดยปล่อยให้ mucosal defect บน hard
palate หายโดย secondary intention
การใช้ flap ปิ ด fistula  ไม่ควรจะ
รูปที่ 1 การเกิด oroantral fistula บริเวณ maxillary ไปขวางการใส่ฟันปลอม   และการเย็บปิ ด
alveolus ตามหลังการถอนฟัน first molar การท�ำ ไม่ควรมี tension สูงเกินไป
primary suture ท�ำได้โดยการลง incision ในแนวยาว
ขนาดของ flap paddle ที่ใช้ ปิด
ของ alveolus และ debride เนือ้ เยือ่ บริเวณรอบๆ
้
fistula ออก และ undermine mucosa รอบๆ defect  ควรใหญ่กว่า defect นันประมาณ
แล้วเย็บปิด
ร้ อยละ 20  วัสดุทใี่ ช้ ในการเย็บปิ ดนัน  ควรใช้
้
2. Bipedicled flap โดยการลง permanent suture เช่น silk หรือ long-lasting
mid-palatal incision และ gingivo-palatal absorbable sutures เช่น Vicryl  ถ้ าฟั น
incision แล้ วโยกมาปิ ด defect  (รูปที่ 2) บริเวณข้ างเคียง ก่อให้ เกิดปั ญหาในการปิ ด
fistula เช่น ขอบเขตของ fistula ได้ กนิ บริเวณ
รากฟั นของฟั นข้ าง ๆ   อาจต้ องถอนฟั น
ดังกล่าวออก
ได้ มี ร ายงานว่า การใช้ buccal
fat pad ในการปิ ด oroantral fistula ได้ ผลดี5-7
โดยมีข้อดีกว่า palatal rotating flap คือ
สามารถคงลักษณะทางกายวิภาคเดิมของ
oral mucosa ได้ (minimal donor site
morbidity), vascular supply ของ flap ดี,
ไม่มี denuded area ซึง่ ต้ องการ secondary
healing โดย granulation tissue เหมือน
การใช้ palatal flap   และสามารถใช้ ในราย
รูปที่ 2 การปิด oroantral fistula โดยใช้ bipedicled ที่ defect มี ข นาดใหญ่ ไ ด้ และใช้ เป็ น
flap และ buccal flap โดยลง gingivo-palatal
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ตัวเลือกสุดท้ายได้ ในกรณีทผี่ า่ ตัดโดยวิธอี นื่ ๆ
แล้ วล้ มเหลว  นอกจากนี ้defect ขนาดใหญ่
อาจใช้ วิธีดงั กล่าวข้ างต้ นร่ วมกัน หรื ออาจ
ปิ ดด้ วย temporoparietal fascia flap หรื อ
anteriorly based buccinator myomucosal
island flap

เป็ น ระยะ ๆ และดูแ ผลในปากที่ ผ่ า ตัด
เย็บซ่อม fistula จนกว่าจะหายดี
ภาวะแทรกซ้ อน
ปั ญ หาที่ พ บได้ คื อ persistent
หรื อ recurring oroantral fistula  จากแผล
ที่เย็บปิ ดไว้ แยก หรื อเกิด flap necrosis
ซึง่ มักเกิดจาก
- การระบายของ maxillary sinus
เข้ าไปในช่องจมูกเป็ นไปได้ ไม่ดี เช่น อาจมี
การอุดกันบริ
้ เวณ osteomeatal complex
หรื อรูของ inferior  antrostomy ตีบแคบ
- ไม่ ไ ด้ เ อา necrotic tissue,
osteomyelitic bone, infected antral
mucosa, epithelium bridge ระหว่าง
maxillary sinus  กบั oral cavity ออก  ทำ� ให้
ยังมีการติดเชื ้อหลงเหลืออยู่
- ความยาวของ flap ที่ ใ ช้ ปิ ด
fistula ไม่พอ   ท�ำให้ เกิด tension สูงที่แผล  
ท�ำให้ แผลแยกได้ งา่ ย
- ใช้ absorbable sutures เย็บปิ ด  
ซึ่งอาจจะละลายหายไป ก่อนแผลติดกัน
สนิทดี

การติดตามหลังผ่ าตัด
หลัง ผ่ า ตัด ไม่ ค วรใช้ ฟั น ปลอม
เพราะอาจกด flap ที่ใช้ ปิดได้   ควรให้ ผ้ ปู ่ วย
รับประทานอาหารเหลวก่อน  จนกว่าจะตัดไหม
(ประมาณ 10 วัน หลังผ่าตัด) แล้ วจึงเริ่ ม
ด้ วยอาหารอ่อน  โดยเคี ้ยวข้ างที่ไม่มี fistula    
ไม่ควรใช้ หลอดดูดน� ้ำหรืออาหาร    เนือ่ งจาก
จะเพิ่ม negative pressure ต่อ flap ที่ใช้
ปิ ด defect ได้ และควรท�ำความสะอาดปาก
โดยการบ้ วนปากทุกครัง้ หลังรับประทาน
อาหาร  ผู้ป่วยควรนอนศีรษะสูงหลังผ่าตัด       
หลีกเลี่ยงการเพิ่มความดันใน maxillary
antrum เช่น ไม่ควรสัง่ น� ้ำมูก ถ้ าจะจามควร
เปิ ดปาก  หลีกเลีย่ งการท�ำงานหนักหรือการ
สูบบุหรี่ การให้ ยาต้ านจุลชีพควรให้ จนกว่า
การติดเชื ้อจะดีขึ ้น  และอาจเปลีย่ นชนิดของ
ยาต้ านจุลชีพ  เมื่อได้ ผลการเพาะเชื ้อ และ
ความไวของเชือ้ ต่อยาต้ านจุลชีพ ควรให้ เอกสารอ้ างอิง
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