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ไฟบรัส ดิสเพลเซีย : บททบทวนวรรณกรรม และ 
รายงานผูปวย 1 ราย

ทันตแพทยดวยปญหาความสวยงาม เนื่องจากใน

ชวง  5 ป ขากรรไกรลางโตข้ึนชาๆจนฟนหนาลาง

ครอมฟนบนรวมกับมีอาการปวดกลามเน้ือและ

ขอตอขากรรไกรลางขางซายและขวา ภาพถาย

รังสีในชองปากแนวกัดสบ และภาพสวนตัดอาศัย

คอมพิวเตอรพบกระดูกขากรรไกรบริเวณฟน

หนาลางขยายขนาด ลักษณะคลายกระจกฝา ผล

ภาพถายคล่ืนแมเหล็กไฟฟาพบบริเวณกานตอม

ใตสมองหนาและขาวขึ้น แตผลตรวจหองปฏิบัติ

การไมพบความผิดปกติของฮอรโมน จึงติดตาม

การดําเนินรอยโรคดวยการตรวจทางภาพถายรังสี

และภาพสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรปละครั้ง เพื่อ

ประเมินการหยุดเจริญของรอยโรคกอนใหการ
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บทคัดยอ
ไฟบรสั ดสิเพลเซยี (fi brous dysplasia) เปนพยาธิ

สภาพของกระดูกที่คลายเนื้องอกเนื่องจากหยุด

การเจริญไดเอง เกิดจากกระดูกปกติถกูแทนท่ีดวย

เน้ือเย่ือเสนใย สาเหตุยงัไมทราบแนชดั แตพบการ

ผาเหลาของจีน จีเอสอัลฟา ทําใหเซลลตนกําเนิด

ของกระดูกแบงตัวผดิปกติ พบไดทัง้ในกระดกูชิน้

เดยีวและกระดูกหลายช้ิน บางคร้ังมคีวามสัมพนัธ

กับความผิดปกติของฮอรโมน สวนใหญเกิดที่

กระดูกศีรษะและใบหนา โดยเฉพาะตําแหนงขา

กรรไกรบนขางเดียว มักพบในชวงอายุ 15-25 ป 

ชายและหญิงเกิดไดเทากัน อาการทางคลินิกมี

ต้ังแตไมมีอาการแสดงไปจนถึงใบหนาบวมผิดรูป

ราง ปวดศีรษะ การสบฟนผิดปกติ ตาบอด และ

หูหนวก รายงานผูปวยหญิง อายุ 25 ป มาพบ



49

Vol.7 No.2

 Abstract 
 Fibrous dysplasia is a self limiting 

tumor-like bony lesion caused by the re-

placement of bone by fi brous tissue. Its 

etiology is still unclear but  Gsα gene mu-

tation  was proposed to be the cause of the 

abnormality of bony cell dividing process in 

single or multiple bones involvement and 

sometimes it may be related to hormonal 

change. It mostly occurred in maxillofacial 

bone especially the unilateral maxillar with 

the average age of 15-25 years old and  

found equally between male and female. 

This review is a case report of 25 year old 

female suffered from fi brous dysplasia for 

5 years and was detected by occlusal and 

panoramic radiograph and CT scan. There 

is no hormonal abnormalities and was sug-

gested to be followed up every year until 

the disease stop growing before starting 

orthodontic treatment for esthetic correc-

tion.

ไฟบรสั ดสิเพลเซยีในกระดกูกะโหลก
ศีรษะและใบหนา
 พบวาเปนชนิดเกิดที่กระดูกตําแหนงเดียว 

รอยละ 10-25 สวนรอยละ 50 เปนชนิดเกิดที่

กระดูกหลายตําแหนง  ถึงแมวาพบไดทุกชวง

อายุ  แต รอยละ 75 เกิดกอน 30 ป จากรายงาน

การทบทวนผูปวย จํานวน 46 ราย แสดงใหเห็นวา 

รอยละ 34  อายุนอยกวา 6 ป รอยละ 27 อายุ 6-10 

ป และ รอยละ 39 พบที่ชวงอายุมากกวา 10 ป ใน

เด็กทารกพบไดนอย  ถึงแมวาไดเคยมีรายงาน

มากอนโดยมากเกิดขึ้นที่ตําแหนง กระดูกใบหนา 

หรือ ฐานกะโหลกศีรษะ จากการสํารวจผูปวย 21 

คน ซึ่งไมรวม mandible พบวาเกิดที่ ethmoids 

รอยละ 71  sphenoid รอยละ 43 และ occipital 

รอยละ 5และจากการสํารวจในผูปวย 25 คน พบ

เกิดท่ี maxilla รอยละ 46 mandible รอยละ 34 

และบริเวณอื่นจาก ไฟบรัส ดิสเพลเซีย ในกระดูก

กระโหลกศีรษะและใบหนาพบรอยละ 20 

 การลุกลามขยายออกและบวมกดแข็งของ

กระดูกใบหนาโดยมากจะนําไปสูใบหนาบวมแบบ

ไมสมดุลคลายสิงโต หรือเรียก leontiasis ossea 

เนื่องจากการขยายของกระดูกขากรรไกรบนทําให

ไมมี nasomaxillary angle อาการอ่ืนๆ ไดแก ตา

ตก ตาโปน ตาบอด การสบฟนผิดปกติ ปวดศีรษะ 

และหูหนวก อาจมี cranial nerve palsies ของ 

glossopharyngeal และ vagus nerve จากการ

ตีบแคบลงของ jugular foramen 

 กรณกีารเกดิถงุนํา้ fi brous dysplasia รอย

โรคอาจมีการเพ่ิมขนาดข้ึนทนัท ีทาํใหมอีาการทาง

คลินิก เชน อาการปวดรุนแรง หรือ ตาบอดจาก 

optic nerve ถูกกด



50

Vol.7 No.2

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา
 พบ dysplastic bone trabeculae บน

พื้น fi brous stroma ที่ประกอบดวย dysplastic 

spindle-shaped cells  Bone trabeculae มี

ขนาดรปูรางแตกตางกนั จากกลมๆไปถงึคลายกบั 

อักษรจีน โดยมี woven bone เปนชั้นบางๆ เมื่อ

เทยีบกับช้ันปกติทีพ่บท่ี lamellar bone อตัราสวน

ของ fi brous stroma กับ bone ขึ้นกับบริเวณท่ีมี 

fi brous เขาไปแทนท่ีบริเวณ bony trabeculae 

อาจพบ islands ของ hyaline cartilages ตลอด

จนอาจพบบริเวณเลือดออกและการกลายเปนถุง

นํ้าได อยางไรก็ตาม ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา

อยางเดียวไมสามารถใหการวินจิฉยัโรคได จาํเปน

ตองอาศัยลักษณะทางภาพถายรังสี และลักษณะ

ทางคลินิกรวมดวย

 ลักษณะทางภาพถายรังสี สามารถตรวจได

จากทั้ง ภาพถายรังสีทั่วไป (Plain fi lm) ภาพสวน

ตดัอาศยัคอมพวิเตอร (computed tomography) 

ภาพถายคลื่นแมเหล็กไฟฟา (magnetic reso-

nance imaging)  หรือการสงตรวจ scintigra-

phy

ลักษณะทางภาพถายรังสีทั่วไป
 ปรากฏลักษณะ 3 แบบ โดยพบ mixed 

radiopaque and radiolucent หรือ pagetoid 

รอยละ 56  homogeneous sclerotic รอยละ 

21 และ predominantly cystic appearance 

รอยละ  21 ซึ่ง fi brous dysplasia จะมีลักษณะท่ี

ตางจากโรคอ่ืนๆ คือ homogeneous grey hazy 

density หรือเรยีกวา ground-glass ของ woven 

bone  ซึ่งจะปรากฏลักษณะทึบรังสีตามสัดสวน

ของ woven bone แมมีลักษณะเฉพาะท่ีงายตอ

การวนิจิฉยั แตในรอยโรคขนาดเลก็และมกีารซอน

ทบัของกระดูกกระโหลกศีรษะ การใชภาพถายรังสี

ทั่วไปในการวินิจฉัยโรคอาจทําไมไดเลย

Scintigraphy
 มีประโยชนอยางมากในการประเมินการ

ลุกลามและขยายรอยโรคไปยังกระดูกหลาย

ตาํแหนง ซึง่สามารถวินจิฉยั craniofacial fi brous 

dysplasiaไดจากลักษณะภาพคลายโจรสลัดปดตา

ผลภาพถายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
 ใน T1-weighted image การปรากฏภาพ

สัญญาณขึ้นกับ อัตราสวนระหวาง fi brous กับ 

mineralized matrix การมี fi brous มากกวา มี

แนวโนมให hypointense signal และบริเวณที่

มี mineralized matrix จะปรากฏภาพ hypoin-

tense signal ตรงกันขามใน T2-weighted 

image ที่บริเวณมีเนื้อเย่ือเสนใย จะปรากฏภาพ 

hyperintense signal และ hypointense signal 

ในบรเิวณ mineralized matrix หากมเีสนเลอืดมา

หลอเลี้ยง หรือ peripheral sinusoids จะปรากฏ 

gadolinium ที่ฉีดเขาไป

 ภาพถายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา เปนวิธทีีด่มีาก

ในการประเมนิ complex cases รวมไปถงึการเฝา

ตามดูอาการ การถูกกดทับของเสนประสาท ขอ

จํากัดที่สําคัญของ ภาพถายคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
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คือ ลักษณะของสัญญาณที่ไมจําเพาะเจาะจงตอ 

fi brous dysplasiaและลักษณะการขยายของกร

ะดูกในภาพถายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา จะคลายกับ 

sinister neoplasm

ภาพสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร
 เชนเดียวกับในภาพถายรังสีทั่วไปพบได

3 แบบดังนี้ แบบผสม เกิดจากมีทั้งบริเวณที่

มีกระดูกละลายและกระดูกหนาข้ึนโดยจะพบ

ลกัษณะแบบน้ีไดรอยละ 55 ชนดิตอมาคือ กระดกู

หนาข้ึนเพียงอยางเดียวพบไดรอยละ 34 และ

ชนิดที่แสดงการละลายของกระดูกที่ชัดเจน ซึ่ง

พบไดรอยละ 11 ภาพสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร 

สามารถตรวจพบลักษณะคลายกระจกฝาในรอย

โรคขนาดเล็กไดดีแมวาจะไมเห็นในภาพถายรังสี

ทั่วไป ดังนั้นจึงเปนตัวเลือกแรกในการสงตรวจ

แมวาผูปวยจะมีอาการปวดหรือไมกต็าม นอกจาก

นี้ยังมีสวนชวยอาน ภาพถายคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ใน skull และ facial bone เพ่ือพิจารณาโอกาสที่

โรคจะกลายเปนมะเร็ง

การกลายเปนมะเร็ง
 โอกาสที ่ fi brous dysplasia จะเปลีย่นแปลง

ไปเปนมะเร็ง พบนอยประมาณรอยละ 0.4 –4  

บริเวณท่ีพบบอย คือ บริเวณกระดูกกระโหลก

ศีรษะและใบหนา จากการตรวจประวัติผูปวย 

1,122 คน มีการเปลี่ยนแปลงเปนมะเร็ง 28 คน 

คิดเปน รอยละ 2.5 โดยพบบอยที่สุดคือ osteo-

sarcoma fi brosarcoma และ chondrosarcoma 

อาการทางคลนิกิทีท่าํใหสงสยัวามกีารเปลีย่นแปลง

เปนมะเรง็ คอื มอีาการปวดเพิม่ขึน้ รอยโรคมขีนาด

ใหญขึ้น หรือมีกอนเนื้อใหญขึ้นอยางรวดเร็ว และ

มีระดับของ alkaline phosphatase เพิ่มสูงขึ้น 

ภาพถายรังสีจะพบวารอยโรคมีการขยายใหญขึ้น 

ขอบไมเรียบ มีกอนเนื้อ และมีการทําลายกระดูก

การวินิจฉัยแยกโรค
 วินิจฉัยแยกโรคข้ึนกับตําแหนง ขอบเขต

ของโรค และลักษณะทางคลนิกิ และอายุของผูปวย 

เมื่อตรวจดวย ภาพถายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา หรือ 

ภาพถายรังสีทั่วไป อาจจะยากในการวินิจฉัยโรค

แตการตรวจดวย ภาพสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร 

จะพบลักษณะ คลายกระจกฝา รวมกับกระดูกมี

การขยายขนาด ซึง่จะชวยยืนยันการวินจิฉยัโรคได 

 การวินิจฉัยแยกโรค

 1. วินิจฉัยแยกโรคจากกลุมรอยโรคที่มี

การสลายของกระดูกกะโหลกศีรษะ เชน Lang-

erhans cell histiocytosis (eosinophilic 

granuloma),  haemangioma, aneurysmal 

bone cyst  multiple myeloma และ metastasis 

cancer

 2. วินิจฉัยแยกโรคจากกลุมรอยโรคที่มี

การสรางกระดูกเพิ่มขึ้น  ไดแก Paget ,s disease 

หรือ osteoporosis

 3. วนิจิฉยัแยกลักษณะถุงนํา้หรือเงาดําใน 

paranasal sinus  sinusitis และ cherubism    

ซึ่งไซนัสอักเสบเร้ือรังที่พบใน ภาพสวนตัดอาศัย

คอมพิวเตอร จะทําใหเห็นเปนเงาขาวของไซนัส
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ที่ติดเชื้อโดยไมมีการขยายขนาด   ขอบกระดูก

ของไซนัสอาจจะหนา ไมเรียบ แตไมพบลักษณะ 

ground-glass pattern  

 ทั้งนี้ sclerotic fibrous dysplasiaใน 

paranasal sinus อาจจะยากในการแยกจาก al-

lergic fungal sinusitis หรอื  ossifying fi broma    

allergic fungal sinusitis สรางสารทีม่คีวามหนา

แนนภายใน paranasal sinus ซึ่งอาจทําใหพบ

ลักษณะ ground-glass pattern คลาย  fi brous 

dysplasiaในภาพ ภาพสวนตดัอาศยัคอมพวิเตอร  

การตรวจอยางละเอียดจะชวยแยกโรคน้ีจาก fi -

brous dysplasiaได เพราะสารท่ีมคีวามหนาแนน

นัน้อยูภายใน sinus cavity ไมใชทีผ่นงัของไซนัส

 Central ossifying fi broma มักพบในผู

ปวยอายุ 20-39 ป โดยเปนเน้ืองอกของขากรรไกร 

หรือ paranasal sinus เกิดจาก  mesenchyme 

cell ที่สราง เคลือบรากฟน กระดูก หรือเนื้อเยื่อ

เสนใยโดยข้ึนกับวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปน

เนื้อเยื่อแบบใด  ภาพสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร 

จะพบเปนกอนท่ีมกีารขยายขนาดในขากรรไกรลาง

หรือใน paranasal sinus    ทําใหเกิดลักษณะเงา

ดําคลายถุงนํ้าหรือ หากมีการสรางกระดูกจะพบ

มี calcifi ed matrix ที่มีลักษณะเปนเน้ือเดียวกัน

ทําใหปรากฏลักษณะ ground-glass pattern 

คลาย ของ fi brous dysplasiaได

การรักษา
 1. การผาตัด (surgical treatment) 

การพิจารณาผาตัดขึ้นกับตําแหนงของรอยโรค( 

site of involvement), ระยะการเจริญของรอย

โรค(rate growth), ความสวยงาม(aesthetic 

disturbance), การทําหนาที่ของอวัยวะนั้น ๆ 

(functional disruption), ความพึงพอใจของผู

ปวย (patient preference), สุขภาพของผูปวย 

(general health), ความพรอมและความชํานาญ

ของทีมศัลยแพทย(surgeon’s experience and 

the availability of a multi-disciplinary team) 

 วิธีการผาตัด

  1.1 Conservative shaving/contour-

ing 

  1.2 Radical excision

  1.3 Decompression of the optic 

nerve decompression

 2. การรกัษาดวยยา (medical treatment)

  2.1 มีบางการศึกษา  ที่แนะนําจาก

ประสบการณสวนตัว ในการใชยาเสตียรอยด 

รักษาการความผิดปกติของการมองเห็น ในขณะ

ที่การศึกษาอื่นไมเห็นดวย

  2.2 Bisphosphonates เชน pamidro-

nate เพือ่ยบัย้ังการทาํงานของ osteoclastยงัไมมี

การศึกษาใดท่ีสามารถทํานายผลการรักษาดวยยา

ได จุดประสงคในการรักษาเพ่ือยับยั้งการอักเสบ 

อาการปวด บวมของกระดูกเทานั้น 

 การตรวจ serum alkaline phophatase 

เปนการชวยติดตามการดําเนินของโรคและผล

การรกัษาดวยยา pamidronate  หรอืการสงตรวจ 

urinary hydroxyproline ก็เปน marker ในการ

ติดตามโรค
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 การรกัษาฉายรงัสเีพือ่การรกัษาโรค fi brous 

dysplasia ไมใหผลการรกัษาทีด่ ีนอกจากนัน้แลว

ยังพบวาสามรถเหนี่ยวนําใหกลายเปน osteosar-

coma ได

รายงานผูปวย
 ผูปวยหญิง อายุ 25 ป มาพบทันตแพทย

ดวยปญหาความสวยงาม เนื่องจากในชวง 4 ถึง 

5 ป ขากรรไกรลางโตข้ึนชาๆจนฟนหนาลางครอม

ฟนบนรวมกับมอีาการปวดกลามเน้ือและขอตอขา

กรรไกรลางขางซายและขวา

รูปที่ 1-3   แสดงใบหนาดานขางและหนาตรงของผูปวย

ผลการตรวจรางกาย
 สุขภาพรางกายทั่วไปแข็งแรง ปฏิเสธโรค

ทางระบบ จากการตรวจรางกายพบไหลสองขาง

ขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ แตเทา มือมีขนาดเทาเดิม 

ตอนกลางคืนปสสาวะบอยและดืม่นํา้บอย มปีระจํา

เดอืนขาด มองภาพไมชดั เสนผมมีความหยาบมาก

ขึ้น บริเวณใบหนาพบขากรรไกรลางมีการบวม

บริเวณฟนหนาลาง ลิ้นมีขนาดเทาเดิมรวมกับมี

อาการปวดกลามเน้ือและขอตอขากรรไกรลางขาง

ซายและขวา (VAS=3) มีเสียงคล๊ิกทุกคร้ังเวลา

เคี้ยวอาหาร
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ลักษณะทางภาพถายรังสี                                                                            

ภาพถายรังสีในชองปากแนวกัดสบ (รูปที่ 4)  

 ภาพสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร  (รูปท่ี 5) 

พบลักษณะกระดูกขากรรไกรบริเวณฟนหนาลาง

ขยายขนาด ลักษณะคลายกระจกฝา

 

รปูที ่6   แสดงภาพถายรงัสกีะโหลกศรีษะดานขาง  

พบการขยายใหญขึ้นของแองเซลลาเทอซิกาและ 

สฟนอยดัล แอรไซนัส 

รูปที่ 7 ผลภาพถายคลื่นแมเหล็กไฟฟา (T1-

weight) พบบริเวณกานตอมใตสมองหนาและ

ขาวขึ้น (รูปที่ 8)
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การวินิจฉัยแยกโรค
 1. Polyostotic fi brous dysplasia

 2. Acromegaly

ผลทางหองปฏิบัติการ
IGF-I 475.38 ng/ml. (Range 25-26 yrs. 

 normal=114-492 ng/ml) 

Growth hormone  < 0.09  ng/ml   

 (normal 0.10 – 7.02 ng/ml )

Prolactin  7.23 ng/ml (normal 5- 25 mIU/ml)

FSH <  2.50  mIU/ml

LH 3.19  mIU/ml (normal 4 -20 mIU/ml)

การรักษา
 เน่ืองจากผูปวยตองการแกไขปญหาเรื่อง

ความสวยงามดวยการจัดฟน การรักษาจึงตดิตาม

เพือ่ประเมนิการหยดุของรอยโรคกอนใหการรกัษา

ทางทันตกรรมจัดฟน 

บทวิจารณ
 ไฟบรัส  ดิสเพลเซีย  เปนพยาธิสภาพ

ของกระดูกที่คลายเน้ืองอก อุบัติการณของโรค

ประมาณรอยละ 2.5 ถึง 10  ของเน้ืองอกที่กระดูก

ทั้งหมด พบไดทั้งในกระดูกชิ้นเดียวและกระดูก

หลายชิ้น ที่บางครั้งมีความสัมพันธกับกลุมโรค

ที่มีความผิดปกติของฮอรโมน เชน McCune-

Albright syndrome ในกระดูกชิ้นเดียวพบบอย

ที่บริเวณขากรรไกรบน จึงมีโอกาสที่ทันตแพทย

ตรวจพบได โดยมักไมมอีาการแสดง บางคร้ังตรวจ

พบความผิดปกติไดโดยบังเอิญ เชนกรณีผูปวย

รายนี้ หากเปนรุนแรงอาจมีใบหนาบวมโตผิดรูป

ราง ปวดศีรษะ การสบฟนผิดปกติ ปวดขอตอขา

กรรไกร ตาบอด และหูหนวก  การตรวจวินิจฉัย

ดวยภาพสวนตัดคอมพิวเตอรสวนสมองเปนวิธีดี

ทีส่ดุ ลกัษณะจลุพยาธวิทิยาแสดงกระดกูสรางใหม

คลายอักษรจีนในเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน การรักษาสวน

ใหญเพ่ือแกไขรูปรางกระดูกและรักษาการกดทับ

ของเสนประสาทตา ซึ่งตองติดตามการดําเนินโรค

เปนระยะ แตจะไมทาํการฉายรงัสรีกัษาเนือ่งจากมี

โอกาสกลายเปนมะเร็งกระดูกได

 ผูป วยราย น้ีมาดวยปญหาด านความ

สวยงาม ตองการจัดฟนเพื่อแกไขปญหาฟนหนา

ลางยื่น อาการแสดงทางคลินิก และภาพถายรังสี

มีลักษณะเฉพาะของ fibrous dysplasia จาก

การซักประวัติพบความผิดปกติทางรางกาย เชน 

มีไหลสองขางขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ ปสสาวะบอย

ตอนกลางคืน กระหายนํ้าบอย ประจําเดือนขาด 

มองภาพไมชัด และเสนผมมีความหยาบมากขึ้น 

จึงสงตรวจหาความผิดปกติของฮอรโมนเพิ่มเติม 

ซึ่งผลภาพถายคลื่นแมเหล็กไฟฟาแสดงการหนา

และขาวขึ้น บริเวณกานตอมใตสมอง แตผลทาง

หองปฏิบัติการไมพบความผิดปกติของฮอรโมน

รวมดวย  เนื่องจากโรคน้ีมีการหยุดเจริญเติบโต

ไดเอง การรักษาจงึตดิตามการดําเนนิรอยโรคดวย

การตรวจทางภาพถายรังสี และภาพสวนตัดอาศัย

คอมพิวเตอรปละครั้ง เพื่อประเมินการหยุดของ

รอยโรคกอนใหการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน

ตอไป 
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