Dental Implants
การรักษาทางทันตกรรม:รากฟันเทียม(Implant)
รากเทียมคืออะไร
ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสู ญเสี ยฟันธรรมชาติ โดยจะ
ฝังวัสดุที่มีรูปร่ างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้
และ ชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้ รากเทียม เพื่อการใส่ ฟันปลอม 1 ซี่ หรื อมากกว่านั้น ในบางกรณี
การใส่ ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้ รากเทียมเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ตาแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะ
ของฟันปลอมแต่ละซี่
รากเทียมประกอบด้ วย 3 ส่ วนสาคัญคือ
1. รากเทียม (Fixture) ซึง่ ทามาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) มีลกั ษณะคล้าย
รากฟัน และจะฝังอยูใ่ นกระดูกขากรรไกร ซึง่ สามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่ น
โดยไม่ทาให้เนื้อเยือ
่ อักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ
2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมือ
่ ฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร
เพือ
่ ให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดต
ี อ
้ งใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน
หลังจากนัน
้ จึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพือ
่ ใช้เป็ นทีร่ องรับ
ครอบฟันต่อไป
3. ครอบฟัน (crown) เป็ นส่วนทีอ
่ ยูด
่ า้ นบนของเหงือก ซึง่ จะทามาจาก
เซรามิค (porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ

ความถาวรและความน่ าเชื่อถือ

จากการศึกษาวิจยั และเอกสารวิชาการต่างๆได้กล่าวถึงประสิ ทธิ ภาพ ของการทารากเทียม
ว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเหมือน ฟันธรรมชาติจริ งๆ และยังมีลกั ษณะ
เหมือนฟันธรรมชาติมากจนยากที่จะสังเกตได้

การตัดสิ นใจว่าการรักษานีเ้ หมาะกับท่านหรือไม่
ถ้าท่านมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้








มีสุขภาพโดยทัว่ ไปที่ดี
มีสุขภาพของช่องปากที่ดี มีเหงือกที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีปริ มาณของกระดูกที่เพียงพอที่จะรองรับรากเทียม ทันตแพทย์ของท่านจะวางแผนการรักษาอย่าง
ละเอียด ให้กบั ท่าน
มีความตั้งใจจริ งในการดูแลสุ ขภาพของช่องปากให้ดีดว้ ยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน หมัน่ ไป
พบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจฟันอย่างสม่าเสมอ
ต้องการใส่ ฟันปลอมที่รู้สึกสบาย เป็ นธรรมชาติและมีความสวยงาม

คุณสมบัติของผู้ทไี่ ม่ เหมาะกับการใส่ ฟันโดยใช้ รากเทียมเป็ นตัวยึด



เด็กที่การเจริ ญเติบโตของขากรรไกรยังไม่สมบูรณ์
สุ ขภาพโดยทัว่ ไปไม่ดี เช่นคนที่เป็ นเบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุมที่ดีพอ

***ผู้ป่วยทีเ่ ป็ นโรคกระดูกพรุ น (Osteoporosis)
ควรได้ รับคาปรึกษาจากทันตแพทย์เพือ่ การพิจารณาเป็ นกรณี*****
ขั้นตอนในการทารากเทียม
ขั้นแรก :
ทันตแพทย์จะทาการ X-Ray เพื่อประเมินความหนาของ soft tissue ที่อยูบ่ นสันเหงือก จากนั้นก็ผา่ ตัดเพื่อฝัง
ตัวรากเทียมลงไปในกระดูก และเย็บปิ ดแผล จากนั้น 7 วันจึงมาตัดไหมที่เย็บออก และใช้เวลาในการรอ
เพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี ประมาณ 3-6 เดือน สาหรับฟันบน และ 2-3 เดือน สาหรับ
ฟันล่าง

ขั้นทีส่ อง :
ทันตแพทย์จะทาการต่อเดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เพื่อใช้เป็ นที่รองรับครอบฟัน และจะทาการพิมพ์
ปากเพื่อส่ งให้ Lab ทาครอบฟัน
ขั้นทีส่ าม :
หลังจากนั้นประมาณ 1-4 อาทิตย์ ทันตแพทย์จะนั้นใส่ ครอบฟันให้ โดยครอบฟันนั้นทามาจากวัสดุเซรามิค
(porcelain) ซึ่ งจะมีรูปร่ างลักษณะ และสี สวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ
หลังจากนั้นทันตแพทย์จะนัดเช็คอีก 1 เดือน, 2 เดือน และ 6 เดือน
เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อแนะนาระหว่างรากเทียมกับฟันปลอม
หัวข้ อ

ความสวยงาม

รากฟันเทียม
ทดแทนฟันที่ถอนไปบางซี่ได้สวยงาม
เหมือนฟันธรรมชาติ
เลียนแบบโครงสร้างฟันธรรมชาติ
สามารถใช้งานได้เหมือนฟันแท้
ไม่สูญเสี ยเนื้อฟันธรรมชาติของฟัน
ข้างเคียงที่เหลืออยู่

การรักษา

ขณะกัดฟันปลอมจะกระดกไปกระดกมา
(ฟันปลอมถอดได้)
ก่อนที่จะทาฟันปลอม ช่องปากของท่าน
ต้องมีการฟื้ นฟูสภาพให้มีสุขภาพที่ดี
ก่อน เช่น การรักษาโรคเหงือกอักเสบ

ลดการบาดเจ็บของฟันในตาแหน่ง
ข้างเคียง กับบริ เวณช่องว่างที่จะทาการ
ใส่ ฟันเทียม
รากฟันเทียมจะไม่มีการทาอันตรายต่อ
ฟัน และเหงือกในบริ เวณข้างเคียง

ความคงทน

ฟันปลอม

ฟันปลอมหลุดง่าย
ฟันปลอมมีรอยร้าวหรื อหักบ่อยๆ

ฐานฟันปลอมเปลี่ยนสี เป็ นสี ซีดลงหรื อ
ลดการละลายของสันกระดูกที่รองรับฟัน เปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลเหลือง
ฐานฟันปลอมบิดเบี้ยว

ทาความสะอาดช่องปากได้ง่ายทาให้มี
การทาความสะอาด สุ ขภาพช่องปากที่ดี เกิดความ
สะดวกสบายในการบดเคี้ยวหรื อออก

ฟันเทียมสกปรกมีกลิ่น เหงือกคนไข้ติด
เชื้อรา เพราะขาดการดูแลทาความ
สะอาด

เสี ยง
ผูร้ ับการรักษาต้องไม่มีโรคประจาตัว ที่มี
ผลต่อการสร้างกระดูกและเนื้อเยือ่
อาจก่อให้เกิดบาดแผลในช่องปาก
สุ ขภาพช่องปากแข็งแรง และต้องไม่มี
อาการฟันโยก หรื อเหงือกยุบ
สุ ขนิสัยที่ไม่ดีต่อฟัน เช่น นอนกัดฟัน
ปั ญหาที่พบบ่อย
อย่างรุ นแรง
บริ เวณที่จะทาการฝังรากฟันเทียมต้องมี
ใช้ฟันเทียมเคี้ยวอาหารไม่ได้ เช่น เจ็บ
ความหนาของกระดูก และมีเนื้อเหงือก
หรื อเคี้ยวแล้วฟันเทียมกระดก
มากเพียงพอ
การดูแลรักษาฟันเทียม
1. การดูแลแผลผ่าตัด คนไข้ควรกัดผ้าให้แน่นพอสมควร นาน 1 ชัว่ โมง แล้วคายผ้าทิง้ หากมีเลือดไหล
ออกมาอีก ให้กดั ผ้าที่สะอาดใหม่ซ้ าอีก 1 ชัว่ โมง
2. ถ้าเลือดไหลไม่หยุด ห้ามอมน้ าแข็ง ควรใช้น้ าแข็งห่อประคบนอกบริ เวณปาก และบริ เวณแผลผ่าตัด
3. ห้ามบ้วนน้ า หรื อน้ ายาใดๆ ในวันแรกของการผ่าตัดและฝังตัวรากเทียม เพราะอาจทาให้เลือดที่ปิดปาก
แผลหลุด เลือดจะไหลออกมาได้อีก วันต่อไปใช้น้ ายาบ้วนปาก หรื อน้ าเกลืออุ่นๆ บ้วนเบาๆ (น้ าอุ่น 1 แก้ว
ผสมเกลือ 1 ช้อนชา) โดยเฉพาะภายหลังรับประทานอาหาร
4. สามารถแปรงฟันทาความสะอาดช่องปากได้ตามปกติ เพียงแต่ระวังแผลที่เกิดจากการผ่าตัดและฝังตัว
รากเทียม
5. ถ้ามีอาการปวดให้รับประทานยาแก้ปวดครั้ง 1-2 เม็ด ถ้าอาการปวดไม่หาย ให้รับประทานใหม่ โดยทิ้ง
ระยะเวลาให้ห่างกัน 4 ชัว่ โมง
6. ห้ามนานิ้วมือ ไม้จิ้มฟัน หรื อของแข็งใดๆ แคะเขี่ยบริ เวณแผล และห้ามดูดแผลเล่น
7. สามารถทางานประจาวันได้ แต่ไม่ควรออกกาลังกายมากเกินไป
8. ห้ามดื่มสุ รา ของมึนเมา หรื อรับประทานอาหารที่เผ็ดจัด หรื อร้อนจัด

9. ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ และค่อนข้างเย็น เช่น นมเย็น ข้าวต้ม ซุ ปต่างๆ
10. ถ้ามีอาการบวม หรื อรู้สึกอาการผิดปกติ ควรกลับไปให้ทนั ตแพทย์ตรวจดูอีก

