Healthy Smile Tips

• หลีกเลี่ยงการแปรงฟันบริเวณแผลผาตัด
ใชแปรงสีฟันที่มีขนแปรงออนนุม
• ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันวันละครั้ง
• รับประทานอาหารออน
• พบทันตแพทยตามนัด
เพื่อการดูแลสุขภาพฟนและ
ชองปาก ใหศึกษาเพิ�มเติม
ในเว็บไซตของโรงพยาบาล
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Dental
Implant:
Are they an option
for you?
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Dental implants replace
natural missing teeth.
รากฟนเทียม คือ การทำศัลยกรรมใสรากฟนเทียม
ในกระดูกขากรรไกร เพื่อทดแทนฟนธรรมชาติที่
สูญเสียไปเน�อ� งจากโรคฟนและโรคในชองปากหรือ
การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ การใสรากฟนเทียมถือวา
เปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ�งเพราะ
• ฟนปลอมแบบถอดไดไมดีพอ
• ไมตองการใสฟนปลอมแบบถอดได
• ไมตองการใสฟนปลอมแบบสะพานฟน
ที่ตองไปยึดติดกับฟนขางเคียง
• การสูญเสียฟนธรรมชาติทำใหไมสามารถ
ยิ้มไดอยางมั�นใจ
การทำรากฟนเทียมเพื่อทดแทนการสูญเสียฟน
ธรรมชาติเพียงซี่เดียวหรือมากกวา หรือเพื่อเปน
หลักยึดสำหรับฟนปลอมถอดไดทั้งปาก การทำ
รากฟนเทียมซี่เดียว เปนการทำศัลยกรรมเพื่อฝง
รากฟนเทียมในกระดูกขากรรไกรบริเวณตำแหนง
ที่เคยเปนรากฟนธรรมชาติที่สูญเสียไป
รากฟนเทียมผลิตจากโลหะไทเทเน�ยม ที่ไดรับ
การออกแบบใหมีรูปรางคลายรากฟนธรรมชาติ
โลหะไทเทเน�ยมเขากับรางกายของคนเราไดดี
มีความปลอดภัยทางชีวภาพ โอกาสเกิดอาการแพ
หรือปฏิกริ ยิ าตอตานนอย จึงสามารถฝงลงใตเหงือก
เพื่อใหยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได คนสวนใหญ
มักเขาใจวาการทำรากฟนเทียมหมายถึงสวนของ
ครอบฟนบนรากฟนเทียม แตรากฟนเทียมแทจริง
แลวคือสวนที่ฝงอยูในกระดูกขากรรไกรใตเหงือก

A dental implant is the
next best thing to the
real thing.
ฟนธรรมชาติทำหนาที่ไดดกี วาฟนปลอมทุกชนิด
รากฟนเทียมจะทำหนาที่ไดดีใกลเคียงรากฟน
ธรรมชาติมากที่สุดและถูกใชมานานแลว
รากฟนเทียมถูกทำขึ้นมีลักษณะคลายกับสกรู
ที่ทำจากไทเทเน�ยมหรือวัสดุชนิดอื่นที่เขากับ
รางกายมนุษย ได
Benefits of Dental Implants

• รากฟนเทียมจะไมเลื่อนหรือขยับตำแหนง
ในชองปาก ซึ�งมีความสำคัญมากสำหรับ
การเคี้ยวอาหารและการพูดตามปกติ
• รากฟนเทียมคลายฟนธรรมชาติมากกวา
ฟนปลอมชนิดอื่นเพราะการยึดติดแนน
ในชองปาก
• รากฟนเทียมสำหรับฟนซี่เดียว จะไม
เกี่ยวของหรือยึดติดกับฟนขางเคียง
• รากฟนเทียมชวยรักษากระดูกใหคงอยูได
หลังจากการสูญเสียหรือถอนฟน
• รากฟนเทียมเปนสิ�งที่คุมคา ถึงแมวา
จะมีคารักษาที่คอนขางสูง แตสามารถ
ใชงานไดตลอดชีวิต ถาไดรับการดูแล
รักษาอยางถูกตอง
• รากฟนเทียมทำใหสุขภาพชองปากดีขึ้น

Single Tooth Implant

Implant-Supported Bridge

Steps of Placing an Implant

The Causes of Implant Failure

การสูญเสียฟนธรรมชาติหนึ�งซี่ สามารถ
ทดแทนดวยรากฟนเทียมและครอบฟน
สำหรับฟนซี่เดียว

การทำรากฟนเทียมใหเปนหลักยึดของสะพานฟน
เพือ่ ทดแทนการสูญเสียฟนธรรมชาติมากกวา
หนึ�งซี่ สะพานฟนจะยึดติดแนนบนรากฟนเทียม
เทานั้นโดยไมเกี่ยวของกับฟนธรรมชาติขางเคียง

การใสรากฟนเทียมขึ้นกับความจำเปนและความ
ตองการของแตละคน การรักษาอาจใชเวลา
หลายวันหรือหลายเดือน ปรึกษาทันตแพทยวา
ควรใสรากฟนเทียมชนิดใดที่เหมาะสมเพื่อการ
วางแผนการรักษาที่ถูกตอง
1. การฝงรากฟนเทียม
ทันตแพทยตองใชการเอกซเรยหรือภาพรังสี
3 มิติ เพื่อชวยหาตำแหนงในการฝงรากฟน
เทียม จากนั้นจึงเริ�มการทำศัลยกรรมรากฟน
เทียมในกระดูกขากรรไกร และอาจมีอาการ
บวมตึงหลังผาตัด
2. กระบวนการหายของแผลอาจใชเวลาหลายเดือน
กระดูกรอบๆ รากฟนเทียมเจริญเติบโต เขายึด
รากฟนเทียมใหอยูก บั ทีอ่ ยางมัน� คง อาจตองใช
เวลาหลายเดือนในการหายของแผล
3. การใสฟนบนรากฟนเทียม
การใสฟนยึดติดกับรากฟนเทียม ฟนปลอม
ซี่เดียวหรือหลายซี่ถูกออกแบบใหคลายฟน
ธรรมชาติในปากไมวาจะใสรากฟนเทียม
แบบใด
ทันตแพทยอาจแนะนำใหใสฟนปลอมชั�วคราว
เพื่อสามารถรับประทานอาหารและพูดไดตาม
ปกติในขณะที่รอการใสฟนถาวร

• Failed osseointegration เน��องจากความ
ลมเหลวของกระดูกเชื่อมประสานกับรากฟน
เทียม อาจเกิดจากการรับน้ำหนักมากเกินไป
ในชวงการหายของกระดูก หรือความหนาแนน
ของกระดูกไมเพียงพอ
• Peri-implantitis การติดเชือ้ รอบๆ รากฟนเทียม
และเหงือก เกิดจากการละเลยการดูแลสุขภาพ
ชองปากหลังผาตัดรากฟนเทียม
• Nerve and tissue damage การฝงรากฟน
เทียมใกลกบั เสนประสาท อาจทำใหมอี าการ
ปวดเรื้อรัง การชาที่เหงือก หรือริมฝปาก
สุขภาพชองปากที่ดีเปนสิ�งสำคัญมากตอความ
สำเร็จของการทำรากฟนเทียม
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ถามีการสูญเสียฟนหนึ�งซี่หรือมากกวา
ควรไดรับการใสฟนทดแทนดวยเหตุผล
หลายประการดังน�้

• ทำใหไมเห็นชองวางระหวางฟนเวลายิ้ม
• การสูญเสียฟนอาจสงผลตอการพูด
• การสูญเสียฟนกรามทำใหประสิทธิภาพ
ในการเคี้ยวอาหารลดลง
• การสูญเสียฟนและไมไดใสฟนทดแทน
ฟนขางเคียงจะเลื่อนเขามาในชองวาง
มีผลตอการสบฟนและการเคี้ยวอาหาร
• กระดูกยุบตัวบริเวณฟนที่ถูกถอนไป อาจ
เปนสาเหตุหนึ�งที่ทำใหมีความยุงยากใน
การใสฟนภายหลัง
• การสูญเสียฟนและสวนของกระดูกรอบๆ
อาจทำใหใบหนาดูมีอายุมากขึ้น

Missing teeth

A bridge is placed on implants

After the bridge is placed

