Healthy Smile Tips

DENTAL TREATMENT

Root canal therapy can save your tooth

• แปรงฟันอยางนอยวันละสองครั้ง
ดวยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด
• ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันวันละครั้ง
• รับประทานอาหารที่มีประโยชนและ
ลดน้ำตาล
• พบทันตแพทยตามนัดเพื่อปองกันและ
รักษาโรคในชองปาก

Root Canal
Therapy:

เพื่อการดูแลสุขภาพฟนและ
ชองปาก ใหศึกษาเพิ�มเติม
ในเว็บไซตของโรงพยาบาล

Can Save
Your Tooth

www.dentalhospitalbangkok.com

ฟนแทหรือฟนถาวรที่ไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีจะทำใหสามารถใชงานไดตลอดชีวิต ในปจจุบัน
การรักษาคลองรากฟนเปนวิธีหนึ�งในการปองกันรักษาไมใหสูญเสียฟนไปกอนเวลาอันควร
Endodontics เปนสาขาทางทันตแพทยศาสตรในการรักษาโรคหรือการบาดเจ็บในคลองรากฟน
Endodontists คือทันตแพทยที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคหรือการบาดเจ็บในคลองรากฟน
Diagram of a Healthy Tooth

Crown:
part of the tooth
you can see

Enamel: hard outer covering
of the tooth
Gums (gingiva): soft tissues that help
support the tooth and hug your teeth
tightly
Pulp chamber: space inside the tooth
for the nerve and blood vessels
Dentin: the inner tissue that’s located
beneath the enamel
Jawbone: bone that supports the
tooth
Root Canal: passageway for nerves
and blood vessels

Root:
part of the tooth
inside the bone
socket

Periodontal ligament: tissue that
anchors the tooth to the bone
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Cementum: hard material that covers
the tooth roots and attaches to the
periodontal ligament

Nerve and blood vessels: supply
the tooth with nutrients
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Treatment is needed for infected
or inflamed pulp

เน�อ้ เยือ่ ในโพรงฟนและคลองรากฟนประกอบดวย
เสนเลือดและเสนประสาท เมื่อมีการติดเชื้อและ
อักเสบตองไดรบั การรักษา สวนใหญมสี าเหตุดงั น�้
• ฟนราว หรือฟนแตกบิ�น
• ฟนผุหรือวัสดุอุดที่ลึกมาก
• ฟนที่เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
สาเหตุเหลาน�ท้ ำใหแบคทีเรียสามารถเขาถึงโพรง
ประสาทฟน เกิดการติดเชื้อและอักเสบ
Problems from infected
or inflamed pulp

การติดเชื้อหรือการอักเสบในโพรงประสาทฟน
สามารถแพรกระจายไปสูเน�้อเยื่อรอบปลายราก
ฟน อาจเปนสาเหตุของอาการปวดและบวม
ถึงแมจะไมมีอาการปวด การติดเชื้อที่เกิดจาก
แบคทีเรียสามารถทำลายกระดูกขากรรไกรรอบๆ
รากฟนจนทำใหฟนหลายซี่ถูกถอนและทำให
ตองใสฟนปลอมภายหลัง
หากไมมีการรักษาอาจทำใหเกิดฝรอบปลายราก
ฟน เกิดการติดเชือ้ ทีร่ นุ แรงและแพรกระจายไปยัง
สวนตางๆ ของรางกาย
การรักษาคลองรากฟนสามารถปองกันปญหา
ดังกลาวดวยการรักษาฟนธรรมชาติไว
การรักษาคลองรากฟนและการทำครอบฟน
เพื่อปองกันฟนแตก จะมีคาใชจายนอยกวา
การถอนฟนและใสฟนดวยการทำรากฟนเทียม

General steps of root canal therapy

การรักษาคลองรากฟนอาจทำไดในครัง้ เดียวหรือ
2-3 ครั้ง ทันตแพทยจะใหการรักษาตามขั้นตอน
ดังตอไปน�้
1. เริ�มจากการใสยาชา และแผนยางกันน้ำลาย
จากนั้นจึงกรอฟนเพื่อเปดทางเขาสูโพรง
ประสาทฟน
2. กำจัดเน�้อเยื่อที่มีการติดเชื้อออกจากโพรง
ประสาทฟนและคลองรากฟน การขยายคลอง
รากฟนรวมกับการลางดวยน้ำยาที่มีฤทธิ์ฆา
เชื้อในคลองรากฟน
3. ใสยาฆาเชื้อในโพรงประสาทฟนและคลอง
รากฟน
4. อุดคลองรากฟนดวยวัสดุคลายยางลงในคลอง
รากฟนจนเต็ม
5. การบูรณะเดือยฟนดวยไฟเบอรโพสตในคลอง
รากฟนเพื่อทำเปนแกนสำหรับยึดกับครอบ
ฟนถาวรอาจตองรับประทานยาปฏิชีวนะรวม
ดวยเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค
จากปลายรากฟน
6. ทันตแพทยจะบูรณะฟนดวยการทำครอบฟน
ถาวรเพื่อความแข็งแรง สวยงามและกลับมา
ใชงานไดตามปกติ

เพื่อใหการรักษาคลองรากฟน
ประสบผลสำเร็จ ทานตองทำ
ตามคำแนะนำของทันตแพทย และ
มาตามนัดทุกครั้ง

Root canal therapy

Root Canal Treatment Failure

การรักษาคลองรากฟนมีอัตราความสำเร็จ
คอนขางสูง อยางไรก็ตามไมรับประกันวา
การรักษาคลองรากฟนจะสามารถรักษาฟน
ไวไดเสมอไป รวมทั้งความเสี่ยงและภาวะ
แทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นได
เมื่อการรักษาคลองรากฟนเสร็จแลว ตอมา
พบวาไมประสบผลสำเร็จเพราะรากฟนมีการ
ติดเชื้อหรือแตกราว อาจจำเปนตองถอนฟน
ภายหลังได
ความเสี่ยงและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
1. ไมสามารถตรวจพบคลองรากฟนทุกราก
บางครั้งฟนมีคลองรากฟนมากกวาปกติ
2. คลองรากฟนอุดตัน ไมสามารถรักษา
คลองรากฟนทั้งหมดได
3. รากฟนแตกราว อาจทำใหเกิดรอยแตกลึก
ใตเหงือก ไมสามารถรักษาฟนไวได
How long with the restored
tooth last?

การบูรณะฟนอยางถูกตองรวมกับการรักษา
คลองรากฟน สามารถรักษาฟนไวไดนาน
หลายป แตอาจเกิดฟนผุ ฟนราว ฟนแตก
หรือเปนโรคเหงือกเหมือนกับฟนทั�วไป
การตรวจรักษาอยางสม่ำเสมอจะทำใหฟน
และชองปากมีสุขภาพที่ดี ไมวาฟนซี่นั้นจะ
ไดรับการรักษาคลองรากฟนหรือไมก็ตาม

