Healthy Smile Tips

• หลีกเลี่ยงการแปรงฟันบริเวณแผลผาตัด
ใชแปรงสีฟันที่มีขนแปรงออนนุม
• ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันวันละครั้ง
• รับประทานอาหารออน
• พบทันตแพทยตามนัด
เพื่อการดูแลสุขภาพฟนและ
ชองปาก ใหศึกษาเพิ�มเติม
ในเว็บไซตของโรงพยาบาล
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DENTAL TREATMENT

Wisdom
Tooth
Removal:
Post-Operative
Instructions

ฟนคุด (Impacted Tooth, Wisdom Tooth)
โดยทั�วไป มักจะเกิดกับฟนกรามซี่ที่สามหรือฟน
กรามซี่สุดทายที่ปกติจะขึ้นในชวงอายุ 17-21 ป
แตไมสามารถขึ้นมาในชองปากไดตามปกติหรือ
ขึ้นไดเพียงบางสวน เพราะไมมีพื้นที่พอใหขึ้น
หรืออยูในลักษณะหรือตำแหนงที่ผิดปกติ หรือมี
ฟนซี่อื่นมาขวางไว หากมีฟนคุด สวนใหญจะถูก
แนะนำใหถอนออก
Anesthetics

ยาชาหรือยาระงับความรูสึกที่ใชในโรงพยาบาล
• ยาชาเฉพาะที่ (Local Anesthesia) สามารถ
ระงับความรูสึกในการทำศัลยกรรมชองปาก
เกือบทั้งหมดและใชรวมกับวิธีการระงับความ
รูสึกอื่นๆ
• การสูดดมกาซไนตรัสออกไซด (กาซหัวเราะ)
กับออกซิเจนผานเขาทางจมูก เพื่อทำใหสงบ
ผอนคลาย
• การระงับความรูสึกทางหลอดเลือดดำ (Intravenous Sedation) การใหยาระงับความรูส กึ ทาง
หลอดเลือดดำ ผูปวยจะอยูในสภาวะผอนคลาย
ระดับลึกขึ้น และอาจไมสามารถจำเหตุการณ
ขณะไดรับการทำศัลยกรรมเมื่อยาหมดฤทธิ์
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A Few Simple
Guidelines
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Immediately Following Surgery

การดูแลแผลหลังผาตัดฟนคุดเปนสิ�งสำคัญ
มาก การปฏิบัติตามคำแนะนำจะชวยลด
อาการปวด ผลแทรกซอนของการติดเชื้อ
และการบวมอักเสบลงได
• ใหวางผากอซตรงบริเวณแผลผาตัด
และกัดใหแนนประมาณ 45-60 นาที
หลังจากนั้นใหคายผากอซออกได
• ไมแนะนำใหบวนน้ำและน้ำลายใน
6 ชั�วโมงแรก
• หามบวนน้ำแรงๆ ใน 2 วันแรก ไมควร
สัมผัสแผล เพราะอาจทำใหเลือดออก
หรือเปนสาเหตุทำใหลิ�มเลือดหลุดออก
ทำใหเกิดกระดูกเบาฟนอักเสบ
• รับประทานยาแกปวดทันทีเมื่อเริ�มรูสึก
ผิดปกติ หรือฤทธิย์ าชาเฉพาะทีเ่ ริม� หมดลง
• งดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกาย
หลังการผาตัดจนกวาจะรูสึกอาการดีขึ้น
• ใหใชเจลแชเย็นหรือถุงน้ำแข็งประคบ
บริเวณใบหนาดานนอกตรงบริเวณทีผ่ า ตัด
ประมาณ 20 นาที หยุดพัก 10 นาทีแลว
ทำซ้ำๆ จนกระทั�งหลับ เริ�มทำแบบเดิม
ในวันถัดไป ในวันทีส่ ามใหประคบอุน แทน
จะชวยลดอาการบวมไดดีขึ้น
• หามสูบบุหรี่อยางนอย 72 ชั�วโมงหลัง
ผาตัด

Other Complications

การผาฟนคุดเปนการทำศัลยกรรมที่มี
ความเสี่ยงและภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นได
เชนกัน ไดแก การติดเชื้อ แผลหายชา
เสนประสาทไดรับความเสียหาย รูทะลุชอง
ปากโพรงไซนัส ทำใหเกิดอาการปวดโพรง
ไซนัสอักเสบ
• ไมตองตกใจหากเกิดอาการชาบริเวณริม
ฝปาก คาง หรือลิ้น คนไขจะไดรับขอมูล
กอนผาตัดวาอาจเกิดอาการผิดปกติน�้
เพียงชั�วคราว
• ในบางกรณ�ผวิ หนังดานนอกตรงกับบริเวณ
ผาตัดจะเกิดรอยช้ำหลังอาการบวมเปน
สีคล้ำ เขียวหรือเหลือง สาเหตุจากเลือด
ที่ออกจากแผลผาตัดในชั้นใตผิวหนัง
• บางครัง้ ผูป ว ยจะรูส กึ มีสว นนูนแข็งในปาก
เมือ่ สัมผัสดวยลิน้ มักพบวาเปนสวนผนัง
ของกระดูกเบาฟนดานในของฟนที่ผาตัด
• อาการเกร็งตึงของกลามเน�้อขากรรไกร
การประคบอุนอาจชวยใหดีขึ้น ซึ�งจะทำ
ไดหลัง 1 สัปดาหหรือตามทันตแพทยสั�ง
• บางครั้งลิ�มเลือดไมสามารถเกิดขึ้นใน
วันแรกหรือวันที่สองหลังถอนฟน หรือ
สรางขึน้ แลวแตสลายไป ทำใหเกิดกระดูก
เบาฟนอักเสบ ปวดอยางรุนแรง
ควรติดตอทันตแพทยเพื่อรับ PLEASE
CALL THE
การรักษาใหหายเปนปกติ
HOSPITAL

Bleeding

Pain

Discoloration

การมีเลือดออกหลังผาตัดเปนเรื่องปกติ
ทันตแพทยจะวางผากอซใหกัดตรงบริเวณ
แผลผาตัดเพื่อหามเลือดใหหยุดไหล จะชวยทำ
ใหเกิดการสรางลิ�มเลือดที่จำเปนสำหรับการหาย
ของแผล ใหกัดผากอซประมาณ 45-60 นาที
หลังออกจากโรงพยาบาล การมีเลือดไหลออก
มาเล็กนอย ไหลซึม หรือทำใหน้ำลายเปนสีแดง
ภายใน 12-24 ชั�วโมงหลังผาตัดเปนเรื่องปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นได หากมีเลือดไหลออกมากอาจ
หามเลือดใหหยุดไดโดยกัดผากอซอันใหมให
แนนอีก 60 นาที สามารถทำซ้ำไดถาจำเปน
การเย็บแผลจะชวยลดเลือดออกและทำใหแผล
หายเร็ว ไหมละลาย (Absorbable sutures)
จะสลายหรือถูกตัดออกประมาณหนึ�งสัปดาห
หลังผาตัด ในบางครั้งไหมละลายจะหลุดไปใน
3-4 วัน บางครั้งอาจจะสลายไปใน 1-2 เดือน

การปวดรุนแรงใหทานยาแกปวดตามทีท่ นั ตแพทย
สัง� ยาแกปวดบางชนิดอาจทำใหรสู กึ วิงเวียนศีรษะ
และทำใหปฏิกริ ยิ าของรางกายชาลง ไมควรขับรถ
หรือทำงานเกีย่ วกับเครือ่ งจักร หลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่
ผสมแอลกอฮอล อาการปวดหรือรูสึกไมสบาย
หลังผาตัดจะเกิดขึ้นประมาณ 24-48 ชั�วโมงหลัง
ผาตัด หลังจากนั้นจะรูสึกดีขึ้นเรื่อยๆ ถาอาการ
ปวดยังคงอยูแ ละมากขึน้ ควรติดตอโรงพยาบาล

การเกิดรอยช้ำบนผิวหนังเปนเรื่องปกติที่อาจ
เกิดได อาจเปลี่ยนเปนสีคล้ำ เขียวหรือเหลือง
สาเหตุเกิดจากเลือดที่ออกจากแผลผาตัดในชั้น
ใตผิวหนัง อาจเกิดขึ้นหลังผาตัด 2-3 วัน รอยช้ำ
อาจคงอยูถึง 14 วันกอนจางหายไป ควรหลีก
เลี่ยงการโดนแสงแดดจนกวารอยช้ำจะหายไป

Swelling

การบวมรอบๆ ปาก แกม ตา และดานขางของ
ใบหนาเปนเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได อาการ
บวมและรอยฟกช้ำเล็กนอยเปนเรือ่ งปกติทค่ี าด
ไววา จะเกิดขึน้ หลังการผาตัด อาการบวมเปน
อาการปกติที่เกิดหลังการผาตัด โดยอาจจะมี
อาการบวมมากที่สุดใน 48-72 ชั�วโมง หลังการ
ผาตัด อยางไรก็ตามอาการบวมอาจลดลงไดโดย
ประคบเย็นทันที ใหวางถุงน้ำแข็งบนใบหนา
ดานนอกตรงบริเวณที่ผาตัด ถุงน้ำแข็งควรวาง
ตอเน��องในขณะตื่น

Diet

ภายหลังเสร็จสิ้นการไดรับยาระงับความรูสึก
ทางเสนเลือดดำหรือการดมยาสลบ ควรเริ�มดื่ม
ของเหลว ดื่มน้ำจากแกวและอยาใชหลอดดูด
การดูดเปนสาเหตุทำใหเลือดออกมากอันเน��อง
มาจากการหลุดของลิ�มเลือด ควรรับประทาน
อาหารออนโดยเคี้ยวขางที่ไมไดผาตัด ควบคุม
ปริมาณอาหารใน 2-3 วันแรก ควรทดแทนการ
สูญเสียน้ำดวยการดื่มน้ำอยางนอย 5-6 แกว
ตอวัน

ภายหลังการถอนฟน ควรดื่มน้ำมากๆ
และรับประทานอาหารออน
ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรอนและที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอล

Nausea and Vomiting

ในกรณ�ทเ่ี กิดอาการคลืน่ ไสอาเจียน ไมควรทานหรือ
ดืม่ สิง� ใดอยางนอยหนึง� ชัว� โมงรวมทัง้ ยาแกปวดดวย
ควรจิบน้ำหวาน น้ำชา น้ำขิง อยางชาๆ มากกวา
15 นาที เมื่ออาการคลื่นไสลดลง ควรเริ�มทาน
อาหารปกติและทานยาแกปวดได ถาอาการคลืน่ ไส
อาเจียนไมลดลงใหติดตอโรงพยาบาล

