
Dental Implants 
การรักษาทางทนัตกรรม:รากฟันเทยีม(Implant) 

รากเทยีมคืออะไร  

ทนัตกรรมรากเทยีม (Dental Implant) คือวทิยาการท่ีคิดคน้ข้ึนเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะ
ฝังวสัดุท่ีมีรูปร่างคลา้ยรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยใหฟั้นปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้
และ ชนิดติดแน่นยดึเกาะไดดี้ โดยอาจใช ้รากเทยีม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซ่ีหรือมากกวา่นั้น ในบางกรณี
การใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช ้รากเทยีมเพียงตวัเดียวไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัต าแหน่งท่ีใชใ้นการยดึเกาะ
ของฟันปลอมแต่ละซ่ี 

             รากเทยีมประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญคือ 

 

          1. รากเทยีม (Fixture) ซึง่ท ามาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) มีลกัษณะคลา้ย
รากฟนั และจะฝงัอยูใ่นกระดกูขากรรไกร ซึง่สามารถยดึตดิไดอ้ยา่งแนบแน่น
โดยไมท่ าใหเ้น้ือเยือ่อกัเสบ และไมเ่กดิผลขา้งเคยีงใดๆ  
          2. เดอืยรองรบัครอบฟนั (Abutment) เมือ่ฝงัรากเทยีมบนกระดกูขากรรไกร 
เพือ่ใหร้ากเทยีมยดึตดิกบักระดกูขากรรไกรไดด้ตีอ้งใชเ้วลาประมาณ  4-6 เดอืน 
หลงัจากนัน้จงึจะใสเ่ดอืยรองรบัครอบฟนัลงบนรากเทยีม เพือ่ใชเ้ป็นทีร่องรบั
ครอบฟนัตอ่ไป  
          3. ครอบฟนั (crown) เป็นสว่นทีอ่ยูด่า้นบนของเหงอืก ซึง่จะท ามาจาก
เซรามคิ (porcelain) มีรูปรา่งลกัษณะและสีเหมือนฟนัธรรมชาติ 
 

   

 

ความถาวรและความน่าเช่ือถือ  



จากการศึกษาวจิยัและเอกสารวชิาการต่างๆไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพ ของการท ารากเทียม
วา่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมือน ฟันธรรมชาติจริงๆ และยงัมีลกัษณะ
เหมือนฟันธรรมชาติมากจนยากท่ีจะสังเกตได้  

 

การตัดสินใจว่าการรักษานีเ้หมาะกบัท่านหรือไม่                  

ถา้ท่านมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

 มีสุขภาพโดยทัว่ไปท่ีดี  
 มีสุขภาพของช่องปากท่ีดี มีเหงือกท่ีสมบูรณ์แขง็แรง  
 มีปริมาณของกระดูกท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับรากเทียม ทนัตแพทยข์องท่านจะวางแผนการรักษาอยา่ง

ละเอียด ใหก้บัท่าน  
 มีความตั้งใจจริงในการดูแลสุขภาพของช่องปากใหดี้ดว้ยการแปรงฟันและใชไ้หมขดัฟัน หมัน่ไป

พบทนัตแพทยเ์พื่อรับการตรวจฟันอยา่งสม ่าเสมอ  
 ตอ้งการใส่ฟันปลอมท่ีรู้สึกสบาย เป็นธรรมชาติและมีความสวยงาม  

คุณสมบัติของผู้ทีไ่ม่เหมาะกบัการใส่ฟันโดยใช้รากเทยีมเป็นตัวยดึ  

 เด็กท่ีการเจริญเติบโตของขากรรไกรยงัไม่สมบูรณ์  
 สุขภาพโดยทัว่ไปไม่ดี เช่นคนท่ีเป็นเบาหวานท่ีไม่ไดรั้บการควบคุมท่ีดีพอ  

***ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) 
ควรได้รับค าปรึกษาจากทนัตแพทย์เพือ่การพจิารณาเป็นกรณี***** 

 
ขั้นตอนในการท ารากเทยีม 
 
ขั้นแรก : 
ทนัตแพทยจ์ะท าการ X-Ray เพื่อประเมินความหนาของ soft tissue ท่ีอยูบ่นสันเหงือก จากนั้นก็ผา่ตดัเพื่อฝัง
ตวัรากเทียมลงไปในกระดูก และเยบ็ปิดแผล จากนั้น 7 วนัจึงมาตดัไหมท่ีเยบ็ออก และใชเ้วลาในการรอ 
เพื่อใหร้ากเทียมยดึติดกบักระดูกขากรรไกรไดดี้ ประมาณ 3-6 เดือน ส าหรับฟันบน และ 2-3 เดือน ส าหรับ
ฟันล่าง  
 



ขั้นทีส่อง : 
ทนัตแพทยจ์ะท าการต่อเดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เพื่อใชเ้ป็นท่ีรองรับครอบฟัน และจะท าการพิมพ์
ปากเพื่อส่งให ้Lab ท าครอบฟัน  
 
ขั้นทีส่าม : 
หลงัจากนั้นประมาณ 1-4 อาทิตย ์ทนัตแพทยจ์ะนั้นใส่ครอบฟันให ้โดยครอบฟันนั้นท ามาจากวสัดุเซรามิค 
(porcelain) ซ่ึงจะมีรูปร่างลกัษณะ และสีสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ 
หลงัจากนั้นทนัตแพทยจ์ะนดัเช็คอีก 1 เดือน, 2 เดือน และ 6 เดือน 

เปรียบเทยีบข้อดีและข้อแนะน าระหว่างรากเทยีมกบัฟันปลอม  

หัวข้อ รากฟันเทยีม ฟันปลอม 

ความสวยงาม 

ทดแทนฟันท่ีถอนไปบางซ่ีไดส้วยงาม
เหมือนฟันธรรมชาติ ขณะกดัฟันปลอมจะกระดกไปกระดกมา 

(ฟันปลอมถอดได)้ เลียนแบบโครงสร้างฟันธรรมชาติ 
สามารถใชง้านไดเ้หมือนฟันแท ้

การรักษา 

ไม่สูญเสียเน้ือฟันธรรมชาติของฟัน
ขา้งเคียงท่ีเหลืออยู ่

ก่อนท่ีจะท าฟันปลอม ช่องปากของท่าน
ตอ้งมีการฟ้ืนฟูสภาพใหมี้สุขภาพท่ีดี
ก่อน เช่น การรักษาโรคเหงือกอกัเสบ 

ลดการบาดเจบ็ของฟันในต าแหน่ง
ขา้งเคียง กบับริเวณช่องวา่งท่ีจะท าการ
ใส่ฟันเทียม 

  

ความคงทน 

รากฟันเทียมจะไม่มีการท าอนัตรายต่อ
ฟัน และเหงือกในบริเวณขา้งเคียง 

ฟันปลอมหลุดง่าย 

ฟันปลอมมีรอยร้าวหรือหกับ่อยๆ 

ลดการละลายของสันกระดูกท่ีรองรับฟัน 

ฐานฟันปลอมเปล่ียนสี เป็นสีซีดลงหรือ
เปล่ียนเป็นสีน ้าตาลเหลือง 

ฐานฟันปลอมบิดเบ้ียว  

การท าความสะอาด 
ท าความสะอาดช่องปากไดง่้ายท าใหมี้
สุขภาพช่องปากท่ีดี เกิดความ
สะดวกสบายในการบดเค้ียวหรือออก

ฟันเทียมสกปรกมีกล่ิน เหงือกคนไขติ้ด
เช้ือรา เพราะขาดการดูแลท าความ
สะอาด 



เสียง 

ปัญหาท่ีพบบ่อย 

ผูรั้บการรักษาตอ้งไม่มีโรคประจ าตวั ท่ีมี
ผลต่อการสร้างกระดูกและเน้ือเยือ่ 
สุขภาพช่องปากแขง็แรง และตอ้งไม่มี
สุขนิสัยท่ีไม่ดีต่อฟัน เช่น นอนกดัฟัน
อยา่งรุนแรง 

อาจก่อใหเ้กิดบาดแผลในช่องปาก 
อาการฟันโยก หรือเหงือกยบุ  

บริเวณท่ีจะท าการฝังรากฟันเทียมตอ้งมี
ความหนาของกระดูก และมีเน้ือเหงือก
มากเพียงพอ 

ใชฟั้นเทียมเค้ียวอาหารไม่ได ้เช่น เจบ็ 
หรือเค้ียวแลว้ฟันเทียมกระดก 

 

การดูแลรักษาฟันเทยีม 

           
    1. การดูแลแผลผา่ตดั คนไขค้วรกดัผา้ใหแ้น่นพอสมควร นาน 1 ชัว่โมง แลว้คายผา้ทิ้ง หากมีเลือดไหล
ออกมาอีก ใหก้ดัผา้ท่ีสะอาดใหม่ซ ้ าอีก 1 ชัว่โมง 
 

     2. ถา้เลือดไหลไม่หยดุ หา้มอมน ้าแขง็ ควรใชน้ ้าแขง็ห่อประคบนอกบริเวณปาก  และบริเวณแผลผา่ตดั  
 

     3. หา้มบว้นน ้า หรือน ้ายาใดๆ ในวนัแรกของการผา่ตดัและฝังตวัรากเทยีม เพราะอาจท าใหเ้ลือดท่ีปิดปาก
แผลหลุด เลือดจะไหลออกมาไดอี้ก วนัต่อไปใชน้ ้ายาบว้นปาก หรือน ้าเกลืออุ่นๆ บว้นเบาๆ (น ้าอุ่น 1 แกว้ 
ผสมเกลือ 1 ชอ้นชา) โดยเฉพาะภายหลงัรับประทานอาหาร 
 

     4. สามารถแปรงฟันท าความสะอาดช่องปากไดต้ามปกติ เพียงแต่ระวงัแผลท่ีเกิดจากการผา่ตดัและฝังตวั
รากเทียม 
 

     5. ถา้มีอาการปวดใหรั้บประทานยาแกป้วดคร้ัง 1-2 เมด็ ถา้อาการปวดไม่หาย ใหรั้บประทานใหม่ โดยทิ้ง
ระยะเวลาใหห่้างกนั 4 ชัว่โมง 
 

     6. หา้มน าน้ิวมือ ไมจ้ิ้มฟัน หรือของแขง็ใดๆ แคะเข่ียบริเวณแผล และหา้มดูดแผลเล่น 
 

     7. สามารถท างานประจ าวนัได ้แต่ไม่ควรออกก าลงักายมากเกินไป 
 

     8. หา้มด่ืมสุรา ของมึนเมา หรือรับประทานอาหารท่ีเผด็จดั หรือร้อนจดั  
 



     9. ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ และค่อนขา้งเยน็ เช่น นมเยน็ ขา้วตม้ ซุปต่างๆ 
 

     10. ถา้มีอาการบวม หรือรู้สึกอาการผดิปกติ ควรกลบัไปใหท้นัตแพทยต์รวจดูอีก 
 


