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เร่ือง การทดแทนช่องว่างการสูญเสียฟันด้วยวิธีการปลูกถ่ายฟัน 

(Autogenous tooth transplantation) 
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บทคัดย่อ 

การทดแทนช่องว่างจากการสูญเสียฟันแท้ ทางทันตกรรมสามารถแก้ไขได้หลายหลากวิธี ได้แก่ การใส่
ฟันปลอม การปักรากเทียม และการปลูกถ่ายฟัน เพ่ือให้ผู้ป่วยยังสามารถเคี้ยวอาหารได้อย่างปกติ และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ฟันที่อยู่ข้างเคียงรวมถึงฟันคู่สบล้มและงอกย้อยเข้ามาสู่ช่องว่าง โดยการปลูกถ่ายฟัน คือ การผ่าตัด
ย้ายฟันจากที่หนึ่งไปปลูกอีกที่หนึ่งในคนเดียวกัน แทนที่ลงในช่องว่างที่มีการสูญเสียฟันไป ส่วนมากฟันที่จะใช้ใน
การปลูกถ่ายคือฟันกรามซี่ที่สาม การปลูกถ่ายฟันนั้นมีข้อบ่งชี้ในการรักษา ได้แก่ ตัวผู้ป่วย ฟันซี่ที่จะท าการปลูก 
ต าแหน่งรับฟันที่ปลูก รวมถึงความเชี่ยวชาญในการรักษาของตัวทันตแพทย์เอง ปัจจัยเหล่านี้ มีผลท าให้การรักษา
ส าเร็จ 

บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 17 ปี มาด้วยอาการปวดฟันกรามล่างด้านขวาในสุด ตรวจ
ในช่องปากพบฟันกรามล่างขวาซี่ที่สองผุลึก เคาะปวด จากภาพถ่ายรังสีพบฟันกรามล่างขวาซี่ที่สองผุทะลุโพรง
ประสาทฟัน มีรอยโรคปลายราก และกระดูกรอบรากฟันละลายตัว ทันตแพทย์ได้ท าการประเมินสภาพตัวฟันและ
รอยโรครอบรากฟันทั้งทางคลินิกและภาพถ่ายรังสีพบว่ามีการพยากรณ์ของโรคที่ไม่ดี (poor prognosis) ไม่เหมาะ
ที่จะเก็บรักษาหรือบูรณะ ทันตแพทย์จึงเสนอแนวทางการรักษาโดยการปลูกถ่ายฟันภายใต้ยาชาเฉพาะที่ เนื่องจาก
เป็นวิธีทดแทนฟันที่ไม่ซับซ้อนท าหัตถการเสร็จในวันเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนๆคือการรักษารากฟัน การท า
ฟันปลอม หรือการใส่รากเทียม ผู้ป่วยยังได้ฟันซี่ใหม่ที่ไม่มีพยาธิสภาพใดๆ และการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายฟันมี  
การพยากรณ์ท่ีดี โดยช่วงอายุของผู้ป่วยที่เหมาะสมอยู่ในช่วงอายุ 16-18 ปี ลักษณะรากฟันซี่ที่ใช้ปลูกจากภาพถ่าย
รังสีมีความเหมาะสมตามข้อบ่งชี้ โดยทันตแพทย์ได้น าฟันกรามล่างขวาซี่ที่สาม ที่โผล่ขึ้นบางส่วนในช่องปาก      
มาปลูกแทนที่ฟันซี่ดังกล่าว จากการติดตามผลการรักษาในระยะเวลา 9 เดือนพบว่า มีการเติมเต็มของกระดูกรอบ
รากฟัน และรากฟันมีการเจริญยาวขึ้นตามล าดับ โดยผู้ป่วยไม่มีค าบ่นใดๆเกี่ยวกับฟันซี่ นี้และไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อนใดๆภายหลังการปลูกถ่ายฟันไป 9 เดือน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ืออธิบายกระบวนการปลูกถ่ายฟัน โดยอธิบายถึงข้อบ่งชี้ในการปลูกถ่ายฟัน การเลือกผู้ป่วยที่ให้
การรักษา ปัจจัยต่อความส าเร็จในการปลูกถ่ายฟัน อัตราความส าเร็จ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ
ปลูกถ่ายฟัน  
รูปแบบการศึกษา : กรณีศึกษา 

รายงานกรณีศึกษา 
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ผลการศึกษา : ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการปวดฟันกรามล่างด้านขวาในสุด ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื้อและ
อักเสบที่โพรงประสาทฟันและปลายรากฟัน จากการประเมินผู้ป่วยและการตรวจทางคลินิกทันตแพทย์เสนอแนว
ทางการรักษาโดยการถอนฟันที่มีปัญหาและปลูกถ่ายฟันทดแทนภายใต้ยาชาเฉพาะที่ โดยน าฟันกรามล่างขวาซี่ที่สาม 
ที่โผล่ขึ้นบางส่วนในช่องปากมาปลูกแทนที่ฟันซี่ดังกล่าว จากการติดตามผลการรักษาในระยะเวลา 9 เดือนพบว่า 
มีการเติมเต็มของกระดูกรอบรากฟัน และรากฟันมีการเจริญยาวขึ้นตามล าดับ โดยผู้ป่วยไม่มีค าบ่นใดๆเกี่ยวกับฟัน
ซี่นี้และไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆภายหลังการปลูกถ่ายฟันไป 9 เดือน 
ค าส าคัญ : การปลูกถ่ายฟัน (Autogenous tooth transplantation) 

บทน า 

การปลูกถ่ายฟัน (Autogenous tooth transplantation) คือการผ่าตัดย้ายฟันจากต าแหน่งหนึ่งไปปลูก
ในอีกต าแหนง่หนึ่ง ในคนคนเดียวกัน โดยหวังผลว่าฟันซี่นั้นจะยังมีชีวิตอยู่(1)  

รายงานแรกเกี่ยวกับการปลูกถ่ายฟันพบในสมัยอียิปโบราณ โดยทาสในสมัยนั้นได้ท าการปลูกถ่ายฟัน
ให้กับฟาโรห์ Abulcassis เป็นคนแรกที่ท ารายงานเกี่ยวกับการปลูกถ่ายฟันในปี ค.ศ. 1050 แต่ทันตแพทย์ชาว
ฝรั่งเศส Ambroise Pare เป็นคนแรกท่ีถูกบันทึกว่าเป็นผู้น าหน่อฟันมาท าการปลูกถ่าย ในปี ค.ศ. 1564 และในปี 
ค.ศ.1965 Hale ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการปลูกถ่ายฟันกราม ซ่ึงนั่นถือเป็นหลักการส าคัญที่น ามาใช้จนถึง
ปัจจุบัน(2)  

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปลูกฟัน ได้แก่(3) 
1. ผูป้่วย มักได้ผลดีในกลุ่มผู้ป่วยหนุ่มสาว โดยผู้ป่วยมักอยู่ในช่วงอายุ 16-18 ปี (ในกรณีท่ีใช้ฟันกรามซ่ีที่สามมา
ท าการปลูกถ่าย) มีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีโรคทางระบบใดๆ ที่จะท าให้การหายของแผลช้าลงหรือมีการติดเชื้อง่าย 

2. ต าแหนง่ที่จะรับการปลูกฟัน ควรมีขนาดช่องว่างที่เหมาะสมกับขนาดของฟันซี่ที่จะปลูก มีกระดูกรองรับรากฟัน
เพียงพอ และไม่มีการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อเยื่อปริทันต์  

3. ฟันที่จะน าไปปลูกถ่ายควรมีลักษณะเหมาะสม ได้แก่ 
      - หนอ่ฟันต้องไม่มีพยาธิสภาพใด ๆ และขนาดของตัวฟันเหมาะสมกับช่องว่างที่จะปลูกฟัน 

- โพรงประสาทฟันและคลองรากฟันควรพบส่วนของ เยื่อบุหุ้มรากฟัน (Hertwig epithelial root 
sheath) ที่ยังไม่ถูกท าลาย ควรมีการเปิดของปลายรากฟันมากกว่า 1 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถเพ่ิมโอกาสในการเจริญ
ของปลายรากอย่างต่อเนื่องได้มากกว่าร้อยละ 87 การหายของโพรงประสาทฟันจะสามารถพบได้จนกระทั่งถึง 
ระยะที่ 5 ของระยะการพัฒนาของรากฟันของ Moorees(4)  

- พัฒนาการของรากฟัน ฟันที่จะน าไปปลูกควรเป็นฟันแท้ที่ยังมีการเจริญของรากฟัน ปลายรากฟันยังไม่ปิด 
ซึ่งจะสามารถประสานหลอดเลือด และมีหลอดเลือดมาเลี้ยงใหม่  (revascularization) ได้ดีกว่าฟันที่รากปิดแล้ว 
ระยะการเจริญของรากฟันที่เหมาะสมควรมีความยาวของราก 3/4 ถึง 4/5 ของความยาวรากปกติ 

- ลักษณะ รูปร่างของรากฟัน ฟันที่มีหลายราก และรากแยกจากกันเล็กน้อย จะให้ผลดีกว่าฟันที่มีราก
เดียวหรือฟันที่รากรวบเข้าหากัน เพราะฟันที่มีรากแยกจากกันจะมีพ้ืนที่ผิวของรากฟันเพ่ิมขึ้นท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ผิว  
ในการยึดเกาะกับลิ่มเลือดและเนื้อเยื่อ 
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4. การวางแผนและการผ่าตัด ทันตแพทย์ต้องมีการวางแผนการผ่าตัดและท างานด้วยความประณีต ระมัดระวังใน
ทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมต าแหน่งปลูก การเลือกฟันและเคลื่อนย้ายฟันซี่ที่ปลูก การจัดการกับเนื้อเยื่อโดยรอบ 
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จอย่างดี 

ระยะพัฒนาการของรากฟัน 
ระยะพัฒนาการของรากฟันถูกน าเสนอโดย Moorees และคณะ(4) แบง่เป็น 7 ระยะดังนี้ 

ระยะที่ 1 เริ่มสร้างรากฟัน 
ระยะที่ 2 รากฟันมีความยาว ¼ ของรากฟันปกติ 
ระยะที่ 3 รากฟันมีความยาว ½ ของรากฟันปกติ 
ระยะที่ 4 รากฟันมีความยาว ¾ ของรากฟันปกติ 
ระยะที่ 5 รากฟันมีความยาวสมบูรณ ์แตป่ลายรากยังคงเปิดอยู่ 
ระยะที่ 6 ปลายรากปิดลง ½ ของความกว้างรูเปิด 
ระยะที่ 7 ปลายรากปิดอย่างสมบูรณ์ 
การปลูกถ่ายฟันควรท าในทันทีหลังการถอนฟันในต าแหน่งปลูกถ่าย จะท าให้มีการพยากรณ์โรคที่ดี 

ในขณะที่ฟันที่ปลูกถ่ายไปยังต าแหน่งที่ต้องมีการเตรียมภายหลังนั้น พบว่ามีความชุกสูงในการเกิดการละลายของ
รากฟัน(5) ตามหลักการแล้ว การถอนฟันจากบริเวณต าแหน่งที่รับการปลูกถ่ายฟัน ควรท าในวันเดียวกับการถอน
ฟันที่จะท าการปลูกถ่าย ในกรณีที่ต้องถอนฟันจากบริเวณต าแหน่งที่รับการปลูกถ่ายฟันก่อนเวลา อันเนื่องมาจาก
อาการปวดฟันหรือสาเหตุอ่ืนๆ ควรท าการปลูกถ่ายภายใน 1 เดือน(6)

  
การยึดฟันให้อยู่นิ่ง จะใช้วิธีใดข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแตล่ะราย โดยการยึดฟันให้อยู่นิ่งมีหลากหลาย

วิธี ได้แก่ การใช้ไหมเย็บ การใช้คอมโพสิตเรซินยึด การใช้เฝือกอะคริลิกยึด การใช้เครื่องมือจัดฟัน การใช้ลวดมัด 
เป็นต้น ระยะเวลาในการยึดฟันปลูกให้อยู่นิ่งมีความส าคัญกับความส าเร็จของการปลูกฟัน จึงมีผู้รายงานผลการ
ปลูกฟันทีใ่ช้ระยะเวลาในการยึดฟันต่าง ๆ กัน ซึ่งมีตั้งแต่ 1-6 สัปดาห์ และพบว่าการยึดฟันให้อยู่นิ่งนานเกินไปจะ
ขัดขวางต่อการฟ้ืนตัวของเยื่อปริทันต์ น าไปสู่การยึดติดของฟันกับกระดูกเบ้าฟัน (ankylosis) และอาจเกิดการ
ละลายตัวของรากฟันได้(7) จากผลการรายงานในหลายการศึกษาได้แนะน าให้ท าการยึดฟันปลูกด้วยวิธีเย็บตัวฟัน
ยึดกับเนื้อเยื่อช่องปากข้ามผ่านด้านบดเคี้ยวของตัวฟันนาน 7 – 10 วัน(8)  ซึ่งวิธีนี้จะท าให้ฟันซี่ที่ปลูกสามารถขยับ
ตัวตามแรงสรีรวิทยา (physiological force) ได้ และกระตุ้นการท างานของเซลล์เอ็นปริทันต์และการซ่อมแซม
กระดูกจะท าให้การหายของฟันปลูกดีข้ึน 

ฟันที่ปลูกถ่ายต้องวางในระดับการบดเคี้ยวที่ต่ ากว่าระดับการบดเคี้ยวของฟันข้างเคียงเพียงเล็กน้อยเพ่ือ
ป้องกันการบาดเจ็บ การกัดกระแทกหลังผ่าตัด(8)  ผู้ป่วยควรได้รับค าแนะน าให้รับประทานอาหารอ่อน ในช่วง 2-3
วันแรกหลังการปลูกถ่ายฟัน 

ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในการปลูกถ่ายฟัน คือ สภาวะของเนื้อเยื่อปริทันต์ เมื่อเอ็น
ยึดปริทันต์ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการปลูกถ่าย มักพบการละลายตัวของรากฟันภายนอกและการเกิดการยึดติด
ของฟันกับกระดูกเบ้าฟัน การละลายตัวของรากฟันเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวของการปลูกถ่ายฟัน 
โดยเป็นสาเหตุของการสูญเสียฟันภายหลังการปลูกถ่าย ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดหลังการ
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ปลูกถ่ายฟัน ได้แก่ การละลายตัวของของรากฟันจากการอักเสบ การยึดติดของฟันกับกระดูกเบ้าฟัน การอักเสบ
ของปลายรากฟัน และการบาดเจ็บอ่ืนๆจากการกระทบกระเทือนในฟันปลูก การถอนฟันที่ใช้ปลูกด้วยความ
ระมัดระวังไม่มีการบาดเจ็บ (atraumatic) และย้ายไปยังต าแหน่งที่ท าการปลูกถ่ายทันที จะท าให้ลดความเสี่ยง
ของการบาดเจ็บต่อเอ็นยึดปริทันต์ สามารถลดอุบัติการณ์ของการอักเสบและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดตามมาได้ 
ซึ่งสามารถสังเกตเห็นสภาวะดังกล่าวได้ชัดใน 3 ถึง 4 เดือนหลังการปลูกถ่ายฟัน(9) 

ความส าเร็จในการปลูกถ่ายฟัน คือ ฟันที่ปลูกและเนื้อเยื่อปริทันต์รอบฟันซี่ที่ปลูกยังมีชีวิต มีการเจริญ
อย่างต่อเนื่อง มีการคงอยู่ของกระดูกเบ้าฟันและอวัยวะปริทันต์รอบตัวฟัน อีกทั้งฟันที่ปลูกสามารถเคลื่อนไหวได้
ตามแรงทางสรีรวิทยา(2) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายฟันของ Rohof และคณะ(10) พบว่าอัตราการรอดชีวิต
หลังการปลูกถ่ายฟัน 1 ปีมีรายงานในบทความ 26 เรื่อง พบอัตราการรอดชีวิตของฟันเฉลี่ยร้อยละ 97.4 อัตราการ
รอดชีวิตหลังการปลูกถ่ายฟัน 5 ปีมีรายงานใน 11 บทความด้วยอัตราการรอดชีวิตโดยเฉลี่ยร้อยละ 97.8  และพบ
อัตราการรอดชีวิตหลังการปลูกถ่ายฟัน 10 ปีในบทความ 6 เรื่องมีอัตราการรอดชีวิตของฟันเฉลี่ยร้อยละ 96.3 

วิธีด าเนินการศึกษา  
1. ซักประวัติ ตรวจภายนอกช่องปาก ตรวจภายในช่องปาก ส่งถ่ายภาพถ่ายรังสี เพ่ือประกอบการวินิจฉัย 
2. ท าการวินิจฉัยรอยโรค โดยในกรณีศึกษานี้ได้รับการวินิจฉัยฟันซี่ 47 Irreversible pulpitis with 

symptomatic apical periodontitis และฟันซี่ 48 Impacted tooth  
3. อธิบายแผนการรักษา จากการประเมินสภาพฟันที่ตรวจในช่องปากและภาพถ่ายรังสี พบว่า มีลักษณะที่

เหมาะสมตามข้อบ่งชี้ในการปลูกถ่ายฟัน จึงอธิบายทางเลือกการรักษาฟันซี่ 47 โดยการถอนฟัน และท า
การทดแทนช่องว่างด้วยการปลูกถ่ายฟันด้วยฟันซี่ 48 ที่ขึ้นบางส่วน อธิบายข้อดี ข้อเสีย ขั้นตอนการ
รักษา และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้ให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจ 

4. ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายฟัน  
5. ด าเนินการรักษา โดยถอนฟันซี่ 47 และผ่าฟันคุดซี่ 48 จากนั้นปลูกถ่ายฟัน โดยน าฟันซี่ 48 มาท าการ

ปลูกถ่ายยังต าแหน่งฟันซี่ 47 ภายใต้ยาชาเฉพาะที่ 
6. นัดผู้ป่วยเพื่อประเมินผลการรักษาเป็นระยะ 

 
พยาธิสภาพการรักษาและการพยาบาลที่ส าคัญ 

ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 17 ปี ภูมิล าเนา อ.เมือง จ.สกลนคร สิทธิการรักษา UC ช าระเงิน 30 บาท 

อาการส าคัญ 

มาพบทันตแพทย์เนื่องจากมีอาการปวดฟันกรามล่างด้านขวาในสุด มีอาการปวดตลอดเวลา เป็นมา
ประมาณ 3-4 วัน 
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ประวัติทางการแพทย์ 

ผู้ป่วยปฏิเสธโรคทางระบบ ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร 

ตรวจภายนอกช่องปาก 

ไม่พบความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าและกระดูกขากรรไกร มีความสมมาตรของใบหน้าทั้งซ้ายและ
ขวา อ้าปากได้ปกติ คล าไม่พบความผิดปกติของต่อมน้ าเหลืองบริเวณใบหน้าและล าคอ ดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจภายในช่องปาก 

พบฟันกรามล่างขวาซี่ที่สองผุลึก เคาะปวด และพบฟันกรามล่างขวาซี่ที่สามขึ้นในช่องปากบางส่วน ดังรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 แสดงภาพถ่ายในช่องปาก 

รูปที ่1 แสดงภาพถ่ายนอกช่องปาก 
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การตรวจภาพถ่ายรังสีรอบปลายรากฟัน (Periapical film) 

พบฟันกรามล่างขวาซี่ที่สองผุทะลุโพรงประสาทฟัน มีรอยโรคปลายราก และกระดูกรอบรากฟันละลายตัว 
ฟันกรามล่างขวาซี่ที่สามอยู่ในแนวการขึ้นแบบตั้งตรง รากยังเจริญไม่สมบูรณ์ มีการเจริญประมาณ ¾   
ของความยาวรากฟัน ดังรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

การวินิจฉัยโรค 

ฟันซี่ 47 Irreversible pulpitis with symptomatic apical periodontitis 

ฟันซี่ 48 Impacted tooth (Vertical angulation , Class I Depth A) 

การวางแผนการรักษา 

อธิบายถึงปัญหาของฟันที่พบให้ผู้ป่วยทราบ สภาพฟันจากภาพถ่ายรักษาสีพบว่าตัวฟันมีรอยผุลุกลามกิน
เนื้อฟันไปมากกว่าครึ่ง มีการละลายตัวของกระดูกรอบรากฟัน จากลักษณะดังกล่าวเป็นผลให้การพยากรณ์โรคของ
ฟันซี่นี้ค่อนข้างแย่ ไม่เหมาะในการบูรณะเก็บรักษา ประกอบกับช่วงอายุของผู้ป่วย และผู้ป่วยมีฟันกรามล่างขวา  
ซี่ทีส่าม ที่มีลักษณะที่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้ในการปลูกถ่ายฟัน อธิบายทางเลือกการรักษาฟันซี่ 47 โดยการถอนฟัน 
และท าการทดแทนช่องว่างด้วยการปลูกถ่ายฟันด้วยฟันซี่  48 ที่ขึ้นบางส่วน ซึ่งมีข้อดี ได้แก่ การพยากรณ์ในการ
รักษาดี มีผลส าเร็จในการรักษาค่อนข้างสูง ผู้ป่วยจะได้ฟันซี่ใหม่ที่ไม่มีพยาธิสภาพ ขั้นตอนการรักษาไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน สามารถท าเสร็จภายในวันเดียว มีค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการท าฟันเทียมทดแทนในรูปแบบ
อ่ืนๆ แต่มีข้อเสีย ได้แก่ การเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการรักษา ฟันโยก ติดเชื้อ อักเสบ เกิดการยึดติดของ
กระดูกรอบรากฟัน (Ankylosis) ฟันตาย หรืออาจปลูกถ่ายไม่ส าเร็จต้องสูญเสียฟันซี่ที่ปลูกไป หลังการอธิบาย
ข้อมูลดังกล่าว ผู้ป่วยตัดสินใจรับการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายฟัน   

 
 
 
 
 

รูปที ่3 แสดงภาพถ่ายรังสีรอบปลายรากฟัน 
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การรักษา 

ขั้นตอนการเตรียมฟันที่ปลูกถ่าย 

1. ท าการฉีดยาชาเฉพาะที่ ด้วยเทคนิค Inferior alveolar nerve block และ Long buccal nerve block 
ด้านขวา ด้วยยาชา 2% Mepivacaine with 1:100,000 epinephrine ปริมาณ 3.6 มิลลิลิตร 

2. ผ่าตัดเปิดเหงือกโดยใช้ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 15 ท าการถอนฟันกรามล่างขวาซี่ที่สามโดยไม่มีการกรอกระดูก
และแบ่งฟัน แล้วเย็บแผล ดังรูปที่ 4 (ข,ค) 

3. ใช้คีมถอนฟันจับบริเวณตัวฟัน โดยพยายามไม่ให้เครื่องมือโดนบริเวณรากฟัน แล้วท าการเก็บฟันซี่ 48 ไว้
ในน้ าเกลือ ดังรูปที่ 4 (ง) 

 
ขั้นตอนการเตรียมต าแหน่งปลูกถ่ายฟัน 

1. ถอนฟันกรามล่างขวาซี่ที่สองออกด้วยความระมัดระวัง โดยพยายามให้เนื้อเยื่อรอบรากฟันบอบช้ าน้อย
ที่สุด ดังรูปที่ 4 (ก) 

2. เตรียมเบ้าฟันที่จะท าการปลูกถ่ายฟัน ล้างท าความสะอาด 
3. น าฟันกรามล่างขวาซี่ที่สามที่จะท าการปลูกถ่ายมาลองวางที่ต าแหน่งปลูก ท าการขลิบแต่งกระดูกเบ้าฟัน 

กระดูกระหว่างรากฟันเพื่อให้ฟันที่ปลูกวางลงเบ้าฟันพอดี 
 

ขั้นตอนการปลูกถ่ายฟัน 

1. น าฟันกรามล่างขวาซี่ที่สามมาปลูกวางในต าแหน่งที่เตรียมไว้ ดังรูปที่ 4 (จ) 
2. ตรวจการสบของฟัน ตรวจจุดสบสูงบริเวณฟันที่ท าการปลูก 
3. ท าการเย็บยึดฟันที่ท าการปลูก ด้วยเทคนิค Figure of eight ดังรูปที่ 4 (ฉ) 
4. ให้ผู้ป่วยกัดผ้าก๊อซบริเวณที่ท าการผ่าตัดฟันคุด 
 
ให้ผู้ป่วยรับประทานยาระงับปวดไอบูโพรเฟน 200 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ดวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า 

กลางวัน เย็น เป็นเวลา 2-3 วันแรกหลังหัตถการ ให้ยาปฏิชีวนะอะม็อกซีซิลลินขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 แคปซูล 
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น เป็นเวลา 7 วัน และนัดติดตามผลการรักษาเป็นระยะ 
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ผลการรักษาและการติดตามผลการรักษา 

จากการติดตามผลการรักษาพบว่า 
ติดตามการรักษาครั้งที่ 1 ภายหลังการปลูกถ่ายฟัน 2 สัปดาห์ พบว่าฟันซี่ที่ปลูกถ่ายอยู่ในต าแหน่งเดิมที่

ปลูก หลังจากตัดไหมพบฟันโยกระดับ 1 ไม่พบภาวะอักเสบหรือการติดเชื้อ แผลผ่าตัดฟันกรามล่างขวาซี่ที่สาม

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) (ฉ) 

รูปที ่4 แสดงภาพขั้นตอนการปลกูถ่ายฟันกรามลา่งขวาซี่ที่สาม ไปยังต าแหน่งฟันกรามล่างขวาซี่ที่สอง 

ก. ฟันซี่ 47 ถูกถอนไป  
ข. ผา่ตัดเอาฟันซี่ 48 ออกดว้ยความระมัดระวัง 
ค. เย็บปิดแผลผ่าฟันคุดซี่ 48 และเตรียมบรเิวณที่จะน าฟันไปปลูกให้พร้อม 
ง. ฟันซี่ 48 ถูกเก็บในสารละลายน้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 
จ. น าฟันซี่ 48 มาท าการปลูกถ่ายในต าแหน่งฟันซี่ 47 
ฉ. ท าการยึดฟันที่น ามาปลูกกับฟนัดว้ยวิธีใช้ไหมเย็บด้วยเทคนิค Figure of eight 
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แผลปิดสนิท มีไหมเย็บ 2 ต าแหน่ง ไม่พบภาวะอักเสบหรือการติดเชื้อ ดังรูปที่ 5 ผู้ป่วยมีอาการปวดเล็กน้อยเวลา
เคี้ยวอาหาร 

ติดตามการรักษาครั้งที่ 2 ภายหลังการปลูกถ่ายฟัน 6 สัปดาห์ พบว่าฟันซี่ที่ปลูกถ่ายอยู่ในต าแหน่งเดิมที่
ปลูก ฟันไม่โยก ไม่พบภาวะอักเสบหรือการติดเชื้อ ผู้ป่วยไม่มีค าบ่นใดๆ ภาพถ่ายรังสีพบมีการเติมเต็มของกระดูก
รอบรากฟันโดยเฉพาะบริเวณปลายรากฟัน ประมาณ ¼ ของรากฟัน ดังรูปที่ 6 การเจริญของรากฟันไม่พบความ
แตกต่างจากภาพถ่ายรังสีก่อนท าหัตถการ 

ติดตามการรักษาครั้งที่ 3 ภายหลังการปลูกถ่ายฟัน 2 เดือน พบว่าฟันซี่ที่ปลูกถ่ายอยู่ในต าแหน่งเดิมที่
ปลูก ฟันไม่โยก ไม่พบภาวะอักเสบหรือการติดเชื้อ ผู้ป่วยไม่มีค าบ่นใดๆ ภาพถ่ายรังสีพบมีการเติมเต็มของกระดูก
รอบรากฟัน ประมาณ ½ ของรากฟัน มีการเจริญของรากฟันเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายรังสีต้นฉบับ 
ปลายรากฟันยังไม่ปิดสนิท ดังรูปที่ 7 

ติดตามการรักษาครั้งที่ 4 ภายหลังการปลูกถ่ายฟัน 4 เดือน พบว่าฟันซี่ที่ปลูกถ่ายอยู่ในต าแหน่งเดิมที่
ปลูก ฟันไม่โยก ไม่พบภาวะอักเสบหรือการติดเชื้อ ผู้ป่วยไม่มีค าบ่นใดๆ ภาพถ่ายรังสีพบมีการเติมเต็มของกระดูก
รอบรากฟันประมาณ ¾ ของรากฟัน มีการเจริญของรากฟันเพิ่มมากขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละ 80 ของความยาว
รากฟัน ปลายรากฟันยังไม่ปิดสนิท ดังรูปที่ 8 

ติดตามการรักษาครั้งที่ 5 ภายหลังการปลูกถ่ายฟัน 6 เดือน พบว่าฟันซี่ที่ปลูกถ่ายอยู่ในต าแหน่งเดิมที่
ปลูก ฟันไม่โยก ไม่พบภาวะอักเสบหรือการติดเชื้อ ผู้ป่วยไม่มีค าบ่นใดๆ ภาพถ่ายรังสีพบมีการเติมเต็มของกระดูก
รอบรากฟันมากกว่า ¾ ของรากฟัน มีการเจริญของรากฟันเพ่ิมมากขึ้นประมาณร้อยละ 90 ของความยาวรากฟัน 
ปลายรากฟันยังไม่ปิดสนิท ดังรูปที่ 9 

ติดตามการรักษาครั้งที่ 6 ภายหลังการปลูกถ่ายฟัน 9 เดือน พบว่าฟันซี่ที่ปลูกถ่ายอยู่ในต าแหน่งเดิมที่
ปลูก ฟันไม่โยก ไม่พบภาวะอักเสบหรือการติดเชื้อ ผู้ป่วยไม่มีค าบ่นใดๆ ภาพถ่ายรังสีพบมีการเติมเต็มของกระดูก
รอบรากฟันเกือบสมบูรณ์ มีการเจริญของรากฟันเพ่ิมมากขึ้นมากกว่าร้อยละ 90 ของความยาวรากฟันปลายราก
ฟัน แต่ปลายรากฟันยังไม่ปิดสนิท ดังรูปที่ 10 

การดูแลผูป้่วยหลังการผ่าตัด 
1. ดูแลท าความสะอาดบริเวณแผลและตัวฟันปลูก รวมทั้งสุขภาพในช่องปากทั่วไป โดยให้ใช้แปรงสีฟันขนแปรง
นุ่มพิเศษแปรงเบา ๆ บริเวณฟันปลูก ต้องระวังไม่ท าให้ฟันปลูกขยับ 
2. แนะน าให้รับประทานอาหารอ่อนในช่วงแรก และไมใ่ห้ใช้ฟันปลูกบดเคี้ยวเลยในช่วง 1 เดือนแรก หลังจากนั้น
ให้เคี้ยวอาหารอ่อนที่ฟันปลูกได้ และให้เคี้ยวอาหารตามปกติได้หลังผ่าตัด3 เดือน 
3. แนะน าให้ใช้น้ ายาบ้วนปาก 0.2% Chlorhexidine เพ่ือช่วยลดคราบจุลินทรีย์ 
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รูปที ่5 แสดงภาพในช่องปากหลังการปลูกถ่ายฟัน        
2 สัปดาห ์

 

รูปที ่6 แสดงภาพในช่องปากและภาพถ่ายรังสภีายหลังการปลูกถ่ายฟัน 6 สัปดาห ์

รูปที ่7 แสดงภาพในช่องปากและภาพถ่ายรังสภีายหลังการปลูกถ่ายฟัน 2 เดือน 

 

รูปที ่8 แสดงภาพในช่องปากและภาพถ่ายรังสภีายหลังการปลูกถ่ายฟัน 4 เดือน 
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ผลการศึกษา 

ในกรณีที่ฟันไม่เหมาะที่จะบูรณะ หรือมีการพยากรณ์โรคไม่ดี จ าเป็นต้องถอนฟันซี่นั้นไป การปลูกถ่ายฟัน
เป็นทางเลือกที่ดีในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการรักษา และมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนในการรักษาน้อยกว่าวิธีอ่ืน ได้แก่ การท ารากเทียม การใส่ฟันปลอมติดแน่น หรือการใส่ฟันปลอม
ถอดได้ โดยการปลูกฟันมีผลส าเร็จค่อนข้างสูง คือมีอัตราความส าเร็จมากกว่าร้อยละ 90 จากการทบทวน
การศึกษาต่าง ๆ หลายการศึกษาที่ผ่านมา ยิ่งหากมีปัจจัยต่างๆที่เหมาะสม ได้แก่ ตัวผู้ป่วย ฟันซี่ที่ปลูก และ
ต าแหน่งที่ปลูกฟัน จะยิ่งส่งเสริมให้การปลูกถ่ายฟันมีอัตราความส าเร็จสูงขึ้น 

ฟันที่นิยมน ามาปลูกถ่าย คือ ฟันคุด (ฟันกรามซี่ที่สาม)  ผู้ป่วยควรมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 16 -18 ป ี
โดยฟันปลูกที่มีพัฒนาการของรากฟันยังไม่สมบูรณ์ จะพบความส าเร็จและอัตราการอยู่รอดมากกว่าฟันที่รากฟัน
สมบูรณเ์ต็มที่แล้ว นอกจากนี้ฟันมีรากสมบูรณ์แล้วมีโอกาสเกิดการละลายของรากฟันได้มากกว่า ซึ่งในกรณีศึกษา
นี้มีข้อบ่งชี้ตรงตามที่กล่าวมาคือ ผู้ป่วยอายุ 17 ปี สุขภาพดี ฟันปลูกมีรูปร่างใกล้เคียงกับฟันซี่ที่ต้องการปลูก
ทดแทน รากฟันปลูกมีการพัฒนาของรากฟันในระยะที่ 4 รากฟันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ มีความยาวรากประมาณ ¾ 

รูปท่ี 9 แสดงภาพในช่องปากและภาพถ่ายรังสภีายหลังการปลูกถ่ายฟัน 6 เดือน 

 

รูปที ่10 แสดงภาพในช่องปากและภาพถ่ายรังสีภายหลังการปลูกถ่ายฟัน 9 เดือน  

 



OPEN ACCESS SAKON NAKHON PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE 12 

 

ของความยาวรากฟัน มีลักษณะ 2 รากแยก ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จ ในการปลูกถ่าย
ฟันในผู้ป่วยรายนี้ 

ฟันที่ปลูกถ่ายควรให้ด้านบดเคี้ยวของฟันปลูกอยู่ในระดับต่ ากว่าด้านบดเคี้ยวของฟันข้างเคียงเสมอ เพ่ือ
ไม่ให้สบกับฟันคู่สบในระยะแรกหลังผ่าตัด ดังนั้นทันตแพทย์ควรมีการตรวจการสบฟันในทุกครั้งในการติดตาม
ผลการรักษาเพ่ือลดความเสี่ยงในการอักเสบรอบ ๆ อวัยวะปริทันต์ของฟันปลูก และลดการรบกวนการพัฒนาราก
ฟันและการเจริญของกระดูกรอบรากฟัน  

การยึดฟันให้อยู่นิ่ง จะใช้วิธีใดข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละราย การยึดฟันให้อยู่นิ่งนานเกินไป และ
แน่นมากไป จะท าให้เอ็นยึดปริทันต์ฝ่อตัว และท าให้เกิดฟันยึดติดกับกระดูกเบ้าฟัน การฟ้ืนตัวของเนื้อเยื่อปริทันต์
ช้าลงท าให้เกิดการละลายตัวของรากฟันได้มากกว่าและยังท าให้มีหลอดเลือดมาเลี้ยงใหม่ (revascularization) 
ลดลง ควรปล่อยให้ฟันปลูกสามารถขยับตัวได้บ้าง การยึดฟันที่ปลูกด้วยวิธีเย็บเป็นที่นิยม โดยแนะน าให้ยึดนาน
ประมาณ 7 -10 วัน ในช่วงสัปดาห์แรกหลังการปลูกฟัน อาจพบว่าฟันโยกได้มากกว่า 1 มม. ในช่วง 1-2 สัปดาห์
แรก ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ จะมีการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อและกระดูก ท าให้ฟันกลับมาแน่นได้เป็นปกติภายใน
ช่วง 1-2 เดือนแรก โดยในกรณีศึกษานี้เลือกใช้วิธีเย็บยึดตัวฟัน ใช้การเย็บเทคนิค Figure of eight พบว่าการยึด
ฟันด้วยวิธีการเย็บได้ผลดี และไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ 

การพิจารณาความส าเร็จของการปลูกถ่ายฟัน สามารถพิจารณาได้จากลักษณะทางคลินิกและภาพรังสีโดย
ลักษณะส าคัญที่บ่งบอกให้เห็นถึงความส าเร็จคือมีการกลับมายึดติดใหม่ของเอ็นยึดปริทันต์บริเวณผิวรากฟันซี่ที่
ปลูกกับกระดูกเบ้าฟัน รวมถึงการไม่พบการอักเสบของเนื้อเยื่อปริทันต์รอบตัวฟัน ดังนั้นการตรวจทางคลินิกใน
กรณีศึกษานี้พบว่า ฟันปลูกไม่มีการโยกผิดปกติ ผู้ป่วยรู้สึกสบาย ไม่มีอาการเจ็บปวด สามารถใช้ฟันเคี้ยวอาหารได้
ตามปกติ ไม่มีการอักเสบของเหงือกและอวัยวะปริทันต์ บริเวณต าแหน่งรับฟันซี่ที่ปลูกมีระดับการยึดเกาะและ มี
รูปร่างของเหงือกที่ดี การตรวจทางถ่ายภาพรังสี พบขนาดช่องว่างเอ็นยึดปริทันต์ปกติไม่มีการละลายของรากฟัน
ปลูกจากการอักเสบ มีการพัฒนารากฟันอย่างต่อเนื่อง และมีการเจริญของกระดูกเบ้าฟันรอบรากฟัน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการปลูกฟันในกรณีศึกษานี้ประสบความส าเร็จ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
การปลูกถ่ายฟันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ทดแทนช่องว่างหลังจากสูญเสียฟัน ที่ให้ผลดีและมีอัตรา

ความส าเร็จสูง ผู้ป่วยได้ฟันซี่ใหม่ที่ไม่มีพยาธิสภาพ โดยมีข้อควรพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ตัว
ผู้ป่วยเอง ทั้งในด้านสุขภาพ อายุ สุขอนามัยช่องปาก ลักษณะของต าแหน่งฟันที่รับการปลูก ลักษณะของฟันที่ปลูก 
และความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ผู้รักษารวมไปถึงการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปลูกถ่ายฟัน ท าให้ได้มาซึ่งฟันที่มีชีวิต ท าหน้าที่ได้ตามปกติ และเกิดความสวยงาม 

ควรท าการทดสอบความมีชีวิตของฟันด้วยการวัดการตอบสนองของเนื้อเยื่อต่อกระแสไฟฟ้า โดย 
เริ่มทดสอบหลังปลูกฟันแล้วประมาณ 3 เดือน เนื่องจากการตรวจช่วงก่อนหน้านี้ผลที่ได้จะไม่แน่นอน ฟัน 
ปลูกจะมีการตอบสนองเหมือนฟันปกตปิระมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี หลังผ่าตัด การตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้ามีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงที่ดีขึ้ นของการสร้ างอวัยวะปริทัน ต์ที่ตรวจพบในภาพรังสี  เพราะใน 
บางกรณีจากภาพรังสีพบมีการสร้างกระดูกเบ้าฟัน ผิวกระดูกเบ้าฟันและช่องเอ็นยึดปริทันต์อย่างสมบูรณ์ดีแต่ไม่
ตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้า ถ้าลักษณะทางคลินิกและภาพรังสี ไม่ มีความผิดปกติใด ๆ ถือว่ าการปลูก 
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ฟันนั้นได้ผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ยังไม่ต้องให้การรักษาใด ๆ จนกว่าจะมีอาการทางคลินิก หรือมีพยาธิสภาพ 
เกิดขึ้น จึงจะให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ควรมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ นานจนกว่าราก 
ฟันปลูกเจริญสมบูรณดี์ ซ่ึงอาจใช้เวลานานมากกว่า 3 ปี 
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