


บางคนอาจกำาลังคิดว่าการรักษารากฟันนั้นไม่มี
ความจำาเป็นกับตนเองเท่าไหร่นัก เมื่อเกิดปัญหา
สุขภาพฟันก็ไม่สามารถรักษาฟันซี่นั้นไว้ได้แล้ว 
ทันตแพทย์ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการถอนฟันซี่นั้น
ทิ้งไป
แต่รู้หรือไม่? ความจริงแล้วคุณอาจจะไม่ต้องสูญ
เสียฟันแท้ที่ควรจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
นั้น นั่นคือการ “รักษารากฟัน” เพื่อให้ฟันแท้อยู่กับ
เหงือกคุณไปนานๆ น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า

เคลือบฟัน (Enamel) คือส่วนที่แข็งที่สุด 
คลุมอยู่รอบนอกของตัวฟัน ทำาหน้าที่
เป็นเกราะหุ้ม ปกป้องส่วนประกอบ
ที่อยู่ภายในตัวเนื้อฟัน รวมถึงเนื้อเยื่อ
โพรงประสาทฟัน

เนื้อฟัน (Dentin) อยู่ข้างในส่วนตัวฟัน
ถัดจากเคลือบรากฟัน แข็งแรงกว่ากระดูก
แต่น้อยกว่าเคลือบฟัน โดยถ้าฟันผุถึงชั้นนี้ 
จะเริ่มมีอาการเสียวฟันได้ 

โพรงประสาทฟัน (Dental Pulp) 
ประกอบด้วยหลอดเลือดและเส้นประสาท
มากมายผ่านเข้าโพรงประสาทฟัน 
ส่วนประกอบนี้จะเป็นแหล่งที่รวม
เส้นประสาท จึงสามารถรับความรู้สึก
จากฟันไปสู่สมองได้

ตำ�แหน่งของร�กฟัน
อยู่ตรงไหน?

ร�กฟัน
มีส่วนประกอบ
3 ส่วน คือ
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“ฟันผุรุนแรง ซึ่งจะเป็นอาการต่อเนื่องจาก
อาการปวดฟันเป็นๆ หายๆ นั่นเอง หากไม่ได้
รับการรักษาจะส่งผลให้ฟันซี่นั้นค่อยๆ 
ถูกทำาลายลงเรื่อยๆ จนทะลุไปถึงโพรงประสาท
รากฟันเรียบร้อยแล้ว และนั่นหมายถึง
ต้องได้รับการรักษารากฟันแน่นอน

ฟันหลวม ฟันโยก หากตัวฟันเริ่มโยกและหลวม
อย่างรู้สึกได้แล้ว ยิ่งเป็นสัญญาณที่ชัดขึ้น
กว่าเดิมที่มั่นใจได้ว่าตัวฟันของเราอาจ
จะไม่อยู่กับเราแล้วก็ได้ หรือที่เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “ฟันตาย” นั่นเอง

ปวดฟัน ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ถือเป็นการเตือน
ของรากฟันว่าแบคทีเรียค่อยๆ ทำาลายโพรง
ประสาทรากฟันแล้วหรือเปล่า เพราะฉะนั้นควร
สังเกตตัวเองเมื่อมีอาการปวดฟันและเข้าพบ
ทันตแพทย์เพื่อตรวจสอบการปวดฟันเพื่อ
ได้รับการแก้ ไขปัญหาเบื้องต้น เช่น การอุดฟัน 
ในกรณีที่ฟันยังไม่ถูกทำาลายมาก

เสียวฟันมาก เมื่อรับประทานอาหารไม่ว่าร้อน 
เย็นและอาหารรสจัดต่างๆ หรือที่เรียกอีกอย่าง
ว่าอาการปวดจี๊ดขึ้นสมอง บางคนถึงทนกับ
อาการเหล่านี้ไม่ได้จนต้องหยุดรับประทาน
อาหารไปเลย

ฟันแตกฟันร้าว ซึ่งจะเกิดจาก 2 สาเหตุหลักๆ 
คือมีฟันแตกฟันร้าวระหว่างการรับประทาน
อาหารที่มีลักษณะแข็งๆ ทำาให้ฟันเกิดการกระทบ
กระเทือนทำาให้ตัวฟันลามไปถึงรากฟันของคุณ
เกิดการอ่อนแอได้ หรืออีกสาเหตุหนึ่งคือฟันได้
รับการกระแทกรุนแรงจากอุบัติเหตุ ก็ส่งผล
ทำาให้เกิดอันตรายกับรากฟันได้มากกว่า
สาเหตุแรก

สัญญาณที่กล่าวมาข้างต้นสามารถทำาให้
คุณสังเกตตัวเองได้ง่ายขึ้นว่ารากฟัน
ของคุณกำาลังมีปัญหาแล้ว เพราะฉะนั้น
ควรเข้าพบทันตแพทย์เพื่อเข้ารับการ
รักษาอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้คุณต้อง
สูญเสียฟันแท้ ไปอย่างถาวร ด้วยวิธีการ 
“รักษารากฟัน” นั่นเอง

จากที่ทราบกันไปแล้วว่าการรักษารากฟันคือ
การรักษาเพื่อไม่ให้เสียฟันแท้ ไป แต่รากฟันเป็นสิ่งที่
เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเราจะทราบ
ได้อย่างไรว่ารากฟันของเรากำาลังมีปัญหา ลองมาดู
กันว่าสัญญาณเตือนรากฟันของคุณจะบอกอะไร
เมื่อรากฟันของคุณกำาลังอ่อนแอ
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ร�กฟัน
หรือเปล่า

กำาลงับอกอะไรเรา
?
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การรักษารากฟันคือการซ่อมแซมรากฟันในส่วนที่เสียไป
จำานวนหนึ่งให้กลับมาทำาหน้าที่ยึดส่วนประกอบของฟันไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม เพื่อไม่ให้ฟันซี่รากฟันอ่อนแอ
หลุดไป โดยการรักษาก็คือเชื้อโรคที่อยู่ภายในนั้นทำาให้เกิด
อักเสบหรือการติดเชื้อได้ จึงต้องนำาเชื้อพวกนี้ออกจาก
โพรงประสาทฟันและทำาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคไป 
และซ่อมแซมด้วยการอุดคลองรากฟันและบูรณะตัวฟัน
ขึ้นมา เพื่อให้ฟันกลับมาแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ปกติ
เหมือนเดิม

คืออะไร?

ปัจจุบันการรักษารากฟันมีด้วยกัน 2 กรณี คือการรักษา
รากฟันทั่วไป และการรักษาแบบการตัดส่วนปลายรากที่เสีย
ออก เราลองมาดูทั้ง 2 กรณีนี้กันว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เมื่อถึงเวล�รักษ�ร�กฟัน
ขั้นตอนการรักษาคือ...

ร�กฟัน
การรักษา
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ทันตแพทย์จะทำาการการทำาความสะอาดเชื้อ
โรคที่อยู่ในโพรงประสาทฟัน รวมถึงเนื้อฟันที่
อักเสบและติดเชื้อออกให้หมด

ใส่ยาลงในคลองรากฟันและใช้วัสดุอุดปิด
บริเวณรากฟันไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ำา
หลังจากนั้นรอดูอาการ

บางคนอาจมีหนองบริเวณปลายรากฟันเป็น
จำานวนมากหรือหลายจุด ทันตแพทย์ก็ต้อง
ทำาความสะอาดและใส่ยาให้จนกว่าคลอง
รากฟันจะไม่มีการติดเชื้อและการอักเสบ ซึ่งก็
ต้องคอยดูอาการในแต่ละครั้งที่ทันตแพทย์นัด
เช่นกัน จนกว่าคนไข้จะไม่มีอาการอักเสบและ
อาการติดเชื้อนั้นแล้ว

บางคนอาจมีหนองบริเวณปลายรากฟันเป็น
จำานวนมากหรือหลายจุด ทันตแพทย์ก็ต้อง
ทำาความสะอาดและใส่ยาให้จนกว่าคลอง
รากฟันจะไม่มีการติดเชื้อและการอักเสบ ซึ่งก็
ต้องคอยดูอาการในแต่ละครั้งที่ทันตแพทย์นัด
เช่นกัน จนกว่าคนไข้จะไม่มีอาการอักเสบและ
อาการติดเชื้อนั้นแล้ว

เมื่อทันตแพทย์ประเมินอาการอย่างละเอียดว่า
ไม่มีการติดเชื้อแล้ว ก็จะอุดปิดคลองรากฟัน
ถาวรและบูรณะตัวฟันต่อ

เป็นขั้นตอนของการบูรณะตัวฟันหลังจากการ
รักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นการครอบฟันเพื่อให้ฟันมีความแข็งแรง
มากขึ้น แต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพตัว
ฟันของคนไข้ที่หลงเหลืออยู่ด้วยเช่นกัน

ก�รรักษ�ร�กฟัน ทั่วไป

ซึ่งต้องทำาความเข้าใจก่อนด้วยการรักษาใน
กรณีนี้ อาจจะนับเป็นขั้นตอนต่อจากวิธีการ
รักษาแบบแรกก็ได้ หากการรักษาในวิธีทั่วไปแล้ว
แต่รากฟันของคนไข้ยังมีการติดเชื้อ
และการอักเสบอยู่

ทันตแพทย์จะผ่าตัดเปิดส่วนเหงือกเล็กน้อย
ที่ตรงกับบริเวณรากฟันที่ยังเป็นหนองหรือยัง
มีการติดเชื้ออยู่ เพื่อทำาการตัดปลายรากฟัน
บางส่วนที่มีปัญหานั้นทิ้ง

ทำาความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อโรคและอุดวัสดุ
เข้าไปในส่วนปลายรากฟัน โดยวัสดุดังกล่าว
จะไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อรวมถึงเนื้อเยื่อ
บริเวณรอบปลายรากฟัน จากนั้นทันตแพทย์
จึงทำาการปิดแผล

ก�รรักษ�แบบ
การตัดส่วนปลายรากที่เสียออก
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ปัจจุบันมีเครื่องมือทางด้านทันตกรรมเพื่อเป็นตัวช่วย
ในการรักษาคนไข้ที่ต้องการเข้ารับการรักษารากมากขึ้น 
เนื่องจากรากฟันนั้นมีขนาดเล็กมาก ซึ่งอาจทำาให้ความ
แม่นยำาหรือการมองเห็นนั้นเป็นไปอย่างลำาบาก เราเรียก
เครื่องมือนี้ว่า Endodontics Microscope หรือ
กล้องจุลศัลยกรรม ที่ทำาหน้าที่ขยายคลองรากฟัน
ที่มีขนาดเล็กให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างที่ทราบว่า
ส่วนประกอบในฟันค่อนข้างซับซ้อน และระบบ
คลองรากฟันในแต่ละซี่ จะมีขนาด จำานวน และรูปร่าง
ที่แตกต่างกันไป ด้วยข้อจำากัดในการมองเห็น ทำาให้

ด้วยกล้อง
ในการรักษา ที่แม่นยำา

ผลลัพธ์
E n d o d o n t i c s
M i c r o s c o p e

ตัวช่วยเพื่อ

การรักษาด้วยตาเปล่าค่อนข้าง
ยาก ในกรณีที่คลองรากฟันตีบ
แคบ ก็จะช่วยในการหารอยแตก
ร้าวในฟันและคลองรากฟันด้วย 
รวมถึงรอยทะลุของคลองรากฟัน 
ซึ่งเครื่องมือตัวนี้ก็มีส่วนช่วยให้
ทันตแพทย์ทำางานได้ง่ายยิ่งขึ้น 
และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำางานและผลลัพธ์ของการรักษา
ที่แม่นยำามากขึ้นด้วยนั่นเอง



รักษ�ร�กฟัน ทำาไม? 06

การเตรียมตัวสำาหรับเข้ารับการรักษารากฟัน 
คนไข้ต้องคอยสังเกตตนเองก่อนเนื่องจาก
กระบวนการรักษารากฟันนั้นไม่สามารถรักษา
และสำาเร็จได้ภายในวันเดียว รวมถึงคนไข้ต้องรักษา
ตนเองไม่ให้อาการที่เป็นอยู่เกิดขึ้นมากกว่าเดิม
เช่น เมื่อทันตแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าคนไข้อยู่ในเกณฑ์
ที่รากฟันมีปัญหาและต้องเข้ารับการรักษาคนไข้
ก็ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีลักษณะแข็ง
เพื่อทำาลายรากฟันไปมากกว่าเดิม

และ
เมื่อต้อง รักษ�ร�กฟัน

การดูแลตนเอง
การเตรียมตัวตนเอง

หลังจากที่คนไข้ ได้รับการรักษา
เสร็จสิ้นแล้ว การดูแลตนเอง
ก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย
เพราะหลังการรักษาคนไข้
ก็ยังต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิต
รวมถึงเรื่องอาหารการกิน
ด้วยเช่นกัน และวิธีการดูแลทั้ง
ระหว่างการรักษาและหลัง
การรักษาคือ...
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ระมัดระวังอาหารที่จะรับประทาน ประเภทของแข็ง 
พยายามเคี้ยวอาหารโดยเลี่ยงบริเวณที่รักษา
รากฟัน เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือน 
เนื่องจากอาจจะทำาให้พื้นที่ได้รับการรักษา 
แตก หรือ หักได้

รักษาความสะอาดด้วยการแปรงฟันและใช้ ไหม
ขัดฟันร่วมด้วยเพื่อลดการสะสมของเศษอาหาร
ตามซอกฟัน

งดอาหารหลังจากการรักษารากฟันก่อน เพราะ
ช่วงก่อนการรักษาทันตแพทย์ต้องฉีดยาชา ควร
รอให้ยาชาหมดฤทธิ์ก่อนเพื่อป้องกันการกัดลิ้น
และกระพุ้งแก้มตัวเอง

หากรู้สึกว่ามีชั้นบางๆ หลุดระหว่างการเติมวัสดุ
อุดฟัน ถือเป็นเรื่องปกติ แต่หากว่ารู้สึกว่ามี
วัสดุหลุดออกมาในลักษณะเป็นก้อน ควรรีบแจ้ง
ทันตแพทย์เพื่อแก้ ไขอาการดังกล่าวทันที
คนไข้จะมีอาการเจ็บปวดหลังการรักษา 

เนื่องจากยังมีเชื้อโรคที่ติดอยู่โพรงประสาทฟัน 
แต่อาการเหล่านั้นจะหายไปเมื่อทันตแพทย์ ได้
ทำาความสะอาดคลองรากฟันจนหมดแล้วนั่นเอง

2 – 3 วันหลังการรักษาอาจจะรู้สึกว่าเหงือก
บริเวณที่รักษารากฟันซี่นั้นนิ่มลง คนไข้ ไม่ต้อง
เป็นกังวลเนื่องจากเป็นไปตามธรรมชาติของ
ร่างกายเมื่อได้รับการรักษา เมื่อร่างกายฟื้นฟู
แล้วก็จะกลับมาเป็นปกติตามระยะเวลาต่อไป

ช่วงแรกๆ อาจจะมีอาการเจ็บตุ่ยๆ บริเวณซี่ที่
รักษาได้บ่อย ซึ่งหากคนไข้มีอาการเจ็บปวดก็
สามารถระงับอาการด้วยยาแก้ปวด จำาพวก
พาราเซตามอล หรือยาแก้ปวดไอบูโพรเฟน ซึ่ง
คนไข้ควรรับยาตามคำาแนะนำาของทันตแพทย์ ไม่
ควรทานยาแก้ปวดดังกล่าวเกิน 7 วัน และหาก
อาการดังกล่าวยังไม่ดีขึ้นควรแจ้งให้ทันตแพทย์
ทราบเพื่อตรวจสอบอาการต่อไป
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เหงือกและฟันที่รักษารากฟันมีอาการบวมแดง 
รวมถึงมีอาการเจ็บปวดต่อเนื่องนานเกิน 4 – 5 วัน

มีอาการแพ้ยาที่ทันตแพทย์ ได้สั่งจ่ายไปเพื่อรับ
ประทานหลังการรักษารากฟัน เช่น ยาแก้ปวด
ชนิดไอบูโพรเฟน เนื่องจากเป็นยาแก้ปวดขนาดแรง 
หากมีอาการผื่นคัน ลมพิษขึ้น ควรหยุดยา
และรีบเข้าพบแพทย์ทันที

การเคี้ยวลำาบากกว่าปกติ หรือการสบฟันที่ผิดปกติ
ไป โดยให้ความรู้สึกที่การสบฟันไม่มีความเสมอกัน

กลับไปมีอาการปวดฟัน เสียวฟันมาก เหมือนก่อน
การยังไม่ได้รักษารากฟัน

วัสดุครอบฟันหลุดหลังจากการรักษา

อาการทั้งหมดที่กล่าวมาหากเกิดขึ้น คนไข้ต้องรีบเข้าพบทันตแพทย์ทันที 
เพื่อให้ทันตแพทย์รีบตรวจสอบอาการและทำาการแก้ไข หากปล่อยไว้การรักษา

และระยะเวลาที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นการรักษาที่ไม่ประสบผลสำาเร็จ
เพราะฉะนั้นหากคนไข้ทราบถึงปัญหาของรากฟันแล้ว จึงควรสังเกตตนเอง

ถึงสุขภาพช่องปากและฟันอยู่สม่ำาเสมอ ว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่ 
เพราะสาเหตุเบื้องต้นหลักๆ แล้ว บางคนอาจคิดว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรง

จึงปล่อยไว้เป็นระยะเวลานาน แต่การพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน ถือเป็น
การดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพช่องปากและฟันอีกวิธีหนึ่งที่ควรปฏิบัติ 
เพราะการรักษารากฟันอาจเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่สามารถจะทำาให้

ฟันของคุณยังแข็งแรงและพร้อมใช้งานได้อย่างยาวนาน

ที่ต้องรีบเข้าพบ
ทันที

อันตร�ย
ทันตแพทย์

อาการข้างเคียง


