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บทคัดย่อ 

การปลูกฟันโดยตั้งใจเป็นทางเลือกสุดท้ายในการเก็บฟันไว้ในช่องปาก เมื่อการรักษาคลองรากฟันโดยวิธี
ปกติประสบความล้มเหลว ไม่สามารถรื้อและให้การรักษาคลองรากฟันซ้้าได้ รวมทั้งไม่สามารถท้าการรักษาโดยการ
ท้าศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ในต้าแหน่งซีฟ่ันนั้น ๆ อย่างไรกต็ามการปลูกฟันโดยตั้งใจนั้นไม่สามารถท้าได้ในทุกกรณ ี
จ้าเป็นต้องมีการเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสม การรักษาดังกล่าวมผีลส้าเรจ็ของการรักษาที่ด ีหากให้การรักษาอย่างถูกต้อง 
มีค่าใช้จ่ายต่้า ความล้มเหลวท่ีพบ ได้แก่ ฟันแตกระหว่างการถอนฟัน มีการสญูสลายของรากฟันร่วมกับการอักเสบ
รอบรากฟัน และเกิดฟันยดึตดิ บทความปริทัศน์ฉบับนีไ้ด้รวบรวม ข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการปลูกฟันโดยตั้งใจ 
ขั้นตอนการรักษา อัตรารอด และความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้น 

 

ค าส าคัญ การปลูกฟันโดยตั้งใจ, การรักษาคลองรากฟัน, การปลูกถ่ายฟัน,  

 

Abstract 

Intentional replantation is the treatment of choice when conventional root canal 
treatment is failed, or non-surgical and surgical endodontic retreatment are not indicated. 
Although its success rate is very high and its cost is inexpensive, case selection and proper 
treatment are mandatory. Crown fracture during tooth extraction, root resorption and ankylosis 
are common failures of the treatment. This article reviews indications, contraindications, 
treatment protocols, survival rate and failure of the intentional replantation. 
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บทน า 

การปลูกฟันโดยตั้งใจ คือ การตั้งใจ
ถอนฟันออกมาจากกระดูกเบ้าฟัน เพ่ือจัดการ
คลองรากฟันส่วนปลายรากที่มีปัญหา แล้วน้า
ฟันซี่นั้นใส่กลับคืนในกระดูกเบ้าฟันเดิม 

(Grossman, 1966) โดยปกติเมื่อการรักษา
คลองรากฟันครั้งแรกประสบความล้มเหลว 
ทันตแพทย์จะแก้ปัญหาด้วยการรักษาคลอง
รากฟันซ้้า (retreatment) หรือศัลยกรรมเอ็น
โดดอนต์ (endodontic surgery) แต่ในบาง
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กรณีไม่สามารถแก้ไขด้วยสองวิธีนี้ การปลูก
ฟันโดยตั้งใจจึงถูกใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายใน
การเก็บฟันไว้ในปากแทนการถอนฟัน 
(Dryden & Arens, 1994;  Weine, 1980) 
อย่างไรก็ตามผลส้าเร็จของการรักษาขึ้นอยู่กับ
การเลือกผู้ป่วย และวิธีการรักษาท่ีเหมาะสม 

 
ส่วนเนื้อหา 

ข้อบ่งชี้ในการปลูกฟันโดยตั้งใจมีหลาย
กรณี ได้แก่ ฟันที่รักษาคลองรากฟันโดยวิธี
ปกติแล้วล้มเหลว ไม่สามารถท้าการรักษา
คลองรากฟันซ้้า เนื่องจากมีกายวิภาคของ
คลองรากฟันที่ซับซ้อน (Jang et al., 2016) 
มีการขยายคลองรากฟันผิดทาง  เกิดขั้น 
(ledge) ทีไ่ม่สามารถกลับสู่คลองรากเดิมได้ มี
การอุดตันภายในคลองรากฟัน ซึ่งเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น มีนิ่วในฟัน (pulp stone) มี
เครื่องมือหักคาอยู่ (Grossman, 1966) หรือ
ในฟันที่รักษาคลองรากฟันโดยวิธีปกติแล้ว
ล้มเหลว ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการ
ท้าศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ เนื่องจากต้าแหน่ง
ของรากฟันอยู่ใกล้กับโครงสร้างทางกายวิภาค
ที่ส้ าคัญ เช่น  ฟันกรามบนที่อยู่ ใกล้ โพรง
อากาศขากรรไกรบน (maxillary sinus) ฟัน
กรามน้อยล่างที่อยู่ ใกล้รูข้างคาง (mental 
foramen) หรือฟันกรามล่างที่อยู่ใกล้คลอง
ขากรรไกรล่าง (mandibular canal) (Guy & 
Goerig, 1984) ซึ่งการท้าศัลยกรรมมีความ
เสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อหลอดเลือดและ
เส้นประสาทได้ นอกจากนี้ต้าแหน่งฟันที่ใน
บริเวณที่มีกระดูกล้อมรอบรากฟันหนา เช่น 
ฟันกรามล่างซี่ที่ 2 (mandibular second 
molar) (Guy & Goerig, 1984; Kany, 
2002)  ท้าให้ยากต่อการเข้าท้าศัลยกรรมใน
บริเวณปลายรากเช่นกัน เนื่องจากแนวฟันอยู่
ทางด้านใกล้ลิ้น ท้าให้มีกระดูกด้านข้างแก้มที่

หนากว่า และยังเป็นต้าแหน่งของสันเฉียง
ขากรรไกรล่าง (external oblique ridge) 
(Kratchman, 1997) ฟันที่รักษาคลองราก
โดยวิธีปกติแล้ วล้ม เหลว  แก้ ไขด้วยการ
ท้าศัลยกรรมแล้ว แต่ไม่ประสบความส้าเร็จ 
ผู้ป่วยยังคงมีอาการปวดอยู่  มีทางเดินของ
หนอง มีการบวม หรือไม่เกิดการหายของรอย
โรค ฟันที่เกิดรอยทะลุ (perforation) ใน
ต้าแหน่งที่ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการ
ท้าศัลยกรรมหรืออุดซ่อมแซม เช่น ฟันกราม
น้อยบน (maxillary premolar) ที่เกิดรอย
ทะลุบริเวณด้านใกล้แก้มของรากฟันด้าน
เพดาน (buccal surface of the palatal 
root) ในขณะเตรียมช่องส้าหรับเดือยฟัน การ
ท้าศัลยกรรมเพ่ือซ่อมแซมรอยทะลุนั้น ต้อง
กรอเปิดกระดูกด้านใกล้แก้ม และตัดรากฟัน
ใกล้แก้มออก เพ่ือให้มีช่องในการเข้าซ่อมแซม
รอยทะลุได้ ซึ่งอาจท้าให้อัตราส่วนของตัวฟัน
ต่อรากฟัน (crown-root ratio) น้อยลง 
(Kratchman, 1997) ฟันที่มีสิ่งแปลกปลอม
อยู่เลยออกไปนอกรูเปิดปลายรากฟัน (apical 
foramen) และท้าให้เกิดการระคายเคือง เช่น 
มีชิ้นส่วนของกัตตาเปอร์ชาที่เกินออกจากส่วน
ที่อุดอยู่ในคลองรากฟัน (Guy & Goerig, 
1984) ผู้ป่วยที่มีช่องว่างระหว่างด้านบดเคี้ยว 
(interocclusal space) ไม่เพียงพอในการ
รักษาคลองรากฟันโดยวิธีปกติ เช่น ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาในการเคลื่อนที่ของข้อต่อขากรรไกร 
และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง (Dryden, 1989) 
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถฝังรากฟันเทียม หรือผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการถอนฟัน
และท้ารากฟันเทียม (Grzanich et al., 
2017) รวมทั้งในฟันน้้านมที่ต้องใช้ในการเก็บ
รั กษาช่ อ งว่ า งส้ าหรั บ ฟันแท้ ในอนาคต 
(Kratchman, 1997)   
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ข้อห้ามของการปลูกฟันโดยตั้งใจ ทันต
แพทย์มักจะไม่พิจารณาให้การรักษาท้าใน
กรณีผู้ป่วยที่มีโรคประจ้าตัวเกี่ยวกับภาวะ
เลือดไหลผิดปกติ (bleeding disorder) หรือ
มีปัญหาเกี่ยวกับการหายของบาดแผล (Guy 
& Goerig, 1984) ฟันที่เป็นโรคปริทันต์
ร่วมกับการสูญสลายของกระดูกรุนแรง มีฟัน
โยกหรือมีการท้าลายกระดูกบริเวณง่ามราก
ฟัน(Raghoebar & Vissink, 1999) ฟันที่
สูญเสียเนื้อฟันไปมากจนไม่สามารถบูรณะได้ 
ฟันรากโค้งหรือรากกาง มีกระดูกระหว่างราก
ฟันมาก ท้าให้การถอนฟันและใส่ฟันกลับคืนสู่
ต้าแหน่งเดิมท้าได้ยาก หรืออาจเกิดรากหัก
ในขณะถอน ท้าให้สัดส่วนของตัวฟันต่อราก
ฟัน (crown-root ratio) ไม่เหมาะสม 
(Nosonowitz & Stanley, 1984; 
Lindeberg et al., 1986; Bender & 
Rossman, 1993) รวมถึงฟันที่มีรอยแตกตาม
แนวดิ่งของรากฟัน (vertical root fracture) 
(Peer, 2004) 

วิธีการปลูกฟันโดยตั้งใจ  อาศัยการ
ท้างานร่วมกันระหว่างทันตแพทย์ 2 คน คน
หนึ่งถอนฟันและเตรียมเบ้าฟัน อีกคนหนึ่ง
ท้างานเอ็นโดดอนติกส์และปลูกฟันคืนสู่เบ้า
ฟัน โดยแนะน้าให้ใช้ถุงมือแบบปลอดเชื้อทั้ง
สองคน (Rouhani et al., 2011; Grzanich 
et al., 2017) ขั้นตอนการปลูกฟันโดยตั้งใจ
แสดงในภาพที่ 1 โดยขั้นตอนแรกควรท้าให้
บริเวณที่ท้าการรักษาปราศจากเชื้อ โดยก้าจัด
คราบจุลินทรีย์ และหินน้้ าลายออก บาง
การศึกษาแนะน้าให้ใช้น้้ายาคลอเฮกซิดีนที่ค
วามเข้มข้นร้อยละ 0.12-2 ร่วมด้วย (Becker, 
2018) ส้าหรับการให้ยาปฏิชีวนะก่อนการ
รักษาเพ่ือลดโอกาสปนเปื้อนแบคทีเรียทั้งใน
ส่วนของฟันและกระดูกเบ้าฟันที่อาจท้าให้เกิด
การติดเชื้อบริ เวณผิวรากฟัน  ยังคงเป็นที่

ถกเถียงกันอยู่ ส่วนใหญ่พิจารณาให้เฉพาะ
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ 
(infective endocarditis) โดยพิจารณาตาม
แนวทางการให้ยาปฏิชี วนะของสมาคม
โ ร ค หั ว ใ จ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า 
(American Heart Association: AHA) ก่อน
การท้าหัตถการ 1 ชั่วโมง (Niemczyk, 2001) 
จากนั้นฉีดยาชาเฉพาะที่ ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการ
ฉีดเข้าช่องเนื้อเยื่อปริทันต์ (intraligamental 
injection) เนื่องจากท้าให้เนื้อเยื่อปริทันต์ของ
ฟันได้รับอันตราย (Kim, 1986) การถอนฟัน
ต้องท้าด้วยความระมัดระวังอย่างมาก ไม่
แนะน้าให้ใช้เครื่องงัด (elevator) เพราะ
ปลายของเครื่องมืออาจท้าอันตรายต่อชั้น
เคลือบฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์ การใช้คีมถอน
ฟันให้ต้าแหน่งคีมจับอยู่เหนือรอยต่อระหว่าง
เคลือบฟันและเคลือบรากฟัน ใช้แถบยาง 
(rubber band) รัดตรงบริเวณด้ามของคีม
ถอนฟันเพ่ือให้จับฟันได้แน่นพอเหมาะ ไม่ไถล
ลงไปบริเวณชั้นผิวรากฟัน และป้องกันการ
ออกแรงบีบฟันที่มากเกินไปในขณะที่ถอนฟัน 
อาจท้ า ให้ เกิดการแตกหักของตั ว ฟันได้ 
(Kratchman, 1997) โยกฟันในแนวใกล้แก้ม-
ใกล้ลิ้นอย่างช้า ๆ ให้เกิดการขยายของกระดูก
เบ้าฟันก่อน เพ่ือป้องกันการแตกหักของราก
ฟัน หลังจากถอนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จับ
บริเวณตัวฟันด้วยผ้าก๊อซชุบน้้าเกลือ โดยใช้
นิ้วมือหรือใช้คีมจับ หลีกเลี่ยงการจับบริเวณ
รากฟัน จากนั้นจุ่ ม ฟันในสารละลายที่มี
ความสามารถในการรักษาความมีชีวิตของ
เนื้อเยื่อปริทันต์ และน้าขึ้นมาตรวจดูรอยร้าว 
หรือความผิดปกติที่รากฟัน เช่น รอยทะลุต่าง 
ๆ โดยอาจใช้ไฟเบอร์ออปติก (fiber optic) 
ร่ ว มกั บ ก าร ใ ช้ แ ว่ นขย ายหรื อ ใ ช้ ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์ (microscope)(Marrow & 
Rubinstein, 2002) ท้าการตัดปลายรากฟัน
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นอกช่องปากด้วยหัวกรอเร็วหรืออัลตราโซ
นิกส์ และอุดย้อนปลายรากด้วยไบโอเดนทีน 
(Biodentine) เอ็มทีเอ (MTA) หรือซุปเปอร์อี
บีเอ (Super EBA) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
โดยให้มีความยาวของวัสดุอุดปลายรากอย่าง
น้อย 3 มิลลิเมตร(Becker, 2018) ซ่ึงควรท้า
อย่างรวดเร็ว เพ่ือไม่ให้ฟันอยู่ภายนอกช่อง
ปากในสภาวะที่แห้งนานเกิน 5–10 นาที 
(Kinirons et al., 2000] ในขณะที่ท้าการ
เตรี ยม ฟันนอกช่ อ งปาก  คว รจุ่ ม ฟัน ใน
สารละลายที่สามารถรักษาความมีชีวิตของ
เนื้ อเยื่ อปริทันต์ ได้ดี  เช่น  น้้ า เกลือ  หรือ
สารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอลต์  (Hank’s 
balance salt: HBSS) อย่างสม่้าเสมอ หรือให้
ผู้ช่วยคอยฉีดน้้าเกลือ หรือสารละลายแฮงค์บา
ลานซ์ซอลต์ตลอดเวลา โดยระยะเวลาที่ดีที่สุด
ภายหลังจากถอนฟันและฟันอยู่นอกช่องปาก 
ไม่ควรนานเกิน 10–15 นาที (Grzanich et 
al., 2017)  

การเตรียมเบ้าฟันท้าได้โดยการล้างลิ่ม
เลือด (blood clot) ที่อยู่ในกระดูกเบ้าฟัน
ด้วยน้้าเกลือ ดูดด้วยเครื่องดูดในระดับเบา 
หากมีเนื้อเยื่อแกรนูเลชัน (granulation 
tissue) ให้ขูดที่บริเวณก้นเบ้าฟันเท่านั้น  ไม่
แนะน้าให้ขูดผนังเบ้าฟัน เพราะจะเป็นการ
ท้าลายเนื้อเยื่อปริทันต์ที่มีชีวิตออกไป อาจ
น้ า ไปสู่ ก ารสูญสลายของรากฟัน  ( root 
resorption ได้ (Guy & Goerig, 1984) 
หลังจากเตรียมฟันและเบ้าฟันเรียบร้อยแล้ว 
ให้ปลูกฟันกลับเข้าสู่เบ้าฟันในต้าแหน่งเดิม
ทันที ใช้มือบีบกระดูกด้านใกล้แก้มและใกล้ลิ้น
เข้าหากัน และกดให้รากฟันแนบกับผนังเบ้า
ฟัน (Grossman, 1966; Becker, 2018) ให้
ผู้ป่วยกัดผ้าโปร่ง (gauze) หรือแท่งไม้ไว้สักครู่ 
แล้วตรวจสอบดูแนวการปลูกฟันกลับว่าอยู่ใน
ต้าแหน่งเดิมหรือไม่ ตรวจสอบการกัดสบ และ

ถ่ายภาพรังสีเพ่ือตรวจสอบดูต้าแหน่งอีกครั้ง 
ถ้าฟันสามารถยึดอยู่ได้อย่างมั่นคงก็ไม่มีความ
จ้าเป็นต้องยึดกับฟันข้างเคียง แต่ถ้าฟันโยก
มากควรท้าการยึดฟันที่สามารถท้าให้เกิดการ
โ ย ก ใ น ร ะดั บ ส รี ร วิ ท ย า  ( physiological 
mobility) ได้ เช่น เปอรโิอแพค (perio-pack) 
ห รื อ  สิ่ ง ใ ช้ เ ย็ บ โ ม โ น ฟิ ล า เ ม น ต์ 
(monofilament suture) แทนการใช้เฝือก
ยึดฟัน และไม่ควรยึดฟันนานเกิน 7–10 วัน 
เพ่ือป้องกันการเกิดฟันยึดติด ส้าหรับการดูแล
ภายหลังการรักษา แนะน้าให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยง
การใช้งานในฟันที่ท้าการรักษา รับประทาน
อาหารอ่อน ท้าความสะอาดบริเวณที่ปลูกฟัน
เบาๆ บ้วนด้วยน้้าเกลืออุ่น บางการศึกษา
แนะน้าให้ใช้น้้ายาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนความ
เข้มข้นร้อยละ 0.12 นาน 2 อาทิตย์ (Jang et 
al., 2016) รับประทานยาแก้ปวด นัดผู้ป่วย
กลับมาเอาที่ยึดฟันออก 7–10 วันในกรณีที่ใช้
ที่ยึดฟัน และติดตามผลการรักษา 2 6 และ 
12 เดือน และทุก ๆ ปีภายหลังการรักษา
(Marrow & Rubinstein, 2002) 

การวัดผลส้าเร็จของการรักษา ส่วน
ใหญ่ใช้อัตรารอด (survival rate) ของฟัน 
โดยอาศัยการตรวจทางคลินิกและภาพรังสี  
เกณฑ์ชี้วัดอัตรารอด ได้แก่ ฟันที่สามารถอยู่
ในช่องปากได้โดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการใด ๆ มี
รอยโรครอบรากฟันขนาดเท่าเดิมหรือลดลง มี
การโยกในระดับปกติ มีการสูญสลายของราก
ฟันอยู่ในขอบเขตจ้ากัด (Jang et al., 2016) 
ทั้งนี้มีรายงานถึงอัตรารอดของฟันตั้งแต่ร้อย
ละ 81-94 ซึ่งอัตรารอดดังกล่าวขึ้นกับปัจจัย
หลายประการ เช่น ระยะเวลาในการติดตาม
ผลหลังการปลูกฟัน ขั้นตอนและวิธีการปลูก
ฟัน เกณฑ์ในการวัดผลความส้าเร็จที่แตกต่าง
กัน โดย Torabinajad และคณะ ในปี 2015 
รายงานอัตรารอดของการปลูกฟันโดยตั้งใจที่
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ร้อยละ 88 เมื่อติดตามผลอย่างน้อย 2 ปี 
(Torabinajad et al., 2015) และร้อยละ 73-
93 เมื่อติดตามผลระยะยาว 11-12  ปี (Jang 
et al., 2016; Cho et al., 2016)   

ความส้าเร็จในการปลูกฟันโดยตั้งใจ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเก็บความมีชีวิต
ของเนื้อเยื่อปริทันต์ (periodontium) ไว้ Van 
Hassel และคณะ ในปี 1980 ได้ท้าการปลูก
ฟันหน้าบนซี่ข้าง (maxillary lateral incisor) 
ของลิงจ้านวน 48 ซี่ โดยครึ่งหนึ่งก้าจัด
เนื้อเยื่อปริทันต์ออก และอีกครึ่งหนึ่งทิ้งไว้
ตามปกติ หลังจากนั้นติดตามผล 16-39 เดือน 
พบว่ากลุ่มที่มีการก้าจัดเนื้อเยื่อปริทันต์มีการ
สูญสลายของรากฟันเกิดขึ้นมากกว่ากลุ่มที่มี
เนื้อเยื่อปริทันต์ปกติ (Van Hassel et al.,  
1980) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Andreasen ในปี 1981 ที่สนับสนุนว่าการมี
ชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันต์หลังปลูกฟันจะท้าให้
เกิดการสูญสลายของรากฟันน้อยกว่า โดยได้
ท้าการปลูกฟันหน้าบนซี่กลาง (maxillary 
center incisor) ของลิงที่ถูกท้าให้เนื้อเยื่อปริ
ทันต์ตายใน 2 ลักษณะคือ เก็บไว้ในสภาวะ
แห้ง และโดยการขูดท้าลายผิวรากฟันเป็น
บริเวณต่าง ๆ กันตั้งแต่ 1 ถึง 16 ตาราง
มิลลิเมตร จากนั้นติดตามการสูญสลายของ
รากฟัน ทั้ งการสูญสลายจากผิวรากฟัน 
(surface resorption) การสูญสลายของราก
ฟันร่วมกับการอักเสบ (inflammatory 
resorption) และการสูญสลายของรากฟัน
แทนที่  (replacement resorption) 
เปรียบเทียบกันที่ระยะเวลา 2 4 และ 8 
สัปดาห์ภายหลังการปลูกฟัน พบว่าการสูญ
สลายของรากฟันแทนที่มีค่าเฉลี่ยลดลงเมื่อ
เวลาผ่านไปนานขึ้น และเมื่อพ้ืนที่การท้าลาย
ของเนื้อเยื่อปริทันต์มีบริเวณเล็กน้อย จะมีการ
หายได้ดีกว่าในกลุ่มที่มีการท้าลายขนาดใหญ่

ขึ้น ส่วนการสูญสลายของรากฟันร่วมกับการ
อักเสบ และการสูญสลายจากผิวรากฟันจะพบ
ได้มากในกลุ่มที่มีการท้าลายของเนื้อเยื่อปริ
ทันต์มากกว่ากลุ่มควบคุม (Andreasen, 
1981) นอกจากนี้การมีสุขภาพของอวัยวะปริ
ทันต์และกระดูกรองรับที่ดี จะท้าให้การปลูก
ฟันโดยตั้งใจประสบผลส้าเร็จ เนื่องจากการมี
เลือดมาหล่อเลี้ยงมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นเฝือก
ยึดฟันตามธรรมชาติให้กับฟันที่ปลูกกลับด้วย
(Guy & Goerig, 1984) 

Jang และคณะ ในปี 2016 พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความส้าเร็จในการรักษา ได้แก่ 
ระยะเวลาที่ฟันอยู่นอกเบ้าฟัน และวัสดุอุด
ปลายรากฟัน โดยพบว่าระยะเวลานานกว่า 
15 นาที และการเลือกใช้เอ็มทีเอเป็นวัสดุอุด
ปลายราก ให้ผลส้าเร็จในการรักษาต่้าลง 
ในขณะที่ปัจจัยด้านอายุ เพศ การมีร่องลึกปริ
ทันต์มากกว่า 6 มิลลิเมตร การมีตุ่มหนอง
ปลายราก คุณภาพของวัสดุอุดภายในคลอง
ราก การมีเดือยฟัน การยึดฟันโดยใช้เฝือกยึด
ฟัน การสูญสลายของรากฟันและการยึดติด
ของ ฟันภายหลั ง กา ร รั กษา  ไ ม่ มี ผ ลต่ อ
ความส้าเร็จของการรักษา (Jang et al., 
2016) ปัจจัยเรื่องเพศของผู้ป่วย ต้าแหน่งของ
ฟันบนขากรรไกร และความยากง่ายในการ
ถอนฟัน (Deeb et al., 1965; Emmertsen, 
1966) รวมถึงการมีรอยโรคก่อนปลูกฟันโดย
ตั้งใจ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราความ
ความส้าเร็จเช่นกัน (Emmertsen, 1966) 
Cho และคณะ ในปี 2017 พบว่าอัตรา
ความส้าเร็จในการปลูกฟันโดยตั้งใจในฟันที่มี
ร่องลึกปริทันต์มากกว่า 6 มิลลิเมตร 1 
ต้าแหน่งสูงกว่าฟันที่มีร่องลึกปริทันต์มากกว่า 
6 มิลลิเมตรมากกว่า 1 ต้าแหน่งอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (Cho et al., 2017) 
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ความล้มเหลวของการปลูกฟันโดยตั้งใจ 
พบได้ตั้งแต่การแตกหักของตัวฟันและรากฟัน
ในขั้นตอนการถอนฟัน ภายหลังการติดตาม
ผลการรักษา ผู้ป่วยยังคงมีอาการปวดเรื้อรัง 
รอยโรครอบรากเดิมมีขนาดเพ่ิมขึ้น รวมถึง
การเกิดการสูญสลายของรากฟันร่วมกับการ
อักเสบ และการสูญสลายของรากฟันแทนที่
ขั้นรุนแรง อันเป็นสาเหตุให้ฟันซี่นั้นถูกถอนใน
ที่สุด แต่การสูญสลายของรากฟันแทนที่เพียง
บางต้าแหน่ง ไม่จัดเป็นความล้มเหลวของการ
ปลูกฟันโดยตั้งใจ (Kratchman, 1997)  

การสูญสลายของรากฟันสามารถพบ
ได้หลายแบบ  อาจเกิดการสูญสลายของราก
ฟันแบบละลายจากผิวรากฟัน ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองต่อภยันตรายของเนื้อเยื่อปริทันต์ 
และผิวรากฟันที่มีขนาดจ้ากัด การสูญสลาย
ของรากฟันแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้อง
มีการอักเสบของเนื้อเยื่อมาเกี่ยวข้อง ไม่พบ
ความผิดปกติทางภาพรังสี และพบในฟันปกติ
ถึงร้อยละ 90 (Henry & Weinmann, 1951) 
สามารถหยุดการสูญสลายได้เองโดยธรรมชาติ 
ไม่จ้าเป็นต้องท้าการรักษาใด ๆ แต่ในกรณีที่มี
ภยันตรายเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อปริทันต์ มีการ
ท้าลายผิวของรากฟันและเกิดการเผยผึ่งของ
ท่อเนื้อฟัน (dentinal tubule) ที่เปิดต่อเนื่อง
ไปกับเนื้อเยื่อในที่ตายแล้ว อาจท้าให้เกิดการ
สูญสลายของรากฟันร่วมกับการอักเสบ 
การศึกษาของ Emmertsen และ 
Andreasen ศึกษาจากฟันกรามหลังที่ปลูก
ฟันโดยตั้งใจจ้านวน 100 ราย หลังจากติดตาม
ผลการรักษา 13 ปี โดยการตรวจทางคลินิก
และภาพรังสี พบว่าร้อยละ 34 ไม่เกิดการสูญ
สลายของรากฟัน มีฟัน 6 ซี่ ถูกถอนหลังรักษา 
6 เดือนถึง 10 ปี ซึ่ง 5 ซี่ จาก 6 ซ่ีมีการสูญ
สลายของรากฟันร่วมกับการอักเสบ เชื่อว่า
เกิดจากเนื้อเยื่อในฟันที่หลงเหลืออยู่ในคลอง

รากฟัน(Emmertsen & Andreasen, 1966)   
Torabinajad และคณะ ในปี 2015 รายงาน
ว่าพบการสูญสลายของรากได้ร้อยละ 11 หลัง
ติดตามผลอย่างน้อย 2 ปี โดยพบมากในช่วง 1 
ปีแรกภายหลังการรักษา (Torabinajad et 
al., 2015) นอกจากนี้ยังสามารถพบการสูญ
สลายแทนที่ (Messkoub, 1991; Peer, 
2004) ซึ่งเกิดจากการที่เนื้อเยื่อปริทันต์ชั้นใน
สุด (innermost layer of the periodontal 
membrane) ถูกท้าลายอย่างมาก ร่วมกับมี
การท้าลายเคลือบฟันอย่างรุนแรง ท้าให้การ
หายของบาดแผลเกิดจากเซลล์ของกระดูกเบ้า
ฟันที่อยู่ข้างเคียง แทนที่จะเป็นเซลล์ของ
เนื้อเยื่อปริทันต์ เกิดการยึดติดของรากฟันกับ
กระดูกเบ้า ฟัน (ankylosis) ภาพรังสี รอบ
ปล ายร าก ฟันของ ฟัน ที่ ยึ ด ติ ด จ ะมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเริ่มจากการจางหายไปของแถบ
เงาโปร่ งรั งสีของช่องเ อ็นยึดติดปริทัน ต์ 
ต่อจากนั้นจึงค่อย ๆ มีการแทนที่เนื้อรากฟัน
ด้วยกระดูก โดยทั่ว ไปจะสามารถให้การ
วินิจฉัยฟันที่ เกิดการยึดติดได้ในเวลา 4–6 
สัปดาห์ภายหลังจากปลูกฟันกลับ ซึ่งจาก
การศึกษาของ Andersson และคณะ ในปี 
1984 พบว่าหากมีการยึดติดมากกว่าร้อยละ 
20 ของรากฟัน จะท้าให้การโยกของฟัน
หายไป และมีเสียงเคาะที่ ฟันคล้ายโลหะ 
(metallic sound) (Andersson et al., 
1984)  

การสูญสลายของรากฟันในการปลูกฟัน
โดยตั้งใจ มีความสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาที่
ฟันอยู่นอกกระดูกเบ้าฟันนาน หรือเนื้อเยื่อปริ
ทันต์และกระดูกเบ้าฟันถูกท้าลายขณะถอน
ฟัน โดยการศึกษาของ Andreasen ในปี 
1980 พบว่าหลังจากถอนฟันหน้าบนและล่าง
ของลิงออกนอกช่องปากนาน 0 ถึง 18 นาที 
ในสภาวะที่แห้ง แล้วปลูกฟันกลับเข้าที่เดิม 
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พบว่าที่ 1, 2, 4, และ 8 สัปดาห์ กลุ่มที่อยู่
นอกช่องปากนาน 18 นาทีจะพบการสูญสลาย
ของรากฟันร่วมกับการอักเสบ และการสูญ
สลายของรากฟันแทนที่มากกว่ากลุ่มที่ใส่ฟัน
กลับเข้าที่ทันที (Andreasen, 1980) 
นอกจากนี้การปนเปื้อนของน้้าลายขณะปลูก
ฟันเข้าสู่กระดูกเบ้าฟัน ชนิดและการยึดฟันกับ
ฟันข้างเคียงเป็นเวลานานอาจท้าให้เกิดการ
สูญสลายของรากฟันได้ การใช้เฝือกยึดฟันที่
แข็งแรงตรึงแน่นยึดฟันปลูกให้อยู่นิ่งหลังการ
ปลูกฟัน นอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดการหายของ
เนื้อเยื่อปริทันต์แล้ว ยังเพ่ิมการโอกาสเกิดฟัน
ยึดติด (Nasjleti et al., 1982) และมี
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการยึดฟันไว้หลวมๆ 
จะช่วยให้เกิดการเรียงตัวของเนื้อเยื่อปริทันต์
ได้ดีกว่าการยึดไว้อย่างหนาแน่น (Massler,  
1974) 

 
บทวิจารณ์และสรุป 

การปลูกฟันโดยตั้งใจเป็นทางเลือก
หนึ่งในการรักษา เมื่อการรักษารากฟันหรือ
การท้าศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ไม่สามารถท้าได้
หรือไม่ประสบผลส้าเร็จ วิธีการนี้สามารถใช้
เป็นทางเลือกในการรักษาแทนการถอนฟัน
และใส่รากฟันเทียม เนื่องจากเป็นวิธีที่มีความ
น่าเชื่อถือและค่าใช้จ่ายต่้า (Becker, 2018) 
จึง เป็นวิ ธีที่ มีผลที่ ได้กับค่า ใช้จ่ าย (cost-
effectiveness) สูง แม้ว่าอัตรารอดของฟันที่
รักษาโดยการปลูกฟันโดยตั้งใจจะต่้ากว่าการ
ถอนฟันและท้ารากฟันเทียม คิดเป็นร้อยละ 
89.1 และ 96.3 ตามล้าดับ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบผลที่ได้กับค่าใช้จ่าย การปลูกฟัน
โดยตั้งใจซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบูรณะ
ฟัน ให้ผลที่ได้กับค่าใช้จ่ายดีกว่าการถอนฟัน
และท้ารากฟันเทียม (Mainkar, 2017) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการท้าศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์

แล้ว การปลูกฟันโดยตั้งใจ มีข้อดีที่เหนือกว่า
คือ ท้าได้ง่าย ใช้เวลาน้อยกว่า ประสิทธิภาพ
การตัดและอุดย้อนปลายรากภายนอกช่อง
ปากสามารถท้าได้ดีกว่า (Kratchman, 1997; 
Peer, 2004) แต่ข้อเสียที่ส้าคัญของการปลูก
ฟันโดยตั้งใจ คือ อาจเกิดการสูญสลายของ
รากฟันแบบแทนที ่และเกิดภาวะฟันยึดติด จึง
มักจะถูกเลือกใช้เป็นวิธีสุดท้ายในการรักษา 
อย่างไรก็ตามจากการติดตามผลการรักษา
ระยะยาวพบว่า อัตราความส้าเร็จของการ
ปลูกฟันโดยตั้ งใจมีความใกล้ เคียงกับการ
ท้าศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ (Bender & 
Rossman, 1993; Kratchman, 1997; 
Benenati, 2003; Peer, 2004; Shintani et 
al., 2004)  

หลักการส้าคัญของการปลูกฟันโดย
ตั้งใจ คือ การคงความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริ
ทันตใ์ห้ได้มากที่สุด โดยทันตแพทย์ต้อง
ประยุกต์ความรู้ในการรักษาฟันที่หลุดออก
จากเบ้าฟัน (tooth avulsion) มาใช้ ดังนั้น
ทีมรักษาและเครื่องมือจะต้องมีความพร้อม
เพ่ือที่จะใช้เวลาในการรักษาสั้น และให้เวลา
ฟันอยู่นอกช่องปากน้อยที่สุด ฟันที่เลือกท้า
การรักษาจะต้องเป็นฟันที่มีรากรวบ รากตรง 
ซ่ึงจะลดโอกาสเกิดการแตกหักของรากฟัน
ขณะถอนฟัน หลักการตัดและอุดย้อนปลาย
รากฟันเหมือนกับงานศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ 
แต่จะท้าได้ง่ายกว่าเพราะเป็นการรักษานอก
ช่องปาก การยึดฟันกลับเข้าที่ก็ใช้หลักเหมือน
ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุคือจะต้องให้ฟันมีการ
เคลื่อนที่ในระดับสรีรวิทยา เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะ
ยึดติดระหว่างกระดูกกับรากฟัน ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าการปลูกฟันโดยตั้งใจจะต้องบูรณาการ
ความรู้ในการท้าศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ และ
การรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุมาใช้เพื่อให้การ
รักษาประสบผลส้าเร็จ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความส้าเร็จของการ
รักษา ประกอบด้วย การเลือกฟันและผู้ป่วยให้
เหมาะสม รักษาโดยทันตแพทย์ 2 คนทีค่วามรู้
ความช้านาญในการท้างาน โดยทันตแพทย์คน
ทีห่นึ่งเป็นผู้มีความช้านาญในการถอนฟันและ
เตรียมเบ้าฟัน และทันตแพทย์อีกคนท้างาน
ศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ โดยระหว่างให้การ
รักษาต้องท้างานด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ 
และให้ระยะเวลาที่ฟันอยู่นอกเบ้าฟันสั้นที่สุด 
เพ่ือคงความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันต์ไว้ การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์แบบ
ทันสมัย (Kim & Kratchman, 2006) โดย
ท้างานภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ใช้หัวอัลตราโซ
นิกส์  และวัสดุอุดปลายรากทีม่ีความเข้ากันได้
ทางชีวภาพ (biocompatibility) ร่วมกับการ
แช่หรือล้างรากฟันด้วยสารละลายที่สามารถ
รักษาความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันต์ได้ดีอย่าง
สม่้าเสมอ และพยายามให้ระยะเวลาที่ฟันอยู่
นอกช่องปากไม่เกิน 15 นาท ี สามารถท้าให้
อัตรารอดของฟันหลังการรักษาสูงขึ้นถึงร้อย
ละ 89.1 (Mainkar, 2017) ซึ่งใกล้เคียงกับ
การศึกษาของ Torabinejad ก่อนหน้านี้ที่มี
อัตรารอดร้อยละ 88 (Torabinajad et al., 
2015) อย่างไรก็ตามการใช้เอ็มทีเอกลับท้าให้
อัตรารอดต่้าลง (Jang et al., 2016) อาจ
เนื่องมาจากคุณสมบัติทางกายภาพของเอ็มที
เอที่ไม่ดีนัก ร่วมกับมีระยะเวลาก่อตัว 
(setting time) ที่นาน 3-4 ชัว่โมง ในระหว่าง
นี้อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือมีการชะ

ล้างของวัสดุออกไปได ้ แนะน้าให้ใช้แคลเซียม
ซิลิเกตซีเมนต์ที่มีระยะก่อตัวเร็ว เพ่ือป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งแนวคิดนี้ยังต้องการ
การศึกษาต่อไป 

อัตราการสูญสลายของรากฟันและการ
ยึดติดของฟันภายหลังการรักษาของการปลูก
ฟันโดนตั้งใจด้วยเทคนิคทันสมัย มีเพียงร้อย
ละ 3-4.9 และ 0-7 ตามล้าดับเท่านั้น 
(Mainkar,  2017) นอกจากนีค้วามร่วมมือ
ของผู้ป่วยในการรักษาอนามัยช่องปากและ
การติดตามผลการรักษาทางคลินิกและ
ภาพรังสีเป็นระยะ ๆ (Grossman, 1982; 
Ross, 1985; Lindeberg et al., 1986; 
Grzanich et al., 2017) ยังส่งเสริมให้การ
รักษาประสบผลส้าเร็จ อย่างไรก็ตามยังมี
หลายประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุปทีช่ัดเจน
เกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา เช่น การพิจารณา
ให้ยาปฏิชีวนะก่อนการรักษา จ้านวนทันต
แพทย์ที่ท้างาน วิธีการถอนฟัน การตัดปลาย
ราก วิธีการเตรียมปลายรากและวัสดุอุดปลาย
ราก การขูดบริเวณเบ้าฟันก่อนใส่ฟันกลับ การ
ยึดฟัน และการท้างานภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
เป็นต้น  อีกทั้งยังมีการศึกษาถึงผลส้าเร็จทาง
คลินิกของการปลูกฟันโดยตั้งใจไม่มาก ส่วน
ใหญม่ีการติดตามผลระยะสั้น ซึ่งยังต้องการ
การศึกษาทางคลินิกที่มีการติดตาม
ผลการรักษาในระยะยาวต่อไป  

 



9 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการปลูกฟันโดยต้ังใจ (ก) ถอนฟัน (ข) ตัดปลายรากฟัน (ค) ส ารวจบริเวณปลายรากฟัน ท า
การเตรียมและอุดปลายรากฟัน (ง) ปลูกฟันกลับสู่ต าแหน่งเดิมและยึดฟัน (จ) ติดตามผลการรักษา   
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