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รอยโรครอบรากฟันเทียมในผู้สูงอาย ุ
Peri-implant diseases in older people 

รัตมณี ตันตราวงศ์ 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบนั ประชากรผูส้งูอายุทั่วโลกมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ความตอ้งการฝังรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสีย

ไปจึงเพิ่มขึน้ด้วย การฝังรากฟันเทียมสามารถท าในกลุ่มผู้สูงอายุและประสบความส าเร็จในการรักษาได้ ซึ่งอายุไม่ได้  
เป็นขอ้หา้มในการฝังรากฟันเทียม แต่ส่ิงที่มีผลต่อความส าเร็จในการฝังรากฟันเทียมในกลุ่มผู้สงูอายุ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง
ของร่างกายที่เส่ือมถอยตามวยั การมีโรคทางระบบที่อาจส่งผลต่อการรักษา การมีอนามยัช่องปากที่ไม่ดี และการวินิจฉัยและ
การวางแผนการรักษาที่ไม่เหมาะสม ดงันัน้ การฝังรากฟันเทียมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทดแทนฟันที่สญูเสียไปในกลุ่ม
ผูส้งูอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้ บทความนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อทบทวนความรูเ้ก่ียวกับรอยโรครอบรากฟันเทียม สาเหตุ
และปัจจยัเส่ียงในการเกิดรอยโรครอบรากฟันเทียม รวมถึงการป้องกันการเกิดรอยโรครอบรากฟันเทียมในผู้สงูอายุ 

 
ค าส าคัญ เนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียมอกัเสบ ผูส้งูอายุ หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางทนัตกรรม 
 

Abstract 
 The number of older people is projected to increase worldwide simultaneously with an increasing demand 
of dental implants to replace missing teeth. Dental implants can be successfully placed in older people. Aging 
alone is not a contraindication for dental implant treatment. Furthermore, Specific age-associated changes, 
medical risk factors in older patients with a compromised condition and poor oral hygiene are more important for 
a successful treatment outcome. An accurate diagnosis and proper treatment planning of placing dental implant 
in older patients make a successful treatment outcome. Dental implants should be a recommended treatment 
options in older edentate patients in order to improve their quality of life. The aim of this article is to review the 
literature on peri-implant diseases, etiology, risk factors and prevention of peri-implant diseases in elderly 
population.  
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บทน า  
 ปัจจุบัน หลายประเทศทั่ วโลกรวมถึง

ประเทศไทยก าลังเผชิญกับสถานการณ์แนวโน้มสังคม
ผูส้งูอายุเพิ่มมากขึน้ จากขอ้มลูทางสถิติ พบว่าภายในปี พ.ศ. 
2593 จ านวนประชากรของโลกมากกว่ารอ้ยละ 14 จะมีอายุ
เฉล่ียตั้งแต่ 65 ปีขึน้ไป และเป็นการเร่ิมของสังคมผู้สูงอายุ
โลก (global aged society)1 ข้อมูลประชากรของประเทศ
ไทย พบว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aged society) 
โดยมีประชากรอายุเฉล่ีย 60 ปีขึน้ไป ในสดัส่วนมากกว่ารอ้ย
ละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และ
จะเป็นสงัคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ ์ (super-aged society) ใน
ปี พ.ศ. 2574 โดยมปีระชากรอายุเฉล่ีย 60 ปีขึน้ไป ในสดัส่วน
มากกว่ารอ้ยละ 28 ของจ านวนประชากรทั้งหมด2 นอกจากนี ้
ประเทศไทยยงัมีจ านวนประชากรอายุเฉล่ียตัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป 
เพิ่มขึน้ในอัตราเร็วที่เร็วกว่าอัตราเฉล่ียของประชากรในแถบ
เอเชียและประชากรโลก รวมถึงคาดว่าในระหว่างปี พ.ศ. 
2553 ถึงปี พ.ศ. 2583 จะมีจ านวนประชากรที่มีอายุเฉล่ีย
ตั้งแต่ 80 ปีขึน้ไป (the oldest-old) เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 19.1 
ของจ านวนประชากรทั้งหมด3 ซึ่งกลุ่มประชากรผู้สูงอายุจะมี
จ านวนมากขึ ้นและมีสัดส่วนเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ประชากรช่วงอายุอื่น ๆ อายุที่เพิ่มมากขึน้นัน้ก็มีความสัมพันธ์
กับความเส่ือมถอยของร่างกายและสภาวะจิตใจ ย่ิงอายุมาก
ขึน้ความเส่ือมถอยย่ิงมากขึน้ จนอาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพ
ต่าง ๆ รวมถึงปัญหาสุขภาพภายในช่องปากดว้ย ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นในการวางแผนและเตรียมความพรอ้มรับมือกับ
ส่ิงที่จะเกิดขึน้ส าหรับการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงการรักษาทางทันตกรรมส าหรับผู้สูงอายุที่จะมีความ
ตอ้งการมากขึน้ดว้ย 

ปัญหาสขุภาพช่องปากหลกั ๆ ที่พบภายในช่องปาก
ผู้สูงอายุ ไดแ้ก่ การสูญเสียฟัน ข้อมูลจากการส ารวจสภาวะ
ทนัตสขุภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2560 พบว่า กลุ่ม
วยัสงูอายุ 60-74 ปี มีค่าเฉล่ียจ านวนฟันในช่องปาก 18.6 ซี่/
คน โดยมีผู้มีฟันใช้งานไดอ้ย่างน้อย 20 ซี่ รอ้ยละ 56.1 มีฟัน
หลังสบกันอย่างน้อย 4 คู่สบ ร้อยละ 40.2 และพบว่าใน
ผู้สูงอายุตอนปลายอายุ 80-85 ปี มีการสูญเสียฟันเพิ่มขึน้ 
โดยมีค่าเฉล่ียการมีฟันภายในช่องปาก 10 ซี่ /คน เหลือ

ผู้สูงอายุเพียงรอ้ยละ 22.4 ที่มีฟันใช้งานไดอ้ย่างน้อย 20 ซี่
และมีฟันหลังสบกัน 4 คู่สบ เพียงรอ้ยละ 12.1 แสดงให้เห็น
ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึน้ ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารจะ
ลดลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่สะท้อนปัญหาที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผูส้งูอายุมากที่สดุคือ การสญูเสียฟันทั้งปาก 
ซึ่งในกลุ่มอายุ 60-74 ปี พบรอ้ยละ 8.7 ในขณะที่กลุ่มอายุ 
80-85 ปี พบการสูญเสียฟันทั้งปากเพิ่มขึน้เกือบ 4 เท่า เป็น
รอ้ยละ 314 การสูญเสียฟันส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ผลกระทบที่พบมากที่สุด 
ไดแ้ก่ เร่ืองการบดเคีย้ว การที่ผูส้งูอายุไม่สามารถเคีย้วอาหาร
ไดล้ะเอียด ท าใหร้บัประทานอาหารไดน้้อยลง เกิดปัญหาต่อ
ระบบการย่อยอาหารและอาจเกิดการขาดสารอาหารได้ 
รองลงมา คือ เร่ืองความสวยงาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมี
การสูญเสียฟันหน้า ท าให้ขาดความมั่นใจ จึงไม่กล้ายิ้ม 
หวัเราะ หรือพูดคุยไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงการพูดหรือออกเสียง
จะไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้สูงอายุสูญเสียความมั่นใจและไม่
ประสงคท์ี่จะมีปฏิสมัพนัธกั์บบุคคลอื่นในสังคมในที่สดุ 

ส าหรบัการรกัษาทางทันตกรรมในปัจจุบนั แนวโน้ม
ในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปโดยการฝังรากฟันเทียมมีมาก
ขึน้ทั้งในกลุ่มประชากรทั่วไปและกลุ่มประชากรผู้สูงอ ายุ 
พบว่าผู้สูงอายุที่ใส่รากฟันเทียมนั้นมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ ซึ่ง
ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา รากฟันเทียมไดร้บัการยอมรบัและเป็น
ที่ตอ้งการมากขึน้ในผูส้งูอายุเพื่อทดแทนฟันที่สญูเสียไปทั้งใน
แง่ของหน้าที่การบดเคีย้วและความสวยงาม การฝังรากฟัน
เทียมเพื่อรองรับฟันเทียมแบบถอดได้5 ช่วยในการท าให้
รูปลักษณ์ของผู้ใ ส่ฟันเทียมดีขึ ้น  บุคลิกภาพดีขึ ้น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผูท้ี่สูญเสียฟันไปและไม่ไดร้บัการใส่ฟันเทียม
ทดแทน ส่งเสริมในการเห็นคุณค่าของตนเอง ท าใหไ้ม่รูสึ้กว่า
ตนเองด้อยค่าลง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วย โดยอัตราความส าเ ร็จ 
(success rate) ของรากฟันเทียมค่อนขา้งสงูและให้ผลที่ดีใน
ผูส้งูอายุที่มีไม่มีปัญหาเร่ืองสขุภาพหรือควบคุมโรคทางระบบ
ได้ดี นอกจากนี ้ รากฟันเทียมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ
ผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียฟันไปแต่ไม่ต้องการใส่ฟันเทียม
ทดแทนแบบถอดได้อี กด้วย  ดังนั้น  บทความนี ้  จึ ง มี
วัตถุประสงคเ์พื่อทบทวนความรูเ้ก่ียวกับรอยโรครอบรากฟัน



Online Published  

 
 

 

[e5/12page] 

J Gerontol Geriatr Med. 2021;20 (2) 
 

 

เทียม ความชุกและอุบัติการณ์การเกิดรอยโรครอบรากฟัน
เทียม สาเหตุและปัจจัยเส่ียงในการเกิดรอยโรครอบรากฟัน
เทียม รวมถึงการป้องกันการเกิดรอยโรครอบรากฟันเทียมใน
ผูส้งูอายุ 
 
ค าจ ากัดความของ อวัยวะปริทันต์รอบรากฟันเทียม
ปกติ (peri-implant health), เยื่อเมือกรอบรากฟันเทียม
อักเสบ (peri-implant mucositis) และเน้ือเยื่อรอบราก
ฟันเทียมอักเสบ (peri-implantitis) 

ใ น ปี  ค . ศ .  2017 Workgroup 4 ใ น  World 
Workshop on Classification of Periodontal and Peri-
implant diseases and Conditions ไดแ้บ่งประเภทของรอย
โรครอบรากฟันเทียมออกเป็น  peri-implant health, peri-
implant mucositis และ peri-implantitis6 ส าหรบัการวินิจฉัย
ภาวะการเกิดรอยโรครอบรากฟันเทียม ได้มีการก าหนด
เกณฑ์ชี ้วัดเพื่อวินิจฉัย ได้แก่ การวัดร่องลึกปริทันต์ด้วย
เคร่ืองมือตรวจปริทนัต ์ (periodontal probe) ภาวะเลือดออก
เมื่อหยั่งดว้ยเคร่ืองมือตรวจปริทันต ์ (bleeding on probing; 
BOP) อาการเหงือกบวมแดง รากฟันเทียมโยก และพบมีการ
สญูเสียกระดูกจากภาพถ่ายรังสี 

อวยัวะปริทนัตร์อบรากฟันเทียมปกติ (Peri-implant 
health) ไม่พบลักษณะทางคลินิกที่แสดงถึงการอักเสบ อาทิ  
อาการเหงือกบวมแดง การมีเลือดออกเมื่อใช้เคร่ืองมือตรวจ
ป ริทันต์หยั่ ง  ก า รบวม  ( swelling)  และการมี ห น อ ง 
(suppuration, pus)7 อวัยวะปริทันต์รอบรากฟันเทียมปกติ 
สามารถพบในต าแหน่งรอบรากฟันเทียมที่มีกระดูกรองรับ
น้อยกว่าปกติได้ ส าหรับ ร่องป ริทันต์ (probing pocket 
depths) อาจแตกต่างกันขึน้อยู่กับระดบัความสูงของเนื ้อเย่ือ
อ่อนในต าแหน่งที่ฝังรากฟันเทียม และไม่มีการเพิ่มขึ ้นของ
ร่องปริทันตเ์มื่อเวลาผ่านไป นอกจากนีก้ารสลายของกระดูก 
(bone resorption) หลังการหายของแผลระยะแรกหลังการ
ฝังรากฟันเทียมไม่ควรเกิน 2 มิลลิเมตร8 

เย่ือเมือกอักเสบรอบรากฟันเทียม (Peri-implant 
mucositis) คือการอักเสบของเหงือกและเย่ือเมือกรอบราก
ฟันเทียมโดยไม่มีการสูญเสียกระดูกที่รองรับ เป็นการอักเสบ
แบบผันกลับได้ (reversible) ของเนื ้อเย่ืออ่อนรอบรากฟัน

เทียม โดยไม่พบการสลายของของกระดูกรองรับ9 ลักษณะ
ทางคลินิกที่ส าคัญของเย่ือเมือกอักเสบรอบรากฟันเทียม คือ 
การมีเลือดออกเมื่อหยั่งดว้ยเคร่ืองมือตรวจปริทนัตท์ี่เวลา 30 
วินาที เหงือกบริเวณดังกล่าวมีสีแดง โดยอาจพบร่วมกับการ
บวมหรือการมีหนองก็ได ้ การมีความลึกของร่องเหงือกเพิ่ม
มากขึน้สามารถพบได้บ่อยในเย่ือเมือกอักเสบรอบรากฟัน
เทียมเนื่องมาจากการบวมหรือการมีความตา้นทานต่อการ
หยั่งดว้ยเคร่ืองมือตรวจปริทนัต ์ (probing resistance) ลดลง 
นอกจากนี ้ มีหลักฐานเด่นชัดจากการวิจัยศึกษาทั้งใน
สัตวท์ดลองและมนุษย ์พบว่าคราบจุลินทรียเ์ป็นสาเหตุหลกั
ในการเกิดเย่ือเมือกอักเสบรอบรากฟันเทียม และเย่ือเมือก
อกัเสบรอบรากฟันเทียมเป็นพยาธิสภาพน า (precursor) ของ
การอกัเสบรอบรากฟันเทียมดว้ย8 

เนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียมอักเสบ (peri-implantitis) 
เป็นการอักเสบของเหงือกและเนื ้อเย่ือรอบรากฟันเทียม 
ร่วมกับมีการสลายของกระดูกที่รองรับที่สัมพันธ์กับคราบ
จุลินทรียท์ี่พบบริเวณเนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียม10 บริเวณที่เกิด
การอกัเสบรอบรากฟันเทียมมกัพบอาการของการอกัเสบ การ
พบร่องลึกปริทันตเ์มื่อหยั่งดว้ยเคร่ืองมือตรวจปริทันต ์ และ/
หรือร่วมกับการมีหนอง การเพิ่มขึน้ของร่องเหงือก และ/หรือ 
การร่นของเหงือก และพบการสลายของกระดูกภายใน 1 ปี
ภายหลังใส่ฟันเทียมบนรากฟันเทียม ในกรณีที่ไม่มีภาพถ่าย
รงัสีเร่ิมตน้จะวินิจฉัยการอักเสบรอบรากฟันเทียมเมื่อพบการ
สลายของกระดูกในภาพถ่ายรังสีมากกว่าหรือเท่ากับ 3 
มิลลิเมตร และ/หรือพบร่องลึกปริทันตม์ากกว่าหรือเท่ากับ  6 
มิลลิเมตรร่วมกับการมีเลือดออกเมื่อหยั่งดว้ยเคร่ืองมือตรวจ
ปริทนัต์8 

โดยสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย11 ไดส้รุป
แนวทางการวินิจฉัยรอยโรครอบรากฟันเทียม จากการตรวจ
การหยั่งดว้ยเคร่ืองมือตรวจร่องลึกปริทันต ์ การมีเลือดออก
เมื่อหยั่งดว้ยเคร่ืองมือตรวจปริทันต ์และภาพถ่ายรังสี แสดง
ดงัรูป ( Figure 1) 
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ความแตกต่างของเน้ือเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบ 
(Peri-implantitis) และ โรคปริทันตอ์ักเสบ (Periodontitis) 

ลักษณะทางคลินิกของเนื ้อเย่ือรอบรากฟันเทียม
อักเสบและโรคปริทันตอ์ักเสบมีความคลา้ยกันอย่างมาก แต่
ก็มีความแตกต่างระหว่าง 2 รอยโรคนี ้บางการศึกษาพบว่า
ในระยะติดตามผล การเร่ิมมีอาการของเนือ้เย่ือรอบรากฟัน
เทียมอกัเสบอาจเกิดขึน้ไดเ้ร็วกว่าการเร่ิมมีอาการที่พบในโรค
ปริทนัตอ์กัเสบ  นอกจากนีเ้นือ้เย่ือรอบรากฟันเทียมอักเสบที่
ไม่ไดร้บัการรักษายังมีการลุกลามของรอยโรคไดเ้ร็วกว่าที่พบ
ในโรคปริทนัตอ์กัเสบ12 อาจเนื่องมาจากความแตกต่างในการ
เรียงตัวของเส้นใยคอลลาเจน  (collagen fiber) บริเวณผิว
ของรากฟันเทียมและผิวเคลือบรากฟัน  โดยเนือ้เย่ือยึดต่อ
เหนือสันกระดูกของรากฟันเทียมจะพบเส้นใยคอลลาเจน
เรียงตัวในแนวขนานกับผิวของรากฟันเทียม แต่ในฟัน
ธรรมชาติเส้นใยคอลลาเจนบริเวณเนื ้อเย่ือยึดต่อเหนือสัน
กระดูกเรียงตัวในแนวตั้งฉากกับผิวรากฟันและเข้าไปยึดกับ
ผิวเคลือบรากฟัน (cementum) ท าใหเ้หงือกรอบรากฟันเทียม
ตา้นแรงจากการหยั่งดว้ยเคร่ืองมือตรวจปริทันตไ์ดน้้อยกว่า
เหงือกรอบฟันธรรมชาติและตา้นทานต่อการลุกลามของโรค

ไดน้อ้ยกว่า และจากการศึกษาลักษณะทางมิญชพยาธิวิทยา 
(histopathology) ในมนุษยข์องทัง้สองรอยโรค พบว่ารอยโรค
ของเนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียมอกัเสบมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่า
ของรอยโรคปริทนัตอ์กัเสบและประกอบไปดว้ยพลาสมาเซลล ์
(plasma cells) นิวโทรฟิลล ์(neutrophils) และแมกโครแฟจ  
(macrophages) ที่มีจ านวนมากกว่าและหนาแน่นกว่า13 
 
ความชุก (prevalence) และอุบัติการณ ์ (incidence) ของ
การพบรอยโรครอบรากฟันเทียม 

ความชุกของเย่ือเมือกรอบรากฟันเทียมอกัเสบ พบ
ไดต้ั้งแต่รอ้ยละ 19 ถึงรอ้ยละ 65 ความชุกของเนือ้เย่ือรอบ
รากฟันเทียมอักเสบ พบได้ตั้งแต่ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 4714 
โดยความชุกของเย่ือเมือกรอบรากฟันเทียมอักเสบและ
เนื ้อเ ย่ือรอบรากฟันเทียมอักเสบจะแตกต่างกันในแต่ละ
การศึกษา  เนื่องจากการให้นิยามค าจ ากัดความและเกณฑ์
ในการวินิจฉัยรอยโรครอบรากฟันเทียมที่ไม่สอดคลอ้งกัน 15 
หรืออาจเนื่องจากความแตกต่างของการออกแบบการวิจัย 
เกณฑ์ที่ใช้คัดกลุ่มศึกษา ขนาดกลุ่มตัวอย่างและความ
แตกต่างของประชากรในการศึกษา และความชุกในการพบ

 
BOP; bleeding on probing = ภาวะเลือดออกเมื่อหยัง่ดว้ยเคร่ืองมือตรวจปริทนัต์ 
 

Figure 1 Guideline for diagnosis of peri-implant disease (modified from TAP11) 
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เนื ้อเ ย่ือรอบรากฟันเทียมอักเสบจะมีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการใช้งาน ซึ่งแตกต่างจากความชุกในการพบ
เย่ือเมือกรอบรากฟันเทียมอักเสบที่ไม่จ าเป็นตอ้งสัมพนัธกั์บ
ระยะเวลาการใชง้าน  

อุบัติการณ์การเกิดรอยโรครอบรากฟันเทียมมีได้
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.4 ในระยะเวลา 3 ปี ไปจนถึงรอ้ยละ 43.9 ใน
ระยะเวลา 5 ปี16 อุบัติการณ์ของการเกิดเนือ้เย่ือรอบรากฟัน
เทียมอักเสบในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคปริทันต ์พบมากกว่า
ผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติเป็นโรคปริทันตถึ์ง 6 เท่า อุบัติการณ์การ
เกิดเย่ือเมือกรอบรากฟันเทียมอักเสบ และเนือ้เย่ือรอบราก
ฟันเทียมอักเสบเพิ่มขึน้เมื่อระยะเวลาการใช้งานในปาก
เพิ่มขึน้ ซึ่งอุบัติการณ์การเกิดรอยโรคที่เพิ่มมากขึน้ อาจเกิด
ไดจ้ากทัง้ผลของอายุต่อระบบภูมิคุม้กันของร่างกายและการ
หายของแผลหรือระยะเวลาในการใชง้านที่เพิ่มมากขึน้ พบว่า
ในกลุ่มตัวอย่างที่อายุมากกว่า 65 ปี และมีประวัติของการ
เป็นโรคปริทันตอ์ักเสบมีแนวโน้มจะพบรอยโรครอบรากฟัน
เทียมมากขึน้ และเนื่องจากความชุกของการพบโรคปริทันต์
อักเสบเพิ่มขึน้ตามอายุ ดังนั้นจึงมีความเส่ียงในการเกิดเย่ือ
เมือกรอบรากฟันเทียมอักเสบ และเนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียม
อกัเสบเพิ่มขึน้ดว้ย รวมถึงยงัพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างเย่ือ
เมือกรอบรากฟันเทียมอักเสบ และเนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียม
อักเสบจะมากขึน้ในผู้ป่วยที่มีสันเหงือกไรฟั้น (edentulous 
ridge) ทั้งปากซึ่งส่วนมากแลว้จะเป็นผู้สูงอายุ นอกจากนีย้ัง
มีอีกหลายปัจจยัที่อาจมีผลต่อการเพิ่มขึน้ของอุบติัการณ์การ
เกิดรอยโรครอบรากฟันเทียม โดยเฉพาะการเกาะกลุ่มของจุล
ชีพ (microbial colonization) ในรูปแบบของคราบจุลินทรีย์ 
(biofilms)  บนตัว ฟัน  ซึ่ ง ในระยะแรกจะ ก่อให้เ กิดการ
ตอบสนองต่อการอักเสบของโฮสต์ (host) ส่งผลการอักเสบ
ของเหงือกและเย่ือเมือกรอบรากฟันเทียม จากนั้นอาจเกิด
การลุกลามของรอยโรคไปสู่เนือ้เย่ือยึดต่อและกระดูกรองรบั
รากทียม  ท าให้เกิดการอักเสบของเนือ้เย่ือยึดต่อและมีการ
สูญสลายของกระดูกในที่สุด  ดังนั้น แม้ว่าอัตราความส าเร็จ
ของการรักษาดว้ยรากฟันเทียมจะมีอัตราสูง โดยพบอัตรา
ความส าเร็จสงูถึงรอ้ยละ 91.617 จากการติดตามผล 5 ปี แต่ก็
พบการเกิดรอยโรครอบรากฟันเทียมอกัเสบในอตัราสูงเช่นกัน 
 

ข้อควรพิจารณาในการฝังรากฟันเทียม 
ผูส้งูอายุที่มีสขุภาพร่างกายปกติ ไม่มีโรคทางระบบ 

สามารถที่จะรับการฝังรากฟันเทียมได ้และไม่มีการศึกษาใด
ที่ยืนยันว่า สภาพร่างกายที่มีการเปล่ียนแปลงเมตาบอลิชึ
มของกระดูก (bone metabolism) ตามวัยนั้น  จะขัดขวาง
ก ร ะ บ วน ก า ร ก ร ะ ดู ก เ ชื่ อ มป ร ะ ส าน ร า ก ฟั น เ ที ย ม 
(osseointegration)  มีการศึกษาถึงผลของการฝังรากฟัน
เทียมในผู้ที่มีโรคทางระบบหลายโรค พบว่ายังไม่มีหลักฐาน
สนบัสนุนที่แน่ชดัถึงขอ้หา้มในการฝังรากฟันเทียมในผู้ที่มีโรค
ทางระบบ18 

ก่อนฝังรากฟันเทียม ควรให้ความรูแ้ละค าแนะน า
แก่ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยสงูอายุ เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ 
และทราบถึงผลที่ตามมาภายหลังการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงภาวะต่าง ๆ ที่อาจพบได้ใน
ผู้สูงอายุ อาทิ สันกระดูกละลายตัว ภาวะกระดูกพรุน ภาวะ
ปากแหง้ โรคเบาหวาน และโรคหวัใจและหลอดเลือด เป็นตน้ 
ซึ่งภาวะดังที่กล่าวข้างตน้อาจมีผลต่อความส าเร็จในการฝัง
รากฟันเทียม โดยปัจจยัทางชีววิทยาหลกั ๆ ที่ตอ้งค านึงถึงใน
การรักษาผู้สูงอายุด้วยการฝังรากฟันเทียมนั้นคือ  การหาย
ของแผลภายหลงัการฝังรากฟันเทียมอาจเกิดแบบไม่สมบูรณ์ 
รวมถึงอายุอาจมีผลต่อกระบวนการกระดูกเชื่อมประสานราก
ฟันเทียมในระยะยาว19 แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายการศึกษาที่
รายงานถึงอัตราความส าเร็จระยะยาวของการฝังรากฟัน
เทียมในผู้สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่อายุน้อยกว่า
พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ  

แม้ว่าจะมีข้อมูลต่าง ๆ จ านวนมากที่แสดงถึง การ
ท านายผล (predictability) การรักษาในระยะยาว และ
ความส าเร็จในการใช้รากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่หายไป 
แต่ก็อาจมีภาวะแทรกซอ้นเกิดขึน้ได้14 ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึน้อาจเป็นภาวะแทรกซอ้นทางดา้นชีวภาพ (biological) 
ภาวะแทรกซ้อนจากขั้นตอนการรักษา  (technical) หรือ
ปัญหาเก่ียวกับความสวยงาม (esthetic) ภาวะแทรกซ้อน
ทางด้านชีวภาพนั้นหมายรวมถึง การมีเลือดออก เย่ือเมือ
กรอบรากฟันเทียมอักเสบ เนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียมอักเสบ  
และการอักเสบที่มาจากการมีซีเมนตห์ลงเหลืออยู่ (residual 
cement) ในส่วนของภาวะแทรกซอ้นจากขั้นตอนการรักษา 
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อาทิ การหลวมของสกรู การแตกหรือการบิ่นของครอบฟัน
หรือสะพานฟัน และการสญูเสียการยึดอยู่ (loss of retention) 
ส าหรับปัญหาดา้นความสวยงามนั้นสามารถประเมินไดจ้าก
ทัง้ทนัตแพทยเ์องและผูป่้วย  รวมถึงประเมินความสวยงามที่
ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติบริเวณข้างเคียง ภาวะเหงือกร่น 
และการเผยใหเ้ห็นส่วนของสีโลหะของรากฟันเทียมในบริเวณ
ที่ต้องการความสวยงาม เป็นต้น โดยรอยโรครอบรากฟัน
เทียม โดยเฉพาะอย่างย่ิง การมีเนื ้อเย่ือรอบรากฟันเทียม
อกัเสบถือเป็นภาวะแทรกซอ้นทางชีวภาพของรากฟันเทียมที่
พบไดบ้่อยที่สุด ซึ่งหากไม่ไดท้ าการรักษาอาจลกุลามและท า
ใหเ้กิดการสูญเสียรากฟันเทียมหรือเกิดความลม้เหลวในการ
ใส่รากฟันเทียมตามมาได้ ดังนั้นการป้องกันการเกิดโรคถือ
เป็นส่วนที่มีความส าคัญในงานทันตกรรมรากเทียมเพื่อลด
ความเส่ียงในการเกิดการอักเสบรอบรากฟันเทียมและลด
ความรุนแรงของโรคลง20 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการฝังรากฟันเทียมใน
ผู้สูงอายุ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการรักษาในงานทัน
ตกรรมรากเทียมในกลุ่มผู้สูงอายุจะไม่แตกต่างจากกลุ่มคน
ทั่วไป โดยแบ่งไดเ้ป็น 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วย ได้แก่ ประวัติการเป็น
โรคป ริทันต์อัก เสบ  การสูบบุห ร่ี  โ รคทางระบบ อาทิ  
โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด การไดร้ับรังสีรักษา
บริเวณบริเวณศีรษะและล าคอ ภาวะกระดูกพรุน  และภาวะ
กระดูกบาง (osteopenia) รวมถึงการใชย้าในกลุ่มบิสฟอสโฟ
เนต (bisphosphonate) ภาวะปากแห้งเหตุน ้าลายน้อย 
(xerostomia) การมีซีเมนต์หลงเหลืออยู่ การขาดการดูแล
สขุภาพภายในช่องปากหรือการมีอนามัยช่องปากไม่ดี ผูท้ี่ไม่
สามารถที่จะท าความสะอาดภายในช่องปากได ้ เป็นตน้ 

ปัจจัยเก่ียวกับการเป็นโรคปริทันต์อักเสบ มีการ
รายงานจ านวนมากที่ได้รายงานว่า โรคปริทันตอ์ักเสบเป็น
ปัจจัยเส่ียงที่ส่งผลให้เกิดความลม้เหลวในการรักษาทางทัน
ตกรรมรากเทียม มีหลายการศึกษาที่พบว่าในผู้ที่เป็นโรคปริ
ทนัตอ์กัเสบจะมีอตัราส่วนความเส่ียงอนัตราย (hazard ratio) 
เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มีประวัติการเป็นโรคปริทันต์

อักเสบ และในกลุ่มที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบขั้นรุนแรงจะมี
อัตราการลม้เหลวในการรักษาดว้ยทันตกรรมรากเทียมมาก
ขึน้ดว้ย21 

การมีประวัติเป็นโรคปริทันตอ์ักเสบมีความสัมพนัธ์
กับความเส่ียงในการเกิดเนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียมอักเสบ21, 22 
การประเมินสภาวะปริทันต์ของผู้ป่วยก่อนการฝังรากฟัน
เทียมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อท าให้มั่นใจถึงความส าเร็จของการ
รกัษาทางทนัตกรรมรากเทียม นอกจากนีค้วรฝังรากฟันเทียม
ในผู้ป่วยที่มีสภาวะปริทันต์ที่คงที่แล้วเพื่อลดโอกาสการ
อักเสบรอบรากฟันเทียมและการสูญสลายของขอบกระดูก  
(marginal bone loss) ดังนั้น การควบคุมโรคปริทันตอ์ักเสบ
ถือเป็นหนึ่งในกุญแจส าคัญของความส าเร็จในการรกัษาทาง
ทนัตกรรมรากเทียม23 

การสูบบุหร่ี มีการศึกษาจ านวนไม่มากที่พบว่าการ
สูบบุหร่ีเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดความล้มเหลวในการฝัง
รากฟันเทียมในผู้สูงอายุ อาจเป็นเพราะมีจ านวนของกลุ่ม
ตวัอย่างผูส้งูอายุที่สูบบุหร่ีในการศึกษาไม่มากนกั แต่อย่างไร
ก็ตามหลายการศึกษาพบว่าการสูบบุหร่ีเป็นปัจจัยเส่ียงที่
ส าคัญ และเป็นปัจจัยเส่ียงที่สัมพันธ์กับการเกิดเนือ้เย่ือรอบ
รากฟันเทียมอกัเสบมากที่สดุ ตามมาดว้ยประวัติการเป็นโรค
ปริทันตอ์ักเสบ ซึ่งปัจจัยเส่ียงทั้ง 2 ปัจจัยนี ้มีความสัมพันธ์
กับความชุกของการเกิดเนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียมอักเสบ โดย
พบว่าการสูบบุหร่ีจะเพิ่มความเส่ียงในการเกิดเนื ้อเย่ือ รอบ
รากฟันเทียมอักเสบ ประมาณ 4.7 เท่า ย่ิงไปกว่านั้น การสูบ
บุหร่ียงัเป็นตวัการท านายการเกิดความลม้เหลวในการฝังราก
ฟันเทียม ในการวิเคราะหอ์ภิมานหรือการสังเคราะหง์านวิจัย 
(meta-analysis research) พบว่า การสูบบุหร่ีเพิ่มอัตราการ
สญูสลายกระดูก 0.16 มิลลิเมตร/ปี และถือว่าเป็นปัจจยัเส่ียง
ทางระบบที่ส าคญั24 

การมีโรคทางระบบในผูป่้วยสงูอายุ จากการศึกษา
จากเหตุไปหาผลแบบยอ้นหลงั (retrospective study) ใน
กลุ่มผู้สงูอายุ พบว่า ในกลุ่มผูสู้งอายุที่มีการควบคุมโรคทาง
ระบบไดดี้ไม่ไดม้ีความเส่ียงสูงในการเกิดความลม้เหลวใน
การรกัษาทางทนัตกรรมรากเทียม 

โรคเบาหวาน มีการศึกษาถึงความชุกและปัจจัย
ต่าง ๆ เพื่อท านายการเกิดเนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียมอักเสบ
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และความล้ม เหลวในงานทันตกรรมรากเที ยม 17 พบ
ความสัมพันธ์ของเนื ้อเย่ือรอบรากฟันเทียมอักเสบในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยร่วมกับมีโรคเบาหวานในช่วงเวลาให้การ
ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม และพบความสัมพันธ์กับสภาวะปริ
ทันตใ์นระยะเวลาติดตามผลหลังการรักษา รวมถึงพบการ
สูญเสียรากฟันเทียมมีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานด้วย 
โดยความชุกในการเกิดรอยโรครอบรากฟันเทียมจะเพิ่มขึน้ใน
กลุ่มผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่  2 โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ผู้สูงอายุ เนื่องจากจะมีการรบกวนกระบวนการกระดูกเชื่อม
ประสานรากฟันเทียมและกระบวนการหายของแผล จากการ
ที่มีระดับน า้ตาลในเลือดสูง ซึ่งการควบคุมระดับน ้าตาลใน
เลือดมีผลต่อสภาวะสุขภาพเหงือกรอบรากฟันเทียม ในกรณี
ไม่สามารถควบคุมระดบัน า้ตาลในเลือดได ้จะสมัพนัธกั์บการ
เพิ่มขึน้ของการมีเลือดออกเมื่อหยั่งด้วยเคร่ืองมือตรวจปริ
ทันตแ์ละการสูญสลายของขอบกระดูกที่เพิ่มมากขึน้ในกลุ่ม
ผูส้งูอายุดว้ย  แต่อย่างไรก็ตาม การฝังรากฟันเทียมในผู้ป่วย
เบาหวาน จะมีการพยากรณ์โรคที่ ดี ได้ในกรณีที่ ผู้ ป่วย
สามารถควบคุมระดับน า้ตาลในเลือดไดดี้เป็นระยะเวลานาน 
ๆ โดยอาจประเมินจากค่าระดับฮี โมโกลบินเอ วัน ซี  
(Heamoglobin A1c; HbA1c)25 โดยการตรวจวัดค่าระดับ
ฮีโมโกลบินเอ วัน ซี ถ้าค่าเท่ากับหรือมากกว่า 6.5% จะให้
การวินิจฉัยกว่าเป็นโรคเบาหวาน (ค่าปกติจะน้อยกว่า 5.7% 
แต่ถ้าค่าอยู่ระหว่าง 5.7-6.4% จะถือว่ามีความเส่ียงเพิ่มขึน้
ในการเป็นโรคเบาหวาน)26 

โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงภาวะความดัน
โลหิตสงู ผูป่้วยจะมียาที่ตอ้งใช้หลากหลายและอาจส่งผลต่อ
สภาวะภายในช่องปากได ้ เช่น ยารกัษาความดนัโลหิตสูงบาง
ชนิดอาจท าใหเ้กิดภาวะเหงือกบวมโตหรือต่อมน า้ลายท างาน
บกพร่อง จากการศึกษาพบว่า การรักษาทางทันตกรรมราก
เทียม ในกลุ่มที่เป็นและไม่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มี
อตัราความส าเร็จไม่แตกต่างกัน และไม่ไดเ้ป็นขอ้ห้ามในการ
ฝังรากฟันเทียม แต่ต้องมีการวางแผนการรักษาอย่าง
เหมาะสม อาทิ ระมัดระวังในการใช้ยาชาที่มีส่วนผสมของ
เอพิเนฟริน (epinephrine) เนื่องจากมีฤทธิ์เพิ่มอัตราการเตน้
ของหัวใจและปริมาณเลือดที่ ส่งออกจากหัวใจต่อนาที  
(cardiac output) อาจท าให้โรคหัวใจบางชนิดเช่น โรค

กล้ามเนื ้อหัวใจขาดเลือดแย่ลง หรืออาจพิจารณาให้ยา
ปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื ้อบริเวณเย่ือบุหัวใจ (infective 
endocarditis) ในกรณีท าการรกัษาในผูป่้วยโรคลิน้หัวใจ เป็น
ตน้27 

การไดร้บัรงัสีรกัษาบริเวณศีรษะและล าคอ ซึ่งรงัสี
รกัษาจะส่งผลต่อระบบการไหลเวียนโลหิต (vascularity) และ
ความมีชีวิต (vitality) ของกระดูก ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม
ภายในช่องปาก อาจเกิดภาวะปากแหง้เหตุน า้ลายนอ้ย เย่ือ
เมือกอกัเสบ (mucositis) ภาวะกระดูกตายจากการไดร้บัรงัสี 
(osteoradionecrosis) ได ้ มีรายงานการศึกษาพบว่ารงัสี
รกัษามีความสมัพนัธกั์บความลม้เหลวในการฝังรากฟันเทียม
โดยเฉพาะในบริเวณขากรรไกรบน28 โดยการไดร้บัรงัสีรกัษา
ไม่ไดเ้ป็นขอ้หา้มส าหรบัการรักษาทางทนัตกรรมรากเทียม แต่
ตอ้งมีการซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการ
รกัษาที่ดี ก่อนและหลงัการฝังรากฟันเทียม ผูป่้วยจะตอ้ง
ไดร้บัการบ าบัดดว้ยออกซิเจนความกดบรรยากาศสงู 
(hyperbaric oxygen therapy; HBO therapy) เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนในเม็ดเลือดและเพิ่มความสามารถในการหายของ
แผลในต าแหน่งที่ไดร้บัรงัสีรักษา 

ภาวะกระดูกพรุนและภาวะกระดูกบาง เป็นภาวะที่
ปริมาณของกระดูก (bone volume) และคุณภาพของกระดูก 
(bone quality) ลดลง ซึ่งมีผลต่อบริเวณกระดูกขากรรไกร
ด้วย เนื่องจากความหนาแน่นของกระดูกที่ลดลงส่งผลต่อ
เสถียรภาพในการยึดติดของรากฟันเทียมกับกระดูก โดย
ข้อมูลจาก The International Osteoporosis Foundation 
(IOF), พบว่ารอ้ยละ 30 ของผู้หญิงวัยหมดประจ าเดือนมักมี
ภาวะกระดูกพรุน และมีความเส่ียงในการสญูเสียฟันและเกิด
การล้มเหลวเมื่ อ รักษาทางทันตกรรมรากเทียม 29 ผล
การศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกระดูกพรุน
และการสญูเสียรากฟันเทียมเนื่องจากการอกัเสบของเนือ้เย่ือ
รอบรากฟันเทียมยังคงไม่ทราบแน่ชัด30 แต่เชื่อว่าผู้ที่มีภาวะ
กระดูกพรุนมักได้รับการรักษาโดยใช้ยาซึ่ งอาจมีผลต่อ
เนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียม โดยยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตมักถูก
น ามาใชใ้นการรักษาภาวะกระดูกพรุน โดยยาจะท าหน้าที่ใน
กระบวนการยับยั้งการท างานของเซลล์สลายกระ ดูก  
(osteoclast) ท าให้อาจมีผลต่อกระบวนการกระดูกเชื่อม
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ประสานรากฟันเทียม มีรายงานการศึกษาว่า พบการเกิด
ค ว า ม เ ส่ี ย ง น้ อ ย ใ น ก า ร เ กิ ด ก า ร ต า ย ข อ ง ก ร ะ ดู ก 
(osteonecrosis) ในบริเวณที่ฝังรากฟันเทียมกับการไดร้ับยา
กลุ่มบิสฟอสโฟเนต แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานที่พบว่าผู้ที่
ไดร้ับยาในกลุ่มบิสฟอสโฟเนตจะมีอัตราความส าเร็จในการ
ผ่าตดัฝังรากฟันเทียมลดลง โดยพบว่าผูป่้วยประมาณรอ้ยละ 
6.7 มีการเกิดการตายของกระดูกที่สัมพันธ์กับยาในกลุ่มบิส
ฟ อ ส โ ฟ เ น ต  ( bisphosphonate-related osteonecrosis) 
บริเวณกระดูกขากรรไกรในระยะเวลา 16-72 เดือน 31 อย่างไร
ก็ตาม ภาวะกระดูกพรุน ไม่ไดเ้ป็นข้อห้ามส าหรับการฝังราก
ฟันเทียม แต่เป็นเพียงภาวะที่ควรให้ความส าคัญเนื่องจากมี
ผลต่อเสถียรภาพในการยึดติดของรากฟันเทียมกับกระดูก 

ภาวะปากแห้งเหตุน ้าลายน้อย เกิดขึน้ได้ทั้งแบบ
ถาวรหรือชั่วคราว สามารถเกิดได้ทุกวัย แต่จะพบความชุก
มากขึน้ในประชากรสงูอายุ มีความชุกสงูในเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยพบได้มากถึงร้อยละ 50 ในผู้สูงอายุ อาจ
เนื่องมาจาก โรคประจ าตัวที่ เ ป็น กลุ่มอาการเจอเกร็นส์ 
(SjÖgren’s syndrome) ผลข้างเคียงของยาที่ทาน  ต่อม
น ้าลายท างานลดลง การสูบบุหร่ี หรือการได้รับรังสีรักษา
บริเวณศีรษะและล าคอ เป็นตน้ ภาวะปากแห้งเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่อาจท าให้เกิดสภาวะโรคในช่องปากง่ายขึน้ อาทิ ลิน้
แหง้และแตก เกิดการแสบรอ้นภายในช่องปาก ในกรณีผู้ป่วย
ดูแลสขุภาพช่องปากไม่ดีจะเกิดการติดเชือ้ในช่องปากง่ายขึน้ 
เกิดรอยโรครอบรากฟันเทียมได้ง่ายขึน้ คอฟันผุมากขึน้ ใน
กรณีที่ผู้ป่วยต้องใส่ฟันเทียม มักพบว่าการยึดเกาะของฟัน
เทียมกับสนัเหงือกลดลง อาจมีแผลที่เกิดจากการเสียดสีของ
ขอบและฐานฟันเทียมกับเหงือกและเย่ือเมือกช่องปาก และ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตได ้ แต่ไม่ไดเ้ป็นขอ้ห้ามในการ
ฝังรากฟันเทียม  การจดัการควรแนะน าให้ผูป่้วยจิบน า้บ่อย ๆ 
ใชน้ า้ลายเทียมและใชย้ากระตุน้การหลั่งน า้ลาย32 

ปัจจัยที่เกิดจากข้อผิดพลาดของการรักษาซึ่ง อาจ
เกิดไดท้ั้งในระยะของการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมจนถึงระยะ
ของการใส่ฟันบนรากฟันเทียม อาทิ การผ่าตัดฝังรากฟัน
เทียมในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น รากฟันเทียมอยู่ชิดกัน
หรือรากฟันเทียมอยู่ชิดกับฟันข้างเคียงมากเกินไป การ
ควบคุมความรอ้นในระหว่างการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมที่ ไม่ดี

ท าให้เกิดการตายของกระดูก หรือมีการออกแบบฟันเทียมที่
ใส่ทับบนรากฟันเทียมไม่เหมาะสมท าให้ฟันเทียมหลวม
หรือไม่แนบสนิท ใช้งานไดไ้ม่ดีและท าความสะอาดได้ยาก 
รวมถึงท าให้เกิดการรับแรงบดเคี้ยวที่มากกว่าปกติ  การมี
ซีเมนต์หลงเหลืออยู่ ท าให้เกิดการอักเสบเหตุจากซีเมนต์ 
(cementitis) ได้18  
 
อัตราการอยู่รอด (survival rate) ของรากฟันเทียมใน
ผู้สูงอายุ 

รากฟันเทียมมีอัตราการอยู่รอดสูงเมื่อติดตามผล
เป็นระยะเวลา 10 ปีหรือมากกว่า โดยไม่ค านึงถึงระบบของ
รากฟันเทียมที่ใช ้พืน้ผิว หรือรูปแบบของการบูรณะ  ซึ่งอัตรา
การอยู่รอดของรากฟันเทียมในผู้สูงอายุแตกต่างกันในแต่ละ
การศึกษา เนื่องมาจากความแตกต่างในการแบ่งช่วงอายุของ
กลุ่มประชากร หรือในกลุ่มตัวอย่างศึกษามีจ านวนผู้สูงอายุ
ไม่มากนัก รวมถึงมีผู้สูงอายุบางส่วน ไม่สามารถกลับมา
ติดตามอาการเป็นระยะไดเ้นื่องจากไม่สะดวก มีโรครา้ยแรง 
หรือเสียชีวิตในระหว่างการศึกษา33 

รายงานการศึกษาอัตราการอยู่รอดและอัตรา
ความส าเร็จของรากฟันเทียม ในผูป่้วยที่มีอายุมากกว่า 65  ปี  
พบว่า อายุไม่ไดเ้ป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่ออัตราการคงอยู่
ของรากฟันเทียม ซึ่งการฝังรากฟันเทียมในกลุ่มผู้สงูอายุไม่ได้
มีการกล่าวถึงการหายของแผลที่ไม่ดี (poor wound healing) 
หรือภาวะแทรกซ้อนภายหลังการฝังรากฟันเทียม มีบาง
การศึกษาไดศึ้กษาเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น พบว่าเมื่อ
ศึกษาในระยะเวลา 1-6 ปี อตัราความส าเร็จในกลุ่มผู้สูงอายุ 
(อายุตั้งแต่ 65 ปีขึน้ไป) ไม่แตกต่างจากกลุ่มอายุน้อย34 The 
Toronto studies รายงานว่ามีการสูญเ สียรากฟัน เที ยม
ภายหลังการฝังรากฟันเทียม 10 ปี รอ้ยละ 4.7 ในกลุ่มอายุ
ระหว่าง 65 ถึง 82 ปี และมีการศึกษา พบว่าการฝังรากฟัน
เทียมบริเวณสันเหงือกไร้ฟันในกลุ่มผู้สูงอา ยุที่มีสุขภาพ
แข็งแรงที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 79 ปี มีความส าเร็จของ
การรักษาไม่แตกต่างจากการฝังรากฟันเทียมในกลุ่มที่มีอายุ
น้อยกว่า  แสดงว่าอายุของผู้ป่วยไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เพิ่มขึน้ของภาวะแทรกซอ้นในการรกัษา 
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การดูแลรักษารากฟันเทียมในผู้สูงอายุ 
การมารบัการตรวจสขุภาพช่องปากเป็นประจ าทุกปี 

ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดรอยโรครอบรากฟันเทียมลงได้ 
และท าให้ไดอ้ัตราความส าเร็จและอัตราการอยู่รอดที่ดี35 แต่
การมารับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจ าหรือมารับ
บริการทางทันตกรรมส าหรับผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ผูป่้วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดห้รือผู้ป่วย
ที่มีโรคทางระบบที่มีอาการรุนแรง อาจจะไม่สามารถท าได้ 
เนื่องจากรอยโรครอบรากฟันเทียมมีสาเหตุจากการสะสมของ
คราบจุลินทรีย ์ซึ่งในผู้ที่มีอายุมากขึน้จะมีความสามารถใน
การท าความสะอาดในช่องปากไดล้ดลง เนื่องจากสภาวะของ
ร่างกายที่เส่ือมถอยลง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผู้สูงอายุที่พัก
อาศัยอยู่ในบา้นพักผู้สูงอายุ (residential home) หรือสถาน
ดูแลผู้สูงอายุ (nursing home) และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ใน
การช่วยดูแลอนามัยในช่องปากให้ จะพบว่ามีอนามัยในช่อง
ปากไม่ค่อยดี 

ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ
หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ ที่รับการรักษาโดยการฝังรากฟัน
เทียมเพิ่มมากขึน้ และเจา้หนา้ที่ผูดู้แลมักไม่ทราบว่าผู้สูงอายุ
เหล่านี ้มี รากฟันเทียมภายในช่องปาก ซึ่ งควรมีการให้
ค าแนะน าในวิธีการท าความสะอาดครอบฟันและรากฟัน
เทียมอย่างเหมาะสม เช่น กรณีมีฟันเทียมแบบถอดได้ควรน า
ออกมาท าความสะอาดดว้ย มีการศึกษาถึงผลของสุขภาพ
ช่องปากที่ไม่ดีต่อการคงอยู่ของรากฟันเทียมในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีสันเหงือกไรฟั้นจ านวน 35 รายที่ใส่ฟันเทียมแบบถอดได้
บางส่วน ฟันเทียมแบบติดแน่น หรือฟันเทียมแบบถอดไดท้ัง้
ปาก ผลการศึกษาพบว่า ประมาณสองในสามของผู้สูงอายุนี ้
มีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีและประมาณสองถึงสามรายมีการ
อกัเสบของเหงือกระดบัปานกลางถึงรุนแรง36 

การให้ความรูค้วามเข้าใจรวมถึงค าแนะน าในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากโดยรวม และการดูแลรากฟันเทียมแก่
ผู้สูงอายุ จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ ถูกต้อง ในผู้ป่วยสูงอายุ
แนะน าให้ใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดของด้ามแปรงใหญ่ขึ ้นหรือ
การใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าเนื่องจากท าให้ผู้ป่วยสูงอายุสามารถ
จับแปรงได้ถนัดมากขึน้ และมีประสิทธิภาพในการก าจัด
คราบจุลินทรียไ์ดดี้ขึน้  นอกจากนีใ้นกลุ่มผูส้งูอายุที่มีการรูคิ้ด

และความเขา้ใจบกพร่อง (cognitive impairment) อาจจะไม่
สามารถจดจ าค าแนะน าในการดูแลสขุภาพช่องปากได ้ดงันัน้
จึงต้องมีการกระตุ้นเตือนอย่างสม ่าเสมอ จากการศึกษา
พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่ดูแลสุขภาพช่องปากดว้ยตนเองไดดี้
เป็นประจ าทุกวันมักจะมีสุขภาพช่องปากดีกว่าและมีการ
อักเสบของเหงือกน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ดูแลสุขภาพช่อง
ปากได้ไม่ดี ผู้สูงอายุจะใช้เวลาในการท าความสะอาดฟัน
เทียมแบบถอดไดน้้อยกว่าฟันเทียมแบบติดแน่น ดังนั้น ฟัน
เทียมทัง้ปากถอดไดท้บัรากฟันเทียม (implant overdenture) 
อาจเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีส าหรับผู้สูงอายุที่มีสันเหงือกไร้
ฟันมากกว่าฟันเทียมแบบติดแน่น ส่วนข้อมูลของการท า
ครอบฟันและสะพานฟันบนรากฟันเทียมนัน้ยงัมีไม่มากนกั 

โรคเย่ือเมือกรอบรากฟันเทียมอกัเสบจะตอบสนอง
ดีต่อการรักษา ในขณะที่โรคเนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียมอักเสบ
มักให้ผลการรักษาที่ดีในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่มักมีการ
ลุกลามของโรคและเกิดการกลับเป็นซ า้ (recurrence) ของ
รอยโรคได้อีก ท าให้เกิดการสูญเสียรากฟันเทียมในที่สุด 
ดังนั้นการป้องกันภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึน้ในงาน
ทันตกรรมรากเทียมนั้นถือว่าเป็นส่ิงที่ควรให้ความส าคัญ
อย่างมาก โดยนอกจากความร่วมมือในการรกัษาอนามัยช่อง
ปากของผู้ป่วยแล้ว ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนการท างานเพื่อลดปัจจัย
เส่ียงในการเกิดภาวะแทรกซอ้นใหน้อ้ยที่สดุ เร่ิมตัง้แต่การวาง
แผนการรกัษาและการเตรียมผูป่้วยโดยการตรวจประเมินทาง
คลินิกร่วมกับการซักประวัติทางการแพทยแ์ละประวัติทางทัน
ตกรรม การตรวจเพิ่มเติม อาทิ ภาพถ่ายรงัสีและแบบจ าลอง
ฟันเพื่อให้ไดข้้อมูลครบถ้วนส าหรับการประเมินผู้ป่วย    การ
ประเมินต าแหน่งในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมใหไ้ดต้ าแหน่งที่
เหมาะสม รวมถึงการประเมินความกว้างและความสูงของ
กระดูก และควรมีความกวา้งของเหงือกยึดในบริเวณที่จะท า
การฝังรากฟันเทียมใหเ้พียงพอ37 การมีการออกแบบฟันเทียม
ที่เหมาะสมทั้งการใช้งานและความสวยงาม รวมทั้งการ
ออกแบบให้ผู้ ป่วยสามารถท าความสะอาดได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ควรมีการติดตามผลการรกัษาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามปกติจะนัดติดตามผลการรักษาหลังการใส่ฟัน
ประมาณ 1 เดือนโดยจะท าการตรวจทางคลินิก และภาพถ่าย
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รังสี ประเมินอนามัยช่องปาก การท าความสะอาดฟันเทียม
และส่วนประกอบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งตรวจการสบฟัน โดย
ความถ่ีของการนัดหมายจะขึ ้นอ ยู่ กับปัจจัยเ ส่ียงและ
ความสามารถในการดูแลสขุภาพในช่องปากของผูป่้วย 

 
บทวิจารณ์ 

จากบทความนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า การใหก้ารรกัษาทาง
ทันตกรรมรากเทียมในผู้สูงอายุสามารถท าไดอ้ย่างปลอดภยั
และผลการรักษาค่อนข้างดี อายุของผู้ป่วยไม่ได้เป็นปัจจัย
เส่ียงที่ส าคัญต่ออัตราความส าเร็จและอัตราการอยู่รอดของ
รากฟันเทียม โดยอัตราความส าเร็จในงานทันตกรรมราก
เทียมในผู้สูงอายุจะแตกต่างกับผู้ที่อายุน้อยอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และจากการศึกษายังพบว่าในผู้สูงอายุที่
มีโรคทางระบบไม่ไดเ้ป็นขอ้หา้มในการผ่าตดัฝังรากฟันเทียม 
ทันตแพทยค์วรให้ความรูแ้ละค าแนะน าแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกลุ่มผูป่้วยสงูอายุก่อนการใหก้ารรักษาทางทันตก
รรมรากเทียม เพื่อใหม้ีความรู ้ ความเขา้ใจ และทราบถึงผลที่
ตามมาภายหลงัการรกัษา รวมถึงภาวะต่าง ๆ ที่อาจพบไดใ้น
ผู้สูงอายุ อาทิ การสูญสลายของกระดูก ภาวะกระดูกพรุน 
ภาวะปากแห้ง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือด 
เป็นตน้ ซึ่งภาวะเหล่านีอ้าจมีผลต่อความส าเร็จในงานทันตก
รรมรากเทียม กรณีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปากไม่ดีอาจ
ส่งผลให้เกิดการอักเสบของเนือ้เย่ือรอบรากฟันเทียมได ้การ
รกัษาอนามยัช่องปากใหดี้และการตรวจสขุภาพช่องปากเป็น
ระยะอย่างสม ่าเสมอเป็นส่ิงส าคัญหลังให้การรักษาทางทัน
ตกรรมรากเทียม 
 
บทสรุป 

การรกัษาทางทันตกรรมรากเทียมในผู้สูงอายุแม้ว่า
จะมีอัตราความส าเร็จค่อนข้างสูง แต่ควรค านึงถึงปัจจัยที่
อาจส่งผลต่อความลม้เหลวในงานทันตกรรมรากเทียม อาทิ 
การเปล่ียนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึน้ในผู้สูงอายุ โรคทาง
ระบบต่าง ๆ  ประวัติการเป็นโรคปริทันตอ์ักเสบ ขนาดของ
รากฟันเทียม คุณภาพและปริมาณกระดูกบริเวณที่จะผ่าตัด
ฝังรากฟันเทียม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดรอยโรค
รอบรากฟันเทียมดว้ย ในผูส้งูอายุอาจเกิดการหายของแผลไม่

สมบูรณ์ภายหลังการฝังรากฟันเทียมได้ ดังนั้นการเตรียม
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมก่อนการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมเป็นส่ิง
ส าคัญต่อความส าเร็จของการรักษา และเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจถึงผลการรักษาที่ ดีที่สุดส าหรับผู้ป่วย ควรจะต้อง
ประเมินถึงสภาวะปริทันต์และสภาวะอนามัยช่องปากของ
ผู้ป่วยดว้ย เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ
ในการรกัษา นอกจากนี ้ เมื่อท าการบูรณะฟันภายหลงัการฝัง
รากฟันเทียมแลว้ ผู้ป่วยควรมีการดูแลอนามัยช่องปากให้ดี
อย่างสม ่าเสมอ และพบทนัตแพทยเ์พื่อประเมินสภาพในช่อง
ปากเป็นระยะ เพื่อลดโอกาสการเกิดรอยโรครอบรากฟันเทียม
อกัเสบ 
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