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ประธานหลักสูตรบูรณะฟันเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมรากเทียม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูหมอฟั
้ทันนไฮเทค
...

ปัจจุบัน ไปหาหมอฟัน เราอาจได้เห็นการโฆษณารักษาฟัน
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ยกตัวอย่างเช่น
รากเทียม วันเดียว
ฟอกสีฟัน ด้วยเลเซอร์
วิเคราะห์โรคฟันด้วยภาพถ่ายรังสี สามมิติ หรือ CT
scan
ทําครอบฟันเซรามิกทั้งซี่ ด้วยระบบ CAD-CAM
บริการรากเทียมเทคโนโลยีลา่ สุด ด้วยระบบ CAD-CAM
และ CT scan
จัดฟันแบบใส
รักษารากฟันด้วยกล้องไมโครสโคป เป็นต้น

จ่ายแพงแล้ว
ได้อะไร

ในคลินิกหรือสถานพยาบาล ที่มีการให้บริการเหล่านี้ มักเป็นคลินิก
หรือสถานพยาบาลที่มีความทันสมัย มีการจัดคลินิก ที่ทันสมัย สวย ดู
สะอาดตา แต่แน่นอน ราคาค่ารักษานัน้ ย่อมสูงขึน้ เช่นกัน เพราะต้นทุนกา
รนําเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ เข้ามาใช้ ในคลินิกหรือสถานพยาบาล จะมี
ต้นทุนค่อนข้างสูง และมีการเรียกคลินกิ หรือสถานพยาบาลต่างๆนีว้ า่ ร้าน
ทําฟันไฮเทค (หรือสมัยใหม่) หมอที่อยู่ประจําที่ต่างๆ นี้ ก็อาจถูกเรียกว่า
ทันตแพทย์หรือหมอฟันไฮเทค
คําถามที่ผมได้รับบ่อยๆ คือ เทคโนโลยีแบบนี้มันจําเป็นหรือไม่ ร้าน
หมอฟันธรรมดาทั่วไป ทําไม่ได้เหรอ เราจําเป็นต้อง เข้ารับบริการไฮเทค
แบบนี้ไหม เมื่อไรจําเป็น เมื่อไรไม่จําเป็น ในฉบับนี้ หมอจะให้ความกระจ่าง
ในเรือ่ งนี้ เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ เลือกทําฟันในสถานบริการไฮเทคต่างๆ
เหล่านี้ และตัดสินใจว่าจะรับบริการอะไรบ้าง

สิ่งที่ควรพิจารณาเบื้องต้น เมื่อเลือกเข้า
สถานบริการรักษาฟัน
การเลือกใช้บริการคลินิกหรือสถานพยาบาลนั้น การ
พิจารณาเรื่องความสะอาดของสถานให้บริการ เป็นสิ่งที่
ต้ อ ง พิ จ ารณาเป็ น อั น ดั บ แรกหากสถานให้ บ ริ ก ารนั้ น
มี ร ะบบทํ า ความสะอาดที่ ไ ม่ ดี ห รื อ ดู ไ ม่ ส ะอาดเราควร
หลีกเลี่ยงแม้ว่าค่ารักษา จะถูกก็ตาม ควรตั้งข้อสังเกตเมื่อ
เข้ารับบริการ หากพบการทํางานที่ดูไม่สะอาด ไม่น่า
ไว้วางใจ ก็ควรหลีกเลี่ยงสถานบริการนั้นๆ
ประการที่สอง สถานพยาบาลนั้นๆ ควรให้บริการโดย
ทันตแพทย์ ทัง้ นีย้ งั พบว่าบางคลินกิ ในทีห่ า่ งไกล ยังมีคลินกิ
เถือ่ นให้ บริการโดยผูท้ แี่ อบอ้างว่าเป็นทันตแพทย์ ซึง่ จัดว่า
ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งให้ตาํ รวจรับทราบ และตรวจสอบ
ให้ได้
ประการต่อมาคือ ศึกษาทันตแพทย์ท่จี ะให้บริการ ว่า
มีความเชี่ยวชาญทางด้านใด จริงอยู่ว่า ทันตแพทย์ทุกคน
สามารถ ทํางานในช่องปากได้ทกุ อย่าง แต่หากฟันของเรา
ต้องการการดูแลพิเศษ ก็ควรพิจารณาเลือกแพทย์ให้เหมาะ
กับงานนั้นๆ เพราะ ทันตแพทย์มีสาขาการรักษาต่างๆ
มากกว่ า 12 สาขา หากเราต้ อ งการการรั ก ษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เราก็สามารถเลือกได้
ประการสุดท้ายคือ ความพึงพอใจในการให้บริการ
เพราะสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ดี ควรมีการติดตามผล
การรักษา และการให้บริการเชิงป้องกัน สถานบริการควร
เป็นที่ซึ่งมีบุคลากรที่พร้อมให้บริการและเป็นมิตร รักษา
ท่านให้ได้ดที สี่ ดุ พร้อมมี ระบบเรียกติดตามทีด่ ี เพือ่ ให้ทา่ น
ทราบว่า ควรกลับเข้ารับบริการเมื่อไร
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เทคโนโลยีกับความจําเป็น ในการรักษา
ด้านต่างๆ
เทคโนโลยีบางอย่างนั้น มีความจําเป็น
ต่อผลการรักษาทีด่ ี แต่ในงานทันตกรรมบาง
งานนัน้ เป็นงานให้บริการพืน้ ฐาน เทคโนโลยี
ที่ใช้นั้น มีอยู่ในทุกๆ สถานบริการ ความ
จําเป็นในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล
ที่ ไ ฮเทค ก็ อ าจจะมี ค วามจํ า เป็ น น้ อ ย ผมจะ
แยกแยะงานทางทั น ตกรรมต่ า งๆ และระบุ
เทคโนโลยีที่จําเป็น หรือจําเป็นอย่างยิ่งยวด เพื่อ
เป็นเกณฑ์ให้ท่านผู้อ่านได้ ใช้วิจารณญาณหาก
ต้องเข้ารับบริการด้านต่างๆ ทางทันตกรรม
งานขูดหินปูน ถอนฟัน งานสองอย่างนี้ ไม่มี
เทคโนโลยีใหม่มาเกี่ยวข้องมาก ฝีมือของหมอ
ล้วนๆ ที่จะทําให้ผลการรักษา นั้นดีเยี่ยมหรือด้อย
งานรักษาโรคเหงือก ไม่มเี ทคโนโลยีใหม่ แต่
สามารถเลื อ กหมอเฉพาะทางด้ า นโรคปริ ทั น ต์
ในการให้การรักษาโรคเหงือก รุนแรงหรือรักษาโดย
การปลูกเหงือกได้
งานถอนฟั น คุ ด ไม่ มี เ ทคโนโลยี ใ หม่ แต่
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ ก็มีความ
ชํานาญมากในการผ่าฟันคุดที่ ยากให้เสร็จในเวลา
อันรวดเร็ว
งานอุดฟัน ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ใดๆ แต่หาก
อุดฟันสีขาว จะทําได้ยากกว่า อุดฟันสีตะกั่ว หาก
ท่านอุดฟันสีขาว ทันตแพทย์ควรมีการกันนํา้ลาย
และเลือดให้ดี ไม่ให้เข้ามาปนเปื้อนในโพรงฟัน
ขณะบูรณะ มิฉะนั้น จะเกิดอาการเสียวฟันถาวร
หลังการบูรณะฟัน
งานฟันปลอมถอดได้ ไม่มีเทคโนโลยีใหม่
ใดๆ แต่อาจมีทางเลือกให้เลือกเช่นฐานฟันปลอม
โลหะฐานเหงื อ กนิ่ ม เหงื อ กแข็ ง ฟั น พลาสติ ก
ทนทาน เป็นต้น สถานบริการทุกแห่ง ควรให้บริการ
ได้ทั้งหมด
งานฟอกสีฟัน เรามักจะได้ยนิ โฆษณา ฟอก
สีฟนั ด้วยแสงเลเซอร์ ฟอกสีฟนั ด้วยแสงไร้ UV ฟอก
สีฟันด้วยแสงคิดค้นโดย องค์การนาซ่า เป็นต้น
การฟอกสีฟนั ทีค่ ลินกิ ทําฟันโดยทันตแพทย์นนั้ จะ
มีค่าใช้จ่ายสูง แต่แสงต่างๆ นั้น จากงานวิจัยไม่
สามารถสรุปได้เลยว่าแสงต่างๆ นั้น ให้ผลการ
รักษาที่ดีขึ้นอย่างไร การฟอกสีฟันนั้นทําแล้วฟัน
ขาวขึน้ แต่ความขาวนัน้ อาจอยูไ่ ด้ไม่นาน และอาจ
มีอาการเสียวฟันหลังการฟอกสีฟนั ได้ สําหรับหมอ
แล้ว หมอไม่จดั ว่าการฟอกสีฟนั ด้วยเครือ่ งดังกล่าว
เป็นเทคโนโลยีใหม่ และท่านจะเลือกรับบริการโดย
ระบบใดก็ได้ ผลการรักษาอาจให้ผลทีแ่ ตกต่างกัน
ไม่มากนัก จัดเป็นงานเสริมสวยอย่างหนึ่งเท่านั้น
ไม่ใช่การรักษา

งานรักษารากฟัน อาจ
มีการรักษารากฟันด้วย
กล้องไมโครสโคป ซึ่ง
เป็นกล้องกําลังขยาย
สูง ทําให้เห็นโพรงฟัน
ส่วนต้น ได้อย่างชัดเจน
กล้ อ งตั ว นี้ มี ต ้ น ทุ น สู ง
ทําให้ค่ารักษารากฟันนั้น
สูงขึ้นด้วย ในฟันที่จําเป็นต้อง
ใช้กล้องไมโครสโคป ก็จดั ว่าต้องการ การรักษาด้วย
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่านสามารถถามทันตแพทย์ของ
ท่านในเรือ่ งความจําเป็นของการรักษาโดยใช้กล้อง
นี้ (ส่วนใหญ่ ฟันที่ต้องการการรักษาด้วยกล้องจะ
เป็ น ฟั น หลั ง ซี่ ใ หญ่ ที่มีหลายรากและอยู่ลึกใน
ช่องปาก) หากไม่มคี วามจําเป็น ค่ารักษาก็จะถูกลง
ฟันหน้าทีต่ อ้ งการการรักษารากฟันนัน้ อาจสามารถ
รักษาโดยไม่ต้องใช้กล้องไมโครสโคป แต่ก็ยังต้อง
เลือกหมอฟันที่มีความชํานาญเช่นกัน
งานทันตกรรมสําหรับเด็ก หรือหมอฟันที่
รักษาฟันให้เด็กๆ อาจมีงานให้บริการเฉพาะ ที่จัด
ว่าเป็นเทคโนโลยีทหี่ าได้ เฉพาะที่ ได้แก่ การรักษา
ร่วมกับการดมยา ซึ่งจะมีแพทย์จ่ายก็าซไนตรัส
ออกไซต์ หรือก็าซหัวเราะ ให้การทําฟันของเด็กไม่
น่ากลัวหรือลดผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก ทั้งนี้
สถานบริการนัน้ ๆ จะทําโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
ด้านการรักษาเด็ก และทําภายใต้ ห้องซึ่งมีแพทย์
ทําหน้าที่ให้ยาดังกล่าว ใน
ปริ ม าณที่ พ อเหมาะ
ไม่มีอันตรายต่อเด็ก
งานครอบฟัน
สะพานฟัน ปัจจุบนั
งานครอบฟั น ชนิ ด
เซรามิกทัง้ ซี่ ให้ความ
แข็งแรงและทนทานได้ดี
การขึ้นรูปงานครอบฟัน หรือ
สะพานฟันบางระบบ จะต้องใช้เครือ่ งกลึง CAD-CAM
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ แต่ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ
ไม่จําเป็นต้อง จ่ายค่าใช้จ่ายที่สูงไปกว่าครอบฟัน
หรือสะพานฟันชนิดโลหะแบบดั้งเดิม ในการทํา
ครอบฟั น หรื อ สะพานฟั น ชนิ ด เซรามิ ก ทั้ ง ซี่ นั้ น
ขั้นตอนการทําจะเหมือนการทําครอบฟันแบบที่
เคยๆ ทํากันมา โดยมีการพิมพ์ปากและส่งห้อง
ปฏิบตั กิ ารทีม่ เี ครือ่ งกลึง CAD-CAM นี้ ผลิตชิน้ งาน
ฟันและส่งกลับมาให้กับทันตแพทย์ ราคาค่าผลิต
ชิน้ งานก็ไม่ได้แตกต่างจากชนิดโลหะมีตระกูลมาก
นัก ดังนั้น ค่ารักษาจึงไม่ได้แตกต่างกัน จะกล่าว
ได้ว่า เทคโนโลยีนี้ ไม่ได้ถูกนํามาใช้และเกิดการ
เพิม่ ค่ารักษา อย่างไรก็ตามบางสถานบริการมีการ
ให้ บ ริ ก ารชนิ ด บู ร ณะฟั น ด้ ว ยเซรามิ ก เสร็ จ ใน
วันเดียว โดยมีเครือ่ งกลึงผลิตชิน้ งานติดข้างเก้าอีท้ าํ
ฟัน เครือ่ งนีจ้ ะมีการพิมพ์ รอยฟันด้วยกล้องถ่ายรูป
ในช่องปาก และส่ ง กลึ ง ชิ้ น งานให้ เ สร็ จ ภายใน
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หนึ่งชั่วโมง หรือส่งไฟล์รูปไปผลิตชิ้นงานได้เร็วขึ้น
ค่ารักษาก็จะสูงขึ้น แต่จากงานวิจัยพบว่าความ
ทนทานของชิน้ งานทีบ่ รู ณะบนฟันนัน้ ไม่ได้แตกต่าง
จากการพิมพ์ฟันด้วยวัสดุพิมพ์ฟันปกติ การจ่าย
แพงขึน้ ก็เพือ่ ให้ได้งานทีเ่ ร็วขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้ ในโลก
อนาคตอันใกล้นนั้ เทคโนโลยีนคี้ งได้รบั ความนิยม
ทั่ ว ไป ค่ า รั ก ษา ในการทํ า ฟั น ก็ อ าจจะสู ง ขึ้ น
เทคโนโลยีดังกล่าวจะเพิ่มต้นทุนการรักษา แต่จะ
สร้างความสะดวกสบายให้ทงั้ หมอและผูร้ บั บริการ
ในปัจจุบัน คงได้แต่บอกว่า การทําเสร็จภายใน
วันเดียว คงไม่ได้ประโยชน์มากนัก จะจ่ายแพงกว่า
ไปทําไม
งานจัดฟันแบบใส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้อง
ส่งผลิตชิ้นงาน (ที่ใช้ในการดัดฟัน) ที่ต่างประเทศ
ทําให้ต้นทุนสูงมาก ชิ้นงานนี้ จะมีความใส ทําให้
คนที่อยากจัดฟันแต่ไม่อยากมีเหล็กลวดในปาก
สนใจเลือกรักษาด้วยการจัดฟันแบบใส ในความเป็น
จริงนัน้ การจัดฟันแบบเหล็กลวด ให้ผลการรักษา
ที่ดีและเร็ว มากกว่าการจัดฟันแบบใส แถมราคา
ค่ารักษาก็ถูกกว่าถึงสามเท่า หากท่าน ไม่รังเกียจ
เหล็กและลวด ก็สามารถเลือกการรักษาทีร่ าคาถูก
กว่าในการจัดฟันได้ เทคโนโลยีการจัดฟันแบบใส
ก็อาจไม่จาํ เป็น
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย และกําลังแข่งขันกันอย่าง
มาก ในทุ ก ๆ สถานบริ ก ารเพื่ อ ภาพลั ก ษณ์ ว ่ า
สถานพยาบาลของตนนั้ น ทั น สมั ย ที่ สุ ด คื อ
เทคโนโลยีทนี่ าํ มาใช้ชว่ ยรักษาทดแทนฟันทีห่ ายไป
ด้วยรากเทียม สถานพยาบาลที่มีการให้บริการ
ด้วยภาพถ่ายรังสี สามมิติ หรือ CT scan หรือ
รักษาด้วยรากเทียมเทคโนโลยีลา่ สุด ด้วยระบบ
CAD-CAM และ CT scan ดังนัน้ ถ้าท่านต้องการ
ทํ า รากเที ย ม และเป็ น รากเที ย มทดแทนฟั น
หลายๆ ซี่ ท่านจะทําฟันโดยไม่เลือกร้านทําฟันไม่
ได้ ท่ า นควรซั ก ถามและดู ตั ว อย่ า งชิ้ น งาน
พร้อมทํา CT scan และเลือกทีมแพทย์ทชี่ าํ นาญทํา
จะทําให้ลดความเสี่ยงของความล้มเหลวลงได้
หากท่านต้องทํารากเทียม ทดแทนฟันหลังซี่เดียว
ท่านอาจเลือกร้านทําฟันทั่วไปได้ แต่หากเป็นราก
เทียมฟันหน้า หรือทั้งปาก ท่านควรเลือกสถาน
บริการที่ สามารถให้ขอ้ มูล และมีแพทย์เฉพาะทางด้าน
นี้ ซึ่งอาจประกอบด้วยทีมทันตแพทย์ชํานาญการ
ก่อนการตัดสินใจทํา และจ่ายค่ารักษาราคาแพงกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้
อ่านมาถึงตรงนี้ ท่านคงสรุปง่ายๆ ได้ว่า การ
ทดแทนฟันด้วยรากเทียมนั้น จะมีค่ารักษาที่สูง
ต้องการเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ดังนั้นสิ่งที่ง่าย
ที่สุด เพื่อให้ท่านไม่ต้องเสียเงินมาก ก็คือการดูแล
ฟันให้ดี ไม่ให้เกิดการสูญเสียฟันไป และวิธีดูแล
นั้นก็ทําได้ ง่ายๆ ด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
ทุกวัน เวลาเช้าและก่อนนอน พร้อมทั้งใช้ไหมขัด
ฟันด้วย
แล้วพบกันใหม่ครับ

