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ไขข้อสงสัย

เรื่องเกี่ยวกับฟัน
อะไรจริง อะไรหลอก
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (internet) ควรเลือก
บริโภคอย่างระมัดระวัง เพราะเรือ่ งหลายๆ เรือ่ ง
ทีค่ น้ หาได้นนั้ บางเรือ่ งก็เป็นเรือ่ งจริงแต่บางเรือ่ งก็
ไม่มมี ลู ความจริง ฉบับทีแ่ ล้ว ผมได้อภิปรายไปหลาย
เรือ่ งมาในฉบับนี้ ผมจะยกข้อโต้เถียงทางอินเตอร์เน็ต
เกีย่ วกับเรือ่ งฟัน มาวิจารณ์และอธิบายกันต่อ ว่ามี
ข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้
วิเคราะห์และตัดสินใจต่อไปว่าจะเชือ่ หรือไม่เชือ่

ความเชือ่ : ไม่ควรเก็บฟันทีร่ กั ษารากแล้ว ไว้ในช่องปาก
เพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อ และอาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ฟันที่เกิดการอักเสบจนติดเชื้อไปถึงโพรงประสาทฟัน ทันตแพทย์จะสามารถ
เก็บรักษารากฟันนั้นไว้ ด้วยกระบวนการรักษารากฟันและอุดปิดโพรงฟันไว้ เชื้อ
ต่างๆ จะถูกก�ำจัดและรอยโรคปลายรากก็จะค่อยๆ หายไป หรือไม่ลุกลามแย่ลง
American Dental Association ได้ยอมรับการรักษารากฟันว่า เป็นการรักษาที่ใช้เป็น
มาตราฐานในการเก็บรักษาฟันให้ใช้งานต่อไปในช่องปาก งานวิจัยจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ได้ให้ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ว่า การรักษารากฟันเป็นวิธีการ
ทีไ่ ด้ผลส�ำเร็จสูง คุม้ ค่าใช้จา่ ย และท�ำให้ฟนั คงอยูใ่ นช่องปากไว้ใช้งานต่อไปได้นาน
เรือ่ งความเชือ่ ว่าไม่ควรรักษารากฟันทีต่ ดิ เชือ้ ควรถอนทิง้ ไป เพราะฟันทีร่ กั ษา
รากนั้น เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เป็นเรื่องที่มีการลงเป็นบทความในสังคม online
อย่างต่อเนื่อง และมีการแปลบทความโดยแพทย์เพื่อลงในคอลัมน์สุขภาพในหน้า
หนังสือพิมพ์ ท�ำให้ประชาชนส่วนหนึ่งตื่นตระหนก และเชื่อโดยไม่สืบหาความจริง
กันให้ดีก่อน
ความเชือ่ เรือ่ งดังกล่าว มักจะกล่าวอ้างถึง การทดลองของ Dr. Weston A. Price
ตั้งแต่ปี 1920 ที่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกิดโรคต่างๆ ยังมีน้อยมาก Dr. Price
สรุปในงานวิจยั ว่า โรคทางระบบหลายโรค เชือ่ มโยงกับฟันทีต่ ดิ เชือ้ ถึงโพรงประสาท
ฟันในช่องปาก และบอกว่า เชือ้ โรคนัน้ ๆ จะแพร่กระจายไปสู่อวัยวะต่างๆ จนท�ำให้
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ร่างกายอ่อนแอ ระบบภูมิคุ้มกันเสียไป เขาจึงแนะน�ำให้ถอนฟันที่ติดเชื้อนั้นๆ และ
ยังแนะน�ำให้ขูดเอาเนื้อเยื่อที่บริเวณปลายรากฟันออกอีกด้วย เพราะเป็นบริเวณที่
เชื้อโรคอาจสะสมอยู่
ในความจริ ง นั้ น งานวิ จั ย ของ Dr.Price ได้ รั บ การวิ จ ารณ์ อ ย่ า งหนั ก
ว่ากระบวนการขั้นตอนนั้นไม่เป็นไปตามหลักการท�ำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ และ
ได้มีงานวิจัยต่างๆ ที่ออกแบบมาอย่างดี ท�ำการวิจัยในเรื่องดังกล่าว มาหักล้าง
ความเชือ่ ตามทีง่ านวิจยั ของ Dr.Price เสนอ แม้วา่ เรือ่ งจะผ่านมานานถึงเกือบ 100 ปี
โลก online ก็ยงั ปลุกความเชือ่ เรือ่ งนีข้ นึ้ มาใหม่ แถมยังน�ำงานวิจยั ใหม่ๆ มาตีความ
สนับสนุนความเชื่อในแนวของ Dr.Price อีก มีการพาดหัว ข้อความที่สร้างความ
ตระหนกต่อสังคมคือ “ท่านรู้ไหมว่า ผู้ป่วยมะเร็งขัน้ สุดท้าย มีอะไรทีเ่ หมือนๆกันใน
ช่องปาก...... ค�ำตอบ...... ฟันที่รักษาราก” เมื่อคนอ่าน อ่านพบประโยคแรงๆ
แบบนี้ ก็เกิดความเชือ่ และยอมรับฟังข้อมูลทีจ่ ะน�ำเสนอต่อไปโดยง่าย ในความเป็น
จริงนัน้ การรักษารากฟันเป็นการก�ำจัดเชือ้ โรคให้หมดไปจากฟันทีต่ ดิ เชือ้ เชือ้ ทีห่ ลง
เหลืออยู่ก็จะถูกกลไกของร่างกายก�ำจัดหรือจ�ำกัดให้อยู่เฉพาะที่ แต่หากการรักษา
รากฟันล้มเหลว ฟันนัน้ ๆก็จะมีอาการปวดและไม่ปกติ ส่งผลให้ฟนั ต้องถูกถอนออก
ไป เชื้อโรคจะท�ำลายเนื้อเยื่อเฉพาะที่ และหากเชื้อมีจ�ำนวนมากก็จะส่งผลให้มี
อาการปวดฟัน จนต้องมาถอนฟันนั่นเอง
การระบุว่าเชื้อตกค้างจากฟันที่รักษารากแล้ว จะวิ่งไปตามกระแสเลือดและ
ส่งผลต่ออวัยวะต่างๆ จนก่อให้เกิดมะเร็ง จึงไม่เป็นความจริง
อย่างไรก็ตาม ความเชือ่ นีก้ ค็ งลบล้างออกจากคนทีเ่ ชือ่ ได้ยาก เพราะคนทีก่ ล่าว
และน�ำเทรนเป็นแพทย์ แถมมีงานทดลอง (ซึ่งคนเชื่อ ไม่เคยได้อ่านจริงๆ) น�ำมา
สรุปโยงกับเรือ่ งมะเร็งทีจ่ ดั เป็นโรคยอดฮิตทีพ่ บในคนยุคปัจจุบนั ความตืน่ ตระหนก
จึงมีมาก
จากงานวิจยั ทีไ่ ด้มาตราฐานพบเรือ่ งเกีย่ วกับการรักษารากฟัน พอจะสรุปได้วา่
การรักษารากฟันเป็นวิธกี ารทีก่ ำ� จัดและจ�ำกัดความรุนแรงของการติดเชือ้ ในฟันอย่าง
มีประสิทธิภาพ เชื้อในครองรากฟันแม้จะยังหลงเหลืออยู่ก็ไม่ท�ำอันตรายใดๆ
กับร่างกาย การติดเชือ้ เป็นการติดเชือ้ เฉพาะทีเ่ ท่านัน้ และเชือ้ ทีพ่ บในคลองรากฟัน
ก็เป็นเชื้อที่พบปกติในร่างกาย สามารถเข้าสู่ร่างกายได้เมื่อเกิดแผล และเชื้อต่างๆ
นี้ ไม่ได้ส่งผลใดๆ ต่อร่างกาย ไม่มีงานวิจัยใดๆระบุถึงการติดเชื้อในกระแสโลหิต
จากเชือ้ โรคปลายรากฟัน และไม่มงี านวิจยั ทีเ่ ชือ่ มโยงการเกิดโรคมะเร็งกับเชือ้ จาก
ฟันทีผ่ า่ นการรักษาราก ฟันทีผ่ า่ นการรักษารากแล้ว สามารถบูรณะต่อและสามารถ
ใช้งานบดเคี้ยวตามหน้าที่ในช่องปากได้ไปอีกยาวนาน
หากท่านเชือ่ เรือ่ งนี้ แล้วไปถอนฟันทีร่ กั ษารากฟันออก จะเกิดช่องว่างขึน้ ในช่อง
ปาก ท�ำให้การบดเคีย้ วอาหารไม่มปี ระสิทธิภาพ ก็จะท�ำให้เป็นโรคเกีย่ วกับทางเดิน
อาหารได้ เพราะการบดเคี้ยวในปากไม่สมบูรณ์ อาหารยังมีชิ้นใหญ่ การย่อยและ
การดูดซึมจึงเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การทดแทนฟันจึงมีความจ�ำเป็น
โดยท่านสามารถรักษาทดแทนฟัน ได้แก่ใส่ฟันเทียมถอดได้ สะพานฟัน หรือใส่ราก
เทียม ไม่ควรถอนฟันไป โดยไม่ใส่ฟันทดแทน
ในความเป็นจริงนั้น ระบบป้องกันตนเองของร่างกาย จะก�ำจัดเชื้อโรคและ
รักษาบริเวณทีอ่ กั เสบของร่างกายอยูแ่ ล้ว บริเวณรากฟันก็เช่นกัน หากมีเชือ้ โรคหลง
เหลือจากการรักษารากฟัน ร่างกายก็จะซ่อมแซมหรือไม่ก็สร้างกรอบจ�ำกัดให้รอย
โรคอยู่ภายใน ไม่ลุกลามไปบริเวณอื่น งานวิจัยและกรณีศึกษามากมายในวารสาร
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ทีม่ มี าตราฐานทัว่ โลก แสดงให้เห็นถึงผลการรักษาตนเองของร่างกาย ทีท่ ำ� ให้บริเวณ
ปลายรากมีสภาพที่ดีและปกติ และถึงแม้การรักษารากฟันจะท�ำได้ไม่สมบูรณ์
รอยโรคต่างๆ ก็จะถูกจ�ำกัดที่บริเวณปลายรากนั้น แน่นอนว่า อาจมีการถกเถียงว่า
เชือ้ โรคทีไ่ ปตามกระแสโลหิตในกระดูกนัน้ ตาเปล่ามองไม่เห็น แต่ในกระแสเลือดก็
มีเม็ดเลือดขาวมากมาย คอยท�ำหน้าที่เป็นทหารก�ำจัดสิ่งแปลกปลอมอยู่แล้ว
มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เชื้อโรคที่หลงเหลือบริเวณปลายรากจะไปท�ำอันตรายต่อ
ร่างกาย และไปก่อโรคมะเร็ง นอกจากนี้ เชือ้ โรคดังกล่าว ยังพบได้ทวั่ ไปในช่องปาก
การแปรงฟันแต่ละครัง้ หรือแม้แต่การทานอาหารเอง ก็อาจท�ำให้มเี ลือดออกในช่อง
ปากได้ เชือ้ โรคในปากก็สามารถจูโ่ จมเข้าร่างกายได้เช่นกัน แต่กย็ งั ไม่พบกรณีทตี่ ดิ
เชื้อจากเลือดออกในช่องปาก
โรคมะเร็งนั้น ในปัจจุบันได้มีงานวิจัยมากมายสนับสนุนว่าเกิดจากสภาพ
แวดล้อมเซลล์ที่มีความผิดปกติ ได้แก่ มีสิ่งกระตุ้นรุนแรง สารเคมี ฮอร์โมน
ความเครียด อายุที่มากขึ้น ซึ่งท�ำให้กลไกการสร้างเซลล์ใหม่เกิดความผิดปกติไป
การมี ชี วิ ต อยู ่ ใ นโลกปั จ จุ บั น มี ส ารกระตุ ้ น มากมายที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด โรคมะเร็ ง ได้
อากาศที่เลวร้าย สารเคมีปนเปื้อน ควันพิษ อาหารสังเคราะห์ หรือแม้แต่น�้ำมัน
ทอดที่น�ำมาทอดซ�้ำ ก็ล้วนแต่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งได้ หากเราไม่อยากเป็นมะเร็ง
เราไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดจะดีกว่า

ยังมีความเชื่อเรื่อง การถ่ายรังสีต่างๆ ทางแพทย์และ
ทันตกรรม มีผลกระตุน้ ให้เกิดเซลล์มะเร็ง หรือแม้แต่การ
เดินผ่านเครื่องสแกนชนิดรังสีที่สนามบิน บางคนก็ยัง
กลัวว่าจะกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง ฉบับหน้าผมจะมาพูดใน
ประเด็นนี้กันต่อครับ
แล้วพบกันใหม่ครับ

