56

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(56-67)

รอยโรครอบรากฟัันเทีียมในผู้้�สููงอายุุ
Peri-implant diseases in older people
รััตมณีี ตัันตราวงศ์์
Ratmanee Tantrawong
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเนชั่่�น
Faculty of Dentistry, Nation University

Received: 21 April 2021
Revised: 17 August 2021
Accepted: 25 August 2021

บทคััดย่่อ
ปััจจุุบััน ประชากรผู้้�สููงอายุุทั่่�วโลกมีีจำำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้�น ดัังนั้้�นความต้้องการฝัังรากฟัันเทีียมเพื่่�อทดแทนฟััน
ที่่�สููญเสีียไปจึึงเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย การฝัังรากฟัันเทีียมสามารถทำำ�ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุและประสบความสำำ�เร็็จในการรัักษาได้้
ซึ่่�งอายุุไม่่ได้้เป็็นข้้อห้้ามในการฝัังรากฟัันเทีียม แต่่สิ่่�งที่่�มีีผลต่่อความสำำ�เร็็จในการฝัังรากฟัันเทีียมในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่
การเปลี่่�ยนแปลงของร่่างกายที่่�เสื่่�อมถอยตามวััย การมีีโรคทางระบบที่่�อาจส่่งผลต่่อการรัักษา การมีีอนามััยช่่องปาก
ที่่�ไม่่ดีี และการวิินิิจฉััยและการวางแผนการรัักษาที่่�ไม่่เหมาะสม ดัังนั้้�น การฝัังรากฟัันเทีียมจึึงเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง
ในการทดแทนฟัันที่่สููญ
� เสีียไปในกลุ่่ม� ผู้้�สููงอายุุและเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิติ ให้้ดีขึ้้ี น� บทความนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อทบทวนความรู้้�
เกี่่�ยวกัับรอยโรครอบรากฟัันเทีียม สาเหตุุและปััจจััยเสี่่�ยงในการเกิิดรอยโรครอบรากฟัันเทีียม รวมถึึงการป้้องกัันการเกิิด
รอยโรครอบรากฟัันเทีียมในผู้้�สููงอายุุ
คำำ�สำำ�คััญ : เนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ ผู้้�สููงอายุุ หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ทางทัันตกรรม
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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ปัั จจุุบัั น หลายประเทศทั่่� ว โลกรวมถึึง
ประเทศไทยกำำ�ลัังเผชิิญกัับสถานการณ์์แนวโน้้มสัังคม
ผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มมากขึ้้�น จากข้้อมููลทางสถิิติิ พบว่่าภายในปีี
พ.ศ. 2593 จำำ�นวนประชากรของโลกมากกว่่าร้้อยละ 14
จะมีีอายุุเฉลี่่�ยตั้้ง� แต่่ 65 ปีีขึ้้น� ไป และเป็็นการเริ่่ม� ของสัังคม
ผู้้�สููงอายุุโลก (global aged society)1 ข้้อมููลประชากร
ของประเทศไทย พบว่่าประเทศไทยเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
(aged society) โดยมีีประชากรอายุุเฉลี่่�ย 60 ปีีขึ้้�นไป
ในสัั ด ส่่วนมากกว่่าร้้ อ ยละ 20 ของจำำ�น วนประชากร
ทั้้�งหมดตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2550 และจะเป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุ
โดยสมบููรณ์์ (super-aged society) ในปีี พ.ศ. 2574 โดยมีี
ประชากรอายุุเฉลี่่�ย 60 ปีีขึ้้น� ไป ในสััดส่่วนมากกว่่าร้้อยละ
28 ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด2 นอกจากนี้้� ประเทศไทย
ยัั ง มีี จำำ�น วนประชากรอายุุเฉลี่่� ยตั้้� ง แต่่ 65 ปีี ขึ้้� น ไป
เพิ่่�มขึ้้�นในอััตราเร็็วที่่�เร็็วกว่่าอััตราเฉลี่่�ยของประชากรใน
แถบเอเชีียและประชากรโลก รวมถึึงคาดว่่าในระหว่่างปีี
พ.ศ. 2553 ถึึงปีี พ.ศ. 2583 จะมีีจำำ�นวนประชากรที่่�มีี
อายุุเฉลี่่�ยตั้้�งแต่่ 80 ปีีขึ้้�นไป (the oldest-old) เพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นร้้อยละ 19.1 ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด3 ซึ่่�งกลุ่่�ม
ประชากรผู้้�สููงอายุุจะมีีจำำ�นวนมากขึ้้น� และมีีสัดั ส่่วนเพิ่่�มขึ้้น�
เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มประชากรช่่วงอายุุอื่่�น ๆ อายุุที่่�เพิ่่�มมาก
ขึ้้�นนั้้�นก็็มีีความสััมพัันธ์์กัับความเสื่่�อมถอยของร่่างกาย
และสภาวะจิิตใจ ยิ่่�งอายุุมากขึ้้น� ความเสื่่�อมถอยยิ่่�งมากขึ้้น�
จนอาจนำำ�ไปสู่่�ปัญ
ั หาสุุขภาพต่่าง ๆ รวมถึึงปััญหาสุุขภาพ
ภายในช่่องปากด้้วย ดัังนั้้�นจึึงมีีความจำำ�เป็็นในการวางแผน
และเตรีียมความพร้้อมรัับมืือกัับสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับ
การรัักษาสุุขภาพทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ รวมถึึงการรัักษา
ทางทัั น ตกรรมสำำ� หรัั บ ผู้้�สูู งอายุุที่่� จ ะมีี ค วามต้้ อ งการ
มากขึ้้�นด้้วย
ปััญหาสุุขภาพช่่องปากหลััก ๆ ที่่�พบภายใน
ช่่องปากผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ การสููญเสีียฟััน ข้้อมููลจากการ
สำำ�ร วจสภาวะทัั น ตสุุขภาพแห่่งชาติิ ข องประเทศไทย
พ.ศ. 2560 พบว่่า กลุ่่�มวััยสููงอายุุ 60-74 ปีี มีีค่่าเฉลี่่�ย
จำำ�นวนฟัันในช่่องปาก 18.6 ซี่่�/คน โดยมีีผู้้�มีีฟัันใช้้งาน
ได้้อย่่างน้้อย 20 ซี่่� ร้้อยละ 56.1 มีีฟันั หลัังสบกัันอย่่างน้้อย
4 คู่่�สบ ร้้อยละ 40.2 และพบว่่าในผู้้�สููงอายุุตอนปลาย
อายุุ 80-85 ปีี มีีการสููญเสีียฟัันเพิ่่�มขึ้้�น โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยการ
มีีฟันั ภายในช่่องปาก 10 ซี่่/� คน เหลืือผู้้�สููงอายุุเพีียงร้้อยละ
22.4 ที่่�มีฟัี นั ใช้้งานได้้อย่่างน้้อย 20 ซี่่แ� ละมีีฟันั หลัังสบกััน
4 คู่่�สบ เพีียงร้้อยละ 12.1 แสดงให้้เห็็นว่่าเมื่่�ออายุุเพิ่่�มขึ้้�น

57
ประสิิทธิิภาพในการบดเคี้้�ยวอาหารจะลดลง อย่่างไรก็็ตาม
สถานการณ์์ที่่�สะท้้อนปััญหาที่่�มีีผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้�สููงอายุุมากที่่�สุุดคืือ การสููญเสีียฟัันทั้้�งปาก ซึ่่�งในกลุ่่�ม
อายุุ 60-74 ปีี พบร้้อยละ 8.7 ในขณะที่่�กลุ่่�มอายุุ 80-85 ปีี
พบการสููญเสีี ยฟัั นทั้้� ง ปากเพิ่่� ม ขึ้้� น เกืื อ บ 4 เท่่า เป็็ น
ร้้ อ ยละ 31 4 การสููญเสีี ยฟัั นส่่ งผลกระทบต่่อผู้้�สูู งอายุุ
ทั้้� ง ด้้ า นร่่างกาย จิิ ตใจ อารมณ์์ แ ละสัั ง คม ผลกระทบ
ที่่�พบมากที่่�สุุด ได้้แก่่ เรื่่�องการบดเคี้้�ยว การที่่�ผู้้�สููงอายุุ
ไม่่สามารถเคี้้�ยวอาหารได้้ละเอีียด ทำำ�ให้้รับั ประทานอาหาร
ได้้น้อ้ ยลง เกิิดปััญหาต่่อระบบการย่่อยอาหารและอาจเกิิด
การขาดสารอาหารได้้ รองลงมา คืือ เรื่่�องความสวยงาม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อมีีการสููญเสีียฟัันหน้้า ทำำ�ให้้ขาด
ความมั่่�นใจ จึึงไม่่กล้้ายิ้้�ม หััวเราะ หรืือพููดคุุยได้้อย่่างเต็็มที่่�
รวมถึึงการพููดหรืือออกเสีียงจะไม่่ชััดเจน ส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุ
สููญเสีียความมั่่�นใจและไม่่ประสงค์์ที่่�จะมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับ
บุุคคลอื่่�นในสัังคมในที่่�สุุด
สำำ� หรัั บ การรัั ก ษาทางทัั น ตกรรมในปัั จจุุบัั น
แนวโน้้ ม ในการทดแทนฟัั นที่่� สููญ เสีี ย ไปโดยการฝัั ง
รากฟัันเทีียมมีีมากขึ้้�นทั้้�งในกลุ่่�มประชากรทั่่�วไปและกลุ่่�ม
ประชากรผู้้�สููงอายุุ พบว่่าผู้้�สููงอายุุที่่�ใส่่รากฟัันเทีียมนั้้�น
มีีจำำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้น� ซึ่่ง� ในช่่วงไม่่กี่่�ปีที่่ี ผ่่� านมา รากฟัันเทีียม
ได้้รัับการยอมรัับและเป็็นที่่�ต้้องการมากขึ้้�นในผู้้�สููงอายุุ
เพื่่�อทดแทนฟัันที่่สููญ
� เสีียไปทั้้�งในแง่่ของหน้้าที่่�การบดเคี้้�ยว
และความสวยงาม การฝัังรากฟัันเทีียมเพื่่�อรองรัับฟัันเทีียม
แบบถอดได้้5 ช่่วยในการทำำ�ให้้รููปลักั ษณ์์ของผู้้ใ� ส่่ฟัันเทีียม
ดีีขึ้้น� บุุคลิิกภาพดีีขึ้้น� เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่สููญ
� เสีียฟันั ไป
และไม่่ได้้ รัั บ การใส่่ฟัั น เทีี ย มทดแทน ส่่งเสริิ ม ในการ
เห็็นคุุณค่่าของตนเอง ทำำ�ให้้ไม่่รู้้�สึึกว่่าตนเองด้้อยค่่าลง
ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาพโดยรวมและคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้�สููงอายุุด้้วย โดยอััตราความสำำ�เร็็จ (success rate)
ของรากฟัันเทีียมค่่อนข้้างสููงและให้้ผลที่่�ดีีในผู้้�สููงอายุุ
ที่่�มีีไม่่มีีปััญหาเรื่่�องสุุขภาพหรืือควบคุุมโรคทางระบบได้้ดีี
นอกจากนี้้� รากฟัั น เทีี ย มยัั ง เป็็ นอีี ก หนึ่่� ง ทางเลืื อ กของ
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการสููญเสีียฟัันไปแต่่ไม่่ต้้องการใส่่ฟัันเทีียม
ทดแทนแบบถอดได้้ อีี ก ด้้ ว ย ดัั ง นั้้� น บทความนี้้�
จึึงมีี วัั ต ถุุประสงค์์ เ พื่่� อ ทบทวนความรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ รอยโรค
รอบรากฟัันเทีียม ความชุุกและอุุบััติกิ ารณ์์การเกิิดรอยโรค
รอบรากฟัันเทีียม สาเหตุุและปััจจััยเสี่่�ยงในการเกิิดรอยโรค
รอบรากฟัั น เทีี ย ม รวมถึึงการป้้ อ งกัั น การเกิิ ด รอยโรค
รอบรากฟัันเทีียมในผู้้�สููงอายุุ
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คำำ�จำำ�กััดความของ อวััยวะปริิทัันต์์รอบรากฟัันเทีียม
ปกติิ (peri-implant health), เยื่่�อเมืือกรอบรากฟััน
เทีียมอัักเสบ (peri-implant mucositis) และเนื้้�อเยื่่�อ
รอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ (peri-implantitis)
ในปีี ค.ศ. 2017 Workgroup 4 ใน World
Workshop on Classification of Periodontal and
Peri-implant diseases and Conditions ได้้แบ่่งประเภท
ของรอยโรครอบรากฟัั น เทีี ย มออกเป็็ น peri-implant
health, peri-implant mucositis และ peri-implantitis6
สำำ�หรัับการวิินิจิ ฉััยภาวะการเกิิดรอยโรครอบรากฟัันเทีียม
ได้้ มีี การกำำ� หนดเกณฑ์์ชี้้�วััด เพื่่�อ วิินิิจฉััย ได้้แก่่ การวัั ด
ร่่องลึึกปริิทัันต์์ด้้วยเครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์ (periodontal
probe) ภาวะเลืื อ ดออกเมื่่� อ หยั่่� ง ด้้ ว ยเครื่่� อ งมืื อ ตรวจ
ปริิทัันต์์ (bleeding on probing; BOP) อาการเหงืือก
บวมแดง รากฟัันเทีียมโยก และพบมีีการสููญเสีียกระดููก
จากภาพถ่่ายรัังสีี
อวััยวะปริิทัันต์์รอบรากฟัันเทีียมปกติิ (Periimplant health) ไม่่พบลัักษณะทางคลิินิิกที่่�แสดงถึึง
การอัักเสบ อาทิิ อาการเหงืือกบวมแดง การมีีเลืือดออก
เมื่่�อใช้้เครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์หยั่่�ง การบวม (swelling)
และการมีีหนอง (suppuration, pus)7 อวััยวะปริิทัันต์์
รอบรากฟัันเทีียมปกติิ สามารถพบในตำำ�แหน่่งรอบรากฟััน
เทีียมที่่�มีกี ระดููกรองรัับน้้อยกว่่าปกติิได้้ สำำ�หรัับร่่องปริิทันต์
ั ์
(probing pocket depths) อาจแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับ
ระดัับความสููงของเนื้้�อเยื่่อ� อ่่อนในตำำ�แหน่่งที่่�ฝังั รากฟัันเทีียม
และไม่่มีี ก ารเพิ่่� ม ขึ้้� น ของร่่องปริิ ทัั นต์์ เ มื่่� อ เวลาผ่่านไป
นอกจากนี้้� ก ารสลายของกระดููก (bone resorption)
หลัังการหายของแผลระยะแรกหลัังการฝัังรากฟัันเทีียม
ไม่่ควรเกิิน 2 มิิลลิิเมตร8
เยื่่� อ เมืื อ กอัั ก เสบรอบรากฟัั น เทีี ย ม (Periimplant mucositis) คืื อ การอัั ก เสบของเหงืื อ กและ
เยื่่�อเมืือกรอบรากฟัันเทีียมโดยไม่่มีีการสููญเสีียกระดููก
ที่่�รองรัับ เป็็นการอัักเสบแบบผัันกลัับได้้ (reversible) ของ
เนื้้�อเยื่่�ออ่่อนรอบรากฟัันเทีียม โดยไม่่พบการสลายของ

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(56-67)
กระดููกรองรัับ9 ลัักษณะทางคลิินิิกที่่�สำำ�คััญของเยื่่�อเมืือก
อัักเสบรอบรากฟัันเทีียม คืือ การมีีเลืือดออกเมื่่�อหยั่่�ง
ด้้ ว ยเครื่่� อ งมืื อ ตรวจปริิ ทัั นต์์ ที่่� เ วลา 30 วิิ น าทีี เหงืื อ ก
บริิเวณดัังกล่่าวมีีสีีแดง โดยอาจพบร่่วมกัับการบวมหรืือ
การมีีหนองก็็ได้้ การมีีความลึึกของร่่องเหงืือกเพิ่่�มมากขึ้้น�
สามารถพบได้้บ่่อยในเยื่่�อเมืือกอัักเสบรอบรากฟัันเทีียม
เนื่่�องมาจากการบวมหรืือการมีีความต้้านทานต่่อการหยั่่ง�
ด้้วยเครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์ (probing resistance) ลดลง
นอกจากนี้้� มีี ห ลัั ก ฐานเด่่นชัั ด จากการวิิ จัั ยศึึ กษาทั้้� ง
ในสััตว์์ทดลองและมนุุษย์์ พบว่่าคราบจุุลิินทรีีย์เ์ ป็็นสาเหตุุ
หลัักในการเกิิดเยื่่�อเมืือกอัักเสบรอบรากฟัันเทีียม และ
เยื่่� อ เมืื อ กอัั ก เสบรอบรากฟัั น เทีี ย มเป็็ น พยาธิิ ส ภาพนำำ�
(precursor) ของการอัักเสบรอบรากฟัันเทีียมด้้วย8
เนื้้� อ เยื่่� อ รอบรากฟัั น เทีี ย มอัั ก เสบ (periimplantitis) เป็็ น การอัั ก เสบของเหงืื อ กและเนื้้� อ เยื่่� อ
รอบรากฟัันเทีียม ร่่วมกัับมีีการสลายของกระดููกที่่�รองรัับ
ที่่� สัั ม พัั นธ์์ กัั บ คราบจุุลิิ น ทรีี ย์์ ที่่� พ บบริิ เ วณเนื้้� อ เยื่่� อ
รอบรากฟัั น เทีี ย ม 10 บริิ เ วณที่่� เ กิิ ด การอัั ก เสบรอบ
รากฟัันเทีียมมัักพบอาการของการอัักเสบ การพบร่่องลึึก
ปริิทัันต์์เมื่่�อหยั่่�งด้้วยเครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์ และ/หรืือ
ร่่วมกัับการมีีหนอง การเพิ่่�มขึ้้�นของร่่องเหงืือก และ/หรืือ
การร่่นของเหงืือก และพบการสลายของกระดููกภายใน
1 ปีีภายหลัังใส่่ฟัันเทีียมบนรากฟัันเทีียม ในกรณีีที่่�ไม่่มีี
ภาพถ่่ายรัังสีีเริ่่ม� ต้้นจะวิินิจิ ฉััยการอัักเสบรอบรากฟัันเทีียม
เมื่่�อพบการสลายของกระดููกในภาพถ่่ายรัังสีีมากกว่่าหรืือ
เท่่ากัับ 3 มิิลลิิเมตร และ/หรืือพบร่่องลึึกปริิทัันต์์มากกว่่า
หรืือเท่่ากัับ 6 มิิลลิิเมตรร่่วมกัับการมีีเลืือดออกเมื่่�อหยั่่�ง
ด้้วยเครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์8์
โดยสมาคมปริิทัันตวิิทยาแห่่งประเทศไทย11
ได้้ ส รุุปแนวทางการวิิ นิิ จ ฉัั ยร อยโรครอบรากฟัั น เทีี ย ม
จากการตรวจการหยั่่�งด้้วยเครื่่�องมืือตรวจร่่องลึึกปริิทัันต์์
การมีีเลืือดออกเมื่่�อหยั่่�งด้้วยเครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์ และ
ภาพถ่่ายรัังสีี แสดงดัังรููป ( Figure 1)
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ม เนื8อจากความชุุกในการพบเยื่่
เมืือกรอบรากฟัันใเทีี
ยมอัักนเสบ
15
นเทีงด้้ยวมที
8ไม่�อสงมืื
อดคล้
องกัน ทััหรื
จยั งเกณฑ์
ต้้รอยโรครอบรากฟั
านแรงจากการหยั่่�
ยเครื่่
อตรวจปริิ
นต์อ์ไอาจเนื
ด้้น้้อย 8องจากความแตกต่
ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต้้อางสัังของการออกแบบการวิ
มพัันธ์์กัับระยะเวลาการใช้้
าน ที8ใช้ คดั
กลุ่มศึกอษากรอบฟัั
ขนาดกลุ
ตัวอย่าแงและความแตกต่
างของประชากรในการศึกอุุบัั
ษาติและความชุ
กในการพบเนื
|อเยื8อรอบรากฟั
กว่่าเหงืื
นธรร่มมชาติิ
ละต้้านทานต่่อการลุุกลาม
ิการณ์์การเกิิ
ดรอยโรครอบรากฟัั
นเทีียมน
เทียมอักเสบจะมี
ความสั
มพันธ์ กบั ระยะเวลาในการใช้
งาน ซึง8 แตกต่
กในการพบเยื
8อเมื3อปีีกรอบรากฟั
ยม
ของโรคได้้
น้้ อ ยกว่่า
และจากการศึึกษาลัั
ก ษณะทาง
มีีได้้ตั้้า�งงจากความชุ
แต่่ร้้อยละ 0.4
ในระยะเวลา
ไปจนถึึงร้้นอเที
ยละ
อักเสบที8ไม่จําเป็ นต้ องสัมพันธ์กบั ระยะเวลาการใช้ งาน
มิิ ญ ชพยาธิิ วิิ ท ยา (histopathology) ในมนุุษย์์ ข อง 43.9 ในระยะเวลา 5 ปีี16 อุุบััติกิ ารณ์์ของการเกิิดเนื้้�อเยื่่�อรอบ
ทั้้�งสองรอยโรค พบว่่ารอยโรคของเนื้้อ� เยื่่อ� รอบรากฟัันเทีียม รากฟัันเทีียมอัักเสบในผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิเป็็นโรคปริิทัันต์์
อัักเสบมีีขนาดใหญ่เ่ ป็็นสองเท่่าของรอยโรคปริิทันต์
ั อั์ กั เสบ พบมากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีประวััติิเป็็นโรคปริิทัันต์์ถึึง 6 เท่่า

60
อุุบััติกิ ารณ์์การเกิิดเยื่่�อเมืือกรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ และ
เนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อระยะเวลา
การใช้้งานในปากเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งอุุบััติิการณ์์การเกิิดรอยโรค
ที่่� เ พิ่่� ม มากขึ้้� น อาจเกิิด ได้้จากทั้้�งผลของอายุุต่่อระบบ
ภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายและการหายของแผลหรืือระยะเวลา
ในการใช้้งานที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น พบว่่าในกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�อายุุ
มากกว่่า 65 ปีี และมีีประวััติิของการเป็็นโรคปริิทัันต์์
อัักเสบมีีแนวโน้้มจะพบรอยโรครอบรากฟัันเทีียมมากขึ้้�น
และเนื่่� อ งจากความชุุกของการพบโรคปริิ ทัั นต์์ อัั ก เสบ
เพิ่่� มขึ้้� น ตามอายุุ ดัังนั้้�นจึึงมีีค วามเสี่่�ยงในการเกิิ ดเยื่่�อ
เมืือกรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ และเนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟััน
เทีียมอัักเสบเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย รวมถึึงยัังพบว่่า ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างเยื่่�อเมืือกรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ และเนื้้�อเยื่่�อ
รอบรากฟัันเทีียมอัักเสบจะมากขึ้้�นในผู้้�ป่่วยที่่�มีีสัันเหงืือก
ไร้้ฟันั (edentulous ridge) ทั้้�งปากซึ่่ง� ส่่วนมากแล้้วจะเป็็น
ผู้้�สูู งอายุุ นอกจากนี้้� ยัั ง มีี อีี ก หลายปัั จ จัั ยที่่� อ าจมีี ผ ล
ต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของอุุบััติิการณ์์การเกิิดรอยโรครอบรากฟััน
เทีียม โดยเฉพาะการเกาะกลุ่่�มของจุุลชีีพ (microbial
colonization) ในรููปแบบของคราบจุุลิินทรีีย์์ (biofilms)
บนตััวฟััน ซึ่่�งในระยะแรกจะก่่อให้้เกิิดการตอบสนองต่่อ
การอัักเสบของโฮสต์์ (host) ส่่งผลการอัักเสบของเหงืือก
และเยื่่� อ เมืื อ กรอบรากฟัั น เทีี ย ม จากนั้้� น อาจเกิิ ด การ
ลุุกลามของรอยโรคไปสู่่�เนื้้�อเยื่่�อยึึดต่่อและกระดููกรองรัับ
รากเทีียม ทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบของเนื้้�อเยื่่�อยึึดต่่อและ
มีีการสููญสลายของกระดููกในที่่�สุุด ดัังนั้้�น แม้้ว่่าอััตรา
ความสำำ�เร็็จของการรัักษาด้้วยรากฟัันเทีียมจะมีีอััตราสููง
โดยพบอััตราความสำำ�เร็็จสููงถึึงร้้อยละ 91.617 จากการ
ติิดตามผล 5 ปีี แต่่ก็็พบการเกิิดรอยโรครอบรากฟัันเทีียม
อัักเสบในอััตราสููงเช่่นกััน
ข้้อควรพิิจารณาในการฝัังรากฟัันเทีียม
ผู้้�สูู งอายุุที่่� มีี สุุ ขภาพร่่างกายปกติิ ไม่่มีี โ รค
ทางระบบ สามารถที่่� จ ะรัั บ การฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มได้้
และไม่่มีี ก ารศึึกษาใดที่่� ยืื นยัั นว่่ า สภาพร่่างกายที่่� มีี
การเปลี่่� ยน แปลงเมตาบอลิิ ชึึ มของกระดููก (bone
metabolism) ตามวััยนั้้�น จะขััดขวางกระบวนการกระดููก
เชื่่�อมประสานรากฟัันเทีียม (osseointegration) มีีการ
ศึึกษาถึึงผลของการฝัังรากฟัันเทีียมในผู้้�ที่่มี� โี รคทางระบบ
หลายโรค พบว่่ายัังไม่่มีีหลัักฐานสนัับสนุุนที่่�แน่่ชััดถึึง
ข้้อห้้ามในการฝัังรากฟัันเทีียมในผู้้�ที่่�มีีโรคทางระบบ18
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ก่่อนฝัั ง รากฟัั น เทีี ย ม ควรให้้ ค วามรู้้� แ ละ
คำำ� แนะนำำ� แก่่ผู้้�ป่่ ว ยโดยเฉพาะผู้้�ป่่ ว ยสููงอายุุ เพื่่� อ ให้้ มีี
ความรู้้� ความเข้้าใจ และทราบถึึงผลที่่�ตามมาภายหลััง
การเปลี่่� ยน แปลงทางกายภาพของผู้้�สูู งอายุุ รวมถึึง
ภาวะต่่าง ๆ ที่่�อาจพบได้้ในผู้้�สููงอายุุ อาทิิ สัันกระดููกละลายตััว
ภาวะกระดููกพรุุน ภาวะปากแห้้ง โรคเบาหวาน และ
โรคหััวใจและหลอดเลืือด เป็็นต้้น ซึ่่�งภาวะดัังที่่�กล่่าว
ข้้างต้้นอาจมีีผลต่่อความสำำ�เร็็จในการฝัังรากฟัันเทีียม
โดยปััจจััยทางชีีววิิทยาหลััก ๆ ที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงในการรัักษา
ผู้้�สููงอายุุด้้วยการฝัังรากฟัันเทีียมนั้้�นคืือ การหายของแผล
ภายหลัั ง การฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มอาจเกิิ ด แบบไม่่สมบููรณ์์
รวมถึึงอายุุอาจมีีผลต่่อกระบวนการกระดููกเชื่่อ� มประสาน
รากฟัันเทีียมในระยะยาว19 แต่่อย่่างไรก็็ตาม มีีหลาย
การศึึกษาที่่�รายงานถึึงอััตราความสำำ�เร็็จระยะยาวของ
การฝัังรากฟัันเทีียมในผู้้�สููงอายุุเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�ม
ที่่�อายุุน้้อยกว่่าพบว่่าไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ
แม้้ว่่าจะมีีข้้อมููลต่่าง ๆ จำำ�นวนมากที่่�แสดงถึึง
การทำำ�นายผล (predictability) การรัักษาในระยะยาว
และความสำำ�เร็็จในการใช้้รากฟัันเทีียมเพื่่�อทดแทนฟััน
ที่่� ห ายไป แต่่ก็็ อ าจมีี ภ าวะแทรกซ้้ อ นเกิิ ด ขึ้้� น ได้้ 14
ซึ่่�งภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นอาจเป็็นภาวะแทรกซ้้อนทาง
ด้้านชีีวภาพ (biological) ภาวะแทรกซ้้อนจากขั้้�นตอน
การรัักษา (technical) หรืือปััญหาเกี่่�ยวกัับความสวยงาม
(esthetic) ภาวะแทรกซ้้อนทางด้้านชีีวภาพนั้้�นหมายรวมถึึง
การมีีเลืือดออก เยื่่�อเมืือกรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ เนื้้�อเยื่่�อ
รอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ และการอัักเสบที่่�มาจากการมีี
ซีีเมนต์์หลงเหลืืออยู่่� (residual cement) ในส่่วนของ
ภาวะแทรกซ้้อนจากขั้้�นตอนการรัักษา อาทิิ การหลวม
ของสกรูู การแตกหรืือการบิ่่�นของครอบฟัันหรืือสะพานฟััน
และการสููญเสีียการยึึดอยู่่� (loss of retention) สำำ�หรัับ
ปััญหาด้้านความสวยงามนั้้�นสามารถประเมิินได้้จากทั้้�ง
ทัันตแพทย์์เองและผู้้�ป่่วย รวมถึึงประเมิินความสวยงาม
ที่่�ใกล้้เคีียงกัับฟัันธรรมชาติิบริิเวณข้้างเคีียง ภาวะเหงืือกร่่น
และการเผยให้้ เ ห็็ นส่่ วนของสีี โ ลหะของรากฟัั น เทีี ย ม
ในบริิเวณที่่�ต้้องการความสวยงาม เป็็นต้้น โดยรอยโรค
รอบรากฟัันเทีียม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การมีีเนื้้�อเยื่่�อรอบ
รากฟัันเทีียมอัักเสบถืือเป็็นภาวะแทรกซ้้อนทางชีีวภาพ
ของรากฟัันเทีียมที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุด ซึ่่�งหากไม่่ได้้ทำำ�การ
รัักษาอาจลุุกลามและทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียรากฟัันเทีียม
หรืือเกิิดความล้้มเหลวในการใส่่รากฟัันเทีียมตามมาได้้
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ดัังนั้้�นการป้้องกัันการเกิิดโรคถืือเป็็นส่่วนที่่�มีีความสำำ�คััญ
ในงานทัันตกรรมรากเทีียมเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการเกิิด
การอัั ก เสบรอบรากฟัั น เทีี ย มและลดความรุุนแรงของ
โรคลง20
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อความสำำ�เร็็จในการฝัังรากฟัันเทีียม
ในผู้้สูู� งอายุุ
ปััจจััยที่่มี� ผี ลต่่อความสำำ�เร็็จในการรัักษาในงาน
ทัันตกรรมรากเทีียมในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุจะไม่่แตกต่่างจาก
กลุ่่�มคนทั่่�วไป โดยแบ่่งได้้เป็็น
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ ประวััติิการ
เป็็นโรคปริิทัันต์์อัักเสบ การสููบบุุหรี่่� โรคทางระบบ อาทิิ
โรคเบาหวาน โรคหััวใจและหลอดเลืือด การได้้รัับรัังสีี
รัักษาบริิเวณบริิเวณศีีรษะและลำำ�คอ ภาวะกระดููกพรุุน
และภาวะกระดููกบาง (osteopenia) รวมถึึงการใช้้ยาใน
กลุ่่�มบิิสฟอสโฟเนต (bisphosphonate) ภาวะปากแห้้ง
เหตุุน้ำำ��ลายน้้อย (xerostomia) การมีีซีีเมนต์์หลงเหลืืออยู่่�
การขาดการดููแลสุุขภาพภายในช่่องปากหรืือการมีีอนามััย
ช่่องปากไม่่ดีี ผู้้�ที่่�ไม่่สามารถที่่�จะทำำ�ความสะอาดภายใน
ช่่องปากได้้ เป็็นต้้น
ปัั จ จัั ย เกี่่� ย วกัั บ การเป็็ น โรคปริิ ทัั นต์์ อัั ก เสบ
มีีการรายงานจำำ�นวนมากที่่�ได้้รายงานว่่า โรคปริิทัันต์์
อัั ก เสบเป็็ นปัั จ จัั ย เสี่่� ย งที่่� ส่่ งผลให้้ เ กิิ ด ความล้้ ม เหลว
ในการรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม มีีหลายการศึึกษา
ที่่� พ บว่่าในผู้้�ที่่� เ ป็็ น โรคปริิ ทัั นต์์ อัั ก เสบจะมีี อัั ต ราส่่วน
ความเสี่่� ย งอัั น ตราย (hazard ratio) เพิ่่� ม ขึ้้� น เมื่่� อ
เปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�ไม่่มีีประวััติิการเป็็นโรคปริิทัันต์์อัักเสบ
และในกลุ่่�มที่่�เป็็นโรคปริิทัันต์์อัักเสบขั้้�นรุุนแรงจะมีีอััตรา
การล้้ ม เหลวในการรัั ก ษาด้้ ว ยทัั น ตกรรมรากเทีี ย ม
มากขึ้้�นด้้วย21
การมีี ปร ะวัั ติิ เ ป็็ นโรคปริิทัันต์์อัั ก เสบมีี ค วาม
สััมพัันธ์กั์ บั ความเสี่่ย� งในการเกิิดเนื้้�อเยื่่อ� รอบรากฟัันเทีียม
อัักเสบ21, 22 การประเมิินสภาวะปริิทัันต์์ของผู้้�ป่่วยก่่อน
การฝัังรากฟัันเทีียมจึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นเพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจถึึง
ความสำำ�เร็็จของการรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม นอกจากนี้้�
ควรฝัังรากฟัันเทีียมในผู้้�ป่ว่ ยที่่�มีสี ภาวะปริิทันต์
ั ที่่์ ค� งที่่�แล้้ว
เพื่่�อลดโอกาสการอัักเสบรอบรากฟัันเทีียมและการสููญ
สลายของขอบกระดููก (marginal bone loss) ดัังนั้้�น
การควบคุุมโรคปริิทันต์
ั อั์ กั เสบถืือเป็็นหนึ่่ง� ในกุุญแจสำำ�คัญ
ั
23
ของความสำำ�เร็็จในการรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม
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การสููบบุุหรี่่� มีีการศึึกษาจำำ�นวนไม่่มากที่่�พบว่่า
การสููบบุุหรี่่� เ ป็็ นปัั จ จัั ย เสี่่� ย งต่่อการเกิิ ด ความล้้ ม เหลว
ในการฝัังรากฟัันเทีียมในผู้้�สููงอายุุ อาจเป็็นเพราะมีีจำำ�นวน
ของกลุ่่ม� ตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุที่่�สููบบุุหรี่่ใ� นการศึึกษาไม่่มากนััก
แต่่อย่่างไรก็็ ต ามหลายการศึึกษาพบว่่าการสููบบุุหรี่่�
เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สััมพัันธ์์
กัั บ การเกิิ ด เนื้้� อ เยื่่� อ รอบรากฟัั น เทีี ย มอัั ก เสบมากที่่� สุุ ด
ตามมาด้้วยประวััติิการเป็็นโรคปริิทัันต์์อัักเสบ ซึ่่�งปััจจััย
เสี่่� ย งทั้้� ง 2 ปัั จ จัั ยนี้้� มีี ค วามสัั ม พัั นธ์์ กัั บ ความชุุกของ
การเกิิ ด เนื้้� อ เยื่่� อ รอบรากฟัั น เทีี ย มอัั ก เสบ โดยพบว่่า
การสููบบุุหรี่่� จ ะเพิ่่� ม ความเสี่่� ย งในการเกิิ ด เนื้้� อ เยื่่� อ รอบ
รากฟัันเทีียมอัักเสบ ประมาณ 4.7 เท่่า ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น
การสููบบุุหรี่่�ยัังเป็็นตััวการทำำ�นายการเกิิดความล้้มเหลว
ในการฝัั ง รากฟัั น เทีี ย ม ในการวิิ เ คราะห์์ อ ภิิ ม านหรืื อ
การสัังเคราะห์์งานวิิจัยั (meta-analysis research) พบว่่า
การสููบบุุหรี่่� เ พิ่่� ม อัั ต ราการสููญสลายกระดููก 0.16
มิิลลิิเมตร/ปีี และถืือว่่าเป็็นปัจั จััยเสี่่�ยงทางระบบที่่�สำำ�คัญ
ั 24
การมีีโรคทางระบบในผู้้�ป่่วยสููงอายุุ จากการ
ศึึกษาจากเหตุุไปหาผลแบบย้้อนหลััง (retrospective
study) ในกลุ่่� ม ผู้้�สูู งอายุุ พบว่่า ในกลุ่่� ม ผู้้�สูู งอายุุที่่� มีี
การควบคุุมโรคทางระบบได้้ดีีไม่่ได้้มีีความเสี่่�ยงสููงใน
การเกิิดความล้้มเหลวในการรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม
โรคเบาหวาน มีีการศึึกษาถึึงความชุุกและปััจจััย
ต่่าง ๆ เพื่่�อทำำ�นายการเกิิดเนื้้�อเยื่่อ� รอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ
และความล้้ ม เหลวในงานทัั น ตกรรมรากเทีี ย ม 17 พบ
ความสัั ม พัั นธ์์ ข องเนื้้� อ เยื่่� อ รอบรากฟัั น เทีี ย มอัั ก เสบ
ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีีอายุุน้้อยร่่วมกัับมีีโรคเบาหวานในช่่วง
เวลาให้้การผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียม และพบความสััมพัันธ์์
กัับสภาวะปริิทัันต์์ในระยะเวลาติิดตามผลหลัังการรัักษา
รวมถึึงพบการสููญเสีี ยร ากฟัั น เทีี ย มมีี ค วามสัั ม พัั นธ์์
กัั บ ภาวะเบาหวานด้้ ว ย โดยความชุุกในการเกิิ ด รอย
โรครอบรากฟัันเทีียมจะเพิ่่�มขึ้้น� ในกลุ่่ม� ผู้้เ� ป็็นโรคเบาหวาน
ชนิิดที่่� 2 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องจากจะมีี
การรบกวนกระบวนการกระดููกเชื่่อ� มประสานรากฟัันเทีียม
และกระบวนการหายของแผล จากการที่่�มีีระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืื อ ดสููง ซึ่่� ง การควบคุุมระดัั บ น้ำำ�� ตาลในเลืื อ ดมีี ผ ล
ต่่อสภาวะสุุขภาพเหงืื อ กรอบรากฟัั น เทีี ย ม ในกรณีี
ไม่่สามารถควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดได้้ จะสััมพัันธ์์
กัับการเพิ่่�มขึ้้�นของการมีีเลืือดออกเมื่่�อหยั่่�งด้้วยเครื่่�องมืือ
ตรวจปริิทัันต์์และการสููญสลายของขอบกระดููกที่่�เพิ่่�ม
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มากขึ้้�นในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุด้้วย แต่่อย่่างไรก็็ตาม การฝััง
รากฟัันเทีียมในผู้้�ป่่วยเบาหวาน จะมีีการพยากรณ์์โรคที่่�ดีี
ได้้ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยสามารถควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด
ได้้ดีีเป็็นระยะเวลานาน ๆ โดยอาจประเมิินจากค่่าระดัับ
ฮีีโมโกลบิินเอ วััน ซีี (Heamoglobin A1c; HbA1c)25
โดยการตรวจวััดค่่าระดัับฮีีโมโกลบิินเอ วััน ซีี ถ้้าค่่าเท่่ากัับ
หรืือมากกว่่า 6.5% จะให้้การวิินิจิ ฉััยกว่่าเป็็นโรคเบาหวาน
(ค่่าปกติิจะน้้อยกว่่า 5.7% แต่่ถ้้าค่่าอยู่่�ระหว่่าง 5.7-6.4%
จะถืือว่่ามีีความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นในการเป็็นโรคเบาหวาน)26
โรคหััวใจและหลอดเลืือด รวมถึึงภาวะความ
ดัันโลหิิตสููง ผู้้�ป่่วยจะมีียาที่่�ต้้องใช้้หลากหลายและอาจ
ส่่งผลต่่อสภาวะภายในช่่องปากได้้ เช่่น ยารัักษาความ
ดัันโลหิิตสููงบางชนิิดอาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะเหงืือกบวมโต
หรืือต่่อมน้ำำ��ลายทำำ�งานบกพร่่อง จากการศึึกษาพบว่่า
การรัั ก ษาทางทัั น ตกรรมรากเทีี ย ม ในกลุ่่� ม ที่่� เ ป็็ น และ
ไม่่เป็็ น โรคหัั ว ใจและหลอดเลืื อ ด มีี อัั ต ราความสำำ� เร็็ จ
ไม่่แตกต่่างกััน และไม่่ได้้เป็็นข้อ้ ห้้ามในการฝัังรากฟัันเทีียม
แต่่ต้้ อ งมีี ก ารวางแผนการรัั ก ษาอย่่างเหมาะสม อาทิิ
ระมััดระวัังในการใช้้ยาชาที่่�มีีส่่วนผสมของเอพิิเนฟริิน
(epinephrine) เนื่่�องจากมีีฤทธิ์์�เพิ่่�มอััตราการเต้้นของ
หัั ว ใจและปริิ ม าณเลืื อ ดที่่� ส่่ งออกจากหัั ว ใจต่่อนาทีี
(cardiac output) อาจทำำ� ให้้ โ รคหัั ว ใจบางชนิิ ด เช่่น
โรคกล้้ามเนื้้�อหััวใจขาดเลืือดแย่่ลง หรืืออาจพิิจารณา
ให้้ ย าปฏิิ ชีี ว นะป้้ อ งกัั น การติิ ด เชื้้� อ บริิ เ วณเยื่่� อ บุุหัั ว ใจ
(infective endocarditis) ในกรณีีทำำ�การรัักษาในผู้้�ป่่วย
โรคลิ้้�นหััวใจ เป็็นต้้น27
การได้้ รัั บ รัั ง สีี รัั ก ษาบริิ เ วณศีี ร ษะและลำำ� คอ
ซึ่่� ง รัั ง สีี รัั ก ษาจะส่่งผลต่่อระบบการไหลเวีี ยน โลหิิ ต
(vascularity) และความมีีชีีวิิต (vitality) ของกระดููก
ส่่งผลต่่อสภาพแวดล้้อมภายในช่่องปาก อาจเกิิดภาวะ
ปากแห้้งเหตุุน้ำำ��ลายน้้อย เยื่่�อเมืือกอัักเสบ (mucositis)
ภาวะกระดููกตายจากการได้้รับั รัังสีี (osteoradionecrosis)
ได้้ มีีรายงานการศึึกษาพบว่่ารัังสีีรัักษามีีความสััมพัันธ์์
กัับความล้้มเหลวในการฝัังรากฟัันเทีียมโดยเฉพาะใน
บริิเวณขากรรไกรบน28 โดยการได้้รัับรัังสีีรัักษาไม่่ได้้เป็็น
ข้้อห้้ามสำำ�หรัับการรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม แต่่ต้้องมีี
การซัักประวััติิ การตรวจวิินิิจฉััย และการวางแผนการ
รัักษาที่่�ดีี ก่่อนและหลัังการฝัังรากฟัันเทีียม ผู้้�ป่่วยจะต้้อง
ได้้ รัั บ การบำำ�บััดด้้วยออกซิิเจนความกดบรรยากาศสููง
(hyperbaric oxygen therapy; HBO therapy) เพื่่�อเพิ่่�ม
ออกซิิเจนในเม็็ดเลืือดและเพิ่่�มความสามารถในการหาย
ของแผลในตำำ�แหน่่งที่่�ได้้รัับรัังสีีรัักษา
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ภาวะกระดููกพรุุนและภาวะกระดููกบาง เป็็น
ภาวะที่่�ปริิมาณของกระดููก (bone volume) และคุุณภาพ
ของกระดููก (bone quality) ลดลง ซึ่่�งมีีผลต่่อบริิเวณ
กระดููกขากรรไกรด้้ ว ย เนื่่� อ งจากความหนาแน่่นของ
กระดููกที่่� ล ดลงส่่งผลต่่อเสถีี ยร ภาพในการยึึดติิ ด ของ
รากฟัันเทีียมกัับกระดููก โดยข้้อมููลจาก The International
Osteoporosis Foundation (IOF), พบว่่าร้้อยละ 30
ของผู้้� หญิิ ง วัั ย หมดประจำำ� เดืื อนมัั กมีี ภาวะกระดููกพรุุน
และมีีความเสี่่�ยงในการสููญเสีียฟัันและเกิิดการล้้มเหลว
เมื่่�อรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม29 ผลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะกระดููกพรุุนและการสููญเสีีย
รากฟัันเทีียมเนื่่�องจากการอัักเสบของเนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟััน
เทีียมยัังคงไม่่ทราบแน่่ชััด30 แต่่เชื่่�อว่่าผู้้�ที่่�มีีภาวะกระดููก
พรุุนมัักได้้รัับการรัักษาโดยใช้้ยาซึ่่�งอาจมีีผลต่่อเนื้้�อเยื่่�อ
รอบรากฟัันเทีียม โดยยากลุ่่�มบิิสฟอสโฟเนตมัักถููกนำำ�
มาใช้้ในการรัักษาภาวะกระดููกพรุุน โดยยาจะทำำ�หน้้าที่่�
ในกระบวนการยัับยั้้�งการทำำ�งานของเซลล์์สลายกระดููก
(osteoclast) ทำำ�ให้้อาจมีีผลต่่อกระบวนการกระดููกเชื่่�อม
ประสานรากฟัันเทีียม มีีรายงานการศึึกษาว่่า พบการเกิิด
ความเสี่่�ยงน้้อยในการเกิิดการตายของกระดููก (osteonecrosis) ในบริิเวณที่่�ฝัังรากฟัันเทีียมกัับการได้้รัับยากลุ่่�ม
บิิสฟอสโฟเนต แต่่อย่่างไรก็็ตามมีีรายงานที่่�พบว่่าผู้้�ที่่�
ได้้รัับยาในกลุ่่�มบิิสฟอสโฟเนตจะมีีอััตราความสำำ�เร็็จใน
การผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียมลดลง โดยพบว่่าผู้้�ป่ว่ ยประมาณ
ร้้อยละ 6.7 มีีการเกิิดการตายของกระดููกที่่�สััมพัันธ์์กัับ
ยาในกลุ่่�มบิิสฟอสโฟเนต (bisphosphonate-related
osteonecrosis) บริิเวณกระดููกขากรรไกรในระยะเวลา
16-72 เดืือน31 อย่่างไรก็็ตาม ภาวะกระดููกพรุุน ไม่่ได้้เป็็น
ข้้อห้้ามสำำ�หรัับการฝัังรากฟัันเทีียม แต่่เป็็นเพีียงภาวะ
ที่่� ค วรให้้ ค วามสำำ�คัั ญ เนื่่� อ งจากมีี ผ ลต่่อเสถีี ยร ภาพใน
การยึึดติิดของรากฟัันเทีียมกัับกระดููก
ภาวะปากแห้้ ง เหตุุน้ำำ�� ลายน้้ อ ย เกิิ ด ขึ้้� น ได้้
ทั้้�งแบบถาวรหรืือชั่่ว� คราว สามารถเกิิดได้้ทุุกวััย แต่่จะพบ
ความชุุกมากขึ้้� น ในประชากรสููงอายุุ มีี ค วามชุุกสููง
ในเพศหญิิ ง มากกว่่าเพศชาย โดยพบได้้ ม ากถึึง
ร้้อยละ 50 ในผู้้�สููงอายุุ อาจเนื่่�องมาจาก โรคประจำำ�ตััว
ที่่�เป็็น กลุ่่�มอาการเจอเกร็็นส์์ (SjÖgren’s syndrome)
ผลข้้ า งเคีี ย งของยาที่่� ท าน ต่่อมน้ำำ�� ลายทำำ� งานลดลง
การสููบบุุหรี่่� หรืือการได้้รัับรัังสีีรัักษาบริิเวณศีีรษะและ
ลำำ�คอ เป็็นต้้น ภาวะปากแห้้งเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�อาจ
ทำำ�ให้้เกิิดสภาวะโรคในช่่องปากง่่ายขึ้้�น อาทิิ ลิ้้�นแห้้งและ
แตก เกิิดการแสบร้้อนภายในช่่องปาก ในกรณีีผู้้�ป่ว่ ยดููแล
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สุุขภาพช่่องปากไม่่ดีีจะเกิิดการติิดเชื้้�อในช่่องปากง่่ายขึ้้�น
เกิิดรอยโรครอบรากฟัันเทีียมได้้ง่่ายขึ้้�น คอฟัันผุุมากขึ้้�น
ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยต้้องใส่่ฟัันเทีียม มัักพบว่่าการยึึดเกาะ
ของฟัันเทีียมกัับสัันเหงืือกลดลง อาจมีีแผลที่่�เกิิดจากการ
เสีียดสีีของขอบและฐานฟัันเทีียมกัับเหงืือกและเยื่่�อเมืือก
ช่่องปาก และส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตได้้ แต่่ไม่่ได้้
เป็็นข้อ้ ห้้ามในการฝัังรากฟัันเทีียม การจััดการควรแนะนำำ�
ให้้ผู้้�ป่่วยจิิบน้ำำ��บ่่อย ๆ ใช้้น้ำำ��ลายเทีียมและใช้้ยากระตุ้้�น
การหลั่่�งน้ำำ��ลาย32
ปัั จ จัั ยที่่� เ กิิ ด จากข้้ อ ผิิ ด พลาดของการรัั ก ษา
ซึ่่�งอาจเกิิดได้้ทั้้�งในระยะของการผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียม
จนถึึงระยะของการใส่่ฟัันบนรากฟัันเทีียม อาทิิ การผ่่าตััด
ฝัังรากฟัันเทีียมในตำำ�แหน่่งที่่�ไม่่เหมาะสม เช่่น รากฟัันเทีียม
อยู่่� ชิิ ด กัั น หรืื อ รากฟัั น เทีี ย มอยู่่� ชิิ ด กัั บ ฟัั นข้้ า งเคีี ย ง
มากเกิินไป การควบคุุมความร้้อนในระหว่่างการผ่่าตััด
ฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มที่่� ไ ม่่ดีี ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การตายของกระดููก
หรืื อ มีี ก ารออกแบบฟัั น เทีี ย มที่่� ใ ส่่ทัั บ บนรากฟัั น เทีี ย ม
ไม่่เหมาะสมทำำ� ให้้ ฟัั น เทีี ย มหลวมหรืื อ ไม่่แนบสนิิ ท
ใช้้ ง านได้้ ไ ม่่ดีี แ ละทำำ� ความสะอาดได้้ ย าก รวมถึึง
ทำำ�ให้้เกิิดการรัับแรงบดเคี้้�ยวที่่�มากกว่่าปกติิ การมีีซีเี มนต์์
หลงเหลืื อ อยู่่� ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การอัั ก เสบเหตุุจากซีี เ มนต์์
(cementitis) ได้้18
อััตราการอยู่่�รอด (survival rate) ของรากฟัันเทีียม
ในผู้้สูู� งอายุุ
รากฟัันเทีียมมีีอััตราการอยู่่�รอดสููงเมื่่�อติิดตาม
ผลเป็็นระยะเวลา 10 ปีีหรืือมากกว่่า โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงระบบ
ของรากฟัันเทีียมที่่�ใช้้ พื้้�นผิิว หรืือรููปแบบของการบููรณะ
ซึ่่� ง อัั ต ราการอยู่่� ร อดของรากฟัั น เทีี ย มในผู้้�สูู งอายุุ
แตกต่่างกัันในแต่่ละการศึึกษา เนื่่�องมาจากความแตกต่่าง
ในการแบ่่งช่่วงอายุุของกลุ่่� ม ประชากร หรืื อ ใน
กลุ่่�มตััวอย่่างศึึกษามีีจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุไม่่มากนััก รวมถึึง
มีีผู้้�สููงอายุุบางส่่วน ไม่่สามารถกลัับมาติิดตามอาการ
เป็็นระยะได้้เนื่่�องจากไม่่สะดวก มีีโรคร้้ายแรง หรืือเสีียชีวิี ติ
ในระหว่่างการศึึกษา33
รายงานการศึึกษาอััตราการอยู่่�รอดและอััตรา
ความสำำ�เร็็จของรากฟัันเทีียม ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอายุุมากกว่่า
65 ปีี พบว่่า อายุุไม่่ได้้ เ ป็็ นปัั จ จัั ยสำำ�คัั ญที่่� ส่่ งผลต่่อ
อััตราการคงอยู่่�ของรากฟัันเทีียม ซึ่่�งการฝัังรากฟัันเทีียม
ในกลุ่่� ม ผู้้�สูู งอายุุไม่่ได้้ มีี ก ารกล่่าวถึึงการหายของแผล
ที่่�ไม่่ดีี (poor wound healing) หรืือภาวะแทรกซ้้อน
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ภายหลัังการฝัังรากฟัันเทีียม มีีบางการศึึกษาได้้ศึึกษา
เฉพาะในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุเท่่านั้้�น พบว่่าเมื่่�อศึึกษาในระยะ
เวลา 1-6 ปีี อััตราความสำำ�เร็็จในกลุ่่ม� ผู้้�สููงอายุุ (อายุุตั้้�งแต่่
65 ปีีขึ้้น� ไป) ไม่่แตกต่่างจากกลุ่่ม� อายุุน้้อย34 The Toronto
studies รายงานว่่ามีีการสููญเสีียรากฟัันเทีียมภายหลััง
การฝัังรากฟัันเทีียม 10 ปีี ร้้อยละ 4.7 ในกลุ่่ม� อายุุระหว่่าง
65 ถึึง 82 ปีี และมีีการศึึกษา พบว่่าการฝัังรากฟัันเทีียม
บริิเวณสัันเหงืือกไร้้ฟันั ในกลุ่่ม� ผู้้�สููงอายุุที่่�มีสุุี ขภาพแข็็งแรง
ที่่� มีีอายุุมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 79 ปีี มีีความสำำ�เร็็จ ของ
การรัั ก ษาไม่่แตกต่่างจากการฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มในกลุ่่� ม
ที่่�มีอี ายุุน้้อยกว่่า แสดงว่่าอายุุของผู้้�ป่ว่ ยไม่่มีีความสััมพัันธ์์
กัับการเพิ่่�มขึ้้�นของภาวะแทรกซ้้อนในการรัักษา
การดููแลรัักษารากฟัันเทีียมในผู้้สูู� งอายุุ
การมารัั บ การตรวจสุุขภาพช่่องปากเป็็ น
ประจำำ�ทุุกปีี ช่่วยลดอุุบััติกิ ารณ์์การเกิิดรอยโรครอบรากฟััน
เทีี ย มลงได้้ และทำำ� ให้้ ไ ด้้ อัั ต ราความสำำ� เร็็ จ และอัั ต รา
การอยู่่�รอดที่่�ดีี35 แต่่การมารัับการตรวจสุุขภาพช่่องปาก
เป็็นประจำำ�หรืือมารัับบริิการทางทัันตกรรมสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย
ที่่�ต้้องพัักรัักษาตััวในโรงพยาบาล ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถ
ช่่วยเหลืือตนเองได้้หรืือผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคทางระบบที่่�มีีอาการ
รุุนแรง อาจจะไม่่สามารถทำำ�ได้้ เนื่่�องจากรอยโรครอบ
รากฟัันเทีียมมีีสาเหตุุจากการสะสมของคราบจุุลิินทรีีย์์
ซึ่่�งในผู้้�ที่่�มีีอายุุมากขึ้้�นจะมีีความสามารถในการทำำ�ความ
สะอาดในช่่องปากได้้ลดลง เนื่่�องจากสภาวะของร่่างกาย
ที่่�เสื่่�อมถอยลง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�สููงอายุุที่่�พัักอาศััย
อยู่่�ในบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุ (residential home) หรืือสถาน
ดููแลผู้้�สููงอายุุ (nursing home) และต้้องอาศััยเจ้้าหน้้าที่่�
ในการช่่วยดููแลอนามััยในช่่องปากให้้ จะพบว่่ามีีอนามััย
ในช่่องปากไม่่ค่่อยดีี
ในปััจจุุบันมี
ั ผู้ี �สูู้ งอายุุที่่�อาศััยในบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุ
หรืื อ สถานดููแลผู้้�สูู งอายุุ ที่่� รัั บ การรัั ก ษาโดยการฝัั ง
รากฟัันเทีียมเพิ่่�มมากขึ้้น� และเจ้้าหน้้าที่่�ผู้�ดูู้ แลมัักไม่่ทราบว่่า
ผู้้�สููงอายุุเหล่่านี้้�มีีรากฟัันเทีียมภายในช่่องปาก ซึ่่�งควร
มีีการให้้คำำ�แนะนำำ�ในวิิธีีการทำำ�ความสะอาดครอบฟััน
และรากฟัันเทีียมอย่่างเหมาะสม เช่่น กรณีีมีีฟัันเทีียม
แบบถอดได้้ควรนำำ�ออกมาทำำ�ความสะอาดด้้วย มีีการศึึกษา
ถึึงผลของสุุขภาพช่่องปากที่่�ไม่่ดีีต่่อการคงอยู่่�ของรากฟััน
เทีียมในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�มีีสัันเหงืือกไร้้ฟัันจำำ�นวน 35 ราย
ที่่�ใส่่ฟัันเทีียมแบบถอดได้้บางส่่วน ฟัันเทีียมแบบติิดแน่่น
หรืือฟัันเทีียมแบบถอดได้้ทั้้�งปาก ผลการศึึกษาพบว่่า
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ประมาณสองในสามของผู้้�สููงอายุุนี้้�มีีสุุขภาพช่่องปาก
ที่่� ไ ม่่ดีี แ ละประมาณสองถึึงสามรายมีี ก ารอัั ก เสบของ
เหงืือกระดัับปานกลางถึึงรุุนแรง36
การให้้ค วามรู้้�ค วามเข้้าใจรวมถึึงคำำ�แนะนำำ�
ในการดููแลสุุขภาพช่่องปากโดยรวม และการดููแล
รากฟัันเทีียมแก่่ผู้้�สููงอายุุ จึึงเป็็นการแก้้ปััญหาที่่�ถููกต้้อง
ในผู้้�ป่่ ว ยสููงอายุุแนะนำำ� ให้้ ใ ช้้ แ ปรงสีี ฟัั นที่่� มีี ข นาดของ
ด้้ามแปรงใหญ่่ขึ้้�นหรืือการใช้้แปรงสีีฟัันไฟฟ้้าเนื่่�องจาก
ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยสููงอายุุสามารถจัับแปรงได้้ถนััดมากขึ้้�น และ
มีี ปร ะสิิ ท ธิิ ภ าพในการกำำ� จัั ด คราบจุุลิิ น ทรีี ย์์ ไ ด้้ ดีี ขึ้้� น
นอกจากนี้้�ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการรู้้�คิิดและความเข้้าใจ
บกพร่่อง (cognitive impairment) อาจจะไม่่สามารถ
จดจำำ�คำำ�แนะนำำ�ในการดููแลสุุขภาพช่่องปากได้้ ดัังนั้้�น
จึึงต้้องมีีการกระตุ้้�นเตืือนอย่่างสม่ำำ��เสมอ จากการศึึกษา
พบว่่าในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�ดููแลสุุขภาพช่่องปากด้้วยตนเอง
ได้้ดีีเป็็นประจำำ�ทุุกวัันมัักจะมีีสุุขภาพช่่องปากดีีกว่่าและ
มีี ก ารอัั ก เสบของเหงืื อ กน้้ อ ยกว่่ากลุ่่� ม ผู้้�สูู งอายุุที่่� ดูู แล
สุุขภาพช่่องปากได้้ไม่่ดีี ผู้้�สููงอายุุจะใช้้เวลาในการทำำ�
ความสะอาดฟัั น เทีี ย มแบบถอดได้้ น้้ อ ยกว่่าฟัั น เทีี ย ม
แบบติิ ด แน่่น ดัั ง นั้้� น ฟัั น เทีี ย มทั้้� ง ปากถอดได้้ ทัั บ
รากฟัั น เทีี ย ม (implant overdenture) อาจเป็็ น หนึ่่� ง
ในทางเลืือกที่่�ดีสำี ำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีสัี นั เหงืือกไร้้ฟันั มากกว่่า
ฟัันเทีียมแบบติิดแน่่น ส่่วนข้้อมููลของการทำำ�ครอบฟััน
และสะพานฟัันบนรากฟัันเทีียมนั้้�นยัังมีีไม่่มากนััก
โรคเยื่่�อเมืือกรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบจะตอบ
สนองดีีต่่อการรัักษา ในขณะที่่�โรคเนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟััน
เทีียมอัักเสบมัักให้้ผลการรัักษาที่่�ดีีในช่่วงระยะเวลาสั้้�น ๆ
แต่่มัั ก มีี ก ารลุุกลามของโรคและเกิิ ด การกลัั บ เป็็ นซ้ำำ��
(recurrence) ของรอยโรคได้้อีีก ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีีย
รากฟัันเทีียมในที่่�สุุด ดัังนั้้�นการป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อน
ต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในงานทัันตกรรมรากเทีียมนั้้�นถืือว่่า
เป็็ นสิ่่� ง ที่่� ค วรให้้ ค วามสำำ�คัั ญ อย่่างมาก โดยนอกจาก
ความร่่วมมืือในการรัักษาอนามััยช่่องปากของผู้้�ป่่วยแล้้ว
ทัันตแพทย์์ผู้ใ้� ห้้การรัักษาจำำ�เป็็นต้อ้ งมีีความรู้ค้� วามเข้้าใจ
ในทุุกขั้้�นตอนการทำำ�งานเพื่่�อลดปััจจััยเสี่่�ยงในการเกิิด
ภาวะแทรกซ้้ อ นให้้ น้้ อ ยที่่� สุุ ด เริ่่� ม ตั้้� ง แต่่การวางแผน
การรัั ก ษาและการเตรีียมผู้้�ป่่วยโดยการตรวจประเมิิ น
ทางคลิิ นิิ ก ร่่วมกัั บ การซัั ก ประวัั ติิ ท างการแพทย์์ แ ละ
ประวััติิทางทัันตกรรม การตรวจเพิ่่�มเติิม อาทิิ ภาพถ่่าย
รัังสีีและแบบจำำ�ลองฟัันเพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลครบถ้้วนสำำ�หรัับ
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การประเมิินผู้้�ป่่วย การประเมิินตำำ�แหน่่งในการผ่่าตััด
ฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มให้้ ไ ด้้ ตำำ� แหน่่งที่่� เ หมาะสม รวมถึึง
การประเมิินความกว้้างและความสููงของกระดููก และ
ควรมีีความกว้้างของเหงืือกยึึดในบริิเวณที่่�จะทำำ�การฝััง
รากฟัันเทีียมให้้เพีียงพอ37 การมีีการออกแบบฟัันเทีียม
ที่่�เหมาะสมทั้้�งการใช้้งานและความสวยงาม รวมทั้้�งการ
ออกแบบให้้ ผู้้�ป่่ ว ยสามารถทำำ� ความสะอาดได้้ อ ย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� ควรมีีการติิดตามผลการรัักษา
อย่่างต่่อเนื่่�อง ตามปกติิจะนััดติิดตามผลการรัักษาหลััง
การใส่่ฟัันประมาณ 1 เดืือนโดยจะทำำ�การตรวจทางคลิินิกิ
และภาพถ่่ายรัังสีี ประเมิินอนามััยช่่องปาก การทำำ�ความ
สะอาดฟัันเทีียมและส่่วนประกอบที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�ง
ตรวจการสบฟััน โดยความถี่่�ของการนััดหมายจะขึ้้�นอยู่่�
กัับปััจจััยเสี่่�ยงและความสามารถในการดููแลสุุขภาพใน
ช่่องปากของผู้้�ป่่วย
บทวิิจารณ์์
จากบทความนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่า การให้้การรัักษา
ทางทัันตกรรมรากเทีียมในผู้้�สููงอายุุสามารถทำำ�ได้้อย่่าง
ปลอดภัั ย และผลการรัั ก ษาค่่อนข้้ า งดีี อายุุของผู้้�ป่่ ว ย
ไม่่ได้้เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญต่่ออััตราความสำำ�เร็็จและ
อััตราการอยู่่�รอดของรากฟัันเทีียม โดยอััตราความสำำ�เร็็จ
ในงานทัั น ตกรรมรากเทีี ย มในผู้้�สูู งอายุุจะแตกต่่างกัั บ
ผู้้�ที่่�อายุุน้้อยอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ และจากการ
ศึึกษายัั ง พบว่่าในผู้้�สูู งอายุุที่่� มีีโ รคทางระบบไม่่ได้้ เ ป็็ น
ข้้อห้้ามในการผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียม ทัันตแพทย์์ควรให้้
ความรู้้� แ ละคำำ� แนะนำำ� แก่่ผู้้�ป่่ ว ยโดยเฉพาะอย่่างยิ่่� ง
ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยสููงอายุุก่่อนการให้้การรัักษาทางทัันตกรรม
รากเทีียม เพื่่�อให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจ และทราบถึึง
ผลที่่�ตามมาภายหลัังการรัักษา รวมถึึงภาวะต่่าง ๆ ที่่�อาจ
พบได้้ ใ นผู้้�สูู งอายุุ อาทิิ การสููญสลายของกระดููก
ภาวะกระดููกพรุุน ภาวะปากแห้้ง โรคเบาหวาน และ
โรคหัั ว ใจและหลอดเลืื อ ด เป็็ นต้้ น ซึ่่� ง ภาวะเหล่่านี้้�
อาจมีี ผ ลต่่อความสำำ� เร็็ จ ในงานทัั น ตกรรมรากเทีี ย ม
กรณีีผู้้�สููงอายุุที่่�มีีสุุขภาพช่่องปากไม่่ดีีอาจส่่งผลให้้เกิิด
การอัักเสบของเนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟัันเทีียมได้้ การรัักษา
อนามัั ยช่่ องปากให้้ ดีี แ ละการตรวจสุุขภาพช่่องปาก
เป็็นระยะอย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญหลัังให้้การรัักษา
ทางทัันตกรรมรากเทีียม
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การรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียมในผู้้�สููงอายุุ
แม้้ว่่าจะมีีอััตราความสำำ�เร็็จค่่อนข้้างสููง แต่่ควรคำำ�นึึงถึึง
ปัั จ จัั ยที่่� อ าจส่่งผลต่่อความล้้ ม เหลวในงานทัั น ตกรรม
รากเทีียม อาทิิ การเปลี่่�ยนแปลงทางร่่างกายที่่�เกิิดขึ้้�น
ในผู้้�สููงอายุุ โรคทางระบบต่่าง ๆ ประวััติกิ ารเป็็นโรคปริิทันต์
ั ์
อัักเสบ ขนาดของรากฟัันเทีียม คุุณภาพและปริิมาณ
กระดููกบริิเวณที่่�จะผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียม ซึ่่�งเป็็นปััจจััย
ที่่� สัั ม พัั นธ์์ กัั บ การเกิิ ด รอยโรครอบรากฟัั น เทีี ย มด้้ ว ย
ในผู้้�สููงอายุุอาจเกิิดการหายของแผลไม่่สมบููรณ์์ภายหลััง
การฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มได้้ ดัั ง นั้้� น การเตรีี ย มผู้้�ป่่ ว ย
อย่่างเหมาะสมก่่อนการผ่่าตัั ด ฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มเป็็ น
สิ่่�งสำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จของการรัักษา และเพื่่�อให้้เกิิด
ความมั่่�นใจถึึงผลการรัักษาที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย ควรจะ
ต้้ อ งประเมิิ นถึึ งสภาวะปริิ ทัั นต์์ แ ละสภาวะอนามัั ย
ช่่องปากของผู้้�ป่่วยด้้วย เนื่่�องจากเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีผล
ต่่อความสำำ�เร็็จในการรัักษา นอกจากนี้้� เมื่่�อทำำ�การบููรณะ
ฟัันภายหลัังการฝัังรากฟัันเทีียมแล้้ว ผู้้�ป่ว่ ยควรมีีการดููแล
อนามััยช่่องปากให้้ดีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ และพบทัันตแพทย์์
เพื่่�อประเมิินสภาพในช่่องปากเป็็นระยะ เพื่่�อลดโอกาส
การเกิิดรอยโรครอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ
กิิตติิกรรมประกาศ
ผู้้�ร วบรวมบทความขอกราบขอบพระคุุณ
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ที่่� มีี ส่่ วนสำำ�คัั ญ อย่่างยิ่่� ง ที่่� ทำำ� ให้้ ก ารรวบรวมบทความ
ครั้้�งนี้้�สำำ�เร็็จได้้ด้้วยดีี
เอกสารอ้้างอิิง
1. United Nations. World Population Ageing
2020 Highlights: Living arrangements of older
persons. USA : UN; 2020.
2. Pothisiri W, Teerawichitchainan B. National
Survey of Older Persons in Thailand. In: Gu D,
Dupre ME, editors. Encyclopedia of Gerontology
and Population Aging. Cham: Springer
International Publishing; 2019. p. 1-5.
3.	สุุชาดา ทวีี สิิ ท ธิ์์� และสวรัั ย บุุณยมานนท์์ ,
บรรณาธิิการ. คุุณค่่าผู้้�สููงอายุุในสายตาสัังคมไทย
= Value of the elderly from the eyes of Thai
society. นครปฐม: สถาบัันวิจัิ ยปร
ั ะชากรและสัังคม
มหาวิิทยาลััยมหิิดล; 2553.

65
4.	สำำ�นัั ก ทัั น ตสาธารณสุุข กรมอนามัั ย กระทรวง
สาธารณสุุข. รายงานผลการสำำ�รวจสภาวะทัันต
สุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 8 พ.ศ. 2560. กรุุงเทพฯ:
สำำ�นััก; 2561.
5. Bakker MH, Vissink A, Meijer HJA, Raghoebar
GM, Visser A. Mandibular implant-supported
overdentures in (frail) elderly: A prospective
study with 20-year follow-up. Clin Implant Dent
Relat Res. 2019;21(4):586-92.
6. Berglundh T, Armitage G, Araujo MG, AvilaOrtiz G, Blanco J, Camargo PM, et al. Peri-implant
diseases and conditions: Consensus report
of workgroup 4 of the 2017 World Workshop
on the Classification of Periodontal and
Peri-Implant Diseases and Conditions. J Clin
Periodontol. 2018;45 Suppl 20:S286-S91.
7. Araujo MG, Lindhe J. Peri-implant health. J Clin
Periodontol. 2018;45 Suppl 20:S230-S6.
8. Renvert S, Persson GR, Pirih FQ, Camargo
PM. Peri-implant health, peri-implant mucositis,
and peri-implantitis: Case definitions and
diagnostic considerations. J Periodontol.
2018;89 Suppl 1:S304-S12.
9. Heitz-Mayfield LJA, Salvi GE. Peri-implant
mucositis. J Periodontol. 2018;89 Suppl
1:S257-S66.
10. Schwarz F, Derks J, Monje A, Wang HL.
Peri-implantitis. J Clin Periodontol. 2018;45
Suppl 20:S246-S66.
11. Thai Association of Periodontology. Guideline
for implant care and treatment of peri-implant
disease: A consensus from workshop. 2018
Jul 9-10 [Cite 2021 Mar 17]: Available from:
https://tinyurl.com/ydfx2dtp
12. Derks J, Schaller D, Hakansson J, Wennstrom
JL, Tomasi C, Berglundh T. Peri-implantitis
- onset and pattern of progression. J Clin
Periodontol. 2016;43(4):383-8.
13. Carcuac O, Berglundh T. Composition of human peri-implantitis and periodontitis lesions.
J Dent Res. 2014;93(11):1083-8.

66
14. Derks J, Tomasi C. Peri-implant health and
disease. A systematic review of current
epidemiology. J Clin Periodontol. 2015;42
Suppl 16:S158-71.
15. Lee CT, Huang YW, Zhu L, Weltman R.
Prevalences of peri-implantitis and peri-implant
mucositis: systematic review and metaanalysis. J Dent. 2017;62:1-12.
16. Dreyer H, Grischke J, Tiede C, Eberhard J,
Schweitzer A, Toikkanen SE, et al. Epidemiology
and risk factors of peri-implantitis: A systematic
review. J Periodontal Res. 2018;53(5):657-81.
17. Daubert DM, Weinstein BF, Bordin S, Leroux
BG, Flemming TF. Prevalence and predictive
factors for peri-implant disease and implant
failure: a cross-sectional analysis. J Periodontol.
2015;86(3):337-47.
18. Wilson TG, Jr. The positive relationship
between excess cement and peri-implant
disease: a prospective clinical endoscopic
study. J Periodontol. 2009;80(9):1388-92.
19. Bartold PM, Ivanovski S, Darby I. Implants
for the aged patient: biological, clinical and
sociological considerations. Periodontol 2000.
2016;72(1):120-34.
20. Tonetti MS, Chapple IL, Jepsen S, Sanz M.
Primary and secondary prevention of periodontal
and peri-implant diseases: Introduction to, and
objectives of the 11th European Workshop on
Periodontology consensus conference. J Clin
Periodontol. 2015;42 Suppl 16:S1-4.
21. Dalago HR, Schuldt Filho G, Rodrigues MA,
Renvert S, Bianchini MA. Risk indicators
for Peri-implantitis. A cross-sectional study
with 916 implants. Clin Oral Implants Res.
2017;28(2):144-50.
22. Sekundo C, Langowski E, Kilian S, Frese
C. Periodontal and peri-implant diseases in
centenarians. J Clin Periodontol. 2020;47
(10):1170-9.

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(56-67)
23. Hu C, Lang NP, Ong MM, Lim LP, Tan WC.
Influence of periodontal maintenance and
periodontitis susceptibility on implant success:
A 5-year retrospective cohort on moderately
rough surfaced implants. Clin Oral Implants
Res. 2020;31(8):727-36.
24. Naseri R, Yaghini J, Feizi A. Levels of
smoking and dental implants failure:
A systematic review and meta-analysis. J Clin
Periodontol. 2020;47(4):518-28.
25. Gomez-Moreno G, Aguilar-Salvatierra A, Rubio
Roldan J, Guardia J, Gargallo J, Calvo-Guirado
JL. Peri-implant evaluation in type 2 diabetes
mellitus patients: a 3-year study. Clin Oral
Implants Res. 2015;26(9):1031-5.
26. Chamberlain JJ, Rhinehart AS, Shaefer CF,
Jr., Neuman A. Diagnosis and Management
of Diabetes: Synopsis of the 2016 American
Diabetes Association Standards of
Medical Care in Diabetes. Ann Intern Med.
2016;164(8):542-52.
27. Schimmel M, Srinivasan M, McKenna G, Muller
F. Effect of advanced age and/or systemic
medical conditions on dental implant survival:
A systematic review and meta-analysis. Clin
Oral Implants Res. 2018;29 Suppl 16:311-30.
28. Shugaa-Addin B, Al-Shamiri HM, Al-Maweri S,
Tarakji B. The effect of radiotherapy on survival
of dental implants in head and neck cancer
patients. J Clin Exp Dent. 2016;8(2):e194-200.
29. Dvorak G, Arnhart C, Heuberer S, Huber CD,
Watzek G, Gruber R. Peri-implantitis and late
implant failures in postmenopausal women:
a cross-sectional study. J Clin Periodontol.
2011;38(10):950-5.
30. Kuroshima S, Sasaki M, Sawase T.
Medication-related osteonecrosis of the jaw:
A literature review. J Oral Biosci. 2019;61(2):
99-104.

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(56-67)
31. Ata-Ali J, Ata-Ali F, Penarrocha-Oltra D,
Galindo-Moreno P. What is the impact of
bisphosphonate therapy upon dental implant
survival? A systematic review and meta-analysis.
Clin Oral Implants Res. 2016;27(2):e38-46.
32. Diep MT, Jensen JL, Skudutyte-Rysstad R,
Young A, Sodal ATT, Petrovski BE, et al.
Xerostomia and hyposalivation among
a 65-yr-old population living in Oslo, Norway.
Eur J Oral Sci. 2021;129(1):e12757.
33. van Velzen FJ, Ofec R, Schulten EA, Ten
Bruggenkate CM. 10-year survival rate and
the incidence of peri-implant disease of 374
titanium dental implants with a SLA surface:
a prospective cohort study in 177 fully and
partially edentulous patients. Clin Oral Implants
Res. 2015;26(10):1121-8.
34. de Baat C. Success of dental implants in elderly
people--a literature review. Gerodontology.
2000;17(1):45-8.

67
35. Costa FO, Takenaka-Martinez S, Cota LO,
Ferreira SD, Silva GL, Costa JE. Peri-implant
disease in subjects with and without preventive
maintenance: a 5-year follow-up. J Clin
Periodontol. 2012;39(2):173-81.
36. Isaksson R, Becktor JP, Brown A, Laurizohn C,
Isaksson S. Oral health and oral implant status
in edentulous patients with implant-supported
dental prostheses who are receiving long-term
nursing care. Gerodontology. 2009;26(4):
245-9.
37. Brito C, Tenenbaum HC, Wong BK, Schmitt
C, Nogueira-Filho G. Is keratinized mucosa
indispensable to maintain peri-implant health?
A systematic review of the literature. J Biomed
Mater Res B Appl Biomater. 2014;102(3):
643-50.

