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บทคัดยอ
ขอพิจารณาทางชีวกลศาสตรมีบทบาทสําคัญสําหรับวางแผนการรักษาทางทันตกรรมรากฟนเทียมให
ประสบความสําเร็จในระยะยาว บทความปริทัศนฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอมุมมองทางดานชีวกลศาสตร
สําหรับใชเปนขอพิจารณาในการวางแผนการรักษาดวยการฝงรากฟนเทียมขนาดสั้นบริเวณดานหลังของกระดูก
ขากรรไกรบน ซึ่งเปนบริเวณที่ถือวายังมีความทาทายตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานทางทันตกรรมรากฟนเทียม
โดยการวิเคราะหหาองคความรูจากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับการฝงรากฟนเทียมขนาดสั้น ทั้งใน
สวนที่เปนวิทยาศาสตรพื้นฐาน สวนของการประยุกตใชงาน ตลอดจนสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลทางคลินิก
ซึ่งไดขอสรุปวา เพื่อความสําเร็จของการฝงรากฟนเทียมขนาดสั้นบริเวณดานหลังของกระดูกขากรรไกรบนใน
ระยะยาว ทันตแพทยควรพิจารณาใชรากฟนเทียมขนาดใหญที่มีลักษณะพื้นผิวเปนชนิดไมเรียบ และจัดการใน
สวนของทันตกรรมประดิษฐใหเหมาะสมตอการรับและกระจายแรง โดยปรับขนาดพื้นที่รับแรงบดเคี้ยวของ
ครอบฟนใหนอยลง และพิจารณาอัตราสวนระหวางความสูงของครอบฟนกับความยาวของรากฟนเทียมไมให
มากกวา 1:1
คําสําคัญ : ชีวกลศาสตร, รากฟนเทียมขนาดสั้น, ดานหลังของกระดูกขากรรไกรบน
Abstract
The factors for the long-term success or failure of a dental implant have been focused on the biomecha*ผูรับผิดชอบบทความ : isamroeng@gmail.com
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nical aspect. The purpose of this review article was to assess data on biomechanical performance of short
implants placed in posterior maxilla. Based on the survey of literature, the wide diameter and rough surface of
short implant should be selected. Additionally, reduction of occlusal table and 1:1 crown-to-implant ratio or less
may represent favorable biomechanical conditions for short dental implant placed in posterior maxilla. The data
reported in this article might help dentists to improve their decision-making with the aim of enhancing short
implant success.
Key words: biomechanical, short dental implant, posterior maxilla
การฝ ง รากฟ น เที ย มบริ เ วณด า นหลั ง ของ
กระดูกขากรรไกรบน (edentulous posterior maxilla)
มัก ประสบป ญ หาสํ า คั ญ คื อ ความสู ง ของกระดู ก ไม
เพียงพอเนื่องจากการสลายของกระดูกและการหอย
ยอยลงของโพรงอากาศแมกซิลลาร (pneumatization)
หลังจากมีการสูญเสียฟนธรรมชาติไป ปจจุบันทันตแพทยจํานวนมากเลือกใชวิธีการฝงรากฟนเทียมขนาด
สั้นแทนการผาตัดเพื่อเพิ่มความสูงของกระดูกซึ่งเสีย
เวลามาก คาใชจายสูง และมีโอกาสเกิดภาวะแทรก
ซอนไดงาย โดยเฉพาะการผาตัดเติมกระดูกรวมกับ
การยกผนังโพรงอากาศแมกซิลลาร (sinus lift with
bony graft) ซึ่งเปนวิธีที่ทํากันทั่วไปนั้น มีความเสี่ยง
ตอการฉีกขาดของผนังของโพรงอากาศ (schneiderian
membrane) อยางไรก็ตามปจจุบันมีรายงานผลการ
ศึกษาจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวาอัตราความสําเร็จ
ของการรักษาดวยการฝงรากฟนเทียมขนาดสั้นนั้น
ใกลเคียงกับการฝงรากเทียมขนาดความยาวมาตรฐาน
[2-8] รวมทั้งมีขอเสนอแนะใหพิจารณารากฟนเทียม
ขนาดสั้นเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับบริเวณดานหลัง
ของกระดูกขากรรไกรบนที่ความสูงของกระดูกไม
เพียงพอ [9-11] แตที่ผานมาการศึกษาวิจัยเหลานั้นยัง
มีความแตกตางกันในเรื่องการเก็บรวบรวมและการ
วิเ คราะหขอ มูล รวมทั้งการศึกษาที่เปนการวิจัยเชิง
ทดลองแบบสุ ม และมี ก ลุ ม ควบคุ ม (randomized

1. บทนํา
ในการปฏิบัติงานทางคลินิกทันตกรรมรากฟน
เทียมนั้นเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาความยาวของ
รากฟนเทียมที่จะฝงเพื่อทําหนาที่รับแรงบดเคี้ยวแทน
ฟ น ธรรมชาติ ที่ สู ญ เสี ย ไปไม ค วรน อ ยกว า 10 มิ ล ลิ
เมตร โดยคาความยาวมาตรฐานนี้ถูกกําหนดขึ้นดวย
เหตุผลสําคัญทางชีวกลศาสตรคือ ความเหมาะสมใน
การรับแรง การกระจายแรง และการสงผานแรงจาก
รากฟน เทีย มไปยัง กระดูกที่อ ยู โ ดยรอบ [1] ข อ
พิจารณาทางชีวกลศาสตรมีความสําคัญมากสําหรับ
การวางแผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรมรากฟ น เที ย ม
เนื่องจากการตอบสนองของกระดูกที่อยูโดยรอบถือ
เปนปจจัยสําคัญตอสภาวะการคงอยูของรากฟนเทียม
ในการทําหนาที่รับ แรงบดเคี้ย ว ความไมเหมาะสม
ทางชีวกลศาสตร อาจนําไปสูการเกิดภาวะแทรกซอน
ทางชีวกลศาสตร (biomechanical complication)
ซึ่ ง เป น สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การสลายตั ว ของ
กระดูก (bone resorption) ที่อยูโดยรอบเนื่องจากเกิด
ความเครียดสะสม (microstrains concentration) ขึ้น
มากเกิ น กว า ที่ ก ระดู ก จะสามารถปรั บ ตั ว ได (bone
remodeling) ทําใหรากฟนเทียมไมสามารถคงสภาพ
การทําหนาที่อยูได เกิดความลมเหลวของการรักษาใน
ระยะยาว
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ลมเหลวของการฝงรากฟนเทียมขนาดสั้นในบริเวณ
ดานหลังของกระดูกขากรรไกรบนก็สูงกวาบริเวณ
อื่ น เช น เดี ย วกั น [14] โดยสาเหตุ สํ า คั ญ ของความ
ลมเหลวคือ คุณภาพของกระดูกบริเวณดังกลาวนี้ดอย
กวาบริเวณอื่น ในขณะที่ตองรับแรงบดเคี้ยวมากกวา
การศึกษาของ Jaffin และคณะใหขอสรุปวาคุณภาพ
ของกระดูกที่ไมดี สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนทางชี
วกลศาสตร ไ ด โ ดยง า ย และเป น ป จ จั ย ที่ จ ะนํ า ไปสู
ความลม เหลวของการฝงรากฟนเทียมในที่สุด [15]
นอกจากนี้ Goodacre
และคณะได ร ายงานผล
การศึกษาสนับสนุนไปในทางเดียวกันวา คุณภาพของ
กระดูกมีผลต อความสําเร็จของการฝงรากฟนเทีย ม
โดยการฝ ง รากฟ น เที ย มในบริ เ วณที่ คุ ณ ภาพของ
กระดูกไมดีจะลมเหลวมากกวาการฝงรากฟนเทียมใน
บริเวณที่กระดูกมีคุณภาพดีถึงรอยละ 16 [16]
คําจํากั ด ความของรากฟนเทียมขนาดสั้นซึ่ง
เปนที่ยอมรับกันในปจจุบันคือรากฟนเทียมที่มีขนาด
ความยาวไมเกิน 8 มิลลิเมตร [17] Felice และคณะ
แสดงใหเห็นวาปจจุบันมีการฝงรากฟนเทียมที่มีความ
ยาวนอยกวา 5 มิลลิเมตร [18] อยางไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาในเชิงชีวกลศาสตร ความยาวที่นอยลงจากคา
ความยาวมาตรฐานนี้ ยังเปนที่ถกเถียงกันวาเหมาะสม
หรือ ไมอ ยางไรตอพฤติกรรมทางชีวกลศาสตรข อง
กระดูกที่อยูโดยรอบซึ่งมีความสําคัญตอผลการรักษา
ในระยะยาว และในป ค.ศ. 2009 การศึกษาของ
Cannizzaro และคณะ ที่ดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง
แบบสุ ม และมี ก ลุ ม ควบคุ ม แสดงให เ ห็ น ว า ความ
สําเร็จจากการติดตามผล 1 ป ของการฝงรากฟนเทียม
ที่มีความยาวมากกวา 10 มิลลิเมตร กับ การฝงรากฟน
เทียมที่มีความยาวนอยกวา 8 มิลลิเมตร ไมแตกตาง
กัน [19] โดยนักวิจัยกลุมนี้ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
วา ยังมีความจําเปนที่จะตองทําการพิจารณาหลักการ

controlled trials) ยังมีจํานวนนอยมาก ทําใหยังมีขอ
สงสั ย และยั ง มี ป ระเด็ น ที่ เ ป น ข อ โต แ ย ง กั น อยู โ ดย
เฉพาะเรื่ อ งความสํ า เร็ จ ของการรั ก ษาในระยะยาว
เนื่องจากบริเวณดานหลังของกระดูกขากรรไกรบน
นอกจากมี ป ญ หาเรื่ อ งปริ ม าณความสู ง ของกระดู ก
(bone quantity) ที่ไมเพียงพอแลว ยังมีปญหาเรื่อง
คุณภาพของกระดูก (bone quality) ที่ดอยกวาบริเวณ
อื่น ในขณะที่บ ริ เ วณดั ง กลา วนี้ ตอ งรับ แรงบดเคี้ย ว
มากกว า บริ เ วณอื่ น ซึ่ ง ป จ จั ย เหล า นี้ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง ชี ว ก ล ศ า ส ต ร (biomechanical
behavior) ที่วาดวยการรับแรงและการตอบสนองตอ
แรงที่มากระทําของกระดูก จึงทําใหยังเปนที่ถกเถียง
กั น ในเรื่ อ งความเหมาะสมในเชิ ง ชี ว กลศาสตร
(biomechanical performance) ซึ่งมีผลตอความสําเร็จ
ของการฝ ง รากฟ น เที ย มขนาดสั้ น ในระยะยาว
บทความปริ ท รรศน ฉ บั บ นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะ
นํ า เสนอมุ ม มองทางด า นชี ว กลศาสตร เ พื่ อ ใช เ ป น
ขอพิจารณาในการวางแผน การทํานายผล ตลอดจน
การติดตามการรักษาดวยการฝงรากฟนเทียมขนาดสั้น
บริเวณดานหลังของกระดูกขากรรไกรบน ซึ่งเปน
บริเวณที่ถือวายังมีความทาทายสําหรับทันตแพทยใน
การปฏิบัติทางทันตกรรมรากฟนเทียม

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 สถานการณของการใชรากฟนเทียมขนาด
สั้นในปจจุบัน
Jensen และคณะ รวมทั้ง Winkler และ
คณะ แสดงใหเห็นวาอัตราความลมเหลวของการฝง
รากฟนเทียมบริเวณดานหลังของกระดูกขากรรไกร
บนจะสูงกวาบริเวณอื่น ๆ [12,13] และในกรณีของ
การฝ ง รากฟ น เที ย มขนาดสั้ น ผลการศึ ก ษาของ
Sennerby และ Roos ระบุไวเชนเดียวกันวาอัตราความ
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(modulus of elasticity or stiffness) โดยไมมีสิ่งใดมา
กั้นระหวางวัตถุทั้งสอง เมื่อทําการออกแรงกระทําไป
ที่วัตถุชิ้นหนึ่ง พบวาความเครียดจะเกิดขึ้นมากที่สุด
ณ บริ เ วณที่ วั ต ถุ ทั้ ง สองสั ม ผั ส กั น เป น จุ ด แรก [20]
จากหลักการดังกลาวเมื่อนํามาพิจารณาในกรณีการฝง
รากฟนเทียมลงในกระดูกซึ่งวัตถุทั้งสองชนิดนี้มีคา
ความยืดหยุนตางกัน (ตามปกติคาความยืดหยุนของ
รากฟนเทียมซึ่งสวนใหญทําจากโลหะไทเทเนียม จะมี
คาความยื ดหยุนสูงกวาค าความยืด หยุนของกระดูก
ประมาณ 5 เทา [21]) เมื่อมีแรงบดเคี้ยวกดลงบนตัว
รากฟนเทียม ความเครียดสะสมจะเกิดขึ้นมากที่สุด ณ
บริเวณจุดแรกที่รากฟนเทียมสัมผัสกับกระดูก ซึ่งเปน
บริเวณของกระดูกแข็งที่อยูโดยรอบ (crestal cortical
bone) [22] (รูปที่ 1)

ทางชี ว กลศาสตร ใ นการใช ร ากฟ น เที ย มขนาดสั้ น
เนื่องจากความลมเหลวที่เกิดขึ้นกับรากฟนเทียมขนาด
สั้นนั้น มักเกิดขึ้นหลังจากที่มีการใสครอบฟนและมี
การใชงานรับแรงบดเคี้ยวไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง
แล ว ดั ง นั้ น ความล ม เหลวของการฝ ง รากฟ น เที ย ม
ขนาดสั้นที่เกิดขึ้น จึงจัดเปนความลมเหลวที่เกิดขึ้น
ในภายหลัง (late failure) ซึ่งเปนความลมเหลวที่มี
สาเหตุเกี่ยวของโดยตรงกับภาวะแทรกซอนทางชีวกล
ศาสตร
2.2 พื้นฐานทางชีวกลศาตรสําหรับทันตกรรม
รากฟนเทียม
หลักการพื้นฐานทางกลศาสตรระบุไววา
กรณีที่มีการฝงวัตถุชนิ ดหนึ่งเข าไปในวัตถุอีกชนิด
หนึ่ ง ซึ่ ง มี ค า คุ ณ สมบั ติ ข องความยื ด หยุ น ต า งกั น

รูปที่ 1 การวิเคราะหแบบจําลองการฝงรากฟนเทียมลงในกระดูกขากรรไกรดวยวิธีการทางไฟไนทเอลิเมนท
(finite element analysis) แสดงใหเห็นวาความเครียดสะสมจะเกิดขึ้นมากที่บริเวณขอบกระดูกแข็งที่อยู
โดยรอบ (crestal cortical bone) ซึ่งเปนจุดแรกที่รากฟนเทียมสัมผัสกับกระดูก [28]
255

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปที่ 21 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2556

กระดูกที่ใชกันโดยทั่วไป คือ คาความเครียดสะสมที่
กระดู ก สามารถปรั บ ตั ว ให อ ยู ใ นสภาพที่ ส มดุ ล ได
(balanced or steady state) จะอยูในชวง 200-2500
microstrains (μ) ถาสูงหรือต่ํากวานี้จะทําใหเกิดการ
สลายตัวของกระดูก [29]

Lum ไดนําหลักการทางกลศาสตรดังกลาวมา
ศึ ก ษาในกรณี ก ารฝ ง รากฟ น เที ย มขนาดสั้ น ลงใน
กระดูก และใหขอสรุปวารูปแบบของการรับแรงและ
การสงผานแรงของรากฟนเทียมขนาดสั้นไมตางไป
จากรู ป แบบของรากฟ น เที ย มขนาดความยาว
มาตรฐาน กลาวคือ การสงผานแรงจากรากฟนเทียม
ขนาดสั้นจะเกิดขึ้นมากที่บริเวณกระดูกแข็งโดยรอบ
เชนเดียวกัน [23] โดย Bernard และคณะ ไดรายงาน
ผลการศึ ก ษาว า ความยาวที่ ล ดลงของรากฟ น เที ย ม
ขนาดสั้ น ไม ไ ด ส ง ผลให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทาง
กลศาสตร อ ยางมีนัย สํ าคัญ [24] และมีการศึกษาอีก
จํานวนหนึ่งที่รายงานผลในเชิงสนับสนุนวาความยาว
ที่มากขึ้นของรากฟนเทียมไมไดมีผลตอรูปแบบการ
รับและการสงผานแรงมากนัก โดยสวนของรากฟน
เทีย มที่อ ยู ระหวางขอบบนของกระดูกกับ สวนที่อ ยู
ปลายดานลางไมมีผลโดยตรงตอการรับแรงและการ
สงผานแรง [25-27]
ถึงแมหลักการทางกลศาสตรแสดงใหเห็นวา
การรับแรงและการกระจายแรงระหวางรากฟนเทียม
ขนาดยาวกับรากฟนเทียมขนาดสั้นนั้นไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ แตเนื่องจากการฝงรากฟนเทียมเปน
การฝงลงในกระดูกซึ่งเปนเนื้อเยื่อที่มีชีวิต ดังนั้นจึง
ตองใชหลักการพิจารณาในเชิงชีวกลศาสตรซึ่งเปน
การพิจารณาการตอบสนองของเซลลกระดูกที่มีชีวิต
ตอแรงที่มากระทํา Frost ไดเสนอทฤษฎีซึ่งเปนที่
ยอมรับกันในปจจุบันวา ความเครียดสะสมที่เกิดขึ้น
ในกระดูกเนื่องจากการทําหนาที่รับแรงจากภายนอกมี
ผลต อ การตอบสนองของเซลล ก ระดู ก ในการ
ปรับเปลี่ยนรูปราง (modeling and remodeling) ของ
กระดูก โดยดัชนีชี้วัดทางชีวกลศาตร (biomechanical
parameters) ตามทฤษฎีของ Frost (Frost mechanostat
concept) สําหรับทํานายพฤติกรรมการตอบสนองของ

3. บทวิเคราะหเรื่องความเหมาะสมทางดา น
ชี ว กลศาสตร ข องรากฟ น เที ย มขนาดสั้ น ใน
ปจจุบัน
ถึงแมจะมีการศึกษาที่ผานมาจํานวนมากแสดง
ใหเห็นวาการฝงรากฟนเทียมลงในกระดูกที่มีคุณภาพ
ไมดีหรือกระดูกที่มีความหนาแนนนอย จะทําใหเกิด
ความเครียดสะสมมากเกินกวาคาที่กระดูกจะสามารถ
ปรั บ ตั ว ให อ ยู ใ นสภาวะสมดุ ล ได กระดู ก เกิ ด การ
สลายตัว และนําไปสูความลมเหลวของรากฟนเทียม
ในที่ สุด [15,16,30-32] แต ร ายงานการศึ ก ษาใน
ป จ จุ บั น ได แ สดงให เ ห็ น ว า แนวโน ม ของอั ต รา
ความสํ า เร็ จ ของการฝ ง รากฟ น เที ย มขนาดสั้ น ใน
บริเวณดานหลังของกระดูกขากรรไกรบนสูงขึ้นมาก
สงผลใหในปจจุบันการตัดสินใจของทันตแพทยใน
การเลือกใชวิธีการฝ งรากฟนเทียมขนาดสั้นบริเวณ
ดังกลาวมีแนวโนมสูงขึ้น [33] โดยเหตุผลสําคัญที่ทํา
ใหการฝงรากฟนเทียมขนาดสั้นประสบความสําเร็จ
มากขึ้นเนื่องจากการที่มีความพยายามในการนําองค
ความรูทางดานชีวกลศาสตรและความกาวหนาของ
เทคโนโลยีการผลิต วัส ดุม าประยุกตใชสํ าหรับ งาน
ทางทั น ตกรรมรากฟ น เที ย ม เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด ความ
เหมาะสมในเชิงชีวกลศาสตร ซึ่งจากขอมูลในปจจุบัน
ได แ สดงให เ ห็ น ว า เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ที่ นํ า ไปสู ค วาม
เหมาะสมทางชีวกลศาสตรของการใชรากฟนเทีย ม
ขนาดสั้นมี 3 ประการ คือ (1) การพิจารณาใชรากฟน
เทียมที่ขนาดใหญขึ้น (2) การพัฒนาคุณลักษณะของ
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เทียมขนาดสั้นที่ศึกษา คือ 6, 7 และ 8 มิลลิเมตร
พบวารากฟนเทียมที่มีขนาดใหญกวา 5 มิลลิเมตร จะ
ประสบความสําเร็จมากกวารากฟนเทียมที่มีขนาดเล็ก
กวา 5 มิลลิเมตร [35]
3.2 การพัฒนาคุณลักษณะของผิวรากฟน
เทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่การยึดติดกับกระดูก
รูปรางลักษณะของพื้นผิวมีผลตอปริมาณ
พื้นที่ผิวสัมผัสอยางมีนัยสําคัญ ลักษณะพื้นผิวที่หยาบ
ไมเรียบ (rough surface) นอกจากจะเพิ่มพื้นที่ผิว
สั ม ผั ส ได ม ากแล ว ยั ง ช ว ยให ก ารยึ ด ติ ด กั บ กระดู ก ดี
ยิ่งขึ้น มีผลการศึกษาที่แสดงใหเห็นวารากฟนเทียมที่
มีลักษณะผิวไมเรียบจะยึดติดกับกระดูกไดดีกวาราก
ฟนเทียมที่มีผิวกลึงเรียบธรรมดาในทุก ๆ ความยาว
[36,37] ซึ่ง Guehennec และคณะ ไดใหขอสรุปวา
คุณลักษณะของพื้นผิวมีอิทธิพลตอสภาพทางชีวกล
ศาสตรที่เกิดขึ้นระหวางรากฟนเทียมกับกระดูกที่อยู
โดยรอบ [38] ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารฝ ง รากฟ น เที ย ม
ประสบความเร็จในการทําหนาที่รับแรงบดเคี้ยวไดใน
ระยะยาว การศึกษาวิจัยจํานวนมากจึงมุงประเด็นไปที่
การพยายามทําใหพื้นผิวของรากฟนเทียมมีการยึดติด
กับกระดูกไดเร็ว และมีพื้นที่ยึดติดกันระหวางรากฟน
เทียมกับกระดูกที่อยูโดยรอบมากยิ่งขึ้น [39-43]
เพื่อใหการรับแรงและการสงผานแรงไปยังกระดูกมี
ความเหมาะสมในทางชีวกลศาสตรมากยิ่งขึ้น ทําให
การคงอยูในการทําหนาที่ของรากฟนเทียมยาวนาน
โดยทั่ ว ไปอั ต ราส ว นของการยึ ด ติ ด กั น
ระหวางผิวของรากฟนเทียมกับกระดูกที่อยูโดยรอบ
ตองไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่ผิวสัมผัสทั้งหมด
จึงจะเพียงพอสําหรับการใสครอบฟนเพื่อรับแรงและ
สง ผานแรงไปยังกระดูกไดอยางเหมาะสม การศึกษา
จํานวนหนึ่งรายงานวาอัตราการยึดติดกันระหวางราก
ฟนเทียมที่มีลักษณะผิวกลึงเรียบธรรมดากับกระดูกที่

ผิ ว รากฟ น เที ย มเพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ก ารยึ ด ติ ด กั บ กระดู ก
(osseointegration) และ (3) การจัดการเรื่องการรับแรง
บดเคี้ยวในสวนของทันตกรรมประดิษฐ (prosthesis
part)ไดอยางเหมาะสม
3.1 การพิจารณาใชรากฟนเทียมที่ขนาดใหญ
ขึ้น
รากฟ น เที ย มในป จ จุ บั น เกื อ บทั้ ง หมดมี
รูปรางเหมือนรากฟนธรรมชาติ (root form) คือมี
ลักษณะเปนทรงกระบอกตรง (cylindrical shape)
หรือทรงกระบอกปลายเรียว (taper shape) ซึ่งในกรณี
รากฟนเทียมที่มีรูปรางเปนทรงกระบอกตรง ผิวเรียบ
ธรรมดา (machined surface) สามารถหาคาโดย
ประมาณของพื้ น ที่ ผิ ว ได จ ากสู ต รการคํ า นวณ
2πr2+2πL เมื่อ r คือ คารัศมี หนวยเปนมิลลิเมตร และ
L คือ คาความยาว หนวยเปนมิลลิเมตรเชนเดียวกัน
ดังนั้นการที่จ ะคงปริ มาณพื้นที่ผิวของรากฟนเทีย ม
ขนาดสั้ น ก็ ต อ งเพิ่ ม ความกว า งให ม ากขึ้ น Winkler
และคณะไดให ข อเสนอแนะวา การเลือ กใชรากฟ น
เทียมขนาดสั้น ความยาว 6 มิลลิเมตร ที่มีความกวาง 5
มิลลิเมตร จะไดป ริมาณพื้นที่ผิวสัมผัสใกลเคียงกับ
การใชรากฟนเทียมความยาว 10 มิลลิเมตร ที่มีความ
กวาง 3.75 มิลลิเมตร [13] และในกรณีที่ตองการลด
อัตราความลมเหลวของการฝงรากฟ นเทียมบริเวณ
ดานหลังของขากรรไกรบน Langer และคณะแนะนํา
ใหใชรากฟนเที ย มที่มีขนาดใหญขึ้น โดยเฉพาะใน
กรณี ที่คุณภาพของกระดูกไมดี ใหห ลีกเลี่ยงการใช
รากฟนเทียมขนาดสั้นที่มีขนาดเล็กอยางเด็ดขาด และ
การศึกษาดังกลาวเหลานี้ยังแสดงใหเห็นวาความกวาง
ของรากฟนเทียมมีอิทธิพลตอการเกิดความเครียดกับ
กระดูกแข็งที่อยูโดยรอบมากกวาความยาวของราก
ฟนเทียม [34] รายงานการ ศึกษาของ Neldam และ
คณะ แสดงใหเห็นวาในทุก ๆความยาวของรากฟน
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อยูโดยรอบมีอัตราสวนที่อยูในเกณฑดี [44-47] คือไม
นอยกวารอยละ 50 แตถาพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ
มีหลายการศึกษาที่แสดงใหเห็นวา รากฟนเทียมที่ผิว
ไมเรียบนั้นจะมีคาอัตราสวนดังกลาวสูงกวา [48-51]
สวนในกรณีการฝงรากฟนเทียมในบริเวณที่คุณภาพ
ของกระดูกไมดี มีความหนาแนนนอย การศึกษาของ
Trisi และคณะ ซึ่งไดศึกษาโดยการฝงรากฟนเทียมใน
บริ เ วณด า นหลั ง ของกระดู ก ขากรรไกรบน โดย
เปรียบเทียบอัตราการเกิดการยึดติดกันระหวางผิวราก
ฟนเทียมกับกระดูกที่อยูโดยรอบที่มีคุณลักษณะของ
ผิวตางกัน 2 ชนิด คือ ผิวที่กลึงเรียบธรรมดา และผิวที่
ถู ก ทํ า ให ไ ม เ รี ย บด ว ยการกั ด ด ว ยกรด (acid-etched
surfaces) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาผิวของรากฟน
เทียมที่ไมเรียบ มีอัตราสวนการยึดติดมากกวาผิวของ
รากฟนเทียมที่กลึงเรียบธรรมดา [52] อยางมีนัยสําคัญ
ปจจุบันมีกระบวนการหรือเทคนิคตาง ๆ
จํานวนมากที่ทําใหผิวรากฟนเทียมไมเรียบ ทั้งเทคนิค
การสกั ด ออก เช น การกั ด ผิ ว ด ว ยกรด การพ น ด ว ย
ทราย (sandblasting) เทคนิคการเคลือบดวยสารบาง
ชนิด เชน hydroxyapatite หรือ calcium phosphate
และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีดานตาง ๆ ใน
ปจจุบัน ทําใหมีกระบวนการหรือเทคนิคใหม ๆ เพิ่ม
ขึ้น ซึ่ง Mendoncac และคณะ ไดแสดงใหเห็นถึง
ความก า วหน า ของนาโนเทคโนโลยี (nanotopography)ในการสร า งคุ ณ ลั ก ษณะของผิ ว รากฟ น เที ย มที่
ใหผลการยึดเกาะที่ดีมากยิ่งขึ้น [53] โดยกระบวนการ
พัฒนาคุณลักษณะของผิวรากฟนเทียมนี้ สงผลดีตอ
การพัฒนารากฟนเทียมขนาดสั้นใหมีความเหมาะสม
ทางชีวกลศาสตรมากยิ่งขึ้น สามารถทํานายผลความ
สําเร็จของการรักษาในระยะยาว สรางความมั่นใจใน
การเลือกใชรากฟนเทียมขนาดสั้นมากยิ่งขึ้น

3.3 การจัดการเรื่องการรับแรงบดเคี้ยวในสวน
ของทันตกรรมประดิษฐ
สวนของทันตกรรมประดิษฐ ที่เปนสวน
ตอจากรากฟนเทียม ซึ่งทําหนาที่รับแรงบดเคี้ยวโดย
ตรง มีความสําคัญตอพฤติกรรมทางชีวกลศาสตรของ
ระบบรากฟ น เที ย มที่ ฝ ง อยู ใ นกระดู ก เนื่ อ งจากมี
คุณลักษณะบางประการที่แตกตางกันระหวางรากฟน
เทียมกับฟนธรรมชาติ ทําใหการพิจารณาหลักเกณฑ
ทางทันตกรรมประดิษฐระหวางรากฟนเทียมกับฟน
ธรรมชาติ มี ค วามแตกต า งกั น ในบางกรณี โดยมี
หลั ก การที่ ต อ งให ค วามสํ า คั ญ ในการพิ จ ารณาทาง
ทันตกรรมประดิษฐ (prosthetic parameters) 2
ประเด็น คือ (1) อัตราสวนระหวางความสูงของครอบ
ฟนกับความยาวของรากฟนเทียม (crown-to-implant
ratio) และ (2) พื้นที่รับแรงบดเคี้ยวของครอบฟน
(occlusal table) โดยในทางปฏิบัติงานทางคลินิก
ทันต-กรรมรากฟนเทียม อัตราสวนระหวางความสูง
ของครอบฟนกับความยาวของรากฟนเทียมที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปไมควรเกิน 1:1 [55] ในขณะที่การทํา
ครอบฟนบนฟนธรรมชาติ อัตราสวนระหวางความ
สูงของครอบฟนกับความยาวของรากฟนธรรมชาติ
โดย ทั่วไปไมควรเกิน 1:2 [54] เนื่องจาก จุดหมุนของ
ฟนธรรมชาติจะอยูบริเวณคอนไปทางสวนปลายของ
รากฟ น ในขณะที่ ร ากฟ น เที ย มซึ่ ง ยึ ด ติ ด แน น กั บ
กระดู ก โดยตรงจะมี จุด หมุ นอยู บ ริ เ วณขอบกระดู ก
แข็ ง ส ว น บน ซึ่ ง ถ า พิ จ ารณาจากหลั ก การทาง
กลศาสตรของคานประเภทที่ 1 แสดงใหเห็นวาราก
ฟ น เที ย มสามารถต า นทานแรงได ม ากกว า ฟ น
ธรรมชาติ ทํ า ให อั ต รา ส ว นระหว า งความสู ง ของ
ครอบฟนกับความยาวรากฟนเทียม (1.0) มีคาได
มากกวาอัตราสวนระหวางความสูงของครอบฟนกับ
ความยาวรากฟนธรรมชาติ (0.5) โดยปจจุบันมีการ
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สําหรับ การปฏิบัติงานทั นตกรรมรากฟนเทียมให มี
ความเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น ทั น ตแพทย จํ า นวนมาก
เลื อ กใช วิ ธี ก ารฝ ง รากฟ น เที ย มขนาดสั้ น แทนการ
ผ า ตั ด เพื่ อ เพิ่ ม ความสู ง กระดู ก บริ เ วณด า นหลั ง ของ
กระดูกขากรรไกรบน นอกจากนี้เพื่อใหผลการรักษา
ประสบความสําเร็จในระยะยาวควรพิจารณาใชราก
ฟ น เที ย มขนาดใหญ ที่ มี ลั ก ษณะพื้ น ผิ ว เป น ชนิ ด ไม
เรียบ และจัดการในสวนของทันตกรรมประดิษฐให
เหมาะสมตอการรับและกระจายแรงโดยปรับขนาด
พื้ น ที่ รั บ แรงบดเคี้ ย วในส ว นครอบฟ น ให น อ ยลง
พิจารณาอัตราสวนระหวางความสูงของครอบฟนกับ
ความยาวของรากฟนเทียมไมใหมากกวา 1:1 อยางไร
ก็ ต ามเนื่ อ งจากมี ห ลายป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลการ
รักษา ทําใหขอพิจารณาสําหรับการเลือกใชรากฟน
เทียมขนาดสั้นยังมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
ศึกษาวิจัยเชิงทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุม โดย
ต อ งเป น การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ มี ลั ก ษณะไปข า งหน า
(prospective study) และที่สําคัญคือตองมีกลุม
ตัวอยางขนาดใหญและติดตามผลการรักษาเปนระยะ
เวลายาวนาน

รายงานคาอัตราสวนระหวางความสูงของครอบฟน
กับความยาวรากฟนเทียมที่สูงถึง 2.5:1 แตยังไมมีผล
การศึกษาในระยะยาว
ในสวนของพื้นที่รับแรงบดเคี้ยว สําหรับ
ฟนกรามธรรมชาติ จะมีพื้นที่ดานบดเคี้ยวประมาณ
96 ตารางมิลลิเมตร มีพื้นที่ผิวของรากฟนประมาณ
533 ตารางมิลลิเมตร [56] ในขณะที่พื้นที่ผิวของราก
ฟนเทียมจะมีคาน อยกวาประมาณครึ่งหนึ่ ง (ขึ้นกับ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ความยาวและลักษณะพื้นผิว
ของรากฟนเทียม) ดังนั้นถาทําครอบฟนซึ่งเปนสวนที่
ตออยูบนรากฟนเทียมใหมีพื้นที่รับแรงบดเคี้ยวเทากับ
ฟนธรรมชาติ จะทําใหการรับแรงตอหนวยพื้นที่ของ
รากฟนเทียมมากกวา ดังนั้นการลดขนาดของพื้นที่รับ
แรงบดเคี้ยวของครอบฟนที่ตออยูบนรากฟนเทียมลง
จะชวยใหการรับแรงของรากฟนเทียมเหมาะสมยิ่งขึ้น
ซึ่ง Misch และคณะ ไดรายงานผลการศึกษาวา การฝง
รากฟนเทียมขนาดสั้นบริเวณฟนหลังซึ่งตองรับแรง
บดเคี้ยวที่มาก สามารถทําใหประสบความสําเร็จไดดี
ถาใชวิธีลดการรับแรงบดเคี้ยวลง [26] โดย Nedir
และคณะ ใหขอเสนอแนะวาการลดขนาดพื้นที่รับแรง
บดเคี้ยวของครอบฟนที่อยูบนรากฟนเทียมลงจะชวย
ใหการรับและการกระจายแรงดีขึ้น [7] ทําใหการฝง
รากฟนเทียมมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้น

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ดร.กฤษณ ไ กรพ สิ ท ธิ เ สรี
ประที ป และที ม งานห อ งปฏิ บั ติ ง านสร า งต น แบบ
รวดเร็วทางการแพทย ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห ง ชาติ สํ า นั กงานพั ฒ น าวิ ท ยาศ าสตร แ ล ะ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ที่เอื้อเฟอขอมูลและให
คําแนะนําในการเขียนบทความครั้งนี้

4. บทสรุปเรื่องขอพิจารณาทางชีวกลศาสตร
สําหรั บการฝง รากฟ นเที ย มขนาดสั้น บริเวณ
ดานหลังของขากรรไกรบน
รายงานผลการศึ ก ษาส ว นใหญ ใ นป จ จุ บั น
แสดงใหเห็นวาอัตราความสําเร็จในการรักษาดวยการ
ฝงรากฟนเทียมขนาดสั้นใกลเคียงหรือเทากับการฝง
รากฟนเทียมขนาดความยาวมาตรฐานเนื่องจากมีการ
นํา องค ค วามรู ท างดา นชี ว กลศาสตร ม าประยุ ก ต ใ ช
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