ฟั นคุด
1. ฟั นคุดคืออะไร
ฟั นคุด คือฟันทีไม่สามารถขึนได้ ตามปกติในช่องปาก อาจจะโผล่ขนมาได้
ึ
เพียงบางส่วน หรือ
ฝั งอยู่ในกระดูกขากรรไกรทังซี ฟั นซีทีพบว่าเป็ นฟั นคุดบ่อยทีสุด คือ ฟั นกรามล่างซีสุดท้ าย ซึงอยู่
ด้ านในสุดของกระดูกขากรรไกรล่าง โดยปกติแล้ วฟั นซีนีควรจะขึนในช่วงอายุ 18 - 25 ปี อาจโผล่
ขึนอยู่ในลักษณะตังตรง เอียง หรือนอนในแนวระนาบ และมักจะอยูช่ ิดกับฟั นข้ างเคียงเสมอ
นอกจากนีฟั นซีอืนๆก็อาจจะคุดได้ เช่น ฟั นเขียว ฟั นกรามน้ อยแต่พบได้ น้อยกว่าฟั นกรามล่างซี
สุดท้ าย
2. จะทราบได้ อย่ างไรว่ามีฟันคุด
จากการตรวจในช่องปาก ถ้ าพบว่าฟั นซีใดโผล่ขนมาได้
ึ
เพียงบางส่วน หรือฟั นซีใดหายไป ก็
ให้ สงสัยไว้ ก่อนเลยว่าน่าจะมีฟันคุด เพือให้ แน่ใจก็ควรจะเอ็กซเรย์ดู ก็จะทําให้ ทราบว่ามีฟันคุด
ฝั งอยู่ในตําแหน่งไหนบ้ าง การเอกซเรย์ฟิล์มพานอรามิกจะเห็นฟั นทังหมดในกระดูกขากรรไกรทัง
บนและล่าง รวมถึงพยาธิสภาพทีเกิดขึนในกระดูกขากรรไกร

ทีลูกศรชีคือฟั นกรามคุดทังบนและล่าง
3. ทําไมถึงต้ องผ่ าฟั นคุด
◌่ การผ่าตัดฟั นคุดมีจดุ ประสงค์หลายประการ ได้ แก่
1. เพือป้องกันการอักเสบของเหงือกทีปกคลุมฟั น เพราะจะมีเศษอาหารเข้ าไปติดอยู่ใต้
เหงือก แล้ วไม่สามารถทําความสะอาดได้ เชือแบคทีเรียทีมาสะสมอยู่จะทําให้ เหงือก
อักเสบ ปวดและบวมเป็ นหนอง ถ้ าทิงไว้ การอักเสบจะลุกลามไปใต้ คาง หรือใต้ ลนิ ซึงจะ
ทําให้ เกิดการแพร่กระจายของเชือโรคไปยังส่วนอืนๆ ของร่างกายได้ ง่าย นับว่าเป็ น
อันตรายอย่างยิง

2. เพือป้องกันฟันข้ างเคียงผุ ซอกฟั นระหว่างฟันคุดกับฟั นกรามซีทีสองทีอยูช่ ิดกันนัน ทํา
ความสะอาดได้ ยาก เศษอาหารจะติดค้ างอยูท่ ําให้ เกิดฟันผุได้ ทงสองซี
ั
3. เพือป้องกันการละลายตัวของกระดูก แรงดันจากฟั นคุดที พยายามดันขึนมา จะทําให้
กระดูกรอบรากฟัน หรือรากฟั นข้ างเคียงถูกทําลายไป
4. เพือป้องกันการเกิดถุงนําหรือเนืองอก ฟันคุดทีทิงไว้ นานไปเนือเยือทีหุ้มรอบฟั นคุด
อาจจะขยายใหญ่ขนกลายเป็
ึ
นถุงนํา แล้ วโตขึนโดยไม่แสดงอาการเลย จนในทีสุดเกิดการ
ทําลายฟั นซีข้ างเคียง และกระดูกรอบ ๆ บริเวณนัน
5. เพือป้องกันกระดูกขากรรไกรหัก เนืองจากการทีมีฟันคุดฝังอยู่ จะทําให้ กระดูกขากรรไกร
บริเวณนันบางกว่าตําแหน่งอืน เกิดเป็ นจุดอ่อน เมือได้ รบั อุบตั ิเหตุ หรือกระทบกระแทก
กระดูกขากรรไกรบริเวณนันก็จะหักได้ ง่าย
6. วัตถุประสงค์อืน ๆ เช่น ในการจัดฟัน ต้ องถอนฟั นกรามซีที สาม ออกเสียก่อนเพือให้ ง่าย
ต่อการเคลือนฟันซีอืน ๆ
4. ขันตอนการผ่ าฟั นคุดมีอะไรบ้ าง น่ ากลัวอย่างทีเขาบอกกันหรือเปล่ า
การผ่าตัดฟั นคุดไม่ได้ น่ากลัวอย่างทีคิด ทันตแพทย์จะใช้ ยาชาเฉพาะทีเพือระงับความรู้สกึ
หลังจากนันก็จะเปิ ดเหงือกให้ เห็นฟั น แล้ วใช้ เครืองกรอตัดฟั นออกมา ล้ างทําความสะอาดและ
เย็บแผลปิ ด เท่านีก็เสร็จแล้ ว สามารถกลับบ้ านได้ ไม่ต้องนอนพักฟื นทีโรงพยาบาล
5. หลังผ่ าตัดฟั นคุดแล้ วจะมีอาการอะไรบ้ าง จะพูดหรือทานอาหารได้ ไหม
อาการทีพบได้ หลังการผ่าตัดฟั นคุดคือ จะมีอาการปวดและบวมบริเวณแก้ มด้ านทีทําผ่าตัดสัก
2 - 3 วัน อ้ าปากได้ น้อยลง ทานยาแก้ ปวดและยาปฏิชีวนะทีได้ รับไปอาการก็จะบรรเทาลงได้
เรืองอาหารคงต้ องทานอาหารอ่อนไปก่อนสักระยะหนึง เพือป้องกันการกระทบกระเทือนต่อแผล
ส่วนการพูดก็พดู ได้ตามปกติ แต่อย่าพูดมากนักเดียวจะเจ็บแผลได้
6. หลังผ่ าตัดฟั นคุดจะต้ องปฏิบัติตัวอย่ างไรบ้ าง
คําแนะนําหลังการผ่าตัดฟันคุดมีดงั นี
1. กัดผ้ าก๊ อสนาน 1 ชัวโมง กลืนนําลายตามปกติ
2. ห้ ามบ้ วนเลือดและนําลาย เพราะอาจทําให้ เลือดไหลไม่หยุดได้
3. หลังคายผ้ าก๊ อสแล้ ว ถ้ ามีเลือดซึมจากแผลผ่าตัด ให้ ใช้ ผ้าก๊ อสทีสะอาดกัดใหม่อีก
ประมาณ ½ ชัวโมง
4. ประคบนําแข็งบริเวณแก้ ม เฉพาะวันทีทําผ่าตัด

5.
6.
7.
8.
9.
10.

รับประทานอาหารอ่อน
รับประทานยาให้ ครบตามทีทันตแพทย์สงั
งดออกกําลังกาย หรือ เล่นกีฬา
แปรงฟั นทําความสะอาดในช่องปากตามปกติ
ตัดไหมหลังผ่าตัด 7 วัน
หากมีปัญหาหรือผลแทรกซ้ อนเกิดขึน กลับมาพบทันตแพทย์ได้ ก่อนวันนัด

7. การผ่าตัดฟั นคุดมีอันตรายหรือผลแทรกซ้ อนอะไรได้ บ้าง
ผลแทรกซ้ อนของการผ่าตัดฟั นคุดทีพบได้ เช่น หลังคายผ้ าก๊ อสแล้ วยังมีเลือดไหลจากแผล
ผ่าตัดมากผิดปกติ มีไข้ หรือมีการติดเชือหลังการผ่าตัด หลังผ่าตัด 2 - 3 วันแล้ วอาการปวดบวม
ยังไม่ทเุ ลา แต่กลับมีอาการเพิมมากยิงขึน หรือมีอาการชาของริมฝี ปากล่างนานผิดปกติทงที
ั หมด
ฤทธิ ชองยาชาแล้ ว ถ้ าท่านมีอาการเหล่านีควรรีบกลับไปพบทันตแพทย์ได้ทนั ที เพือหาทางแก้ ไข
แต่ขอบอกไว้ ก่อนว่าผลแทรกซ้ อนเหล่านีพบได้ น้อยมาก ไม่ต้องกังวลจนกลัวแล้ วไม่ยอมไปผ่าตัด
ฟั นคุด เพราะถ้ าเก็บฟั นคุดไว้ กลับจะมีอนั ตรายมากยิงกว่าเสียอีก
8. ถ้ าอย่ างนีแล้ วจะป้องกันอันตรายจากฟั นคุดได้ อย่ างไร
อันนีไม่ยากเพียงแค่ท่านไปพบทันตแพทย์เพือตรวจและเอกซเรย์ฟันก็จะทราบว่ามีฟันคุดฝั งอยู่
ในตําแหน่งใดบ้ าง หลังจากนันก็เริมทยอยผ่าฟันคุดออกเสียก่อนทีจะมีอาการปวดบวม หรือทํา
ให้ ฟันข้ างเคียงมีปัญหา การผ่าตัดในช่วงทีอายุยงั น้ อย ( 18 - 25 ปี ) สามารถทําได้ ง่าย แผลหาย
เร็วและผลแทรกซ้ อนหลังการผ่าตัดก็ตํา เพราะฉะนันมีฟันคุดแล้ วอย่ารังรอ รีบผ่าตัดออกเสียแต่
เนินๆ จะได้ ไม่เกิดผลเสียในภายหลัง

