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ผลของด้านสัมผัสบริเวณด้านประชิดต่อแรงที่เกิดขึ้น
บนรากเทียมรองรับฟันเทียมชนิดคานยื่น 2 หน่วย
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาถึงผลของการสัมผัสบริเวณ
ด้านประชิดกับแรงที่เกิดขึ้นบนรากเทียมรองรับฟันเทียม
ติดแน่นชนิดคานยื่น 2 หน่วย
วัสดุและอุปกรณ์: เตรียมชิน้ งานโดยการฝังรากเทียม

(Brånemark system® Mk III TiUnite®, Nobel Biocare,
Sweden) ขนาดยาว 10 มิลลิเมตร 2 ตัวในแท่งเรซิน

อะคริลกิ เสมือนเป็นแท่งกระดูกโดยวางตัง้ ฉากในต�ำแหน่ง
ฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งและฟันกรามซี่ที่หนึ่ง ท�ำการติด
สเตรนเกจ (model C2A-13-031 WW-350, Vishay

Micro-Measurements Group Inc., Raleigh, North
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Abstract

Purpose: The purpose of this study was to
evaluate the effect of proximal contact on strain
developed in implant-supported 2-unit cantilever.
Materials and methods: Two 10-mm long,
Brånemark ® Mk III implants (Noble Biocare,
GÖteberg, Sweden), were placed vertically in the
simulated bone model (acrylic resin model) at the
position of first premolar and first molar. Strain
gauges (model C2A-13-031 WW-350, Vishay MicroMeasurements Group Inc., Raleigh, North Carolina)
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Carolina) ทีบ่ ริเวณต�ำแหน่งยอดสันกระดูกด้านใกล้กลาง

were attached at the mesial and distal alveolar crest
of the simulated bone at the first premolar implant.
Static loads of 200 N were axially applied using
a universal testing machine (Instron 5566; MA,
U.S.A.) at the 10 mm distally from the center of first
premolar implant. The specimens were divided into
4 groups; which were: 1) no proximal contact group
or cantilever bridge 2)1x1 mm2 contact surface area
group 3) 3x3 mm2 contact surface area group 4)
splinted group. Maximum principal strains were
determined for each interproximal contact designs.
The study variables were analyzed using one way
ANOVA and a significant level of 5% was applied
throughout the analyses.
Result: Splinted group exhibited the lowest
maximum principal strain, while no proximal contact
group demonstrated the highest values. There were
no statistically differences in maximum principal
strains between the 1x1 mm2 and 3x3 mm2 contact
surface area group. Greater strain values were found
at the distal side of the implant compared to the mesial
one in all groups, except splinted group (p – value
< 0.05).
Conclusion: Splinted prostheses exhibited the
best load sharing, followed by the designs with
contact surface area and no contact, respectively. The
size of contact surface area tends to show no effect
on this study.

ค�ำส�ำคัญ : รากฟันเทียม คานยืน่ สเตรนเกจ บริเวณสัมผัส
ด้านประชิด

Keywords: dental implants, cantilever, strain gauge,
interproximal contact

และไกลกลางของรากเทียมซี่กรามน้อยซี่ที่หนึ่ง จากนั้น
ท�ำการทดสอบชิ้นงานด้วยเครื่องทดสอบสากล (UTM.,
Instron 5566; MA, U.S.A.) โดยใช้ แรงกดแนวดิ่งขนาด
200 นิวตันที่ต�ำแหน่งห่างจากจุดศูนย์กลางของรากเทียม
ซี่กรามน้อยที่หนึ่งทางด้านไกลกลาง 10 มิลลิเมตร แบ่ง
รูปแบบการสัมผัสบริเวณด้านประชิดของสิ่งบูรณะบน
รากเทียมออกเป็น 4 รูปแบบคือ 1) ไม่มีด้านประชิดหรือ
ฟันเทียมชนิดคานยื่น 2) มีด้านประชิดสัมผัสขนาด 1x1
ตารางมิลลิเมตร 3) มีด้านประชิดสัมผัสขนาด 3x3 ตาราง
มิลลิเมตร 4) ยึดสิ่งประดิษฐ์เป็นชิ้นเดียวกัน จากนั้นน�ำค่า
ความเครียดมาวิเคราะห์และค�ำนวณ เพือ่ หาค่าแรงเครียด
สูงสุดที่เกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบซึ่งจะน�ำค่าที่ได้มาทดสอบ
ด้ ว ยสถิ ติ วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย วโดย
พิจารณาจากระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการศึกษา: พบว่าค่าเฉลี่ยของความเครียดสูงสุด
มีค่าต�่ำสุดในกลุ่มที่มีการเชื่อมติดกันบริเวณด้านประชิด
และมีค่าสูงสุดในกลุ่มที่ไม่มีด้านประชิด ส่วนความเครียด
สูงสุดที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่มีด้านประชิดสัมผัสขนาด 1x1
ตารางมิลลิเมตรและกลุ่มที่มีด้านประชิดสัมผัสขนาด 3x3
ตารางมิลลิเมตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
นอกจากนีย้ งั พบว่าความเครียดสูงสุดบริเวณด้านไกลกลาง
ของรากเทียมมีคา่ มากกว่าบริเวณด้านใกล้กลางในทุกกลุม่
ยกเว้นกลุม่ ทีม่ กี ารเชือ่ มติดกันของด้านประชิด (p – value
< 0.05)
บทสรุป: พบการกระจายแรงที่ดีที่สุดในกลุ่มฟัน
เทียมติดแน่นบนรากเทียมที่มีการเชื่อมติดกันบริเวณด้าน
ประชิด และขนาดของพื้นที่สัมผัสด้านประชิดไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงค่าความเครียดสูงสุด
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รากเทียม (dental implant) เริ่มน�ำมาใช้ในผู้ป่วยเพื่อ
ทดแทนฟันธรรมชาติทสี่ ญ
ู เสียไปโดย Brånemark และคณะ
ในปี ค.ศ. 1969(1) ศึกษาพบว่าครอบฟันเดี่ยวที่รองรับด้วย
รากเทียมมีอัตราการอยู่รอด (survival rate) ของรากเทียม
สูงถึงร้อยละ 89.4 เมื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะเวลา
10 ปี(2,3) และมีอัตราผลส�ำเร็จ (success rate) ของการรักษา
ร้อยละ 95.1 ซึ่งสูงกว่าครอบฟันที่รองรับด้วยฟันธรรมชาติ
ที่มีค่าเพียงร้อยละ 84.0 เมื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะ
เวลา 60 เดือน(4) ปัจจุบนั จึงนิยมน�ำรากเทียมมาใช้แทนทีฟ่ นั
ธรรมชาติทหี่ ายไปเพิม่ ขึน้ แต่ดว้ ยเหตุผลด้านความเหมาะสม
และข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝังรากเทียม
มีราคาสูง ท�ำให้บางครั้งไม่สามารถฝังรากเทียมได้ตาม
จ�ำนวนฟันธรรมชาติทสี่ ญ
ู เสียไป การฝังรากเทียมร่วมกับการ
บูรณะด้วยฟันเทียมติดแน่นชนิดคานยื่นจึงเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งของแผนการรักษาที่ถูกน�ำมาพิจารณาใช้ในปัจจุบัน
เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝังรากเทียม ท�ำความ
สะอาดง่าย สามารถสร้างให้เกิดความสวยงามได้และให้ผล
การรักษาเป็นที่น่าพอใจ โดยพบว่ามีอัตราการอยู่รอดสูงถึง
ร้อยละ 89.5 ถึง ร้อยละ100 เมื่อติดตามผลเป็นระยะเวลา
5 ถึง 10 ปี(2,5-11)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราการอยู ่ ร อดระหว่ า งการฝั ง
รากเที ย มร่ ว มกั บ การบู ร ณะด้ ว ยฟั น เที ย มติ ด แน่ น ชนิ ด
คานยืน่ และชนิดไม่มคี านยืน่ พบว่าชนิดทีม่ คี านยืน่ พบความ
ล้มเหลวของการรักษาสูงกว่าการบูรณะด้วยฟันเทียมติดแน่น
ชนิดที่ไม่มีคานยื่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากฟันเทียมติดแน่น
ชนิดคานยืน่ ท�ำให้เกิดแรงบิดงัด (bending force) กระท�ำต่อ
รากเทียม ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการรักษาได้(12-22) จาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการละลายของกระดูกรอบ ๆ
รากเทียมในทั้งกลุ่มคานยื่นและไม่มีคานยื่นนี้ ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญแต่อย่างใด(5-6,23-24)
การบู ร ณะด้ ว ยฟั น เที ย มติ ด แน่ น ชนิ ด คานยื่ น บน
รากเทียม บางครัง้ อาจมีการฝังรากเทียมติดกันจ�ำนวนสองซี่
เพื่อสร้างครอบฟันให้เชื่อมติดกันและมีซี่ฟันเทียมส่วนคาน
ยืน่ ไปทางด้านใกล้กลางหรือไกลกลาง ซึง่ การเชือ่ มครอบฟัน
สองซีใ่ ห้ตดิ กันนี้ ช่วยท�ำให้เกิดการกระจายแรงไปยังกระดูก
บริเวณใกล้เคียงได้ดีขึ้น(25) แต่ในผู้ป่วยบางราย พบว่ามีข้อ
จ� ำ กั ด ที่ ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถเพิ่ ม จ� ำ นวนการฝั ง รากเที ย มได้
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จึงอาจสร้างครอบฟันจ�ำนวนหนึง่ ซีบ่ นรากเทียมหนึง่ ตัวเชือ่ ม
กับส่วนคานยืน่ ทางด้านใกล้กลางหรือไกลกลาง ซึง่ การสร้าง
ฟันเทียมติดแน่นชนิดคานยืน่ 1 หน่วยบนรากเทียมหนึง่ ตัวนี้
ไม่ท�ำให้เกิดความล้มเหลวทางชีวภาพต่อกระดูกรอบ ๆ
รากเทียม แต่อาจท�ำให้เกิดความล้มเหลวทางกลแก่ส่วน
ประกอบของรากเทียมและชิน้ งานได้(5-6,26-27) ซึง่ ความเสีย่ งนี้
จะเพิ่มขึ้นตามความยาวส่วนคานยื่นที่เพิ่มขึ้น(6,28-29)
ฟันเทียมติดแน่นชนิดคานยืน่ เปรียบเสมือนคานกระดก
ประเภทที่ 1(30) เมือ่ มีแรงมากระท�ำบนคานด้านหนึง่ จะท�ำให้
เกิดแรงบิดงัดขึ้น ซึ่งมีค่าเท่ากับขนาดของแรงคูณด้วยความ
ยาวของคานจากจุดหมุนถึงแนวแรง จากการศึกษาพบว่าเมือ่
มีแรงกระท�ำบริเวณคานยืน่ จะท�ำให้เกิดจุดหมุนบริเวณขอบ
ของรากเทียม ยิง่ ระยะของแรงกระท�ำบนคานยืน่ ห่างจากจุด
หมุนมากขึน้ แรงบิดงัดบนรากเทียมและแรงเครียดทีเ่ กิดขึน้
ในกระดูกรอบ ๆ รากเทียมก็จะเพิ่มขึ้นตาม(18,31) ดังนั้นเมื่อ
มีแรงบดเคี้ยวจะท�ำให้เกิดการบิดตัวและการผิดรูปของ
ขากรรไกรล่าง ซึ่งการบิดตัวนี้จะเกิดขึ้นน้อยกว่าหากบูรณะ
ด้วยครอบฟันซี่เดี่ยวหลายซี่(32-33) การสัมผัสกันบริเวณด้าน
ประชิดของฟันเทียมมีประโยชน์ชว่ ยกระจายแรงบดเคีย้ วไป
ยังฟันซี่ข้างเคียงและลดการขยับของรากเทียม นอกจากนี้
ยั ง พบว่ า ครอบฟั น ที่ มี ก ารเชื่ อ มติ ด กั น ของด้ า นประชิ ด
จะช่วยกระจายแรงอย่างสม�ำ่ เสมอกว่าบนรากเทียมทีใ่ ห้การ
รองรับ(34)
เมือ่ ศึกษาผลของความกว้างของด้านประชิดของครอบ
ฟันเทียมซี่เดี่ยวซึ่งบูรณะบนรากเทียมหนึ่งหน่วยในฟันราก
เทียมหลาย ๆ ซี่ พบว่าครอบฟันที่มีการเชื่อมติดกันบริเวณ
ด้านประชิดมีแรงที่เกิดขึ้นรอบรากเทียมน้อยกว่ากลุ่มที่มี
ด้านประชิดแบบบริเวณกว้าง (contact surface) และกลุ่ม
ที่มีด้านประชิดแบบจุด (contact point) อีกทั้งพบว่ากลุ่มที่
มีด้านประชิดเป็นลักษณะจุดจะก่อให้เกิดแรงบริเวณรอบ ๆ
รากเทียมมากที่สุด(35) จึงน�ำไปสู่แนวคิดที่ว่าหากสร้างฟัน
เทียมติดแน่นชนิดคานยื่นให้มีการสัมผัสด้านประชิดบริเวณ
กว้ า งกั บ ฟั น ซี่ ข ้ า งเคี ย งสามารถช่ ว ยลดแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น บน
รากเทียมที่รองรับฟันเทียมได้ เพื่อให้การออกแบบด้าน
ประชิดได้เหมาะสม ช่วยลดแรงกระท�ำต่อรากเทียมและ
เนื้อเยื่อรอบ ๆ รากเทียมได้ จึงน�ำไปสู่สมมติฐานงานวิจัยที่
ว่า การสัมผัสด้านประชิดบริเวณกว้างช่วยลดแรงที่เกิดขึ้น
บนรากเทียมรองรับฟันเทียมติดแน่นชนิดคานยื่นได้
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ฝังรากเทียม (Brånemark system® Mk III TiUnite®,
Nobel Biocare, Sweden) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.75
และ 5 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตรชนิดปกติฐานกว้าง
(regular and wide platform) ในต�ำแหน่งของฟันกรามน้อย
ซี่ที่หนึ่งและฟันกรามซี่ที่หนึ่งตามล�ำดับให้มีทิศทางตั้งฉาก
กับแนวระนาบโดยให้หา่ งกัน 15 มิลลิเมตรเพือ่ จ�ำลองให้เกิด
ช่องว่างส�ำหรับฟันกรามน้อยซี่ที่ 2 โดยเทียบให้มีขนาด
ใกล้เคียงกับขนาดโดยเฉลี่ยของฟันกรามน้อยซี่ที่ 2(36,37) ใน
แท่งแบบหล่ออะคริลิกเรซินชนิดบ่มเอง (VertexTM Self
Curing, VertexTM dental company, Netherland) ทีจ่ ำ� ลอง
เสมือนกระดูกขากรรไกรล่างของมนุษย์ที่ได้จากภาพรังสี
ตัดขวางขากรรไกรด้วยวิธกี ารถ่ายภาพรังสีแบบคอมพิวเทอไรซ์
แอคเซียลโทโมกราฟี่ (computerized axial tomography)
สร้ า งฟั น เที ย มติ ด แน่ น ชนิ ด คานยื่ น ด้ ว ยโลหะผสม
พืน้ ฐาน (base metal alloys) บนรากเทียม ให้มรี ปู ร่างคล้าย

รูปที่ 1
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ฟันธรรมชาติ แต่ด้านบดเคี้ยวมีลักษณะแบนราบ ไม่มีความ
ชันของปุ่มฟันโดยสร้างให้ด้านประชิดมีความแตกต่างกัน
4 กลุ่ม ๆ ละ 5 ชิ้นงานได้แก่ กลุ่มที่1 ไม่มีด้านประชิดกับฟัน
ข้างเคียง กลุ่มที่ 2 มีด้านประชิดกับฟันข้างเคียงขนาด 1x1
ตารางมิลลิเมตร กลุม่ ที่ 3 มีดา้ นประชิดกับฟันข้างเคียงขนาด
3x3 ตารางมิลลิเมตรและกลุ่มที่ 4 มีการเชื่อมติดกันบริเวณ
ด้านประชิดกับฟันข้างเคียง (รูปที่ 1)
ติ ด สเตรนเกจแบบสามแกน (Tri-axial Strain
gauges model C2A-13-031 WW-350, Vishay Micro-

Measurements Group Inc., Raleigh, North Carolina)

บนแท่งอะคริลิกให้ชิดกับส่วนคอของรากเทียมซึ่งตรงกับ
ต�ำแหน่งยอดสันกระดูกบริเวณด้านใกล้กลางและไกลกลาง
ของรากเทียมฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งด้านละ 1 ต�ำแหน่งด้วย
กาวไซยาโนอะคริเลทเรซิน (M-Bond 200 adhesive, Vishay
Precision Group., U.S.A.) ดังรูปที่ 2

แสดงชิ้นงานทดลองในแต่ละกลุ่ม (a) กลุ่มที่ 1 ไม่มีการเชื่อมติดกันของด้านประชิด, (b) กลุ่มที่ 2 มีด้านประชิดสัมผัสขนาด
1x1 ตารางมิลลิเมตร, (c) กลุ่มที่ 3 มีด้านประชิดสัมผัสขนาด 3x3 ตารางมิลลิเมตร และ (d) กลุ่มที่ 4 มีการเชื่อมติดกันของ
ด้านประชิด

Figure 1 Showed the specimens in each group (a) group I: no proximal contact, (b) group II: 1x1 mm2 contact surface
area, (c) group III: 3x3 mm2 contact surface area and (d) group IV: splinted group
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ทาคลอโรฟอร์มผสมผงเฟอริกออกไซด์ (chloroform
and rouge) บนด้านประชิดไกลกลางของฟันกรามน้อยซี่ที่
สองในกลุ่มที่ 2 และ 3 เพื่อตรวจสอบ ควบคุมพื้นที่สัมผัส
ระหว่างฟันกรามน้อยซี่ที่สองและฟันกรามซี่ที่หนึ่งภายใน
กลุ่มทดลอง รอจนแห้งดี น�ำกลับไปใส่บนหลักยึดรากเทียม
อีกครั้ง ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบสากล (UTM., Instron
5566; MA, U.S.A.) โดยให้แรงกดคงที่ขนาด 200 นิวตัน
จากหัวกดลงบนฟันเทียมติดแน่นชนิดคานยืน่ ในต�ำแหน่งห่าง
จากด้านใกล้กลางของฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งมาทางด้านไกล
กลาง 10 มิลลิเมตร ซึ่งตรงกับต�ำแหน่งกึ่งกลางของด้านบด
เคี้ยวของฟันกรามน้อยซี่ที่สอง (ดังรูปที่ 3) ทั้งหมด 6 ครั้ง
ครั้งละ 20 วินาที เพื่อหาค่าแรงเครียดสูงสุด (maximum
principal strain) ทีเ่ กิดขึน้ ในแท่งอะคริลกิ ในทุกกลุม่ ค่าแรง
เครียดสูงสุดที่วัดได้จากสเตรนเกจสามารถค�ำนวณได้จาก
สมการที่ 1(38)
รูปที่ 2

แสดงต�ำแหน่งการติดสเตรนเกจบนแท่งอะคริลกิ ด้าน
ใกล้กลางและไกลกลางชิดบริเวณขอบของรากเทียม
ซึ่งตรงกับฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง

Figure 2 Showed the attached strain gauges on the crest
of simulated bone model at the mesial and distal
area of first premolar implant.

				

(1)

โดย ԑx คือ ความเครียดปกติ (normal strain)
				 ตามแนวแกน x
		 ԑy คือ ความเครียดปกติ (normal strain)
				ตามแนวแกน y
		 γxy คือ ความเครียดเฉือน (shear strain)		
ถอดฟันเทียมติดแน่นชนิดคานยื่นออกมาส่องด้วย
กล้องสเตอริโอไมโครสโคป เพือ่ น�ำไปค�ำนวณหาพืน้ ผิวสัมผัส
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตรงกับบริเวณส่วนที่ทาคลอโรฟอร์มผสมผง
เฟอริกออกไซด์หายไปโดยใช้โปรแกรมอิมเมจ เจ (Program
image J version 1.47, Wayne Rasband, National
Institues of Health, U.S.A) ดังรูปที่ 4

รูปที่ 3

แสดงการทดสอบด้วยเครือ่ งทดสอบสากล โดยให้แรง
กดคงที่จากหัวกดลงบนฟันเทียมติดแน่นในต�ำแหน่ง
ซึง่ ตรงกับต�ำแหน่งส่วนกลางของด้านบดเคีย้ วของฟัน
กรามน้อยซี่ที่สอง

Figure 3 Showed the experiments using a universal testing
machine, where static load was applied at the
center of occlusal surface of second premolar.

การวิเคราะห์ทางสถิติ
น�ำค่าแรงเครียดสูงสุดมาวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ร่วม
กับการเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดทูกีย์ (Tukey’s multiple
comparison) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้
โปรแกรม SPSS (SPSS version 17.0 for windows, IBM,

Chicago, IL, U.S.A)
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความเครียดสูงสุดของแต่ละกลุม่ การทดลอง

Table 1 Showed the maximum principal strain values in
each experimental group.
Position of
Mesial
Distal
strain gauge
(mean±SD)
(mean±SD)
Experiment group
556.7±61.0d
No contact group
399.0±88.4b
1x1 mm2
137.9±40.7a 554.9±106.1d
3x3 mm2
138.8±25.5a 547.0±160.8d
Splinted group
266.1±65.5c
219.9±146.1c
* Different capital superscript letters indicated that there
were significantly different (P<0.05).

รูปที่ 4

แสดงพืน้ ทีส่ มั ผัสทีเ่ กิดขึน้ ในบริเวณด้านประชิดส่วนที่
มีการหายไปของคลอโรฟอร์มผสมผงเฟอริกออกไซด์

Figure 4 Showed the contact area at contact surface where
chloroform and rouge was vanished.

ผลการศึกษา

1. ค่าความเครียดสูงสุดในแต่ละกลุ่มการทดลอง

เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
พบว่า ค่าความเครียดสูงสุดที่ด้านไกลกลางจะมีค่ามากกว่า
ด้านใกล้กลางโดยแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทุกกลุม่ ยกเว้น
ในกลุ่มที่ 4 โดยค่าความเครียดสูงสุดที่วัดได้ในต�ำแหน่งใกล้
กลางของฟันกรามน้อยซีท่ หี่ นึง่ นัน้ จะมีคา่ สูงทีส่ ดุ ในกลุม่ ที่ 1
รองลงมาคือกลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 2 ตามล�ำดับ ซึ่ง
กลุ่มที่ 1 จะมีค่าความเครียดสูงสุดมากกว่ากลุ่มที่ 4 กลุ่มที่
3 และกลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนกลุ่มที่มี 4 ก็มีค่า
ความเครียดสูงสุดมากกว่ากลุ่มที่มี 3 และกลุ่มที่ 2 อย่างมี
นัยส�ำคัญเช่นกัน แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ของค่าความเครียดสูงสุดระหว่างกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 2
ส่วนค่าความเครียดสูงสุดที่วัดได้ในต�ำแหน่งไกลกลาง
ของฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งนั้นก็พบว่ามีค่าความเครียดสูงสุด
ในกลุ่มที่ 1 เช่นเดียวกัน แต่รองลงมาคือกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
และมีค่าน้อยสุดในกลุ่มที่ 4 ตามล�ำดับ โดยกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่
2และกลุ่มที่ 3 มีค่าความเครียดสูงสุดไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญ แต่ทงั้ สามกลุม่ นีจ้ ะมีคา่ ความเครียดสูงสุดมากกว่า
กลุ่มที่ 4 อย่างมีนัยส�ำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1

2. ค่าเฉลี่ยความเครียดสูงสุดในด้านใกล้กลางและ
ไกลกลางของแต่ละกลุ่มการทดลอง

เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ ของค่าความเครียดสูงสุดของด้าน
ใกล้กลางและไกลกลางดังแสดงในรูปที่ 5 พบว่ากลุ่มที่ 1 มี
ค่าเฉลีย่ ของค่าความเครียดสูงสุดของด้านใกล้กลางและไกล
กลางสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือกลุม่ ที่ 2 กลุม่ ที่ 3 และกลุม่ 4 ตาม
ล�ำดับ

รูปที่ 5

แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของค่าความเครียดสูงสุด
ทางด้านใกล้กลางและด้านไกลกลาง

Figure 5 Showed bar chart of the average maximum
principal strain values at the mesial and distal
areas.
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การศึกษานี้เป็นการวัดค่าความเครียดสูงสุด ซึ่งแสดง
ถึงค่าความเครียดโดยรวมที่เกิดขึ้น ณ ต�ำแหน่งที่สเตรนเกจ
สัมผัสในสามแนวแกน รูปแบบสัมผัสด้านประชิดชนิดใดที่
ท�ำให้เกิดค่าความเครียดสูงสุด อาจก่อให้เกิดความล้มเหลว
ทางชีวภาพ เช่น กระดูกละลายหรือเกิดความล้มเหลวทาง
กล เช่น พอร์ซเลนแตกหักหรือรากเทียมแตกหักขึ้นได้(39)
ค่าเฉลี่ยของความเครียดสูงสุดจากการทดลองนี้ มีค่า
ต�่ ำ สุ ด ในกลุ ่ ม ที่ มี ก ารเชื่ อ มติ ด กั น บริ เ วณด้ า นประชิ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Naves และคณะ(35) ที่พบว่า
ครอบฟันที่มีการเชื่อมติดกันบริเวณด้านประชิดมีแรงที่เกิด
ขึ้นรอบ ๆ รากเทียมน้อยที่สุด จึงอาจเป็นไปได้ว่าการเชื่อม
ติดกันของด้านประชิดน่าจะมีสว่ นช่วยในการกระจายแรงลง
สูบ่ ริเวณรอบ ๆ รากเทียมได้ดกี ว่าการสร้างด้านประชิดแบบ
ไม่เชือ่ มติดกันทีท่ ำ� ให้พบค่าแรงเครียดสูงสุดรอบ ๆ รากเทียม
ในปริมาณมาก จากที่กล่าวมา นอกจากรูปแบบการเชื่อม
ติดกันจะมีค่าความเครียดสูงสุดน้อยที่สุดแล้ว ค่าที่วัดได้
บริเวณด้านไกลกลางยังมีคา่ ต�ำ่ กว่าด้านใกล้กลางเล็กน้อยซึง่
แตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโครงสร้าง
ของฟันเทียมติดแน่นที่เป็นโลหะชิ้นเดียว มีโครงสร้างที่
แข็งแรง จัดเป็นวัตถุแข็งเกร็ง (rigid body) ไม่เกิดโมเม้นต์
ดัด (bending moment) จึงช่วยกระจายแรงลงสู่รากเทียม
ส่งผลให้คา่ ความเครียดสูงสุดทางด้านไกลกลางและด้านใกล้
กลางไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
จากการทดลองพบว่าความเครียดสูงสุดบริเวณด้าน
ไกลกลางมี ค ่ า มากกว่ า ด้ า นใกล้ ก ลางในทุ ก กลุ ่ ม ทดลอง
ยกเว้นกลุม่ ด้านประชิดทีม่ กี ารเชือ่ มติดกัน สอดคล้องกับการ
ทดลองของ Sallam และคณะที่พบว่าค่าความเครียดสูงสุด
ทางด้านไกลกลางของรากเทียมตัวสุดท้ายของสะพานฟัน
ชนิดคานยื่นมีค่ามากกว่าด้านใกล้กลาง(22) ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากตามหลักของคานยื่น (cantilever beam) เมื่อมี
แรงเฉือนมากระท�ำบริเวณส่วนปลายด้านตรงข้ามกับจุดรับ
แรง ตามกฎของโมเม้นต์จะพบว่า ยิ่งระยะของคานยื่นยาว
มากเท่าไหร่ ค่าความเครียดที่เกิดขึ้นก็จะสูงมากเท่านั้น
ส่ ว นการเปรี ย บเที ย บผลของพื้ น ที่ สั ม ผั ส ที่ มี ต ่ อ ค่ า
ความเครียดสูงสุดของกลุ่มที่มีการสัมผัสด้านประชิดทั้ง 2
กลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน แต่กลุ่มที่มีการสัมผัสด้าน
ประชิดมีคา่ มากกว่ากลุม่ ทีม่ กี ารเชือ่ มติดกันของด้านประชิด
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ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Naves และคณะ(35) ทัง้ นี้ ด้าน
ประชิดทีส่ ร้างขึน้ เป็นเพียงการสัมผัสกับฟันข้างเคียงโดยไม่มี
การเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียว ท�ำให้เกิดโครงสร้างที่แข็งแรงของ
ฟันเทียม มาช่วยในการกระจายแรงลงสูบ่ ริเวณรอบรากเทียม
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขนาดของพื้นที่สัมผัสด้าน
ประชิดไม่มีผลต่อค่าความเครียดสูงสุดที่เกิดขึ้น โดยทั่วไป
การสร้างด้านประชิดมักสร้างให้มีพื้นที่ด้านประชิดน้อยกว่า
ในบริเวณฟันหน้าและค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ และกว้างขึน้ ในฟันหลัง
เพือ่ ช่วยให้เกิดเสถียรภาพของสิง่ บูรณะ การสร้างด้านประชิด
ระหว่างฟันธรรมชาติและสิง่ บูรณะบนรากเทียมควรสร้างให้
มีความกว้างและความยาวในแนวด้านสบฟัน-คอฟัน(40) แม้
ผลการศึกษานี้พบว่าพื้นที่ด้านประชิดขนาด 1x1 ตาราง
มิลลิเมตรให้ผลค่าแรงเครียดสูงสุดไม่ต่างจากพื้นที่ด้าน
ประชิดขนาด 3x3 ตารางมิลลิเมตร แต่ในกรณีที่ฟันหรือ
รากเทียมอยูใ่ นต�ำแหน่งทีไ่ ม่เหมาะสม การสร้างด้านประชิด
อาจไม่สามารถสร้างด้านประชิดให้มีความกว้างมากกว่า 2
มิลลิเมตรได้ ท�ำได้เพียงเป็นพื้นที่เล็ก ๆ หรือเป็นจุดซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดปัญหาตามมาเช่น ท�ำให้เศษอาหารติด เกิดฟันผุ
และโรคปริทนั ต์ได้งา่ ยขึน้ (41) ดังนัน้ อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ควรสร้าง
ให้มีพื้นที่ด้านประชิด 1x1 ตารางมิลลิเมตร แต่สิ่งที่น่าสนใจ
และควรให้ความส�ำคัญซึ่งอาจจะมีผลต่อค่าความเครียด
สูงสุดมากกว่า ได้แก่ ระยะห่างระหว่างผิวสัมผัส (gap)
ด้านประชิดกับฟันข้างเคียงหรือความแน่นของด้านประชิด
(contact tightness) ซึง่ หากระยะนีม้ คี า่ มาก อาจส่งผลให้คา่
ความเครียดสูงสุดบริเวณด้านใกล้กลางมีค่ามากตามไปด้วย
เนือ่ งมาจากผลของโมเม้นต์ดดั นอกจากนีค้ วามแน่นของด้าน
ประชิดของชิ้นงานก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ จึงควรออกแบบด้าน
ประชิดให้มีระดับความแน่นที่พอเหมาะ
ดังนั้นในทางคลินิก การออกแบบฟันเทียมจึงถือเป็น
ปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อชีวกลศาสตร์ของฟันเทียมติดแน่นชนิด
คานยื่นบนรากเทียม(19) จากการศึกษานี้สามารถน�ำผลที่ได้
ไปใช้ในการออกแบบฟันเทียมติดแน่นบนรากเทียมชนิดคาน
ยื่น 2 หน่วย โดยการเชื่อมติดกันของด้านประชิด ช่วยท�ำให้
เกิดการกระจายแรงได้ดแี ละมีความเครียดสูงสุดรอบ ๆ ราก
เทียมในปริมาณน้อย และยังช่วยป้องกันแรงนอกแนวปกติ
ได้ ควรลดระยะความยาวของคานยื่นให้ได้มากที่สุด เพื่อลด
การบิดงอของคานยื่นในกรณีรากเทียมเดี่ยว เพราะยิ่งระยะ
ความยาวของคานยืน่ มาก ยิง่ เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดความ
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ล้มเหลว(42) โดยการศึกษาทางคลินิกของ Blanes และคณะ
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญของการละลายตัวของ
กระดูกในครอบฟันเดี่ยวบนรากเทียมและฟันเทียมติดแน่น
ชนิดคานยื่นที่มีคานยื่น 1 ซี่ฟัน(26)
จากการศึกษานี้ พบว่าปัจจัยในแง่ของความแน่นของ
ด้านประชิดมีผลมากกว่าปัจจัยในแง่ของพื้นที่สัมผัสด้าน
ประชิด ดังนั้น ในการสร้างชิ้นงานควรสร้างให้มีความแน่น
ของพื้นที่ผิวสัมผัสประมาณ 3.25 นิวตัน(43) หรือมีระยะห่าง
ของด้านประชิดประมาณ 8 ไมครอน(44) เพื่อช่วยท�ำให้มีการ
กระจายแรงลงสู่รากเทียมและอวัยวะที่รองรับ ช่วยป้องกัน
การเคลือ่ นขยับของชิน้ งานหรือฟันข้างเคียงไปยังทิศทางอืน่
เมื่อได้รับแรง(43) และเอื้อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของ
ชิ้นงานและรากเทียม(35)
การทดลองนีไ้ ด้มกี ารควบคุมตัวแปรต่าง ๆ เพือ่ ทดสอบ
รูปแบบของด้านประชิดที่ต่างกันซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลต่อ
ความเครียดสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ รอบรากเทียม และวัสดุทใี่ ช้ในการ
ศึกษานี้เป็นการอนุมานทางคลินิกเพื่อเปรียบเทียบผลของ
รูปแบบด้านประชิดเท่านั้น แท่งเรซินอะคริลิกที่ใช้ในการ
ทดลองนี้มีค่ามอดูลัสของสภาพยืดหยุ่น (elastic modulus)
2.03 จิกกะปาสคาล (GPa)(45) ซึง่ ใกล้เคียงกับค่ามอดูลสั ของ
สภาพยืดหยุ่นของกระดูกเนื้อโปร่ง (cancellous bone) ที่มี
ค่า 1.37 จิกกะปาสคาล(46) จึงอนุมานใช้วสั ดุเรซินอะคริลกิ มา
ทดแทนเสมือนกระดูก แม้ว่าคุณสมบัติของวัสดุจะแตกต่าง
กัน การทดลองนี้สร้างขึ้นโดยควบคุมปัจจัยกวน จึงท�ำให้
สามารถเปรียบเทียบผลของด้านประชิดได้

บทสรุป

ภายใต้ข้อจ�ำกัดของการศึกษา สรุปได้ว่า การสร้างฟัน
เทียมชนิดคานยื่น 2 หน่วยบนรากเทียมที่มีด้านประชิดใน
ลักษณะที่เชื่อมติดกันหรือสะพานฟัน สามารถช่วยให้เกิด
การกระจายแรงสูบ่ ริเวณรอบ ๆ รากเทียมได้ดที สี่ ดุ รองลงมา
คือรูปแบบที่มีการสัมผัสด้านประชิด ส่วนรูปแบบที่ไม่มีด้าน
ประชิดเป็นรูปแบบทีก่ ระจายแรงได้นอ้ ยทีส่ ดุ โดยขนาดของ
ด้านประชิดไม่มีผลต่อความเครียดสูงสุด
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