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บทคัดย่อ

อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยภายในช่องปากคือการแตกหัก
และการบิ่นของฟัน นอกจากจะท�ำให้เกิดความเจ็บปวด
กับผู้ป่วยแล้วยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจและการเข้า
สังคมอีกด้วย ทางเลือกในการรักษาที่ได้รับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาวัสดุยึดติดให้
มีประสิทธิภาพสูงคือวิธีการยึดชิ้นส่วนฟันที่แตกหักกลับ
เข้าต�ำแหน่งเดิม (reattachment) ซึ่งเหมาะส�ำหรับผู้ป่วย
ที่ยังคงมีชิ้นส่วนฟันที่สมบูรณ์ เป็นเทคนิคการรักษาแบบ
อนุรกั ษ์ อีกทัง้ ยังมีความสวยงามและอัตราการสึกทีเ่ หมือน
ฟันธรรมชาติ สามารถท�ำได้โดยใช้ระยะเวลาน้อย ในกรณี
เร่งด่วนถือเป็นการรักษาชัว่ คราวก่อนท�ำการรักษาหลัก ฟัน
ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยวิธนี มี้ กั มีคา่ ความแข็งแรงในการยึดติด
ภายหลังการรักษาน้อย จากการทบทวนทางวรรณกรรมพบ
ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มค่าความแข็งแรงในการยึดติด
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Abstract
Crown fractures are common clinical manifestations of dental injuries, causing pain to the
patient with psychological and social impact. One
treatment for coronal tooth fracture is reattachment
of the fragments due to the improve adhesives.
There is a lot of evidence to show that reattachment
is appropriate for treating a fractured tooth.
This treatment is suitable for patients who have
complete fragment adaptation. The advantages
over traditional restorative procedures are that
the treatment is more conservative, easier, less
time-consuming, and provides better aesthetics.
In urgent cases, it is a provisional treatment
before a definitive treatment. However, re-attached
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ของฟันที่ท�ำการยึดกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมให้มีค่าใกล้เคียง
ฟันธรรมชาติ ได้แก่ การแก้ไขภาวะการณ์สูญเสียน�้ำของ
ชิ้นส่วนฟันภายหลังการแตกหัก เทคนิคการเตรียมฟันและ
การเลือกวัสดุยดึ ติด รายงานกรณีศกึ ษานีไ้ ด้นำ� เสนอวิธกี าร
รักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุฟันตัดซี่กลางบนขวาแตกหัก
ที่มีชิ้นส่วนฟันสมบูรณ์ด้วยวิธีการยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้า
ต�ำแหน่งเดิม

CM Dent J Vol. 40 No. 1 January-April 2019

teeth have less strength than intact teeth. Based on
a literature review, the factors that contribute to
increase fracture strength of reattached teeth are
a) rehydration of the fragments, b) the specific
techniques for tooth preparation, and c) the adhesive
material. This case study presents the treatment of
a patient, who had suffered an accidental crown
fracture of the maxillary right central incisor,using
the reattachment technique.

ค�ำส�ำคัญ: การแตกหักของตัวฟัน การยึดชิ้นส่วนฟันที่
แตกหักกลับเข้าต�ำแหน่งเดิม เทคนิคการเตรียมฟัน

บทน�ำ

ปัจจุบนั ในคลินกิ ทันตกรรมพบว่าผูป้ ว่ ยมาด้วยอาการน�ำ
ทีม่ กี ารแตกหักของฟันเพิม่ มากขึน้ นอกจากจะท�ำให้เกิดความ
เจ็บปวดกับผู้ป่วยแล้วยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจและการ
เข้าสังคมอีกด้วย ร้อยละ 26-76 ของการบาดเจ็บทางทันตกรรมเกิดจากการแตกหักของส่วนตัวฟัน (coronal fracture)
ของชุดฟันแท้ โดยพบการบาดเจ็บในต�ำแหน่งฟันตัดซี่กลาง
บนมากที่สุด(1) สาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บของฟัน
ตัดแท้ คือ อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา หกล้ม ชน การทะเลาะ
วิวาท อุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น การบาดเจ็บของฟันที่ได้รับ
อุบตั เิ หตุมกั ส่งผลต่อเนือ้ เยือ่ ใน บางครัง้ จะปรากฏผลเมือ่ เวลา
ผ่านไปดังนั้นเนื้อเยื่อที่ยังคงมีชีวิตอยู่หลังเกิดอุบัติเหตุและ
ไม่ได้รบั การป้องกันอาจเกิดการอักเสบจากเชือ้ แบคทีเรียและ
สารพิษแพร่ผา่ นรอยแตกของเนือ้ ฟันได้(2) การปกป้องเนือ้ เยือ่
ในและการฟืน้ ฟูสมรรถภาพการท�ำงานร่วมกับแก้ไขด้านความ
สวยงามให้ผู้ป่วยเป็นจุดมุ่งหมายแรกในการรักษาผู้ป่วยที่ได้
รับบาดเจ็บประเภทนี้ โดยมีการรักษาตั้งแต่การใช้วัสดุเรซิน
คอมโพสิตบูรณะส่วนที่แตกหักจนถึงการท�ำครอบฟัน ฟันที่
ได้รับการบูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต มักมีข้อเสียคือใน
ระยะยาวสีฟันและอัตราการสึกจะแตกต่างจากฟันธรรมชาติ
ดังนัน้ ทางเลือกหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจเพิม่ มากขึน้ ในปัจจุบนั
เนื่องจากมีการพัฒนาวัสดุยึดติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นั่นคือวิธีการยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิม
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การยึดชิ้นส่วนฟันที่แตกหักกลับเข้าต�ำแหน่งเดิม Reis และ
คณะ(3) ได้รายงานว่ามีการรักษาครั้งแรกในปี 1964 โดย
Chosack และ Eildeman วิธก
ี ารรักษานีเ้ หมาะส�ำหรับผูป้ ว่ ย
ที่ยังคงมีชิ้นส่วนฟันภายหลังการแตกหักที่สมบูรณ์ เป็น
เทคนิคที่ส่งเสริมการเก็บรักษาฟันเพื่อคงลักษณะรูปร่าง สี
การโปร่งแสง ผิวสัมผัสให้เหมือนฟันธรรมชาติ ท�ำให้ผู้ป่วย
รูส้ กึ พึงพอใจ สามารถท�ำได้โดยง่าย ใช้ระยะเวลาน้อย มีความ
แข็งแรง(4) บริเวณปลายฟันมีอัตราการสึกใกล้เคียงกับฟัน
ธรรมชาติ(5) ในกรณีฉกุ เฉินเป็นการให้การรักษาฟันทีแ่ ตกหัก
ชั่วคราวก่อนท�ำการรักษาหลัก (definitive treatment)(6)
จากการทบทวนทางวรรณกรรมพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เพิ่มค่าความแข็งแรงในการยึดติดของฟันที่ท�ำการยึดกลับ
เข้าต�ำแหน่งเดิมให้มีค่าใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ได้แก่ การคืน
น�ำ้ กลับให้กบั ชิน้ ส่วนฟันภายหลังการแตกหัก (rehydration)
การเลือกเทคนิคการเตรียมฟัน การเลือกสารยึดติดและการใช้
วัสดุบูรณะ (restorative material)
การคืนน�้ำกลับ
ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ หากผู้ป่วยเก็บชิ้นส่วนฟันไว้
ในที่แห้งมักเกิดภาวะสูญเสียน�ำ้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสวยงาม
และความแข็งแรงของฟันภายหลังการยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้า
ต�ำแหน่งเดิม จากการศึกษาแนะน�ำให้เก็บรักษาชิ้นส่วนฟันที่
แตกหักไว้ ในนมจืด ไข่ขาว น�ำ้ มันมะพร้าว สารละลายเด็กซ์โทรส
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ร้อยละ 50 (dextrose solution) สารละลายแฮงคส์บาลานซ์ซอลท์ (Hanks’s balanced salt solution)(7-9) หรือเก็บ
รักษาชิ้นส่วนฟันไว้ ในน�้ำลาย(10) อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยมา
พบทันตแพทย์ด้วยชิ้นส่วนฟันที่แห้ง ทันตแพทย์ควรท�ำการ
คืนน�้ำกลับก่อนการยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมโดย
อาจแช่ชิ้นส่วนฟันในสารละลายที่มีในคลินิกทันตกรรมได้แก่
น�้ำกลั่นซึ่งมีความเป็นกลางหรือน�้ำเกลือความเข้มข้น ร้อยละ
0.9 และจากการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการคืนน�ำ้ กลับส่งผล
ต่อค่าความแข็งแรงกระแทกในการยึดติดมากกว่าระยะเวลา
การเก็บชิน้ ส่วนฟันไว้ ในทีแ่ ห้งโดยแนะน�ำให้ทำ� การคืนน�ำ้ กลับ
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที(11) อีกทัง้ การสูญเสียน�ำ้ ของ
ชิ้นส่วนฟันยังส่งผลต่อความสวยงามท�ำให้สีฟันมีความแตก
ต่างจากสีฟันเดิม การเปลี่ยนสีฟันให้เป็นสีเดิมภายหลังการ
ยึดติดกลับนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรืออาจจะไม่สามารถ
เปลี่ยนสีฟันกลับไปยังสีเดิมได้(12)
เทคนิคการเตรียมฟัน
การศึกษาเทคนิคการเตรียมฟันเพือ่ เพิม่ ความทนทานต่อ
การแตกหักกลับคืน (fracture strength recovery) เป็นการ
ศึกษาในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาส่วนใหญ่สนับสนุน
เทคนิคทีม่ กี ารเตรียมฟัน โดยการกรอฟันเนือ่ งจากให้คา่ ความ
ทนทานต่อการแตกหักกลับคืนทีส่ งู กว่าเทคนิคทีไ่ ม่มกี ารกรอ
ฟัน(2,13-18) ซึง่ ได้แก่ การกรอเบเวลส่วนเคลือบฟัน (enamel
bevel) ก่อนการยึดกลับเข้าต�ำแหน่งเดิม แต่ปัญหาที่มักพบ
ได้บอ่ ยคือชิน้ ส่วนฟันและส่วนตัวฟันทีย่ ดึ กลับไม่ตรงต�ำแหน่ง
เดิม อีกวิธหี นึง่ คือการกรอแชมเฟอร์ (chamfer) ซึง่ จะกรอตัด
เนือ้ ฟันหลังการยึดชิน้ ส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมโดยกรอลึก
อย่างน้อย 1 มิลลิเมตรแล้วจึงบูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต
ข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถท�ำให้ชิ้นส่วนฟันอยู่ในต�ำแหน่ง
เดิมขณะท�ำการยึดกลับและสามารถปกปิดรอยแตกได้ แต่
พบว่าในอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนสีของวัสดุบูรณะ รวมไป
ถึงวิธีการกรอร่องในเนื้อฟัน (internal dentinal groove)
พิจารณาเลือกใช้ ในกรณีที่ตัวฟันและชิ้นส่วนฟันมีความแนบ
สนิท โดยท�ำการกรอร่องในชั้นเนื้อฟันของส่วนตัวฟันและชิ้น
ส่วนฟันกว้างและลึก 1 มิลลิเมตร อุดร่องในเนื้อฟันด้วยสาร
ยึดติดและวัสดุเรซินคอมโพสิต หลังจากนัน้ ท�ำการยึดชิน้ ส่วน
ฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมแล้วท�ำการฉายแสง การเตรียมฟัน
ด้วยเทคนิคนี้ วัสดุเรซินคอมโพสิตไม่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม
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ภายในช่องปากจึงไม่เกิดการสึกและการเปลี่ยนสี
สารยึดติดและวัสดุบูรณะ
ในปี 1979 Fusayama(19) ได้พัฒนาระบบสารยึดติดโท
ทอลเอตช์ (total-etch adhesive system) ชนิด 3 ขั้นตอน
เมื่อน�ำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน (electron
microscope) พบลักษณะชั้นไฮบริด (hybrid layer) หนา
ประมาณ 5-10 ไมครอน ซึ่งส่งผลให้ค่าแรงยึดติดกับเนื้อ
ฟันสูงขึ้น แต่มีข้อด้อยคือมีขั้นตอนการท�ำงานที่ยุ่งยากและมี
ความไวต่อความผิดพลาดได้ง่ายในแต่ละขั้นตอน จึงได้มีการ
พัฒนาระบบสารยึดติดแบบใหม่ขนึ้ มาอย่างต่อเนือ่ งตามล�ำดับ
หากเปรียบเทียบความแข็งแรงกระแทกในการยึดชิ้นส่วนฟัน
ระหว่างการใช้ระบบสารยึดติดโททอลเอตช์ ชนิด 3 ขั้นตอน
สก็อตช์บอนด์ เอ็มพี (Scotchbond MP) เดนแทสทิคและ
ออลบอนทู (Dentastic and All-Bond 2) กับระบบสาร
ยึดติดโททอลเอตช์ ชนิด 2 ขั้นตอน วันสเต็ป (One-Step)
พบว่ากลุ่มการทดลองที่ใช้ระบบสารยึดติดโททอลเอตช์ ชนิด
3 ขั้นตอน ทั้งสามชนิดให้ค่าความแข็งแรงกระแทกสูงกว่า
กลุ่มที่ใช้ระบบสารยึดติดชนิด 2 ขั้นตอนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ(20) ทั้งนี้อาจเป็นผลของปรากฏการณ์ต้นไม้น�้ำหรือ
วอเทอร์-ทรี (water tree phenomenon) ที่เกิดจากชั้น
ไฮบริดมีน�้ำแพร่ผ่านได้บางส่วน จากการที่ตัวท�ำละลายใน
ขวดไพร์เมอร์ (primer) และบอนดิง (bonding) หลงเหลือ
ระหว่างขั้นตอนการยึดติด เกิดเป็นช่องว่างระหว่างผิวเนื้อฟัน
และเรซินคอมโพสิตในชั้นไฮบริดท�ำให้ค่าแรงยึดต�่ำลง(21)
ในกรณี ที่ มี ก ารแตกหั ก ของฟั น และมี ก ารสู ญ เสี ย
โครงสร้างฟันไปบางส่วน การยึดชิน้ ส่วนฟัน กลับเข้าต�ำแหน่ง
เดิมมีความจ�ำเป็นต้องใช้ระบบสารยึดติดร่วมกับวัสดุบูรณะ
อื่นๆ(13,22) ได้แก่ วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดไหลแผ่ (flowable composite) และวัสดุเรซินซีเมนต์ (resin cement)
เป็นต้น ซึง่ มีความสามารถในการไหลแผ่ทดี่ ที ำ� ให้วสั ดุมคี วาม
แนบสนิทกับโครงสร้างฟัน อีกทั้งยังมีโอกาสเกิดฟองอากาศ
(23)
(void) น้อย
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเปรียบเทียบค่า
ความแข็งแรงกระแทกในการยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่ง
เดิมระหว่างกลุม่ การทดลองทีใ่ ช้สารยึดติดระบบโททอลเอตช์
ซิงเกิล-บอนด์ (Single bond) และสารยึดติดระบบเซลฟ์
เอตช์ เคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ (Clearfil SE bond) ร่วมกับ
การใช้วัสดุ เรซินซีเมนต์ รีไลเอกซ์ (Rely X) หรือวัสดุเรซิน
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คอมโพสิตชนิดไหลแผ่ ฟิลเทคแซต 350 (Filtek Z350 flow)
ในการยึดชิ้นส่วนฟัน และกลุ่มการทดลองที่มีการกรอตัดฟัน
แบบแชมเฟอร์ลึก 2 มิลลิเมตร ภายหลังการยึดชิ้นส่วนฟัน
ด้วยสารยึดติดและวัสดุบรู ณะ โดยกรอรอบรอยแตกและบูรณะ
ด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต ฟิลเทคแซด 250 (Filtek Z250)
ผลการศึกษาพบว่าค่าความแข็งแรงกระแทกในระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ใช้ระบบสารยึดติดร่วมกับวัสดุเรซินซีเมนต์หรือร่วม
กับวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดไหลแผ่ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ หากแต่กลุม่ การทดลองทีม่ กี ารกรอตัดแบบ
แชมเฟอร์โดยรอบรอยแตกและบูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพ
สิตภายหลังการยึดชิ้นส่วนฟันให้ค่าความแข็งแรงกระแทกสูง
กว่ากลุ่มการทดลองที่ไม่มีการกรอตัดฟันและบูรณะอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิต(15)
ิ เช่นเดียวกับหลายการศึกษาทีส่ นับสนุน
การกรอตัดเนือ้ ฟันร่วมกับการบูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต
เพือ่ ช่วยเพิม่ ค่าความแข็งแรงกระแทกภายหลังการยึดชิน้ ส่วน
ฟันกลับด้วยสารยึดติดหรือวัสดุอนื่ ๆ หากแต่คา่ ความแข็งแรง
กระแทกของฟันภายหลังการยึดชิ้นส่วนฟันกลับยังคงมีค่า
ความแข็งแรงน้อยกว่าฟันธรรมชาติ(13,16,24) และการบูรณะ
ทดแทนส่วนที่แตกหักของฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต(13)
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รายงานผู้ป่วย

ผูป้ ว่ ยหญิงไทยอายุ 21 ปี ได้รบั อุบตั เิ หตุจากรถจักรยานยนต์ล้มมาพบทันตแพทย์หลังจากอุบัติเหตุ ประมาณ 11
ชั่วโมง มีอาการส�ำคัญคือฟันตัดแท้ซี่กลางบนขวา (ฟันซี่ 11)
หักและมีอาการปวด ผู้ป่วยได้เก็บชิ้นส่วนฟันที่หักมาด้วยการ
ห่อไว้ ในกระดาษเช็ดหน้า จากการซักประวัติทางการแพทย์
ผูป้ ว่ ยปฏิเสธการมีโรคประจ�ำตัว ประวัตทิ างทันตกรรมผูป้ ว่ ย
เคยได้รับการอุดฟัน
ตรวจภายในช่องปากไม่พบบาดแผลบริเวณเยือ่ เมือกใน
ช่องปาก เหงือก ไม่พบการแตกหักของส่วนยื่นเบ้าฟัน ส่วน
ตัวฟันซี่ 11 ด้านริมฝีปากมีการหักของตัวฟันถึงระดับรอยต่อ
เคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน (cemento-enamel junction)
และพบจุดทะลุโพรงเนื้อเยื่อใน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 3 มิลลิเมตร ต�ำแหน่งด้านเพดานพบการแตกหักแนว
เฉียงเหนือเหงือกบริเวณสองส่วนสามของตัวฟัน (รูปที่ 1) ตัว
ฟันไม่มกี ารโยก ภาพถ่ายรังสีรอบปลายรากฟันพบความไม่ตอ่
เนือ่ งของผิวกระดูกเบ้าฟันบริเวณปลายราก (lamina dura)
ไม่พบพยาธิสภาพปลายรากฟัน (รูปที่ 2) ให้การวินจิ ฉัยเป็น ชัน้
เคลือบฟันและเนือ้ ฟันแตกหักทะลุโพรงเนือ้ เยือ่ ใน (enamel(26)
dentin-pulp exposure)
เมื่อน�ำชิ้นส่วนฟันต่อเข้ายัง
ต�ำแหน่งเดิมพบว่าสามารถต่อได้แนบสนิท แผนการรักษาฟัน
การพยากรณ์โรค
ผลการศึกษาการรักษาฟันที่แตกหักจากอุบัติเหตุด้วย ซี่ 11 คือการรักษาเนือ้ เยือ่ ในแบบคงความมีชวี ติ (vital pulp
วิธีการยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมและท�ำการติดตาม therapy) ร่วมกับการยึดชิน้ ส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมและ
ผล 5 ปีพบว่าให้ความสวยงามมากกว่าการรักษาด้วยวิธีการ ท�ำการติดตามผลการรักษาเป็นระยะ
บูรณะฟันด้วยวัสดุอุดเรซินคอมโพสิต ทั้งยังพบว่าฟันที่ได้รับ
การยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมร้อยละ 80 สามารถ
คงอยู่ภายหลังการใช้งาน 5 ปี(5) Andreasen และคณะ
ท�ำการศึกษาโดยติดตามผลการรักษาฟันตัดแท้ทไี่ ด้รบั การยึด
ชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมจ�ำนวน 334 ซี่พบว่าร้อยละ
50 ยังคงเก็บรักษาไว้ได้ 2.5 ปี แต่เมื่อเวลา 7 ปีจะลดลงเป็น
ร้อยละ 25(2) จากแบบสอบถามความพึงพอใจภายหลังการ
ติดตามผลการรักษาฟันที่แตกหักโดยการยึดชิ้นส่วนฟันกลับ
เข้าต�ำแหน่งเดิม 2 ปีในผูป้ ว่ ยเด็กพบว่าผูป้ กครองและผูป้ ว่ ยมี รูปที่ 1 บน
ภาพถ่ายก่อนการรักษาของฟันซี่ 11
(25)
ความ “พึงพอใจ” และ “พอใจมาก” ต่อผลการรักษา โดย
ล่าง
ภาพถ่ายชิน้ ส่วนฟันทีแ่ ตกหักด้านใกล้รมิ ฝีปาก
พบสาเหตุการหลุดออก (debonding) ในหลายกรณี เช่น เกิด
และด้านเพดาน
การบาดเจ็บซ�ำ้ (trauma) การได้รบั แรงบดเคีย้ วทีม่ ากเกินไป Figure 1 Top Intra-oral photographs of tooth 11 before
treatment
หรือการใช้งานที่ผิดปกติ(2)
Bottom

Photographs of the tooth fragment
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(eccentric occlusion) เนือ
่ งจากผูป้ ว่ ยมีลกั ษณะการสบฟัน

รูปที่ 2

ภาพถ่ายรังสีรอบปลายรากฟันซี่ 11 ก่อนการรักษา

Figure 2

Pre-operative periapical radiograph of tooth 11

เริม่ ท�ำการรักษาโดยการฉีดยาชาเฉพาะทีแ่ ละใส่แผ่นยาง
กันน�ำ้ ลายโดยใช้ตวั หนีบยึด (rubber dam clamp) ทีฟ่ นั ข้าง
เคียงใส่แบบแยกฟันพร้อมกันหลายซี่ในขณะเดียวกัน รักษา
เนื้อเยื่อในแบบคงความมีชีวิตโดยการตัดเนื้อเยื่อในออกไป
บางส่วน (partial pulpotomy) ด้วยหัวกรอกากเพชรทรงกลม
(round diamond bur) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มิลลิเมตร
ตัดเนื้อเยื่อในต�่ำจากจุดทะลุโพรงเนื้อเยื่อในลงไปประมาณ
2 มิลลิเมตร ล้างท�ำความสะอาดด้วยน�้ำยาคลอเฮกซิดีน
(chlorhexidine gluconate) ความเข้มข้นร้อยละ 2 กดซับ
บริเวณเนือ้ เยือ่ ในด้วยส�ำลีชบุ น�ำ้ เกลือ ภายหลังการกดซับพบ
ว่าสามารถห้ามเลือดได้ภายในระยะเวลา 5 นาที จึงท�ำการปิดทับ
เนือ้ เยือ่ ในด้วยวัสดุกลุม่ แคลเซียมซิลเิ กต (calcium silicatebased material) คื อ วั ส ดุ ไ บโอเดนที น (Biodentine,
Septodont, UK) รอจนวัสดุก่อตัวและอุดปิดด้วยวัสดุเรซิน
มอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ (Vitrebond, 3M ESPE,
MN, USA) หนา 1.5 มิลลิเมตร ฉายแสงด้วยเครื่องฉาย
แสงแอลอีดี 20 วินาที ( LED curing light, Elipar S10,
3M ESPE, MN, USA) น�ำชิน
้ ส่วนฟันทีแ่ ช่ในน�ำ้ เกลือความ
เข้มข้น ร้อยละ 0.9 ตั้งแต่เริ่มท�ำการรักษา เป็นระยะเวลา
30 นาทีวางกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมพบว่ายังมีความแนบสนิทดี
ท�ำการยึดชิ้นส่วนฟันด้วยการใช้สารยึดติดระบบโททอลเอตช์
(Scotchbond MultiPurpose, 3M ESPE, MN, USA)

ฉายแสงด้านละ 20 วินาที ตรวจสอบความแนบสนิทและการ
สบฟันพบว่าไม่มกี ารสบกับฟันในขากรรไกรล่างทัง้ ในต�ำแหน่ง
การสบในศูนย์ (centric occlusion) และการสบนอกศูนย์

ประเภทที่ 3 ( class III malocclusion )
การติดตามผลภายหลังการรักษา 7 วัน พบว่าผู้ป่วยมี
ความพึงพอใจต่อผลการรักษา ไม่มีอาการปวดฟันมีเพียง
อาการเสียวฟันเมื่อรับประทานน�้ำเย็น ชิ้นส่วนฟันที่ยึดกลับ
คงอยู่ในสภาพดี เมื่อเคาะบริเวณตัวฟันไม่มีอาการเจ็บ พบ
การตอบสนองของฟันต่อการทดสอบด้วยกระแสไฟฟ้าเฉพาะ
ด้านเพดานและพบการอักเสบของเหงือกด้านริมฝีปาก (รูปที่
3) แต่ไม่พบร่องลึกปริทันต์ พบว่าผู้ป่วยมีความเข้าใจผิดคิด
ว่าการแปรงฟันด้วยแรงปกติอาจท�ำให้ฟันที่ยึดหลุดออก จึง
ได้อธิบายข้อมูลที่ถูกต้องและสอนวิธีการดูแลท�ำความสะอาด
แบบมอดิฟายด์บาสเทคนิค (modified Bass’s technique)
ร่วมกับการใช้ ไหมขัดฟัน ท�ำการขูดหินน�้ำลาย ตรวจสอบ
ความแนบสนิทของชิ้นส่วนฟันที่ยึดกลับด้วยเครื่องมือตรวจ
ฟัน (explorer) พบว่าด้านใกล้ริมฝีปากแนบสนิทดีแต่พบ
การเขี่ยติดบริเวณรอยต่อของฟันด้านเพดานและภายหลัง
การทบทวนวรรณกรรมพบว่าเทคนิคการเตรียมฟันที่มีการ
กรอฟันจะช่วยเพิม่ ค่าความแข็งแรงกระแทกให้กบั ฟันทีท่ ำ� การ
ยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิม จึงท�ำการบูรณะเพิ่มเติม
โดยการกรอตัดแบบแชมเฟอร์ตามแนวรอยแตกให้มีความ
กว้างและลึกประมาณ 1.5 มิลลิเมตร และบูรณะด้วยการใช้
สารยึดติดระบบโททอลเอตช์ (Scotchbond MultiPurpose,
3M ESPE, MN, USA) ร่วมกับวัสดุอด
ุ เรซินคอมโพสิตบ่ม
ตัวด้วยแสงชนิดนาโนฟิลล์ (Nanofill resin composite :
Filtek 350 XT, 3M ESPE, MN, USA) (รูปที่ 4 และ 5)

รูปที่ 3

ภาพถ่ายฟันซี่ 11 ภายหลังการยึดติดฟันกลับเข้าต�ำแหน่ง
เดิม เป็นเวลา 7 วัน

Figure 3

Intra-oral photograph after reattachment of tooth
fragment for 7 days
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รูปที่ 4

ภาพถ่ายแสดงวิธีการกรอฟันแบบแชมเฟอร์ร่วมกับการ
บูรณะโดยใช้สารยึดติดระบบโททอลเอตช์ (Scotchbond
MultiPurpose, 3M ESPE, MN, USA) และวัสดุคอมโพสิตนาโนฟิลล์ (Filtek Z350, 3M ESPE, MN, USA)

Figure 4

The picture show chamfer preparation technique

รูปที่ 7

ภาพรังสีฟันซี่ 11 ภายหลังการรักษาเป็นเวลา 3 เดือน

and restoration with total-etch adhesive system

Figure 7

Periapical radiograph after the first treatment for 3

(Scotchbond MultiPurpose, 3M ESPE, MN, USA)

months

and Nanofill resin composite (Filtek Z350, 3M ESPE,
MN, USA )

รูปที่ 5
Figure 5

ภายหลังการติดตามผล 3 เดือน พบว่าผู้ป่วยมีอาการ
เสียวฟันน้อยลง มีอาการเสียวฟันประมาณ 1-2 ครัง้ ต่อเดือน
โดยมีอาการเสียวฟันประมาณ 2-3 วินาทีเมื่อรับประทานน�้ำ
เย็น พบการตอบสนองของฟันต่อการทดสอบด้วยกระแสไฟฟ้า
เคาะตัวฟันไม่มีอาการปวด เหงือกมีลักษณะปกติ ไม่พบร่อง
ลึกปริทันต์ภายหลังการรักษา (รูปที่ 6 และ 7)
ภายหลังการติดตามผล 6 และ 12 เดือน ผู้ป่วยไม่มี
อาการใดๆ พบการตอบสนองต่อการทดสอบของฟันด้วย
กระแสไฟฟ้า ไม่พบการอักเสบของอวัยวะปริทนั ต์ แต่ภายหลัง
การติดตามผล 12 เดือน พบเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟัน
(interdental papilla) ร่น สีฟันบริเวณคอฟันมีสีคล�้ำขึ้นเล็ก
น้อย ภาพถ่ายรังสีพบชั้นสะพานเนื้อฟัน (dentinal bridge)
ภาพรังสีฟันซี่ 11 ภายหลังการยึดติดฟันกลับเข้าต�ำแหน่ง ใต้วัสดุไบโอเดนทีน ผิวกระดูกเบ้าฟันมีความต่อเนื่องและไม่
เดิมและกรอฟัน/บูรณะฟันด้านเพดานปาก
พบพยาธิสภาพบริเวณปลายรากฟัน (รูปที่ 8-12)

Periapical radiograph after reattachment and preparation/restoration at palatal side

รูปที่ 6

ภาพถ่ายฟันซี่ 11 ภายหลังการรักษาเป็นเวลา 3 เดือน

รูปที่ 8

ภาพถ่ายฟันซี่ 11 ภายหลังการรักษา เป็นเวลา 6 เดือน

Figure 6

Intra-oral photograph after the first treatment for 3

Figure 8

Intra-oral photograph after the first treatment for 6

months

months
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รูปที่ 9

ภาพรังสีฟันซี่ 11 ภายหลังการรักษาเป็นเวลา 6 เดือน

Figure 9

Periapical radiograph after the first treatment for 6
months

รูปที่ 10
Figure 10

รูปที่ 11
Figure 11
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รูปที่ 12

ภาพถ่ายรอยยิ้มของผู้ป่วยภายหลังการรักษา เป็นเวลา
12 เดือน

Figure 12

Photograph of patient’s smile after the first treatment for 12 months

การอภิปรายผล

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการรั ก ษาฟั น ที่ ไ ด้ รั บ การบาดเจ็ บ
แตกหักคือการคงสภาพความมีชีวิตของฟันโดยการปกป้อง
โพรงเนื้อเยื่อใน ป้องกันการอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
ผ่านรอยแตกของชั้นเนื้อฟันและส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
รากฟันในกรณีทฟี่ นั ยังมีการสร้างรากไม่เต็มที่ รวมทัง้ มีความ
ภาพถ่ายฟันซี่ 11 ภายหลังการรักษา เป็นเวลา 12 เดือน สวยงามและสามารถใช้งานได้ดี ในผู้ป่วยรายนี้พบว่าฟันซี่ 11
Intra-oral photograph after the first treatment for
มีการแตกหักถึงชัน้ โพรงเนือ้ เยือ่ ในและมาพบทันตแพทย์ภาย
12 months
หลังการเกิดอุบัติเหตุเป็นเวลา 11 ชั่วโมง ลักษณะเนื้อเยื่อ
ในมีสีแดงสด มีแผ่นเยื่อกั้นบางๆ รูปร่างคล้ายโดม จากการ
ศึกษาพบว่าฟันทีไ่ ด้รบั การบาดเจ็บและมีการทะลุโพรงเนือ้ เยือ่
ในภายใน 24 ชั่วโมงควรให้การรักษาเนื้อเยื่อในแบบคงความ
มีชวี ติ (27) และพบว่ามีอตั ราความส�ำเร็จสูงถึงร้อยละ 96(28,29)
เมื่อเปรียบเทียบโอกาสในการเกิดการตายของเนื้อเยื่อใน
(pulp necrosis) และติดเชื้อ (infection) ภายหลังได้รับ
การรักษาเนื้อเยื่อในแบบคงความมีชีวิตแบบต่างๆ ในฟันที่มี
การแตกหักถึงชั้นโพรงเนื้อเยื่อในพบว่าการรักษาโดยการตัด
เนือ้ เยือ่ ในออกบางส่วนมีโอกาสเกิดเนือ้ เยือ่ ในตายและติดเชือ้
น้อยกว่าการรักษาด้วยวิธกี ารปิดทับเนือ้ เยือ่ ในโดยตรง (direct
(30)
pulp capping)
ดังนั้นแผนการรักษาฉุกเฉินส�ำหรับฟันซี่
11 ของผูป้ ว่ ยรายนีค้ อื การรักษาเนือ้ เยือ่ ในแบบคงความมีชวี ติ
ภาพรังสีฟนั ซี่ 11 ภายหลังการรักษา เป็นเวลา 12 เดือน โดยการตัดเนื้อเยื่อในที่เริ่มมีการอักเสบออกบางส่วน
วัสดุทเี่ ลือกใช้ปดิ แผลเนือ้ เยือ่ ในโดยตรงคือไบโอเดนทีน
Periapical radiograph after the first treatment for
12 months
ซึง่ เป็นวัสดุในกลุม่ แคลเซียมซิลเิ กต มีคณ
ุ สมบัตวิ สั ดุชวี กัมมันต์
(bioactive) เมือ่ ท�ำปฏิกริ ยิ ากับน�ำ้ จะได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์

ชม. ทันตสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2562

134

และเมื่ อ มี ก ารแข็ ง ตั ว จะมี ก ารปลดปล่ อ ยไอออนซึ่ ง ท� ำ ให้
เกิดการสร้างอะพาไทต์เมื่อสัมผัสกับสารเหลวในเนื้อเยื่อที่
มีฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบ(31) มีคุณสมบัติการปิดผนึกดี
สามารถแข็งตัวได้เมื่อสัมผัสความชื้นหรือเลือด มีความเข้า
กันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) ที่ดี มีความทนแรง
อัด (compressive strength) ที่เพียงพอ ไม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนสีของฟัน(32,33) โดยพบว่าเมื่อน�ำมาใช้ ในการปิดแผล
เนือ้ เยือ่ ในโดยตรงเกิดการกระตุน้ ให้เกิดการสร้างสะพานเนือ้
ฟัน (dentinal bridge formation) ที่สมบูรณ์สม�่ำเสมอ
กว่าการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide)
เนื่องจากการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์มีโอกาสเกิดรูพรุน
ในสะพานเนื้อฟัน (tunnel defects) ท�ำให้เกิดการรั่วซึม
ไปสู่เนื้อเยื่อในมากกว่า(34) มีระยะเวลาการก่อตัว 12 นาที
ตามที่บริษัทผู้ผลิตก�ำหนด แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาที่
พบว่ามีระยะการแข็งตัวที่สมบูรณ์ 14 วัน(35) อีกทั้งการปรับ
สภาพพืน้ ผิวของไบโอเดนทีนด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้มข้น
ร้อยละ 37 ส่งผลให้ความแข็งผิวระดับจุลภาคของไบโอเดนทีน
ลดลง(36) ในผู้ป่วยรายนี้จึงท�ำการปิดทับด้วยวัสดุเรซินมอดิ
ฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์เหนือวัสดุไบโอเดนทีนก่อนการยึด
ชิน้ ส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิม จากการศึกษารายงานผูป้ ว่ ย
ที่ท�ำการติดตามผลการรักษาในฟันที่ได้รับการบาดเจ็บและ
ท�ำการรักษาเนือ้ เยือ่ ในแบบคงความมีชวี ติ โดยการตัดเนือ้ เยือ่
ในออกบางส่วนและอุดปิดด้วยวัสดุไบโอเดนทีนเป็นระยะเวลา
12-18 เดือนพบว่ายังคงความมีชวี ติ ของฟันและไม่พบอาการ
ปวด ภาพถ่ายรังสีไม่พบรอยโรคบริเวณปลายราก(37,38)
ผู้ป่วยรายนี้ภายหลังอุบัติเหตุได้เก็บชิ้นส่วนฟันไว้ ใน
กระดาษเช็ดหน้าท�ำให้ชิ้นส่วนฟันเกิดภาวะขาดน�้ำ โดยทั่วไป
ชิน้ ส่วนฟันทีม่ กี ารสูญเสียน�ำ้ มักจะมีสสี ว่างกว่าสีฟนั เดิมท�ำให้
เมือ่ ท�ำการยึดชิน้ ส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมสีของชิน้ ส่วนฟัน
จะมีความแตกต่างจากสีฟันเดิม(12) ดังนั้นก่อนท�ำการยึดชิ้น
ส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมจึงท�ำการคืนน�้ำกลับโดยการแช่
ชิ้นส่วนฟันในน�้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 เป็นระยะเวลา
30 นาที
เป้าหมายหลักของการยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่ง
เดิ ม คื อ การเพิ่ ม ค่ า ความแข็ ง แรงให้ มี ค ่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ฟั น
ธรรมชาติมากที่สุด ภายหลังการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
เทคนิคการกรอฟันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง
และไม่แนะน�ำให้ท�ำการยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิม
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ด้วยเทคนิคที่ไม่มีการกรอฟันเนื่องจากให้ค่าความแข็งแรง
กระแทกที่ต�่ำ(14-19) การกรอฟันเป็นการเพิ่มพื้นที่ของสารยึด
ติดและวัสดุบรู ณะส่งผลต่อการเพิม่ ค่าการฟื้นฟูความแข็งแรง
ให้ฟันที่ท�ำการยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิม การเลือก
วัสดุที่ใช้ ในการยึดติดก็มีส�ำคัญเช่นกัน โดยแนะน�ำให้ ใช้สาร
ยึดติดระบบโททอลเอตช์หรือระบบเซลฟ์เอตช์ที่มีการใช้กรด
ฟอสฟอริกกัดบริเวณชัน้ เคลือบฟัน(16) ร่วมกับวัสดุบรู ณะเรซิน
คอมโพสิตชนิดไหลแผ่หรือเรซินซีเมนต์(15,23) ในผู้ป่วยรายนี้
ผู้เขียนได้ท�ำการยึดชิ้นส่วนฟันกลับภายหลังการรักษาโพรง
เนือ้ เยือ่ ในด้วยการใช้สารยึดติดระบบโททอลเอตช์เพียงอย่าง
เดียวในครั้งแรกที่ท�ำการรักษาผู้ป่วยเนื่องจากเป็นการรักษา
แบบฉุกเฉิน หลังจากนัน้ เมื่อผูป้ ว่ ยมาตามนัดเพือ่ การติดตาม
ผลการรักษา 7 วัน ผู้เขียนจึงได้ท�ำการบูรณะเพิ่มเติมโดยการ
กรอตัดเนือ้ ฟันบริเวณรอยต่อด้านเพดานแบบแชมเฟอร์ กว้าง
และลึก 1.5 มิลลิเมตร และบูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต
เพื่อเพิ่มค่าความแข็งแรงกระแทกให้กับฟันที่ท�ำการรักษานั้น
อย่างไรก็ตามในกรณีทพี่ บฟันมีการแตกหักลักษณะใกล้เคียง
กับผู้ป่วยรายนี้และทันตแพทย์มีแผนการรักษาโดยการยึดชิ้น
ส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิม ผู้เขียนแนะน�ำให้มีการกรอตัด
เนื้อฟันด้านในชิ้นส่วนฟันที่หักและส่วนตัวฟันบริเวณรอยต่อ
ระหว่างชั้นเคลือบฟันและเนื้อฟันในกรณีที่เป็นไปได้ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่การยึดติด หรือหากไม่สามารถกรอตัดเนื้อฟันได้ ให้
ท�ำการยึดชิ้นส่วนฟันกับตัวฟันด้วยระบบสารยึดติดร่วมกับ
การใช้วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดไหลแผ่หรือเรซินซีเมนต์ และ
ภายหลังการยึดชิ้นส่วนฟันท�ำการกรอตัดเนื้อฟันบริเวณรอย
ต่อด้านเพดานแบบแชมเฟอร์ กว้างและลึก 1-2 มิลลิเมตร
และบูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต
ภายหลังการยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมควร
ตรวจสอบลักษณะการบดเคี้ยวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงบด
เคี้ยวที่มากเกินไป ในผู้ป่วยรายนี้พบว่าผู้ป่วยมีการสบฟัน
ประเภทที่ 3 แรงที่จะส่งผลกระทบต่อฟันตัดแท้บนน้อย อีก
ทั้งผู้ป่วยมีความระมัดระวังในการใช้งานและให้ความร่วมมือ
ในการท�ำความสะอาดท�ำให้สามารถคงสภาพการใช้งานภาย
หลังการยึดติดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมได้
ภายหลังจากการติดตามผลการรักษาเป็นระยะพบว่า
ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการใดๆ มีความพึงพอใจต่อผลการรักษา บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการรักษาในการเก็บรักษาความมีชีวิตของ
เนื้ อ เยื่ อ ในและการคงอยู ่ ข องการยึ ด ชิ้ น ส่ ว นฟั น กลั บ เข้ า
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ต�ำแหน่งเดิมสามารถใช้งานได้ดี ชิ้นส่วนฟันที่ยึดกลับมีสีใกล้
เคียงกับฟันข้างเคียง มีการเปลี่ยนสีเฉพาะบริเวณคอฟันเล็ก
น้อย คาดว่าเกิดจากการที่ฟันได้รับอุบัติเหตุส่งผลให้มีเลือด
ออกในโพรงเนือ้ เยือ่ ใน (pulpal haemorrhage) ภายหลังจึง
เกิดการท�ำลายของเม็ดเลือดแดง ซึง่ ท�ำให้มกี ารปลดปล่อยฮีม
(heme) ที่เป็นธาตุเหล็กไปจับกับเนื้อเยื่อภายในท่อเนื้อฟัน
สร้างเป็นซัลไฟด์เหล็กสีดำ� (black iron sulphide) ท�ำให้ฟนั
คล�ำ้ ขึน้ จากการศึกษาพบว่าจะค่อยๆหายไปเมือ่ มีการกลับคืน
มาของระบบไหลเวียนเลือด (revascularize)(39,40) โดยใน
ผูป้ ว่ ยรายนีม้ กี ารรักษาเนือ้ เยือ่ ในแบบคงความมีชวี ติ โดยการ
อุดปิดด้วยวัสดุไบโอเดนทีนท�ำให้มีการกลับคืนมาของระบบ
ไหลเวียนเลือด หากแต่การยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่ง
เดิมด้วยสารยึดติดส่งผลให้มีการปิดของท่อเนื้อฟัน ฮีมจึง
ยังคงค้างอยู่ภายในท่อเนื้อฟัน อย่างไรก็ตามสีบริเวณคอ
ฟันไม่มีลักษณะที่คล�้ำขึ้นจึงพิจารณาติดตามผลต่อไป จาก
การประเมินผลการรักษาด้วยภาพถ่ายรังสีพบว่ามีการสร้าง
สะพานเนื้อฟันบริเวณใต้ต่อชั้นวัสดุไบโอเดนทีนซึ่งชั้นสะพาน
เนือ้ ฟันจะช่วยป้องกันเชือ้ โรคเข้าสูเ่ นือ้ เยือ่ ใน อีกทัง้ เมือ่ ท�ำการ
ทดสอบด้วยกระแสไฟฟ้าพบว่ายังคงตอบสนองได้ดี แสดงให้
เห็นว่าการใช้วัสดุกลุ่มแคลเซียมซิลิเกต ไบโอเดนทีนในการ
รักษาเนื้อเยื่อในแบบคงความมีชีวิตในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บ
แตกหักของฟันตัดแท้บนที่มีการทะลุโพรงเนื้อเยื่อในฟันเล็ก
น้อยเป็นระยะเวลาไม่นานร่วมกับการรักษาโดยการยึดชิน้ ส่วน
ฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมประสบผลส�ำเร็จ

บทสรุป

ฟันทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุและมีการแตกหักทะลุโพรงเนือ้ เยือ่ ใน
การรักษาด้วยวิธกี ารตัดเนือ้ เยือ่ ในออกบางส่วนเพือ่ คงความมี
ชีวติ ของฟันและการยึดชิน้ ส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่งเดิมมีอตั รา
การประสบความส�ำเร็จสูง การยึดชิน้ ส่วนฟันกลับเข้าต�ำแหน่ง
เดิมเป็นวิธีการหนึ่งที่เหมาะส�ำหรับการรักษาฟันตัดที่แตกหัก
และมีชิ้นส่วนฟันที่สมบูรณ์เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถท�ำได้
ง่าย ใช้ระยะเวลาน้อย ราคาไม่แพงและให้ความสวยงาม จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่าการคืนน�ำ้ ให้ชนิ้ ส่วนฟัน เทคนิค
การเตรียมฟัน การเลือกใช้วัสดุยึดติดส่งผลในการเพิ่มค่า
ความแข็งแรงให้กับฟันโดยแนะน�ำให้ท�ำการคืนน�้ำให้กับฟันที่
มีภาวะสูญเสียน�้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีก่อนการยึดติด
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และเลือกใช้เทคนิคการยึดชิ้นส่วนฟันที่มีการกรอตัดเนื้อฟัน
ร่วมด้วยโดยพิจารณาตามลักษณะการแตกหัก การตรวจสอบ
การสบฟัน การให้คำ� แนะน�ำในการใช้งานและการดูแลอนามัย
ช่องปาก รวมถึงการติดตามผลเป็นระยะเป็นสิง่ ส�ำคัญส่งผลให้
ฟันทีไ่ ด้รบั การรักษาคงอยูแ่ ละสร้างความพึงพอใจแก่ผปู้ ว่ ยใน
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