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บทคัดย่อ

ระบบการใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการออกแบบและการ
ผลิตในทางทันตกรรม (CAD/CAM systems) เริม่ ขึน้ เมือ่
ปี ค.ศ.1971 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอน
การท�ำงานประกอบด้วยการใช้เครื่องสแกนดิจิทัลร่วมกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยด�ำเนินการออกแบบและสร้าง
ชิ้นงานโดยอัตโนมัติ ข้อดีของระบบแคดแคมคือ สามารถ
สร้างชิ้นงานบูรณะที่มีความแม่นย�ำ ลดความผิดพลาดจาก
การท�ำงานของมนุษย์ทสี่ ง่ ผลให้เกิดความเสีย่ งต่อความล้ม
เหลวเชิงกลของชิ้นงาน เพิ่มขีดความสามารถในการเลือก
ใช้วัสดุทางทันตกรรม เช่น วัสดุเซอร์โคเนียเซรามิกที่ตอบ
สนองต่อความต้องการทัง้ ด้านการใช้งานและความสวยงาม
ประหยัดเวลาในการรักษา สร้างความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย
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Abstract
In dentistry, CAD/CAM systems have been
applied and developed in clinical practice since
1971. Nowadays, digital workflow systems which
utilize a combination of digital oral scanner and
computer programs have been developed to assist
prosthesis designing and manufacturing. Thus,
dental prostheses are automatically designed
and manufactured by the systems. CAD/CAM
systems have many advantages. Firstly, more
precise restorations are made by elimination of
human errors that cause higher risk of mechanical
failure. Moreover, the use of CAD/CAM systems
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และทันตแพทย์ รายงานฉบับนีก้ ล่าวถึงประวัตคิ วามเป็นมา
กระบวนการท�ำงานของระบบแคดแคม และการเปรียบเทียบ
การท�ำงานของระบบแคดแคมกับการท�ำงานแบบดั้งเดิม
รวมถึงรายงานผู้ป่วยที่น�ำระบบแคดแคมเข้ามามีส่วนช่วย
ในการรักษาด้วยฟันเทียมติดแน่นและฟันเทียมถอดได้เพื่อ
การฟื้นฟูสภาพช่องปาก
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provides further selection of dental materials usage
such as zirconia that served the need in esthetic
and function aspects. Finally, this technology
consumes less time in treatment procedures that
is more convenient for patients and dentists. This
report shows the history and workflow of CAD/
CAM systems, a comparison of CAD/CAM
technique to conventional procedure, and a case
report that used CAD/CAM systems to design and
produce fixed and removable prostheses for oral
rehabilitation.

ค�ำส�ำคัญ: ระบบแคดแคม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ฟันเทียม
ติดแน่น การฟื้นฟูสภาพช่องปาก ฟันเทียมถอดได้ เซอร์
โคเนียเซรามิก

บทน�ำ

Keywords: CAD/CAM, computer-aided design,
computer-aided manufacturing, fixed prosthesis,
oral rehabilitation, removable prosthesis, zirconia
ceramic

เทคโนโลยีดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาด
จากการท�ำงานของมนุษย์ มีความสะดวกรวดเร็วและแม่นย�ำ
ในการสร้างชิ้นงานเนื่องจากด�ำเนินการออกแบบและผลิตชิ้น
งานโดยอัตโนมัต(5,6)
ิ ช่วยเพิม่ ทางเลือกวัสดุสำ� หรับใช้งานทาง
ทันตกรรม เช่น เซอร์โคเนียเซรามิก (zirconia ceramic)
เป็นต้น(5,7-9)
รายงานฉบับนี้ได้น�ำระบบดังกล่าวมาใช้รักษาในผู้ป่วย
ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพช่องปากด้วยฟันเทียมติดแน่นร่วมกับ
ฟันเทียมถอดได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้ทันตแพทย์นอกเหนือ
ไปจากระบบดั้งเดิม และเป็นแนวทางประยุกต์แต่ละระบบมา
ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

การฟื้นฟูสภาพช่องปาก (oral rehabilitation) หมาย
ถึงการบูรณะรูปร่าง ลักษณะ และการท�ำงานของอวัยวะ
บดเคี้ยวให้ ใกล้เคียงความปกติ(1) กล่าวคือบูรณะฟันและ
อวัยวะข้างเคียงที่มีความบกพร่องให้ท�ำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร
และออกเสียงได้ดี หมายรวมถึงการบูรณะทางด้านความ
สวยงาม(2,3) กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยสูญเสียฟันธรรมชาติการบูรณะด้วย
ฟันเทียมติดแน่น (fixed prosthesis) ร่วมกับฟันเทียมถอดได้
(4)
(removable prosthesis) เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา
ปัจจุบันระบบการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และการผลิต (CAD/CAM systems) ทางทันตกรรมได้รับ
ความนิยมมากขึ้น มีรูปแบบการใช้งานทั้งในคลินิกและห้อง
ปฏิบัติการทันตกรรม ซึ่งสามารถน�ำมาประยุกต์ ใช้ ในหลาย ทบทวนวรรณกรรม
ระบบแคดแคมในทางทันตกรรม หรือ Computer-aided
สาขา เช่น สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน และ
(5)
ศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้า และขากรรไกร ใช้สร้างชิ้นงาน design and Computer-aided manufacturing (CAD/
อินเลย์ (inlay) ออนเลย์ (onlay) วีเนียร์ (veneer) ครอบ CAM) คือ การน�ำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการ
ฟัน (crown) ฟันเทียมบางส่วนติดแน่น (fixed partial ออกแบบและสร้างชิ้นงานทางทันตกรรม(10) ประกอบด้วย 3
(11)
denture) ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ (removable partial องค์ประกอบ ได้แก่
denture) รากเทียม (implant) และงานฟื้นฟูสภาพช่องปาก
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1. เครือ่ งกราดวิเคราะห์ระบบดิจทิ ลั (digital scanner)
ท�ำหน้าที่แปลงรูปทรงเรขาคณิตเป็นข้อมูลดิจิทัล แล้วน�ำไป
ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2. ซอฟต์แวร์ (software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประมวลผลและสร้างชุดข้อมูลของชิ้นงานเพื่อน�ำไปใช้ ในขั้น
ตอนการผลิต
3. เทคโนโลยีการผลิต ท�ำการแปลงชุดข้อมูลออกมา
เป็นชิ้นงาน

ประวัติความเป็นมา

ระบบแคดแคมพัฒนาขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1960 เพื่อใช้งาน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน(6) สืบเนื่องจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
และระบบดิจทิ ลั ได้เข้ามามีบทบาทในการรักษาทางการแพทย์
จึงน�ำไปสู่การประยุกต์ ใช้ระบบแคดแคมในทางทันตกรรม(5)
ในปี ค.ศ.1971 Duret เป็นบุคคลแรกที่ออกแบบและกลึง
ชิน้ งานครอบฟันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ ภายหลังพัฒนามา
เป็นระบบโซฟา (Sopha®)(7) ในปี ค.ศ.1985 Moarmann
พัฒนาระบบแคดแคมส�ำหรับใช้งานข้างเก้าอี้ (chair-side)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งชิ้ น งานเซรามิ ก (ceramic
restoration) แก่ผู้ป่วยให้เสร็จในครั้งเดียว (one visit)
ต่อมาตั้งชื่อระบบดังกล่าวว่าเซเรค (CEREC) ย่อมาจาก
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(12)
computer-assisted ceramic reconstruction

บุคคล

ส�ำคัญในงานแคดแคมทางทันตกรรมอีกท่านคือ Andersson
ผู้พัฒนาระบบโพรเซรา (Procera) ขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1980
ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อ Nobel Procera หรือ Nobel Bio(6)
care ระบบดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการ
ผลิต ใช้การส่งข้อมูลดิจิทัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อผลิต
โครงเซรามิกทั้งชิ้น เครือข่ายการผลิตนี้มีการน�ำไปใช้ โดย
บริษัทต่างๆ มากมายทั่วโลก(7)
ปัจจุบนั มีการประยุกต์ ใช้ระบบแคดแคมกับงานในหลาย
สาขา มีรูปแบบการใช้งานทั้งในคลินิกและห้องปฏิบัติการ
ทันตกรรม(5,6) ช่วยตอบสนองความต้องการทางด้านความ
สวยงามและความปลอดภัยทางชีวภาพของผู้ป่วย(13) แก้ไข
ปัญหาการสร้างชิ้นงานจากวัสดุเซรามิกที่มีความแข็งแรงสูง
(high-strength ceramics) ที่ไม่สามารถสร้างชิ้นงานบูรณะ
ได้ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม(5,7)

กระบวนการท�ำงานของระบบแคดแคม

กระบวนการท�ำงานของระบบแคดแคมแบ่งออกเป็น 3
ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และ
การผลิต(14) ขั้นตอนการท�ำงานสามารถท�ำได้หลายรูปแบบ
(รูปที่ 1) ตัวอย่างเช่น กระบวนการสร้างชิ้นงานครอบฟันหรือ
ฟันเทียมบางส่วนติดแน่น เริ่มต้นจากการแปลงลักษณะ

รูปที่ 1

กระบวนการท�ำงานของระบบแคดแคมทางทันตกรรม (ดัดแปลงจาก Miyazaki และคณะในปี ค.ศ. 2009)(7)

Figure 1

An overview of dental CAD/CAM system workflows (Modified from Miyazaki et al, 2009)(7)
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รูปร่างของฟันหลักทางคลินกิ เป็นข้อมูลดิจทิ ลั จากนัน้ ใช้แคด
ซอฟต์แวร์สร้างแบบจ�ำลองขีผ้ งึ้ เสมือนจริง (virtual wax-up)
และสร้ า งชิ้ น งานบู ร ณะด้ ว ยเครื่ อ งผลิ ต ที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์
ควบคุม (CAM processing) หรือเริ่มต้นด้วยการสร้างแบบ
จ�ำลองปลาสเตอร์หิน (stone model) ด้วยวิธีดั้งเดิม แล้วน�ำ
เข้ากระบวนการแคดแคมโดยแปลงแบบจ�ำลองปลาสเตอร์
หินเป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีขึ้นรูปแบบจ�ำลองขี้
ผึ้งด้วยวิธีดั้งเดิม แล้วแปลงรูปร่างลักษณะของแบบจ�ำลองขี้
ผึง้ เป็นข้อมูลดิจทิ ลั ก่อนน�ำเข้าสูก่ ระบวนการอัตโนมัตติ อ่ ไป(7)
กระบวนการท�ำงานด้วยระบบแคดแคมมีรายละเอียด(14)
ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล ใช้เครือ่ งกราดวิเคราะห์สแกน
ฟันและขากรรไกรในลักษณะ 3 มิติ และเก็บข้อมูลโดยแปลง
ลักษณะดังกล่าวเป็นชุดข้อมูลดิจิทัล (digital data)
2. ขั้นตอนการประมวลผล เป็นการออกแบบชิ้นงาน
บู ร ณะด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ พิ เ ศษจั ด ท� ำ โดยบริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต และ
เก็บข้อมูลการออกแบบชิ้นงานไว้ ในรูปแบบไฟล์เอสทีแอล
(stl file format) หรือไฟล์อื่นๆ ตามโปรแกรมการออกแบบ
ที่ใช้(11)
3. ขั้นตอนการผลิต ด�ำเนินการสร้างชิ้นงานตามข้อมูล
ที่ได้จากแคดซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องจักรควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(11,14) ปัจจุบันกระบวนการผลิตด้วยระบบแคม
มี 2 สายงาน ได้แก่ กระบวนการลด (subtractive) และ
กระบวนการเพิ่ม (additive)
		 3.1 กระบวนการลด มีหลักการท�ำงานคือใช้เครื่อง
มือที่มีความคมตัดแต่งชิ้นวัสดุขนาดใหญ่ ให้ ได้ชิ้นงานที่มี
ลักษณะตามต้องการ(14) แคมซอฟต์แวร์ท�ำหน้าที่ออกชุดค�ำ
สั่งที่ก�ำหนดล�ำดับ ทิศทาง และความแรงในการเคลื่อนที่ของ
หัวกรอภายในเครือ่ งจักร(15) เครือ่ งจักรควบคุมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรมมีแนวการเคลือ่ นทีห่ ลายแนวแกน
(รูปที่ 2) ระบบการกลึง 3 ทิศทาง (3-axis milling systems)
มีการใช้งานมากที่สุด โดยหัวกรอจะเคลื่อนที่ในแนวแกน x y
z ร่วมกับการหมุน 180 องศา ของชิน
้ วัสดุ เพือ่ ให้กลึงชิน้ งาน
ได้ทั้งผิวด้านนอกและด้านใน และมีรายละเอียดของพื้นผิวชิ้น
งานที่ดี(11) นอกจากนี้ยังมีระบบการกลึง 4 ทิศทาง (4-axis
milling systems) ส�ำหรับกลึงชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น
โครงร่างชิน้ งานทีม่ คี วามยาว (long span framework) และ
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ระบบการกลึง 5 ทิศทาง (5-axis milling systems) ส�ำหรับ
ผลิตชิ้นงานที่มีโครงสร้างซับซ้อน(5)

รูปที่ 2

แนวการเคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆ กันของเครื่องกลึง
ประกอบไปด้วยแนวแกน x y z ในระบบการกลึง 3 ทิศทาง
เพิ่มแนว v ในระบบการกลึง 4 ทิศทางและแนว u ใน
ระบบการกลึง 5 ทิศทาง (ดัดแปลงจาก Abduo และคณะ
ในปี 2014)(5)

Figure 2

The illustration of different direction movements
of milling machine. Composed of x, y and z axis in
3-axis milling system, adding v axis in 4-axis milling
system and u axis in 5-axis milling system respectively (Modified from Abduo et al, 2014)(5)

		 3.2 กระบวนการเพิ่ม สร้างชิ้นงานโดยท�ำให้วัสดุ
เชือ่ มกันเป็นชัน้ ต่อชัน้ ซึง่ ตรงข้ามกับวิธผี ลิตแบบกระบวนการ
ลด มีหลักการท�ำงานคือ สร้างชุดล�ำดับภาพตัดขวางจากข้อมูล
การออกแบบ 3 มิติ จากนั้นพิมพ์ภาพตัดขวางแต่ละภาพซ้อน
กันเป็นชัน้ ๆ เพือ่ สร้างรูปทรงของวัตถุ ในทางทันตกรรมน�ำมา
ใช้ผลิตชิ้นงานต้นแบบ (prototype model) จากวัสดุเรซิน
(resin) หรือขี้ผึ้ง หรือใช้ผลิตชิ้นงานจริงจากโลหะ เรซิน
หรือเซรามิก ตัวอย่างกระบวนการผลิตแบบกระบวนการเพิ่ม
ได้แก่ การใช้เลเซอร์ขนึ้ รูปผงวัสดุ (laser powder forming)
สเตอริโอลิโทกราฟี (stereolithography : SLA) การสร้าง
แบบจ�ำลองจากการสะสมและเชื่อมวัสดุ (fused deposit
modeling : FDM) และการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต
(14)
(inkjet printing)
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		 3.2.1 การใช้เลเซอร์ขึ้นรูปผงวัสดุ สร้างชิ้นงานโดย
ใช้ล�ำแสงเลเซอร์หลอม (selective laser melting) หรือเผา
(selective laser sintering) ผงวัสดุเป็นชั้นๆ กระบวนการ
ท�ำงานของเครื่องจักรเริ่มจากแท่นรองรับชิ้นงานเคลื่อนที่ลง
ในอ่างบรรจุผงวัสดุ ลูกกลิ้งทรงกระบอกจะเคลื่อนผ่านด้าน
บนเพื่อควบคุมความหนา จากนั้นฉายล�ำแสงเลเซอร์ไปบน
ผงวัสดุเพื่อเพิ่มอุณหภูมิเฉพาะต�ำแหน่งของวัสดุให้ ใกล้เคียง
กับจุดหลอมเหลวแต่ยังไม่เกิดการหลอมเหลวโดยสมบูรณ์
ส่งผลให้ผิวของวัสดุหลอมและเชื่อมติดกัน เกิดกระบวนการ
นี้ขึ้นซ�้ำๆ จนเสร็จสิ้นการสร้างชิ้นงาน(16) การหลอมด้วย
เลเซอร์เป็นวิธเี ดียวในกระบวนการเพิม่ ทีส่ ามารถสร้างชิน้ งาน
จากโลหะ ส่วนวัสดุที่ใช้ ในกระบวนการเผาด้วยเลเซอร์ ได้แก่
เซรามิกและพอลิเมอร์ (polymer)(5)
		 3.2.2 สเตอริโอลิโทกราฟี คือ การใช้แสงอัลตราไวโอเลตท�ำให้วัสดุพอลิเมอร์ชนิดเหลว (liquid polymer)
เกิดการเชื่อมโยงพอลิเมอร์ (polymerization) หรือการ
เชื่อมโยงข้าม (crosslink) เป็นชั้นต่อชั้นจนเกิดเป็นรูปร่าง
ชิ้นงาน (รูปที่ 3) มักใช้ผลิตชิ้นงานจากเรซิน เช่น แผ่นแบบ
(surgical template) ส�ำหรับรากเทียม ชิ้นงานเพื่อบูรณะ
ใบหน้า(5,14) และเฝือกฟัน (mouth guard)(17)

รูปที่ 3

จ�ำลองการท�ำงานของระบบสเตอริโอลิโทกราฟฟี (ดัดแปลง
จาก Richard VN ในปี ค.ศ. 2012)(14)

Figure 3

Schematic diagram of Stereolithography system
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		 3.2.3 การสร้างแบบจ�ำลองจากการสะสมและเชื่อม
วัสดุ มีหลักการท�ำงานคือ ใช้หัวจ่ายหลอมวัสดุด้วยความ
ร้อนและจ่ายวัสดุไปยังแท่นรองรับชิ้นงาน วัสดุจะแข็งตัวทันที
ทีส่ มั ผัสแท่นรองรับ เมือ่ หัวจ่ายเคลือ่ นทีใ่ นแนวนอนและแท่น
รองรับเคลื่อนที่ลงในแนวตั้ง จะท�ำให้วัสดุก่อตัวเป็นชั้นๆ
เกิดเป็นรูปร่างชิ้นงาน วัสดุที่ใช้ ในกระบวนการนี้ ได้แก่ วัสดุ
เทอร์โมพลาสติก (thermoplastic) จ�ำพวกขี้ผึ้ง เรซิน
หรือ เส้นใยวัสดุ (fused filament) ในบางระบบอาจมีวัสดุ
รองรับ (supporting material) สร้างขึ้นพร้อมชิ้นงานขณะ
ท�ำการผลิต(5,14) (รูปที่ 4) กระบวนการนี้มีข้อแตกต่างจาก
กระบวนการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือ สามารถพิมพ์วัสดุได้
หลายชนิดในครั้งเดียว(18)
		 3.2.4 การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต เป็นการใช้
เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ที่ให้ความละเอียดสูง พ่นละออง
วัสดุผ่านทางหัวจ่ายขนาดเล็กไปสะสมบนพื้นผิวรองรับ และ
ท�ำให้แข็งตัวด้วยการอบความร้อน ฉายแสงอัลตราไวโอเลต
หรื อ ท� ำ ให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี หลั ง จากละอองของวั ส ดุ ชั้ น
แรกแข็งตัว เครื่องพิมพ์จึงจ่ายละอองวัสดุชั้นถัดไป เกิด
กระบวนการเช่นนี้ซ�้ำๆ จนเกิดเป็นรูปร่างชิ้นงาน ตัวอย่าง
ของเครื่องพิมพ์ที่มีจ�ำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องพิมพ์
โพลีเจ็ต (polyjet) (14)

(Modified from Richard VN, 2012)(14)

รูปที่ 4

จ�ำลองการท�ำงานของระบบการสร้างแบบจ�ำลองจากการ
สะสมและเชื่อมวัสดุ (ดัดแปลงจาก Richard VN ในปี
ค.ศ. 2012)(14)

Figure 4

Schematic diagram of fused deposit modeling
(Modified from Richard VN, 2012)(14)
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การเปรียบเทียบการท�ำงานด้วยระบบแคดแคม ยึด (retentive arm) นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยลด
และระบบดั้งเดิม
ขั้นตอนในการท�ำงานบางขั้นตอนลง เช่น การท�ำส�ำเนาชิ้น

การสร้างชิน้ งานแบบดัง้ เดิมต้องอาศัยมนุษย์ควบคุมการ
ท�ำงานและจัดการวัสดุในทุกขั้นตอน ซึ่งธรรมชาติของวัสดุ
จะมีการหดหรือขยายตัว มักส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ขาด
ความแม่นย�ำ เพิม่ เวลาและค่าใช้จา่ ย อีกทัง้ ยังต้องอาศัยความ
ช�ำนาญเพื่อผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นการออกแบบและ
สร้างชิน้ งานด้วยระบบคอมพิวเตอร์จงึ ช่วยสร้างชิน้ งานบูรณะ
ที่มีความแม่นย�ำมากกว่า(5) อีกทั้งการพิมพ์ปากแบบดั้งเดิม
สามารถพบปัญหาได้หลากหลาย อาทิเช่น พบฟองอากาศ
วัสดุพิมพ์ฉีกขาด มีด้ายแยกเหงือกหรือเศษสิ่งสกปรกฝังอยู่
ในรอยพิมพ์ หรือได้รายละเอียดของฟันที่ได้รับการกรอแต่ง
ไม่ครบถ้วน Christensen(19) ท�ำการศึกษาถึงรอยพิมพ์ที่ส่ง
ไปยังห้องปฏิบัติการทันตกรรมพบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ไม่
สามารถระบุขอบของฟันที่กรอแต่งได้
เครื่องกราดวิเคราะห์ ในช่องปาก (intraoral scanner)
ช่วยประหยัดเวลาการท�ำงานและค่าใช้จ่าย ลดพื้นที่จัดเก็บ
ชิ้นหล่อปลาสเตอร์หินและลดความเสี่ยงต่อการแตกหักเสีย
หายหากจัดเก็บอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อมูลที่ได้จะจัด
เก็บไว้ ในระบบคอมพิวเตอร์(6) นอกจากนีย้ งั เพิม่ ความสะดวก
สบายแก่ผู้ป่วยที่มีรีเฟล็กซ์การอาเจียน (gag reflex) สูง มี
ความกังวลในการท�ำฟัน กล้ามเนื้อลิ้นแข็งเกร็ง กั้นน�้ำลายได้
ยาก หรือมีอาการแพ้วัสดุพิมพ์ปาก(9)
การประยุกต์ ใช้เครื่องกราดวิเคราะห์ ในช่องปากเข้ากับ
โปรแกรมแคด ช่วยลดความล้มเหลวเชิงกลของชิน้ งานบูรณะ
เนือ่ งจากทันตแพทย์สามารถตรวจสอบแบบจ�ำลองเสมือนจริง
บนหน้าจอแสดงผล ขึ้นรูปแบบจ�ำลองขี้ผึ้งด้วยระบบดิจิทัล
และตัดแต่ง (cut back) แบบจ�ำลองขี้ผึ้งเสมือนจริงได้ทันที
ท�ำให้สามารถระบุต�ำแหน่งที่กรอแต่งได้ ไม่เหมาะสมหรือมี
พืน้ ทีไ่ ม่เพียงพอส�ำหรับวัสดุ และแก้ไขได้โดยไม่ตอ้ งเสียเวลา
นัดหมายผู้ป่วยอีกครั้ง ท�ำให้แน่ใจได้ว่าผลการรักษาตรงกับ
แผนการรักษาที่วางไว้(5,20)
ในงานฟันเทียมบางส่วนถอดได้ การหาเส้นแนวส�ำรวจ
ทางอิเล็กทรอนิก (electronic survey line) วิถีการใส่
(path of insertion) และการควบคุ ม ปริ ม าณส่ ว นคอด
(undercut) บนแบบจ�ำลองเสมือนจริง สามารถท�ำได้แม่นย�ำ
กว่าการหาเส้นแนวส�ำรวจแบบดัง้ เดิม ช่วยวัดปริมาณส่วนคอด
ที่เหมาะสม ณ ต�ำแหน่งที่ต้องการให้เป็นจุดสิ้นสุดของแขน

หล่อ

และการท�ำชิ้นหล่อทนความร้อน
ส�ำหรับลงเบ้าฝัง (investing) เพื่อหล่อ

(cast duplication)

(refractory cast)
(21,22)

เป็นต้น
ทันตแพทย์สามารถติดตามผลการรักษา ผลิตชิน้ งานขึน้
ใหม่ หรือปรับปรุงชิ้นงานจากการผลิตครั้งก่อนได้ เนื่องจาก
ข้อมูลชิ้นงานสามารถจัดเก็บไว้ตลอดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือ นอกจากนี้ระบบแคดแคมยังช่วยเพิ่มทางเลือก
วัสดุทางทันตกรรม เช่น วัสดุเซรามิกความแข็งแรงสูง ที่มี
ความจ�ำเป็นต้องใช้ระบบแคดแคมเพื่อสร้างชิ้นงาน(5,7-9)
อย่างไรก็ดีการใช้งานระบบแคดแคมยังมีข้อจ�ำกัด โดย
ผู้เริ่มต้นใช้งานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์
ซอฟต์แวร์ และเรียนรู้ระบบการท�ำงานเพิ่มเติม ทันตแพทย์
ที่ไม่มีงานบูรณะจ�ำนวนมากอาจต้องใช้เวลานานในการบรรลุ
ถึงจุดคุ้มการลงทุน นอกจากนี้การใช้เครื่องกราดวิเคราะห์
ระบบดิจิทัลจ�ำเป็นต้องควบคุมความชื้น ห้ามเลือด และแยก
เหงือกเช่นเดียวกับการพิมพ์ปากแบบดั้งเดิม ซึ่งมีรายงาน
กล่าวถึงความไม่เหมาะสมที่จะน�ำไปใช้เก็บข้อมูลเนื้อเยื่อที่มี
การเคลื่อนที่ (movable tissue) ในงานฟันเทียมบางส่วน
ถอดได้(6,9)

รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 68 ปี มาพบทันตแพทย์ด้วย
อาการส�ำคัญคือ ฟันเทียมเดิมกดเหงือก เคี้ยวแล้วเจ็บ จาก
การตรวจในช่องปากพบฟันธรรมชาติที่เป็นฟันหลักส�ำคัญ
(primary abutment) รองรับฟันเทียมเดิมได้รับการถอนไป
เมื่อประเมินสภาพช่องปาก (รูปที่ 5) และภาพรังสี (รูปที่ 6)
พบลักษณะส�ำคัญดังนี้
- ฟันธรรมชาติพบการสึกเหตุบดเคี้ยวถึงชั้นเนื้อฟันโดย
ทั่วไป
- ฟันซี่ 13 12 11 และ 21 พบเคลือบฟันแตกบิ่นถึงชั้น
เนือ้ ฟันบริเวณปลายฟันและด้านเพดานร่วมกับการสึกบริเวณ
คอฟัน
- ฟันซี่ 22 25 และ 45 เป็นครอบฟันเดิมมีการสึกเพิ่ม
เติมบริเวณคอฟัน
- ฟันซี่ 27MOD และ 38OM, B วัสดุอุดอะมัลกัมอยู่
ในสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแตกบิ่นตามขอบวัสดุ
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- ฟันซี่ 35OD วัสดุอุดเรซินคอมโพสิตขนาดใหญ่
- ฟันซี่ 14 และ 44 ได้รับการรักษาคลองรากฟันแต่ยัง
ไม่ได้รับการบูรณะฟันที่เหมาะสม
- สันเหงือกว่างบริเวณฟันซี่ 15 16 23 24 26 36 37 46
และ 47
จากการประเมินการสบฟันพบว่า ผู้ป่วยมีระยะปลาย
ฟันหน้าใกล้สุดขณะพูด (closest speaking space) 1
มิลลิเมตร และระยะปลอดการสบขณะพัก (free-way space)
2 มิลลิเมตร ตามการศึกษาของ Turner และ Missirlian(23)
ผู้ป่วยกรณีนี้มีการสึกจัดอยู่ในประเภทที่ 2 (Category No.
2) คื อ ฟั น สึ ก มากแต่ ไ ม่ มี ก ารสู ญ เสี ย มิ ติ แ นวดิ่ ง ขณะสบ
(occlusal vertical dimension) ทันตแพทย์จงึ วางแผนฟืน
้ ฟู
สภาพช่องปาก ณ ต�ำแหน่งความสัมพันธ์ ในศูนย์ (centric
relation) เพือ
่ สร้างการสบฟันให้มเี สถียรภาพและมีพนื้ ทีเ่ พียง
พอต่อการบูรณะ เมื่อสอบถามถึงความคาดหวังด้านความ
สวยงามพบว่า ผู้ป่วยต้องการปรับลักษณะรูปร่างฟันหน้าบน
และสีฟนั ให้ขาวขึน้ จากผลการวินจิ ฉัยและการพูดคุยกับผูป้ ว่ ย
แผนการรักษาจึงประกอบด้วย ครอบฟันซี่ 11 12 13 14 21
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22 35 38 44 45 และสะพานฟันซี่ 25 ถึง 27 ร่วมกับฟันเทียม
บางส่วนถอดได้ฐานโลหะเพื่อทดแทนฟันในต�ำแหน่งซี่ 15 16
23 24 36 37 46 47 ซึ่งในกรณีนี้วางแผนในการใช้ระบบ
แคดแคมเข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการออกแบบและสร้าง
ชิ้นงาน

การสร้างฟันเทียมติดแน่น

เนื่องจากผู้ป่วยมีความคาดหวังทางด้านความสวยงาม
สูง ดังนั้นทันตแพทย์จึงเลือกท�ำการรักษาด้วยครอบฟันและ
สะพานฟัน โดยใช้วัสดุเซอร์โคเนียเซรามิกสร้างชิ้นงาน มีขั้น
ตอนการท�ำงานดังนี้
1. กรอเตรียมฟันหลักและพิมพ์ปากครั้งสุดท้าย (final
impression) ด้วยวัสดุโพลีไวนิลไซล็อกเซน (polyvinylsiloxane) เลือกสีของชิ้นงานบูรณะร่วมกับผู้ป่วย โดยใช้แถบ
สีฟันยี่ห้อ VITA Toothguide 3D-MASTER® (VITA
Zahnfabrik) สี 1M2 จากนั้นสร้างแบบถอด (die) และชิ้น
หล่อหลัก (master cast) ด้วยปลาสเตอร์หินชนิดที่ 4 (type
IV dental stone) ติดตั้ง (mounting) ชิ้นหล่อหลักเข้าสู่

รูปที่ 5

ภาพถ่ายก่อนการรักษาแสดงการสึกด้านบดเคี้ยวของฟันธรรมชาติโดยทั่วไป วัสดุบูรณะเก่าที่ไม่สมบูรณ์ และบริเวณไร้ฟัน

Figure 5

Pre-operative photographs demonstrate generalized occlusal tooth wearing, defective restorations and edentulous area.
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รูปที่ 6

ภาพรังสีแพโนรามา และภาพรังสีรอบปลายรากที่ใช้ประเมินและวางแผนการรักษา

Figure 6

Panoramic and periapical radiographs for evaluation and treatment planning.

กลอุปกรณ์ขากรรไกรจ�ำลองแบบปรับได้บางส่วน (Hanau™ ฟันหลักบนหน้าจอแสดงผล (รูปที่ 8)
4. สแกนแบบจ�ำลองขี้ผึ้งด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ เช่น
Modular, Whip Mix)
2. ขึ้นรูปแบบจ�ำลองขี้ผึ้งที่จ�ำลองรูปร่างชิ้นงานครอบ เดียวกับแบบถอด เลือกค�ำสั่งให้ โปรแกรมการออกแบบชิ้น
ฟันและสะพานฟัน ตรวจสอบแบบจ�ำลองขี้ผึ้งส�ำหรับครอบ งานซ้อนภาพเสมือนจริงของแบบจ�ำลองขีผ้ งึ้ ลงบนภาพเสมือน
ฟันรองรับฟันเทียมถอดได้ (surveyed crown) ให้มีวิถีการ จริงของซี่ฟันหลัก และก�ำหนดต�ำแหน่งขอบครอบฟันและ
ใส่ แอ่งรับ (rest seat) และบริเวณส่วนคอดที่เหมาะสม ตัด สะพานฟัน (รูปที่ 9)
5. เลือกวิถีการใส่และก�ำจัดส่วนคอดที่ขัดขวางการใส่
แต่งแบบจ�ำลองขีผ้ งึ้ ส�ำหรับชิน้ งานฟันหน้าบนให้มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับ
ครอบฟันและสะพานฟัน ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นต�ำแหน่งสีแดง
ชั้นพอร์ซเลนวีเนียร์ (porcelain veneering) (รูปที่ 7)
3. น�ำแบบถอดเข้าเครื่องสแกน 3 มิติ (Ceramill® จากนั้นก�ำหนดความหนาขอบชิ้นงาน (รูปที่ 10) เมื่อเสร็จสิ้น
Map 400, AmannGirrbach) เพื่ อ แปลงรู ป ร่ า งของซี่ กระบวนการออกแบบจึงส่งข้อมูลไปสู่โปรแกรมสร้างชิ้นงาน
6. เลือกชิ้นวัสดุเซอร์โคเนียร์ (Cercon®ht, Deguฟันหลักเป็นข้อมูลดิจิทัล และส่งข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมการ
ออกแบบชิ้นงาน (Ceramill® Mind design software, Dent) ที่จะใช้กลึงจากฐานข้อมูลในโปรแกรมสร้างชิ้นงาน
AmannGirrbach) ซึ่งสามารถแสดงภาพเสมือนจริงของซี่ จากนั้ น จั ด วางชิ้ น งานที่ อ อกแบบบนภาพเสมื อ นจริ ง ของ
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รูปที่ 7

แบบจ�ำลองขี้ผึ้งส�ำหรับครอบฟันรองรับฟันเทียมถอดได้ และแบบจ�ำลองขี้ผึ้งส�ำหรับชิ้นงานฟันหน้าบนที่ตัดแต่งให้มีพื้นที่ส�ำหรับชั้น
พอร์ซเลนวีเนียร์

Figure 7

Wax up models for surveyed crowns and cut back wax up models for porcelain veneering in upper anterior teeth.

รูปที่ 8

A)

Figure 8

A) Placing dies in 3D scanner B) Scanning dies by 3D scanner C) The virtual images of abutment teeth on the display

การวางแบบถอดในเครื่องสแกน 3 มิติ B) การสแกนแบบถอดโดยเครื่องสแกน 3 มิติ C) ภาพเสมือนจริงของซี่ฟันหลักบนหน้า
จอแสดงผล

monitor.
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การสแกนแบบจ�ำลองขี้ผึ้งด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ B) ภาพเสมือนจริงของแบบจ�ำลองขี้ผึ้ง C) โปรแกรมการออกแบบซ้อน
ภาพเสมือนจริงของแบบจ�ำลองขี้ผึ้งลงบนภาพเสมือนจริงของซี่ฟันหลัก D) การก�ำหนดขอบครอบฟันและสะพานฟัน

A)

Figure 9 A) Scanning wax up models by 3D scanner B) Virtual images of wax up models C) The designed program superimposed
the virtual wax up on the virtual abutment teeth D) Defining crown and bridge margin.

รูปที่ 10

A)

การเลือกวิถีการใส่ B) การปรับแต่งความหนาขอบชิ้นงาน

Figure 10 A) Choosing path of insertion B) Adjusting the thickness of restoration margin.

ชิ้นวัสดุ และสั่งการเครื่องกลึงระบบแคมให้เริ่มกลึงชิ้นงาน
8. เพิ่มชั้นพอร์ซเลนวีเนียร์ตามสีข องฟันที่ได้เลือก
®
(Ceramill Motion 2, AmannGirrbach) (รูปที่ 11)
ไว้บนชิ้นงานฟันหน้าบนด้วยวัสดุเซรามิกชนิดเฟลด์สปาร์
7. เมื่อกลึงชิ้นงานเสร็จ จึงตัดชิ้นงานออกจากชิ้นวัสดุ (VITAVM®9, VITA Zahnfabrik) แต่งชิ้นงานจนได้รูป
แล้วน�ำเข้าในเครื่องเผา (inFire HTC speed, Sirona ร่างที่ต้องการ แล้วน�ำเข้าเครื่องเผา (Vita V60 i-Line®,
Dental Systems) อุณหภูมิที่ใช้คือ 1,520 องศาเซลเซียส VITA Zahnfabrik) หลังจากนัน
้ ทาสารแต้มสีและสารเคลือบ
®
เวลาในการเผาประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที
(VITA AKZENT Plus, VITA Zahnfabrik) แล้วน�ำ
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การจัดวางชิ้นงานที่ออกแบบบนภาพเสมือนจริงบนชิ้นวัสดุ B) ชิ้นวัสดุหลังผ่านกระบวนการกลึงที่ควบคุมด้วยระบบแคม

Figure 11 A) Arranging the designed restorations on virtual block of material B) The block after milling process controlled by
CAM system.

กลับเข้าเครือ่ งเผาอีกครัง้ โดยใช้อณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 900 องศา
เซลเซียส และเวลาประมาณ 10-15 นาทีต่อรอบ
9. ลองชิ้นงานบูรณะในช่องปากผู้ป่วย กรอแต่งให้มี
สัมผัสด้านประชิด (interproximal contact) และการสบฟัน
(occlusal contact) ที่เหมาะสม เตรียมพื้นผิวชิ้นงานด้าน

รูปที่ 12

ในโดยการเป่าทราย (sand blasting) ด้วยผงอะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminium oxide) ขนาด 50 ไมครอน ที่ความ
ดัน 4 บาร์ นาน 20 วินาที(24) และยึดชิ้นงานบูรณะด้วยเรซิน
ซีเมนต์ชนิดเซลฟ์แอดฮีซีฟ (RelyX™ U200, 3M ESPE)
(รูปที่ 12)

ภาพถ่ายในช่องปากหลังยึดครอบฟันและสะพานฟันด้วยเรซินซีเมนต์ชนิดเซลฟ์แอดฮีซีฟ

Figure 12 Post-operative intraoral photographs after fixed crowns and bridges with self- adhesive resin cement.
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การสร้างชิ้นงานฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐาน ซึง่ แสดงภาพเสมือนจริงของชิน้ หล่อหลักและก�ำหนดต�ำแหน่ง
โลหะ
การสบฟันให้อัตโนมัติ (รูปที่ 13)

มีขั้นตอนการท�ำงาน ดังนี้
3. เลือกวิถีการใส่ โดยโปรแกรมแสดงเส้นแนวส�ำรวจ
1. พิมพ์ปากด้วยวัสดุอลั จิเนต (alginate) และน�ำไปเท และแบ่งปริมาณส่วนคอดเป็นสีที่แตกต่างกันบนชิ้นหล่อหลัก
แบบชิ้นหล่อหลัก
เสมือนจริง (รูปที่ 14)
2. น�ำชิ้นหล่อหลักบนและล่างเข้าเครื่องสแกน 3 มิติ
4. สัง่ การให้โปรแกรมปิดส่วนคอด (block out under(D900L Scanner, 3Shape Dental System) ส่งข้อมูล cut) จากนัน
้ ก�ำหนดบริเวณทีม่ ปี ริมาณส่วนคอดทีเ่ หมาะสมให้
ดิจิทัลของรูปทรงชิ้นหล่อหลักเข้าสู่โปรแกรมการออกแบบ เป็นทีอ่ ยูข่ องปลายแขนยึด และเลือกบริเวณลดแรงกด (relief
ชิ้นงาน (3Shape Software, 3Shape Dental System) area) (รูปที่ 15)

รูปที่ 13

ภาพเสมือนจริงของชิ้นหล่อหลัก A) บนและ B) ล่าง C) ต�ำแหน่งการสบฟันที่ก�ำหนดโดยโปรแกรมการออกแบบชิ้นงาน

Figure 13 Virtual images of A) maxillary and B) mandibular master casts C) Bite position set by designed program.

รูปที่ 14

การเลือกวิถีการใส่ โดยโปรแกรมการออกแบบชิ้นงานแสดงเส้นแนวส�ำรวจและส่วนคอดเป็นสีที่แตกต่างกันบนชิ้นหล่อหลัก
เสมือนจริง

Figure 14 Designing path of insertion. The designed program illustrates surveyed line and undercut on the virtual master cast in
different colors.
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การปิดส่วนคอดโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเลือกบริเวณที่มีปริมาณส่วนคอดที่เหมาะสมให้เป็นที่อยู่ของปลายแขนยึด
B) การก�ำหนดบริเวณลดแรงกด
A)

Figure 15 A) Blocking out undercuts by computer program and choosing proper undercut areas for retentive arms position
B) Defining relief area on edentulous area.

รูปที่ 16

การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของโครงโลหะ

Figure 16 Designing of metal framework components.

5. วางโครงร่างให้การยึดอยู่ (retentive framework)
ส่วนโยงย่อย (minor connector) ส่วนพักด้านบดเคี้ยว
(occlusal rest) แขนยึด แขนพยุง (reciprocal arm) และ
ส่วนโยงใหญ่ (major connector) ลงบนชิน้ หล่อหลักเสมือน
จริง (รูปที่16)
6. เมื่อออกแบบชิ้นงานเสร็จ จึงส่งข้อมูลการออกแบบ
ไปยังโปรแกรมสร้างชิ้นงาน (Objet studio software™,
Stratasys) และสัง่ การให้เครือ
่ งผลิตชิน้ งาน 3 มิติ (Objet30
Dental prime, Stratasys) สร้างแบบชิน
้ งานเพือ่ น�ำไปเหวีย่ ง
(sacrificial pattern) จากวัสดุเรซินอะคริลิก โดยสร้างขึ้น
พร้อมกับวัสดุรองรับ (supporting material) (รูปที่ 17A)
7. ก�ำจัดวัสดุรองรับออกและลองแบบชิ้นงานเพื่อน�ำไป
เหวีย่ งบนชิน้ หล่อหลัก ตรวจสอบความถูกต้องและความแนบ
สนิทของส่วนประกอบต่างๆ (รูปที่ 17B)

8. ฝังแบบชิน้ งานเพือ่ น�ำไปเหวีย่ งในวัสดุทนความร้อน
ส�ำหรับลงเบ้าฝัง (investment) รอจนวัสดุแข็งตัวแล้วน�ำเข้า
เครื่องเผาไล่เรซินอะคริลิก (Magma, Renfert) ที่อุณหภูมิ
1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
9. น�ำไปเหวี่ยงเป็นโครงโลหะผสมโคบอลต์โครเมียม
(cobalt-chromium alloys) จากนั้นลองโครงโลหะบนชิ้น
หล่อหลักและขัดแต่ง
10. ลองโครงโลหะในช่องปาก ท�ำการเสริมแต่งขอบ
(border molding) บริเวณส่วนขยายฐานฟันเทียม (freeend) ในขากรรไกรล่าง และพิมพ์ดว้ ยวัสดุพอลิซล
ั ไฟด์ (polysulfide) เพือ
่ สร้างชิน้ หล่อแปลง (altered cast) จากนัน้ เรียง
ซีฟ่ นั เทียม ออกแบบขอบเขตของเหงือกเทียมด้วยขีผ้ งึ้ สีชมพู
น�ำไปอัด เรซินหล่อฟันเทียม (denture resin packing) ขัด
แต่ง และใส่ชิ้นงานสุดท้ายให้แก่ผู้ป่วย (รูปที่ 18)
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แบบชิ้นงานเพื่อน�ำไปเหวี่ยงและวัสดุรองรับที่ท�ำจากเรซินอะคริลิก
และล่าง
A)
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B)

การลองแบบชิ้นงานเพื่อน�ำไปเหวี่ยงบนชิ้นหล่อหลักบน

Figure 17 A) Sacrificial patterns and supporting material made from acrylic resin B) Try in the patterns on maxillary and mandibular master casts.

รูปที่ 18

ภาพในช่องปากผู้ป่วยเปรียบเทียบ A) ก่อนและ B) หลัง ได้รับการบูรณะโดยการใส่ฟันเทียมติดแน่นและฟันเทียมถอดได้ฐานโลหะ

Figure 18 Intraoral photographs A) Pre-operative treatment and B) Post-operative treatment with fixed and removable prostheses.

บทวิจารณ์

การฟื้นฟูสภาพช่องปากในผู้ป่วยกรณีนี้ ทันตแพทย์
วางแผนการรักษาด้วยครอบฟันและสะพานฟันร่วมกับฟัน
เทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ เพื่อบูรณะการท�ำงานของ
อวัยวะบดเคี้ยว ลักษณะรูปร่างฟันที่เสียไปจากการสึกเหตุ
บดเคีย้ ว และบูรณะด้านความสวยงามตามความคาดหวังของ
ผู้ป่วย เซอร์โคเนียร์เซรามิกเป็นหนึ่งในวัสดุทางทันตกรรมที่

มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการสร้างชิน้ งานครอบฟันเซรา
มิกทัง้ ชิน้ (all ceramic crown) เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตเิ ชิงกล
ทีด่ ี มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับเนือ้ เยือ่ ในช่องปาก และมี
ความสวยงามคล้ายคลึงฟันธรรมชาติ(25) แต่วัสดุดังกล่าวยัง
มีข้อบกพร่องเรื่องความโปร่งแสง ซึ่งเป็นคุณสมบัติส�ำคัญที่
บอกค่าความสวยงามของเซรามิก วัสดุอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมเช่นกันคือ ลิเทียมไดซิลเิ กต (lithium disilicate)

ชม. ทันตสาร ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2563

131

เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลดีกว่าเซรามิกชนิดเฟลด์สปาร์และ
มีคุณสมบัติความโปร่งแสงที่ดี จากการศึกษาของ Harada
และคณะ(26) เปรียบเทียบความโปร่งแสงของวัสดุดงั กล่าวกับ
เซอร์โคเนียเซรามิกทีไ่ ด้รบั การพัฒนาด้านความโปร่งแสงเพือ่
ใช้บูรณะบริเวณที่ต้องการความสวยงามที่มีอยู่ในท้องตลาด
5 ชนิด พบว่าลิเทียมไดซิลเิ กตมีคา่ ความโปร่งแสงสูงกว่าเซอร์
โคเนียเซรามิกดังกล่าว อย่างไรก็ดีการศึกษานี้ได้กล่าวถึงข้อ
ด้อยของลิเทียมไดซิลเิ กตว่า ต้องการพืน้ ทีส่ ำ� หรับวัสดุ 1.5–2
มิลลิเมตร เพื่อผลการรักษาที่ดีทางคลินิก เมื่อเทียบกับเซอร์
โคเนียร์เซรามิก ทีส่ ามารถให้คา่ ความการต้านทานการแตกหัก
เทียบเท่าชิ้นงานครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง (porcelain
fused to metal crown) ด้วยความหนา 1 มิลลิเมตร เซอร์
โคเนียเซรามิกจึงเหมาะส�ำหรับการบูรณะแบบอนุรกั ษ์เนือ้ ฟัน
ซึ่งตรงกับที่กล่าวไว้ ในการศึกษาของ Amer และคณะ(27)
การเพิ่มชั้นพอร์ซเลนวีเนียร์ด้วยเซรามิกชนิดเฟลสปาร์เป็น
ทางเลือกหนึง่ ในการปรับปรุงคุณสมบัตดิ า้ นความสวยงามของ
ชิน้ งานเซอร์โคเนียเซรามิก(27-29) ทีใ่ ห้ผลทางคลินกิ ทีด่ ที งั้ ด้าน
ความสวยงามและการใช้งาน(30,31) ในกรณีผปู้ ว่ ยนีท้ นั ตแพทย์
จึงเลือกใช้วัสดุเซอร์โคเนียเซรามิกในการสร้างชิ้นงานครอบ
ฟันและสะพานฟันเพือ่ ลดการกรอแต่งฟัน โดยออกแบบครอบ
ฟันและสะพานเป็นเซอร์โคเนียทัง้ ชิน้ (monolithic zirconia)
ในฟันหลัง และท�ำการเพิม่ ชัน้ พอร์ซเลนวีเนียร์บนชิน้ งานเซอร์
โคเนียในฟันหน้าบน ก�ำหนดจุดสบฟันทั้งหมดอยู่บนเซอร์โคเนียเซรามิก(29,32,33)
การเก็บข้อมูลรูปร่างฟันและขากรรไกรเพื่อใช้ ในการ
ออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถ
ท�ำได้ 2 รูปแบบคือ การใช้เครื่องกราดวิเคราะห์ ในช่องปาก
สแกนฟันและขากรรไกรโดยตรง และการสแกนรอยพิมพ์หรือ
ชิ้นหล่อด้วยเครื่องกราดวิเคราะห์นอกช่องปาก (extraoral
scanner) การเก็บข้อมูลด้วยเครือ
่ งกราดวิเคราะห์ ในช่องปาก
มีข้อดีคือ มีความสะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล ลดเวลาใน
การรักษาแต่ละครั้ง เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วย ลด
ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ปากแบบดั้งเดิม และลด
พื้นที่ในการจัดเก็บชิ้นหล่อ(9,34) จากการศึกษาของ Guth
และคณะ(35) พบว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากการใช้เครือ่ งกราดวิเคราะห์
ในช่องปากมีความแม่นย�ำสูงกว่าการใช้เครื่องกราดวิเคราะห์
นอกช่องปาก คาดว่าเป็นผลมาจากการบิดเบีย้ วของรอยพิมพ์
และชิน้ หล่อ อย่างไรก็ดกี ารทดลองนีใ้ ช้แบบจ�ำลองส�ำหรับชิน้
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งานฟันเทียมบางส่วนติดแน่น 4 ยูนติ เป็นแบบอ้างอิง Ender
และคณะ(36) ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลรูปร่างฟันทั้งขา
กรรไกรที่ได้จากการใช้เครื่องกราดวิเคราะห์ ในช่องปากกับ
การพิมพ์ปากและเทชิน้ หล่อแบบดัง้ เดิมพบว่า การท�ำงานแบบ
ดั้งเดิมให้ข้อมูลที่มีความแม่นย�ำมากกว่าอย่างมีนัยยะส�ำคัญ
ทางสถิติ การศึกษานีจ้ งึ แนะน�ำการใช้เครือ่ งกราดวิเคราะห์ ใน
ช่องปากกรณีทที่ ำ� การบูรณะเฉพาะบริเวณเล็กๆ ซึง่ จะให้ผลที่
แม่นย�ำและมีความสะดวกสบายมากกว่า และยังมีการศึกษา
ของ Patzelt และคณะ(37) ที่ใช้เครื่องกราดวิเคราะห์ ในช่อง
ปากสแกนแบบจ�ำลองฟันหลักทีไ่ ด้รบั การกรอแต่ง 14 ซี่ พบว่า
ข้อมูลทีไ่ ด้มคี วามคลาดเคลือ่ นไปจากแบบจ�ำลองอ้างอิง 170
ไมโครเมตรโดยเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นนีเ้ ริม่ จากบริเวณฟัน
หน้าและเพิม่ มากขึน้ ในฟันหลัง ผูท้ ดลองอธิบายว่าอาจเกิดจาก
ลักษณะทางกายวิภาคที่ไม่ชัดเจนของฟันหน้าส่งผลต่อเนื่อง
ให้เกิดการบิดเบี้ยวของข้อมูลภาพเสมือนจริงของฟันหลัง
และการเปลี่ยนรูปขณะอ้าปากของขากรรไกรล่างท�ำให้เกิด
ความคลาดเคลือ่ นของข้อมูลภาพเสมือนจริงเมือ่ ท�ำการสแกน
บริเวณฟันกราม จากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้เครือ่ งกราด
วิเคราะห์ ในช่องปากกับเครือ่ งกราดวิเคราะห์นอกช่องปากของ
(38)
Flugge และคณะ พบว่าเครือ
่ งกราดวิเคราะห์นอกช่องปาก
มีความแม่นย�ำสูงกว่าเมือ่ น�ำมาใช้เก็บข้อมูลฟันทัง้ ขากรรไกร
โดยในการศึกษากล่าวว่า เครือ่ งกราดวิเคราะห์นอกช่องปากมี
การเคลือ่ นทีข่ องแท่นรองรับแบบจ�ำลองในมุมต่างๆ ท�ำให้เก็บ
ภาพบริเวณทีม่ สี ว่ นคอดหรือส่วนโค้งได้ดกี ว่า ซึง่ การเก็บภาพ
ของเครือ่ งกราดวิเคราะห์ ในช่องปากอาจมีความคลาดเคลือ่ น
จากการขยับตัวของผู้ป่วย พื้นที่ในช่องปากที่จ�ำกัด ความชื้น
และน�ำ้ ลาย เป็นต้น ในส่วนการสร้างชิน้ งานฟันเทียมบางส่วน
ถอดได้ มีรายงานผู้ป่วยกล่าวถึงการใช้เครื่องกราดวิเคราะห์
ในช่องปากเก็บข้อมูลฟันและเนื้อเยื่ออ่อนเพื่อน�ำไปออกแบบ
และสร้างโครงโลหะโดย Kattadiyil และคณะ(9) พบว่าโครง
โลหะที่ได้มีความแนบสนิทดี สามารถน�ำไปใช้ ในการรักษา
ผู้ป่วยได้จริงทางคลินิก อย่างไรก็ดีรายงานผู้ป่วยดังกล่าว
นี้ได้ ใช้เครื่องกราดวิเคราะห์ ในช่องปากเก็บข้อมูลลักษณะ
ฟันและสันเหงือกว่าง เพื่อสร้างชิ้นงานโครงโลหะชนิดมีฟัน
รองรับ (tooth-borne) ซึ่งมีการกล่าวในรายงานถึงข้อจ�ำกัด
ของเครือ่ งกราดวิเคราะห์ ในช่องปากในการจับภาพส่วนขยาย
ของเนื้อเยื่อที่มีการเคลื่อนที่ เพื่อสร้างชิ้นงานโครงโลหะชนิด
มีเนื้อเยื่อรองรับ (tissue-borne) จากผลการทดลองและ
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รายงานผูป้ ว่ ยข้างต้น ทันตแพทย์จงึ เลือกใช้การพิมพ์ปากแบบ
ดั้งเดิมและสแกนชิ้นหล่อหลักด้วยเครื่องกราดวิเคราะห์นอก
ช่องปากในห้องปฏิบัติการ ทั้งชิ้นงานฟันเทียมติดแน่นและ
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ อย่างไรก็ดคี วามแม่นย�ำของข้อมูลที่
ได้จากเครือ่ งกราดวิเคราะห์นอกช่องปากยังคงขึน้ กับคุณภาพ
ของรอยพิมพ์และการจัดการชิ้นหล่อที่เหมาะสม
ขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยนั้ น มี ข ้ อ ดี ที่ พ บจากการท� ำ งานในกรณี ศึ ก ษานี้ คื อ
โปรแกรมการออกแบบสามารถค�ำนวณและแสดงค่าต่างๆ
ให้ผู้ ใช้งานมองเห็นได้ชัดเจน เช่น การก�ำหนดความหนาของ
ชิ้นงานครอบฟันในบริเวณต่างๆ การหาค่าส่วนคอดที่เหมาะ
สมส�ำหรับตะขอยึดในชิ้นงานฟันเทียมบางส่วนถอดได้ และ
แสดงให้เห็นบริเวณที่อาจเป็นปัญหากับชิ้นงานสุดท้าย ท�ำให้
ผู้ ใช้งานสามารถแก้ไขชิ้นงานได้ทันที รวมทั้งยังมีระบบการ
ท�ำงานอัตโนมัติที่ช่วยให้การออกแบบชิ้นงานมีความสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น เช่น การก�ำหนดขอบของครอบฟันและ
สะพานฟันโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวางส่วนประกอบ
ต่างๆ ของชิ้นงานฟันเทียมบางส่วนถอดได้สามารถท�ำได้ง่าย
กว่าการวางแบบขี้ผึ้งแบบดั้งเดิม เนื่องจากมีรูปแบบส�ำเร็จ
ในโปรแกรมการออกแบบที่ผู้ ใช้งานสามารถเลือกและน�ำไป
วางบนภาพเสมือนจริงของชิ้นหล่อได้ ณ ต�ำแหน่งที่ต้องการ
นอกจากนี้การออกแบบโครงโลหะในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ยังช่วยลดขัน้ ตอนการสร้างแบบหล่อทนความร้อนและการวาง
แบบขีผ้ งึ้ ตามกระบวนการแบบดัง้ เดิม แต่การออกแบบด้วยวิธี
ดังกล่าวนี้มีข้อด้อยคือ ผู้ ใช้งานต้องมีความช�ำนาญในการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการออกแบบชิน้ งานนัน้ ๆ ซึง่
ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและเสียค่าใช้จา่ ยเพือ่ เรียนรูร้ ะบบจาก
บริษัทผู้ผลิต หากขาดความรู้และความช�ำนาญอาจใช้เวลาใน
การออกแบบมากกว่าการท�ำงานในระบบดัง้ เดิม หรือไม่ได้ชนิ้
งานทีม่ ลี กั ษณะตามต้องการ และแม้วา่ โปรแกรมการออกแบบ
จะมีระบบอัตโนมัติช่วยในการท�ำงาน แต่ผู้ ใช้งานต้องมีความ
รู้ความเข้าใจพื้นฐานของการออกแบบชิ้นงานบูรณะ อีกทั้ง
คุณภาพข้อมูลของฟันและเนือ้ เยือ่ ทีเ่ ก็บมายังคงมีความส�ำคัญ
ต่อการออกแบบและสร้างชิน้ งาน เพราะฉะนัน้ การกรอเตรียม
ฟันหลักที่ดีและการก�ำหนดค่าต่างๆ ของชิ้นงานบูรณะที่ถูก
ต้อง มีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
ผลทางคลินิกของชิ้นงานที่ได้จากการใช้งานระบบแคด
แคมพบว่า ทันตแพทย์สามารถใส่ครอบฟันและสะพานฟัน
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ลงในต�ำแหน่งและสร้างการสบฟันได้ตามแผนการรักษาที่
ออกแบบไว้ หลังการกรอแก้ไขบริเวณสัมผัสด้านประชิดและ
ด้านบดเคี้ยวของชิ้นงานเพียงเล็กน้อย เมื่อตรวจสอบด้วย
เครื่องมือตรวจฟัน (explorer) พบขอบชิ้นงานแนบสนิทดี
ซึ่งผลการรักษาสอดคล้องกับการศึกษาของ Santosh และ
คณะ(39) ที่พบว่าการสร้างครอบฟันเซอร์โคเนียเซรามิก ด้วย
ระบบแคดแคมมีความคลาดเคลือ่ นของชิน้ งานน้อยกว่าครอบ
ฟันโลหะที่สร้างด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม Batson และคณะ(40)
ศึกษาถึงครอบฟันเซอร์โคเนียเซรามิกทีใ่ ช้ ในผูป้ ว่ ยจริงพบว่า
ชิ้นงานร้อยละ 80 ไม่ต้องกรอแก้ไขบริเวณด้านสบฟัน และมี
ความคลาดเคลื่อนทางระนาบแนวนอนของขอบครอบฟันอยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทางคลินิก นอกจากนี้ Boitelle และ
คณะ(41) ได้กล่าวในงานวิจยั ว่าระบบแคดแคมช่วยสร้างชิน้ งาน
บูรณะทีม่ คี วามแนบสนิทดีกว่าชิน้ งานทีส่ ร้างด้วยระบบดัง้ เดิม
ชิน้ งานฟันเทียมถอดได้ฐานโลหะในกรณีศกึ ษานี้ ใช้การ
สร้างแบบชิ้นงานเพื่อน�ำไปเหวี่ยงเพื่อสร้างชิ้นงานโครงโลหะ
เนือ่ งจากในประเทศไทยการสร้างชิน้ งานฟันเทียมถอดได้ฐาน
โลหะด้วยระบบแคดแคมยังมีเพียงการผลิตด้วยวิธีดังกล่าวนี้
เท่านัน้ ผลของการรักษาพบว่าฟันเทียมทีไ่ ด้มเี สถียรภาพและ
การยึดอยู่ที่ดี มีการกรอแต่งโครงโลหะเล็กน้อยเพื่อให้โครง
โลหะใส่ลงในต�ำแหน่ง มีความแนบสนิทที่ดีให้ผลยอมรับได้
ในทางคลินิก ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผู้ป่วยของ Bibb และ
คณะ(22) ทีพ่ บว่าชิน้ งานโครงโลหะของฟันเทียมถอดได้ทสี่ ร้าง
ด้วยระบบแคดแคมสามารถใส่ลงในต�ำแหน่งที่เหมาะสมภาย
หลังการกรอแต่งเล็กน้อย Jiang และคณะ(42) ท�ำการทดลอง
สร้างชิน้ งานโครงโลหะจากเรซินอะคริลกิ เพือ่ น�ำไปเหวีย่ ง แล้ว
ตรวจสอบความแนบสนิทของโครงโลหะโดยใส่ลงบนชิน้ หล่อ
พบความแนบสนิทที่ดี แต่มีข้อบกพร่องจากการเหวี่ยงโลหะ
เข้าไม่เต็มบริเวณแขนยึด 1 ต�ำแหน่ง ทัง้ นีค้ วามคลาดเคลือ่ นที่
เกิดขึ้นกับชิ้นงานอาจเกิดจากความแตกต่างของชิ้นหล่อหลัก
กับลักษณะภายในช่องปาก ความคลาดเคลือ่ นในขัน้ ตอนการ
ออกแบบและการผลิตชิ้นงานเพื่อน�ำไปเหวี่ยง หรือขั้นตอน
การเหวีย่ งโครงโลหะ Kim และคณะ(43) ได้ทำ� การศึกษาโครง
โลหะทีส่ ร้างโดยใช้ลำ� แสงเลเซอร์หลอมในห้องปฏิบตั กิ ารโดย
เปรียบเทียบคุณสมบัตเิ ชิงกลทีไ่ ด้ กับการสร้างโครงโลหะด้วย
กระบวนการอื่นๆ ในระบบแคม พบว่าการใช้ล�ำแสงเลเซอร์
หลอมโลหะให้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี ซึ่งอาจเป็น
แนวทางในการสร้างโครงโลหะที่มีความแม่นย�ำมากขึ้น จาก
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การลดความคลาดเคลือ่ นของกระบวนการเหวีย่ ง แต่หากดูผล
ขอบคุณบริษัท ที.แคร์ พลัส เดนทัลแล็บ จ�ำกัด และ
(44)
การศึกษาของ Arnold และคณะ พบว่าการสร้างชิ้นงาน บริษัท สายน�้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จ�ำกัด ที่เอื้อเฟื้อ
จากการใช้ลำ� แสงเลเซอร์หลอมโลหะกลับมีความคลาดเคลือ่ น สถานที่ในการเก็บภาพขั้นตอนการท�ำงานต่างๆ ในการสร้าง
สูงกว่าการสร้างแบบชิ้นงานเพื่อน�ำไปเหวี่ยง ทั้งระนาบแนว ชิ้นงานฟันเทียมติดแน่น และฟันเทียมถอดได้
นอนและระนาบแนวตัง้ ซึง่ การใช้งานระบบแคดแคมในงานฟัน
เทียมถอดได้ ยังมีการศึกษาในห้องปฏิบัติการและการใช้งาน เอกสารอ้างอิง
ในผู้ป่วยจริงไม่มากนัก จึงยังคงต้องท�ำการศึกษาและพัฒนา 1. Ferro KJ. The glossary of prosthodontic terms.
J Prosthet Dent 2017; 117(5): e1-e105.
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