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บทคัดย่อ

ระบบแคดแคมได้รบั ความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบัน ทั้งการสร้างครอบฟันถาวรและครอบฟันเฉพาะ
กาลเนื่องจากให้ความแม่นย�ำในการขึ้นรูปชิ้นงาน ลดระยะ
เวลาในการรักษา ส�ำหรับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์
ทีจ่ ำ� เป็นต้องอาศัยวัสดุสำ� หรับสร้างครอบฟันเฉพาะกาลทีม่ ี
ความแข็งแรง ทนแรงบดเคี้ยวตามหน้าที่ ให้ความสวยงาม
เป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วย มีความแนบสนิทบริเวณขอบ
สามารถปกป้องฟันหลักจากแบคทีเรียได้ วัสดุแคดแคม
พอลิเมทิลเมทาไครเลต (พีเอ็มเอ็มเอ) จึงเป็นทางเลือกหนึง่
ในการใช้งานเนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตติ ามต้องการส�ำหรับใช้ทำ�
ครอบฟันเฉพาะกาล อีกทัง้ วัสดุทนี่ ำ� มาขึน้ รูปนัน้ ผ่านการเกิด
พอลิเมอร์อย่างสมบูรณ์ภายใต้สภาวะทีเ่ หมาะสม ท�ำให้วสั ดุ
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Abstract
CAD/CAM system is widely used in fabrication of definitive and provisional crowns
because of its accuracy as well as time saving.
Dental prosthodontic treatments employ the
provisional crowns which have the strength to
endure the functional loading, meets the patient’s
satisfaction in esthetic aspect and provide marginal
adaptation protecting the abutment from bacteria. CAD/CAM Polymethyl metacrylate (PMMA)
become an alternative material for provisional
crowns due to its appropriate properties. The
restoration has the completed polymerization under
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มีรพู รุนและมอนอเมอร์ตกค้างน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับวัสดุ
เรซินแบบดัง้ เดิม ช่วยลดการระคายเคืองต่อเนือ้ เยือ่ ในช่อง
ปาก และครอบฟันเฉพาะกาลมีเสถียรภาพของสีเมื่อผ่าน
การใช้งานเป็นเวลานาน

the optimum condition, which reduces the residual

ค�ำส�ำคัญ: แคดแคมพีเอ็มเอ็มเอ ครอบฟันเฉพาะกาล พอลิเมทิลเมทาไครเลต

Keywords: CAD/CAM PMMA, provisional

บทน�ำ

ครอบฟันเฉพาะกาล (provisional crown) ในงาน
ฟันเทียมติดแน่นบางส่วน (fixed partial dentures) คือสิ่ง
ประดิษฐ์ที่ใช้ทดแทนฟันหลักที่ถูกกรอแต่งเพื่อท�ำครอบฟัน
หรือสะพานฟันจนกระทั่งสิ่งประดิษฐ์ถาวรได้รับการขึ้นรูป
และยึดติดกับฟันหลักในช่องปากของผู้ป่วย ในงานฟันเทียม
ติดแน่นบางส่วน ครอบฟันเฉพาะกาลมีความส�ำคัญอย่างมาก
เนื่องจากช่วยปกป้องเนื้อเยื่อใน (pulpal tissues) ป้องกัน
การปนเปื้อนของแบคทีเรีย คงสภาพเนื้อเยื่อปริทันต์ โดย
ครอบฟันหรือสะพานฟันเฉพาะกาลควรสร้างให้มีลักษณะที่
ถูกต้องเพื่อไม่ให้ฟันหลักเคลื่อนที่หรือบิดหมุน รวมถึงคง
ต�ำแหน่งการสบฟันที่ถูกต้อง คงความสวยงาม ช่วยในการ
บดเคี้ยวโดยไม่ส่งผลต่อการออกเสียงของผู้ป่วย(1) สามารถ
ใช้เป็นต้นแบบเพื่อพิจารณารูปร่างเค้ารูป (contour) สัมผัส
ประชิด (proximal contact) และการสบฟันได้ เพื่อน�ำไป
สร้างครอบฟันหรือสะพานฟันถาวรต่อไป(2)
ครอบฟันเฉพาะกาลในอุดมคติควรมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี(3)
้
1) มีความแข็งแรงที่เพียงพอ ทนต่อแรงบดเคี้ยวได้
2) มีความสมบูรณ์บริเวณขอบ (marginal integrity)
3) ต้านทานต่อการสึก (wear resistance)
4) ไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อช่องปาก
5) สามารถขึ้นรูปและซ่อมแซมได้ง่าย
6) ให้ความสวยงามเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วย
7) ราคาเหมาะสม
ปัจจุบันการสร้างครอบฟันเฉพาะกาลจากวัสดุสีเหมือน
ฟันได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากความต้องการด้าน
ความสวยงามของผู้ป่วย ซึ่งมีวัสดุหลายชนิดให้ทันตแพทย์
เลือกใช้ตามคุณสมบัติด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความ
แข็งแรง ความสวยงาม ความยากง่ายของการใช้งาน(4)

porosity and monomer compared to conventional
resin, diminishing oral tissue irritation and having
color stability in a long-term use.

crowns , polymethyl metacrylate

ทันตแพทย์ควรเลือกวัสดุโดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความแนบสนิทบริเวณขอบ (marginal adaptation) การน�ำความร้อนต�่ำ (low thermal
conductivity) การไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในและเหงือก
ความยากง่ายต่อการท�ำความสะอาด สร้างเค้ารูป ปรับแต่ง
และซ่อมแซม ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จในการรักษา ในงานฟันเทียมชนิดติดแน่นบางส่วนแบบ
ยาว (long-span fixed partial denture) ควรใช้วัสดุที่ทน
แรงดึง (tensile strength) มากกว่า ครอบฟันเฉพาะกาล
ในฟันหน้าควรใช้วัสดุที่ให้ความสวยงามมากว่าฟันหลัง หรือ
ครอบฟันเฉพาะกาลที่ใช้งานในระยะยาวต้องเลือกใช้วัสดุที่
มีความคงทนตลอดระยะเวลาในการรักษา จากคุณสมบัติที่
แตกต่างกันของวัสดุแต่ละชนิด จึงควรเลือกใช้วัสดุให้เหมาะ
สมโดยใช้สว่ นประกอบทางเคมี คุณสมบัตทิ างกายภาพ ความ
ง่ายในการขึน้ รูปวัสดุ ประสบการณ์และทักษะของทันตแพทย์
เป็นพื้นฐานในการพิจารณา(2)
โดยทั่วไปแล้วเทคนิคการขึ้นรูปวัสดุส�ำหรับครอบฟัน
เฉพาะกาลท�ำได้ทั้งแบบสร้างขึ้นมาเอง (custom made)
หรือใช้วัสดุส�ำเร็จรูป (preformed materials) โดยสามารถ
ท�ำได้ทั้งวิธีตรง (direct technique) วิธีทางอ้อม (indirect
technique) หรือทัง้ สองวิธรี วมกัน (combined technique)
ซึง่ วิธตี รงต้องใช้เวลาท�ำหัตถการข้างเก้าอีแ้ ละอาศัยทักษะของ
ทันตแพทย์ แต่หากเลือกใช้วิธีทางอ้อมอาจมีค่าใช้จ่ายและใช้
เวลาในห้องปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น(2)
เรซินอะคริลกิ เป็นวัสดุทนี่ ยิ มน�ำมาใช้ทำ� ครอบฟันเฉพาะ
กาลโดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะเปราะ (brittle) แต่ข้อดีคือ
สามารถเติมหรือกรอก�ำจัดส่วนเกินได้งา่ ย(5) โดยมีหลายชนิด
ได้แก่
1) เรซินชนิดพอลิเมทิลเมทาไครเลต (polymethyl
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การเกิดพอลิเมอร์ของคอมโพสิตเป็นแบบคู่ (dual-polymerization) ในสภาวะคล้ายยาง (rubbery stage) วัสดุจะมีความ
แข็ง (rigid) มาก ท�ำให้ปรับแต่งได้ยาก โดย Luthardt และ
คณะ(10) ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบวัสดุที่เกิดพอลิเมอร์แบบ
คู่และชนิดบ่มเอง (autopolymerization) ให้ข้อเสนอแนะ
ว่าในทางคลินิก การใช้วัสดุชนิดบ่มเอง เช่น เรซินอะคริลิก
แบบดั้งเดิม มีข้อได้เปรียบคือปรับแต่งได้ง่าย เนื่องจากหาก
วัสดุปรับแต่งยากจะส่งผลต่อความสมบูรณ์บริเวณขอบของ
ครอบฟันเฉพาะกาล
ส�ำหรับวัสดุที่ใช้ท�ำครอบฟันเฉพาะกาลในทางคลินิกที่
นิยมใช้มากที่สุดคือพอลิเมทิลเมทาไครเลตหรือพีเอ็มเอ็มเอ
(polymethyl methacrylate ; PMMA) เนือ
่ งจากมีขอ้ ดีคอื
ความแข็งแรงสูง มีเสถียรภาพของสีและง่ายต่อการซ่อมแซม
สามารถขึ้นรูปได้ทั้งวิธีตรงและวิธีทางอ้อม แต่อย่างไรก็ตาม
วัสดุพเี อ็มเอ็มเอมีขอ้ ด้อยคือคายความร้อนขณะเกิดพอลิเมอร์
อาจส่ ง ผลท� ำ ลายเนื้ อ เยื่ อ ในหรื อ เกิ ด การหดตั ว ขณะเกิ ด
พอลิเมอร์ (polymerization shrinkage) ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนรูปของครอบฟันเฉพาะกาลได้(11,12)

methacrylate resins)

2) เรซิ น ชนิ ด พอลิ เ อทิ ล เมทาไครเลต
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(polyethyl

methacrylate resins)

3) แบบผสม (combinations) เช่น เรซินชนิดพอลิเมทิลเมทาไครเลตร่วมกับเรซินชนิดพอลิเอทิลเมทาไครเลต
4) คอมโพสิต (composites)(2,5-7)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัตทิ างกายภาพ
ของเรซินชนิดต่างๆ โดยเมื่อเปรียบเทียบวัสดุสองชนิดคือ
เรซินอะคริลิกและคอมโพสิตที่นิยมใช้สร้างครอบฟันเฉพาะ
กาลจะเห็นว่าคอมโพสิตมีความแข็งแรงมากกว่า เนื่องจากมี
ส่วนประกอบของแมทริกซ์อินทรีย์ (organic matrix) และ
อนุภาควัสดุอัดแทรกอนินทรีย์ (inorganic filler particles)
โครงสร้างมีลักษณะพอลิเมอร์แบบเชื่อมโยงข้าม (crosslinked polymer structure) ของสายมอนอเมอร์ ขณะที่
เรซินอะคริลิกแบบดั้งเดิม (conventional acrylic resin)
สายมอนอเมอร์จะมีลกั ษณะเป็นเส้นตรง(8,9) อย่างไรก็ตามมีผู้
ใช้งานจ�ำนวนหนึง่ พบว่าการจัดการกับวัสดุคอมโพสิตระหว่าง
การใช้งานช่วงก่อนการแข็งตัวนัน้ ท�ำได้คอ่ นข้างยาก เนือ่ งจาก

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเรซินชนิดต่างๆ ส�ำหรับสร้างครอบฟันเฉพาะกาล(2,6)
Table 1

Comparison of physical properties for provisional resin restorations fabrication.(2,6)

คุณสมบัติทางกายภาพที่ต้องการ

(desired physical properties)

อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงน้อยขณะเกิดพอลิเมอร์
ความแข็งผิว
ความแนบสนิทบริเวณขอบ
ความต้านทานการสึก
ความแข็งแรง
ความเรียบผิวและความสามารถในการขัดแต่ง
เสถียรภาพของสี
ความต้านทานต่อการยึดเกาะของคราบสี

เมทิลเมทา เอทิลเมทา บิส-จีเอ็มเอ วิสิเบิลไลท์-พอลิเมอร์ ไรซ์
ไครเลท
ไครเลท คอมโพสิต
คอมโพสิต
✓✓

✓✓✓

✓✓✓✓

✓

✓✓✓

✓

✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓

✓✓

✓✓✓✓

✓

✓

✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓

✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓✓

✓

✓

มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ต้องการสูงสุด , ✓ มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ต้องการต�่ำสุด
(ดัดแปลงจาก Burns และคณะในปี 2003(2), Wang และคณะในปี 1989(6))
✓✓✓✓

ชม. ทันตสาร ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2563

28

CM Dent J Vol. 41 No. 2 May-August 2020

ตารางที่ 2 ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบทางคลินิกส�ำหรับเรซินชนิดพอลิเมทิลเมทาไครเลต(2)
Table 2

Clinical advantages and disadvantages for polymethyl metacrylate resin.(2)

ข้อได้เปรียบ
• ทนทาน (ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด)
• มีเสถียรภาพของสีและให้ความสวยงาม
• ให้ความแนบสนิทบริเวณขอบ
• สามารถขัดแต่งได้
• ราคาเหมาะสม

ข้อเสียเปรียบ
• เกิดความร้อนขณะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
• หดตัวขณะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
• ต้านทานการสึกต�่ำ
• ระคายเคืองเนื้อเยื่อในจากมอนอเมอร์ส่วนเกิน
• มีกลิ่นรุนแรง

(ดัดแปลงจาก Burns และคณะในปี 2003(2))

เรซินชนิดพอลิเมทิลเมทาไครเลต (polymethyl และน�ำแม่พิมพ์ ใส่บนแบบจ�ำลองที่ฟันหลักได้ผ่านการกรอ
methacrylate resins)

เรซินชนิดพอลิเมทิลเมทาไครเลตหรือพีเอ็มเอ็มเอ มี
การใช้งานครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1940(13) เพือ่ ใช้เป็นวัสดุสำ� หรับ
สร้างครอบฟันเฉพาะกาลมาจนถึงปัจจุบัน(2) Plant และ
คณะ(14) แนะน�ำให้ ใช้สร้างครอบฟันเฉพาะกาลด้วยการขึน้ รูป
แบบวิธที างอ้อม เนือ่ งจากพบว่าอุณหภูมภิ ายในของเนือ้ เยือ่ ใน
(intrapulpal temperature) เพิ่มขึ้นโดยสัมพันธ์กับการเกิด
พอลิเมอร์ของเรซินชนิดพอลิเมทิลเมทาไครเลต โดยเรซิน
ชนิดพอลิเมทิลเมทาไครเลตมีข้อดีและข้อด้อยทางคลินิกดัง
แสดงในตารางที่ 2

เทคนิคการขึ้นรูปครอบฟันเฉพาะกาล

การขึ้นรูปครอบฟันเฉพาะกาลด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิม
สามารถท�ำได้ทั้งวิธีตรงและวิธีทางอ้อม โดยวิธีตรงเหมาะ
ส�ำหรับขึ้นรูปครอบฟันเฉพาะกาล 1 ถึง 4 ยูนิต สามารถท�ำได้
หลายวิธี เช่น ใช้วัสดุส�ำเร็จรูปเซลลูโลสอะซิเทต (cellulose
acetate) ร่วมกับการเสริมฐานด้วยเรซินอะคริลิก เพื่อให้เกิด
ความแนบสนิทก่อนยึดติดกับฟันหลัก หรืออัดวัสดุส�ำหรับ
สร้างครอบฟันเฉพาะกาลในวัสดุพิมพ์ปากหรือโครงท�ำเบ้า
สุญญากาศ (vacuum forming)(15) แต่วธิ ตี รงนีส้ ง่ ผลให้เกิด
ภยันตราย (trauma) ต่อเนื้อเยื่อเหงือกรอบฟันหลักจากการ
เกิดพอลิเมอร์ จึงไม่แนะน�ำให้ขึ้นรูปครอบฟันเฉพาะกาลด้วย
วิธีตรง หากสามารถท�ำด้วยวิธีทางอ้อมได้(3,16)
วิธีทางอ้อม ส่วนใหญ่นิยมขึ้นรูปด้วยวัสดุเรซินอะคริลิก
หรือคอมโพสิต โดยอัดวัสดุในแม่พิมพ์ (mold) ที่ถอดเค้า
รูปจากการแต่งขี้ผึ้งเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic wax up)

แต่งเรียบร้อยแล้ว ข้อดีของวิธนี คี้ อื ป้องกันอันตรายต่อเนือ้ เยือ่
ในจากการสัมผัสกับมอนอเมอร์และความร้อนจากการเกิด
พอลิเมอร์(2,15)
ปัจจุบันมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และงานผลิตหรือแคดแคม (computer aided design/computer aided manufacturing ; CAD/CAM) ในการขึ้น
รูปครอบฟันเฉพาะกาลได้เช่นเดียวกับครอบฟันถาวรโดยใช้
การพิมพ์แบบออปติคอล (optical impression) ช่วยหลีก
เลี่ยงความรู้สึกไม่สบายของผู้ป่วยได้ วัสดุที่ใช้ท�ำครอบฟัน
เฉพาะกาลในงานแคดแคมเป็นชิน้ วัสดุทผี่ า่ นการเกิดพอลิเมอร์
มาแล้ว จึงช่วยป้องกันความร้อนและการหดตัวขณะเกิด
พอลิเมอร์(17-19) และสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน
ได้ดี(20)

วัสดุสำ� หรับขึน้ รูปครอบฟันเฉพาะกาลด้วยระบบ
แคดแคม

1) อะคริเลตพอลิเมอร์ (acrylate polymer) เช่น ยี่ห้อ
ไอพีเอสอะคริลแคด (IPS acrylCAD®, Ivoclar Vivadent
AG , German) คือวัสดุกลุม
่ พอลิเมอร์ทถี่ กู คิดค้นขึน้ มาเพือ่
ใช้งานแทนขี้ผึ้ง ผลิตอยู่ในรูปแบบของเรซินพอลิเมอร์บล็อก
ขึ้นรูปเป็นชิ้นงานต่างๆ ด้วยการกลึง โดยจากการศึกษาของ
(21)
Lalande และคณะ เปรียบเทียบการเหวีย
่ ง (casting) ชิน้
งานจากขี้ผึ้ง และการกลึงชิ้นงานจากอะคริเลตพอลิเมอร์ ทั้ง
สองวิธไี ม่พบว่ามีความแตกต่างของความคลาดเคลือ่ นบริเวณ
ขอบ (marginal discrepancy) ของชิ้นงาน

ชม. ทันตสาร ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2563

2) พอลิ อี เ ทอร์ อี เ ทอร์ คี โ ตนหรื อ พี อี อี เ ค (Polyetheretherketone; PEEK) เช่ น ยี่ ห ้ อ เซรามิ ล พี อี อี เ ค
(Ceramill® PEEK, Amann Girrbach, Austria) เป็น
วัสดุพอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกกึ่งผลึก (semi-crystalline
thermoplastic polymer) ถูกน�ำมาใช้ ในทางทันตกรรม
เนือ่ งจากมีขอ้ ดีคอื มีความแข็งแรงและต้านทานต่อการแตกหัก
สูง มีน�้ำหนักเบา ใกล้เคียงกับพอลิเมทิลเมทาไครเลต กรอ
แต่งได้ง่ายและมีสีขาวใกล้เคียงฟันธรรมชาติ จึงใช้เป็นวัสดุ
ทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้โลหะ เช่น เป็นหลักยึดชั่วคราว
ของรากเทียมในฟันหน้า (22) แต่มีข้อเสียในแง่ของความ
สวยงามเนื่องจากความทึบแสงของวัสดุท�ำให้ ไม่สามารถใช้
งานเป็นวัสดุบูรณะแบบชิ้นเดียวได้ (monolithic restoration)

(23)

3) พอลิเอทิลเมทาไครเลต (Polyethyl metacrylate)
เช่น ยี่ห้อทริม (Trim®, Bosworth Skokie, USA) มี
คุณสมบัติด้านความแข็งแรงต�่ำกว่าพอลิเมทิลเมทาไครเลต
แต่มขี อ้ ดีคอื อุณหภูมเิ ปลีย่ นแปลงน้อยขณะเกิดพอลิเมอร์ จึง
เหมาะส�ำหรับใช้ขนึ้ รูปครอบฟันเฉพาะกาลแบบดัง้ เดิมด้วยวิธี
ตรง และใช้เป็นวัสดุส�ำหรับครอบฟันที่ใช้งานในระยะสั้น(2)
4) แคดแคมพีเอ็มเอ็มเอเบสพอลิเมอร์ (CAD/CAM
PMMA-based polymers) เช่น ยี่ห้อเซรามิลเทม (Ceramill® Temp, Amann Girrbach, Austria) มีความแข็ง
แรงมากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับเรซินอะคริลกิ แบบดัง้ เดิม จึง
สามารถทนต่อการขึน้ รูปด้วยวิธกี ารกลึงได้(4) นอกจากนีว้ สั ดุมี
ความเป็นเนือ้ เดียวกัน (homogeneity) ลดความพรุนในเนือ้
วัสดุและไม่เกิดการหดตัวเนื่องจากเกิดพอลิเมอร์ เพราะวัสดุ
เกิดพอลิเมอร์ ในขั้นตอนการผลิตภายใต้อุณหภูมิและแรงดัน
ที่สูง ท�ำให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานที่แต่ละบริษัทก�ำหนด
ก่อนชิ้นงานจะได้รับการขึ้นรูปด้วยการกลึง(24)
โดยวัสดุเรซินอะคริลิกแบบดั้งเดิมหรือพีเอ็มเอ็มเอ มี
เสถียรภาพเชิงกล (mechanical stability) ทีต่ ำ�่ เนือ่ งจากเกิด
รูพรุน (porosity) มีการหดตัวทั้งในขั้นตอนการผสม (mix(8,25)
ing) การอัดแบบ (packing) การแข็งตัว (setting)
จึง
มีการใช้งานวัสดุแคดแคมพีเอ็มเอ็มเอเบสพอลิเมอร์ เนือ่ งจาก
จากการศึกษาพบว่ามีข้อดีคือมีเสถียรภาพของสีที่ดีกว่า ให้
ความสวยงามเป็นที่ยอมรับได้ มีความแข็งแรง ต้านทานต่อ
การสึกและมีความแม่นย�ำของการขึ้นรูปบริเวณขอบที่มากก
ว่าวัสดุเรซินอะคริลิกแบบดั้งเดิม(26) จึงถูกแนะน�ำให้ ใช้เป็น
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ครอบฟันเฉพาะกาลแบบระยะยาว กรณีที่เกิดการแตกหัก
ของครอบฟันเฉพาะกาล สามารถสร้างชิ้นงานขึ้นใหม่ได้ง่าย
อีกทั้งสามารถน�ำส่งต่อเค้ารูปจากครอบฟันเฉพาะกาลไปสู่
ครอบฟันถาวร(8)
คุณสมบัติทางกลของแคดแคมพีเอ็มเอ็มเอเบส มีความ
แตกต่างกันออกไปขึ้นกับส่วนประกอบทางเคมีและปริมาณ
มอนอเมอร์ซึ่งมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าเรซินอะคริลิกแบบ
ดั้งเดิม คือลดจ�ำนวนมอนอเมอร์ตกค้างมีเสถียรภาพของสี
ที่ดีขึ้น ขึ้นรูปชิ้นงานได้ง่ายโดยผ่านการกลึง(8) สามารถใช้ ใน
งานรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อน เช่น การบูรณะการสบฟันที่มีการ
เปลีย่ นแปลงมิตแิ นวดิง่ (vertical dimension) งานรากเทียม
และงานรักษาข้อต่อขากรรไกรที่ผิดปกติ(8,27) จากข้อดีของ
แคดแคมพีเอ็มเอ็มเอเบสที่กล่าวมาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
หากต้องการครอบฟันเฉพาะกาลที่มีความแข็งแรง สวยงาม
และใช้งานในระยะยาวได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) ความเที่ยงบริเวณขอบ (marginal accuracy)
ความเทีย่ งบริเวณขอบครอบฟัน มีความส�ำคัญเพราะช่วย
ปกป้องโครงสร้างฟันจากสิง่ แวดล้อมภายในช่องปาก หากเกิด
ความคลาดเคลื่อนบริเวณขอบในแนวดิ่ง (vertical discrepancies) จะส่งผลท�ำให้เกิดการเผยผึง่ (exposed) ของซีเมนต์
(cement) ท�ำให้เนือ
้ ฟันได้รบั การปนเปือ้ น ไม่วา่ จะเป็นน�ำ้ ลาย
เชื้อแบคทีเรีย อาหาร หรือเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนในแนว
ระนาบ (horizontal discrepancies) ในลักษณะเป็นขั้น
(step) ระหว่างครอบฟันและเนือ
้ ฟัน จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยท�ำความ
สะอาดบริเวณขอบครอบฟันได้ยากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการสะสม
ของคราบจุลินทรีย(24)
์
(11)
Yao และคณะ ท�ำการทดสอบวัสดุ 2 กลุ่ม คือ เรซิน
คอมโพสิตยี่ห้อโปรเทมโฟ (Protemp 4®, 3M, USA) ยี่ห้อ
สตรักเจอร์ทู (Structur 2®, VOCO, USA) และแคดแคม
พีเอ็มเอ็มเอยีห่ อ้ เทลิโอแคด (Telio CAD®, Ivoclar Vivadent, German) ยี่ห้อวีทาแคดเทม (VITA CAD-Temp®,
VITA , German) โดยวัสดุทั้งสองกลุ่มได้รับการขึ้นรูปด้วย
วิธีที่ต่างกัน กลุ่มคอมโพสิตขึ้นรูปด้วยวิธีแบบดั้งเดิม โดย
ฉีดวัสดุเข้าในเบ้าหล่อซิลิโคนและตัดแต่งบริเวณขอบ ส่วน
แคดแคมพีเอ็มเอ็มเอเบสขึ้นรูปด้วยการพิมพ์ฟันหลักแบบ
ออปติคอลจากนัน้ จึงกลึงชิน้ งานออกมา โดยพบว่าความเทีย่ ง
บริเวณขอบครอบฟันเฉพาะกาลที่ท�ำจากวัสดุแคดแคมพีเอ็ม
เอ็มเอมีค่าสูงกว่าคอมโพสิต และเมื่อน�ำชิ้นงานไปผ่านการ
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ทดสอบอุณหภูมิ (thermal cycling test) พบว่าหลังผ่าน
การทดสอบอุณหภูมแิ บบร้อน วัสดุกลุม่ แคดแคมพีเอ็มเอ็มเอ
ไม่พบความคลาดเคลื่อนบริเวณขอบ ซึ่งต่างจากกลุ่มคอม
โพสิต เพราะวัสดุที่น�ำมากลึงได้ผ่านการเกิดพอลิเมอร์โดย
สมบูรณ์ หลีกเลีย่ งการหดตัวจากพอลิเมอร์ ท�ำให้วสั ดุมคี วาม
เสถียรมากกว่ากลุม่ คอมโพสิต จึงแนะน�ำให้ ใช้เป็นวัสดุสำ� หรับ
ท�ำครอบฟันเฉพาะกาลในการรักษาแบบระยะยาว เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Rayyan และคณะ(26) ที่ท�ำการเปรียบเทียบ
วัสดุเรซินแบบแคดแคมและเรซินอะคริลิกแบบดั้งเดิม พบว่า
ครอบฟันเฉพาะกาลที่ผ่านการกลึงมีความแนบสนิทมากกว่า
ซึง่ ช่วยปกป้องเนือ้ ฟันจากการปนเปือ้ นแบคทีเรียและป้องกัน
อันตรายต่อเนื้อเยื่อในจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่
เพิ่มมากขึ้นจากกระบวนการเกิดพอลิเมอร์สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Abdullah และคณะ(4) ที่พบว่าความแนบสนิท
ของครอบฟันเฉพาะกาลที่ขึ้นรูปด้วยวิธีแคดแคม มีช่องว่าง
บริเวณขอบ (marginal gap) น้อยกว่าวัสดุคอมโพสิตที่ขึ้น
รูปด้วยวิธีดั้งเดิม โดยขอบครอบฟันเฉพาะกาลที่สภาพไม่ดี
ส่งผลให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อปริทันต์รอบๆ ฟันหลัก
ซึ่งส่งผลเสียต่อการท�ำครอบฟันถาวรในอนาคตได้
2) ความแข็งแรง (strength)
การแตกหัก (fracture) เป็นสาเหตุของความล้มเหลว
ที่พบบ่อยในงานครอบฟันเฉพาะกาล ถึงแม้จะออกแบบเพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม หากเกิด
การแตกหักของครอบฟันเฉพาะกาลขึ้นจะก่อให้เกิดความ
ไม่สบายของผู้ป่วย และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
รักษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคุณสมบัติทางกลด้านความแข็ง
แรงของวัสดุที่น�ำมาใช้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เนื่องจากการ
สร้างการสบฟันที่ไม่ถูกต้อง ภาวะนอนกัดฟัน (bruxism)
เค้าร่างของฟันแขวนที่ไม่เหมาะสม (improper pontic
contour) หรื อ ภยั น ตราย ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ
ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การแตกหั ก ของครอบฟั น เฉพาะกาลระหว่ า ง
ใช้งานได้ นอกจากนี้การบดเคี้ยวด้วยแรงปกติก็อาจท�ำให้
วัสดุแตกหักได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีสะพานฟันเฉพาะ
กาลแบบยาว (28) หรื อ กรณี รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโดยวางแผนให้
ผู้ป่วยใส่ครอบฟันเฉพาะกาลในระยะยาว(29)
(28)
Karaokutan และคณะ ท�ำการศึกษาวัสดุส�ำหรับท�ำ
ครอบฟันเฉพาะกาล 3 ชนิด ได้แก่ แคดแคมพีเอ็มเอ็มเอ เรซิน
อะคริลกิ แบบดัง้ เดิมและคอมโพสิต โดยทดสอบความแข็งแรง

30

CM Dent J Vol. 41 No. 2 May-August 2020

ของวัสดุท้ังสามชนิด พบว่ากลุ่มคอมโพสิตมีความแข็งแรง
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ แคดแคมพี เ อ็ ม เอ็ ม เอ เนื่ อ งจาก
โครงสร้างของคอมโพสิตมีการเชื่อมโยงข้ามของสายมอนอเมอร์ ส่วนแคดแคมพีเอ็มเอ็มเอสามารถเกิดการเชือ่ มโยงข้าม
ของสายมอนอเมอร์ขณะเกิดพอลิเมอร์ภายใต้สภาวะทีเ่ หมาะ
สมในขั้นตอนการผลิตได้เช่นเดียวกัน ต่างจากเรซินอะคริลิก
แบบดั้งเดิมจึงส่งผลให้มีความแข็งแรงน้อยที่สุด Rayyan
และคณะ(26) ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุคอมโพสิต แคดแคมพีเอ็มเอ็มเอและเรซินอะคริลกิ แบบดัง้ เดิม พบว่าแคดแคม
พีเอ็มเอ็มเอมีความแข็งแรง ต้านทานการแตกหักมากที่สุด
ด้วยคุณสมบัตทิ างกายภาพและคุณสมบัตทิ างกลจึงเหมาะสม
ส�ำหรับน�ำมาใช้ท�ำครอบฟันเฉพาะกาลในระยะยาว ความทน
แรงดัด (flexural strength) เป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญส�ำหรับ
วัสดุที่เลือกใช้ ในงานฟื้นฟูสภาพช่องปาก (oral rehabilitation) สะพานฟันแบบยาว ผู้ป่วยที่มีนิสัยท�ำงานนอกหน้าที่
(parafunctional habits) หรือกรณีใส่ครอบฟันเฉพาะกาล
เป็นระยะเวลานาน
จากการศึกษาของ Alp และคณะ(8) ศึกษาเกี่ยวกับ
ความทนแรงดัดในวัสดุแคดแคมพีเอ็มเอ็มเอยี่ห้อเทลิโอแคด
(Telio CAD®, Ivoclar Vivadent, German) บิสอะคริเลต
คอมโพสิตยี่ห้อโปรเทมโฟ (Protemp 4®, 3M, USA) และ
พีเอ็มเอ็มเอแบบดั้งเดิม พบว่าความทนแรงดัดของแคดแคม
พีเอ็มเอ็มเอมีค่ามากกว่าบิสอะคริเลตคอมโพสิต และพีเอ็ม
เอ็มเอแบบดั้งเดิมมีค่าน้อยที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
แคดแคมพีเอ็มเอ็มเอผ่านการเกิดพอลิเมอร์ภายใต้อุณหภูมิ
และแรงดันที่เหมาะสมมาแล้ว จึงไม่มีรูพรุนในเนื้อวัสดุ ท�ำให้
มีค่าความทนแรงดัดสูงที่สุดและดูดซับน�้ำต�่ำ
จากคุณสมบัตดิ า้ นความแข็งแรงของวัสดุแคดแคมพีเอ็ม
เอ็มเอ และข้อดีของเทคโนโลยีแคดแคมที่สามารถลดระยะ
เวลาท�ำหัตถการข้างเก้าอี้และให้ผลลัพธ์ของสิ่งประดิษฐ์ที่
คุณภาพดีกว่าพีเอ็มเอ็มเอแบบดั้งเดิมที่ขึ้นรูปด้วยวิธีตรง จึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับการใช้เป็นครอบฟันเฉพาะกาล
ในระยะยาวหรือสะพานฟันแบบยาว(17)
3) เสถียรภาพของสี (color stability)
ในบริเวณที่ส่งผลต่อความสวยงาม มีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้วัสดุส�ำหรับท�ำครอบฟันเฉพาะกาลที่มีสีใกล้เคียงกับฟัน
ข้างเคียง และมีเสถียรภาพของสีตลอดการรักษา การเปลี่ยน
สีของครอบฟันเฉพาะกาลเป็นปัญหาอย่างยิ่งโดยเฉพาะใน
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ผู้ป่วยที่กังวลเรื่องความสวยงามและต้องใส่ครอบฟันเฉพาะ
กาลเป็นระยะเวลานาน(30)
วัสดุสำ� หรับท�ำครอบฟันเฉพาะกาลส่วนใหญ่ มีการดูดซับ
น�ำ้ จากสิง่ แวดล้อมต่างๆ ในช่องปาก เมือ่ วัสดุเหล่านีส้ มั ผัสกับ
สารละลายที่มีสี เช่น ชา กาแฟ จึงท�ำให้เกิดการเปลี่ยนสีของ
วัสดุได้ นอกจากนี้รูพรุนในเนื้อวัสดุ คุณภาพของพื้นผิววัสดุ
รวมถึงสุขอนามัยช่องปากของผูป้ ว่ ยก็สามารถส่งผลต่อสีวสั ดุ
ได้เช่นกัน(2)
(31)
Crispin และ Caputo ศึกษาเสถียรภาพของสีวัสดุ
ส�ำหรับท�ำครอบฟันเฉพาะกาล พบว่าเมทิลเมทาไครเลต มี
การเปลี่ยนแปลงของสีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเอทิลเมทาไครเลต และพบว่าความขรุขระบริเวณพื้นผิววัสดุที่เพิ่มขึ้นซึ่ง
ส่งผลให้สีของวัสดุเข้มขึ้นเช่นกัน
(26)
Rayyan และคณะ ทดสอบคุณสมบัตเิ สถียรภาพของ
สีของวัสดุแคดแคมพีเอ็มเอ็มเอและเรซินแบบดั้งเดิม โดยใช้
อุปกรณ์วัดค่าสี (colorimeter) วัดครอบฟันเฉพาะกาลหลัง
ยึดติดกับฟันหลักทันทีเพือ่ เก็บเป็นข้อมูลพืน้ ฐาน หลังจากนัน้
น�ำชิ้นตัวอย่างที่ใช้ทดลองไปแช่ในสารละลายที่มีสีเป็นเวลา 6
สัปดาห์ จึงน�ำชิ้นตัวอย่างทดลองมาวัดค่าสีอีกครั้ง ผลพบว่า
วัสดุเรซินแบบดัง้ เดิมมีการเปลีย่ นสีเข้มขึน้ ค่าความสว่างของ
สี (value) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุแคดแคมพีเอ็มเอ็ม
เอที่ยังคงสีเดิมก่อนการทดลอง โดยค่าสีที่เข้มขึ้นของเรซิน
แบบดั้งเดิมอาจสัมพันธ์กับพื้นผิวที่ถูกขัดสีด้วยยาสีฟันและ
รูพรุนในเนื้อวัสดุท�ำให้เกิดการสะสมของคราบสี
สอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์อภิมาน (meta-anal(32)
ysis) ของ Astudillo-Rubio D และคณะ พบว่าการขึ้น
รูปครอบฟันเฉพาะกาลจากวัสดุพีเอ็มเอ็มเอโดยวิธีแคดแคม
ชิ้นงานที่กลึงได้ผ่านการเกิดพอลิเมอร์ภายใต้สภาวะที่เหมาะ
สม ขณะเกิดปฏิกิริยาไม่ถูกรบกวนด้วยน�้ำ และมีระยะเวลา
ให้เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ก่อนน�ำมาใช้งาน ช่วยท�ำให้ชิ้น
งานมีคณ
ุ สมบัตทิ างกลและเสถียรภาพของสีทดี่ กี ว่าการขึน้ รูป
เรซินแบบดัง้ เดิมด้วยวิธตี รงในช่องปากของผูป้ ว่ ย ซึง่ ขณะเกิด
พอลิเมอร์มกี ารสัมผัสกับน�ำ้ ลายและความชืน้ ในช่องปาก มีผล
รบกวนกระบวนการเกิดพอลิเมอร์ของวัสดุ
4) ความต้านทานการสึก (wear resistance)
ความต้านทานการสึกเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ของวัสดุส�ำหรับท�ำครอบฟันเฉพาะกาล เพื่อคงต�ำแหน่งของ
ฟันหลักและคงความสวยงาม ความแข็งจุลภาค (micro-
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hardness) สามารถใช้เป็นตัวชีว้ ด
ั ความหนาแน่นของวัสดุเพือ่

บ่งบอกอัตราการสึกได้ โดยวัสดุทมี่ คี วามหนาแน่นมากจะต้าน
ต่อการสึกได้ดกี ว่า เกิดการเสือ่ มสภาพของน้อยกว่า ในผูป้ ว่ ย
ที่จ�ำเป็นต้องใส่ครอบฟันเฉพาะกาลเป็นระยะเวลานานหรือ
ผูป้ ว่ ยทีม่ นี สิ ยั ท�ำงานนอกหน้าที่ คุณสมบัตดิ า้ นความแข็งแรง
และทนต่อการสึกจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง(29)
(29)
Digholkar และคณะ
ศึกษาเปรียบเทียบความทน
แรงดัดและความแข็งจุลภาคของวัสดุเรซินส�ำหรับท�ำครอบ
ฟันเฉพาะกาลที่ขึ้นรูปด้วยวิธีแคดแคมและวิธีดั้งเดิม และ
วัสดุคอมโพสิต พบว่าคอมโพสิตมีค่าความแข็งจุลภาคมาก
ที่สุด รองลงมาคือเรซินที่ขึ้นรูปด้วยแคดแคม และเรซินแบบ
ดั้งเดิม เนื่องจากโครงสร้างของคอมโพสิตมีวัสดุอัดแทรก
เป็นตัวช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง แต่อย่างไรก็ตามความ
แข็งจุลภาคไม่ใช่ปจั จัยเดียวทีส่ ง่ ผลต่อความแข็งแรงของวัสดุ
จากผลอภิปรายในการศึกษานี้ เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตสามารถเกิดการหดตัวของวัสดุหลังเกิดการบ่มได้ และ
ความหนาของวัสดุสง่ ผลให้เกิดการหดตัวได้ ซึง่ เป็นข้อด้อย
ของวัสดุกลุม่ คอมโพสิต
ระบบแคดแคมถูกใช้ ในงานทันตกรรมส�ำหรับท�ำครอบ
ฟันเฉพาะกาลมากขึ้น เนื่องจากสามารถขึ้นรูปวัสดุที่ผ่าน
กระบวนการเกิดพอลิเมอร์จากบริษทั ภายใต้สภาวะทีเ่ หมาะสม
ท�ำให้มีคุณสมบัติทางกลที่ดี และระบบแคดแคมสามารถลด
ระยะเวลาท�ำงานข้างเก้าอี้ในการรักษาผู้ป่วยได้ โดยหลายปี
ที่ผ่านมาฮาร์ดแวร์ (hardware) ของระบบแคดแคมมีราคา
ถูกมากขึ้น ระบบซอฟต์แวร์ (software) ใช้งานง่ายขึ้น การ
ขึ้นรูปสิ่งประดิษฐ์ ใช้เวลาน้อยลง การกลึงชิ้นงานได้ความ
แม่นย�ำทั้งรูปร่างทางกายภาพ (anatomic form) ความแนบ
สนิทบริเวณขอบ ระยะสัมผัสทั้งด้านประชิดและด้านบดเคี้ยว
ส่งผลให้ระบบแคดแคมได้รับความนิยมมากขึ้นเพื่อขึ้นรูปสิ่ง
ประดิษฐ์สีเหมือนฟันด้วยวิธีทางอ้อม
อีกทั้งสามารถประเมินต�ำแหน่ง รูปร่างของฟันแขวน
(pontic) ลักษณะความสัมพันธ์ของเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณสัน
เหงือกว่างได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่ครอบฟันเฉพาะกาล
แตกหักเสียหาย สามารถใช้ขอ้ มูลเดิมเพือ่ กลึงชิน้ งานขึน้ ใหม่
ได้ โดยหากครอบฟันเฉพาะกาลที่ผ่านการทดลองใช้งานจริง
และผ่านการปรับแต่งจนเป็นทีพ่ งึ พอใจของผูป้ ว่ ยแล้ว สามารถ
ท�ำการสแกนชิ้นงานเพื่อท�ำครอบฟันถาวรได้ ท�ำให้ผลลัพธ์
ของการรักษาเป็นที่น่าพึงพอใจและมีความแม่นย�ำมากขึ้น(9)
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กรณีศึกษา

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 61 ปี มาด้วยอาการฟันหน้าเปลี่ยน
สีและตัวฟันสัน้ ปฏิเสธโรคประจ�ำตัวและประวัตแิ พ้ยา ประวัติ
ทางทันตกรรม เคยรักษาคลองรากฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหิน
น�้ำลายและใส่ฟันเทียมถอดได้ชนิดฐานอะคริลิกบริเวณฟันซี่
12 ผูป้ ว่ ยมีความกังวลเรือ่ งความสวยงามเป็นอันดับแรก และ
คาดหวังให้บดเคี้ยวได้ดีหลังการรักษา
การตรวจภายในช่องปาก
ฟันหน้าบนสึกเนือ่ งจากสูญเสียฟันหลังล่างด้านซ้ายและ
ขวา ฟันหลังบนยื่นลงมาระดับต�่ำกว่าระนาบบดเคี้ยว ฟันซี่
21 ผ่านการรักษาคลองรากฟันมาก่อน ตัวฟันมีสีคล�้ำขึ้น ขา
กรรไกรบนพบช่องว่างบริเวณฟันซี่ 12 และ 26 (รูปที่ 1)
แผนการรักษา
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยต้องการความสวยงามจึงเลือกบูรณะฟัน
หน้าบนด้วยฟันเทียมบางส่วนติดแน่นชนิดสะพานฟันบนฟัน
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ซี่ 13-12-11-21 และครอบฟันซี่ 22 23 ส่วนในขากรรไกร
ล่างท�ำครอบฟันรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ (surveyed
crown) ที่ฟันซี่ 33 และ 43 ร่วมกับฟันเทียมบางส่วนถอดได้
แบบขยายฐาน (distal extension RPD)
เริ่มต้นแผนการรักษาด้วยการบูรณะโดยใช้ครอบฟัน
เฉพาะกาลบริเวณฟันหน้าบนจากวัสดุแคดแคม พีเอ็มเอ็มเอ
ต้นแบบรูปร่างของครอบฟันเฉพาะกาลได้จากการแต่งขีผ้ งึ้ เพือ่
การวินิจฉัย บนแบบจ�ำลองเพื่อการศึกษา (study model)
หลังจากนั้นส่งแบบจ�ำลองเพื่อการศึกษาให้ช่างทันตกรรมท�ำการถอดแบบ (duplicate) และกรอแต่งฟันหลักใน
แบบจ�ำลองตามความหนาของครอบฟันเฉพาะกาล (ประมาณ
1 มิลลิเมตร) หลังจากนั้นถอดแบบรูปร่างของขี้ผึ้งเพื่อการ
วินิจฉัยมาไว้บนแบบจ�ำลองถอดแบบ (duplicated model)
ท�ำให้ได้ขผี้ งึ้ ทีส่ ามารถถอดเข้าออกในแบบจ�ำลองได้ มีรปู ร่าง
ตามต้นแบบ น�ำขี้ผึ้งไปสแกนด้วยระบบแคดแคมเพื่อกลึงชิ้น
งานต่อไป (รูปที่ 2 และ 3)

รูปที่ 1

ภาพภายในช่องปากของผู้ป่วยกรณีศึกษาซึ่งมีแผนการบูรณะฟันบริเวณซี่ 13-23

Figure 1

Intraoral photographs of case study which has restorative plan in area 13-23
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รูปที่ 2

ครอบฟันเฉพาะกาลชนิดแคดแคมพีเอ็มเอ็มเอบนแบบ
จ�ำลองถอดแบบบริเวณซี่ 13-23

Figure 2

CAD/CAM PMMA provisional restoration on duplicated model in area 13-23
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รูปที่ 4

ครอบฟันเฉพาะกาลชนิดแคดแคมพีเอ็มเอ็มเอทีไ่ ด้รบั การ
เสริมฐานด้วยอะคริลิกชนิดบ่มเองและขัดแต่งเรียบร้อย
แล้ว

Figure 4

CAD/CAM PMMA provisional restorations relined
with self cured acrylic resin and polished.

ความจ�ำเป็นต้องใช้วสั ดุสำ� หรับครอบฟันเฉพาะกาลในฟันหน้า
บนทีม่ คี วามแข็งแรง คงทน ให้ความสวยงามเป็นทีย่ อมรับของ
ผู้ป่วยได้ จึงเป็นเหตุผลให้เลือกใช้วัสดุแคดแคมพีเอ็มเอ็มเอ
รูปที่ 3

ครอบฟันเฉพาะกาลชนิดแคดแคมพีเอ็มเอ็มเอ

Figure 3

CAD/CAM PMMA provisional restoration

หลังจากได้ชิ้นงาน ท�ำการกรอแต่งฟันหลักในช่องปาก
ผู้ป่วย และน�ำครอบฟันเฉพาะกาลมาลองสวมบนฟันหลักให้
ได้ตามต�ำแหน่งที่ต้องการ กรอแต่งผิวด้านในของครอบฟัน
เฉพาะกาลในบริเวณที่มีความหนามากเกินไป จนกระทั่งใส่
ครอบฟันเฉพาะกาลลงในต�ำแหน่งที่ก�ำหนด จึงท�ำการเสริม
ฐาน (reline) ด้านในด้วยวัสดุเรซินชนิดบ่มเองยี่ห้อยูนิฟาส
แทรด (Unifast Trad®, GC , USA) ก่อนท�ำการเสริมฐาน
ให้ทาบริเวณด้านในของครอบฟันเฉพาะกาลด้วยมอนอเมอร์
ก่อนเพื่อให้เกิดการยึดติดของวัสดุเรซินที่ใช้เสริมฐานและ
วั ส ดุ แ คดแคมพี เ อ็ ม เอ็ ม เอโดยอาศั ย การท� ำ ปฏิ กิ ริ ย าจาก
มอนอเมอร์ (33) หลังจากนั้นขัดแต่งให้เรียบและสวยงาม
(รูปที่ 4)
หลังจากใส่ครอบฟันเฉพาะกาล ล�ำดับการรักษาต่อไปคือ
ท�ำครอบฟันถาวรรองรับฟันเทียมถอดได้และฟันเทียมถอดได้
แบบขยายฐานชนิดฐานโลหะในขากรรไกรล่าง ระหว่างนี้จึงมี

บทสรุป

วัสดุแคดแคมพีเอ็มเอ็มเอ สามารถใช้เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งของการท�ำครอบฟันเฉพาะกาล โดยเฉพาะในกรณีที่การ
รักษาใช้ระยะเวลานาน จ�ำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง
คงทน และให้ความสวยงาม เป็นทีพ่ งึ พอใจของผูป้ ว่ ย เนือ่ งจาก
วัสดุแคดแคมพีเอ็มเอ็มเอ มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าเรซินแบบ
ดั้งเดิม ทั้งความแข็งแรง ความเที่ยงบริเวณขอบ เสถียรภาพ
ของสี แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการขึ้ น รู ป วั ส ดุ แ คดแคมพี เ อ็ ม
เอ็มเอ ต้องอาศัยอุปกรณ์เพิม่ เติม เช่น กล้องถ่ายภาพภายใน
ช่องปาก เครือ่ งกลึงส�ำหรับขึน้ รูปชิน้ งาน ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่
เติมและต้องอาศัยทักษะความช�ำนาญของทันตแพทย์ส�ำหรับ
การใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ ดังนัน้ การขึน้ รูปวัสดุโดยวิธที างอ้อม
ร่วมกับการเสริมฐานในช่องปากผู้ป่วยจึงสามารถใช้เป็นทาง
เลือกหนึง่ ของการท�ำครอบฟันเฉพาะกาลทีท่ ำ� ให้ได้ชน้ิ งานทีม่ ี
พื้นผิวด้านนอกแข็งแรง คงทน มีรูพรุนน้อย มีความสวยงาม
เนื่องจากความเป็นเนื้อเดียวกันของวัสดุ และการเสริมฐาน
ด้านในเพื่อให้ได้ความแนบสนิทบริเวณขอบ เพื่อปกป้องฟัน
หลักจากเชือ้ แบคทีเรีย ลดการใช้มอนอเมอร์จำ� นวนมากทีอ่ าจ
ส่งผลให้เกิดการท�ำลายเนื้อเยื่อในของฟันได้
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