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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของสิ่งบูรณะในคลอง
รากฟั น ต่ อ ความต้ า นทานการแตกหั ก และรู ป แบบการ
แตกหักของฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น
วัสดุและวิธีการ: สร้างแบบจ�ำลองส�ำหรับฟันเทียม
บางส่วนชนิดติดแน่น 3 หน่วย ที่มีสันเหงือกไร้ฟันยาว
10 มิลลิเมตร จ�ำนวน 30 ชิ้น สุ่มแบ่งตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มละ 10 ชิ้น ตามรูปแบบของสิ่งบูรณะในคลองรากฟัน
ประกอบด้วย เดือยฟันโลหะหล่อ (CP) เดือยฟันส�ำเร็จรูป
เรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้ว (FP) และกลุ่มควบคุม
ซึ่งไม่มีสิ่งบูรณะในคลองรากฟัน สร้างและยึดชิ้นฟันเทียม
บางส่วนชนิดติดแน่น 3 หน่วย ที่มีด้านบดเคี้ยวแบนราบ
เข้ากับแบบจ�ำลองแต่ละชิ้นด้วยเรซินซีเมนต์ ให้แรงกด
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Abstract
Objectives: To study the effect of the intra-canal restorations on the fracture resistance and failure mode of fixed partial denture (FPD) abutment.
Materials and Methods: Thirty models of
a 3-unit FPD with 10 mm edentulous space were
prepared and randomly divided into three groups
(n=10) according to type of intra-canal restoration
consist of cast post (CP), prefabricated fiber-reinforced post (FP) and no intra-canal restoration as a
control. A full metal 3-unit FPD with flat occlusal
surface was fabricated and cemented on each model with resin cement. The 10,000 N at a cross-head
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ขนาด 10,000 นิวตัน กระท�ำต่อชิ้นฟันเทียมตามแนวแกน
ของซี่ ฟ ั น แขวน โดยเคลื่ อ นหั ว กดด้ ว ยความเร็ ว 0.5
มิลลิเมตร/นาที จนชิน้ ตัวอย่างแตกหัก บันทึกค่าแรงทีท่ ำ� ให้
ชิน้ ตัวอย่างแตกหัก (นิวตัน) วิเคราะห์ดว้ ยสถิตทิ ดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (α=0.05) จ�ำแนกลักษณะการ
แตกหักเป็นแบบที่สามารถบูรณะได้และแบบที่ไม่สามารถ
บูรณะได้
ผลการทดลอง: ค่าเฉลี่ยแรงที่ท�ำให้ตัวอย่างแตกหัก
ของกลุ่ม CP (6250.079±688.337 นิวตัน) กลุ่ม FP
(6454.780±556.534 นิวตัน) และกลุม่ ควบคุม (6849.830±
673.003 นิวตัน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p=0.124) ในกลุ่ม CP พบรากฟันแตกในแนวดิ่ง 5 จาก
10 ตัวอย่าง การแตกหักในกลุ่มควบคุมและกลุ่ม FP จัด
อยู่ในลักษณะที่สามารถบูรณะได้
สรุป: ความแตกต่างของสิง่ บูรณะในคลองรากฟันไม่มี
ผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความต้านทานการแตกหักของฟัน
หลักของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น แต่มีอิทธิพลต่อ
รูปแบบการแตกหักของฟันหลัก

speed of 0.5 mm/min was loaded along the long

ค�ำส�ำคัญ: ฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น เดือย
และแกนฟัน ความต้านทานการแตกหัก รูปแบบการแตกหัก

Keywords: fixed partial denture abutment, post

บทน�ำ

ฟันธรรมชาติที่มีตัวฟัน รากฟัน รวมถึงอวัยวะปริทันต์
ที่สมบูรณ์ เป็นตัวเลือกล�ำดับแรกส�ำหรับใช้เป็นหลักส�ำหรับ
ฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น แต่ในหลายกรณีทันตแพทย์
จ� ำ เป็ น ต้ อ งเลื อ กใช้ ซี่ ฟ ั น ธรรมชาติ ที่ ผ ่ า นการรั ก ษาคลอง
รากฟันซึ่งมักมีการสูญเสียเนื้อฟันปริมาณมากทั้งในส่วน
ตัวฟันและรากฟันเป็นหลักส�ำหรับให้การยึดอยู่และรองรับ
ฟันเทียม จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ฟันที่ได้รับ
การรักษาคลองรากฟันและถูกใช้เป็นฟันหลักของสะพานฟัน
ที่มีช่วงยาวหรือฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิด
ขยายฐาน มีโอกาสเกิดการแตกหักเนื่องจากแรงบิดและแรง
ในแนวระนาบทีเ่ กิดขึน้ ขณะบดเคีย้ วมากกว่าเมือ่ เทียบกับการ
เลือกใช้ฟนั หลักทีม่ ชี วี ติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทมี่ กี ารบูรณะ
ด้วยเดือยและแกนฟันร่วมด้วย(1,2) จากการติดตามผลส�ำเร็จ
ของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่นหลังใช้งานตั้งแต่ 1-25 ปี

axis of the pontic tooth of FPD until a fracture occurred. The fracture loads (N) were recorded and
analyzed by using 1-way ANOVA (α=0.05). The
fracture patterns were classified as restorable and
non-restorable.
Results: The mean fracture load of CP
(6250.079±688.337 N), FP (6454.780±556.534
N) and control (6849.830±673.003 N) were not
significantly different (p=0.124). The 5 out of 10
specimens from CP shown vertical root fracture.
The most of fractures in control and FP were classified as restorable type.
Conclusions: The difference of intra-canal
restoration had no significant effect on the fracture
resistance of FPD abutment but influenced to the
abutment fracture pattern.

and core, fracture resistance, mode of fracture

พบว่า ฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่นที่มีฟันหลักเป็นฟัน
ธรรมชาติที่ผ่านการรักษาคลองรากฟัน มีอัตราความส�ำเร็จ
ต�ำ่ กว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญเมือ่ เทียบกับครอบฟันเดีย่ วบนฟันหลัก
ทีผ่ า่ นการรักษาคลองรากฟัน(3) Caplan และ Weinstraub(4)
พบว่า การเลือกใช้ฟนั ธรรมชาติทไี่ ด้รบั การรักษาคลองรากฟัน
เป็นฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่นส่งผลให้โอกาส
สูญเสียฟันซี่ดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระยะ
เวลา 6-7 ปี หลังการใช้งาน Walton(5,6) ติดตามและประเมิน
ผลการใช้งานฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่นจ�ำนวน 515 ชิ้น
พบว่า ทีร่ ะยะเวลา 5-10 ปี ความล้มเหลวของฟันเทียมบางส่วน
ชนิดติดแน่นที่มีฟันหลักเป็นฟันที่ผ่านการรักษาคลองรากฟัน
มีค่าประมาณร้อยละ 8 และเพิ่มเป็นร้อยละ 21 ที่ระยะเวลา
10-15 ปี ส�ำหรับฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่นที่มีฟั น
ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นฟันหลักมีค่าความล้มเหลวร้อยละ 2
และร้อยละ 5 ที่ระยะเวลา 5-10 ปี และ 10-15 ปี ตามล�ำดับ
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สอดคล้องกับการศึกษาผลส�ำเร็จของฟันเทียมบางส่วนชนิด
ติดแน่นในผู้ป่วยปริทันต์ที่ได้รับการบูรณะมาแล้วเป็นเวลา
20 ปี จ�ำนวน 100 ราย ของ Di Febo และคณะ(7) ที่พบว่า
มีการสูญเสียฟันหลักฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น คิดเป็น
ร้อยละ 9.9 โดยพบว่า ร้อยละ 98 ของฟันหลักที่สูญเสียเป็น
ฟันทีไ่ ด้รบั การรักษาคลองรากฟัน ซึง่ สาเหตุทที่ ำ� ให้สญ
ู เสียฟัน
เกิดจากการแตกของรากฟันในแนวดิง่ ร้อยละ 48 และเกิดจาก
การลุกลามของโรคปริทันต์ร้อยละ 31
จากข้อมูลทีก่ ล่าวมาข้างต้น เห็นได้วา่ ในกรณีทที่ นั ตแพทย์
จ�ำเป็นต้องใช้ฟันธรรมชาติที่ผ่านการรักษาคลองรากฟันเป็น
ฟันหลักส�ำหรับฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น การเลือก
รูปแบบการบูรณะเพื่อสร้างให้ซี่ฟันมีลักษณะที่เหมาะสม
ส�ำหรับให้การรองรับ การยึดติด และเสถียรภาพ ที่เพียงพอ
แก่ฟันเทียมที่จะสร้างขึ้น รวมทั้งมีความแข็งแรงเพียงพอที่
จะต้านทานต่อแรงบดเคี้ยว เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง
เพื่อให้การรักษาประสบผลส�ำเร็จในระยะยาว
แม้ว่าการบูรณะฟันหลักที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน
ด้วยเดือยและแกนฟันโลหะหล่อถือเป็นแนวทางการบูรณะ
มาตรฐานที่ได้รับการสอนในโรงเรียนทันตแพทย์และเป็นที่
นิยมอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลายาวนาน(8,9) แต่ในปัจจุบัน
การเลือกใช้เดือยฟันส�ำเร็จรูปเรซินคอมโพสิตชนิดเสริมเส้นใย
ร่วมกับการสร้างแกนฟันจากวัสดุเรซินคอมโพสิตเป็นอีกหนึง่
ทางเลือกของรูปแบบการบูรณะทีไ่ ด้รบั ความนิยมส�ำหรับฟันที่
ได้รบั การรักษาคลองรากฟันซึง่ วางแผนใช้เป็นฟันหลักส�ำหรับ
รองรับครอบฟันเดี่ยวนอกเหนือจากการบูรณะภายในคลอง
รากฟันด้วยเดือยและแกนฟันชนิดโลหะหล่อ(10-14) การศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่า การบูรณะด้วยเดือยและแกนฟันที่สร้างจาก
วัสดุประเภทพอลิเมอร์ซงึ่ มีคา่ มอดูลสั สภาพยืดหยุน่ ใกล้เคียง
กับเนื้อฟันธรรมชาติ จะช่วยให้แรงบดเคี้ยวที่กระท�ำต่อซี่ฟัน
ถูกกระจายสู่เนื้อฟันเป็นบริเวณกว้าง โอกาสเกิดการแตกหัก
ของซี่ฟันในลักษณะที่ไม่สามารถบูรณะได้จึงลดลง (2,3,15-20)
และยังพบว่าการบูรณะรูปแบบนี้ให้ผลส�ำเร็จทางคลินิกใน
ระดับทีด่ เี มือ่ ใช้เป็นฟันหลักส�ำหรับรองรับครอบฟันเดีย่ ว(21,22)
นอกจากนั้นการยึดติดบริเวณผิวเดือยฟันเรซินคอมโพสิต
เสริ ม เส้ น ใยกั บ เนื้ อ ฟั น ภายในบริ เ วณคลองรากฟั น ผ่ า น
เรซินซีเมนต์ยังช่วยให้รูปแบบการกระจายแรงไปยังเนื้อฟัน
ธรรมชาติบริเวณรากฟันมีลักษณะดีขึ้นอีกด้วย(23,24) จาก
เหตุผลที่กล่าวมาท�ำให้การบูรณะซี่ฟันที่ผ่านการรักษาคลอง
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รากฟันด้วยเดือยและแกนฟันที่สร้างจากวัสดุพอลิเมอร์เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ทันตแพทย์ควรให้ความสนใจ
แม้ ในปัจจุบันค่อนข้างเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า
การบูรณะฟันหลักทีผ่ า่ นการรักษาคลองรากฟันด้วยวัสดุกลุม่
พอลิเมอร์ซึ่งมีค่ามอดูลัสสภาพยืดหยุ่นใกล้เคียงกับเนื้อฟัน
ธรรมชาติให้ผลการส�ำเร็จที่ดีทางคลินิก แต่ค�ำกล่าวข้างต้น
สรุปมาจากการศึกษาซึง่ ท�ำในฟันหลักทีร่ องรับครอบฟันเดีย่ ว
การศึกษาเกี่ยวกับผลของการบูรณะภายหลังการรักษาคลอง
รากฟันในฟันหลักทีท่ ำ� หน้าทีร่ องรับฟันเทียมบางส่วนชนิดติด
แน่นมีเพียงเล็กน้อย อีกทัง้ การศึกษาหรือบทความทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผลของการบูรณะฟันที่ผ่านการรักษาคลองรากฟันและใช้
เป็นฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่นมักเป็นการ
ติดตามผลการรักษาทางคลินิก(2,3,6) ซึ่งอาจมีความแตกต่าง
ของผู้ป่วยที่น�ำมาศึกษาซึ่งอาจส่งผลต่อความเที่ยงตรงของ
ข้อมูลที่รวบรวมได้ นอกจากนั้นบทความหลายชิ้นมีลักษณะ
เป็นข้อแนะน�ำที่เรียบเรียงขึ้นโดยอาศัยข้อมูลหรือข้อคิดเห็น
จากทันตแพทย์ทมี่ ปี ระสบการณ์เท่านัน้ (11,12) ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั
จึงสนใจศึกษาในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลของรูปแบบการ
บูรณะภายในคลองรากฟันที่แตกต่างกันต่อการแตกหักของ
ชิ้นฟันเทียม/ซี่ฟันหลัก เปรียบเทียบระหว่างกรณีบูรณะด้วย
เดือยและแกนฟันโลหะหล่อ และเดือยและแกนฟันเรซินคอมโพสิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับประกอบการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการบูรณะที่เหมาะสมส�ำหรับฟันหลัก
ของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่นที่ได้รับการรักษาคลอง
รากฟัน โดยมีสมมติฐานงานวิจยั ว่า รูปแบบการบูรณะภายใน
คลองรากฟันที่แตกต่างกันไม่มีผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการ
แตกหักของชิ้นฟันเทียม/ซี่ฟันหลัก ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05

วัสดุและวิธีการ

ก) การสร้างแบบจ�ำลองส�ำหรับรองรับฟันเทียมบางส่วน
ชนิดติดแน่น
คัดเลือกและรวบรวมฟันกรามน้อยซีแ่ รกซึง่ ถูกถอนด้วย
เหตุผลของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ที่มีรากเดี่ยว มี
ตัวฟันและรากฟันสมบูรณ์ มีขนาดตัวฟันในแนวใกล้กลางไกลกลาง (mesio-distal) เฉลี่ย 7.5±0.5 มิลลิเมตร แนว
แก้ม-ลิน้ (bucco-lingual) เฉลีย่ 8±0.5 มิลลิเมตร ความสูง
ของตัวฟัน (crown height) เฉลีย่ 9.5±0.5 มิลลิเมตร และมี
ความยาวรากฟัน (root length) ซึง่ วัดจากแนวรอยต่อเคลือบ
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รากฟันเคลือบฟัน (cemento-enamel junction) เฉลี่ย
11.5±0.5 มิลลิเมตร จ�ำนวน 60 ซี่ ภายใต้การอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิสวัสดิภาพและปกป้องภยันตราย
ของผู้ถูกวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เอกสารเลขที่ 10/2557)
ประเมินจ�ำนวนและขนาดคลองรากฟัน รวมทัง้ ความหนา
ของเนื้อฟันบริเวณตัวฟันและคลองรากของฟันแต่ละซี่ด้วย
ภาพถ่ายรังสีรอบปลายราก (periapical film) ก�ำจัดหิน
น�้ำลายและเนื้อเยื่อปริทันต์ที่เหลือติดบริเวณผิวรากฟันด้วย
เครื่องขูดหินน�้ำลายไฟฟ้า เก็บซี่ฟันที่เตรียมได้ ในสารละลาย
ไทมอล ความเข้นข้นร้อยละ 5 ที่อุณหภูมิห้อง จนกว่าจะน�ำ
มาใช้สร้างแบบจ�ำลอง
สร้างแบบจ�ำลองส�ำหรับรองรับฟันเทียมบางส่วนติดแน่น
3 หน่วย ที่มีระยะสันเหงือกไร้ฟันในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง
เท่ากับ10 มิลลิเมตร จ�ำนวน 30 ชิ้น โดยยึดซี่ฟันธรรมชาติที่
เตรียมไว้เข้ากับแผ่นฝาปิดพลาสติกทีม่ รี วู งกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร 2 ต�ำแหน่งที่ห่างกัน 10 มิลลิเมตร
ด้วยขี้ผึ้งเหนียว (sticky wax) ตรวจสอบแนวแกน (long
axis) ของฟันกรามน้อยทั้งสองซี่ให้ตั้งฉากกับแนวระนาบ
โดยใช้เครื่องส�ำรวจความขนาน (Ney surveyor; Densply

รูปที่ 1

การเตรียมชิ้นตัวอย่างส�ำหรับแต่ละกลุ่ม

Figure 1 model preparations for each group
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ปรับระนาบด้าน
บดเคี้ยวของฟันกรามน้อยทั้งสองซี่ให้ขนานกับแนวระนาบ
ประกบฝาปิดพลาสติกเข้ากับเบ้าทองเหลือง ขนาด 40 x 20
x 25 มิลลิเมตร ผสมวัสดุเรซินอะคริลกิ แบบใสชนิดก่อตัวด้วย
ปฏิกิริยาเคมี (Orthocryl Clear Acrylic Resin, Ivoclar,
Dentaurum, Frankfurt, Germany) ตามสัดส่วนที่บริษัท
ผู้ผลิตก�ำหนด เทวัสดุที่ผสมได้ลงในเบ้าทองเหลืองจนถึง
ระดับต�ำ่ กว่าแนวรอยต่อระหว่างเคลือบรากฟันและเคลือบฟัน
ประมาณ 2 มิลลิเมตร โดยรอบเพือ่ จ�ำลองระยะความกว้างทาง
ชีวภาพ (biologic width) รอจนวัสดุกอ่ ตัวเต็มทีแ่ ล้วจึงแยก
ชิ้นตัวอย่างที่เตรียมได้ออกจากแบบหล่อทองเหลือง แล้วจึง
กรอแต่งอะคริลิกส่วนเกินบริเวณฐานของแบบจ�ำลอง
สุม่ แบ่งแบบจ�ำลองทีเ่ ตรียมได้เป็น 3 กลุม่ กลุม่ ละ 10 ชิน้
ตามชนิดของการบูรณะภายในคลองรากฟัน คือ กลุ่ม CP
(เดือยและแกนฟันชนิดโลหะหล่อ) กลุ่ม FP (เดือยส�ำเร็จรูป
เรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมโพสิ ต)
และกลุ่มควบคุม (ไม่ได้รับการรักษาคลองรากฟันและไม่มี
สิ่งบูรณะในคลองรากฟัน) ดังแสดงในรูปที่ 1 แล้วจึงสร้าง
สิ่งบูรณะภายในคลองรากฟันตามกลุ่มที่แบ่งไว้

Maillefer, Ballaigues, Switzerland)
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ข) การเตรียมคลองรากฟันบนซี่ฟันหลัก
กรอเปิดทางเข้าสู่โพรงประสาทฟันเพื่อเริ่มขั้นตอนการ
รักษาคลองรากฟันบนฟันกรามน้อยซีห่ น้าของชิน้ ตัวอย่างกลุม่
ทดลอง (CP และ FP) ขยายคลองรากฟันโดยวิธีย้อนกลับ
(conventional step-back technique) ร่วมกับใช้สารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น ร้อยละ 2.5 และน�ำ้ เกลือเป็นสาร
ชะล้างในคลองราก ปรับแต่งรูปร่างคลองรากฟันจนบริเวณ
ปลายสุดของคลองรากฟันมีขนาดเท่ากับตะไบคลองรากฟัน
เบอร์ 35 และห่างจากปลายรากฟัน 1 มิลลิเมตร อุดคลอง
รากฟันด้วยแท่งกัตตาเปอร์ชาหลัก ขนาดเบอร์ 35 และแท่ง
กัตตาเปอร์ชาเสริมร่วมกับวัสดุผนึกคลองรากฟันชนิดเรซิน
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แล้วจึงสร้างแกนฟันบนฟัน
หลักซี่หน้าของชิ้นตัวอย่างกลุ่ม FP ด้วยคอมโพสิตส�ำหรับ
สร้างแกนฟัน (MultiCore® flow, Ivoclar Vivadent
Inc, New York, USA) หลังจากนั้นกรอแต่งฟันหลักซี่
หน้าและหลังบนแบบจ�ำลองแต่ละชิ้นเพื่อรองรับฟันเทียมบาง
ส่วนชนิดติดแน่น 3 หน่วย แบบโลหะล้วน โดยใช้แม่แบบซิ
ลิโคนเป็นตัวควบคุมปริมาณการกรอแต่งซี่ฟัน ก�ำหนดให้
ตัวฟันของฟันหลักสูง 4 มิลลิเมตร จากแนวรอยต่อเคลือบ
รากฟันบริเวณกึ่งกลางด้านประชิดของฟันหลัก มุมโดยรอบ
ระหว่างแนวดิง่ กับผิวฟันทีก่ รอแต่งมีคา่ 2-4 องศา มีขอบแบบ
รอยตัดเฉียงโค้ง (chamfer margin) โดยรอบซี่ฟัน พิมพ์
(AH plus Root canal sealer, Dentsply, Frankfurt, แบบจ�ำลองที่กรอแต่งเรียบร้อยแล้วด้วยวัสดุพิมพ์ปากพอลิ
Germany) ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากเพือ
่ ตรวจสอบคุณภาพ ไวนิลไซลอกเซนชนิดพัตตี (ExpressTM XT Putty Soft
การอุดคลองรากฟัน
Polyvinyl siloxane, 3M ESPE, Rome, Italy) ร่วมกับวัสดุ
ขีดเส้นขนานกับแนวระนาบ และสูงจากแนวรอยต่อ พิมพ์ปากพอลิไวนิลไซลอกเซนชนิดไลท์บอดี (ExpressTM
เคลือบรากฟันบริเวณกึ่งกลางด้านประชิดของฟันหลักซี่หน้า XT Light Body Quick Polyvinyl siloxane, 3M ESPE,
2 มิลลิเมตร บนตัวฟันของฟันหลักซี่หน้าในชิ้นตัวอย่างกลุ่ม Frankfurt, Germany) เทแบบรอยพิมพ์ดว้ ยสโตนทางทันตทดลอง ใช้หัวกรอกากเพชรทรงเรียวชนิดปลายมน ขนาด กรรมชนิดที่ 4 (Velmix Improved Dental Stone, Kerr,
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร (Taper round ended Frankfurt, Germany) แล้วจึงสร้างฟันเทียมบางส่วนชนิด
diamond bur diameter 0.5 mm., Jota AG, Bern, ติดแน่น 3 หน่วย ที่มีด้านบดเคี้ยวแบน ฟันแขวนมีลักษณะ
Switzerland) ร่วมกับด้ามกรอฟันความเร็วสูงและน�้ำ กรอ เป็นแท่งสี่เหลี่ยม และระนาบบดเคี้ยวตั้งฉากกับแนวแกนฟัน
ตัดตัวฟันตามแนวที่ก�ำหนด
ก�ำหนดให้รอยต่อระหว่างฟันหลักและฟันแขวนมีความสูง
เตรียมช่องว่างส�ำหรับเดือยฟันยาว 12 มิลลิเมตร จาก ในแนวด้านบดเคี้ยว-คอฟัน 4 มิลลิเมตร กว้างในแนวด้าน
ขอบของรอยตัดบนตัวฟัน บนฟันหลักซี่หน้าของแบบจ�ำลอง แก้ม-ลิ้น 7 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2
กลุ่ม CP และ FP โดยใช้เครื่องมืออุดคลองรากฟันลนไฟ
เพือ่ รือ้ วัสดุกตั ตาเปอร์ชาออกจากคลองรากฟันตามความยาว
ที่ต้องการ ใช้เครื่องมืออุดคลองรากอัดวัสดุอุดคลองราก
ส่วนที่เหลือให้แน่นในคลองรากฟัน แล้วจึงใช้หัวกรอเบอร์ 1
ของชุดเดือยฟันส�ำเร็จรูปเรซินคอมโพสิตชนิดเส้นใยอาร์ทีดี
company, Florida, USA)

(No.1 post space drill for RTD Glass Fiber Post,

กรอเตรียม
ผนังคลองรากฟันให้เรียบและมีรูปร่างเหมือนกันในทุกชิ้น รูปที่ 2 ฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น 3 หน่วย ที่มีด้าน
ตั ว อย่ า ง ยึ ด แกนฟั น โลหะเหวี่ ย งที่ ส ร้ า งจากโลหะผสม
บดเคี้ยวแบนราบ
โครบอลต์โครเมียมบนฟันหลักซีห่ น้าของชิน้ ตัวอย่างกลุม่ CP Figure 2 The 3-unit fixed partial denture with flat
occlusal surface.
และยึดเดือยฟันส�ำเร็จรูปเรซินคอมโพสิตชนิดเสริมเส้นใยแก้ว
RTD Company, Saint Egreve, France)

(RTD glass fiber post No.2, RTD company, Saint
Egreve, France) บนฟันหลักซีห
่ น้าของชิน้ ตัวอย่างกลุม่ FP

ด้วยเรซินซีเมนต์ (Multilink Automix, ivoclar vivadent

ยึดชิ้นฟันเทียมเข้ากับซี่ฟ ันหลักบนแบบจ�ำลองด้ วย
เรซินซีเมนต์ (Multilink Automix, Ivoclar Vivadent
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วางตุ้มน�้ำหนักขนาด 5 นิวตัน
บนด้านบดเคีย้ วของซีฟ่ นั แขวนเพือ่ กดชิน้ ฟันเทียมให้เข้าทีแ่ ละ
นิ่งบนฟันหลัก นาน 10 นาที แล้วจึงฉายแสงบริเวณรอยต่อ
ระหว่างขอบฟันเทียมกับซี่ฟันหลัก 20 วินาที วางแบบจ�ำลอง
ไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้เรซินซีเมนต์
ก่อตัวเต็มที่ก่อนน�ำชิ้นงานไปทดสอบ
company, Florida, USA)

ค) การทดสอบการแตกหักของแบบจ�ำลอง
น�ำชิน้ งานแต่ละกลุม่ ไปทดสอบการแตกหัก โดยยึดแบบ
จ�ำลองเข้ากับแท่นจับของเครื่องทดสอบสากล (universal
testing machine, Instron®, Norwood, MA, U.S.A.) วาง
หัวกดเหล็กกล้าไร้สนิมปลายกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
2 มิลลิเมตร บริเวณกึ่งกลางซี่ฟันแขวน ดังแสดงในรูปที่ 3
ให้แรงกดขนาด 10,000 นิวตัน ที่อัตราเร็ว 2 มิลลิเมตรต่อ
นาที กระท�ำต่อชิ้นงานในแนวตั้งฉากกับระนาบด้านบดเคี้ยว
ของฟันเทียม จนกระทั่งแบบจ�ำลองหรือฟันหลักเกิดการ
แตกหั ก บั น ทึ ก แรงกดสู ง สุ ด ที่ ท� ำ ให้ ชิ้ น ตั ว อย่ า งแตกหั ก
(นิวตัน) วิเคราะห์ค่าแรงกดที่บันทึกได้ด้วยสถิติทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) และสถิติ
เปรียบเทียบเชิงซ้อนทูกยี ์ (Tukey’s multiple comparison)
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พร้อมกับจ�ำแนกรูปแบบการแตกหัก
ของชิ้นตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
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ผลการศึกษา (Results)

ค่าเฉลี่ยแรงกดที่ท�ำให้ฟันหลักแตกหักพร้อมส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานแสดงในตารางที่1 เมื่อพิจารณาค่าดังกล่าว
พบว่า ค่าเฉลีย่ แรงกดของกลุม่ ควบคุมมีสงู ทีส่ ดุ (6849.830±
673.002 นิวตัน) รองลงมาคือกลุม่ ทีบ่ รู ณะด้วยเดือยส�ำเร็จรูป
ชนิดเสริมเส้นใยร่วมกับแกนฟันที่สร้างจากวัสดุเรซินคอมโพสิต (6454.780±556.534 นิวตัน) และกลุม่ ทีบ่ รู ณะด้วยเดือย
และแกนฟันชนิดโลหะเหวี่ยง (6250.079±688.337 นิวตัน)
ตามล�ำดับ เมือ่ วิเคราะห์คา่ เฉลีย่ แรงกดของแต่ละกลุม่ ตัวอย่าง
ด้วยสถิตทิ ดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว ทีร่ ะดับความ
เชือ่ มัน่ 0.05 พบว่า ค่าเฉลีย่ แรงกดของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.124)
เมื่อพิจารณารูปแบบการแตกหักของตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
สามารถจ�ำแนกได้ตามที่แสดงในตารางที่ 2 โดยพบว่า 8 ใน
10 ชิน้ ของตัวอย่างกลุม่ ควบคุม และ 9 ใน 10 ชิน้ ของตัวอย่าง
กลุ่มที่บูรณะด้วยเดือยฟันเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้ว
(FP) เกิดการแตกหักของฟันหลักซี่หน้าและหลัง ในแนวราบ
หรือแนวเฉียงบริเวณคอฟันระดับเหนือต่อขอบเรซินอะคริลิก
ซึ่งจัดเป็นการแตกหักในลักษณะที่สามารถบูรณะซ�้ำได้ มี
ตัวอย่างเพียงหนึ่งชิ้นจากกลุ่มที่บูรณะด้วยเดือยฟันเรซิน
คอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้ว (FP) ที่เกิดการแตกของรากฟัน
ในแนวดิ่ ง ร่ ว มกั บ การแตกหั ก บริ เ วณคอฟั น และมี เ พี ย ง
สองชิ้นจากกลุ่มควบคุมที่มีการแตกเฉียงในแนวดิ่งต�่ำกว่า
ระดับขอบเรซินอะคริลิก ซึ่งพิจารณาว่าเป็นการแตกหักแบบ
ที่ไม่สามารถบูรณะได้ ในขณะที่ตัวอย่างกลุ่มที่บูรณะด้วย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (N) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแรงที่ท�ำให้ชิ้นตัวอย่างแตกหัก

(SD)

Table 1 Mean (N) and standard deviation (SD) of
fracture load

รูปที่ 3

การทดสอบความต้านทานการแตกหักด้วยเครื่อง
ทดสอบสากล (อินสตรอน)

Figure 3 Fracture resistance test by using a universal
testing machine (Instron)

Group

Mean ± SD

Control

6849.830±673.003a

Cast post and core (CP)

6250.079±688.337a

Fiber reinforced post and com-

6454.780±556.534a

posite core (FP)
*The same supra letter in each group are not significantly
different (p=0.124)
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เดือยและแกนฟันชนิดโลหะเหวี่ยง (CP) พบว่า ครึ่งหนึ่งของ
ตัวอย่างมีการแตกของรากฟันในแนวดิ่ง ซึ่งถือเป็นรูปแบบ
การแตกหักที่ไม่สามารถบูรณะซ�้ำได้ ส่วนที่เหลือพบการ
แตกหักบริเวณขอบอะคริลิกหรือเหนือแนวดังกล่าว ซึ่งจัด
เป็นการแตกหักที่สามารถบูรณะได้ (รูปแบบการแตกหักของ
แบบจ�ำลองที่พบในการศึกษาครั้งนี้ แสดงในรูปที่ 4)
ตารางที่ 2 รูปแบบการแตกหักของฟันหลักในแต่ละกลุ่ม
Table 2 Fracture patterns of abutment teeth in each
group
Mode of fracture
Restorable fracture:

Control

CP

FP

8

5

9

2

5

1

Horizontal and/or oblique
fracture at or above acrylic
level around abutment teeth
Non-restorable fracture:
Oblique fracture

รูปที่ 4

extended lower to acrylic

Figure 4 fracture patterns of fixed partial denture

level around abutment tooth

abutment teeth after testing

and/or vertical fracture
Total

บทวิจารณ์

รูปแบบการแตกหักของฟันหลักของฟันเทียมบาง
ส่วนชนิดติดแน่นหลังการทดสอบ

10

10

10

การวิจัยนี้ต้องการศึกษาค่าความต้านทานการแตกหัก
เนื่ อ งจากแรงกระท� ำ ในแนวดิ่ ง ของฟั น หลั ก ของฟั น เที ย ม
บางส่วนชนิดติดแน่นเปรียบเทียบระหว่างกรณีบูรณะภายใน
คลองรากฟันด้วยเดือยและแกนฟันโลหะหล่อ กับกรณีบูรณะ
ด้วยเดือยเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใย เพื่อหารูปแบบการ
บูรณะภายในคลองรากฟันที่ให้ค่าความต้านทานการแตกหัก
สูงที่สุด ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
เลือกรูปแบบการบูรณะที่เหมาะสมส�ำหรับฟันที่ได้รับการ
รักษาคลองรากฟันซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้เป็นฟันหลักของฟันเทียม
บางส่วนชนิดติดแน่น
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ขนาดตัวฟันและรากฟัน
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการต้านทานการ
แตกหักของแบบจ�ำลองที่สร้างขึ้น(25) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้
จึงพิจารณาเลือกใช้ซี่ฟันธรรมชาติที่มีขนาดของตัวฟันและ

รากฟันใกล้เคียงกัน และควบคุมขั้นตอนการกรอแต่งซี่ฟัน
เพื่อรักษาคลองรากฟัน การกรอแต่งคลองรากฟันเพื่อรองรับ
เดือยฟัน รวมทั้งควบคุมปริมาณการกรอแต่งซี่ฟันหลักเพื่อ
รองรับฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น เพื่อให้แบบจ�ำลองที่
สร้างขึ้นมีลักษณะเหมือนกันมากที่สุด แม้ว่าผู้วิจัยได้ควบคุม
ปัจจัยข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว แต่พบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของข้อมูลมีช่วงค่อนข้างกว้าง เป็นไปได้ว่าลักษณะดังกล่าว
เกิดจากความแตกต่างขององค์ประกอบของโครงสร้างเนือ้ ฟัน
แต่ละซีท่ นี่ ำ� มาสร้างแบบจ�ำลองซึง่ สัมพันธ์กบั สภาวะแวดล้อม
และเชื้อชาติ(26) และอายุของซี่ฟันที่ใช้สร้างแบบจ�ำลอง(27)
รวมทั้งลักษณะตามธรรมชาติของเนื้อฟันที่ไม่ได้รวมเป็น
เนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้เป็นปกติใน
เนื้อฟันธรรมชาติ(26,28-30)
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยควบคุมให้แรงกระท�ำจากหัว
กดมีทิศทางขนานกับแนวแกนฟันหลักเพื่อลดผลที่เกิดจาก
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แรงกระท�ำนอกแนวแกนฟันซึ่งมีผลต่อรูปแบบการกระจาย
และสะสมแรงเครียดในเนื้อฟัน จึงพิจารณาให้แรงกระท�ำ
ชิน้ ตัวอย่างในทิศทางตัง้ ฉากกับระนาบสบฟันของชิน้ ฟันเทียม
ร่วมกับสร้างด้านบดเคี้ยวของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น
3 หน่วย ให้มีลักษณะแบนราบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงใน
แนวระนาบกระท�ำต่อซี่ฟัน นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้พิจารณา
ออกแบบฟันเทียมในลักษณะโลหะล้วน เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิด
การแตกของพอร์ซเลนขณะให้แรงกดกระท�ำต่อชิน้ ตัวอย่าง ซึง่
อาจส่งผลต่อทิศทางของแรงกระท�ำรวมทัง้ รูปแบบการแตกหัก
ที่เกิดขึ้นกับชิ้นตัวอย่าง
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแรงกดที่ทำ� ให้แบบจ�ำลองเกิดการ
แตกหัก พบว่า แม้คา่ เฉลีย่ ของแต่ละกลุม่ มีคา่ แตกต่างกัน แต่
เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p>0.05) จึงพิจารณายอมรับสมมติฐาน
งานวิจัย ที่กล่าวว่า รูปแบบการบูรณะภายในคลองรากฟันที่
แตกต่างกันของฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น
3 หน่วย ไม่มผี ลต่อค่าความต้านทานการแตกหักของฟันหลัก
โดยคาดว่าลักษณะดังกล่าวเป็นผลมาจากปริมาณเนื้อฟัน
ธรรมชาติที่เหลืออยู่ในส่วนตัวฟันและรากฟันของซี่ฟันหลัก
ซึ่งการศึกษาก่อนหน้าได้พิจารณาว่าเป็นปัจจัยหลักที่สัมพันธ์
กับความต้านทานการแตกหักของซี่ฟันที่ผ่านการรักษาคลอง
รากฟันเมื่อได้รับแรงกระท�ำ(2,10,21,22,31,32) นอกจากนั้นการ
ที่ฟันหลักในทุกกลุ่มทดลองได้รับการบูรณะด้วยสะพานฟัน
ซึ่งมีขอบวางอยู่บนเนื้อฟันธรรมชาติและโอบล้อมรอบซี่ฟัน
ท�ำให้เกิดลักษณะเฟอร์รลู ซึง่ ส่งผลให้ซฟี่ นั หลักสามารถรองรับ
แรงได้เพิ่มมากขึ้นก่อนเกิดการแตกหัก(16,31,33-37) จึงเป็น
ไปได้ว่าปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อการแตกหักของชิ้น
ตัวอย่างมากกว่าปัจจัยความแตกต่างของรูปแบบการบูรณะ
ภายในคลองรากฟันของฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนชนิด
ติดแน่น สอดคล้องกับข้อสรุปจากการศึกษาก่อนหน้า ทีพ่ บว่า
หากฟันหลักมีเนื้อฟันในส่วนตัวฟันเหลือปริมาณมาก ชนิด
ของวัสดุที่ใช้สร้างสิ่งบูรณะในคลองรากฟันจะมีผลเพียงเล็ก
น้อยต่อปริมาณแรงที่ใช้ ในการท�ำให้ซ่ีฟันแตกหัก(38) โดย
ปัจจัยเกี่ยวกับชนิดของการบูรณะภายในคลองรากฟันจะมี
นัยส�ำคัญต่อค่าความต้านทานการแตกหักของซีฟ่ นั ทีไ่ ด้รบั การ
รักษาคลองรากฟัน ก็ต่อเมื่อฟันซี่นั้นมีปริมาณเนื้อฟันเหลือ
น้อยกว่า 2 ด้าน(39)
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แม้ว่าค่าเฉลี่ยแรงกดที่ท�ำให้ฟันหลักแตกหักมีค่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแรงกด
ที่ท�ำให้เกิดการแตกหักเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มควบคุมซึ่ง
มีฟันหลักที่มีตัวฟันสมบูรณ์มีค่าความต้านทานการแตกหัก
สูงทีส่ ดุ เป็นไปได้วา่ ซีฟ่ นั ทีม่ เี นือ้ ฟันธรรมชาติครบและสมบูรณ์
มีรูปแบบการกระจายแรงเครียดในเนื้อฟันที่เป็นระเบียบ
มากกว่าซี่ฟันที่มีการแตกหักหรือได้รับการบูรณะด้วยวัสดุ
สังเคราะห์ จึงท�ำให้มีโอกาสเกิดการแตกหักน้อยกว่า(40,41)
เมื่อพิจารณาแบบจ�ำลองที่มีฟันหลักที่ได้รับการรักษาคลอง
รากฟันและได้รับการบูรณะภายในคลองรากด้วยสิ่งบูรณะ
รูปแบบต่างๆ พบว่า ค่าเฉลี่ยแรงกดที่ท�ำให้เกิดการแตกหัก
มีค่าต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมที่มีเนื้อฟันสมบูรณ์ ลักษณะดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการศึกษาจากการวิเคราะห์แบบจ�ำลองไฟ
ไนท์อิลิเมนต์(42-44) ซึ่งพบว่า การบูรณะฟันธรรมชาติด้วย
เดือยและแกนฟันทีส่ ร้างจากวัสดุตา่ งชนิดท�ำให้เกิดแรงเครียด
กระท�ำต่อเนื้อฟันในลักษณะที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยค่า
มอดูลัสสภาพยืดหยุ่นของวัสดุที่ใช้สร้างเดือยและแกนฟันมี
ความส�ำคัญในการก�ำหนดลักษณะการตอบสนองต่อแรงทีม่ า
กระท�ำรวมทั้งรูปแบบการสะสมและกระจายแรงเครียด(44)
และยังพบอีกว่า การมีรอยต่อระหว่างวัสดุบูรณะและเนื้อ
ฟันธรรมชาติท�ำให้ โครงสร้างของฟันหลังได้รับการบูรณะ
มีลักษณะแตกต่างจากเนื้อฟันตามธรรมชาติ ส่งผลให้การ
กระจายของแรงเครียดในฟันซีน่ นั้ มีความแตกต่างจากลักษณะ
ที่เกิดขึ้นในฟันที่มีชีวิตและมีเนื้อฟันสมบูรณ์(41,45) Durmuş
และ Oyar(46) พบว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า มอดู ลั ส สภาพ
ยืดหยุ่นของวัสดุที่ใช้สร้างเดือยฟันแปรผันตรงกับปริมาณ
แรงเครียดสะสมภายในเนื้อวัสดุ ในขณะที่แรงเครียดสะสม
บริเวณผิวรอยต่อระหว่างเดือยฟันและเนื้อฟันบริเวณรากฟัน
แปรผกผันกับค่ามอดูลัสสภาพยืดหยุ่นของวัสดุที่ใช้สร้าง
เดือยฟัน โดยเดือยฟันทีแ่ ข็งจะดูดซับแรงเครียดไว้ ในเนือ้ วัสดุ
และถ่ายทอดแรงปริมาณเล็กน้อยสูเ่ นือ้ ฟัน ในขณะทีเ่ ดือยฟัน
ที่มีความยืดหยุ่นจะเกิดแรงเครียดปริมาณมากบริเวณผิว
รอยต่อซึ่งแรงเครียดดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดไปยังเนื้อฟัน
บริเวณข้างเคียงจึงมักพบการแตกหักบริเวณรอยต่อระหว่าง
เดือยฟันกับผนังคลองรากฟันหรือการหลุดของเดือยฟันออก
จากคลองรากฟันมากกว่าการแตกหักของเนื้อฟันโดยรอบ
เมื่อพิจารณารูปแบบการแตกหักของซี่ฟันหลักในแต่ละ
กลุม่ พบว่า รูปแบบและความถีข่ องรูปแบบการแตกหักมีความ
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แตกต่างกันตามชนิดของสิ่งบูรณะภายในคลองรากฟัน กล่าว
คือ ในกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่บูรณะด้วยเดือยฟันส�ำเร็จรูป
ชนิดเส้นใยและแกนฟันเรซินคอมโพสิต ตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การแตกหักของฟันหลักในแนวเฉียงบริเวณคอฟันเหนือต่อ
ขอบเรซินอะคริลกิ แตกต่างจากกลุม่ ทีฟ่ นั หลักได้รบั การบูรณะ
ด้วยเดือยและแกนฟันโลหะหล่อ ที่พบการแตกหักได้หลาย
รูปแบบ คือ การแตกในแนวเฉียงที่มีต�ำแหน่งของขอบต�่ำกว่า
ขอบเรซินอะคริลกิ โดยรอบ การแตกหักของรากฟันในแนวดิง่
หรือการแตกหักแนวราบบริเวณคอฟันร่วมกับการแตกหักของ
รากฟันในแนวดิง่ ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Salameh(47) และ Hayash(32) ที่พบว่าการแตกหักของ
ซี่ฟันที่ผ่านการรักษาคลองรากฟันและได้รับบูรณะด้วยเดือย
ฟันส�ำเร็จรูปเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยและแกนฟันเรซิน
คอมโพสิ ต ร่ ว มกั บ ครอบฟั น เดี่ ย วมั ก เกิ ด ในแนวราบหรื อ
เฉียงเหนือต่อแนวกระดูกเบ้าฟันซึ่งเป็นรูปแบบการแตกหักที่
สามารถบูรณะได้ ในขณะที่การแตกหักที่เกิดขึ้นกับฟันหลัก
ได้รบั การบูรณะด้วยเดือยและแกนโลหะหล่อมักเกิดในแนวดิง่
หรือเฉียงต�่ำกว่าของกระดูกเบ้าฟัน ซึ่งเป็นการแตกหักใน
ลักษณะที่ไม่สามารถบูรณะได้(39) จากการศึกษาครั้งนี้ สรุป
ได้ว่า คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้สร้างเดือยฟันเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อรูปแบบการแตกหักของฟันหลัก โดยซี่ฟันที่บูรณะ
ด้วยเดือยและแกนฟันที่มีค่ามอดูลัสสภาพยืดหยุ่นใกล้เคียง
ฟันธรรมชาติจะเกิดรูปแบบการแตกหักที่สามารถบูรณะได้
และเกิดการแตกของรากฟันในแนวดิ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
การบูรณะด้วยเดือยและแกนฟันทีม่ คี า่ มอดูลสั ยืดหยุน่ สูงกว่า
เนื้อฟันธรรมชาติ
เมื่อพิจารณาปริมาณแรงกระท�ำในแนวดิ่งที่ต้องใช้เพื่อ
ท�ำให้ฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนติดแน่น 3 ยูนิตแตกหัก
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ แรงกั ด ส� ำ หรั บ การ
บดเคี้ยวอาหารในกลุ่มตัวอย่างวัยผู้ ใหญ่ซึ่งมีค่าประมาณ
7 กิโลกรัม ถึง 15 กิโลกรัม(48) หรือค่าแรงกัดสูงสุดซึ่งมี
ค่าประมาณ 90 กิโลกรัม(49) พบว่า มีค่าสูงกว่าค่าแรงกัด
ปกติหรือแรงกัดสูงสุดของผู้ป่วยมาก ดังนั้นฟันหลักที่ได้รับ
การบูรณะภายในคลองรากฟันด้วยเดือยและแกนฟันรูปแบบ
ต่างๆ และมีปริมาณรวมทั้งสภาพของเนื้อฟันธรรมชาติตาม
ข้อก�ำหนดในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ แข็งแรงเพียงพอทีจ่ ะต้านทาน
แรงบดเคี้ยวในแนวดิ่งที่กระท�ำต่อฟันเทียมได้โดยไม่เกิดการ
แตกหักของฟันหลัก
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ภายใต้ข้อจ�ำกัดของการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า กรณีที่
ซี่ฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น 3 ยูนิต เหลือ
เนื้อฟันมากเพียงพอและสามารถสร้างเฟอร์รูลโดยรอบซี่ฟัน
รูปแบบการบูรณะภายในคลองรากฟันของฟันหลักไม่มีผล
ต่อความต้านทานการแตกหักของฟันหลักภายใต้แรงกระท�ำ
ในแนวดิ่ง การบูรณะฟันหลักด้วยเดือยฟันส�ำเร็จรูปเรซินคอมโพสิตร่วมกับแกนฟันที่สร้างจากวัสดุเรซินคอมโพสิต
ในฟันธรรมชาติที่ผ่านการรักษาคลองรากฟันและจ�ำเป็นต้อง
ใช้เป็นหลักส�ำหรับฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น 3 ยูนิต
อาจเป็นแนวทางการบูรณะที่ทันตแพทย์สามารถเลือกใช้ ได้
แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ�ำกัดของการศึกษาในครั้งนี้ ผลการ
ศึกษาทีไ่ ด้จงึ เป็นเพียงข้อมูลเบือ้ งต้นเท่านัน้ จ�ำเป็นต้องมีการ
ศึกษาในแง่มมุ อืน่ ๆ เช่น ผลของแรงกระท�ำในลักษณะพลวัตร
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับแรงบดเคี้ยวในช่องปาก รวมถึงผล
ของแรงกระท�ำที่อยู่นอกแนวแกนฟัน เป็นต้น
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