Anterior resin composite: Make it simple
ทพ.อภิชจั ทองทักษิณ

การบูรณะฟันหน้ าด้ วยเรซินคอมโพสิตให้ มีความสวยงาม ดูเป็ นธรรมชาตินนั ้ ยังคงเป็ นเรื่ องที่มีความท้ าทายในการทางาน
ของทันตแพทย์อยู่เสมอ เพราะความต้ องการด้ านความสวยงามของผู้ป่วยที่สงู ขึ ้น ทันตแพทย์จึงจาเป็ นต้ องสามารถบูรณะฟัน
หน้ าด้ วยเรซินคอมโพสิตให้ ดเู ป็ นธรรมชาติ เสมือนฟันจริงของผู้ป่วย บทความนี ้ ผู้เขียนจะนาเสนอเคล็ดลับที่ทาให้ การบูรณะ
ฟันหน้ าด้ วยเรซินคอมโพสิตให้ มีความสวยงามเป็ นเรื่ องง่าย โดยเคล็ดลับดังกล่าวมีชื่อว่า เคล็ดลับ 3S (3 เอส) ซึ่งประกอบไป
ด้ วย 1) Shade 2) Shape 3) Surface

เคล็ดลับที่ 1 Shade
ในเคล็ดลับที่ 1 นี ้จะเป็ นการพูดถึงการเทียบสีของวัสดุ
ให้ เหมือนกับฟันที่จะทาการบูรณะ และการเลือกระดับของความ
ทึบแสงและโปร่งแสงของวัสดุให้ เหมาะสมกับบริเวณที่เราจะทา
การบูรณะ ก่อนที่เราจะทราบวิธีการเทียบสีฟันที่เหมาะสม เรา
ต้ องมีความเข้ าใจในกระบวนการของการมองเห็นสีของฟันเสีย

หลอดไฟในการเทียบสีฟันได้ เช่นเดียวกัน
เพียงแต่เราควร
เลือกใช้ แสงสีขาวในการเทียบสีฟัน เนื่องจากแสงสีตา่ ง กันจะมี
ค่าอุณหภูมขิ องแสงที่แตกต่างกันไป ดังตารางที่ 1
แสงสี

อุณหภูมขิ องแสงสี

ก่อนว่า ในการมองเห็นสีของวัตถุหนึ่งนัน้ เกิดจากมีแหล่งกาเนิด
แสงปลดปล่อยแสงออกมา ซึ่งแสงนันจะประกอบไปด้
้
วยหลาย
แสงสี เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสงสีไปบางส่วน

(องศาเคลวิน; ◦K)

และสะท้ อนบางแสงสีออกมาเข้ าสูต่ าของเรา ตาของเราจะมี
เซลล์รูปกรวย (Cone cells) ทาหน้ าที่รับแสงสี และส่งข้ อมูลไปยัง

3,000 – 5,000

สมองเพื่อแปลผลว่าวัตถุที่เรามองเห็นนันมี
้ สีอะไร องค์ประกอบที่
กล่าวมานันล้
้ วนแล้ วแต่มีผลกระทบต่อการเลือกสีฟันทัง้ สิ ้น เช่น
แหล่ งกำเนิดแสง ที่เหมาะสมในการเลือกสีฟัน คือ
แสงธรรมชาติที่เพียงพอ ในวันที่ฟา้ สดใส คือไม่มืดหรื อสว่าง
จนเกินไป สถานที่ทางานต้ องมีช่องแสงหรื อหน้ าต่างที่ยอมให้

5,000 – 8,000

แสงธรรมชาติผา่ นเข้ ามาได้ อย่างเพียงพอ หากไม่สามารถที่จะ
ใช้ แหล่งกาเนิดแสงจากธรรมชาติได้ เราสามารถใช้ แสงจาก

1,000 – 2,000

8,000 – 12,000
12,000 – 16,000
ตารางที ่ 1 แสดงค่าอุณหภูมขิ องแสงสีตา่ งๆ

ซึ่งแสงจากหลอดไฟสีขาวจะมีคา่ อุณหภูมขิ องแสงใกล้ เคียงกับ
ค่าอุณหภูมขิ องแสงจากธรรมชาติที่มีคา่ อยู่ที่ประมาณ 5,000 –
6,500 องศาเคลวิน ทาให้ สามารถเลือกสีฟันได้ ใกล้ เคียงจริง
มากที่สดุ

จะทางานได้ ดี ทาให้ เห็นเป็ นภาพขาวดา 2) เซลล์รูปกรวย
(Cone cells) ทาหน้ าที่รับรู้สีของวัตถุ ทางานได้ ดีเมื่อมีแสงที่
เพียงพอ เซลล์รูปกรวยมี 3 ชนิดหลักๆ แต่ละชนิดจะไวต่อการ
รับสีที่แตกต่างกัน คือ สีแดง สีเขียว และสีน ้าเงิน เซลล์รูปกรวย

สีของสิ่งแวดล้ อม เช่น สีของผนังห้ องทาฟัน อุปกรณ์
ตกแต่งห้ อง ควรมีสีที่ไม่ฉดู ฉาดมากเกินไป ควรมีสีโทนสว่าง สี
อ่อนๆ เช่น สีขาว สีเทา เป็ นต้ น เพราะสีสนั ที่ฉดู ฉาดของห้ อง
อาจทาให้ แสงสีขาวที่ใช้ เทียบสีฟันเปลี่ยนไปตามสีห้อง นอก
จากนี ้สิง่ แวดล้ อมใกล้ ๆกับบริเวณที่ทาการเลือกสีฟันสามารถ
ส่งผลต่อการเทียบสีฟันได้ เช่นกัน ทังสี
้ สนั ที่ฉดู ฉาดของลิปสติก
แผ่นยางกันน ้าลาย ผ้ าคลุมหน้ าผู้ป่วย เป็ นต้ น เนื่องมาจาก

เหล่านี ้สามารถเกิดการล้ าของการรับรู้สีได้ (Hue sensitivity)
เมื่อเรามองสีใดนานเกิน 5 วินาที เซลล์จะไม่สามารถรับรู้สีนนั ้
ได้ ดีเหมือนเดิม จึงควรมีการพักสายตาระหว่างการเทียบสีฟัน
โดยการมองไปยังผนังหรื อบริเวณที่มีสีเทาอ่อนหรื อสีฟ้าอ่อน
เพื่อปรับให้ เซลล์รูปกรวยพร้ อมที่จะรับรู้สีอย่างถูกต้ องอีกครัง้
แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ดวงตาของคนเราก็มี
โอกาสในการรับรู้สีของวัตถุเดียวกันได้ แตกต่างกันไปในแต่ละ

ปรากฏการณ์ Contrast effects กล่าวคือ การรับรู้สีของฟันซี่
เดียวกันที่มีฉากหลังสีแตกต่างกัน จะส่งผลให้ การรับรู้สีของ
ฟันซี่นนเปลี
ั ้ ่ยนแปลงไปด้ วยดังภาพที่ 1 เพื่อให้ การรับรู้สีของ

บุคคล
จะเห็นได้ วา่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเทียบสีฟันมีหลายปัจจัย
ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงอาจส่งผลให้ ทนั ตแพทย์มีการเทียบสี

ฟันถูกต้ องที่สดุ ควรเทียบสีฟันโดยมีฉากหลังเป็ นสีฟา้ อ่อนหรื อ
สีเทาอ่อน เพื่อตัดปัจจัยปรากฏการณ์ Contrast effects

ฟันผิดเพี ้ยนไปบ้ าง อย่างไรก็ตามหากเราสามารถเลือกระดับ
ของความทึบแสงและโปร่งแสงของวัสดุได้ ใกล้ เคียงกับฟัน
ธรรมชาติ ก็สามารถทาให้ งานบูรณะฟันหน้ าด้ วยเรซินคอมโพสิตมีความสวยงามกลมกลืนเหมือนฟันธรรมชาติได้
เนื่องจากฟันในแต่ละตาแหน่งมีความทึบแสงและโปร่ง
แสงที่ตา่ งกัน กล่าวคือ เนื ้อฟันจะความทึบแสงสูง โปร่งแสงต่า
และเคลือบฟันจะมีความทึบแสงต่า โปร่งแสงสูง ดังนันบริ
้ เวณ
คอฟันซึ่งมีเคลือบฟันบางจะเห็นเป็ นบริเวณที่มีความทึบแสง
สูง ส่วนบริเวณปลายฟันซึ่งเคลือบฟันหนาจะเห็นเป็ นบริเวณที่

ภาพที ่ 1 แสดงปรากฏการณ์ Contrast effect
ดวงตำ เป็ นอวัยวะที่มีความไวต่อแสง โดยจะมีเซลล์
ที่คอยรับแสง 2 ชนิด คือ 1) เซลล์รูปแท่ง (Rod cells) ที่ทา
หน้ าที่รับรู้ความสว่าง เมื่ออยู่ในภาวะที่มีแสงน้ อยเซลล์รูปแท่ง

มีความใส สังเกตได้ จากการเห็นปลายฟันมีลกั ษณะที่เป็ นสี
ออกเทาหรื อดา เนื่องมาจากแสงสามารถส่องผ่านปลายฟันไป
ยังภายในช่องปากและสะท้ อนเงาดาในช่องปากออกมาให้
สังเกตเห็นได้ บริษัทผู้ผลิตจึงมีการผลิตวัสดุเรซินคอมโพสิตที่
มีระดับของความทึบแสง โปร่งแสง แตกต่างกันออกมาหลาย
ระดับ เช่น Dentin shade Body shade Enamel shade และ
Translucent shade เป็ นต้ น ซึ่งมีระดับความทึบแสงเรี ยงจาก
สูงที่สดุ และค่อยๆลดลงตามลาดับ ดังภาพที่ 2

ภาพที ่ 2 แสดงเรซิน คอมโพสิตที่มีระดับความทึบแสง โปร่งแสง แตกต่างกัน 4 ระดับ
เราจึงควรเลือกเรซินคอมโพสิตที่มีระดับความทึบ
แสง โปร่งแสง ให้ เหมาะสมกับความทึบแสง โปร่งแสงของฟัน

ทางานดังภาพที่ 3 การบูรณะด้ วยเทคนิกดังกล่าวมักจะทาให้
การบูรณะฟันหน้ าด้ วยเรซินคอมโพสิตในฟันที่มีความแตกต่าง

ธรรมชาติบริเวณนันๆ
้
แล้ วบูรณะด้ วยเทคนิกการบูรณะเป็ น
ชันๆ
้ ซึ่งสามารถทาได้ หลายวิธี โดยวิธีที่ได้ รับความนิยมและให้
ความสวยงามมาก ได้ แก่ การบูรณะด้ วยเรซินคอมโพสิตที่มี
ความทึบแสง โปร่งแสง 4 ระดับ ซึ่งมีตวั อย่างขันตอนในการ
้

กันของความทึบแสงและโปร่งแสงอย่างชัดเจน มีความเป็ น
ธรรมชาติเสมือนจริง
แต่ก็เป็ นวิธีที่มีความซับซ้ อนหลาย
ขันตอน
้
และต้ องมีวสั ดุเรซินคอมโพสิตเตรี ยมไว้ หลายระดับ
ความทึบแสง โปร่งแสง และหลาย shade สี

ก.

ข.

ค.

ภาพที ่ 3 แสดงขันตอนการบู
้
รณะฟันหน้ าด้ วย เรซิน
คอมโพสิต ที่มีความทึบแสง โปร่งแสง 4 ระดับ ก.)
ง.

จ.

ฉ.

สร้ าง Palatal shell ด้ วย Enamel shade A2 ข.)
สร้ าง Dentin lobe ด้ วย Dentin shade A3 ค.) สร้ าง
Halo effect ด้ วย White bleach shade ง.) สร้ าง
ปลายฟันใสด้ วย Translucent shade จ.) ปิ ดผิว
บริเวณกลางฟันและปลายฟันด้ วย Enamel shade
A2 และปิ ดผิวบริเวณคอฟันด้ วย Enamel shade A3
ฉ.) ภายหลังการขัดแต่ง

ดังนันในหลายกรณี
้
ที่เราอาจสามารถใช้ เรซินคอมโพ
สิตที่มีความทึบแสง โปร่งแสงเพียงแค่ 2 ระดับ ก็สามารถที่จะ
สร้ างลักษณะฟันที่มีความเป็ นธรรมชาติได้ ระดับหนึ่ง โดยมี
ขันตอนดั
้
งภาพที่ 4 ซึง่ ให้ ความสวยงามได้ ในระดับหนึ่งแต่

สิตแต่ละชนิด แต่ละผลิตภัณฑ์จะมีความแตกต่างกันของสีและ
ความทึบแสง โปร่งแสง ถึงแม้ วา่ จะมีการระบุวา่ เป็ นระดับสี
และระดับความทึบแสง โปร่งแสงเดียวกันก็ตาม ดังภาพที่ 5 จึง
มีความจาเป็ นที่ทนั ตแพทย์จะต้ องเรี ยนรู้และสร้ างความคุ้น

อาจมีรายละเอียดไม่ชดั เจนเท่าการใช้ เรซินคอมโพสิตที่มี
ระดับความทึบแสง โปร่งแสง 4 ระดับ

เคยกับวัสดุเรซินคอมโพสิตแต่ละผลิตภัณฑ์ให้ ดีก่อนการใช้
งาน

ก.

ข.

ภาพที ่ 5 แสดงเรซินคอมโพสิตแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ระดับ Shade
A3 Body เหมือนกัน แต่พบว่ามีสีและระดับความทึบแสง โปร่ง
แสงแตกต่างกัน
ค.

ง.
เคล็ดลับที่ 2 Shape
เคล็ดลับที่ 2 นี ้จะกล่าวถึงการอุดฟันให้ ได้ รูปร่างที่
เหมาะสมว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพราะไม่วา่ เราจะสามารถเลือก
สีฟันหรื อระดับความทึบแสงโปร่งแสงให้ ได้ ดีแค่ไหน แต่ถ้าไม่
สามารถที่จะอุดฟันให้ ได้ รูปร่างที่ถกู ต้ องเหมาะสมแล้ ว ก็ไม่
สามารถที่จะทาให้ การอุดฟันหน้ ามีความสวยงามได้ โดยหาก

ภาพที ่ 4 แสดงขันตอนการบู
้
รณะฟันหน้ าด้ วยเรซินคอมโพสิต
ที่มีความทึบแสง โปร่งแสง 2 ระดับ ก.) สร้ าง Palatal shell
และ Dentin lobe ด้ วย Body shade A3 ข.) สร้ างปลายฟันใส
ด้ วย Translucent shade ค.) ปิ ดผิวด้ วย Body shade A3 ง.)
ภายหลังการขัดแต่ง
จะเห็นว่าเราสามารถเลือกใช้ เรซินคอมโพสิตที่มี
ความทึบแสง โปร่งแสงที่แตกต่างกัน มาสร้ างเป็ นฟันที่มีความ
เป็ นธรรมชาติได้ หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามวัสดุเรซินคอมโพ

งานบูรณะฟันหน้ าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนขนาด รูปร่างฟัน
สัดส่วนฟัน การเรี ยงตัวของฟันได้ ทงหมดทุ
ั้
กซี่ ทันตแพทย์ก็
สามารถวางแผนการสร้ างรอยยิ ้มใหม่ให้ กบั ผู้ป่วยเพื่อให้ เกิด
ความสวยงามสูงสุด แต่ในหลายๆกรณีที่งานบูรณะฟันหน้ า
ด้ วยเรซินคอมโพสิตนัน้ เป็ นการแก้ ไขฟันเพียงแค่บางซี่ บาง
ตาแหน่งเท่านัน้
ทันตแพทย์จึงจาเป็ นต้ องอุดให้ ฟันมีรูปร่าง
กลมกลืนกับฟันของผู้ป่วยมากที่สดุ
โดยเฉพาะฟันคูห่ น้ าซี่
11/21 หากมีรูปร่างฟันที่แตกต่างกัน ก็มกั สังเกตเห็นได้ ง่าย
เพราะฉะนันเราจึ
้
งควรทาการบูรณะให้ ฟันซี่ 11/21 มีขนาด

รูปร่าง สัดส่วนกว้ างต่อยาว embrasure line angle ที่สมมาตร
กันมากที่สดุ ส่วนฟันคูถ่ ดั ๆไปเช่น ซี่ 12/22 13/23 นันอาจ
้
แตกต่างกันได้ บ้างเล็กน้ อย เนื่องจากเป็ นฟันคูท่ ี่สงั เกตความ
แตกต่างได้ ยากกว่า

จากวัสดุประเภทโลหะ ที่สามารถดัดและคงรูปอยู่ได้ ด้วย ทาให้
สามารถสร้ างความป่ องนูนและจุดสัมผัสด้ านประชิดได้ ดี ดัง
ภาพที่ 7

การจะทาให้ ฟันได้ รูปร่างที่ดีนนั ้ จาเป็ นจะต้ องสร้ างความ
ป่ องนูนของฟัน และสัมผัสฟันด้ านประชิดให้ เหมาะสม ในเคส
ส่วนใหญ่จะมีการใช้ celluloid strip ในการสร้ างจุดสัมผัส
ระหว่างฟัน แต่มีบางกรณี ที่เมื่อใช้ celluloid strip แล้ ว พบว่า
ไม่สามารถสร้ างจุดสัมผัสด้ านประชิดและความโป่ งนูนด้ าน
ประชิดได้ ดี ดังภาพที่ 6

ภาพที ่ 7 แสดงการบูรณะฟันซี่ 11 โดยการใช้ Sectional matrix
ให้ ได้ จดุ สัมผัสด้ านประชิดและความโป่ งนูนด้ านประชิดที่ดี

ภาพที ่ 6 แสดงการบูรณะฟันซี่ 11 โดยการใช้ Celluloid strip
แต่พบว่าไม่ได้ จดุ สัมผัสด้ านประชิดและความโป่ งนูนด้ าน
ประชิดที่ดี
ในกรณีดงั กล่าว เราสามารถปรับมาใช้ sectional
matrix แทน เนื่องจาก sectional matrix มีการขึ ้นรูปความป่ อง
นูนมาก่อนแล้ ว มีขนาดที่บางกว่า celluloid strip และยังทา

นอกจากนัน้
ทันตแพทย์อาจเลือกใช้ เทปขาว
(Plumber tape) ซึ่งมีความบางพันไว้ ที่ฟันซี่ข้างเคียง แล้ วทา
การอุดฟันให้ ชิดกับเทปขาว ก็สามารถทาให้ เกิดจุดสัมผัสด้ าน
ประชิดได้ แต่วธิ ีนี ้มักทาให้ ความป่ องนูนด้ านประชิดไม่ดี เพราะ
วัสดุมกั เกินไปคลุมที่ซี่ข้างๆ
จึงมีการแนะนาวิธีที่เรี ยกว่า Pull through technique
วิธีนี ้ให้ ทาการสร้ าง palatal shell ขึ ้นมาก่อน หลังจากนันกั
้ น้
ฟันทัง้ 2 ซี่ด้วย Celluloid strip แล้ วทาการอุดด้ วยเรซินคอมโพ
สิตให้ ได้ รูปร่างที่ต้องการ ก่อนที่จะทาการฉายแสงให้ ทาการ
ค่อยๆดึง Celluloid strip ไปทางด้ าน palatal ช้ าๆ เพื่อให้ วสั ดุ

ไหลตาม Celluloid strip เข้ าไปจนได้ จดุ สัมผัสและความป่ อง
นูนที่ดี ดังภาพที่ 8

โดยฟันในผู้ป่วยแต่ละรายก็มีลกั ษณะของพื ้นผิว
ดังกล่าวนี ้แตกต่างกัน ในบางรายอาจเห็นลักษณะดังกล่าว
ชัดเจน แต่ในบางรายก็แทบไม่เห็นลักษณะดังกล่าว เราจึงมี
ความจาเป็ นที่จะต้ องประเมินลักษณะดังกล่าวให้ ได้ และสร้ าง
พื ้นผิวของวัสดุอดุ ฟันหน้ าให้ ใกล้ เคียงกับฟันธรรมชาติ
วิธีการสร้ างลักษณะพื ้นผิวตามธรรมชาติ มีดงั นี ้
1) กรอแต่งรูปร่างและความป่ องนูนของฟัน ด้ วยหัว
กรอกากเพชรรูปทรงเรี ยวปลายแหลม
(flame
shape
superfine diamond bur) เราอาจแบ่งระนาบเป็ น 3 ส่วน คือ
Incisal 1/3 middle 1/3 และ cervical 1/3

ภาพที ่ 8 แสดงวิธีการบูรณะแบบ pull through technique

เคล็ดลับที่ 3 Surface
เคล็ดลับสุดท้ าย
จะกล่าวถึงพื ้นผิวของวัสดุอดุ
เนื่องมาจากฟันธรรมชาติจะมีลกั ษณะพื ้นผิวตามธรรมชาติ
หลายๆอย่าง เช่น เส้ นมุมฟัน (Line angle), ร่องแนวดิง่ และ
ร่องแนวราบเล็กๆ ดังภาพที่ 9

2) กาหนดตาแหน่งเส้ นมุมฟัน (Line angle) ด้ วย
ดินสอ แล้ วทาการขัดแต่งด้ านประชิด ด้ วยแผ่นขัดรูปร่างกลม
(abrasive disc) โดยไม่ขดั แต่งเกินเส้ นที่กาหนดไว้ เพื่อให้ เกิด
รอยเส้ นมุมฟันที่ชดั เจน
ภาพที ่ 9 แสดงลักษณะพื ้นผิวฟันแบบต่างๆ

3) กาหนดตาแหน่ง Macro character เช่น ร่องใน
แนวดิง่ หลังจากนันท
้ าการกรอแต่งร่องดังกล่าวด้ วย หัวกรอเร็ว
กากเพชรรูปร่างเรี ยวปลายแหลม (High speed flame shape
superfine diamond bur) หรื ออาจจะใช้ หวั กรอช้ ากากเพชร
รูปร่างสอบ (Low speed tapered diamond bur) เมื่อได้ รูปร่าง
ที่ต้องการแล้ ว ทาการกรอมนหลุมร่องให้ ตื ้นขึ ้น เพื่อไม่ให้ ร่อง

5) เพื่อให้ ผวิ ของเรซิน คอมโพสิตมีความมันวาว ลด
การเกาะของคราบจุลนิ ทรี ย์ โดยยังคงลักษณะพื ้นผิวธรรมชาติ
ที่เราสร้ างขึ ้นมาอยู่ ให้ ทาการขัดด้ วยครี มขัดผสมกากเพชรที่มี
ความละเอียด (Diamond paste) ร่วมกับหัวขัดโฟมหรื อหัวขัด
ยางรูปถ้ วย (Rubber cup)

ต่างๆชัดเจนเกินไป ด้ วยหัวขัด Elastic polishing bur ต่างๆ

ในทางคลินิกเราสามารถนาเอาเคล็ดลับ 3S นี ้ไป
ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ การวิเคราะห์ปัญหา ว่าฟันหน้ าของผู้ป่วยมีอะไรที่
4) กาหนดตาแหน่ง Micro character เช่น ร่องใน
แนวนอนเล็กๆ หลังจากนันท
้ าการกรอแต่งร่องดังกล่าวด้ วย
หัวกรอช้ ากากเพชรรูปร่างสอบ (Low speed tapered
diamond bur)

เป็ นปัญหาบ้ าง ทังเรื
้ ่ องของสีและความทึบแสง โปร่งแสง
(Shade) รูปร่างที่ควรจะเป็ น (Shape) และลักษณะพื ้นผิวของ
ฟันซี่นนๆ
ั ้ (Surface) เพื่อแก้ ไขให้ สวยงาม เพียงเท่านี ้การ
บูรณะฟันหน้ าด้ วยเรซินคอมโพสิตให้ มีความสวยงามนัน้ จะ
เป็ นเรื่ องที่ง่ายขึ ้นอย่างแน่นอน
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