การบูรณะฟั นด้ วยครอบฟั นออนเลย์โลหะ (Metal Onlay Restoration)

ทพ. อภิรักษ์ กิตติชยั ศรี

การบูรณะฟันที่มีความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ เช่น ฟั นผุ ฟันแตก วัสดุบูรณะเก่าชารุด ถ้ ามีความเสียหายที่มีขนาด
เล็ก 1-3 ด้ าน ก็สามารถที่จะทาการบูรณะโดยตรงด้ วยวัสดุบรู ณะเรซินคอมโพสิตหรื ออมัลกัมได้ แต่ถ้าความเสียหายนันมี
้ ขนาด
ใหญ่กว่า 3 ด้ านขึ ้นไปหรื อครอบคลุมยอดปุ่ มฟันด้ วยเเล้ ว การออกแบบโพรงฟันและการใช้ วสั ดุที่แข็งแรงขึ ้นจะช่วยให้ การ
บูรณะฟันประสบผลสาเร็จได้ มากขึ ้น
การบูรณะฟันที่มีความเสียหายขนาดใหญ่นนั ้

สามารถที่จะทาได้ ทงการบู
ั้
รณะโดยตรงด้ วยเรซินคอมโพสิตหรื อ

อมัลกัม การบูรณะโดยครอบฟันทังซี
้ ่ และการบูรณะโดยครอบฟันออนแลย์ ในบทความนี ้จะขอนาเสนอการบูรณะฟันด้ วยครอบ
ฟันออนเลย์โลหะ โดยครอบคลุมเนื ้อหาเกี่ยวกับ ข้ อบ่งใช้ ข้ อควรระวัง การเลือกวัสดุ การออกแบบ และขันตอนการท
้
าในคลินิก
ทันตเเพทย์จะสามารถอธิบายให้ คนไข้ เข้ าใจว่า การบูรณะฟันออนเลย์คล้ ายกับการบูระฟันแบบครอบฟันทังซี
้ ่ แต่ตา่ งกันตรงที่
การครอบฟันออนเลย์นนไม่
ั ้ จาเป็ นต้ องกรอฟันทังซี
้ ่ แต่กรอแค่เฉพาะส่วนที่เกิดความเสียหายหรื อมากกว่าเล็กน้ อย ดังนัน้ การ
บอกคนไข้ วา่ เป็ นการทา “ครอบฟันบางส่วน” คงไม่ผดิ นัก ซึ่งสามารถที่จะรักษาเนื ้อฟันที่มีอยู่ได้ มากกว่าการทาครอบฟันทังซี
้ ่

ครอบฟั นออนเลย์ หรือ อินเลย์ ต่ างกันอย่ างไร

การบูรณะฟันด้ วยครอบฟันออนเลย์ (Onlay
restoration) คือ การบูรณะฟันที่ความเสียหายของฟัน
ครอบคลุมฟันทางด้ านบดเคี ้ยว ทางด้ านข้ าง และปุ่ มฟัน
ทุกปุ่ ม

จาเป็ นต้ องครอบคลุมปุ่ มฟัน หรื อครอบคลุมยอดปุ่ มฟัน
อย่างน้ อย 1 ยอด แต่ไม่ใช่ทงหมด
ั้

การบูรณะฟันด้ วยครอบฟันอินเลย์
(Inlay
restoaration) คือ การบูรณะฟันที่ความเสียหายของฟัน

อย่างไรก็ตาม การเรี ยกอินเลย์ ออนเลย์ เป็ นเเค่
คาจากัดความที่ใช้ เรี ยกการบูรณะฟันแบบนี ้ ซึ่งถ้ าเข้ าใจ
ถึงการออกแบบและข้ อบ่งใช้
ไม่วา่ จะเรี ยกแบบไหนก็
สามารถทาให้ เกิดความเเข็งเเรงของการบูรณะฟันได้ ดี

ครอบคลุมปุ่ มฟันทางด้ านบดเคี ้ยว ทางด้ านข้ าง และไม่

เช่นกัน

ข้ อพิจารณาในการบูรณะฟั นแบบนี ้

1. Large restorations: ฟันที่มีรอยผุหรื อรอยแตกหักขนาด
ใหญ่ครอบคลุมด้ านประชิดและปุ่ มฟัน
2. Endodontically treated teeth: ฟันที่ผา่ นการรักษาราก
ฟันที่ยงั มีเนื ้อฟันเหลืออยู่คอ่ นข้ างเยอะ สามารถที่จะทา
การบูรณะฟันโดยครอบคลุมปุ่ มฟันทุกปุ่ ม

ออนเลย์ในกรณีที่คนไข้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสงู
(High caries risk) พิจารณาจากการพบฟันผุที่ด้านเรี ยบ
ของฟันซึ่งจาเป็ นต้ องควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับต่า
ให้ ได้ ก่อนการบูรณะ การที่คนไข้ เป็ นเด็กที่มีความอดทนใน
การทาฟันได้ น้อย รักษาความสะอาดได้ ไม่ดี รวมทังโพรง
้
ประสาทฟั นใหญ่ก็ต้องระวังเช่นกัน

ข้ อดีของการทาการบูรณะฟั นออนเลย์

3. Teeth at risk for fracture: ฟันที่มีโอกาสที่จะเเตกหัก
เพิม่ เติม เช่น ฟันที่มีรอยร้ าวไปถึงเนื ้อฟัน
4. Diastema closure and occlusal plane correction:
การมีช่องว่างระหว่างฟันในฟั นหลังและการปรับด้ านบด
เคี ้ยวที่ลาดเอียงให้ กลับมาอยู่เสมอกับระดับการบด

-

ไม่ต้องกรอเนื ้อฟันเพิม่ เติมจากบริเวณที่มีความ

-

เสียหายไปมากนัก
ได้ วสั ดุที่มีความเเข็งแรงมากกว่าและการสึกน้ อย

เคี ้ยวปกติ
5. Removable prosthetic abutment: การปรับด้ าน
ประชิดที่เป็ นเเนวนาการถอดใส่ของฟันปลอม สามารถ
ควบคุมระนาบได้ ดี
อย่างไรก็ตามทันตแพทย์พงึ ระวังการบูรณะฟัน

-

กว่าวัสดุบรู ณะเรซินคอมโพสิตหรื อ อมัลกัม
การทาชิ ้นงานออนเลย์จากห้ องแลปสามารถที่จะ
ควบคุมรูปร่างและด้ านประชิดได้ ดีและง่ายขึ ้น
อย่างไรก็ตามการบูรณะฟันชนิดนี ้ก็ต้องใช้ เวลาใน

การทาอย่างน้ อย 2 ครัง้ และต้ องมีการใส่วสั ดุชวั่ คราว
กลับไป จึงอาจมีปัญหาการเสียวฟันได้

หลักการของการทาออนเลย์ (Principle of cavity design for cast metal onlay)
1. Taper 2-5 degree (per wall) from path of preparation
2. Opposite to direction of the occlusal loading
3. Parallel to the long axis
4. Single insertion
5. Enamel must be supported an continued by sound dentine
6. Enamel rod should be covered with the restorative material
7. Angular cavosurface should be trimmed

ขัน้ ตอนการทาออนเลย์ ในคลินิก

1. Initial preparation
ขันตอนนี
้
้เป็ นการออกแบบออนเลย์ก่อนทาการรักษา
ให้ ครอบคลุมความเสียหายของตัวฟันและวัสดุบรู ณะเก่า
ทังหมด
้

2. Removal of infected caries and pulpal
protection
รื อ้ รอยผุออกพร้ อมพิจารณาว่ามีสว่ นของเนื ้อฟันที่
รองรับเคลือบฟันเพียงพอหรื อไม่ ถ้ าเหลือชันบางๆของเคลื
้
อบ
ฟันให้ พจิ ารณาตัดเคลือบฟันบริเวณนันออกไป
้
หลังจากนันท
้ า
การ pulp protection ด้ วย calcium hydroxide ถ้ าโพรงฟันลึก
เกือบถึงโพรงประสาท

สามารถเลือกพิจารณาทา core build up ด้ วยวัสดุ
glass-ionomer base (vitrebond), conventional
composite (Bulk fill composite, Flowable composite),
core build up material (Absolute dentine, Build it,
Luxacore, Multicore)

3. Occlusal step
หลังจากทา core build up เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เริ่มทา
occlusal preparation โดยใช้ tapered fissure bur กรอลง
ไปให้ ลกึ ต่ากว่าเนื ้อฟันประาณ 1 มม. และตังฉากกั
้
บ
แนวแกนฟัน ทังนี
้ ้ควรทาให้ มีความเรี ยบของโพรงฟั นไป
ด้ วย (flat pulpal floor)

ในขันตอนนี
้
้สามารถทาให้ เกิดลักษณะของ dove tail
เพื่อช่วยเพิม่ retention และ resistance

5. Capping cusp

4. Proximal box
ทา proximal box ให้ มี gingival floor ประมาณ 1-1.5
มม. และมีความโค้ งตาม contour ของฟัน

หลักในการพิจารณาว่าต้ องทา tip cusp คือ ดูวา่
outline ของออนเลย์ครอบคลุมไปถึง cusp slope มากแค่
ไหน โดยวัดระยะทางจาก primary groove ไปที่ยอด cusp
ถ้ า outline อยู่ที่ระยะน้ อยกว่า 1/2 ของระยะนี ้ไม่
จาเป็ นต้ องทา ถ้ าอยู่ระหว่าง 1/2-1/3 ของระยะนี ้มีแนวโน้ ม
ที่จะต้ อง tip cusp ให้ ดปู ัจจัยอื่นร่ วมด้ วย แต่ถ้าครอบคลุม
เกิน 2/3 ของระยะนี ้ให้ พจิ ารณา tip cusp ได้ เลย
โดยจากประสบการณ์แล้ ว ถ้ ามีเนื ้อฟันรอบๆ cusp
tip ประมาณ 1 มม. สามารถที่จะเก็บ cusp นันได้
้

รอยต่อระหว่างด้ าน occlusal และ proximal เรี ยกว่า
isthmus เป็ นจุดที่สามารถเกิด stress ได้ มาก ดังนันควรกรอ
้
โพรงฟันให้ มีความลึกบริ เวณนี ้ประมาณ 1.5 มม. และต้ องเบ
เวลที่ axio-pulpal line angle ทุกครัง้

นอกจากนี ้การทา capping cusp ควรทาเป็ น
ลักษณะ multiplane ซึ่งต่างจาก amalgam ที่จะทาเป็ น
flat plane

6. Preparation of bevel and flares
การ bevel มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น เป็ นการเพิ่ม
ความเเข็งเเรงให้ กับขอบที่เป็ นเคลือบฟัน ทาให้ ขอบวัสดุแนบ
ไปกับตัวฟันและสามารถทาความสะอาดได้ ง่าย ลดความ
เครี ยดที่จะเกิดขึ ้นต่อตัวฟัน การทา flare ก็เป็ นการทา bevel
ชนิดหนึ่งที่ทาให้ ยาวกว่าปกติและต่อเนื่องกันไปโดยตลอด

การทา bevel นันควรท
้
าทังในส่
้ วนของ occlusal
bevel, gingival bevel, axio-pulpal line angle bevel
ส่วนการทา flare นัน้ สามารถทาได้ ทงั ้ primary flare,
secondary flare

7. Additional retention
การพิจารณาเพิ่ม retention สามารถทาได้ โดยทาเป็ น
Slot, Box, Groove, Collars, Skirt

8. Final preparation
เมื่อทาทุกอย่างตามการ
ออกแบบแล้ วก็ถึงขันตอนสุ
้
ดท้ าย
คือ ทาให้ ทกุ พื ้นผิวของโพรงฟันเรี ยบ
เเละต่อเนื่องไม่มีเส้ นและมุมแหลม
(sharp line angle) สามารถใช้
taper fissure bur ทาความเรี ยบ
ให้ กบั surrounding wall และใช้
inverted cone bur ทาความเรี ยบ
ให้ กบั pulpal floor

9. Laboratory

10. Try in and cementation

ทาการพิมพ์ปากโดยจะต้ องใส่วสั ดุพิมพ์ปากให้
ไหลเข้ ามุมของโพรงฟันที่ทาการกรอแต่งไว้ ให้ ได้ อาจใช้ ลม

ในขันตอนการ
้
try in นี ้ ตรวจสอบพื ้นผิวด้ านในของ
ชิ ้นงานว่ามีส่วนเม็ดนูนขึ ้นมาหรื อไม่ ถ้ ามีควรกรอออกด้ วย

เป่ าเบาๆเพื่อให้ วสั ดุพิมพ์ปากไหลเข้ าไปบริเวณดังกล่าวได้
จากนันส่
้ งไปที่ห้องแลปเพื่อทาเป็ นชิ ้นงานออกมา
ซึ่ง
สามารถขอดูแบบขี ้ผึ ้งก่อนทาแบบจริงได้ และสามารถ
แก้ ไขในขันตอนนี
้
้

หัวสโตน เช็คขอบให้ พอดีกบั ขอบของโมเดล จากนันลอง
้
ชิ ้นงานในปากและเช็คการกัดสบให้ พอดีกบั การกัดสบของ
คนไข้ ทาความสะอาดชิ ้นงานให้ เรี ยบร้ อยและทาการยึด
ด้ วย Dual-cure resin cement รอให้ แข็งสักระยะหนึ่ง
จากนันสามารถใช้
้
ball burnisher รี ดขอบของชิ ้นงานให้
เเนบไปกับผิวฟันให้ ได้ ความแนบที่ดี

จากในภาพจะเห็นว่ารูปร่างขี ้ผึ ้งมี
lingual
embrassure ที่กว้ างเกินไปและ distal marginal ridge ที่
ไม่ขนานกับฟันธรรมชาติจึงส่งกลับไปแก้ ไขและทาชิ ้นงาน
จริงออกมาได้ lingual embrassure ที่แคบลงและ
marginal ridge ที่ขนานกับฟันข้ างเคียง

ภาพตัวอย่ างการทา inlay และ onlay

(ขอบคุณภาพเคสจาก อ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญคุปต์)
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