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ในการบรรยายวนันี ] ผู้บรรยายได้นําเสนอกรณีศึกษา จํานวน 3 กรณี ซึiงทําการบูรณะฟันโดยใช้วัสดุ

ชนิด Lithium disilicate  

 

 

กรณีศึกษาทีP 1

ใช้แก้ไข abutment ทีiเป็น metal post ซึiงมองเห็นเป็นสีดําเขียว      

ไม่สวยงาม  

แนวทางการพิจารณา

บูรณะฟันเพืiอ ปิดสี  

metal post สามารถ

ทําได้ดงันี ] 

 

• ทํา PFM crown เพืiอปิดสี metal post จะสามารถปิดสี metal 

post ได้ทั ]งหมด แต่ปิดแล้วจะได้สีเหมือน PFM  

• ใช้ zirconia เพืiอปิดสี metal post จะสามารถปิดสีได้ แต่ปิด

แล้วสีขาวทึบ ไม่สมจริง  

• วีธีทีiผู้บรรยายแนะนําคือ การทํา ceramic coping เพืiอปิดสี 

metal post แล้วจึงทําครอบฟันบน coping เพืiอความสวยงาม  

 

สี stump ของฟันทีiทําการบูรณะ มีความสําคัญต่อการเลือกวสัดุทีi

นํามาใช้บูรณะ และมีผลต่อสี final restoration หลกัในการเลือกสี 

ingot ควรคํานึงว่าจะผสมสีอะไรให้กลายเป็นสีอะไร  

การขึ ]นรูปชิ ]นงานเซรามิคชนิด lithium disilicate จะมีการขึ ]นรูปด้วย 

wax แล้วนําไปลง investment จากนั ]นนําก้อน ingot press เข้าไป

ในเบ้าจะได้ออกมาเป็นชิ ]นงาน การเลือกชนิด ingot ให้เหมาะสม จึง

มีความสําคญั 

Ingot มีความใสแตกต่างกัน ได้แก่ 

• HT (High translucency) 

• MT (Medium translucency) 

• LT (Low translucency) 

• MO (Medium opacity) 

• HO (High opacity) 

HT ingot มกัใช้เป็น enamel replacement ต้องการการกรอแต่งฟัน

เพียงเล็กน้อย ชิ ]นงานมักจะมีความบาง มีความหนาเท่ากับ enamel 

ให้ความรู้สึกใส สวย มีความเป็นธรรมชาติ 

ส่วน LT ingot มกัใช้กรณีทําครอบฟัน ซึiงจะมีการ bake porcelain 

(veneering porcelain) เพืiอให้ได้ความสวยงาม 

ชิ ]นงานเซรามิคโดยทัiวไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ monolithic 

คือ ชิ ]นงานทั ]งชิ ]นมีเพียง 1 วสัดุ และ bilayered คือมีการเติมผง 

porcelain ด้านบนชิ ]นงานเซรามิค  
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ผู้บรรยายจะให้ความสําคัญกับการเลือกสี และ ชนิดของ ingot เพืiอ

ปิดสีโดยไม่ใช้ซีเมนต์ในการช่วยปิดสี เนืiองจากซีเมนต์ทีiผู้บรรยาย

ใช้คือสี translucent หรือสีใสอย่างเดียว  

วิธีเลือกสี stump ผู้บรรยายแนะนําให้ใช้ natural die shade        

(ND shade) ในการเลือกสี stump โดยให้วาง ND shade เทียบกับ

ฟันแล้วระบุในใบแล็ป รวมถึงควรถ่ายรูปเวลาเทียบสีฟันด้วย ถ้าสี 

stump ตรงกับ ND 1,2,3 ให้ใช้ HT ingot ได้ แต่ถ้าสี stump มีความ

เข้มระดบั ND 4 ขึ ]นไป ควรต้องเพิiมความหนาของชิ ]นงานวีเนียร์ให้

ได้ 1มิลลิเมตร จึงจะสามารถปิดสี stump ได้ หรืออาจเลือกสี ingot 

ให้ขาวขึ ]น  

ทั ]งนี ] การทําเซรามิคให้หนา 1 มิลลิเมตร ให้พิจารณาดงันี ] ถ้าฟัน

คนไข้ฟันเยอะอยู่แล้ว ควรเลือกการกรอฟันให้หนักมือขี ]น เพืiอให้ได้

รูปร่างฟันเท่าเดิม แต่กรณีทีiคนไข้สูงอายุมี lip support น้อย ฟันสั ]น 

อาจทําชิ ]นวีเนียร์ให้มีความหนาเพืiอปิดสี และได้ lip support ด้วย 

โดยกรอฟันน้อย แต่เพิiมชิ ]นงานให้หนาขึ ]นแทน 

การเลือกสี final restoration แนะนําให้ใช้ vita classic shade 

guide เนืiองจาก ingot เซรามิคทุกชนิดใช้ระบบนี ] ถ้าใช้ Vita 3D   

ช่างแล็ปอาจจะเกิดความสบัสนในการเลือกสี ingot การเลือกสีด้วย 

Vita3D แนะนําให้ใช้กับครอบฟันชนิด PFM  

นอกจากนี ]ควรระบุความลึกของ preparation และความหนาของ

เซรามิคทีiต้องการในใบแล็ป เช่น ความหนาของ preparation 1 

มิลลิเมตร ต้องการเซรามิคหนา 0.5 มิลลิเมตร นัiนหมายความว่า

ต้องการให้ฟันดูนูนน้อยลง ในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการเพิiมความ

นูนของฟัน ควรต้องระบุในใบแล็ปด้วยเช่นกัน เช่น ความหนาของ 

preparation 0.5 มิลลิเมตร แต่ต้องการเซรามิคหนา 1 มิลลิเมตร 

เป็นต้น 

หลงัจากการยึดชิ ]นงาน โดยปกติสีจะเพิiมขึ ]น 0.5 shade เช่น การยึด

ชิ ]นงานทีi press จาก ingot B1 หลงัยึดทนัทีจะได้สี B1.5 กลบัไป 

เมืiอคนไข้กลบัมา recheck จะได้สี B1.75 ลกัษณะทีiเกิดขึ ]นคือถ้า

วนัทีiยึดสีสวย ตอนกลบัมา recheck สีจะเข้มขึ ]น ผู้บรรยายแนะนํา

ว่าถ้าอยากให้สีสวยในอนาคต ต้องยอมให้สีวนัทีiยึดดูแล้วขาวมาก 

หลงัจากผ่านไป 2 อาทิตย์สีจะพอดี แต่ถ้าวนัทีiยึดสีเข้ม อนาคตก็จะ

ยิiงเข้มขึ ]น  

เมืiอเปรียบเทียบ HT ingot 

ของ 2 ยีiห้อ ได้แก่ยีiห้อทีi

เป็น original คือ emax 

ของ ivoclar ส่วนยีiห้อทีi

เป็น competitor คือ LiSi 

Press ของ GC พบว่า ingot 2 ตวันี ]จะมีความใสไม่เท่ากัน คือ เมืiอ

เป็นก้อน ingot LiSi Press จะมีความทึบมากกว่า emax แต่หลงัจาก 

press แล้วจะมีความใสใกล้เคียงกัน 

กรณีใช้  HT ingot ถ้าสี stump เป็น ND 1,2,3 เมืiอยึดชิ ]นงานสี 

stump จะทะลอุอกมาน้อย แต่ถ้า stump สี ND 4 ขึ ]นไป สีจะทะลุ

ออกมามาก วิธีแก้มีอยู่ 2 อย่าง คือ กรอฟันให้ลึกขึ ]น หรือทําชิ ]น

เซรามิคให้หนาขึ ]น ชิ ]นงานเซรามิคทีiบางกว่า 1 มิลลิเมตร จะปิดสี 

stump ไม่ได้  

LT ingot จะมีความทึบกว่า และให้ความรู้สึกด้านกว่า จึงต้อง bake 

porcelain ด้านบน เมืiอนํา LT ingot ไปทํา veneer ผู้บรรยายพบว่า 

สีทีiได้มีมิติน้อยกว่า เนืiองจาก LT ingot จะไม่ยอมให้สี stump ผ่าน

ได้ ผู้บรรยายจึงมกัจะสอนให้ช่างแล็ป เลือกใช้ HT ingot ในการทํา

ชิ ]นงานวีเนีย ร์

มากกว่า 
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จากกรณีศึกษาฟันหน้า 2 ซีi เป็นครอบฟันเก่าชนิด PFM เมืiอรื ]อออก 

พบมี metal post หนึiงซีi  ผู้บรรยายได้ทดลองใช้ LiSi Press MO 

ingot ทําเ ป็น coping เพืiอ ปิดสี

ก่อนทําครอบฟัน แต่พบว่ามีสีดํา

ของ metal post ทะลุออกมา จึง

เปลีiยนไปใช้ emax HO 0 ingot   

พบว่าสามารถปิดสีได้อย่าง ดี  

กรณีนี ]ผู้บรรยายแนะนําให้ใช้ก้อนingot emax เนืiองจาก LisiPress 

ไม่สามารถปิดสีได้ 

ข้อควรคํานึงอีกข้อหนึiงคือ เมืiอหยิบครอบฟันซีi 11 และ ซีi 21 มาวาง

บนมือ สีของครอบฟันทีiวางอยู่บน coping HO 0 จะต้องเข้มกว่าสี

อีกสีหนึiงประมาณ 2 ระดบั เนืiองจากต้องชนะความขาวทึบของ 

coping HO 0 

กรณีศึกษาทีP 2 

ใช้เติมปลายฟัน ให้ยาวขึ ]น 5.5 มิลลิเมตร 

กรณีศึกษานี ] คนไข้ได้จัดฟันมาแล้ว 3 ครั ]ง แต่ยังรู้สึกไม่มัiนใจเวลา

ยิ ]ม การตรวจท่า lip in repose ไม่เห็นปลายฟัน เมืiอให้คนไข้ยิ ]ม

พบว่าคนไข้ใช้กล้ามเนื ]อใบหน้ามากและดูมีอายุ คนไข้แจ้งว่าต้องใช้

ความพยายามในการยิ ]ม

อย่างมากเพืiอให้เห็นฟัน 

คนไข้ต้องการต่อฟันให้

ยาวขึ ]นจึงมาปรึกษา 

ในกรณีนี ]ต้องคํานึงเรืiอง 

occlusion ก่อน มกัมีคําถามว่าการเติมปลายฟันให้ยาวขึ ]นอาจมีผล

ต่อ incisal guidance คือจะทําให้ incisal guidance มีความชัน

เพิiมขึ ]น ผู้บรรยายให้คํานึงถึง envelop of function และ envelope 

of motion 

Envelop of function มี 3 แบบ 

ได้แก่ 

• Normal 

• Vertical 

• Broad  

เวลาเคี ]ยวขากรรไกรล่างจะเคลืiอนทีiลงข้างล่าง มาจากข้างหลงั ขึ ]น

สู่จุดสบ โดยจะเคลืiอนทีiไปด้านหลงั 0.75-1 มิลลิเมตร 

ต่อ MIP ดงันั ]นโดยปกติการเคลืiอนทีiทีiเกิดการถูกันจะมี

ระยะเพียง 0.75-1 มิลลิเมตรเท่านั ]น ยกเว้นกรณีทีiมี 

interference จะมีเพียงการอ้ากัด ไม่มีการเคลืiอนทีiไป

ด้านข้าง 

Envelope of motion 

หรือ border movement 

เป็นระยะทีiไกลสุดทีiจะ

สามารถเยื ]องขากรรไกร

ไปได้ ต่างจากการเคี ]ยว

อาหารปกติทีiจะอยู่ใน 

envelope of function 

ซึiงเป็นวงเล็กๆ ภายใน 

border movement 

อย่างไรก็ตามพบว่าคน

ทีiนอนกัดฟันมกัมีการ

เคี ]ยวในแนวข้างไปไกลกว่าปกติ ซึiงเรียกว่า broad envelope of 

function จึงมกัทําให้เกิดการทําลายโครงสร้างของฟัน 

กรณีทีiคนไข้มี envelope of function แบบ normal จะเห็นเป็นรูป

หยดนํ ]าเมืiอมองจากด้านข้าง การทํา veneer ส่วนใหญ่มักจะไม่มี

ปัญหาอะไร เนืiองจากคนทีiมี normal envelope of function มกัไม่

ขดัขวางต่อ

การบดเคี ]ยว  
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ในคนไข้ทีiมี vertical envelope of function คือมีการเคี ]ยวแบบอ้า

กัด ไม่มีการเคลืiอนทีiในแนวข้าง พบว่าถึงจะเติมฟันให้ยาวอย่างไร ก็

จะไม่ขดัขวางต่อการเคี ]ยวเช่นกัน แต่ในกรณี broad envelope of 

function ซึiงมีการเคลืiอนทีiในแนวข้างเยอะ จะสามารถเติมปลายฟัน

ได้ แต่ควรเติมให้ออกมาให้อยู่นอก envelope of function  

ในผู้ป่วยเคสนี ]พบว่าอายุ 45 แล้วแต่ฟันไม่มีการสึกใดๆ เป็น normal 

envelop of function สามารถเติมฟันให้ยาวขึ ]นได้ โดยต้องไม่ลํ ]าเข้า

ไปในรูปหยดนํ ]า และต้องทําสิiงทีiเรียกว่า freedom in centric 

ไม่เช่นนั ]นจะทําให้เกิดลักษณะทีiเรียกว่า restrictive envelope of 

function  

Freedom in centric คือการทีiฟันสามารถเคลืiอนทีiในแนวหน้าหลัง

ได้ประมาณ1 มิลลิเมตรโดยไม่มีการเปลีiยน vertical dimension   

จึงทําให้เราสามารถ

เติมปลายฟันให้ยาว

ได้แม้ในกรณีคนไข้

มี broad envelop 

of function 

เมืiอทําเสร็จแล้ว ให้ผู้ป่วยดูว่าพอใจหรือไม่ และควร follow up คือ 

หากมีการแตก บิiน หรือหลดุ จะรู้ได้ในทนัทีในวนัรุ่งขึ ]น ซึiงในกรณีนี ]

พบว่าผู้ป่วยใช้งานได้ดี ในวนันดั follow-up จะได้เห็นว่า facial 

expression เวลายิ ]มของผู้ป่วยหลงัทําการเติมปลายฟันดีขึ ]น ไม่

ต้องใช้ความพยายามเวลายิ ]มมากเหมือนก่อนทําวีเนียร์ 
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ใช้ทํา tabletop  

 

โดยทําการกรอแต่งผิวฟันเพียงเล็กน้อย แล้วทําชิ ]นงานเซรามิคมา

วางบนด้านocclusal และยึดอยู่ด้วยซีเมนต์  

Tabletop เป็นรูปแบบการบูรณะฟันหนึiงทีiแพร่หลายมาก่อนใน

ยุโรป อย่างไรก็ตามพบว่าเมืiอ 20 ปีทีiแล้ววิธีนี ]ไม่ประสบความสําเร็จ

เนืiองจาก ceramic ยงัมีความแข็งไม่เพียงพอ เมืiอมีการนํา lithium 

disilicate มาใช้พบว่ามีความแข็งแรง ไม่แตก จึงโด่งดงัไปทัiวยุโรป

และอเมริกา  

คนไข้กรณีศึกษานี ] มีฟันสึกเนืiองจากชอบดืiมสุราร่วมกับโซดา มีการ

สบฟันแบบ cross bite เมืiอตรวจภายในช่องปากมีลกัษณะ erosion 

รวมถึงมีวัสดุอุดอยู่ทีiฟันเกือบทุกซีi คนไข้ได้ปรึกษาทนัตแพทย์มา

หลายท่าน และได้รับคําแนะนําให้รักษาโดยจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

ขากรรไกรเพืiอแก้ cross bite แต่คนไข้ปฏิเสธการผ่าตดั 

เริiมต้นผู้บรรยายให้ทําท่า lip in repose วิธีการคือให้คนไข้อ้าปาก 

จากนั ]นปิดปาก เอาลิ ]นเลียริมฝีปากบนเสร็จแล้วจึงค้างไว้ ความยาว

ของฟันทีiสวยคือเมืiอริมฝีปาก

อยู่ในท่าพักจะเห็นปลายฟัน

เล็กน้อย ในกรณีทีiมองไม่เห็น

ปลายฟันจะดูสูงอายุ คนไข้

กรณีนี ]อายุ 35ปี แต่ตรวจไม่เห็นปลายฟัน ซึiงผู้บรรยายอยากให้เห็น

ปลายฟันออกมาประมาณ 1 มิลลิเมตร จะเหมาะสมกับอายุคนไข้

มากกว่า 

 เมืiอวางแผนความสงูทีiจะเติมปลายฟันและความสงูทีiจะยก VD ได้

แล้วจึงทําpreparationในฟันหน้าล่าง โดยมีการกรอผิวฟันด้านหน้า

ออกเล็กน้อยเพืiอทีiจะได้มีเนื ]อทีiให้สร้างฟันบนออกมา ในขณะทีi

บริเวณฟันหน้าบนไม่มีการกรอตัดปลายฟันออกเลย มีการกรอแต่ง

เฉพาะในบริเวณ

margin โดยรอบ 

เท่านั ]น 
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การทํา cross-mouth  

• ลอกเลียน temporary ซึiงผ่านการทดสอบการใช้งานใน

ผู้ป่วยมาแล้วและได้ผลทีiดี 

• เป็นการ ส่งข้อมลูให้ช่างทนัตกรรม 

• สามารถลอกเลียน anterior guidance ทีiคนไข้ได้ทดลอง

ใช้งานจริง  

วิ ธี ก า ร ทํ า  cross-mouth 

ประกอบไปด้วย bite 3 ชิ ]น 

ได้แก่ 

 

1. Bite ระหว่าง temporary บนและล่าง 

2. Bite ระหว่าง preparation บน และ temporary ล่าง 

3. Bite ระหว่าง preparation บนและล่าง 

 

 

โดยวิธีการ bite ชิ ]นทีi 2 และ 3 ให้ทําการ bite โดยเริiมจากถอด 

temporary ฟันหน้าจากนั ]นจึงฉีดวัสดุบนัทึกการสบฟันเฉพาะส่วน

ฟันหน้า โดยให้ temporary ฟันหลงัเป็น stop จากนั ]นเมืiอวัสดุ

แข็งตวัจึงถอด temporary ฟันหลงัด้านขวา ฉีดวสัดุบนัทึกการสบ

ฟันและปาดให้เชืiอมกับ bite ของฟันหน้า จากนั ]นจึงทําเช่นเดียวกัน

บริเวณด้านซ้าย 

ในขั ]นตอนการใส่ชิ ]นงานแนะนําให้ ทําการใส่ชิ ]นงานทีiละด้าน หรือ 

ใส่ขากรรไกรบนและล่างแยกกัน เนืiองจากทําให้สามารถทํางานได้

ง่ายกว่าและลดความเครียดในขั ]นตอนการทํางาน 

ผู้บรรยายพบกรณีศึกษาทีiคนไข้ถูกส่งมาหลงัจากจดัฟันด้วย 

Invisalign ซึiงพบว่าหลงัการจดัฟัน มีภาวะ posterior openbite 

และ retrocline ของฟันหน้าบน ซึiงในบางครั ]งอาจจะต้องทําการเก็บ

งานด้วยการทํา tabletop 

การ preparation ในชิ ]นงาน tabletop ให้ทําแบบ non-retentive 

preparation แต่ต้องสามารถวางชิ ]นงานอยู่ในตําแหน่งเดิมได้ ใน

กรณีทีiผู้ป่วยมีวัสดุอุดอะมลักัม OM หรือ OD เก่า ให้รื ]อแล้วกรอแต่ง

margin โดยหลกัการคือ ให้เป็น non-retentive preparation  

สําหรับผลการศึกษาความแข็งแรงของวสัดุกลุ่ม lithium disilicate 

เมืiอใส่ชิ ]นงานในช่องปาก 4 ปี พบว่าจะมีประมาณ 1% ทีiแตกใน

กรณีทีiเป็น monolithic ในขณะทีiกลุ่ม porcelain layering จะมี

อตัราการแตกมากกว่าถึง 2 เท่า  

การศึกษาของ Fabbri G ในปี 2014 ซึiงทําการศึกษาการบูรณะฟัน

ด้วยวัสดุกลุ่ม lithium disilicate 860 ชิ ]น เป็นระยะเวลา 3-6 ปี 

พบว่าจะเกิด mechanical complication เพียง 26 ชิ ]นซึiงส่วนใหญ่

เกิดทีiฟันหลงั และเป็น porcelain chipping 17 ชิ ]น ในขณะทีi 

monolithic  จะมีปัญหาน้อยทีiสุด ในขณะทีi Pieger S ในปี 2014 ได้

ทําการศึกษาโดยใช้วสัดุกลุ่ม lithium disilicate ในการทําสะพาน

ฟันเป็นระยะเวลา 1-5 ปี พบว่าผลทีiได้ไม่น่าพึงพอใจ และไม่แนะนํา

ให้ใช้เป็นวสัดุสําหรับการทําสะพานฟันในฟันหลัง โดยแนะนําให้ใช้

เป็น zirconia หรือ PFM แทน ในกรณีทีiต้องการทําสะพานฟันในฟัน

หน้า แนะนําให้ทําได้ถึงฟันกรามน้อยซีiทีi 2 เท่านั ]น 

สําหรับกลุ่ม zirconia ทีiมีความใส ความแข็งแรงจะลดลงมาเหลือ

เพียง 500-750 MPa ซึiงเข้าใกล้ lithium disilicate ดงันั ]นจึง 
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จําเป็นต้องเลือกระหว่างความแข็งแรงและความสวยงาม ผู้บรรยาย

เลือกใช้ lithium disilicate ซึiงมีความใส สวย และความแข็งแรงทีi

ยอมรับได้  

นอกจากนี ] zirconia 

ยังไม่สามารถสร้าง

การยึดติดกับฟันได้ดี

เ ที ย บ เ ท่ า  lithium 

disilicate อีกทั ]งต้อง

ยึดอยู่ด้วยretention 

จึงไม่สามารถใช้ทําชิ ]นงาน tabletop ได้ วัสดุทั ]ง 2 ชนิดนี ]มีข้อควร

ระวงัคือไม่ควรให้ผู้ป่วยกัด หรือเชคการสบฟันก่อนทีiจะมีการยึดใน

ช่องปาก ควรกรอแก้ไขในภายหลงั   

การ preparation axial reduction ของกลุ่ม lithium disilicate 

จะต้องกรอแต่งรอบซีi 1 มิลลิเมตร occlusal reduction 1.2-1.5 

มิลลิเมตร จึงจะถือว่าอยู่ใน safe zone แต่สําหรับผู้บรรยายมักจะ 

preparation axial reduction อยู่ในช่วง 0.5-0.7 มิลลิเมตร และ 

occlusal reduction 1 

มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามพึง

ระวงัว่าอาจเกิดความเสีiยงต่อ

การแตกได้  

การ preparation ของ 

tabletop ให้ใช้หัวกรอ 

torpedo shape ขนาด 1 

มิลลิเมตร เมืiอวางครึiงหนึiงจะ

ได้ margin แบบ deep 

chamfer ขนาด 0.5 มิลลิเมตร เวลา prep tabletop ให้วางหวักรอ 

แล้ว prep ด้าน occlusal กรอแนวตรง ใช้ diamond shape ตาม

ภาพ ข้อควรระวงัคือ เวลาขยบัหวักรออาจโดน proximal ของฟัน

ข้างเคียง ทําให้เมืiอ preparation แล้ว จะได้ความลึกตรงกลางฟัน 

ส่วนด้าน mesial และ distal จะมีความสงูอยู่ ทําให้ ceramic 

บริเวณ mesial และ distal บาง แต่ตรงกลางจะหนา เพราะฉะนั ]นจึง

ควรต้องกรอลงให้เท่ากัน จากนั ]นใช้หวักรอ torpedo shape เก็บ

งานบริเวณ margin ทั ]งหมด สงัเกตว่า preparation จะไม่มี 

retention แต่สามารถวางชิ ]นงานให้อยู่กับทีi และชิ ]นงานจะยึดอยู่ได้

ด้วย bonding ซึiงผู้บรรยายใช้ rely X veneer ในการยึด 

ในบางครั ]งช่างทนัตกรรมอาจทํา groove มาให้สวย แต่ทีiควรให้

ความสําคัญมากกว่าคือต้องได้ชิ ]นงานทีiหนา 0.75-1 มิลลิเมตร 

ดงันั ]นมี groove หรือไม่ ไม่เป็นไร ควรให้ความสําคญักับ margin 

หรือ contact ดีกว่า จะทําให้ใส่ชิ ]นงานได้รวดเร็วกว่า 
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