Healthy Smile Tips

• แปรงฟันอยางนอยวันละสองครั้ง
ดวยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด
• ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันวันละครั้ง
• รับประทานอาหารที่มีประโยชนและ
ลดน้ำตาล
• พบทันตแพทยตามนัดเพื่อปองกันและ
รักษาโรคในชองปาก
เพื่อการดูแลสุขภาพฟนและ
ชองปาก ใหศึกษาเพิ�มเติม
ในเว็บไซตของโรงพยาบาล
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A Few Simple
Guidelines
ครอบฟน เปนการรักษาในชองปากวิธหี นึง� สำหรับ
ฟนที่บอบบาง ฟนผุ ฟนแตก ฟนราว และฟนหัก
บิ�น หรือเปลี่ยนสี
ครอบฟน เปนวิธกี ารทำครอบบนตัวฟนธรรมชาติ
สวนทีอ่ ยูเ หน�อเหงือกเพือ่ การบูรณะฟนใหแข็งแรง
และสวยงาม ขัน้ ตอนแรกทันตแพทยจะเตรียมฟน
สำหรับการทำครอบฟน อาจมีความจำเปนตอง
รักษาคลองรากฟนหากมีความเสียหายรุนแรง
หรือเสี่ยงตอการติดเชื้อที่ดานในของฟน รวมทั้ง
การทำแกนหรือเดือย การทำครอบชัว� คราว การ
พิมพปากเพื่อทำครอบฟนถาวรที่แลปทันตกรรม
ของโรงพยาบาล
ขั้นตอนสุดทายเมื่อทำครอบฟนถาวรเสร็จแลว
ทันตแพทยจะเอาครอบฟนชั�วคราวออกและยึด
ครอบฟนถาวรบนฟนที่เตรียมไวแทน ทำใหฟน
สามารถทำหนาที่ไดดแี ละมีความสวยงาม การทำ
ครอบฟนสามารถทำใหเสร็จไดภายในวันเดียว
การทำครอบฟนเปนวิธีหนึ�งในการบูรณะฟนที่
เหมาะสม สิง� สำคัญของการครอบฟนจำเปนตอง
ไดรับการดูแลเปนประจำ เพื่อปองกันปญหาจาก
สุขอนามัยชองปากไมดี ฟนผุใตครอบ คลองราก
ฟนลมเหลว ฟนหรือรากราว อาจทำใหการทำ
ครอบฟนไมประสบผลสำเร็จ

Dental Crowns Used For:

การทำครอบฟน เปนการบูรณะฟนทีเ่ สียหาย
ทำใหมีรูปรางเหมือนฟนปกติ แข็งแรงขึ้น
สามารถใชงานได และสวยงาม ฟนที่ไดรบั
การบูรณะสามารถบดเคี้ยวอาหารได โดย
ไมมคี วามเสีย่ งทีจ่ ะทำใหสว นทีอ่ ยูใตครอบ
ฟนเสียหาย
การทำครอบฟน เปนวิธีการรักษาเพื่อแก
ปญหาทางทันตกรรม เพื่อความสวยงาม
และสุขอนามัยชองปากที่ดี โดยจะใหการ
รักษาในกรณ�ดังน�้
• ฟนผุมาก
• ฟนราว บิ�นแตกหัก
• ฟนที่มีรูปรางผิดปกติ
• ฟนที่ติดสีหรือเปลี่ยนสีมาก
• ฟนบางซี่หายไป
• ภายหลังการรักษาคลองรากฟน
• ฟนแตกหักและสึกมาก
• ฟนที่ตองอุดกวางมากเน�้อฟนเหลือนอย
• เปนหลักยึดของสะพานฟน
• ครอบฟนบนรากฟนเทียม
• การเปลีย่ นแปลงแกไขเพือ่ ความสวยงาม
ครอบฟนเปรียบเสมือนเกราะปองกันไมให
สวนของฟนที่ออนแอเกิดการแตกหักหรือ
ถูกทำลาย

How is a crown placed?

What is it made from?

การทำครอบฟนปกติจะใชเวลาการรักษาสอง
ครั้ง โดยมีขั้นตอนดังตอไปน�้
1. ทันตแพทยเตรียมฟนโดยการกรอผิวฟน
ดานนอกของตัวฟนรวมทั้งฟนผุออกไป
เพื่อใหครอบฟนยึดติดพอดี ทันตแพทย
อาจจะสรางแกนเพิ�มขึ้นเพื่อเปนโครงสราง
สำหรับเปนที่ยึดของครอบฟน
2. การพิมพปากหรือสแกนฟนเพื่อทำแบบ
จำลองสำหรับทำครอบฟน
3. การใสครอบฟนชัว� คราวในขณะทีร่ อใหครอบ
ฟนถาวรเสร็จ ปกติจะใชเวลา 2-3 วัน ขณะที่
ใสครอบฟนชั�วคราว อาจรูสึกเสียวฟนเมื่อ
โดนความรอนและความเย็น ควรหลีกเลี่ยง
การเคี้ยวหมากฝรั�งและอาหารที่มีความ
เหน�ยวในชวงน�้
4. ชางทันตกรรมใชแบบจำลองที่เตรียมไว
แลวเพื่อทำครอบฟน
5. เมื่อครอบฟนถาวรเสร็จแลว ทันตแพทย
จะลองครอบฟนในชองปากและปรับแตง
ใหพอดี เมื่อพอใจแลวจะยึดติดถาวรดวย
ซีเมนตหรือสารยึดติด

ครอบฟนสามารถทำจากวัสดุหลายชนิด และมี
วัสดุใหมๆ เกิดขึ้นอยางตอเน��อง เมื่อมีการทำ
ครอบฟนจะใชวัสดุที่มีสีเหมือนฟนธรรมชาติ
วัสดุที่นิยมใชทำครอบฟนมีดังน�้
ครอบฟนแบบใชพอรซเลนยึดติดกับโลหะมีคา
โครงครอบฟนทำดวยโลหะมีคา โดยมีพอรซเลน
เคลือบบนโลหะเปนชั้นๆ
ครอบฟนแบบใชเซรามิกทั้งซี่
ครอบฟนเซรามิกทั้งซี่ทำดวยเทคนิคทันสมัยที่
ไมมโี ลหะ มีความแข็งแรงสามารถยึดติดเน�อ้ ฟน
และสวยงามเหมือนฟนธรรมชาติ เหมาะกับการ
ทำครอบฟนทุกซี่ในปาก การไมมีโครงโลหะ
แสงสามารถผานไดทำใหดเู หมือนฟนธรรมชาติ
มากที่สุด และการไมมีโลหะทำใหไมมีขอบสี
โลหะบริเวณขอบเหงือก ครอบฟนเซรามิกที่
ทันสมัยเหมือนกับฟนธรรมชาติมาก ทำใหยาก
ในการมองเห็นความแตกตางวามีการใสครอบฟน
ครอบฟนแบบใชโลหะทั้งซี่
ครอบฟนทำจากโลหะผสมของทอง ทองแดง
และโลหะชนิดอื่น มีความแข็งแรงไมแตกหรือ
สึกกรอน

All Ceramic Crowns

Dental Crown Failure

ครอบฟนแบบใชเซรามิกทัง้ ซี่ เปนครอบฟน
ที่สวยงามทำจากเซรามิกเทานั้น จึงเปน
ครอบฟนทีแ่ ตกตางจากครอบฟนพอรซเลน
ยึดติดกับโลหะ และครอบฟนโลหะทอง
คุณสมบัตขิ องครอบฟนทำจากวัสดุโปรงแสง
และดูสวยงามกลมกลืนกับฟนซี่อื่นๆ
ครอบฟนชนิดน�เ้ หมาะกับฟนทีม่ เี น�อ้ ฟนเหลือ
นอยสำหรับการทำครอบฟน แตตอ งการให
เห็นครอบฟนเหมือนธรรมชาติ
ครอบฟนทำจากวัสดุทบ่ี างเบาเขากันไดทาง
ชีวภาพ กับเน�้อเยื่อของเหงือก ที่สามารถ
เติบโตตามธรรมชาติกลับไปบนขอบครอบ
ฟนได
วัสดุเซรามิกมีคณุ สมบัตขิ องสีทท่ี นทานและ
ทนตอการสึกหรอไดดี การนำความรอนต่ำ
ชวยปองกันเสนประสาทฟนซึง� มีความไวตอ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ไมมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดอาการแพหรือเสียวฟนเวลา
โดนอาหารที่รอนหรือเย็น
ครอบฟนไอพีเอสอีแมกซ เปนนวัตกรรมใน
การทำเซรามิกประกอบดวยกลาสสเซรามิก
ลิเทียมไดซิลิเกต ที่ถูกใชสวนใหญสำหรับ
การทำครอบฟนซี่เดียว หลักยึด
ไฮบริดสำหรับครอบฟนบนราก PLEASE
ฟนเทียม และสะพานฟนขนาดเล็ก CALL THE
HOSPITAL

การทำครอบฟนอาจลมเหลวไดเชนเดียวกับงาน
ทันตกรรมดานอื่นๆ ดังน�้
• ครอบฟนรั�วและเกิดฟนผุ อาจเกิดขึ้นไดรอบๆ
ขอบครอบฟน โดยสวนใหญจะเกิดบริเวณขอบ
โลหะใตพอรซเลน หรือขอบครอบฟนโลหะทัง้ ซี่
การที่โครงสรางของครอบฟนเปนโลหะ ทำใหไม
สามารถมองเห็นความผิดปกติในภาพเอกซเรย
• การกัดฟนหรือเคี้ยวอาหารแข็ง อาจเกิดจาก
ผูปวยที่บดเคี้ยวหรือขบฟนในลักษณะที่ไมได
ตั้งใจและทำใหครอบฟนแตก ฟนอาจจะเกิด
การแตกหักได
• การสูญเสียโครงสรางของฟน ที่อยูใตครอบฟน
จะทำใหครอบฟนหลุดออกได

