Dental veneers
การรักษา : ทันตกรรมเพือ่ ความสวยงามด้ วยการเคลือบผิวฟัน (Veneer)

การเคลือบผิวฟัน
การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสี เหมือนฟัน หรื อที่เรี ยกกันว่า “ วีเนียร์ ” นั้น เป็ นการติดแผ่นเซรามิกที่มี
ความบางและใสบริ เวณผิวด้านหน้าของฟันเพื่อแก้ไขปั ญหาความผิดปกติของฟัน เช่นแก้ไขปั ญหาฟันสี เทา
ที่เกิดจากสารเตตร้าไซคลีน ฟันที่ถูกทาลายเช่นฟันที่ผดุ า้ นหน้า ฟันกร่ อน ฟันสึ ก หรื อแตกหัก เป็ นต้น ให้มี
สี และขนาดที่สวยงาม รวมทั้งเพิม่ ความแข็งแรงและทนทานให้แก่ผวิ ฟันอีกด้วย ทั้งนี้คราบสี ต่างๆ เช่นคราบ
อาหาร คราบบุหรี่ ชา และกาแฟ จะไม่สามารถติดบนวัสดุเซรามิกที่ใช้ในการเคลือบผิวฟันได้ ดังนั้นผูเ้ ข้ารับ
บริ การจึงไม่ตอ้ งเป็ นกังวลเรื่ องการติดคราบดังกล่าว
คุณประโยชน์ ของการเคลือบฟันเทียมมีดังนี้









มีความทนทานและยากต่อการติดคราบสี ที่เกิดจากเครื่ องดื่ม อาหาร และบุหรี่
ไม่สามารถผุได้เหมือนฟันธรรมชาติ
ช่วยเพิ่มความมัน่ ใจและความสวยงามแก่ฟันและรอยยิม้ ของผูเ้ ข้ารับบริ การ
วัสดุที่ใช้มีลกั ษณะและความใสเหมือนฟันตามธรรมชาติ
สามารถช่วยปิ ดช่องว่างระหว่างฟันในกรณี ฟันห่าง
สามารถช่วยปรับแต่งรู ปร่ างของฟันให้มีความสวยงามขึ้น
ช่วยซ่อมแซมและปกป้ องฟันที่สึกกร่ อนและถูกทาลาย
สามารถปกปิ ดสี ฟันที่ผดิ ปกติหรื อไม่สวยได้

ประเภทของวัสดุทใี่ ช้ ในการเคลือบฟันเทียม
1.
2.
3.
4.

Porcelain Veneer Facing
Empress Veneer Facing
Emax Veneer Facing
Procera or Cercon Veneer Facing

เป็ นวัสดุพิเศษที่มีความใสเงางามช่วยในการเลียนแบบลักษณะและสี ของเนื้อฟันแต่ละชั้น เพื่อให้ได้ veneer
ที่มีลกั ษณะและความสวยงามเหมือนฟันตามธรรมชาติมากที่สุด
ขั้นตอนการรักษาด้ วยการเคลือบฟันเทียม
1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการเตรี ยมฟัน
o การฉี ดยาชาบริ เวณฟั นซี่ ที่จะกรอเพื่อการเคลือบฟั นเทียม
o การกรอแต่งฟั นเพื่อการเคลือบฟั นเทียม
o การจดบันทึก สี ขนาด รู ปร่ างของฟั นที่ตอ
้ งการในการเคลือบฟันเทียม
o การพิมพ์ปากเพื่อทาแบบจาลอง
o แบบจาลองและรายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่ งไปยังห้องแลบเพื่อการประดิษฐ์เซรามิกวีเนี ยร์
o ทันตแพทย์จะทาการติดวีเนี ยร์ แบบชัว
่ คราวให้แก่ผปู ้ ่ วยสาหรับใช้งานระหว่างการรอ
2. ขั้นตอนการติดเซรามิกวีเนียร์
o การรื้ อวีเนี ยร์ แบบชัว
่ คราวออก
o การติดยึดเซรามิกวีเนี ยร์ แบบถาวรบนผิวฟั น การตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความ
เหมาะสมที่สุด

วีเนียร์ อยู่ได้ นานเท่ าไหร่
วีเนียร์ ใช่วา่ จะอยูไ่ ด้อย่างถาวรตลอดไป อาจจะต้องทาใหม่ในอนาคต อย่างไรก็ตามการทาวีเนียร์ ในแต่ละ
คราวนั้นสามารถอยูไ่ ด้นานประมาณ 5-10 ปี ขึ้นอยูก่ บั ทักษะและฝี มือของทันตแพทย์และความดูแลเอาใจ
ใส่ ของคุณเอง
วีเนียร์ ต้องการการดูแลเป็ นพิเศษหรือไม่
วีเนียร์ น้ นั ไม่ตอ้ งการการดูแลเป็ นพิเศษ นอกจากการดูแลรักษาสุ ขภาพในช่องปาก เช่น การแปรงฟัน ขัด
ฟัน ให้เป็ นปกติ

หมายเหตุ : ขั้นตอนการเตรี ยมฟันและการติดยึดเซรามิกวีเนียร์ น้ นั อาจก่อให้เกิดการเสี ยวฟันได้ ซึ่งอาการ
ดังกล่าวจะสามารถหายได้เองในเวลาไม่นาน
ข้ อปฏิบัติหลังการเข้ ารับการเคลือบฟันเทียมด้ วยเซรามิกวีเนียร์
1. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการติดยึดวัสดุการเคลือบฟันเทียม (วี
เนียร์ )
2. สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการบวมหรื ออาการต่างๆได้โดยการบ้วนปากด้วยน้ าเกลือ ( เกลือ 1 ช้อน
ชา + น้ าอุ่น 1 แก้ว) อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
3. ควรดูแลความสะอาดบริ เวณที่ติดวัสดุการเคลือบฟันเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาการเกิดโรคเหงือก
4. อาการเสี ยวฟันอาจเกิดขึ้นได้ในผูป้ ่ วยบางท่าน โดยอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เองภายในเวลา
ไม่นาน ซึ่ งถ้าเกิดอาการเสี ยวฟันผูป้ ่ วยควรปฏิบตั ิตนดังนี้
o หลีกเลี่ยงการดื่มหรื อรับประทานอาหารที่ร้อน เย็นหรื อมีความเป็ นกรดสู ง เช่นน้ ามะนาว
เป็ นต้น
o การรับประทานยาแก้ปวดสามารถช่วยลดอาการเสี ยวฟั นได้ระดับหนึ่ ง
o ควรเลือกใช้ยาสี ฟันและน้ ายาบ้วนปากที่มีสารฟลูออไรด์สูงซึ่ งสามารถช่วยปั ญหาการเสี ยว
ฟันได้
o ควรทาความสะอาดอย่างถูกวิธี

วิธีการดูแลรักษาหลังเข้ ารับเคลือบฟันเทียม
1. ควรทาความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริ เวณขอบเหงือกฟันซี่ที่
ได้รับการเคลือบฟันเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาโรคเหงือก และการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
เป็ นการเริ่ มวินยั ที่ดีในการดูแลสุ ขภาพปากและฟันซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิอย่างยิง่
2. ควรทาความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง
3. ควรทาการบ้วนปากด้วยน้ ายาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทากลั้วน้ ายาและอมไว้ในปาก
อย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ าหรื อรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก
4. ควรให้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริ เวณฟันที่ได้รับการเคลือบฟันเทียม

5. ควรพบทันตแพทย์เป็ นประจาทุก 6 เดือน

