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โลหะเจือในงานทนัตกรรมประดิษฐ์  วิเชฏฐ ์จินดาวณิค 

 

โลหะเจือในงานทนัตกรรมประดิษฐ์ 
                                   (ALLOYS IN PROSTHODONTICS)         วิเชฏฐ ์  จินดาวณิค 2006 

 
จุดเน้น   (ตามเอกสารแนบประมวลรายวชิา) 

1. วจิารณ์การใชโ้ลหะเจือทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 
2. รู้ปัญหา โลหะเจือทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 
3. เขา้ใจ และป้องกนัปัญหาซอ้นและกรรมวธีิแกปั้ญหาออกไซด ์
4. รู้จกัโลหะเจือทางทนัตกรรม ท่ีมีในทอ้งตลาด  
5. รู้จกัทางเลือกอ่ืนบางประการ ต่องานทนัตกรรมประดิษฐ ์หากไม่ใชโ้ลหะ 

 
คุณสมบัติทีเ่หมาะสมส าหรับโลหะในงานทนัตกรรม 
 เน่ืองจากงานทนัตกรรมมีหลายประเภท  แต่ละประเภทตอ้งการวสัดุท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนั  
โลหะเป็นวสัดุชนิดหน่ึงท่ีนิยมใชใ้นงานทนัตกรรม  โลหะบริสุทธ์ิเช่น  ทอง  และไทเทเนียม  มีท่ีใชใ้น
งานทนัตกรรมอยา่งจ ากดั  เน่ืองจากขอ้จ ากดัของคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของโลหะบริสุทธ์ินั้น ๆ ไม่ 
เหมาะสมกบัความหลากหลายของงาน  ดงันั้นการใชโ้ลหะเจือจึงเป็นทางเลือก  ท่ีจะสามารถคดัสรร
ความบริสุทธ์ิก าหนดสัดส่วนผสมและเลือกชนิดของธาตุโลหะท่ีเหมาะสม  และมีคุณสมบติัทางฟิสิกส์  
เคมีไฟฟ้า  ฯลฯ  เหมาะสมกบังานแต่ละชนิด  มาท าเป็นโลหะเจือท่ีใชเ้ฉพาะอยา่ง 
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โลหะเจือ  (ALLOY)  คืออะไร 
 โลหะเจือ  คือ  โลหะผสมท่ีมีส่วนผสมของธาตุโลหะตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป  และอาจมีธาตุท่ี 
ไม่ใช่โลหะผสมอยูด่ว้ยเช่น  คาร์บอน  การผสมกนัของโลหะตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปน้ีเปรียบเสมือน   
น ้าตาลผสมกบัน ้า  หรือ  น ้าตาลและเกลือผสมกบัน ้า  หรือ  น ้าตาลและน ้าผสมกบัน ้ามนั  การผสมกนั
หรือปนกนั  ของสารประกอบขา้งตน้ท่ียกตวัอยา่ง เป็นภาวะของของเหลวซ่ึงเรียกวา่ สารละลาย  หรือ   
SOLUTION  แต่การผสมรวมโลหะกบัโลหะ  หรือโลหะกบัธาตุอ่ืน ประเภทอโลหะ  (NON-
METALLIC)  เป็นการผสมกนัของของแขง็  เรียกวา่  สารละลายของแขง็  หรือ  SOLID  SOLUTION 
 การละลายตวัเจือกบัของโลหะต่างชนิดกนัอาจละลายเป็นเน้ือเดียว  เช่น  น ้าผสมกบัน ้าตาล  
หรือ อาจแขวนลอยกระจายตวัอยา่งไม่สม ่าเสมอดงัเช่น  น ้ ากบัน ้ามนั  ทั้งน้ีข้ึนกบัขนาดของอะตอม  
น ้าหนกัโมเลกุล  และความสามารถในการเรียงตวัเป็นผลึกรูปแบบต่าง ๆ (เช่น  FACE  CENTERED  
CUBIC,  BODY CENTERED CUBIC,  HEXAGONAL CLOSE PACKED เป็นตน้)  เม่ือโลหะท่ี
หลอมเหลวผสมกนันั้น เยน็ตวัลงเป็นของแขง็ 
 
การจ าแนกโลหะเจือของธาตุ  2 ชนิด (BINARY ALLOY)   อาจแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ คือ 

1. SOLID  SOLUTION  เป็นสารละลายผสมกนัเป็นเน้ือเดียว (PHASE) มี  2  ชนิดยอ่ย  คือ 
1.1 SUBSTITUTIONAL  SOLID  SOLUTION  เช่น  ทองกบัทองแดง,  ทองกบัทองค าขาว 
1.2 INTERSTITIAL  SOLID  SOLUTION  เช่น  ทองกบัคาร์บอน 

2. INSOLUBILITY  IN  SOLID  STATE  เป็นการละลายตวัผสมเจือไม่เขา้กนัอยา่งสมบูรณ์  เช่น 
บริษทั  และตะกัว่  มีการผสมกนัเป็น  2  PHASES 

3. PARTIAL  SOLID  SOLUBILITY  การละลายตวัผสมเจือกนัเป็นเพียงบางส่วน  เช่น  เงินกบั 
ทองแดง,  ตะกัว่กบัดีบุก 

4. INTERMETALLIC  COMPOUND  เป็นการละลายตวัของโลหะต่างชนิดท่ีเกิดสารประกอบ

แทรกในเน้ือผสมนั้นดว้ย  เช่น  Ag3 Sn  อาจก่อตวัผสมอยูใ่นเน้ือสารละลายของแขง็ของเงิน
และดีบุก  ตวัอยา่งน้ีเป็นส่วนผสมท่ีส าคญัในวสัดุอุดฟันคือ  อมลักมั  ท่ีใชใ้นงานทนัตกรรม  
การก่อตวัเป็นสารประกอบต่าง ๆ  เช่นน้ีไม่สามารถประยุกตใ์ชต้ามจ านวนวาเลนซ่ีทางเคมี
ตามปกติได ้

 

 



 3 

 
ท าไมจึงใช้โลหะเจือต่าง ๆ ชนิดกนัส าหรับงานแต่ละประเภท 
 เน่ืองจากสัดส่วนของอะตอมต่างชนิดกนัท่ีละลายรวมกนัอยา่งสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตาม  
แสดงคุณสมบติัของสารละลายของแขง็ท่ีมีคุณสมบติัทางฟิสิกส์ต่างกนั  ตั้งแต่อุณหภูมิหลอม 
เหลว – แขง็ตวั , ความแขง็ผิว  ,  ความสามารถในการยดืตวัสปริงตวั  ,  ความทนทานต่อการกร่อนดว้ย
กรดและไฟฟ้า   ,  การเกิดสนิมโลหะ  ,  ก าลงัความแกร่ง  ,  สัมประสิทธ์ิการขยายตวัเชิงเส้น  และราคา
ท่ีเหมาะสม  ฯลฯ 
 

ชนิดของโลหะเจือทีใ่ช้ทางทันตกรรม 
1.  โลหะเจือของทอง 
      เช่น  ทอง – พาลาเดียม 
              ทอง – ทองแดง – ทองค าขาว 
              ทอง – ทองค าขาว 
2.   โลหะเจือของ เงิน-ดีบุก-ปรอท  และ 
       ทองแดง 
3.   โลหะเจือของอลูมินัม่ - บรอนซ์ 
4.   โลหะเจือของโคบอลท ์– โครเมียม  และ 
      โมลิบดินัม่ 
5.   โลหะเจือของนิเกิล – โครเมียม 
6.   โลหะเจือของทอง – โลหะเจือของ 
      นิเกิล – ไทเทเนียม  ,  และ นิเกิล – โครเมียม, 
      เบตา้ไทเทเนียม  เป็นตน้ 

ประเภทงานทีใ่ช้ 
อินเลย ์ ,  ครอบและสะพานฟัน  โครงฟันปลอมบางส่วน 
ถอดได ้
 
 
วสัดุบูรณะฟันอมลักมั 
 
ครอบฟันชัว่คราว 
โครงฟันปลอมบางส่วนถอดได ้
 
ครอบฟันและสะพานฟัน,  BRACKET  งานจดัฟัน 
ลวดทางทนัตกรรม, BRACKET  งานจดัฟัน 

 
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของโลหะเจือเป็นอย่างไร 
 ความแตกต่างของคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของโลหะเจือต่างประเภททั้งแบบ  BINARY  SYSTEM,  
TERTIARY  SYSTEM  ต่าง ๆ ท าใหเ้กิดสารละลายของแขง็ท่ีมีคุณสมบติัทางฟิสิกส์ท่ีแตกต่างกนั   
ทนัตแพทยส์ามารถเลือกใชโ้ลหะเจือต่าง ๆ ได ้ โดยดูจากตารางแสดงคุณสมบติัทางฟิสิกส์  นอกจากนั้น
การใชค้วามร้อนมากระท ากบัสารละลายของแขง็ของโลหะนั้น ๆ  (HEAT  TREATMENT)  ยงัมีส่วนใน
การเปล่ียนคุณสมบติัทางฟิสิกส์  ซ่ึงหมายถึง  การเรียงอะตอมของโลหะต่าง ๆ ชนิดในรูปของโครงสร้าง
ผลึกดว้ย  วธีิการท่ีท าใหโ้ลหะเจือท่ีเพิ่งหลอมละลาย  และเร่ิมเยน็ตวัจบัเป็นกอ้นของแข็งเยน็ตวัลงอยา่ง 
ชา้ ๆ   หรือจุ่มลงในน ้าหรือน ้ ามนัเพื่อให้เยน็ตวัลงอยา่งรวมเร็ว  (QUENCHING)  หรือการรีด  อดั  พบั  
ดดัโลหะเจือ  (เช่นลวด)  มีผลต่อคุณสมบติัทางฟิสิกส์ท่ีต่างกนัอยา่งชดัเจน  เช่น  การเยน็ตวัอยา่งรวดเร็ว
ของกอ้นโลหะท าใหค้วามแกร่ง  ของโลหะดอ้ยกวา่การเยน็ตวัลงอยา่งชา้ ๆ  หรือ  การเผา/เช่ือมลวดดดั
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ใหร้้อนมาก ๆ  ท าใหค้วามสามารถสปริงตวัลดลง  เป็นตน้  การศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัทางฟิสิกส์  มีให้
ศึกษาไดจ้ากต าราทนัตวสัดุพื้นฐานทัว่ไป 
 

 
 

 
 

คุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของโลหะเจือเป็นอย่างไร  ส าคัญอย่างไร 
 การกร่อนทางเคมีไฟฟ้าของโลหะเจือ  และการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลระหวา่งโลหะเจือ  หรือ
โลหะต่างชนิดในช่องปาก  ก่อใหเ้กิดภาวะท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้ คือ  เกิดการผกุร่อน  และสนิมโลหะ  ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการเขา้กนักบัชีวภาพของร่างกาย  (BIOCOMPATABILITY)  การกระทบกนัของโลหะเจือต่าง
ชนิดกนัในช่องปาก ท าใหเ้กิดการไหลของกระแสท่ีผา่นซ่ีฟันท่ีมีชีวติ  และอาจเกิดอาการเสียวฟันจาก
ไฟฟ้า  (GALVANIC  SHOCK)   เช่น  อลูมิเนียมสัมผสักบัทอง  เป็นตน้ 
 กระบวนการกร่อนของโลหะและสนิมโลหะถือเป็นภยนัตรายต่อชีวภาพของร่างกาย  ซ่ึงอาจ
เรียกวา่  พยาธิสภาพท่ีเหน่ียวน าโดยโลหะ  (METAL– INDUCED  PATHOLOGY)  กรณีน้ีสาเหตุ 
เกิดจากโลหะเจือสามารถละลายตวัไดใ้นสารละลายในช่องปาก  (INTRAORAL  MEDIUM)  ท่ีเป็น
สารละลายน าไฟฟ้า  (ELECTROLYTE)  ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนอิเล็กตรอน  และท าใหเ้กิด
กระแสไฟฟ้า โดยธรรมชาติธาตุโลหะชนิดเดียวในสารละลายท่ีน าไฟฟ้าไดไ้ม่อาจเกิดการกร่อนไดห้าก
ไม่มีโลหะต่างชนิดอยูด่ว้ย  หรือไม่มีออกซิเจน  ความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายท่ีน าไฟฟ้ามีส่วนเร่ง
การกร่อน  และการเกิดสนิมโลหะ 
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 ช่องแคบ ใดๆ ในช่องปากมีปรากฏท่ีขอบของครอบและสะพานฟันและวสัดุอุดฟัน  ท าใหเ้กิด
การกร่อนของช่องแคบ  (GAP  CORROSION  หรือ  CREVICE  COROSION)  ได ้ ช่องแคบ หรือรูเล็ก  
(PIT)  ท่ีผวิของโลหะท่ีมีสารละลายท่ีแตกตวัน าไฟฟ้าไดน้ั้น  มกัมีความเป็นกรด  (pH)  ต ่า   
ท าใหโ้ลหะเจือถูกท าลาย  ปลดปล่อยสารละลายโลหะและโลหะออกไซดอ์อกมาในช่องปาก  เช่น   
ช่องเล็ก ๆ ท่ีรอยต่อของวสัดุคอมโพสิตกบัโลหะ วสัดุอุดรากฟันท่ีเป็นโลหะ ร่องแคบเล็ก ๆ ของครอบ
ฟันท่ีไม่แนบกบัตวัฟัน หรือบริเวณท่ีซีเมนตล์ะลายตวัไป  หรือ  บริเวณท่ีไม่มีซีเมนตไ์หลเขา้ไปเตม็ตั้งแต่
แรกเร่ิมท าครอบ – สะพานฟัน รูพรุนท่ีผวิโลหะ รูพรุนบริเวณรอยเช่ือมของโลหะ (SOLDER  JOINT)  
เป็นตน้ 
 
ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าเกิดข้ึน  และอาจสรุปได ้ ดงัต่อไปน้ี 

- โลหะท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการกร่อน  (CORROSION  SUSCEPTIBLE  METAL  OR  
ALLOY) 

- ออกไซด ์ ท่ีไม่ยดึติดกบัโลหะหลุดออก  (เช่น  METAL – CERAMIC  RESTORATION) 
- โครงสร้างผลึกท่ีไม่เป็นเน้ือเดียวกนั  (NON – HOMOGENOUS  LITTICE  STRUCTURE) 

ท่ีเป็นผลมาจากความเยน็  ความร้อน  การปนเป้ือนของสารแทรกอยูใ่นเน้ือโลหะเจือ 
- รอยร้าวและร่องลึกท่ีผวิ  สารปนเป้ือนต่าง ๆ  
- สารละลายท่ีน าไฟฟ้า  (แก๊ส  หรือของเหลว) 
สารละลายท่ีปลดปล่อยออกจากโลหะเจือมีผลต่อเน้ือเยือ่ในทางลบและเป็นพิษ  ท าใหเ้กิดการ 

อกัเสบของเน้ือเยือ่ท่ีอยูบ่ริเวณนั้น  เช่น  อมลักมัท่ีอุดไม่แน่นไม่เตม็บริเวณติดขอบเหงือก หรือใตเ้หงือก  
หรือขณะอุดมีเลือดและน ้าลายเขา้ไปปะปน  หรือเขา้ไปแยกชั้นระหวา่งโลหะเจือกบัเน้ือฟัน  รอบ ๆ ขอบ
ของครอบฟันบริเวณของเหงือกและรอบ ๆ รากเทียม  มกัเป็นพื้นท่ีท่ีพบการอกัเสบ  และเกิดปฏิกิริยาของ
เหงือกอกัเสบไดบ้่อยกวา่ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีห่างขอบเหงือก 
 นอกจากน้ียงัพบวา่มีรายงานการแพโ้ลหะของผูป่้วย  เช่นการแพโ้ลหะนิเกิล  เบอริเร่ียม  (Be)   
อยูเ่สมอ  การแพข้องผูป่้วยข้ึนอยูก่บัตวัผูป่้วยเอง และปริมาณสารสาเหตุ เช่น  ไอออนของโลหะ  Ni,  Be, 
Co,  Cd,  Va,  Rn  ฯลฯ  รวมทั้งเอน็ไซม ์ และสารพิษ  (TOXIN)  จากแบคทีเรีย 
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Periodic table of elements 

 
กลุ่มอาการอาจเป็นดงัน้ี 
อาการที่รู้สึกด้วยตัวผู้ป่วยเอง  (SUBJECTIVE  SYMPTOMS) 
 -  ปากแหง้  (XEROSTOMIA) 
 -  รู้สึกมีรสชาติโลหะ  (METTALLIC  TASTE) 
 -  รู้สึกแสบร้อนบริเวณขา้งแกม้  ล้ิน  โดยปราศจากการเกิดสีแดง  หรือผื่นแดงท่ีบริเวณนั้น 
 -  รู้สึกวา่มีวสัดุแปลกปลอมเขา้มาอยูใ่นช่องปาก 
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 -  มีความเจบ็ปวดกระจาย ลกัษณะเฉพาะท่ี หรือทัว่ไปในช่องปาก 
 

 
ปัญหาดา้นความงาม และสุขภาพ ซ่ี 22 เป็นครอบฟัน ท่ีส่วนขอบบกพร่อง จากโลหะเจือ Ni-Cr 

 
อาการทีต่รวจพบได้  (OBJECTIVE  SYMPTOMS) 
 -  เหงือกแดง 
 -  เยือ่เมือกบวม 
 -  มีการลอกของเยือ่เมือก 
 -  เหงือกอกัเสบ 
 -  เหงือกอกัเสบ บวม หนาตวั 
 -  มีอาการทางปริทนัตเ์ฉพาะท่ี 
 -  มีการเปล่ียนสี ติดสีขาว ม่ีเยือ่อ่อน หรือซ่ีฟัน 
 -  มีการท าลายของกระดูกรอบ ๆ วสัดุท่ีบูรณะนั้น (เช่น รอบรากเทียม รอบครอบฟัน) 
 -  มีการตายของเซลลก์ระดูก และเซลลเ์ยือ่อ่อน 
 ตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้คือปัญหา และอนัตรายท่ีเกิดต่อชีวภาพของเซลลโ์ดยรอบ  และใกลเ้คียง
กบัวสัดุบูรณะท่ีเป็นโลหะเจือการเลือกชนิดของโลหะเจือ  การข้ึนรูป:  ปัจจุบนัใหว้ธีิข้ึนรูปโดยการแทน
ข้ีผึ้งท่ีหลอมเหลวและหายไป  [LOST  WAX  TECHNIQUE]  การหลอมโลหะดว้ยการเผา ร้อนเกินไป  
(OVER  HEATING)  การเกิดรูพรุนในเน้ือโลหะหล่อ  และ เน้ือของโลหะท่ีใชเ้ช่ือม  (SOLDER)  รวมทั้ง
การขดัมนัผวิโลหะใหเ้รียบ  การปนเป้ือนของเบา้หลอมโลหะจากโลหะต่างชนิด และโลหะท่ีไม่ได้
คุณภาพ ไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบการกระจายตวัมวลโลหะท่ีเจือ ผสมแต่ละชุดการผลิต  ต่างๆ เหล่าน้ีลว้น
เป็นปัญหาต่อสุขภาพผูป่้วย และเป็นปฏิปักษต่์อคุณสมบติัท่ีตอ้งการของโลหะนั้นๆ  ผลไม่เป็นไปตามท่ี
ประเมินไว ้ ทนัตแพทยผ์ูใ้ชโ้ลหะ และผูค้วบคุมกระบวนการทางหอ้งปฏิบติัการ  จ  าเป็นตอ้งมีความรู้และ
ใชเ้ทคนิคกระบวนการผลิตโครงสร้างฟันปลอมใดๆ และแปรรูปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ระมดัระวงัขั้นตอนทาง
คลินิกเม่ือใชง้านโลหะ เพื่อบูรณะสภาวะช่องปากของผูป่้วย  พร้อมทั้งสามารถวนิิจฉยั  และแกปั้ญหา
ต่างๆ  ได ้ มิฉะนั้นผลเสียจะตกแก่ผูป่้วย  และเป็นอนัตรายต่ออวยัวะท่ีมีชีวิตโดยรอบวสัดุบูรณะต่างๆ  
เหล่านั้น 
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ววิฒันาการของการเลือกใช ้ และการประยกุตใ์ชว้สัดุทางทนัตกรรม 
 แมโ้ลหะเจือยงัจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานทางทนัตกรรม เทคโนโลยปีระยกุตใ์ชไ้ดมี้การ
เปล่ียนแปลงเพื่อควบคุมขอ้บกพร่องของโลหะ ไดแ้ก่  หลีกเล่ียงการใชโ้ลหะเจือของนิเกิล  นิเกิลเบอริ
เร่ียม  การหลอมโลหะเจือของโลหะไร้ค่า  (NON – PRECIOUS)  เช่น  นิเกิล  ,  โคบอลท ์– โครเมียม  
ดว้ยระบบท่ีควบคุมอุณหภูมิไดอ้ยา่งเหมาะสม  หลอมในบรรยากาศของก๊าซเฉ่ือย  (เช่น  อาร์กอน)  เพื่อ
ลด ออกซิเดชัน่กบัอะตอมออกซิเจนในอากาศ  และลดสารปนเป้ือนท่ีอาจตกคา้งในเบา้หลอม  การเช่ือม
รอยต่อของโลหะ  (SOLDER  JOINT)  ดว้ยแสงเลเซอร์พลงังานสูง  ภายใตบ้รรยากาศก๊าซอาร์กอน  หรือ
ก๊าซเฉ่ือยชนิดอ่ืน  การขดัเรียบผวิโลหะดว้ยกระแสไฟฟ้าในสารละลายน าไฟฟ้า  (ELECTRO 
POLISHING)  การใชโ้ลหะบริสุทธ์ เช่น  แพลตินัม่  (ทองค าขาว)  หรือทองค า ท าโครงสร้างครอบและ
สะพานฟัน  การใชว้สัดุเซรามิก  (เช่น  LITHIUM DISILICATE,  CIRCONIUM)  ลว้น เพื่อท าครอบและ
สะพานฟัน  หรือท าอินเลยท่ี์ไม่ใชโ้ลหะเป็นโครงสร้างชั้นใน ใชเ้ทคนิคกลึงตดัดว้ยคอมพิวเตอร์  (CAD –
CAM)  กลึงโลหะรากเทียมท่ีใหค้วามแม่นย  าสูงต่อส่วนประกอบของช้ินส่วนรากเทียมท่ีน ามาประกอบ
กนัระหวา่งส่วนใตเ้หงือก  และเหนือเหงือก  การใชค้วามเยน็ช่วยลดขนาดโลหะก่อนยดึรากเทียมส่วน
เหนือเหงือกและใตเ้หงือก (AnkylosR)  เพื่อลดช่องวา่ง  ให้เกิดการผนึกแนบ  ใชป้ะเก็นแหวนซิลิโคน
ระหวา่งโครงสร้างรากเทียม ส่วนใตเ้หงือกกบัเหนือเหงือก (Friadent 2R, ParagonR)  เป็นตน้  ดว้ยเหตุผล
ลดปัญหาทางเคมี  และไฟฟ้าของโลหะเจือ เร่ืองการกร่อนสลาย  และอิทธิพลของกระบวนการน้ีต่อ
อวยัวะหรือเซลลท่ี์มีชีวติโดยรอบนัน่เอง 
 
ช่ือเฉพาะทางการคา้ของระบบงานทนัตกรรมบูรณะ  และทนัตกรรมประดิษฐ์ท่ีหลีกเล่ียงการใช ้  
โลหะเจือเป็นโครงสร้าง 
 
ช่ือเฉพาะ  หรือช่ือทางการค้า 

1.  FULL  PORC,  JACKET  CROWN 
 
 
2.  SEPATECR 

 
 
 
3.  ELECTRO  FORMING,  หรือ 
     GALVANO  PRECIPITATION, 
     หรือ  GRAMMATR TECHNIQUE 
 
 

ลกัษณะงาน / วสัดุ 
ครอบฟัน  FELSPATIC  PORC.  บน 
แผน่ทองค าขาว 
 
ครอบฟัน  PORC  บนแผน่โลหะบาง ๆ 
ของ  Au ,  Pt ,  Pd  ท่ีอดัเป็นชั้นบาง ๆ 
ซอ้นทบักนัเหมือนไมอ้ดั 
 
ครอบฟัน , สะพานฟันสั้นๆ   
LOW-FUSING PORC. บนโครงสร้าง 
ทองบริสุทธ์ิข้ึนรูปดว้ยการชุบไฟฟ้า 
 
 

เทคนิค 
ใชมื้อและเคร่ืองมือเล็ก ๆ รีดแผน่ 
โลหะใหแ้นบกบั  DIE 
 
ใชมื้อและเคร่ืองมือเล็ก ๆ รีดแผน่ 
โลหะใหแ้นบกบั  DIE 
 
 
ชุบไฟฟ้าใหส้ารละลายทองจบับน 
ช้ิน DIE, ใชเ้ลเซอร์เช่ือมโลหะ 
ส่วน PONTIC ท าเป็นสะพาน 
ฟันสั้น ๆ 
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4.  DICORR  (DENSPLY) 
 
 
 
5.  EMPRESS  IIR 

 
 
 
6.  CERECR 

 
 
 
7.  PROCERAR 

ครอบฟันใช ้ CRYSTALLINE  
GLASS หลอมข้ึนรูป  แต่งสีชั้นนอก 
ดว้ยการเผาเคลือบ (GLAZE) 
 
ครอบฟัน  สะพานฟันสั้น หลอม
DILITHIUM  SILICATE  ข้ึนรูป 
 
 
อินเลย,์  ครอบฟัน 
 
 
 
ครอบฟัน  สะพานฟัน  
วสัดุ CIRCOMIUM OXIDE 

RECRYSTALLIZATION ของ 
ผลึกแกว้ใหมี้คุณสมบติัแขง็แรงฃ 
พอท าครอบฟันได ้
 
หลอมวสัดุ  และอดั (ฉีด)  วสัดุ 
เขา้แทนท่ีข้ีผึ้งในเบา้ปูนทนไฟ 
โดย  LOSS  WAX TECHNIQUE 
 
กลึงตดักอ้น (แท่ง) เซรามิก 
ใชเ้คร่ืองกลึง ใชค้อมพิวเตอร์ 
แสกนหามิติท่ีถูกตอ้ง 
 
กลึงตดักอ้น (แท่ง)  CIRCONIUM 
โดยเคร่ืองกลึง ใชค้อมพิวเตอร์ 
ประกอบการแสกนช้ิน  DIE  
ดว้ยวธีิเชิงกล 
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