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Applications of concentrated growth factor (CGF) 
to enhance osteogenesis in dentistry: report of 4 cases
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บทคัดย่อ  การเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นด้วยการใช้เครื่องปั่นเลือดได้ถูกนำามาใช้เพื่อเร่งการเกิดใหม่ของเน้ือเยื่อ คอน- 
เซ็นเทรตเต็ดโกรทแฟกเตอร์ (ซีจีเอฟ) ซึ่งจัดเป็นเกล็ดเลือดเข้มข้น รุ่นที่ 2 มีส่วนประกอบเป็นโกรทแฟกเตอร์หลาย 
ชนิดและไพบริน ซีจีเอฟมีคุณสมบัติให้แรงยึดเกาะสูง ทนต่อแรงดึงได้ดี รวมทั้งมีความหนืดสูงกว่าเกล็ดเลือดเข้มข้น 
ชนิดอื่น สามารถส่งเสริมการหายของบาดแผลและเร่งกระบวนการสร้างกระดูกได้

  ในบทความนี้จะมุ่งเน้นถึงวิธีการเตรียม การนำาไปใช้ในทางคลินิก และนำาเสนอรายงานผู้ป่วย 4 ราย

คำ�สำ�คัญ: การเกิดใหม่ของเนื้อเยื่อ คอนเซ็นเทรตเต็ดโกรทแฟกเตอร์

Abstract  Preparing various types of platelet concentrates using blood centrifugation have been 
introduced for acceleration of tissue regeneration. Concentrated growth factor (CGF), the second 
generation of platelet concentrates, contains many kinds of growth factors as well as fibrin. CGF  
has higher adhesive strength and tensile strength, and higher viscosity than other platelet prep- 
arations. It promotes wound healing and accelerates osteogenesis. This article focused on the  
preparation and clinical application of CGF, and 4 cases were reported.
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บทนำา
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering) เป็นกระบวน 

การสร้างเนื้อเยื่อเพื่อทดแทน ซ่อมแซม หรือปรับปรุงการทำา 

งานของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่สูญเสียหรือบาดเจ็บ โดยมีองค์

ประกอบที่สำาคัญ 3 อย่างได้แก่ เซลล์ต้นกำาเนิด (stem cell)  

โครงคำ้ายัน (scaffold) และโกรทแฟกเตอร์ (growth factor) 

ภายใต้สภาวะแวดล้อมและระยะเวลาที่เหมาะสม จะทำาให้เกิด

การเกิดใหม่ของเนื้อเยื่อ (tissue regeneration) ได้ ในทาง 

ทันตกรรมได้นำาหลักการวิศวกรรมเนื้อเยื่อมาใช้ในการรักษา 

เช่น การชักนำาให้เนื้อเยื่อกระดูกคืนสภาพ หรือจีบีอาร์ (guided 

bone regeneration, GBR) เพื่อทดแทนสันกระดูกขากรรไกรที่

สูญเสียไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรายที่มีการยุบตัวของสันกระดูก

ขากรรไกรภายหลังการถอนฟัน หรือการปล่อยให้เกิดสันเหงือก

ว่างโดยไม่มีการใส่ฟันทดแทนเป็นเวลานาน หลักการจีบีอาร์คือ

การปลูกถ่ายกระดูกบริเวณที่ต้องการ แล้วปิดทับด้วยแผ่นเยื่อ 

ก้ัน (barrier membrane) โดยปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราความ 

สำาเร็จของจีบีอาร์ที่สำาคัญ ได้แก่ การควบคุมให้กระดูกที่ปลูก 

ถ่ายอยู่น่ิงไม่ถูกรบกวน มีการคงสภาพช่องว่างที่ดี มีการสร้าง

หลอดเลือดใหม่ รวมท้ังการเย็บปิดแผลให้สนิทไร้แรงดึงรั้ง การ 

เลือกใช้ชนิดของแผ่นเยื่อกั้น โดยทั่วไปจะใช้แผ่นเยื่อกั้นคอลลา- 

เจนชนิดสลายเองได้ (resorbable collagen membrane) ซึ่ง 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากสัตว์ อย่างไรก็ตาม หากต้องการแก้ไข 

กรณีที่มีการสูญเสียของสันกระดูกขากรรไกรเป็นปริมาณมาก  

อาจเลือกใช้แผ่นเยื่อกั้นท่ีมีคุณสมบัติคงสภาพช่องว่างที่ดีกว่า  

เช่น แผ่นคอลลาเจนเสริมโครงไทเทเนียม (titanium-rein- 

forced membrane) การใช้แผ่นตาข่ายไทเทเนียม (titanium 

mesh) ตลอดจนการผ่าตัดย้ายส่วนกระดูกทึบ (block graft) 

มาปลูกถ่าย 

เกล็ดเลือดเข้มข้น (platelet concentrate) เป็นเทคนิค

ที่ถูกนำามาใช้เพื่อเร่งการเกิดใหม่ของเนื้อเยื่อ เนื่องจากเกล็ดเลือด  

(platelet) มีส่วนประกอบของโกรทแฟกเตอร์หลายชนิดใน

ปริมาณสูง ที่สำาคัญ ได้แก่ ทรานส์ฟอร์มิงโกรทแฟกเตอร์บีตาวัน 

หรือทีจีเอฟบีตาวัน (transforming growth factor β-1, TGF 

β-1) พีดีจีเอฟ (platelet-derived growth factor, PDGF)  

อจีเีอฟ (epithelial growth factor, EGF) ไอจเีอฟ (insulin-like 

growth factor, IGF) และวีอีจีเอฟ (vascular endothelial 

growth factor, VEGF) โกรทแฟกเตอร์เหล่าน้ีจะทำาหน้าท่ีกระตุ้น

กระบวนการเพิ่มจำานวนเซลล์ (cell proliferation) และเร่งการ 

สร้างหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis)(1) ได้มีการพัฒนาวิธีการ

ในการนำาเกล็ดเลือดเข้มข้นมาใช้ทางการแพทย์และทันตกรรม

อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือการใช้ในรูปแบบ 

พีอาร์พี (platelet rich plasma, PRP) และพีอาร์จีเอฟ (plate- 

let rich in growth factor, PRGF) ซ่ึงจัดเป็นเกล็ดเลือด 

เข้มข้นรุ่นที่ 1 โดยได้มีการนำามาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 พบว่า 

ร้อยละ 70 ของโกรทแฟกเตอร์จะหลั่งออกมาภายใน 10 นาที 

และหลั่งออกมาเกือบทั้งหมดภายใน 1 ช่ัวโมง ภายหลังการถูก

กระตุ้น ต่อมาจึงมีการพัฒนาเกล็ดเลือดเข้มข้นรุ่นที่ 2 ได้แก่  

พีอาร์เอฟ (platelet rich fibrin, PRF) และคอนเซ็นเทรตเต็ด

โกรทแฟกเตอร์หรือซีจีเอฟ (concentrated growth factor, 

CGF)(2)

ซีจีเอฟจัดเป็นเกล็ดเลือดเข้มข้นรุ่นล่าสุดที่ถูกพัฒนาโดย 

Sacco ในปี ค.ศ.2006 เทคนิคนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

เนื่องจากสามารถให้โกรทแฟคเตอร์ในปริมาณสูงและเป็นการ

หล่ังออกมาอยา่งช้า ๆ  นานถึง 7-10 วนั(3) การนำามาใชง้านสามารถ 

ใช้เป็นโครงคำ้ายันสำาหรับไซโตไคน์ (cytokine) ทำาให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายเซลล์ (cellular migration) นอกจากนี้ยังสามารถ 

ใช้เป็นแผ่นเยื่อกั้นซีจีเอฟ (CGF barrier membrane) ปิดทับ

กระดูกที่ปลูกถ่ายแทนการใช้แผ่นเยื่อกั้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก

สัตว์ได้(4)

ไดม้รีายงานการศึกษาในหอ้งปฏบัิตกิารโดย Borsani และ

คณะ(5) แสดงผลของซีจีเอฟในการส่งเสริมการเพ่ิมจำานวนเซลล์

สร้างเส้นใย (fibroblast) เซลล์เยื่อบุผิว (epithelial cell) และ

เซลล์สร้างกระดูก (osteoblast) ส่งผลต่อการสร้างหลอดเลือด

ใหม่ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นมา

ใหม่ (tissue remodeling) และการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ จากการ 

ศึกษาในสัตว์ทดลองโดย Park และคณะ(6) ซ่ึงทดลองใช้ซีจีเอฟ 

กับกระดูกต้นขา (femur) ของสุนัข พบว่ามีการสร้างกระดูก

ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และได้มีการศึกษาการนำาซีจีเอฟมาใช้ 

ในงานทันตกรรมสาขาต่าง ๆ  เช่น การรักษาการละลายของ 

กระดูกจากโรคปริทันต์(7) การปลูกถ่ายกระดูกในโพรงอากาศ 

แม็กซิลลา(8) การแก้ไขภาวะเหงือกร่น(9) การสร้างเนื้อเยื่อโพรง

ฟัน (dental pulp tissue engineering)(10) การสร้างเนื้อเยื่อ 

ปริทนัต ์(periodontal regeneration)(11) นอกจากนี ้ยงัมรีายงาน

ของ Gökmenoğlu และคณะ(12) ซ่ึงใช้ซีจีเอฟเพื่อทดแทนการ
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เกิดการเกาะยึดของผงกระดูกเทียมเข้ากับไฟบริน เกิดเป็นรูป

กระดูกเหนียว (sticky bone)(13,4) 

สว่นหลอดทีเ่คลอืบซลิกิาจะพบลกัษณะการแยกเปน็ 3 ชัน้ 

ชัน้บนจะเปน็ชัน้ของพลาสมาทีม่ปีริมาณเกลด็เลอืดตำา่ (platelet 

poor plasma) ช้ันกลางจะมีลักษณะคล้ายวุน้สีขาวเหลอืง (buffy 

coat layer) ซ่ึงมีซีจีเอฟ และช้ันล่างสุดเป็นเม็ดเลือดแดง (รูป

ที่ 2) ใช้คีมคีบเอาช้ันกลางออกมาจากหลอดนำามาวางบนกล่อง 

โลหะ กดทับด้วยฝาครอบโลหะท่ีมีรูตะแกรงเพื่อให้ได้แผ่น 

เยือ่กัน้ซจีเีอฟ ในขณะทำาการกดทบัจะพบซจีเีอฟเอก็ซเูดต (CGF 

exudate) ที่ก้นกล่องโลหะไหลออกมา ซึ่งสามารถนำาไปผสมกับ

ผงกระดูกเทียมที่เตรียมไว้ได้ (รูปที่ 3)

สูญเสียของกระดูกในรูปแบบต่าง ๆ  ในผู้ป่วยจำานวน 4 ราย พบ

ว่าเทคนิคนี้ให้ผลการรักษาที่ดี

เทคนิคการเตรียมซีจีเอฟเร่ิมจากการดูดเลือดจากหลอด

เลือดดำาของผู้ป่วยปริมาณ 30-40 มล. บรรจุใส่ในหลอดปริมาตร 

9 มล. หลอดท่ีใช้มี 2 ชนิด คือ หลอดที่เคลือบซิลิกาและหลอด 

ที่ไม่เคลือบซิลิกา โดยทั่วไปจะบรรจุเลือดลงในหลอดที่ไม่เคลือบ

ซิลิกาจำานวน 1 หลอดและหลอดที่เคลือบซิลิกาจำานวน 2-4 

หลอด ขึ้นอยู่กับจำานวนแผ่นเยื่อก้ันท่ีต้องการเตรียมสำาหรับใช้ 

งาน (1 หลอด ตอ่ 1 แผน่) จากนัน้นำาหลอดบรรจใุนเครือ่งปัน่เลอืด  

(Medifuge, Silfradent, Sofia, Italy) ซึ่งออกแบบโปรแกรม

อัตโนมัติในการเตรียมซีจีเอฟ วิธีการปั่น ระยะเวลา และความ 

เร็วรอบจะมีลักษณะการทดรอบในความเร็วรอบต่อนาทีต่าง ๆ  

กัน (differential centrifugation speed) รวมระยะเวลาทั้ง

สิ้น 12 นาที

ภายหลังการปั่น 2 นาที หลอดที่ไม่เคลือบซิลิกาจะแสดง

ลักษณะการแยกออกเป็น 2 ชั้น ชั้นบนจะเป็นกาวไฟบรินของ

ตนเอง (autologous fibrin glue) ส่วนชั้นล่างจะเป็นเม็ดเลือด

แดง (รูปที่ 1) ใช้กระบอกฉีดดูดของเหลวส่วนบนออกมาแล้วนำา

ไปฉีดผสมกับผงกระดูกเทียม (particulate bone powder)  

ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกระดูกปลูกถ่ายต่างสายพันธุ์ (xenograft) 

หรอืวสัดปุลกูถา่ยสงัเคราะห ์(alloplast) จากนัน้ทิง้ไว ้5-10 นาท ี

เพือ่ใหเ้กิดปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชนั (polymerization) จะทำาให้

รูปที่ 1 หลอดที่ไม่เคลือบซิลิกาแสดงการแยกออกเป็น 2 ชั้น

Fig. 1 Non-coated tube showed 2 different layers.
RBC = red blodd cell

รูปที่ 3 แผ่นเยื่อกั้นซีจีเอฟและกระดูกเหนียว

Fig. 3 CGF membrane and sticky bone.

รูปที่ 2 หลอดที่เคลือบซิลิกาแสดงการแยกออกเป็น 3 ชั้น

Fig. 2 Silica-coated tube showed 3 different layers.
CGF = concentrated growth factor, PPP = platelet poor plasma, 
RBC = red blood cell

Autologous fibrin glue

RBC

PPP

CGF

RBC
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รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยรายที่ 1

ผู้ป่วยหญิงอายุ 20 ปี สูญเสียฟันหน้าบนซี่ 21, 11 และ 12 

จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเม่ือ 6 เดือนที่ผ่านมา จากการ

ตรวจในช่องปาก พบสันเหงือกว่างบริเวณตำาแหน่ง 21, 11 และ 

12 ร่วมกับมีรอยหวำาท่ีด้านริมฝีปากของสันเหงือกอย่างชัดเจน  

จากการสูญเสียส่วนสันกระดูกขากรรไกรด้านริมฝีปาก (labial 

A

C

B

รูปที่ 4 A, B: ภาพถ่ายช่องปากผู้ป่วยแสดงสันเหงือกว่างบริเวณตำาแหน่ง 21, 11 และ 12 มีการหายไปของกระดูกขากรรไกรด้านแก้มทั้งหมด และ 

C: ภาพรังสีแพโนรามิก ไม่พบมีการตกค้างของส่วนรากฟัน

Fig. 4 A, B: intraoral photographs showed alveolar ridge areas 21, 11 and 12 with complete loss of labial plates and  

C: panoramic radiograph showed no retained root.

รูปที่ 5 ภาพถ่ายช่องปากผู้ป่วย
 A: สันกระดูกก่อนการฝังรากเทียมและปลูกกระดูก,  

B: แสดงการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ร่วมกับการปลูก
ถ่ายกระดูกด้วยกระดูกเหนียวซีจีเอฟ และ C: ปิดทับ
กระดูกที่ปลูกถ่ายด้วยแผ่นเยื่อกั้นซีจีเอฟ 2 ชั้น

Fig. 5 Intraoral photographs
 A: preoperative alveolar ridge, B: dental  

implant placement with alveolar bone  
grafting using CGF sticky bone and C: covering 
with 2 layers of CGF membranes.

A

C

B
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รูปที่ 6 4 เดือนหลังการผ่าตัด

 A, B, C: ภาพถา่ยชอ่งปากแสดงการบรูณะดว้ยสะพานฟนัชนดิตดิแนน่ 3 ยนูติ และ D: ภาพรงัสรีอบปลายรากฟนั แสดงการประสานระหวา่ง 

รากเทียมกับกระดูกที่ดี

Fig. 6 4 months postoperative 

 A, B, C: intraoral photographs showed implant restoration with 3-unit bridge and D: periapical radiograph showed  

good osseointegration.

A

C

B

D

plate) ท้ังหมด จากการตรวจทางภาพรังสีพบการหายของ 

กระดูกเบ้าฟันบางส่วน ไม่มีเศษรากฟันตกค้าง (รูปท่ี 4) ได้ทำา 

การฝังรากฟันเทียม (Straumann, Switzerland) ที่ตำาแหน่ง 

12 และ 21 ร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูกทดแทนส่วนสันกระดูก

ขากรรไกรท่ีหายไปโดยใช้กระดูกเหนียวซีจีเอฟ ปิดทับด้วยแผ่น

เยื่อกั้นซีจีเอฟ 2 ชั้น แล้วทำาการเย็บปิดแผลผ่าตัด (รูปที่ 5) พบ

มีการหายของแผลดี ไม่มีการเกิดรอยปริแยก หลังจากรอการ 

หายเป็นเวลา 4 เดือน พบมีการหายของแผลเป็นปกติ มีการ 

ประสานระหว่างรากเทียมกับกระดูกที่ดี สันเหงือกมีความกว้าง 

มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพก่อนผ่าตัด ได้ทำาการบูรณะ 

ด้วยสะพานฟันชนิดติดแน่น 3 ยูนิต (รูปที่ 6) การติดตามผลการ

รักษาอีก 1 ปี พบการคงอยู่ของกระดูกท่ีสร้างใหม่ซ่ึงมีการหาย

เป็นปกติและผู้ป่วยมีความพึงพอใจผลการรักษาเป็นอย่างดี

ผู้ป่วยรายที่ 2

ผู้ป่วยชายอายุ 60 ปี รับการส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหาสะพาน

ฟันชนิดติดแน่น 4 ยูนิต ตำาแหน่ง 14-17 มีการขยับโยกร่วมกับ

รากฟันซี่ 14 แตก (รูปที่ 7) ได้ทำาการรักษาโดยการถอนฟันซ่ี  

14 ร่วมกับการตัดส่วนฟันแขวน (pontic) ซี่ 15 และ 16 ออก  

รอการหายเป็นเวลา 2 เดือน จากนั้นทำาการฝังรากฟันเทียม 

(Straumann, Switzerland) ซี่ 14, 15 และ 16 ร่วมกับการ 

รูปที่ 7 ภาพรังสีแพโนรามิกก่อนการรักษา แสดงสะพานฟันชนิดติด

แน่น 14,15,16 และ 17 ร่วมกับ 14 รากฟันหัก

Fig. 7 Panoramic radiograph showed 4-unit bridge 14, 15, 

16 and 17.  Tooth 14 had broken root.
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รูปที่ 8 A, B และ C: ภาพถ่ายช่องปากแสดงการผ่าตัดฝังรากเทียมร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูกบริเวณสันกระดูกด้านแก้ม และการเสริมโพรงไซนัส 

ด้วยกระดูกเหนียวซีจีเอฟ 

Fig. 8 A, B and C: intraoral photographs showed dental implant placement with buccal bone and sinus augmentation  

using CGF sticky bone.

A B C

รูปที่ 9 6 เดือนหลังการรักษา

 A: ภาพในช่องปากแสดงการยึดแกนหลักบนรากเทียม และ B: ภาพรังสีแพโนรามิก แสดงมีการประสานระหว่างรากเทียมกับกระดูกที่ดี

Fig. 9 6 month postoperative

 A: intraoral photographs showed abutment connections with implants and B: panoramic radiograph showed good 

osseointegration.

A B

ปลูกถ่ายกระดูกเพื่อเสริมความกว้างของสันกระดูกขากรรไกร

ด้านแก้ม ทำาการผ่าตัดยกพ้ืนไซนัส และเสริมกระดูก (sinus  

augmentation) โดยใช้กระดูกเหนียวและแผ่นเยื่อกั้นซีจีเอฟ  

รูปที่ 10 A: ภาพในช่องปากแสดงสันเหงือกว่างบริเวณ 34 และ 44 มีการสูญเสียสันกระดูกขากรรไกรด้านแก้มทั้งหมด, B: ซีบีซีทีแสดงความกว้าง

ของสันกระดูกขากรรไกรบริเวณ 34 และ 44

Fig. 10 A: intraoral photograph showed edentulous alveolar ridge areas 34 and 44 with complete loss of buccal bone,  

B: CBCT showed decreased width of alveolar bone at areas 34 and 44.

A

4.24 mm

3.62 mm

B

(รูปท่ี 8) พบการหายของแผลท่ีดี ไม่มีรอยปริแยกของแผล รอ 

การหายของแผล 6 เดือน และทำาการบูรณะด้วยครอบฟันติด 

แน่น (รูปที่ 9) การติดตามผลการรักษา 1 ปี พบมีการหาย 
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รูปที่ 11 A, B และ C: ภาพในช่องปากแสดงการผ่าตัดแยกถ่างกระดูก และการปลูกถ่ายกระดูกด้วยกระดูกเหนียวซีจีเอฟ ร่วมกับการใช้แผ่นเยื่อกั้น

ซีจีเอฟ

Fig. 11 A, B and C: intraoral photographs showed ridge splitting and bone grafting using CGF sticky bone and membrane.

A B C

สันเหงือกด้านแก้มเข้าด้านใน เห็นเป็นรอยหวำาลึกอย่างชัดเจน 

(รูปที่ 10A) การวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัย

คอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม (cone beam computed tomog- 

raphy, CBCT) พบสันกระดูกขากรรไกรบริเวณ 34 และ 44 มี 

ความกว้างเท่ากับ 3.62 มม. และ 4.24 มม. ตามลำาดับ (รูปที่ 10B)  

ได้ทำาการแก้ไขด้วยการผ่าตัดแยกถ่างสันกระดูก (ridge split- 

ting) และนำาเอากระดูกเหนียวซีจีเอฟอัดบรรจุในร่องกระดูก  

ปิดทับด้วยแผ่นเยื่อกั้นซีจีเอฟ 2 ชั้น (รูปที่ 11) และเย็บปิดแผล 

รูปที่ 12 ภาพในช่องปากและซีบีซีทีเปรียบเทียบความกว้างของสันกระดูกขากรรไกร

 A, B: ก่อนการรักษา, C และ D: 8 เดือนหลังการรักษา

Fig. 12 Intraoral photographs and CBCT images showed alveolar bone widths comparing

 A, B: preoperative, with C, D: 8-month postoperative.

ของกระดกูทีส่รา้งใหมต่ามปกตแิละผูป้ว่ยสามารถใชบ้ดเคีย้วไดด้ี

ผู้ป่วยรายที่ 3

ผู้ป่วยชายอายุ 25 ปี ถูกส่งต่อมาเพื่อการรักษาทางทันต-

กรรมจัดฟัน โดยพบปัญหามีการสูญเสียสันกระดูกขากรรไกรด้าน

แก้มภายหลังการถอนฟันซี่ 34 และ 44 ทำาให้ไม่สามารถทำาการ

รักษาต่อโดยการเคลื่อนฟันตามแผนการรักษาได้ จากการตรวจ 

ในช่องปากพบสันเหงือกว่างบริเวณ 34 และ 44 มีการยุบตัวของ

4.24 mm

3.62 mm

BOcclusal lowerA

C

9.33 mm

10.37 mm

DOcclusal lower
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รูปที่ 13 ภาพในชอ่งปากแสดงลกัษณะการซอ้นเกของฟนั

หน้าบนและล่าง

Fig. 13 Intraoral photographs showed upper  

and lower anterior tooth crowding. 

พบมีการหายของแผลปกติ ไม่มีรอยปริแยกของแผล ทันตแพทย์

สามารถทำาการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยการเคลื่อนฟันต่อ

ได้ การติดตามผลการรักษา 8 เดือน พบการหายของกระดูกท่ี

สร้างใหม่เป็นปกติ ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์แสดงส่วน

ของกระดูกใหม่ที่สร้างขึ้นอย่างชัดเจน (รูปที่ 12)

ผู้ป่วยรายที่ 4

ผู้ป่วยหญิงอายุ 50 ปี มีปัญหาฟันหน้าซ้อนเกทั้งฟันบน

และฟันล่างร่วมกับมีโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง (รูปที่ 13) ได้ให้ 

การรักษาทางศัลยกรรมร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 

โดยการผ่าตัดกรอตัดกระดูกทึบรอบรากฟันหน้าบนและล่าง 

และปลูกถ่ายกระดูกเพื่อเพิ่มความหนาของกระดูกด้านแก้มโดย

ใช้ซีจีเอฟ (รูปที่ 14) การติดตามผลการรักษาที่ช่วงระยะเวลา 3, 

6 และ 9 เดือน หลังการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน สามารถแก้ไข

การซ้อนเกของฟันหน้าบนและล่างได้ (รูปที่ 15) ภาพรังสีส่วน 

ตดัอาศยัคอมพิวเตอรแ์สดงการสรา้งกระดกูใหมบ่รเิวณสนักระดูก

รูปที่ 14 A, B, C และ D: ภาพถ่ายในช่องปากแสดงการผ่าตัดกรอกระดูกทึบรอบรากฟันร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูกด้วยกระดูกเหนียวซีจีเอฟ เพื่อ

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

Fig. 14 A, B, C and D: intraoral photographs showed corticotomy assisted orthodontic treatment using CGF sticky bone and 

membrane.

B

C D

A
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Intraoral center

A B

C

รูปที่ 15 ภาพถ่ายในช่องปากแสดงการเรียงตัวของฟัน

 A: ก่อนผ่าตัดปลูกกระดูก และ B: 6 เดือนหลังผ่าตัดปลูกกระดูก, C: 9 เดือนหลังผ่าตัดปลูกกระดูก พบฟันหน้าบนและล่างมีการเรียงฟัน

เรียบไม่ซ้อนเก

Fig. 15 Intraoral photographs showed tooth alignment.

 A: preoperative, and B: 6-month postoperative, C: 9-month postoperative photograph showed no tooth crowding  

of upper and lower anterior teeth.

รูปที่ 16 ภาพซีบีซีที แสดงบริเวณ 13 

 A: ก่อนผ่าตัดปลูกกระดูก และ B: 6 เดือนหลังผ่าตัดปลูกกระดูก, C: 9 เดือนหลังผ่าตัดปลูกกระดูก พบมีการสร้างกระดูกใหม่และมีความ

หนาของกระดูกด้านริมฝีปากเพิ่มขึ้น

Fig. 16 CBCT images of Tooth 13 area

 A: preoperative, and B: 6-month postoperative, C: CBCT images at 9-month postoperative showed grafted area  

with increased labial bone thickness.

ขากรรไกรดา้นแกม้ของฟนัหนา้บนและล่างทกุซ่ี (รปูที ่16) ภาวะ

โรคปริทันต์อยู่ในภาวะควบคุมได้ ลักษณะทางคลินิกดี ไม่พบ 

การอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนใด ๆ

วิจารณ์

การใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นในรูปแบบซีจีเอฟให้ผลการรักษา

ที่ดีต่อการแก้ไขการสูญเสียสันกระดูกขากรรไกรในลักษณะ 

A B C

A B C
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ต่าง ๆ  ได้ ซ่ึงในรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้งานที่หลาก 

หลาย ตั้งแต่การเสริมรอยหวำาของกระดูกร่วมกับการฝังรากฟัน

เทียม การผ่าตัดยกพ้ืนไซนัส การแก้ไขรอยหวำาของกระดูกเพื่อ 

เคล่ือนฟันในงานทันตกรรมจัดฟัน และการผ่าตัดกรอกระดูก 

ทึบและปลูกถ่ายกระดูกเพื่องานทันตกรรมจัดฟัน ซ่ึงส่งผลให้

สภาพปริทันต์ของผู้ป่วยดีขึ้นด้วย

การเตรียมซีจีเอฟเป็นเทคนิคที่ทำาได้ง่าย ไม่ต้องใช้สารเคมี 

การขึ้นรูปเป็นกระดูกเหนียวซีจีเอฟ ทำาให้ใช้งานง่าย โดยกระดูก

ท่ีปลูกถ่ายมีความเสถียรเกาะยึดกับบริเวณที่ปลูกถ่ายกระดูก 

ได้ดี สามารถคงสภาพช่องว่างได้ดีกว่าการใช้ในรูปผงกระดูก 

เทียมอย่างเดียว นอกจากการขึ้นรูปเป็นกระดูกเหนียวแล้ว 

เทคนิคนี้ยังสามารถสร้างแผ่นเยื่อกั้นซีจีเอฟซึ่งมีคุณสมบัติเป็น

แผ่นไฟบรินท่ีเหนียว ทนต่อแรงดึงได้ดี มีการหล่ังของโกรท

แฟกเตอร์เข้าสู่บริเวณแผลผ่าตัดอย่างช้า ๆ  ได้นานถึง 7-10 วัน 

ส่งผลให้การเกิดการสร้างกระดูกใหม่มีอัตราที่เร็วและเพิ่มอัตรา

ความสำาเร็จของการรักษาได้(4) ซึ่งจะเห็นว่าจากรายงานผู้ป่วย 4 

ราย พบการหายของแผลดี ไม่พบรอยปริแยกของแผลหรือภาวะ

แทรกซ้อนใด ๆ  ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์แสดงถึงการ

สร้างกระดูกใหม่อย่างชัดเจน

สำาหรับรายงานผู้ป่วยรายที่ 1 นั้น เป็นการใช้ซีจีเอฟใน

รูปแบบกระดูกเหนียวร่วมกับแผ่นเยื่อกั้นซีจีเอฟ สำาหรับการฝัง

รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันหน้าซี่ 21, 11 และ 12 ร่วม

กับการสูญเสียส่วนสันกระดูกขากรรไกรด้านริมฝีปาก ทำาให้สัน

เหงือกว่างมีลักษณะรอยหวำาที่ด้านริมฝีปาก จากผลทางคลินิก

และภาพรังสี พบว่าการใช้กระดูกเหนียวร่วมกับแผ่นเยื่อกั้นซีจี

เอฟให้ผลการรักษาที่ดี ลักษณะรายงานผู้ป่วยรายนี้มีความใกล้

เคียงกับรายงานผู้ป่วยของ Sohn และคณะ(4) ซ่ึงรายงานการใช้

กระดูกเหนียวร่วมกับแผ่นเยื่อก้ันซีจีเอฟ โดยผู้ป่วยรายดังกล่าว

มีการสูญเสียฟันตั้งแต่ฟันซี่ 12-23 และได้รับการฝังรากฟัน

เทียมจำานวน 3 ซี่ ร่วมกับการใช้กระดูกเหนียวที่ตำาแหน่ง 12, 21 

และ 23 โดยที่ตำาแหน่ง 12 ได้ปิดด้วยแผ่นคอลลาเจน ในขณะที่

ตำาแหน่ง 21 และ 23 ได้ปิดด้วยแผ่นกั้นซีจีเอฟ หลังจากผ่านไป 

6 เดอืน ไดท้ำาการเปดิผา่ตดัเขา้ไปอกีครัง้และนำากระดกูบรเิวณที่

ปลูกถ่ายไปตรวจทางลักษณะจุลกายวิภาคศาสตร์ ผลการศึกษา

พบว่าลักษณะทางคลินิก ภาพรังสี และจุลกายวิภาคศาสตร์ของ

ทั้ง 2 ด้าน แสดงให้เห็นถึงการสร้างกระดูกที่เป็นปกติ ไม่มีความ

แตกต่างกัน

ส่วนรายงานผู้ป่วยรายที่ 2 นั้น เป็นการใช้กระดูกเหนียว

ซีจีเอฟร่วมกับการผ่าตัดยกพื้นไซนัส เป็นการเพิ่มทั้งความสูง

และความกว้างของสันกระดูกขากรรไกร และได้ทำาการผ่าตัดฝัง

รากฟนัเทยีมไปพรอ้มกนั ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่เทคนคิดังกล่าวให้ผล 

การรักษาที่ดี ทั้งจากลักษณะทางคลินิกและภาพรังสี โดยเทคนิค 

นี้ใกล้เคียงกับรายงานผู้ป่วยของ Park และ Sohn(8) ซึ่งใช้เทคนิค 

การยกพืน้ไซนสัแบบหนา้ตา่งดา้นขา้ง (lateral window) รว่มกบั 

การวางแผ่นกั้นซีจีเอฟเหนือปลายรากฟันเทียม พบว่าให้ผลการ 

รักษาที่ดี ทั้งจากลักษณะทางคลินิก ภาพรังสี และลักษณะทาง 

จุลกายวิภาคศาสตร์ ส่วน Forabosco และคณะ(14) ได้ศึกษาผล

การใช้กระดูกปลูกถ่ายต่างสายพันธุ์ร่วมกับซีจีเอฟ เปรียบเทียบ

กบัการใช้กระดกูตา่งสายพนัธุเ์พยีงอยา่งเดยีว พบวา่ผลการรกัษา

ของทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ใช้กระดูกต่าง 

สายพันธุ์ร่วมกับซีจีเอฟมีอัตราประสบความสำาเร็จร้อยละ 96.4 

ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีอัตราประสบความสำาเร็จร้อยละ 96.1

การรักษาทางศัลยกรรมร่วมกับการรักษาทางทันตกรรม

จัดฟันในผู้ป่วยรายที่ 4 นั้น เป็นเทคนิคที่เรียกว่า augmented 

corticotomy-assisted orthodontics (ACAO) ซึ่งก่อนหน้า

นี้มีรายงานการใช้เทคนิคนี้ช่วยการเคลื่อนฟัน เช่น รายงานของ  

Bhattacharya และคณะ(15) และ Wang และคณะ(16) โดย 

Bhattacharya และคณะ(15) ได้ทำาการศึกษาการใช้เทคนิคนี้ใน 

ผูป้ว่ยจำานวน 10 ราย เปรยีบเทยีบกบักลุม่ควบคมุ (การรกัษาทาง 

ทันตกรรมจัดฟันตามปกติ) ช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลังการ

รักษา พบว่าเทคนิคนี้สามารถเพิ่มอัตราการเคลื่อนท่ีของฟัน  

รวมทั้งเพิ่มความหนาของกระดูกเบ้าฟัน ในขณะที่ Wang และ

คณะ(16) ไดศ้กึษาผลระยะยาวของเทคนคินีส้ำาหรบัการเคลือ่นฟนั

ในตำาแหน่งขากรรไกรล่างด้านหน้าในผู้ป่วยจำานวน 10 ราย โดย

ใช้ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม พบว่าที่ระยะ

เวลา 2 ปีหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันออก มีการเพิ่มขึ้นของ

กระดูกเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนผ่าตัดอย่างมีนัยสำาคัญ และใน

บางตำาแหน่งพบว่ากระดูกที่เพิ่มขึ้นมีระดับความหนาที่คงที่ เมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา 3 เดือนหลังผ่าตัดกับช่วงเวลา 2  

ปีหลังถอดเคร่ืองมือ สำาหรับผู้ป่วยรายที่ 4 ซึ่งเป็นการประยุกต์ 

ใชก้ระดกูเหนยีวซจีเีอฟและแผน่กัน้ซจีเีอฟเขา้กบัเทคนคิ ACAO 

ได้ติดตามผลการรักษาถึงระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งควรมีการเก็บ

ข้อมูลเพ่ิมเติมในลักษณะ case series หรือมีกลุ่มเปรียบเทียบ 

รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาติดตามผลให้นานขึ้น
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