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บริษัทผูรับการถายทอด :
หนวยงาน บริษัท หรือผูขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ชวงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. ใชสําหรับทดแทนกระดูกและกลามเนื้อบริเวณ กะโหลกศีรษะ ใบหนาและขากรรไกรของผูปวยที่บกพรอง
ขาดหายหรือเสียหายจนไมสามารถใชงานไดตามปกติ
2. ใชเทคโนโลยีภาพฉายรังสีทางการแพทย (X-Ray & CT Scan) ในการวิเคราะหและออกแบบชิ้นวัสดุฝงใน
3. วัสดุฝงในไดรับการออกแบบใหมีขนาดและรูปรางเหมาะสมกับกายวิภาคของผูปวยแตละราย
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีการสรางตนแบบรวดเร็วในการผลิต
5. วัสดุฝงในไดรับการขึ้นรูปและ Sterilize พรอมใชทันที ตั้งแตกอนเริ่มการผาตัด
6. ผลิ ต จากวั ส ดุ ที่ มี ค วามเข า กั น ได ท างชี ว ภาพ (Bio-Compatible Materials) เช น Polymethyl
methacrylate (PMMA), Silicone, Titanium (Ti), Cobalt-Chromium (CoCr) และ Ultra-highmolecular-weight polyethylene (UHMWPE) เปนตน
7. ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ เชน ISO 13485, CE Mark, FDA 510K, Thai GMP
หรือเทียบเทา
หมายเหตุ : รายละเอียด ขอบงใช และขอควรระวังของวัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคลชนิดตางๆ
(รายละเอียดเพิ่มเติมหนาถัดไป)
++++++++++++++++++++
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03020009 วัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคล (Personalize Cranio-Maxillofaciat Implant)
รายละเอียด ขอบงใช และขอควรระวังของวัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคลชนิดตางๆ
1.1 รหัสสินคา CTPMMA-003 : ชนิดวัสดุ Polymethylmethacrylate ( PMMA)
ราคาจําหนาย : 35,000 บาท ตอชิ้น
ลักษณะ
เปนวัสดุอะคริลิค แข็ง ใส มีขนาดและรูปรางขึ้นอยูกับลักษณะผิดปกติของกะโหลกศีรษะ
ใบหนาและขากรรไกรของผูปวยแตละราย
ขอบงใช
ใชสําหรับทดแทนกระดูกบริเวณกะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกร ตลอดจนกระดูกและ
ขอตอ ที่มีความผิดปกติจากการเกิดอุบัติเหตุและโรคทั่วไป จนทําใหเกิดความบกพรอง ขาด
หาย หรือเสียหายของอวัยวะนั้นๆ จนไมสามารถใชงานได เชน ใชในการผาตัดปดกะโหลก
ศีรษะ เปนตน
ขอควรระวัง
ในการยึดสกูรตัววัสดุฝงในกับกระดูกผูปวย ควรเจาะรูนําบนชิ้นงานวัสดุฝงในกอนและใช SelfTap Screw ไมควรใช Self-Drill Screwเพื่อปองกันชิ้นงานแตกราวและเนื่องจากเปนวัสดุแข็ง
แตเปราะแตกหักได จึงไมเหมาะกับการทําชิ้นงานที่มีลักษณะบางมากๆ
ตัวอยางวัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคล
ชนิดวัสดุ Polymethylmethacrylate : PMMA

ตําแหนงหนาผาก เบาตาและ
กะโหลกศีรษะซาย

ตําแหนงรอบเบาตาและกะโหลกศีรษะ
ซาย

ตําแหนงโหนกแกมและเบาตา
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1.2

รหัสสินคา CTSLC-001 : ชนิดวัสดุ Silicone
ราคาจําหนาย : 45,000 บาท ตอชิ้น
เปนวัสดุซิลิโคน มีความแข็ง-นิ่ม หลายระดับ ขึ้นอยูกับการเลือกใชใหเหมาะสมกับบริเวณที่
ลักษณะ
ตองการ ใสวัสดุฝงใน ขนาดและรูปรางสามารถออกแบบและขึ้นรูปตามลักษณะผิดปกติของ
กะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกรของผูปวยแตละราย
ขอบงใช
ใชสําหรับทดแทนกระดูกและเนื้อเยื่อบริเวณกะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกร ที่มีความ
ผิดปกติจากการเกิดอุบัติเหตุและโรคทั่วไป จนทําใหเกิดความบกพรอง ขาดหายหรือเสียหาย
ของอวัยวะนั้นๆ จนไมสามารถใชงานได หรือ ใชในงานศัลยกรรมที่ตองการชิ้นงานที่มีความบาง
และนิ่มเพื่อเสริมเนื้อเยื่อสวนที่ขาดหายไป
ขอควรระวัง
ในการเลาะเนื้อเยื่อเพื่อสอดวัสดุฝงในเขาไป ตองระวังการพับเนื่องจากวัสดุนิ่มและบางและใน
การเลือกใชงานตองคํานึงถึงแรงหดตัวกลามเนื้อบริเวณนั้นๆดวย เนื่องจากSilicone มีความนิ่ม
ใหตัวได อาจถูกกลามเนื้อรัดจนเสียรูปได
ตัวอยางวัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคล ชนิดวัสดุ Silicone

1.3

รหัสสินคา CTTI-001 : ชนิดวัสดุ Titanium Mesh
ราคาจําหนาย : 45,000 บาท ตอชิ้น
ลักษณะ
เปนวัสดุแผนตาขายโลหะไทเทเนียม แข็ง เหนียว โดยตัดและดัดขึ้นรูปใหมีขนาดและรูปรางเขา
กับลักษณะผิดปกติของกะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกร ของผูปวยแตละราย
ขอบงใช
ใชสําหรับทดแทนกระดูกบริเวณกะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกร ของผูปวยที่มีความ
ผิดปกติจากการเกิดอุบัติเหตุและโรคทั่วไป จนทําใหเกิดความบกพรอง ขาดหาย หรือเสียหาย
ของอวัยวะนั้นๆ จนไมสามารถใชงานได เชน ใชในการผาตัดตบแตงกะโหลกศีรษะผูปวยที่มี
ภาวะสมองบวม หรือผูปวยที่ถูกตัดขากรรไกรจากการเปนเนื้องอก เปนตน โดยการใชงาน
เหมาะกับกรณีที่ตองการชิ้นงานที่บางแตเหนียวและแข็งแรง หรือเพื่อยึดกระดูกหลายๆชิ้นเจา
ดวยกัน
ขอควรระวัง
เนื่องจาก Ti Mesh เปนแผนบาง 0.6 มม. ดังนั้นในการตัดและดัดตองทําการลบคมตามขอบ
และมุมของชิ้นงานใหหมด เพื่อปองกันการบาดเนื้อเยื่อของผูปวย และเนื่องจาก Ti Mesh เปน
โลหะจึงมีคุณสมบัตินําอุณหภูมิไดดี ผูที่ใสวัสดุฝงในจึงควนหลีกเลี่ยงสถานที่ ที่มีอุณหภูมิสูงหรือ
ต่ํามากๆ
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ตัวอยางวัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคลชนิดวัสดุTitanium Mesh

ตําแหนงโหนกแกม

ตําแหนงเบาตาดานในและโหนกแกม

ตําแหนงครึ่งหนึ่งของขากรรไกรลางซาย

ตําแหนงกะโหลกศีรษะและหนาผาก

1.4

รหัสสินคา CTTI-002 : ชนิดวัสดุ Net Shape Titanium
ราคาจําหนาย : 65,000 บาท ตอชิ้น
ลักษณะ
เป น วั ส ดุ โ ลหะ Ti นํ า มาขึ้ น รู ป ด ว ยวิ ธี ก าร Machining เช น Drilling, Turning, Milling,
Grinding เพื่อใหไดชิ้นงานที่มีขนาดและรูปรางตามที่ออกแบบไวในคอมพิวเตอร ซึ่งขึ้นอยูกับ
ลักษณะผิดปกติของกะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกร ของผูปวยแตละราย
ใชสําหรับทดแทนกระดูก กะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกร ของผูปวยที่มีความผิดปกติ
ขอบงใช
จากการเกิดอุบัติเหตุและโรคทั่วไป จนทําใหเกิดความบกพรอง ขาดหาย หรือเสียหายของ
อวัยวะนั้นๆ จนไมสามารถใชงานได เชน ผูปวยที่ถูกตัดขากรรไกรจากการเปนเนื้องอก เปนตน
ขอควรระวัง
เนื่องจากใชการขึ้นรูปวัสดุแทงโลหะตัน จึงตองระมัดระวังเรื่องการออกแบบและการผลิต
ชิ้นงานใหไดขนาดถูกตองตามที่ออกแบบไว เนื่องจากไมสามารถแกไขไดในหองผาตัด
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ตัวอยางวัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคลชนิด Net Shape Titanium

วัสดุฝงในเฉพาะบุคคลชนิด Net Shape Titanium ในตําแหนงครึ่งหนึ่งของขากรรไกรลางซาย
1.5

รหัสสินคา CTCOCR-001 : ชนิดวัสดุ Net Shape CoCr
ราคาจําหนาย : 65,000 บาท ตอชิ้น
ลักษณะ
เป น วั ส ดุ โ ลหะ CoCr นํ า มาขึ้ น รู ป ด ว ยวิ ธี ก าร Machining เช น Drilling, Turning, Milling,
Grinding เพื่อใหไดชิ้นงานที่มีขนาดและรูปรางตามที่ออกแบบไวในคอมพิวเตอร ซึ่งขึ้นอยูกับ
ลักษณะผิดปกติของกะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกร ของผูปวยแตละราย
ขอบงใช
ใชสําหรับทดแทนกระดูก ใบหนา ขากรรไกร ขอตอและเบาขอตอของผูปวยที่มีความผิดปกติ
จากการเกิดอุบัติเหตุและโรคทั่วไป จนทําใหเกิดความบกพรอง ขาดหาย หรือเสียหายของ
อวัยวะนั้นๆ จนไมสามารถใชงานได เชน ใชสําหรับทําเบาขอตอขากรรไกรของผูปวยที่ถูกตัด
ขากรรไกรจากการเปนเนื้องอก เปนตน
ขอควรระวัง
เนื่องจากใชการขึ้นรูปวัสดุแทงโลหะตัน จึงตองระมัดระวังเรื่องการออกแบบและการผลิต
ชิ้นงานใหไดขนาดถูกตองตามที่ออกแบบไว เนื่องจากไมสามารถแกไขไดในหองผาตัด
ตัวอยางวัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคลชนิด Net Shape CoCr

CoCr Joint prosthesis
1.6

รหัสสินคา CTPE-001 : ชนิดวัสดุ Ultra-high-molecular-weight polyethylene : UHMW-PE
ราคาจําหนาย : 65,000 บาท ตอชิ้น
ลักษณะ
เป น วั ส ดุ Ultra-High Molecular Weight Polyethylene โดยมี ข นาดและรู ป ร า งขึ้ น อยู กั บ
ลักษณะผิดปกติของใบหนา และขากรรไกร ตลอดจนกระดูกและขอตอตางๆ ของรางกายของ
ผูปวยแตละราย
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ขอบงใช

ขอควรระวัง

ใชสําหรับทดแทนกระดูก ใบหนา และขากรรไกร ตลอดจนกระดูกและขอตอตางๆของรางกาย
ที่มีความผิดปกติจากการเกิดอุบัติเหตุและโรคทั่วไป จนทําใหเกิดความบกพรอง ขาดหาย หรือ
เสียหายของอวัยวะนั้นๆ จนไมสามารถใชงานได โดย UHMW-PE มักจะใชในสวนที่มีการเสียดสี
หรือตองการความลื่น เชน ขอเทียม เปนตน
เนื่องจาก UHMW-PE เปนวัสดุที่คอนขางลื่น ดังนั้นการออกแบบใหยึดกับกระดูกตองใชความ
ชํานาญสูง รวมถึงการกําหนดจุดยึด ซึ่งตองกําหนดและเตรียมลวงหนากอนการผาตัด
ตัวอยางวัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคล ชนิดวัสดุ UHMW-PE

ตําแหนงขากรรไกรลางซาย

ขอตอขากรรไกรลาง (Condyle Joint)

