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เฉลย ขอ้สอบวชิา 3207-417 REM PART DENT 3   พ.ศ.2554 
4 ชัว่โมงสอน 30 คะแนน           20 ขอ้ ใชเ้วลา 20 นาที 

เลือกค าตอบเพียงขอ้เดียว ท าในกระดาษค าตอบ หา้มขีดเขียนขอ้ความ สัญญลกัษณ์ใดๆ บนชุดค าถาม 
 
1. จากวดิิทศัน์ท่ีแสดงในชั้นเรียน การปฏิบติังานทนัตกรรมประดิษฐข์องบุคคลจากสองเร่ืองเด่น มีความ

สอดคลอ้งกนัอยา่งหน่ึงคือ 
ก. เทคโนโลยทีนัตกรรม   ข.   สภาพแวดลอ้ม 
ค. มุ่งมัน่ต่อผลพึงพอใจของผูป่้วย ง.    ประเภทและสภาพชุมชน 

 
2. ขอ้มูลในนดัแรกท่ีตรวจวางแผนผูป่้วยท่ีจ าเป็นท่ีสุด 

ก. สภาพเหงือกและการพิมพฟั์นและโคง้ขากรรไกร 
ข. ภาพถ่ายรังสี สีฟันธรรมชาติ 
ค. ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูป่้วย 
ง. ประวติัการบูรณะรักษาทางทนัตกรรม 

 
3. ขอ้ใดเป็นปัจจยัตดัสินใจท่ีส าคญันอ้ยท่ีสุดท่ีน าไปสู่รูปลกัษณะหรือแบบของงานบูรณะทางทนัตกรรม

ประดิษฐ์ 
ก. กายวภิาคช่องปาก ลกัษณะการสบฟัน มิติด่ิงสบฟัน 
ข. เศรษฐานะ สุขภาพทัว่ไป ทศันคติต่องานทนัตกรรม 
ค. ความตอ้งการผูป่้วยเร่ืองเป็นงานชนิดติดแน่นหรือถอดได ้
ง. ประเภทฟันปลอมท่ีเคยใชใ้นอดีตและปัจจุบนั  

 
4. การบ าบดัทางทนัตกรรมประดิษฐอ์ยา่งฉบัพลนัในนดัแรก เพื่อสนองตอบปัญหาและความตอ้งการหลกั 

(chief complaint) 
ก. สร้างศรัทธา     ข.   แสดงความสามารถ 
ค. บรรเทาปัญหา เตรียมงานขั้นตอนต่อไป ง.    ถูกทุกขอ้ 

 
5. อุปสรรคต่อแผนงานรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐท่ี์ส าคญัและยาก 

ก. การบูรณะฟันหลกัและเตรียมเหงือกวา่ง 
ข. ลกัษณะการสบฟัน มิติด่ิงสบฟัน โรคทางระบบเคร่ืองเค้ียว (gnathostomatic system) 
ค. การแปรรูปวสัดุ และคุณสมบติัทางฟิสิกส์ 
ง. ความงามท่ีปรากฎเห็นไดข้องสีฟัน และเหงือกปลอม 
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6. หากมีฟันปลอมถอดไดชุ้ดปัจจุบนั ทนัตแพทยค์วรตรวจส่ิงใดบา้ง 

ก. แรงยดึ การพยงุรับ ความแนบ และขอบฐาน 
ข. ความงาม ต าแหน่งฟัน จ านวนซ่ี สีฟัน 
ค. คุณภาพ การเส่ือมสภาพวสัดุ ขอ้บกพร่องของงานปัจจุบนั 
ง. ถูกทุกขอ้   

 
7. เหตุผล ส าคญันอ้ยท่ีสุด เม่ือวางแผนและบนัทึกจ าในลกัษณะ 3 คอลมัน์  

ก. บอกจ านวนนดัโดยคร่าวๆ ได ้
ข. ใชส่ื้อสารกบัผูป่้วย 
ค. ก าหนดแนวทางการช าระค่าบริการ 
ง. ใชเ้ตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

 
8. เม่ือมีขอ้บ่งช้ีท าฟันปลอมบางส่วนถอดได ้จินตนาการของทนัตแพทย ์เม่ือตรวจช่องปาก ขากรรไกรมีฟัน
ไม่ครบ คือ 

ก. รูปลกัษณะของช้ินฟันปลอม การเคล่ือนเค้ียว 
ข. ค่าใชจ่้ายท่ีพึงเรียกเป็นค่าบริการ 
ค. สุขภาพช่องปากเม่ือใส่ฟันชุดใหม่ 
ง. ขั้นตอนประสานงานกบัห้องปฏิบติัการ 

 
9. ฟันปลอมบางส่วนถอดไดช้นิดเคล่ือนหมุน (rotational design) 

ก. ใชก้บักรณีรองรับดว้ยฟันหลกัเท่านั้น 
ข. ใชก้บักรณีรองรับดว้ยฟันหลกัและชนิดทา้ยยืน่ 
ค. ไม่ใชก้บัครอบฟันรับตะขอ 
ง. ใชก้บัครอบฟันรับตะขอ 
 

10. ตะขอโลหะหล่อในงานฟันปลอมบางส่วนถอดไดช้นิดเคล่ือนหมุนเป็นตะขอชนิด 
ก. Simple circumferential  
ข. Double embrasure 
ค. bar, modified T-bar 
ง.    Combination 
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11. หลกัการยดึอยูส่่วนโครงสร้างฟันปลอมชนิดเคล่ือนหมุนท่ีสัมผสัและไดจ้ากฟันหลกั ในส่วนท่ีไม่มี

ตะขอ มาจาก 
ก. Proximal plate  
ข.   Retentive pin 
ค. Acrylic denture base 
ง.    การขยายขนาดส่วนพกั (rest) 

 
12. ปัจจยัส าคญั ต่อความส าเร็จและสัมฤทธ์ิผล ของฟันปลอมบางส่วนถอดไดคื้อ 

ก. แรงยดึ การพยงุรับ ประสิทธิภาพบดเค้ียว 
ข. ความงาม ทนทาน ราคาถูก 
ค. รุกล ้าร่างกายนอ้ย 
ง. ความรวดเร็วในการท างาน นบัจากเร่ิมจนเสร็จ 

 
13. ขอ้ดี ของธรรมชาติงานฟันปลอมบางส่วนถอดไดท่ี้ชดัเจนคือ 

ก. รุกล ้าร่างกายนอ้ย 
ข. โครงสร้างไม่ระคายเคืองอวยัวะบดเค้ียว 
ค. สวยงามกวา่ครอบและสะพานฟัน 
ง. ประสิทธิภาพบดเค้ียวสูงกวา่งานครอบและสะพานฟัน 

 
14. บทบาทตะขอลวดท่ีมีลกัษณะแบบเรียกวา่ตะขอแท่ง (bas clasp) มีขอ้บ่งช้ีและประโยชน์คือ 

ก. ทดแทนตะขอคู่ผา่นซอกฟัน (double embrasure) เม่ือใชก้บัฟันกรามใหญ่ 
ข. ใหค้วามงามเม่ือใชก้บัฟันหนา้ และซ่อนตวัในพื้นท่ีคอดใกลด้า้นประชิด 
ค. ใหแ้รงยดึสูงกวา่โลหะหล่อ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
15. ตะขอแท่งมีคุณสมบติัดา้นแรงยดึ ตา้นการหลุดต่างจากตะขอโอบรอบอยา่งไร 

ก. ตะขอแท่ง – ลกัษณะดึง, ตะขอโอบรอบ – ลกัษณะดนั  
ข. ตะขอแท่ง – ลกัษณะดนั, ตะขอโอบรอบ – ลกัษณะดึง  
ค. ตะขอแท่ง ท าต่อเน่ืองเช่ือมกนัหลายหน่วย ไดง่้ายกวา่ตะขอโอบรอบ 
ง. ตะขอแท่ง ท าต่อเน่ืองเช่ือมกนัหลายหน่วย ไดย้ากกวา่ตะขอโอบรอบ 
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16. เม่ือใชฟั้นปลอมถอดไดล้็อคยดึดว้ยบานพบั (Swing lock) ลกัษณะใดเหมาะท่ีสุด 
ก. Kennedy class III, modification 1 
ข. Kennedy class II, modification 2 
ค. Kennedy class I, modification 0 
ง. Kennedy class IV   

 
17. ฟันปลอมถอดไดช้นิดล็อคยึดดว้ยบานพบัมีลกัษณะ 

ก. ใชต้ะขอโอบรอบหลายๆ หน่วยเช่ือมติดกนั 
ข.  ใชต้ะขอแท่งหลายๆ หน่วยเช่ือมติดกนั 
ค. ใชซ่ี้ฟันปลอมเป็นโลหะ 
ง. ใชซ่ี้ฟันปลอมประกอบเป็นกลไกบานพบั 

 
18. หน่วยยดึชนิดตุ่ม (stud attachment) เหมาะกบังานประเภทใด 

ก. ฟันปลอมถอดไดช้นิดล็อคยึดดว้ยบานพบั 
ข. ฟันปลอมถอดไดช้นิดเคล่ือนหมุน 
ค. ฟันปลอมถอดไดช้นิดโลหะ ใส่ฟันเพียงซีกเดียวของโคง้ขากรรไกร (Kennedy class III , 

modification 0) 
ง. ฟันปลอมทั้งปาก 

 
19. เม่ือใส่ฟันหนา้ขากรรไกรบน 4 ซ่ี หากไม่ตอ้งการมีตะขอท่ีซ่ีฟันประชิดเหงือกวา่งควรคิดเร่ืองใดก่อน 

ก. ใชห้น่วยยดึแม่นย  าชนิดแท่ง  (bar attachment) 
ข. ใชห้น่วยยดึชนิดรางร่องแนวด่ิง (vertical slot) 
ค. ใชห้น่วยฟันปลอมถอดไดช้นิดเคล่ือนหมุน 
ง. ใชส้ะพานฟัน 8 หน่วย 

 
20. เหตุผลเชิงวเิคราะห์ ท่ีส่วนพกั (rest) ในฟันปลอมถอดไดช้นิดเคล่ือนหมุน ขยายขนาดและมีรูปร่างคลา้ย

สัญลกัษณ์ดอกจิกในไพป๊่อกคือ 
ก. ใหค้วามงามทดแทนวสัดุอุดได ้
ข. ใหก้ารพยงุรับดีกวา่ส่วนพกัมาตรฐาน 
ค. บงัคบัแรงยดึใหค้งท่ีระยะยาว 
ง. บงัคบัต าแหน่งฟันหลกัไม่ใหเ้คล่ือน 

 


