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ลาภทรัพยแ์ละเกียรติยศ  จะตกมาแก่ท่านเอง
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พระบรมราชโองการ 
  ขา้ราชการท่ีมีความสามารถ  ตอ้งมีความรู้ครบสามส่วน คือ  ความรู้วชิาการ   
ความรู้ปฏิบติัการ  และความรู้คิดอ่านตามเหตุผล  ตามความเป็นจริง  ตอ้งมีความจริงใจ และความ
บริสุทธ์ิใจในงาน  ในผูร่้วมงาน  ในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงาม  ความถูกตอ้งทุกอยา่งใน
แผน่ดิน  ตอ้งมีความสงบ  และหนกัแน่นในกาย ในใจ ในค าพดู  ตอ้งส ารวจดูความบกพร่องของ
ตนเองอยูส่ม ่าเสมอ  แลว้ปฏิบติัแกไ้ขเสียโดยเร็ว  ไม่ปล่อยใหเ้จริญงอกงามท าความเสียหายใหแ้ก่การ
กระท าความคิด  และการงาน 
                พระต าหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ 
                     วนัท่ี  ๒  มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๓๐ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรือนทั้งหลาย 
เน่ืองในวนัขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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สมมุติฐานไม่เคยเป็นจริง 
 
 สมมุติฐานไม่อาจพิสูจนไ์ด ้ หากแต่ไดรั้บการรับรองสนบัสนุน หรือปฏิเสธไม่
ยอมรับ 
 นกัวจิยัทั้งหลายนั้น ต่างศึกษาคน้หารายละเอียดท่ีซบัซอ้น ถึงความสัมพนัธ์ และ
แนวโนม้ต่าง ๆ ในกระบวนการประมวลขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์ 
 เหล่ารายละเอียดท่ีซบัซอ้นน้ีเอง  ท่ีถูกประมวลเขา้ เพื่อทดสอบสมมุติฐานนั้น 
 หากความซบัซอ้นเหล่านั้นไดท้ าใหส้มมุติฐานกระจ่างได ้ สมมุติฐานนั้น ยอ่ม
ไดรั้บการยนืยนัรับรอง 
 คร้ังใดกต็ามท่ีสมมุติฐานไดถู้กตรวจสอบ  และเขา้ไดก้บัขอ้มูลทั้งหลาย กจ็ะเป็นท่ี
ใชอ้ธิบายวา่  ส่ิงต่าง ๆ  ท างานหรือเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 อยา่งไรกต็าม งานวจิยัขั้นต่อไป ในรายละเอียดท่ีเพิ่มพนูซบัซอ้นมากข้ึนอีก อาจ
ก่อใหเ้กิดความประหลาดสงสัยไดว้า่ มีขอ้บกพร่อง  และเม่ือขอ้บกพร่องในรายละเอียด
นั้น ไม่อาจเขา้กนัไดก้บัสมมุติฐานเดิม สมมุติฐานนั้นยอ่มไม่เป็นท่ียอมรับ หรือตอ้ง
เปล่ียนแปลง 
 จากนั้น ตอ้งทดสอบสมมุติฐานท่ีปรับเปล่ียนไปนั้นซ ้ าอีก  แต่ แมผ้ลจะรับรอง
หรือปฏิเสธสมมุติฐานนั้นอยา่งไร    เรา – มนุษยท์ั้งหลายยอ่มเขา้ใจโลกน้ีดีข้ึน 
 

 
วิเชฏฐ ์    จินดาวณิค  
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Hypothesis is never true 
A hypothesis cannot be proven, only supported or rejected. 

 
The researchers search for intricacies, relationships and trends in the information 

gathered during analysis. All those emerged intricacies are used to test the hypothesis. 
If the intricacies fit the hypothesis… then, the hypothesis is reinforced. Each 

time the hypothesis is tested and fit the data, it becomes more useful as an explanation of 
how things work. 
 However, further research may turn up the intricacies that do not fit. If the 
intricacies do not fit the hypothesis, the hypothesis must be rejected or modified. 
 The modified hypothesis must be in turn, be tested. But whether the results of the 
research support a hypothesis or reject it, our understanding of the world is better. 
 
 
 

 
 
Vichet Chindavanig   2007 
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Preface of 1995 A.D. 
                Principles, Concepts and Practices in Prosthodontics - 1989 

The “Principles, Concepts, and Practices in Prosthodontics - 1989” is the 
reedited and published edition in the Journal of Prosthetic Dentistry, Vol.61, No.1 pp. 
88-109, Jan. 1989. This article is considered as a valuable reference archive that leads to 
various branches in prosthodontics; for instances, complete dentures, removable partial 
dentures, fixed partial dentures (crown & bridges), maxillofacial prosthodontics, and 
dental implants. The translated Thai edition is to keep meaning of words, phrases and/or 
sentences closely to the original English version.  Some technical terms that have not 
been translated into Thai by Nomenclature Committee of Dental Terminology; however, 
were employed in Thai with simple terms. In pursuit of perfection, any inappropriate 
language or sentence structures which scholars may detect from this article require 
suggestion and correction for future reference. 

I wish Thai dentists and dental students would concentrate on this informative 
article thoroughly, and their practices would follow these principles and concepts, 
thereby resulting to the prosthodontic work standard positively. 
 
Vichet Chindavanig    B.Sc., D.D.S., Post-grad. (Dip. Prosthodontics), (Chulalongkorn     

University), Certificate of Proficiency in Combined 
Prosthodontics, M.S. (Oral Science), (State University of 
New York at Buffalo) 

Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry 
Chulalongkorn University, 34 Henri Dunant Road 
Patumwan, Bangkok 10330, Thailand 
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หมายเหต ุตวัสะกด ช่ือถนนพิมพ์ผิด ท่ีถกูคือ Henri-Dunant Road 
Note misspelled the road name, the correct spelling is Henri-Dunant Road 
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ค าน า งานเผยแพร่ คร้ังที ่ ๓ 
งานปรับปรุงและเผยแพร่คร้ังน้ี ได้ขดัเกลาส านวนภาษาและปรับแต่งค าศพัท์  เพื่อความ

ถูกต้องและเพื่อความเขา้ใจของผูศึ้กษา  ด้วยผลกระทบจากพฒันาการด้านระบบคณิตกรณ์หรือ
คอมพิวเตอร์   ประกอบกบัราคาเทคโนโลยีและบริภณัฑ์ทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง เปล่ียนแปลงไปมาก
ในช่วงทา้ยทศวรรษน้ี  ดงันั้นการเขา้ถึงเน้ือหาอาจสะดวก ดว้ยการอ่านท่ีหนา้จอภาพจากแผน่บนัทึก
ขอ้มูล แทนหนา้กระดาษ  อีกทั้งสามารถแกไ้ข ท าส าเนา และพกพางานน้ีไดง่้าย เพื่อกระจายใชใ้นหมู่
นิสิต นกัศึกษา และบณัฑิต 

 คาดหวงัวา่การเผยแพร่งานวิชาการภาษาไทย ลกัษณะเสมือนธรรมนูญวิชาการสาขาน้ี  จะมี
ส่วนเสริมพฒันาการงานทนัตกรรมประดิษฐไ์ทย ทั้งดา้นการเรียนการสอน และการปฏิบติังานทัว่ไป 

อน่ึง คงมีศพัท์ทางวิชาการบางค าท่ีคงไว ้ และต่างจากศพัท์บญัญติั แมว้า่ไดมี้การปรับและ
ตีพิมพป์ระกาศศพัท์ใหม่โดยคณะกรรมการบญัญติัค าศพัท์แลว้ก็ตาม ทั้งน้ีเพราะมีความเห็นว่า ส่ือ
ความหมายได้ตรง  และกระชับ  ผูเ้ขียนพร้อมน้อมรับค าวิพากษ์จากชุมชนผูรู้้ศาสตร์จ าเพาะน้ี  
ขอ้ผดิพลาดใดท่ีเกิดข้ึน  ผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวโ้ดยดุษณีแต่เพียงผูเ้ดียว 

ทา้ยสุดน้ีหวงัจะเห็นการววิฒัน์ทางวชิาการทนัตกรรมประดิษฐไ์ทยอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
วเิชฏฐ ์ จินดาวณิค            ๙  มิถุนายน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐ 

Preface to the third edition, 2007 
  Improvement of this edition on purposes of correcting and making the text to apprehend in 
Thai are language refinement and vocabulary adjustment. By the end of this decade, there are 
improvement on computer system, cost of technology, and softwares. Instead of reading on a paper, 
reaching the context may become conveniently on a computer screen. Therefore, for students and 
scholars, supplementing with a CD-ROM, the text correction, carrying availability and duplication 
will be advantages. In regard to dental education and daily practice, I wish this publication whereof 
similarly to the academic constitution will take part in Thai prosthodontic progression. Currently, 
Thai Nomenclature Committee had published and reedited new terms, however, some technical 
terms in this paper are unchanged. Becaues it is personal preference for their meaning, the concise 
form and apprehension. It would be my appreciation to receive criticism from any community 
scholars. Mistakes and corrective measures those may appear in this publication are my own 
responsibility. Lastly, I wish to see Thai academy in prosthodontics continuously glory forever 
long. 
Vichet Chindavanig                                                         June 9, 2007 
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สมรรถนะวชิาชีพ                154 
บทวทิยาการ 

     หลกัการ แนวคดิ และข้อปฏบิัติในงานทนัตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ. 2532 
   โดยบณัฑิตสมาคมฟันปลอมทนัตกรรมประดิษฐ ์(แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ถอดความ-เรียบเรียง คร้ังแรกเม่ือปีพุทธศกัราช ๒๕๓๘โดย ทนัตแพทยว์ิเชฏฐ ์จินดาวณิค 
 

     ค  าน า จากผูถ้อดความ-เรียบเรียง 
           หลกัการ แนวคิด  และขอ้ปฏิบติัในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์  เป็นบรรณสารส าคญั 
ท่ีบณัฑิตสมาคมฟันปลอมทนัตกรรมประดิษฐ ์    (Academy   of  Denture   Prosthetics)  
ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งต่อเน่ืองเรียบเรียงข้ึน    และไดตี้พิมพ ์ ในวารสารงานทนัตกรรม
ประดิษฐ ์     (The  Journal   of Prosthetic   Dentistry)   ฉบบัท่ี 61  หมายเลข 1  หนา้ท่ี  
88-109 ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2532   ถือไดว้า่ขอ้เขียนน้ี มีคุณค่าเสมือนธรรมนูญ
อา้งอิงท่ีใชน้ าทางสู่การปฏิบติังานทนัตกรรมประดิษฐส์าขาต่าง ๆ  เช่น   ฟันปลอมทั้งปาก  
ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้  ฟันปลอมติดแน่น   งานบูรณะช่องปากและใบหนา้  และ
งานทนัตกรรมรากเทียม งานถอดความ-เรียบเรียงน้ี ผูเ้ขียนไดพ้ยายามรักษาเน้ือหา และ
ปรับรูปประโยคภาษาไทย  ใหมี้ความหมายเทียบเคียงกบัตน้ฉบบัเดิม ท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
และแปล-ถอดความค าศพัทท์างวชิาการ ท่ีบางค ายงัมิไดบ้ญัญติัเป็นภาษาไทยโดย
คณะกรรมการบญัญติัศพัทท์างทนัตกรรม   ส านวนภาษาในบทความน้ี   ไดพ้ยายามให้
เป็นศพัทภ์าษาไทยทางวชิาการท่ีเขา้ใจไดง่้าย   หวงัอยา่งยิง่วา่ขอ้ผดิพลาดใดท่ีเกิดข้ึนใน
บทความน้ี  ปราชญเ์มธี ผูรู้้ทั้งหลายจะใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน ์เพื่อแกไ้ขใหส้มบูรณ์
มากข้ึนในโอกาสต่อไป  ทั้งน้ีหวงัวา่ทนัตแพทยไ์ทย นิสิต และนกัศึกษาทนัตแพทย์
ทั้งหลาย จะสามารถเขา้ถึงเน้ือหาบทความท่ีเป็นภาษาไทยไดอ้ยา่งรวดเร็วสมบูรณ์ ยดึเป็น
แนวปฏิบติัส าหรับการท างาน และไดใ้ชป้ระกอบการศึกษาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์    อนั
จะส่งผลทางบวกต่อมาตรฐานงานในสาขาน้ีต่อไป 
 
ภาควชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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34 ถนนองัรีดูนงัต ์ ปทุมวนั  กรุงเทพ 10330 

หมวดที่หน่ึง 
หลกัการ แนวคดิ และการปฏบิัติงานต่าง ๆ ทางทนัตกรรมประดิษฐ์ ค.ศ. 1989 

 
บทน า 

     งานฉบบัน้ีเป็นความพยายามคร้ังส าคญั  ท่ีบณัฑิตสมาคมฟันปลอมทนัตกรรมประดิษฐ์ 
(Academy of  Denture Prosthetics) ปรับปรุงหลกัการ แนวคิด และ ขอ้ปฏิบติัต่องานทาง
ทนัตกรรมประดิษฐ ์ เป็นฉบบัท่ี 7 โดยไดรั้บการตอบสนองจาก องคก์ร 11 แห่ง   ผดิกบั
งานฉบบัท่ี 6 ไดรั้บเพียง 3 แห่ง   ค  าแนะน าในการปรับเปล่ียนขอ้ความท่ีมีอยูเ่ดิม จน
ปรากฏเป็นขอ้ความใหม่ต่าง ๆ น้ี ไดม้าจาก บณัฑิตสมาคมฟันปลอมทนัตกรรมประดิษฐ์
บณัฑิตสมาคมครอบ และ สะพานฟันทนัตกรรมประดิษฐอ์เมริกนั  (The American  
Academy of Crown and Bridge Prosthodontics), บณัฑิตสมาคมทนัตกรรมเสริมความงาม
อเมริกนั  (The American  Academy of  Esthetic Dentistry), บณัฑิตสมาคมทนัตกรรมราก
เทียมอเมริกนั (American  Academy of  Implant Dentistry), บณัฑิตสมาคมทนัตกรรม-
ประดิษฐช่์องปาก และ ใบหนา้อเมริกนั  (American  Academy of  Maxillofacial  
Prosthetics),  บณัฑิตสมาคมทนัตกรรมประดิษฐ์อเมริกนั  (American  Academy of 
Prosthetics),   บณัฑิตสมาคมปริทนัตวิทยาวทิยาอเมริกนั      (American    Academy    of   
Periodontology),    วทิยาลยัทนัตแพทยส์าขาทนัตกรรมประดิษฐอ์เมริกนั (The American 
College of  Prosthodontists),  บณัฑิตสมาคมทนัตกรรมประดิษฐ ์ ภาคตะวนัตกกลาง   
(The  Midwest  Academy  of  Prosthodontics),  ชมรมศาสตร์เคร่ืองเค้ียวภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (Northeastern Gnathological Society), ชมรมทนัตกรรมประดิษฐ์
แห่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (The  Northeastern  Prosthodontic Society)  และ ชมรม
ทนัตแพทยส์าขาทนัตกรรมประดิษฐ์ฝ่ังแปซิฟิค    (The   Pacific  Coast  Society  of  
Prosthodontists) 
          บางองคก์ร  เช่น บณัฑิตสมาคมฟันปลอมทนัตกรรมประดิษฐ ์ไดมี้การแสวงหาการ
ตอบสนองขอ้มูลจากสมาชิกองคก์รอ่ืนโดยการท างานของคณะกรรมการขององคก์รนั้น ๆ  
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ก่อนท่ีจะมีการน าเสนอขอ้มูลทั้งหมดไปยงัองคก์รท่ีมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบ และแกไ้ข
ใหดี้ข้ึน  ค  าแนะน าทั้งหมดน้ีไดรั้บการขดัเกลาจากคณะกรรมการของบณัฑิตสมาคมฟัน-
ปลอมทนัตกรรมประดิษฐเ์ป็นขั้นสุดทา้ย จากนั้น ค  าแนะน าเหล่าน้ีไดรั้บการขดัเกลาอีก
คร้ังหน่ึง และน าเสนอ เพื่อขอการรับรอง จากสมาชิกสมาคมบณัฑิตสมาคมฟันปลอม- 
ทนัตกรรมประดิษฐ ์ การรับรองน้ีตอ้งมีค  ายนืยนั ดว้ยการลงคะแนนเสียงจากจ านวน
สมาชิกเป็นอยา่งต ่าถึง 85 เปอร์เซนต ์  จึงไดรั้บการตีพิมพ ์
          บณัฑิตสมาคมฟันปลอมทนัตกรรมประดิษฐ ์ รู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณ ต่อ องคก์รต่าง ๆ 
ท่ีร่วมมือในการน้ีเป็นอยา่งมาก  การวางรูปแบบบทความ ไดรั้บค าแนะน าจาก วทิยาลยั
ทนัตแพทยส์าขาทนัตกรรมประดิษฐ ์  นอกจากน้ี ส่วนของการพิจารณาความทางกฎหมาย
ไดรั้บการพฒันาปรับปรุงโดย   ทนัตแพทยเ์บอร์ตนั อาร์.พอลแลค (Dr. Berton R. 
Pollack) ผูซ่ึ้งเป็นนกักฎหมายและทนัตแพทย ์ จากโรงเรียนทนัตแพทย ์ ณ มหาวทิยาลยั
แห่งรัฐนิวยอร์ก   เมืองสโตนน่ีบรูค (State University of New York at Stonybrook) 
          กิจกรรมของคณะกรรมการในคร้ังน้ี     ไดรั้บการสนบัสนุนจาก กองบรรณาธิการ
แห่งวารสารงานทนัตกรรมประดิษฐ ์จากสมาพนัธ์องคก์รทนัตกรรมประดิษฐ ์ (Federation 
of Prosthodontic Organizations) และไดรั้บการสนบัสนุนจาก กองทุนเพื่อการศึกษา และ 
วจิยังานทางทนัตกรรมประดิษฐ ์ (The Education and Research Foundation of 
Prosthodontics) การสนบัสนุนทางการเงิน ไดจ้ากแต่ละองคก์ร ท่ีมีกิจกรรมโดย
คณะกรรมการขององคก์รนั้น ๆ 
          วตัถุประสงคต่์าง ๆ ของหลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั ส าหรับงานทนัตกรรม
ประดิษฐปี์ พ.ศ. 2532 ไดแ้ก่ 
          ประการท่ีหน่ึง  เพื่อจดัหาหลกัการ  แนวคิด  และ ขอ้ปฏิบติัท่ีจะใชอ้า้งอิงส าหรับ
ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์  และทนัตแพทยท์ัว่ไป ซ่ึงหลกัการน้ีได้
เป็นท่ียอมรับ และปฏิบติัโดยทนัตแพทยผ์ูน้  าทางสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ 
          ประการท่ีสอง   เพื่อจดัหาปัจจุบนัมาตรฐานท่ียอมรับแลว้ โดยเฉพาะในส่วนท่ียงั
ขาดงานวจิยัเชิงวทิยาศาสตร์ท่ีไดมี้การพิสูจน ์หลกัการ แนวคิด  และแนวปฏิบติัเหล่านั้น 
          ประการท่ีสาม เพื่อเป็นแนวทาง ช่วยเหลือนกัศึกษาทนัตแพทย ์ ทั้งระดบัก่อน
ปริญญา และ หลงัปริญญา   โดยเฉพาะนกัศึกษาหลงัปริญญาสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์ต่อ
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การเขา้ถึงคุณค่าของแนวคิดต่าง ๆ  ท่ีไดถู้กน าเสนอเขา้เป็นประสบการณ์ ระหวา่งการเล่า
เรียนศึกษา 
          การศึกษาคน้ควา้คร้ังแรกไดเ้ร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 2500 โดยการน าของทนัตแพทย ์ลูเซิน จี 
จอร์แดน (Dr. Luzerne G. Jordan), แฟรงก ์เอม็ ลอ็ต (Frank M. Lott) และรัสเซล ดบัเบ้ิลย ู
เทน้ช ์ (Russell W. Tench) งานพิมพท่ี์ผลิตออกมาอยา่งต่อเน่ืองหา้ฉบบั ไดรั้บการ
สนบัสนุน โดย คณะบุคคลผูน้  าดงัต่อไปน้ี คือ ทนัตแพทย ์จอร์จ ฮ้ิวเชส (George Hughes), 
โอ เอม็ ดรีเซน (O.M. Dresen), วคิเตอร์ เอช เซียร์  (Victor H. Sears), ลีรอย อี.เคริท 
(Leroy E. Kurth), เอส โฮเวร์ิด เพน (S. Howard Payne),  เชสเตอร์ เค เพอร่ี (Chester K. 
Perry), ริชาร์ด คินเกอร่ี (Richard Kingery), วคิเตอร์ แอล สเตฟเฟล (Victor L. Steffel), 
อาร์เทอร์ อี อลั (Arther E. Aull), โอ ซี แอพพลิเกต (O.C. Appligate),  เดวสิ แฮนเดอร์ซนั 
(Davis Handerson), เฮนร่ี อี อีเบล (Henry E. Ebel), ไอ เคนเนท อดิสแมน (I. Kenneth 
Adisman),  ชาร์ล  โบเลนเดอร์ (Charls Bolender), และ  แจค็ เพรสตนั (Jack Preston) 
        สมาชิกทั้งหลาย ของหน่วยปฏิบติังาน เร่ือง หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติัในงาน
พิมพค์ร้ังท่ี 7 ประกอบดว้ยทนัตแพทย ์ เดล อี สมิท (Dale E. Smith) เป็นประธาน ทนัต
แพทยอ์าร์เธอร์ โอ ราห์น (Arther O. Rahn) และทนัตแพทย ์ เนท บี แวน โรเกล (Ned B. 
Van Roekel) 
        คณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  คือ  ทนัตแพทย ์  หลุยส์  เจ. เบาเชอร์ (Louis J. 
Boucher), ฟรานซิส ว ี แพนโน (Francis V. Panno) และ จอร์จ อี สมทัโก (George E. 
Smutko) 

       
 น าเสนอดว้ยความนบัถือโดย  

     ทนัตแพทย ์เดล อี สมิธ (Dale E. Smith)  
ประธานกรรมการ บทความ หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั 

 
หลุยส์ เจ เบาเชอร์ , ฟรานซิส อี แวน โรเกล,  

อาร์เธอร์ โอ ราห์น, จอร์จ อี สมทัโก, เนท บี โรเกล, เดล อี สมิท         
คณะกรรมการ บทความ หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั 
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หลกัการ แนวคดิ และข้อปฏบิัติในงานทนัตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ. 2532 มีโครงสร้างเน้ือหา 
ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
          แนวทาง และโครงสร้างเน้ือหาหวัขอ้ต่าง ๆ 
          นิยาม 
          การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวนิิจฉยั 
          การวนิิจฉยัโรค และการวางแผนรักษา 
          การท านายโรค 
          งานบูรณะก่อนการรักษา 
          การปฏิบติัต่ออวยัวะในช่องปาก 
          การประเมินผล และการปรับแต่งอยา่งละเอียด 
          การรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ ์การวางแผนการรักษา 
          I    พื้นฐานทัว่ไปของงานทนัตกรรมประดิษฐส์าขาต่าง ๆ 
          II   ฟันปลอมชนิดติดแน่น 
          III ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
          IV ทนัตกรรมประดิษฐ ์ส าหรับช่องปากและใบหนา้ 
          V การบูรณะดว้ยรากเทียม 
          วสัดุและเคร่ืองมือ 
          VI เคร่ืองจ าลองขากรรไกร หรือ กลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลอง (articulator) 
          งานบูรณะชัว่คราว 
          บุคลากรระดบัรอง และค าสั่งงาน 
          ขอ้พิจารณาดา้นกฎหมาย 
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ค าจ ากดัความ 
1.งานทนัตกรรมประดิษฐ์เป็นสาขาหน่ึง ของวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การ
บูรณะ ด้วยวสัดุประเภทต่าง ๆ ท่ีประดิษฐ์ข้ึน และคงไวซ่ึ้งการท างาน ของช่องปาก   
ความสะดวกสบาย   ความงามท่ีมองเห็นได ้  สุขภาพอนามยัของผูป่้วยท่ีเกิดข้ึนโดยการ
บูรณะฟันธรรมชาติ   และ/หรือ ทดแทนฟันธรรมชาติท่ีสูญเสียไป อวยัวะในช่องปากท่ี
เก่ียวขอ้ง และรวมถึงอวยัวะของใบหนา้และขากรรไกร  
2.งานทนัตกรรมประดิษฐ์ประเภทติดแน่นเป็นสาขาหน่ึง ของวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การทดแทน และ/หรือ การบูรณะฟันดว้ยวสัดุ ท่ีไม่สามารถถอดออกจากปาก
ได ้
3.งานทนัตกรรมประดิษฐ์ประเภทถอดได้ เป็นสาขาหน่ึงของสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ ท่ี
เก่ียวกบัการทดแทนฟัน และอวยัวะในช่องปาก ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับผูป่้วยท่ีมีฟันไม่ครบ
ดว้ยฟันปลอมท่ีสามารถถอดออกจากปากได ้
4.งานทนัตกรรมประดิษฐ์ของใบหนา้และขากรรไกร เป็นสาขาหน่ึงของวิชาทนัตกรรม
ประดิษฐ์ท่ีเก่ียวกบังานบูรณะ และ/หรือ การทดแทนอวยัวะของช่องปากและอวยัวะของ
ใบหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยวสัดุ ซ่ึงช้ินงานน้ีอาจถอดไดห้รือถอดไม่ได ้
5.รากเทียมในงานทนัตกรรมประดิษฐ์   เป็นงานทนัตกรรมประดิษฐ์ส่วนหน่ึง ท่ีเก่ียวกบั
การบูรณะโดยใชร้ากเทียม 
 
การรวบรวมข้อมูลเพือ่การตรวจวนิิจฉัย 
1.นดัคร้ังแรก ผูป่้วยจะถูกกระตุน้ใหอ้ธิบายประวติั และประสบการณ์ ดา้นการแพทยแ์ละ
ทันตกรรม เพื่อแปลผลเร่ืองท่ีผูป่้วยสนใจ ทันตแพทยต์้องบันทึกความสนใจ  ความ
ตอ้งการ และความคาดหวงัของผูป่้วยนั้น ๆ 
2.การวินิจฉัย อาจจ าเป็นตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ประวติัทาง
การแพทย ์และทางทนัตกรรม การตรวจในช่องปาก การส ารวจภาพรังสี ช้ินหล่อเพื่อ
การศึกษา การปรึกษากบับุคลากรการแพทยส์าขาอ่ืนและการทดสอบชั่วคราว   ซ่ึงอาจ
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รวมถึงขั้นตอนการรักษาโดยงานทนัตกรรมประดิษฐ์เบ้ืองตน้ เช่น ฟันปลอมเพื่อการ
วนิิจฉยั ฟันปลอมเพื่อการทดสอบและการศลัยกรรม 
3.แบบเอกสารการตรวจท่ีเป็นมาตรฐาน อาจถูกน ามาใช้ร่วมระหว่างการตรวจช่องปาก
และช่องคอส่วนท่ีมองเห็นได ้โครงสร้างท่ีเก่ียวกบัช่องปาก ต่อมน ้ าเหลือง ควรไดรั้บการ
ตรวจดว้ย ส าหรับผูป่้วยท่ีมีความตอ้งการพิเศษอาจตอ้งรับการวินิจฉัยโดยวิธีการอ่ืน ๆ 
เช่น วิเคราะห์การออกเสียง ทดสอบทางจิตวิทยา วิเคราะห์การสบฟัน   กระบวนการ
ทดสอบการออกเสียง ตรวจวิเคราะห์ต่อมน ้ าลาย (Sialography) การใช้ภาพถ่าย และ
วธีิการทดสอบอ่ืน ๆ 
4.ชุดค าถามเก่ียวกบัประสบการณ์ทางทันตกรรมท่ีผูป่้วยเคยได้รับ จะให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชนต่์อการเปิดค าถามสัมภาษณ์ 
5.ระหว่างการรักษา ทนัตแพทยค์วรพิจารณาแนวโน้มท่ีผูป่้วยอาจมีโรคติดต่อ ซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการ ตามแนวทางของสมาคมทนัตแพทยอ์เมริกนั (ADA) และ หน่วยกลางควบคุม
โรคแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S Centers for Disease Control) 
6.การประเมินทางจิตวทิยาจะเป็นประโยชนต่์อผูป่้วย มีค่าต่อการวินิจฉยั และวางแผนการ
รักษาผูมี้ความพิการทางใบหนา้ และช่องปาก 
7.ผูป่้วยท่ีมีฟันธรรมชาติควรไดรั้บการตรวจสภาวะของอวยัวะปริทนัต ์รวมถึงการตรวจ
ทางคลินิก และทางรังสี การตรวจหาความลึกของร่องปริทนัต ์และการประเมินสภาวะ
โรคปริทนัต ์
 
การตรวจวนิิจฉัย  และการวางแผนการรักษา 
1.การตรวจวนิิจฉยั คือ การบอกถึงธรรมชาติของโรค 
2.ส่วนระดบัลึก ของความรู้ต่าง ๆ ทางวิชากายวิภาคศาสตร์ คภัพะวิทยา (Embryology)   
ฮิสโตวิทยา   จุลวิทยา   พยาธิวิทยา   จิตวิทยา ชีววิทยา เภสัชวิทยา และสรีรวิทยาการ
ท างานของช่องปาก เป็นปัจจยัท่ีช่วยเพิ่มพนูขีดความสามารถการวนิิจฉยัโรค 
3.ทนัตแพทยค์วรสามารถก าหนดพิสูจน ์และ บนัทึกลกัษณะของโรคต่าง ๆ ท่ีก าลงัเป็นอยู ่
และการบกพร่องของอวยัวะ หรือ การท างานบกพร่องของอวยัวะท่ีเป็นผลจากโรค
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เหล่านั้ น เม่ือเป็นท่ีบ่งช้ี ทันตแพทย์สมควรส่งต่อผู ้ป่วยไปยงัแพทย์ หรือบุคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนั้น ๆ เพื่อชนัสูตรและรักษาต่อไป 
4.รอยโรค หรือ การบกพร่องของอวยัวะช่องปากและบริเวณใบหนา้ อาจเป็นมาแต่ก าเนิด 
เกิดข้ึนภายหลงั   หรือเกิดข้ึนระหวา่งการพฒันาของตวัอ่อนขณะเติบโตในครรภ ์
5.โครงสร้างของอวยัวะท่ีช่วยเหลือหรือน ามาซ่ึงการพยุงรับ ก่อให้เกิดความเสถียร หรือ
เพื่อการยดึอยูข่องช้ินงานอวยัวะเทียม ควรไดรั้บการปกป้องเกบ็ไว ้          
6.ทนัตแพทยค์วรมีความเขา้ใจลกัษณะการเจริญเติบโตท่ีปกติ เพื่อสามารถบอกได ้ถึง
ความเบ่ียงเบนแปรปรวนท่ีไดเ้กิดข้ึน และประเมินได ้
7.ทนัตแพทยค์วรมีความเขา้ใจ เร่ืองกระบวนการหายของแผลในช่องปาก และอวยัวะ
โดยรอบของกระดูกและเยือ่อ่อน 
8.การอักเสบ อาจเป็นสาเหตุต่อการเปล่ียนแปลงรูปลักษณะท่ีปรากฏเห็น  และ 
เปล่ียนแปลงระบบการท างานของเยือ่อ่อนในช่องปาก 
9.การตรวจทางปริทนัตจ์  าเป็นตอ้งประเมินขอ้มูลต่อไปน้ี 

ก. ลกัษณะพยาธิสภาพทางปริทนัตท์ัว่ไป   รวมถึงการประเมิน 
     รูปโครงภายนอกของเหงือกและอวยัวะขา้งเคียง 
ข. ระดบัการอกัเสบของเหงือกท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
ค. วดัความลึกร่องปริทนัต ์เพื่อก าหนดระดบัเหงือกยดึ และ 
     ช่วยใหข้อ้มูลสุขภาพพื้นท่ีใตผ้วิเหงือก 
ง. สภาพท่ีปรากฏ และ การกระจายของแผน่คราบจุลินทรีย ์
    และหินน ้าลาย 
จ. ระดบัการโยกของฟัน 
ฉ. มีปริมาณ และคุณภาพภาพรังสีเพียงพอ 
ช. บนัทึกระดบัการสูญเสียเหงือกยดึ  

10.หากตอ้งผา่ตดัเพื่อหาชนิดโรค ควรส่งต่อผูป่้วยไปยงัทนัตแพทยป์ริทนัตผ์ูเ้หมาะสม   
11.ทนัตแพทยแ์ละผูป่้วยควรเขา้ใจผล และปฏิกิริยาของยา 
12.เยือ่อ่อนในช่องปากจะถูกรบกวนจากฟันปลอมถอดไดท่ี้ก าลงัใส่อยูข่ณะนั้น 
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13.การบดกดัฟัน (Bruxism) อาจก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางการท าลาย ต่อเน้ือเยือ่ท่ี
รองรับฟันปลอมถอดได ้
14.ลกัษณะความหนาแน่นของกระดูกท่ีปรากฏจากภาพถ่ายรังสี มิไดมี้ความหมายเสมอว่า 
ไดมี้การตอบสนองอยา่งท่ีตอ้งการ จากการรับแรงจากฟันปลอม ดว้ยเหตุท่ีการสนองตอบ
ต่อแรงอยา่งเหมาะสม อาจพบไดท้ั้งในกระดูกท่ีมีลกัษณะหนาแน่น และกระดูกท่ีพรุน 
15.การละลายตวัของกระดูกอาจเกิดไดจ้ากสหปัจจยั 
16.อายวุยั เป็นสาเหตุหน่ึงต่อความเปล่ียนแปลงของอวยัวะ และ หนา้ท่ีของเน้ือเยือ่ต่าง ๆ 
การเปล่ียนแปลงน้ี อาจมีผลต่อการตอบสนองของผูป่้วยต่อฟันปลอม 
17.การสูญเสียมิติกระดูกท่ีรองรับฟันปลอมประเภทต่าง ๆ อาจน าไปสู่การสูญเสีย มิติด่ิง
สบฟัน (Vertical Dimension of Occlusion) 
18.โดยทัว่ไปการก าหนดมิติด่ิงสบฟัน เป็นเร่ืองของกระบวนการ การตดัสินใจ ท่ีปกติ
วธีิการและแนวทางท่ีใชจ้ะรวมถึงหวัขอ้ต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

ก.  การวดัระยะ 3 ม.ม. นอ้ยกวา่มิติด่ิงขณะพกั (Physiologic rest dimension) 
ข.  การประเมินระยะแคบสุดขณะพดู   (Closest speaking space) 

            ค.  การรับรู้ทางสัมผสั (Proprioception) หรือทางเลือกของผูป่้วย           
 ง.  การกลืนใชแ้ท่งกรวยข้ีผึ้งชนิดน่ิมบนัทึก (Swallowing on soft wax cones) 
            จ.  ความสัมพนัธ์แนวขนานระหวา่งสันเหงือกบนและล่าง 
            ฉ. ประเมินลกัษณะปรากฏทัว่ไปของใบหนา้ส่วนกลาง เม่ือมองดา้นขา้ง 
19.มิติด่ิงขณะพกั เป็นเพียงต าแหน่งหน่ึงของท่าพกัท่ีอาจเปล่ียนแปลงได ้
20.การบนัทึกความสัมพนัธ์ของขากรรไกรบน-ล่าง เม่ือขากรรไกรล่างอยู่ ณ ต าแหน่ง 
ทา้ยสุดของการหมุน (Terminal Hinged Position) พิจารณาไดว้่า เป็นองคป์ระกอบจ าเป็น 
ต่อสรุปขอ้วนิิจฉยัโรค 
21.การปรับเปล่ียนมิติด่ิงสบฟัน ตอ้งการการตดัสินใจท่ีดี และระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ เม่ือ
ต าแหน่งมิติด่ิงเดิมจะตอ้งถูกปรับเปล่ียน จ าเป็นทดลองต าแหน่งใหม่เป็นระยะเวลาหน่ึง 
เพื่อยนืยนัวา่ต าแหน่งนั้นเป็นต าแหน่งใหม่ท่ีร่างกายยอมรับได ้
22.ต าแหน่งสบท่ีมีฟันสัมผสักนัมากท่ีสุดนั้น   ฟันหลงัควรสัมผสักนัอย่างกลมกลืน การ
สบสัมผสัท่ีผดิปกติ อาจเป็นสาเหตุต่อการเปล่ียนต าแหน่งของขากรรไกรล่าง 
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23.การสบฟันท่ีเกิดข้ึนโดยงานทนัตกรรมประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ   ควรประเมินผลเป็น
ระยะ ๆ 
24.แบบจ าลองฟันและขากรรไกรหรือช้ินหล่อศึกษา ท่ียึดอยูใ่นต าแหน่งถูกตอ้งนั้น เป็น
ส่ิงจ าเป็นต่อการวนิิจฉยัโรค และการวางแผนรักษา 
25.แผนการรักษา การเตรียมช่องปาก และการออกแบบฟันปลอมชนิดถอดได ้ถือเป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงของทนัตแพทย ์  ก่อนเตรียมช้ินหล่อหลกั (Master cast) และ
ส่งไปยงัช่างทนัตกรรมหรือห้องปฏิบติัการทนัตกรรมประดิษฐ์ เพื่อท าโครงสร้างฟัน
ปลอม 
26.เคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม (Dental surveyor) ใชช่้วยวิเคราะห์   พื้นผิวส่วนแขง็ และ
ส่วนอ่อน ของอวยัวะในช่องปากและขากรรไกร 
27.ปัจจยัเลือกฟันหลกัของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ประกอบดว้ย 
               ก. อตัราส่วนความยาวระหวา่งซ่ีฟันและรากฟัน 
               ข. จ านวนรากฟัน 
               ค. รูปลกัษณะ และความโคง้รากฟัน 
               ง.  ปริมาณกระดูกรองรับ 
               จ. การลม้เอียงของฟัน (ต าแหน่งในขากรรไกร) 
               ฉ. การโยกของฟัน (สุขภาพของเยือ่ปริทนัต)์ 
               ช. การประเมินแรงเครียด 
               ซ.  การตอบสนองต่อแรงเครียดในอดีต 
               ฌ.  ความสามารถต่อการบูรณะไดข้องฟัน 
               ญ. ความสัมพนัธ์การสบฟัน 
               ฎ. รูปเคา้ซ่ีฟัน (Crown contour) 
               ฏ. การควบคุมแผน่คราบจุลินทรีย ์
               ฐ. ความตอ้งการใชง้านท่ีใกลจ้ะเกิดข้ึน 
28.ขั้นตอนแผนรักษาส าหรับผูป่้วยท่ีจะใช้รากเทียมท่ีเขา้ไดก้บัชีวภาพ ควรครอบคลุมถึง 
การทดลองเรียงซ่ีฟันปลอม และตกแต่งฐานฟันปลอมในช้ินหล่อศึกษา ท่ีไดย้ดึกบัเคร่ือง
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จ าลองขากรรไกรแลว้   การวินิจฉัยก่อนผ่าตดัฝังรากเทียมเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และความเอียงช้ินรากเทียม 
29. โรค หรือสภาวะทางร่างกาย ท่ีมีผลต่อพยาธิสภาพ และเป็นสาเหตุของ โรคปริทนัต์
หรือ ภาวะของเยื่อปริทันต์มีแนวโน้มจะเปล่ียนแปลง ควรมีการชันสูตร ค้นหา เพื่อ
วางแผนรักษาท่ีเหมาะสม 
30.หากเป็นไปได ้ควรสร้างภาวะทางปริทนัต์ท่ีเหมาะสม ก่อนบูรณะดว้ยงานทนัตกรรม
ประดิษฐ์ลกัษณะถาวร   หลงัจากตรวจผูป่้วยอย่างละเอียดแลว้การวินิจฉยัโรคปริทนัตจ์ะ
เป็นประโยชน ์ต่อการจดัแผนรักษา   กรณีน้ีการส่งผูป่้วยไปยงัทนัตแพทยป์ริทนัตอ์าจช่วย
ไดม้าก 
31.การตดัสินใจเลือกรักษาผูป่้วยดว้ยงานประเภทติดแน่นหรือถอดไดน้ั้น โดยรวมแลว้
ข้ึนอยู่กบั ต าแหน่ง จ  านวน สภาวะ และ อวยัวะรองรับฟันหลกั รวมทั้งขนาดรูปร่างของ
สันเหงือกวา่ง 
 

การท านายโรค หรือการพยากรณ์โรค  (Prognosis) 
1.การท านายโรค เป็นความคิดเห็นหรือการตดัสินท่ีใหก่้อนเร่ิมตน้รักษา เก่ียวขอ้งกบัการ
ท านายผลส าเร็จของการรักษา และประโยชนข์องงานบูรณะหรืองานรักษานั้น 
2.การท านายผลลพัธ์ของงานบูรณะ   และท านายโรคของฟันธรรมชาติ เก่ียวขอ้งตรงต่อ
อิทธิพลทางบวก ท่ีเกิดจากอนามยัช่องปาก และการควบคุมปริมาณแผน่คราบจุลินทรีย ์
3.สุขภาพท่ีดีของช่องปาก   ควรเกิดก่อนใส่งานบูรณะประเภทถาวร 
4.การเลือกวสัดุท่ีเหมาะสม และความช านาญในการบ าบดั ช่วยยกระดบัความส าเร็จของ
การบ าบดัรักษานั้น 
5.ความทนทานของเน้ือเยื่อ และความสามารถปรับตวัของผูป่้วย มีอิทธิพลต่อการท านาย
อนาคตของงานทนัตกรรมประดิษฐช์นิดฟันรองรับ 
6.การเขา้กนัไดร้ะหว่างทนัตแพทยก์บัผูป่้วย และ กิริยาของทนัตแพทยร์ะหว่างงานรักษา 
มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ 
7.สุขภาพทัว่ไปและโภชนาการ อาจมีอิทธิพลต่อการใชฟั้นปลอมทุกชนิดของผูป่้วย 
8.ปัจจยัทางจิตวทิยาท่ีปรากฏ อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถท่ีจะใชฟั้นปลอม 
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9.ความส าเร็จต่อการใส่ฟันมีแนวโนม้เลวลง หากขอ้บกพร่องทางสรีระมีมากข้ึน 
 
การรักษาก่อนบูรณะ 
     ก.  ทั้งระบบและเฉพาะต าแหน่ง 
1.อาการของโรคทางระบบต่าง ๆ เช่น เบาหวาน การขาดไวตามิน ความไม่สมดุลของ
ฮอร์โมน อาจส าแดงข้ึนโดยเยือ่บุช่องปากเปล่ียนแปลง ส่ิงน้ีอาจบ่งช้ีว่า จ  าเป็นตอ้งรับการ
รักษาเพิ่มเติม ก่อนเร่ิมตน้รักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ ์
2.ผูป่้วยทางทนัตกรรมประดิษฐ์ท่ีเน้ือเยือ่มีการตอบสนองอย่างไม่น่าพอใจ และบุคคลท่ีมี
ความรู้สึกไว อาจไดป้ระโยชนจ์ากค าปรึกษาดา้นโภชนาการ 
3.ความส าเร็จของฟันปลอมชนิดถอดได้จะมีมากข้ึน หากได้เตรียมหน่วยโครงสร้าง
รองรับต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
4.ตอ้งตระหนักว่า การปรับสภาพเยื่อช่องปาก และ กลา้มเน้ือบริเวณใบหน้า เป็นเร่ือง
ส าคญัส าหรับผูป่้วยท่ีใชฟั้นปลอมชนิดถอดได ้
5.สภาวะทางอารมณ์ของผูป่้วย อาจมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์
6.การอาเจียนท่ีกระตุน้เกิดจากฟันปลอม อาจมีเหตุปัจจยัทางจิตวทิยา 
      
     ข.  การให้การศึกษาแก่ผู้ป่วย 
1.ผูป่้วยท่ีไดรั้บการบอกกล่าว มกัจะยอมรับและร่วมมือมากกว่าผูป่้วยท่ีมิไดรั้บการบอก
กล่าว 
2.โปรแกรมท่ีให้การศึกษา การสอน และอภิปรายเก่ียวกบัการดูแลทางทนัตกรรม ควร
ต่อเน่ืองโดยตลอดระยะเวลาท่ีรักษา รวมทั้งนดัท่ีเรียกผูป่้วยกลบัมาภายหลงั 
3.ขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งท่ีกล่าวโดยวาจา และพิมพเ์ป็นขอ้เขียนไว ้เป็นเร่ืองแนะน าท่ีช่วยผูป่้วย
ใหเ้ขา้ใจ และยอมรับเป้าหมายของการรักษา 
4.หากผูป่้วยไดฝึ้กฝนดูแลอนามยัช่องปาก ความส าเร็จในงานรักษาทางทนัตกรรมจะดีข้ึน
อีก    ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของทนัตแพทย ์  ตอ้งสอนขั้นตอนต่าง ๆ 
เหล่านั้น และผูป่้วยรับผดิชอบท่ีจะปฏิบติั 
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5.เป็นการเหมาะสมท่ีจะกล่าวว่า “เป็นการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์” มากกว่าท่ีมุ่ง
สนใจแต่เพียงสร้างช้ินฟันปลอม 
6.ผูป่้วยควรศึกษาถึงคุณค่า และ ขอ้บกพร่องของฟันปลอม 
7.ผูป่้วยควรได้การบอกกล่าว ถึงการละลายตัวของกระดูกท่ีสันเหงือกว่างว่า มีความ
แตกต่างในระดบัปริมาณท่ีคาดหวงัไม่ได ้และส่ิงนั้นจะมีผลต่อความแนบ และการท างาน
ของฟันปลอม 
8.การรักษาโดยฟันปลอมเป็นส่ิงจ าเพาะบุคคล และไม่อาจสร้างมาตรฐานใหเ้ท่ากนัได ้
9.ผูป่้วยควรได้รับการเตือนถึงอนัตรายท่ี “ท าโดยตนเอง” เร่ืองใช้ชุดวสัดุเสริมฐาน
ส าเร็จรูป และการใชด้ว้ยตนเองนั้นควรละเวน้ 
10.ผูป่้วยท่ีคาดหวงัสูง ควรได้รับการบอกเล่ากล่าวถึงการปรับตวัของระบบประสาท-
กลา้มเน้ือวา่ก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการใส่ฟันชนิดถอดได ้
11.ผูป่้วยท่ีรับการฉายรังสีบริเวณศีรษะและล าคอนั้ น ควรได้รับการสอนวิธีควบคุม
ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย ์และ ควรไดรั้บการท าความสะอาดเป็นระยะ ๆ ซ่ึงส่ิงน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของการดูแล การตรวจอย่างละเอียดเป็นส่ิงจ าเป็น และการใช้ฟลูออไรด์ดว้ย
ตนเองควรท าทุกวนั 
12.การใหก้ารศึกษาแก่ผูป่้วย และควบคุมโรค ควรรวมส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี                 
 ก.  การสอนเก่ียวกบัการวนิิจฉยัโรค เหตุของโรค และผลตามมาของโรค 

ข.  การฝึกฝนเฉพาะบุคคลควบคุมแผน่คราบจุลินทรีย ์ และ การดูแลช้ินงาน 
     ทนัตกรรมประดิษฐ ์    

13.ผูป่้วยควรไดรั้บขอ้มูลดงัต่อไปน้ีก่อนจบส้ินการศึกษา 
 ก. การท านายโรค ทั้งทางปริทนัต์และทนัตกรรมประดิษฐ์ว่า มีอิทธิพลมาจาก
      อาหาร โรคทางระบบทัว่ไป  และความสามารถท่ีคงไวซ่ึ้งภาวะแวดลอ้ม ท่ี 
       ปราศจากคราบจุลินทรีย ์
            ข.  แมจ้ะไดรั้บการดูแลโดยบุคลากรในสาขาอาชีพกต็าม โรคปริทนัตอ์าจเกิดข้ึน     
                 อีกได ้

 ค. เม่ือเกบ็ฟันท่ีรักษาโรคปริทนัตแ์ลว้   แต่ยงัเป็นท่ีน่าสงสัยถึงสภาวะใน อนาคต 
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 เร่ืองอายกุารใชง้านกบังานบูรณะว่าอายกุารใชฟั้นนั้นอาจจะสั้นลงหากเป็นไป
ได ้ควรถอนฟันเหล่านั้นออกเสียก่อน หรือถอนระหวา่งการรักษาโรคปริทนัต ์

 
การรักษาส่วนต่าง ๆ ของช่องปาก 
1.กระบวนการรักษาแต่ละอย่าง ควรน าไปสู่การถนอมรักษาเน้ือเยื่อทั้งหลายในช่องปาก
และใหก้ารท างานต่าง ๆ ยนืยาวเป็นปกติมากเท่าท่ีเป็นได ้
2.ก่อนท่ีโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ ของช่องปากท่ีหายไปนั้น จะถูกทดแทนดว้ยงาน 
ทนัตกรรมประดิษฐ์ ควรแกไ้ขรักษาพยาธิสภาพของเยื่อแข็งและเยื่ออ่อนเหล่านั้นก่อน 
การรักษาประกอบดว้ยกระบวนการต่อไปน้ี 
              ก.  รักษาโรคปริทนัต ์
              ข.  กระบวนการทางศลัยศาสตร์ช่องปาก รวมถึงการผา่ตดัฝังรากเทียม 
              ค.  แกไ้ขการสบฟัน 
              ง.  อุดและบูรณะฟัน 
              จ.  รักษาคลองรากฟัน 
              ฉ.  จดัฟัน 
              ช.  ท าครอบและสะพานฟัน เพื่อบูรณะฟ้ืนฟูหนา้ท่ี และความ 
                    สัมพนัธ์ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม 
3.ควรรักษาการสบฟันท่ีกระแทกผิดปกติอย่างเหมาะสม   การรักษาอาจรวมถึง เฝือกฟัน
ดา้นบดเค้ียว งานบูรณะดา้นบดเค้ียวประเภทต่าง ๆ ปรับแต่งฟันโดยเลือกต าแหน่งกรอ จดั
ฟัน บริหารกลา้มเน้ือ หรือวธีิแกไ้ขอ่ืน 
4.ก่อนพิมพป์ากงานฟันปลอมชนิดถอดได ้  ควรพิจารณาปรับสภาพเยือ่อ่อนหรือเหงือกท่ี
มีการอกัเสบ ถูกระคายเคือง หรือผดิรูปไปจากเดิม 
5.หากการตรวจ พบโรคปริทนัต ์ควรตามดว้ยการปรึกษาทนัตแพทยป์ริทนัต ์
6.ควรรักษาพยาธิสภาพ สุขภาพของเยื่อปริทนัตค์วรกลบัคืนมาและคงตวั ก่อนเตรียมฟัน
หลกัขั้นสุดทา้ย 
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7.เม่ือส่งผูป่้วยไปยงัทนัตแพทยป์ริทนัต์   ควรส่งแผนรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไปดว้ยเช่นกนั หากฟันท่ีจะเก็บเป็นส่วนหน่ึงของแผนรักษาทางทนัต-
กรรมประดิษฐ์ ทนัตแพทยป์ริทนัต์ควรได้รับการแนะน า  เก่ียวกบัขอ้ก าหนดของฟันท่ี
ตอ้งการ ส าหรับงานทนัตกรรมประดิษฐใ์นแผน 
8.แผนงานรักษาทางปริทนัตอ์าจรวมส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
            ก.  สอนสุขอนามยัประจ าวนัของช่องปาก            
 ข.  ก  าจดัหินน ้าลายเหนือเหงือกและใตเ้หงือก 
            ค.  เกลาผวิรากฟันท่ีไม่เรียบท่ีต าแหน่งเหมาะสม 
     ง.  ประเมินหลงัรักษา และ ย  ้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากประจ าวนั 
                 พร้อมกบัควบคุมปริมาณคราบจุลินทรีย ์
            จ.  ปรับแต่งรูปร่างกระดูกรอบรากฟัน 
            ฉ.  จดัปรับหรือเสริมบริเวณเหงือกยดึ 
            ช.  ถอนฟันซ่ีท่ีขาดอวยัวะรองรับท่ีเหมาะสม ท่ีมีรูปร่างส่วนซ่ีฟันหรือต าแหน่ง 

     ไม่เหมาะสมกบังานทนัตกรรมประดิษฐก่์อนรักษาเหงือก   
9.ทางเลือกรักษาโรคเหงือก และฟัน ท่ีมีสภาพทางปริทนัตเ์ลวร้าย อาจรวมวธีิการ              
   ต่อไปน้ี 
             ก. ลดความลึกร่องปริทนัตโ์ดยการผา่ตดัเยือ่อ่อนและเยือ่แขง็ดว้ยวธีิต่าง ๆ 
             ข. ปลูกปะเยือ่ปริทนัตท่ี์สูญเสียไป เพื่อใหมี้เขตเหงือกยดึโดยเฉพาะ 
                 ท่ีรอบซ่ีฟันท่ีเตรียมไวส้ าหรับงานทนัตกรรมประดิษฐ์ 
             ค. ปรับดา้นบดเค้ียวเพื่อลดการสบกระแทกฟัน 
             ง. จดัฟันเคล่ือนฟันแบบยอ่ย  (Minor Tooth Movement) 
10.หากผูป่้วยไดรั้บการรักษาจากทั้งทนัตแพทยส์าขาปริทนัต ์และทนัตแพทยส์าขาทนัต-
กรรมประดิษฐ ์การดูแลผูป่้วยหลงัการรักษา เป็นงานร่วมรับผดิชอบระหวา่งทนัตแพทยท์ั้ง
สองสาขานั้น 
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การประเมนิผลและปรับแผนการรักษาให้เหมาะสม 
1.ภายหลงัจากการบ าบดัก่อนงานบูรณะเสร็จส้ินลงแลว้ แผนการรักษาควรได้รับการ
ประเมินอีกคร้ังและแกไ้ข ดงัท่ีบ่งบอกโดยการสนองตอบของผูป่้วย ดงัน้ี 
              ก.  การศึกษา 
              ข.  ความพยายามในการก าจดัโรคใหห้มดไป 
              ค.  กระบวนการตรวจ และการทดสอบลองต่าง ๆ 
2.เม่ือจบส้ินการรักษาโรคปริทนัต ์การดูแลรักษา รวมทั้งการประเมินสภาวะทางปริทนัต์
เป็นระยะ การกระตุน้เตือนผูป่้วย เร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปาก และขจดัเหตุปัจจยั ต่าง ๆ   
เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ยวดต่อการควบคุมสุขภาพปริทนัตใ์นระยะยาว 
 

การบ าบัดรักษาทางทันตกรรมประดษิฐ์ 
 

     l. พืน้ฐานทั่วไปของงานทันตกรรมประดษิฐ์ต่าง ๆ 

     ก.  การออกแบบ การสร้าง และการจ าแนก 
1.การเลือกและเรียงฟันเป็นความรับผดิชอบของทนัตแพทยท่ี์ตอ้งหารือกบัผูป่้วย 
2.ควรเรียงฟันปลอม ในลกัษณะท่ีกีดขวางการท างานของล้ิน และกลา้มเน้ือให้นอ้ยท่ีสุด 
และรูปร่างของเพดานปากตอ้งไม่ถูกรบกวนเปล่ียนแปลง 
3.ลกัษณะรูปร่างส่วนนอกของช้ินงานฟันปลอม ควรเหมาะสมกบัการท างานของกลา้ม-
เน้ือรอบช่องปาก และเน้ือเยือ่ใตฐ้านฟันปลอมนั้น 
4.ความรู้สึกรับรู้ และประสบการณ์ต่อช้ินฟันปลอมเดิมของผูป่้วย ควรไดรั้บการประเมิน 
อย่างระมดัระวงั ก่อนท่ีจะมีการผ่าตดัก่อนงานทนัตกรรมประดิษฐ์ เพื่อท าช้ินฟันปลอม
ใหม่ 
5.ความสัมพนัธ์ของกอ้นกระดูกรอบต่อฟันกรามบน (Tuberosity) ท่ีมีต่อกอ้นเหงือกทา้ย
ต่อฟันกรามล่าง (Retromolar pad) จะเห็นไดช้ดัเจน เม่ือช้ินหล่อวินิจฉยั (Diagnostic cast) 
ไดย้ึดเขา้กบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร (Articulator) ณ ต าแหน่งมิติด่ิงของการสบฟันท่ี
ถูกตอ้ง 
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6.สมควรใหมี้เน้ือท่ีวา่ง บริเวณขา้งต่อฐานฟันปลอมบน เพื่อเอ้ือต่อการเคล่ือนท่ีของโคโร-
นอยโปรเซส (Coronoid process) ในพิสัยของการเคล่ือนของขากรรไกรล่าง เขา้ไปใน
พื้นท่ีทา้ยต่อไซโกม่า (Retro-zygomatic area) 
7.ควรออกแบบส่วนท่ีให้การยึดอยู่ของฟันปลอม ถ่ายแรงไปยงัแกนแนวด่ิงของฟัน เพื่อ
ประโยชนต่์อการควบคุมแรงเครียดทางแนวระนาบต่อฟันหลกันั้น 
8.ทนัตแพทยส์าขาทนัตกรรมประดิษฐ์ ควรรู้และเขา้ใจ คุณสมบติัทางกายภาพและสมบติั
ทางเคมี ของวสัดุทนัตกรรมทั้งหมดท่ีใช ้
9.การเปล่ียนแปลงเชิงมิติเกิดข้ึนกบัวสัดุเรซ่ินท่ีใชท้  าฟันปลอมระหวา่งการผลิต 
10.การเปล่ียนแปลงเชิงมิติของฟันปลอม สามารถเกิดข้ึนจากความแตกต่างของ
สัมประสิทธ์ิการขยายตวัทางความร้อนของฟลาสก ์  ยบิซัม่ปลาสเตอร์ และเรซ่ิน ในการ
ผลิตฟันปลอม จ าเป็นตอ้งลดการเปล่ียนแปลงเชิงมิติน้ีใหต้  ่าสุด 
11.องค์ประกอบส่ีประการ ท่ีต้องพิจารณาเม่ือสร้างฟันปลอมชุดใหม่ คือ ความ 
สะดวกสบาย   ความสามารถต่อการท างานบดเค้ียว   ความสวยงาม และการออกเสียง 
12.การออกแบบและสร้างส่ิงท่ีจะบูรณะทั้งชนิดชัว่คราว และชนิดถาวรนั้น ควรเหมาะสม
ท่ีจะคงไวซ่ึ้งเยือ่ปริทนัตท่ี์มีสุขภาพสมบูรณ์ องคป์ระกอบท่ีอยูใ่นข่ายพิจารณาคือ การวาง
ต าแหน่งของขอบ ความแนบสนิทของขอบ รูปเค้าความป่องนูนของครอบฟันและ
ความสัมพนัธ์ในการบดเค้ียว การออกแบบทางทนัตกรรมประดิษฐค์วรพิจารณาอตัราส่วน 
ของซ่ีฟันต่อรากฟัน ความยาวของช่องวา่งท่ีใส่ฟัน   รูปร่างของรากฟัน  ขนาด  และรูปร่าง
ความโคง้นูนของสันเหงือกบริเวณฟันหน้า  ระยะดา้นบดเค้ียวถึงเหงือก  ขนาดและรูป 
ร่างของซ่ีฟัน  รูปแบบการสบฟันท่ีปรากฏ  และวสัดุท่ีจะน ามาใช ้
               
     ข.  การเตรียมฟัน และการจัดการกบัเยือ่อ่อน 
1.อาจใหส้มมุติฐานไดว้่า เยือ่อ่อนท่ีต าแหน่งสันเหงือกว่าง มีการเปล่ียนแปลงไปแลว้จาก
การคลุมทบัของฐานฟันปลอม 
2.การผา่ตดัอาจจ าเป็นเพื่อการเปล่ียนแปลงรูปร่างสันเหงือก เช่น ลดปริมาณหรือก าจดัเยือ่
อ่อนท่ีขยบัไม่ได ้และจดัวางต าแหน่งของแนวยดึของเยือ่อ่อนใหม่          
3.การผา่ตดัอาจเป็นขอ้บ่งช้ี เพื่อเพิ่มระยะห่างระหวา่งสันเหงือก ของขากรรไกรแต่ละขา้ง 
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4.เม่ือกอ้นกระดูกรอบต่อฟันกรามบน (Maxillary Tuberosity) อยู่ใกลติ้ดชิดกบักอ้น
เหงือกทา้ยต่อฟันกรามล่าง (Retromolar Pad) หรือเยือ่อ่อนท่ีขยบัไปมาได ้กรณีน้ีอาจตอ้ง
ตดักอ้นกระดูกรอบต่อฟันกรามบน เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างขากรรไกร ยงัผลให้ฐาน 
ฟันปลอมมีความเสถียรมากข้ึน และอ านวยใหส้ามารถจดัวางต าแหน่งระดบัการสบฟันได้
อยา่งเหมาะสม    
5.เยื่ออ่อนท่ีถูกรบกวน อักเสบ เปล่ียนรูป ควรได้รับการรักษาจนมีสภาวะสุขภาพ
เหมาะสมเตม็ท่ีก่อนการพิมพป์ากคร้ังสุดทา้ย 
6.การปรับสภาพเน้ือเยือ่ (Tissue Conditioning) จะเกิดประสิทธิภาพต่อเม่ือลกัษณะของ
การสบฟันไดรั้บการปรับแต่งแกไ้ข มิติด่ิงของการสบฟันไดถู้กบูรณะ ขอบของฐานฟัน
ปลอมไดรั้บการปรับแต่งให้มีขนาดพอเหมาะ และ วสัดุปรับสภาพเน้ือเยื่อนั้นไดถู้กฉาบ
วางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ประกอบกบัมีการเปล่ียนวสัดุ ตามระยะเวลาท่ีสมควร 
7.วสัดุปรับสภาพเน้ือเยือ่ (Tissue Conditioner) ท่ีใชฉ้าบบริเวณฐานฟันปลอมส่วนท่ีแนบ
กบัสันเหงือก   สามารถช่วยชดเชยการเปล่ียนแปลงท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนจากการผา่ตดั 
8.ก่อนใส่ฟันปลอม ต าแหน่งฐานฟันปลอมท่ีกดเน้ือเยื่อมากเกิน ตอ้งไดรั้บการช้ีก าหนด 
และกรอแต่งเพื่อลดแรงกดนั้น 
9.การอกัเสบของเน้ือเยื่อปกคลุมเหงือกบริเวณเพดานปาก ท่ีมีลกัษณะหนาตวัเพิ่มข้ึน 
(Papillary Hyperplasia) อาจจ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดยผา่ตดั ก่อนท าฟันปลอมชุดถาวร 
10.ผูป่้วย ควรไดรั้บการบอกกล่าวว่า ความส าเร็จของงานทนัตกรรมประดิษฐ์ ข้ึนอยู่กบั
การควบคุมปริมาณแผน่คราบจุลินทรียอ์ยา่งพิถีพิถนั และผูป่้วยควรไดรั้บการดูแลสุขภาพ
ช่องปากอยา่งเหมาะสม 
11.กรณีผูป่้วยตอ้งรับการผ่าตดัแก้ไขขนาดของกอ้นกระดูกรอบต่อฟันกรามบน กอ้น
กระดูกต่าง ๆ ของขากรรไกร (Tori) หรือกระดูกส่วนอ่ืนและเยือ่อ่อน เพื่อก าจดัการขีด
ขวางนั้น ช้ินหล่อศึกษาหรือช้ินหล่อส าเนา อาจถูกน ามาปรับให้ได้รูปร่างตามตอ้งการ 
และใช้แผ่นพลาสติกใสสร้างเค้าโครงรูปเคา้จ าลองของสันเหงือกท่ีตอ้งการ เพื่อเป็น
เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกต่อศลัยแพทย ์ใหต้กแต่งเหงือกไดรู้ปร่างตามท่ีวางแผนไว ้
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12.การเสริมขนาดสันเหงือก (Augmentation) และ/หรือ การแกไ้ขขนาดสันเหงือกใหม่ 
ควรน ามาพิจารณาประกอบแผน หากสันเหงือกท่ีปรากฏ มีรูปร่างไม่เหมาะสมส าหรับฟัน
แขวน หรือพอนทิก (Pontic) ของสะพานฟัน 
 

ค.  การพมิพ์ปาก 
1.รูปทรงถาดพิมพป์ากเฉพาะบุคคลท่ีไดอ้อกแบบมาอยา่งเหมาะสม และเม่ือพิมพด์ว้ยวสัดุ
ท่ีเหมาะสม จะช่วยงานพิมพป์ากส าหรับงานใส่ฟันชนิดติดแน่น ถอดได ้  ฟันปลอมทั้ง
ปาก หรืองานทนัตกรรมรากเทียม  
2.ถาดพิมพป์ากส าหรับการพิมพป์ากคร้ังสุดทา้ย ควรมีมิติท่ีเสถียรโดยตลอดขั้นตอนการ
พิมพแ์ละการหล่อแบบ 
3.วสัดุพิมพป์ากขั้นตน้ท่ีเป็น โมเด็ลด่ิงคอมเปานด ์(Modelling compound) อาจน ามาแต่ง
เติมดว้ยวสัดุประเภทเดียวกนั เพื่อใชเ้ป็นถาดพิมพป์ากเฉพาะบุคคล 
4.การเปล่ียนรูปของเยือ่อ่อนท่ีขยบัได ้ไม่ควรเกิดข้ึน ระหวา่งการพิมพป์ากคร้ังสุดทา้ย 
5.ขอบเขตโดยรอบของรอยพิมพท่ี์ได้ขั้นสุดทา้ย ควรเหมือนกบัขอบเขต และรูปร่างของ
ฟันปลอมท่ีสร้าง 
6.ควรขยายฐานฟันปลอมให้กวา้งท่ีสุดในขอบเขตของกายวิภาค และสรีระของช่องปาก 
เพื่อกระจายแรงลพัธ์ของเน้ือเยือ่ใตฟั้นปลอม การขยายฐานน้ีมีผลต่อแรงยึด ความเสถียร 
และ ลดเศษอาหารติดสะสมใตฟั้นปลอม 
7.อาจควบคุมการกดเยื่ออ่อนบางส่วนขณะพิมพป์าก โดยเวน้ช่องว่างของถาดพิมพป์าก 
เจาะรูท่ีถาดพิมพป์าก และ/หรือ ควบคุมความหนืดของวสัดุพิมพป์าก 
8.เม่ือพิมพป์ากคร้ังสุดทา้ยดว้ยวสัดุประเภทปลาสเตอร์ ครีมซิงคอ์อกไซด์ยจิูนอล หรือ
วสัดุท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เพื่อท าฟันปลอมประเภทถอดได้ทั้ งปากหรือฟันปลอม
บางส่วนชนิดถอดไดน้ั้น ปริมาณช่องห่างระหว่างถาดพิมพป์ากกบัเน้ือเยื่อจ  าเป็นตอ้งมี 
และปรากฏก่อนการพิมพน์ั้น 
9.หากมีปัญหาเร่ืองอาเจียนขณะพิมพป์าก ให้จดัต าแหน่งผูป่้วยนั่งตวัตรง หรือใช้ยาชา
เฉพาะท่ีแบบฉีด   หรือทายาชาอยา่งเหมาะสมท่ีบริเวณเพดานอ่อนและโคนล้ิน เพื่อช่วย
ลด และจดัการปัญหาน้ี 
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10.ส าหรับวสัดุพิมพ์ปากแต่ละชนิด ควรปฏิบัติตามค าแนะน าโดยบริษทัผูผ้ลิต เพื่อ
ผลลพัธ์เหมาะสมสูงสุด 
11.การท าช้ินหล่อศึกษา อาจช่วยใหข้อ้มูล ไดศึ้กษาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์จากผูป่้วย ไดท้ราบ
การไวต่อความรู้สึกของเน้ือเยื่อขณะพิมพป์าก แนวโน้มการอาเจียน ความทนทานของ
เน้ือเยื่อในช่องปากต่องานทนัตกรรม และการขยบัเคล่ือนของล้ินในลกัษณะท่ีน่าพอใจ 
หรือไม่น่าพอใจ เป็นตน้ 
 
     ง.  ช้ินหล่อต่าง ๆ 
1.ควรเลือกใช้วสัดุทันตกรรมประดิษฐ์ทั้ งหมดอย่างระมัดระวงั หากเป็นไปได้วสัดุ
เหล่านั้น ควรมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของสมาคมทนัตแพทยอ์เมริกนั และ ควรใชว้สัดุ
โดยปฏิบติัตามค าแนะน าของโรงงานผูผ้ลิต 
2.เพื่อให้ไดช้ิ้นหล่อ ท่ีมีมิติแม่นย  าถูกตอ้ง วสัดุพิมพป์ากควรมีคุณสมบติัท่ีเขา้กนัไดก้บั 
ยบิซัม่ปลาสเตอร์ท่ีใชเ้ทแบบ และวสัดุหล่อแบบอ่ืน ๆ  
3.ควรเทแบบทนัทีหลงัจากกระบวนการพิมพป์ากเสร็จส้ิน หรือในช่วงระยะเวลาท่ีแนะน า 
โดยบริษทัผูผ้ลิตวสัดุพิมพป์ากนั้น ๆ 
4.ควรปฏิบติัตามค าแนะน าจากบริษทัผูผ้ลิต เร่ืองสัดส่วนผงต่อน ้า เม่ือผสมวสัดุเทแบบ 
5.หากเทแบบเพียงคร้ังเดียว เม่ือเทแบบแลว้ ไม่ควรจบัรอยพิมพค์ว  ่าลงก่อนปูนแข็งตวั   
ควรต่อฐานภายหลัง โดยผสมปูนเป็นคร้ังท่ีสอง หรือ ท าขอบท านบรอบรอยพิมพ ์
(Boxing)   
6.ช้ินหล่อท่ีไดจ้ากรอยพิมพ ์ควรมีรายละเอียดครบถว้นและมิติถูกตอ้ง รวมทั้งบริเวณขอบ
รอยพิมพ ์
7.ไม่เหมาะท่ีจะท าช้ินหล่อหลกัดว้ยปูนปลาสเตอร์ 
8.เม่ือจ าเป็นตอ้งแช่ช้ินหล่อในน ้ า ไม่สมควรใชน้ ้ าประปา   ควรใชน้ ้ าละลายปูน (Slurry 
water) ท่ีมีความอ่ิมตวัแทน ทั้งน้ีเพื่อเพื่อป้องกนัการกร่อนละลายตวัของผวิช้ินหล่อ 
9.ช้ินหล่อศึกษานั้น ช่วยวินิจฉยัโรค ช่วยวางแผนการรักษา ช่วยใหก้ารศึกษาต่อตวัผูป่้วย 
และถือเป็นบนัทึกถาวรของสภาวะช่องปากขณะนั้น 
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10.ช้ินหล่อศึกษา ท่ียึดในเคร่ืองจ าลองขากรรไกรอย่างถูกตอ้ง โดยปราศจากฟันปลอม
ถอดไดข้องผูป่้วย อาจจ าเป็นต่อการประกอบการวางแผนรักษา 
11.ช้ินหล่อศึกษาท่ีไม่มีรอยกรอขูดขีดหรือการท าการใด ๆ อาจเป็นส่วนประกอบส าคญั
ต่อบนัทึกการรักษาของผูป่้วย 
12.ควรใชว้ิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัส่วนฐานบนัทึกหรือส่วนสบบนัทึก (Occlusion 
Rim) ติดกบัช้ินหล่อ หรือท าใหช้ิ้นหล่อผดิรูปไป 
13.การแต่งข้ีผึ้งเพื่อวิเคราะห์ การวางเรียงซ่ีฟัน หรือกระบวนการเบ้ืองตน้อ่ืน ๆ ท่ีท าต่อ
ช้ินหล่อ ท่ีไดย้ดึเขา้ในเคร่ืองบนัทึกการสบฟัน หรือ เคร่ืองจ าลองขากรรไกรมีความหมาย
เป็นอยา่งมาก ต่อการวนิิจฉยัโรค วางแผน และผลิตฟันปลอมในขั้นสุดทา้ย 
14.การยึดช้ินหล่อเขา้กบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ควรท าโดยใชก้ระบวนการ และวสัดุ ท่ี
ท าใหมิ้ติ ระหวา่งช้ินหล่อนั้นกบัฐานของเคร่ืองจ าลองกรรไกรเปล่ียนแปลงนอ้ย 
15.การผสมปลาสเตอร์ โดยใชส้ัดส่วนของน ้ าและผงท่ีเหมาะสม และผสมในภาวะความ
ดนัสูญญากาศ เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับวสัดุเทแบบขั้นสุดทา้ย 
16.ช้ินหล่อควรไดรั้บการตดัแต่งอยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการใชง้าน 
17.มิติท่ีถูกตอ้งของช้ินหล่อต่าง ๆ จากรอยพิมพ ์  อาจตรวจสอบไดโ้ดยใช้รอยของช้ิน
บนัทึกดา้นบดเค้ียวท่ีกระท าโดยตรงในปาก 
 
     จ.  การบันทกึความสัมพนัธ์ระหว่างขากรรไกรบนและล่าง 
1.ขอ้ต่อขากรรไกรทั้งสองขา้งสามารถขยบัเคล่ือนไดใ้นลกัษณะสามมิติ 
2.บนัทึกความสัมพนัธ์ระหว่างขากรรไกรบน-ล่าง ขณะท่ีขากรรไกรล่างอยู่ ณ ต าแหน่ง
สัมพนัธ์ในศูนย ์(Centric relation) เป็นองค์ประกอบส าคญั ต่อการตรวจวินิจฉัยเชิง
เบด็เสร็จ 
3.ความสัมพนัธ์ในลกัษณะเคล่ือนเค้ียวนอกศูนย ์  อาจเกิดข้ึนระหว่างขากรรไกรบน และ
ล่าง กรณีท่ีฟันหลงัหายไป และการบดเค้ียวเกิดข้ึนท่ีฟันหน้าแต่เพียงส่วนเดียว สมควร
ไดรั้บความสังเกตสนใจ ก่อนบนัทึกความสัมพนัธ์ระหวา่งขากรรไกร 
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4.การสูญหายของฟันหลงัเพียงซีกเดียว อาจเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ระหว่างหัวขอ้ต่อ
ขากรรไกรล่างกบัเบา้รับ (Glenoid fossa) เม่ือเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม ควรปรับสภาวะ
หรือต าแหน่งหวัขอ้ต่อขากรรไกร ในกระบวนการการบริการทางทนัตกรรมประดิษฐ ์
5.นิยามค า “มิติด่ิง” (Vertical Dimension) ท่ีใช้ทางทนัตกรรมนั้นหมายถึง ระยะของ
ใบหน้าท่ีอาจวดัได ้โดยการเพิ่ม หรือ ลด ความสัมพนัธ์ระหว่างขากรรไกรล่าง กบัขา-
กรรไกรบน (อา้หรือหุบขากรรไกร) 
6.ค าว่า “มิติด่ิงขณะพกั” (Rest Vertical Dimension) หมายถึง ระยะของใบหนา้ผูป่้วย เม่ือ
มองจากดา้นขา้ง   ในขณะท่ีขากรรไกรล่างท่ีอยู่ในต าแหน่งพกั มีลกัษณะสัมพนัธ์กบัขา-
กรรไกรบน 
7.ต าแหน่งขากรรไกรล่างขณะพกั เป็นต าแหน่งหน่ึง ท่ีข้ึนกบัปัจจยัทางสรีระสภาพและ
พยาธิสภาพ เช่นเดียวกับต าแหน่งท่าทางอ่ืน ๆ ของร่างกาย ดังนั้ นต าแหน่งน้ีอาจ
เปล่ียนแปลงได ้  และอาจไม่อยูใ่นต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงอยา่งถาวรตลอดชีวติ 
8.ระยะห่างระหว่างดา้นบดเค้ียวของฟัน เม่ือน าไปรวมกบัมิติด่ิงของการสบฟัน   มีค่า
เท่ากบัมิติด่ิงขณะพกั 
9.แมว้่าระยะห่างระหว่างดา้นบดเค้ียวจะค่อนขา้งคงท่ี แต่มนัอาจเปล่ียนแปลงตามเวลา 
ทวา่ ปกติการเปล่ียนแปลงนั้นจะไม่มาก 
10.การจดัขากรรไกรล่างในท่าพกั สามารถท าไดดี้ท่ีสุดเม่ือให้ผูป่้วยนัง่หลงัตรงบนเกา้อ้ี
โดยปราศจากท่ีรองศีรษะ ปราศจากพนกัพิงหลงัรองรับร่างกาย หรือเม่ือยนืตวัตรง 
11.เม่ือลกัษณะการสบฟันไม่มีการกีดขวาง หรือไม่มีพยาธิสภาพอ่ืนใดแลว้ ขากรรไกรล่าง 
มีแนวโนม้จะกลบัมาอยูใ่นต าแหน่งท่าพกัทางสรีระ (Physiologic rest position) หลงัจาก
ไดเ้คล่ือนขยบัท างานแลว้  
12.ฟันคู่สบ หรือส่วนสบบนัทึก (Occlusion rim) ไม่ควรสัมผสักนั เม่ือขากรรไกรล่างอยู่
ในต าแหน่งท่าพกัทางสรีระ  
13.จุดอา้งอิงหลายต าแหน่งท่ีสร้างข้ึนบนใบหนา้ อาจใชช่้วยบนัทึกความสัมพนัธ์แนวมิติ
ด่ิงระหวา่งขากรรไกร 
14.ก่อนการเรียงซ่ีฟันปลอมบนฐานเป็นการยาก ท่ีจะประเมินมิติด่ิงของการสบฟันได้
อยา่งถูกตอ้ง 
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15.การปรับเปล่ียนมิติด่ิงสบฟัน จ าตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ ขอ้บ่งช้ีท่ีควรกระท าคือ ใช้
งานบูรณะชัว่คราวเพื่อวนิิจฉยัมิติด่ิง ท่ีตั้งเป้าเปล่ียนแปลงนั้น 
16.การเปล่ียนแปลงเน้ือเยือ่หลงัใส่ฟันปลอม อาจเป็นสาเหตุใหมิ้ติด่ิงสบฟันเปล่ียนแปลง
ลดลง 
17.เม่ือโครงสร้างบางส่วนของฟันธรรมชาติหลายซ่ีหายไป มิติด่ิงสบฟันอาจลดลงจาก
ระยะปกติ 
18.การบนัทึกความสัมพนัธ์ระหว่างขากรรไกรบน-ล่าง จะไดผ้ลดีท่ีสุด เม่ือผูป่้วยผ่อน-
คลาย 
19.ต าแหน่งสัมพนัธ์ในศูนย ์(Centric relation) คือ ต าแหน่งอา้งอิง ท่ีใชช่้วยวิเคราะห์
ลกัษณะสบฟัน ชนิดและรูปแบบการสบฟันระหวา่งการรักษา 
20.ต าแหน่งสัมพนัธ์ในศนูย ์เป็นลกัษณะจ าเพาะของผูป่้วยแต่ละราย 
21.จากเคร่ืองจ าลองขากรรไกรเดียวกนั ต าแหน่งสบฟัน “สัมพนัธ์ในศูนย”์ ท่ีค่าระดบัมิติ
ด่ิงสบฟันหน่ึง ๆ อาจมีต าแหน่งต่างจากของมิติด่ิงของการสบฟันในมิติด่ิงอ่ืน เวน้แต่ไดมี้
การบนัทึกก าหนดต าแหน่งของแนวระนาบ ของแกนหมุนขากรรไกรล่างไวก่้อน 
22.การบนัทึกต าแหน่งสัมพนัธ์ในศนูยส์มควรท าใหม่ หากจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงมิติ
ด่ิงเดิมของการสบฟัน เวน้แต่ไดท้  าการก าหนดต าแหน่งแนวระนาบของแกนหมุนไวก่้อน 
23.ด้วยเหตุผลท่ีการบันทึกความสัมพันธ์ ระหว่างขากรรไกร จะเหมาะสมต่อเม่ือ
ขากรรไกรล่างผ่อนคลาย ผูป่้วยควรไดรั้บการฝึกหัดผ่อนคลายกลา้มเน้ือ ท่ีบงัคบัควบคุม
ขากรรไกรล่าง ก่อนจะบนัทึกต าแหน่งความสัมพนัธ์ในศนูยร์ะหวา่งขากรรไกร 
24.ต าแหน่งของศีรษะมีอิทธิพลต่อการบนัทึกความสัมพนัธ์ในศนูย ์
25.การบนัทึกต าแหน่งสัมพนัธ์ในศูนย ์  ควรกระท าดว้ยลกัษณะท่ีมีแรงกดนอ้ยท่ีสุดขณะ
หุบขากรรไกร 
26.ต าแหน่งสัมพนัธ์ในศนูยท่ี์บนัทึกไดน้ั้น ควรกระท าซ ้ า ๆ ได ้
27.ต าแหน่งสัมพนัธ์นอกศูนยข์องขากรรไกรท่ีบนัทึกไดน้ั้น ใช้ปรับส่วนประกอบของ
แนววถีิน าทางต่าง ๆ ท่ีเคร่ืองจ าลองขากรรไกร 
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28.การบนัทึกต าแหน่งสัมพนัธ์ในศูนยส์ าหรับฟันปลอมชนิดถอดไดน้ั้น ตอ้งการฐานรอง
ท่ีแขง็ และแนบสนิทกบัเยือ่อ่อนในปาก เพื่อป้องกนัการบิด-เคล่ือน ระหว่างการบนัทึกใน
คลินิก 
29.ฐานบนัทึก (Record Base) ต่าง ๆ ท่ีแนบ และมีความเสถียรบนช้ินหล่ออยา่งเหมาะสม
พร้อมกบัมีดชันีรอยบนัทึกบนดา้นสบ อาจน าไปใชห้าความสัมพนัธ์กบัช้ินหล่อท่ีเป็นคู่
สบ เพื่อตรึงยดึช้ินหล่อเขา้กบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร 
30.ฐานบนัทึกบนช้ินหล่อไม่ควรแนบกบัผิวพื้น ท่ีมีปริมาณความคอดมาก เพราะอาจท า
ใหฐ้านบนัทึกบิดเสียรูป หรือช้ินหล่อเสียหายได ้เม่ือถอด-แกะ ฐานบนัทึกออก 
31.ฐานบนัทึกท่ีท าดว้ยแชลคแผน่ มีแนวโนม้ท่ีอาจจะบิดเบ้ียวได ้
32.ฐานบนัทึกท่ีหนามากไป อาจกีดขวางรบกวนการสบฟัน ท าใหก้ารสบสัมพนัธ์ระหว่าง
ขากรรไกรขาดความแม่นย  า 
33.ส่วนสบบนัทึก (Occlusion rim) ของฐานบนัทึก ควรท าดว้ยวสัดุท่ีท าใหน่ิ้มไดง่้ายหรือ
ปรับรูป ให้อยูใ่นลกัษณะท่ีตอ้งการไดง่้าย ส่วนสบบนัทึกน้ี จะยึดติดกบัฐานบนัทึก และ
จะแข็งเม่ือเยน็ตวั ส่วนสบบนัทึกน้ีจะท าหนา้ท่ีชัว่คราว เป็นดา้นสบฟันล าลอง และยอม
ใหพ้ื้นท่ีบางส่วนน่ิมไดเ้ม่ือตอ้งการ 
34.รูปทรงส่วนสบบนัทึก ดา้นริมฝีปาก ดา้นขา้งแกม้ และดา้นล้ิน อาจมีอิทธิพลต่อผลของ
การบนัทึกความสัมพนัธ์ระหว่างขากรรไกร   ขอ้พิจารณาน้ีส าคญัมาก เม่ือใชว้ิธีพิสูจน์
ก  าหนดโดยการออกเสียง 
35.การบนัทึกความสัมพนัธ์ระหว่างขากรรไกรอาจแม่นย  ามากข้ึน   เม่ือออกแบบส่วนสบ
บนัทึก ใหมี้รูปร่าง ต าแหน่ง และขนาด   มีขนาดมิติเท่าท่ีฟันธรรมชาติ และเน้ือเยือ่เคยคง
อยู ่ณ ต าแหน่งนั้น 
36.หากมีการใช้คนัโคง้ใบหน้า หรือเฟสโบว ์(Face-bow) ชนิดใช้ค่าเฉล่ียก าหนดเอง 
(Arbitrary face-bow)   ช้ินบนัทึกท่ีได ้ระหว่างดา้นสบฟันท่ีบนัทึกในศูนย ์ควรมีความ
หนาของวสัดุนอ้ยท่ีสุด 
37.นอกเหนือจากค่าเฉล่ียทางสถิติแลว้นั้น มีปัจจยัอ่ืน เช่น ธรรมชาติและขอบเขตการ
บ าบดัทางทนัตกรรมประดิษฐ์   รวมทั้งสุขภาพระบบต่าง ๆ ของช่องปาก เป็นตน้ ปัจจยั
เหล่าน้ี ก  าหนดรูปลักษณะรอยบันทึกการเคล่ือนข้อต่อขากรรไกร (Condyle) ของ
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ขากรรไกร บนัทึกการเคล่ือนน้ี จะถูกน ามาใช้ประกอบ เพื่อก าหนดค่าแนวน าข้อต่อ
ขากรรไกร (Condylar guidance) 
38.กระบวนการน ามายดึใหม่ (Remount) กบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกรท่ีเหมาะสม โดยใช้
รอยบนัทึกท่ีเกิดจากขากรรไกรบน และล่างช้ินใหม่นั้น เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ต่อ
การช้ีชดัความคลาดเคล่ือนการบนัทึกการสบฟัน ก่อนท่ีจะใส่ฟันใหผู้ป่้วย 
 
    ฉ.  การสบฟัน 
1.เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่างขากรรไกรไม่คงท่ี   ผลตอบสนองจากระบบประสาท
กลา้มเน้ือ อาจส่งผลกระทบเปล่ียนแปลงต าแหน่งขากรรไกร 
2.การสบฟันของผูป่้วย ท่ีบ าบดัโดยงานทนัตกรรมประดิษฐ ์สมควรไดรั้บการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 
3.ลักษณะการสบของซ่ีฟันตรงข้าม ควรวางแผนไวล่้วงหน้า เพื่อให้ขากรรไกรล่าง
สามารถเคล่ือนท่ีในขอบเขตมิติของมนัขณะท างานไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
4. ณ ต าแหน่งสัมพนัธ์ในศูนย ์ควรจดัเรียงต าแหน่งซ่ีฟันปลอม ท่ีเป็นซ่ีฟันกรามทั้งหลาย 
ให้สบสัมผสัอย่างเสมอกนักบัคู่สบทุกซ่ี และปราศจากการสบกีดขวาง เม่ือมีการเคล่ือน
ของขากรรไกรออกจากศนูยส์บนั้น 
5.เม่ือท าฟันปลอมทั้งปาก ปัจจยัการสบฟันและความสัมพนัธ์ของขากรรไกร ท่ีอยูใ่นความ
ควบคุมของทนัตแพทยโ์ดยตรง มีดงัน้ี คือ    แนวน าฟันหนา้ (Anterior Guidance), ระนาบ
สบฟัน (Occlusal Plane), ความสูงยอดปุ่มฟัน (Cusp Height) และ ส่วนโคง้ชดเชย 
(Compensating Curve) 
6.การสบฟัน และความสัมพนัธ์ท่ีเกิดต่อซ่ีฟันปลอม ควรเขา้กนัไดก้บัภาวะทางสรีระของ
ฟันธรรมชาติท่ีคงเหลือ และส่วนอ่ืน ของระบบบดเค้ียว 
7. ณ ต าแหน่งสบสัมพนัธ์ในศนูย ์ฟันหลงัทั้งหมดควรสบสัมผสักนัอยา่งราบร่ืน 
8.กระบวนการจดัฟันต่าง ๆ วิธี อาจมีส่วนส าคญัต่อการแกไ้ขการสบฟัน ท่ีผิดปกติมาก
เกิน หรือ การท างานท่ีผดิปกติ ท่ีอาจเป็นอนัตราย และท าลายอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้ 
9.ในขั้นตอนการท างานทนัตกรรมประดิษฐ์ ควรวิเคราะห์การสบฟัน และปรับแต่งดา้น
สบสัมผสัใหเ้หมาะสม ก่อนพิมพป์ากคร้ังสุดทา้ย  
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10.สมควรแกไ้ขการสบฟันท่ีผิดปกติของฟันธรรมชาติเสียก่อน ก่อนสร้างดา้นบดเค้ียว
ของซ่ีฟันปลอมใหผู้ป่้วยท่ีมีฟันไม่ครบ 
11.เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยการสบฟันธรรมชาติท่ีเหลือเป็นไปได้ อย่างละเอียดถ่ีถว้น 
สมควรยดึช้ินหล่อของฟัน และช้ินคู่สบ ในเคร่ืองจ าลองขากรรไกร 
12.การกระทบกนัของซ่ีฟันขณะพดูออกเสียง อาจเป็นส่ิงบ่งบอกวา่ ระยะห่างดา้นสบ มีไม่
เพียงพอ 
13.แนะน า ใหมี้แรงกระตุน้ทางสรีระต่อฟัน และ โครงสร้างของสันเหงือกวา่ง  
14.สมควรสร้างลกัษณะการสบฟันนอกศูนย ์(Eccentric Occlusion) แบบต่าง ๆ ข้ึน ให้
เหมาะสมกบัภาวะทางสรีระ และขอ้ก าหนดของระบบประสาทกลา้มเน้ือ 
15.มิติด่ิงสบฟัน (Vertical dimension of occlusion) ท่ียอมรับได ้และเหมาะสม มีผลต่อ
ความสามารถใชง้านได ้อย่างพอเหมาะ ระยะห่างระหว่างดา้นสบฟันควรเป็นท่ียอมรับ 
เกิดความสบาย การออกเสียงเป็นท่ีน่าพอใจ และสร้างรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม 
16.เม่ือเปล่ียนแปลงมิติด่ิง ควรปฏิบติัอย่างระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่ หากมิติด่ิงท่ีปรากฏใน
ปัจจุบันจะต้องถูกเปล่ียนแปลง แนะน าว่าต้องทดสอบมิติด่ิงใหม่เป็นระยะเวลาหน่ึง 
เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ มิติด่ิงใหม่น้ีเป็นต าแหน่งทางสรีระท่ีร่างกายยอมรับได ้
17.แนวน าฟันตดั (Incisal Guidance) มีความส าคญัต่อการจดัวางต าแหน่งฟันหนา้ และมี
ความส าคญัต่อลกัษณะรูปแบบดา้นบดเค้ียวของฟันหลงัท่ีบูรณะ 
18.การขาดความสัมพนัธ์ท่ีดีของต าแหน่งระหว่างปุ่มฟัน และ ความสัมพนัธ์ (ของการสบ
ฟัน) ในศนูย ์(Centric relation) อาจเป็นเหตุใหง้านทางทนัตกรรมประดิษฐล์ม้เหลว 
19.ดา้นบดเค้ียวทั้งหมดของฟันปลอมชุดใหม่ควรไดรั้บการปรับแต่ง หลงัจากผ่านขั้นตอน
การผลิตฟันปลอม ท่ีอดัอะคริลิกส่วนฐานฟันปลอมแลว้ 
20.ลกัษณะผิดปกติของการเคล่ือนหุบขากรรไกรขณะกลืน ไม่จ าเป็นตอ้งส้ินสุด ณ ท่ี
ต  าแหน่งสบสัมพนัธ์ในศนูย ์
21.การสร้างร่องทางเคล่ือนหนีออกของอาหารท่ีซ่ีฟันปลอม ท่ีซ่ีกราม และซ่ีกรามน้อย 
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบดเค้ียว 



หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั ในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศพัทท์นัตกรรมประดิษฐ์, สมรรถนะวชิาชีพ:        วเิชฏฐจิ์นดาวณิค 

Principles Concepts and Practices in Prosthodontics 1989,  The Glossary of Prosthodontic Terms:   by The Academy of Denture Prosthetics 
Professional Competency  Edited and translated by Vichet Chindavanig 

39 

22.รูปร่างดา้นบดเค้ียว และรูปแบบของปุ่มฟัน ควรถูกพฒันาสร้างข้ึนเพื่อสนองความ
ตอ้งการของผูป่้วย   แทนท่ีจะสนองต่อแนวคิดของรูปลกัษณ์ปุ่มฟัน ท่ีมีลกัษณะเป็นพิมพ์
เดียวเหมือนกนัหมด 
23.การเคล่ือนยื่นของขากรรไกรล่าง มีองคป์ระกอบปัจจยัเก่ียวกบัการบดเค้ียว ท่ีสมควร
พิจารณาสองประการ กล่าวคือ ส่วนลาดชันข้อต่อขากรรไกร หรือความชันข้อต่อ
ขากรรไกร (Condylar Inclination) และ แนวน าฟันตดั (Incisal Guidance) ปัจจยัทั้งสองน้ี 
ถูกตดัสินก าหนดโดยทนัตแพทย ์ความตอ้งการดา้นความงามของผูป่้วย และความจ าเป็น
ต่อการใชง้าน 
 
     ช.  การทดสอบลอง (Try-in) และ ขั้นตอนพสูิจน์สอบต่าง ๆ  
           (Verification procedures)   
1.เม่ือจดัเรียงฟันปลอมซ่ีฟันหลงั ส่วนทา้ยของซ่ีฟันไม่ควรเกินขอบหน้าของขอบเขต
ดา้นหนา้ของกอ้นเหงือกทา้ยต่อฟันกรามล่าง (Retromolar pad) หรือไม่ควรวางตวับน
ต าแหน่งพื้นเอียงส่วนทา้ย ของสันเหงือกวา่ง 
2.เม่ือมีฟันไม่ครบ มีเฉพาะฟันหนา้เหลืออยู่อยู่เท่านั้น ควรไดจ้ดัเรียงซ่ีฟันปลอมหลงัลง
บนฐานบันทึกเพื่อทดสอบลองในช่องปากผูป่้วย ทั้ งน้ีเพื่อพิสูจน์สอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งขากรรไกร การสบฟัน และรูปลกัษณะท่ีปรากฏ 
 
      ซ.  ข้อพจิารณาด้านความงาม 
1.ฟันธรรมชาติซ่ีฟันหนา้ต่าง ๆ อาจปรากฏ เป็นสีเดียวกนัหมดเม่ือปลายฟันสึก ดงันั้นจึงมี
สีไม่เหมือนกบัซ่ีฟันปลอม ซ่ึงปลายซ่ีฟันส่วนมากจะมีความใส 
2.ฟันธรรมชาติซ่ีหนา้มกัปรากฏสีเขม้ และมีลกัษณะผวิเรียบมากข้ึน เม่ือผูป่้วยมีอายมุาก  
3.แบบจ าลองใบหนา้ และการวดัสัดส่วนต่าง ๆ ของใบหนา้    อาจช่วยต่อการจดัเรียงซ่ีฟัน
ปลอม 
4.ภาพถ่าย ช้ินหล่อ และภาพรังสี ท่ีท าข้ึนก่อนการถอนฟันออกหมดทั้งปาก เป็นวิถีทางท่ีมี
ค่าต่อขั้นตอนการสร้างความงามใหเ้ป็นท่ีพึงใจ 
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5.การจดัเรียงซ่ีฟันปลอมท่ีเป็นฟันหน้าอย่างไม่เป็นระเบียบ อาจช่วยเสริมให้งานบูรณะ
ทางทนัตกรรมประดิษฐ ์แลดูเป็นธรรมชาติมากข้ึน 
6.ควรประสานความสัมพนัธ์ระหว่างความงามและหนา้ท่ี ดว้ยการประเมิน และดว้ยการ
ปรึกษากบัผูป่้วย ก่อนเร่ิมงานบ าบดัรักษา 
7.บันทึกต่าง ๆ ของผูป่้วยก่อนถอนฟัน ซ่ึงเป็นบันทึกส่วนหน่ึงของผูป่้วยก่อนท่ีฟัน
ธรรมชาติทุกซ่ีจะถูกก าจดัออก อาจมีส่วนช่วยต่อการบ าบดัรักษาในอนาคต 
8.บนัทึกมุมมองดา้นขา้งของใบหนา้ก่อนการถอนฟันจะเหมาะสมท่ีสุด ต่อเม่ือกระท า ณ 
ขณะท่ีฟันซ่ีต่าง ๆ สบสัมผสักนัโดยมีพื้นท่ีสัมผสัมากท่ีสุด 
9.ทนัตแพทยเ์ป็นผูรั้บผิดชอบต่อความงาม ดงันั้น ค  าสั่งงานต่อช่างทนัตกรรมควรมีค าสั่ง
แนะน าอยา่งจ าเพาะ เก่ียวกบัปัจจยัดา้นความงามดว้ย 
10. ทนัตแพทยค์วรส่ือสารเร่ืองสีฟันท่ีไดเ้ลือกไวก้บัช่างทนัตกรรม ดว้ยลกัษณะการใช้
ภาษาท่ีเหมาะสม 
11.ห้องท าฟันและห้องปฏิบัติการ ต้องการสภาวะของแสงท่ีคล้ายกัน เพื่อผลลัพธ์ท่ี
เหมาะสมต่อการเขา้กนัไดข้องสีท่ีไดเ้ทียบไว ้
12.ความงามของงานบูรณะในแง่มุมต่าง ๆ ควรได้มีการสังเกต ทั้งในสภาวะของแสง
ธรรมชาติ และ แสงจากหลอดไฟฟ้า 
13.ควรเลือกสี ในภาวะท่ีลอกเลียนภาวะแสงธรรมชาติ 
14.วสัดุท่ีท าฐานฟันปลอมควรมีสี และ ลกัษณะพิเศษจ าเพาะ คลา้ยกบัเหงือกของผูป่้วย 
15.ควรก าหนดความยาวของฟันหน้าบน โดยจัดเรียงบนฐานบันทึก ทั้ งน้ีเพื่อเหตุผล
เก่ียวกบัความงาม และการออกเสียง 
16.ฟันหนา้อาจจะมองดูเป็นธรรมชาติดีข้ึน เม่ือใชสี้ และรูปร่างต่าง ๆ โดยผสมผสานอยา่ง
เป็นศิลปะดว้ยการจดัเรียงซ่ีฟันปลอมนั้น ๆ 
17.ผวิท่ีสะทอ้นแสง และลกัษณะพื้นผวิ มีความส าคญัอยา่งวกิฤติต่อการเทียบสี 
18.การกรอปรับแต่งซ่ีฟันปลอมส าเร็จรูปทัว่ไป อาจช่วยเพิ่มรูปลกัษณ์ใหดี้ข้ึน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่ 
19.ทนัตแพทย ์ควรไดรั้บการฝึกฝนเร่ืองความรู้เก่ียวกบัศาสตร์ของสี เพื่อเลือกเทียบสีฟัน-
ปลอม ใหเ้ขา้กบัฟันธรรมชาติ 
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20.ขอ้ก าหนดดา้นความงามของผูป่้วยจะไดรั้บการพิจารณา   หากเหมาะกบัสุขภาพของ
เยือ่ปริทนัต ์  และสามารถใชง้านในหนา้ท่ีไดเ้หมาะสม   ความตอ้งการดา้นความงามท่ีไม่
ยดืหยุน่ และเป็นปฏิปักษต่์อขอ้ก าหนดดา้นการใชง้านและหนา้ท่ี อาจท าใหส้ิ้นโอกาสการ
รักษา 
 
      ฌ.  เมือ่แรกใส่งานบูรณะ   (Initial placement of restorations, Insertion) 
1.ควรเตรียมเวลาในนัดแรกให้มากพอ เม่ือผูป่้วยมาใส่ฟัน ทั้งน้ีเพื่อให้ผูป่้วยได้เขา้ใจ
ความส าคญั และรับผดิชอบต่อผลส าเร็จของงานบูรณะ 
2.จ าเป็นตอ้งประเมิน และ แกไ้ขฐานฟันปลอมด้านแนบเหงือกก่อน จากนั้น จึงตรวจ
ประเมิน และ แกไ้ขดา้นบดเค้ียว 
3.ขั้นแรกท่ีใส่ฟันนั้น พื้นท่ีฐานทั้งหมด ควรตรวจดว้ยครีมตรวจพื้นท่ีกด และประเมิน 
จากนั้นจึงเลือกกรอพื้นท่ี ท่ีขดัขวาง และ กรอเพื่อลดแรงกดของพื้นท่ีบางแห่ง 
4.บนัทึกท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีมอบใหแ้ก่ผูป่้วย เก่ียวกบัการดูแลรักษา และการท าความ
สะอาดฟันปลอมและอวยัวะอ่ืนของช่องปาก คือ ส่ิงท่ีย  ้าสอนผูป่้วยต่อจากการใช้วาจา 
และเป็นเอกสารอา้งอิงส าหรับอนาคต 
5.สมควรเรียกผูป่้วยกลบัมาปรับแต่งส่วนจ าเป็น ตามช่วงระยะเวลาต่าง ๆ หลงัจากแรกใส่
ฟันไปแลว้ 
6.สมควรอธิบายความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีทัว่ไปจะเกิดข้ึน และผลต่าง ๆ ของการใส่ฟันปลอม 
ก่อนเร่ิมใส่ฟันปลอม 
 

ญ.  การดูแลภายหลงัใส่ 
1.การบ าบดัรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ เป็นงานบริการต่อเน่ือง ท่ีไม่ไดย้ติุลงเม่ือใส่ฟัน
หรืออวยัวะเทียมของใบหนา้แลว้เท่านั้น 
2.ผูป่้วยควรไดรั้บการตอกย  ้า ถึงความจ าเป็นต่อการตรวจเป็นประจ า ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ 
ทั้งน้ี เพื่อประเมินการสบฟัน และการตอบสนองของภาวะแวดลอ้มในช่องปาก ต่อช้ินงาน
ทนัตกรรมประดิษฐ ์
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3.ควรย  ้าถึงลกัษณะอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับผูป่้วยทนัตกรรมประดิษฐทุ์กราย 
4.ช้ินหล่อศึกษาท่ีตรึงยดึในเคร่ืองจ าลองขากรรไกร    ช้ินหล่อท่ีใชรั้กษาและช้ินหล่ออ่ืน ๆ 
ควรเกบ็รักษาไวโ้ดยทนัตแพทย ์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ท่ีสมควรบนัทึกดว้ยหมึกถาวร คือ ช่ือ
ผูป่้วย วนัท่ี หมายเลขเคร่ืองจ าลองขากรรไกร การตั้งมุมขอ้ต่อขากรรไกร และขอ้มูลอ่ืน ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ บนัทึกเหล่าน้ีเป็นส่ิงมีค่า ช่วยต่อการบ าบดัรักษาในอนาคต และเป็น
บนัทึกขอ้มูลดา้นกฎหมายและการแพทย ์
5.การดูแลหลงัใส่ฟัน ควรรวมความถึง การสนับสนุนโดยทัว่ไป (การบ ารุงรักษา) การ
ดูแลสภาพปริทนัต ์และการดูแลช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ ์
 

ฎ. งานบูรณะระหว่างเวลา และงานบูรณะเฉพาะกาลชนิดต่าง ๆ  (Interim and                
           Intermediate Restorations)  
1.งานบูรณะเดิมอาจตอ้งเปล่ียนใหม่ หรือ พิจารณาปรับปรุงใหม่ภายหลงัผ่าตดั และเม่ือ
แผลหายดีแลว้  
2.อาการทางขอ้ต่อขากรรไกรอาจดีข้ึนได ้ดว้ยงานบูรณะท่ีสร้างอยา่งเหมาะสม 
3.การเติม ฉาบ ดาด วสัดุปรับสภาพเน้ือเยือ่ (Tissue-conditioning Materials) ชนิดต่าง ๆ ท่ี
ดา้นแนบเหงือก ของช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐเ์พื่องานผา่ตดั เป็นวธีิการท่ียอมรับว่า ช่วย
ชดเชยการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยือ่ ภายหลงัการผา่ตดั  
4.ฟันปลอมชัว่คราวชนิดถอดไดท่ี้ใชร้ะหว่างการเปล่ียนแปลง (Transitional removable   
partial denture)   อาจพิจารณาไดว้่า เป็นการรักษาชัว่คราววิธีหน่ึง ก่อนท่ีผูป่้วยจะใส่ฟัน-
ปลอมทั้งปากชนิดถอนฟันแลว้ใส่ทนัที ทั้งน้ี เพื่อช่วยผูป่้วยปรับตวั ก่อนใส่ฟันปลอมชุด
ต่อไป 
5.งานบูรณะดว้ยฟันปลอมชนิดใส่ทนัทีหลงัถอนแบบต่าง ๆ      (Immediate restorations)  
ทัว่ไปแลว้ถูกพิจารณาวา่เป็นชนิดชัว่คราว ท่ีตอ้งใส่ฟันชุดถาวรในภายหลงั 
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ll.  ฟันปลอมชนิดตดิแน่น 
        ก.  การตรวจวนิิจฉัย 
1.ส าหรับฟันปลอมชนิดติดแน่นส่วนใหญ่นั้น ควรยึดช้ินหล่อวินิจฉัยกบัเคร่ืองจ าลอง
ขากรรไกรชนิดปรับค่าไดบ้างส่วนหรือชนิดปรับค่าไดท้ั้งหมด ท่ียอมรับบนัทึกการเคล่ือน
สบนอกศนูย ์(Eccentric excursive) และการสบสัมพนัธ์ในศนูย ์(Centric relation) 
2.ควรยึดช้ินหล่อขากรรไกรบนเขา้กบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร โดยถ่ายต าแหน่งจากคนั-
โคง้ใบหนา้ (Face-bow) 
3.รอยส ารวจการเคล่ือนทั้งหมด (Pantographic tracing) อาจช่วยเพิ่มเติมขอ้มูล เร่ืองการ
วนิิจฉยัท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนขากรรไกรผูป่้วย 
4.ควรประเมินช้ินหล่อท่ียดึในเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ดงัต่อไปน้ี 
              ก.  เพื่อตรวจหาต าแหน่งกีดขวางการเคล่ือนในแนว 
                   ดา้นหนา้-หลงั และดา้นขา้ง 
              ข.  เพื่อเลือกทิศทางแนววถีิการใส่ฟันท่ีเหมาะสม 
              ค.  เพื่อตดัสินใจวา่  อาจตอ้งมีการปรับเปล่ียนมิติด่ิงสบฟัน 
                   ใหเ้อ้ือประโยชนต่์อระนาบสบฟันท่ีตอ้งการ 
              ง.  เพื่อก าหนดประเภท ชนิด ของลกัษณะงานบูรณะท่ีตอ้งการ 
            จ.  เพื่อช่วยในการเลือกชนิด พอนทิก (Pontic) 
              ฉ.  เพื่อช่วยใหก้ารทดลองปรับสบฟัน ประสบผลส าเร็จ 
5.การแต่งข้ีผึ้งวนิิจฉยัแสดงงานบูรณะท่ีจะน าเสนอมีขอ้บ่งช้ีบางกรณีดงัต่อไปน้ี คือ 
              ก.  เพื่อเอ้ือประโยชนต่์อขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของความงามท่ีคาดหมายไว ้

  ข.  เพื่อก าหนดปริมาณการกรอฟันท่ีตอ้งท า 
              ค.  เพื่อช่วยการสร้างงานบูรณะชัว่คราวแบบต่าง ๆ 
              ง.  เป็นเคร่ืองช่วยทางจกัษุ ต่อการปรึกษาวางแผนการรักษากบัผูป่้วย 
              จ.  เพื่อการวางแผนดา้นสบฟัน 
6.ช้ินหล่อชุดท่ีสอง ท่ียึดตรึงไวก้บัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร อาจใชเ้พื่อทดลองกรอเตรียม
ฟัน 
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7.ช้ินแท่นแนวน าฟันหนา้เฉพาะบุคคล (Customized incisal guide table) อาจถูกสร้างข้ึน 
จากช้ินหล่อเพื่อการวนิิจฉยั ท่ีไดย้ดึไวก้บัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร 
 
     ข.  การเตรียมฟัน (Tooth preparation) 
1.การเตรียมฟัน ควรได้วางแผนปฏิบติั และปฏิบติัให้ไดรู้ปทรงเหมาะต่อแรงยดึ และแรง
ตา้นอยา่งพอเพียง 
2.ลกัษณะร่อง ลกัษณะรูปกล่อง หรือรูเดือย (Pinholes) แบบต่าง ๆ ท่ีท าเพิ่มเติมกบัฟันท่ี
กรอเตรียม อาจช่วยเพิ่มแรงตา้นการหลุด ของงานบูรณะโลหะหล่อประเภทต่าง ๆ 
3.โครงสร้างฟันตอ้งถูกกรอออกอย่างพอเพียง   เพื่อคงไวซ่ึ้งความเป็นหน่ึงเดียวของงาน
บูรณะ โดยไดรั้บผลของความงามตามตอ้งการ และสามารถสร้างช้ินงานบูรณะนั้นไดโ้ดย
ไม่มีขนาดท่ีใหญ่เกินไป ปริมาณการกรอท่ีตอ้งท าจะต่างกนัโดยข้ึนตรงกบัวสัดุบูรณะท่ีใช ้
              ก. การกรอลดดา้นบดเค้ียว  ส าหรับงานบูรณะดว้ยโลหะหล่อ ควรมีปริมาณ     
       1 ถึง 1.5 ม.ม. ท่ีบริเวณปุ่มฟันดา้นล้ินของฟันบน และปุ่มฟันดา้นขา้ง 
                   แกม้ของฟันล่าง           
              ข.  การกรอเตรียมดา้นบดเค้ียว ควรลอกเลียนรูปกายวภิาคของยอดปุ่ม และ         
           ร่องฟันใหใ้กลเ้คียง เพื่อหลีกเล่ียงการกรอมากหรือนอ้ยเกินไป 
              ค.  การกรอดา้นรอบฟันอยา่งพอเพียงโดยเฉพาะบริเวณขอบ ช่วยเพิ่มความ        
         แขง็ตรึงใหก้บัช้ินโลหะหล่อ            
    ง. รูปกล่อง ร่อง ขั้น และบ่า บนดา้นบดเค้ียวแบบต่าง ๆ อาจน ามาใชเ้พื่อ 
        เพิ่มความแขง็ตรึงใหก้บัช้ินโลหะหล่อ 
4.การวางต าแหน่งขอบของงานบูรณะดว้ยโลหะท่ีอยู่เหนือเหงือก อาจเป็นลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ หากข้อก าหนดเร่ือง การยึดอยู่ รูปทรงต้านการหลุด และความงาม เป็นท่ี
เหมาะสม 
            ก.  หากจ าเป็นตอ้งวางต าแหน่งขอบใตเ้หงือก  ปริมาณเขตเหงือกยดึ           
        (Attached Gingiva) ควรมีปรากฏพอเพียง 
 ข.   เม่ือเป็นไปได ้ต าแหน่งขอบต่าง ๆ ของงานบูรณะควรเขา้ถึงไดโ้ดย 

      ทนัตแพทย ์เพื่อกรอตกแต่งขั้นสุดทา้ย และเพื่อใหผู้ป่้วยท าความสะอาดได ้
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 ค.    หากเป็นไปได ้ เส้นขอบ  (Finish Line) ควรวางต าแหน่งอยูบ่นชั้น 
        เคลือบฟัน   บางกรณี อาจจ าเป็นตอ้งก าหนดวางเส้นขอบบนซีเมนตมั     
        (Cementum)  เน้ือฟัน อมลักมั หรือทอง ควรหลีกเล่ียงการวางต าแหน่ง   
         เส้นขอบ บนวสัดุคอมโพสิต 
         ง.    งานบูรณะไม่ควรมีเส้นขอบบนดา้นบดเค้ียวท่ีเป็นต าแหน่งสบฟัน 

จ.    ระหวา่งกรอเตรียมฟัน  การสร้างเส้นขอบท่ีชดัเจนแบบต่าง ๆ นั้นป็นส่ิง 
       พึงประสงค ์ตวัอยา่งเช่น ชนิดขอบคมมีด (Knife edge) ชนิดขอบเกลาโคง้ 
       (Chamfer) ชนิดขอบเกลาร่วมกบัการปาดเฉียง (Chamfer with bevel) และ 
       ชนิดขอบบ่าร่วมกบัการปาดเฉียง (Shoulder with bevel) 
  ฉ. ชนิดวสัดุบูรณะท่ีใช ้และต าแหน่งซ่ีฟันท่ีจะบูรณะนั้น 
       อาจเป็นขอ้ปัจจยั    ก  าหนดการเลือกใชข้องเส้นขอบ 

5.การกรอเตรียมฟัน ควรกระท าโดยมีการกระทบกระเทือน ต่อเยื่อในโพรงประสาทฟัน
นอ้ยท่ีสุด แนะน าให้ใชล้มและน ้ าลดความร้อน ระหว่างกรอลดซ่ีฟันดว้ยเคร่ืองมือชนิด
หมุนแบบต่าง ๆ (Rotary instruments) 
6.ฟันท่ีรับการรักษาคลองรากแลว้ อาจตอ้งท าแกน (Core) หรือ แกนและเดือย (Dowel & 
Core) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการยดึอยู ่และ รูปทรงตา้น 
7.สุขภาพของเยือ่ปริทนัต ์ควรไดรั้บการดูแลก่อนหรือระหว่างการบูรณะรักษา การสงวน
ไวซ่ึ้งโครงสร้างรองรับต่าง ๆ ควรเป็นขอ้พิจารณาล าดบัแรกเม่ือออกแบบ   และสร้างฟัน- 
ปลอมชนิดติดแน่น ควรเตรียมซ่ีฟันไดอ้ย่างสัมพนัธ์กบัเน้ือเยื่อท่ีมีสุขภาพดี   เส้นขอบ
ดา้นเหงือกไม่ควรลุกล ้า เยือ่บุผวิชนิดเกาะยดึ    (Epithelial   Attachment) 
 
     ค.  การพมิพ์ปาก 
1.ควรเลือกวสัดุพิมพป์ากดว้ยเหตุผลเก่ียวกบั สมบติัทางฟิสิกส์ เคมี และสมบติัดา้นการ
ท างานวา่ ดีเหมาะสมกบัปัญหาทางคลินิกท่ีก าลงัรักษาบ าบดั 
2.วสัดุพิมพ์ปากท่ีใช้ ควรมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ สภาทันตวสัดุอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทนัตกรรม แห่งสมาคมทนัตแพทยอ์เมริกนั (ADA Council on Dental Materials, 
Instruments, and Equipment) 
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3.การใชถ้าดพิมพป์ากจ าเพาะบุคคลชนิดเตม็ปาก อาจช่วยพิมพป์ากเม่ือใชว้สัดุพิมพป์าก
ชนิดหยุน่ตวัไดป้ระเภทต่าง ๆ (Elastomeric   Impression   Materials) 
4.อาจแยกเห งือกโดยใช้วิ ธี การทาง เ ชิ งกล เค มี  ห รือ  วิ ธีการผ่ าตัดด้วยไฟฟ้า 
(Electrosurgical Method) 
             ก.   เหงือกควรมีสุขภาพดี ปราศจากการอกัเสบ ก่อนกรอเตรียมฟันคร้ังสุดทา้ย 
             ข.   ตอ้งระมดัระวงัไม่ท าลายเยือ่บุผวิชนิดเกาะยดึ (Attached gingiva) 

       ไม่วา่จะใชว้ธีิการแยกเหงือกวธีิใด ๆ 
             ค.   เชือกแยกเหงือก ท่ีมีสารอีพิเนพฟริน (Epinephrine) ไม่ควรน ามาใชก้บั 
                   ผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบหวัใจและหลอดเลือดบางประเภท ผูป่้วยท่ีมี 

       การท างานของต่อมธยัรอยดม์ากเกินปกติ   หรือ   ผูมี้ประวติัภูมิแพ ้
       สารอีพิเนพฟริน 

             ง.   วธีิการผา่ตดัดว้ยไฟฟ้าเพื่อเตรียมเหงือก ไม่ควรใชก้บัผูป่้วย 
        ผูใ้ชเ้คร่ืองช่วยจงัหวะการเตน้หวัใจ   (Cardiac pacemaker) 

5.การคงไวซ่ึ้งสุขภาพเหงือกท่ีดีนั้น สัมพนัธ์ตรงต่อการกระท าท่ีรอยต่อระหว่างฟัน และ
เยือ่ปริทนัต ์  โดยอุดมคติแลว้ การพิมพป์ากไม่ควรขยายลึกลงไปใตข้อบเหงือก อยา่งไรก็
ตาม บางสถานการณ์ทางคลินิก อาจจ าเป็นตอ้งวางขอบใตเ้หงือก    เทคนิคใด ๆ ท่ีรุกล ้า 
และดนัเหงือกนั้น ควรเกิดการชอกช ้านอ้ยท่ีสุด 
 
     ง.  การบันทกึระหว่างด้านบดเคีย้ว 
1.ช่วงเวลารอก่อนยดึวสัดุท่ีเป็นรอยบนัทึกดา้นบดเค้ียวกบัช้ินหล่อ เพื่อยดึตรึงช้ินหล่อกบั
เคร่ืองจ าลองขากรรไกรควรมีความเหมาะสม ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงความเท่ียงวสัดุ
บนัทึกนั้นนอ้ยท่ีสุด 
2.การแยกนัด ให้ผูป่้วยมาอีกคร้ัง เพื่อบนัทึกสบฟัน หลงัจากไดช้ิ้นหล่อปฏิบติัการท่ีได้
ถอดแยกออกจากรอยพิมพแ์ลว้   จะช่วยใหพ้ิสูจนส์อบรอยบนัทึกได ้ในขณะท่ีผูป่้วยยงัอยู ่
3.มีวสัดุหลายชนิด และเทคนิคหลายแบบ ท่ีให้ช้ินรอยบันทึกด้านสบฟันท่ีเท่ียงตรง
แม่นย  า ความชอบส่วนตวั และ กรณีแวดลอ้มทางคลินิก จะบ่งบอก ก าหนดวธีิใช ้
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4.ให้ตดัแต่งรอยสบบนัทึกระหว่างดา้นบดเค้ียว จนเหลือเพียงแต่รอยประทบัของปุ่มฟัน
เท่านั้น ช้ินหล่อจะวางต าแหน่งบนรอยสบบนัทึกไดอ้ย่างถูกตอ้ง ก่อนน าไปยดึในเคร่ือง
จ าลองขากรรไกร 
5.หากบูรณะฟันเพียงบางซ่ี อาจใชฟั้นตรงขา้มท่ีไม่ไดก้รอ สร้างรอยบนัทึกระหว่างดา้น
บดเค้ียว    ควรใชว้สัดุบนัทึกโดยไม่เพิ่มมิติด่ิงสบฟัน    ทั้งน้ีเพราะอาจส่งผลคลาดเคล่ือน
ได ้เม่ือยดึช้ินหล่อปฏิบติัการ 
6.การบนัทึกรอยดา้นบดเค้ียว ลกัษณะท่ีฟันไม่สบกนัทั้งสองขา้ง   ควรบนัทึกไวท้ั้งสอง
ซีกขากรรไกร (ซา้ย-ขวา)   ทนัตแพทยค์วรน าทางใหผู้ป่้วยเขา้สู่ต  าแหน่งสัมพนัธ์ในศูนย ์  
และ/หรือ ต าแหน่งเคล่ือนเยื้องดา้นขา้ง 
7.ช้ินโปรแกรมดา้นบดเค้ียว (Occlusal programmer) หรือช้ินคลุมฟันเลก็ ๆ (Jig) จะให้
สัมผสัการสบนั้นหยดุในแนวด่ิง ท่ีมิติด่ิงท่ีตอ้งการเปิดห่าง และ วิธีการน้ีช่วยจดัต าแหน่ง
หวัขอ้ต่อขากรรไกรทั้งสองขา้งในต าแหน่งเหมาะสม 
8.ช้ินบนัทึกต าแหน่งเยื้องขา้ง อาจท าโดย น าทางให้ผูป่้วยเคล่ือนไปดา้นขา้ง จนยอดปุ่ม
ฟันบน-ล่าง ชนสัมผสักนั และ ความสัมพนัธ์ ณ ต าแหน่งน้ีจะถูกบนัทึกดว้ยวสัดุ 
9.การบนัทึกความสัมพนัธ์ในศนูย ์เพื่อยดึช้ินหล่อเขา้กบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ควรมีช้ิน
บนัทึกจ านวนอยา่งนอ้ยสองช้ินดว้ยกนั 
10.หากช่องท่ีซ่ีฟันหายไปมีขนาดใหญ่หรือกวา้งมาก การบนัทึกระหว่างด้านบดเค้ียว
ส าหรับฟันปลอมชนิดติดแน่น ควรท าโดยใชฐ้านบนัทึกท่ีเสถียร ท่ีสร้างบนช้ินหล่อหลกั 
(Master cast) 
11.การสร้างรอยบนัทึกระหว่างดา้นบดเค้ียว การจดัต าแหน่งช้ินหล่อ และ การยดึช้ินหล่อ
เขา้กบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ถือเป็นความรับผดิชอบของทนัตแพทย ์
 
     จ.  งานบูรณะช่ัวคราว 
1.ช้ินงานบูรณะชัว่คราว ควรมีคุณภาพท่ีเท่าเทียมกบังานบูรณะช้ินจริง ไดแ้ก่ ขอบแนบ
สนิท สวยงาม รูปร่างและการใช้งาน ซ่ึงช่วยคงไวซ่ึ้งสุขภาพของฟันหลกั และเน้ือเยื่อ
รองรับต่าง ๆ 
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2.วสัดุหลายชนิดไดรั้บการยอมรับ และใชเ้ป็นงานบูรณะชัว่คราวต่าง ๆ    อิทธิพลต่อการ
เลือกใช้วสัดุนั้น ๆ คือ ต าแหน่งซ่ีฟันในขากรรไกร รูปแบบของการกรอเตรียมฟัน 
ระยะเวลาการใชง้านท่ีคาดหวงั ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานเพียงซ่ีเดียว หรือเป็นสะพานฟัน 
 
     ฉ.  ข้อพจิารณาด้านบดเคีย้ว 
1.ความสัมพนัธ์ลกัษณะปุ่มฟันต่อสันขอบของฟัน (Cusp-marginal ridge occlusal 
relationship) พบไดม้ากในการสบฟันธรรมชาติของผูใ้หญ่ ลกัษณะรูปแบบกายภาพน้ีอาจ
น ามาใชส้ร้างงานบูรณะ ไม่วา่จะเป็นงานหน่วยเดียว หรือ งานบูรณะหลายหน่วย 
2.ความสัมพนัธ์ลกัษณะปุ่มฟันต่อแอ่งกลางฟัน (Cusp-fossa   occlusal   scheme) ไม่ค่อย
พบในฟันธรรมชาติ ลกัษณะน้ีใช้บ่อยเพื่อช่วยให้ฟันท่ีอยู่ขา้งเคียงและฟันคู่สบ ท่ีมีการ
บูรณะดว้ยช้ินโลหะหล่อ ไดรั้บทิศทางแรงต่าง ๆ บดเค้ียว ลงสู่แนวแกนกลางของซ่ีฟัน 
มากข้ึน 
3.ลกัษณะการสบท างานเป็นกลุ่ม (Group-function Occlusion) อาจกระจายแรงบดเค้ียวไป
ยงัดา้นท างานขณะ (ขากรรไกร) เคล่ือนไปทางขา้ง 
4.เทคนิคการสร้างดา้นบดเค้ียว ลกัษณะท่ีเคล่ือนใชง้านจริง (Functionally generated path 
occlusion) เป็นวธีิการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ ต่อการพฒันาลกัษณะการสบท างานเป็นกลุ่ม 
ในงานบูรณะดว้ยช้ินงานบูรณะท่ีเป็นโลหะหล่อ 
5.ลกัษณะการสบประเภทปกป้องซ่ึงกนัและกนั   (Mutually protected occlusion) อาจ
เหมาะสม เม่ือสุขภาพเยือ่ปริทนัตข์องฟันหนา้ดีพอ   มีความสัมพนัธ์ของขากรรไกรชนิดซ่ี
กรามสัมพนัธ์แบบท่ีหน่ึง (Angle class I) และฟันหลงัไม่มีการเรียงตวัโคง้กลบัในลกัษณะ
ท่ีปุ่มฟันของฟันบน และล่าง สบกระแทกกนั เม่ือเคล่ือนขากรรไกรไปดา้นขา้ง 
6.การสบชนิดปกป้องซ่ึงกนัและกนัน้ี ฟันหน้าสัมผสักนั เม่ือขากรรไกรล่างเคล่ือนออก
นอกศนูยใ์นทิศทางใด ๆ การสบสนิทระหว่างปุ่มฟันเกิดพร้อม ๆ กนั ณ ต าแหน่งสัมพนัธ์
ในศูนย ์และแรงบดเค้ียวถูกถ่ายลงไปยงัแนวแกนรากของฟันหลงั ฟันหนา้จะปกป้องฟัน
หลงัเม่ือมีการเคล่ือนไปนอกศูนยส์บ และฟันหลงัจะปกป้องฟันหนา้เม่ือสบในต าแหน่ง
ระหวา่งปุ่มฟัน (Intercuspal position) 



หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั ในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศพัทท์นัตกรรมประดิษฐ์, สมรรถนะวชิาชีพ:        วเิชฏฐจิ์นดาวณิค 

Principles Concepts and Practices in Prosthodontics 1989,  The Glossary of Prosthodontic Terms:   by The Academy of Denture Prosthetics 
Professional Competency  Edited and translated by Vichet Chindavanig 

49 

7.การสัมผสักนั (ของซ่ีฟัน) ท่ีนอกศูนยส์บ ณ ต าแหน่งดา้นเกิดดุล (Balancing side) ถูก
พิจารณาว่าเป็นลกัษณะท่ีไม่ตอ้งการ ทั้งในกลุ่มการสบประเภทสบท างานเป็นกลุ่ม หรือ
การสบชนิดปกป้องซ่ึงกนัและกนั 
8.เม่ือบูรณะฟันหนา้ ตอ้งระวงัเร่ืองการครอบเหล่ือมกนั (Overlap) ของซ่ีฟันในแนวด่ิง
และแนวระนาบ และต้องระวงัเร่ืองลักษณะรูปทรงด้านล้ินของซ่ีฟันบนท่ีบูรณะนั้ น 
เพื่อใหก้ารเคล่ือนบดเค้ียวราบร่ืน เม่ือเคล่ือนขยบัขากรรไกรไปในทิศต่าง ๆ 
9.หากมิติด่ิงสบฟัน จ าเป็นตอ้งถูกเพิ่มข้ึนหรือลดลงดว้ยงานบูรณะ แนะน าว่า ควรมีเวลา
หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ใหผู้ป่้วยใชร้ะยะมิติด่ิงท่ีตอ้งการนั้นเสียก่อน ก่อนจะสร้าง
งานบูรณะท่ีเป็นช้ินจริง หรือช้ินถาวร (Definitive restoration) 
 
     ช.   การลองช้ินงานหล่อ และพสูิจน์สอบ  (Casting Try-in and Verification)         
1.เม่ือแกะงานครอบชัว่คราวออก ควรตรวจฟันท่ีกรอเตรียมไวแ้ลว้นั้นอยา่งระมดัระวงั ว่า 
ปราศจากซีเมนตท่ี์ใชย้ดึชัว่คราว หรือ เศษส่ิงสกปรกอ่ืน ๆ ก่อนท่ีพยายามใส่ครอบช้ินงาน
บูรณะช้ินถาวรลงไป 
2.ก่อนท่ีจะยึดหรือใส่งานบูรณะช้ินจริงลงบนฟันท่ีไดก้รอเตรียม อาจใชก้ลอ้งจุลทรรศน์
ชนิดสองตา ตรวจสอบพื้นผิวภายในช้ินงานหล่อบูรณะต่าง ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า ปราศจาก
ปุ่มเมด็เลก็ ๆ ท่ีเกิดจากวสัดุหล่อแบบ หรือส่ิงปนเป้ือนจากชั้นวสัดุท่ีเคลือบฉาบผวิช้ินงาน 
3.อาจใชว้สัดุแสดงผวิ (Disclosing medium) ตรวจสอบผวิดา้นในของช้ินงานบูรณะว่า   มี
ขอ้บกพร่องใดบา้ง ท่ีท าใหช้ิ้นงานไม่ลง หรือเขา้ท่ีอยา่งสนิทแนบกบัฟันท่ีเตรียม 
4.ดา้นประชิดของช้ินงานบูรณะประเภทติดแน่น ตอ้งสัมผสักบัซ่ีฟันขา้งเคียงแน่นพอดี ท่ี
ใหไ้หมขดัซอกฟันผา่นได ้ทั้งน้ีเพื่อคงไวซ่ึ้งสุขอนามยัท่ีดีของช่องปาก 
5.การออกแบบฟันแขวนหรือพอนทิกนั้น ควรใหส้ัมผสักบัสันเหงือกว่างอยา่งไม่มีแรงกด
เกิน (Passive manner) 
6.ควรออกแบบส่วนปลายล่างของพอนทิก และปรับแต่งใหผู้ป่้วยสามารถเขา้ถึงได ้เพื่อท า
ความสะอาดดว้ยวธีิต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
7.การปรับด้านบดเค้ียวบนงานบูรณะช้ินถาวร ควรกระท าโดยใช้เข็มกรอ ท่ีผิวเรียบ
ละเอียด   ประกอบกบัใชว้สัดุตวักลางท่ีมีลกัษณะเป็นแผน่บาง เพื่อท าเคร่ืองหมายรอยสบ 
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8.แถบพิสูจน์รอยสบ (Articulating strip) หลายแบบ หลายสี อาจใช้เพื่อช่วยจ าแนก
แยกแยะความต่าง ของการสบในศูนย ์และการสบนอกศูนยท่ี์สบไม่ราบร่ืน ท่ีตรวจสอบ
แกไ้ข ในขั้นตอนกรอปรับแต่งช้ินงานถาวร 
9.อาจใชว้ิธีการน ามายดึใหม่ต่าง ๆ วิธีกนั (Remount procedures) มาช่วยปรับแต่งช้ินงาน
ถาวร หากจ านวนซ่ีฟันท่ีบูรณะนั้นมีมากซ่ี 
10.เม่ือจดัวางช้ินบูรณะเขา้ท่ีบนซ่ีฟันแลว้ หากมีทางเขา้ถึงได้ ควรตกแต่งส่วนขอบช้ิน
บูรณะชนิดโลหะหล่อบนซ่ีฟันนั้น 
11.เพื่อให้ไดง้านบูรณะเซรามิกท่ีสวยสมบูรณ์    ทนัตแพทยค์วรท าการตกแต่ง ลกัษณะ
จ าเพาะท่ีผวิหนา้เป็นขั้นสุดทา้ย ตกแต่งรูปร่าง รูปเคา้ และปรับแต่งสีฟันเม่ือผูป่้วยอยูด่ว้ย 
12.ฟันปลอมติดแน่นท่ีต าแหน่งฟันหนา้ ควรพยงุรองรับริมฝีปาก และสวยงามเป็นท่ีพอใจ
ของผูป่้วย และเหมาะต่อขอ้ก าหนดการออกเสียง การใชง้านดว้ย 
13.การทดสอบลองใส่ ควรประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีตอ้งพิสูจน์สอบ คือ การลงเขา้ท่ี
อย่างสมบูรณ์ของช้ินหล่อ ความแนบสนิทของขอบช้ินงาน ตรวจพิสูจน์ช่องว่างบริเวณ
ซอกฟัน และรูปเคา้ ทั้งน้ีเพื่อผลต่อสุขภาพของเยือ่ปริทนัต ์
 
     ซ.  การยดึติด (Cementation) 
1.ก่อนการยดึ ควรขดัโลหะซ ้ า และขดัผิวพอร์ซเลน หรือเผาเคลือบ ณ ต าแหน่งท่ีไดมี้การ
กรอแต่ง 
2.การยดึช้ินงานชัว่คราวดว้ยวสัดุฉาบยดึชัว่คราว อาจบ่งบอกถึงการตอบสนองของเน้ือเยือ่
และผูป่้วย 
3.วสัดุซีเมนตท่ี์เลือกใชย้ดึ ควรมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด ของสภาทนัตวสัดุอุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือแห่งสมาคมทนัตแพทยอ์เมริกนั 
4.วสัดุฉาบยดึชนิดต่าง ๆ มีใหเ้ลือกใชส้ าหรับงานบูรณะ ทนัตแพทยค์วรเลือกวสัดุฉาบยดึ 
ดว้ยคุณสมบติัทางฟิสิกส์ เคมี และคุณสมบติัต่อการใชง้านท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อสถานการณ์
ทางคลินิกแต่ละแบบ 
5.ซ่ีฟันควรได้รับการท าความสะอาด แยกออก (Isolated) ท าให้แห้งในท่ีซ่ึงบ่งช้ี ขั้น
สุดทา้ยควรทาวานิชเคลือบผวิส าหรับโพรงฟัน (Cavity vanish) ก่อนยดึติด 
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6.การผสมวสัดุฉาบยดึ ควรปฏิบติัตามค าแนะน าจากบริษทัผูผ้ลิต อยา่งเคร่งครัด 
7.หากมีงานบูรณะหลายช้ินแยกกนั และจะน ามายดึเขา้ท่ี ช้ินงานแต่ละช้ิน ควรแยกยดึ ไม่
ท าพร้อมกนั ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ทุกช้ินลงเขา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์ 
8.ภายหลงัวสัดุฉาบยึดแข็งตวัแล้ว วสัดุส่วนเกินทั้งหมดตอ้งถูกก าจดัออก เพื่อมิให้เป็น
วตัถุแปลกปลอมท่ีท าใหเ้หงือกระคายเคือง 
9.หากจ าเป็นควรตรวจการสบฟันซ ้ าอีกคร้ัง ภายหลงัจากยดึติด และปรับแต่ง 
10.ควรอธิบายและสอนผูป่้วย เก่ียวกบัเร่ืองขั้นตอนการรักษาสุขภาพช่องปาก ดว้ยอุปกรณ์
ช่วย เช่น เคร่ืองมือท่ีใชท้  าความสะอาดซอกฟัน และบริเวณส่วนท่ีแนบประชิดกบัเหงือก
ของพอนทิก 
11.ควรนดัผูป่้วยอีกคร้ังหลงัจากยดึติดฟันปลอมไปแลว้เพื่อดูแลติดตามผล  
 
     ฌ.  การนัดกลบัมาตรวจเป็นระยะ 
1.ควรถือวา่ การนดักลบัมาตรวจ ติดตามเป็นระยะ เป็นส่ิงจ าเป็นส่วนหน่ึง ภายหลงัใส่ฟัน
ดว้ยงานฟันปลอมชนิดติดแน่น หากพบแนวโน้มของปัญหาแต่เน่ิน ๆ อาจช่วยป้องกนั
ความลม้เหลวต่าง ๆ แบบของช้ินงานบูรณะนั้นได ้
 

lll. ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ 

 
     ก.  การปรับปรุงขั้นตอนตรวจวนิิจฉัย และรักษาเพือ่เตรียมงาน 
1.การสบฟันควรเหมาะสมกบัการท างานของระบบเคร่ืองเค้ียว (Stomatonagtic system) 
ในลกัษณะปกติ อาจจ าเป็นตอ้งรักษาผูป่้วยดว้ยเฝือกฟัน (Occlusal splint) ปรับแต่งดา้น
บดเค้ียว หรือจดัฟัน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการท างานอยา่งสมดุลราบร่ืนระหว่างกลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ
ขากรรไกร และดา้นบดเค้ียวของฟัน 
2.สุขภาพเยื่อปริทันต์ของผูป่้วยเป็นข้อพิจารณาท่ีส าคัญ ในการรักษาด้วยฟันปลอม
บางส่วนชนิดถอดได ้
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3.ช้ินหล่อวินิจฉัยท่ียึดตรึงกบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ช่วยช้ีต าแหน่งส่วนประกอบฟัน
ปลอมบางส่วนถอดได ้ท่ีสัมพนัธ์กบัการออกแบบ สัมพนัธ์กบัความงาม และสัมพนัธ์กบั
การใช้งาน   อีกทั้ งยงัสามารถประเมิน ข้อก าหนดต้องการต่าง ๆ ด้านมิติและขนาด 
ส าหรับการวางต าแหน่งเรสท ์และการกรอเตรียม 
4.ช้ินหล่อวินิจฉยัเป็นส่ิงจ าเป็น ต่อการประเมินระดบัการเตรียมช่องปาก และการตกแต่ง
ฟัน เพื่อออกแบบโครงสร้างฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
5.แผนการเตรียมช่องปากท่ีวางไว ้และการกรอตกแต่งฟัน อาจท าบนช้ินหล่อวินิจฉยัก่อน
การเตรียมจริงในผูป่้วย และ สามารถรองรับการน าทางก่อนไปสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีท าใน
ช่องปากจริง 
6.จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม (Dental surveyor) เพื่อก าหนดหา ความคอด 
และระนาบน า ท่ีสัมพนัธ์กบัแนวทางการถอดใส่ ท่ีไดว้างแผนไวบ้นช้ินหล่อวนิิจฉยั 
7.ระนาบน า (Guiding plane) คือ พื้นผิวขนานท่ีสัมผสักบัส่วนแขง็ตรึงของช้ินฟันปลอม
บางส่วนชนิดถอดได ้ผิวระนาบน าท่ีพอเพียงเหมาะสม ควรถูกวางแผนไวก่้อน เพื่อสร้าง
ทิศทางการใส่ และ ถอดฟันปลอม 
8.ดว้ยเหตุผลท่ีช้ินหล่อวินิจฉยัท าโดยวิธีการใชถ้าดพิมพป์ากส าเร็จรูป และวสัดุพิมพป์าก
ชนิดหนืด ดงันั้นมนัอาจไม่สะทอ้นสภาวะท่ีขยบัพบัได ้ของกายวิภาคและการโคง้พบัของ
เยือ่อ่อน ตวัอยา่งเช่น ความลึกของรอยพบั (Vestibular depth) การเคล่ือนขยบัของแถบเน้ือ
ยดึ (Frenum) 
 
     ข.  การออกแบบ การสร้าง และการจ าแนก 
1.การวางแผนการรักษา การเตรียมช่องปาก และการออกแบบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอด
ได ้เป็นความรับผิดชอบในวิชาชีพ ท่ีตอ้งท าโดยทันตแพทย ์ก่อนท่ีช้ินหล่อหลกัจะถูก
ส่งไปยงัห้องปฏิบติัการทนัตกรรม เพื่อผ่านขั้นตอนการสร้างช้ินอวยัวะเทียม หรือฟัน
ปลอมนั้น ๆ 
2.การจ าแนกประเภทของขากรรไกรท่ีมีฟันไม่ครบ ควรจ าแนกโดยจกัษุพิสัยไดโ้ดยพลนั 
การจ าแนกน้ี ควรแยกแยะระหวา่งฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดท่ี้รองรับโดยเน้ือเยือ่และ
ฟัน กบัชนิดท่ีรองรับดว้ยฟันเพียงอยา่งเดียว 
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3.ปรัชญาแห่งการรองรับของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดน้ั้น อยู่บนพื้นฐานการเลือก 
และ การขยายพื้นท่ีเพื่อกระจายแรงบดเค้ียว 
4.วตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ขององคป์ระกอบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้คือ การรองรับ
โดยเรสท์บนฟันหลกั และโดยฐานฟันปลอมบนพื้นท่ีสันเหงือกว่าง ได้การยึดอยู่โดย
ตะขอ และเลือกถ่ายแรงโดยส่วนประกอบท่ีแขง็ตรึงของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
5.ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดค้วรบูรณะความเป็นหน่ึงเดียวของขากรรไกร หรือความ
ต่อเน่ืองของซ่ีฟันท่ีเรียงตวั (Arch integrity) ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการเปล่ียนแปลงขากรรไกร
บนและล่าง 
6.ขอ้พิจารณาท่ีส าคญัของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้คือ คงไว ้และฟ้ืนฟู สุขภาพฟัน
ธรรมชาติท่ีเหลือ และโครงสร้างรองรับอ่ืน ๆ และควรหลีกเล่ียงการกดท่ิมเน้ือเหงือก จาก
ส่วนของฟันปลอมหรือช้ินอวยัวะเทียมนั้น 
7.เม่ือใดก็ตาม ท่ีฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ ไดรั้บการรองรับจากทั้งฟันธรรมชาติ 
และสันเหงือกวา่ง การออกแบบน้ีควรใชห้น่วยรองรับต่าง ๆ ท่ีมีศกัยภาพสูงสุด 
8.ส าหรับบางกรณีนั้นเม่ือออกแบบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้การรองรับและความ
เสถียร เป็นส่ิงส าคญัเช่นเดียวกบัการยดึอยู ่  
9.การยดึอยู่ของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้เป็นส่ิงส าคญัต่อการบริหารจดัการผูป่้วย 
โดยเฉพาะในช่วงเดือนแรก หลงัจากใส่ฟัน 
10.ควรสร้างฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ท่ีถ่ายทอดแรงจากดา้นบดเค้ียว ลงสู่แนวใกล้
ขนานต่อแกนฟันหลกั 
11.การออกแบบ รูปเคา้ และการตกแต่งขั้นสุดทา้ย ส าหรับฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
ควรมีผลต่อการลดปริมาณการติดของอาหาร 
12.การส ารวจช้ินหล่อวินิจฉัย และช้ินหล่อหลกั เป็นส่ิงจ าเป็น ต่อการสร้างช้ินฟันปลอม
บางส่วนชนิดถอดได ้
13.วธีิหน่ึงท่ีจะการกระจายแรงไปสู่ฟันหลกั คือ การใชฟั้นหลกัหลายซ่ี 
14.ฟันกรามนอ้ยท่ีแยกอยู่ซ่ีเดียวโดด ๆ และประชิดกบัส่วนทา้ยของฐาน ท่ีไม่มีฟันซ่ีอ่ืน
ใดรองรับอีก (Distal extension) อาจไม่พอเพียงต่อการเป็นฟันหลักเอก (Primary 
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Abutment) ของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้การคาดหวงัอายุการใชง้านอาจดีข้ึนได ้
โดยการเฝือกฟันธรรมชาตินั้นดว้ยฟันปลอมบางส่วนชนิดติดแน่น 
15.แรงบิดงัด (Torque) ท่ีเกิดท่ีฟันหลักและกระดูกรองรับสันเหงือกของฟันปลอม
บางส่วนชนิดถอดได ้ชนิดทา้ยยื่น (Distal extension) ควรถูกควบคุมและลดปริมาณลง 
ดว้ยรูปลกัษณะต่าง ๆ ของแบบตะขอ 
16.ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดท่ี้เป็นชนิดฐานทา้ยยืน่ อาจใชห้น่วยควบคุมแรงเครียด 
(Stress director) เพื่อลด และ กระจายแรงเครียดต่อฟันหลกั 
17.ควรออกแบบส่วนเช่ือมหลกั (Major connector) ชนิดต่าง ๆ ใหมี้ความแขง็ตรึง เพื่อ
กระจายแรงไปยงัขากรรไกร 
18.ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ส่วนใหญ่เคล่ือนขยบัเม่ือใช้งาน ปริมาณ และทิศ-
ทางการเคล่ือนขยบั เป็นผลจากอิทธิพลของส่วนโครงสร้างรองรับ ลกัษณะการออกแบบ
ช้ินงาน และความสนิทแนบของส่วนโครงและส่วนฐาน 
19.ฐานของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้  ท่ีไดก้ารพยงุรับจากสันเหงือกว่าง ไม่ควรกด
เยือ่อ่อน เวน้แต่ระหวา่งท างานบดเค้ียว 
20.กลุ่มฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดท่ี้ฟันพยุงรับ และ ชนิดท่ีมีทั้งฟันและเน้ือเยือ่พยุง
รับนั้น ควรไดก้ารพยงุรับอยา่งเหมาะสมระหวา่งการรับแรงบดเค้ียว 
21.รูปร่างฐานฟันปลอมของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดช้นิดทา้ยยืน่ ควรคลา้ยกบัของ
ฟันปลอมทั้งปาก การปรับแต่งอาจก าหนดไดด้ว้ยทิศทางการใส่ฟันปลอม 
22.การส ารวจช้ินหล่อในงานฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ความสัมพนัธ์ของแกนด่ิง
เคร่ืองส ารวจต่อช้ินหล่อ เป็นส่ิงก าหนดบ่งช้ี ถึงทิศทางท่ีเหมาะสมในการใส่ และถอด 
ของงานบูรณะท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
23.ควรกรอปรับแต่งรูปเคา้ของฟันหลกั ท่ีมีลกัษณะไม่เหมาะสม ควรสร้างผิวระนาบน า 
และแอ่งเรสท ์ก่อนพิมพป์ากเพื่อท าช้ินหล่อหลกั 
24.งานบูรณะประเภทติดแน่นต่าง ๆ ชนิดท่ีใชเ้ป็นฟันหลกัส าหรับฟันปลอมบางส่วนชนิด
ถอดได ้ควรประกอบดว้ย ผิวระนาบน า แอ่งเรสท ์ส่วนท่ีให้ความเสถียร และส่วนพื้นท่ี
เกาะยดึต่าง ๆ 



หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั ในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศพัทท์นัตกรรมประดิษฐ์, สมรรถนะวชิาชีพ:        วเิชฏฐจิ์นดาวณิค 

Principles Concepts and Practices in Prosthodontics 1989,  The Glossary of Prosthodontic Terms:   by The Academy of Denture Prosthetics 
Professional Competency  Edited and translated by Vichet Chindavanig 

55 

25.ฟันปลอมชนิดติดแน่นท่ีใช้ประกอบร่วมกบัฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ควรถูก
ส ารวจส่วนรูปเคา้ในระยะต่าง ๆ คือ ขณะท่ียงัอยูใ่นรูปสถานะของช้ินข้ีผึ้ง, เม่ือไดเ้ป็นช้ิน
โลหะหล่อออกมาแลว้, หลงัจากปะพอกผวิ, และก่อนยดึติดในปาก 
26.หน่วยยดึรอง (Indirect retainer) ไดท้ าใหเ้กิดจุดอา้งอิง ส าหรับฟันปลอมบางส่วนชนิด
ถอดได ้และ ช่วยใหแ้รงกระจายออกไปยงัโครงสร้างอ่ืน นอกจากซ่ีฟันหลกั 
27.หน่วยยึดหลกัหรือตะขอ (Direct retainer, clasp) ไม่ควรมีแรงกระท าต่อฟันหลกั 
ขณะท่ีช้ินฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดก้  าลงัเคล่ือนลงเขา้ท่ี และขณะพกั 
28.กรณีฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดแ้บบทา้ยยืน่นั้น หน่วยยดึชนิดพิเศษ ท่ีมีโครงสร้าง
ภายในซ่ีฟัน (Intra-coronal retainers) และภายนอกซ่ีฟัน (Extra-coronal direct retainers) 
แบบต่าง ๆ อาจถูกน ามาใชร่้วมกบั หน่วยกลไกควบคุมแรง (Stress directing device) แบบ
ต่าง ๆ  
29.เม่ือเป็นไปได ้ส่วนประกอบดา้นเกาะประคอง (Reciprocation) ของหน่วยยดึ (ตะขอ
ประคองฟัน) ควรมีระดบัสัมพนัธ์ท่ีเท่ากนักบัระดบัเส้นส ารวจดา้นตรงขา้มของซ่ีฟันนั้น 
ทั้งน้ี เพื่อลดปริมาณแรงท่ีไม่พึงประสงคต่์อฟันหลกัใหน้อ้ยท่ีสุด 
30.แต่ละหน่วยยดึนั้น (ตะขอ) ตอ้งการการโอบประคอง เพื่อลดการขยบัเคล่ือนของซ่ีฟัน
หลกั ระหวา่งการใส่ และถอดฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
31.เพื่อให้หน่วยยึดมีประสิทธิภาพ ส่วนโครงสร้างของโครงโลหะควรสัมผสัฟันหลกัท่ี
พื้นผวิ สามต าแหน่ง หรือมีพื้นท่ีโอบลอ้มรอบซ่ีฟันมากกวา่ 180 องศา  
32.เม่ือการปรากฏเห็นเป็นขอ้พิจารณา ควรเลือกออกแบบหน่วยยึดหลัก (ตะขอ) ท่ี
มองเห็นส่วนโลหะนอ้ยท่ีสุด 
33.ช้ินวดัความคอด (Undercut Gauge) เป็นตวัก าหนดปริมาณความคอดใตส่้วนป่อง ณ 
บริเวณท่ีไดเ้ลือกไว ้และเป็นตวัก าหนดปริมาณระยะทางท่ีตะขอเกาะยึดตอ้งดีดตวั หรือ
เปล่ียนรูป เพื่อเคล่ือนผา่นส่วนป่องของฟัน 
34.หน่วยยดึหลกั (ตะขอ) ต่าง ๆ   ไม่ควรเขา้ไปอยูใ่นส่วนคอดท่ีตอ้งมีการดีดตวัของตะขอ
มากเกินกวา่ ก าลงัทนทานสูงสุดของโลหะท่ีใช ้
35.เรสทจ์  านวนมากต าแหน่ง และส่วนประกอบท่ีรองรับอ่ืน ๆ อาจเป็นขอ้ดี ต่อการถ่าย
กระจายแรงต่าง ๆ ไปยงัฟันธรรมชาติท่ีเหลือ 
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36.เรสท์บนด้านบดเค้ียว และบนดา้นปลายตดัของฟันเป็นองค์ประกอบส าคญัของฟัน
ปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ดว้ยเหตุท่ีช่วยตา้นแรงในแนวระนาบและแรงในแนวด่ิงต่าง ๆ 
ซ่ึงถ่ายมาจากช้ินฟันปลอมนั้น ส่วนประกอบอ่ืนท่ีสัมผสัฟันเหนือเส้นส ารวจ อาจช่วยเพิ่ม
ความเสถียร 
37.ควรวางส่วนเช่ือมหลกั (Major connector) ณ ต าแหน่งหลีกเล่ียงไม่กดเหงือก ส่วน
เช่ือมหลกัท่ีสัมผสัส่วนชองช่องปากใดท่ีเคล่ือนขยบัขณะใชง้าน ควรเขา้กนัได ้
38.การวดัระยะห่าง ระหว่างพื้นช่องปากท่ีเคล่ือนขยบัได ้กบัขอบเหงือกดา้นล้ิน เป็นเร่ือง
จ าเป็นต่อการเลือกชนิด และการวางต าแหน่งของส่วนเช่ือมหลกัในขากรรไกรล่าง 
39.ส่วนเช่ือมหลกันั้น ไดเ้ช่ือมต่อฐานฟันปลอมหน่ึงส่วนหรือมากกว่า กบัส่วนอ่ืน ๆ ของ
ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้และไดช่้วยกระจายแรงต่าง ๆ ท่ีเกิดขณะใชง้าน 
40.มุมระหว่างส่วนเช่ือมรอง (Minor connector) ท่ีอยูใ่นแนวด่ิงกบัเรสท ์บนดา้นบดเค้ียว 
ควรมีค่านอ้ยกวา่ 90 องศาเลก็นอ้ย 
41.ไม่แนะน าให้ใชฐ้านฟันปลอมชนิดนุ่มอย่างถาวร กบัฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
หรือในขั้นสุดทา้ยท่ีสร้างช้ินงาน 
42.กรณีเม่ือฟันท่ีเหลือลม้เอียง และลกัษณะน้ีเป็นขอ้บ่งบอกว่า เป็นขอ้ห้ามใชส่้วนเช่ือม
หลกัดา้นล้ิน (Lingual major connector) แบบปกติ อาจใชส่้วนเช่ือมหลกัชนิดแท่งโลหะ
ทางดา้นริมฝีปาก (Labial bar) ในขากรรไกรล่าง 
43.แท่งโลหะชนิดต่อเน่ือง ท่ีประกอบกบับานพบั ซ่ึงใชด้า้นริมฝีปากอาจน ามาใชใ้นผูป่้วย
ท่ีขาดฟันหลกัส าคญั มีรูปเคา้ของฟันท่ีไม่เหมาะสม และเป็นฟันท่ีวินิจฉัยว่า มีความไม่
แน่นอนเร่ืองอายุการใช้งาน หรือยงัเป็นท่ีสงสัย (ค าอธิบายเพิ่มเติม จากผูถ้อดความ – 
“แท่งโลหะชนิดต่อเน่ือง ท่ีประกอบกบับานพบั”ในท่ีน้ี คือ งาน Swinglock ใช ้ Hinge 
หรือบานพบั กบั Labial strut หรือแท่งดา้นริมฝีปากหลายหน่วยท่ีต่อเน่ืองกนั) 
44.การใชฟั้นพอร์สเลนควรเลือกใชอ้ย่างจ ากดั โดยท่ีฟันคู่สบจะตอ้งไม่ถูกเร่งให้สึก เม่ือ
ใชง้าน 
45.ควรพิจารณาใช้ฟันเรซ่ินอะคริลิก   ประกอบกบัฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดแ้บบ
ต่าง ๆ เม่ือปรากฏวา่ช่องวา่งระหวา่งสันเหงือกวา่งมีสภาพผดิปกติ 
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46.การเด้งตัวของตะขอแปรเปล่ียนได้ ทั้ งน้ีข้ึนกับความยาว ความหนา ความกวา้ง 
ลกัษณะความโคง้ ลกัษณะเรียวปลาย รูปร่างของภาคตดัขวาง องคป์ระกอบทางโลหะ และ
การปฏิบติัทางเทคนิคต่อตะขอ ระหวา่งการผลิตช้ินฟันปลอม 
47.เป็นความรับผิดชอบของช่างเทคนิคทันตกรรมท่ีจะปฏิบติัตามค าสั่งงานของทนัต
แพทย ์หรือการออกแบบโดยทนัตแพทย ์โดยสร้างช้ินโครงสร้างฟันปลอมบางส่วนชนิด
ถอดไดท่ี้แนบสนิท และไม่ท าลายช้ินหล่อหลกั หากบรรทดัฐานน้ีไดรั้บ แต่โครงโลหะไม่
ลงท่ีสนิทในปาก ความบกพร่องและขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น ไดเ้กิดก่อนการผลิต
ช้ินงาน 
48.โครงโลหะฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ ต้องไม่ท าให้เกิดการไม่สบสัมผสักัน
ระหวา่งฟันธรรมชาติ เวน้แต่ไดมี้การวางแผนเพิ่มมิติด่ิงไวก่้อนแลว้ 
49.ฟันหลกัท่ีถูกคร่อมทบัโดยฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้สามารถช่วยพยงุรับได ้
50.ฟันหลกัท่ีถูกคร่อมทบัท่ีพยงุรองรับฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้อาจสัมผสักบัโครง
โลหะ หรือส่วนฐานฟันปลอมท่ีเป็นเรซ่ินอะคริลิก 
51.ประโยชน์ท่ีเรซ่ินอะคริลิกสัมผสักบัฟันหลกัท่ีถูกคร่อมทบั ในฟันปลอมบางส่วนชนิด
ถอดไดมี้ขอ้ดีหลายประการ คือ  ประการแรก ฟันหลกัอาจถูกปรับรูปร่าง หรือท าใหส้ั้นลง 
และ ปรับฐานฟันปลอมให้แนบดว้ยเรซ่ินท่ีแขง็ตวัไดเ้องหลงัผสม หรือใช้เรซ่ินท่ีเร่งการ
แข็งตวัไดด้ว้ยแสง ประการท่ีสอง ส่วนครอบโลหะท่ีวางทบัรากฟัน (coping) นั้น  อาจ
น ามายึดกบัซ่ีฟันภายหลังจากท่ีฐานฟันปลอมถูกปรับเขา้ท่ีแลว้  ประการท่ีสาม  ยงัมี
ปัญหาบางประการนอ้ยลงเม่ือพิมพป์ากเพื่อปรับช้ินหล่อ (Altered cast impression) หรือ
ฉาบฐานฟันปลอม และประการสุดทา้ย  ฐานฟันปลอมสามารถถูกปรับเขา้กบัฟันหลกั 
ภายใตป้ริมาณแรงท่ีส่งผา่นมาจากดา้นบดเค้ียวของฟันปลอมในระดบัท่ีเหมาะสม 
  
     ค.  การเตรียมฟัน  และการจัดการกบัเยือ่อ่อน 
1.เรสทบ์นดา้นบดเค้ียวควรมีลกัษณะเป็นรูปชอ้นและลึกมากข้ึนท่ีส่วนกลาง ดา้นมุมของ
เรสทท่ี์กรอเตรียมนั้น ควรท าใหม้น และรอยกรอเตรียมตอ้งถูกขดัเรียบเป็นอยา่งดี 
2.เรสทบ์นดา้นบดเค้ียว ท่ีไดเ้ตรียมไวบ้นผิวเคลือบฟันทั้งหมดท่ีเป็นแอ่งรูปชอ้นนั้น เป็น
การใหก้ารรองรับฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดท่ี้เหมาะสม 



หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั ในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศพัทท์นัตกรรมประดิษฐ์, สมรรถนะวชิาชีพ:        วเิชฏฐจิ์นดาวณิค 

Principles Concepts and Practices in Prosthodontics 1989,  The Glossary of Prosthodontic Terms:   by The Academy of Denture Prosthetics 
Professional Competency  Edited and translated by Vichet Chindavanig 

58 

3.แอ่งเรสทต่์าง ๆ ท่ีฟันหนา้ ควรเตรียมโดยปรับรูปเคา้ดา้นล้ินหรือบริเวณดา้นปลายกดั
ของฟัน ท่ีใหผ้ลลพัธ์โดยน าทางแรงลงสู่ทิศท่ีขนานกบัแกนยาวของฟัน หากการปรับแต่ง
รูปร่างไม่อาจท าได ้อาจตอ้งท างานบูรณะอ่ืนท่ีประกอบเป็นแอ่งเรสท ์
4.แอ่งเรสทต์อ้งมีความแขง็แรง ทนทานต่อแรงเครียดเม่ือใชง้าน และเป็นการเหมาะกว่าท่ี
เตรียมแอ่งเรสท์ในชั้นเคลือบฟัน หรือรองรับดว้ยงานบูรณะท่ีเป็นโลหะ แอ่งเรสท์ตอ้ง
สัมผสักบัโครงสร้างโลหะในแนวด่ิง แอ่งเรสทต์อ้งมนโคง้ มีรูปร่างตามโครงสร้างของ
กายวิภาคส่วนท่ีอยู่เหนือเหงือกของฟัน แอ่งเรสท์ควรมีความลึกพอ ท่ีจะป้องกนัการ
แตกหกัของเรสท ์  ฟันคู่สบดา้นตรงขา้มอาจตอ้งถูกกรอปรับ เพื่อใหข้นาดมวลของเรสท์
หนาพอเพียง 
5.หากเป็นไปได ้ต าแหน่งเรสทไ์ม่ควรอยูท่ี่ต  าแหน่งสบฟันท่ีเกิดข้ึนโดยนิสัย 
6.แอ่งเรสทบ์นปุ่มดา้นล้ิน (Cingulum rest seat) อาจถูกกรอเตรียมบนฟันธรรมชาติท่ีมีปุ่ม
ฟันดา้นล้ินโป่งนูนออกมา 
7.แอ่งเรสทบ์นปุ่มฟันน้ีควรมีเส้นขอบกลมกลืนกบัรูปเคา้ของผวิฟัน 
8.แอ่งเรสทบ์นปลายตดัของฟันหนา้ ควรมีรูปร่างเป็นรางร่องกน้กลมท่ีโคง้ขยายไปสู่ดา้น
ริมฝีปากของฟันหนา้ และขยายลงสู่ดา้นใกลเ้หงือกทางดา้นล้ิน โดยทัว่ไปแลว้ แอ่งเรสท์
แบบต่าง ๆ บนปลายตดัฟัน ใชก้บัฟันหนา้ล่าง 
9.แอ่งเรสทท่ี์เป็นร่องแถบยาวบนดา้นบดเค้ียว (Occlusal strap rest) คือ   เรสท ์บนดา้นบด
เค้ียวท่ีมีลกัษณะต่อเน่ืองกนั และ ขยายพื้นท่ีไปสู่ร่องกลาง (Central grooves) ของกลุ่มฟัน
ธรรมชาติหลายซ่ี เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเสถียรของฟันธรรมชาติเหล่านั้น 
10.ซ่ีฟันท่ีใช้เป็นฟันหลักต่าง ๆ ของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ ควรมีรูปเค้า ท่ี
เหมาะสม หรือไดมี้การปรับรูปเคา้นั้นไวแ้ลว้ หรือถูกบูรณะไวอ้ย่างท่ีตอ้งการ การปรับ
รูปทรงฟัน (Tooth alteration) เป็นส่ิงจ าเป็นปกติทัว่ไปส าหรับผูป่้วย ท่ีแรกใชฟั้นปลอม
บางส่วนชนิดถอดได ้
11.รูปเคา้ ส่วนป่อง อาจถูกกรอลด และ สร้างผิวระนาบน าข้ึน เพื่อช่วยการยดึอยู ่และเพื่อ
ความเสถียรของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
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12.ผวิระนาบน า ควรวางแนวอยูใ่นแนว การใส่-ถอด ช้ินฟันปลอม    โคง้ในแนวดา้นขา้ง
แกม้-ล้ิน ตามลกัษณะรูปเคา้ของฟัน ผิวระนาบน าควรมีลกัษณะตรงด่ิง ในแนวดา้นบด
เค้ียวไปยงัเหงือก และกระจายต าแหน่งมากเท่าท่ีเป็นไดใ้นขากรรไกร 
13.สมควรท าระนาบน าให้เสร็จสมบูรณ์ท่ีฟันหลกัซ่ีต่าง ๆ ท่ีไม่ตอ้งถูกบูรณะก่อนท า
ครอบฟันบนฟันซ่ีอ่ืน ๆ ดงันั้น ระนาบน านั้น ๆ จะช่วยเป็นแนวทางน าลกัษณะรูปเคา้ของ
ครอบฟัน 
14.ขอบมุมของฟันหนา้ท่ีเกซ้อนกนั และจะรองรับแผ่นดา้นล้ิน (Lingual plate) หรือ 
ตะขอต่อเน่ือง (Continuous clasp) ขอบมุมดา้นประชิดของซ่ีฟันท่ีเอียงหรือหมุน และขอบ
มุมดา้นริมฝีปากหรือดา้นล้ินของฟันซ่ีนั้น ๆ ท่ีเก   ลม้ อาจถูกกรอปรับ เพื่อใหโ้ครงสร้าง
โลหะแนบเขา้ท่ีไดดี้ข้ึน 
15.การเฝือกฟัน (Splinting) ซ่ีท่ีใชเ้ป็นฟันหลกั ในงานฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้  
อาจบ่งช้ี เม่ือกระดูกรองรับฟันหลกัเหล่านั้นไม่เหมาะสม หรือ เม่ือวางแผนใชต้วัยดึชนิด
แขง็ตรึงต่าง ๆ แบบ (Rigid retainers) 
16.การเฝือกฟัน อาจช่วยตา้นแรงบิดท่ีจะมีผลมาสู่ฟันหลกั 
17.ซ่ีฟันท่ีประชิดกนั และซ่ีท่ีแยกจากกนัดว้ยช่องเหงือกว่าง อาจเฝือกติดกนั เพื่อช่วยใหมี้
การรองรับฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดเ้กิดมากข้ึน 
18.ผวิฟันธรรมชาติดา้นต่าง ๆ ท่ีถูกกรอแต่งตอ้งถูกขดัเรียบเป็นอยา่งดี และควรไดรั้บการ
รักษาป้องกนัดว้ยฟลูออไรด ์
19.เยือ่อ่อนต่าง ๆ ท่ีเคยผิดรูปไปหรือถูกกดทบัโดยฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดช้ิ้นเก่า   
ควรกลบัเขา้สู่สุขภาวะ และมีรูปร่างคืนสู่ลกัษณะปกติ ก่อนพิมพ์ปากใหม่ เพื่อท าฟัน
ปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
20.ควรไดต้ั้งขอ้สังเกต และตั้งแผนการปรับแต่งดา้นบดเค้ียวท่ีผิดปกติไวก่้อน ระหว่าง
การตรวจวนิิจฉยั และ รวมไวใ้นแผนการรักษา 
21.ในสถานการณ์บางประการ รูปเคา้ฟันหลกั ของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้อาจถูก
ปรับเปล่ียน โดยการใช้วสัดุเรซ่ินคอมโพสิต หรือ ใชช้ิ้นโลหะหล่อ ยึดติดบนผิวเคลือบ
ฟันท่ีเตรียมโดยการกดัดว้ยกรด 
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      ง.  การพมิพ์ปากขั้นสุดท้าย 
1.วุน้พิมพป์ากชนิดผนักลบัได ้และชนิดผนักลบัไม่ได ้เม่ือใช้อย่างเหมาะสม และวสัดุ
พิมพท่ี์เป็นยางสังเคราะห์หยุน่ตวัได ้(Elastomeric impression materials) ต่าง ๆ ประเภท 
อาจเหมาะกบัการใชพ้ิมพง์านฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ 
2.แนวคิดหน่ึงท่ีท าการพิมพ์ปากคร้ังท่ีสอง หรือการพิมพป์รับช้ินหล่อฟันปลอมบางส่วน
ชนิดถอดได ้(Altered cast impression) นั้น คือ เพื่อบนัทึกเน้ือเยือ่ต่าง ๆ ท่ีรองรับส่วนฐาน
ของฟันปลอมล่างชนิดทา้ยยื่น ซ่ึงโดยทัว่ไปนั้น ตอ้งมีการพิมพค์ร้ังท่ีสอง หรือการเสริม
ฐาน ทั้งน้ี เพื่อความเสถียร และใหก้ารพยงุรับช้ินฟันปลอมดีข้ึน 
3.แนวโนม้หน่ึงของปัญหาท่ีเกิด เม่ือพิมพป์รับช้ินหล่อฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้คือ 
เกิดความผดิพลาด เน่ืองจากโครงสร้างโลหะไม่ลงเขา้ท่ีในปาก หรือในช้ินหล่อ 
4.ควรพิสูจน์สอบรอยพิมพ์คร้ังสุดท้ายว่า พื้นท่ีส าคัญ ๆ ทั้ งเยื่ออ่อน และส่วนแข็ง  
(ซ่ีฟัน) ต่าง ๆ ว่า ไดถู้กบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง รอยพิมพต์อ้งไม่มีฟองอากาศท่ีบริเวณแอ่ง
เรสท ์และตอ้งไม่เกิดการแยกออกของวสัดุพิมพป์ากกบัถาดพิมพ ์
5.ถาดพิมพป์ากตอ้งถูกจดัวางต าแหน่งอย่างเหมาะสม และไม่ขยบั จนกว่าวสัดุพิมพป์าก
จะแขง็ตวัอยา่งสมบูรณ์ 
6.วสัดุพิมพป์ากประเภทวุน้พิมพ ์ควรได้เทแบบโดยเร็วหลงัจากถอดรอยพิมพ ์ออกจาก
ปากแลว้ 
7.โดยส่วนใหญ่แลว้รอยพิมพป์ากคร้ังสุดทา้ย ควรไดรั้บการท าความสะอาด ก าจดัน ้ าลาย 
เศษส่ิงสกปรก ฆ่าเช้ือ และเทแบบดว้ยปูนชนิดแข็งโดยเร็ว ภายหลงัท่ีถอดพิมพอ์อกจาก
ปาก   มีวสัดุพิมพป์ากบางประเภทตอ้งคอยเวลาสักระยะก่อนเทแบบ 
8.เม่ือฟันหลงัไม่ครบ รอยพิมพ์คร้ังสุดทา้ยส าหรับฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ ใน
ขากรรไกรล่างนั้น ควรครอบคลุมพื้นท่ีกอ้นเหงือกหลงักรามซ่ีสุดทา้ย (Retromolar pad) 
ไวด้ว้ย 
9.รอยผนึกดา้นทา้ยของเพดาน (Posterior palatal seal) ในฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
ท่ีเป็นชนิดคลุมเพดานทั้งหมด อาจช่วยป้องกนัการผา่นเขา้ของอาหาร และ ช่วยเพิ่มแรงยดึ
ระหวา่งท่ีมีการขบัอากาศอยา่งแรงออกทางช่องปาก 
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     จ.  ช้ินหล่อต่าง ๆ 
1.ช้ินหล่อหลกั (Master cast) ตอ้งมีรอยประทบัของอวยัวะในช่องปากท่ีชดัเจน ช้ินหล่อ
ควรมีเน้ือแน่น ปราศจากส่ิงสกปรก ไม่มีรูพรุนท่ีเป็นปัญหา และมีขนาดฐานท่ีเหมาะสม 
2.ช้ินหล่อหลกัของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ควรไดรั้บการฆ่าเช้ือ 
3.ช้ินหล่อหลกัควรสร้างมาจากปูนหล่อแบบชนิดแขง็ ท่ีเขา้กนัได ้กบัวสัดุท่ีเป็นรอยพิมพ ์
4.ช้ินหล่อส าเนา (Duplicate cast) มีส่วนช่วยติดต่อท าความเข้าใจเร่ืองแบบ 
ฟันปลอมกบัช่างเทคนิค หากรอยอุด รอยบูรณะต่าง ๆ หรือ การปรับรูปเค้าส่วนผิวท่ี
เกิดข้ึนภายหลงั มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงรูปเคา้ต่าง ๆ ของช้ินหล่อวินิจฉยันั้น ๆ ช้ิน
หล่อวนิิจฉยัไม่ควรใชเ้พื่อการน้ี 
5.การเขียนแบบโครงสร้างช้ินฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ควรเขียน วาด ลงบนช้ิน
หล่อหลกั หรือ ช้ินหล่อส าเนาของช้ินหล่อหลกั เพื่อถ่ายทอดขอ้มูลต่าง ๆ สู่ช่างเทคนิค 
6.เม่ือตอ้งการใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีของโครงโลหะกบัฟันคู่สบ ควรจดัส่งช้ินหล่อฟันคู่
สบท่ียดึกบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกรใหช่้างเทคนิค เพื่อเป็นแนวทางต่อการเตรียมแบบข้ีผึ้ง
ท่ีจะเป็นโครงสร้าง 
7.ช้ินหล่อหลกัควรมีความหนาอยา่งนอ้ย 8 มิลลิเมตร ณ ต าแหน่งพื้นท่ี ท่ีบางท่ีสุด 
8.ช้ินหล่อทุกช้ินท่ีส่งไปยงัห้องปฏิบติัการเพื่อท าโครง ควรตดัแต่งเพื่อให้ไดฐ้านท่ีเรียบ 
ขอบผนงัฐานเป็นแนวด่ิง และรอบขอบขา้งต่าง ๆ (Land areas) มีความชดัเจน ช้ินหล่อ
ขากรรไกรล่าง ควรมีขอบขา้งดา้นล้ินท่ีเรียบ และเป็นระดบัราบ 
9.ช้ินหล่อท่ีมีรูปร่าง มีขนาดมิติถูกตอ้ง ถูกตดัแต่งแลว้อย่างดี   เขียน และออกแบบ อยา่ง 
ระมดัระวงั มีการส ารวจรูปเคา้ ปิดและปะดว้ยข้ีผึ้ง (Blocked out) และไดท้ าเคร่ืองหมาย
ไตรยางค ์(Tripod) ไวแ้ลว้ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจปลุกเร้าถึงความตอ้งการ ท่ีจะได้รับงาน
คุณภาพเยีย่มจากช่างเทคนิคทนัตกรรม 
 
      ฉ.  การลองโครงโลหะ 
1.การใส่โครงโลหะเขา้ท่ีคร้ังแรกควรท าอย่างชา้ ๆ นุ่มนวล เพื่อให้ฟันหลกัซ่ีต่าง ๆ ได้
เคล่ือนขยบัปรับต าแหน่งไดเ้ลก็นอ้ย 
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2.ทุกส่วนของโครงโลหะตอ้งลงเขา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์ 
3.ส่วนประกอบทางด่ิงของโครงโลหะฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ท่ีรองรับโดยฟัน
และสันเหงือกว่างตอ้งได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะกบัสรีระสภาพ (Physiologically 
adjusted) ทั้งน้ี เพื่อลดแรงเครียดต่อฟันหลกั ขณะท่ีช้ินฟันปลอมหรืออวยัวะเทียมนั้น
เคล่ือนขยบั 
4.ดา้นบดเค้ียวของส่วนโครงโลหะ ตอ้งสบกบัฟันธรรมชาติไดอ้ยา่งราบร่ืน 
5.โครงโลหะฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดโ้ดยส่วนใหญ่ ตอ้งถูกปรับแต่งบา้ง เพื่อใหไ้ด้
เกิดความแนบสนิทอย่างพอเหมาะ การใช้วสัดุตัวกลางส าหรับตรวจ   (Disclosing 
medium) จะช่วยใหก้ารปรับแต่งความแนบสนิทส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
6.ตะขอเกาะยดึ ของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้  อาจมีคุณสมบติัท่ีมีแรงกระท าต่อฟัน 
แต่ลกัษณะน้ีจะไม่เกิด หากโครงโลหะนั้นเคล่ือนลงเขา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์แลว้ 
7.เม่ือใช้หน่วยยึดชนิดนอกซ่ีฟัน หรือ ในซ่ีฟัน (Extracoronal or Intracoronal 
Attachments) แบบต่าง ๆ กบัฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ชนิดท่ีเป็นหน่วยยึดเคล่ือน
ขยบัในแนวด่ิง ต่อเม่ือมีแรงเครียดมากระท านั้น การสบฟันควรถูกปรับแต่งอยา่งเหมาะสม   
ก่อนการเคล่ือนขยบัทางด่ิงของตวัยดึต่าง ๆ นั้นจะเกิดข้ึนจริง 
 
     ช.  การบันทกึความสัมพนัธ์ระหว่างขากรรไกร 
1.การใชร้อยบนัทึกดา้นบดเค้ียวประกอบยดึช้ินหล่อวินิจฉัย (บน-ล่าง) ให้สัมพนัธ์กนัใน
เคร่ืองจ าลองขากรรไกรท่ีมิติด่ิงท่ีเหมาะสม อาจเป็นประโยชน์ ก่อนเร่ิมกรอเตรียมฟัน
หลกั และฟันซ่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.การบนัทึกความสัมพนัธ์ระหว่างขากรรไกร ในงานฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดช้นิด
ทา้ยยืน่นั้น   ตอ้งการฐานฟันปลอมท่ียดึติดกบัโครงสร้างโลหะ โดยท่ีฐานนั้นแนบเหงือก
อยา่งถูกตอ้ง และฐานนั้นสัมพนัธ์อยา่งถูกตอ้งกบัฟันท่ีเหลืออยู ่
3.การบนัทึกระหว่างดา้นบดเค้ียวท่ีท าในลกัษณะ ท่ีพื้นท่ีฟันธรรมชาติสัมผสักนัมากท่ีสุด 
ใชก้บัผูป่้วยท่ีมีลกัษณะการสบฟันท่ีเหลือเป็นแบบสรีระ (Occlusion is physiologic) และมี
การท านายโรคดี 
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4.กรณีท่ีผูป่้วยแสดงหลกัฐานอาการว่า มีลกัษณะการสบท่ีท าใหช้อกช ้ า หรือ สบกระแทก 
(Traumatogenic occlusion) การบนัทึกระหว่างดา้นบดเค้ียวนั้น สมควรกระท าโดยใช้
ต  าแหน่งสัมพนัธ์ในศูนย ์(Centric relation) ก่อนจดัการสร้างรูปแบบการสบฟันใหม่ท่ี
ถาวรกวา่ 
5.การบนัทึกระหว่างขากรรไกรบนและล่าง ส าหรับฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดแ้บบ
ทา้ยยืน่ ควรกระท าโดยมีแรงกดนอ้ยท่ีสุด 
6.ส าหรับงานฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดโ้ดยส่วนใหญ่ เป็นการเพียงพอท่ีจะเรียงฟัน 
ดว้ยการใชเ้คร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดปรับค่าบางส่วนได ้(Semiadjustable articulator)  
7.ในกลุ่มฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดแ้บบทา้ยยื่นต่าง ๆ นั้น การบนัทึกความสัมพนัธ์
ระหว่างขากรรไกรจะดีท่ีสุด ต่อเม่ือใชฐ้านบนัทึกติดกบัโครงโลหะโดยท่ีฐานบนัทึกนั้น
ไดถู้กท าข้ึน ภายหลงัจากพิมพป์ากเพื่อปรับเปล่ียนช้ินหล่อแลว้ 
8.มิติด่ิงสบฟันท่ีสร้างข้ึนด้วยฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ ต้องเข้ากันได้กับฟัน
ธรรมชาติท่ีเหลือ 
 
     ซ.  การสบฟัน                
1.เพื่อให้การสบฟันเหมาะสม การสบฟันของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ ควร
พฒันาข้ึนจากฟันธรรมชาติท่ีเหลืออยู ่ท่ีมิติด่ิงสบฟันถูกตอ้ง 
2.ลกัษณะสบฟัน ท่ีพื้นท่ีสบสัมผสัมีมากท่ีสุดนั้น เป็นท่ีตอ้งการเม่ือฟันปลอมบางส่วน
ชนิดถอดได ้สบกบัฟันธรรมชาติในขากรรไกรตรงขา้ม 
3.อาจตอ้งกรอแต่งดา้นบดเค้ียวของฟันธรรมชาติดา้นตรงขา้ม ก่อนท าฟันปลอมบางส่วน
ชนิดถอดได ้
4.ไม่ควรมีการสบสัมผสัของดา้นท่ีไม่ไดบ้ดเค้ียวท างาน (Non-working side contact) กรณี
ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดส้บกบัฟันธรรมชาติ หรือ สบกบัฟันปลอมบางส่วนชนิด
ถอดไดอี้กช้ินหน่ึง 
5.โดยทัว่ไปแลว้ ตอ้งไม่มีส่วนใดของอวยัวะเทียมถอดไดน้ี้ สบขดัขวางกบัฟันธรรมชาติ
ในต าแหน่งสบฟันเม่ือหุบขากรรไกร หรือสบขดัขวางการเคล่ือนบดเค้ียวในทิศทางนอก
ศนูย ์
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6.ขากรรไกรท่ีมีฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดร้วมอยู่ดว้ย ให้ประสิทธิภาพการบดเค้ียว
ดอ้ยกวา่ฟันธรรมชาติท่ีมีลกัษณะการสบฟันคลา้ยกนั 
7.ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดท่ี้อดัอะคริลิกแลว้   อาจตอ้งถูกน ากลบัเขา้ไปปรับแต่งใน
เคร่ืองจ าลองขากรรไกร ก่อนท่ีจะถูกแกะ-แยก ออกจากช้ินหล่อหลกั ทั้งน้ีเพื่อปรับแต่ง
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดหลงัจากอดัอะคริลิก กระบวนการน้ีเป็นการท าให้ได้มา และ
พิสูจนส์อบระยะมิติด่ิงสบฟันท่ีก าหนดไว ้
8.ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดแ้บบทา้ยยื่น อาจตอ้งน ามายึดใหม่ในเคร่ืองจ าลองขา-
กรรไกร เพื่อปรับการสบสัมผสัทั้งในศูนยแ์ละนอกศูนย ์การปรับแต่งน้ีควรปรับหลงัจาก
การปรับแต่งส่วนฐานฟันปลอม โดยใชค้รีมตรวจต าแหน่งกด 
9.ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดท่ี้เป็นชนิดรองรับดว้ยฟันและมีระยะฟันใส่แคบ อาจมี
ลกัษณะความสัมพนัธ์ของการสบฟัน ทั้งแบบสบน่ิงและแบบเคล่ือนเยื้องขณะใชง้านใน
ลกัษณะสมบูรณ์แบบในปากผูป่้วย 
10.การสบสัมพนัธ์ของฟันในกลุ่มฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ชนิดรองรับดว้ยฟัน 
อาจท าให้สมบูรณ์ในปากผูป่้วย   หากคู่สบฟันเป็นฟันธรรมชาติ หรือ เป็นฟันปลอม
บางส่วน 
 
     ฌ.  การลองฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ที่ตกแต่งขีผ้ึง้แล้ว 
1.การลองฟันท่ีเรียงบนข้ีผึ้ง ท่ีติดยดึกบัโครงโลหะนั้น ปกติทัว่ไปเป็นส่ิงจ าเป็น 
2.ความแม่นย  าการยดึในเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ควรไดรั้บการสอบพิสูจน์ เม่ือถึงเวลานดั
ลองฟัน 
3.ลกัษณะปรากฏของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ควรเป็นท่ีพอใจต่อทั้งผูป่้วย และ
ทนัตแพทย ์
4.ควรลองฟันปลอมซ่ีหนา้ในช่องปาก เพื่อพิสูจนส์อบ ขนาด สี ต  าแหน่ง และ การยอมรับ
จากผูป่้วย 
5.เม่ือใดท่ีความสวยงามเป็นเร่ืองส าคญัก่อนส่ิงอ่ืน ๆ จะเป็นการช่วยไดม้าก หากมีญาติ
หรือเพื่อนของผูป่้วยอยูด่ว้ยในนดัท่ีลองฟัน 
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6.การแต่งข้ีผึ้งส่วนฐานของฟันปลอมใหไ้ดง้ามพร้อม และเพื่อใชง้านทางสรีระนั้น ควรท า
ใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อนอดัอะคริลิก  
7.ซ่ีฟันปลอมควรเรียงตวัในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ณ ต าแหน่งสัมพนัธ์ในศูนย ์และสัมพนัธ์
นอกศนูย ์
8.ควรสอบพิสูจน์ถึงความเท่ียง ณ ต าแหน่งสัมพนัธ์ในศูนย ์  ท่ีมิติด่ิงสบฟันท่ีไดก้  าหนด
ไว ้
 
     ญ.  ข้อพจิารณาด้านความงาม 
1.ส าหรับงานฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ ควรพิจารณาผลท่ีปรากฏเห็นได้ เม่ือ
ออกแบบหน่วยยดึหลกั 
2.ซ่ีฟันปลอมท่ีประชิดกบัฟันหลกั อาจไดรั้บการปรับแต่งรูปเคา้ ให้เหมาะกบัหน่วยยึด
แบบต่าง ๆ 
3.ส าหรับผูป่้วยท่ีมีฟันไม่ครบนั้น กรณีท่ีมีสันเหงือกว่างดา้นหน้ารูปร่างเหมาะสม ฟัน
ปลอมซ่ีหน้าท่ีเรียงบนสันเหงือก โดยไม่มีเหงือกปลอมดา้นริมฝีปาก อาจให้ลกัษณะ ท่ี
ปรากฏเหมาะสมกวา่แบบอ่ืน 
   
     ฎ.  แรกใส่ฟันปลอม  (Initial placement) 
1.ขอบฐานฟันปลอมท่ีขยายยื่นและส่วนความหนา ควรไดรั้บการสอบพิสูจน์เม่ือแรกใส่
ฟัน 
2.ควรตรวจฐานฟันปลอมและส่วนเช่ือมหลกัดว้ยวสัดุตวักลาง เพื่อแสดงหลกัฐานพื้นท่ี
กดท่ีไม่พึงประสงค ์
3.อาจตอ้งปรับแต่งการสบฟัน เพื่อใหไ้ดล้กัษณะการสบสัมผสั ท่ีมีการสบระหว่างปุ่มยอด
ฟันโดยมีลกัษณะพื้นท่ีสัมผสัมากท่ีสุด และมีลกัษณะการสบเคล่ือนขา้งตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้
4.การสอนการดูแลท่ีบา้นดว้ยวาจา และขอ้เขียน พร้อมการสาธิตต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีแนะน า
ใหป้ฏิบติั 
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5.หากพื้นท่ีคอดเวา้ เป็นสาเหตุ ท าให้ฐานฟันปลอมของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
ไม่ลงท่ีแนบสนิท ส่ิงจ าเป็นคือ ตอ้งตดัสินใจปรับแต่งใหเ้หมาะสม ดา้นแนบเหงือกท่ีฐาน
ฟันปลอมบริเวณฟันหลงัจะถูกกรอออก แต่คงไวซ่ึ้งขอบขยายของส่วนฐานดงัเดิม ฐาน
บริเวณฟันหนา้ใหก้รอสั้นลง และตกแต่งรูปเคา้ใหเ้ขา้กบัเน้ือเยือ่ต่าง ๆ ท่ีคงเหลือ ทั้งน้ีเพื่อ
หลีกเล่ียงลกัษณะปรากฏท่ีไม่เป็นธรรมชาติ 
6.โครงโลหะหล่อของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้จ าตอ้งลงเขา้ท่ี อย่างแนบสนิทกบั
หน่วยโครงสร้างรองรับก่อนปรับแต่งการสบฟัน 
 
     ฏ.  การดูแลภายหลงัใส่ฟัน 
1.การบ ารุงรักษาช้ินอวยัวะเทียม และโครงสร้างรองรับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นปัจจยั
หลกัต่อความส าเร็จของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
2.ผูป่้วยท่ีใช้ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดส่้วนใหญ่ ควรไดรั้บการตรวจทุก ๆ คร่ึงปี 
หรือบ่อยกวา่นั้นหากมีขอ้บ่งช้ี 
3.ค าแนะน าท่ีเป็นขอ้เขียนต่าง ๆ แบบ มีผลช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.เพื่อสะดวกต่อการท าความสะอาดฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้และซ่ีฟันท่ีรองรับ
ควรจดัหาแปรงท่ีออกแบบอยา่งเหมาะสม และใหค้  าแนะน าอยา่งเพียงพอต่อผูป่้วย 
5.การใช้ฟลูออไรด์กบัฟันธรรมชาติโดยใชฟั้นปลอมช่วย หรือ ใชเ้คร่ืองมืออ่ืนช่วย อาจ
เป็นส่ิงบ่งช้ี 
6.ค าแนะน าเร่ืองการท าความสะอาด และการกระตุน้รอบฟันหลกั และฟันธรรมชาติซ่ีอ่ืน 
ๆ เป็นส่ิงจ าเป็น 
7.โดยปกติฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดจ้ะถูกถอดออกเม่ือผูป่้วยเขา้นอน 
8.ควรตรวจฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดเ้ป็นระยะ ๆ เพื่อประเมินส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
คือ การยบุตวัของสันเหงือก ความเสถียรของฟันปลอม การสบฟัน และการเคล่ือนคลาด
ของโครงสร้างส่วนโลหะ ควรแกไ้ขความแปรเปล่ียนท่ีเกินจากความเหมาะสม 
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     ฐ.  งานบูรณะเฉพาะกาลหรือช่ัวคราว  (Interim restoration) 
1.ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดแ้บบชัว่คราว อาจช่วยปรับรูปทรงสันเหงือกได ้และ ช่วย
คงไวซ่ึ้งระยะมิติด่ิงสบฟัน ภายหลงัจากไดถ้อนฟันหลงัออกไปแลว้ 
2.ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดแ้บบชัว่คราว สามารถใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการวินิจฉยั
ก าหนดต าแหน่งมิติด่ิงสบฟันท่ีเหมาะสม ความงาม และการออกเสียง และยงัประเมิน
ความสามารถของผูป่้วย ต่อการใส่ฟัน และการจดัการต่อฟันปลอมไดด้ว้ย 
 

 lV. งานอวยัวะเทียมช่องปากและใบหน้า 

 
     ก.  ขอบข่ายงานอวยัวะเทยีมของช่องปากและใบหน้า 
1.ในสังคมท่ีใหคุ้ณค่าของลกัษณะท่ีปรากฏ บุคคลผูท่ี้ขาดตา หู จมูก  เน้ือเยือ่ของใบหนา้  
และ เน้ือเยื่อขากรรไกรล่าง หรือ บุคคลท่ีมีรอยแผลเป็น และมีส่วนประกอบของใบหนา้ 
ล าคอ และช่องปาก ผิดรูปไป  อาจเป็นบุคคลท่ีสังคมใหก้ารยอมรับดอ้ยลง แมน้ว่าความ
บกพร่องพิการแต่ก าเนิดให้เวลามากพอต่อการปรับพฤติกรรมก็ตาม  แต่ทว่าความ
บกพร่องท่ีเกิดจากการชอกช ้ าและการผ่าตดั อาจลดคุณภาพชีวิตของผูป่้วยลงอย่างมาก 
การบูรณะช่องปากและใบหน้า ให้กบัผูป่้วยในสังคมน้ี ตอ้งการความรู้ทางทนัตกรรม
ประดิษฐ์ท่ีกวา้งขวาง  พร้อมกบัตอ้งการความเมตตา และความสามารถในการจดัการ
ผูป่้วยดว้ย 
 
     ข.  การปรับแก้ไขกระบวนการตรวจวนิิจฉัย 
1.ทนัตแพทยท่ี์ท างานบูรณะช่องปากและใบหนา้ เป็นสมาชิกหน่วยหน่ึงของกลุ่มวิชาชีพ
หลายสาขา ท่ีรักษาผูป่้วยผูบ้กพร่องพิการทางช่องปาก กะโหลกศีรษะและใบหนา้ 
2.การประเมินผูป่้วย ท่ีตอ้งการการดูแลดว้ยงานบูรณะช่องปากและใบหนา้ ประกอบดว้ย
ประวติัทางทนัตกรรม ประวติัทางการแพทย ์และ ประวติัการผา่ตดัต่าง ๆ การประเมินทาง
จิตวิทยา การประเมินความสามารถออกเสียง และการตรวจทางคลินิกอ่ืน ๆ ส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ช่วยในเร่ืองการตรวจวินิจฉยันั้นรวมถึง ช้ินหล่อขากรรไกรบนและล่าง ท่ียึดอยูใ่นเคร่ือง
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จ าลองขากรรไกร และภาพรังสีของช่องปาก ผูป่้วยงานบูรณะช่องปากและใบหน้าอาจ 
ตอ้งมีภาพรังสีของโครงสร้างใบหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
3.หากเป็นไปได้ ผูป่้วยท่ีจะผ่าตัดบริเวณศีรษะและล าคอ ผูมี้แนวโน้มท่ีจะต้องใส่ช้ิน
อวยัวะเทียม ควรพบกบัทนัตแพทย ์ผูท้  างานบูรณะช่องปากและใบหนา้ เพื่อตรวจวินิจฉัย 
และวางแผนประเมินการรักษาก่อนผา่ตดั หรือฉายรังสีเพื่อการรักษา หรือการใชเ้คมีบ าบดั 
4.การท านายผลทางทนัตกรรมประดิษฐ์ของผูป่้วย   ภายหลงัฉายรังสีเพื่อการรักษานั้นไม่
ค่อยเป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงของเยื่ออ่อน ควรวิเคราะห์พิจารณาส่ิง
ต่าง ๆ ดงัน้ี คือ การอา้ปากท่ีล าบาก (Trismus) การเกิดเน้ือเส้นใยยึดกนัอย่างผิดปกติ 
(Fibrosis) การมีปริมาณน ้ าลายลดลง (Xerostomia) การไวนอ้ยลงของประสาทสัมผสัรับ
รส (Hypogeusia) การผุของฟันท่ีต่อเน่ืองมาจากการรับรังสี (Radiation caries) การเปราะ
ของเยื่ออ่อน (Tissue fragility) และ การตายของกระดูกท่ีต่อเน่ืองมาจากการรับรังสี 
(Osteoradionecrosis) 
5.ส าหรับผูป่้วยท่ีตอ้งการช้ินอวยัวะเทียมของช่องปาก และขากรรไกร การผ่าตดัแกไ้ขอาจ
บ่งช้ี เพื่อบูรณะหนา้ท่ี ความสบาย และลกัษณะท่ีปรากฏทางธรรมชาติใหดี้ข้ึน 
6.โครงสร้างทางทนัตกรรมทั้งหมด ท่ีอาจใหก้ารยึดอยู ่และ การรองรับต่อช้ินงานอวยัวะ
เทียมของช่องปากและขากรรไกร ควรไดรั้บการถนอมรักษาไว ้
7.สมควรใชอ้วยัวะเทียมใบหนา้ เม่ือจะไม่ท างานศลัยกรรมตกแต่ง หรือสมควรใชช้ิ้นงาน
อวยัวะเทียมชัว่คราว เม่ือผา่ตดัก าจดัช้ินเน้ือออกไปแลว้ 
8.วสัดุในอุดมคติส าหรับอวยัวะเทียมใบหนา้ ควรเขา้กนัไดก้บัชีวสภาพของร่างกาย ควร
หยุน่ตวั ควรมีลกัษณะโปร่งแสง สามารถคงไวซ่ึ้งสีภายในเน้ือ และสีท่ีผิววสัดุ ง่ายต่อการ
ท าความสะอาด น ้ าหนกัเบา ทนทาน มีสีท่ีเสถียร ราคาไม่แพง ง่ายต่อการผลิตข้ึนรูป และ
สามารถตกแต่งขอบใหบ้างได ้
9.การใชช้ิ้นอวยัวะเทียมยกเพดานปาก (Palatal Lift Prosthesis) มีขอ้บ่งช้ีเม่ือแกไ้ขความ
พกพร่องของเพดานปาก และใชย้กระดบัส่วนกลางเพดานอ่อน ใหแ้นบกบัส่วนผนงัดา้น
ทา้ยและดา้นขา้งของช่องคอ (Pharynx) 
10.ช้ินอวยัวะเทียมยกเพดานปาก อาจเพิ่มกิจกรรม และ พิสัยการเคล่ือนไหวของเพดานท่ี
บกพร่อง หรือไร้สมรรถภาพ 
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11.ช้ินอวยัวะเทียมช่วยแกไ้ขการออกเสียง (Speech-aid Prosthesis) มีขอ้บ่งช้ี เพื่อแกไ้ข
ข้อบกพร่อง หรือ แก้ไขความวิการ (deformed) ของส่วนเพดาน และช่องคอ 
(Palatopharyngeal) เม่ืองานศลัยกรรมซ่อมแซมไม่สามารถกระท าได ้หรือ เป็นขอ้หา้ม 
12.ช้ินอวยัวะเทียมช่วยการทานอาหาร (Obturator feeding aid) ของผูป่้วยทารกเพดานโหว่
ท่ีใชเ้ป็นปกติ อาจหยดุใชเ้ม่ือผูป่้วยทารกนั้นสามารถทานไดอ้ย่างปกติ โดยไม่ตอ้งใชช้ิ้น
อวยัวะเทียมนั้น 
13.การเตรียมผู ้ป่วยเพื่อใส่ช้ินอวัยวะเทียมปิดช่องโหว่ อาจต้องสนับสนุนด้วยการ
บ าบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการบูรณะฟันธรรมชาติท่ีเหลือใน
ขากรรไกรทั้งสอง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการรองรับ และการยดึอยูส่ าหรับช้ินงานอวยัวะเทียม 
14.ภายหลงัจากผ่าตดัขากรรไกรล่างซีกหน่ึง (Hemi-mandibulectomy) ท่ีผนวกรวมขอ้ต่อ
ขากรรไกรไปด้วย ควรสอนผูป่้วยให้ฝึกหัดบริหารขากรรไกร หรือใช้ช้ินอวยัวะเทียม
ขากรรไกรล่าง ท่ีมีส่วนประกอบแนวน าทางการเคล่ือนขากรรไกร ทั้งน้ีเพื่อพยายามให้
ขากรรไกรล่างเบ่ียงเบนเคล่ือนไปทางดา้นท่ีถูกผ่าตดันอ้ยท่ีสุด ขณะท่ีหุบขากรรไกรล่าง
นั้น 
15.ผลการรักษาผูป่้วยท่ีตดัขากรรไกรล่างจะเลวลงมากข้ึน โดยแปรผนั กบัขนาดท่ีใหญ่ข้ึน
ของช้ินส่วนท่ีผา่ตดัเอาออก 
16.ช้ินอวยัวะเทียมท่ีใส่ให้ผูป่้วยทนัทีหลงัผ่าตดั สามารถช่วยผูป่้วยระหว่างพกัฟ้ืนได้
ในทนัที 
17.โดยทั่วไปจะใส่ช้ินปิดช่องโหว่เพื่อการผ่าตัด (Surgical Obturator) ระหว่าง
กระบวนการผา่ตดัขากรรไกรบน 
18.ความบกพร่องผิดรูปวิการบางประเภท ท่ีเช่ือมต่อระหว่างช่องปากกบัโพรงจมูก และ
ช่องปากกบัโพรงไซนสั ตอ้งการฐานของช้ินอวยัวะเทียมแบบง่ายปิดช่องนั้น บางประเภท
ตอ้งขยายฐานช้ินอวยัวะเทียม เพื่อเพิ่มการยดึอยู ่เพื่อเพิ่มความเสถียร และเพื่อเพิ่มการพยงุ
รับใหก้บังานบูรณะท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
19.ช้ินอวยัวะเทียมท่ีสร้างโครงรูปจ าเพาะบุคคล (Custom conformer prosthesis) ชนิดท่ี
สามารถขยายขนาดไดเ้ป็นล าดบัภายหลงั   อาจจ าเป็นตอ้งใช้ เพื่อขยายช่องเบา้รับท่ีดึงร้ัง 
ก่อนตาปลอมท่ีเหมาะสมกวา่จะถูกท าข้ึน 
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20.อวยัวะเทียมช่องปากและใบหนา้ อาจเป็นเพียงงานบูรณะชัว่คราวระยะหน่ึง จนกวา่จะ
เร่ิมท างานศลัยกรรมขั้นสุดทา้ยท่ีถาวรกวา่ 
 
    ค.  ลกัษณะการออกแบบทีส่ าคญั และข้อพจิารณาต่าง ๆ 
1.ช้ินอวยัวะเทียมช่องปากและใบหนา้ ควรไดอ้อกแบบและถูกสร้างข้ึน เพื่อใหโ้ครงสร้าง
กายวภิาคต่าง ๆ ท่ีคงเหลือสามารถท างานได ้ ดว้ยการหน่วงเหน่ียวล าบากนอ้ยท่ีสุด เช่น 
การออกเสียง การหายใจ การบดเค้ียว และการกลืน เป็นตน้ 
2.การคลุมเน้ือเยือ่รองรับท่ีมีกระดูกเหลืออยูใ่ตเ้น้ือเยือ่นั้นมากท่ีสุด เป็นส่ิงท่ีควร ส าหรับ
งานอวยัวะเทียมขากรรไกรบน 
3.ช้ินอวยัวะเทียมปิดช่องทะลุจากการผา่ตดั (Surgical obturator prosthesis) ควรมีน ้าหนกั
เบา แขง็แรง ซ่อมแซมดดัแปลงไดง่้าย และผูป่้วยถอดใส่เองไดส้ะดวก 
4.บางคร้ังฟันปลอมทั้งปากในขากรรไกรบนของผูป่้วยท่ีมีอยูน่ั้น อาจถูกปรับเปล่ียนเป็น
ช้ินอวยัวะเทียมปิดช่องโหวท่ะลุจากการผา่ตดัได ้
5.ประโยชนจ์ากการขยายกลวงเป็นขอ้บ่งช้ี เม่ือน ้าหนกัช้ินอวยัวะเทียม จะท าใหก้ารยดึอยู่
ลดลง และ เกิดแรงเครียดเกินควรต่อเน้ือเยือ่โดยรอบ 
6.วสัดุท่ีหยุน่ตวั และเดง้ตวัได ้ ท่ีขยายยืน่เขา้ไปในพื้นท่ีคอดของโพรงจมูก หรือเพดาน
ปาก อาจถูกใชป้ระโยชน ์เพื่อเพิ่มแรงยดึของช้ินอวยัวะเทียม 
7.การใช้ประโยชน์จากวสัดุหยุ่นตวัได ้หรือปรับรูปได ้อาจบ่งช้ี เพื่อคงไวซ่ึ้งช้ินอวยัวะ
เทียม ระหวา่งการเจริญเติบโตพฒันาของร่างกาย และระหวา่งรอแผลหายหลงัผา่ตดั 
8.ส่วนในล าคอของช้ินอวัยวะเทียมช่วยพูด ควรขยายขนาดเข้าสู่ระดับสูงสุดของ
ความสามารถท างานของกลา้มเน้ือบริเวณโพรงจมูกและล าคอ โดยปกติการขยายขนาดท่ี
ส่วนน้ี ในผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่ จะอยู่เหนือปุ่มดา้นหนา้ของกระดูกสันหลงัส่วนตน้คอช้ินท่ี
หน่ึงเลก็นอ้ย หรือ อยูท่ี่ระดบัเพดานปาก 
9.ส่วนท่ียืน่จากเพดานปากเขา้ไปนั้น ท าจากแท่งโลหะหล่อท่ีวางพาดเพดานอ่อน ในแนว
หนา้หลงั และ ส้ินสุดท่ีห่วงยดึ ซ่ึงอยูต่รงกลางของช่องโพรงจมูก-ล าคอ (Nasopharyngeal 
cavity) 
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10.ช้ินอวยัวะเทียมแกไ้ขการออกเสียง (Speech-aid prosthesis) ควรสร้างข้ึนท่ีขากรรไกร
บน เพดานปาก และส่วนของช่องคอ ช้ินงานแต่ละส่วนอาจตอ้งปรับแต่งใหพ้อดี และให้
ผูป่้วยใชง้านทีละส่วนก่อน จนประสบความส าเร็จ ก่อนส่วนประกอบถดัมาของช้ินงาน
นั้นจะถูกท าข้ึนต่อไป 
11.อวยัวะเทียมใบหนา้ควรข้ึนรูปโดยใหบ้ริเวณขอบโดยรอบ บาง ใส และกลมกลืน แนบ
สนิทไปกบักายวภิาคของใบหนา้ ทั้งน้ีเพื่อปกปิดรอยต่อของขอบอวยัวะเทียมนั้น 
12.การใชห้น่วยช่วยยึดประเภทอ่ืน ๆ ส าหรับอวยัวะเทียมช่องปากและใบหนา้ ตวัอย่าง 
เช่น การใช้วสัดุหยุ่นตวัได้ผนึกเขา้ไปในพื้นท่ีคอด การใช้กรอบแว่นตา การใช้สปริง
ระหวา่งขากรรไกร การใชบ้านพบัหมุนไดแ้บบแยกส่วน การใชแ้ม่เหลก็ การใชร้ากเทียม 
และการใชก้าวยดึ สมควรพิจารณาใชก้บัผูป่้วยเป็นการเฉพาะราย 
13.เพื่อไดม้าซ่ึงการยดึอยูจ่ากฟันหลกัทุกซ่ีท่ีเหลือ   ช้ินอวยัวะเทียมขากรรไกรล่าง ท่ีไดรั้บ
การผา่ตดั ควรมีตวัยดึหลายต าแหน่ง เม่ือพื้นท่ีคอดท่ีใชย้ดึมีนอ้ย   หน่วยยดึลกัษณะท่ีเป็น
บานพบัชนิดปิดลอ็คได ้(Swinglock) หรือ หน่วยยดึต่อเน่ืองระหว่างดา้นริมฝีกบัดา้นล้ิน 
(Faciolingual continuous retainers) อาจถูกน ามาใชเ้ป็นประโยชน ์
14.หากเป็นไปได ้รูปเคา้ของใบหนา้เทียม ควรกลมกลืนกบัซีกดา้นท่ีเป็นธรรมชาติ และ
พื้นท่ีท่ีเหลือทั้งหมดของใบหน้า เม่ือมองใบหน้ามุมต่าง ๆ ตั้ งแต่ใบหน้าดา้นตรง จาก
ดา้นบน และมุมมองจากดา้นล่าง 
15.วธีิแต่งสีภายในช้ินงานอวยัวะเทียมของใบหนา้ ในขอบเขตของความทนทานของวสัดุ
นั้น จะใหสี้ท่ีคงตวัไม่เปล่ียนมากท่ีสุด 
16.ระดบัความพอใจต่อลกัษณะท่ีปรากฏเห็นของงานบูรณะช่องปากและใบหนา้ อาจถูก
จ ากดัดว้ยเหตุ ท่ีลกัษณะกายวภิาคท่ีคงเหลืออยูน่ั้นสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่เหมาะสม 
17.หน่วยยึดหลกัของอวยัวะเทียมขากรรไกรบน ควรมีลกัษณะจ าเพาะท่ีแข็งแรง มีความ
เสถียร และมีแรงยดึกบัฟันหลกัสูงกวา่ปกติ 
18.เคร่ืองมือจดัฟันท่ีเป็นแถบปลอกโลหะ (Orthodontic bands) ประกอบกบัท่อกลวง
ดา้นขา้งแกม้แบบต่าง ๆ แบบ (Buccal tubes) หรือครอบฟันท่ีไดก้ารตกแต่งรูปเคา้จน
เหมาะสมแลว้   ทั้งส าหรับใชก้บัฟันน ้านม และใชก้บัฟันแท ้สามารถใชย้ดึช้ินอวยัวะเทียม
ของ ขากรรไกรบนได ้



หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั ในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศพัทท์นัตกรรมประดิษฐ์, สมรรถนะวชิาชีพ:        วเิชฏฐจิ์นดาวณิค 

Principles Concepts and Practices in Prosthodontics 1989,  The Glossary of Prosthodontic Terms:   by The Academy of Denture Prosthetics 
Professional Competency  Edited and translated by Vichet Chindavanig 

72 

19.ช่องรูหูของช้ินหูเทียม ควรอยู่ระดบัเดียวกบัช่องรูหูธรรมชาติ เพื่อให้การไดย้ินเสียง
เป็นปกติ 
20.ช้ินตาเทียมสามารถท าใส่ภายหลงัจากการผา่ตดัเบา้ตา 
21.ช้ินอวยัวะเทียมปิดช่องโหว่ทนัทีหลงัผ่าตดั ช่วยให้การออกเสียง การเค้ียว และการ
กลืนดีข้ึน   ช่วยคงไวซ่ึ้งแผ่นผิวหนงัท่ีปิดปลูก และอดัไว ้ใหอ้ยูใ่นต าแหน่ง และอาจช่วย
ใหข้วญัก าลงัใจของผูป่้วยดีข้ึน 
22.แนะน าว่า การใช้ฟันอะคริลิกกับช้ินอวยัวะเทียมช่องปากและใบหน้า เป็นส่ิงท่ี
เหมาะสม 
23.แมว้่าฐานฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดท่ี้มีช่วงยาวและขยายขนาด ท่ีไดร่้วมใช้กบั
อวยัวะเทียมของช่องปากและใบหนา้ ยงัคงเป็นปัญหาพิเศษต่อการออกแบบ แต่หลกัการ
เบ้ืองต้นต่าง ๆ ของการพยุงรับ ความเสถียร และการยึดอยู่ คงเหมือนกับฟันปลอม
บางส่วนชนิดถอดไดต่้าง ๆ แบบธรรมดา 
 
     ง.  การปรับแต่งช้ันเคลอืบฟัน 
1.ในสาขาวิชาอวยัวะเทียมของช่องปากและใบหน้า การปรับแต่งรูปร่าง รูปเคา้ของชั้น
เคลือบฟันอย่างสุขุมรอบคอบ เพื่อเพิ่มความงาม เพื่อเตรียมระนาบน า เพื่อก าจดัส่วนกีด
ขวาง เพื่อเตรียมแอ่งเรสท ์เพื่อแกไ้ขการสบฟันท่ีไม่ราบร่ืน และการใชว้ิธีการต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มแรงยึด ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีใชห้ลกัการพื้นฐานเดียวกนั กบังานฟันปลอมบางส่วนชนิด
ถอดไดแ้บบธรรมดาทัว่ไป 
2.ความผิดปกติวิการเหตุจากการเจริญพฒันาของตวัอ่อน (Developmental deformities) 
ต่าง ๆ แบบ ต าแหน่งซ่ีฟัน อาจผิดปกติไปจากธรรมดา อาจยงัผลใหต้อ้งออกแบบเป็นฟัน
ปลอมคร่อมหลกั (Overdenture) ภายหลงัจากลดขนาดความยาวซ่ีฟัน และท าช้ินครอบราก
ฟัน (Coping) 
3.แมว้า่ฟันท่ีเหลือ และกระดูกรองรับรากฟัน เป็นส่ิงท่ีมีค่าต่อผูป่้วย ท่ีใชอ้วยัวะเทียมช่อง
ปากและใบหนา้กต็าม แต่การกระตุน้เร่งเร้าผูป่้วย ใหค้วบคุมปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย ์
และควบคุมสุขภาพช่องปาก มกัไม่ค่อยไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 
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4.ในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าทารุณเน้ือเยือ่อยา่งเร้ือรัง (Chronic tissue abuse) ท่ี
ปราศจากการควบคุมสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม และการดูแลสุขภาพฟันอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจ า ทันตแพทย์ควรใช้ว ัสดุปรับสภาพเน้ือเยื่อต่าง ๆ ชนิด (Tissue 
conditioner relines) อย่างระมดัระวงั โดยเฉพาะต าแหน่งท่ีอาจสัมผสักบัเยื่ออ่อนของ
ระบบการหายใจท่ีไวต่อความรู้สึกเป็นอยา่งมาก 
 
     จ.  การพมิพ์ปากขั้นสุดท้าย 
1.กระบวนการพิมพป์ากเพื่อไดค้วามบกพร่องหรือรอยโรคนอกช่องปาก และในช่องปาก 
ข้ึนอยูก่บัอิทธิพลจ าเพาะของเน้ือเยือ่ต่าง ๆ ท่ีคงเหลือ 
2.การพิมพเ์พื่อให้ไดช้ิ้นหล่อวินิจฉัย ของผูป่้วยอวยัวะเทียมช่องปาก-ใบหน้า อาจตอ้ง
พิมพ์ลกัษณะโครงสร้างกายวิภาค ท่ีปกติไม่ได้ผนวกรวมอยู่ในลกัษณะงานพิมพ์ปาก
ผูป่้วยทนัตกรรมประดิษฐท์ัว่ไป 
3.เน่ืองจากเยือ่ช่องปากมีความแหง้ และไวต่อการระคายเคือง วสัดุพิมพป์ากประเภท เช่น 
โลหะออกไซด ์และปลาสเตอร์พิมพป์าก ไม่สมควรใชก้บัผูป่้วย ท่ีถูกฉายรังสีรักษา 
4.การพิมพท์ั้งหมด หรือการพิมพแ์ยกเป็นส่วน ๆ อาจบ่งช้ีส าหรับการท าช้ินตาเทียม 
5.การพิมพใ์บหนา้แยกเป็นส่วน ๆ เป็นท่ียอมรับได ้ส าหรับการท าหู และจมูกเทียม 
6.ผูป่้วยทางช่องปากและใบหนา้ ควรนัง่เกือบตวัตรง ขณะท่ีก าลงัท าการพิมพใ์บหนา้ 
7.การพิมพใ์บหนา้ทั้งหมด หรือพิมพแ์ยกเป็นส่วน ๆ อาจท าไดโ้ดยใชวุ้น้พิมพป์ากชนิด
ผนักลบัไม่ได ้ท่ีรองรับดว้ยปูนปลาสเตอร์เป็นเกราะอยูด่า้นหลงั 
8.ลกัษณะส่วนช้ินช่วยออกเสียงท่ีประกอบกบัช่องคอนั้น รูปร่าง และต าแหน่งของส่วนน้ี 
ก าหนดไดโ้ดยการตรวจดว้ยสายตา การประเมินการออกเสียง และการตอบสนองจาก
ผูป่้วย 
9.การพิมพช่์องล าคอ เพื่อท าช้ินอวยัวะเทียมช่วยออกเสียงชนิดใด ๆ นั้น ควรท ากบัผูป่้วย 
ขณะท่ีออกเสียง ขณะท่ีขยบัเคล่ือนเปล่ียนท่า และขณะก าลงักลืน 
10.โดยปกติ วสัดุพิมพ์ท่ีปรับรูปตามสรีระได้ เป็นวสัดุท่ีดีท่ีสุดส าหรับใช้พิมพ์พื้นท่ี
บริเวณช่องล าคอ 
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11.เน่ืองจากผนงัดา้นขา้ง และแถบรอยแผลเป็นของผูป่้วย ท่ีถูกตดัขากรรไกรบนนั้น แปร-
เปล่ียนได ้  วสัดุพิมพรู์ปสรีระขณะท างาน ชนิดต่าง ๆ (Functional impression materials) 
ตวัอย่างเช่น อาจตอ้งใช้ข้ีผึ้ งพิมพท์างทนัตกรรม เพื่อการผนึกแน่นบริเวณขอบ (Border 
seal) โดยรอบดีข้ึน 
 
     ฉ.  ช้ินหล่อหลกั  
1.ช้ินหล่อหลกัส าหรับผูป่้วยช่องปากและใบหนา้ ตอ้งการขอ้พิจารณา และ คุณภาพต่าง ๆ 
เช่นเดียวกบัช้ินหล่อของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
 
      ช.  การลองโครงโลหะ 
1.การลองโครงโลหะ และกระบวนการการบนัทึกความสัมพนัธ์ของขากรรไกรล่างนั้น
คลา้ยกบัขั้นตอนกระบวนการท่ีใชใ้นงานฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
2.ส าหรับฐานบนัทึกขนาดใหญ่ท่ีเคล่ือนขยบัได ้จ  าเป็นตอ้งดูแล ระวงัเพิ่มเติม   เม่ือบนัทึก
ความสัมพนัธ์ระหว่างขากรรไกร ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการเปล่ียนต าแหน่งของฐานบนัทึก
ระหวา่งการบนัทึกนั้น 
3.เม่ือพยายามบนัทึกความสัมพนัธ์ระหว่างขากรรไกร ท่ีไม่ต่อเน่ืองของส่วนพิการใน
ขากรรไกรล่างนั้น ตอ้งการทกัษะพิเศษ วธีิการ ชนิดวสัดุ และความอดทน 
4.เม่ือมีการสูญเสียความต่อเน่ือง (Arch intregrity) ของขากรรไกรล่าง การขยบัเคล่ือน
ขากรรไกรล่างบางรูปแบบสามารถบนัทึกได ้แต่ปัจจุบนัไม่มีเคร่ืองจ าลองขากรรไกรใด ๆ 
ท่ียอมรับ หรือเขา้กนัไดก้บัรอยบนัทึกการเคล่ือนขยบั ท่ีบนัทึกได ้และความผดิปกตินั้น ๆ 
5.ขากรรไกรล่างท่ีถูกผา่ตดัออกรูปลกัษณะต่าง ๆ อาจเป็นอุปสรรคต่อต าแหน่งสัมพนัธ์ใน
ศูนยท่ี์ปกติท าซ ้ า ๆ กนัได ้ดังนั้นการบนัทึกรอยการเคล่ือนของขากรรไกรท่ียอมรับได ้  
คือ รอยท่ีเกิดซ ้ าของความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนโดยปราศจากแรงหรือแรงดึง  
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      ซ. การลองแบบขีผ้ึง้ 
1.การลองแบบข้ีผึ้ง มีกระบวนการ ขั้นตอน คลา้ยกบัท่ีท าในงานฟันปลอมทั้งปาก และ
งานฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้
2.ฐานอะคริลิกท่ีข้ึนรูปอดัออกมาแลว้ มีคุณค่าต่อการทดสอบความแนบสนิท ความสบาย 
การยดึอยู ่และความเสถียรของช้ินอวยัวะเทียมท่ีใช ้และท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพิการของช่อง
ปากและใบหนา้ 
3.แบบดินน ้ ามนั หรือช้ินข้ีผึ้งท่ีเป็นแบบแกะ ท่ีมีตาปลอมท่ีเรียงต าแหน่งไดร้ะดบัเหมาะ-
สม   ควรใชล้องเขา้ท่ีก่อนในผูป่้วย ก่อนท่ีจะอดัอะคริลิกเป็นขั้นสุดทา้ย 
 
     ฌ. การสบฟัน 
1.การเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อรองรับ ในงานอวยัวะเทียมช่องปากและใบหน้า อาจเกิด
รวดเร็วมากกว่าท่ีพบในฟันปลอมธรรมดา ดงันั้นความสนิทแนบของส่วนฐานตอ้งไดรั้บ
การประเมิน และ แกไ้ขบ่อยคร้ังกว่า โดยกรอปรับแต่งดา้นบดเค้ียวหรือท าให้ส่วนฐาน
อวยัวะเทียมนั้นแนบสนิทพอดี 
2.ลกัษณะดา้นบดเค้ียวของงานบูรณะฟ้ืนฟู ส าหรับงานช่องปากและใบหนา้ ตอ้งเขา้กนัได้
กบัสรีระสภาพของโครงสร้าง   และความสามารถในการท างานต่าง ๆ ของกายวิภาคท่ี
คงเหลือของผูป่้วย 
3.ผูป่้วยผูใ้ชฟั้นปลอมทั้งปาก ท่ีรับการรักษาดว้ยการฉายรังสี แรงเครียดจากดา้นบดเค้ียว
ควรลดลงให้นอ้ย ซ่ีฟันปลอมอะคริลิกท่ีมีการลดพื้นท่ีสัมผสั อาจเป็นลกัษณะบ่งช้ีท่ีควร
ใช ้
4.การปรับเปล่ียนมุมลาดชันของปุ่มฟันท่ีฟันหลงั อาจมีอิทธิพลต่อความเสถียรของช้ิน 
ฟันปลอม ท่ีวางต าแหน่งอยูบ่นขากรรไกรบน หรือ ขากรรไกรล่างท่ีถูกผา่ตดั 
5.ผูป่้วยไร้ฟันในขากรรไกรบนหรือล่าง อาจจ าเป็นตอ้งยอมรับลกัษณะการสบฟันท่ีไม่ได้
มีดุลสัมผสัทั้งสองขา้ง (Bilaterally balanced) ในต าแหน่งการสบนอกศนูย ์  
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6.เม่ือจ าเป็น ฐานพื้นเอียงดา้นสบฟัน (Occlusal ramp) หรือ พื้นระนาบเรียบ (Platforms) 
ทั้งสองขา้ง อาจวางตวัอยูบ่นช้ินฟันปลอมบน เพื่อก ากบัขากรรไกรล่างใหมี้ความสัมพนัธ์
กบัขากรรไกรบนอยา่งเหมาะสมตามท่ีตอ้งการ 
 
      ญ.  เมือ่แรกใส่ฟัน 
1.ขั้นตอนกระบวนการเม่ือเร่ิมใส่ต่าง ๆ คลา้ยกนักบัฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้และ 
ควรใหค้วามรู้ย  ้าเป็นพิเศษต่อผูป่้วยดว้ย 
2.การใส่อวยัวะเทียมปิดช่องโหว่ในขากรรไกรบนท่ีถูกผ่าตดั   อาจขจดัความจ าเป็น หรือ 
ช่วยใหถ้อดท่อผา่นจมูกไปยงักระเพาะ (Nasogastric tube) ได ้ก่อนเวลา 
3.การใส่อวยัวะเทียมเพื่อปิดช่องโหว่หลงัการผ่าตดัทนัที อาจช่วยยน่ระยะเวลาพกัฟ้ืนของ
ผูป่้วยในโรงพยาบาล 
4.การขยายขนาดของช้ินอวยัวะเทียม ควรไดรั้บการประเมิน และปรับแต่งสู่ต าแหน่งท่ี
เหมาะสมยอมรับ 
 
     ฎ.  การดูแลขั้นต้นเมือ่แรกใส่ 
1.หลงัใส่ ควรรวมจุดสนใจไปท่ีการดูแล และท าความสะอาดช้ินอวยัวะเทียม และการ
คงไวซ่ึ้งสุขภาพของโครงสร้างอวยัวะช่องปากต่าง ๆ ท่ีเหลืออยู ่
2.งานออกเสียงบ าบดั (Speech therapy) มกัเป็นส่ิงจ าเป็น หลงัใส่ช้ินอวยัวะเทียมช่วยออก
เสียงในผูป่้วยเพดานโหว ่
3.ช้ินอวยัวะเทียมช่วยออกเสียง ในผูป่้วยท่ีมีความบกพร่องวิการของเพดานอ่อน อาจ
ตอ้งการการปรับแต่งขนาด และ รูปเคา้ของส่วนท่ีอยูใ่นช่องคอ เน่ืองจากการใส่ช้ินงานน้ี   
อาจกระตุน้ใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงของผนงัช่องคอได ้
4.เม่ือแรกใส่ อาจเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้วสัดุปรับสภาพเน้ือเยื่อกบัช้ินอวยัวะเทียม 
ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นวสัดุท่ีถาวรกวา่ต่อไป 
5.การบูรณะผูป่้วยทางช่องปากและใบหนา้ภายหลงัศลัยกรรม อาจตอ้งประเมินผลการออก
เสียง ประเมินทางสังคมจิตวทิยา กายภาพบ าบดั และแนะแนวอาชีพ 
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6.ผูป่้วยท่ีเป็นมะเร็งช่องปาก   โดยมากมีประวติัของการละเลยต่อสุขภาพช่องปาก และมี
สุขภาพช่องปากท่ีไม่ดี ทนัตกรรมป้องกนั และการใหค้วามรู้ต่อการรักษาสุขภาพช่องปาก 
เป็นองคป์ระกอบจ าเป็นต่อการดูแลภายหลงั ท่ีมีประสิทธิภาพ 
7.ตอ้งเปล่ียนอวยัวะเทียมของใบหน้าใหม่ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ เพราะมีการเปล่ียนแปลง
เน้ือเยือ่ต่าง ๆ และคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชอ้ยูไ่ม่เสถียร 
8.กาวยดึ ท่ีใชก้บัอวยัวะเทียมของใบหนา้   ไม่ควรสร้างความระคายเคือง หรือเป็นพิษต่อ
ผิวหนังและเยื่อเมือก กาวควรมีคุณสมบติัหยุ่นตวั เคล่ือนไปกบัเน้ือเยื่อรอบ ๆ ไดอ้ย่าง
พอเพียง ควรเขา้กนัไดก้บัวสัดุท่ีท าเป็นช้ินอวยัวะเทียมของใบหนา้ และผิวหนงัของผูป่้วย 
ควรเหนียวพอเพียงท่ีจะยดึช้ินอวยัวะเทียม   ควรท าความสะอาดออกจากผิวหนงั และช้ิน
อวยัวะเทียมไดง่้าย มีความเสถียร และ ไม่ช่วยใหเ้กิดการขยายพนัธุ์เติบโตของเช้ือโรค 
9.การกลบัมาประเมินบ่อย ๆ ส าหรับผูป่้วยทางช่องปากและใบหนา้ เป็นเร่ืองจ าเป็น เพราะ
เป็นไปได้ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อรองรับต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และ มีการ
เปล่ียนแปลงของการบดเค้ียว ซ่ึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบัวสัดุบูรณะท่ีใชอ้ยู่เป็นประจ านั้นไม่มี
ความเสถียรมากพอ 
10.ช้ินอวยัวะเทียมปิดช่องโหวห่ลงัผา่ตดั ท่ีท าใหผู้ป่้วยท่ีผา่ตดัขากรรไกรบน ตอ้งไดรั้บ
การฉาบเสริมฐาน (Reline) เป็นระยะ ๆ ในช่วงระหวา่งการหายของแผล เพื่อใหม้ัน่ใจต่อ
ความสบาย และการใชง้านของผูป่้วย 

 
 
V. ฟันปลอมทั้งปาก 

 
     ก.  การปรับแก้ไขกระบวนการการตรวจวนิิจฉัย 
1.ลักษณะอาการท่ีปรากฏของโรคทางระบบหลายชนิด เช่น เบาหวาน หรือการขาด 
ไวตามินจะแสดงออกท่ีโครงสร้างต่าง ๆ ของเยือ่ช่องปาก ส่ิงเหล่าน้ีอาจบ่งบอกถึงความ
จ าเป็นท่ีควรรักษาเร่ืองอ่ืน ก่อนการรักษาดว้ยงานทนัตกรรมประดิษฐ ์
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2.การแนะน าทางโภชนาการ ควรเป็นส่วนหน่ึงของการรักษา ส าหรับผูป่้วยท่ีใส่ฟันปลอม
ทั้งปากทั้งหลายนั้น 
3.การปรับตวัทางจิตวทิยาท่ีผดิปกติ   อาจมีเหตุมาจากฟันปลอม พร้อมกบัอายวุยัท่ีมากข้ึน 
4.ผูป่้วยท่ีมีแนวโนม้ทางจิตประสาท    อาจใชก้ารปรับตวัต่อฟันปลอม เป็นส่ิงหลีกเล่ียง
สถานการณ์กระทบกระทัง่ระหวา่งบุคคลต่าง ๆ เช่น เพื่อน ญาติพี่นอ้ง และบุคคลอ่ืน 
5.การบ าบดัรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ส าหรับผูป่้วยท่ีเคยไดรั้บการรักษาดว้ยการฉาย
รังสีภายในช่องปากหรือรอบขา้งช่องปาก ควรพิจารณาอย่างระมดัระวงัเร่ืองค าอา้งอิง
เก่ียวกบั เวลาท่ีรักษาบ าบดั วธีิการทางรังสี   และปริมาณรังสีท่ีเคยไดรั้บ 
6.ผูป่้วยท่ีเคยรับการฉายรังสีสามารถใส่ฟันปลอมต่าง ๆ ได ้หากผลกระทบจากการรักษา
ดว้ยรังสีนั้นไม่รุนแรง และ ผูป่้วยปฏิบติัตามค าแนะน าในการใชฟั้นปลอม 
7.ความเส่ียงเหตุการตายของกระดูกจากรังสี (Osteoradionecrosis) มีมากในขากรรไกรล่าง
เม่ือเทียบกบัขากรรไกรบน 
8.การประเมินรูปร่างขากรรไกรผูป่้วย ภาคตดัขวางสันกระดูก การขยายลึกพื้นท่ีทา้ยต่อ
ไมโลไฮออยด ์  (Retromylohyoid)   และต าแหน่งล้ิน    เป็นส่ิงส าคญัอยา่งวิกฤตทางสรีระ
สภาพ ต่อการคาดคะเนความส าเร็จท่ีจะไดรั้บ 
9.เพื่ออ านวยความสะดวกต่อส่วนคอด การเวน้ช่องว่าง (Relief) หรือการปรับแต่งส่วน
ฐานฟันปลอมท่ีเก่ียวขอ้ง ณ ส่วนป่องรากฟันท่ีเป็นฟันหลกัต่าง ๆ ในฟันปลอมคร่อมหลกั 
อาจเป็นสาเหตุต่อการลดแรงยดึ การลดความเสถียร และการลดการผนึกบริเวณขอบ 
10.ผูป่้วยผูไ้ดรั้บแผนงานท าฟันปลอมคร่อมหลกั ควรไดท้ราบขอ้มูลว่า ฟันปลอมคร่อม
หลกันั้นอาจมีความเสถียร และใหก้ารยดึอยูน่อ้ยกวา่ฟันปลอมชนิดติดแน่น หรือฟันปลอม
บางส่วนชนิดถอดได ้
11.เพื่อให้สามารถลดขนาดฟันไดอ้ย่างเพียงพอ การรักษาคลองรากฟันฟันหลกัท่ีรองรับ
ฟันปลอมคร่อมหลกั เป็นส่ิงจ าเป็นโดยปกติ อนัยงัผลใหซ่ี้ฟันปลอมสามารถเรียงต าแหน่ง
ไดอ้ยา่งสวยงาม 
12.ควรไดพ้ิจารณาเลือกฟันปลอมคร่อมหลกัแบบต่าง ๆ ต่อเม่ือผูป่้วยสามารถบรรลุ และ
สามารถคงไวซ่ึ้งสุขภาพช่องปากท่ีดีไดเ้ท่านั้น 
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     ข.  ลกัษณะการออกแบบ และ ข้อพจิารณาต่าง ๆ 
1.ช่องว่างท่ีมีปรากฏใหฟั้นปลอมทั้งปากน้ีถูกควบคุมเป็นส่วน ๆ โดยโครงสร้างทั้งหลาย 
ของช่องปาก และโดยโครงสร้างรอบ ๆ ช่องปากท่ีโอบรอบพื้นท่ีช่องว่างเหล่านั้น และ
ดว้ยการเคล่ือนไหวท างานของโครงสร้างนั้น ๆ 
2.การขยายพื้นท่ีคลุมและความสนิทแนบ ของส่วนฐานรองรับช้ินฟันปลอม เป็นส่ิงจ าเป็น
เพื่อการพยงุรองรับส าหรับฟันปลอมทั้งปาก 
3.ทนัตแพทยค์วรสร้างรอยผนึกของเพดานส่วนทา้ย (Posterior palatal seal) ส าหรับฟัน-
ปลอมทั้งปากช้ินบนข้ึน อาจท าโดยเทคนิควิธีพิมพป์าก หรือวิธีแต่งท่ีช้ินหล่อปฏิบติังาน
ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 
4.รอยผนึกของเพดานส่วนทา้ย ควรถูกขยายไปทั้งสองซีก ขยายไปจนถึงพื้นท่ีร่องเทอริโก
แมกซิลาร่ี (Pteregomaxillary notch areas) ทั้งสองขา้ง 
5.ในขากรรไกรบน วิธีการเวน้ช่องว่างดา้นใต ้ไม่ควรท าเป็นงานปกติประจ าส าหรับฟัน-
ปลอมทั้งปาก  
6.ซ่ีฟันปลอมหน้าท่ีเป็นพอร์สเลน ไม่ควรน ามาใช้ร่วมกับซ่ีฟันปลอมหลังท่ีเป็นฟัน
อะคริลิก   แต่ซ่ีฟันปลอมหนา้ท่ีเป็นฟันอะคริลิก อาจน ามาใชร่้วมกบัซ่ีฟันปลอมหลงั ท่ี
เป็นฟันพอร์สเลนได ้
7.สัมผสัท่ีสนิทแนบ และการผนึกของขอบโดยรอบ ท าให้เกิดความแตกต่างของแรงดนั
บรรยากาศ (เม่ือฟันปลอมจะเคล่ือนหลุด) ส่ิงน้ีเป็นปัจจยัช่วยอย่างส าคญัทางฟิสิกส์ คือ
การยดึอยูข่องฟันปลอม 
8.การควบคุมของระบบประสาทกลา้มเน้ือ   ก่อให้เกิดการยึดอยู่ และ ความเสถียรของ 
ฟันปลอมทั้งปาก การควบคุมน้ีมีจะประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ในผูป่้วยท่ีมีประสบการณ์ต่อ
ฟันปลอม 
9.เม่ือใส่ฟันปลอมทั้งปากท่ีมีแรงยดึพอเหมาะ ช่วยใหผู้ป่้วยสามารถเรียนรู้ธรรมชาติของ
ระบบประสาทกลา้มเน้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
10.ควรขยายคลุมพื้นท่ีกายวิภาคหลายแห่ง ท่ีต้านการเปล่ียนแปลงยุบตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อผลการรองรับระยะยาว และ ลดการเปล่ียนแปลงสัมพนัธ์ระหว่างฟัน-
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ปลอมขากรรไกรบน-ล่าง ส่วนระนาบเพดานแข็ง ส่วนกอ้นเหงือกทา้ยต่อฟันกรามล่าง 
(Retromolar pad) และส่วนสันแขง็ดา้นแกม้ (Buccal shelf) เป็นตวัอยา่งของพื้นท่ีเหล่าน้ี 
11.เป็นเร่ืองส าคญัท่ีลดอตัราส่วนความยาว ตวัฟันต่อรากฟัน เม่ือเตรียมฟันหลกัต่าง ๆ 
ส าหรับฟันปลอมคร่อมหลกั ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัแรงท่ีไม่ปรารถนาจากด้านระนาบ และ
เพื่อใหมี้เน้ือท่ีพอเพียงส าหรับซ่ีฟันปลอม 
12.ในฟันปลอมคร่อมหลกัแบบต่าง ๆ ปริมาณเหงือกยึดท่ีพอเพียง ควรปรากฏรอบซ่ีฟัน
หลกั และ ฐานฟันปลอมท่ีขยบัไดน้ั้น ไม่ควรกด หรือเป็นเหตุเคน้บีบเน้ือเยื่อบริเวณขอบ
เหงือก 
13.มุมผาย (Angle of emergence) ของช้ินครอบรากฟัน (coping) หรือ หน่วยยึด 
(Attachment) ท่ีซ่ีฟันหลกัของฟันปลอมคร่อมหลกั ควรเหมาะกบัสุขภาพเหงือก และ
คงไวซ่ึ้งความสะอาด 
14.แมว้่าอุปกรณ์ช่วยยึดต่าง ๆ สามารถช่วยให้ฟันปลอมคร่อมหลกัมีการยึดอยู่ดีข้ึน ส่ิง
เหล่าน้ีอาจไม่จ าเป็นเท่ากบั งานดูแลรักษาของผูป่้วยท่ีสัมฤทธ์ิผล 
15. ฟันเข้ียวซ่ีต่าง ๆ หากน ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ะเป็นซ่ีฟันท่ีเหมาะมากต่อการใช้เป็นซ่ี
ฟันรองรับฟันปลอมคร่อมหลกั 
16.ความยาวของซ่ีฟันท่ีพน้ขอบเหงือก (Clinical crown) ของฟันปลอมคร่อมหลกัควรสูง
เหนือขอบเหงือกราว ๆ 2-3 ม.ม. ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการเคล่ือนขยายของเน้ือเหงือกเขา้มา
คลุม 
17.ส าหรับซ่ีฟันหลักต่าง ๆ ของฟันปลอมคร่อมหลัก การลดซ่ีฟันด้านริมฝีปากหรือ
ดา้นขา้งแกม้ควรมีมากพอ ท่ีท าใหก้ารเรียงซ่ีฟันปลอมมีต าแหน่งสวยงาม 
18.ฟันหลกัซ่ีต่าง ๆ ของฟันปลอมคร่อมหลกั ช่วยรองรับ และให้ความเสถียรต่อช้ินฟัน-
ปลอม 
19.ฟันหลกัซ่ีต่าง ๆ ของฟันปลอมคร่อมหลกัใหค้วามรู้สึกสัมผสั (Tactile sense) ในระดบั
หน่ึงซ่ึงสนองต่อความรู้สึก ท่ีเก่ียวกบัแรงกดและต าแหน่ง (Proprioception) 
20.ฟันหลกัซ่ีต่าง ๆ ของฟันปลอมคร่อมหลกั ช่วยคงรักษาไวซ่ึ้งกระดูกรอบรากฟัน 
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     ค.  การจัดการต่อเยือ่อ่อน 
1.ผูป่้วยท่ีก าลงัใชฟั้นปลอม ควรถอดฟันปลอมออกระยะหน่ึงก่อน พิมพป์ากคร้ังสุดทา้ย
เพื่อท าฟันปลอมใหม่ และก่อนใส่ฟันปลอมช้ินใหม่ ทั้ งน้ีเพื่อให้เน้ือเยื่อได้พกัอย่าง
สมบูรณ์ ข้อพิจารณาก าหนดช่วงเวลานั้ น ได้แก่ อายุผูป่้วย สภาวะเน้ือเยื่อท่ีรองรับ 
ช่วงเวลาต่อเน่ืองท่ีใส่ช้ินฟันปลอม หรืออวยัวะเทียม และความหนาเยือ่หุม้กระดูก 
2.เน้ือเยือ่ท่ีไดร้องรับอวยัวะเทียมชนิดถอดไดม้าโดยตลอด อาจใชว้สัดุปรับสภาพเน้ือเยื่อ 
นวดเหงือก และ/หรือ ใหเ้หงือกไดพ้กัโดยสมบูรณ์ (ถอดช้ินฟันปลอมออก) ช่วงเวลาหน่ึง 
ก่อนพิมพ ์ขณะพิมพเ์น้ือเยือ่ควรกลบัเขา้สู่ภาวะปกติทางสรีระ 

3.การละลายตวัของสันเหงือกใตฟั้นปลอมทั้งปากชนิดต่าง ๆ อาจเปล่ียนแปลงลกัษณะ
ความสัมพนัธ์การสบฟัน ซ่ึงสามารถเร่งอตัราการละลายตวัของสันเหงือกใหม้ากข้ึน 
4.สุขภาพเยื่อปริทันต์ของฟันหลกัต่าง ๆ ท่ีใช้กับฟันปลอมคร่อมหลกั ควรได้รับการ
เสริมสร้าง และคงรักษาไวก้ารใหค้วามรู้ผูป่้วยเร่ืองบ ารุงรักษาฟัน และฟันปลอม เป็นส่ิง
ส าคญั ผูป่้วยควรท าความสะอาดฟันท่ีอยูใ่ตฟั้นปลอมนั้น ร่วมกบัการทาฟลูออไรด ์
 
     ง.  การพมิพ์ปาก 
1.มีความสัมพนัธ์ระหว่างข้อก าหนดต่าง ๆ เพื่อให้พิมพ์ปากได้อย่างเหมาะสม ควร
พิจารณารูปร่างภายนอกของช้ินฟันปลอมก่อนเร่ิมกระบวนการพิมพป์าก ดงันั้น แนวคิด
เร่ืองรูปร่างขอบโดยรอบฟันปลอมทั้งปาก ควรได้พฒันาข้ึนก่อน รูปร่างขอบฐานน้ีถูก
ก าหนดจากช้ินหล่อวนิิจฉยั โดยการตรวจดว้ยสายตา และคล า ท่ีบริเวณพื้นท่ี ท่ีพยงุรับฟัน
ปลอม รวมทั้งตรวจอิทธิพลของล้ินท่ีมีต่อระดบัของพื้นช่องปาก 
2.รอยพิมพป์ากขั้นตน้ในขากรรไกรบน ควรพิมพไ์ดเ้ต็มสมบูรณ์ รอยพิมพเ์ขา้ถึงบริเวณ
ส่วนพบัเยื่ออ่อน (Vestibule) ดา้นริมฝีปาก ดา้นขา้งแกม้ และขยายไปดา้นหลงัเลยส่วน
เพดานแขง็ และถึงบริเวณร่องเทริโกแมกซิลาร่ี (Pteregomaxillary  notches) ทั้งสองขา้ง 
รอยพิมพป์ากขั้นตน้ในขากรรไกรล่าง ควรครอบคลุมพื้นท่ีสันเหงือกว่างทั้งหมด และ
กอ้นเหงือกทา้ยต่อฟันกรามล่าง (Retromolar pad) และขยายไปทางดา้นล้ินเขา้ไปสู่พื้น
ช่องปาก รวมแอ่งทา้ยต่อไมโลไฮออยด์ (Retromylohyoid fossa) การขยายทางดา้นทา้ย-
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ขา้งแกม้ ควรขยายถึงสันเฉียงดา้นนอก (External oblique ridges) ทั้งสองขา้ง และควรถึง
ขอบหนา้ของส่วนสันด่ิงของขากรรไกรทั้งสองขา้ง (Ramus, rami   ค าเอกพจน์ พหูพจน์) 
3.รอยพิมพข์ั้นสุดทา้ยควรบนัทึกพื้นท่ี ท่ีจะรองรับฐานฟันปลอมทั้งหมด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีจะ
ถูกคลุมทบัดว้ยส่วนฐานฟันปลอม 
4.หลุมเลก็ทั้งสองขา้งบริเวณกลางเพดานปากส่วนทา้ย (Fovea palatinae ค าพหูพจน์) คือ ท่ี
หมายทางกายวิภาค (Anatomical landmark) ท่ีสามารถใช้เป็นส่ิงช่วยอย่างหน่ึง เพื่อ
ก าหนดขอบเขตดา้ยทา้ยของฟันปลอมขากรรไกรบน 
5.ต าแหน่งรอยต่อส่วนท่ีเคล่ือนขยบัได ้และ เคล่ือนขยบัไม่ได ้ท่ีบริเวณเพดานอ่อนถูกใช้
เป็นมาตรก าหนดการขยายฐานดา้นทา้ยของฟันปลอมช้ินบน 
6.รูปโคง้บริเวณขอบต่างๆ ของรอยพิมพค์ร้ังสุดทา้ย เช่น ท่ีดา้นริมฝีปาก ดา้นขา้งแกม้ 
ดา้นล้ิน ต่าง ๆ เหล่านั้น เป็นตวัแทนแสดงถึงส่วนขยายของฐาน และรูปเคา้น้ีจะตอ้งถูก
สร้างข้ึนในช้ินฟันปลอมจริง 
7.พื้นท่ีส่วนต่าง ๆ ของถาดพิมพป์ากท่ีอาจเกิดแรงกดต่อพื้นท่ีฐานรองรับ ควรไดรั้บการช้ี
ก าหนด และแกไ้ขก่อนการพิมพป์าก 
8.รอยพิมพข์ากรรไกรท่ีไร้ฟันนั้น ควรไดบ้นัทึกรูปเคา้เน้ือเยื่อท่ีมีสุขภาพดีขณะพกั และ
ขยายไปสู่ขอบเขตของสรีระสภาพเน้ือเยื่อต่าง ๆ ทั้งน้ี เพื่อคงไวซ่ึ้งการผนึกบริเวณขอบ 
และ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ การกระจายแรงเครียดท่ีมีปริมาณมากสุดขณะใชง้านจะถูกส่งถ่ายไป
ยงัพื้นท่ีรองรับนั้น 
9.ลกัษณะรอยพิมพข์ั้นสุดทา้ยของฟันปลอมทั้งปากจะให้การแนบสัมผสัต่อเน้ือเยือ่ และ 
มีการผนึกโดยรอบขอบเขตส่วนฐานฟันปลอม   และ ไม่มีฟองอากาศติดตกคา้งอยูร่ะหว่าง
ส่วนฐานฟันปลอมกบัเยือ่อ่อน ปัจจยัทางฟิสิกส์เหล่าน้ีจะใชแ้รงดนับรรยากาศเป็นตวัช่วย
อยา่งแรกต่อการยดึอยูข่องฟันปลอมทั้งปาก  
10.การพิมพป์ากเพื่อท าฟันปลอมทั้งปาก โดยวิธีเลือกพื้นท่ีกด (Selective pressure) จะให้
รอยบนัทึกพื้นท่ีทางกายวิภาคบางต าแหน่งท่ีได้รับแรงกดน้อยท่ีสุด และ บางพื้นท่ีอ่ืน
ไดรั้บแรงกดเลก็นอ้ย    วธีิน้ีจะช่วยใหก้ารสัมผสัของฐานฟันปลอมกบัพื้นท่ีทางกายวภิาค 
บางต าแหน่งท่ีไม่เหมาะกบัการเป็นพื้นท่ีรองรับแรงเกิดนอ้ยลง  ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติท่ี
เปราะบางของเยือ่อ่อน หรือความไวต่อแรงกดนั้นกระตุน้ใหเ้กิดการยบุละลายตวั 
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     จ.  ช้ินหล่อต่าง ๆ 
1.รอยพิมพ์ต่างๆ ของงานฟันปลอมทั้ งปากควรได้รับการเสริมขอบ หรือ ท าท านบ
โดยรอบ (Boxed) ก่อนเทแบบช้ินหล่อหลกั หรือช้ินหล่อปฏิบติัการ 
2.ปูนสโตนปลาสเตอร์ทางทนัตกรรมชนิดท่ีสอง (Type II dental stone) มีคุณสมบติัทาง
ฟิสิกส์เหมาะต่อการเป็นช้ินหล่อหลกัของฟันปลอมทั้งปาก 
3.ช้ินหล่อของงานฟันปลอมทั้งปาก ควรมีพื้นท่ีขอบนอกรอบรอยพิมพ ์(Land area) ท่ี
ชดัเจน 
 
     ฉ . ฐานบันทึก (Record base), สันบันทึก หรือ ส่วนสบบันทึก (Occlusion rim) และ
การบันทกึระหว่างขากรรไกรบน - ล่าง 
1.ควรปรับสร้างความสูงของส่วนสันบนัทึกในขากรรไกรบน ภายหลงัจากไดป้รับพื้นผิว
รูปเคา้ของสันบนัทึกดา้นริมฝีปาก เป็นท่ีเรียบร้อยก่อนแลว้ 
2.เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีการบนัทึกความสัมพนัธ์ในศูนย ์  ไดท้  าโดยมีแรงหุบขากรรไกร
นอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการเคล่ือนต าแหน่งของส่วนฐานฟันปลอม 
3.อุปกรณ์กลไกท่ีใชช่้วยบนัทึกต่าง ๆ จะใหค้วามเท่ียงแม่นย  าต่อเม่ือ มีการควบคุมระบบ
ประสาทกลา้มเน้ือเป็นอยา่งดี มีสันเหงือกว่างขนาดกวา้ง และเยือ่อ่อนไม่ไดถู้กกดเปล่ียน
รูปร่างไปอยา่งมาก 
4.มีวธีิบนัทึกความสัมพนัธ์ระหวา่งขากรรไกรบน-ล่าง ต่าง ๆ ดงัน้ี 
          ก.  บนัทึกระหวา่งดา้นบดเค้ียว 
          ข.  ใชอุ้ปกรณ์กลไก 
          ค.  ใชเ้ทคนิคการเค้ียว (Chew-in Techniques) 
          ง.  ใชภ้าพถ่ายรังสีดา้นขา้งของกระโหลกศีรษะ 
               (Cephalometric radiograph) 
5.รอยบนัทึกความสัมพนัธ์ในศูนย ์ณ.ต าแหน่งมิติด่ิงสบฟันท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ส าคญัมากท่ีสุด ต่อการสร้างช้ินฟันปลอมทั้งปาก 
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6.ความสัมพนัธ์ในศูนย ์เป็นต าแหน่งท่ีตอ้งการบนัทึก และ ถ่ายทอด ไปยงัเคร่ืองจ าลอง
ขากรรไกรระหวา่งการผลิตข้ึนรูปช้ินฟันปลอมทั้งปาก 
7.ควรบนัทึกความสัมพนัธ์ในศูนย ์ท่ีระยะมิติด่ิงของการสบฟันท่ีถูกตอ้ง เวน้แต่ช้ินหล่อ
ได้ยึดเข้ากับเคร่ืองจ าลองขากรรไกร โดยใช้ต  าแหน่ง แนวแกนหมุนระนาบขวาง 
(Transverse Horizontal Hinge Axis) 
8.ปกติแลว้ควรหาระยะมิติด่ิงสบฟัน ก่อนบนัทึกความสัมพนัธ์ในศนูย ์
9.ควรพิสูจน์สอบรอยบนัทึกความสัมพนัธ์ในศูนย ์ไม่ว่ารูปร่างของซ่ีฟันหลงัท่ีจะใช้จะ
เป็นแบบใด 
10.การใช้คันโค้งใบหน้า  (Face-bow) เ ป็น ส่ิงส าคัญหากคาดการณ์ว่าอาจมีการ
เปล่ียนแปลงระยะมิติด่ิงสบฟันระหวา่งการรักษา กรณีเปล่ียนแปลงระยะมิติด่ิงมีเหตุต่าง ๆ 
ไดด้งัน้ี 
              ก.  เพื่อชดเชยความหนาของช้ินบนัทึกระหวา่งดา้นบดเค้ียว 
              ข.  มีการเคล่ือนเค้ียวไปทางขา้ง (Excursive Movement) 
                    เม่ือใชฟั้นท่ีมีลกัษณะปุ่มฟัน (Cusped Teeth) 
              ค.  ปรับเปล่ียนมิติด่ิงสบฟัน  รวมทั้งการปรับแกไ้ขการสบฟัน 
11.การก าหนดต าแหน่งอา้งอิงทางดา้นทา้ย โดยวิธีบนัทึกต าแหน่งแนวแกนหมุนระนาบ
ขวาง ดว้ยคนัโคง้ใบหนา้ เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมยอมรับ เพื่อใชท้ าฟันปลอมชนิดรองรับ
ดว้ยฟัน และฟันปลอมท่ีรองรับดว้ยฟันและเหงือก 
 

ช.  การสบฟันส าหรับฟันปลอมทั้งปาก 
1.เพื่อป้องกนัการสบท่ีเบ่ียงเบน อาจตอ้งกรอพื้นเอียงของปุ่มฟันปลอม โดยเลือกต าแหน่ง
ปรับ 
2.แนวคิดมาตรฐานกลางทัว่ไปส าหรับลกัษณะการสบเค้ียว (Concept of Articulation) 
และ รูปกายวภิาคดา้นบดเค้ียว (Occlusal   form) ส าหรับฟันปลอมทั้งปาก ควรไดส้ร้างข้ึน
ตามเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดหลายแบบ ต่อการสร้างความสัมพนัธ์ของการสบ
เคล่ือนเค้ียวไปทางขา้ง (Eccentric Occlusal Relationship) อาจน ามาใชไ้ดอ้ย่างประสบ
ความส าเร็จ 
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3.ระยะมิติด่ิงสบฟันท่ีลดลง   ซ่ึงเป็นผลมาจากการสูญเสียเน้ือเยือ่รองรับ หรือ จากการสึก
ของฟัน   ส่งผลให้มีการเคล่ือนต าแหน่งของขากรรไกรล่าง และมีการสบฟันเล่ือนไป
ทางดา้นหนา้ 
4.ควรประเมินความสัมพนัธ์ขากรรไกรแนวด่ิง และแนวระนาบของฟันธรรมชาติ ก่อน
เร่ิมใหบ้ริการฟันปลอมชนิดถอนแลว้ใส่ทนัที (Immediate Denture Service) 
5.เม่ือการครอบเหล่ือมกนัของฟันหนา้ในแนวด่ิง เป็นเร่ืองจ าเป็น การครอบเหล่ือมซ้อน
กนัในแนวระนาบเป็นส่ิงตอ้งการดว้ยเช่นกนั   ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการสบรบกวนโดยซ่ีฟัน 
ขณะท่ีผูป่้วยพดูออกเสียง หรือบดเค้ียว 
6.การก าหนดระดบัดา้นบดเค้ียวควรเป็นผลมาจากเกณฑ์ก าหนด ท่ีเป็นเหตุผลจากความ
เสถียรฟันปลอม ประสิทธิภาพการบดเค้ียว การออกเสียง ความงาม และการถนอมรักษา
ไวซ่ึ้งโครงสร้างกายวภิาครองรับทั้งหลาย  
7.ความเสถียรส่วนฐานท่ีรองรับซ่ีฟันปลอมนั้น เป็นส่ิงส าคญัต่อการคงไว ้ซ่ึงการสบอยา่ง
เกิดดุลของฟัน (Balanced articulation) ท่ีไดถู้กจดัสร้างข้ึน 
8.สบสัมผสันอกศูนยพ์ร้อมกนัทั้งสองซีก (Bilateral eccentric contact) สามารถสร้างข้ึน
ไดด้ว้ยฟันหลงั ท่ีมีรูปลกัษณะตามกายวิภาค (Anatomic) หรือฟันหลงัท่ีไม่มีรูปลกัษณะ
ตามกายวภิาค (Non-anatomic) 
9.เพื่อประเมินการสบฟันท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ยเหตุจากการอดัอะคริลิก ฟันปลอมทั้งปาก
พร้อมช้ินหล่อท่ียงัไม่ได้ท าแยกออกจากกนั อาจถูกน ากลบัเข้ามายึดในเคร่ืองจ าลอง
ขากรรไกรใหม่ 
10.มิติด่ิงสบฟันท่ีเพิ่มข้ึนอย่างไม่ถูกตอ้ง เพิ่มแนวโน้มการละลายตวัของกระดูกใตฟั้น
ปลอมทั้งปากแบบธรรมดา และ ฟันปลอมทั้งปากชนิดใส่ทนัทีหลงัถอน 
11.การสบฟันผดิปกติ เพิ่มแนวโนม้ ใหเ้กิดการละลายตวัของกระดูกในผูป่้วยท่ีไม่มีฟัน ท่ี
ไดรั้บการบูรณะดว้ยงานทนัตกรรมประดิษฐ์ 
12.การเปล่ียนแปลงเชิงมิติของวสัดุท่ีใช ้ในกระบวนการอดัฐานฟันปลอมดว้ยเรซ่ิน อาจ
เป็นเหตุใหก้ารสบฟันเบ่ียงเบนไปจากปกติ  
13.หากการสบฟันท่ีผิดปกติยงัคงมีปรากฏ และไม่ถูกแกไ้ขเสียก่อน ไม่ควรเสริมฐานฟัน
ปลอมทั้งปาก ลกัษณะเช่นน้ีเกิดข้ึนบ่อยหลงัจากการเกิดการละลายตวัของสันเหงือก 
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14.การใชเ้คร่ืองจ าลองขากรรไกรอยา่งถูกวิธี เป็นประโยชน์ต่อการสร้างช้ินฟันปลอมทั้ง
ปาก 
15.รูปแบบการสบฟันท่ีเหมาะสม สามารถสร้างข้ึนกบัฟันปลอมทั้งปากได ้ดว้ยการใช้
เคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดปรับค่าไดบ้างส่วน   
16.ก่อนท าฟันปลอมเด่ียวชนิดทั้งปาก (Single complete denture) ควรบูรณะ และปรับแต่ง
รูปร่างฟันธรรมชาติท่ีเป็นคู่สบ จนไดล้กัษณะดา้นบดเค้ียวเหมาะสมเสียก่อน 
 

ซ.  การลองฟันและกระบวนการพสูิจน์สอบ 
1.ขั้นตอนรักษาดว้ยฟันปลอมทั้งปาก ควรรวมถึงการลองซ่ีฟันปลอมท่ียึดอยู่บนฐานท่ี
เสถียร ทั้งน้ีเพื่อประเมินค่าสัมพนัธ์ในมิติด่ิงและในมิติระนาบ ประเมินความงาม และ
ประเมินการออกเสียง   และถา้เป็นไปได ้ผูป่้วย และสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนผูป่้วย 
ควรมีส่วนในการประเมินน้ี 
2.เป็นเร่ืองยากท่ีจะไดร้ะยะมิติด่ิงถูกตอ้ง จนกวา่จะไดเ้รียงฟันทุกซ่ีบนฐานฟันปลอมเสร็จ
เรียบร้อยก่อน 
3.ขั้นตอนลองฟันปลอมเพื่อวินิจฉัยออกเสียง เป็นวิธีการวินิจฉัยท่ีแม่นย  ากว่าการใชส้ัน
ข้ีผึ้งแท่ง  
4.ความชราภาพ ขอ้จ ากดัทางสรีรสภาพต่าง ๆ ประวติัทางทนัตกรรมท่ีเคยไดรั้บ และ การ
ขาดความร่วมสัมพันธ์  ของระบบกล้ามเน้ือประสาท อาจท าให้การพิสูจน์สอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งขากรรไกรไม่สัมฤทธ์ิผล 
5.การพิสูจน์สอบต าแหน่งสบสัมพนัธ์ในศูนย ์  และการยึดช้ินบนัทึกสบนอกศูนยต่์าง ๆ 
ควรกระท า ณ ต าแหน่งระยะมิติด่ิงสบฟันท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงไดส้อบพิสูจนไ์วแ้ลว้ 
6.ภายหลงัจากนัดลองฟันแลว้ ซ่ีฟันต่าง ๆ อาจถูกจดัต าแหน่งใหม่เพื่อให้ได้การสบท่ี
เหมาะสม ท่ีต าแหน่งสัมพนัธ์ในศูนย ์และ ต าแหน่งเคล่ือนเยื้องดา้นขา้งอย่างระมดัระวงั 
ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงลกัษณะผลปรากฏเห็นของฟันปลอม 
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ฌ. ข้อพจิารณาด้านความงาม 
1.ความสัมพนัธ์ของซ่ีฟันปลอมแต่ละซ่ีในขากรรไกร มีผลต่อการเลือกขนาดและสีส าหรับ
แต่ละซ่ี การวางต าแหน่งซ่ีฟันไปดา้นหนา้ต่อขากรรไกร สร้างภาพลวงให้สีอ่อนลง และ
ใหดู้ซ่ีฟันใหญ่ข้ึน การวางต าแหน่งค่อนไปดา้นในของขากรรไกร สร้างภาพลวงใหฟั้นสี
เขม้ข้ึนและแลดูเลก็ลง 
2.ระดับระนาบสบฟันในขากรรไกรล่าง ณ พื้นท่ีกรามน้อยมกัอยู่ต  ่ากว่าระดบัมุมปาก
เลก็นอ้ย 
3.ควรใชฟั้นหลงัท่ีมีความยาวปรากฏดงัธรรมชาติ เม่ือระยะห่างระหว่างสันเหงือกมีมาก
พอ 
4.ขอ้บกพร่องเร่ืองผลปรากฏเห็นของใบหนา้ท่ีพบบ่อย มาจากการจดัเรียงต าแหน่งซ่ีฟัน
หนา้บน ไกลไปทางเพดานมากเกินไป 
 

ญ.  วสัดุท าฟันปลอมทั้งปาก 
1.เพื่อลดการบิดตวัของวสัดุ ฐานฟันปลอมเรซ่ินอะคริลิกท่ีผ่านกระบวนอดัข้ึนรูปมาแลว้ 
ไม่สมควรถูกความร้อนเกิน 165 องศาฟาเรนไฮด ์(73.9 องศาเซลเซียส) 
2.ฐานฟันปลอมน่ิม (หยุน่ตวัได)้ ชนิดอดัข้ึนรูป อาจมีคุณค่าส าหรับผูป่้วยท่ีแสดงอาการ
เจ็บเ ร้ือรัง    และไม่สามารถใส่ฟันปลอมฐานแข็งแบบต่าง ๆ ท่ีท าไว้เป็นอย่าง 
ดีแลว้ได ้ 
3.ฟันปลอมทั้งปากท่ีใชซ่ี้ฟันปลอมพอร์สเลน   สบตรงขา้มกบัฟันธรรมชาติ หรือ สบกบั
งานบูรณะดว้ยทอง อาจเป็นเหตุการณ์สึกของฟันคู่สบ อยา่งไม่เป็นท่ีตอ้งการได ้
4.ทนัตแพทยค์วรเขา้ใจบทบาทของวสัดุฐานฟันปลอมต่าง ๆ ชนิด และอิทธิพลท่ีมีต่อ
เน้ือเยือ่รองรับ 
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 ฎ.  เมือ่แรกใส่ฟัน 
1.ฟันปลอมทั้ งปากนั้ น   ควรน ากลับเข้ายึดในเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ชนิดปรับได้
บางส่วน หรือปรับไดท้ั้งหมด เพื่อแกไ้ขการสบฟันผิดปกติต่าง ๆ ภายหลงัจากไดมี้การ
ปรับแต่งฐานฟันปลอมดา้นท่ีแนบกบัสันเหงือกในขั้นตน้เรียบร้อยแลว้ 
2.การยึดช้ินฟันปลอมทั้งปากเขา้ในเคร่ืองจ าลองขากรรไกร โดยใช้ช้ินบนัทึกการสบ
ระหวา่งฟันของขากรรไกรทั้งสองท่ีไดต้รวจสอบแลว้ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีใชแ้กไ้ขต าแหน่ง
ขากรรไกรล่าง วิธีการน้ีท าให้ไดก้ารสบฟันถูกตอ้งแม่นย  า มากกว่าแกไ้ขปรับการสบฟัน
ในปาก 
3.เม่ือเร่ิมใส่ฟันปลอมทั้งปาก ทนัตแพทยค์วรประเมินตรวจส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี คือ บริเวณขอบ
โดยรอบ การผนึกบริเวณขอบ แรงยดึ และคุณค่าดา้นความงาม    พื้นท่ีท่ีฟันปลอมส่งถ่าย
แรงกดมากเกินไปยงัส่วนรองรับ คือ ส่วนฐานฟันปลอมนั้น ควรได้รับการช้ีก าหนด
ต าแหน่ง และกรอแก ้
4.ดา้นต่าง ๆ ของฟันพอร์สเลน ท่ีไดถู้กกรอปรับระหวา่งการปรับสบฟัน ควรไดรั้บการขดั
ผวิใหเ้รียบ 
5.เพื่อตอกย  ้าความพยายามท่ีไดใ้หก้ารเรียนรู้แก่ผูป่้วย ตวัผูป่้วยควรไดรั้บการแนะน า ดว้ย
ค าพดู และบนัทึกขอ้เขียน ในนดัคร้ังท่ีเร่ิมแรกใส่ฟัน ขอ้แนะน านั้น ไดแ้ก่ การใส่ฟัน การ
ดูแลฟันปลอม และ ขั้นตอนการท าความสะอาดเน้ือเยือ่ท่ีรองรับต่าง ๆ 
6.เพื่อคงไวซ่ึ้งสุขภาพเน้ือเยือ่ท่ีดี ในแต่ละวนั ฟันปลอมทั้งปากควรถูกถอดออกจากปาก
เป็นเวลาหลาย ๆ ชัว่โมง   วธีิการท่ีดีท่ีสุด คือ ถอดออกเวลาเขา้นอน 
7.ช้ินบนัทึกระยะมิติด่ิงสบฟัน ควรไดท้ าไวเ้ม่ือคร้ังเร่ิมใส่ฟัน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการอา้งอิง
ส าหรับอนาคต   ผู ้ป่วยไม่ควรรับฟันปลอมไปใช้ ก่อนแก้ไขก าจัดการสบฟันท่ี
คลาดเคล่ือน 
8.ค าแนะน าส าหรับผูป่้วยท่ีใชฟั้นปลอมคร่อมหลกัเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ตอ้งเนน้ความส าคัญ
เร่ืองการรักษาความสะอาดประจ าวนัอยา่งเขม้งวด โดยเฉพาะฟันหลกัซ่ึงรองรับฟันปลอม
นั้น ควรใชฟ้ลูออไรด์ (ชนิดไม่เป็นกรด) ทาใตฐ้านฟันปลอมเหนือต่อฟันหลกัเหล่านั้น
เป็นประจ าทุกวนั 
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 ฏ.  การดูแลหลงัใส่ฟัน 
1.การปรับแต่งฐานฟันปลอมดา้นแนบเน้ือเยือ่อีกเลก็นอ้ย ควรเป็นเร่ืองท่ีคาดหมายไว ้ใน
ระยะเร่ิมแรกใส่ฟัน 
2.การรักษาดว้ยฟันปลอมทั้งปาก ควรรวมนดัท่ีใชป้รับแต่งแกไ้ข ภายหลงัใส่ฟันในระยะ
เร่ิมแรกไวด้ว้ย 
3.ผูป่้วยท่ีใช้ฟันปลอมทั้งปาก ควรไดรั้บขอ้มูลว่า ผูป่้วยควรรับการตรวจอย่างน้อยปีละ
คร้ัง เพื่อก าหนดช้ีชดัสุขภาพเน้ือเยือ่ในช่องปาก และสภาพของฟันปลอม ความส าคญัของ
ปัจจยัเหล่าน้ี ควรย  ้าเตือนต่อผูป่้วยทุกคน 
4.ผูป่้วยควรไดรั้บค าแนะน าว่า บางคร้ังตอ้งปรับแต่งฟันปลอมทั้งปาก และอาจตอ้งปรับ
ดดัแปลง ซ่ึงส่ิงน้ีอาจหมายถึง การเสริมฉาบฐาน หรือท าใหม่ หากตอ้งการคงไวซ่ึ้งการ
แนบสนิทของเน้ือเยือ่ และการสบฟันท่ีเหมาะสม 
5.นดัคร้ังท่ีแรกใส่ฟันและนดัคร้ังต่อมา ทนัตแพทยค์วรย  ้าความส าคญัของการคงไว ้ซ่ึง
อนามยัท่ีดีของเน้ือเยือ่ และช้ินฟันปลอม 
6.แนะน าว่า ควรช้ีแนะผูป่้วย เก่ียวกบัเร่ืองโภชนาการและอาหาร ระหว่างช่วงปรับแต่ง
แกไ้ข 
7.ในช่วงชีวิตนั้ น รูปร่างพื้นท่ีรองรับฐานฟันปลอมทั้ งปาก มีการเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง 
8.การละลายตวัของสันเหงือกใตฐ้านฟันปลอม เป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการสบฟันผดิปกติ 
9.ผลกระทบท่ีเป็นอนัตราย จากฟันปลอมทั้งปากช้ินบน สบตรงขา้มกบัฟันธรรมชาติ และ 
ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดแ้บบทา้ยยื่นในขากรรไกรล่างนั้น สมควรอธิบายอย่าง
ระมดัระวงัให้ผูป่้วยทราบผลกระทบนั้น ควรเนน้เร่ืองการมารับการตรวจอยา่งสม ่าเสมอ
ต่อเน่ือง มารักษาเม่ือจ าเป็น และถอดฟันปลอมทั้งสองช้ินออก ระหวา่งเวลานอน 
10.การเสริมฐานฟันปลอมทั้งปากตอ้งการความช านาญ และ การดูแลอยา่งพิถีพิถนั 
11.การเปล่ียนแปลงมิติด่ิงสบฟัน ไม่สมควรเกิดข้ึนระหว่างการฉาบเสริมฐาน เวน้แต่ว่า 
เป็นขอ้ตอ้งการเพื่อบูรณะใหไ้ดมิ้ติด่ิงท่ีเหมาะสม 
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12.การเสริมฐานฟันปลอมทั้งปาก   ตอ้งรวมถึงการบูรณะการสบฟันใหไ้ดเ้หมาะสมดว้ย    
ส่ิงน้ีตอ้งการกระบวนการปรับสบฟันดว้ย “วิธีการยดึปรับทางคลินิก” (Clinical Remount) 
หลงัจากเสริมฐาน และก่อนใส่ฟันปลอม 
13.ผูป่้วยท่ีใชฟั้นปลอมคร่อมหลกั ควรกลบัมาพบทนัตแพทยเ์ป็นประจ า การเรียกกลบัมา
น้ี เพื่อประเมิน และ ย  ้าเตือนการดูแลอนามยัช่องปาก แกไ้ขปัญหาใหม่ หรือปัญหาเก่าของ
โรคปริทนัตต่์าง ๆ ท่ีก าเริบ   บูรณะรอยผุของฟัน และปรับความแนบสนิทของฟันปลอม
กบัฟันธรรมชาติ และเน้ือเยือ่ 
 
      ฐ.  งานบูรณะใส่ทนัทหีลงัถอนและงานใส่ช่ัวคราว 
1.ฟันปลอมชนิดใส่ทนัทีหลงัถอน   (Immediate)     และ ชนิดใส่ชัว่ระยะเปล่ียนแปลง 
(Transitional)   เป็นวิธีรักษาหน่ึงท่ีใช้ เพื่อแนะน าให้ผูป่้วยรู้จกัฟันปลอมทั้งปาก ฟัน-
ปลอมพวกน้ีควรท าข้ึนภายหลงัจากผูป่้วยไดเ้ขา้ใจความตอ้งการ และขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
ของบริการรักษาด้วยฟันปลอมประเภทใส่ทนัทีหลังถอนแล้วเท่านั้น   บางกรณี ฟัน-
ปลอมชั่วคราว (Interim) หรือฟันปลอมใส่ชั่วระยะเปล่ียนแปลง อาจอ านวยให้ผูป่้วย
ปรับตวัเขา้กบัฟันปลอมทั้งปาก 
2.ฟันปลอมชนิดใส่ทนัทีหลงัถอน ท่ีท าข้ึนอย่างเหมาะสม และ ไดรั้บการปรับแต่งแลว้ 
ช่วยกระตุน้การหายของแผลท่ีเน้ือเยือ่รองรับฐานฟันปลอม 
3.ควรระวงัหลีกเล่ียงการตดั หรือก าจดักระดูกท่ีไม่จ าเป็นออก ขณะถอนฟัน เพื่อจะใส่ฟัน
ปลอมทนัทีหลงัถอน 
4.การรักษาดว้ยฟันปลอมใส่ทนัทีหลงัถอน เป็นวธีิท่ีใชเ้วลา และ ตอ้งการความแม่นย  า 
5.ภายหลงัใส่ฟันปลอมทนัทีหลงัถอน   ผูป่้วยควรกลบัมายงัคลินิกทนัตกรรมในช่วงเวลา
ท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี เพื่อปรับแต่งแกไ้ขการสบฟัน แกไ้ขเน้ือเยือ่ท่ีระคายเคือง และประเมิน
บริเวณขอบขยาย  
6.ฟันปลอมชนิดใส่ทนัทีหลงัถอน หรือ ท าข้ึนภายหลงัถอนฟันท่ีเหลือทั้งหมดไม่นานนกั 
ช้ินงานฟันปลอมควรไดรั้บการบ ารุงรักษาดว้ยการเติม หรือกรอออก ระหว่างช่วงการหาย
ของแผล และเพื่อใหก้ารหายของแผลเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ บางคร้ัง อาจตอ้งฉาบเสริมฐาน 
(Reline), เปล่ียนฐาน (Rebase) หรือ ท าฟันปลอมใหม่ 
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7.การเปล่ียนวสัดุเสริมฐานอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ ส าหรับฟันปลอมทั้งปากชนิดใส่
ทนัทีหลงัถอน เป็นส่ิงท่ีแนะน า ทั้งน้ีเพื่อคงไวซ่ึ้งการรองรับ ความเสถียร ความสบาย และ
การใชง้านระหว่างการหายของแผล ก่อนเสริมฐานอย่างเป็นการถาวร หรือท าฟันปลอม
ชุดท่ีสองใหม่ 
8.เม่ือใดท่ีตอ้งการจ าลองการเรียงตวัของฟันธรรมชาติ ควรตดัซ่ีฟันออกจากช้ินหล่อคร้ัง
ละซ่ี เพื่อคงซ่ีท่ีติดกนั และซ่ีในซีกตรงขา้มของขากรรไกรเดียวกนั ไวเ้ป็นแนวทางเพื่อการ
จดัเรียงต าแหน่งซ่ีฟันปลอมแต่ละซ่ีนั้น 
9.ควรประเมินความสัมพนัธ์แนวด่ิง และแนวระนาบของขากรรไกร ท่ีเกิดข้ึนจากฟัน
ธรรมชาติ ก่อนรักษาดว้ยฟันปลอมชนิดใส่ทนัทีหลงัถอน 
10.เน่ืองจากมีการบวมของแผล หลังจากใส่ฟันปลอมชนิดใส่ทันทีหลังถอน ดังนั้ น
หลงัจากการบวม ยบุตวัหายลงแลว้ จึงแกไ้ขการสบฟัน 
11.ขั้นตอนการท าฟันปลอมชนิดใส่ทนัทีหลงัถอนนั้น ปกติฟันธรรมชาติท่ีเหลือทั้งหมด
จะถูกถอนออกในนดัท่ีใส่ฟันปลอม  
12.ฟันปลอมชั่วคราวทั้งปากท่ีใช้ระหว่างช่วงเวลาแผลหาย มีประโยชน์หลายประการ 
เหนือฟันปลอมชนิดถอนแลว้ใส่ทนัทีแบบทัว่ไป กล่าวคือ 
       ก.  รอยพิมพค์ร้ังสุดทา้ย และบนัทึกความสัมพนัธ์ของขากรรไกรส าหรับ 
         ฟันปลอม จะท าข้ึนหลงัจากแผลหายดีแลว้ 
               ข.  สามารถลองโครงแบบข้ีผึ้งของฟันปลอมชุดถาวรได ้
               ค.  กรณีฉุกเฉินผูป่้วยสามารถใชชุ้ดฟันปลอมชัว่คราวน้ี 
13.ฟันปลอมชัว่คราวอาจตอ้งเสริมฐาน หรือท าใหม่ในช่วงสั้น ๆ หลงัใส่ไปแลว้ ทั้งน้ี เพื่อ
ชดเชยการการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีรองรับฟันปลอม 
14.การรักษาดว้ยฟันปลอมชนิดใส่ทนัทีหลงัถอนนั้น คือ สมควรใชชุ้ดฟันปลอมชัว่คราวน้ี
ช่วงระยะแรก และช่วงรอแผลหาย ส่วนฟันปลอมชุดท่ีสองท่ีคุณภาพดีกว่า จะท าข้ึนบน
เน้ือเยือ่รองรับ เม่ือแผลหายอยา่งสมบูรณ์ 
15.ก่อนเร่ิมท าฟันปลอมชนิดใส่ทนัทีหลงัถอนแบบทัว่ไปนั้น ฟันหลงัทั้งหมดจะถูกถอน
ออก คงเหลือไวแ้ต่ซ่ีท่ีจ  าเป็นต่อการคงระยะห่างระหวา่งขากรรไกรเท่านั้น 



หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั ในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศพัทท์นัตกรรมประดิษฐ์, สมรรถนะวชิาชีพ:        วเิชฏฐจิ์นดาวณิค 

Principles Concepts and Practices in Prosthodontics 1989,  The Glossary of Prosthodontic Terms:   by The Academy of Denture Prosthetics 
Professional Competency  Edited and translated by Vichet Chindavanig 

92 

16.การใชแ้ผน่ประกบัช่วยผา่ตดัชนิดใส (Transparent surgical template) เพื่อเป็นแนวทาง
ช่วยในการท าศลัยกรรมนั้น เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ระหว่างเตรียมการใส่ฟันปลอม ชนิดใส่ทนัที
หลงัถอน 
 
 

lV. การบูรณะด้วยรากเทียม 

 

     ก.  ข้อมูลการตรวจวนิิจฉัย 
1.การประเมินสภาพทางคลินิกในผู ้ป่วย ท่ีต้องการ การบูรณะรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ดว้ยรากเทียม สมควรประกอบดว้ยขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ประวติัทางทนัตกรรม   
ประวติัทางการแพทย ์และศัลยกรรม อาจต้องทดสอบการออกเสียง และทดสอบทาง
จิตวทิยาดว้ย 
2.การคาดหวังท่ีเกินกว่าความเป็นจริงของผู ้ป่วย อาจมีผลกระทบต่อการท านาย
ความส าเร็จของงานรากเทียม 
3.การตรวจทางรังสี อาจตอ้งการภาพถ่ายในช่องปาก   ภาพถ่ายพานอรามิค (Panoramic)    
ภาพถ่ายกะโหลก (Cephalometric) และ เทคนิคภาพถ่ายรังสีตดัเป็นส่วน ๆ (Tomographic 
Imaging Technique) 
4.ไม่ปรากฏวา่ อายวุยั เป็นปัจจยัต่อผลส าเร็จของงานทนัตกรรมรากเทียม 
 
     ข.  การตรวจวนิิจฉัย 
1.การใช้รากเทียมเป็นหน่วยช่วยรองรับฟันปลอม ควรเป็นทางเลือกหน่ึง ส าหรับการ
บ าบดัรักษาดว้ยฟันปลอมชนิดธรรมดา 
2.ในงานทนัตกรรมประดิษฐ์ เร่ืองจ าเป็นท่ีผูป่้วยผูจ้ะรับการบ าบดัรักษาดว้ยงานทนัต-
กรรมรากเทียม ชนิดฝังในกระดูก (Endosseous Dental Implants) แบบต่าง ๆ นั้น ควรไดมี้
การยดึช้ินหล่อวินิจฉยั เขา้ในเคร่ืองจ าลองขากรรไกร และไดท้ดลองเรียงซ่ีฟันปลอมบน
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ฐานชัว่คราว เพื่อประเมินก่อนผ่าตดั ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบถึง ต าแหน่ง จ  านวน และทิศทาง
ของรากเทียมเหล่านั้น 
3.ชนิดรากเทียมท่ีใชก้บัผูป่้วย จะตอ้งเลือกโดยสัมพนัธ์กบัปริมาณ และคุณภาพ ของมวล
เน้ือกระดูกท่ีมีอยู ่ท่ีรองรับต่อรากเทียมนั้น 
4.ควรวเิคราะห์เหงือกโดยรอบต าแหน่งท่ีจะฝังรากเทียม ทั้งเหงือกธรรมดา และเหงือกยดึ 
โดยใหค้วามสนใจว่า มีปริมาณเหงือกยดึ (Attached gingiva) บริเวณท่ีจะฝังแท่งรากเทียม
นั้นพอเพียงหรือไม่ 
5.การวางแผนรักษาดว้ยงานทนัตกรรมประดิษฐ์นั้น   ตอ้งวางแผนก่อนผา่ตดัฝังรากเทียม 
 
     ค.  การท านายความส าเร็จการรักษา 
1.ควรให้ขอ้มูลต่าง ๆ แก่ผูป่้วย ดงัน้ี คือ ผลดีท่ีจะไดรั้บ ความเส่ียง เวลา ค่าใชจ่้าย และ 
วธีิการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชบ้ าบดัรักษาได ้
2.ความพิถีพิถันเร่ืองการปราศจากเช้ือในเทคนิคผ่าตัด เป็นส่ิงจ าเป็นต่อความส าเร็จ
ระยะแรก และระยะยาว ของระบบทนัตกรรมรากเทียมทุกประเภท 
3.มวลกระดูกรอบช้ินรากเทียมท่ีได้ประสานยึดกับผิววสัดุรากเทียมแล้ว (Osseo - 
integrated Implants) มีแนวโนม้ท่ีมวลนั้นจะคงอยู ่และมีรูปแบบการละลายตวัชา้กวา่ มวล
กระดูกของสันเหงือกท่ีรองรับฟันปลอมธรรมดา ท่ีไดก้ารพยงุรับโดยสันเหงือกวา่ง 
4.ซ่ีฟันปลอมท่ีใส่ทดแทน ไม่ควรปรากฏ ณ ต าแหน่ง ท่ีเป็นเหตุให้การกระจายแรง เกิด
อยา่งไม่เหมาะสม และ ตอ้งประนีประนอมเร่ืองสุขภาพความสะอาดช่องปาก 
5.การเปล่ียนแปลงสุขภาพในอนาคต จะเปล่ียนแปลงการคงอยู ่ และความส าเร็จของงาน
บูรณะดว้ยรากเทียม 
 
     ง.  แรกรักษาก่อนงานบูรณะ 
1.โครงสร้างต่าง ๆ ของช่องปากทั้งท่ีมีฟันและไม่มีฟัน ควรมีภาวะสุขภาพท่ีเหมาะสมดี
เสียก่อน 
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2.โรคทางระบบตอ้งไดรั้บการคน้หา และประเมิน   ส่ิงน้ีสัมพนัธ์โดยตรงกบัความส าเร็จ
ในการรักษาดว้ยรากเทียม 
3.ก่อนเร่ิมตน้รักษา ควรประเมินการตอบสนองของผูป่้วย และความเพียรของผูป่้วยต่อ
ความรู้ท่ีไดรั้บไป 
4.หากเป็นการท างานกลุ่ม ท่ีประกอบดว้ยผูช้  านาญสาขาต่าง ๆ หน่ึงในสมาชิกนั้น (มกั
เป็นทนัตแพทยผ์ูท้  างานบูรณะ) ตอ้งใหค้  าแนะน า และก ากบัการรักษา 
 
     จ.  การรักษาด้วยงานทนัตกรรมประดิษฐ์ 
1.รากเทียม และวสัดุเทียมชนิดฝังในเน้ือเยือ่อาจจ าแนกเป็นแบบต่าง ๆ ไดด้งัน้ี เช่น ชนิด
ฝังใตเ้ยือ่หุม้กระดูก (Subperiosteal), ชนิดฝังในเน้ือกระดูก (Endosteal), ชนิดฝังตวัในชั้น
เยือ่อ่อน (Intramucosal Inserts), ชนิดฝังเหนือชั้นเยือ่หุม้กระดูก (Supra-periosteal), หรือ
ชนิดฝังใตช้ั้นเยือ่หุม้กระดูก (Subperiosteal Augmentation) 
2.งานทนัตกรรมประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น ชนิดติดแน่น (Fixed), ชนิดถอดได,้ ชนิดติดแน่นท่ี
ทนัตแพทยถ์อดออกได ้(Fixed-removable), และฟันปลอมคร่อมหลกั (Overdenture) 
สามารถน ามาใช้ร่วมกบังานรากเทียมต่าง ๆ แบบได ้  ช้ินฟันปลอมท่ีประกอบกบัราก
เทียมตอ้งเขา้กบัความสามารถ หรือคุณสมบติัท่ีไดจ้ากรากเทียมนั้น ๆ 
3.ช้ินหล่อทั้ งหลาย เช่น เพื่อการตรวจวินิจฉัย  และ /หรือ เพื่อการออกแบบ เพื่อ
กระบวนการสร้างช้ินรากเทียม อาจท าไดโ้ดยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
              ก.  พิมพใ์นปากโดยตรงธรรมดา 
              ข.  ผา่ตดัเปิดเหงือกออก (Surgical Degloving) และตามดว้ยการพิมพก์ระดูก 
              ค.  ท าช้ินจ าลองจากเคร่ืองคณิตกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ โดยเทคนิควธีิทาง 
       ภาพรังสีเป็นส่วน ๆ (Computerized axial tomography) 
4.การพิมพก์ระดูกรองรับรากฟันโดยตรง ตอ้งกระท าโดยใช้วสัดุท่ีไม่มีฤทธ์ิระคายเคือง 
ตอ้งก าจดัเศษวสัดุพิมพท์ั้งหมดออกจากผิวหนา้กระดูก และ เยื่ออ่อน หลงัจากถอดแยก
รอยพิมพอ์อกแลว้ 
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5.ช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ์ ท่ีไดก้ารพยุงรองรับ ดว้ยรากเทียมแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้
การพยงุรับจากเยือ่อ่อน ตอ้งการรอยพิมพเ์พียงขยายพื้นท่ี ไปยงัพื้นท่ีจ  าเพาะท่ีจ าเป็นของ
พื้นท่ีเป้าหมายเท่านั้น 
6.ช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ์ ชนิดท่ีใช้ทั้งรากเทียมและเยื่ออ่อนพยุงรับ ยงัคงใช้พื้นท่ี 
เยือ่อ่อนเพื่อการรองรับดว้ย ดงันั้น การพิมพป์ากจ าตอ้งท าตามหลกัการต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงการรองรับท่ีเหมาะสมดว้ยการขยายฐาน ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเสถียรส าหรับฟัน-
ปลอมท่ีรองรับดว้ยเหงือกนั้น ๆ 
7. การออกแบบช้ินงานบูรณะ ท่ีรองรับดว้ยรากเทียม เป็นความรับผดิชอบของทนัตแพทย ์  
8.บนัทึกดา้นบดเค้ียวท่ีไม่เคล่ือนขยบั ท าให้ไดม้าซ่ึงความเท่ียงตรง และสามารถพิสูจน์
สอบรอยบนัทึกความสัมพนัธ์ระหวา่งขากรรไกรบน-ล่าง 
9.ฟันปลอมชนิดติดแน่น (Fixed), ชนิดติดแน่นท่ีทนัตแพทยถ์อดแยกออกได้ (Fixed-
removable), ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้  ฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได ้และฟันปลอม
คร่อมหลกั (Overdenture) ท่ีน ามาประกอบใชก้บังานรากเทียมมีขอ้ก าหนดดา้นลกัษณะ
การสบฟันแตกต่างกัน   ดังนั้นควรสร้างรูปแบบการสบฟันข้ึนมาเพื่อให้สะท้อนถึง 
ความสามารถของทนัตแพทย ์การพยงุรับท่ีมีใหเ้ลือกใช ้และความตอ้งการของตวัผูป่้วย 
10.ควรสร้างลกัษณะรูปแบบดา้นบดเค้ียว โดยน าส่งทิศแรงต่าง ๆ ไปยงัพื้นท่ีท่ีเลือกไว ้
เพื่อกระจายแรงเครียด 
11.งานบูรณะต่าง ๆ ท่ีพยุงรับโดยรากเทียม ควรประกอบลงเขา้ท่ี เหนือช้ินรากเทียมได้
อยา่งไม่มีแรงเบียดใด ๆ มากระท าต่อรากเทียมนั้น 
12.ฟันปลอมคร่อมหลกั ท่ีไดรั้บการพยุงรับทั้งหมดจากรากเทียม อาจไม่ตอ้งขยายฐาน 
หรือคลุมเพดาน มากเท่ากบัฟันปลอมคร่อมหลกัแบบปกติ 
13.ผูป่้วยตอ้งไดรั้บขอ้มูล เพื่อทราบถึงความจ าเป็นเร่ืองการบ ารุงดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง 
14.การขยนัดูแลท่ีบา้น เป็นเร่ืองจ าเป็น เช่นเดียวกบัการดูแลรักษาจากทนัตแพทยเ์ป็น
ประจ า 
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    ฉ.  วสัดุ และ เคร่ืองมอืต่าง ๆ 
1.เม่ือวางแผนงานทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตแพทยค์วรตระหนกัระวงั  ถึงชนิดรากเทียม 
จ านวน ลกัษณะ การออกแบบ และการกระจายแรงเครียดไปยงัเน้ือเยือ่โดยรอบ  
2.วสัดุและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช ้ตอ้งเขา้กนัไดก้บัชีวสภาพ (Biocompatible) 
 
 ช.  งานบูรณะช่ัวคราวต่าง ๆ 
1.อาจตอ้งใช ้หรืออาจไม่ตอ้งใชง้านบูรณะชัว่คราว ประกอบร่วมกบังานรากเทียม ชนิดฝัง
ในกระดูก ซ่ึงเป็นอิสระตามสมยันิยม และแนวคิดแบบต่าง ๆ 
2.งานบูรณะชัว่คราว อาจประกอบดว้ย ฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได ้ฟันปลอมบางส่วน
ชนิดถอดได้ หรือ ฟันปลอมติดแน่น   ทั้ งน้ีข้ึนกบัระบบ และลกัษณะการพยุงรับของ 
รากเทียมท่ีใช ้
3.ช่วงรอแผลหาย ฟันปลอมชุดชัว่คราวท่ีใชก้บัผูป่้วยรากเทียมชนิดท่ีประสานยึดเขา้กบั
เน้ือกระดูก ควรไดรั้บการเสริมฐานดว้ยวสัดุเสริมฐานชนิดนุ่ม ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัความชอก
ช ้าต่อพื้นท่ีรอบ ๆ ต าแหน่งรากเทียมนั้น 

 
วสัดุและเคร่ืองมือต่าง ๆ 
 
     ก.  เคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดต่าง ๆ  (Articulators) 
1.เคร่ืองจ าลองขากรรไกร เป็นเคร่ืองมือกล ท่ีเป็นตวัแทนขอ้ต่อขากรรไกรและส่วนต่าง ๆ 
ของขากรรไกรบนและล่าง เ ป็นท่ียึดของช้ินหล่อชนิดต่าง  ๆ ทั้ ง น้ี  เพื่อจ  าลอง 
ลอกเลียนการขยบัเคล่ือนของขากรรไกรล่างรูปแบบต่าง ๆ บางลกัษณะ หรือทั้งหมด 
2.เคร่ืองจ าลองขากรรไกรควรสามารถสร้างลกัษณะการเคล่ือนขยบัขากรรไกรขณะใชง้าน
ปกติ และไม่ปกติได ้และควรคงรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ของช้ินหล่อตรงขา้ม 
3.การใชเ้คร่ืองจ าลองขากรรไกรเป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐานหน่ึง ในการดูแลบ าบดัรักษา ดว้ย
งานทนัตกรรมประดิษฐเ์กือบทุกประเภท 
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4.เคร่ืองจ าลองขากรรไกร ไม่สามารถให้ความเท่ียง ต่อการจ าลองการเคล่ือนของ
ขากรรไกรล่าง ไปไดม้ากกวา่รอยบนัทึกท่ีใชเ้พื่อปรับตั้งค่าเคร่ืองมือนั้น 
5.เคร่ืองจ าลองขากรรไกรจ าแนกชนิดได้ต่าง ๆ แบบ เช่น ชนิดบานพบัธรรมดา ชนิด
ค่าเฉล่ีย ชนิดปรับค่าบางส่วนได ้ชนิดปรับค่าทั้งหมดได ้และชนิดท่ีสร้างรูปแบบร่องแอ่ง
ต่าง ๆ เองได ้(Fossae molded) 
6.เคร่ืองจ าลองขากรรไกรแบบบานพบัธรรมดา   ใหค้วามแม่นย  าต่อการสบในศูนยต่์อเม่ือ 
ช้ินหล่อบน/ล่าง ถูกน าประกอบเขา้ ท่ีระยะมิติด่ิงของการสบฟันถูกตอ้ง ต าแหน่งสบ
เคล่ือนนอกศนูยแ์บบต่าง ๆ ไม่อาจถูกจ าลองได ้การเปล่ียนแปลงมิติด่ิงสบฟัน ท่ีปรับแต่ง
ค่าท่ีเคร่ืองจ าลองขากรรไกรภายหลงั จะท าใหต้  าแหน่งสบในศนูยผ์ดิไป 
7.เคร่ืองจ าลองขากรรไกรแบบค่าเฉล่ีย มีขอ้จ ากดัต่าง ๆ คลา้ยกบัชนิดบานพบัธรรมดา แต่
การปรับเปล่ียนค่ามิติด่ิงสบฟันสามารถท าได ้หากไดบ้นัทึกค่าต าแหน่งแนวแกนหมุน
ขวางดว้ยคนัโคง้ใบหนา้ (Face-bow) และน าค่าน้ีไปใชก้บัเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ส่วน
ต าแหน่งการเคล่ือนฟันนอกศนูยแ์บบต่าง ๆ เป็นเพียงลกัษณะท่ีประมาณไวเ้ท่านั้น 
8.เคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดปรับค่าบางส่วนได ้ท่ีใชร่้วมกบัคนัโคง้ใบหนา้ชนิดบนัทึก
การเคล่ือนขากรรไกร (Kinematic Face-bow) และร่วมกบัรอยบนัทึกสบนอกศูนย ์จะช่วย
ใหร้อยบนัทึกสัมพนัธ์ในศนูย ์สามารถถูกน าประกอบเขา้ได ้ณ ต าแหน่งมิติด่ิงท่ีถูกเพิ่มได ้
อย่างมีค่าใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียการเคล่ือนขากรรไกรล่างผูป่้วย ณ ต าแหน่งจุดปลายการ
เคล่ือนนอกศนูย ์ไดม้ากกวา่เคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดค่าเฉล่ีย 
9.เคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดปรับค่าทั้งหมดได ้หรือเคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดสร้าง
ร่องแอ่งต่าง ๆ ไดเ้อง (Fossa Molded) เม่ือถูกใชอ้ยา่งเหมาะสมร่วมกบัรอยบนัทึก และช้ิน
โปรแกรมการเคล่ือนต่าง ๆ ประเภทนั้น มีคุณสมบติัเหนือกว่าเคร่ืองจ าลองขากรรไกร 
ชนิดปรับค่าไดบ้างส่วน เคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดปรับค่าทั้งหมดไดน้ี้ จะจ าลองการ
เคล่ือนขากรรไกรล่าง ไดใ้กลเ้คียงกบัลกัษณะการเคล่ือนในผูป่้วยไดม้ากกว่าโดยตลอดทุก 
จุดเคล่ือน ของการเคล่ือนนอกศนูยต่์าง ๆ แบบ 
10.ช้ินหล่อทั้งหลาย ท่ียดึตรึงในเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ใหข้อ้มูลส าคญัเพื่อการวิเคราะห์   
การวนิิจฉยัโรค และ การวางแผนรักษา 
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11.การพิสูจนส์อบความสัมพนัธ์ของช้ินหล่อต่าง ๆ ท่ีตรึงยดึประกอบเขา้กบัเคร่ืองจ าลอง
ขากรรไกร เป็นขอ้จ าเป็นเบ้ืองตน้ท่ีพฒันาลกัษณะการสบสัมผสัของฟัน ท่ีมีค่าเท่ียงตรง
ถูกตอ้ง ในงานบูรณะช้ินสมบูรณ์ 
12.ควรปรับตั้งค่าวีถีเคล่ือน และ มุมน าของเคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดปรับค่าได ้ให้
เหมาะสมกลมกลืนกบัรอยบนัทึกท่ีได ้และ/หรือ จ าลองลกัษณะการเคล่ือนของขากรรไกร
ล่างดงัท่ีคาดหมายไว ้
13.ค่าแนวน าฟันหนา้ (Anterior guide) ของเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ควรปรับค่าไดแ้ละ/
หรือ มีพื้นท่ีท่ีใหส้ร้าง แนวน าจ  าเพาะบุคคล (Custom guide fabrication)  
14.ควรใชค้นัโคง้ใบหนา้ (Face-bow) เพื่อประกอบยดึช้ินหล่อขากรรไกรบน เขา้กบัเคร่ือง
จ าลองขากรรไกร ชนิดท่ีมีคุณสมบติัยอมรับการถ่ายต าแหน่งแนวแกนหมุน 
15.รูปแบบการสบฟัน (Occlusal scheme) ท่ีสร้างข้ึนจากเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ควร
ไดรั้บการประเมินทางคลินิก คือ ในปาก ก่อนจะสร้างช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ์จนเสร็จ
สมบูรณ์ และไดย้ดึติดเขา้ท่ีในปากนั้น ๆ 
16.หากเป็นแผนท างานบูรณะชนิดติดแน่นมากซ่ี เคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดปรับค่า
ทั้งหมดได ้หรือ เทคนิคใหค้วามแม่นย  าเทียบเท่าเป็นส่ิงตอ้งการ    
17.ทนัตแพทยค์วรทราบขอ้จ ากดัของเคร่ืองจ าลองขากรรไกรท่ีใช้ และรู้วิธีท่ีจะชดเชย
ขอ้จ ากดัเหล่านั้น 
18.จุดอา้งอิงจุดท่ีสาม ส าหรับการถ่ายต าแหน่งโดยคนัโคง้ใบหนา้ (Face-bow Transfer) มี
ความส าคญั เพราะ 
             ก. เพื่อใหก้ารยดึช้ินหล่อขากรรไกรบน แต่ละคร้ังอยู ่ ณ ต าแหน่งเดียวกนั 
             ข. เพื่อใหช้ิ้นบนัทึกวถีิขอ้ต่อขากรรไกรท่ีบนัทึกไวก่้อนใชก้นัได ้
             ค. ท าใหต้  าแหน่งของช้ินหล่อขากรรไกรบนในเคร่ืองจ าลองขากรรไกร 

     สัมพนัธ์กบัแนวแกนระนาบ เหมือนกนักบัต าแหน่งขากรรไกรบน 
     ในผูป่้วย ดว้ยแนวระนาบเสมือนท่ีไดเ้ลือกไวค้ลา้ยกนั     
 ง. เพื่อใหค่้าเฉล่ียทางกายวภิาคต่าง ๆ  ท่ีตั้งค่าไวส้ าหรับวถีีเคล่ือน 
     ขากรรไกร (Condylar Path Setting) เป็นค่าท่ีเหมาะสม   
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งานบูรณะช่ัวคราวประเภทต่าง ๆ 
 
1.งานบูรณะชัว่คราว คือ ช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ์ ท่ีใชร้ะยะสั้น เพื่อความงาม เพื่อการ
บดเค้ียว เพื่อรองรับการสบฟัน เพื่อความสะดวกสบาย หรือ เพื่อสร้างสถานการณ์ต่อ
ผูป่้วย ใหเ้ตรียมตวัยอมรับการบ าบดัรักษา ดว้ยงานทนัตกรรมประดิษฐชุ์ดถาวร 
2.อาการป่วยปรากฏขอ้ต่อขากรรไกรอาจทุเลาลง ดว้ยงานบูรณะชั่วคราว ท่ีไดส้ร้างข้ึน
อยา่งเหมาะสม 
3.วสัดุปรับสภาพเน้ือเยือ่ ท่ีฉาบไวบ้นผิวส่วนแนบเหงือก ของช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ ์
ช่วยการผ่าตดั (Surgical prosthesis) สามารถชดเชยการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยือ่ภายหลงั
งานศลัยกรรม 
4.ฟันปลอมบางส่วนถอดไดช้นิดใชช้ัว่คราวเพื่อการเปล่ียนแปลง (Transitional removable 
partial dentures) อาจถูกใชเ้พื่อเอ้ือประโยชนใ์หก้ระดูกมีการหาย มีการซ่อมแซม และช่วย
คงไวซ่ึ้งระดบัมิติด่ิงของความสัมพนัธ์การสบฟัน ภายหลงัจากท่ีไดถ้อนฟันหลงัไปแลว้ 
5.อาจตอ้งการงานบูรณะชัว่คราวต่าง ๆ ก่อนการฝังรากเทียมชนิดในกระดูก 
              ก. เพื่อคงความสามารถในการท างาน และรูปลกัษณ์ท่ีปรากฏ 
                   ระหวา่งช่วงเวลาหลงัผา่ตดั 
              ข. เพื่อช่วยก าหนดแผนต าแหน่ง และมุมเอียงของช้ินรากเทียมก่อนผา่ตดั 
6.ควรน างานบูรณะชัว่คราว (Interim restorations) ต่าง ๆ ประเภทมาใชใ้นงานทนัตกรรม
ประดิษฐ์ชนิดติดแน่น เม่ือจ าเป็นตอ้งบูรณะมิติด่ิง และ เม่ือเป็นขอ้ก าหนดดา้นความงาม
ทางทนัตกรรม 
7.อาจสร้างงานทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดชั่วคราวข้ึน เพื่อช่วยยึดฟัน หรือ เฝือกฟัน     
ระหวา่งการรักษาทางปริทนัต ์
8.งานบูรณะชัว่คราวแบบต่าง ๆ มีแนวทางหลายหลาก ท่ีท าเพื่อ “สุขภาพ” ของอวยัวะ 
ปริทนัต ์ความงาม และการใชง้านต่าง ๆ     งานบูรณะชัว่คราวน้ีควรท าใหก้ารสบฟัน และ
ต าแหน่งของซ่ีฟันท่ีเหลืออยู่มีความเสถียร     กรณีท่ีมิติด่ิงสูญเสียไป และตอ้งถูกบูรณะ 
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ช้ินงานบูรณะชั่วคราวสามารถใช้พิสูจน์สอบมิติ ด่ิงสบฟัน เพื่อท่ีว่าจะได้บูรณะให้
กลมกลืนไปกบัการท างานของช่องปากและใบหนา้ 
 

บุคลากรผู้ช่วย ค าส่ังงาน และการใช้ห้องปฏิบัตกิาร 
 
 ก.  บุคลากรผู้ช่วย  
1.ความชดัเจน ความกระชบั ของขอ้มูลติดต่อส่ือสาร ในกลุ่มสมาชิกงานทนัตสุขภาพ ช่วย
ยกระดบัคุณภาพ บริการทางทนัตกรรมท่ีผูป่้วยไดรั้บ 
2.บุคลากรผูช่้วย อาจช่วยให้ขอ้มูลดา้นการตรวจวินิจฉัย เพื่อวตัถุประสงค์การวางแผน
รักษาต่าง ๆ ของทนัตแพทย ์
3.การมอบหมายงานบางขั้นตอน ให้บุคลากรผูช่้วยผูมี้คุณสมบติัพร้อมกบังานคลินิก เป็น
ส่ิงท่ียอมรับได้ ในเขตพื้นท่ี ท่ีกฎหมายอนุญาต อย่างไรก็ตาม ทันตแพทยย์งัคงเป็น
ผูรั้บผดิชอบต่อการบ าบดัรักษาทั้งหมด ในขอบเขตและกรอบแห่งกฎหมายท่ีไดบ้ญัญติัไว ้
4.ทนัตแพทย ์เป็นผูรั้บผิดชอบต่อคุณภาพของช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์
นั้น แมว้า่บางส่วนของการสร้างช้ินงาน ไดท้ ามาจากหอ้งปฏิบติัการทนัตกรรม 
5.ช่างเทคนิคทนัตกรรมเป็นสมาชิกหน่ึง ท่ีมีค่าในกลุ่มปฏิบติังานทนัตกรรมประดิษฐ์ การ
ติดต่อส่ือสาร ระหว่างช่างทนัตกรรมกบัทนัตแพทย ์ช่วยยกระดบัคุณภาพการรักษาบ าบดั
ผูป่้วย 
6.ความช านาญการ และการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคทันตกรรม สมควรได้รับการ
“ยอมรับ” และไดน้ าไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นส่วนเสริมใหเ้กิดคุณภาพ และ
เกิดความส าเร็จต่องานบูรณะชนิดต่าง ๆ 
7.ทนัตแพทย ์ถูกก าหนดใหใ้ชบุ้คลากรผูช่้วยไดต้ามท่ี   ตราบทกฎหมาย ปฏิบติังานทนัต-
กรรมของรัฐไดอ้นุญาตไว ้
8.ทนัตแพทย ์สมควรอยู่ในสถานประกอบการ ขณะบุคลากรผูช่้วยท างานประเภทต่าง ๆ 
ในช่องปากตามท่ีไดอ้นุญาตไวโ้ดยกฎหมายของรัฐ 
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9.ทนัตแพทยค์วรยอมรับความตอ้งการพิเศษต่างๆ ของผูป่้วย   และเม่ือจ าเป็น ให้ส่งต่อ 
“ผูป่้วย” ไปบ าบดัรักษา โดยผูช้  านาญเฉพาะทางท่ีมีคุณสมบติัพร้อม 
10.ส าหรับขั้นตอนงานศัลยกรรมก่อนใส่ฟันต่าง ๆ นั้น ความร่วมมือและการติดต่อ
ระหวา่งทนัตแพทย ์กบัศลัยแพทยช่์องปากและใบหนา้ เป็นส่ิงจ าเป็น  
11.ทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญงานทนัตกรรมประดิษฐ์ เช่นเดียวกบั ผูช่้วยทนัตแพทยแ์ละช่าง
เทคนิคทนัตกรรม ควรป้องกนัตน ไม่สัมผสั และถ่ายทอดโรคท่ีติดต่อได ้บุคลากรเหล่าน้ี
ควรไดรั้บการเพิ่มภูมิคุม้กนั มีการฆ่าเช้ือท่ีเคร่ืองมือ ท่ีรอยพิมพ ์และท่ีช้ินหล่อต่าง ๆ มี
การลดปริมาณเช้ือท่ีผิวหน้าของบริเวณแวดลอ้มโดยรอบ ใช้ถุงมือ ใช้อุปกรณ์ป้องกนั
ดวงตา และแผน่ปิดป้องกนัใบหนา้ 
12.ในสถานะการณ์ท่ีเหมาะ ทันตแพทย์ แพทย์ และนักโภชนาการ ควรจัดการให้
ค  าแนะน าเร่ืองโภชนาการแก่ผูป่้วย 
 
         ข.  ลกัษณะจ าเพาะพเิศษ ของงานทนัตกรรมประดิษฐ์ช่องปาก และใบหน้า 
1.ช้ินหน้าเทียม อาจสร้างข้ึน โดยติดต่อกบัผูผ้ลิตอวยัวะเทียม (Prosthetist) ภายใตก้าร
ควบคุม ดูแลของทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญงานทนัตกรรมประดิษฐ์ 
 

ค.  ค าส่ังงาน  และการใช้ห้องปฏบิัติการ 
1.ค าสั่งงานท่ีเขียนไวอ้ยา่งชดัเจนเหมาะสม โดยทนัตแพทยแ์ละกลุ่มผูร่้วมงาน เป็นวิธีการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อติดต่อกบัช่างทนัตกรรม 
2.งานทั้งหมด ท่ีมอบหมายใหห้อ้งปฏิบติัการทนัตกรรมเอกชนรับไปท า   ควรประกอบไป
ดว้ย ค  าสั่งงานท่ีบนัทึกรายละเอียดชดัเจน ท่ีอนุโลมใชโ้ดยขอ้กฎหมายต่าง ๆ ของรัฐ 
3.ค าสั่งจ  าเพาะส าหรับงานโดยทนัตแพทย ์เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีใชค้วบคุมคุณภาพในช่วงของ
การผลิตช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐจ์ากหอ้งปฏิบติัการ 
4.ทนัตแพทยค์วรเป็นผูก้รอกค าสั่งงานอย่างสมบูรณ์ โดยระบุขอ้มูลจ าเพาะของวสัดุท่ี
เหมาะสมท่ีสุดต่อความตอ้งการของผูป่้วย    เม่ือใดก็ตาม ท่ีมีซ่ีฟันปลอมเก่ียวขอ้ง ควรมี
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ขอ้มูลจ าเพาะ เช่น   ช่ือบริษทัผูผ้ลิต ชนิดวสัดุ สี รูปทรง (Mold) และลกัษณะรูปแบบ 
(Design) 
5.รอยบนัทึกระหว่างดา้นสบฟันท่ีเท่ียงตรงถูกตอ้ง เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการยดึช้ินหล่อเขา้กบั
เคร่ืองจ าลองขากรรไกร และ ถือเป็นความรับผดิชอบของทนัตแพทย ์
6.ทนัตแพทย ์ตอ้งจดัหาช้ินหล่อท่ีเหมาะสมให้ห้องปฏิบติัการ เช่น ช้ินหล่อวินิจฉัย ช้ิน
หล่อท่ีไดย้ดึไวแ้ลว้ในเคร่ืองจ าลองขากรรไกร หรือ (อยา่งนอ้ยท่ีสุด) ช้ินหล่อท่ีสมบูรณ์ทั้ง
ขากรรไกร รวมทั้งช้ินรอยบนัทึกระหว่างดา้นสบฟันท่ีเสถียร   ส าหรับช้ินหล่อหลกัหรือ
ช้ินหล่อปฏิบติัการ ควรมีช้ินหล่อยอ่ย หรือช้ินแม่แบบยอ่ย (Die) ต่าง ๆ ท่ีไดต้กแต่งแลว้ 
และไดท้ าเคร่ืองหมายบริเวณขอบ หรือตดัแต่งขอบเองโดยทนัตแพทย ์
7.ฟันปลอมถอดได้แบบต่าง ๆ นั้น ควรถูกส่งกลบัไปยงัทนัตแพทย ์เพื่อประเมินลองช่วง
ขั้นตอนยดึซ่ีฟันดว้ยข้ีผึ้ง ก่อนท าขั้นตอนอ่ืนต่อจนเสร็จสมบูรณ์ 
8.การเลือก และ การจดัเรียงต าแหน่งซ่ีฟันปลอมในขั้นสุดทา้ย เป็นความรับผิดชอบของ
ทนัตแพทย ์
9.การบรรจุฝังช้ินฟันปลอมถอดไดต่้างๆ ลงในฟลาสก ์(Flask) ซ่ึงใชป้ลาสเตอร์หิน หรือ
วสัดุอ่ืนท่ีเหมาะสมใด ๆ ควรไดก้ระท าเป็นส่วน ๆ    เพื่อใหแ้ยกช้ินต่าง ๆ ออกไดง่้ายจาก
วสัดุลงฟลาสกน์ั้น 
10.เม่ือใดกต็ามท่ีฟันปลอมติดแน่น จะตอ้งใส่ร่วมกบัฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้การ
ออกแบบฟันปลอมทั้ งสองน้ี ควรท าร่วมกันโดยใช้ช้ินหล่อวินิจฉัยช่วยออกแบบงาน
บูรณะเหล่านั้น 
11.ทนัตแพทย ์ควรเรียกร้องให้โครงสร้างโลหะท่ีออกแบบใชก้บัเซรามิก ตอ้งข้ึนรูปข้ีผึ้ง
เตม็ซ่ีเสียก่อน ดงัก าหนดก่อนดว้ยข้ึนโครงข้ีผึ้งเพื่องานวินิจฉยั และจากนั้น จึงตดัแต่งข้ีผึ้ง
ใหบ้างลง (Cut back) ต่อไปอยา่งเหมาะสม เพื่อควบคุมส่วนชั้นเซรามิกท่ีจะเคลือบ 
12.เม่ือใดก็ตาม ท่ีส่วนประกอบช้ินโครงโลหะหล่องานทันตกรรมประดิษฐ์ มีความ
ซับซ้อน ควรร้องขอการลองโครงโลหะ   การลองโครงโลหะในงานบูรณะเซรามิกท่ีมี
ขนาดยาว ควรถือปฏิบติัเป็นงานประจ า 
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13.การติดต่อส่ือสารตรง ระหว่างทนัตแพทยก์บัช่างทนัตกรรม เป็นส่ิงจ าเป็นเม่ือท างาน
บูรณะประเภทเซรามิก และ ควรใช้วิธีการติดต่อท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้มาซ่ึงสีฟันขั้น
สุดทา้ย และ ลกัษณะการแต่งเคลือบสีผวิตามตอ้งการ 

 
ข้อพจิารณาต่าง ๆ ด้านกฎหมาย 
 
     ก.  พืน้ฐานเบือ้งต้นต่องานทนัตกรรมประดิษฐ์ 
1.กฎหมายแต่ละมาตราแตกต่างกัน และแมว้่าจะเป็นตวับทท่ีเขียนไวโ้ดยกวา้งทั่วไป 
กฎหมายท่ีประยกุตจ์  าเพาะกบัมาตราต่าง ๆ อาจหาไดจ้ากทนายความทอ้งถ่ิน 
 
     ข.  ความสัมพนัธ์ระหว่างทนัตแพทย์และผู้ป่วย 
1.กฎหมายเร่ืองขอ้สัญญา บงัคบัควบคุมความสัมพนัธ์ระหวา่งทนัตแพทยแ์ละผูป่้วย 
2.สัญญา คือ ขอ้ตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่ายท่ีจะปฏิบติั หรือ ไม่ปฏิบติัขอ้กระท าตาม
กฎหมาย 
3.ความหมายของขอ้สัญญาไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในรูปขอ้เขียน จึงจะมีผลบงัคบัใช้ เวน้แต่
สถานการณ์พิเศษ ท่ีปกติแลว้ไม่เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งทนัตแพทย ์และผูป่้วย  
4.ขอ้สัญญาท่ีระบุไวโ้ดยการเขียนบนัทึกเป็นเสมือนหลกัฐาน เร่ืองขอ้ตกลงระหว่างฝ่าย
ต่าง ๆ ท่ีจะปฏิบติัใหบ้รรลุตามขอ้สัญญานั้น           
5.ความหมายของขอ้สัญญา อาจอยูใ่นรูปลกัษณะท่ีกล่าวดว้ยวาจา หรือ แจง้ใหท้ราบเป็น
นยั 
6.ขอ้ความตกลงทัว่ไป กล่าวถึง ค่าใชจ่้าย ลกัษณะธรรมชาติของการปฏิบติัรักษา เวลาท่ี
ตอ้งท าการรักษาใหเ้สร็จสมบูรณ์ การจดัการเร่ืองการช าระเงิน และหวัขอ้เร่ืองจ าเพาะอ่ืน 
7.มีค  าท่ีมีความหมายเป็น “นยั” อ่ืนอีก (หมายถึงหนา้ท่ีต่าง ๆ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งทนัตแพทย ์และผูป่้วย 
8.อ านาจศาล ว่าดว้ยกรณีต่าง ๆ ท่ีพยายามจูงใจผูป่้วยไปเก่ียวขอ้ง กบัขอ้สัญญาประกนั
ทั้งหลาย เพื่อใหพ้อใจ    ศาลไดบ้ญัญติักฎตา้นต่อขอ้สัญญาประกนันั้น 
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9.ศาลถือวา่ ค่าใชจ่้ายท่ีช าระเพื่อท าช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ ์เป็น “ค่าบริการ” เพื่อท าให้
ช้ินงานส าเร็จข้ึนมา ไม่ใช่ราคาช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ์เชิงกายภาพ อยา่งไรก็ตาม ขอ้
ประกนัท่ีท าโดยทนัตแพทยท่ี์กล่าวถึงน้ี มีผลบงัคบัใชเ้ป็นลกัษณะสัญญา 
10.การอา้งสิทธิ เรียกร้องผลลพัธ์การรักษา ท่ีไม่ไดป้ระกนัไว ้อาจแปลความประหน่ึงว่า 
การประกนัเป็นการผดิหลกัจริยธรรม และอ านาจศาลบางเขต ถือเป็นส่ิงผดิกฎหมาย 
11.การประกนั อาจส่งผลให้แพค้ดี โดยพื้นฐานอยู่ท่ีการฝ่าฝืนขอ้สัญญา มากกว่าการ
ปฏิบติัผดิหลกัวชิาชีพ 
12.ในคดีฝ่าฝืนขอ้สัญญา ละเลย หรือไม่สนใจ ไม่จ าเป็นตอ้งแสดงออก 
13.เวน้แต่ผูเ้อาประกันเป็นผูก้ล่าวอ้างข้อประกัน คดีการฝ่าฝืนท่ีน าฟ้องต่อผูใ้ห้การ 
“คุม้ครอง” สุขภาพหลายคดีดว้ยกนั   ถูกตดัสินตามกฎแบบเดียวกนั คือ ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการปฏิบติัผดิหลกัวชิาชีพ 
14.คดีความหลาย ๆ คดีเกิดข้ึน เพราะทันตแพทย์แสดงอาการเป็นปฏิปักษ์ต่อผูป่้วย  
เม่ือเกบ็ค่ารักษา 
     
  ค.  มาตรฐานการดูแลรักษา 
1.มาตรฐานการดูแลรักษา ท่ีศาลปฏิบติัต่อทนัตแพทยก์รณีประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ คือ 
การดูแลรักษาท่ีจดัใหผู้ป่้วย โดยเทียบเคียงกบังานท่ีทนัตแพทยอ่ื์น ผูมี้ความสุขุมรอบคอบ
อยา่งมีเหตุมีผล มีความรู้ การศึกษา และในระดบัเดียวกบัการปฏิบติัของทนัตแพทยผ์ูน้ั้น
ไดจ้ดัใหก้บัชุมชนเดียวกนั หรือชุมชนท่ีคลา้ยกนั 
2.ทัว่ไปดว้ยเหตุผลของกฎหมาย ตามหลกัฐานท่ีปรากฏ เป็นการยากล าบากท่ีจะใชต้  ารา
แนวปฏิบติัขององค์กรวิชาชีพ   หรือ ส่ิงท่ีไดส้อนในโรงเรียนทนัตแพทย ์มาเป็นเกณฑ์
เฉล่ียสร้างมาตรฐานงาน ท่ีลูกความทนัตแพทยน์ั้นถูกกล่าวหา 
3.ความถูกตอ้งพอ้งกนัเร่ืองนิยามมาตรฐานดูแลรักษานั้น กรณีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา ยอ่ม 
ถือระดบัมาตรฐานส าหรับทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา และกรณีทนัตแพทยท์ัว่ไป
ยอ่มถือมาตรฐานเฉกเช่นทนัตแพทยท์ัว่ไปอ่ืน ๆ 
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4.หากทนัตแพทยผ์ูใ้ดปฏิบติัตนเสมือนผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา แมว้่าจะเป็นทนัตแพทย์
ทัว่ไปกต็าม   ศาลมีแนวโนม้ท่ีจะประยกุตม์าตรฐานของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขามาใช ้
5.ความเส่ียงหน่ึงของทันตแพทย์ทั่วไป (ข้ึนอยู่กับคุณภาพท่ีให้การบ าบัดรักษา )  
อีกประการหน่ึง คือ หากสามารถแสดงไดว้่า ทนัตแพทยท์ัว่ไปผูอ่ื้นในชุมชนเดียวกนั  
จะส่งต่อผูป่้วยไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา การไม่ส่งต่อผูป่้วย อาจถือได้ว่าเป็นการ
ประกอบการละเลย 
6.โดยทั่วไป การบ าบัดรักษาอาจถูกจ ากัดไวจ้  าเพาะแต่สาขาทันตกรรมท่ีทันตแพทย ์
มีคุณสมบติั และมีความสามารถ   ทนัตแพทยผ์ูน้ั้นสมควรส่งต่อผูป่้วยอยา่งเหมาะสมดว้ย
พื้นฐานแห่งเวลา ซ่ึงคงไวโ้ดยความช านาญและความรู้ความสามารถอนัทนัสมยัในสาขา
วชิาชีพ 
 
     ง.  ค ายนิยอมอนุญาต 
1.เป็นท่ียนืยนัแน่ชดัวา่ หากแพทยบ์ าบดัรักษาผูป่้วย โดยปราศจากค ายนิยอมอนุญาตท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร แพทยผ์ูน้ั้นอาจตอ้งรับผิดต่อความเสียหายต่าง ๆ แมว้่าการบ าบดัรักษา
นั้นจะเป็นประโยชนต่์อตวัผูป่้วยกต็าม 
2.ตวัอย่างคดีของ แคนเตอร์เบอร่ี กบั เสปนซ์ ท่ีศาลตดัสินในปี ค.ศ. 1972 ศาลตั้ง
ขอ้สังเกตวา่ ค  ายนิยอมอนุญาต จะมีผลต่อเม่ือไดมี้การใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วย โดยใชแ้นวทางท่ี
ตั้งข้ึนเพื่อตดัสินวา่ ค  ายนิยอมนั้น ไดเ้ป็นการใหข้อ้มูลอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ 
3.ระหว่างทศวรรษท่ีแลว้ ศาลส่วนใหญ่น าทรรศนะบรรทดัฐานแคนเตอร์เบอร่ีมาใช ้ทั้ง
บางส่วน และทั้งหมด 
4.ค าถามท่ีคงเหลืออยู ่คือ ผูป่้วยควรไดรั้บการบอกเล่ามากเท่าไร ค  ายนิยอมอนุญาตนั้นจึง
เขา้เกณฑผ์่านท่ีว่า “ไดใ้หข้อ้มูลไปแลว้” รัฐต่าง ๆ ไดแ้ยกยอ่ยเร่ืองน้ีออก โดยใชบ้รรทดั
ฐานว่า ขอ้มูลท่ีบอกกล่าวเพื่อให้ผูป่้วยยินยอมอนุญาตนั้น ก าหนดโดยการพยานว่า มีส่ิง
ใดบา้งท่ีผูป้ฏิบติัวิชาชีพคนอ่ืน ในชุมชนเดียวกนันั้น เปิดเผยต่อผูป่้วย เม่ือเผชิญกบัการ
บ าบดัรักษาท่ีเหมือนกนั ผูป้ฏิบติัวิชาชีพท่ีตกเป็นผูต้อ้งหา ตอ้งยึดการเปิดเผยนั้น เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 
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5.บรรทัดฐานอีกหน่ึงอย่าง คือ เร่ืองการให้ข้อมูล เพื่อได้รับการยินยอมอนุญาต ใช้
“บรรทดัฐานบุคคลผูมี้เหตุผล” มีแนวทรรศนะพิจารณาสองทางท่ีต่างกนัโดยศาลต่างศาล 
คือ การทดสอบผูก้ล่าวหาและการทดสอบผูต้อ้งหา บรรทดัฐานเร่ืองแรกน้ีคือ บุคคลผูมี้
เหตุผลใด ๆ ควรไดรั้บการบอกกล่าวมากเท่าไร ผูน้ั้นจึงจะสามารถตดัสินใจดว้ยปัญญาได ้  
ส่วนบรรทดัฐานเร่ืองหลงั คือ ผูป่้วยผูน้ั้นสมควรไดรั้บการบอกกล่าวมากเท่าใด 
6.ปัญหาส่วนใหญ่ต่อขอ้มูลท่ีให้ เพื่อรับค ายินยอมอนุญาตน้ี มุ่งไปท่ีวตัถุประสงค์การ
เปิดเผยความเส่ียงต่าง ๆ นั้น 
7.ในการตดัสินคดีความท่ียึดต่อบุคคลผูมี้เหตุผลเป็นบรรทดัฐาน กฎทัว่ไปกล่าวว่า หาก
ความเส่ียงต่าง ๆ นั้น คือ “วสัดุ” ความเส่ียงนั้นควรถูกเปิดเผย 
8. “ความเส่ียงจากวสัดุ” มีนิยามถึง เร่ืองท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป่้วย 
9.ตวับทกฎหมาย อาจน าขอ้เลือกต่อนิยามของขอ้มูลท่ีใหผู้ป่้วย เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค ายนิยอม
อนุญาตมาใช ้ตวัอย่างเช่น รัฐนิวยอร์กเลือกใช้บทบญัญติัมาตรฐานจากผูป้ระกอบสาขา
วชิาชีพในชุมชน  
10.ศาลหลายแห่ง ไดแ้ยกแยะระหว่างการขาดเอกสารการให้ค  ายินยอมทั้งหมด และการ
เปิดเผยขอ้มูลไม่พอเพียง เพื่อการไดม้าซ่ึงค ายินยอมนั้น เร่ืองแรกอาจพิจารณาไดว้่าเป็น
การท าร้ายร่างกาย   ส่วนเร่ืองหลงันั้น คือ ทนัตแพทยล์ะเลยไม่ให้ขอ้มูลท่ีพอเพียงแก่
ผูป่้วย เพื่อไดรั้บค ายนิยอมนั้น ๆ 
11.กรณีงานปัจจุบนัพยาบาล ซ่ึงตอ้งพยาบาลดูแลรักษาอยา่งฉุกเฉิน เพื่อปกป้องชีวิตและ
สุขภาพของผูบ้าดเจบ็ กรณีเป็นจงัหวะท่ีไม่อาจขอรับค ายนิยอมอนุญาตได ้   การไดม้าซ่ึง
ค ายนิยอมอนุญาตนั้น ถือเป็นปริยายตามนยัของกฎหมาย 
12.เอกสารค ายินยอมอนุญาตหากได้ท าไว ้จะแสดงบทบาทส าคัญ ต่อผลลัพธ์ตาม
กระบวนการทางกฎหมาย 
13.เอกสารท่ีรับมาซ่ึงค ายนิยอมอนุญาตน้ี ข้ึนอยูก่บัวธีิการปฏิบติัโดยทนัตแพทย ์
14.โดยทัว่ไปกระบวนการท่ีมีการรุกล ้าร่างกายมาก ย่อมหมายถึง มีความเส่ียงมากต่อตวั
ผูป่้วย การบนัทึกเป็นเอกสารยอ่มมีความส าคญัมากข้ึนดว้ย 
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15.ค ายินยอมอนุญาต อาจมีพิสัยตั้ งแต่ บนัทึกท่ีท าข้ึนบนแฟ้มบตัรผูป่้วย จนกระทัง่ถึง
บนัทึกท่ีท าข้ึนบนแฟ้มบตัรผูป่้วยโดยตวัผูป่้วยเอง หรือ ด้วยการเซ็นช่ือของผูป่้วยบน
เอกสารท่ีแยกต่างหากโดยมีส าเนาแนบไวใ้นแฟ้มบตัรผูป่้วย 
16.ทนัตแพทยต์อ้งตระหนกัรู้ ถึงความเส่ียงต่อกฎหมาย ต่อทรัพยากรต่าง ๆ ใน เร่ืองของ
เวลา บุคลากร และความพยายามท่ีจะบนัทึกเป็นเอกสาร เพื่อใหค้  ายนิยอมนั้นเป็นผล 
17.ดีท่ีสุดท่ีผูป้ฏิบัติวิชาชีพท าได้ ด้วยการเคารพต่อความเส่ียงในข้อกฎหมาย นั่นคือ  
การระมดัระวงัล่วงหนา้ ส่ิงน้ีถือเป็นน ้ าหนกัส าคญั มากกว่าส่ิงเล็กนอ้ยอ่ืน ท่ีอาจเกิดจาก
ความล าเอียงของผูน้ั้น 
 

จ. แฟ้มผู้ป่วย - บันทกึการรักษา 
1.ส าหรับบางคดีความ กฎหมายระบุไวว้่า บนัทึกการวินิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้ง และ การรักษา
ผูป่้วย ตอ้งถูกเกบ็รักษาไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน 
2.ในทรรศนะของกฎหมาย บนัทึกท่ีดีเป็นส่ิงส าคญั เสมอกบัการดูแลรักษาผูป่้วย ดว้ยการ
วนิิจฉยัโรค และการปฏิบติัรักษา 
3.ในคดีแพ่งท่ีฟ้องโดยผูป่้วย การละเลยต่อการเกบ็บนัทึกอยา่งถูกตอ้ง อาจเป็นความผิดท่ี
ระวางโทษไวโ้ดยรัฐ หากมีขอ้ก าหนดโดยกฎหมายบงัคบัให้เก็บรักษาบนัทึกงานรักษา 
หากศาลพบวา่เป็นการละเลย จะเป็นผลใหแ้พค้ดี ดว้ยว่าไดป้ฏิบติัผิดหลกัวิชาชีพ กเ็พราะ
ทนัตแพทยผ์ูต้กเป็นจ าเลย ไม่สามารถหาเอกสารบนัทึกการปฏิบติัรักษามาได ้
4.การลงบนัทึกการรักษาผูป่้วยอาจเป็นเร่ืองขอ้มูลสาธารณะได้ พึงระลึกไวว้่า บนัทึกการ
รักษานั้น อาจใหเ้ห็น หรือทบทวนได ้โดยตวัผูป่้วย และทนายความ ของผูป่้วยผูน้ั้น 
5.เพื่อเป็นการป้องกนัอยา่งสมบูรณ์ หากตอ้งการใชบ้นัทึกงานรักษาต่าง ๆ เพื่อป้องกนั ขอ้
กล่าวหาเร่ืองปฏิบติัผดิหลกัวชิาชีพ บนัทึกเหล่านั้นควรเกบ็รักษาไวอ้ยา่งถาวรตลอดไป 
6.กฎพื้นฐานท่ีเหมาะสม คือ เกบ็บนัทึกการรักษาผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่ไว ้10 ปี หลงัจากนดั
คร้ังสุดทา้ย 
7.กรณีผูป่้วยเด็ก บนัทึกงานรักษาควรถูกเก็บไวอี้ก 10 ปี หลงัจากวนัท่ี ผูป่้วยบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ 
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8.เวน้แต่ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งศาล ปกติตอ้งไม่แยกบนัทึกตน้ฉบบั ภาพถ่ายรังสี รายงาน
การปรึกษา หรือ เอกสารบนัทึกอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาผูป่้วยออกจากกนั 
9.การลงบนัทึกควรกระท าดว้ยหมึกด า หรือปากกาลูกล่ืน 
10.ท่ีซ่ึงอนุญาตใหมี้บุคคลมากกว่าหน่ึงคน เขียนบนัทึกลงในบตัรบนัทึกการรักษาป่วยได ้
การลงบนัทึก ควรลงนาม หรือ ลงช่ือยอ่ โดยท าในส านกังาน 
11.ขอ้ความท่ีเขียนผดิ ไม่ควรปกปิดจนไม่สามารถอ่านออกได ้
12.ขอ้ความท่ีเขียนผิด   ควรขีดทบัดว้ยเส้นเด่ียวโดยตลอด และเขียนก ากบัว่า “ผิด” เหนือ
ขอ้ความนั้น การแกไ้ขควรท าในบรรทดัถดัไป 
13.ส่ิงท่ี “ไม่เก่ียวขอ้ง” กบับนัทึกงานรักษาผูป่้วย    บางคร้ังมีความส าคญัเสมอกบัส่ิงท่ี
ควรปรากฏ ในแง่มุมของผูท้  าการรักษา ควรหลีกเล่ียงการบนัทึกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสถานะทาง
จิตใจของผูป่้วย 
14.ในการตดัสินคดีความ   ผูป่้วยอาจเขา้ถึงขอ้บนัทึกงานรักษาทางทนัตกรรมได ้หาก
ทนัตแพทยถ์ูกฟ้อง อยา่ไดบ้นัทึกขอ้สนทนาใด ๆ กบัทนาย หรือ ตวัแทนบริษทัประกนัภยั
ลงบนบนัทึกการรักษา ใหบ้นัทึกในในแฟ้มแยกต่างหาก 
15.ดีท่ีสุดคือไม่ควรผนวกขอ้มูลทางการเงินไวก้บับนัทึกการรักษา ขอ้มูลส่วนนั้นควรแยก
เกบ็ต่างหาก 
16. “อยา่ไดเ้ขา้ไปยุง่” กบับนัทึกต่าง ๆ อาจถูกสงสัยวา่มีการฉอ้โกงหลอกลวง หากปรากฏ
วา่บนัทึกการรักษามีรอยถูกยุง่เก่ียวแกไ้ข 
17.บนัทึกการรักษาผูป่้วยเป็นเอกสารทางกฎหมายชนิดหน่ึง 
 
     ฉ.  ผู้ร่วมงาน และ ลูกจ้างทั้งหลาย 
1.การปฏิบติังานท่ีมีหุ้นส่วน   หุ้นส่วนท่ีบริสุทธ์ิ อาจตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าอนั
ละเลยของหุน้ส่วนอ่ืนดว้ย 
2.การปฏิบติังานท่ีอยูใ่นรูปบริษทั   ผูถื้อหุน้ท่ีบริสุทธ์ิ โดยปกติจะหลุดพน้จากความรับผิด
ทางกฎหมายท่ีเกิดจากการกระท าละเลยของผู ้ถือหุ้นอ่ืน บุคคลท่ีละเลยขาดความ
ระมดัระวงัเท่านั้น และบริษทั   อาจตอ้งรับผดิทางกฎหมาย 
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3.ผูว้่าจา้งเป็นผูรั้บผิดต่อบุคคลท่ีบาดเจ็บ อนัเกิดเน่ืองจากการกระท าปฏิบติั โดยความ
ละเลยไม่ระมดัระวงัของลูกจา้ง 
4.ลูกจา้งของทนัตแพทย ์เป็นตวัแทนของทนัตแพทยใ์นการต่อรองกบัผูป่้วย 
5.เม่ือทนัตนามยั ผูช่้วย เลขานุการ หรือพนกังานตอ้นรับของทนัตแพทย ์ใหก้ารรับรอง ให้
การประกนัแก่ผูป่้วย ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรักษาบ าบดัท่ีกระท าโดยผูว้่าจา้ง หรือทนัต
แพทย ์ให้ถือว่าทนัตแพทยผ์ูน้ั้น เป็นผูรั้บผิดผกูมดัตน ต่อการรับรอง หรือการให้ประกนั
นั้น ๆ 
6.ลูกจา้งควรไดรั้บขอ้มูล เร่ืองความรับผิดชอบ ท่ีมีต่อเน่ืองมาจากความสัมพนัธ์ของเขา
เหล่านั้นกบัผูว้า่จา้ง และ ขอ้ควรระวงั เก่ียวกบัขอ้เขียนหรือถอ้ยค าท่ีกล่าวกบัผูป่้วย 

 
ช.  การจัดการกบัผู้ป่วยผู้มปัีญหา และ ผลต่าง ๆ ของการละทิง้ผู้ป่วย 

1.มีสถานการณ์ต่าง ๆ กนั ท่ีการยุติงานรักษาเป็นทางเลือก ดว้ยเหตุแห่งความลม้เหลว      
ท่ีคาดการณ์ไดจ้ากการปฏิบติัรักษา ตวัอย่างเช่น ผูป่้วยลม้เหลวต่อการใหค้วามร่วมมือใน
การรักษา ผูป่้วยไม่มารับการรักษาตามนัด   ผูป่้วยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการเงิน   
หากเม่ือใด ทนัตแพทยไ์ม่สามารถท างานอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้น
ได ้  ผูป่้วยควรไดรั้บการบอกเล่าถึงส่ิงนั้น ๆ 
2.เพื่อช่วยผูป้ฏิบัติวิชาชีพด้านสุขภาพหลุดพน้ต่อความผิดในเร่ืองละท้ิงผูป่้วย   ศาล
ทั้งหลายไดใ้หแ้นวทางไวด้งัน้ี คือ 
                ก.  การบ าบดัรักษาไม่ควรด าเนินต่อไป เม่ือสุขภาพของผูป่้วยอยู ่
          ในภาวะเส่ียง 
                ข.  ผูป่้วยควรไดรั้บเวลามากพอเพียง เพื่อความวางใจต่องานบริการต่าง ๆ 
          จากทนัตแพทยผ์ูท่ี้จะมาทดแทน 
                ค.  ควรใหเ้กิดความมัน่ใจวา่  การบ าบดัรักษาท่ีประสานต่อเน่ือง 
                     จะไดรั้บจากทนัตแพทยท่ี์มาทดแทนนั้น 
                 ง.  บนัทึกทั้งหมด  และ ภาพถ่ายรังสีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
                      การบ าบดัรักษา ควรมีประกอบใหก้บัทนัตแพทย ์ผูม้าทดแทนผูน้ั้น 
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3.เพื่อให้ผูป่้วยทราบถึงการจงใจท่ีทนัตแพทยจ์ะยุติการรักษา พึงระลึกไวว้่า ส่ิงท่ีผูป่้วย
สนใจมากท่ีสุด และเป็นส่ิงท่ีผูป่้วยควรไดรั้บค าแนะน า คือ การใหผู้ป่้วยแสวงหาบริการ
ต่อเน่ืองทางทนัตกรรมจากทนัตแพทยผ์ูอ่ื้น 
4.หลังจากท่ีได้บอกให้ผูป่้วยทราบ ถึงการตัดสินใจจะยุติการรักษา ควรส่งจดหมาย
ลงทะเบียน (Certified Letter) ไปยงัผูป่้วย และเกบ็ใบตอบรับการส่งเอกสารไว ้เน้ือความ
ในจดหมาย ควรกล่าวถึงเร่ืองท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ต่อผูป่้วย และใหค้  ามัน่ถึงความร่วมมือท่ีจะ
ไดจ้ากทนัตแพทยผ์ูท่ี้มาทดแทนนั้น 
5.จะเป็นการดีท่ีสุด หากใหผู้ป่้วยเป็นผูเ้ลือกทนัตแพทยค์นใหม่เอง 
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Postscript   ปัจฉิมลขิิต 
Wisdom, wisdoms: 
(n uncount) 1.Wisdom is 1.1 a person’s ability to use their experience and knowledge in order to 
make sensible and reasonable decisions or judgments. (n uncount) 1. Wisdom is 1.2 the store of 
knowledge that a society or culture has collected over a long period of time.  
(n sing : the + n + of ,   sense) 2. If you discuss the wisdom of a particular action or decision, …you 
are discussing how sensible it is in a particular situation. (n sing : the + n+ supp)    3. The wisdom 
of a group of people on a particular subject is their opinion about it. 
From: Collins Cobuild English Language Dictionary:  Collins Birmingham University International 
Language institute. 
 
ปัญญา 
๑.๑  ปัญญา หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีใชค้วามรู้ ความช านาญ ต่อการใหก้ารตดัสินใจอยา่ง
มีเหตุผล และเป็นเหตุเป็นผล   
๑.๒ ปัญญา หมายความถึง องคค์วามรู้ท่ีสั่งสมในสังคม หรือวฒันธรรมนั้น ท่ีมีมาเป็นระยะเวลาอนั
ยาวนาน 
๒. ปัญญา หมายความถึง ถา้คุณอภิปรายถกเถียงกนั เก่ียวกบัการปฏิบติัใดๆ หรือการกระท าใดๆ หรือ
การตดัสินใจ คุณก าลงัอภิปรายกนัถึงความเป็นเหตุเป็นผลวา่ เร่ืองจ าเพาะนั้นๆ เป็นอยา่งไร 
๓. ปัญญาของกลุ่มบุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้น เป็นความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ 
 
ปัญญา  น. ความรอบรู้, ความรู้ทัว่, ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด 
ความหมายจาก: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
 

ปรัชญา 
ไม่เคยมีใคร    ท าอะไร   ไม่เคยพลาด 
แต่อยา่ขาด     พฒันา       อยา่ผดิซ ้ า 
คิดเสมอ          ส่ิงท่ีตน    จะตอ้งท า 
ตอ้งจดจ า        ใฝ่รู้           สู้อดทน 

        ฐาปกรวจัน์ 
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สุตะมยะปัญญา    จินตมยะปัญญา   และ  ภาวนามยะปัญญา 

พระพุทธองคท์รงจ าแนกกระบวนการพฒันาปัญญาภายในบุคคล พิจารณาโดยสัมพนัธ์ กบั
วธีิท าใหเ้กิดปัญญาออกเป็นสามระดบั คือ  สุตะมยะปัญญา จินตมยะปัญญา และภาวนามยะปัญญา 
 สุตะมยะปัญญา หมายความถึง ความรู้ท่ีเกิดจากการฟัง อดีตกาลการถ่ายทอดความรู้ยงัไม่มี
เคร่ืองช่วยอ่ืนมาก ปัจจุบนัน่าจะรวมถึงความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน การเห็น  การฟังจากส่ือต่าง ๆ ระดบั
สุตะมยะปัญญาน้ี ยงัเป็นเพียง ความจ าได้ ในเร่ืองนั้น ๆ อาจยงัมีความเขา้ใจไม่มากนกั ประโยชน์ของ
ความรู้เช่นน้ี จึงมีเพียงจ ากดั 
 จินตมยะปัญญา   หมายความถึง ความรู้ท่ีสูงข้ึนกวา่ความจ า เกิดจากน าเร่ืองท่ีจ  าไดม้าตรึก
ตรอง ครุ่นคิด จนเขา้ใจเร่ืองนั้น ๆ อยา่งลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เห็นความเช่ือมโยงกนัของประเด็นต่าง ๆ รวมทั้ง
ความเก่ียวขอ้งผกูพนักบัเร่ืองอ่ืน สามารถอธิบายได ้ เกิด ความเข้าใจ ลกัษณะบูรณาการ แยกแยะ
องคป์ระกอบความสัมพนัธ์ แจกแจงไดลึ้กซ้ึง 
 ภาวนามยะปัญญา  หมายความถึง  ความรู้จากการฝึกฝน  ฝึกปฏิบติัอยา่งมีสติ  รู้เหตุรู้ผล 
ปฏิบติัอยา่งมีสมาธิ เห็นเร่ืองรูปผลในทางนามธรรม และรูปธรรม เห็นเหตุเห็นผลอยา่งแยบคาย 
ปฏิบัติได้อย่างเข้าใจชัดถึงธรรมชาติการเช่ือมโยงของมวลสรรพส่ิงในองค์ประกอบธรรมะน้ัน ๆ แลว้
เพียรปฏิบติัท าใหเ้จริญข้ึนทั้งภายในตวัตน จิตใจของตน 

ปัญญาทางโลกนั้นอาจมีไดใ้นสองระดบัแรก หากน าหลกัการทางธรรมะเร่ืองปัญญามาผกู
กบัการขยายเผยแพร่ความรู้แลว้ จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ เพราะพร้อมแผข่ยายความรู้น้ี สู่มนุษยชาติรุ่น
ต่อ ๆ ไปได ้
 สุต สดบัฟังคนอ่ืน..... แลว้น ามาคิด 
 จินต การคิดหาเหตุผล แลว้เกิดปัญญา มีความเขา้ใจ รู้จกัคิดเอง รู้จกัมนสิการ 
 ภาวนา ลงมือปฏิบติั ลงมือท าตามตวัอกัษร.......   ภาวนาแปลวา่ท าใหเ้จริญ หรือ  

    การท าใหเ้กิด ใหมี้ข้ึน 
วเิชฏฐ์ จนิดาวณิค     พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
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Wisdom… from listening 
Wisdom… from reasoning, thinking 

Wisdom… from practicing 

 Lord Buddha has classified the developing process of wisdom (pan-ya), in relativity to the 
way that creates the level of wisdoms within a person into three categories. 
 Suta-maya-panya means derivation of knowledge from listening (suta means listening). 
Previously, there were not many means to transfer knowledge. Currently, it would include 
transferring knowledge through reading, seeing, and listening from various media which presenting 
in today’s technology. This level is only recognition, remembering in a specific item or subject. It 
may not make a person into deeply understanding in that particular subject. This level of panya 
may limit its usefulness.  
 Jinta-maya-panya a higher level than recognition or remembering, jinta means mindful. It 
originates from bringing a subject into one’s mind for reconsideration with mindful state. Until the 
one has deeply understood that subject, seeing the relationships among subjects, including how 
each subject relates to the others, and being able to explain in detail. One who completely 
understood all the subjects may able to classify relativity among them in detail. 
 Pawa-na-maya-panya (pawana means practicing, making fruitful) 
In dhamma, Pawa-na-maya-panya means knowledge that arises from practicing, from doing under 
conscious, working with conscientiousness. Being aware of concrete or corporseal, and being aware 
of abstract or subjective, knowing each subject in detail wisely. One who obtains this panya would 
be able to practice with complete understanding in that matter, knowing the nature of their 
relationships of all matters those integrate into a subject. One would endure in making that 
subject more fruitful, within oneself, within one’s mind. It is considered to be the supreme 
knowledge or highest level of wisdom in dhamma. 
 In the physical world, “wisdom” may consist of the first two levels only. If ones could 
integrate all the three wisdoms from the principle of dhamma, and granting their relationships into 
the physical world to spread out or transfer the knowledge. It would be very useful, because ones 
should ready to inherit the knowledge to new generations. 

Vichet Chindavanig 2007 
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หมวดที่สอง 
ค าศัพท์ทนัตกรรมประดษิฐ์ 

(ถอดความ และอธิบายความ ค าศพัทเ์พียงบางส่วน จากประมวลศพัทท์ั้งฉบบั) 
aberrant [ค.ศ. 1798] 1. ความเบ่ียงเบนจากปกติหรือเหตุปกติของ

รูปร่าง หรือต าแหน่ง, 2. ไกลจากแนวทางปกติ 

abfraction [ค.ศ. 1991] พยาธิสภาพการสูญเสียโครงสร้างแขง็ของฟัน   
 ดว้ยเหตุจากการรับแรงทางชีวกล การสูญเสียน้ีเขา้ใจวา่เกิด
จากการบิดตวั และการเส่ือมสลายทางเคมีของเคลือบฟัน 
และ/หรือ เน้ือฟันบางต าแหน่งท่ีห่างจากต าแหน่งรับแรง 

abrade [ค.ศ. 1677] การถูส่วนเปลือกนอก หรือชั้นนอกของ
ส่วนประกอบใหห้ลุดออก 

abrasion [ค.ศ. 1656] 1. การสึกของเน้ือโครงสร้างท่ีผวิ (เช่น ผวิหนงั
หรือฟัน) จากสาเหตุผดิปกติทางกระบวนการเชิงกล, 2. การ
สึกกร่อนผวิฟันอยา่งผดิปกติมีเหตุไม่ใช่การบดเค้ียว 

abutment ฟันหลกั [ค.ศ. 1634] 1. ส่วนของโครงสร้างท่ีรับแรงผลกั 
หรือแรงกดโดยตรง, หลกัสมอ,  2. ฟัน, บางส่วนของฟัน,
หรือบางส่วนของรากฟันเทียมท่ีใหก้ารพยงุรับ และ/หรือ 
คงไวซ่ึ้งช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ ์

abutment ; accessory  ฟันหลกัช่วย 
abutment ; primary  ฟันหลกัเอก 
abutment ; secondary  ฟันหลกัรอง 
acid-etched bonded splint ดู RESIN-BONDED SPLINT 
acid-etched bridge  ดู RESIN-BONDED PROSTHESIS 
acquired occlusal position ดู RESIN-BONDED PROSTHESIS 



หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั ในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศพัทท์นัตกรรมประดิษฐ์, สมรรถนะวชิาชีพ:        วเิชฏฐจิ์นดาวณิค 

Principles Concepts and Practices in Prosthodontics 1989,  The Glossary of Prosthodontic Terms:   by The Academy of Denture Prosthetics 
Professional Competency  Edited and translated by Vichet Chindavanig 

116 

acquired occlusion ความสัมพนัธ์ของฟัน ณ ต าแหน่งขากรรไกรใด ๆ ท่ีมี
ลกัษณะพื้นท่ีสบสัมผสักนัมากท่ีสุดของ  ดู MAXIMAL 
INTERCUSPAL POSITION 

acrylic resin 1. การคงอยูข่องโพลีเมอร์ของกรดอะคริลิก, เมธาอะคริลิก 
หรืออะคริโลไนตราย เช่น เส้นใยอะคริลิก หรือ 
เรซ่ินอะคริลิกต่าง ๆ, 2. เทอโมพลาสติกเรซ่ิน กลุ่มใด ๆ ก็
ตาม ท่ีท ามาจากการเพิ่มขนาดโมเลกลุเอสเตอร์ของกรด
อะคริลิก หรือ กรดเมธิลเมธาครายเลท  

acrylic resin base  ฐานฟันปลอมท่ีท าดว้ยเรซ่ินอะคริลิก 
adjustable anterior guidance แนวน าดา้นหนา้ของเคร่ืองจ าลองขากรรไกรท่ีพื้นผวิของ 

แนวน านั้นปรับได ้เพื่อใหไ้ดว้ถีิน าการเคล่ือนของเคร่ืองกล
ท่ีประกอบกบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกรตามตอ้งการ, แนวน า
ท่ีอาจสามารถตั้งค่าใด ๆ เพื่อยอมรับต่อบนัทึก
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งขากรรไกร ท่ีเคล่ือนขา้งแบบต่าง ๆ 
ได ้

adjustable articulator   เคร่ืองจ าลองขากรรไกรท่ีปรับค่าบางอยา่งได ้อยา่งจ ากดั 
ในระนาบด่ิง และระนาบราบ เพื่อลอกเลียนลกัษณะการ
เคล่ือนขากรรไกรตามท่ีบนัทึกไว ้

adult speech aid prosthesis ช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐถ์าวร ท่ีช่วยผูใ้หญ่ผูมี้เพดาน
โหวอ่อกเสียงดีข้ึน อาจโดยปิดช่องโหวท่ี่โพรงเพดาน หรือ
บางคร้ังช่วยเพดานอ่อนท่ีวกิาร(deformed) ใหดี้ข้ึน กลไก
งานประดิษฐท์ั้งสองมีความจ าเป็นต่อการท าใหช่้องคอมี
ความสามารถมากข้ึน 

ala พหูพจน ์[ค.ศ. 1738]  ปีกหรือส่วนโครงสร้างกายวิภาค
ลกัษณะคลา้ยปีกหรือมีส่วนยืน่, alar ค าวเิศษณ์  

ala nasi ทางวชิากายวภิาค คือ ส่วนยืน่ของกระดูกอ่อนท่ีประกอบ
เป็นปีกจมูกรอบ ๆ รูจมูก 
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ala-tragus line   เสน้ท่ีลากจากขอบล่างของปีกจมูกไปยงัจุดท่ีก าหนด คือ 
เหนือต่ิงยืน่หนา้รูหู ปกติคือส่วนปลายของต่ิงหู เส้นน้ีใช้
บ่อยร่วมกบัจุดท่ีสามบนส่วนตรงขา้มต่ิงแหลมหนา้รูหู ดว้ย
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเส้นจากปีกจมูก-ต่ิงหู เส้นระนาบน้ี
โดยนยัทางอุดมคติ ถูกพิจารณาวา่เป็นเส้นท่ีขนานกบั
ระนาบสบฟัน ระนาบสบฟันมีมุมท ากบัระนาบ 
แฟร้งกฟ์อร์ตท่ี 10 องศา โดยประมาณเม่ือมองจาก 
ดา้นขา้งใบหนา้ ดู Camper’s line  

alginate   [ค.ศ. 1909] ดู IRREVERSIBLE HYDROCOLLOID 
alloy    เน้ือผสมของโลหะสองชนิดหรือมากกวา่ ท่ีละลายหลอม 

เป็นเน้ือเดียวกนั แยกออกเป็นส่วนผสมสองเน้ือ สามเน้ือ ส่ี
เน้ือ เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บัจ  านวนธาตุโลหะในส่วนผสมนั้น ๆ 
เน้ือโลหะเจือถูกน าไปประกอบรวม เพื่อเปล่ียนแปลงความ
แขง็ ความแขง็แรง และก าลงัฉุดครากของเน้ือธาตุโลหะท่ี
คุณสมบติัน้ีไม่อาจพบไดใ้นเน้ือโลหะบริสุทธ์ิ อาจจ าแนก
โลหะเจือดว้ยพื้นฐานพฤติกรรมการแขง็ตวัของแต่ละชนิด 

alloying element  [ค.ศ. 1998] เน้ือโลหะ หรือ อโลหะท่ีรวมเขา้หรือใหค้งอยู ่
ไวใ้นเน้ือโลหะบริสุทธ์ิ ดว้ยวตัถุประสงคใ์หเ้น้ือโลหะนั้น 
มีคุณสมบติัพิเศษ 

altered cast impression การพิมพป์าก (พิมพป์าก) เพื่อปรับแปลงช้ินหล่อ 
anatomic crown ส่วนของฟันธรรมชาติท่ีอยูสู่งกวา่รอยต่อเคลือบฟันกบั

ซีเมนตต์มั  
anatomic landmarks  โครงสร้างกายวภิาคท่ีเป็นท่ีรู้จกัและใชจ้ดจ าเป็นจุดอา้งอิง 
anatomic occlusion  การเรียงตวัของดา้นสบฟัน ท่ีซ่ึงฟันปลอมซ่ีหลงัมีพื้นท่ี 

บดเค้ียว ใกลเ้คียงกบัลกัษณะฟันธรรมชาติท่ีมีสุขภาพ
สมบูรณ์ สบสัมพนัธ์กนัคลา้ยธรรมชาติหรือหนา้สัมผสัของ
การสบประดิษฐ ์ดู ANATOMICAL OCCLUSION 
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anatomic cclusion  การเรียงการสบสัมพนัธ์ของฟัน ท่ีท าใหซ่ี้ฟันปลอมหลงัมี 
ลกัษณสบเค้ียวคลา้ยคลึงกบัลกัษณะของฟันธรรมชาติท่ี 
สมบูรณ์โดยมีการสบเค้ียวดว้ยผวิสัมผสัธรรมชาติ หรือ 
ผวิประดิษฐ ์อาจเรียกวา่ anatomical occlusion  

ANS    ค ายอ่ของ anterior nasal spine เส้นรอบนอกของส่วน 
แหลมของดั้งจมูกท่ีเห็นไดจ้ากภาพรังสีดา้นขา้งของ
กะโหลกศีรษะ ใชเ้ป็นท่ีหมายหน่ึงของภาพดา้นขา้ง
กะโหลกศีรษะ      

Ante’s Law [Irwin H. Ante ทนัตแพทยจ์ากเมืองโตรอนโต ออนตาริโอ 
แคนาดา] ค าใชใ้นฟันปลอมบางส่วนติดแน่นเพื่อใหส้ังเกต
วา่ พื้นท่ีรอบผวิรากฟัน ท่ีประกอบกนัของฟันหลกัทั้งหมด
และรองรับฟันปลอมติดแน่น ควรมีค่าเท่ากบั หรือมากกวา่
พื้นท่ีรอบรากฟันของซ่ีฟันท่ีจะใส่ทดแทน ส่วนงานฟัน-
ปลอมบางส่วนถอดได ้พื้นท่ีรอบรากฟันหลกัรวมกนั และ
พื้นท่ีผวิเหงือกของฐานฟันปลอมควรมีค่าเท่ากบั หรือ
มากกวา่พื้นท่ีรอบผวิรากฟันของซ่ีฟันท่ีหายไป 

anterior guidance 1. อิทธิพลพื้นท่ีสัมผสัต่าง ๆ จากฟันหนา้ท่ีเกิดระหวา่งกนั 
(บน-ล่าง) ท่ีจ  ากดัการเคล่ือนขากรรไกรล่าง, 
 2.อิทธิพลพื้นท่ีสัมพนัธ์ของแท่งเสาน า และจานน า
ดา้นหนา้ ต่อการเคล่ือนของเคร่ืองจ าลองขากรรไกร, 
3. การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งฟันหนา้เพื่อปกป้อง
ไม่ใหฟั้นหลงัสัมผสักนั เม่ือขากรรไกรล่างเคล่ือนท างาน 

anterior guide pin ส่วนประกอบหน่ึงของเคร่ืองจ าลองขากรรไกร โดยทัว่ไป
เป็นแท่งแขง็ตรึงท่ียดึกบัส่วนฐาน การสัมผสัของแท่งเสา
น าดา้นหนา้ต่อพื้นท่ีตรงขา้มบนแท่น ใชเ้พื่อวตัถุประสงค์
คือ บงัคบั และคงไว ้ซ่ึงการแยกออกระหวา่งส่วนบนล่าง
ในแนวด่ิง แท่งเสาน าดา้นหนา้และแท่น เม่ือรวมกนักบั
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องคป์ระกอบหวัขอ้ต่อขากรรไกร (ขอ้ต่อขากรรไกร) 
ควบคุมการเคล่ือนแยกจากกนัของเคร่ืองจ าลองขากรรไกร 

anterior guide table  ส่วนประกอบเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ท่ีแท่งเสาน า 
ดา้นหนา้วางพกัอยูเ่พื่อคงไวซ่ึ้งระยะสบฟันแนวด่ิงและมี
อิทธิพลต่อการเคล่ือนของเคร่ืองขากรรไกร แท่นน า
ดา้นหนา้มีอิทธิพลต่อระดบัการแยกออกจากกนัของ 
ช้ินหล่อ ดู ANTERIOR PROGRAMMING DEVICE  

anatomic tooth   ฟันท่ีมีรูปลกัษณะตามกายวภิาค 
Angle’s classification of occlusion   ระบบจ าแนกการสบสัมพนัธ์ของฟันแบบหน่ึง 

 [Edward Harley Angle, ทนัตแพทยจ์ดัฟันชาวอเมริกนั  
ค.ศ.1855-1930] ใชเ้ป็นช่ือระบบจ าแนกลกัษณะการสบ
สัมพนัธ์ของฟัน โดยอาศยัพื้นฐานการสบระหวา่ง
ขากรรไกร (บนและล่าง) ในแนวหนา้-หลงั (หรือเม่ือมอง
ดา้นขา้ง), การจ าแนกประเภทท่ี 4 (Class IV) ไดย้กเลิกไม่
ใชอี้กต่อไป, ประเภทท่ี 1 (Class I) ลกัษณะสบสัมพนัธ์
ปกติ หรือ neutroocclusion เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขากรรไกรท่ีก าหนดโดยลกัษณะท่ีถูกตอ้งของการสบแบบ
สับหวา่ง ฟันกรามบนและล่าง แต่อาจมีการเก หมุน ของ
ฟันซ่ีอ่ืน ๆ ได ้ ตวัอยา่งเช่น dental dysplasia หรือโรคทาง
พนัธุกรรมท่ีความยาวขากรรไกรสั้นผดิปกติ, ประเภท 2 
(Class II, distoocclusion) เป็นความสัมพนัธ์ของฟันใน
ขากรรไกรท่ี ขากรรไกรล่างอยูห่ลงั หรือทา้ยต่อขากรรไกร
บน ไม่วา่จะเป็นซีกใดซีกหน่ึง หรือทั้งสองซีก (ซา้ย-ขวา) 
ลกัษณะการเรียงตวัของฟันกรามใหญ่ซ่ีท่ีหน่ึงใน
ขากรรไกรล่าง จะอยูท่า้ยต่อฟันกรามใหญ่ซ่ีท่ีหน่ึงของ
ขากรรไกรบน ไดมี้การจ าแนกยอ่ยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
Division 1 (กลุ่มท่ี 1) เป็นลกัษณะสมัพนัธ์ถอยไปทางหลงั 
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มีขนาดขากรรไกรบนแคบ และมีฟันตดัของขากรรไกรบน
เขยนิ กลุ่มยอ่ยท่ี 1 น้ี ยงัแบ่งยอ่ยออกเป็นซา้ย และขวา 
(ลกัษณะต่าง ๆ คงเหมือนกนัเวน้แต่มีความสัมพนัธ์ทาง
ทา้ยเพียงซีกใดซีกหน่ึงซีกเดียว),  Division 2 (กลุ่มท่ี 2) 
เป็นความสัมพนัธ์ลกัษณะทางทา้ย เช่นเดียวกบักลุ่มแรก 
แต่มีรูปโคง้ขากรรไกรบนลกัษณะเป็นเหล่ียม  (square-
shaped) หรือมีรูปร่างโคง้ขากรรไกรบนปกติ ปลายฟันตดั
บนซ่ีกลางจะถอยงุม้เขา้ (retruded) ส่วนฟันตดับนซ่ีขา้งจะ
มีต าแหน่งไม่ปกติ และมีการสบคร่อมแนวด่ิงลึกมาก การ
แบ่งกลุ่มยอ่ย แบ่งเป็นซีกขวาและซา้ย, ประเภทท่ี 3 (Class 
III, Mesiocclusion) เป็นความสัมพนัธ์ ระหวา่งซ่ีฟัน ท่ี
ขากรรไกรล่างอยูห่นา้ต่อขากรรไกรบนในซีกใดซีกหน่ึง
หรือสองซีก ฟันกรามใหญ่ซ่ีท่ี 1 ในขากรรไกรล่างอยู่
ดา้นหนา้ ต่อฟันกรามใหญ่ซ่ีท่ีหน่ึงของขากรรไกรบน ฟัน
หนา้ล่างหลายซ่ีสบคร่อม ครอบฟันหนา้บน (cross bite) 
การจ าแนกกลุ่มยอ่ยแบ่งเป็น ซา้ยและขวา, ประเภทท่ี 4 
(Class IV) เป็นความสัมพนัธ์ของฟันในขากรรไกรท่ีมี
ลกัษณะผดิปกติอยา่งประหลาด โดยมีการสบไปทางใกล้
กลาง (mesial occlusion) [ปัจจุบนัการจ าแนกน้ีไม่ใชแ้ลว้] 
Angle E.H. Classification of Malocclusion. Dental 
Cosmos 1899;41:248-64,350-7. 

anterior programming device พื้นท่ีแนวน าดา้นหนา้ท่ีสร้างข้ึนจ าเพาะบุคคล ท าใหก้าร
เคล่ือนขากรรไกรล่าง ปราศจากอิทธิพลจากสัมผสัของฟัน
คู่สบ พื้นท่ีน้ีอ  านวยใหท้ างานบนัทึกความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขากรรไกรบนและล่างได ้และใชล้บลา้งโปรแกรมความจ า 
(deprogramning) ดู DEPROGRAMMER  
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anterior protected articulation รูปแบบหน่ึง ของการสบฟันแบบปกป้องซ่ึงกนัและกนั ท่ี
การครอบและการเหล่ือมกนั ของฟันหนา้ ท าใหฟั้นหลงัไม่
สบสัมผสักนัระหวา่งขากรรไกรเคล่ือนเยื้อง 

anterior reference point           จุดอา้งอิงดา้นหนา้, จุดใด ๆ บนก่ึงกลางใบหนา้ท่ีเม่ือ 
ร่วมกบัจุดอา้งอิงดา้นหลงัอีกสองจุด ก่อใหเ้กิดระนาบ
อา้งอิง 

arcon articulator arcon เป็นค ายอ่มาจากค า articulator และ condyle ค าน้ีใช้
เป็นช่ือทัว่ไปของ เคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดท่ีมี
ส่วนประกอบเบา้รับหวัขอ้ต่อขากรรไกรท่ีส่วนบนเคร่ือง  
และมีส่วนหวัขอ้ต่อขากรรไกร ประกอบท่ีส่วนล่างของ
เคร่ืองจ าลองขากรรไกรนั้น 

arrow point tracer 1. อุปกรณ์กลไกใชติ้ดตาม-สร้างรูปรอยการเคล่ือนของ
ขากรรไกรล่าง บนระนาบท่ีเลือกไว ้โดยทัว่ไปรูปรอยนั้น
ขนานกบัระนาบสบฟัน,  2. อุปกรณ์กลไกท่ีประกอบดว้ย
เคร่ืองมือท าจุด ท่ีติดอยูก่บัขากรรไกรหน่ึงใด และมีแผน่
กราฟ หรือระนาบรอยติดตาม ท่ีติดอยูก่บัขากรรไกรตรง
ขา้ม ใชเ้พื่อบนัทึกทิศทาง และพิสัยการเคล่ือนแบบต่าง ๆ  
ดู GOTHIC ARCH TRACER  

articulate [ค.ศ. 1691] 1. เพื่อเช่ือมเขา้ดว้ยกนั เป็นขอ้ต่อ, 2. ความ 
สัมพนัธ์ผวิหนา้สัมผสัของซ่ีฟัน หรือส่ิงจ าลองท่ีอยูบ่น
ขากรรไกรบน สัมพนัธ์กบัขากรรไกรล่าง [ค.ศ. 1586] 
ในทางปาฐก หมายถึง การออกเสียงชดัเจนหรือการพดูออก
เสียงอยา่งชดัเจน 

articulator เคร่ืองจ าลองขากรรไกร; เคร่ืองมือกลท่ีเป็นตวัแทนขอ้ต่อ
ขากรรไกรและส่วนของขากรรไกร  ท่ีช้ินจ าลองขากรรไกร
บน   และ ช้ินจ าลองขากรรไกรล่าง (ช้ินหล่อ) อาจน ามายดึ
เพื่อแสดงลกัษณะการเคล่ือนของขากรรไกรล่าง บาง
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ลกัษณะการเคล่ือนขากรรไกรล่างหรือทั้งหมด  การใช ้; 
เคร่ืองจ าลองขากรรไกร แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ; ประเภทท่ี 
1. คือ เคร่ืองมืออยา่งง่ายท่ีช่วยยดึสามารถยอมรับการ
บนัทึกแบบสถิตชนิดเดียวเท่านั้น  การเคล่ือนในแนวด่ิง
สามารถท าได,้ ดู nonadjustable articulator, ประเภทท่ี 2. 
คือ เคร่ืองมือท่ียอมใหมี้การเคล่ือนในแนวด่ิง และแนว
ระนาบ แต่ไม่สามารถลอกเลียนลกัษณะการเคล่ือนของขอ้
ต่อขากรรไกรได,้ ประเภทท่ี 3. คือ เคร่ืองมือท่ีจ าลองแนว
เคล่ือน ของหวัขอ้ต่อขากรรไกร โดยใชค่้าเฉล่ียหรือใช้
ระบบกลไกท่ีเทียบเท่า เพื่อลกัษณะการเคล่ือนบางแบบ  
หรือทุกแบบ เคร่ืองมือน้ีอ านวยใหจ้  าลองลกัษณะการ
เคล่ือนช้ินหล่ออยา่งสัมพนัธ์กบัขอ้ต่อ และอาจเป็นชนิด 
อาร์คอน (arcon) หรือ ไม่ใช่ชนิดอาร์คอน (nonarcon) กไ็ด,้ 
ดู semiadjustable, ประเภทท่ี 4. คือ เคร่ืองมือท่ียอมรับการ
บนัทึกทางจลนใ์นลกัษณะสามมิติ  เคร่ืองมือน้ี ยอมใหช้ิ้น
หล่อขากรรไกรเคล่ือนสัมพนัธ์ กบัขอ้ต่อขากรรไกรทั้งสอง
ขา้ง และจ าลองการเคล่ือนของขากรรไกรล่างในทุก
ลกัษณะ, ดู FULL ADJUSTABLE A., FULLY 
ADJUSTABLE GNATHOLOGIC A. 

articulator;  nonarcon  ความหมายตรงขา้มกบั arcon articulator   
articulator; nonadjustable เคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดปรับค่าไม่ได ้
articulator; semiadjustable เคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดปรับค่าบางส่วนได ้
articulator;  fully adjustable  เคร่ืองจ าลองขากรรไกรชนิดปรับค่าต่าง ๆ ไดท้ั้งหมด     
articulation strip  แถบพิสูจนร์อยสบ 
attached gingiva  เหงือกยดึ 
attachment หน่วยยดึ, ตวัยดึ, ระบบลกัษณะเชิงกลท่ีประยกุตใ์ช ้ 

ประกอบในฟันปลอม 
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attachment ; extracoronal attachment หน่วยยดึนอกกรอบซ่ีฟัน, ตวัยดึนอกกรอบซ่ีฟัน 
attachment ; intracoronal attachment หน่วยยดึในกรอบซ่ีฟัน, ตวัยดึในกรอบซ่ีฟัน 
augmentation   เสริมฝัง, การเสริมฝัง 
balanced articulation, balanced occlusion   การสบฟันอยา่งเกิดดุล 
balancing side   ดา้นเกิดดุล 
biocompatible   เขา้ไดก้บัชีวภาพ 
block out 1. การก าจดัส่วนคอดท่ีไม่ตอ้งการบนช้ินหล่อ, 2. 

กระบวนการท่ีใชข้ี้ผึ้งหรือวสัดุท่ีคลา้ยกนั ปิด/ปะ อยา่ง
ชัว่คราวท่ีต าแหน่งคอดใด ๆ บนช้ินหล่อ ท้ิงไวแ้ต่ส่วนคอด
ท่ีตอ้งการใชง้านเพื่อสร้างงานประดิษฐต์ามท่ีวางแผนไว ้
ช้ินหล่อท่ีปิด/ปะ วสัดุน้ีอาจรวมความถึงการดดัแปลงใด ๆ 
ท่ีท าบนผวิใด ๆ ท่ีตอ้งการดดัแปลงใชใ้หส้ัมพนัธ์กบัการ
สร้างช้ินงานประดิษฐ ์

Bonwill triangle [William Gibson Arlington Bonwill, ทนัตแพทยช์าว
อเมริกนั ค.ศ.1833-1899] ค าเรียกสามเหล่ียมดา้นเท่าขนาด 
4 น้ิว ท่ีดา้นต่าง ๆ เช่ือมต่อจุดสัมผสัระหวา่งปลายฟันตดั
ล่างซ่ีกลาง (หรือท่ีก่ึงกลางสันเหงือกวา่งของขากรรไกร
ล่าง) ไปยงัส่วนปลายขอ้ต่อขากรรไกร (คอนดายล)์ แต่ละ
ขา้ง (ทัว่ไปหมายถึงท่ีจุดกลาง) และจากขอ้ต่อขากรรไกร
ขา้งหน่ึงไปยงัอีกขา้งหน่ึง, อธิบายคร้ังแรกเม่ือ ค.ศ.1858 
ขณะท่ีแนะน าเคร่ืองจ าลองขากรรไกร “Anatomical 
Articulator” เสนอต่อท่ีประชุม 

 Bonwill WGA. Scientific articulation of the human teeth 
as founded on geometrical, mathematical and mechanical 
laws. Dental Items Int 1899;21:617-56.873-80 

boxed, boxing   การท าท านบโดยรอบ, ท านบโดยรอบ 
boxing an impression  การท าขอบท านบรอบรอยพิมพ ์
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bruxism   การบดกดัฟัน 
buccal shelf   ส่วนสันดา้นแกม้ 
buccal tube   เคร่ืองมือจดัฟันมีลกัษณะเป็นท่อโลหะกลวงดา้นขา้งแกม้ 
Camper’s line ความหมายเดียวกบั ala-tragus line 1. เส้นท่ีลากจากขอบ

ล่างของปีกจมูกไปยงัจุดท่ีก าหนด คือ เหนือต่ิงยืน่หนา้รูหู 
ปกติคือส่วนปลายของต่ิงหู เส้นน้ีใชบ่้อยร่วมกบัจุดท่ีสาม
บนส่วนตรงขา้มต่ิงแหลมหนา้รูหู, 2. ระนาบท่ีผา่นขอบล่าง
แหลมของกระดูกช่องจมูก (acanthion หรืออีกช่ือ คือ 
anterior nasal spine) ไปยงักลางช่องรูหูส่วนนอก อาจเรียก
อีกช่ือวา่ acanthion-external auditory meatus plane 

canine guidance  ดู CANINE PROTECTED ARTICULATION  
canine protected articulation รูปแบบหน่ึงของการสบฟันแบบปกป้องซ่ึงกนัและกนั โดย

มีระยะคร่อม และระยะห่างทางแนวระนาบของฟันเข้ียว ท า
ใหฟั้นหลงัเคล่ือนแยกออกจากกนั เม่ือมีการเคล่ือนเยื้อง
ขากรรไกรล่าง ลกัษณะการสบเคล่ือนจะเกิดสัมผสัท่ีฟัน
เข้ียวบนกบัฟันเข้ียวล่างไม่มีซ่ีกรามนอ้ย หรือกรามใหญ่
สัมผสัร่วมเป็นกลุ่ม อาจเรียกวา่ ANTERIOR 
PROTECTED ARTICULATION 

canine protection  ดู CANINE PROTECTED ARTICULATION 
cantilever   การยืน่ยาวของส่วนประกอบใดส่วนประกอบหน่ึง โดย 

อีกปลายหน่ึงมีการพยงุยดึ 
cast    ช้ินหล่อ 
cast ; altered cast ช้ินหล่อปรับ, ช้ินหล่อหลกัท่ีปรับข้ึนก่อนกระบวนการอดั 

(หรือสร้าง) ส่วนฐานฟันปลอม (อาจเรียกช่ืออ่ืนไดว้า่ 
corrected cast  หรือ ช้ินหล่อปรับเปล่ียน) วตัถุประสงคข์อง
การปรับแกไ้ขลกัษณะช้ินหล่อน้ี คือ เพื่อบนัทึกรูปกายภาพ
ของสันเหงือกวา่ง ส่วนท่ีพยงุรับฐานฟันปลอมประเภท 
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ฟันปลอมถอดได ้ ใหมี้ลกัษณะของการใหก้ารใหก้ารพยงุ
รับส่วนฐานฟันปลอม  โดยลอกเลียนพื้นท่ีกายวภิาคใน
บริเวณกวา้ง และเลือกแรงกดเฉพาะต าแหน่ง พร้อมกบั
สร้างรอยพื้นท่ี ท่ีพิมพไ์ดใ้หส้ัมพนัธ์กบัส่วนโครงสร้างอ่ืน 
(เช่น โครงโลหะ) ของฟันปลอมถอดไดน้ั้น 

cast ; diagnostic,   ช้ินหล่อวเิคราะห์, ช้ินหล่อศึกษา 
cast , study   ช้ินหล่อวเิคราะห์, ช้ินหล่อศึกษา 
cast ; duplicate cast  ช้ินหล่อส าเนา 
cast ; master cast   ช้ินหล่อหลกั 
cast ; working cast  ช้ินหล่อปฏิบติังาน 
cementation   การยดึติด 
central bearing tracing  อุปกรณ์ท่ีสร้างจุดศนูยก์ลางของการพยงุรับระหวา่ง 

ขากรรไกรบน-ล่าง ในโคง้ขากรรไกรทั้งสอง อุปกรณ์
ประกอบดว้ยจุดสัมผสัท่ีตรึงยดึอยูก่บัโคง้ขากรรไกรใด
ขากรรไกรหน่ึง และมีแผน่ท่ีตรึงยดึอยูก่บัโคง้ขากรรไกร
ตรงขา้ม แผน่น้ีท าใหผ้วิหนา้ของจุดสัมผสัอยูน่ิ่งและเม่ือ
เคล่ือนขยบัขากรรไกร ท าใหร้อยการเคล่ือนขากรรไกรล่าง
เป็นเส้นถูกบนัทึกไว ้อาจใชอุ้ปกรณ์น้ี เพื่อกระจายแรง
ต่างๆ ระหวา่งการบนัทึกความสัมพนัธ์ของขากรรไกรบน
และล่างใหก้ระจายไปยงัจุดต่างๆ ของพื้นท่ีรองรับอยา่ง
เท่าๆ กนั และ/หรือ เพื่อแกไ้ขการสัมผสัระหวา่งดา้นบด-
เค้ียวท่ีไม่กลมกลืนราบร่ืน เร่ิมใชค้  าน้ีโดย Alfred Gysi, 
ทนัตแพทยส์าขาทนัตกรรมประดิษฐ์ชาวสวสิ เม่ือปี 1910  

centric jaw relation  ดู CENTRIC RELATION RECORD 
centric occlusion สบในศนูย,์   การสบสัมพนัธ์เม่ือฟันคู่สบตรงขา้มใน

ขากรรไกรล่าง อยูใ่นต าแหน่ง centric relation ต าแหน่งน้ี
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อาจไม่ตรงกบัต าแหน่งท่ีมีการสบฟันอยา่งมีพื้นท่ีสัมผสักนั
มากท่ีสุด 

centric relation สบสัมพนัธ์ในศนูย,์ 1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งขากรรไกร ท่ี
ซ่ึงต าแหน่งหวัขอ้ต่อขากรรไกรอยูต่  าแหน่งสัมพนัธ์กบั
ส่วนบางสุด ท่ีไม่มีเลือดหล่อเล้ียงของส่วนจานกระดูกอ่อน
ท่ีคัน่ระหวา่งหวัขอ้ต่อขากรรไกรกบัส่วนเชิงซอ้นดา้นหนา้ 
และบนของสันนูนส่วนเบา้รับหวัขอ้ต่อขากรรไกร 
ต าแหน่งน้ีเป็นอิสระไม่ข้ึนกบัการสบฟัน ต าแหน่งน้ีมี
ความส าคญัทางคลินิก เม่ือขากรรไกรล่างถูกก ากบัใหอ้ยู่
บน และหนา้  มีขอ้จ ากดัวา่จะตอ้งเป็นต าแหน่งท่ี
ขากรรไกรล่างเกิด การเคล่ือนหมุนในแนวระนาบขวางได้
อยา่งสมบูรณ์, 2. ต  าแหน่งสัมพนัธ์ของขากรรไกรบน-ล่าง 
เม่ือขากรรไกรล่างเคล่ือนถอยไปดา้นหลงัในทางสรีระ และ
เป็นต าแหน่งท่ีขากรรไกรล่างสามารถขยบัเคล่ือนเยื้องไป
ดา้นขา้งได ้ต าแหน่งน้ีเป็นสภาวะหน่ึง ท่ีมีปรากฏท่ี
ต าแหน่งห่างระหวา่งขากรรไกรท่ีระยะต่าง ๆ ได ้ ต  าแหน่ง
น้ีเกิดข้ึนรอบแนวแกนหมุนทา้ยสุด, 3. ความสัมพนัธ์ของ
ขากรรไกรล่าง เม่ือถอยหลงัไปสุดขากรรไกรบน ณ 
ต าแหน่งบนสุดท่ีไม่มีแรงเครียดในแอ่งกลีนอยด ์และเป็นท่ี
ซ่ึงการเคล่ือนเยื้องดา้นขา้งเกิดข้ึนไดท่ี้ระดบัต่าง ๆ ของการ
แยกห่างของขากรรไกร, 4. ต  าแหน่งสัมพนัธ์ทางทา้ยสุด
ของขากรรไกรล่างต่อขากรรไกรบน ท่ีซ่ึงการเคล่ือนเยื้อง
สามารถกระท าได ้ณ ต าแหน่งมิติด่ิงท่ีก าหนดให ้(นิยาม
โดย Boucher), 5. ความสัมพนัธ์ของขากรรไกรบนและล่าง 
ณ ต าแหน่งท่ีซ่ึงคิดวา่ต าแหน่งหวัหวัขอ้ต่อขากรรไกรทั้ง
สองขา้งและองคป์ระกอบแผน่จาน (disk) อยูต่  าแหน่งกลาง
สุด และบนสุด ต าแหน่งน้ียากท่ีจะใหนิ้ยามทางกายวภิาค 
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แต่ถูกก าหนดทางคลินิกได ้โดยประเมินขณะขากรรไกร
เคล่ือนหมุน อา้ในลกัษณะบานพบั (ก าหนดไม่เกิน 25 มม.) 
โดยทางคลินิกถูกก าหนดดว้ยความสัมพนัธ์ของขากรรไกร
บน-ล่าง เม่ือส่วนหวัขอ้ต่อขากรรไกรและแผน่จาน 
ประกอบกนั ณ ต าแหน่งบนสุดในแอ่งขากรรไกร และติด
กบัส่วนลาดเอียงของส่วนสันสบ (นิยามโดย Ash) 

centric relation record การบนัทึกความสัมพนัธ์ระหวา่งขากรรไกรบน-ล่าง เม่ือ
ต าแหน่งขากรรไกรล่างอยู ่ณ ต าแหน่งสัมพนัธ์ในศนูย ์การ
บนัทึกน้ีอาจท าไดต้รงในช่องปาก หรือนอกช่องปาก 

certified letter   หนงัสือรับรอง จดหมายพร้อมเอกสารตอบรับ 
chew-in record   ดู STEREOGRAPHIC RECORD 
cingulum rest seat  แอ่งเรสทบ์นปุ่มดา้นล้ิน 
clasp ตะขอ, หมายถึงองคป์ระกอบของหน่วยตะขอท่ีมีส่วน

สัมผสักบัผวิฟันและเขา้ไปอยูใ่ตส่้วนคอดเพื่อแรงยดึ หรือ
เป็นส่วนทั้งหมดท่ีอยูเ่หนือส่วนป่องของฟัน เพื่อท าหนา้ท่ี
เป็นองคป์ระกอบประคองฟัน โดยทัว่ไปใชต้ะขอเพื่อสร้าง
ความเสถียร และคงไวซ่ึ้งการยดึอยู ่ใหก้บัช้ินงานทนัต-
กรรมประดิษฐถ์อดได,้ หน่วยยดึของฟันปลอมถอดได้
ลกัษณะเป็นแท่งโลหะท่ีสัมผสั และ/หรือโอบลอ้มฟัน อาจ
ท าหนา้ท่ีเกาะยดึ (retentive clasp) หรือ ประคองฟัน 
(reciprocal clasp), ความหมายโดยรวมของหน่วยยดึน้ีอาจ
รวมองคป์ระกอบอ่ืน เช่น เรสท ์แผน่ประกบัดา้นประชิด 
(proximal plate) และส่วนแขนตะขอ เขา้ดว้ยกนัทั้งหมด 

clinical remount วธีิการยดึปรับทางคลินิก หรือ remount procedure เป็น
วธีิการใด ๆ ท่ีใชห้าความสัมพนัธ์ของช้ินงานบูรณะต่าง ๆ
ในเคร่ืองจ าลองขากรรไกรเพื่อ วเิคราะห์ และ/หรือ เพื่อ
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ช่วยแผนปรับแต่งรูปร่างบนดา้นบดเค้ียวใหเ้กิดความสมดุล
ของระบบเคร่ืองเค้ียว  

closeset speaking space ระยะระหวา่งฟันท่ี  Dr.Earl Pound กล่าวไวว้า่ไม่ควรมี
ระยะห่างเกินกวา่ 1-2 ม.ม. เม่ือวดัจากปลายตดัของฟันหนา้ 
ขณะท่ีผูป่้วยออกเสียง “ส หรือ ซ” ซ ้ า ๆ กนั Dr. Meyer M. 
Silverman ใหค้วามหมาย ค าน้ีวา่ คือ speaking centric 
(ระยะศนูยพ์ดู) ในอดีตใหค้  าจ  ากดัความวา่ เป็นระยะใกล้
สุดระหวา่งปลายตดัของฟันหนา้ล่างต่อฟันหนา้บน 
ระหวา่งท่ีมีการออกเสียงต่อเน่ืองอยา่งรวดเร็ว ค  าน้ีภายหลงั
ไดเ้รียกใหม่วา่ closest speaking level (ระดบัพดูใกลสุ้ด) 
โดย Dr. Silverman และ ล่าสุด ไดก้ลบัมาใชค้  าวา่ closest 
speaking space (ระยะออกเสียงใกลสุ้ด) อีกเหมือนเดิม 

compensating curve โคง้ชดเชย, 1. แนวโคง้หนา้หลงั (ในแนวกลางร่างกาย) 
และโคง้ในแนวหนา้หลงั (เม่ือมองดา้นหนา้) ของลกัษณะ
การเรียงฟัน ท่ีหนา้สัมผสัของฟันและปลายซ่ีฟันปลอม ซ่ึง
ใชเ้พื่อพฒันาการสบใหไ้ดดุ้ล, 2. แนวโคง้ท่ีสร้างข้ึนในงาน
ฟันปลอมทั้งปากเพื่อชดเชยอิทธิพลจากการอา้เปิดท่ีเกิด
จากแนวน าขอ้ต่อขากรรไกร และแนวน าฟันหนา้ ระหวา่ง
การเคล่ือนขา้งและเคล่ือนยืน่ขากรรไกรล่าง, หมายถึง แนว
โคง้ท่ีเกิดจากปลายปุ่มฟันหลงัท่ีเรียงต่อเน่ือง ตั้งแต่กราม
นอ้ยซ่ีแรกจนถึงกรามใหญ่ซ่ีสุดทา้ยของช้ินฟันปลอม หรือ
หมายถึง ระนาบโคง้ท่ีเกิดจากดา้นบดเค้ียวท่ีต่อเน่ืองของซ่ี
ฟันปลอมท่ีสร้างข้ึน (เช่น ฟันปลอมทั้งปาก) เพื่อลอกเลียน
ลกัษณะโคง้ของสปี ในฟันธรรมชาติ 

condylar guidance 1. แนวน าขากรรไกรล่างเกิดข้ึนโดยหวัขอ้ต่อขากรรไกรทั้ง
สองขา้งเม่ือเคล่ือนผา่นแนวโคง้ป่องของแอ่งกลีนอยด,์ 2. 
รูปทางเชิงกล มีต าแหน่งอยู ่ ณ ส่วนทา้ยบนของเคร่ือง
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จ าลองขากรรไกร ท่ีควบคุมการเคล่ือนของส่วนเคล่ือนไหว
ใด ๆ ของเคร่ืองจ าลองขากรรไกรนั้น ๆ 

condylar guide inclination      มุมลาดท่ีเกิดจากความลาดเอียงของส่วนควบคุม ความ 
ลาดเอียงของหวัขอ้ต่อขากรรไกรในเคร่ืองจ าลอง
ขากรรไกร เม่ือคิดคะเนเทียบกบัแนวระนาบอา้งอิงใด
อา้งอิงหน่ึง 

condylar inclination มุมชนัของหวัขอ้ต่อขากรรไกร,  มุมเอียงแนวหวัขอ้ต่อ
ขากรรไกร หมายถึงมุมชนัการเคล่ือนท่ีเกิดจากหวัขอ้ต่อ
ขากรรไกร กบัเบา้รับขอ้ต่อขากรรไกรท่ีฐานกะโหลก 
(glenoid fossa) โดยมีแผน่จานขอ้ต่อขากรรไกร (articular 
disc) คัน่กลาง  

connector ; major connector ส่วนเช่ือมใหญ่ 
consent form เอกสาร (หนงัสือ) ยนิยอมอนุญาต,  แบบเอกสารยนิยอม

อนุญาต 
consent   ค ายนิยอมอนุญาต, การยนิยอมอนุญาต 
continuous bar connector  แท่งโลหะยาวชนิดต่อเน่ือง ท่ีใชว้างบนดา้นล้ินของฟัน

หนา้ในขากรรไกรล่างเพื่อช่วยต่อความเสถียร และท า
หนา้ท่ีเป็นหน่วยยดึรอง (indirect retainer) ในฟันปลอม
บางส่วนชนิดถอดไดแ้บบทา้ยยืน่ (extension base 
removable partial dentures)  

continuous clasp  1. ในวชิาฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้คือ ตะขอต่อเน่ือง
ท่ีส่วนโครงสร้างหลกั มีทิศทางมาจาก เรสทด์า้นบดเค้ียว 
และขยายยืน่พาดขา้มมาทางดา้นแกม้ หรือดา้นล้ิน และ
ครอบคลุมฟันมากกวา่ หน่ึงซ่ี ก่อนท่ีส่วนปลายจะมาจบัใน
พื้นท่ีคอดทางดา้นประชิด ท่ีไกลจากเรสทด์า้นบดเค้ียวนั้น, 
2. รูปแบบหน่ึงของลกัษณะแบบตะขอ สมยัปี คศ. 1900 ท่ี
ใช ้ฟันธรรมชาติหลายซ่ี เป็นท่ีเกาะยดึของฟันปลอม
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บางส่วนชนิดถอดได ้ค  าน้ีรวมใชก้บัตะขอลวด (ลวด เป็น
โลหะแท่งกลมข้ึนรูปโดยการรีดดึงแท่งโลหะใหก้ลมยาว) 
เช่น wrought continuous interdental clasp (ตะขอลวด
ต่อเน่ืองระหวา่งซ่ีฟัน) wrought continuous interdental 
support (ตะขอลวดต่อเน่ือง พยงุรับหวา่งซ่ีฟัน) ปัจจุบนัค า
ท่ีใช ้คือ lingual bar (แท่งดา้นล้ิน) ชนิดหน่ึง (จากหนงัสือ 
Kennedy E. Partial Denture Construction; Brooklyn. 
Dental Items of Interest ตีพิมพ ์ปี ค.ศ. 1928: 377-90) 

contour รูปเคา้, ลกัษณะรูปเคา้, เคา้รูป, ความโคง้เวา้ 
coping    ช้ินครอบรากฟัน 
core    แกน 
crown ซ่ีฟันส่วนครอบฟันหรือตวัฟัน, ครอบฟัน, การบูรณะฟัน

โดยการครอบ (ฟันปลอมชนิดหน่ึง) 
crown ; anatomical  ส่วนซ่ีฟันท่ีนบัจากรอยต่อส่วนซีเมนตก์บัเคลือบฟัน 
crown ; clinical  ส่วนซ่ีฟันท่ีปรากฏเห็นในช่องปาก 
CT computerized tomography ภาพถ่ายรังสีท่ีแสดง

ภาพตดัขวางเป็นส่วน ๆ 
curve of Monson [George S. Monson, St. Paul, Minnesota, ทนัตแพทยช์าว

อเมริกนั 1869-1933] ผูน้ี้ไดเ้สนอลกัษณะ แนวโคง้ของ
ระนาบบดเค้ียวลกัษณะท่ียอดปุ่ม และปลายดา้นตดัของฟัน 
สัมผสั หรือมีแนวสัมผสัท่ีรูปผวิส่วนโคง้ทรงกลม ท่ีมี
ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 8 น้ิว ทรงกลมน้ีมีศนูยก์ลางอยูท่ี่
บริเวณ กลาเบลล่า (glabella) หรือส่วนกะโหลก 

curve of occlusion  ความโคง้เฉล่ียท่ีเกิดข้ึนโดยปลายตดัของฟันหนา้ และดา้น
บดเค้ียวของฟันหลงัในแต่ละขากรรไกร 

curve of Pleasure [Max A. Pleasure, New York, ทนัตแพทยอ์เมริกนั, 1903-
1965] 1. ระนาบโคง้ของดา้นบดเค้ียวท่ีมองจากดา้นหนา้ 
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จะมีลกัษณะโคง้ข้ึนทางดา้นบน (superior) เวน้แต่ฟันกราม
ซ่ีสุดทา้ยมีลกัษณะโคง้กลบัจากแบบนั้น, 2. ในฟันท่ีสึกเป็น
อยา่งมาก รูปร่างของปุ่มฟันอาจจะแบนราบ หรือมีลกัษณะ
เป็นเบา้ มีหลุมบนดา้นบดเค้ียวร่วมกบัมีระนาบบดเค้ียว
กลบัทาง ท่ีบริเวณฟันกรามนอ้ย ฟันกรามใหญ่ ซ่ีท่ีหน่ึง 
และซ่ีท่ีสอง (ฟันกรามซ่ีท่ีสามมกัไม่ไดรั้บผลกระทบ) ดา้น
บดเค้ียวของฟันกรามในขากรรไกรล่างจะมีลกัษณะลาด
เอียงไปทางดา้นเพดาน, ค าพอ้ง anti-Monson curve, 
frequency curve, probability curve, reverse curve 

curve of Spee ส่วนโคง้ของสปี, [Ferdinand Graf Spee, Prosector of 
Anatomy, Kiel Germany, 1885-1937] ช่ือเรียกส าหรับแนว
โคง้หนา้-หลงั (anteroposterior curve) 

curve of Wilson [George H. Wilson, Cliefland, Ohio, ทนัตแพทยอ์เมริกนั 
1885-1922], 1. ช่ือเรียกแนวโคง้เม่ือมองจากดา้นหนา้ 
(mediolateral curve), 2. ทางทฤษฏีท่ีวา่ระนาบบดเค้ียว ควร
มีลกัษณะเป็นรูปทรงโคง้ มีแนวโคง้ของปุ่มยอดฟัน เม่ือ
มองจากดา้นหนา้ในขากรรไกรทั้งสอง แนวโคง้  ใน
ขากรรไกรล่างมีลกัษณะเวา้ แนวในขากรรไกรบนนูน 
ความโคง้ในขากรรไกรล่างอิทธิพลมาจาก การเอียงของ
แนวแกนฟันของฟันกรามในซีกซา้ย และขวาของ 
ขากรรไกรท าใหย้อดปลายของฟันมีแนวสมมุติท่ีลากผา่น
ปุ่มฟันต่าง ๆ เป็นรูปโคง้ แนวระนาบโคง้ของฟันบนไดรั้บ
อิทธิพลจากแนวแกนของรากฟันต่าง ๆ เช่นเดียวกนั  
ในลกัษณะตรงขา้ม 

cusped tooth   ฟันท่ีมีลกัษณะปุ่มฟัน 
cuspid protected occlusion ดู CANINE PROTECTED ARTICULATION 
cuspid rised   ดู CANINE PROTECTED ARTICULATION 



หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั ในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศพัทท์นัตกรรมประดิษฐ์, สมรรถนะวชิาชีพ:        วเิชฏฐจิ์นดาวณิค 

Principles Concepts and Practices in Prosthodontics 1989,  The Glossary of Prosthodontic Terms:   by The Academy of Denture Prosthetics 
Professional Competency  Edited and translated by Vichet Chindavanig 

132 

cuspid rised articulation ดู CANINE PROTECTED ARTICULATION 
definitive restoration  งานบูรณะประเภทถาวร 
dental surveyor  เคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม 
deprogrammer   เคร่ืองกลหลากชนิด หรือวสัดุต่าง ๆ ท่ีใชเ้พื่อปรับเปล่ียน 

กลไกการรับความรู้สึกสัมผสัระหวา่งการเคล่ือนหุบ 
ขากรรไกรล่าง 

die    ช้ินแม่แบบยอ่ย ช้ินหล่อยอ่ย 
disclosing medium  วสัดุฉาบผวิ 
disclosing medium  วสัดุตวักลางส าหรับตรวจ 
duplicate cast   ช้ินหล่อส าเนา 
eccentric occlusion  การเคล่ือนสบนอกศนูย ์
endosseous implant  รากเทียมชนิดฝังในกระดูก 
embrasure น (ค.ศ.1702) 1.ซอก หรือ ช่องวา่งท่ีเกิดจากการประชิดกนั

ของผวิท่ีแยกจากกนั, 2.ทางทนัตกรรม คือซอก หรือ
ช่องวา่งท่ีเกิดจากผวิฟันสองซ่ีท่ีประชิดกนั มีซอกท่ีเกิดจาก
หน่ึงพื้นท่ีประชิดระหวา่งซ่ีฟันส่ีต าแหน่งดว้ยกนั คือ ดา้น
บดเค้ียว/ปลายฟัน (occlusal/incisal), ดา้นใกลก้ลาง 
(mesial), ดา้นไกลกลาง (distal), และดา้นเหงือก (gingival) 

embryology คพัภะวทิยา, ความรู้และการศึกษาเร่ืองพฒันาการตวัอ่อน
ของส่ิงมีชีวติ 

excursive movement  การเคล่ือนเค้ียวไปทางขา้ง 
external oblique ridge  สันเฉียงดา้นนอก 
extra-coronal direct retainer หน่วยยดึพิเศษมีโครงสร้างยืน่ออกนอกซ่ีฟัน ใชก้บัฟัน
    ปลอมถอดได ้
face-bow คนัโคง้ใบหนา้, เคร่ืองหาต าแหน่งขากรรไกรบน ท่ีสัมพนัธ์

กบัส่วนอา้งอิงของขอ้ต่อขากรรไกร 
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face-bow; arbitrary face-bow คนัโคง้ใบหนา้ชนิดค่าประมาณ, เคร่ืองบนัทึกต าแหน่ง
ขากรรไกรชนิดค่าประมาณ, หรือก าหนดค่าเอง 

face-bow; kinematic face-bow   เคร่ืองบนัทึกการเคล่ือนขากรรไกรท่ีลอกเลียน 
การเคล่ือนจริง, จลนคนัโคง้ใบหนา้, คนัโคง้ใบหนา้จลน ์

feeding aid ช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐท่ี์ช่วยในการทานอาหาร,
ช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐท่ี์ปิดช่องโหว่ทะลุระหว่างช่อง
ปากและโพรงจมูก ท าใหก้ารดูดและการกลืนเกิดข้ึนได้
อยา่งปกติ และคงไวใ้หส่้วนของขากรรไกรบนซีกซา้ย และ
ซีกขวาในทารกท่ีมีเพดานโหวมี่การเรียงตวัท่ีถูกตอ้ง
จนกวา่จะมีการซ่อมแซมช่องโหวน่ั้นดว้ยการผา่ตดั อาจใช้
ช่ือเรียกวา่ feeding prosthesis 

fibrosis    การเกิดเน้ือเส้นใยผดิปกติ 
final impression รอยพิมพสุ์ดทา้ย, รอยพิมพท่ี์เป็นตวัแทนความสมบูรณ์ของ

การบนัทึกรูปร่างผวิพื้นของวตัถุ 
finish line   เส้นขอบ, เส้นจบ 
finish line ; chamfer with bevel เส้นขอบชนิดขอบเกลาร่วมกบัการปาดเฉียง 
finish line ; chamfer  เส้นขอบชนิดขอบเกลา 
finish line ; knife edge  เส้นขอบชนิดคมมีด 
finish line ; shoulder with bevel เส้นขอบชนิดขอบบ่าร่วมกบัการปาดเฉียง 
finish line (1899) 1. เส้นแบ่งขอบเขต, 2. ส่วนขยายโดยรอบของการ

เตรียมฟัน, 3. รอยต่อของวสัดุต่างชนิดกนัท่ีไดว้างแผนไว,้ 
4. ส่วนทา้ย ส่วนจบของซ่ีฟันท่ีเตรียม, 5. ในวชิาฟันปลอม
บางส่วนถอดได ้หมายถึงเส้นบรรจบกนัของส่วนโครง
โลหะกบัส่วนอะคริลิก มีสองลกัษณะ คือ ดา้นแนบเหงือก 
เรียกวา่ เส้นบรรจบดา้นใน (internal finishing line) และ
เส้นบรรจบดา้นนอก (external finishing line) ลกัษณะการ
บรรจบ หรือต่อเช่ือมกนัควรมีลกัษณะ butt joint ท่ีมี
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ขอบเขตความหนาวสัดุชดัเจนแน่นอน ไม่ใหเ้กิดการเผยอ
แยกของวสัดุทั้งสองนั้น 

flask ฟลาสก,์ ภาชนะขนาดเลก็เช่น ขวด ท าดว้ยแกว้หรือโลหะท่ี
เป็นเกราะแขง็ใชบ้รรจุวตัถุ เช่น เคร่ืองด่ืมประเภท
แอลกอฮอล,์ ทางเคมี คือขวดท่ีมีคอคอดและมีกน้กลม, 
เกราะแขง็ใชบ้รรจุลูกระเบิด, ทางทนัตกรรม คือ ภาชนะ
บรรจุปลาสเตอร์ทนัตกรรมท่ีใชใ้นกระบวนการข้ึนรูปงาน
ทนัตกรรมประดิษฐ์ 

FMA Frankfort Horizontal plane Angle มุมท่ีเกิดจากระนาบ
แฟร้งกฟ์อร์ต กบัระนาบขอบล่างของขากรรไกรล่าง   

fossa molded articulator เคร่ืองจ าลองขากรรไกรท่ีสร้างรูปแบบร่องต่าง ๆ เองได ้
foviae palatinae (พหูพจน์) หลุมเลก็คู่บริเวณเพดานปากท่ีบริเวณรอยต่อของ

ส่วนเพดานแขง็และเพดานอ่อน, fovia palatine (เอกพจน์) 
Frankfort horizontal plane 1. ค  าเรียกระนาบท่ีเกิดจากส่วนขอบริมล่างกระดูกเบา้ตา

ขา้งซา้ยหรือขวา ไปยงัขอบบนของกระดูกช่องหูขา้งซา้ย
หรือขวา, 2. ระนาบในแนวราบเม่ือมองจากดา้นขา้งท่ีเกิด
จากส่วนขอบริมล่างกระดูกเบา้ตาขา้งซา้ยหรือขวา ไปยงั
ขอบบนของกระดูกช่องหูขา้งซา้ยหรือขวา; เร่ิมใชจ้ากการ
ประชุมใหญ่สามญันกัมานุษยว์ทิยาแห่งเยรมนันี คร้ังท่ี 13 
ท่ีเมือง Frankfort am Main ปี ค.ศ.1882 (ขอ้ตกลงแฟร้งก์
ฟอร์ต), และในท่ีสุดโดยขอ้ตกลงนานาชาติเพื่อมาตร
เดียวกนัในการวดักะโหลกท่ีเมืองโมนาโค (Internatioanal 
Agreement for the Unification of Craniometric and 
Cephalometric Measurements in Monaco) เม่ือ ค.ศ.1906, 
อาจเรียก auricuro-orbital plane, ear-eye plane, Frankfort 
horizontal (FH), Frankfort horizontal line 

frenum    เน้ือยดึ, แถบเน้ือยดึ   
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fully adjustable articulator เคร่ืองจ าลองขากรรไกรท่ียอมใหมี้การลอกเลียนลกัษณะ 
การเคล่ือนขากรรไกรล่างท่ีบนัทึกไวใ้นสามมิติ อาจเรียกวา่
เคร่ืองจ าลองขากรรไกรล าดบัชั้นท่ีส่ี (Class IV articulator) 

fully adjustable gnathologic articulator   เคร่ืองจ าลองขากรรไกรท่ียอมใหมี้การลอกเลียน 
ลกัษณะการเคล่ือนขากรรไกรล่างท่ีบนัทึกไวใ้นสามมิติ 
และมีการเพิ่มการบนัทึกการเคล่ือนขากรรไกรท่ีสัมพนัธ์
กบัเวลา อาจเรียกวา่เคร่ืองจ าลองขากรรไกรล าดบัชั้นท่ีส่ี 
(Class IV articulator) 

functional chew-in record บนัทึกการเคล่ือนขากรรไกรล่างหลายทิศทาง บน
หนา้สัมผสัตรงขา้มของสันบนัทึก ท่ีท าข้ึนโดยฟัน แท่งตุ่ม
แขง็ต่าง ๆ และท่ีท าจากการกระตุน้การเคล่ือนบดเค้ียว 
(GPT-4) 

functional mandibular movement  ลกัษณะการเคล่ือนขากรรไกรล่าง ในสภาวะปกติ 
เม่ือพดู เค้ียว หาวนอน กลืน และเคล่ือนท่ีวถีิใชง้านอ่ืน 

functional occlusal harmony ลกัษณะการสบสัมพนัธ์ ระหวา่งฟันในขากรรไกรทั้งสอง 
ท่ีท าใหก้ารเคล่ือนของขากรรไกรขณะใชง้าน มี
ประสิทธิภาพบดเค้ียวสูงสุด และปราศจากแรงเครียดท่ีไม่
พึงตอ้งการ หรือ ชอกช ้าต่ออวยัวะรองรับ (GPT-4, 
ประมวลศพัทท์นัตกรรมประดิษฐค์ร้ังท่ี 4, The Glossary of 
Prosthodontic Terms) 

functional occlusion การสบสัมผสัระหวา่งฟันในขากรรไกรบน และล่าง
ระหวา่งการบดเค้ียว และการกลืน (GPT-4) 

functional occlusal splint  เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ ก ากบัการเคล่ือนขากรรไกรล่างโดย
ควบคุมระนาบ และพิสัยการเคล่ือนขากรรไกร  

functionaly generated path occlusion     รูปแบบดา้นบดเค้ียวท่ีบนัทึกไดจ้ากลกัษณะ 
เคล่ือนใชง้านจริง 
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furcation ง่ามรากฟัน, ต าแหน่งของกายวภิาคของฟันท่ีมีหลายราก
ตรงบริเวณท่ีรากฟันแยกจากกนั 

glenoid fossa   เบา้กลีนอยด,์ เบา้รับหวัขอ้ต่อขากรรไกรล่าง 
Gothic arch tracer ดู CENTRAL BEARING TRACING  
group function  occlusion การสบท างานเป็นกลุ่ม, การสบสัมผสัระหวา่งฟันระหวา่ง

ขากรรไกรบน และล่าง ท่ีสบสัมผสัมากต าแหน่ง ขณะบด
เคล่ือนเยื้อง การสบสัมผสัของฟันอยา่งเป็นกลุ่มนั้น มีความ
ราบร่ืน และมีแรงต่าง ๆ จากการบดเค้ียวกระจายทัว่สู่ทุกซ่ี
ท่ีสบสัมผสั 

guidance น (ค.ศ.1590) 1.อ านวยใหเ้กิดการควบคุม หรือก าหนดทิศ
ทางการเคล่ือน เป็นแนวน าทาง, 2.อิทธิพลจากสัมผสั
ระหวา่งซ่ีฟันหนา้ทั้งหลายระหวา่งขากรรไกรบน และล่าง 
ท่ีมีต่อการเคล่ือนขากรรไกรล่าง, 3.รูปแบบกลไกท่ีอยู่
ส่วนล่างของเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ซ่ึงท าหนา้ท่ีน า
ทางการเคล่ือนทิศต่าง ๆ ต่อส่วนบนของเคร่ืองจ าลอง
ขากรรไกร ดู ADJUSTABLE ANTERIOR G., 
ANTERIOR GUIDANCE, CONDYLAR G. 

guidance; anterior guidance แนวน าส่วนหนา้, แนวน าฟันหนา้, 1. อิทธิพลของ
หนา้สัมผสัของฟันหนา้ต่าง ๆ ท่ีจ  ากดัการเคล่ือนของ
ขากรรไกรล่าง, 2. อิทธิพลของหนา้สัมผสัของแท่งเสาน า 
(guide pin) และ ส่วนแนวน าส่วนหนา้ (anterior guide 
table) ของเคร่ืองจ าลองขากรรไกร ท่ีควบคุมการเคล่ือน
เยื้องบดเค้ียว, 3. การสร้างความสัมพนัธ์ของฟันหนา้
ลกัษณะท่ีป้องกนัฟันหลงัสบสัมผสักนั  ณ การเคล่ือนเยื้อง
นอกศนูยใ์นทุกลกัษณะ, ANTERIOR PROTECTED 
OCCLUSION, GROUP FUNCYION, MUTUALLY 
PROTECTED ARTICULATION 
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guidance; posterior guidance  แนวน าส่วนหลงั, แนวน าฟันหลงั 
guide pin   ส่วนประกอบระบบรากเทียมท่ีใชใ้ส่ในต าแหน่ง 

ท่ีเตรียมเจาะขณะท าการผา่ตดั  อุปกรณ์น้ีช่วยในการ
ก าหนดต าแหน่ง และทิศทางของรูเจาะ เม่ือหา
ความสัมพนัธ์กบัท่ีหมายของเยือ่อ่อน และเยือ่แขง็อ่ืน ๆ 

guide plane 1. ระนาบท่ีสร้างข้ึนบนดา้นสบเค้ียวของสันบนัทึก 
(occlusion rim), 2. ระนาบท่ีน าทางใหเ้คล่ือนท่ี (GPT-4) 

guiding plane ระนาบน า, ระนาบใด ๆ ของซ่ีฟัน หรือเหงือกวา่ง ท่ีมีความ
ขนานกนัมากกวา่หน่ึงระนาบข้ึนไป มีการกระจายต าแหน่ง 
และเกิดอิทธิพลต่อการบงัคบัทิศ การใส่-ถอด ช้ินงานฟัน
ปลอมชนิดถอดได ้ระนาบน าน้ีอาจมีอยูโ่ดยธรรมชาติ และ/
หรือ เกิดจากการตกแต่งรูปเคา้ใหเ้หมาะสมโดยเทคนิควธีิ
ทางทนัตกรรม 

height of contour เส้นรอบซ่ีฟันท่ีถูกก าหนดข้ึนท่ีต าแหน่งป่องสุด โดยเคร่ือง
ส ารวจทางทนัตกรรม เส้นรอบน้ีเป็นตวัก าหนดส่วนป่อง
สุดของรูปเคา้ ณ ระนาบท่ีก าหนดหน่ึง ๆ  

hemimadibulectomy  การผา่ตดัตดัขากรรไกรล่างออกซีกหน่ึง 
hemisection การตดั การแยกฟันท่ีมีหลายราก โดยเฉพาะฟันกรามล่าง 

จะถูกตดัท่ีง่ามรากฟัน (furcation) ท าใหส้ามารถถอนส่วน
ของฟัน ทั้งส่วนตวัฟัน และรากฟันส่วนคร่ึงใดเพียงส่วน
หน่ึงออกได ้อาจเพื่ออนุรักษส่์วนคร่ึงท่ีเหลือ 

hinge axis of the mandible แนวแกนหมุนแบบบานพบัของขากรรไกรล่าง, ดู 
(Transverse horizontal axis, แนวแกนหมุนแนวระนาบ
ขวาง) 

hinge axis point จุดแกนหมุน, ดู posterior reference points หรือจุดอา้งอิง
ส่วนทา้ย 

hinge movement  การเคล่ือนลกัษณะบานพบั 
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hypogeusia การไวนอ้ยลงของประสาทรับรส, อาจใชค้  า 
hypogeusesthesia ได ้

I-bar clasp ตะขอแท่งลกัษณะคลา้ยอกัษร I, ดู clasp 
immediate 1 Something that is immediate 1.1 happens or is done 

without any delay or hesitation. 1.2 actually exists at the 
present time and needs to be considered or dealt with 
quickly. 2 You use immediate 2.1 to describe a time just 
before or just after a particular event. 2.2 to describe a 
thing or person in a sequence just before or just after one 
that is mentioned. 2.3 to describe an area or direction that 
is next to or near to a particular place or person. 3 If you 
talk about your immediate family, you are referring the 
people who are very closely related to you, such as your 
parents, children, brothers and sisters. 

 ส่ิงใดท่ีทันทีทันควนั ทันทีทันใด ๑. เกิดข้ึนหรือไดท้ าโดย
ไม่ชกัชา้รีรอ ๑.๒ ส่ิงท่ีคงอยูห่รือมีในปัจจุบนัขณะ และ
ตอ้งพิจารณาเก่ียวขอ้งดว้ยทนัทีทนัควนัอยา่งรวดเร็ว ๒. 
คุณใชค้  า ทันทีทันใด ๒.๑ อธิบายถึงช่วงเวลาหน่ึงท่ีเกิด
ก่อน หรือหลงัเหตุการณ์หน่ึงเพียงเลก็นอ้ย ๒.๓ อธิบายถึง
พื้นท่ีหรือทิศทางท่ีใกลชิ้ดกบัสถานท่ีใด หรือบุคคลใด ๓. 
หากคุณเอ่ยถึง ผู้ใกล้ชิด ในครอบครัว คุณก าลงักล่าวถึง
ผูค้นท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัคุณมาก เช่น พ่อแม่ ลูกๆ 
พี่นอ้งชายหญิงทั้งหลาย 

immediate denture ฟันปลอมทั้งปากหรือฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได ้ท่ี
สร้างข้ึนเพื่อใส่ทนัทีหลงัถอนฟันธรรมชาติ 

immediate lateral translation การเคล่ือนดา้นขา้งฉบัพลนั, ดู IMMEDIATE 
MANDIBULAR TRANSLATION 



หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั ในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศพัทท์นัตกรรมประดิษฐ์, สมรรถนะวชิาชีพ:        วเิชฏฐจิ์นดาวณิค 

Principles Concepts and Practices in Prosthodontics 1989,  The Glossary of Prosthodontic Terms:   by The Academy of Denture Prosthetics 
Professional Competency  Edited and translated by Vichet Chindavanig 

139 

immediate mandibular translation  การเคล่ือนขากรรไกรล่างฉบัพลนั, การเคล่ือนขยบั
ทางดา้นขา้งหวัขอ้ต่อขากรรไกร ดา้นท่ีไม่ไดท้  างาน 
(nonworking condyle) จ  าเป็นตอ้งเคล่ือนในลกัษณะตรง 
และเคล่ือนเขา้หาดา้นในขณะท่ีเคล่ือนออกจากต าแหน่ง 
สบสัมพนัธ์ในศนูย ์

immediate side shift   ดู IMMEDIATE MANDIBULAR TRANSLATION 
implant 1. (ค.ศ.1890) วธีิการปะหรือฝังใส่วสัดุ เช่น วสัดุท่ี

ปรับเปล่ียนรูปได ้ยาท่ีบรรจุเสร็จ หรือเน้ือเยือ่ใด ๆ เขา้สู่
ร่างกายของผูรั้บ (recipient), 2. (ค.ศ. 1809) วตัถุ หรือวสัดุ
ใด ๆ เช่น วสัดุท่ีเปล่ียนรูปได ้หรือเน้ือเยือ่อ่ืนท่ีอาจจะน าฝัง
ใส่ หรือปะแต่เพียงบางส่วน หรือทั้งช้ินเขา้กบัเน้ือเยือ่ของ
ร่างกาย เพื่อการรักษา วนิิจฉยั หรือเพื่อเป็นช้ินประดิษฐ ์ 
หรือดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการทดลอง  

implantology ค าเรียกในอดีต ท่ีเป็นความหมายเขา้ใจกนัวา่ เป็นการศึกษา
หรือศาสตร์ของการบูรณะและใส่รากเทียมทางทนัตกรรม 

immediate restoration  งานบูรณะชนิดใส่หลงัถอนทนัที 
incisal guidance แนวน าฟันหนา้, แนวน าปลายฟันหนา้, เหมือน 

ANTERIOR GUIDANCE 
incisal guide ส่วนของเคร่ืองจ าลองขากรรไกรท่ีควบคุม และคงไวซ่ึ้งมุม

น าฟันหนา้ (incisal guide angle), ดู ANTERIOR GUIDE 
TABLE 

incisal guide angle 1. มุมน าฟันหนา้, ในลกัษณะของกายวภิาค คือ มุมท่ีเกิดข้ึน
จากการสัมผสักนัของระนาบบดเค้ียว ในแนวสมมุติระนาบ
ด่ิงดา้นขา้ง (sagittal plane) ท่ีปลายตดัของฟันตดัซ่ีกลางใน 
ขากรรไกรบน และขากรรไกรล่าง ขณะท่ีขากรรไกรทั้ง
สองนั้นมีการสบสัมผสัของฟันในลกัษณะท่ีมีพื้นท่ีสบมาก
ท่ีสุด, 2. มุมท่ีเกิดในแนวสมมุติระนาบด่ิงดา้นขา้งระหวา่ง
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ระนาบอา้งอิง และส่วนระนาบเอียงของพื้นน าฟันหนา้ 
(anterior guide table) ในเคร่ืองจ าลองขากรรไกรเม่ือมอง
ในแนวระนาบด่ิงดา้นขา้ง 

incisal guide pin  เสาน าฟันหนา้, ดู anterior guide pin (เสาน าดา้นหนา้) 
incisal guide table แท่นพื้นน าฟันหนา้, ดู anterior guide table (แท่นพื้นน า

ดา้นหนา้) 
interim (Interim describes something that is intended to be 

temporary until something more permanent  is 
established.)    syn. Provisional 

 ค า interim อธิบายความถึง ส่ิงใดท่ีตั้งใจใหเ้ป็นส่ิงชัว่คราว 
จนกวา่จะมีส่ิงใดท่ีถาวรกวา่ไดถู้กสร้างข้ึนหรือจดัท าข้ึน 

interim denture  ฟันปลอมชัว่คราว, ดู interim prosthesis 
interim prosthesis ฟันปลอมติดแน่นหรือถอดไดใ้ด ๆ ท่ีออกแบบเพื่อ 

ยกระดบัดา้นความงาม เพื่อใหเ้กิดความเสถียร และ/หรือ 
การใชง้านเป็นระยะเวลาช่วงหน่ึง หลงัจากนั้น จะถูก
เปล่ียนทดแทนโดยช้ินงานท่ีถาวรกวา่ ช้ินงานทนัตกรรม
ประดิษฐด์งักล่าวน้ี ใชเ้พื่อก าหนดประสิทธิภาพ ของการ
รักษา ของแผนงานรักษาหน่ึง ๆ หรือเพื่อก าหนดรูปแบบ 
และการใชง้านของช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ์ท่ีถาวร ท่ีถูก
วางแผนนั้น ๆ , ค าพอ้ง provisional prosthesis, 

    provisonal restoration, treatment prosthesis 
interocclusal record ช้ินหรือรอยบนัทึกระหวา่งดา้นบดเค้ียว, รอยบนัทึกของ

ต าแหน่งความสัมพนัธ์ของฟันในดา้นตรงขา้มหรือ
ขากรรไกรตรงขา้ม, รอยบนัทึกของต าแหน่งสัมพนัธ์ของ
ฟัน หรือขากรรไกรท่ีอยูต่รงขา้ม 
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intracoronal 1. ภายในรูปทรงของยอดปุ่มฟัน และดา้นประชิดหรือ
แนวแกนของฟัน, 2. ภายในรูปทรงปกติของซ่ีฟันท่ีปรากฏ
ในช่องปาก 

intracoronal direct retainer หน่วยยดึมีโครงสร้างอยูภ่ายในเส้นกรอบซ่ีฟัน 
irreversible hydrocolloid ไฮโดรคอลลอยด ์หรือวุน้ท่ีประกอบดว้ยส่วนวุน้แขวนลอย

(sol) ของกรดอลัจินิก ท่ีมีสถานะทางฟิสิกซ์ท่ีถูกเปล่ียน
โดยปฏิกิริยาเคมีอยา่งผนักลบัไม่ได ้ท าใหเ้กิดเป็นสารท่ีไม่
ละลายตวัเรียกวา่ แคลเซ่ียมอลัจิเนต อาจเรียกช่ืออ่ืนไดว้า่ 
อลัจิเนต, อลัจิเนตทางทนัตกรรม 

jig    ช้ินคลุมเลก็ ๆ 
Kennedy bar [Edward Kennedy, ศลัยแพทยช่์องปากชาวอเมริกนั] ดู 

continuous connector 
Kennedy bar connector ดู Continuous bar connector 
Kennedy classification of removable partial denture   การจ าแนกชนิด ทางทนัตกรรม 
    ประดิษฐ ์แบบหน่ึง เม่ือขากรรไกรมีฟันไม่ครบ    

การจ าแนกชนิดฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดโ้ดยแบบวธีิ
ของ Kennedy, ก าหนดไวใ้นปีต่าง ๆ เม่ือ ค.ศ. 1923, 1925, 
1928: การจ าแนกชนิดของขากรรไกรท่ีมีฟันไม่ครบ
แบ่งยอ่ยออกเป็น 4 กลุ่ม, กลุ่ม 1 (class I) มีสันเหงือกวา่ง
อยูท่า้ยต่อฟันธรรมชาติท่ีเหลือในสองซีก (ซา้ย-ขวา) ของ
ขากรรไกร, กลุ่ม 2 (class II) มีสันเหงือกวา่งหน่ึงต าแหน่ง
ทา้ยต่อฟันธรรมชาติท่ีเหลือ, กลุ่ม 3 (class III) พื้นท่ีสัน
เหงือกวา่งหน่ึงต าแหน่งอยูร่ะหวา่งฟันธรรมชาติ, กลุ่ม 4 
(class IV) มีพื้นท่ีสันเหงือกวา่งหน่ึงต าแหน่งท่ีอยูห่นา้ต่อ
ฟันธรรมชาติท่ีเหลือท่ีมีต าแหน่งผา่นก่ึงกลางร่างกาย, 
ลกัษณะสันเหงือกวา่งแบบต่าง ๆ ท่ีน ามาเพิ่มเติมต่อกลุ่ม
ใหญ่ต่าง ๆทั้ง 4 กลุ่มน้ีเรียกวา่ modification spaces 
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(ช่องวา่งเพิ่มเติม) ระบบการจ าแนกแบบ Kennedy น้ี น ากฎ
ของแอพพลิเกต (O.C. Applegate) มาควบคุมก าหนดร่วม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

kinematic face-bow  ดู FACE-BOW, KINEMATIC 
laboratory remount  การยดึใหม่ทางหอ้งปฏิบติัการ 
land area   พื้นท่ีขอบนอกรอบรอยพิมพ ์
lateral check bite  ดู LATERAL INTEROCCLUSAL RECORD 
lateral interocclusal record ช้ินบนัทึกการสบสัมผสัของฟัน ขณะขากรรไกรเคล่ือน

เยื้องในต าแหน่งซา้ย-ขวา 
lateral side shift การเคล่ือนขยบัดา้นขา้งของขากรรไกรล่าง, ดู 

MANDIBULAR TRANSLATION 
laterodetrusion   การเคล่ือนขา้งและลงล่างของหวัขอ้ต่อขากรรไกรดา้น 

ท างาน ดู LATEROTRUSION  
lateroprotrusion การเคล่ือนยืน่ส่วนหวัขอ้ต่อขากรรไกรล่าง ในลกัษณะท่ีมี

องคป์ระกอบทางขา้ง หรือดา้นขา้ง 
lateroretrusion  การเคล่ือนขา้งไปทางดา้นหลงัของหวัขอ้ต่อขากรรไกร

ดา้นท างาน 
laterosurtrusion  การเคล่ือนขา้งและข้ึนบนของหวัขอ้ต่อขากรรไกรดา้น

ท างาน ดู LATEROTRUSION  
laterotrusion การเคล่ือนหวัขอ้ต่อขากรรไกรในระนาบระดบั ค  าน้ีอาจใช้

ร่วมกบัค าท่ีอธิบายลกัษณะการเคล่ือนของหวัขอ้ต่อ
ขากรรไกรในระนาบอ่ืน ๆ เช่น laterodetursion , 
lateroprotrusion , และ laterosurtrusion  

line angle เส้นจบ, เส้นบรรจบของระนาบสองดา้นเม่ือมีการเตรียม
โพรงฟัน (cavity preparation) 

lingual bar   ดู LINGUAL BAR CONNECTOR 
lingual bar connector  ส่วนเช่ือมใหญ่ของโครงฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดท่ี้มี 
    ต าแหน่งอยูท่างดา้นล้ินของขากรรไกร 
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lingual plate   แผน่รองรับดา้นล้ิน, แผน่ดา้นล้ิน 
Lucia jig [Victor O. Lucia, U.S. prosthodontist] ช่ือเรียกช้ินคลุม

ปลายฟันชนิดหน่ึง, ค  าพอ้ง ดู ANTERIOR 
PROGRAMMING DEVICE 

mandibular repositioning การท าใหว้ถีิเคล่ือนขากรรไกร ใหเ้กิดผลต่อการเคล่ือนหุบ
ในลกัษณะท่ีถูกก าหนดไว ้หรือในต าแหน่งท่ีให้
เปล่ียนแปลง 

mandibular side shift การขยบัขากรรไกรล่างไปทางขา้ง, ดู MANDIBULAR 
TRANSLATION 

master cast   ช้ินหล่อหลกั 
master impression  รอยพิมพห์ลกั 
maxillary resection การผา่ตดัขากรรไกรบน หรือส่วนของขากรรไกรบน อาจ

ใชค้  า maxillectomy ได ้
maxillary tuberosity  ส่วนสันเหงือกท่ีเป็นกอ้นทางดา้นทา้ยในขากรรไกรบน 
maximal intercuspal position การสบของซ่ีฟันตรงขา้มอยา่งสมบูรณ์ ลกัษณะสบระหวา่ง 

ปุ่มฟัน ท่ีเป็นอิสระจากต าแหน่งหวัขอ้ต่อขากรรไกร  
บางคร้ังหมายถึง ลกัษณะการสบฟันเหมาะท่ีสุดท่ี 
ต าแหน่งหวัขอ้ต่อขากรรไกรอยูท่ี่ใดท่ีหน่ึง อาจเรียกวา่  
MAXIMAL INTERCUSPATION, เทียบเคียงกบั  
CENTRIC OCCLUSION  

minor connector  ส่วนเช่ือมรอง 
minor tooth movement การเคล่ือนจดัฟันแบบยอ่ย 
modelling compound  วสัดุพิมพแ์บบชนิดหน่ึง, อาจเรียก modelling impression 
    compound 
MRI ภาพท่ีเกิดจากการก าธรของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ยอ่มาจาก 

magnetic resonance image 
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mutually protected occlusion การสบฟันประเภทปกป้องซ่ึงกนัและกนั, อาจเรียก
mutually protected articulation 

nonanatomic tooth  ฟันท่ีไม่มีรูปลกัษณ์ตามกายวภิาค 
nonworking side contact สัมผสัดา้นไม่ใชบ้ดเค้ียวท างาน 
obturator (ค.ศ.1727) ช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐท่ี์ใชปิ้ด รูเปิดของ

เน้ือเยือ่ ท่ีรูเปิดอาจเกิดข้ึนมาแต่ก าเนิด หรือเกิดข้ึนภายหลงั 
ส่วนใหญ่ใชก้บัเพดานแขง็ และ/หรือ โครงสร้างกระดูก
รอบซ่ีฟัน งานบูรณะทางทนัตกรรมน้ี มกัรวมถึงการใชช้ิ้น
ปิดเพื่อการผา่ตดั (surgical obturator), ช้ินปิดชัว่คราว 
(interim obturator), ช้ินปิดท่ีแน่นอน ถาวร (definitive 
obturator) 

obturator feeding aid   ช้ินอวยัวะเทียมท่ีปิดช่องโหว ่และช่วยในการทานอาหาร 
occlusion rim   สันบนัทึก, ส่วนสบบนัทึก 
occlusal plane   ระนาบสบฟัน 
occlusal programmer  ช้ินโปรแกรมดา้นบดเค้ียว 
occlusal ramp   ฐานพื้นเอียงดา้นสบฟัน 
occlusal rest   ดู REST, OCCLUSAL 
occlusal scheme  รูปแบบการสบฟัน, รูปแบบการสบเค้ียว 
occlusal splint   ช้ินเฝือกฟัน, เฝือกฟัน 
occlusal splinting  การเฝือกฟันระหวา่งดา้นบดเค้ียว 
occlusion (ค.ศ. 1645) 1. การกระท า หรือกระบวนการเคล่ือนปิด 

หรือการปิด หรือการหุบ, 2. ความสัมพนัธ์สถิตระหวา่ง
ดา้นกดั ตดั หรือดา้นบดเค้ียวระหวา่งฟัน ในขากรรไกรบน 
และฟันในขากรรไกรล่าง  

occlusion rim สันบนัทึก, 1. ส่วนหนา้สัมผสัท่ีสร้างข้ึนบนฐานฟันปลอม
ชัว่คราว หรือฐานฟันปลอมถาวร ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการ
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หาความสัมพนัธ์ระหวา่งขากรรไกร และใชเ้รียงฟัน, อาจ
เรียกวา่ record rim (ส่วนบนัทึก, สันบนัทึก) 

occlusal strap rest seat  แอ่งเรสทเ์ป็นแถบยาวบนดา้นบดเค้ียว 
orthodontic band เคร่ืองมือจดัฟันมีลกัษณะเป็นแถบปลอกโลหะ   

ทรงกระบอก 
osteoradionecrosis  การตายของกระดูกท่ีเกิดต่อเน่ืองจากการรับรังสี 
osteointegration  การประสานยดึของกระดูก, อาจใชค้  า osseous integration 
osseointegrated implant รากเทียมท่ีกระดูกสามารถประสานยดึได ้
overbite   การสบคร่อม, ดู VERTICAL OVERLAP 
overdenture   ฟันปลอมคร่อมหลกั 
overhang (ค.ศ. 1846) วสัดุบูรณะท่ีเกินหรือยืน่ยาวออกจากโพรงฟัน 

หรือขอบของโพรงฟันท่ีเตรียมไว ้
overlap    การครอบกนั, การครอบเหล่ือมกนั, การเหล่ือม 
palatal lift prosthesis  ช้ินอวยัวะเทียมยกเพดานปาก 
pantographic survey  ส ารวจการเคล่ือนท่ีทั้งหมด 
partial denture ฟันปลอมบางส่วน, ช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐ์ท่ีบูรณะ

ทดแทนฟันธรรมชาติท่ีหายไป หน่ึงซ่ี หรือมากกวา่แต่
ไม่ใช่ทั้งหมด และ/หรือ ร่วมกบัส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีอาจ
ไดรั้บการพยงุรับหรือเกาะยดึโดยส่วนของฟันธรรมชาติ 
หรือรากเทียม หรือ ฟันปลอมแบบติดชนิดแน่นชนิดต่าง ๆ 
ค  าน้ี ควรอธิบายใหช้ดัเจนวา่ เป็นฟันปลอมบางส่วนชนิด
ติดแน่น (fixed partial denture) หรือฟันปลอมบางส่วน
ชนิดถอดได ้(removable partial denture) ทั้งน้ี ข้ึนกบั
ความสามารถของผูป่้วยว่า ถอดฟันฟันปลอมออกได้
หรือไม่ ฟันปลอมบางส่วนชนิดติดแน่นสามารถถอดออก
ไดโ้ดยทนัตแพทยเ์ท่านั้น เช่น ฟันปลอมบางส่วนชนิดติด
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แน่นท่ีไดรั้บการพยงุยดึดว้ยรากเทียม สามารถถูกยดึอยูโ่ดย
กระบวนการทางเชิงกล เช่น การใชส้กรู ใชซี้เมนตย์ดึ  

passivity คุณสมบติั หรือสภาวะเม่ือไม่มีแรงตา้นหรือมีการผลกัของ
ฟันหรือ เน้ือเยือ่ต่าง ๆ เม่ือฟันปลอมถอดไดถู้กน าใส่ลงเขา้
ท่ี และไม่ใช่มีแรงกดดนัตา้นท่ีเกิดจากการบดเค้ียว 

path of insertion, path of placement  ทิศทางท่ีถูกก าหนดอยา่งชดัเจน เม่ือช้ินงาน 
ทนัตรรมประดิษฐจ์ะถูกถอดหรือใส่ลงบนฟันหลกั, ทิศ
ทางการถอด-ใส่   

physiologic occlusion  การสบฟันเม่ือมีการใชง้านในลกัษณะท่ีเกิดความราบร่ืนต่อ 
    ขอ้ต่อของระบบบดเค้ียว (GPT-4) 
physiologic rest dimension มิติด่ิงขณะพกั 
physiologic rest position ต าแหน่งท่าพกัทางสรีระ    
physiologically balanced occlusion     การสบฟันอยา่งไดดุ้ล เม่ือเคล่ือนเค้ียวไดอ้ยา่ง 

ราบร่ืนท่ีเกิดต่อสรีระขอ้ต่อขากรรไกร และระบบประสาท
กลา้มเน้ือ (GPT-4) 

Pleasure curve [Max Pleasure, ค.ศ. 1903-1965] ค าเรียกส่วนโคง้ของ
ระดบัดา้นบดเค้ียว เม่ือมองมาจากดา้นหนา้เกิดเป็นเส้นนูน
ข้ึนไปทางดา้นศีรษะ เวน้แต่เม่ือมองจากต าแหน่งบริเวณ
ฟันกราม 

Pontic ฟันแขวน, พอนทิก, ฟันประดิษฐท่ี์ประกอบกบัฟันปลอม
ชนิดติดแน่น ใชท้ดแทนฟันธรรมชาติท่ีสูญเสียไป ใช้
บูรณะหนา้ท่ี ทดแทนช่องวา่งท่ีเดิมเคยเป็นท่ีอยูข่องซ่ีฟันท่ี
โผล่เหนือเหงือก (Clinical crown) 

post & core   เดือยและแกน 
posterior palatal seal   รอยผนึกดา้นทา้ยของเพดาน, รอยผนึกเพดานดา้นทา้ย 
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posterior reference point จุดสองจุด ท่ีก าหนดบนดา้นขา้งของใบหนา้ ท่ีต  าแหน่ง
แกนหมุนในแนวระนาบขวาง เม่ือประกอบกบัจุดอา้งอิง
ดา้นหนา้ จะเป็นแนวระนาบอา้งอิง 

postural position  ต าแหน่งสัมพนัธ์ขากรรไกรท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการหดตวั 
    ของกลา้มเน้ือมีนอ้ยท่ีสุด 
precision attachment หน่วยยดึชนิดแม่นย  า, ตวัยดึท่ีประกอบดว้ยส่วนตวัยืน่เกาะ 

หรือตวัผู ้(patrix) และตวัเบา้จบัหรือตวัเมีย  (matrix) 
ส่วนตวัยืน่เกาะจะบรรจุอยูใ่นโครงสร้างของฟันหลกั 
ส่วนตวัเบา้จบั มกับรรจุอยู ่หรือติดกบัส่วนพอนทิก หรือ
ส่วนโครงสร้างของฟันปลอมถอดได ้

proprioception   ความรู้สึกรับรู้ ท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวและต าแหน่ง 
prosthetics เป็นค านามพหูพจน ์แต่จะเป็นเอกพจนห์รือพหูพจน ์ข้ึนอยู่

กบัโครงสร้างประโยค (ค.ศ. 1894)  ศิลปะและวทิยาการใน
การทดแทนซ่อมแซมส่วนท่ีหายไปของร่างกาย ดว้ยงาน
ประดิษฐ ์

prosthetist บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการสร้าง/ผลิต อวยัวะหรือส่วนของ
ร่างกาย มนุษย ์โดยการทดแทนดว้ยงานประดิษฐ์ 

prosthodontia   ดู PROSTHODONTICS 
prosthodontics   เป็นค านามพหูพจน ์แต่จะเป็นเอกพจนห์รือพหูพจนข้ึ์นอยู ่

กบัโครงสร้างประโยค (ค.ศ. 1947) สาขาทางทนัตแพทย 
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบูรณะ หรือการคงไวซ่ึ้งการ
ท างานของช่องปาก ความสบาย ลกัษณะท่ีปรากฏเห็น และ
สุขภาพของผูป่้วยดว้ยการบูรณะฟันธรรมชาติและ/หรือ
การทดแทนฟัน และอวยัวะในช่องปาก และอวยัวะบริเวณ
ใบหนา้ท่ีหายไปดว้ยช้ินงานประดิษฐ ์

prosthodontist (ค.ศ. 1917) 1. ผูช้  านาญในสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์, 2. 
ทนัตแพทยผ์ูท้  างานส าเร็จสมบรูณ์ และไดรั้บการศึกษาใน
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ระดบัสูง ดา้นสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์และหลกัสูตรนั้น
ไดรั้บการยอมรับอยา่งเป็นทาง การจากองคก์รในประเทศ
สหรัฐอเมริกา องคก์รนั้น คือ Commission on Denture 
Accrediation of the American Dental Association (คณะ
ผูว้า่การดา้นการศึกษาสาขาทนัตกรรมประดิษฐแ์ห่งสมาคม
ทนัตแพทยอ์เมริกนั), ดู Board-eligible P., Board Certified 
P., Educationally Qualified P. 

pressure indicator paste ครีมตรวจแรงกด, ครีมตรวจจุดกด (พื้นท่ีกด) 
prosthesis ; palatal lift prosthesis ช้ินอวยัวะเทียมช่วยยกเพดานปาก 
prosthesis ; speech-aid prosthesis ช้ินอวยัวะเทียมช่วยแกไ้ขการออกเสียง 
prosthetist   ผูผ้ลิตอวยัวะเทียม 
protrusion   (ค.ศ. 1646) ต าแหน่งขาของกรรไกรล่างหนา้ ต่อต าแหน่ง 
    สบสัมพนัธ์ในศนูย ์ดู LATEROPROTRUSION 
protrusive (ค.ศ. 1676) ดนัมาทางดา้นหนา้ เป็นค าวเิศษณ์ของค า 

protrusion 
protrusive record  ดู PROTRUSIVE INTEROCCLUSAL RECORD 
protrusion   การเคล่ือนยืน่ของขากรรไกรล่าง 
ptereomaxillary notch area พื้นท่ีร่องเทอร์โกแมกซิลาร่ี 
radiation stent, radiation shield ช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐใ์นช่องปาก ท่ีออกแบบ 

เพื่อปกป้องอวยัวะรอบขา้งจากรังสี ระหวา่งการบ าบดั 
เน้ือร้ายบริเวณศีรษะและคอดว้ยรังสี อาจใชค้  า lead shield, 
tongue protector 

radiograph   ภาพรังสี 
radiolucent   แสงรังสีผา่นได ้
radiopaque   ทึบแสงรังสี     
rebase    เปล่ียนฐาน, การเปล่ียนฐาน (ฟันปลอม) 
record base   ฐานบนัทึก 
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record rim ผวิดา้นบดเค้ียวท่ีสร้างข้ึนบนฐานบนัทึก ดว้ยวตัถุประสงค์
เพื่อบนัทึกความสัมพนัธ์ระหวา่งขากรรไกร หรือช่วยใน
การเรียงฟัน อาจเรียกวา่ ส่วนสันบนัทึก (occlusion rim) 

reference plane locator อุปกรณ์ใชช่้วยประกอบการหาระนาบอา้งอิงในแนว 
    ระนาบบนใบหนา้ของผูป่้วย 
refractory (ค.ศ. 1606) ยากท่ีจะหลอมหรือถูกกดักร่อน สามารถ

ทนทานในสภาวะ ความร้อนสูง 
refractory cast   ช้ินหล่อทนไฟ, เป็นช้ินหล่อท่ีจ าลองมาจากช้ินหล่อ 

หลกัหลงัจากได ้ปิดและปะข้ีผึ้งแลว้ ใชว้างโครงข้ีผึ้งท่ีเป็น 
ส่วนโครงสร้างฟันปลอมบางส่วนถอดได ้วสัดุท่ีท าช้ินหล่อ
น้ี คือปูนลงแบบทนความร้อน หรือ investment 

registration   การบนัทึก 
rehabilitation   ฟ้ืนฟ,ู การฟ้ืนฟ ู
relief    เวน้ช่องวา่งดา้นใต,้ การเวน้ช่องวา่งดา้นใต ้

หมายถึงการเวน้ช่องวา่งใตโ้ครงสร้าง (เช่น โครงยดึฟัน
ปลอมถอดได)้ เพื่อวตัถุประสงคใ์หมี้ระยะหรือเน้ือท่ี 
จ านวนหน่ึงเป็นท่ีอยูข่องวสัดุท่ีตอ้งการ (เช่น เรซ่ิน
อะคริลิก ของส่วนฐานฟันปลอม) 

reline    เสริมฐาน, การเสริมฐาน (ฟันปลอม) 
remount   การน ามายดึใหม่ 
remount ;  laboratory remount การยดึใหม่, กระบวนการน ามาประกอบยดึทาง 
    หอ้งปฏิบติัการ 
remount ; clinical remount การยดึใหม่, กระบวนการน ามาประกอบยดึทางคลินิก 
removable bridge  ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไดท่ี้ใส่ฟันบางซ่ีใน 
    ขากรรไกรท่ีมีฟันเกือบครบ และสามารถถอดจากปากได ้
removable partial denture ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได,้ ฟันปลอมบางส่วนถอดได ้
removable prosthodontics วชิาสาขาทนัตกรรมประดิษฐท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใส่ฟันและ 
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อวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งในขากรรไกรท่ีมีฟันไม่ครบของผูป่้วย 
โดยช้ินงานประดิษฐท่ี์สามารถถูกถอดออกได ้

replica รอยจ าลอง, การจ าลอง เช่น การจ าลองผวิพื้นของ
ส่วนประกอบช้ินรากเทียม เพื่อน าไปใชส้ร้างช้ินงานบูรณะ 

remus (เอกพจน)์ , remi (พหูพจน)์  ส่วนสันด่ิงของขากรรไกร 
resin-bonded splint  เฝือกยดึท่ีใชล้วดแขง็ หรือโลหะหล่อท่ีเช่ือมอยูด่า้นหนา้ 
    ริมฝีปาก หรือดา้นล้ินของฟันธรรมชาติ ดว้ยวธีิการกดัดว้ย 
    กรด วธีิน้ีใชเ้พื่อดามยดึซ่ีฟันท่ีเคล่ือนต าแหน่งไปจาก 

ต าแหน่งเดิมจากความชอกช ้า หรือซ่ีฟันท่ีประนีประนอม
ทางปริทนัต ์ 

rest    แอ่งเรสท,์ แอ่งรับเรสท ์
rest, cingulum   เรสทบ์นดา้นเพดานฟันเข้ียวบนท่ีซิงกิวลุ่ม (ปุ่มคอฟัน) 
rest, incisal   เรสทบ์นปลายตดัฟันหนา้ 
rest, occlusal   เรสทบ์นดา้นบดเค้ียว 
retainer   ตวัยดึต่อเน่ืองจากดา้นริมฝีปากถึงดา้นล้ิน, หน่วยยดึ 
retainer ; direct retainer ตวัยดึหลกั, หน่วยยดึหลกั 
retainer ; faciolingual continuous retainer  ตวัยดึต่อเน่ืองจากดา้นริมฝีปากถึงดา้นล้ิน 
retainer ; indirect retainer ตวัยดึรอง , หน่วยยดึรอง 
retainer ; indirect retainer ตวัยดึรอง , หน่วยยดึรอง 
retainer ; swinglock retainer หน่วยยดึลกัษณะบานพบัชนิดปิดลอ็คได ้
retromolar pad   กอ้นเหงือกทา้ยต่อฟันกรามล่าง 
retromylohyoid fossa  แอ่งทา้ยต่อไมโลไฮออยด ์
ridge augmentation  การเสริมสันเหงือก 
single complete denture ฟันปลอมเด่ียว 
slurry water   น ้าลายปูน (ปลาสเตอร์) 
speech therapy   การบ าบดัการออกเสียง, วจีบ าบดั 
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stereographic record การบนัทึกการเคล่ือนขากรรไกรล่าง ท่ีสร้างรอยในช่อง
ปาก หรือนอกช่องปาก เม่ือมองในระนาบสามมิติ ซ่ึงรอย
บนัทึกต่าง ๆ น้ีไดม้าจากการสลกัเป็นร่อง การกลึงตดั หรือ
การถูบนผวิวสัดุของวสัดุตวักลางท่ีใชบ้นัทึก โดยวิธีการใช้
เดือยแหลม เคร่ืองมือกลชนิดหมุน เขม็ ซ่ีฟัน หรือสนั
บนัทึกท่ีใชข้ดัสี 

stomatonagtic system   ระบบเคร่ืองเค้ียว 
stress director   ช้ินควบคุมแรงเครียด, ส่วนควบคุมแรงเครียด 
stressbreaker   ช้ินขจดัแรงเครียด, ส่วนขจดัแรงเครียด 
surgical  obturator  ช้ินอวยัวะเทียมปิดช่องโหวเ่พื่อการผา่ตดั 
surgical template  แผน่ประกบัช่วยผา่ตดั, ช้ินประกบัช่วยผา่ตดั 
swinglock RPD ฟันปลอมส่วนชนิดถอดไดท่ี้มีบานพบั และตวัยดึท่ีปิดลอ็ค

ได ้
terminal hinge axis of mandible แนวแกนหมุนทา้ยของขากรรไกรล่าง 
terminal hinged position ต าแหน่งทา้ยสุดของแนวแกนหมุน   
tissue-conditioning material    วสัดุปรับสภาพเน้ือเยือ่ 
tissue conditioner  วสัดุปรับสภาพเน้ือเยือ่ 
tissue conditioning  การปรับสภาพเน้ือเยือ่ 
tooth alteration  การปรับแต่งฟัน, การปรับรูปเคา้ฟัน 
tooth splinting   การเฝือกฟัน, การดามยดึฟันหลายซ่ีเขา้ดว้ยกนั 
torque    การบิดงดั, แรงบิดงดั 
transitional (1.Transitional period, stage, etc. is a period of time 

during which something or  someone is changing from 
one state to another. 2.Transitional is also used to 
describe something that happens or exists during a 
transitional period.) 



หลกัการ แนวคิด และขอ้ปฏิบติั ในงานทนัตกรรมประดิษฐ ์พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศพัทท์นัตกรรมประดิษฐ์, สมรรถนะวชิาชีพ:        วเิชฏฐจิ์นดาวณิค 

Principles Concepts and Practices in Prosthodontics 1989,  The Glossary of Prosthodontic Terms:   by The Academy of Denture Prosthetics 
Professional Competency  Edited and translated by Vichet Chindavanig 

152 

 ๑.คือระยะเวลาหรือสถานะช่วงหน่ึงท่ีส่ิงใด หรือบุคคลใด
ก าลงัเปล่ียนจากสถานะหน่ึงไปสู่อีกสถานะหน่ึง, ๒.เป็น
ค าอธิบายส่ิงใดท่ีเกิดข้ึน หรือไดด้ ารงอยูร่ะหวา่งช่วง
ระยะเวลา หรือช่วงสถานะท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

transitional removable denture ฟันปลอมถอดไดท่ี้ใชช้ัว่คราวช่วงระยะเปล่ียนแปลง 
transparent surgical template แผน่ประกบัช่วยผา่ตดัชนิดใส 
transverse horizontal hinge axis   เส้นสมมุติโดยรอบ ซ่ึงขากรรไกรล่างอาจหมุนใน 

ขอบเขตของเส้นสมมุติน้ี เม่ือมองในแนวภาคตดัดา้นขา้ง 
(Sagittal plane) 

treatment (1.Treatment  or a treatment is medical attention given to 
a sick or injured person or animal. 2.Your treatment is the 
way that you behave towards them. 3.Treatment of wood, 
cloth, etc. involves putting a special substance on to it to 
preserve it from decay, to clean it or to give a special 
properties.) 

 ๑.การรักษาหรือใหก้ารรักษา คือการใส่ใจท่ีใหก้บับุคคล
หรือสัตวท่ี์บาดเจบ็หรือป่วย, ๒.การรักษาท่ีคุณให ้คือ
วถีิทางท่ีคุณปฏิบติัต่อพวกเขาทั้งหลาย, ๓.การรักษาเน้ือไม ้
หรืออาภรณ์ เป็นตน้ เก่ียวขอ้งกบัการใส่หรือบรรจุสาร
พิเศษใด ๆ เขา้สู่ส่ิงนั้น ๆ เพื่อรักษาไม่ใหเ้ส่ือมสลาย หรือ
ท าใหส้ะอาด หรือท าใหมี้คุณสมบติัท่ีพิเศษข้ึน 

tripod marking  ไตรยางค,์ เคร่ืองหมายไตรยางค,์ คือเคร่ืองหมายท่ีสร้าง 
ไวบ้นส่วนฐานช้ินหล่อสามต าแหน่ง ใชเ้พื่อก าหนดและ
บนัทึกความสัมพนัธ์เชิงด่ิง หรือเชิงระนาบ ของช้ินหล่อต่อ 
แขนด่ิงของเคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้
สามารถน าช้ินหล่อกลบัเขา้วางต าแหน่งท่ีสัมพนัธใ์นเคร่ือง
ส ารวจไดท่ี้เดิมอยา่งรวดเร็ว, ลกัษณะเคร่ืองหมาย อาจเป็น
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เส้นด่ิงยาว กระจายตวัรอบส่วนขอบฐานช้ินหล่อ หรือ เป็น
เส้นขีดสั้น ๆ และเขียนเคร่ืองหมายวงกลมไวโ้ดยรอบ 
กระจายต าแหน่งบนระนาบเอียงของช้ินหล่อ เคร่ืองหมายน้ี
มกันิยมท าสามต าแหน่ง เพื่อวตัถุประสงคท่ี์สามารถน าช้ิน-
หล่อนั้นกลบัมายดึบนแป้นส ารวจ ณ ต าแหน่งสัมพนัธ์กบั
แขนด่ิงของเคร่ืองไดด้งัเดิม และอยา่งรวดเร็ว 

trismus    การอา้ปากล าบาก 
tuberosity   กอ้นกระดูกรอบ/ทา้ยต่อฟันกรามบน 
undercut gauge  ช้ินวดัความคอด 
verisification   การสอบพิสูจน์, งานพิสูจนส์อบ 
vertical dimension  มิติด่ิง 
vertical overlap  การครอบเหล่ือมในแนวด่ิง 
vesibular depth  ความลึกรอยพบัดา้นแกม้ หรือดา้นล้ิน 
wax block out   ปิดและปะดว้ยข้ีผึ้ง 
xerostomia   ปริมาณน ้าลายลดลง 
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ขอ้ก าหนด สมรรถนะวิชาชีพ สาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์ระดบัทันตแพทยศาสตร์
บัณฑติ 

วเิชฏฐ ์จินดาวณิค 
บณัฑิตทนัตแพทยต์อ้งสามารถวินิจฉยั วางแผนรักษา และปฏิบติังานบูรณะรักษา

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์   ให้แก่ผูป่้วยท่ีมีฟันธรรมชาติไม่ครบ ผูป่้วยท่ีมีรอยโรคหรือมี
การท าลายตวัฟัน ซ่ึงมีขอ้บ่งช้ีควรรับการบูรณะรักษาดว้ยงานทนัตกรรมประดิษฐ์ได ้งาน
ทนัตกรรมประดิษฐ์เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ครอบฟัน   ครอบฟันและฟันเดือย   ครอบฟันและ
สะพานฟัน   ฟันปลอมทั้ งปาก   ฟันปลอมฐานอะคริลิกชนิดถอดได้ และฟันปลอม
บางส่วนถอดไดท่ี้มีโครงสร้างเป็นโลหะหล่อ และงานทนัตกรรมประดิษฐ์ทั้งหมดน้ีเป็น
งานท่ีไม่ซบัซอ้นยุง่ยาก 

 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว  บณัฑิตทนัตแพทยต์อ้งสามารถ 
1. ประมวลข้อมูลทางการแพทย ์และทันตแพทย ์เพื่อน าไปสู่การวินิจฉัย และ

วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ได้อย่างเป็นระบบ ร่วมกับการรักษาทาง
การแพทย ์และทางทนัตกรรมสาขาอ่ืน 

2. เลือกใชท้นัตวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และวิธีการทางทนัตกรรมประดิษฐ์ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายของงานทนัตกรรมประดิษฐ ์แต่ละประเภทไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. เตรียมสภาพช่องปาก จดัการต่อเน้ือเยือ่อ่อน และเตรียมฟันธรรมชาติในลกัษณะ
อนุรักษ์ เพื่อคงไวซ่ึ้งสุขภาพช่องปาก รูปกายวิภาคและหน้าท่ีของโครงสร้างอวยัวะท่ี
คงเหลือได ้
 4. สร้างรูปแบบการสบฟันทางทนัตกรรมประดิษฐ์ ประเภทต่าง ๆ ได ้เช่น การสบ
ฟันในงานฟันปลอมทั้งปาก การสบฟันในงานฟันปลอมบางส่วนถอดได ้การสบฟันใน
งานครอบและสะพานฟัน 
 5. ส่ือสารกบัช่างทนัตกรรม หรือบุคลากรอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อไดม้า
ซ่ึงช้ินงานทนัตกรรมประดิษฐท่ี์มีคุณภาพดี สวยงาม 
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 6. รู้จกัและสามารถประยกุตใ์ชว้สัดุ   เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และเขา้ใจขั้นตอนต่าง ๆ  
ทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ  และมีความสามารถปฏิบัติงานบางขั้ นตอนทาง
หอ้งปฏิบติัการทนัตกรรมประดิษฐ ์
 7. ใหค้วามรู้  แนะน าผูป่้วย  เร่ืองโภชนาการ  ธรรมชาติ  ขอ้จ ากดั  และปัญหาของ
งานทนัต-กรรมประดิษฐ์ สอนผูป่้วยให้รู้จักวิธีการดูแลรักษางานทันตกรรมประดิษฐ์
ประเภทต่าง ๆ และ ดูแลสุขภาพช่องปากไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 8. ติดตามผล  ประเมินผล  วิเคราะห์คุณภาพงานทันตกรรมประดิษฐ์   และ
ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติ คุณสมบัติ ข้อบกพร่อง  ความเส่ือมคุณภาพงานทันตกรรม
ประดิษฐ ์
 9. ซ่อมแซม   ดดัแปลง  แกไ้ข  ร้ือถอน  ฟันปลอมประเภทต่าง ๆ  ใหแ้ก่ผูป่้วยได ้ 
เช่น  เติมตะขอ  ซ่อมฟันปลอมท่ีแตกหกั  เสริมฐานฉาบฐาน  เติมฟันปลอม  ร้ือครอบและ
สะพานฟัน  เป็นตน้ 

10.หากเป็นงานทันตกรรมประดิษฐ์ท่ีซับซ้อนและยากเกินก าลัง บัณฑิตมี
ความสามารถส่งต่อผูป่้วยใหผู้ท่ี้มีความสามารถเหมาะสมกวา่ได ้


