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ประมวลรายวิชา สาขาทันตกรรมประดษิฐ์ 
ส าหรับผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจตอ่นกัเรียนผู้ชว่ยทนัตแพทย์ ให้สามารถชว่ยงานด้านฟัน
ปลอมบางสว่นถอดได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 
เนือ้หา 
ตอนท่ี 1 การควบคมุการแพร่กระจายเชือ้                                                      หน้า 1 
ตอนท่ี 2 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบังานทนัตกรรม         หน้า 15 

ตอนท่ี 3 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัโรคของชอ่งปาก         หน้า 18 

ตอนท่ี 4 การชว่ยงานฟันปลอมบางสว่นถอดได้         หน้า 26 
 

 
การควบคุมการแพร่กระจายเชือ้โรค  

 การแพร่กระจายเชือ้ หมายถึง การถ่ายทอดจลุินทรีย์จากบคุคลหรือวตัถสุิ่งของใดๆ ไปสู่
บคุคลหรือวตัถสุิ่งของอ่ืน และท าให้เกิดการตดิเชือ้ตอ่บคุคลท่ีรับเชือ้ ซึง่กระบวนการถ่ายทอดเชือ้
อาจเกิดจากการสมัผสัผู้ ป่วยโดยตรงหรือโดยอ้อมผา่นเคร่ืองมือหรือผิววสัดท่ีุปนเปือ้น ทัง้เคร่ืองมือ
ท่ีมีเชือ้ ตวัผู้ ป่วยและทนัตบคุลากรอาจเป็นพาหะให้เชือ้กระจายไปยงัผู้ ป่วยรายอ่ืนๆ ได้ ดงันัน้ การ
ปฏิบตัิตวัของทนัตบคุลากรและการท าความสะอาดท าลายเชือ้ท่ีแปดเปือ้นบนวสัดแุละเคร่ืองมือ
ตา่งๆ จงึเป็นหวัใจหลกัของการควบคมุการแพร่กระจายเชือ้ 
 
ข้อมลูเพิ่มเตมิในรูปเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แฟ้ม pdf ทางอินเทอร์เน็ต การค้นหาสามารถ
ดาวน์โหลดหรืออา่นได้จาก 
http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Disinfection_Nov_2008.pdf 
ช่ือเร่ืองคือ Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities, 2008 จ านวน 
158 หน้า (ภาษาองักฤษ) 
นอกจากนีอ้าจใช้ค าส าคญั คือ Sterilization, disinfection หรือในภาษาไทยคือ การฆา่เชือ้โรค 
ค้นหาข้อมลูอ่ืนๆ ได้ทางอินเทอร์เน็ต ทาง google และ wikipedia 
 
 
 

http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Disinfection_Nov_2008.pdf
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 การควบคุมการแพร่กระจายเชือ้แบบครอบคลุม (Universal infection control) 
 
 นอกจากเชือ้ท่ีท าให้เกิดโรครุนแรงเชน่ เอดส์ แล้ว ยงัมีความเส่ียงตอ่เชือ้โรคชนิดอ่ืนอีก
มาก เชน่ เชือ้ไวรัสหวดั การป้องกนัจงึควรครอบคลมุเชือ้ทกุชนิดทัง้ชนิดท่ีรุนแรงและไมรุ่นแรง 
ประการส าคญัการถ่ายทอดเชือ้โรคเกิดขึน้ได้ โดยผู้ปฏิบตัิงานไมรู้่ลว่งหน้าหรือไม่ตระหนกั เชน่ แม้
ผู้ ป่วยทนัตกรรมท่ีดมีูสขุภาพดี อาจเป็นพาหะน าเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบี หรือเอดส์ ก็ได้ ดงันัน้ เราจะ
ถือวา่ผู้ ป่วยทกุคนท่ีเดนิเข้ามาในคลินิก เป็นบคุคลพาหะน าโรค ไมว่า่จะมีประวตัทิางการแพทย์
เป็นอย่างไร ฉะนัน้ผู้ ป่วยทกุคน จะได้รับการปฏิบตัเิหมือนเป็นผู้ ป่วยท่ีเป็นพาหะน าโรค 
 
 แนวคิดควบคมุการแพร่กระจายเชือ้แบบครอบคลมุ คือ 
-มีเชือ้โรคหลายชนิดท่ีเป็นอนัตราย 
-มีแหลง่การติดเชือ้อยูท่กุท่ี แม้ท่ีๆ เราคาดไมถ่ึง 
-ทกุคนเป็นพาหะน าโรคได้ 
-ปฏิบตังิานประจ าวนัต้องมีประสิทธิภาพในการควบคมุการแพร่กระจายเชือ้ 
-เลือดเป็นตวัแพร่กระจายเชือ้ท่ีต้องระวงัอย่างมาก 
 
 หลกัการและวิธีควบคมุการแพร่กระจายเชือ้แบบครอบคลมุประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 
ดงัตอ่ไปนี ้
1.มีประวตัทิางการแพทย์ท่ีสมบรูณ์ 
2.ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีสมัผสักบัสารคดัหลัง่จากผู้ ป่วย 
3.ท าให้เคร่ืองมือปราศจากเชือ้อย่างสมบรูณ์ (Sterilization) 
4.ใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ 
5.ท าความสะอาดพืน้ผิวอปุกรณ์ตา่งๆ 
6.บคุลากรสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัเชน่ ถงุมือ แว่นตา 
7.หลีกเล่ียงเข็มและของมีคม 
8.ฉีดวคัซีน 
9.ให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพการระบายอากาศในคลินิก 
10.มีวิธีก าจดัขยะอยา่งถกูวิธีและปลอดภยั 
11.ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้จากวสัดไุปสูง่านห้องปฏิบตักิาร (LAB) 
12.ฝึกฝนบคุลากรให้มีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ค าอธิบายเพิ่มเตมิโดยสงัเขปของ 12 หวัข้อนี ้คือ 
 1. ประวตัทิางการแพทย์ 
 ประวตัิทางการแพทย์ท่ีถกูต้องจ าเป็นตอ่การรักษา ข้อมลูชว่ยบง่ชีผู้้ ป่วยท่ีมีปัญหาทาง
ระบบ พงึระลกึเสมอวา่ แม้ว่าประวตัทิางการแพทย์จะให้ข้อมลูเก่ียวกบัการตดิเชือ้ในอดีตของ
ผู้ ป่วย แตไ่มไ่ด้บอกถึงความเส่ียงของผู้ ป่วยท่ีจะแพร่กระจายเชือ้ให้บคุลากรหรือผู้ ป่วยอ่ืน 
 
 2. ท าความสะอาดเคร่ืองมือ 
 คือการก าจดัสิ่งสกปรกออกจากเคร่ืองมือก่อนน าไปท าให้ปราศจากเชือ้ (หรือฆา่เชือ้) ท า
ได้โดยการล้างสบูห่รือผงซกัฟอกหรือน า้ยาล้างเคร่ืองมือ ด้วยมือหรือการใช้เคร่ืองล้างท่ีมีการสัน่
ความถ่ีสงู (Ultrasonic cleanser) ต้องสวมถงุมือชนิดหนาขณะล้างเคร่ืองมือ เพ่ือป้องกนัเคร่ืองมือ
แหลมหรือมีคมบาดผิวหนงั 
 
3. ท าให้ปราศจากเชือ้อยา่งสมบรูณ์ 
คือการฆา่เชือ้โดยใช้เคร่ืองอบฆา่เชือ้ตา่งๆ ดงันี ้
-เคร่ืองอบความดนัไอน า้ (Autoclave) อณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที หรือ อณุหภมูิ 
134 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที  
-ตู้อบอากาศร้อน อณุหภมูิ 160 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แตมี่ข้อเสียคือ ใช้เวลานาน ท าให้
เคร่ืองมือเสียเร็วมาก 
-ใช้น า้ยาเคมี เชน่ อลัดีไฮด์ ไอโอโดฟอร์ และคลอร็อกซ์ มีข้อเสียบางประการคือ มีกดักร่อน
เคร่ืองมือโลหะบางชนิด 
 
 4. ใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ครัง้เดียวทิง้ 
เชน่ แก้วพลาสตกิบ้วนน า้ ท่ีดดูน า้ลาย ถาดเคลือบฟลอูอไรด์ เป็นต้น แตต้่องเสียค่าใช้จา่ยสงู 
เข็มฉีดยา หลอดยาชา ท่ีเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ครัง้เดียวทิง้  
 
5. ท าความสะอาดพืน้ผิว (มี 2 วิธี) คือ 
 1.ปกคลมุพืน้ผิวด้วยวสัดท่ีุเหมาะสมเชน่ แผน่พลาสติกบางๆ และเปล่ียนใหมห่ลงัสิน้สดุ
งานผู้ ป่วยแตล่ะราย 
 2.ใช้น า้ยาเคมีท าความสะอาดพืน้ผิวหลงัจากเสร็จผู้ ป่วยแตล่ะราย แม้วา่จะมองดู
เหมือนไมมี่การแปดเปือ้นสกปรกก็ตาม กรณีท่ีมีการแปดเปือ้นเลือดหรือสารคดัหลัง่จากผู้ ป่วย ให้
เช็ดด้วยผ้าก๊อส จากนัน้ใช้น า้ยาฆา่เชือ้ เชน่ สารละลายไฮโปคลอไร้ท์ (Hypochlorite, มีกลิ่น
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คลอรีน) เช็ดซ า้อีกครัง้ 
 
 6. บคุลากรใช้อปุกรณ์ป้องกนั 
 1.เสือ้คลมุ (เสือ้กาวน์) เป็นเสือ้แขนยาวสวมทบัเสือ้ผ้าปกตท่ีิใช้ประจ าวนั  
 2.สวมหมวก 
 3.ผ้าหรือแผน่ปิดจมกู-ปาก (Mask อา่น แมสก์ หรือมาสก์) 
 4.แวน่ตา กระบงัหน้า 
 5.ถงุมือยาง 
 
 7. หลีกเล่ียงเข็มและของมีคม 
 เชือ้โรคหลายชนิดเข้าสู่ร่างกายได้จากการถกูเข็มหรือเคร่ืองมือมีคมต า จงึควรระวงัเป็น
พิเศษขณะใช้งานหรือเม่ือก าจดัเคร่ืองมือเหลา่นี ้ระวงัขณะเสียบปลอกเข็มหลงัใช้ ระวงัขณะสง่
เคร่ืองมือมีคมให้ผู้ ร่วมงาน อยา่วางเข็มท่ีไมมี่ปลอกหุ้มไว้บนถาด หรือบริเวณท่ีทนัตแพทย์อาจไป
สมัผสั 
 เคร่ืองมือมีคมและเข็มต้องทิง้ในกลอ่งโลหะๆ มีฝาปิด 
 
 8. ฉีดวคัซีน 
 ทนัตบคุลากรทกุคน ควรได้รับการวคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบ บี และวคัซีนป้องกนัเชือ้
ไวรัส ชนิดอ่ืนๆ 
 
 9. ประสิทธิภาพการระบายอากาศในคลินิก 
 โรคบางชนิดแพร่กระจายอากาศ เช่น ไวรัสไข้หวดัใหญ่ เชือ้วณัโรค  การท าฟันท่ีมี
ลกัษณะเกิดละอองน า้ฟุ้ งกระจาย มีความเส่ียงตอ่การแพร่กระจายเชือ้โรคทางอากาศ ซึง่ป้องกนั
ได้โดยใช้เคร่ืองดดูน า้ลายก าลงัสงู (High power suction) เพ่ือลดจ านวนเชือ้ท่ีฟุ้ งกระจายในห้อง
ท างาน 
 
 10. มีวิธีก าจดัขยะอย่างถกูวิธีและปลอดภยั  
 ก าจดัขยะอย่างถกูต้องและปลอดภยั ให้แยกจากขยะปกติ ขยะติดเชือ้ท่ีมีของมีคม ต้อง
บรรจใุนกล่องหนาแข็งแรง มีฝาปิดหนาแน่น สว่นขยะท่ีปนเปือ้นเลือดและน า้ลายต้องใสใ่น
ถงุพลาสตกิหนา และปิดสนิท สีส้มหรือตดิป้าย “ขยะตดิเชือ้” 
 



เอกสารค าสอน ผูช่้วยทนัตแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                                                          เมษายน ๒๕๕๓ 

วิเชฏฐ ์จินดาวณิค                                                                                                                                           ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

5 

 11. ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้จากวสัดไุปยงัห้องปฏิบตัิการ 
 วสัดพุิมพ์ปากและชิน้ส่วนของฟันปลอมตา่งๆ ท่ีผา่นการลองใสเ่ข้าไปในปากผู้ ป่วย จะ
ปนเปือ้นน า้ลาย และเชือ้โรค ซึง่อาจถ่ายทอดไปสูช่า่งทนัตกรรมได้ เพราะฉะนัน้ เม่ือน าออกจาก
ปากผู้ ป่วย ให้ล้างน า้และแช่น า้ยาเคมีท่ีมีความเข้มข้นเหมาะสม เชน่ สารละลายไฮโปคลอไร้ท์ 
ก่อนสง่ไปยงัห้องปฏิบตักิาร 
 
12. ฝึกฝนบคุลากร 
 ทนัตบคุลากรทกุคน ควรมีความรู้และได้รับการฝึกปฏิบตัิเก่ียวกบัการฆ่าเชือ้และการ
ควบคมุการแพร่กระจายเชือ้ 
 
  การท าให้เคร่ืองมืออยู่ในสภาพปลอดเชือ้ (Instrument sterilization) 
เคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ท่ีแทงผา่นเนือ้เย่ือหรือเข้าสู่กระแสเลือดควรท าให้ปลอดเชือ้โดยวิธีการ
ดงันี ้
 การความดนัไอน า้ 
 การอบแก๊ส 
 การอบความร้อนแห้ง 
 การอบไอระเหยของสารเคมี 
 การแชน่ า้ยาเคมีมาตรฐานท่ีมีความเข้มข้นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 การท าลายและลดปริมาณเชือ้โรค (disinfection) เป็นวิธีการท่ีสามารถท าลายเชือ้ได้ทกุ
ชนิด ยกเว้นสปอร์ การท าลายและลดปริมาณเชือ้โรคนี ้เป็นการลดปริมาณเชือ้ท่ีท าให้เกิดโรคให้
น้อยลง  
เคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ท่ีน าเข้าปาก แตไ่มแ่ทงผา่นเนือ้เย่ือหรือเข้าสูก่ระแสเลือด อาจใช้วิธีการ
ฆา่เชือ้ดงันี ้
 ต้มน า้เดือด นานเกิน 30 นาที  
 แชน่ า้ยาเคมี  
 
 เคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ท่ีสมัผสัผิวหนงัของร่างกายท่ีไมมี่แผล ต้องการการท าลายเชือ้
ระดบัปานกลางถึงระดบัต ่า ท าลายเชือ้ดงันี ้
 แชน่ า้ยาเคมีตา่งๆ 
 ล้างน า้สบู ่แตข่ึน้อยูก่บัธรรมชาตแิละปริมาณของสิ่งปนเปือ้น 
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 การใช้งานตู้อบไอน า้แรงดนั Autoclave 

-วสัดท่ีุเข้าอบ คือ เคร่ืองมือโลหะไร้สนิม (เสตนเลสสตีล), ผ้า, และวสัดท่ีุจ าพวกยางทนความร้อน 
-ก่อนใช้ควรตรวจดนู า้ในตวัเคร่ืองทกุครัง้ว่าเพียงพอหรือไม่ 
-ใช้น า้กลัน่เตมิลงในเคร่ืองเท่านัน้ 
-ตัง้อณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส  
-ตัง้เวลา 15-30 นาที (ตามค าแนะน าในการใช้เคร่ือง) 
-ตัง้ความดนั 15 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ (psi) 
การวางเคร่ืองมือในเคร่ือง Autoclave 
-จดัเคร่ืองมือเป็นชดุๆ แล้วห่อด้วยวสัดท่ีุสามารถอบในเคร่ืองอบไอน า้ได้ เชน่ ผ้า, ถงุส าหรับอบ
โดยเฉพาะ  
-วางถาดเคร่ืองมือโดยการตัง้ขึน้ เพ่ือให้ไอน า้ผา่นได้ทัว่ถึง 
-เคร่ืองมือท่ีจดัเป็นชดุๆแล้ว ให้วางด้านบน  
-วางแก้วน า้ให้อยูริ่มถาดอบข้างใดข้างหนึง่ 
-จดัเคร่ืองมือท่ีเตรียมจะอบจากถาดอบด้านบน ลงด้านลา่ง 
-อยา่ใสเ่คร่ืองมือมากเกินไป เพราะอาจท าให้ไอน า้กระจายความร้อนเข้าไปไมท่ัว่ถึง ท าให้การอบ
ฆา่เชือ้ Sterilization ขาดประสิทธิภาพ  
การดแูลรักษาเคร่ือง Autoclave 
-ล้างถาดอบและผิวด้านในของถงัอบ (chamber) ด้วยน า้สบูท่กุวนั 
-ใช้น า้ยาเช็ดท าความสะอาด อาทิตย์ละ 1 ครัง้ 
 

ข้อดี ข้อเสีย  

1.ใช้เวลาน้อย 

2.สามารถใช้กบัเคร่ืองมือท่ีจดัเป็นชดุๆ ได้ 

3.ใช้ความร้อนน้อยกว่าการอบความร้อนแห้ง 

4.เหมาะกบัเคร่ืองมือท่ีไม่ความร้อนสงู 

1.เคร่ืองมือท่ีอบแล้วอาจมีความชืน้หลงเหลืออยู่ 

2.เคร่ืองมือเกิดสนิมง่าย 

3.ท าลายเคร่ืองมือท่ีท าจากเหล็กกล้า (High 
carbon steel) 

4.เคร่ืองมือเสียความคม 

 



เอกสารค าสอน ผูช่้วยทนัตแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                                                          เมษายน ๒๕๕๓ 

วิเชฏฐ ์จินดาวณิค                                                                                                                                           ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

7 

 เปรียบเทียบการท าให้ปราศจากเชือ้ (Sterilization) 

วิธีการ เวลา อณุหภมูิ 
C เซลเซียส, 
F ฟาเรนไฮด์ 

ความดนั (ปอนด์ตอ่
ตารางนิว้, psi) 

เคร่ืองอบแรงดนัไอน า้ 15 ถึง 30 นาที 121 C / 250 F 15 psi 

เคร่ืองอบความร้อน
แห้ง 

120 นาที 160 C/320 F  ไมมี่แรงดนั 

เคร่ืองอบไอระเหย
สารเคมี 

20 นาที 132 C/270 F 20-40 psi 

เคร่ืองอบแก๊ส 10-16 ชัว่โมง 125 C/175 F  ไมมี่แรงดนั 

 
อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ส าหรับบุคลากร 
อปุกรณ์ส าหรับบคุลากรทางทนัตกรรมประกอบด้วย  ชดุคลมุ, ถงุมือยาง, ผ้าปิดปาก, แวน่ตา 
วตัถปุระสงค์ เพ่ือป้องกนัการสมัผสักบัวสัดปุนเปือ้นในขณะปฏิบตัิงาน การเลือกใช้แตล่ะโอกาส 
ให้พิจารณาอตัราความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ได้วา่มีมากน้อยเพียงใด 
วสัดจุ าพวกผ้าคลมุควรมีคณุสมบตัิดงันี ้
-ท าจากวสัดกุนัน า้ 
-เพ่ือลดสว่นของผิวหนงัท่ีมีโอกาสจะสมัผสักบัเชือ้โรค 
-ปลายแขนของเสือ้คลมุ ควรซอ่นอยูด้่านในของถงุมือ 
-ชดุคลมุควรยาวคลมุลงมาจนถงุเขา่ ในขณะท่ีอยูใ่นทา่นัง่ 
-ควรมีกระดมุ, ซิป หรือสว่นประกอบอ่ืนๆ ให้น้อยท่ีสดุ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เชือ้อาศยัอยู่ได้ 
 
 ข้อควรปฏิบตัิ 
-ไมค่วรใสเ่สือ้คลมุหรือเสือ้กาวน์เดนิออกไปนอกคลินิก เน่ืองจากเสือ้กาวน์เป็นแหลง่เพาะพาเชือ้
โรค 
-ซกัและเปล่ียนเสือ้กาวน์ใหมท่กุวนั 
-หากเสือ้กาวน์ขาดหรือแปดเปือ้นสารเคมี ให้เปล่ียนตวัใหม ่
-ห้ามใสเ่สือ้กาวน์ เข้าไปบริเวณห้องรับประทานอาหาร 
-ใช้ผ้าปิดปากสวมทบัจมกูและปาก เพ่ือป้องกนัการสดูละอองอากาศท่ีมีเชือ้โรคปนเปือ้น หรือ
ละอองน า้จากการปฏิบตังิาน 
-สวมใสผ้่าปิดปาก (หรือแมสก์ mask) ทกุครัง้ท่ีปฏิบตังิาน 
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-ผ้าปิดปากต้องแนบสนิทกบัใบหน้า โดยเฉพาะท่ีบริเวณจมกู ปาก 
-ผ้าปิดปากท่ีเปียกชืน้ ถือเป็นผ้าปิดปากท่ีไมมี่ประสิทธิภาพ 
-เม่ือผ้าปิดปากชืน้ หรือมีรูร่ัว ควรเปล่ียนอนัใหมท่นัที 
-ไมค่วรสวมผ้าปิดปากเกิน 1 ชัว่โมง 
-ไมน่ าผ้าปิดปากท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ 
 
 ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา เชน่ แวน่ตา และกระบงัหน้า 
ใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัตา เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่นยัน์ตา จากละอองท่ีมีเชือ้ ปนเปือ้น ใน
อากาศและป้องกนัชิน้ส่วนของ เศษวสัดตุา่งๆ เข้าตา มี 2 ชนิด 
1.แวน่ตาท่ีมีสว่นของแวน่ครอบคลมุด้านข้างของดวงตา 
2.แผน่ใสขนาดใหญ่กว่าใบหน้า (clear face shields) หรือกระบงัหน้า 
ควรมีแวน่ตาให้ผู้ ป่วยใสป้่องกนันยัน์ตา เน่ืองจากขณะปฏิบตังิานอาจมีละอองน า้ หรือเศษชิน้วสัดุ
ทนัตกรรม รวมถึงสารเคมี กระเดน็เข้าตา 
 
ถุงมือ 
-ทกุครัง้ก่อนปฏิบตังิาน ควรสวมถงุมือยาง เพ่ือหลีกเล่ียงการสมัผสัเลือด น า้ลายและเนือ้เย่ือตา่งๆ 
-ถงุมือใช้ในผู้ ป่วยแตล่ะคนเพียงครัง้เดียว ไมน่ ามาใช้กบัผู้ ป่วยรายตอ่ไป 
-หากมีรอยร่ัวหรือขาด ให้รีบเปล่ียนทนัที 
แบง่ถงุมือออกเป็นชนิดตา่งๆ ดงันี ้
1. Examination Gloves /Latex gloves เป็นถงุมือท่ีใช้ในการตรวจ ท าจากยาง ถงุมือชนิดนีไ้ม่
ปราศจากเชือ้ เป็นถงุมือท่ีใช้สวมได้ทัง้สองข้าง หรือ อาจแบง่เฉพาะเป็นด้านซ้ายและขวา 
2. Hypoallergenic Gloves เป็นถงุมือไมมี่แป้งเหมาะกบับคุลากรท่ีแพ้ยางและแป้ง ท่ีอาจท าให้มี
อาการอกัเสบของผิวหนงั ผ่ืน, ตุม่น า้ 
3. Sterile surgical gloves เป็นถงุมือชนิดท่ีใช้ในการผา่ตดั กรณีท่ีต้องท างานและสมัผสักบัเลือด 
หรือน า้ลายจ านวนมาก ถงุมือชนิดนีจ้ะถกูห่อหุ้มเพ่ือรักษาสภาพปราศจากเชือ้ไว้ตลอดก่อนการใช้
งาน มีหลายขนาดและแยกด้านซ้ายและด้านขวา ให้เห็นได้ชดั 
4. Over-gloves เป็นถงุมือใช้ท าอาหาร ท าจากพลาสตกิน า้หนกัเบา ราคาถกู ใส่ถงุมือชนิดนีท้บัถงุ
มือยางอีกชัน้หนึง่ เพื่อใช้งานเดี่ยวๆ เหมาะกบัการใช้ในงานเทปนู ท างานกบัชิน้งานฟันปลอม ล้าง
ฟิล์ม X-ray จบัโทรศพัท์ หรือท าประวตัิผู้ ป่วย 
 ข้อแนะน าในการใช้ถงุมือ 
-ถงุมือหนึง่คูใ่ห้กบัผู้ ป่วยเพียงคนเดียว 
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-ถอดทิง้ทนัทีท่ีใช้เสร็จ ห้ามน ากลบัมาใช้ใหม่ 
-ไมใ่สแ่หวนหรือเคร่ืองประดบัเม่ือใสถ่งุมือ 
-เปล่ียนถงุมือเป็นระยะ (ถ้าปฏิบตังิานเป็นเวลานานๆ ควรเปล่ียนทกุชัว่โมง) 
-ถ้าถงุมือฉีกขาดให้เปล่ียนใหมท่นัที 
-ใช้ over-gloves ทกุครัง้ท่ีจ าเป็น 
ระหวา่งปฏิบตังิานอยู ่มีวิธีการลดการปนเปือ้นเชือ้ เม่ือจ าเป็นต้องสมัผสัสิ่งอ่ืน เชน่ 
-ควรใช้กระดาษช าระชนิดดงึออกได้เป็นแผ่นๆ ไมค่วรใช้กระดาษเป็นม้วนเน่ืองจากต้องจบัม้วน
กระดาษท าให้กระดาษท่ีคงเหลือในม้วนแปดเปือ้นสกปรกได้ 
-ใช้ท่ีคีบหยิบส าลีออกจากกลอ่ง ถ้าถงุมือไปสมัผสัสว่นใดต้องเช็ดท าความสะอาดบริเวณนัน้ 
-ใช้ถงุมือเม่ือท าความสะอาดและการฆ่าเชือ้หรือเม่ือสมัผสักบัเคร่ืองมือท่ีปนเปือ้น ถงุมือชนิดนี ้
สามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ 
-ล้างมือบอ่ยๆและล้างอยา่งถกูวิธี ควรใช้สบูแ่บบหวักด ไมใ่ช้สบูก้่อน และควรใช้ครีมทามือเพ่ือให้
ผิวหนงัมีสขุภาพดีอยูเ่สมอ 
-ไมไ่ว้เล็บยาวและไมใ่สแ่หวนขณะปฏิบตังิาน เพราะอาจเป็นแหลง่เพาะพาเชือ้โรค 
-ก๊อกน า้ควรเป็นชนิดท่ีไมต้่องใช้มือหมนุ ชนิดปัดก้าน เปิด/ปิด เหมาะสมกวา่  
 
 การจ าแนกประเภทเคร่ืองมือและพืน้ผิวต่างๆ 
 การท าให้ปลอดเชือ้ (Sterilization) หมายถึง กระบวนการท าความสะอาดเคร่ืองมือ โดย
การฆา่เชือ้หรือท าให้เคร่ืองมือปราศจากเชือ้ทกุชนิด 
 การท าลายเชือ้ (Disinfection) หมายถึง กระบวนการท าความสะอาดเคร่ืองมือ โดยการ
ฆา่เชือ้หรือท าให้เคร่ืองมือปราศจากเชือ้บางชนิด (เชือ้ท่ีสามารถสร้างสปอร์ได้จะไมถ่กูท าลาย) 
 การจดัจ าแนกประเภทของเคร่ืองมือและพืน้ผิวตา่งๆ แบง่เป็น 3 ประเภท ตามระดบั
ความเส่ียงตอ่การท าให้ผู้ ป่วยติดเชือ้ 
1.เคร่ืองมือปลอดเชือ้อยา่งยิ่ง (Critical items) คือเคร่ืองมือท่ีสมัผสักบัอวยัวะภายในร่างกายและ
เนือ้เย่ือส่วนลกึๆ เคร่ืองมือท่ีแทงทะลผุา่นเข้าไปในเนือ้เย่ือหรือกระดกู เชน่ 
-เคร่ืองมือผ่าตดั 
-คีมถอนฟัน (forceps) 
-เคร่ืองมือวดัความลึกของร่องปริทนัต์ (probe) 
-เคร่ืองมือส ารวจ (explorer) 
กรรมวิธีการฆ่าเชือ้โดยการท าให้ปลอดเชือ้ (Sterilization) 
2.เคร่ืองมือท่ีปลอดเชือ้ปานกลาง (Semi critical items) คือเคร่ืองมือท่ีไมไ่ด้แทรกทะลเุข้าไปใน
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เนือ้เย่ือของร่างกาย จะสมัผสัแตเ่พียงเย่ือเมือกในช่องปากเทา่นัน้ เชน่ 
-กระจกสอ่งปาก (Mouth mirror) 
-ท่ีดดูน า้ลาย (Saliva ejector) 
-หวักรอ (Burs) 
-Amalgam carrier 
-ฟิล์ม X-ray 
-แก้วน า้ 
-ถาดเคร่ืองมือ 
กรรมวิธีการฆ่าเชือ้โดยการท าลายเชือ้ระดบัสงู (High level disinfection) 
 3.เคร่ืองมือท่ีไมจ่ าเป็นต้องปราศจากเชือ้ (Non critical items) คือเคร่ืองมือท่ีไมไ่ด้สมัผสักบัผู้ ป่วย
โดยตรง หรือสมัผสัเฉพาะผิวหนงัภายนอก เชน่ 
-เก้าอีท้ าฟัน 
-อา่งบ้วนน า้ 
-โคมไฟ 
-หวัเคร่ืองถ่าย x-ray 
 

กรรมวิธีการฆ่าเชือ้ 
 การท าลายเชือ้ระดบัปานกลาง, ต ่า (Low & intermediate level disinfection) และการ
ท าความสะอาดเคร่ืองมือและท าให้ปลอดเชือ้อยา่งสมบรูณ์ ค าว่า Sterilization area หมายถึง
พืน้ท่ีซึง่เป็นบริเวณท่ีใช้ท าความสะอาดเคร่ืองมือฆา่เชือ้ และจดัเตรียมเคร่ืองมือเพ่ือน าไปใช้ใน
คลินิกใหม่ 
 1.บริเวณที่ปนเป้ือน (contaminated section) เป็นบริเวณท่ีเก็บเคร่ืองมือท่ีปนเปือ้น โดยจะมี
ถาดหรือภาชนะท่ีใสเ่คร่ืองมือปนเปือ้น (Soiled tray), ultrasonic cleaner, อา่งน า้, ถงัขยะ 
2.บริเวณที่สะอาด (clean section) เป็นบริเวณท่ีเก็บเคร่ืองมือฆา่เชือ้แล้ว ห้ามน าภาชนะท่ี
ปนเปือ้นเชือ้มาวางในบริเวณนี ้
ข้อควรระวงัเก่ียวกบัเคร่ืองมือปนเปือ้น 
-ให้สวมถงุมือหนา 
-หลีกเล่ียงการใช้มือจบัเคร่ืองมือปนเปือ้น 
-ระวงัเข็มฉีดยา, ใบมีด, รวมทัง้ของมีคมอ่ืนๆ 
 
น า้ยาแชเ่คร่ืองมือ 
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หน้าท่ีของน า้ยาแชเ่คร่ืองมือ 
1.เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้คราบแห้งตดิเคร่ืองมือ ท าให้ล้างออกได้ยาก 
2.ลดการใช้มือในการจบัต้องเคร่ืองมือปนเปือ้น (soiled Instrument) 
3.ป้องกนัการแพร่เชือ้ในอากาศ (air- borne transmission) 
4.เป็นการฆา่เชือ้โรคท่ีอยู่บนเคร่ืองมือก่อน 
ข้อควรจ า การใช้น า้ยาแชเ่คร่ืองมือ ไมส่ามารถแทนท่ีขัน้ตอนการท าความสะอาดหรือการฆา่เชือ้
ใดๆเลย 
น า้ยาแชเ่คร่ืองมือมีหลายชนิด เชน่ 
ฟีนอลสงัเคราะห์ (Synthetic phenols) 
ไอโอโดฟอร์ (Iodophors) 
น า้ยาล้างจานทัว่ไปและน า้ (Household detergent with water) 
กลเูตอราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) 
 
กรรมวิธีท าความสะอาดเคร่ืองมือ แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน 
1. กระบวนการท าให้สะอาด ลดเชือ้โรคเบือ้งต้น 
 1.1 ล้างเคร่ืองมือ  
-สวมถงุมือยางหนา  
-สวมผ้ากนัเปือ้น 
-สวมแวน่ตา 
-ล้างมือใช้ สบูเ่หลว และแปรงเล็บมือ 
-ล้างด้วยเคร่ือง Ultrasonic cleaner 
Ultrasonic cleaner ชว่ยป้องกนัอนัตรายจากการล้างเคร่ืองมือท่ีปนเปือ้นโดยใช้มือ เพ่ือก าจดั
คราบตา่งๆ และชว่ยลดการจบัต้องเคร่ืองมือท่ีสกปรก 
 วิธีใช้ 
1.ใสเ่คร่ืองมือลงไปในอา่งตะแกรง 
2.น าตะแกรงเคร่ืองมือไปผา่นน า้ก๊อก (running water) 
3.ใสต่ะแกรงเคร่ืองมือลงไปในเคร่ือง ให้จุม่ลงไปในสารละลาย 
4.ปิดผา เปิดเคร่ือง ตัง้เวลาประมาณ 5 นาที 
5.น าตะแกรงเคร่ืองมือออกมาจากเคร่ือง แล้วผ่านน า้เย็นเพ่ือล้างสารละลาย 
6.น าเคร่ืองมือออกมา หากพบวา่ยงัมีคราบหรือสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่ ให้ใช้แปรงขดัออก หรือ
น าไปล้างในเคร่ืองอีกครัง้ 
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7.ให้เทสารละลายในเคร่ืองทิง้ออกทกุวนั 
8.เช็ดฝา และท าความสะอาดตวัเคร่ืองด้วยน า้ยา ตามค าแนะน า 
 1.2 ท าเคร่ืองมือให้แห้ง วางเคร่ืองมือท่ีล้างแล้วบนผ้าท่ีสะอาด ใช้ผ้าอีกผืนหนึง่เช็ดให้
แห้ง 
 1.3 ห่อเคร่ืองมือ  
-กรณีอบด้วยเคร่ืองอบความดนัไอน า้ (Autoclave) วสัดทีุใช้หอ่ต้องมีรูพรุน, ใช้เทปกาวท่ีเปล่ียนสี 
(Indicator tape) ติด แถบสีจะเปล่ียนสีได้ เม่ือผา่นกระบวนการปลอดเชือ้แล้ว  
-กรณีอบด้วยเคร่ืองอบความร้อนแห้ง (Dry heat sterilization, Hot air oven) ใช้แผน่ตะกัว่
อลมูิเนียม (aluminum foil) หอ่, มกัใช้กบัเคร่ืองมือประเภทโลหะ แก้ว ไมค่วรห่อเคร่ืองมือแนน่
เกินไป ไมค่วรใช้ผ้าหรือกระดาษ หอ่เคร่ืองมือเพราะจะติดไฟได้ 
 2. กระบวนการท าให้ปลอดเชือ้ (Sterilization) 
ท าได้หลายวิธี เชน่ อบด้วยเคร่ืองอบความดนัไอน า้, อบเคร่ืองอบความร้อนแห้ง หรือใช้น า้ยาฆา่
เชือ้ 
 3.การจัดเก็บเคร่ืองมือที่ผ่านการฆ่าเชือ้ 
-เคร่ืองมือท่ีมีการห่อเพ่ืออบฆา่เชือ้ต้องไมเ่ปิดห่อ จดัเก็บในตู้หรือชอ่งเก็บส าหรับเคร่ืองมือท่ีฆา่เชือ้
แล้ว 
-เคร่ืองมือท่ีไมไ่ด้หอ่ ให้เก็บไว้ในถาดหรือกระบะท่ีผ่านการอบฆา่เชือ้มาแล้ว เม่ือใช้ ควรใช้ปากคีบ
สะอาดท่ีแยกไว้ หยิบจบัไมค่วรใช้มือจบั 
-ปากคีบและภาชนะบรรจ ุต้องผา่นกระบวนการท าให้ปลอดเชือ้ทกุวนั 
 
ป้องกันการปนเป้ือนและการแพร่กระจายเชือ้ 
1.ยดึหลกั Standard precaution ขณะปฏิบตังิานทกุครัง้ 
ความหมายของ Standard precaution คือ การป้องกนัท่ีเป็นมาตรฐาน ตอ่การแพร่กระจายเชือ้ 
โดยถือว่า เลือด และสารคดัหลัง่ อาจมีเชือ้โรคปนเปือ้นและสามารถติดตอ่ได้โดย 
-การสมัผสัโดยตรง 
-การสมัผสัทางอ้อมเชน่ เคร่ืองมือ หรือพืน้ผิวตา่งๆ 
-การสมัผสัของเย่ือเมือกตาและชอ่งปาก  
-การสดูดมเชือ้ท่ีสามารถแขวนลอยอยูใ่นอากาศ 
2.บคุลากรควรมีภมูิคุ้มกนัโรคตบัอกัเสบ บี 
3.สวมเสือ้กาวน์ ใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ป้องกนัทกุครัง้เม่ือปฏิบตังิาน 
4.ก่อนและหลงัการใช้ถงุมือ ต้องล้างมือทกุครัง้ด้วยสบูเ่หลวฆา่เชือ้ หรือคลอเฮ็กซิดีน 
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(Chlohexidine) ประมาณ 15 วินาที แล้วเช็ดให้แห้งก่อนสวมถงุมือ 
5.ขณะปฏิบตังิานอยู่ ถ้ามีความจ าเป็นต้องท ากิจธุระใดๆ ต้องถอดถงุมือท่ีออกทกุครัง้ ห้ามจบัวสัดุ
หรืออปุกรณ์ใดๆ ทัง้สิน้ เพราะถงุมืออาจแปดเปือ้นเชือ้โรค 
6.ควรให้ผู้ ป่วยบ้านปากด้วยน า้ยาบ้วนปาก เพ่ือชว่ยลดปริมาณของเชือ้  
7.ในงานท่ีจะเกิดการฟุ้ งกระจาย ให้ใช้เคร่ืองดดูก าลงัสงู (High power suction) 
8.ต้องระวงัเคร่ืองมือมีคมทิ่มแทง  
9. หลงัจากเสร็จสิน้การปฏิบตังิาน ต้องถอดเคร่ืองมือป้องกันตา่งๆ และเสือ้กาวน์ก่อนออกไปนอก
คลินิกหรือห้องปฏิบตักิาร 
  
การท าความสะอาดและท าลายเชือ้โรคภายในห้องทันตกรรม 
1.เช็ดท าความสะอาดพืน้ผิวด้วยน า้สบู ่
2.ฆา่เชือ้พืน้ผิวด้วยน า้ยา เช่น Iodophor, Sodium hypochlorite 20%, สารประกอบฟีนอล
สงัเคราะห์ 
3.คลมุพืน้ผิวด้วยพลาสติกบางใส หรือแผ่นโลหะอลมูิเนียม (aluminum foil) 
4.อา่งล้างมือ  
-เช้า เช็ดท าความสะอาดด้วย แอลกอฮอลล์ 70 % ทกุวนั 
-ระหวา่งปฏิบตังิาน ให้ดแูลรักษาความสะอาดอา่งล้างมืออยา่งเป็นนิจ 
-ตอนเย็น หลงัจากผู้ ป่วยคนสดุท้าย ขดัด้วยสบูแ่ล้วเช็ดด้วยน า้ยาฆา่เชือ้ Biocide 
5.เก้าอีท้นัตแพทย์และเก้าอีผู้้ชว่ยทนัตแพทย์ 
-เช้า เช็ดด้วยผ้าชบุน า้ หรือ แอลกอฮอลล์ 70% 
-เย็น หลงัจากผู้ ป่วยคนสดุท้าย เช็ดด้วยน า้ยาฆา่เชือ้ เชน่ Biocide 
6.เก้าอีท้นัตกรรมหรือยนูิต 
-พืน้ผิวของวสัดปุระเภทหนงัเทียม และสีเคลือบบนโครงสร้างโลหะ เช็ดท าความสะอาดด้วย 
Iodophor หรือ Sodium hypochlorite 0.5% 
 -ไฟสอ่งปาก ให้ใช้ผ้าชบุน า้หมาดๆ เช็ดบริเวณกระจก บริเวณท่ีเคลือบด้วยสารสะท้อนแสงให้
ระมดัระวงัสารโลหะเคลือบหลดุลอก 
-อา่งบ้วนปาก ราดด้วยน า้ยา Sodium hypochlorite ทิง้ไว้ 10 นาที แล้วราดน า้ตาม จากนัน้ล้าง
อา่งด้วยน า้สบู ่
 

การเปล่ียนเคร่ืองมือ และการส่งวัสดุ  
 ปฏิบตังิานแตล่ะครัง้ จะต้องมีการเตรียมตวัล่วงหน้า เพ่ือได้เตรียมเคร่ืองมืออย่างถกูต้อง 
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดข้อก าหนด 3 ประการ คือ 
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1.ผู้ชว่ยทนัตแพทย์จะต้องรู้ความต้องการใช้เคร่ืองมือทนัตแพทย์ว่าต้องการใช้ชิน้ไหนตอ่ไป 
2.ทนัตแพทย์เป็นผู้ก าหนดและผู้ชว่ยปฏิบตัติามล าดบัการใช้เคร่ืองมือ 
3.ทนัตแพทย์ต้องให้สญัญาณเม่ือเลิกใช้ เพ่ือให้ผู้ช่วยทนัตแพทย์ทราบ 
 การสง่เปล่ียนเคร่ืองมือ จ าแนกลกัษณะได้ 3 วิธี ดงันี ้ 
1.การสง่เปล่ียนเคร่ืองมือด้วยการรับและวาง 
2.การสง่รับเคร่ืองมือลกัษณะขนาน คือมีการสง่และรับพร้อมกนั 
3.การสง่เปล่ียนเคร่ืองมือด้วยการหมนุข้อมือ 
 การสง่เปล่ียนเคร่ืองมือสามารถแบง่ออกได้ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.ระยะการท างาน (working stage) เป็นระยะท่ีทนัตแพทย์ท างานรักษา ผู้ชว่ยทนัตแพทย์ควร
เตรียมเคร่ืองมือชิน้ตอ่ไป 
2.ระยะให้สญัญาณ (Signal stage) เป็นระยะท่ีทนัตแพทย์ให้สญัญาณท่ีจะเปล่ียนเคร่ืองมือ โดย
ยกเคร่ืองมือหา่งจากฟันประมาณ 2 เซนตเิมตร 
3.ระยะเตรียมสง่เปล่ียนเคร่ืองมือ (Pre-Transfer stage) เป็นระยะท่ีผู้ชว่ยทนัตแพทย์จบัเคร่ืองมือ
ด้านตรงข้ามกบัท่ีทนัตแพทย์จบัอยู่ 
4.ระยะระหวา่งสง่เปล่ียนเคร่ืองมือ (Mid –Transfer stage) ผู้ชว่ยทนัตแพทย์วางเคร่ืองมือชิน้
ตอ่ไปลงไปในมือทนัตแพทย์ 
5.ระยะสง่เปล่ียนเคร่ืองมือ (Complete-Transfer stage) ทนัตแพทย์จบัเคร่ืองมือและพร้อมจะ
ท างานตอ่ไป 
6.ระยะท างาน (Working stage) เป็นระยะท่ีทนัตแพทย์น าเคร่ืองมือเข้าปากไปท างานตอ่ไป 
 การสง่เปล่ียนเคร่ืองมือของทนัตแพทย์และผู้ชว่ยทนัตแพทย์ท่ีเข้าใจและรู้งานซึง่กนัและ
กนั มีข้อดี ดงัตอ่ไปนี ้
1.ลดระยะทางการเคล่ือนไหว  
2.ประหยดัเวลา  
3.ลดความเม่ือยล้าของสายตา 
4.ทนัตแพทย์มีสมาธิตอ่งานท่ีท าอยูม่ากขึน้ สง่ผลให้คณุภาพงานดีขึน้ 
ก าจดัเคร่ืองมือท่ีไมจ่ าเป็น แยกออก 
-รวมขัน้ตอนท่ีสามารถท าร่วมกนัได้ 
-เรียงเคร่ืองมือให้เป็นระเบียบตามล าดบัการใช้งาน  
ควรสงัเกตลกัษณะและประเภทเคร่ืองมือของทนัตแพทย์ท่ีแตล่ะคนอาจใช้แตกตา่งกนั 

 ทันตกรรม 6 มือ (Six-Handed Dentistry) 
 ปฏิบตังิานแตล่ะครัง้ บางกรณีผู้ชว่ยทนัตแพทย์เพียงคนเดียวอาจไมเ่พียงพอตอ่การ
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ชว่ยงานให้ลลุว่งได้โดยเร็ว ดงันัน้ อาจเพิ่มผู้ชว่ยทนัตแพทย์ได้อีก 1 คน ซึง่มีหน้าท่ีดงันี ้
 1. ผู้ชว่ยทนัตแพทย์จะชว่ยในการดงึรัง้เนือ้เย่ือในชอ่งปาก ดดูน า้ลายและของเหลวในชอ่ง
ปากขณะท างานบรูณะฟันหรือศลัยกรรม ผู้ช่วยทนัตแพทย์อีกคนจะท าหน้าท่ีสง่เคร่ืองมือให้ทนัต
แพทย์ 
 2. ผู้ชว่ยทนัตแพทย์ท าหน้าท่ีควบคมุ ดแูลผู้ ป่วยเฉพาะรายท่ีมีปัญหาทางร่างกาย เชน่ 
อวยัวะบางสว่นพิการ หรือโรคทางระบบท่ีต้องพงึระวงั ซึง่ผู้ ป่วยเหลา่นีม้กัมีปัญหาด้านการควบคมุ
การเคล่ือนไหวร่างกาย และกรณีชว่ยจบัผู้ ป่วยเดก็ท่ีไม่ให้ความร่วมมือ ทัง้นีต้้องท าความเข้าใจกบั
ผู้ปกครองก่อน 
 3.จดัเตรียม และสง่วสัด ุเช่น งานสะพานฟัน เชน่ ขัน้ตอนพิมพ์ปาก ควรมีผู้ชว่ยทนัต
แพทย์ชว่ยผสมวสัดพุิมพ์ปาก ในขณะท่ีผู้ชว่ยทนัตแพทย์อีกคนคอยสง่วสัดแุละกนัน า้ลาย 
 

ความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับงานทันตกรรม 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของฟัน 
 1. เคลือบฟันหรืออีนาเม็ล (Enamel) เป็นส่วนแข็งท่ีสดุท่ีปกคลมุตวัฟัน อาจมีสีเทา อมเหลือง หรือ
ขาว 
2. เนือ้ฟัน (Dentin) เป็นสว่นท่ีออ่นกวา่เคลือบฟันหรืออีนาเม็ล (Enamel) แตแ่ข็งกวา่ซีเมนตัม้ 
(Cementum) และกระดกู (Bone) 
3. เย่ือออ่นในโพรงประสาทฟัน (Pulp) เป็นสว่นท่ีเป็นเนือ้เย่ือออ่น มีเลือดและเส้นประสาท  
4. เคลือบรากฟัน (Cementum) ชัน้เคลือบรากฟันนีเ้ป็นผิวตวักลางท่ีเอ็นยดึปริทนัต์ยึดผิวรากฟัน
ฟันกบัเบ้ากระดกู 
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ชนิดของฟัน 

 

INCISOR ฟันหน้า ใช้กดัหรือตดัอาหาร 
CANINE ฟันเขีย้ว ใช้ส าหรับตดัหรือฉีกอาหาร มีรากยาวท่ีสดุ  
PREMOLAR ฟันกรามน้อย ใช้ส าหรับฉีกหรือบดอาหาร ไมพ่บในฟันน า้นม 
MOLAR ฟันกราม ใช้ส าหรับบดเคีย้วอาหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าศัพท์ที่ใช้เรียกด้านต่างๆ ของฟันและส่วนประกอบอ่ืนๆ 
มีเซ่ียล (Mesial) ด้านประชิดฟันด้านใกล้กลาง อยูร่ะหว่างฟันสองซ่ี  
ดีสตัล้ (Distal) ด้านประชิดฟันด้านไกลกลาง  
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บัค๊คัล่ (Buccal) ด้านแก้ม 
พาลาตัล้ (Palatal) ด้านเพดานปาก 
ลิงก้วล (Lingual) ด้านลิน้ 
อ็อคคลซูัล่ (Occlusal) ด้านบดเคีย้ว 
กรู๊ฟ (Groove) ลายร่องบนฟัน 
คสัป์ (Cusp) ปุ่ มฟัน เป็นสว่นแหลมบนด้านปลายฟัน ด้านสบ พบใน ฟันเขีย้ว กรามน้อย และ
กรามใหญ่ เรียกช่ือตามต าแหนง่ท่ีอยู่ 
พิท (Pit) หลมุ จดุบุม๋ หรือหลมุเล็ก บนด้านตา่งๆ  
ซิงกิวลุม่ (Cingulum) ผิวฟันด้านลิน้ท่ีนนูเดน่พบบริเวณคอฟัน ทางด้านเพดานของฟันหน้าบน 
ฟอสซา่ (Fossa) ลกัษณะแอ่งบนด้านเพดานของฟันตดั หรือด้านบดเคีย้ว 
แมมมีลอ่น (Mammelon) ลกัษณะเป็นคล่ืนท่ีผิวฟันด้านริมฝีปาก พบท่ีฟันหน้า เห็นชดัในฟันแท้
ขึน้ใหม ่จะคอ่ยๆสึกจางหายไปหลงัจากการใช้งาน และแปรงฟัน 
 
ชดุฟันธรรมชาตแิบง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ 
1. ชดุฟันน า้นม ชว่งอาย ุ6 เดือน—12 ปี  
2. ชดุฟันผสม คือ รวมทัง้ฟันน า้นม และฟันแท้ ชว่งอาย ุ6 ปี—12 ปี 
3. ชดุฟันแท้ ชว่งอาย ุ12 ปี ขึน้ไป 
การแบง่กลุม่ฟันตามแนวโค้งขากรรไกร แบง่ออกเป็น  4 สว่น คือ บน-ลา่ง ซ้าย-ขวา ซึง่ในแตล่ะ
สว่นจะเรียกว่า เสีย้ว (Quadrant) คือ บนขวา บนซ้าย ลา่งซ้าย และลา่งขวา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาการของฟัน ซ้าย คือ ฟันน า้นม ขวา คือฟันแท้ 
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ไดอะแกรมแสดงขากรรไกรที่มีฟันน า้นมครบทุกซ่ี 

 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับโรคของช่องปาก 

 ระเบียบวิธีมาตรฐานกาท างานโดยสงัเขปมีดงันี ้
ซักประวัต ิ(Case history) 
1. อาการท่ีมาพบทนัตแพทย์ 
-ปวดฟัน, ฟันผ,ุ มีกลิ่นปาก, นอนกดัฟัน, ฟันโยก, ฟันปลอมหกั เป็นต้น 
2. ประวตักิารเจ็บป่วยปัจจบุนั 
-การด าเนินโรค 
-ลกัษณะอาการ 
-ระยะเวลาท่ีเป็น 
3. ประวตักิารเจ็บป่วยในอดีต 
-การเจ็บป่วยในอดีต 
-การเข้ารับการรักษา 
-การดแูลของแพทย์ 
-ประวตัิการบาดเจ็บ 
-ประวตัิยาและภาวะภมูิแพ้ 
4. ระบบตา่งๆ ของร่างกาย 
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-ประวตัเิก่ียวกบัการผิดปกติในระบบตา่งๆ 
 
 บันทกึประวัติและการตรวจต่างๆ 
-บนัทกึสัน้ๆ พอได้ใจความ 
-กรณีท่ีอาการรุนแรง เชน่ ปวดบวมมาก ให้ซกัถามสว่นท่ีส าคญัเทา่นัน้ 
การตรวจร่างกายทางทนัตกรรม 
-การตรวจภายนอกช่องปาก 
-การประเมินสขุภาพทัว่ไป 
-การตรวจบริเวณศีรษะและล าคอ 
-อณุหภมูิร่างกาย คา่ปกต ิช่วงประมาณ 35.8 - 37.3 องศาเซลเซียส, หรือ 96.4-99.1 องศาฟาเรน
ไฮด ์
-ผู้ใหญ่มีอตัราชีพจรปกติประมาณ 60-100 ครัง้ตอ่นาที เดก็ประมาณ 70-100 ครัง้ตอ่นาที 
-อตัราการหายใจ ประมาณ 16-20 ครัง้/นาที 
-ความดนัโลหิต คา่บน systolic pressure/คา่ลา่ง diastolic pressure คา่ปกตมีิคา่ประมาณ 
120/80 (mm Hg แรงดนัเป็นมิลลิเมตรปรอท) 
บนัทกึครัง้แรก เชน่ 120 คือ ความดนัสงูสดุท่ีหวัใจห้องลา่งซ้ายบีบเลือดท่ีมีออกซิเจนสูงสง่ไปเลีย้ง
สว่นตา่งๆของร่างกาย 
บนัทกึครัง้ท่ีสอง เช่น 80 คือ ความดนัต ่าสดุขณะหวัใจคลายตวัเพ่ือรับเลือดในการบีบครัง้ตอ่ไป 
 
 การตรวจภายในช่องปาก 
-ริมฝีปาก เย่ือเมือกด้านริมฝีปากและกระพุ้งแก้ม เพดานปาก พืน้ชอ่งปาก ลิน้ เหงือก ฟันทกุซ่ี 
และการสบฟัน 
 

โรคในช่องปาก 
อาการแสดงในช่องปากของผู้ ป่วยท่ีมีโรคทางระบบ 
 โรคทางระบบคือภาวะหรือผลกระทบตอ่อวยัวะภายในร่างการและมีผลตอ่ระบบตา่งๆ 
ในร่างกาย บางโรคอาจจะมีผลตอ่อวยัวะท่ีผิดปกตเิองเท่านัน้ แตบ่างโรคจะสง่ผลกระทบตอ่ระบบ
หรืออวยัวะอ่ืนๆ ด้วย คือระบบหายใจ ระบบหลอดเลือด ระบบล าไส้และการยอ่ยอาหาร เป็นต้น  
 โรคทางระบบท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอาการในชอ่งปาก 
1. โรคท่ีมีความผิดปกติของระบบเลือด (Blood disorders) 
-ฮีโมฟีเลีย คือ โรคท่ีมีความผิดปกติของการสร้างลิ่มเลือดเพ่ือให้เลือดหยดุไหล เป็นโรคทาง
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พนัธุกรรม sex-linked recessive พบบอ่ยในเพศชาย เพศหญิงเป็นพาหะ โรคนีจ้ะเกิดตัง้แตว่ยั
เดก็ มีเลือดออกง่ายหยดุยาก ในชอ่งปากอาจพบมีจ า้เลือดบริเวณเย่ือบผุิวชอ่งปาก 
การรักษาทางทนัตกรรม ควรมีการประเมินความรุนแรงของโรคก่อน ปรึกษาแพทย์ผู้ รักษาก่อนการ
ถอนฟัน หรือท าการใดๆ ท่ีอาจท าให้มีเลือดออก 
 -โลหิตจาง เป็นภาวะท่ีมีการลดจ านวนลงของฮีโมโกลบนิ ซึง่เป็นตวัขนสง่ออกซิเจนในเลือด 
สาเหตเุกิดจากการเสียเลือด มีการเพิ่มการท าลายเม็ดเลือดแดง การขาดสารอาหารหรือมีความ
ผิดปกตขิองโมเลกลุ ขาดธาตเุหล็ก วิตามินบี 12 และโรคธาลสัซีเมีย ในชอ่งปากมกัพบลกัษณะลิน้
เล่ียน มีรอยแผลถลอกในช่องปากและการเปล่ียนแปลงของกระดกูขากรรไกร เชน่ ในผู้ ป่วยท่ีเป็น
โรคธาลสัซีเมีย จะพบวา่มีลกัษณะผิดปกตทิัง้ภายในและภายนอกช่องปากท่ีชดัเจน ผิวหนงัเหลือง
ซีด มีลกัษณะการสบฟันผิดปกติ ขากรรไกรบนอาจมีลกัษณะแคบและยาวร่วมกบัเพดานปากสงู
ท าให้ฟันหน้าบนย่ืน 
 
 2. โรคของระบบฮอร์โมนและสารจากตอ่มไร้ทอ่ 
-โรคเบาหวาน เกิดจากภาวะท่ีมีระดบัน า้ตาลในกระแสเลือดสงูติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานานจน
เรือ้รัง ซึง่อาจเกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือมีการขดัขวางการท างานของฮอร์โมนอินซูลิน 
ท าให้มีความผิดปกตใินระบบการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ท าให้ระดบัน า้ตาลในเลือดสงู อวยัวะ
ตา่งๆ ของร่างกายเช่น หลอดเลือด เส้นประสาท อาการแสดงของโรคเบาหวานท่ีเดน่ชดั หิวบอ่ย 
กระหายน า้บอ่ย ปัสสาวะบอ่ย ในชอ่งปากจะมีปากแห้ง น า้ลายน้อย การรักษาท่ีจะเกิดขึน้ ต้อง
ระวงัการติดเชือ้และการหายของแผลช้า 
 
 3. การฉายรังสีเพ่ือรักษามะเร็ง ผู้ ป่วยท่ีได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะและล าคอ จะสง่ผลตอ่ตอ่ม
น า้ลาย หลอดเลือดและกระดกูขากรรไกร อาจสง่ผลให้เกิดปัญหาตอ่ชอ่งปากท่ีพบได้แก่ น า้ลาย
แห้ง น า้ลายจะหนืด เหนียว การท่ีปริมาณน า้ลายน้อยลงสง่ผลให้มีการติดเชือ้ในชอ่งปาก แผล
หายช้าและมีผลตอ่การยึดอยูข่องฟันปลอมชนิดถอดได้ การตายของกระดกูจากการได้รับรังสี 
เรียกวา่ อ็อส-ตี- โอ-เรดโิอ-เนโครซิส (osteo-radio-neorosis) มีความเส่ียงตอ่การถอนฟัน 
เน่ืองจากเลือดท่ีหล่อเลีย้งในเนือ้กระดกูลดลง และอตัราการหลัง่น า้ลายลดลงจากการฝ่อของตอ่ม
น า้ลาย มกัพบฟันผบุริเวณคอฟัน  
การวางแผนการรักษาผู้ ป่วย ก่อนและหลงัการฉายรังสี จะต้องดแูลและแนะน าการรักษาสขุภาพ
ในชอ่งปาก 
ผลจากการได้รับเคมีรักษามะเร็ง มีดงันี ้พบรอยโรคแดง ขาวในชอ่งปาก มีการอกัเสบท่ีเนือ้เย่ือใน
ชอ่งปาก มกัอกัเสบท่ีบริเวณริมฝีปาก, ลิน้ อาจความรู้สกึผิดปกตเิชน่ แสบร้อน หรือการรับรส
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สญูเสียไป มกัน า้ลายน้อย แผลหายช้า เน่ืองจากยาท่ีออกฤทธ์ิตอ่เซลล์ท่ีปกตแิละผิดปกติคือ
เซลล์มะเร็ง กรณีได้รับเคมีในชว่งเดก็ สง่ผลให้รูปร่างฟันผิดปกติ 
 
4. โรคของระบบภมูิคุ้มกนัในร่างกาย 
-โรค ไลเคนพลานสั เป็นโรคเรือ้รังในชอ่งปากเท่านัน้หรืออาจพบรอยโรคบริเวณผิวหนงัร่วมด้วย 
พบในเพศหญิงมากกวา่เพศชาย พบได้บอ่ยในวยักลางคน อาย ุ40-60 ปี ในชอ่งปากมีเส้นสีขาว
คล้ายร่างแหนนูจากเนือ้เย่ือปกติและเช็ดไมอ่อก อาจมีอาการเจ็บร่วมด้วย พบบอ่ยต าแหนง่กระพุ้ง
แก้มทัง้สองด้าน ปวดแสบปวดร้อน หากเป็นระยะเวลานานๆ โอกาสเปล่ียนเป็นมะเร็งในชอ่งปาก
ประมาณ 0.4-2.3 โดยเฉพาะแผลถลอกลึกชนิดฝ่อลีบ การดแูลรักษารอยโรคอาจท าได้โดย การ
รักษาด้วยยากลุม่ คอร์ติโค สเตียรอยด์ (corticosteroids) และยากด ภมูิต้านทาน 
 
-โรคเพ็มฟิกสั (Pemphigus) มกัมีตุม่น า้เกิดขึน้ และแตกออกอยา่งรวดเร็ว ขอบแผลรุ่งร่ิง ไมเ่รียบ
สม ่าเสมอ สามารถพบโดยทัว่ไปในชอ่งปาก แตพ่บบอ่ยในบริเวณกระพุ้งแก้ม การรักษาท าได้โดย
ให้ยาใสกลุม่กดภมูิคุ้มกนัของร่างกาย และยาในกลุม่คอร์ตโิค สเตียรอยด์ 
 
 5. ภาวะ ทโุภชนาการ และขาดวิตามิน  
-วิตามินบี เกิดจากการผิดปกตขิองกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก อาการแสดงในชอ่งปากจะพบมี
ลิน้เล่ียนแดง ปวดแสบปวดร้อน มีแผลในช่องปากและพบมีการอกัเสบบริเวณมมุปาก หรือท่ี
เรียกวา่โรคปากนกกระจอก 
 -วิตามินซี เกิดจากการรับประทานผกัและผลไม้ไมเ่พียงพอ มีการอกัเสบ บวมแดงของเหงือก มี
เลือดออกตามไรฟัน ท่ีเรียกว่าโรคลกัปิดลกัเปิด  
 -กรดโฟลิก เป็นวิตามินท่ีละลายในน า้ ในกลุม่ของวิตามินบี ซึง่จะท างานร่วมกนักบัวิตามินบี 12 
และวิตามินซี พบมากในผลไม้, ผกัใบเขียวและตบั มีแผลในชอ่งปากและลิน้เล่ียน 
 -ธาตเุหล็ก พบมากในหญิงวยักลางคน เหน่ือยง่าย เลือดจาง กลืนอาหารล าบาก ปัญหาคือ การ
ขาดธาตเุหล็กร่วมกบัการขาดวิตามินและโปรตีน ผู้ ป่วยซีด เล็บเปราะเป็นรูปช้อน กลืนอาหาร
ล าบากเกิดจากแผน่พงัผืดในหลอดอาหาร เย่ือบใุนชอ่งปากบางลง มีแผลมมุปาก ลิน้เล่ียนและ
เกิดฝ้าขาวในปาก 
  
 6. โรคเอดส์ (AIDS)  
เกิดจากภาวะภมูิคุ้มกนับกพร่องท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึน้มากมาย สามารถตดิตอ่โดยเลือดของผู้
ตดิเชือ้หรือสว่นประกอบของเลือด รวมไปถึงพลาสมาหรือเนือ้เย่ือตา่งๆเชน่ในกรณีของการได้รับ
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การปลกูถ่ายอวยัวะ การติดเชือ้ผา่นทางการถ่ายทอดเลือดและให้เลือด แตจ่ านวนน้อยมากและยงั
ไมเ่คยมีการตดิเชือ้ทาง น า้ลาย น า้ตา ปัสสาวะ โรคแทรกซ้อน ภาวะระยะท้ายๆ จะพบการตดิเชือ้
ราในปาก มีรอยแดง ขาวแบน ยกนนูหรือเป็นตุม่ พบบอ่ยบริเวณเพดานปาก ลิน้และกระพุ้งแก้ม 
แสบ หรือการรับรสเปล่ียน มีแผน่คราบสีขาว ยกนนูและไมเ่รียบ ขดูไมอ่อก ขอบเหงือกมีรอยแดง 
โดยไมส่มัพนัธ์กบัปัจจยัเฉพาะท่ีเชน่ คราบจลุินทรีย์ เหงือกร่น กระดกูรองรับรากฟันละลาย มีแผล
ถลอกท่ีลิน้ง่าย เป็นต้น  
 
7. สาเหตท่ีุผู้ ป่วยมาพบทนัตแพทย์มีผลมาจาก อาการตา่งๆเชน่ อาการปวด บวม เสียวฟัน เป็นต้น 
ซึง่มีหลายสาเหตขุองโรคตา่งๆดงันี ้
 7.1. โรคฟันผ ุ(Dental caries อา่น เดน็-ตัล้-แค-หร่ี) 
 7.2. โรคปริทนัต์ (Periodontal diseases อา่น เพอ-ริ-โอ-ดอ็น-ตัล้ ดี-ซีส) 
 7.3. โรคอ่ืนๆ เชน่ ถงุน า้ (Cyst อา่น ซีส), แผลชอ่งปากตา่งๆ และมะเร็งชอ่งปาก 
 
 ธรรมชาตขิองโรคฟันผุ(Dental caries) 
 เป็นโรคติดเชือ้ของฟันท่ีมีผลท าให้เกิดการละลายของแร่ธาต ุหรือการท าลายเนือ้ฟันเป็น
จดุอย่างจ าเพาะท่ี ท าให้เกิดรูผ ุซึง่รูผจุะเป็นท่ีท่ีเศษอาหารและจลุินทรีย์สะสม และท าความ
สะอาดไมไ่ด้  จลุินทรีย์จะสร้างกรดออกมา ท าให้เกิดการละลายแร่ธาตขุองสว่นเคลือบฟันและเนือ้
ฟันท่ีแข็งให้ผเุป่ือยนุม่ พืน้ท่ีเส่ียงท่ีพบคือบริเวณท่ียากตอ่การท าความสะอาด เชน่ บริเวณหลมุร่อง
ฟัน หรือด้านประชิดของฟัน อตัราฟันผเุกิดมากในในเดก็ ชว่งอาย ุ5-17 ปี ทัง้ฟันน า้นมและฟันแท้ 
ธรรมชาตกิารผ ุ
-ฟันบนผมุากกวา่ฟันลา่ง 
-ฟันกรามแท้ซ่ีแรกมีโอกาสเกิดฟันผมุากท่ีสดุ 
-ฟันหน้าลา่งมีโอกาสผนุ้อยท่ีสดุ 
ชว่งแรกของกระบวนการเกิดฟันผนุัน้ไมส่ามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ จะสามารถมองเห็นก็
ตอ่เม่ือเป็นสีน า้ตาลเข้มบริเวณหลมุร่องฟันหรือด้านประชิดฟัน การเกิดฟันผเุฉพาะผิวฟัน ฟันท่ีผุ
ลกึลงไปถึงเนือ้ฟันจะผลุกึ และลกุลามเร็วมาก เพราะเนือ้ฟันละลายตวัจากกรดจากเชือ้ฟันผไุด้เร็ว
แรกเร่ิมอาจท าให้เสียวฟัน หากผลุกึมากขึน้ จะก่อให้เกิดการอกัเสบของประสาทฟัน ปวดฟันและ
ตดิเชือ้ท่ีปลายรากฟันได้ 
การตรวจทางคลินิก 
 โดยทัว่ไปจะสามารถมองเห็นด้วยตาเปลา่โดยเฉพาะในกรณีท่ีรูผมีุขนาดใหญ่มากหรือ
อยูบ่นด้านของฟันท่ีเห็นได้ชดัเจน กรณีรูผขุนาดเล็ก จ าเป็นต้องใช้ความรู้สกึสมัผสัจากการตรวจ



เอกสารค าสอน ผูช่้วยทนัตแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                                                          เมษายน ๒๕๕๓ 

วิเชฏฐ ์จินดาวณิค                                                                                                                                           ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

23 

จากการเข่ียหรือสมัผสัของปลายแปลมของเคร่ืองมือท่ีสามารถจิกได้ หรือ explorer การตรวจสอบ
ฟันผบุริเวณหลมุร่องฟัน (pit และ fissure) นัน้ท าได้ไมย่าก การตรวจฟันผใุนระยะเร่ิมแรกของด้าน
ประชิด (proximal) ของฟันกรามต้องถ่ายภาพรังสีชนิดกดัด้วยฟันกราม เรียกวา่ ไบ๊ท์วิง 
(bitewing) รอยฟันผจุะเห็นเป็นเงาด าบริเวณผิวเคลือบฟันหรือเนือ้ฟันด้านประชิดท่ีผุ 
การป้องกนัและรักษาโรคฟันผ ุ
 โรคฟันผสุามารถป้องกนัได้ตัง้แตเ่ร่ิมแรก คือ 
 1.การรับประทานยา การด่ืมน า้ หรือใช้ยาสีฟันท่ีมีส่วนผสมของฟลอูอไรด์ 
 2.การควบคมุการบริโภคอาหาร ลดอาหารท่ีมีน า้ตาล การเลิกนิสยัดดูนมจากขวดในเดก็
ท่ีสามารถด่ืมนมจากแก้วได้ 
 3.การดแูลสขุภาพชอ่งปาก ก าจดัคราบจลุินทรีย์ แปรงฟันและใช้เคร่ืองมืออย่างอ่ืนเช่น 
ไหมขดัฟัน แปรงซอกฟัน การแปรงฟันก่อนนอนส าคญัมาก เพราะในขณะนอนหลบัการไหลของ
น า้ลายจะลดลง ท าให้มีการชะล้างในปากเกิดขึน้น้อย เชือ้จลุินทรีย์สะสมได้สงู เกิดฟันผไุด้มาก 
 4.การปิดผนกึหลมุร่องฟัน (Pit and fissure sealant) เป็นการใช้ resin ฉาบบนผิวท่ีมี
หลมุลกึ ไมใ่ห้เป็นทีอยูข่องจลุินทรีย์ การท าผนกึหลมุร่องฟัน (sealant) สามารถลดฟันผไุด้ถึง 80% 
ในปีแรกท่ีท า 
 การรักษาโรคฟันผ ุท าได้โดยการก าจดับริเวณท่ีผอุอก และท าการบรูณะโดยการอดุฟัน 
หรือครอบฟัน ร่วมกบัการรักษาความสะอาดเพ่ือป้องกนัการผใุหม่ 
  
ธรรมชาตขิองโรคปริทันต์ 
 สาเหตเุกิดจากส่วนผสมของเชือ้โรคหลายชนิดในแผน่คราบจลุินทรีย์หรือ Dental 
plaque เชน่เดียวกนักบัฟันผ ุเชือ้จลุินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรคปริทนัต์จะผลิตสารพิษท่ีท าให้ระคาย
เคืองตอ่อวยัวะปริทนัต์ การสะสมของคราบหินปนูท าให้แผน่คราบจลุินทรีย์เกาะติดง่ายขึน้ การ
อกัเสบและท าลายอวยัวะปริทนัต์คือ เหงือก อาจมีปัจจยัอ่ืนร่วม เชน่ มีขอบวสัดอุดุเกิน มีการอดั
ตดิของเศษอาหารบริเวณซอกฟัน คณุฟันปลอมไมดี่ มีฟันแท้ซ้อนเก มีนิสยัหายใจทางปาก 
การตรวจทางคลินิก 
 ทัว่ไปแล้วจะสงัเกตได้วา่ขอบเหงือกอกัเสบ บวมฉุๆ  ซ่ีฟันอาจโยก หรือเคล่ือนต าแหนง่ไป
จากเดมิ ทนัตแพทย์อาจใช้อปุกรณ์ตรวจ เชน่ ใช้เคร่ืองมือหยัง่ความลกึร่องปริทนัต์ (periodontal 
probe) ตรวจความลึกของร่องเหงือก เรียกว่า กระเป๋าปริทนัต์ (periodontal pocket) หากเป็นร่อง
ลกึมากกว่า 4 มิลลิเมตร ถือวา่เป็นรอยโรค หากตรวจโดยถ่ายภาพรังสี (X-ray) จะเห็นเป็นเงาด า
บริเวณรากฟัน หรือเห็นระดบัขอบกระดกูเบ้าฟันต ่ากวา่ปกติ 
 โรคปริทนัต์แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ โรคเหงือกอกัเสบ (Gingivitis) และโรคร ามะนาด



เอกสารค าสอน ผูช่้วยทนัตแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                                                          เมษายน ๒๕๕๓ 

วิเชฏฐ ์จินดาวณิค                                                                                                                                           ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

24 

(Periodontitis) โรคเหงือกอกัเสบ(Gingivitis) เป็นการอกัเสบบริเวณขอบเหงือก (marginal 
gingivia) และบริเวณปลายแหลมของเหงือกระหวา่งซ่ีฟัน (interdental papilla) เม่ือใช้เคร่ืองมือ 
เชน่ explorer หรือ periodontal probe เข่ียขอบเหงือก จะมีเลือดออก สาเหตเุบือ้งต้นท่ีผู้ ป่วยมกั
มาพบทนัตแพทย์ คือ มกัมีเลือดออกขณะแปรงฟัน หากเป็นมากเม่ือรับประทานอาหารจะพบมี
เลือดออกจากเหงือกเองถ้าเป็นรุนแรง โรคเหงือกอาจมีอาการรุนแรงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงระดบั
ฮอร์โมนในร่างกายเชน่ ในวยัรุ่น (puberty gingivitis)หรือในหญิงมีครรภ์(pregnancy gingivitis) 
การอกัเสบบริเวณรอบๆ แผ่นเหงือกท่ีปิดฟันกรามซ่ีสดุท้าย พบได้บอ่ยจากการท่ีฟันซ่ีสดุท้ายนีไ้ม่
สามารถขึน้ได้เตม็ท่ี กรณีฟันลา่ง เรียกว่า เพอริโคโรไนตสิ (pericoronitis) โรคปริทนัต์นีจ้ะมีการ
อกัเสบของเหงือกร่วมกบัการท าลายเนือ้เย่ือยดึตอ่ท่ีต ่ากว่าระดบัท่ีเป็นรอยตอ่เคลือบฟันกบัเคลือบ
รากฟัน (cemento-enamel junction) ท าให้มีการสญูเสียเย่ือยึดรากฟัน เกิดการท าลายเอ็นยึด 
ปริทนัต์ ท าลายกระดกูรองรับรากฟัน เกิดหนองบริเวณซอกเหงือก ฟันโยก และสญูเสียฟันในท่ีสดุ 
 
 การรักษาและป้องกนัโรคเหงือกเบือ้งต้น อาจท าได้หลายวิธี เชน่ ก าจดัสาเหต ุการขดู
หินปนู (หรือหินน า้ลาย) กรอแก้ไขวสัดอุดุท่ีมีขอบเกิน ร่วมกบัการท าความสะอาดประจ าวนัอย่าง
ถกูวิธี และตรวจสขุภาพชอ่งปากทกุ 6 เดือน กลา่วโดยสรุปเร่ือการรักษาและป้องกนั คือ 
 1. ก าจดัสาเหต ุได้แก่ การขดูหินน า้ลายออก ท าให้ผิวฟันและรากฟันเรียบ 
 2. ก าจดัร่องลกึปริทนัต์ ได้แก่ การผ่าตดัเหงือก และตกแตง่กระดกูรอบรากฟัน เรียกว่า 
ศลัย์ปริทนัต์ (periodontal surgery) 
 3. เสริมสร้างให้ผู้ ป่วยมีสขุภาพในชอ่งปากท่ีดีขึน้ 
 4. รักษาฟันท่ีเหลืออยูใ่ห้ใช้งานได้ 
 5. ให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยเพ่ือดแูลรักษาป้องกนัตนเอง 
 
 ถุงน า้ (Cysts) 
 ถงุน า้ในขากรรไกร เป็นพยาธิสภาพท่ีพบบอ่ย โดยเฉพาะถงุน า้ท่ีเกิดจากการอกัเสบ พบ
ได้ถึง 55% ของถงุน า้ในขากรรไกรทัง้หมด ปกตถิงุน า้เหล่านีจ้ะโตช้าและขยายตวัออกไป มีอาการ
บวมได้ หรือมีหนองไหลออกมา บางครัง้การตดิเชือ้ในถงุน า้มีผลให้อกัเสบ และปวดบวม บางครัง้
อาจพบถงุน า้เหลา่นีโ้ดยบงัเอิญจากภาพถ่ายรังสีก่อนจะมีอาการบวมอยา่งชดัเจน ถงุน า้ในกระดกู
อาจมีลกัษณะเรียบเป็นก้อนแข็ง การขยายตวัท าให้กระดกูบางลง กระดกูอาจบางเหมือนเปลือกไข ่
อาจมีการละลายกระดกูจากการกดแล้วยบุตวัลงไป เหงือกโดยรอบอาจมีสีมว่งแดง หรือบวม ถงุ
น า้ท่ีพบบอ่ยในช่องปาก ได้แก่ ถงุน า้ปลายรากฟันท่ีเกิดจากกการติดเชือ้ของโพรงประสาทฟัน หรือ 
radicular cyst, ถงุน า้รอบซ่ีฟัน หรือ dentigerous cyst 
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 ถงุน า้ปลายรากฟันชนิดตา่งๆ (ช่ือท่ีใช้เรียกมีตา่งๆ เชน่ Radicular cyst, dental cyst, 
apical periodontal cyst) พบบอ่ยในขากรรไกร เกิดจากการอกัเสบเรือ้รังของกระดกูรอบปลาย
รากฟัน เน่ืองจากการลกุลามของเชือ้โรคท่ีมาจากโพรงประสาทฟันอกัเสบ พบร่วมกบัฟันท่ีตาย
แล้วเทา่นัน้ มกัไมแ่สดงอาการและพบได้จากภาพถ่ายรังสีท่ีมีเงาด าร่วมกบัเงาขาวล้อมรอบปลาย
รากฟัน แม้ไมมี่อนัตรายร้ายแรงก็สามารถขยายขนาดท าให้เกิดการท าลายของกระดกูเป็นบริเวณ
กว้างได้ การรักษา หากมีขนาดเล็ก การรักษาคลองรากฟัน อาจท าให้ถงุน า้บางลกัษณะฝ่อเล็กลง
ได้ ภาพถ่ายรังสีเป็นระยะเป็นวิธีติดตามผลแบบหนึง่ กรณีรอยโรคไมเ่ล็กลงหรือถงุน า้ใหญ่ อาจ
ต้องใช้วิธีศลัยกรรมโดยการควกัออก (enucleation) หรือการเปิดปากถงุ หรือ มา-ซ-ูพิ-ไล้-เซ-ชัน่ 
(marsupialization) เพ่ือลดแรงดนัและขนาดของขนาดของถงุน า้ให้เล็กลง ตอ่มาจงึผา่ตดัควกัออก 
  ถงุน า้รอบตวัฟัน (Dentigerous cyst) พบมากเป็นอนัดบั 2 เกิดจากเนือ้เย่ือคลมุตวัฟัน
ในชว่งท่ีฟันยงัไมข่ึน้ พบร่วมกบัฟันท่ีผงัคดุหรือฟันท่ีขึน้ไม่ได้ โดยมากคือฟันกรามลา่งซ่ีท่ี 3 หรือ
ฟันเขีย้วบน มกัไมก่่อให้เกิดอาการใดๆ เว้นแตมี่ขนาดใหญ่มากและดนักระดกูขากรรไกรให้โป่ง
ออกมาจนเกิดอาการบวมบริเวณใบหน้า หรือดนัฟันใกล้เคียง หรือละลายรากฟันใกล้เคียง ท าให้
โยกได้ ลกัษณะท่ีพบได้คือภาพถ่ายรังสี จะมีเงาด าขอบเขตชดัเจน มีเส้นสีขาวล้อมรอบหุ้มตวัฟันท่ี
ฝังคดุอยู ่หากทิง้ไว้ไมรั่กษาอาจเกิดโรคมะเร็งกรามช้าง หรือ อะ-เมล-โล-บลาส-โต-มา่ 
(Ameloblastoma) หรือมะเร็งท่ีผิวหนงัหรือท่ีเย่ือเมือกบางชนิด (เชน่ Squamous cell carcinoma 
หรือ Mucoepidermoid carcinoma) การรักษา ท าได้โดยการผา่ตดัเอาถงุน า้ออกทัง้หมดร่วมกบั
ฟันคดุ บางครัง้อาจจ าเป็นต้องตดักระดกูขากรรไกรบางสว่นออก ปากถงุอาจมีขนาดใหญ่มากหรือ
เป็นเนือ้งอกไปแล้ว ผู้ ป่วยต้องได้รับการติดตามผลอยา่งใกล้ชิด เน่ืองจากอาจเนือ้งอกซ า้ได้อีก 
  ปุ่ มกระดกูของขากรรไกรบนและลา่ง (Maxillary and mandibular tori) เป็นภาวะของ
การสร้างกระดกูหนาเกินบริเวณตา่งๆ ของชอ่งปากรอบรากฟัน อาจเป็นลกัษณะหนึง่ทาง
พนัธุกรรมและการใช้งานบดเคีย้ว สาเหตเุกิดไมแ่นช่ดั เช่ือวา่มีความสมัพนัธ์กบัแรงเครียด การสบ
ฟันท่ีเกิดจากการนอนกดัฟัน หรือรับประทานอาหารแข็งๆ ข้อสงัเกต ปุ่ มกระดกูหรือทอรัส 
(เอกพจน์ เขียน torus), ทอไร (พหพูจน์ เขียน tori) 
 ทอรัส พาลาตนิสั (Torus palatinus) คือปุ่ มกระดกูบริเวณเพดานตรงรอยตอ่กึ่งกลาง
ของเพดานปาก อาจมีลกัษณะโป่งจากระนาบเพดานปากปกต ิเป็นก้อนเดี่ยวหรือหลายก้อน 
 ทอรัส แมนดบิลูาริส (Torus mandibularis) คือปุ่ มกระดกูบริเวณขากรรไกรล่าง มกัเป็น
ท่ีด้านใกล้ลิน้ (lingual) บริเวณเขีย้วและฟันกรามน้อย 
 บัค๊คัล่ เอ็กซอสโตซิส (Buccal exostosis) คือปุ่ มกระดกูบริเวณด้านแก้มของขากรรไกร
บนและลา่ง 
 การรักษาปุ่ มกระดกุเหลา่นี ้ไมมี่ความจ าเป็น ยกเว้นในกรณีท่ีเกิดแผลจากก้อนอาหาร
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แข็งบอ่ยๆ หรือกรณีท่ีขดัขวางออกแบบฟันปลอมชนิดถอดได้ อาจต้องตดัออก 
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การช่วยงานฟันปลอมบางส่วนถอดได้ 
วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ผู้ เรียนสามารถ อธิบาย เตรียมวสัด ุอปุกรณ์ ขัน้ตอนการรักษา และเข้าใจขัน้ตอนการ
ท างาน และชว่ยงาน ฟันปลอมบางสว่นถอดได้ได้ สามารถติดตอ่กบัผู้ ป่วย และประสานงานกบั
ห้องปฏิบตักิารทนัตกรรมได้ 
องค์ประกอบการเรียนการสอน 

ประกอบด้วยการสอนบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบตั ิการให้คะแนน 
เนือ้หารายวิชา    โครงสร้าง   ขัน้ตอน 
      
            ชนิด วสัด ุอปุกรณ์              ขัน้ตอนการท างาน  
              นิยาม คณุสมบตัิ        ฟันปลอมบางสว่นถอดได้ 
       การเก็บรักษา ข้อควรระวงั 
 
การเตรียมทางคลินิก 
ชดุ วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ ตามขัน้ตอน                 วสัดท่ีุเป็นสว่นประกอบของ 
ท างานตา่งๆ ทางคลินิก                    ฟันปลอมบางสว่นชนิดถอดได้ 

1. การตรวจ พิมพ์ปากขัน้แรก 
2. การกรอเตรียมฟัน    ฝึกปฏิบตัิ 
3. การพิมพ์ปาก เฉพาะสนัเหงือกวา่ง   - เตรียมอปุกรณ์ เคร่ืองมือ   
4. การกรอโครงโลหะ       การผสมวสัด ุ
5. การปรับแตง่ชิน้ฟันปลอม    - ชว่ยงานข้างเก้าอีท้นัตแพทย์ 
6. การตรวจการสบฟัน 
7. การสง่งานห้องปฏิบตัิการ      
 

          การเตรียมทางห้องปฏิบตักิาร 
1. การเทปนู          1. การตดิตอ่ประสาน 
2. การเตรียมฐานชิน้หล่อ       งาน นดัหมายผู้ ป่วย 
3. การรักษาวสัด ุ         2. ติดตอ่กบัห้องปฏิบตัิ 

บนัทกึการสบฟัน                   การทนัตกรรม 
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ตอนท่ี 1 
หวัข้อตา่งๆ  วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ ชดุเคร่ืองมือ การดแูลรักษา ความสะอาด การ

ฆา่เชือ้ การป้องกนัการติดเชือ้ไปยงัวสัดอุปุกรณ์อ่ืนๆ  
 นิยาม  โลหะเจือ (โลหะผสม) อะคริลิก ลวดดดัไร้สนิม ซ่ีฟันปลอม 
 ค าศพัท์  เรซิน แสดงโครงสร้างสว่นประกอบฟันปลอมบางสว่นถอดได้ และ 
 รูปแบบ รูปร่างวสัด ุประเภทฟันปลอมบางสว่นถอดได้ 

TP (temporary plate) 
ARPD (acrylic base partial denture) 
RPD (removable partial denture) ความหมายค าเตม็ และความหมาย
ในภาษาไทย 

 
 นิยาม  วสัดพุิมพ์ปาก หรือวสัดท่ีุใช้พิมพ์ปาก 
ลกัษณะ อลัจิเนต รับเบอร์เบส (RUBBER BASE) หรือโพล่ี ซลัไฟด์ (POLY-SULFIDE)  

ซิลิโคน (SILICONE) โมเดลิลิ่งคอมปาวน์ (MODELLING COMPOUND) 
 นิยาม  อปุกรณ์ท่ีใช้ + เก่ียวข้องกบัการพิมพ์ปาก วิธีผสมวสัดพุิมพ์  
 ค าศพัท์  ถาดพิมพ์ปากส าเร็จรูป ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบคุคล 

รูปแบบ ถาดพิมพ์ปากส าเร็จรูป (STOCK TRAY) ชนิดโลหะ พลาสตกิ ถาดพิมพ์
ปากเฉพาะบคุคล (CUSTOM TRAY, INDIVIDUAL TRAY) 

รูปร่าง ขีผ้ึง้ : PINK WAX หรือ PINK BASE PLATE WAX (ขีผ้ึง้แผน่สีชมพ)ู 
ALU WAX (ขีผ้ึง้ผสมผงอลมูินัม่),  
ขีผ้ึง้เหนียว (STICKY WAX), ขีผ้ึง้ทัว่ไป (UTLITY WAX,  
PERIPHERY WAX), BOXING WAX (ขีผ้ึง้สร้างขอบกล่อง) 

 
ชดุท างานกบัขีผ้ึง้ อปุกรณ์ 
  SPATULA #7 (แสปท ท ูลา่ เบอร์ เจ็ด), มีดตดัขีผ้ึง้ (WAX KNIFE) HOT PLATE  

(เกรียงเรียบ) , แอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์จดุไฟ, อปุกรณ์เป่าเปลวไฟ หรือ  
แอลกอฮอล์ทอร์ช (ACCOHOL TORCH) ROACH CARVER (โรซ คาร์ฟ เว่อร์) 

 ชดุกรอ  MICRO MOTOR (ชดุมอเตอร์กรอ) 
 การกรอ  กรอฟัน   เข็มกรอ ประเภทตา่งๆ 
   กรอโลหะ ขดัโลหะ เข็มกรอ ประเภทตา่งๆ  หวัขดัประเภทตา่งๆ 

กรออะคลิริก ขดัอะคริลิก เข็มกรอ ประเภทตา่งๆ  หวัขดัประเภทตา่งๆ 
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 เคร่ืองขดั ตัง้โต๊ะ 
 การท างานกบัปนูพลาสเตอร์ 

ปนูพลาสเตอร์ทางทนัตกรรม ประเภท คณุสมบตัิ 
รูปแบบ มิติของชิน้หล่อ การตดัแตง่โดยใช้เคร่ืองมอเต้อร์หมนุและใบตดั 
(TRIMMER) 
 

ปฏิบตัิการ ควรฝึกผสมวสัดพุิมพ์ปาก อลัจิเนต รับเบอร์เบส (ยางพิมพ์สีน า้ตาล) ฝึก
เทปนูลงในรอยพิมพ์ ฝึกตอ่ฐาน ฝึกตดัแตง่ฐาน (ฐานยางหลอ่ส าหรับตอ่ฐาน) ความชืน้ เชือ้รา 
การบนัทกึ ช่ือทนัตแพทย์ และช่ือผู้ ป่วยบนชิน้หล่อ 
 
ตอนท่ี 2 
 อปุกรณ์อ่ืน ภาพประกอบ 
  คีมดดัลวด คีมตดัลวดชนิดตา่งๆ 
  วสัดซุอ่มชิน้ฟันปลอม อะคริลิกชนิดบม่แข็งตวัได้ (SELF CURED ACRYLIC)  

ขีผ้ึง้เหนียว (STICKY WAX) ฯลฯ 
 ซ่ีฟันปลอม 

- ขนาด การเรียกช่ือสีของซ่ีฟันปลอม 

- การเทียบสี, แผงเทียบสีฟัน (SHADE GUIDE) 
- ซ่ีฟันปลอมย่ีห้อตา่งๆ 

วสัดตุรวจสอบการสบฟัน กระดาษคาร์บอน แดง-น า้เงิน, กระดาษหรือแถบผ้าเคลือบสี
ชนิดอ่ืนๆ , ARTICULATING PAPER FORCEPS (ปากคีบจบักระดาษคาร์บอน) วสัดุ
ตรวจสอบความแนบของ ฐานฟันปลอม โครงฟันปลอม 

PIP (PRESSURE INDICATER PASTE) ครีมตรวจพืน้ท่ีกด  
ลกัษณะ สี การใช้งาน 

 FIT CHECKER ซิลิโคนตรวจพืน้ท่ีกด ประเภทของวสัด ุการใช้งาน การผสม 
เคร่ืองส ารวจทางทนัตกรรม (DENTAL SURVEYOR)  
เคร่ืองจ าลองขากรรไกร (DENTAL ARTICULATOR) 
 

ตอนท่ี 3 
 การประสานงานกบัผู้ ป่วย การนดั รายการนดัหมาย ลกัษณะเอกสาร การบนัทึก การ
โทรศพัท์ การใช้ภาษา และค าพดูกบัผู้ ป่วย 
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 การประสานงานกบัห้องปฏิบตักิาร 
ค าสัง่งานทางห้องปฏิบตักิาร แบบฟอร์มใบสง่งานแลป ข้อมลู ระบบติดตามงาน  

โทรศพัท์ การบนัทกึงานเข้า งานออกจากคลินิกทนัตกรรม 
 การท าความสะอาดชิน้งานฟันปลอม ค าแนะน าท่ีผู้ชว่ยอาจให้กบัผู้ ป่วย (ตาม 
มาตรฐานท่ีทนัตแพทย์แนะน า) 

  ค าถาม ค าตอบ 
  แบบทดสอบ –ข้อสอบ 
 


