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Abstract 
Content analysis according to “Critical review of some dogmas in prosthodontics” by 

Carlsson was translated into Thai and its content was analysed for academic purposes. 

The academic topics to be discussed are facts, dogmas, clinical research design, and 

awareness for clinicians and scholars on decision process, due to the fact that various 

type of scientific data may influence their believe and practice protocol. 
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งานสารัตถะวิพากยอันเนื่องจาก 
งานวิจารณทบทวน เรื่อง “ความเชื่อ” บางประการในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ 
โดย กันนาร  อี คารลซัน (Gunnar E. Carlsson) 
พรอมเสนอทางออนไลนเมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

ถอดความโดย วิเชฏฐ จินดาวณิค กันยายน ๒๕๕๒ 
 
เกริ่นนํา เชื่อวาเนื้อหาของบทความ และบทสารัตถะวิพากย (content analysis) อันเนื่องจาก

บทความนี้ จะขยายกรอบความคิด หลักการ และวิธีเขาถึงสาระเชิงกวางและเชิงลึกดานงานวิจัย

ทางคลินิก ทั้งจะเปนกระบวนการสําคัญในการเรียนรูทางสาขาทันตกรรมประดิษฐและสาขาระบบ

บดเค้ียว กรณีตัวอยางของการถกเถียงเชิงวิชาการตอขอประเด็นสําคัญ ๆ จะเปนทุนทางปญญา 

ทําใหเขาใจหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติงานไดอยางกระจาง การถอดความเปนภาษาไทยนั้น

ดวยเห็นประโยชนวา การเขาถึงสวนลึกของเนื้อหาโดยผูอานชาวไทย จะไดมีจํานวนมากขึ้น พรอม

กับไดความเขาใจเรื่องโครงคิดที่มีฐานจากขอขัดแยงและงานวิจัย การอภิปราย การวิพากย และ

การวิเคราะหถึงรายละเอียดสวนลึกของเนื้อหา จะสะดวกรวดเร็วขึ้น และหากไดศึกษาควบขนาน

ไปกับสํานวนฉบับภาษาอังกฤษอาจชวยใหเขาใจไดแจมแจงขึ้น อนึ่งคงรักษาโครงสรางรูปแบบเชิง

อักษร (format) ของบทความเดิมไว เพื่อสะดวกในการเทียบเคียง 
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บทคัดยอ 
 
วัตถุประสงค   เชนเดียวกับงานทันตกรรมสาขาอื่น งานคลินิกทันตกรรมประดิษฐหลายกระบวน

วิธีนั้นขาดพยานหลักฐานที่ดี นั่นมีความหมายวา ผลลัพธนั้นไมเคยไดทราบมากอน และยิ่งกวานั้น

คือ เราไมรูวาจะเปนผลดีหรือผลรายประการใด วัตถุประสงคของบทความคือ การทบทวนคัดสรร

หลักฐานปจจุบันที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีข้ันตอนปฏิบัติตาง ๆ ทางทันตกรรมประดิษฐ ที่ไดตีพิมพใน

วารสารวิชาการ การเลือกศึกษา ไดคนหาบทความจาก MEDLINE/PubMed ที่พินิจเลือกเฟนมา

เฉพาะงานที่มีพยานหลักฐานดีที่สุด ผลการศึกษา “ความเปนจริงแตเกากอนทั้งหลาย” (old 

truths) ในสาขาทันตกรรมประดิษฐเรียกไดวาเปน “ความเชื่อที่ปราศจากการโตแยง” หรือ 

dogma∗ ความคิดเห็นตางนั้น มักอยูบนพื้นฐานของความเชื่อมากกวาหลักฐานทางวิทยาศาสตร 

มีตัวอยาง เชน ขาดหลักฐานวา คันโคงใบหนา หรือเฟซโบว เปนสิ่งจําเปน ตอการสรางชิ้นงานทัน

ตกรรมประดิษฐ และอีกหลายตอหลายทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสบฟนนั้นไมไดมีพื้นฐานมาจาก

หลักฐานใด ๆ ความเชื่อบางอยางจากหลาย ๆ หัวขอที่เกี่ยวกับวินัยของวิชานี้ไดถูกหยิบยกมา

ขยายความ และอภิปรายในบทความ สรุปผล การศึกษาอยางถวนถี่จากบทความทางทันตกรรม

ประดิษฐทั้งหลายไดบงชัดวา กระบวนการทางคลินิกพื้นฐานหลายตอหลายอยาง ขาดการ

สนับสนุนดวยหลักฐานทางวิทยาศาสตร ดวยเหตุนี้ ในยุคของทันตกรรมที่อยูบนพื้นฐานของ

พยานหลักฐานนั้น วิธีบําบัดรักษาที่ไรผลควรเลิก และการตัดสินใจควรอยูบนพื้นฐานจากหลักฐาน

ที่ดีที่สุดเทาที่มี 

ศัพทสําคัญ:  ฟนปลอมทั้งปากชนิดตาง ๆ, การสบฟน, วิธีบําบัดรักษาที่อิงกับพยานหลักฐาน, 

บันทึกสบฟน, รากฟนเทียม 

                                                 
∗ Dogma is the established belief or doctrine held by a religion, ideology or any kind of organization: it is authoritative 

and not to be disputed, doubted or diverged from. The term derives from Greek δόγμα "that which seems to one, 

opinion or belief"[1] and that from δοκέω (dokeo), "to think, to suppose, to imagine".[2] The plural is either dogmas or 

dogmata , from Greek δόγματα. 

Other usage: The term "dogmatic" is often used disparagingly to refer to any belief that is held stubbornly and 

without evidence. 
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โครงสรางเนื้อหา 

1. บทนํา 

2. วัสดุและวิธีการ 
3. วิธีบําบัดรักษาที่อิงกับพยานหลักฐาน 

4. ทบทวนความเชื่อบางประการเกี่ยวกับการสรางฟนปลอมทั้งปาก 

 4.1 คุณภาพฟนปลอม และความพึงพอใจของผูปวย 

 4.2 ปจจัยทางจิตวิทยา 

 4.3 บันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร 

 4.4 การสบฟน 

 4.5 รอยพิมพ 

5. การสูญเสียฟน และสุขภาพของระบบบดเคี้ยว 

6. รากเทียมจะแกปญหาตาง ๆ 

 6.1 ผลแทรกซอนทางทันตกรรมประดิษฐ 

 6.2 รากเทียมลมเหลว 

7. ความเชื่อที่ไมเคยโตแยงเกี่ยวกับความผิดปกติของขอตอขากรรไกร 
 7.1 บทบาทการสบฟนตอสาเหตุของความผิดปกติของขอตอขากรรไกร 

 7.2 เฝอกฟน/อุปกรณในชองปากอื่น ๆ 

8. อภิปราย 

 

บรรณานุกรมตาง ๆ 

 
1. บทนํา 

นิยามของคําวา “dogma” คือ “ความเชื่อ” หรือ “ความเห็น” ที่เชื่อวาเปนจริง หากพิจารณาอยาง

ถองแทแลว ความเชื่อเหลานี้ หรือ dogmas (dogmas หรือ dogmata = พหูพจน) ขาดหลักฐาน

พยานที่นาเชื่อถือ แตก็ยังอยูดวยความทรงจําและหวังอยูไดดวยการซอนลึกไวดวยศรัทธา ตวัอยาง

ที่รูจักกันดีที่ไดเคยมีคําถามเสี่ยงภัยตอ “ความเชื่อ” ดังกลาวนี้ คือ ส่ิงที่ไดเกิดกับ กาลิเลโอ กาลิล่ี 

(Galileo Galili) เมื่อเขาไดประกาศกองวา ไมเชื่อวาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล ดังบทความที่

เขาไดแสดงในยุคนั้น คริสตจักรจากกรุงโรมในป ค.ศ.1632 บังคับใหเขาลมหรือถอน ทฤษฎีนี้เสีย 

และสั่งจําคุกตลอดชีวิต จากนั้นเปนการคุมประพฤติ กักบริเวณไวในบานตลอดชีวิต อีก 360 ป
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ตอมาเมื่อ ค.ศ.1992 พระสันตะปาปา ไดแถลงวา กรณี กาลิเลโอ นั้นไดปดแลว ขอผิดพลาดได

เกิดขึ้น  

 

การตั้งคําถามตอ “ความเชื่อ” อาจเสี่ยง มีหลายตัวอยางเชน สวนใหญเกือบทุกศาสนา ในสังคมที่

ไมไดเปนประชาธิปไตย ในพรรคการเมือง และแมในสังคมวิทยาศาสตร หากคุณเปนนักวิจัย ที่

นําเสนอผลงานเรื่องใด ที่ไมเขากับแนวปฏิบัติทั้งหลายที่ถือปฏิบัติกัน (paradigms) ตัวอยางเชน

วาเหลาสมาชิกในวิทยาศาสตรสาขานั้น ๆ เกิดความเห็นวาจะเขารวม ซึ่งอาจนําไปสูขอจํากัดใน

ความเห็นของใครบางคน และความพยายามที่ผิดเพี้ยนของแนวปฏิบัตินั้นอาจกอใหเกิดการ

ตอตานอยางใหญหลวงขึ้น (1) ผลตามของทรรศนะตอส่ิงที่คนพบใหมที่วานี้เอง อาจนําไปสูผลการ

ทําลายลางพัฒนาการทางวิทยาศาสตรที่ไดเคยมีการแสดง หรือนําเสนอ โดยนักวิทยาศาสตรผูมี

ชื่อเสียง ทรรศนะหนึ่ง ของนักคิดและนักวิทยาศาสตรผูมีชื่อเสียงไดกลาววา “นั่นคืออะไรที่เราคิด

วาเรารูจักที่จะปองกันตนเองจากการเรียนรูเพิ่มเติม” (อัลเบริต ไอสไตน 1879-1955) เร่ืองเกี่ยวพัน

ที่ตองอางถึงอีกเรื่องก็คือ หากเราไดถกกันเรื่อง “ความเชื่อเกา” อีกทรรศนะหนึ่ง นักวิทยาศาสตร

ดานควันตัมฟสิกซผูหนึ่งไดกลาวไววา  “ดังวาวิทยาศาสตรไดแกปญหาไดอยางสุดยอดนั้น แทจริง

แลววิทยาศาสตรเปนเพียงการคอย ๆ หยุดยั้งความเห็นที่มีมาแตเกากอน” (นีลล บอร 1885-1962) 

และประโยคที่จะกลาวตอไปนี้ควรไดไตรตรองโดยแพทย ทั้งแพทยทั่วไป และทันตแพทย กลาวคือ 

“คร่ึงหนึ่งของสิ่งที่เหลานักศึกษาแพทยเชนพวกเธอ ไดเรียนมาในชวง 10 ป นั้น ไดปรากฏวาผิด 

และปญหาก็คือ ไมมีเหลาครูแพทยคนใดรูวาเจาสวนครึ่งที่ผิดนั้นคืออะไร” (ซิดนีย เบอรเวล, 

1893-1956) และขณะนี้อาจกลาวแยงไดวา คาบเวลานั้นสั้นลง บางทีอาจเปนเวลาเพียง 5 ป 

เทานั้น 

 

การจะวิจารณตรวจสอบอยางจริงจังตอความเห็นปจจุบันตาง ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางคลินิกนั้น 

เปนเรื่องจําเปน ตอพัฒนาการวิธีบําบัดรักษาอยางมีพยานหลักฐาน (evidence-based care) 

และนี่คือ วัตถุประสงคของบทความนี้ ที่จะไดทบทวนหลักฐานปจจุบัน ในเร่ืองกระบวนการ

ทั้งหลายทางทันตกรรมประดิษฐอยางถวนถี่โดยอาศัยพื้นฐานจากงานนิพนธทั้งหลายนั่นเอง 

 
2. วัสดุและวิธีการ 

ศึกษาจากบทความงานคลินิกทันตกรรมประดิษฐ จากฐานขอมูล MEDLINE/PubMed ที่มี

หลักฐานปรากฏชัดที่สุด ทวาดวยบทความทางทันตกรรมประดิษฐมีจํานวนมาก (พบถึง 78,430 

เร่ืองใน PubMed เมื่อ 21 เมษายน 2008) การทบทวนวรรณกรรม จึงจํากัดวงอยูเฉพาะเรื่องที่มี

หลักฐานระดับสูงสุด (ตารางที่ 1) หากการตีพิมพของมาตรฐานระดับสูงทั้งหลายนี้มีระเบียบ
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วิธีการกระจาย-ควบคุมทางคลินิกแบบตาง ๆ (clinical randomized controlled trials หรือ RCTs) 

และหากไมพบ ระบบตรวจสอบของระบบควบคุมเชิงกระจาย-ควบคุมทางคลินิก จึงจะพิจารณาใช

การศึกษาอื่น สาขาเรื่องตางๆ ทั้งหลายที่คัดสรรนั้นประกอบดวย การสรางฟนปลอมทั้งปาก วิธี

บันทึกสัมพันธระหวางขากรรไกร การสูญเสียฟน และสุขภาพระบบบดเคี้ยว บทบาทของรากเทียม

ตองานรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ และบทบาทการสบฟนในผูปวยขอตอขากรรไกรผิดปกติ 

(TMD) และดวยเนื้อที่อันจํากัดนี้ การทบทวนจึงอัดแนนเขมขน และพินิจแงมุมสาขาที่คัดสรรไว

เทานั้น 

 
ตารางที่ 1 

  การเรียงลําดับช้ันของหลักฐานในงานนิพนธ 
ระดับ  ประเภทของหลักฐาน 
1a  หลักฐานจากการทบทวนงานระบบ RCT 

1b  หลักฐานจากงาน RCT อยางนอย 1 เร่ือง 

2a หลักฐานจากกรณีศึกษาควบคุม อยางนอย 1 เร่ือง โดยไมไดทําการ

กระจายตัวอยาง 

2b  หลักฐานจากการออกแบบที่ดี อยางนอย 1 หัวขอ และศึกษาการทดลอง 

แบบ 4 ดาน (quasi-experimental study) 

3 หลักฐานจากการศึกษาเชิงอธิบายที่ไมมีผลการทดลอง เชน การศึกษา

เปรียบเทียบความสัมพันธ ระเบียบวิธี Cohort และกรณีศึกษาควบคุม 

4 หลักฐานจากรายงานของคณะกรรมการ ผูชํานาญการ ขอตกลงรวมจาก

การสัมมนา และความเห็น หรือประสบการณคลินิกของบุคลากรระดับ

เจาหนาที่ผูมีอํานาจผูซึ่งเปนบุคคลพึงเชื่อมั่นได 

 

3. การดูแลรักษาโดยมีขอมูลอิงกับหลักฐาน (evidence-based care) 

 

ไดสาธิตใหเห็นแลววาวิธีการทั้งหมดที่ไดปฏิบัติเปนปกติประจําทางคลินิกทันตกรรมนั้น มีเพียง

นอยสวนเทานั้นที่มีขอพิสูจนสนับสนุนชัดเจนทางวิทยาศาสตร และก็เปนการยากยิ่งที่จะทําให

ทันตแพทยเขาถึงความสะดวกงายคลายกับการรักษาโรคทั่วไป (2) การสืบสวนตองเปนระดับ

คุณภาพสูงยิ่ง เพื่อเปรียบเทียบระหวางวิธีปฏิบัติตางกันใหปรากฏชัดอยางมีนัยยะ มีทั้งเรื่องการ

เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติ วัสดุ และยาตาง ๆ ชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเปนที่ชัดแจงวาการเริ่ม “ออกแบบ

การศึกษาแบบตาง ๆ” นั้น ระบบกระจาย-ควบคุมทางคลินิกตาง ๆ แบบ ถูกใชเปนวิธีการที่ให
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หลักฐานเดนชัดที่สุด ซึ่งไดสะทอนออกในระดับชั้นของความนาเชื่อถือทางวิทยาศาสตร (ตารางที่ 

1) การกระจาย-ควบคุมทางคลินิกตาง ๆ นั้นสามารถกระทําไดโดยงาย เชน เปรียบเทียบยาตาง

ชนิดกัน แตทวายากยิ่ง เมื่อใชวิธีการนี้เปรียบเทียบงานบูรณะทางทันตกรรม และเกือบเปนไปไมได

เลย สําหรับการเปรียบเทียบงานบูรณะรักษาที่มีลักษณะกวางใหญ เชน งานบูรณะฟนฟูระบบบด

เคี้ยว ดังนั้นดวยเหตุผลนี้ เอง จึงไมมีการศึกษาชนิดที่ มีกระจาย-ควบคุมทางคลินิก เพื่อ

เปรียบเทียบผลลัพธทางคลินิกของงานครอบสะพานฟนติดแนนแบบอนุรักษบนซี่ฟนธรรมชาติ 

หรือบนรากฟนเทียมเพื่อใสฟนที่สูญเสียไป จากการตรวจงานศึกษาวิจัยที่มีอยูอยางลงลึกทาง

สาขาทันตกรรมประดิษฐ ยอนกลับลงไปถึงป ค.ศ.2000 ไดพบวามีงานลักษณะควบคุม-กระจาย

ทางคลินิกเพียง 90 เร่ืองเทานั้น แตผูนิพนธแสดงไวเพียงจํานวนนอยเรื่อง คือคงเฉพาะเรื่องที่ได

นําเสนอตามครรลองขอกําหนดการรายงานที่เปนวิทยาศาสตรเทานั้น ซึ่งเรื่องนี้ทําใหการตีความ

แปลผลนั้นยุงยากมากขึ้น (3) 

   

เปนที่สรุปไดวา คําถามเพียงสวนนอยทางสาขาทันตกรรมประดิษฐเทานั้นที่สามารถหาคําตอบได

ดวยหลักฐานที่ชัดเจน สถานการณนั้นคลายคลึงกับงานทันตกรรมสาขาอื่น และก็เชนเดียวกับ

สาขาการแพทยทั่วไป (4) 

 
4. การทบทวน “ความเชื่อ ในแงมุมของการทําฟนปลอมทั้งปาก 

 

4.1 คุณภาพของชิ้นฟนปลอม และความพึงพอใจของผูปวย 

ตําราและการสอนในระดับปริญญาตรีนั้น ไดเนนย้ําวา วิธีการดีที่สุดที่จะประสบผลสําเร็จในงาน

ฟนปลอมทั้งปากนั้น จําตองปฏิบัติอยางเครงครัดตามกฎดั้งเดิมทางทันตกรรมประดิษฐ ทวาตลอด

หลายปที่ผานไปนั้น มีการศึกษาหลายชิ้นไดแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ

ของผูปวยกับการทํางานฟนปลอม ที่เขาถึงระดับคุณภาพโดยทันตแพทยไมไดมีความสัมพันธกัน 

(5), (6) และ (7) ผูใชฟนปลอมทั้งปากสวนใหญ พอใจกับฟนปลอมที่ใชอยูนั้น ทั้งไมไดสนใจวา

คุณภาพจะดีหรือไม และยังมีจํานวนผูปวยอีก 10-20 เปอรเซ็นต ที่ยังคงไมพอใจกับฟนปลอม 

แมวาฟนปลอมเหลานั้นไดจะทําขึ้นโดยกฎเกณฑตาง ๆ ทางทันตกรรมประดิษฐที่มีชื่อเสียงก็ตาม 

(8) จากการศึกษาฟนปลอมทั้งปาก 500 ตัวอยาง ไดพบวาคะแนนชิ้นฟนปลอมที่ต่ํา ไดแสดง

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูปวยกับทันตแพทย อยางมีสหสัมพันธกันมาก หากผล

คะแนนชิ้นฟนปลอมเหลานั้นดี จะมีเพียงสวนนอย หรือไมไดมีความสัมพันธเลย ทั้งการใหคะแนน

โดยทันตแพทย และตัวผูปวย (9) นี่คือส่ิงที่อธิบายไดวา ทําไมบางครั้ง ผูปวยบางคน บนไมพอใจ

ชิ้นฟนปลอมแมเราประเมินคุณภาพวามันเปนชิ้นงานฟนปลอมที่ดีมาก  
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นี่เปนเพียงแคทรรศนะทางคลินิกเบื้องตน ที่ใชอธิบายวา ความสัมพันธกันระหวางคุณภาพของ

ภาวะทางกายวิภาค (เชน ความสูงสันเหงือกวาง ลักษณะจําเพาะของเยื่อออน เปนตน) และ

ผลลัพธของการบูรณะรักษาเปนอยางไร อยางไรก็ดีคงมีการศึกษาหลายชิ้นลมเหลวที่จะแสดง

สหสัมพันธ ระหวางปจจัยเหลานั้นกับความพึงพอใจของผูปวยตอชิ้นฟนปลอม (6), (7), (10) และ

(11) หนึ่งในรายงานการศึกษาเรื่องทํานองนี้ไดสรุปวา การประเมินของทันตแพทยเร่ืองคุณภาพ

เยื่อออนที่รองรับฟนปลอมนั้น ไมไดเปนปจจัยที่สามารถทํานายผลไดอยางแมนยํา เกี่ยวกับเร่ือง

ความพึงพอใจของผูปวยที่มีตอฟนปลอมทั้งปากชิ้นลาง (7)   

 

หลักการ-เหตุผลของการฉาบฐาน และการสรางฐานใหมทดแทนความไมพอดีของชิ้นฟนปลอมนั้น

ก็เพื่อใหคุณภาพงานดีข้ึน และผูปวยเกือบทั้งหมดนั้นไดตระหนักถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง แตก็

ไมไดมีผูปวยทั้งหมดที่พอใจผลงาน เร่ืองนี้ไดเนนใหเห็นวา ความพึงพอใจของผูปวยไมไดสัมพันธ

กับคุณภาพชิ้นฟนปลอมที่ดี (12) และ (13) มีเร่ืองที่ตองจดจําดวยวา แรงกัดและสมรรถนะการบด

เคี้ยว มีแนวโนมจะลดลงมากกวาเพิ่มข้ึน เมื่อกาลเวลาไดผานไประยะหนึ่งหลังจากรับมอบชิ้นฟน

ปลอมใหมนั้นไปแลว (14) และ (15) ปจจุบันยังคงไมมีหลักฐานปรากฏชัดเจนวา การมีฟนปลอมที่

ดีกวาไดเปลี่ยนแปลงการเลือกประเภทอาหารในผูปวยไรฟน หรือไดสงเสริมคุณภาพการ

รับประทานอาหารในผูปวยไรฟน (16) และ (17) ไดมีการศึกษาที่ใหบทสรุปเปรียบเทียบระหวาง

ชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐที่รองรับดวยรากเทียมไววา การบดเคี้ยวนั้นดีข้ึนชัดเจน แตทวาไมไดทํา

ใหเกิดเปลี่ยนแปลงประเภทของอาหารภายหลังที่บูรณะรักษาไปแลว (18),(19) และ (20) 

การศึกษาทั้งหมดนี้ไดขอสรุปวา การขาดการแนะนําเรื่องโภชนาการเปนรายบุคคล ความสําเร็จ

ของการบูรณะฟนฟูรวมทั้งความสามารถที่บดเคี้ยวดีข้ึน ไมไดจําตองเปนผลมาจากความพอใจใน

เร่ืองการรับประทานอาหาร 

  

 4.2 ปจจัยทางจิตวิทยา 

การขาดหลักฐานยืนยันถึงความเกี่ยวพันระหวางกายวิภาค และขอกําหนดเบื้องตนทางเทคนคิของ

งานฟนปลอมทั้งปาก ที่เปนการบําบัดรักษาอยางสัมฤทธผลนั้น ควรมีดุลยภาพจากความเปนจริง

ที่วา บุคลิกสัมพันธระหวางตัวผูปวยและทันตแพทยเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอผลลัพธการรักษา(21) 

การศึกษาจํานวนมากไดแสดงใหประจักษชัดวา ผลประเมินสัมพันธเชิงบุคลิกระหวางบุคคล คือ 

ทันตแพทยและผูปวย เปนปจจัยสําคัญอยางมีนัยยะสําคัญยิ่ง ตอผลการประเมินผลรักษาโดยตัว

ผูปวยเอง (22) และ (23) การทบทวนวรรณกรรมเรื่องนี้ได ชี้แนะวา เพื่อใหผลลัพธงานเปนที่พึง
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พอใจตอตัวผูปวย การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปวย ดูเสมือนสําคัญมากกวาเทคนิควิธีที่ใช

ทํางานฟนปลอมทั้งปาก (24), (25) และ (26) 

 

 4.3 บันทึกสัมพันธระหวางขากรรไกร  

 

ในทางปฏิบัตินั้น ตําราทั้งหมดทางทันตกรรมประดิษฐ ไดกลาวถึงการบันทึกโดยคันโคงใบหนา 

(เฟซโบว) วา เปนวิธีการจําเปนเพื่อใชยึดชิ้นหลอเขากับเครื่องจําลองขากรรไกรกับงานทันตกรรม

ประดิษฐทุกประเภท คําแนะนําทั่วไปก็คือ หากยิ่งมีความซับซอน และหากนําวิธีการที่สูงสงตาง ๆ 

มาใช ผลลัพธงานจะดีข้ึน ความเชื่อนี้ไดถูกพิสูจนปฏิเสธวาผิด ดวยผลจากการศึกษาแบบ RCT ที่

ทําในป 1969 (27) ที่เปนการศึกษาชนิดติดตามผลระยะยาว การศึกษานี้เปนการสุมสํารวจ

เปรียบเทียบตัวอยางผูปวย 64 คน ที่ไดแยกเปน 2 กลุมยอย คือ กลุมที่ใชกรรมวิธีซับซอน เชน ใช

วิธีหาแกนหมุนขากรรไกรเพื่อใชกับคันโคงใบหนา แลวถายตําแหนงมายังเครื่องจําลองขากรรไกรที่

ซับซอน อีกกลุมใชวิธีการงาย ๆ ปราศจากคันโคงใบหนา และใชเครื่องจําลองขากรรไกรอยางงายที่

กําหนดคาตามอําเภอใจ ผลคือ ไมไดมีนัยยะแตกตางกันระหวาง 2 กลุมที่กลาวเลย ทั้งเมื่อติดตาม

ผลระยะส้ันหรือยาวถึง 20 ป ทั้งโดยวิธีติดตามโดยกลุมวิชาชีพ หรือโดยการประเมินจากตัวผูปวย 

(28) แมจะมีหลักฐานเดนชัดจากการจัดชุดศึกษาวิจัยที่ควบคุมเปนอยางดี ความเชื่อในเรื่องความ

จําเปนของคันโคงใบหนายังคงมีตอเนื่องในงานนิพนธทางทันตกรรมประดิษฐ และคงใชสอนอยู

จนถึงสหัสวรรษใหม (29) และ (30) ในกลุมของผูปฏิบัติวิชาชีพทั่วไป คุณคาของคันโคงใบหนานั้น

ไดถูกตั้งคําถาม และในเขตแสกนดิเนเวีย ทันตแพทยทั้งหมดไดเลิกใชคันโคงใบหนามานานแลว 

ไมใชกับงานฟนปลอมทั้งปากเพียงอยางเดียว แตรวมถึงงานทันตกรรมประดิษฐอ่ืน ๆ อีกดวย นับ

เนื่องจากนั้นมา ในป 1991 ทันตแพทยสมาคมสาขาทันตกรรมประดิษฐแหงแสกนดิเนเวีย  

(Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry, SSPD) ไดนําเสนอขอตกลงรวมกัน ที่ตพีมิพวา 

คันโคงใบหนาไมเปนสิ่งจําเปน และไดแนะนําวิธีการงาย ๆ บันทึกสัมพันธขากรรไกรสําหรับงานทัน

ตกรรมประดิษฐทุกประเภท โดยนัยยะวาคาเฉลี่ยเพื่อยึดตรึงชิ้นหลอในเครื่องจําลองขากรรไกรนั้น 

ใชไดงายและพอเพียงแลว ขอความนี้อยูบนฐานความจริงที่วาไมไดมีหลักฐานใดตีพิมพวาการใช

คันโคงใบหนานั้น ใหผลลัพธดีตอผลงานปลายทางมากกวาการไมใชคันโคงใบหนา และก็ไมไดมี

งานหลักฐานการศึกษาใดปรากฏตั้งแตนั้นเปนตนมาที่ไดกลาวคาน (29) ทั้งยังไมมีเคยมกีารศกึษา

ที่ตานตอความเห็นเกี่ยวกับ คาเฉลี่ยที่ตั้งของเครื่องจําลองขากรรไกรนั้นวาไมเหมาะสม 

ตัวอยางเชน 30 องศา ในแนวระนาบดิ่ง (sagittal) และ 15 องศา แนวระนาบนอน ประกอบเปนวิถี

ลาดดานขางของขอตอขากรรไกร (lateral condylar path inclination)  
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ปจจุบันมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลแตกตางของการใช และไมใชคันโคงใบหนาวาไดใหผลลัพธ

คลายกัน (31), (32), (33) และ (34) หนึ่งในการศึกษานั้นไดเปรียบเทียบวิธีการดั้งเดิม และวิธีการ

ที่ทําใหงายขึ้นในการผลิตชิ้นฟนปลอม ขอสรุปคือ “คุณภาพชิ้นฟนปลอมทั้งปากไมไดเลวลงเมื่อ

ผลิตประกอบ โดยวิธีที่เรียบงายกวา ทั้งยังประหยัดเวลาและวัสดุตาง ๆ อีกดวย นักการศึกษาคง

ตองพิจาณาความเปนจริงเหลานี้ เมื่อจะทบทวนออกแบบ การศึกษาตอเนื่อง (33) ประเด็นนี้ไดบง

ชัดถึงแนวคิดที่เรียกวา เทคนิคพอเพียง (appropriatech) ที่วา “เพื่อใชกับคนไขจํานวนมาก 

ประสิทธิผล คาใชจายของการบูรณะรักษาแบบดั้งเดิมนั้นจําเปน แตก็ดวยวิธีการคุมคุณภาพที่

พอเหมาะ” (35) 

  

 4.4 การสบฟน  

แนวคิดที่วา ฟนปลอมทั้งปากตองการลักษณะสบฟนที่ไดดุล หรือสบดุล (balanced occlusion) 

เพื่อสรางความเสถียรใหชิ้นงานไดปรากฏเปนเรื่องเอกในตําราตาง ๆ ทั้งไดรับการปฏิบัติตอ ๆ กัน

มาเนิ่นนานนั้น มีลักษณะจําเพาะที่เปน ความเชื่อเร่ืองหนึ่ง อยางไรก็ดี แนวคิดนี้ไดถูกตั้งคําถาม

อยางมีเหตุมีผลวา เมื่อใชชิ้นฟนปลอมบดเคี้ยว ดุลที่วานั้นไดสูญเสียไป มีการศึกษาหลายเรื่องได

ผลลัพธประจักษชัดวา สบฟนที่ไดดุลนั้น เมื่อสงมอบฟนปลอมใหมใหแกผูปวยไปแลว มักสูญเสีย

ไปในระยะเวลาอันสั้นและปราศจากการกลาวบนจากผูปวย (36) และ (37) 

 

ทันตแพทยสาขาบดเคี้ยวผูยึดมั่นเรื่องสบดุลยังคงความสําคัญเรื่องนี้ไว เชนเดียวทันตแพทยสาขา

ทันตกรรมประดิษฐทั้งหลาย ยังคงไมยอมเชื่อวาฟนปลอมทั้งปากที่มีลักษณะสบฟนนําโดยฟน

เขี้ยวนั้น (canine-guided denture) คงสามารถใชงานไดดี มีการศึกษาควบคุมเร่ืองหนึ่งที่

ไดเปรียบเทียบ ระหวางฟนปลอมทั้งปากที่มีลักษณะการสบแบบไดดุล กับลักษณะสบโดยซี่ฟน

เข้ียวนําวิถีเคลื่อน เร่ืองนี้ผูปวยไดใหคําตอบวา ฟนปลอมทั้งปากที่เคลื่อนโดยเขี้ยวเปนซี่ฟนนําวิถี

เคลื่อนนั้น สวยกวาอยางเห็นไดชัด ฟนปลอมชิ้นลางแนนและบดเคี้ยวได (38)  ดังนั้นหลักฐานที่มี

ปรากฏนี้ ระบุวาฟนปลอมทั้งปากใชงานไดอยางประสบผลดี แมจะไมมีลักษณะการสบดุล นี่ก็เปน

อีกตัวอยางหนึ่งของ “ความเชื่อด้ังเดิม” ที่จําตองมีการปรับเปลี่ยน   

 

มีอีกหลายปจจัยที่สัมพันธกับการสบฟนในงานฟนปลอมทั้งปาก เชน รูปแบบหนาสัมผัสของฟน 

รูปรางฟน วัสดุที่ใช และการเรียงซี่ฟนประดิษฐ เร่ืองเหลานี้ไดเปนเรื่องที่พิจารณาไดวามีการ

อภิปรายกันอยางเผ็ดรอนมานานนับทศวรรษ แตกระนั้น ยังคงขาดการศึกษาที่ควบคุมอยางดี การ

ทบทวนแบบ Cochrane เร่ืองรูปแบบการสบฟนไดมีปรากฏถึงกวา 1,000 เร่ือง ทวามีเพียงเรื่อง

เดียวที่เขาถึงมาตรฐานขอกําหนดในแงมุมของวิทยาศาสตรคุณภาพ (39) การศึกษานี้ได
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เปรียบเทียบการเรียงฟนที่เรียกวา “อยางดานลิ้น” หรือ Lingualized teeth ชนิดที่ฟนมีปุมฟน 

เปรียบเทียบกับ ฟนไรปุม (Zero-degree teeth) ไดขอสรุปวาการศึกษานี้ใหหลักฐานออน ที่กลาว

วาควรแนะนําฟนที่มีปุม (teeth with cusps) เพราะผูปวยสวนมากชอบฟนลักษณะมีปุมฟน

มากกวาการใชฟนที่ไรปุมฟนหรือฟนหนาสัมผัสเรียบ การศึกษาอีกเรื่องหนึ่งที่ไดเสริมเติมเต็ม

เร่ืองราวดังกลาว เปนการศึกษาแบบกระจาย-ควบคุม เทียบกันระหวาง รูปแบบและการสบของฟน

หลังตางกัน 3 แบบ ในฟนปลอมทั้งปาก ขอสรุปคือ การสบแบบ “อยางดานลิ้น” กับการสบของ

รูปทรงดานบดเคี้ยวที่มีลักษณะกายวิภาค (มีปุมฟน) นั้นไดการยอมรับมากกวาอยางมีนัยยะ ในแง

ความสามารถบดเคี้ยวอาหาร ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับฟนหลังที่ไรปุมฟน (40) 

 

งานทบทวนวรรณกรรมเชิงลึกเรื่องลักษณะการสบของฟนปลอมทั้งปาก ไดขอสรุปวา “แม ชีวกล 

เปนเรื่องสําคัญ เชนเดียวกับลักษณะรูปแบบสบฟน และคุณภาพทางเทคนิคของชิ้นฟนปลอม 

ทั้งหมดนี้มีบทบาทเพียงเล็กนอยตอการชี้ชัดถึงผลสําเร็จ หรือลมเหลวของการรักษา” ทั้งนี้ดูเสมือน

จะมีปจจัยที่มีความสําคัญมากกวาปจจัยทางทันตกรรมประดิษฐ นั่นคือปจจัยทางจิตวิทยา ที่มี

อิทธิพลตอผลเชิงบวก (24) 

  

 4.5 รอยพิมพ-กระบวนการพิมพ 

ตําราจํานวนมาก อุทิศความดีใหกับกระบวนการพิมพสองข้ันตอน คือ 

1.รอยพิมพเบื้องตน ซึ่งมักใชไฮโดรคอลลอยดชนิดผันกลับไมได หรืออัลนิเจต กับถาดพิมพสําเร็จ 

และ 2. รอยพิมพข้ันสุดทาย โดยถาดพิมพจําเพาะบุคคล ที่มักทําดวยเรซินอะคริลิก มีวัสดุสําหรับ

พิมพข้ันสุดทายหลายจําพวก เชน ยิบซั่ม ครีมซิงคออกไซดกับยูจินอล ยางพิมพจําพวกพอลิ

ซัลไฟด พอลิอิเออร พอลิไวนิลไซล็อกเซน และอัลจิเนต 

 

ในกลุมทันตแพทยใครชอบอยางใดมากกวานั้นมีความหลากหลายมาก อยางไรก็ตามไมมี

หลักฐานใดกลาววา เทคนิคหนึ่งใด หรือวัสดุใดใหผลดีกวาเมื่อเทียบกัน ในกลุมงานนิพนธหลาย

รอยเรื่อง เกี่ยวกับวัสดุพิมพปากและวิธีการพิมพ มีเพียงสองเรื่องเทานั้นที่มีระบบควบคุมศึกษา 

เร่ืองราวเปนการเปรียบเทียบระหวาง ข้ีผ้ึงที่ไหลแผได (fluid wax) กับยางพิมพพอลิซัลไฟด ในฟน

ปลอมทั้งปากชิ้นลาง ผลลัพธไดสาธิตใหประจักษวา มิไดมีนัยยะแตกตาง ในแงของการปรับแตง

ฟนปลอมหลังใส 1 ป (41) งานศึกษาที่มีระบบควบคุมอีกเรื่อง คือ เปรียบเทียบวัสดุพิมพปากที่ใช

พิมพคร้ังสุดทายสามชนิด ในผูปวย 11 คน พบวา ซิงคออกไซดยูจินอล เปนวัสดุที่นาใชนอยที่สุด 

และผูนิพนธไดสรุปวา สมควรใสใจเร่ืองการเลือกวัสดุพิมพสําหรับขากรรไกรลางในฟนปลอมทั้ง

ปาก (42) 
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เมื่อปราศจากหลักฐานเดนชัดเกี่ยวกับการแนะนําอยางจําเพาะถึงชนิดวัสดุพิมพปากและวิธีการ

พิมพ จึงนับเปนเรื่องนาสนใจ หากจะไดรูวาทันตแพทยทั่วไปทั้งหลายปฏิบัติกันอยางไร ตัวอยาง

หนึ่ง คือ การสํารวจในเขตหนึ่งในสหราชอาณาจักร เรื่องนี้เผยใหเห็นวา ทันตแพทยทั่วไปใชอัลจิ

เนตเปนวัสดุพิมพลําดับแรก และการพิมพครั้งที่สองทันตแพทย 94 เปอรเซ็นต ก็ยังคงใชวัสดุ

เดียวกัน จํานวน 29 เปอรเซ็นต ใชซิงคออกไซดยูจินอล และมีเพียงจํานวน 13 เปอรเซ็นต ใชพอลิ

ไวนิลไซล็อกเซนพิมพคร้ังสุดทาย (43) โรงเรียนทันตแพทยในอเมริกาเหนือ ใชถาดพิมพปากเฉพาะ

บุคคล และวิธีการปนแตงขอบ 98 เปอรเซ็นต แตยังคงมีความหลายหลากของวัสดุที่เลือกใช (44) 

อีกทั้งไมไดมีหลักฐานทางคลินิกในระยะยาววา ผลลัพธของฟนปลอมเหลานี้ที่ทําโดยปราศจาก

การปนแตงขอบวาเปนอยางไร (45) ทันตแพทยทั่วไปจํานวนมากใชวัสดุอัลจิเนตเปนรอยพิมพใช

งานขั้นสุดทายเพื่อทําฟนปลอมทั้งปาก ซึ่งแยงกับการสอนปฏิบัติในโรงเรียนทันตแพทยตาง ๆ 

ดังนั้นจึงนาสนใจวา การศึกษาแบบ กระจาย-ควบคุมทางคลินิก จะไมพบการประเมินจากผูปวย 

หรือทันตแพทยใดที่ประเมินวามีความแตกตางกันระหวางการทํางานแบบประเพณีนิยม หรือ

วิธีการอยางงาย เทคนิคอยางงายนั้นคือ ใชอัลจิเนตกับถาดพิมพมาตรฐานสําเร็จรูป สรางรอย

พิมพข้ันสุดทาย ขณะที่ประเพณีปฏิบัติดั้งเดิม เปนเทคนิคที่ใชถาดพิมพปากจําเพาะบุคคลรวมกับ

การปนแตงขอบ และใชวัสดุพอลิอิเธอร เปนวัสดุพิมพข้ันสุดทาย (33) แมนวาดวยหลายแงมุมของ

วัสดุพิมพที่แตกตางกัน รวมทั้งกรรมวิธีพิมพปาก กระนั้นก็ตามไมเคยไดมีหลักฐานทางคลินิกระยะ

ยาวใด ๆ กลาวสรุปไดชัดเจนวา ผลลัพธการสรางชิ้นฟนปลอมที่เปนผลตามจากวัสดุตาง ๆ ชนิด

กัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยยะ เร่ืองเหลานี้และแงมุมหลายหลากตอกรรมวิธี และเทคนิค

ปฏิบัติ ไดถูกหยิบยกมาอภิปรายในการทบทวนฐานขอมูลหลักฐานของเรื่องฟนปลอมทั้งปาก (45) 

 

5. การสูญเสียฟนและสุขภาพของระบบบดเคี้ยว 

เปนเวลาเนิ่นนานมาแลวที่มีการกลาวเสียดสีทิ่มแทงบอยคร้ัง ตอตําราทันตกรรมประดิษฐ และ

การศึกษาในโรงเรียนวาเปนเรื่องของความเชื่ออยางไรเหตุผล เชน ฟนที่สูญเสียไปตองไดรับการใส

ทดแทนเพื่อใหคงไวซึ่งระบบบดเคี้ยว ผูปฏิบัติงานคลินิกบางคนไดตั้งคําถามตอความเชื่อนี้ 

ตัวอยางเชน เดอ แวน (De Vans) ป 1951 ผูเปนทันตแพทยสาขาทันตกรรมประดิษฐ ไดกลาว

อภิปรายโดยขอเขียนเรื่องขอบงชี้ในงานฟนปลอมบางสวนถอดไดไววา “บอยครั้งเปนการดีกวาที่

จะคงอนุรักษรักษาสิ่งที่เหลืออยู มากกวาการไปใสทดแทนสิ่งที่หายไป” (46) เมื่อเวลาผานไปได

คร่ึงศตวรรษ ดูเหมือนวา ชุมชนทันตแพทยสาขาทันตกรรมประดิษฐนานาชาติไดใหความเห็น

สอดคลองกับประโยคที่กลาวเรื่องงานฟนปลอมบางสวนถอดไดนั้น (47) ตอมาในป 1981 

ทันตแพทยชาวดัชท สาขาทันตกรรมประดิษฐ ผูมีชื่อวา เคยเซอร (Käyser) ไดเปนคนเริ่มรณรงค
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ตานความเชื่อเกา เขาไดตีพิมพความเห็นตาง คือ เร่ืองเกี่ยวกับโคงขากรรไกรสั้น (Shortened 

dental arch หรือ SDA) (48) ขอความของเขากลาววา ผูปวยปรับตัวไดกับโคงขากรรไกรสั้น หาก

ดานบดเคี้ยว 4 หนวย ถูกรักษาเอาไว  บทวิจัยของเขา และของกลุมผูสืบเจตนารมณ ได

ดําเนินงานวิจัยเปนชุด ๆ ที่มีลักษณะเปนลําดับเร่ืองเชิงตัดขวาง (cross-sectioned) และไดมี

การศึกษาติดตามผลระยะยาว การศึกษาเรื่องนี้ไดใหผลที่โนมนาววา ผูคนสวนใหญสามารถ

จัดการผลตามที่เกิด ตอการมีจํานวนซี่ฟนลดลงไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนผลประเมินจากตัว

ผูปวยเอง หรือผลตรวจทางคลินิกระบบบดเคี้ยวก็ตาม ขอสรุปคือวา การอนุมานในอดีตที่วาจะมี

ผลตามทางลบจากการสูญเสียฟนนั้น ไดถูกขยายความมากเกินไป นอกจากนี้ไดมีการทบทวนผล

เชิงลึกโดยศูนยวิจัยอ่ืน เร่ืองโคงขากรรไกรสั้นอีก แตก็ไมสามารถชี้ชัดไปไดวา มีผลอ่ืนใดตางไป

จากงานของกลุมนักวิจัยชาวดัชทกลุมนี้ (49) 

 

แนวคิดเรื่องโคงขากรรไกรสั้น เร่ิมตนยอมรับกันดวยความลังเล และก็ดวยผูคนสวนใหญคงเชื่อวา

จําเปนที่ตองมีฟนครบจึงจะสมบูรณถูกตอง อยางไรก็ดีแนวคิดเรื่องโคงขากรรไกรสั้นไดคอย ๆ 

ไดรับการยอมรับมากขึ้นเปนลําดับ (50) และ (51) แนวทางจากองคการอนามัยโลก (WHO) ป 

1992 ไดสนับสนุนแนวคิดนี้ โดยแนะนําวา โคงขากรรไกรสั้นนั้นเปนอีกทางเลือกหนึ่งของ

สถานการณ เมื่อเศรษฐกิจ และทรัพยากรที่บริการมีอยางจํากัด (52)  

 

โคงขากรรไกรสั้นที่ประกอบดวยฟนหนา และกรามนอยใหความพอเพียงตอการใชงานทั่วไปได 

ประโยคดังกลาวนี้ มีความสําคัญยิ่งในโลกที่มีผูคนจํานวนมหาศาลไมมีโอกาสที่จะจายคารักษา

งานบูรณะรักษาที่มีราคาแพง และซับซอนได แมกระทั่งประเทศที่มั่งคั่งที่สุดนั้น สวนหนึ่งของ

ประชากรที่สูญเสียฟนก็ไมมีกําลังทรัพยพอที่จะรองขอการบูรณะรักษาได ความตองการมีความ

แตกตางกันอยางมาก และจําตองประเมินเปนรายบุคคล และแนนอนวา หากแนวคิดโคง

ขากรรไกรสั้นไดเปนที่ยอมรับ และบรรจุอยูในแผนการบูรณะรักษา แผนงานรักษาที่ซับซอนนั้นเอง

ก็จะมีทางออกที่ทําใหกระบวนการรักษาลดนอยลง ลดความยุงยาก ลดเวลา และลดคาใชจาย 

แนวคิดนี้ไดมีผลอยางใหญหลวงตอความคิดทางทันตกรรมประดิษฐ ตลอดระยะเวลา 2-3 

ทศวรรษที่ผานมา และไดรับความใสใจเปนอยางดี อยางไรก็ดี แมจะมีการเปลี่ยนแปลงของพลโลก 

ดานสุขภาพชองปาก และเศรษฐกิจ เรายังคงตองมุงการศึกษาวิจัยเรื่องแนวคิดโคงขากรรไกรสั้น 

และอภิปรายกันตอ ตามความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ดวยเชนกัน (49) หากทําฝนใหเปนจริงไดนั้น 

ฟนธรรมชาติที่ครบ และสุขภาพดียอมเปนเปาหมายที่มีคาเชิงอุดมคติ มีงานวิจัยหนึ่งกลาวสรุปวา 

การที่บุคลากรวิชาชีพมีความเชื่อไปกอนวา การมีโคงขากรรไกรที่ลดลงเชนนี้ เปนเรื่องนํามากอน

ซึ่งสุขภาพชองปากที่เหมาะและการทํางานที่พอควรนั้น เปนการโนมนําความคิดที่ขาดการ
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สนับสนุนทางหลักการวิทยาศาสตร (51) มีแนวคิดหนึ่งที่เพิ่งไดมีการใสใจมากขึ้นตามลําดับ คือวา

ระดับสุขภาพชองปากที่ปรากฏนั้น ไมไดสัมพันธกับระดับความสามารถทํางานของชองปากเพียง

อยางเดียว  แตมีปจจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวของดวย  การศึกษาในญี่ปุนไดมีการตรวจสอบ 

สัมพันธภาพของจํานวนดานสบที่ไมครบ และสุขภาพชองปากที่มีผลกับคุณภาพชีวิตของกลุม

ผูปวยที่มีโคงขากรรไกรสั้นวาเปนอยางไร (33) ผลลัพธเสนอวา แงมุมของคุณภาพชีวิตนั้นควร

ไดรับการศึกษาเพิ่มเติมอีกในสาขายอยที่หลากหลายในวิชาทันตกรรมประดิษฐ 

  

6. รากฟนเทียมแกปญหาไดทั้งหมด 

รากฟนเทียมของชองปากไดปฏิวัติวิธีการปฏิบัติรักษาผูปวยที่มีฟนบางสวน และผูที่ไรฟน ชวง

ระยะเวลา 2-3 ทศวรรษ ที่ไดเร่ิมมีการแนะนํารากฟนเทียมที่ยึดประสานกับกระดูกได (54) ความ

เปนไปที่ยังไมเคยปรากฏเห็นมากอนไดถูกพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อชวยผูปวยที่ใชฟนปลอม

เชิงอนุรักษ และมีปญหาทางจิตใจ ผลสําเร็จจากการรักษาดวยรากเทียมไดทําใหเกิดการขยายตัว

พัฒนาวัสดุและวิธีการใหมอยางตอเนื่อง และไดรวมไปถึงลักษณะการออกแบบอยางหลายหลาก

จากบริษัทตาง ๆ ซึ่งสวนมากแลวไดมีความคลายคลึงกับรากฟนเทียมตนฉบับที่เปนสลักเกลียว 

(Screw) ไททาเนียม การขยายตัวของตลาดรากฟนเทียมไดสรางเรื่องที่พิจารณาไดวาเปน “ความ

เชื่อ” สาระของความเชื่อที่วานี้ คือ รากฟนเทียมสามารถแกปญหาทุกอยางที่เกี่ยวของกับการ

สูญเสียฟนได แตแทจริงแลวมันไมไดเปนความจริง ส่ิงที่มองเห็นกันชัดเจน ก็คือ เร่ืองเงินนั่นเอง 

จนปจจุบันอาจกลาวไดผูปวยไรฟนในโลกนี้ไดรับการรักษาโดยรากฟนเทียม มีนอยกวา 1 

เปอรเซ็นต บุคคลผูไรฟนจํานวนมากในโลกของเรานี้มีไมมากคนนัก ที่จะมีปญญารับภาระคา

รักษาและมีโอกาสเห็นผลอนาคตของมันได มีเร่ืองการศึกษาในแคนาดาที่ตองพิจารณาใหดีอีก

เร่ืองก็คือ มีประชากรไรฟนมากกวาหนึ่งในสาม (36 เปอรเซ็นต) ไมไดมีแนวโนมคิดจะรักษาดวย

รากเทียม  แมจะเสนอการรักษาแบบใหเปลาก็ตาม (55) เหตุผลที่ปฏิเสธนั้นมีมากมาย แตที่เปน

เหตุผลสามัญก็คือ ฟนปลอมทั้งปากที่มีอยูนั้น ใชไดดีอยูแลว คนจํานวนมากนั้นกลัวการผาตัด 

และกลัวผลพวงจากการรักษาที่มีการผาตัด ไดมีรายงานอีกวา สัดสวนบุคคลที่ไมเคยคิดจะรับการ

รักษาดวยรากฟนเทียมก็มีจํานวนมากเชนกัน (56) และ (57) 

 

ขอแนะนําที่บริษัทผูผลิตรากฟนเทียมไดเสนอใหถอนฟนออกและใสทดแทนดวยรากฟนเทียมนั้น 

ไดรับการตอตานคัดคาน การทบทวนศึกษาอยางเปนระบบเร็ว ๆ นี้ ใหผลสรุปวาขอเท็จจริงนั้น

อัตราการอยูรอดของฟนธรรมชาติมีมากกวารากฟนเทียม แตก็ตองดวยการประคับประคองรักษา

อยางสัมฤทธิ์ผล ประกอบกับการดูแลอยางตอเนื่อง (58) และ (59) 
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6.1 ผลแทรกซอนทางทันตกรรมประดิษฐ หรือผลตามทางรายจากงานทันตกรรมประดิษฐ 

การขยายตัวของความเห็นวา วิธีบําบัดรักษาดวยรากฟนเทียมนั้นใหความมัน่คงแนนหนา มากกวา

งานทันตกรรมประดิษฐติดแนนเชิงอนุรักษนั้น แทจริงแลวไมไดสอดคลองกับความจริงจากงาน

นิพนธรวมสมัยเลย การติดตามผลระยะยาวหลายเรื่องแสดงใหเห็นวา ผลแทรกซอนภายหลัง

บําบัดรักษาดวยรากฟนเทียมนั้นเปนเรื่องสามัญ และงานซอม งานทําโครงสรางใหมเปนเรื่องที่ใช

เวลาและเสียคาใชจายมาก (60) แมจะขาดการศึกษาแบบ กระจาย-ควบคุมทางคลินิก ในกรอบ

เร่ืองการเปรียบเทียบผลระหวางงานเชิงอนุรักษทางทันตกรรมประดิษฐทั่วไป กับงานที่รองรับดวย

รากฟนเทียมในระยะยาว การทบทวนอยางเปนระบบในเรื่องนี้ไดแสดงใหเห็นแลววา อุบัติการของ

ผลแทรกซอนที่เกิดกับงานที่รองรับดวยรากฟนเทียม มีมากกวางานที่รองรับดวยซี่ฟนธรรมชาติ 

ดังนั้นทันตแพทยสมควรไดสังเกตผลเหลานี้ และผูปวยทั้งหลายตองไดรับการบอกกลาว กอน

เร่ิมตนงานบําบัดรักษา 

 

6.2 รากฟนเทียมลมเหลว 

การสูญเสียรากฟนเทียมที่เปนผลตามจากการรับแรงในขากรรไกรลางนั้นพบไดนอย (62) บางที

ความลมเหลวที่เกิดขึ้น และเหตุผลที่ลมเหลวนั้นยากที่จะอธิบายได ภาวะการสบฟนและการรับ

แรงมากเกิน มักเปนเรื่องถูกกลาวขานวา เปนเหตุสําคัญของความลมเหลวชวงหลัง (late failures) 

บางทีการเนนย้ําเรื่องนี้มากเกินควร ทําใหผูคนจํานวนมากดูถูก วาเร่ืองนี้เปนความเชื่อที่ไรเหตุผล 

เหตุเพราะหลักฐานมาจากงานสาธิตจากสัตวทดลองดวยงานวิจัยเพียงเร่ืองเดียว และยากที่จะ

พิสูจนวา การรับแรงที่มากเกินเปนเหตุใหลมเหลวในมนุษยได การประมวลความเห็นรวม ในป 

2006 สรุปไววา แมจะมีสมมุติฐานจากการศึกษาทางคลินิกวา แรงบดเคี้ยวมีสวนเกี่ยวของกับการ

สูญเสียรากฟนเทียม เหตุสัมพันธนั้นยังไมเคยไดถูกสาธิตและโนมนาวใหเชื่อไดอยางสนิทใจ (63) 

ณ ปจจุบัน ความเชื่ออยางไรหลักฐานที่วาแรงบดเคี้ยวมีสวนสัมพันธกับความลมเหลวของรากฟน

เทียม อันเกิดผลตอเนื่องมาจากปจจัยทางชีวภาพนั้น ควรยุติไดแลว กลาวไดอีกนัยหนึ่งคือ ณ 

ปจจุบันไดเปนที่ชัดเจนแลววา แรงสบบดเคี้ยวที่หนักหนวง อาจมีผลรายตอโครงสรางของสวนชั้น

บนของรากฟนเทียม ทําใหสวนประกอบโครงสรางแตกหัก (64) 

 

อดีต รากฟนเทียมไดทําเรื่องที่ไมเคยเกิดขึ้นใหเปนไปไดอยางนาอัศจรรย ดวยผลรักษาผูปวยที่

สูญเสียฟน แตกระนั้นก็ไมสามารถแกไขปญหาการรักษาไดอยางสมบูรณ ดังนั้นจึงยังคงมีเหตุผล

ตอไปที่จะพัฒนางานทันตกรรมประดิษฐเชิงอนุรักษ ทั้งนี้ดวยเหตุผลคือ ยังมองเห็นอนาคตของ

ครอบฟน และฟนปลอมติดแนนบนซี่ฟนธรรมชาติ และเฉกเชนเดียวกับฟนปลอมถอดไดประเภท

ตาง ๆ ที่ยังคงใชเปนงานรักษาทั่วไป ในงานวิชาชีพของทันตแพทยผูปฏิบัติงานทั่วไปนั่นเอง 
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7. ความเชื่อที่เกี่ยวพันกับความผิดปกติของขอตอขากรรไกร 

งานนิพนธเกี่ยวกับความผิดปกติของขอตอขากรรไกร ไดสรางเรื่องราวจํานวนมากที่เปนความเห็น

แยงมานานนับป เร่ืองนี้ไดสรางความสับสนเกี่ยวกับการวินิจฉัย และวิธีการรักษาความผิดปกติ

ของขอตอขากรรไกร ดวยเหตุวา คําศัพทที่ใชเปนชื่อเรียกขานเกี่ยวกับความผิดปกติของขอตอ

ขากรรไกรมีจํานวนมากในทศวรรษที่แลว ชื่อเหลานี้ไดแสดงถึงทรรศนะที่ตางกันของสาเหตุโรค ซึ่ง

โดยธรรมชาติมันไดกออิทธิพลตอวิธีการจัดการกับผูปวย นานมาแลวในหลายประเทศ ผูปวยขอตอ

ขากรรไกรผิดปกติจะไดรับการรักษาในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ วิธีการรักษานั้นพิจารณาถึงเหตุ

จากการสบฟนเปนหลัก ทวาระหวางสองสามทศวรรษนี้เอง คลินิกจําเพาะที่ใหการรักษาความ

ผิดปกติของขอตอขากรรไกรไดเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  วิธีการรักษาพิจารณาถึงปจจัยที่

เปลี่ยนแปลงไปทางจิตวิทยา และสรีระของความปวดราว (65) และ (66) การทบทวนวรรรกรรมนี้

จะจํากัดวงอยูเฉพาะเรื่องที่ขัดแยงกัน คือ บทบาทการสบฟน และเฝอกฟน 

 

7.1 บทบาทการสบฟน ที่เกี่ยวกับเหตุของความผิดปกติของขอตอขากรรไกร  

เชื่อกันมานานวาการสบรบกวนแบบตาง ๆ (occlusal disturbances) เปนเหตุสําคัญของความ

ผิดปกติ จึงไมเปนการกลาวอางเกินจริงเลยวา ผูปฏิบัติวิชาชีพจํานวนมาก ยังคงเชื่อวาสัมพันธของ

การสบฟนกับความผิดปกติของขอตอขากรรไกรนั้นเปนเหตุ การกําจัดสิ่งที่ขนานนามกันวา เปน

การสบสะดุดแบบตาง ๆ (occlusal interferences) ทําโดยวิธีการบําบัดดานสบฟนเชน การกรอ

ปรับดานสบฟน ดังที่ไดไดมีการสอนในโรงเรียนทันตแพทย และไดถูกใชเปนหนึ่งในแนวทางของ

การรักษาทั่วไป กลุมผูที่มีความผิดปกติของขอตอขากรรไกร ที่รับการปรับแตงลักษณะสบฟนมักมี

อาการดีข้ึน ผลลัพธเชนนี้ทําใหสนับสนุนความเชื่อของทันตแพทยวา ลักษณะสบฟนมีสวน

เกี่ยวของกับความผิดปกติของขอตอขากรรไกรจริง จวบจนเมื่อวิธีการศึกษาแบบ กระจาย-ควบคุม

ทางคลินิก ไดเร่ิมใชในสาขานี้ จึงปรากฏวาการบําบัดอื่นที่ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะสบ

ฟน ก็ใหผลดีเทา ๆ กันหรือดีกวา ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบไดสาธิตใหประจักษ

วา สัมพันธระหวางการสบฟนกับความผิดปกติของขอตอขากรรไกรนั้นเปนความสัมพันธที่ออน 

และผลตามมาก็คือ เร่ืองนี้ไมไดขอบงชี้ที่ชัดเจนจริง วิธีการรักษาผูปวยผิดปกติทางขอตอ

ขากรรไกรจึงไมคอยใชวิธีการบําบัดเหตุสบฟนชนิดที่ผันกลับไมได (67), (68), (69) และ (70) 

วิธีการรักษาพื้นฐานอื่น ที่ประกอบดวยการใหขอมูลอยางยอ ๆ การใหคําปรึกษา การแนะนําให

เกิดความมั่นใจแกผูปวย การใหยาแกปวด การบริหารขากรรไกรแบบตาง ๆ ไดชวยบรรเทาอาการ

ผิดปกติของขอตอขากรรไกรเปนสวนใหญได (65) และ (66) ในญี่ปุนไดมีการศึกษาเทียบกัน

ระหวางคลินิกบําบัดความผิดปกติของขอตอขากรรไกรสองแหง แหงหนึ่งใหความสําคัญกับการ
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บําบัดสบฟน และเฝอกฟน อีกแหงหนึ่งเปนการใหการศึกษาแกผูปวย และกายภาพบําบัด คลินิก

หลังใหผลลัพธการรักษาดีกวา (71) ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบอยางเปนระบบ เทียบกันระหวาง

การศึกษาพื้นฐานงาย ๆ กับรูปแบบการรักษาความผิดปกติขอตอขากรรไกรอยางซับซอนอยาง

มากมาย (72) และไดใหขอสรุปวาผูปวยผูไมมีปญหาทางจิตวิทยาอยางรุนแรง ไมตองการการ

รักษาใด ๆ มากไปกวาการรักษาเบื้องตน เชน การใหขอมูลโดยยอ สอนการดูแลตนเอง การบําบัด

ที่บาน และใชยาที่มีอยูแลวในตูยา 

 

7.2 การเฝอกฟน และเครื่องมือในชองปากแบบตาง ๆ  

เปนเรื่องยากที่ทันตแพทยจํานวนมากจะขจัดความคิดที่วา การสบที่ทําใหรูสึกไมสบาย (occlusal 

disturbance)  และภาวะผิดปกติของขอตอขากรรไกร มีความสัมพันธกัน ดังที่ไดมีการสอนมาใน

โรงเรียนทันตแพทยตาง ๆ ผลการรักษาดวยเฝอกฟนมักนํามาซึ่งการโตแยงวา การสบฟน เปนเหตุ

ของโรคที่สําคัญ ชื่อที่ใชเรียก เฝอกฟนธรรมดา เครื่องมือชวยเสถียร (Stabilization appliances) 

ตาง ๆ ยอมโนมนําความคิดวา พัฒนาการที่ดีข้ึนของการสบฟนควรจะอธิบายผลการรักษาได 

อยางไรก็ดีมีกลไกอื่นที่เปนไปได (ตารางที่ 2) แผนระนาบกัดดานหนา (Anterior bite plane) ที่ทํา

ใหสบสัมผัสกันเฉพาะระหวางฟนหนา และฟนเขี้ยวเทานั้น ก็ไดพิสูจนวาใหผลเชนเดียวกับ

เครื่องมือชวยเสถียร และก็นาประหลาดใจวาผลลัพธจากเฝอกฟนลวง (placebo splint) ที่มีเพียง

แคแผนเพดาน และไมไดมีสวนอื่นใดสัมผัสฟนหนาเลย ก็ไดใหผลอยางดี เสมือนกับเฝอกฟน

เชนกัน (73) กลาวกันวาเฝอกฟนตาง ๆ ชนิดนั้น เปนเพียงชิ้นงานคลายแผนคั่น ที่ถายแรงจากสวน

หนึ่งไปยังอีกสวนหนึ่งได หรือ คลัช (clutch) ชั่วคราวที่ใชในงานจัดฟน และผลลัพธของงาน

สามารถนํามาอธิบายผลของงานลวงได ดวยปจจัยดานเวลาและการกระจุกตัวของขอปญหาของ

ผูปวย (74) เหนือจากวิฤตทรรศนะที่โนมไปทางการอธิบายเชิงประเพณีถึงประสิทธิผล ไดมีเร่ืองที่

ใกลเคียงกับขอตกลงจากการประชุมรวม (consensus) ของกลุมผูชํานาญโรคความผิดปกติขอตอ

ขากรรไกรวา เฝอกฟนไดใหประสิทธิภาพการบําบัดกับผูปวยขอตอขากรรไกรผิดปกติได อยางไรก็

ดีกลไกของกิริยานั้นไมชัดเจน และผลนั้นก็ไมใชทั้งหมด หรือมีเพียงสวนนอยที่มาจากเหตุอิทธิพล

ของการสบฟน ผลตามมาที่นาจะเปน ก็คือ อุปกรณเหลานี้ควร เรียกวา “เครื่องมือในชองปาก” 

มากกวา “เฝอกฟน” 

 
ตารางที่ 2 
กลไกที่อธิบายผลการรักษาโดย เครื่องมือในชองปาก 

(นอกจากความเปนไปไดที่มีผลตอการสบฟน) 
กลไกที่อภิปรายในบทนิพนธ 
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 การแยกออกของสวนสบฟน 

 ผลการสรีระวิทยาตอระบบบดเคี้ยว 

 เปลี่ยนแปลงระดับมิติดิ่ง 

 เปลี่ยนแปลงสัมพันธของปุมฟนและแองฟน 

 สํานึกระวังพฤติกรรมที่มีผลอันตราย (เชน ใชงานผิดตาง ๆ แบบ) 

 ดูดซับแรงเครียด (ลดแรงกระทํา ตอองคประกอบของระบบบดเคี้ยว) 

 ผลลวง (placebo) 
 

อภิปราย  
“ความเปนจริงแตเกากอน” จํานวนมากในสาขาทันตกรรมประดิษฐ และการสบบดเคี้ยว ที่ไดมี

ลักษณะพิเศษวาเปน “ความเชื่อ” (dogmas) ตาง ๆ นั้น ตั้งอยูบนฐานของความเชื่อมากกวา

วิทยาศาสตร ความเชื่อบางประการเหลานั้นไดถูกขยายความในบทความนี้ แตอีกจํานวนมาก

ยังคงอยูเหมือนเดิม ดังไดสาธิตในวรรณกรรมทบทวนจํานวนมาก (75) การพินิจไดรวมศูนยอยูที่

การสรางประกอบฟนปลอมทั้งปาก วาตามจริงแลวนั้น เปนเรื่องงายที่จะหาขอสนับสนุนที่

ปราศจากงานสนับสนุนทางวิทยาศาสตรในสาขาทันตกรรมประดิษฐ ความเปนจริงนั้นเหมือนกับ

สาขาแพทย คือ คงมีความเห็นเพียงสวนนอยที่กํากับกิจกรรมงานคลินิก โดยมีหลักการมาจาก

พื้นฐานอันหนักแนนของพยานหลักฐาน เพราะหากปราศจากพยานหลักฐานที่ดีแลวไมจําเปนตอง

มาลําบากกับการตัดสินใจทางคลินิก ดังนั้นจําเปนตองมีงานวิจัยทางระบบ และวิธีการศึกษาที่จะ

ใหคําตอบอยางชัดเจนตอคําถามที่เปนขอถกเถียงทั้งหลาย และทายที่สุดจะไดทําใหคุณภาพ และ

ความปลอดภัยจากการดูแลรักษาทางคลินิกดีข้ึน นอกเหนือไปจากการเทียบเคียงกันทางกรรมวิธี

รักษาที่ตางกัน ความรูและหัวขอทางชีววิทยา จิตวิทยา เศรษฐานะ และแงมุมของคุณภาพชีวิต 

ควรถูกนําไปผนวกรวมไวกับหัวขอวิจัยดวย การเสาะแสวงหางานวิจัยเชิงระบบ กระจาย-ควบคุม

ทางคลินิก จํานวนมากนั้นทําไดยากยิ่ง เพราะวิธีควบคุมกํากับการทดลองเหลานั้นคืออุปสรรค 

ดังนั้นยอมจําเปนตองประเมินผลศึกษาที่มีอยู วาอยูในระดับหลักฐานที่ออน (ตาราง 1) ดังที่ได

หยิบยก ขอสรุปตาง ๆ ที่มีสหสัมพันธกัน วิธีการทบทวนงานระบบของงานนิพนธเร่ืองตาง ๆ 

เหลานี้ไดแสดงใหประจักษวา เปนแนวทางหนึ่งที่มีคุณ ตอผูปฏิบัติงานทางคลินิกในเรื่อง

กระบวนการตัดสินใจ (76), (77) และ (78) ดังนั้นกระบวนการปฏิบัติงานทางคลินิกจึงควรอยูบน

พื้นฐานของขอพิสูจนที่ดีที่สุดที่พึงหาได และควรรวมประสบการณทางคลินิก พรอมทั้งความ

ช่ําชองของกลุมผูใหการรักษา รวมทั้งความปรารถนา และทางเลือกของผูปวยดวย จากนี้ไป ดวย

ทรรศนะอันกวางไกล “ความจริง” จํานวนมากของวันนี้ จะไดถูกตั้งคําถาม และความเชื่อใดที่
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ปราศจากหลักฐานที่หนักแนนจะถูกกําจัดออกไป ทายที่สุดชุมชนทันตแพทยสาขาทันตกรรม

ประดิษฐควรไดมีสวนรวมในกิจกรรมของกระบวนการนี้ 
 
สารัตถะวิพากย 
ความสําคัญของเนื้อหา 

เมื่อไดกระทบกับบทความ และวิเคราะหเนื้อหาอันเปนจริงจากบทความนี้ ที่มุงสูวัตถุประสงคหลัก

ของบทความ ดังไดกลาวในสวนตนโดย Carlsson ขาพเจายินดีมากที่ไดมีการรวบรวม มีการ

รายงาน และวิพากยเร่ืองราวสําคัญตาง ๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพจําตองใครครวญอยางถวนถี่ บท

รายงานโดยผูใหญ และผูนําทางวิชาการเชนครูทันตแพทยผูมีชื่อเสียงทานนี้ ไมใชเร่ืองธรรมดาทีจ่ะ

มองขาม เพราะเนื้อหาของบทสรุปรายงานวิจัยทั้งหลายที่รวบรวมมามากมายนั้น พรอมทั้งบทวิ

พากยยอมมีอิทธิพลตอความนึกคิดอยางกวางขวาง ทั้งเชิงกวาง และเชิงลึก ทั้งนี้เพราะวา ไมเพียง

ชุมชนทันตแพทยสาขาทันตกรรมประดิษฐในยุโรปเหนือและทันตแพทยทั่วไป ไดเผชิญกับมรสุม

จากความเปนจริงที่ขัดแยงเหลานี้ ในเอเชียอาคเนย เชนมาตุภูมิของเราก็ไมไดถูกละเวนจาก ความ

เชื่อเหลานี้เชนกัน แมเหลานักวิชาการและครูทันตแพทยในประเทศไทยจะสามารถติดตาม

เทคโนโลยี ติดตามรายงานวิจัย และตําราเลมลาสุดไดทัน แตทวาความเปนจริงที่ปรากฏ และ 

ธรรมชาติ ของ ตลาด ในวิชาชีพนั้น ไมเหมือนในโรงเรียนทันตแพทย นอกรั้วมหาวิทยาลัยนั้นขอ

ขัดแยงยังคงมีอยูเสมอ และเปนไปอยางรุนแรง อยางไรก็ดี เร่ืองที่ ไวตอความรูสึก เยี่ยงนี้ ยอม

กระตุน ตอกย้ํา เรงเราใหนักวิชาการ และครูแพทยทั้งหลายหันกลับมาดู เหรียญอีกดาน วาจะทํา

กันอยางไร ที่การบูรณะและปดชองวางเชิงหลักฐานทางวิชาการคลินิก จึงจะตอบคําถามทั้งหลาย

ไดอยางถูกตองครบถวน ซึ่งการนี้ตองยอมรับโดยดุษฎีวา ยากยิ่ง ที่จะออกแบบงานศึกษาวิจัย 

ชนิดรัดกุมปดชองวาง และควบคุมตัวแปรตาง ๆ ไดอยางครบถวน 

 

งานวิจัยทางคลินิก 

ตัวอยางหลักคิดที่ลงลึกในรายละเอียดมีดังนี้ เชน ปจจัยใดบางที่เปนตัวแปรทางคลินิก ตัวแปรแต

ละตัวมีลักษณะเชนใด และตัวแปรที่ตองควบคุมเหลานั้น เมื่อคิดแยกเปนหนวยยอยแลว แตละตัว

แปรมีลําดับความสําคัญตางกันอยางไร เปนตน ผลใด ๆ ที่งานวิจัยทางคลินิกใหคําตอบทีละสวน 

ส่ิงที่เรียกวา ความเชื่อ นั้นก็จะคอย ๆ พัฒนามาเปน วิทยาศาสตร อยางสมบูรณครบถวนทีละนอย 

เชนกัน เมื่อนั้น การเรียนการสอนจึงจะเปนวิทยาศาสตร และเปนศิลปะชั้นสูงจริง ที่ประกอบใชเปน

ฐานความรู (knowledge) และวิธีปฏิบัติ (know-how) ที่จะรักษาโรค ฟนฟู และบูรณะแกไข

ลักษณะความพิการ และความวิการในชองปากของมนุษยใหบรรเทาลง หรือคืนความสามารถบด

เคี้ยว และสุขอนามัยที่เหมาะสมใหคืนกลับมาได แนวทาง หลักการ และการปฏิบัติงานคลินิกไมใช
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เร่ืองที่ ทํากันมานานจนเปนประเพณี เราทั้งหลายคงคาดหวังวา ผูนําในยุคของเรานั้นจะไดกําจัด

ส่ิงที่เปน ความเชื่อที่ไรเหตุผล ทั้งหลายนี้ หรือ dogmas เสียทีโดยเร็ว 

 

มาตรการควบคุมตัวแปร 

เร่ืองการควบคุมตัวแปรในงานวิจัยทางคลินิกนั้น มีประเด็นสําคัญที่ตองกลาววา เร่ืองที่สรางมาตร

ควบคุมไดยากยิ่ง นั่นคือ ตัวบุคคลผูปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งนอกจากตัวทันตแพทยแลว จะตองรวมทั้ง

ชางทันตกรรม และผูชวยทันตแพทยดวย เพราะปจจัยเหลานี้สงผลลงถึงระดับลึกยิ่งยวด วิธีการให

คะแนนควบคุมตัวแปรที่ดูจะมีความยุงยากมากที่สุด ก็คือ ความรู และความตั้งใจจริงตองานที่ทํา

แตละชิ้น นั่นคืองานบริการดานหัตถการที่ใหตอผูปวยแตละคน การเลือกปฏิบัติตอผูปวยทั้งที่

สังเกตไดชัดเจน และที่ยากจะปรากฏเดนชัด งานหัตถการทางการแพทยเชนนี้เรามักไดยินเสมอวา 

นี่คือ งานศิลปะประกอบวิชาชีพ กอนอื่นเราตองเขาใจกอนวาแมจะไมใชศิลปนที่จะคิดและ

สามารถทําอะไร ๆ นอกกรอบ ได ทันตแพทย ผูชวยทันตแพทย และชางทันตกรรม ยังคงใช ศิลปะ

สวนบุคคล และ พรสวรรค ของการทํางานวิชาชีพอยูดี นั่นคือ กระบวนการตัดสินใจ และมนุษย

สัมพันธทางคลินิก แตโดยรวมแลวมันคือ ความรูที่ อิงอยูในกรอบของวิทยาศาสตร ทั้งสิ้น 

กระบวนการตัดสินใจ เพื่อเลือกใชวัสดุ ใชอุปกรณ และเครื่องมือทันตกรรมใด ๆ ยอมเปน

วิทยาศาสตรเสมอ สวนการทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย หรือการใชเทคโนโลยีอยางพอเหมาะ หรือ 

appropriatech นั้น คือ หลักของการทํางานใหงาย แตคงสัมฤทธิ์ผลได (work simplification) ซึ่ง

ไมใชเร่ืองแปลก เพราะงานที่ทํากันอยูทั่วไปทุกอยางนั้น ตองใชหลักการเชนนี้อยูดี งานการแพทย

นั้นไมใช งานพิธีกรรมใด ๆ ที่ตองทําใหครบกระบวนความ มิฉะนั้นจะขาดความขลัง หรือทําใหเสีย

พิธี 

 

การแยกแยะเชิงลึก 

อยางไรก็ดีเชื่อวา  หากคิดวิเคราะหเ ร่ืองการแยกแยะระดับลึก ในหัวขอการเปรียบเทียบ

กระบวนการทางคลินิก และเครื่องมือแพทยบางอยาง เพียงเพื่อพิสูจนสมมุติฐานวา วิธีการหรือ

เครื่องมือใด ดีกวากันนั้นไมนาจะกลาวสรุปกันอยางงาย ๆ ได ควรแยกเปนประเด็นยอย ๆ อยาง

ละเอียดไมอาจละเวนไดแมแตปจจัยเดียว ดวยเหตุที่องคาพยพทั้งหมดตองดําเนินไปดวยกัน และ

สัมพันธตอกันและกันเสมอ สวนผลลัพธวาวิธีการที่ปฏิบัติ และทักษะดานหัตถการนั้น ใหผลลัพธที่

ใชไดหรือไม คําตอบยอมไมนาตางกัน เราจะใชคะแนนที่จัดตั้งตามอําเภอใจ ที่มีลักษณะเปนสถิติ

เชิง non-parametric ที่มีความจําเพาะ (specificity) และมีความไว (sensitivity) ไดดีเพียงใด หาก

การมีนัยยะของความแตกตางกันไมไดมีมากจนถึงระดับวิกฤต การแยกแยะจะมิอาจทําได การ

ทดสอบวิจัยศึกษาสมรรถนะ ขอเสียหรือแนวโนมความถี่ของปญหาที่เกิด และประเภทของปญหา
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หลังการบูรณะรักษาดูอาจจะเหมาะสมกวา แมจะเปนทางออมก็ตาม ดังนั้นการวิจัยเพื่อเปรียบ

สมรรถนะของวิธีการทางทันตกรรมประดิษฐ ที่มีตอผลลัพธเชิงสมรรถนะดูจะมีประโยชน และ

นาสนใจมาก ตัวอยางที่พอเทียบเคียงได เชน การสรางประกอบยานยนตจากผูผลิต ผูออกแบบ

และโรงงานตางกัน ยอมใหผลลัพธเปนยานยนตที่ใชงานไดเชนกัน หากแตสมรรถนะการขับข่ี การ

ซอมบํารุง ชวงงานและเวลาในระบบสายพานการผลิต และทายสุด ราคาขายยอมมีความตางกัน 

เปนตน เชื่อวาหัตถการดานทันตกรรมประดิษฐ มีลักษณะเชนเดียวกับตัวอยางเรื่องยานยนต 

 

มาตรควบคุมงานวิจัยที่ยุงยากอีกประการ และนาจะเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดนั้น คือ ความลําเอียง 

แมนวาผูวิจัยจะมีมาตรการเขมขนเอาจริง ที่จะใหงานวิจัยที่ยุงยากซับซอน (งานวิจัยทางคลินิก) 

ไดผลเลิศและเปนกลาง ข้ันตอนการรายงานอภิปรายผล มักหนีไมพนความเห็นที่ผูวิจัยอยากได 

อยากใหเปน อยากใหมี และอยากใหเหนือกวาปจจัยอ่ืนที่นํามาเปรียบเทียบเสมอ ทําใหบรรจุ

ความเห็น และขยายความกันจนเกินจริง และอยาลืมวางานวิจัยหลายตอหลายเรื่องที่เกี่ยวกับผล

ของวัสดุ ยา เครื่องมือแพทยใด ๆ แมมีระเบียบวิธีปฏิบัติมาตรฐานดังที่รูกันอยู งานเหลานี้มักมีผู

อุปการะ (sponser) ผูออกทุน หรือผูอนุเคราะหวัสดุ เครื่องมือ ฯลฯ ที่อาจเปนผูที่มีสวนไดสวนเสีย

กับผลการวิจัยนั้นเสมอ ไมไดเลือกวาจะเปนองคกรของรัฐ ผูเปนตัวแทนกําหนดกรอบการ

ใหบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน เปนบริษัทหรือองคกรประกันสุขภาพ หรือภาคเอกชนผูรวมพัฒนายา 

เคมีภัณฑ เครื่องกล หรือเครื่องใชบริภัณฑการแพทย ก็ดี ทั้งหมดที่กลาวนี้ ลวนมีสวนรวมที่อาจมี

อิทธิพลตอการ ปรุงแตงผลงานวิจัย ไดไมมากก็นอยเชนกันทั้งสิ้น 

 

ใชปญญาตัดสินขอสรุป 

ในกลุมหัวขอทั้งหมดที่ Carlsson ไดลําดับ และไดแยกแยะไวในบทความนั้น อาจแบงออกไดเปน 

4 สวน กลาวคือ 1. วัสดุ กลอุปกรณ และวิธีการใช (ไดแก คุณสมบัติทางเคมี ฟสิกซ ความงาม 

ความแมนยํา การยศาสตรของกลอุปกรณ เปนตน) 2. ผูใชงาน (ไดแก การมีความรูระดับลึก มี

ทักษะและสามารถควบคุมการใชงานไดดีเพียงใด) 3. กระบวนการวินิจฉัยและวิธีการรักษา และ 4. 

การยอมรับของผูปวย (ความคาดหวัง ความสามารถปรับตัว ปจจัยทางจิตวิทยา และขอจํากัดทาง

เศรษฐานะ) และประการสําคัญยิ่ง ที่ตองใหความสําคัญอยางสูงสุดคือ 5. ปจจัยดานผลประโยชน

ตอบแทนตอผูปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งตองานเปนชิ้น และงานตอหนวยเวลาที่ตองลงมือกระทํา (เชื่อวามี

ผลตอความใสใจ ความตั้งใจ การทุมเทเวลาและความสามารถ ฯลฯ และอาจโยงไปถึงจริยธรรม 

และคุณธรรมของบุคลากร) ปจจัยที่ 5 นี้ มิไดมีการกลาวถึง หรือนํามาประกอบใน “งานวิจารณ

ทบทวน” ของ Carlsson 
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การศึกษาจากสถาบันระดับสูงไดใหอะไรแกบัณฑิต 

อนึ่งเรื่องราวบางประเด็นเกี่ยวกับผลใชงานของงานทันตกรรมประดิษฐนั้น ที่ทันตแพทยทั่วไปถือ

ปฏิบัติ และแตกตางจากที่สอนในโรงเรียนทันตแพทย ความเปนจริงสวนหนึ่งที่ตองใครครวญ คือ 

ผลของการสอนที่ผานมาทําใหผูเรียนเขาใจถองแทเพียงใด การละเลยไมใชวัสดุหรือวิธีการที่

เรียกวา “เปนมาตรฐาน” อาจอนุมานไดวาเปนความลมเหลวของการศึกษา หรือความไมใสใจ หรอื

ความขาดแคลนเครื่องมือ และอุปกรณ หรือเปนเพราะความรีบเรงจนเกินควรของบุคคล หรอืสังคม

ผูปฏิบัติวิชาชีพนั้น ๆ ตัวอยางเชน การใชคันโคงใบหนา และเครื่องจําลองขากรรไกร หากผูปฏิบัติ

วิชาชีพเขาใจอยางถองแท แมจะใชคาเฉลี่ย หากเปนคาเฉลี่ยที่เหมาะสมถูกตองยอมมีความ

ผิดพลาดนอย และหากการปรับตัวเชิงสรีระมีมากพอที่ยอมรับคาความคลาดนั้น ๆ ชิ้นงานจะคง

สมรรถนะในระดับที่เรียกไดวาใชงานได ซึ่งผูปวยจําเปนตองใชหากไมมีทางเลือกอ่ืนใดรองรับ 

อยางไรก็ดี ในสถานการณจริงของสังคมวิชาชีพงานหัตถการหลายรายการ จําตองใชบริการจาก

ภาคสวนของหองปฏิบัติการ คําถามคือการสรางมาตรการดานมาตรฐานทําอยางไร เพราะอิทธิพล

จากปจจัยสวนนี้ที่มีสูงยิ่ง คือ ความรูและหัตถการของชางทันตกรรม การประเมินความสําเร็จ หรือ

ความลมเหลวของงานคลินิกทันตกรรมประดิษฐนั้น จะคิดคะแนนตัวแปรสําคัญนี้ไดอยางไรจึงจะ

เขาเกณฑมาตรฐานงานวิจัยที่ยอมรับเปนสากล และการพัฒนาภาคสวนนี้ ซึ่งหมายความถึงใน

ประเทศไทย จะมีมาตรการอยางไร หากมีนักวิจัยจะศึกษาและทํากรณีตัวอยางในภาคพื้นของ

ประเทศนี้ 

 

ทายที่สุดคํากลาวของหลักการที่สากลยอมรับ และเปนหลักตรรกะที่พึงเคารพ คือ 

สมมุติฐานไมอาจพิสูจนได หากแตไดรับการรับรองสนับสนุน หรือปฏิเสธไมยอมรับ นักวิจัย

ทั้งหลาย ตางศึกษาคนหารายละเอียดที่ซับซอน ถึงความสัมพันธ และแนวโนมตาง ๆ ใน

กระบวนการประมวลขอมูลเพื่อวิเคราะห เหลารายละเอียดที่ซับซอนนี้เอง  ที่ถูกประมวลเขา เพื่อ

ทดสอบสมมุติฐานนั้น หากการอธิบายความซับซอนไดทําใหสมมุติฐานกระจางได สมมุติฐาน

นั้น ยอมไดรับการยืนยันรับรอง ครั้งใดก็ตามที่สมมุติฐานไดถูกตรวจสอบ  และเขาไดกับขอมูล

ทั้งหลายก็จะเปนที่ใชอธิบายวา  ส่ิงตาง ๆ  ทํางาน หรือเกิดขึ้นไดอยางไร อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม

งานวิจัยข้ันตอไป ที่มากในรายละเอียดและเพิ่มพูนซับซอนขึ้นอีก อาจกอใหเกิดความประหลาด

สงสัยไดวา งานวิจัยเกา มีขอบกพรอง และเมื่อขอบกพรองในรายละเอียดนั้น ไมอาจเขากันไดกับ

สมมุติฐานเดิม สมมุติฐานนั้นยอมไมเปนที่ยอมรับ หรือตองเปลี่ยนแปลง จากนั้น ตองทดสอบ

สมมุติฐานที่ปรับเปล่ียนไปนั้นซ้ําอีก  กระนั้นก็ตามแมผลจะรับรองหรือปฏิเสธสมมุติฐานนั้น

อยางไร    เรา – มนุษยทั้งหลายยอมเขาใจโลกนี้ดีข้ึน 
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Abstract 

Purpose 

In prosthodontics like in other dental disciplines there are many clinical procedures that lack support of 
good evidence, which means that the effect is unknown, and even worse, we do not know if they do 
more good than harm. It is the aim of this paper to review current evidence for selected procedures 
based on a scrutiny of the prosthodontic literature. 

Study selection 

A MEDLINE/PubMed search was conducted for articles on the selected items with a focus on best 
available evidence. 

Results 

Many “old truths” regarding prosthodontic interventions can be called dogmas, opinions based more on 
belief than scientific evidence. There is, for example, lack of evidence to support the opinion that a face-
bow is necessary in the fabrication of prostheses, and many theories related to occlusion are not 
evidence-based. Some such dogmas in various areas of the discipline are exemplified and discussed in 
the article. 

Conclusion 

A scrutiny of the prosthodontic literature indicates that many common clinical procedures lack scientific 
support. In the era of evidence-based dentistry, ineffective interventions should be eliminated and 
decisions should be made on best available evidence. 

Keywords: Complete dentures; Dental occlusion; Evidence-based care; Jaw registration; Oral implants 
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1. Introduction 

A dogma is defined as a belief or opinion held to be true. On closer scrutiny, many such dogmas lack 

evidence to be valid but are still cherished with implicit faith. A well-known historical example of the risk 

of questioning dogmas is what happened to Galileo Galilei, when he disavowed that earth was the 

centre of the universe, the article of faith at that time. In 1632 the Church in Rome forced him to abjure 

this theory and sentenced him to life imprisonment, later on mitigated to lifelong house arrest. In 1992, 

360 years later, the Pope declared the Galileo case closed. Errors had been made …  

To question dogmas may still be risky, e.g. in most religions, in non-democratic societies, in political 
parties, and even in the scientific community if you are a researcher who presents results that do not fit 
into existing paradigms. A paradigm, i.e. opinions that members within a scientific branch share, may 
lead to considerable restriction of one’s field of view, and attempts of a paradigm shift usually generate 
great resistance [1]. Such an attitude to new findings may have devastating consequences for scientific 
development as has been expressed by a famous scientist: “It is what we think we know that prevents 
us from learning more” (Albert Einstein, 1879–1955). Another citation of relevance when discussing old 
dogmas is: “Science is not to solve the extreme questions. Science is to gradually terminate 
preconceived opinions” (Niels Bohr, 1885–1962). The following statement should always be considered 
by clinicians both in medicine and dentistry: “Half of what you are taught as medical students will in 10 
years have been shown to be wrong, and the trouble is none of your teachers knows which half” (Sidney 
Burwell, 1893–1956). It can be argued that the period is even shorter today, perhaps only five years. 

To critically inspect current opinions of clinical methods is an essential part in the development of 
evidence-based care. It is the aim of this paper to review current evidence for some selected clinical 
procedures in prosthodontics based on a scrutiny of the literature. 

2. Materials and methods 

MEDLINE/PubMed searches were conducted for articles on selected aspects of clinical prosthodontic 
procedures with a focus on best available evidence. Since the prosthodontic literature is abundant 
(78,430 hits in PubMed; April 21, 2008) the review was limited to studies of the highest possible level of 
evidence (Table 1). If publications of the highest levels, i.e. clinical randomized controlled trials (RCT) 
and systematic reviews of RCTs, were not available, other studies were considered. The selected areas 
included various aspects of complete denture fabrication, jaw registration methods, tooth loss and the 
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health of the masticatory system, the role of oral implants in prosthodontic treatment, and the role of 
occlusion in temporomandibular disorders (TMDs). Because of space limitations, the review is 
condensed and focused on specific aspects of the selected areas. 

Table 1.  

Grading of evidence in the literature 

Le
vel  

 

Type of evidence  

Ia Evidence from systematic reviews of RCT 

Ib Evidence from at least one RCT 

IIa Evidence from at least one controlled study without randomization 

IIb Evidence from at least one well-designed quasi-experimental study 

III Evidence from non-experimental descriptive studies, such as comparative, 
correlation, cohort, and case-control studies 

IV Evidence from expert committee reports, consensus conferences, and 
opinions or clinical experience of recognized authorities 

Full-size table
 

3. Evidence-based care 

It has been demonstrated that only a minor part of all methods that are routinely used in clinical dentistry 
has strong scientific support. It is hardly any comfort for dentists that the situation is similar in medical 
care [2]. Investigations of high quality are required for valid comparisons between different methods, 
materials, and medications. It is well established that among various study designs, the RCTs give the 
strongest evidence, which is reflected in the hierarchy of scientific strength (Table 1). RCTs can easily 
be done in comparisons of various drugs, but they are difficult to conduct in restorative dentistry and 
almost impossible for extensive treatments such as oral rehabilitation. Thus, no RCT seems to have 
been performed to compare clinical results of conventional fixed prostheses on teeth and implant-
supported reconstructions for replacement of lost teeth. An extensive study of the prosthodontic 
literature up to the end of 2000 identified 90 RCTs, but the critical authors maintained that only a small 
part of them was presented in accordance with current requirements of reporting scientific studies, 
which made the interpretation of the results difficult [3]. 

It can be concluded that only a minor part of all questions in clinical prosthodontics can be answered 
with strong evidence. The situation is similar in other dental disciplines as well as in the medical fields 
[4]. 

4. Review of some dogmas regarding complete denture fabrication 

4.1. Quality of dentures and patient satisfaction 

Textbooks and undergraduate teaching have strongly emphasized that the best way to achieve a 
successful outcome of complete denture treatment is to strictly follow the traditional prosthodontic rules 
for optimal quality. Over the years, however, several studies have demonstrated that there is often poor 
correlation between a dentist’s assessment of denture quality and a patient’s satisfaction with the 
treatment [5], [6] and [7]. The majority of complete denture wearers are satisfied with their dentures, 
irrespective of denture quality, and some 10–20% are dissatisfied even if the dentures are constructed 
according to the best known prosthodontic rules [8]. In a study of 500 complete denture wearers, a close 
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correlation was found between patient and dentist appreciation when the dentures were rated as poor, 
but little or no correspondence when dentists and patients rated the dentures highly [9]. This can explain 
why we sometimes have patients who complain about the dentures when we assess the quality as 
excellent. 

It is a common clinical opinion that there is a relationship between the qualities of the anatomical 
conditions (e.g. height of residual ridges, characteristics of mucosal tissues, etc.) and the outcome of the 
denture treatment. However, several studies have failed to show strong correlations between such 
factors and patient satisfaction with the dentures [6], [7], [10] and [11]. One of these studies concluded 
that clinicians’ assessments of the quality of denture-supporting tissues are poor predictors of patient 
satisfaction with mandibular prostheses [7]. 

The rationale of relining and replacing poorly fitting dentures is to improve denture quality, and most 
patients experience an improvement, but all are not satisfied. This underlines the often poor correlation 
between denture quality and patient satisfaction [12] and [13]. It must also be remembered that bite 
force and masticatory performance tend to diminish rather than increase for a substantial time period 
after delivery of new dentures [14] and [15]. There is also no certain evidence that making better 
complete dentures will change the dietary selection or improve the quality of diet in edentulous subjects 
[16] and [17]. Studies that also included comparison with implant-supported prostheses, found improved 
chewing ability, but no dietary changes after treatment [18], [19] and [20]. All these studies concluded 
that, in the absence of tailored dietary advice, successful rehabilitation, including improved chewing 
capacity, does not necessarily result in a satisfactory diet. 

4.2. Psychological factors 

The lack of strong evidence for an association between anatomical and technical prerequisites of a 
successful treatment with complete dentures should be balanced with the fact that psychological factors 
and the patient’s – and the dentist’s – personality are of great importance for the outcome of treatment 
[21]. Several studies have demonstrated that dentists’ and patients’ interpersonal appraisals of each 
other were most significant factors, accounting for patients’ evaluation of treatment outcome [22] and 
[23]. Reviews of the literature on this topic have suggested that the creation of a good relationship with 
the patient seems to be more important than a technically perfect denture construction for achieving 
patient satisfaction [24], [25] and [26]. 

4.3. Jaw relation records 

Practically all textbooks in prosthodontics have described a face-bow record as necessary for orienting 
the casts to the articulator for all types of prosthetic work. It is generally suggested that the more 
sophisticated and complex methods that are used, the better the results that will be achieved. This belief 
was refuted with respect to fabrication of complete dentures in a classical longitudinal series of RCTs 
initiated in 1969 [27]. The studies compared 64 edentulous patients randomly allocated to two treatment 
groups: one complex technique involving, among other things, hinge-axis location for a face-bow 
transfer to an advanced articulator, the other using a simple technique without face-bow and with an 
arbitrary mounting in a simple articulator. No significant differences in outcome between the two patient 
groups could be established in the short- or long-term follow-ups over 20 years, either in the 
professional or patient evaluations of dentures and clinical results [28]. In spite of the strong evidence 
that this series of well conducted studies provided, the belief in the necessity to use face-bows 
continued in most prosthodontic literature and teaching well into the new millennium [29] and [30]. 
Among many general practitioners, the value of the face-bow has been questioned and in Scandinavia 
practically all dentists abandoned the use of face-bows long ago, not only for complete denture 
fabrication, but also in other types of prosthodontic work. Already in 1991, the Scandinavian Society for 
Prosthetic Dentistry (SSPD) presented a consensus publication stating that a face-bow is not necessary 
and recommended simple methods in jaw recording for all types of prosthodontic work. Average 
mounting in the articulator is sufficient and easy to perform. The message was based on the fact that 
there was no published evidence that the use of a face-bow will lead to better clinical end results than 
when not using a face-bow, nor has any such evidence appeared since then [29]. There are no studies 
that contradict the opinion that an average setting of the articulator is satisfactory, for example, 30° for 
the sagittal and 15° for the lateral condylar path inclination. 

Now more studies are appearing corroborating that mounting in the articulator with or without face-bow 
gives similar clinical results [31], [32], [33] and [34]. One of these studies comparing the traditional and a 
simplified technique in producing complete dentures concluded, “the quality of complete dentures does 
not suffer when manufacturing techniques are simplified to save time and materials. Dental educators 
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should consider these findings when redesigning prosthodontic training programs” [33]. This suggestion 
also fits in well with the concept of Appropriatech: “To provide treatment for the many, cost-effective 
conventional treatment is required, but with adequate quality control” [35]. 

4.4. Occlusion 

The concept that complete dentures need balanced occlusion to create stability has been so dominant 
in textbooks that it deserves to be characterized as a dogma. However, the statement has been 
questioned since balance is often lost during chewing. Studies have also demonstrated that the 
balanced occlusion existing at delivery of the dentures is often lost within a relatively short time, without 
patients complaining about it [36] and [37]. 

Some gnathologically oriented dentists have maintained, without being believed by most 
prosthodontists, that complete dentures with canine-guided occlusion can function well. A controlled 
study compared balanced occlusion and canine guidance in a group of complete denture wearers. The 
patients assessed canine-guided dentures to be significantly more satisfying in aesthetic appearance, 
mandibular denture retention, and chewing ability [38]. Available evidence thus indicates that complete 
dentures can function successfully without a balanced occlusion. This is thus an example of another “old 
truth” that needs to be modified. 

Other factors related to complete denture occlusion, such as occlusal pattern, form, material, and 
arrangement of the artificial teeth have been the focus of heated discussions during many decades, but 
there is a lack of well-controlled studies. A Cochrane Review on occlusal schemes identified more than 
1000 titles, but only one study that fully met the inclusion criteria of scientific quality [39]. This study 
compared lingualized teeth with cusps with zero-degree teeth. It was concluded that there was weak 
evidence for recommending teeth with cusps since significantly more of the patients preferred them 
compared to cuspless teeth. One more study can now be added to the mentioned one, a recent RCT 
compared three types of posterior occlusal forms for complete dentures. Lingualized and anatomic 
occlusal forms were perceived to be significantly superior in terms of chewing ability, when compared 
with zero-degree posterior occlusal surfaces [40]. 

An extensive review of the literature on complete denture occlusion concluded, “Despite its 
biomechanical importance, occlusion, as well as the technical quality of the denture, plays only a minor 
role in determining success or failure of a denture treatment. A number of psychosocial factors are likely 
to be more important than prosthodontic factors for a positive outcome” [24]. 

4.5. Impressions 

Most textbooks advocate a two-stage procedure: (1) preliminary impression, often with an irreversible 
hydrocolloid (alginate) in a stock tray; and (2) final impression in a custom tray usually made of acrylic 
resin. There are many materials for the final impression, such as gypsum, zinc oxide and eugenol (ZOE) 
paste, polysulfide rubber, polyether, polyvinyl siloxane, and alginate. 

Preferences vary much among dentists. However, there is no evidence that one technique or material 
produces better long-term results than another. Among hundreds of articles on impression materials and 
methods, only two controlled studies were found. The first one compared fluid wax and polysulfide 
rubber for mandibular complete denture impression and demonstrated that there was no difference in 
adjustment of the dentures up to one year after delivery [41]. The other controlled study compared three 
materials for the final impression in 11 patients. It was found that ZOE was the least favored material, 
and the authors concluded that care should be exercised when selecting impression materials when 
constructing mandibular complete dentures [42]. 

Without strong evidence for recommending a specific impression material and technique it is of interest 
to know the normal practice for complete dentures among general practitioners. A survey in a region in 
the UK revealed that practically all responding dentists used alginates for primary impressions. Also for 
the secondary impression irreversible hydrocolloid was mentioned as an option by 94%, ZOE paste by 
29%, and polyvinyl siloxane by 13% (more than one material could be mentioned). Laboratory special 
trays were used by 75% for the final impression [43]. In North American dental schools 98% used 
custom trays with border molding for final impressions, but with variation regarding materials used [44]. 
There does not seem to be any evidence of better clinical long-term results with dentures made with 
than without boulder molding [45]. 
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Many general practitioners use a single alginate impression as the definitive impression for the 
construction of complete dentures, which conflicts with the teaching in practically all dental schools. It is, 
therefore, of interest that a RCT found neither patient assessed nor dentist evaluated differences 
between dentures fabricated according to a traditional or a simplified method. The simple technique 
used alginate in a standard tray for the definitive impression, whereas the traditional technique included 
an individual tray with border molding and polyether for the final impression [33]. Although impression 
materials differ in many aspects and a variety of techniques exist in taking the impressions, there is no 
evidence to conclude that the clinical long-term outcome of dentures fabricated using varying materials 
and methods would differ significantly. These and other aspects of variation in methods and techniques 
are discussed in a review of an evidence base for complete dentures [45]. 

5. Loss of teeth and the health of the masticatory system 

For a long time, it was stated so frequently in prosthodontic textbooks and dental school education that it 
stood out as a dogma: teeth that are lost must be replaced if the health of the masticatory system is to 
be maintained. Some clinicians dared to questioned this dogma, e.g. the American prosthodontist De 
Van, who already in 1951, when discussing indications for removable partial dentures (RPDs), wrote: 
“Many times it is much better to preserve what is left instead of replacing what has been lost” [46]. Half a 
century later, the international prosthodontic community seems to agree with this statement on RPDs 
[47]. However, it was the Dutch prosthodontist Käyser who started an unyielding campaign against the 
dogma when, in 1981, he published his opinions on the shortened dental arch (SDA) [48]. His message 
was that there is sufficient adaptive capacity in subjects with SDA when at least four occlusal units are 
left. His and his successor’s research groups have conducted a series of clinical cross-sectional and 
longitudinal studies on SDA. The results have convincingly demonstrated that most people can manage 
well with a reduced number of teeth without severe negative consequences, either as assessed by the 
patients themselves or according to professional clinical examination of the function of the masticatory 
system. The conclusion has been that earlier presumptions of the negative sequelae of loss of teeth 
were exaggerated. An extensive review of the literature on SDA could not identify any systematic clinical 
studies from other centres refuting the main results of the Dutch group [49]. 

The SDA concept was first received with skepticism, and those who believed in the necessity of a 
complete dentition considered it heretical. However, the SDA concept has gradually met increased 
acceptance [50] and [51]. The WHO guidelines published in 1992 provided strong support by suggesting 
that the SDA concept was a possible clinical alternative in situations when economy and service 
resources are limited [52]. Shortened dental arches comprising anterior and premolar teeth fulfill in 
general the requirements of a functional dentition. This statement is of great importance for the large 
number of people in the world that lack possibilities to pay for extensive and high-cost dental care. Even 
in the wealthiest countries, substantial parts of the population do not have economical means to ask for 
complete prosthodontic treatment when affected by tooth losses [35]. Patients’ needs and demands vary 
much and should be individually assessed, but the SDA concept deserves to be included in the 
treatment planning process. In complex treatment plans, the SDA approach offers alternatives of less 
treatment that is also less complicated, time-consuming, and expensive. The SDA concept has 
significantly influenced prosthodontic thinking in the past few decades and received well-deserved 
attention. However, with ongoing global changes, e.g. in dental health and economy, the SDA concept 
requires continuing research and discussion [49]. 

A healthy, complete natural dentition is of course an ideal worth aiming at whenever feasible. From the 
literature it can be concluded, however, that the earlier professional belief in full reconstitution of 
reduced dental arches per se as a prerequisite for optimal oral health and function lacks compelling 
scientific support [51]. A concept that has recently received increasing attention is that perceived oral 
health is not related only to the level of oral function, but also to psychological factors. A Japanese study 
examined the relationship between missing occlusal units and oral health-related quality of life 
(OHRQoL) in patients with SDA [53]. The results suggested that missing occlusal units were related to 
impairment of OHRQoL in subjects with SDA. Quality of life aspects certainly deserve to be more 
studied in various areas of prosthodontics. 

6. Oral implants will solve all problems 

Oral implants have revolutionized the treatment of edentulous and partially edentulous patients. Within a 
few decades after the introduction of osseointegrated implants [54], previously unforeseen possibilities 
have been developed to help patients suffering of functional and psychological problems with 
conventional removable dentures. The successful results of implant treatment have been followed by an 
explosive development of new materials and methods including a great variety of brands of implant 
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designs, most of which, more or less, resemble the original titanium screw implant. The rapidly growing 
implant market has created what by many is considered a dogma: implants can solve all problems 
related to tooth loss. This is of course not true. The greatest obstacle is economic. Up to now probably 
less than 1% of edentulous people in the world have received implant treatment. Neither will the great 
majority of the world’s edentulous individuals be able to afford such treatment in the foreseeable future. 
There are also other obstacles. An interesting study in Canada showed that more than one third (36%) 
of edentulous subjects declined implant treatment despite it being offered free of charge [55]. The 
reasons for the refusal varied, but the most common was that the complete dentures functioned well, 
and many people fear the surgical operation and the subsequent treatment. Other studies have also 
reported fairly high proportions of individuals who say that they would never consider receiving dental 
implants [56] and [57]. 

The recommendations expressed above all by implant manufacturers to extract teeth and replace them 
with implants have been contradicted by recent systematic reviews that have concluded that the survival 
rate of teeth are higher than that of implants. This was true also for compromised, but successfully 
treated and maintained, teeth [58] and [59]. 

6.1. Prosthetic complications 

The spread opinion that implant treatment is more secure than conventional fixed prostheses is not in 
accordance with current literature. Several longitudinal studies have demonstrated that complications 
after implant treatment are common and repair and remaking of the reconstructions can be both time-
consuming and costly [60]. In the absence of RCTs comparing long-term results of conventional fixed 
prostheses and implant-supported reconstructions, systematic reviews have shown that the incidence of 
technical complications was higher for implant-supported than for tooth-supported reconstructions [61]. 
Dentists should observe these results and the patients must be informed before the start of the 
treatment. 

6.2. Implant failure 

Loss of implants after loading is rare, especially in the mandible [62]. Sometimes a failure occurs and 
the reason is often difficult to establish. Occlusal conditions and overloading have often been proposed 
as the most important cause of late failures, sometimes with such an emphasis that it has been looked 
upon as a dogma by many people. Evidence for this opinion has been demonstrated only in a single 
animal study, whereas it has been difficult to prove an association between overload and implant failure 
in human studies. A consensus conference in 2006 concluded, “Although it has been postulated from 
clinical studies that occlusal forces have been associated with a loss of oral implants, a causative 
relationship has never been convincingly demonstrated” [63]. At present, it thus seems that the dogma 
of an association between occlusal forces and implant failure, regarding the biological effects, should be 
abandoned. On the other hand, it is clear that heavy occlusal load may have negative effects on the 
implant supra-construction, e.g. fractures of components [64]. 

Oral implants offer fantastic possibilities to treat patients who have lost teeth, but they cannot solve all 
therapeutic problems. There are many reasons to further develop conventional prosthodontics because 
in the foreseeable future tooth-borne crowns and fixed dental prostheses as well as removable dentures 
will continue to be the most common treatment alternatives in general practice. 

7. Dogmas related to temporomandibular disorders 

The literature on TMDs has over the years exhibited a great number of controversial opinions, which has 
created much confusion, especially regarding diagnosis and treatment of TMDs. Already the numerous 
names given to the disorders during the past decades indicate different views on the etiology, which 
naturally have had influence on the management of the patients. For long, TMD patients were managed 
in prosthodontic clinics in many countries with a focus on occlusal etiology. During the past few decades 
special TMD clinics have appeared in many places and the focus has changed to psychological factors 
and pain physiology [65] and [66]. This review will be limited to two controversial areas, the role of 
occlusion and occlusal splints. 

งานถอดความ และสารัตถะวิพากย:  วิเชฏฐ จินดาวณิค    ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ   คณะทันตแพทยศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib55
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib56
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib57
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib58
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib59
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib60
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib61
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib62
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib63
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib64
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib65
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B984M-4TMC5G6-1&_user=591295&_coverDate=01%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=59074&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030318&_version=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6b1548e5a49c4f7f8779cdbd5f629ff8#bib66


29 
Critical Review of Some Dogmas in Prosthodontics;     Carlsson GE,    University of Gothenburg, Sweden  

7.1. The role of occlusion in TMD etiology 

Occlusal disturbances were for long believed to be the dominant cause of TMDs. It is no exaggeration to 
say that for many clinicians the close relationship between TMDs and occlusion was a dogma. 
Elimination of so-called occlusal interferences with various types of occlusal therapy such as occlusal 
adjustment was taught in dental schools and became a common treatment modality for TMD in general 
practice. TMD patients often get better after occlusal adjustment, which strengthens the dentist’s belief 
in an association between occlusal disturbances and TMDs. Only when RCTs were introduced in the 
TMD field was it revealed that other therapies without effects on occlusion provided equally good or 
better results. Systematic literature reviews have demonstrated that the association between occlusal 
factors and TMDs is weak and consequently there is seldom an indication for irreversible occlusal 
therapy in TMD patients [67], [68], [69] and [70]. Simple treatments including brief information, 
counseling/reassurance, analgesic medication for pain relief, and jaw exercises will help the majority of 
patients with TMD [65] and [66]. A recent Japanese study on TMD patients comparing the treatment 
outcome between two clinics, one focusing on occlusal therapy and splints, the other on patient 
education and physiotherapy, found better results for the latter [71]. A systematic review compared 
simple versus multimodal therapy in TMD patients [72]. It was concluded that patients without major 
psychological symptoms do not require more than simple therapy, such as brief information, self-care 
instructions, home remedies, and over-the-counter drugs. 

7.2. Occlusal splints/intraoral appliances 

Many dentists have had difficulties to abandon the opinion of a close relationship between occlusal 
disturbances and TMDs as it was earlier taught in most dental schools. The good treatment outcome of 
occlusal splints is often put forward as an argument that the occlusion is etiologically important. The 
name of the most common splint, the stabilization appliance, suggests that an improvement of the 
occlusion should explain the treatment effect. However, there are other possible mechanisms (Table 2). 
An anterior bite plate with occlusal contacts only on the incisors and canines has proven to be as 
effective as a stabilization splint. And to many a surprising result: a so-called placebo splint that only 
covers the palate without touching the occlusion is largely as effective as an occlusal splint [73]. It has 
been proposed that occlusal splints are temporary means like crutches in orthopedic treatment, and the 
outcome can be explained as effects of, for example, placebo, the time factor, and the fluctuation of the 
complaints [74]. In spite of the more critical attitude toward the traditional explanations of the efficacy, 
there is currently close to consensus among TMD experts that an occlusal splint provides an efficient 
treatment in the management of TMD patients. However, the mechanism of action is not clear, and the 
effect is probably not at all, or only to a small extent, influenced by the occlusion. A consequence would 
be to call these devices intraoral appliances rather than occlusal splints. 

Table 2.  

Proposed mechanisms explaining the treatment effect of intraoral appliances (besides the possible 
influence on the occlusion) 

Mechanisms discussed in the literature  
 

Occlusal disengagement 

Neurophysiologic effects on the masticatory system 

Change of vertical dimension 

Change of caput–fossa relation 

Cognitive awareness of harmful behavior (e.g. parafunctions) 

Stress absorber/reduced load on masticatory system components 

Placebo effect 
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8. Discussion 

Many “old truths” in prosthodontics and occlusion can be characterized as dogmas based more on belief 
than science. Some such dogmas have been exemplified in the article but many more exist as 
demonstrated in a recently published extensive review [75]. The focus has been on the fabrication of 
complete dentures, but it is easy to find corresponding lack of strict scientific support in other areas of 
prosthodontics. In fact, only a minor part of all opinions that governs the activities in clinical dentistry – 
as well as in medicine – is based on strong evidence. Without good evidence it is unnecessarily difficult 
and uncertain to make clinical decisions. There is, therefore, need for more research with systematic 
and controlled studies to be able to answer the many remaining controversial questions and improve the 
quality and security of clinical care. Biological, psychological, economical, and quality-of-life aspects 
should be incorporated in the research besides clinical comparisons between different therapies. The 
scarcity of RCTs and difficulty in conducting such trials will necessitate the evaluation of studies on 
lower evidence levels (Table 1) to draw any relevant conclusions. Systematic reviews of available 
literature have been shown to provide valuable guidelines for clinicians in decision-making [76], [77] and 
[78]. Clinical practice should be based on the best possible evidence and include the clinical experience 
and expertise of the therapeutic team as well as the patients’ wishes and preferences. In the longer 
perspective, many of today’s “truths” will be questioned, and dogmas that lack strong evidence will be 
abandoned. The prosthodontic community should take an active part in this process. 
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