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ยอ่เอกสารค าสอน วิชา 3207-921 

Advanced removable partial denture in complicated case 

   

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เจตนารมณ์เพ่ือสนบัสนนุขยายผลการศกึษาด้วยตนเอง ให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชว่งชีวิต 

แนวทางการเรียนรู้ 

ปรัชญา 

อดีต อนาคต และความเป็นจริง 

หลกัการ แนวคดิ 

กรอบความคิด อิทธิพลจากสหปัจจยั 

แนวปฏิบตัิ 

ข้อคิด 

“ศลิปะมีแทรกอยู่ในธรรมชาตทิกุหนแหง่ หากมนษุย์เข้าใจธรรมชาต ิการเข้าถึงงานศิลปะนัน้ๆ ย่อมไมใ่ช่

เร่ืองยาก”             วิเชฏฐ์ จินดาวณิค   ๒๕๕๘ 
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ข้อบนัทกึการสอนรายวิชานี ้ไมไ่ด้แบง่องค์ความรู้ และหวัข้อการสอน เรียงล าดบัตามล าดบัหวัข้อดงั

ประมวลรายวิชา 

แนวทางการเรียนรู้  

นอกจาก Listening and thinking, ยงัมี problem- based learning, และ 

intuitive learning ประกอบเป็นเทคนิคสอนวิชานี ้เป้าหมายโดยรวมผู้สอนต้องการน าผู้ เรียนไปสู่ 

self-directed learning 

ค าอธิบาย Intuitive learning 

Realistic, practical, and matter-of-fact. Sensing 
Thinkers are efficient and results-oriented, preferring 
action to words and involvement to theory. They have a 
high energy level for doing things which are pragmatic, 
logical, and useful. 

 

ด ูhttp://www.thoughtfuled.com/assess_identify.php 

Intuition  (อินทอิูช'เชิน) 

n. การรู้โดยสญัชาตญาณ, การรู้โดยความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เองในใจ, 

การหยัง่รู้ความเข้าใจอนัซาบซึง้, ความสามารถในการเข้าใจโดยสญัชาตญาณ, 

สหชัญาณ.  

n. การหยัง่รู้ท่ีเกิดขึน้ในใจ 

    relate:{การหยัง่รู้โดยสญัชาตญาณ}  

    syn:(instinct)(perception)(insight) 
 
ด ูhttp://th.w3dictionary.org/index.php?q=intuition 
 

http://www.thoughtfuled.com/assess_identify.php
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=instinct
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=perception
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=insight
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=intuition
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intuition  อชัฌตัติกญาณ, การรู้เอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] 

intuitionism อชัฌตัติกญาณนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] 

intuitionism สหชัญาณนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] 

intuitionistic 
mathematics  

คณิตศาสตร์สหชัญาณนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] 

 

สว่นค าอธิบายเร่ือง Self-direction for life-long learning ด ู

http://eric.ed.gov/?id=ED353470 

ประเภทการเรียนรู้ auditory, visual etc. ด ูhttp://www.learningrx.com/types-

of-learning-styles-faq.htm 

ให้เปรียบกบัการใช้ “ปัญญา” สามประการ สตุตมยปัญญา จินตมยปัญญา และภาวนามยปัญญา ตาม

จ าแนกในพระไตรปิฎก 

เพียงแต ่“ประเภทการเรียนรู้” เชิงค าภาษาองักฤษข้างต้น มิได้มี อรรถาธิบายเร่ือง ภาวนามยปัญญา ซึง่ใน

ท่ีนีอ้าจกล่าวได้วา่เป็นการ “สงัเคราะห์” แนวทางแก้ปัญหา 

ผู้สอนพยายามแนะน าและประยกุต์ใช้เทคนิคหลายวิธีเหลา่นี ้ประยกุต์กบัการเรียนวิชา 3207-921 

 

ปรัชญา 

ปรัชญาการปฏิบตังิานวิชาชีพให้ยดึหลกัค าสอนสมเดจ็พระราชบดิา 

http://dict.longdo.com/search/intuition
http://dict.longdo.com/search/intuitionism
http://dict.longdo.com/search/intuitionism
http://dict.longdo.com/search/intuitionistic%20mathematics
http://dict.longdo.com/search/intuitionistic%20mathematics
http://eric.ed.gov/?id=ED353470
http://www.learningrx.com/types-of-learning-styles-faq.htm
http://www.learningrx.com/types-of-learning-styles-faq.htm
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“ขอถือประโยชน์สว่นตนเป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนษุย์เป็นท่ีหนึง่ ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตก

มาแก่ทา่นเอง หากทา่นทรงธรรมะแหง่อาชีพไว้ให้บริสทุธ์ิ” 

ด ูhttp://www.dent.chula.ac.th/download/Prosth/Principles_Concepts_Practices.pdf  หน้าท่ี ๒ 

 

หลักการ และแนวคดิ 

ส าหรับปฏิบตังิานคลินิก ให้ยดึตามหลกั และแนวทางดงัท่ีได้ถอดความ “ธรรมนญู” ปฏิบตังิานทนัตกรรม

ประดษิฐ์ ของ Academy of Denture Prosthetics 1989 ทัง้นีห้วงัจะน าบณัฑิตผู้ศกึษา

ไปสูส่มรรถนะวิชาชีพดงัปรากฏท่ีหน้า ๕๔ หรือมีสมรรถนะสงูกวา่ก าหนด นัน่คือ 

“บณัฑิตทนัตแพทย์ต้องสามารถวินิจฉยั วางแผนรักษา และปฏิบตังิานบรูณะรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 

ให้แก่ผู้ ป่วยท่ีมีฟันธรรมชาตไิมค่รบ ผู้ ป่วยท่ีมีรอยโรคหรือมีการท าลายตวัฟัน ซึง่มีข้อบง่ชีค้วรรับการบรูณะ

รักษาด้วยงานทนัตกรรมประดษิฐ์ไดๆ งานทนัตกรรมประดษิฐ์ เหลา่นี ้ได้แก่ครอบฟัน ครอบฟันและฟัน

เดือย ครอบฟันและสะพานฟัน ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมฐานอะคริลิกชนิดถอดได้ และฟันปลอม

บางสว่นถอดได้ท่ีมีโครงสร้างเป็นโลหะหล่อ และงานทนัตกรรมประดิษฐ์ ทัง้หมดนีเ้ป็นงานท่ีไมซ่บัซ้อน

ยุง่ยาก ... ” (เป้าคาดหวงัระดบัปริญญาบณัฑิต คือ ปริญญาตรี) 

 

เจตนารมณ์ เป้าหมาย 

1.“Our objective should be the perpetual preservation of what 

remains, rather than the meticulous restoration of what is missing” 

De Vans, 1955 ถอดความได้วา่ “เป้าประสงค์ของเรานัน้ ควรเป็นการถนอมรักษาสิ่งท่ีคงเหลือไว้

อยา่งตอ่เน่ืองตลอดไป มากกวา่ตัง้อกตัง้ใจมุง่มัน่ สร้างงานบรูณะให้กบัสิง่ท่ีสญูเสียไป” เดอแวนส์ 

Perpetual: adj Classif Sth. That is perpetual 1)never ends or changes, 

2)happens repeatedly and therefore seems never to end or change; 

used disapproval =continually, continual, constant Meticulous: a 

meticulous person does things very carefully and with great 

attention to detail. >>careful, = fastidious 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Prosth/Principles_Concepts_Practices.pdf
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2. ฟันปลอมบางสว่นถอดได้ (หรือ RPD) ยงัคงจ าเป็นส าหรับกรณีผู้ ป่วยผู้ มีฟันไมค่รบอีกเป็นจ านวน

มาก และจะมากขึน้เม่ือประชากรมีอายเุฉล่ียยืนยาวขึน้ในอนาคตอนัใกล้ 

3. หลายกรณีแม้วิธีบรูณะบ าบดัด้วยงานติดแนน่ หรือรากฟันเทียมเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิผลตอ่การบดเคีย้ว

อาหารสงู ทวา่เหตปัุจจยัทางร่างกายหลายอยา่งเชน่ โรคทางระบบ ภาวะสขุภาพโดยรวม ภาวะจิตใจ 

ความสมบรูณ์ทางจิตตอ่อายวุยั ท่ีไมเ่อือ้ตอ่งานท่ีรุกล า้ร่างกายสงู หรือภาวะทางสงัคมเศรษฐกิจ และ

ทกัษะจ าเพาะทางของกลุม่งานทนัตกรรม เป็นต้น สหปัจจยัเหลา่นีอ้าจไมอ่ านวยผลให้เลือกลกัษณะงาน

ประสิทธิผลบดเคีย้วดีดงักลา่วได้ ดงันัน้ งาน RPD จงึเป็นทางออกส าคญั 

4.การมีงานบรูณะทางทนัตกรรมประดษิฐ์จ านวนมาก อาจมากล้นความสามารถและเวลาท่ีทนัตแพทย์แต่

ละพืน้ท่ี ท่ีดแูลประชากรเขตนัน้ๆ ได้อยา่งทัว่ถึง การผลิตงาน RPD ท่ีมีประสิทธิภาพใช้งานได้ มี

ประสิทธิผลเป็นท่ีพงึพอใจผู้ ป่วย งานแตล่ะปากเสร็จสมบรูณ์รวดเร็วด้วยคา่ใช้จา่ยไมส่งู ปัญหาแทรกซ้อน

ล้มเหลวภายหลงังานทนัตกรรมประดษิฐ์ไมรุ่นแรงเสียหายด้วยมลูคา่ท่ีสูงลิ่ว อาจป็นข้อบง่ชีถ้ึงนยัส าคญั

งาน RPD ตอ่กลุม่ประชากรหนึง่ๆ ได้ 

 

กรอบความคิด อิทธิพลจากสหปัจจัย 

กรอบความคิดของบคุคลหนึ่งๆ ยอ่มแปรมาจากเจตนารมณ์ คลงัความรู้ งานวิจยั ทกัษะหรือความช ่าชอง

ของผู้ท างาน อยา่งไรก็ดีทา่นไมใ่ชบ่คุคลเดียวท่ีท างาน ยงัมีผู้ชว่ย และชา่งทนัตกรรม และหรือทนัตแพทย์

สาขาอ่ืน ดงันัน้การจดัการสมัพนัธภาพเชิงประสานงานทัง้เร่ืองการจดัการความรู้ การเลือกวสัด ุเทคโนโลยี 

การจดัจงัหวะเวลาท่ีสามารถท างานได้สอดคล้องราบร่ืนกบักลุม่ท างาน รวมทัง้เจตคติท่ีมีทิศทางเดียวกนั

นบัเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีต้อง “บริหาร” อยา่งเข้มงวด อนึง่อีกปัจจยัส าคญัคือ ตวัผู้ ป่วย ซึง่ยงัไมต้่องการกลา่ว

รายละเอียด ณ ท่ีนี ้เพียงขอย า้วา่ การเข้าถึงและแก้ปัญหา chief complaint คือเหตหุลกัท่ีมาหา

ทนัตแพทย์ได้ทนัควนั รวดเร็ว ไมเ่จ็บ ไมผ่ิดพลาด และด้วยการส่ือสารอยา่งเป็นระบบกบัผู้ ป่วยได้ดีทกุๆ 

ขัน้ตอนของการท างานทนัตกรรม สหปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นหนทางสูค่วามส าเร็จ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

ค าส าคัญ ท่ีควรหาความรู้ หาความหมายอย่างขยายผล 
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๑. การจดัการความรู้ ฐานข้อมลู คลงัความรู้ ความหลายหลาก เลือกประยกุต์ใช้เหมาะกบั

กรณี 

๒. กระบวนคดิ ออกแบบขัน้ตอน บริหารวสัดเุคร่ืองมือ เห็นปัญหา แก้ปัญหาตรงจดุ ไมส่ร้าง

ปัญหาใหม่ 

๓. การจดัการเวลา มนษุย์ไมอ่าจตอ่รองกบัธรรมชาตขิองเวลาได้ เพ่ือผลเลิศ มนษุย์ต้องจดัล าดบั

ความคดิด้วยความเร็ว พร้อมประมวลผลและแปลผล สนองสู่ผลสะท้อนของปฏิบตักิารโจทย์ทางชี

วกล ทางชีวภาพ และความงาม ได้เร็ว ทนักาล สร้างศรัทธาจากผู้ ป่วยได้ทนัที ท่ีมีสมัผสั และมีการ

ส่ือสารจากทนัตแพทย์เจ้าของงาน 

 

เทคโนโลยีการขึน้รูป 

๑. การขึน้รูปด้วยไฟฟ้า electroforming ประยกุต์กบังานสร้าง electroplated die, ท า 

coping บน primary crown, telescopic crown & bridge, และงาน 

electro-etching ส าหรับเตรียมรูปลกัษณะผิวของ resin bonded retainers, หรือ 

etched bridge, inlay, onlay 

   
๒. กรรมวิธีทดแทนขีผ้ึง้ loss wax technique ยงัประยกุต์ใช้มาอยา่งยาวนาน ปัจจบุนัมี

พฒันาการหลอมโลหะก่อนเท หรือเหว่ียงทดแทนขีผ้ึง้ท่ีถกูเผาออกจนเกิดโพรงรูปร่างตามต้องการ 

ได้ดีกว่าเดมิ เชน่ ใช้วสัดจุ าลองแบบ พิมพ์แบบงานท่ีมีมิติเสถียร หลอมในบรรยากาศของอาร์กอน 

๓. การกลงึตดั หรือกรอลดขนาดจากก้อนชิน้งานใดๆ milling 

๔. เทคโนโลยีการพิมพ์ขึน้รูปสามมิต ิ3-D printing หรือ stereolithography ดู

ความหมาย การประยกุต์ใช้ท่ี

http://en.wikipedia.org/wiki/Stereolithography 

มีบทบาทแทรกเข้าในเทคโนโลยีทนัตกรรมมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง เชน่ การท า surgical 

template ชิน้ชว่ยก าหนดการผ่าตดัฝังรากฟันเทียม จากข้อมลูภาพรังสีโทโมแกรม 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stereolithography
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ด ู
https://scholar.google.co.th/scholar?q=stereolithography+dental+implant&hl=th&as_sdt=0

&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=wAD3VPGVHpSbuQTa6YKgCw&ved=0CDIQgQMwAA 

ด้วยเทคโนโลยีปัจบุนัท่ีมีอยู่ และเม่ือแก้ปัญหาเชิงคณุสมบตัริะยะยาวของวสัดท่ีุเป็นชิน้ฟันปลอมได้ส าเร็จ

จงึมีแนวโน้มวา่ อนาคตอนัใกล้ วิธีนีน้า่จะเป็นทางออก แตร่าคาการผลิตชิน้งานอย่างจ าเพาะบคุคลท่ีเป็น

ชิน้งานฟันปลอมบางสว่นถอดได้ จะสงูขึน้ 

๕. นอกจากนีย้วัมีวิธีขึน้รูป เรียก spark erosion ท่ีมิได้กลา่วถึง เน่ืองจากใช้จ ากดักบังาน 

โครงสร้างโลหะขนาดยาวท่ีรองรับด้วยรากเทียม 

 

เปรียบเทียบคณุสมบตัวิสัด ุความแข็งแรง แกนดิง่ และความถ่วงจ าเพาะ แกนนอน 

http://www.virginia.edu/ms/research/wadley/celluar-materials.html 

https://scholar.google.co.th/scholar?q=stereolithography+dental+implant&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=wAD3VPGVHpSbuQTa6YKgCw&ved=0CDIQgQMwAA
https://scholar.google.co.th/scholar?q=stereolithography+dental+implant&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=wAD3VPGVHpSbuQTa6YKgCw&ved=0CDIQgQMwAA
http://www.virginia.edu/ms/research/wadley/celluar-materials.html
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พื้นท่ีน่าสนใจคือคุณสมบติัวสัดุพลาสติก ไนล่อน หรือ โพลีเอมีด 

http://www.nature.com/nmat/journal/v10/n2/abs/nmat2930.html 

 

The evolution of engineering materials with time. 
From “Material Science for Engineer” Shackelford JE,

Modified from MF Ashby, Materials Selection in Mechanical Design,

2nd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999  

http://www.nature.com/nmat/journal/v10/n2/abs/nmat2930.html
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อดีต ปัจจุบัน และอนาคตฟันปลอมบางส่วนถอดได้ 

ทัง้หมดถกูก าหนดโดยวสัดศุาสตร์ และเทคโนโลยีการขึน้รูป 

ปัจจยัย่อยท่ีอภิปราย คือแบบ โครงสร้าง ซ่ีฟัน ฐาน และวสัดขุองสว่นตา่งๆ ท่ีประกอบเป็นชิน้งาน 

กระบวนการขึน้รูป การประกอบแตล่ะสว่น เข้าด้วยกนั และกระบวนวิธีทางคลินิก 

อดีต โลหะเจือของทองค า ร่วมกบัซ่ีฟัน และฐานเป็น PMMA หรือ 

polymethylmethacrylate หรือซ่ีฟันพอร์สเลนส าเร็จรูป 

ปัจจุบนั โลหะเจือโคบอลท์ โครม โมลิบดนิัม่ PMMA หรือวสัดพุอลิเมอร์ท่ีมีขนาดโมเลกลุใหญ่กวา่ 

ซบัซ้อนกวา่ เชน่ IPN (interpenetrated crosslink polymer), 6-6 Nylon, high 

impact denture base เชน่ Lucitone 199 และซ่ีฟันส าเร็จรูปเป็น ไฮบริดคอมพอสิต  

https://russellvilledental.com/products/removables/ivoclar/ivoclar-

vivadent-phonares-ii-teeth.html 

ด ูhttp://www.dt-

shop.com/fileadmin/media/sdb/03084_sdb_enu.pdf  

ส าหรับโครงสร้างโลหะเจือไททาเนียม ยงัคงอยู่หา่งไกลการประยกุต์ใช้ในประเทศไทย รวมทัง้ในประเทศ

พฒันาเน่ืองจากข้อจ ากดัเร่ืองต้นทนุ และอณุหภมูิหลอม ซึง่รวมถึงชนิดและราคาของ investment ท่ี

ต้องมีคณุสมบตัิตามต้องการ 

บททบทวนงาน Titanium RPD ด ู

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18793355 

https://russellvilledental.com/products/removables/ivoclar/ivoclar-vivadent-phonares-ii-teeth.html
https://russellvilledental.com/products/removables/ivoclar/ivoclar-vivadent-phonares-ii-teeth.html
http://www.dt-shop.com/fileadmin/media/sdb/03084_sdb_enu.pdf
http://www.dt-shop.com/fileadmin/media/sdb/03084_sdb_enu.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18793355
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ความนา่จะเป็น หาก อนาคต จะใช้พอลิเมอร์ท่ีแข็งแรงสงู และเป็นวสัดใุหมล่า่สดุ เช่น PEEK หรือ 

polyetheretherketone ท าโครงสร้างฟันปลอมบางสว่นถอดได้โดยไร้สว่นประกอบโลหะใดๆ ด ู

http://en.wikipedia.org/wiki/PEEK 

  Bio HPP, a castable PEEK 

as dental bridges จาก บริษัท Bredent Germany ชิน้สาธิตท่ีให้ผู้ เรียนทกุคนสมัผสัความแข็งแรง 

http://www.bredent.com/en/bredent/ 

ปัจจบุนัการขึน้รูป PEEK ยงัคงใช้วิธี loss wax technique ทัง้นีช้า่งทนัตกรรมมีความสะดวก และ

คุ้นเคย หากอนาคตยงัรอวิธีท่ีซบัซ้อนกวา่คือ 3-D printing ด ูค าถามและค าตอบจาก research 

gate 

http://www.researchgate.net/post/Is_PEEK_an_appropriate_materi

al_to_use_for_partial_denture_frameworks 

หนทางอนาคตของ PEEK อาจได้เร่ิมต้น เม่ือ กนัยายน ค.ศ.2013 ด ู

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01953991 

For more than 30 years, PEEK has been used in human 
medicine as an implant material (finger prostheses, 
intervertebral discs and hip joint prostheses). The benefits lie in 
the highly biocompatible material properties, which make fusion 
with the bone possible. What is more, the mechanical material 
properties are very similar to that of the bone skeleton. 
และ ดู

http://www.performancefibers.com/PDFs/Europe/PF%20PEEK%20Wh

ite%20Paper,%20Feb%202011.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/PEEK
http://www.bredent.com/en/bredent/
http://www.researchgate.net/post/Is_PEEK_an_appropriate_material_to_use_for_partial_denture_frameworks
http://www.researchgate.net/post/Is_PEEK_an_appropriate_material_to_use_for_partial_denture_frameworks
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01953991
http://www.performancefibers.com/PDFs/Europe/PF%20PEEK%20White%20Paper,%20Feb%202011.pdf
http://www.performancefibers.com/PDFs/Europe/PF%20PEEK%20White%20Paper,%20Feb%202011.pdf
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ปัจจบุนัมีดจิิตลัเทคโนโลยี ท่ีประยกุต์ใช้กบังานทนัตกรรมในประเทศไทย มานานกว่าสองสามทศวรรษเร่ิม

ตัง้แตภ่าพถ่าย ภาพถ่ายรังสี จนถึงเร่ืองอ่ืนๆ 

เทคโนโลยี “พิมพ์ปาก” โดยกล้องถ่ายภาพ ด ูhttp://www.itero.com/ เร่ิมแพร่หลายมากขึน้ใน

ประเทศพฒันา อนาคตสกัวนัหนึง่อลัจิเนต และอิลาสโตเมอร์อาจหมดบทบาท 

เป็นไปได้หรือไมว่า่จาก loss wax technique จะก้าวสูก่ระบวนสร้างชิน้หลอ่ด้วยวิธี 3D 

printing หรือ stereo-lithograph รวมทัง้ขึน้รูปโครงสร้างด้วยพอลิเมอร์แทนโลหะ หรือขึน้รูป

โครงสร้างโลหะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ หรือกลงึตดัเป็นรูปชิน้งานจากก้อนวตัถุ 

ด ูhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000281771464318X 

  

Electronic face-bow ด ูhttp://www.kavo.com/Products/Dental-

Laboratory/ARCUSdigma-ARCUSevo-Facebows.aspx ท างานบนัทึกข้อมลูการ

เคล่ือนโดยไมมี่การสมัผสั 

  

การวิเคราะห์ และตรวจสบฟันท่ีสมัพนัธ์ตอ่ชว่งเวลาเกิดสมัผสัสบ การวดัแรงกดัสบ จากเคร่ืองดจิิตลั 

TekScan  ด ูhttps://www.tekscan.com/dental 

http://www.itero.com/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000281771464318X
http://www.kavo.com/Products/Dental-Laboratory/ARCUSdigma-ARCUSevo-Facebows.aspx
http://www.kavo.com/Products/Dental-Laboratory/ARCUSdigma-ARCUSevo-Facebows.aspx
https://www.tekscan.com/dental
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การออกแบบโดยระบบปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ซึง่ประมวลความรู้กระบวนตดัสินใจเร่ืองแบบ

โครงสร้างโดยบรรจคุวามรู้ ความรู้คิด กฏเกณฑ์ ความช ่าชองของผู้ช านาญการไว้ในฐานข้อมลูในส่วน 

software 

ด ูhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8299844 

Knowledge base system for designing removable partial denture 

ด ูhttp://www.openclinical.org/aisp_rapid.html 

การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึง่น าไปสู่การขึน้รูปดจิิตลั 

 

ด ูhttps://www.youtube.com/watch?v=p3o47aUlWEg 

Rapid manufacture of removable partial denture frameworks 

ด ู

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/13552540610652

438 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8299844
http://www.openclinical.org/aisp_rapid.html
https://www.youtube.com/watch?v=p3o47aUlWEg
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/13552540610652438
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/13552540610652438
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อดีต ปัจจบุนัและอนาคตได้ มีการสรุปและวิเคราะห์แนวโน้มศาสตร์สาขา “ทนัตกรรมประดษิฐ์” ไว้เม่ือ

ทศวรรษท่ีแล้ว ด ูPerspectives in prosthodontics 1970-2010 ประมวลโดย 

American College of Prosthodontists เม่ือปี 2010 

http://www1.umn.edu/perio/dent8101/W7_Misch.pdf 

ควรศกึษาบทท่ี ๘ และ ๙ โดยละเอียด เพ่ือเตรียมรับปรับตวัทิศทางอนาคต 

กลา่วโดยรวม แม้แรงผลกัเข้าสูเ่ทคโนโลยท่ีใหมก่ว่าทางสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ไมรุ่นแรงรวดเร็วเทา่สาขา

วิชาชีพอ่ืน แตบ่ณัฑิตต้องพร้อมรับกระแสเปล่ียน และเป็นการน ากระแส ไมใ่ชต่ามกระแสอยา่งไมรู้่เลือก

ทิศ รู้เลือกเทคโนโลยี และข้อส าคญั คือรู้เลือกราคาของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัชมุชน และตนเอง โดย

แก่นส าคญั คือ เทคโนโลยีท่ีพงึจา่ยไหว (affordable technology) 

ตวัอยา่งเทคโนโลยีดจิิตลั ท่ีจะชว่ยงานการสอน การฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวของมือทนัตแพทย์ ดู 

http://www.moog.com/markets/medical-dental-simulation/haptic-

technology-in-the-moog-simodont-dental-trainer/ 

 

คุณลักษณ์ของฟันปลอมบางส่วนถอดได้ 

     

http://www1.umn.edu/perio/dent8101/W7_Misch.pdf
http://www.moog.com/markets/medical-dental-simulation/haptic-technology-in-the-moog-simodont-dental-trainer/
http://www.moog.com/markets/medical-dental-simulation/haptic-technology-in-the-moog-simodont-dental-trainer/
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เพ่ือสนองความต้องการทดแทนอวยัวะบดเคีย้วท่ีสญูเสียให้คืนกลบัด้วยความงาม มีสีท่ีต้องการ มีลกัษณะ

รูปเค้า มีลกัษณะพืน้ผิวเหมาะกบัความงาม และเหมาะกบัการใช้งาน มีความเสถียร ทนทาน ไมเ่สียหาย 

แข็งแรงพอเม่ือใช้งานระยะยาว มีคณุคา่ มีประสิทธิผลตอ่การบดเคีย้วด้วยรูปกายวิภาคซ่ีฟันเหมาะสม

พร้อมสามารถเคล่ือนสมัผสักบัซ่ีฟันตรงข้ามขากรรไกรได้อยา่งจ าเพาะบคุคล สง่ถ่ายแรงบดเคีย้วสู่อวยัวะ

รองรับลกัษณะเป็นจกัรกลบดเคีย้วท่ีมีประสิทธิภาพ ไมท่ าอนัตรายตอ่โครงสร้างใดของชอ่งปากท่ีรับแรงบด

เคีย้ว หากเส่ือมสภาพหรือแตกหกัเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ ราคาไมส่งู และไมมี่ผลจากไฟฟ้า หรือเคมี

วสัดท่ีุประกอบเป็นชิน้งาน หรือผลจากการเส่ือมสภาพ เช่นออกไซด์ เป็นต้น ชนิดเป็นอนัตรายตอ่ชีวภาวะ

ของร่างกาย ไมเ่หน่ียวน าสารเคมี เหน่ียวน าสีออร์แกนนิกส์จากอาหารเคร่ืองดื่ม รวมทัง้ดงึดดูจลุชีพใดๆ มา

ฝังตวั และเกาะตดิได้ง่าย มีโครงสร้างไมค่ลมุพืน้ท่ีมากเกินจ าเป็น จ าเพาะอยา่งยิ่งหากเหน่ียวน าให้เศษ

อาหารสะสม ลดการกระตุ้นความสะอาดตามธรรมชาต ิหรือปิดกัน้ออกซิเจนและการไหลเวียนเพ่ือชะล้าง

อตัโนมตัิด้วยน า้ลาย ฟันปลอมทัง้หลายต้องมีคณุสมบตัิคงรักษาอวยัวะชอ่งปากท่ีคงเหลือ ให้มีสขุภาพดี 

ด้วยคณุสมบตัทิางฟิสิกส์ เคมีและเป็นงานออกแบบเชิงชีวกลท่ีดี (biomechanics design) 

เหมาะสมอยา่งจ าเพาะบคุคล ตวัอยา่งข้อความข้างต้น น่าจะเป็นคณุลกัษณ์โดยคร่าวของงาน RPDs 

 

พลังงานผิวพืน้ และการเกาะตดิ 
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การเกาะตดิ และไมเ่กาะติด โดยมีสถานะวตัถสุามประการร่วมในระบบ คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 

โดยประเด็นเร่ืองการเกาะตดิของจลุชีพ จ าพวกเชือ้ราแคนดดิา และแบคทีเรียอ่ืนท่ีมีผลตอ่สขุอนามยัระยะ

ยาวของผู้ ป่วย ทนัตแพทย์ควรให้ความส าคญัตอ่การเลือกวสัด ุกระบวนผลิต และคณุสมบตัฟิิสิกส์ ไฟฟ้า

เคมีของผิววสัดท่ีุประกอบเป็นชิน้งานฟันปลอม ทัง้นีเ้พ่ือถนอมรักษาให้ช่องปากมีสขุภาพดีอยา่งระยะยาว 

  

   

ค าศพัท์ท่ีควรเข้าใจ แรงตงึผิว critical surface tension หรือ surface free energy คา่

เป็น dyne-cm คือเคมีพืน้ผิวศกัย์ของพลงังานพืน้ผิว เป็นปัจจยัเคมีฟิสิกส์ ท่ีมาของการเกาะติด 

ด ูhttp://en.wikipedia.org/wiki/Surface_energy 

http://www.jrgreer.caltech.edu/content/teaching/MS133Files/Notes

/Lect8MS133JRG.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_energy
http://www.jrgreer.caltech.edu/content/teaching/MS133Files/Notes/Lect8MS133JRG.pdf
http://www.jrgreer.caltech.edu/content/teaching/MS133Files/Notes/Lect8MS133JRG.pdf
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รายละเอียดค าสอนภาษาไทย ดเูพิ่มเตมิท่ี 

http://www.sci.buu.ac.th/~chemistry/kathawut/surface.pdf 

ต้องรู้ปัจจยัลกัษณะความเรียบผิวพืน้ การเกาะติด กรรมวิธีขดั กรอ เคลือบและวิธีอ่ืนใดท่ีเปล่ียนแปลงคา่

ฟิสิกส์ผิวพืน้ของวสัดฟัุนปลอมให้มีการเกาะติดหรือสกปรกให้น้อยท่ีสุด 

 Book Review:Microbial Cell Surface Hydrophobicity. R. J. 
Doyle, Mel Rosenberg 

นอกจากประเดน็ทางฟิสิกส์ หากรู้และเข้าใจผลการศกึษาเชิงชีวภาพของเซลล์ และจลุชีพ ท่ีมีผลตอ่
สมรรถนะของยา การเส่ือมสลายทางชีวภาพ ปฏิกิริยาความรุนแรงตอ่เซลล์ของ host ฯลฯ จะเป็นประโยชน์
เสริม 

โดยสรุปคือ ควรศกึษาผลและเหตท่ีุท าให้งานฟันปลอมล้มเหลว เกิดภาวะแทรกซ้อนเหตเุกาะตดิจลุชีพ การ

ป้องกนัแก้ไข และกระบวนวิธีรักษาทางเวชศาสตร์ชอ่งปากร่วมกบังานทนัตกรรมประดิษฐ์ 

อาจดเูพิ่มเตมิได้จากงานวรรณกรรมของ Rosenberg M , Glantz PO, Budtz Jorgensen  

 The significance of Candida albicans in 
denture stomatitis. EJVIND BUDTZ-JöRGENSEN 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-

0722.1974.tb00378.x/abstract 

ด ูCell surface hydrophobicity of dental plaque 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC264505/ 

http://www.sci.buu.ac.th/~chemistry/kathawut/surface.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0722.1974.tb00378.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0722.1974.tb00378.x/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC264505/
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การลดผลเชิงลบของเย่ืออ่อนและฟันหลกัจากการใสฟั่นปลอมถอดได้จงึเป็นเร่ืองนา่คดิ หากคณุสมบตัผิิว

พืน้ของวสัดถุกูควบคมุเพิ่มเตมิอีก ด้วยการเคลือบผิว ตวัอยา่งเชน่ เคลือบเจล buffering เคลือบชบุ

ด้วยทองค า ปรับเปล่ียนผิวด้วยการชบุขดั ด้วยการประจ ุ(ด้วยไฟฟ้า)เพ่ือเปล่ียนแปลงคณุสมบตัผิิวพืน้

วสัด ุ เป็นต้น กรรมวิธีเหลา่นีอ้าจสง่ผลตอ่สขุภาพชอ่งปากท่ีดีขึน้ และอาจเป็นงานวิจยัท่ีนา่ใส่ใจ 

งานฉาบฐานด้วยวสัดขุ้างเก้าอีจ้ าพวก polyethylmethacrylate  (เชน่ Tokuso rebase 

resin) ฟองอากาศท่ีตกค้างหรือเกิดในมวลวสัดพุร้องคณุสมบตัทิางเคมีฟิสิกส์ มกัสร้างปัญหา 

candidiasis และ denture stomatitis 

สว่นออกไซด์ จาก การปนเปือ้นหรือ impurity ใดๆ ของโลหะและปฏิกิริยาตอ่ host ยงัคงเป็นเร่ืองท่ี

นา่ติดตามหาความรู้เพิ่ม จ าเพาะอยา่งยิ่ง ประสพการณ์ท่ีพบผู้ ป่วยเคมีบ าบดัมี chronic denture 

stomatitis อย่างชนิดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

อีกทัง้ยงัมีค าถามมากมายว่า กวา่ ๖๐ปี ท่ีใช้ base metal ท าโครงสร้าง MRPD ความเป็นพิษท่ีมี

จากผลของโลหะเจือ ยงัคงพบเห็น และมีรายงานผู้ ป่วยให้ศกึษา ดท่ีู 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1739881 

 

  

ประเภทฟันปลอมบางส่วนถอดได้ ฐานอะคริลิก acrylic based removable 

partial denture หรือ ARPD ๔ ประเภท จ าแนกตามการใช้งาน 

๑. Immediate 

๒. Treatment 

๓. Transition 

๔. Provisional, interim หรือ temporary 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1739881
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Immediate placement ARPD เป็นชิน้งานฟันปลอมท่ีเตรียมไว้ลว่งหน้า เพ่ือใสท่นัทีหลงัถอน

หรือเป็นการดดัแปลงเตมิซ่ีฟันเข้ากบัชิน้ฟันปลอมเดมิท่ีใช้อยู่เพ่ือทดแทนซ่ีฟันท่ีถอนบางซ่ีในนดัเดียวกนั 

 

Treatment ARPD ใช้เพ่ือรักษาเหงือกท่ีมีภาวะ denture stomatitis เหงือกอกัเสบเหตฟัุน

ปลอม อาจรักษาโดยมีวสัดฐุานนุม่ประกอบ หรือเป็นการฉาบฐานใหม่บนฐานเก่าท่ีวสัดเุส่ือมสภาพ อาจใช้

ยาต้านแชือ้รา ผสมเข้ากบัวสัดฐุานนุม่ ด้วยหวงัการกระจายยา และได้สมัผสัตรงจากยาในวสัดนุุม่ เพ่ือลด

อาการ หรือรักษาภาวะเหงือกวา่งใต้ฐานฟันปลอม บางกรณีใช้ ARPD เม่ือบรูณะมิตดิิง่สบฟัน ใช้รักษา

ภาวะสมัผสัสบโดยนิสยัท่ีเปล่ียนไปและเป็นสมัผสัท่ีสมัพนัธ์ขากรรไกรไมถ่กูต้อง อาจใช้กรณีท่ีมีเหตภุาวะ

สมัพนัธ์ข้อตอ่ขากรรไกรไมเ่สถียรเกิดโรค เกิดภาวะเส่ือม เกิดการบิด การกด การย้ายท่ีของแผน่จานกระดกู

ของข้อตอ่ขากรรไกร การเคล่ือนอ้าปากหบุขากรรไกรไมป่กต ิเสียงดงั เจ็บ อ้าหบุขากรรไกรเกิดลกัษณะ

ทิศทางเบี่ยง สรุปคือภาวะ TMD (temporomandibular disorder) ตา่งๆ แบบ 

 

Transition ARPD ใช้เม่ือมีการเปล่ียนผา่น คือใช้ระหวา่งรอให้ช่องปากมีความเสถียร ไม่

เปล่ียนแปลงด้วยลกัษณะท่ี หากรีบท า definitive RPD, RPD ชิน้ท่ีท าจะมีผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลง เชน่ ระหว่างรักษาโรคปริทนัต์ท่ีรุนแรง งานผ่าตดัเหงือก ตดักระดกู ปลกูกระดกู ฝังรากเทียม 

ตดัตอ่ย้ายชิน้กระดกูขากรรไกร รองานรักษาคลองราก รองานจดัฟันเคล่ือนฟันอยา่งย่อย (minor 

tooth movement เชน่ ตัง้ฟัน up-right, หมนุฟัน rotate เป็นต้น) ใช้รอความมัน่ใจ เม่ือไล่

ถอนฟันท่ีสิน้หวงัทีละน้อยซ่ี (ไมถ่อนครัง้เดียวมากๆ) โดยรวมคือ เป็นฟันปลอมท่ีใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์

ระหวา่งการเปล่ียนผา่น การเป็นวสัดอุะคริลิกท าให้ ตอ่เติม เพิ่มฟัน ดดัแปลงฐาน และดดัแปลงด้านสบ

สมัผสัซ่ีฟันท าได้อย่างไมย่าก ราคาชิน้งานถกู 
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Provisional, interim หรือ temporary ARPD หมายถึงฟันปลอมฐานอะคริลิกทัว่ไปท่ีใช้

ด้วยวตัถปุระสงค์คือ ใช้เฉพาะกาล ใช้อยา่งชัว่คราว ใช้ช่วงเวลาหนึง่ๆ แตมี่งานประเภทนีจ้ านวนไมน้่อย 

ถกูใช้ด้วยระยะเวลานานกวา่ท่ีทนัตแพทย์คาดคะเน บางรายใช้เป็นการถาวรไมค่ิดเปล่ียน หากเส่ือมสภาพ

เสียหาย ก็เพียงท าชิน้ใหม ่สาเหตมุกัมาจากภาวะเศรษฐกิจจ าเพาะบคุคล หรือเพียงโอกาสได้รับบริการให้

เปลา่โดยรัฐ หรือผู้ ป่วยบางคนไมต้่องการมีโลหะใดๆ ในปาก  

TP คือช่ือเรียกทัว่ไปของ temporary plate ท่ีเข้าใจเฉพาะหมูค่นไทย ส่วนตา่งประเทศ ใช้ช่ือเลน่

วา่ Flipper หมายถึง ชิน้งานท่ีกระดกได้ คือ เทียบเคียงกบัสตัว์น า้ชนิดหนึง่”โลมา” ท่ีมกักระดกหางตีน า้ 

ดงัเห็นได้จากภาพยนต์ 

 

ข้อสังเกตเร่ืองการยดึอยู่ของฟันปลอม ARPD และแรงยดึ 

     
 

แรงยดึได้จากตะขอลวดรีด หรือ wrought wire ไร้สนิม หรือ จากสว่นประกอบส่วนฐานท่ีย่ืนเข้าล็อค

ในพืน้ท่ีท่ีสว่นคอด เชน่ ซอกฟันด้านเพดาน palatal embrasure ซอกฟันด้านลิน้ lingual 

embrasure บางแบบอาศยัคณุสมบตัวิสัดท่ีุเหนียว ดีดตวัได้ คือ nylon ฉีดขึน้รูปเป็นสว่นฐาน และ

ขยายโครงสร้างเข้าสูส่่วนคอดใดๆ ของซ่ีฟัน รวมทัง้สว่นคอดเหงือก เพ่ือใช้พืน้ท่ีสว่นคอดนัน้ๆ ให้การยึดอยู่ 

แรงยดึฟันปลอมมกัได้จากตะขอลวดไร้สนิมรูปโครงสร้างลกัษณะโอบรอบฟันหลกั เรียกวา่ c-clasp หรือ 

circumferential clasp นอกจากนีย้งัมีรูปโครงสร้าง เชน่ arrow head, Adams clip, 

ball clasp, labial arch wire ฯลฯ จงใช้คลงัความรู้และพฒันาทกัษะดงึประโยชน์ และ

ประยกุต์ใช้ retainers เหลา่นีใ้ห้เหมาะกบักรณี 

ในชัน้เรียน ได้กลา่วเน้นถึง คณุคา่ และบทบาทของ ลวด I-bar และ L-bar เม่ือใช้กบักรณีพิเศษ 
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กรณีนีย้งัมีทางเลือกใช้ Adam’s clasp ซึง่ได้ปลายยดึสองต าแหนง่และเสถียรกวา่ 

 

ข้อสังเกต เร่ืองผลเสียระยะยาวของ ARPDs 

ผู้ ป่วยท่ีมี ARPD ท่ีโครงสร้างคลมุฟันและซอกฟันอยา่งมีพืน้ท่ีมาก มกัมีปัญหาเหงือกอกัเสบ ฟันผ ุหาก

ขาดการเอาใจใสเ่ร่ืองความสะอาด บอ่ยตรัง้ท่ีวสัดแุละกระบวนผลิตไมไ่ด้ป้องกนัลดปัญหาฟองอากาสตก

ค้างในฐาน หรือวสัดสุ่วนฐานเองมีคณุสมบตัิดดูน า้มาก water sorption ท าให้ดงึดดูจลุินทรีย์และ

เป็นท่ีอยูข่องจลุชีพ ทัง้บนผิวและในเนือ้วสัดฐุาน 
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บางโอกาส อาจออกแบบไมใ่ห้มีสว่นโครงสร้างใดเข้าแทรกซอกฟัน เพียงมีสว่นฐานแนบเพดานปาก เรียก 

ฟันปลอมช้อน 

หรือ  spoon denture   

 

ดรูายละเอียดท่ี http://www.slideshare.net/indiandentalacademy/discuss-

the-role-of-treatment-plan-in-partial-denture 

 

แนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบตัมิาจากแนวคดิเชิงทฤษฏี และหลกัฐานทางคลินิกท่ีจบัต้องพิสจูน์ได้ 

 

ข้อก าหนดหรือคุณสมบัติที่ต้องการ ๔ ประการ ของฟันปลอมบางสว่นถอดได้ 

๑. มีแรงยดึ 

๒. แข็งแรง 

๓. สวยงาม 

๔. ใช้งานไมเ่จ็บ 

รู้ขนาดแรงยดึที่เหมาะสม 

http://www.slideshare.net/indiandentalacademy/discuss-the-role-of-treatment-plan-in-partial-denture
http://www.slideshare.net/indiandentalacademy/discuss-the-role-of-treatment-plan-in-partial-denture


3207_921 ADV RPD comp case, Vichet Chindavanig, Chulalongkorn Univ. Page 22 
 

   

แมเ่หล็ก และแรงยึด 400 gram-force ท่ีใช้เป็นตวัอยา่ง 

กิจกรรมชัน้เรียน: มีโอกาสสมัผสัชิน้งาน ให้รู้สกึถึง “ปริมาณ” แรงยึดท่ีเหมาะสม ท่ีได้จาก “แมเ่หล็ก” 

ทรงกระบอกนีโอดายเมียมโบรอน ขนาด 4X5 มม. 

แรงยดึฟันปลอมได้ตรงและมาจากอิทธิพลของหนว่ยยดึ direct retainer, indirect retainer, 

ระนาบน า guiding planes หรือหนว่ยยดึแมน่ย า precision attachment หรือ แมเ่หล็ก 

หรือครอบสองชัน้ หรือครอบบงัคบัทิศ telescopic crowns แบบตา่งๆ หรือมาจากการผสมผสาน

จากหนว่ยตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น ทัว่ไป แรงยึดท่ีต้องการของฟันปลอมบางสว่นถอดได้ มีคา่ ๔๐๐ ถึง 

๑๒๐๐ กรัม (gram-force) เร่ืองนีส้ าคญัอยา่งยิ่งเพราะพบได้บอ่ยมาก วา่ทนัตแพทย์ไมใ่ห้

ความส าคญัตอ่การเรียนรู้ หรือมีการขาดการสอนระดบัลึกในประเดน็นี ้ท าให้เกิดความล้มเหลวเร่ืองแรงยดึ

ฟันปลอมบอ่ยๆ จนเกิดความเสียหายทัง้เวลา ความเช่ือมัน่ผู้ ป่วย และท้ายสดุคือ ประชากรโดยรวม 

 

ตวัอยา่งการค านวณแรงยึดตะขอชนิดโอบรอบ  1 N = 102 gram-force โดยประมาณ 
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ในบทนิพนธ์นี ้ให้คา่แรงยดึ ตะขอท่ีเหมาะสมไว้ 5 – 10 N 

๑.   ๒.  ตวัอยา่งท่ีให้สมัผสัแรงยดึและแสดงการยึดอยูข่องสว่นประกอบ

วตัถสุองสว่น สองชนิดดงัภาพได้จากกลไกของระนาบน าเพียงประการเดียว  

๓.    เชน่เดียวกบัชิน้ฟันปลอมบางสว่นถอดได้ แม้ยงั

ไมป่ระกอบหนว่ยยดึแมน่ย าเข้ากบัสว่นโครงโลหะ ยงัคงได้แรงยึดอย่างพอเพียง ตวัอยา่ง.๑.และ ๓ แสดง

ในชัน้เรียน กิจกรรมชัน้เรียน: ให้สมัผสัชิน้งาน ให้รู้สกึถึงแรงยดึ ท่ีได้จาก “ระนาบน า” 
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๔.  สาธิตและให้ผู้ เรียนสมัผสัแรงยดึ แรงต้าน (resistance force) รูปทรงการต้าน 

(resistance form) ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของตะขอโอบรอบ หรือ locator ของงานรากเทียม 

 

เร่ืองน่ารู้ของแรงยึดจากตะขอ 

 ตะขอ แบง่เป็น ๒ ประเภท ตะขอแทง่ และโอบรอบ 

 

อิทธิพลของมุมผายประชิด 
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 Angle of gingival convergence    

1: ตามนิยามของ ชไนเดอร์ คือ มมุผายท่ีสว่นคอฟันหลกัท่ีต ่ากวา่ ส่วนป่องสดุ อาจก าหนด ได้ เม่ือมองมมุ
ท่ีผิวฟันใต้เส้น ส ารวจและใต้แทง่วิเคราะห์ หรือ ชิน้วดัความคอด 2: มมุท่ีเกิด จากผิวฟันท่ีโครงสร้างต ่ากวา่
เส้นส ารวจของสว่นป่องสดุในระนาบดิง่ 3: มมุเกิดจากผิวฟันท่ีตา่กวา่เส้นส ารวจของสว่นป่องสดุในแนวดิง่ 
เม่ือด้านบดเคีย้วของฟันนั ้นมีลกัษณะขนานกบัแนวระนาบ และยงัหมายความถึงสว่นของครอบ ฟันหรือ
สว่นของรากฟันเทียม 

 แม้ปริมาณความคอดเทา่กนั แรงยดึจากตะขอท่ีสมัผสัฟันท่ี
มมุผายประชิดมาก จะให้แรงยดึมากกวา่ คา่ tangent เป้นปัจจยัค านวณดงั ตวัอยา่งข้างต้น 
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 คือ ๓ ภาพจาก classic article แสดงทิศท่ีต้านการหลดุของตะขอ 

เร่ืองทศิการหลุดของตะขอ เป็นเร่ืองนา่สนใจ เพราะมีนยั ประยกุต์ใช้ 
 

เร่ืองนีมีอธิบายไว้อยา่งละเอียด ทวา่ด้วยส านวนภาษาเก่า 
ใน Classic Prosthodontic Articles รวมเลม่โดย American College of Prosthodontists 1970 
 
ตะขอโอบรอบกับตะขอแท่ง ชนิดใดให้แรงยดึมากกว่า 
หากปัจจยัอ่ืนถกูควบคมุให้ตา่งน้อยท่ีสดุ มีเพียงรูปร่างและทิศท่ีจากโครงสร้างโคนตะขอมีทิศตา่งกนั ตะขอ
แทง่ให้แรงยดึมากกว่าตะขอโอบรอบ ด้วยเหตท่ีุเป็นชนิด “ดนั” สว่นตะขอโอบรอบเป็นชนิด “ดงึ” push 
type & pull type (drag type = pull type) 

 

ปัญหาแรงยดึจากคุณสมบัตโิลหะท่ีขาดมาตรฐาน 

เร่ืองความแข็งแรงสว่นโครงสร้าง (กลา่วเฉพาะ conventional base metal RPD) 

๑. โครงโลหะหลอ่ต้องมีโลหะใช้แล้ว คือ สว่นสปรูผสมไมเ่กิน 30% จงึจะได้คณุสมบตัิทางอดุมคติ 

งานจากห้องปฏิบตัิการสว่นใหญ่ มีสดัสว่นสปรูมากกวา่ระบุไว้ (ท่ีคา่ ๓๐ เปอร์เซนต์) และไม่

ค านงึเร่ืองปริมาณสดัสว่นโลหะเก่าใหมท่ี่ผสมกนั ข้อนีเ้ป็นการมองทางลบโดยสว่นตวั ทวา่หวงัว่า

เร่ืองนีจ้ะได้รับการดแูลแก้ไขอยา่งจริงจงัในอนาคด 

ด ูFatigue behavior of recasted removable partial denture alloy 

http://intjdc.org/index.php/intjdc/article/view/364 

http://intjdc.org/index.php/intjdc/article/view/364
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๒. อธิบายแบบท่ีเขียนโดยทนัตแพทย์ มกัปัญหาเร่ืองความตอ่เน่ืองโครงสร้าง  

 

ความงาม และเม่ืองานประดษิฐ์ต้องสวยงาม 

สดัสว่นทองค า กบัความงาม 

ควรค านงึถึงธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์ สดัสว่นทองค า golden proportion คือ 1 :1.618 และ ตวัเลข

อนกุรมฟิโบนาซี Fibonacci  

  

 

Review golden proportion in denture esthetics ด ู

http://healthsciences.ac.in/jan-mar-13/golden-proportion-denture-

esthetics2.html 

สีเหงือกและลักษณะผิวพืน้ องค์ประกอบความงามเร่ือง ลกัษณะผิวพืน้ มีผลตอ่การสะท้อนแสง 

http://healthsciences.ac.in/jan-mar-13/golden-proportion-denture-esthetics2.html
http://healthsciences.ac.in/jan-mar-13/golden-proportion-denture-esthetics2.html
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จากภาพจะเห็นความแตกตา่งเชิงความงาม แตค่วรอธิบายวา่ตา่งอยา่งไรได้ เพ่ือแก้ไขได้ตรงจดุ 

  

ด ูhttps://www.youtube.com/watch?v=AJRGlJ38n7s 

วสัดสุว่นฐานฟันปลอมมีหลายหลาก ให้เลือกเข้ากบัสีเหงือกผู้ ป่วย เน้นให้ห้องปฏิบตัิการมีสีให้เลือก 

  

ศลิปะการโรยกระจายผงอะคริลิกสี ท่ีตา่งสีกนั เป็นชัน้ๆ พร้อมด้วยการเลือกสีให้เข้ากบัสีเหงือกจริงผู้ ป่วย 

https://www.youtube.com/watch?v=mAwmPn2SmQA 

https://www.youtube.com/watch?v=AJRGlJ38n7s
https://www.youtube.com/watch?v=mAwmPn2SmQA


3207_921 ADV RPD comp case, Vichet Chindavanig, Chulalongkorn Univ. Page 29 
 

ผลและเทคนิคแตง่สี ด ูhttps://www.youtube.com/watch?v=90PRjz-vBzw 

Denture color/characterization 

http://www.bredent.com/en/bredent/product-information-v2/120/ 

     

ความตา่งสีเหงือก และการแตง่สีจ าเพาะบคุคล ลกัษณะการสกึของฟันท่ีเหมาะกบัอายวุยัเป็นปัจจยัส าคญั 

A World of Difference (Denture) ดนูาทีท่ี 4:45 

https://www.youtube.com/watch?v=jBbZNdUbLJM 

แจ้งให้ทราบว่า ได้มอบ DVD ชดุนี ้จ านวน 3 แผน่ตอ่ชดุการศกึษาไว้ท่ีห้องสมดุ คณะทนัตฯ จฬุาฯ 

เชน่เดียวกบังานเทคนิคฟันปลอมบางสว่นถอดได้ ของ Vertex dental academy  DVD จ านวน 

5 แผน่ ดงันัน้การศกึษาด้วยตนเองสะดวกและเพียบพร้อมได้ท่ีห้องสมดุ 

 

  

กรณีท้ายยื่น ... ท าอย่างไรกับงานพมิพ์ปากส่วนเหงือกว่าง 

 

https://www.youtube.com/watch?v=90PRjz-vBzw
http://www.bredent.com/en/bredent/product-information-v2/120/
https://www.youtube.com/watch?v=jBbZNdUbLJM
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Altered cast technique เป็นเทคนิคของ functional impression แบบหนึง่ เม่ือมีการ

เล่ือยตดัชิน้หล่อ และเทแบบ จากรอยพิมพ์เฉพาะเหงือกว่างท้ายย่ืน ด ู

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ortop/classes_stud/en/stomat/ptn/Orthopedic%2

0stomatology/5/6%20module/06.%20Substituting%20for%20the%20partial%20defects%20of%20dental%20ro

ws%20by%20RPDs.%20Constructing%20of%20RPDs.htm 

 

Functional impression และ Over-impression technique 

ข้อพจิารณาทั่วไป 

๑. Functional impression ความหมายถึงการสร้างรอยพิมพ์ใช้งาน  ใช้กรอบความคิด

นีก้บัฟันปลอมท้ายย่ืน คือ ได้รอยพิมพ์ท่ีแนบกบัผิวเหงือกท่ีให้ผลรับแรง และมีขนาดกว้างมาก

เทา่พืน้ท่ีกายวิภาคเหงือกวา่งอ านวยให้มีได้ หรือส านวนว่า close approximation 

of functional surfaces ผนวกร่วมกบั maximum extension of 

denture base within anatomical limits ซึง่งานพิมพ์ ด้วยถาดพิมพ์ปาก

ส าเร็จรูปมกัไมไ่ด้ผลลพัธ์เข้าเกณฑ์ 

๒. ก่อนพิมพ์ปาก สว่นเหงือกวา่งต้องมีสขุภาวะทางฮิสโตวิทยา และมีสรีระสมบรูณ์ คือ มิติ

เหงือกวา่งต้องพร้อมไมอ่กัเสบ และคืนรูป คือไมเ่ปล่ียนรูปทรงจากการใช้งานด้วยฟันปลอมชดุ

ใดๆ คือเย่ือออ่นท่ีถกูกดทบั ต้องคืนตวัก่อน ควรให้ผู้ ป่วยถอดฟัน ไมใ่ช้ด้วยช่วงเวลานานพอ 

หลายๆ ชัว่โมง หรือหลายวนั อาจจะเหมาะสมกว่าหากมีการปรับเปล่ียน และฉาบฐานฟัน

ปลอมเดมิท่ีใช้ หากเหงือกวา่งยงัไมไ่ด้คณุสมบตัเิป็นไปตามเกณฑ์ ดงันัน้อาจจ าเป็นต้องใช้

ด้วยวสัดนุุม่ชว่ย เชน่ tissue conditioner การปรับเปล่ียนส่วนฐาน คือความแนบและ

ขยายฐานด้วยวสัดท่ีุใช้ชัว่คราวนี ้จะเป็นการแนะน าให้ผู้ ป่วยรับรู้ขนาดฐานท่ีพอเหมาะ ด้วย

ความแนบฐานท่ีควรมี ควรเป็น ของฟันปลอมชดุใหม ่อีกทัง้ยงัให้ความมัน่ใจทนัตแพทย์วา่ 

รูปลกัษณ์ด้านแนบเหงือกและขอบเขตควรมีลกัษณะเชน่ใดก่อนพิมพ์สว่นท้ายย่ืน 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ortop/classes_stud/en/stomat/ptn/Orthopedic%20stomatology/5/6%20module/06.%20Substituting%20for%20the%20partial%20defects%20of%20dental%20rows%20by%20RPDs.%20Constructing%20of%20RPDs.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ortop/classes_stud/en/stomat/ptn/Orthopedic%20stomatology/5/6%20module/06.%20Substituting%20for%20the%20partial%20defects%20of%20dental%20rows%20by%20RPDs.%20Constructing%20of%20RPDs.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ortop/classes_stud/en/stomat/ptn/Orthopedic%20stomatology/5/6%20module/06.%20Substituting%20for%20the%20partial%20defects%20of%20dental%20rows%20by%20RPDs.%20Constructing%20of%20RPDs.htm
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๓. งานพิมพ์นี ้เหมาะกบัฟันปลอม RPD ของขากรรไกรลา่งท่ีมีท้ายย่ืน ยาว ใสฟั่นมากกวา่หนึง่

หรือสองซ่ี และต้องการสมัผสัจากฐานฟันปลอมท่ีแบง่ถ่ายแรงบดเคีย้วไปยงัเหงือกวา่ง 

๔.  ขากรรไกรบนจะมีความจ าเป็นตอ่งานลกัษณะนีน้้อย

กวา่อยา่งมาก ด้วยธรรมชาติเย่ืออ่อนท่ีปกคลมุเหงือกวา่ง และด้วยรูปร่างสนัเหงือกวา่ท่ีมกัมี

รูปสนัโค้งท่ีรับแรงบดเคีย้วได้ดีกวา่-ดรููปประกอบ อีกทัง้โครงสร้าง RPD ของขากรรไกรบนจะ

ได้การพยงุรับจาก major connector หรือสว่นโยงใหญ่ท่ีขยายพืน้ท่ีได้มากกวา่  (เชน่ 

palatal strap, horse-shoe และ plate) และรวมทัง้แนวทิศปฏิสมัพนัธ์ของ

เหงือกวา่งสว่นรับแรงท่ีได้รับ มีลกัษณะธรรมชาตคิอ่นข้างตัง้ฉากกบัทิศแรงกดั และแรงบด

เคล่ือนเคีย้วท่ีให้ผลเชิงบวกมากกวา่เหงือกว่างความยาวเทา่กนัในขากรรไกรล่าง 

๕.  เม่ือท างาน ARPD การท าถาดพิมพ์ลกัษณะคล้ายฐานบนัทกึ ดงั

ภาพ ให้ผลลพัธ์ดีกวา่ ท าถาดพิมพ์เฉพาะบคุคล นัน่คือเม่ือพิมพ์เหงือกวา่งแล้วเสร็จ จงึพิมพ์

สว่นซ่ีฟันและรอยพบัพืน้ชอ่งปากด้วยอลัจิเนตในถาดพิมพ์ส าเร็จรูปทบัซ้อนอีกที (อาจเรียก 

double impression , over impression) วิธีนีเ้หมาะสมด้วยเหตผุล ของ

ขนาดถาดพิมพ์เหงือกวา่สว่นรับแรง กล่าวคือ ถาดพิมพ์ไมใ่หญ่เกิน ผุ้ ป่วยขยบัเคล่ือนลิน้

สะดวก และทนัตแพทย์ชว่ยขยบัผนงัแก้ม เพ่ือหารอยพบัพืน้ชอ่งปากด้านข้างแก้มได้ อนึง่

เหตผุลท่ีลกัษณะชิน้งาน ARPD เป็นวสัดท่ีุขึน้รูปครัง้เดียวและเป็นชิน้เดียว ไมมี่ “คา่สมัพนัธ์

ความคลาดต าแหนง่จากโครงสร้างท่ีตา่งกนั” คือ ความคลาดต าแหนง่ระหว่างโครงโลหะกบัซ่ี

ฟันหลกัของชิน้หล่อ เม่ือเทียบกบัสมัพนัธ์โครงโลหะกบัฟันหลกัในปากดงังาน MRPD ดงันัน้

จงึไมต้่องหว่งเร่ืองความคลาดสมัพนัธ์ฟันหลกั 

๖. ข้อสงัเกตและควรระวงั คือ ถาดพิมพ์เหงือกนีต้้องไม้แยกออกจากรอยพิมพ์อลัจิเนต ดงันัน้จงึ

จ าเป็นต้องมีสว่นคอดและเทคนิคอ่ืนใด ท่ีช่วยป้องกนั 
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๗. ถาดพิมพ์เหงือกลกัษณะ เลือกพืน้ท่ีกด selective pressure ให้ความเสถียรดีกวา่และ

ให้ประสิทธิผลรอยพิมพ์ดีกว่าไมเ่ว้นชอ่งวา่ง หากเว้นช่องวา่งทัง้หมดจ าเป็นต้องมี stop คือ

สว่นค า้ยนั ท่ีกระจายต าแหน่ง เหมือนงานฟันปลอมทัง้ปาก 

๘. กรณีเป็นโครง MRPD ไมค่วรท าถาดพิมพ์ปากเฉพาะบคุคลลกัษณะท่ีไมเ่ว้นพืน้ท่ีวา่ง

ระหวา่งถาดพิมพ์กบัเหงือกว่าง หากงานพิมพ์ปากครัง้แรก พิมพ์เม่ือยงัมีแรงกดท่ีเหงือกวา่ง

จากฟันปลอมท่ียงัใช้ประจ า มีทางเลือกท่ีเหมาะสองทางคือ ถาดเว้นชอ่งว่าง space tray 

และ เลือพืน้ท่ีกด selective pressure tray 

๙. ถาดพิมพ์ต้องยดึอยูม่ัน่คงกบัโครงโลหะ 

๑๐. ลกัษณะท่ีตา่ง อธิบายด้วยภาพดงันี ้

 “ไมเ่ว้นชอ่งวา่ง” 

“ไมเ่ว้นชอ่งวา่ง” เหมาะกบัการพิมพ์ด้วยวสัดคุวามหนืดต ่ามาก เชน่ zinc oxide impression paste 

  “เม่ือเว้นชอ่งว่าง” 

จะได้รูปทรงเหงือกวา่งจาก “การควบคมุความหนืดของวสัดพุิมพ์”  โดยเฉพาะเม่ือพิมพ์ด้วยวสัดอิุ

ลาสโตเมอร์ เชน่ rubber base, vinylxyloxane  

อาจใช้ mouth temperature wax (เชน่ Korecta wax เบอร์ 4, Iowa wax) 

Korrecta wax ด ู

http://www.pioneerdentalwax.com/product/00501%20-%2000504 

กรรมวิธีคือ อาศยัคณุสมบตัิไหลแผข่องขีผ้ึง้ ป้ายขีผ้ึง้ท่ีอุ่นเหลวลงบนถาดพิมพ์ และพิมพ์ ณ 

อณุหภมูิชอ่งปาก ความหนืดและการไหลแผโ่ดยวสัดขีุผ้ึง้ จะให้รอยประทบัพิมพ์ท่ีดี สว่นบกพร่อง

ใดๆ ท่ีอาจมี ยงัสามารถเตมิแต้มได้ด้วยพูก่นั แตท่วา่เป็นกระบวนวิธีท่ีใช้เวลามาก ท้ายสดุเม่ือเท

แบบด้วยสโตนยิบซัม่ ควรควบคมุตวามร้อนท่ีเกิดขณะยิบซัม่แข็งตวัด้วยน า้เย็น ป้องกนัรอยพิมพ์

ละลายเปล่ียนรูป 

http://www.pioneerdentalwax.com/product/00501%20-%2000504
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๑๑. ความคลาดเชิงมิตขิองชิน้หล่อมกัเกิดจากการยึดอยูท่ี่ไมม่ัน่คงของถาดพิมพ์ 

๑๒. และการบิดตวัถาดพิมพ์เม่ือแรงเครียดในมวลเนือ้อะคริลิกบม่แข็งด้วยตนเองปลดปล่อย

ออก ควรมัน่ใจวา่วสัดถาดพิมพ์แข็งตวัสมบรูณ์  

๑๓. หากวสัดพุิมพ์เหงือกวา่งเป็นอิลาสโตเมอร์ การทากาวยึดมากเกินจะสง่ผลเสีย คือเกิด

ความคลาดมิตขิองชิน้หลอ่เม่ือกาวยดึบวมจากความร้อนปลดปลอ่ยขณะยิบซัม่พลาสเตอร์

ก าลงับม่แข็งตวั 

๑๔. เพ่ือลดเวลาท างาน  หลีกเล่ียงงานตอ่ขอบด้วย modelling compound หรือวสัดุ

อ่ืน ท่ีเรียกวา่ border moulding ควรสร้างถาดพิมพ์ท่ีมีขอบเขต ความหนาถกูต้อง 

หากตรวจพบวา่สัน้เกินจงึพิจารณาตอ่ขอบ ดงันัน้ เม่ือตรวจชอ่งปากทนัตแพทย์ต้องสามารถ

อา่นรอยพบัพืน้ช่องปากและรอยพบัข้างแก้มได้ 

๑๕. ความแนบเข้าท่ีของโครงโลหะ ต้องได้รับการพิสจูน์สอบก่อน 

๑๖.   เม่ือผา่น จงึใช้วสัด ุอลัจิเนต ตรวจสอบ

ขอบเขตฐาน และความแนบ ขัน้ตอนนี ้ให้พิจารณาความหนาวสัดพุิมพ์ใต้ฐาน และขอบเขต  

พร้อมฝึกซ้อมการเคล่ือนขยบัลิน้ ผนงัข้างแก้มและจงัหวะเวลาด้วยการพิมพ์ทดสอบ สองสาม

ครัง้ก่อน ให้สงัเกต tissue stop วา่ต้องปรากฏเห็นได้ชดัเจน 

๑๗. ขณะพิมพ์ ไมใ่ช้แรงกดท่ีถาดพิมพ์ เพราะสว่นฐานท้ายจะยบุยวบเข้าหาเหงือกวา่งได้ 

 ให้กดท่ีสว่นพกั คือ rest หรือ กด major connector ท่ี

อยูห่น้าตอ่เหงือกวา่งเพียงเพื่อให้ชิน้งานโครงสร้างน่ิง 

๑๘. สว่นบนัทึกสมัพนัธ์ขากรรไกร อาจท าได้หลงัพิมพ์เหงือกว่าง เทคนิคคือ สร้างสนัขีผ้ึง้ หรือ

ท่ีเรียกวา่ แทน่กดั ยดึติดด้านบนของถาดพิมพ์ เม่ือบนัทึกสมัพนัธ์ขากรรไกรด้วยขีผ้ึง้เสร็จ จงึ
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พิมพ์ด้วยอลัจิเนตทบัซ้อน เรียกวา่ double หรือ over impression วิธีนีท้ าให้การ

เตรียมชิน้หล่อใช้เวลาน้อยลง 

๑๙.    กรณีมีฟันหลกัหน้าและหลงัเหงือกวา่ง 

หากชว่งเหงือกวา่งมีขนาดยาวมาก ดงัภาพ Kennedy class III modification 1  

ดงัตวัอยา่งในขากรรไกรบน และลา่ง ลกัษระนีส้มควรท า functional impression 

ทัง้นีพ้ิจารณาวา่เหงือกวา่งนัน้ต้องรับแรงบดเคีย้วเสมือนลกัษณะท้ายย่ืน 

๒๐. เชน่เดียวกบักรณีขากรรไกรบนท่ีมีท้ายย่ืนขนาดยาว มีคณุภาพเหงือกวา่งเร่ืองเย่ือบหุรือ

ความหนาผิวไมแ่นน่ สนัเหงือกไมม่นป้าน อาจพบได้กบัลกัษณะพิเศษบางสถานะการณ์ เชน่ 

งาน maxillofacial prosthesis 

๒๑.  แม้เป็น Kennedy class IV ท่ีมีขนาดชว่งกว้างเหงือกวา่ง

ยาวมาก ให้ถือเสมือนงาน Kennedy class I และ II เหงือกวา่งต้องแนบประชิดด้าน

แนบเหงือกของฐานฟันปลอม และรับแรงมาก สถานการณ์นี ้functional 

impression จงึจ าเป็น 

๒๒.  แม้จะมี

วิธีการและวสัดพุิมพ์ท่ีเหมาะสมแล้วก็ตาม ผลคาดหวงัท่ีจะไมมี่การกรอปรับเม่ือถึงวนัสง่มอบ

ฟันปลอมนัน้อาจไมเ่ป็นจริงดงัหวงั เพราะเหตท่ีุธรรมชาตสิว่นฐานมีการชยบัยวบและขยบั

หมนุแบบหางปลาเม่ือรับแรงเคีย้ว ซึง่จะท าให้เกิดการกดบนสนัแหลมเหงือกวา่ง หรือกดด้าน

ในคือ ด้านลิน้ เหตผุลอีกปัจจยัคือ ธรรมชาตเิหงือกวา่งแตล่ะพืน้ท่ีหนาบางแตกตา่งกนั จงึรับ
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แรงได้ไมเ่ทา่กนั ดงันัน้ การตรวจต าแหนง่และปรับลดแรงกด เม่ือถึงนดัสง่มอบฟันปลอม 

ยงัคงมีความจ าเป็นก่อนสง่ชิน้งานให้ผู้ ป่วยไปใช้งานจริง 

๒๓.     หลายกรณี

อาจต้องใช้วสัดฐุานนุม่ เชน่ซิลิโคน หรือพอลิยเูรเทน ประกอบเป็นสว่นแนวผิวเหงือก ไมอ่าจใช้

ฐานแข็งปกตไิด้ ภาพแสดงวสัดฐุานนุม่ชนิดหนึง่ ให้ดแูนวคดิ Liquid supported 

denture ผลวิจยัจากสองงานนิพนธ์ อธิบายวิธีการ ปัญหา ความส าเร็จ ล้มเหลว โดย

คร่าวๆ  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002239139090201M 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022391390902333 

 

๒๔. หากไมท่ า functional impression เม่ือครัง้นดัลองโครง อาจท างานแก้ไข เม่ือ

ผลิตชิน้งานแล้วเสร็จ คือเม่ืออดัอะคริลิกบนพืน้ท่ีฐานท่ีคาดคะเนไว้ โดยไมท่ า functional 

impression เม่ือผา่นไปหลายวนัหลงัวนัสง่มอบฟันปลอมซึง่ปรับแก้ไขสมัผสัสบฟันแล้ว 

ให้ท า functional relining ภายหลงั การท าวิธีนี ้อาจเป็นชนิดข้างเก้าอี ้chair-

side หรือวิธีท าในห้องปฎิบตักิาร laboratory technique ทัง้นีข้ึน้กบัวสัดท่ีุเลือกใช้ 

๒๕.   คณุภาพรอยพิมพ์ท่ีดีด้วยอลัจิเนต อาจเป็นท่ียอมรับได้ 

แตม่กัมีขนาดสว่นท้ายย่ืนกว้างมากเกิน และสว่นรับแรงส าคญั สนัข้างแก้ม buccal shelf 

มกัไมแ่นบสว่นฐาน ทัง้นีจ้ากเหต ุขอบถาดพิมพ์โลหะดนัผนงัแก้มออกนอกมากเกิน หาก

ท างาน ARPD การออ่นตวับดิตวัโครงสร้างสว่นฐานอาจชว่ยชดเชยเร่ืองความไมแ่นบประชิด

นี ้ดีสดุคือท า functional reline ตรงในปาก 

๒๖. ปัญหาวสัดท่ีุท า functional reline คือไมเ่สถียรเส่ือมสภาพเร็ว แยกตวัล่อนออก

จาก heat-cured resin ท่ีเป็นสว่นโครงสร้างหลกัของสว่นฐาน 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002239139090201M
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022391390902333
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๒๗.   กระบวนวิธีลงฟลาสก์ ขนิดฉีดอดัอะคริลิกผ่าน 

สปรูด้วยแรงดนัตอ่เน่ือง เช่น ระบบ  

Ivocap https://www.youtube.com/watch?v=AJRGlJ38n7s  และ 

Vertex pouring system 

https://www.youtube.com/watch?v=YFPt1wmx10Y 

วิธีนีใ้ห้ผลด้านเปล่ียนแปลงสมัผสัสบน้อยกวา่อดัด้วยฟลาสก์แบบเดมิๆ หรือ  Authentic 

pressing technique ด ู

https://www.youtube.com/watch?v=ypLwWw6UXOU 

กิจกรรมชัน้เรียน ด ูกระบวนวิธีทางห้องปฏิบตักิาร Soft base ของ Vertex dental academy 

อนึง่ ได้มอบ DVD ให้ห้องสมดุไว้ รวม ๕ แผน่ เพ่ือศกึษารายละเอียดด้วยตนเอง 

 

ระนาบน า guiding plane  ต้องมี และต้องควบคุมระนาบน า 

๑.  จาก Glossary of prosthodontic terms ระนาบน าคือ ผิว

ฟันสองด้านหรือมากกวา่ ท่ี ขนานกนั ผิวขนานนี ้ก าหนดวิถี การใส่ และถอดชิน้ฟันปลอมบางสว่น

ถอดได้ หากจะนิยามลงสูร่ายละเอียดอย่างจ าเพาะ ควรกลา่ววา่ ระนาบน าคือ ผิวฟันสองด้านหรือ

มากกวา่ ท่ี ขนานกนั  เป็นผิวของฟันหลกัใดๆ ท่ีถกูเลือก เพ่ือก าหนดวิถีถอดใสฟั่นปลอม ระนาบนี ้

อาจเกิดโดยธรรมชาต ิหรือกรอเตรียม กลงึแตง่ขึน้ 

๒.  ระนาบน าควรตัง้ฉากกบัระนาบสบฟัน  หรือเฉล่ีย

คา่วิถีจากแนวแกนซ่ีฟันท่ีคงเหลือ และให้ผลตอ่การถอดใสฟั่นปลอมได้โดยสะดวก 

https://www.youtube.com/watch?v=AJRGlJ38n7s
https://www.youtube.com/watch?v=YFPt1wmx10Y
https://www.youtube.com/watch?v=ypLwWw6UXOU
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๓. ภาพตวัอย่างกรณีไมมี่ฟันหลกัท้ายขากรรไกรล่าง จะใช้คา่เฉล่ียแนวแกนฟันฟัน

หลกัเฉพาะซ่ีท่ีมี ดงันัน้วิถีระนาบน ารวมของฟันปลอมถอดได้ของขากรรไกรล่างนีจ้ะเอียงคอ่นมา

ทางแนวแกนเฉล่ียของกลุม่ฟันหน้าและกรามน้อย ความไมต่ัง้ฉากกบัระนาบสบจะมากกวา่กรณีมี

ฟันกรามใหญ่ท้ายของขากรรไกรปรากฏ 

๔. สมรรถนะ ความเสถียรฟันปลอม และการควบคมุแรงยดึ ได้จากความสงู  การ

กระจายต าแหนง่ และความขนานของระนาบน า 

๕.  กรณีฟันปลอมถอดได้ท้ายย่ืน MRPD ระนาบน าท่ีจงใจสร้างให้กบั minor 

connector หรือสว่นโยงยอ่ยท่ีฟันกรามน้อยจะมีอิทธิพลอยา่งมีนยั ตอ่การควบคมุทิศวิถีถอด

ใส ่และต้านแรงท่ีพยายามท าให้ฟันปลอมเคล่ือนลกัษณะหางปลา 

๖.  ควรออกแบบฟันปลอมให้ระนาบน ามีการกระจายในโค้งขากรรไกร 

(dental arch) มากพอ ความเสถียรฟันปลอมจะมากขึน้ กรณีฟันเขีย้วนีจ้ะเห็นแผน่โลหะโค้ง

โอบเลยมมุฟันถึงด้าน labial 
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๗.  ระนาบน าบนผิวฟัน เม่ือมองจากด้านบดเคีย้วควรมีรูปเค้าโค้งตามรูปเค้า

ธรรมชาตขิองซ่ีฟันนัน้ๆ การกรอแตง่เป็นผืนเรียบท่ีด้านประชิด ท าให้สญูเสียมวลเคลือบฟันไป

อยา่งนา่เสียดาย 

๘. รูปลกัษณ์ระนาบน าท่ีโค้งตามรูปเค้าปกตขิองซ่ีฟัน ชว่ยลดแรงเคล่ือนหมนุฟันปลอมท่ีพยายาม

หมนุชิน้ฟันปลอมลกัษณะตัง้ฉากตอ่ระนาบน า ความโค้งเล็กน้อยดงักลา่วยงัสง่ผลป้องกนัการ

เคล่ือนเปล่ียนต าแหนง่ หรือเกิดการโยกของฟันหลกั (กรณีไมมี่ตะขอใดๆ โอบรอบ) จากลกัษณะ

การโยงยดึข้ามซีกขากรรไกร 

๙. ผิวระนาบน าใดๆ ต้องเรียบ ขึน้เงาไมว่า่จะเป็นเคลือบฟัน  ผิวโลหะ หรือวสัดพุอร์สเลน 

๑๐. สมัผสัท่ีเป็นจริงจากโครงสร้างฟันปลอมตอ่ระนาบน าเป็นเร่ืองส าคญัยิ่ง  ไมเ่พียงมีผลตอ่ชี

วกลของชิน้ฟันปลอม สมัผสัท่ีมี ยงัป้องกนัการติดเศษอาหารด้วย 

๑๑. หากไมใ่สใ่จกบัการปิดปะแบบขนาน (parallel block-out) ท่ีท ากบัชิน้หลอ่หลกั 

ระนาบน าท่ีฟันหลกัทัง้หลายจะไมมี่ประสิทธิผลตามคาด เพราะแผน่ประกบัด้านประชิด หรือก้าน 

minor connector ไมไ่ด้แนบผิวระนาบน า 

๑๒.  กรณีมีตะขอโอบรอบจบัฟัน ควรขยายระนาบน าให้มีปรากฏ

ชดัท่ีสว่นโคนตะขอ 

๑๓.  งานของ JE Holt, จาก JPD Vol.46, 1981. p4-6  

มีคณุคา่ตอ่การศกึษา มีนิพนธ์น้อยเร่ืองท่ีกลา่วถึงความส าคญัและการกระจายต าแหนง่ของ

ระนาบน าเชิงรายละเอียด http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022391381901268 

๑๔.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022391381901268
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๑๕.  ระนาบน าสว่นเหนือขอบบนของแผน่ประกบัด้าน

ประชิด proximal plate ของ RPI และ RPA direct retainer (ด ูB.) ต้องไมส่มัผสั

กบั proximal plate เม่ือโครงสร้างฟันปลอมลงเข้าท่ี สมัผสัจะเกิดเม่ือพยายามเคล่ือนถอด

ชิน้ฟันปลอมเทา่นัน้ ความสงูระนาบน ารวมต้องมีราว ๓ ม.ม. ปรากฏการณ์จากทฤษฎีของการ

ขยบัท่ีลดแรงงดัฟันหลกัจงึจะเกิดขึน้ได้จริง สมัผสัท่ีมีมากเกินกว่า ๑ ม.ม. ท่ีปลายแผ่นประกบัด้าน

ประชิด สง่ผลตอ่การยึดตรึงสว่นท้ายย่ืนฟันปลอม ท่ีอาจมีผลเชิงลบตอ่ฟันหลกั หากแรงกระท า

มากเกินขีดจ ากดัทางสรีระของฟันหลกันัน้ๆ (beyond physiological limit) 

๑๖.      ความกว้างแผน่ประกบัด้าน

ประชิดท่ีสมัผสัระนาบน าเม่ือมองจากด้านบดเคีย้วของฟันหลกักรามน้อยซ่ีแรกของขากรรไกรลา่ง 

จะแคบกวา่กรามน้อยซ่ีท่ีสอง นอกจากนัน้ ส่วนก้านดิง่ของ minor connector ต้องไม่

สมัผสักบัซ่ีฟันท่ีประชิด ดชูดัเจนได้ท่ีภาพซ้ายคือฟันเขีย้ว จาก เอกสารของ AJ Krol 

 

Physiologic relief 

๑. Physiologic relief หรือลกัษณะเว้นชอ่งวา่งทางสรีระ เป็นกระบวนวิธีท่ีใช้ลดแรงงดัแรงดนั

ซ่ีฟันหลกัท่ีมาจากการยวบตวัเข้าหาเหงือกของสว่นท้ายย่ืน 
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๒. วิธีการนีไ้มต่า่งจากการใช้หน่วยยึดแมน่ย าใดๆ ท่ียอมให้ชิน้สว่นฟันปลอมถอดได้ขยบัได้ระดบัหนึง่ 

การขยยัจะเกิดได้ด้วยการเว้นชอ่งวา่งระหวา่งชิน้ฟันปลอมกบัหนว่ยยึดท่ีสว่นของครอบฟันหรือ

แบบท่ีส่วนจบัยดึหมนุตวัได้ 

 ระยะหา่ง แสดงถึงปริมาณช่องวา่งท่ีต้องการ สมัพนัธ์กบัปริ

มาญความสามรถเหงือกวา่งท่ีหยุน่ตวั เม่ือบดเคีย้ว 

๓. การเว้นช่องวา่งทางสรีระในงานฟันปลอมบางสว่นถอดได้ท่ีเหงือกวา่งท้ายย่ืนแบง่รับแรงบดเคีย้ว  

มีหลกัคือ ตะขอ I-bar อยู่หน้าตอ่สว่นป่องสดุซ่ีฟัน เม่ือสว่นฐานจมสูเ่หงือกวา่ง การเคล่ือนตะขอ

ไมมี่สว่นแข็งใดของฟันหลกักีดขวาง ต้องมีการเว้นช่องว่างใต้แผน่ประกบัด้านประชิดท่ีแนบด้าน

ไกลกลางของฟันหลกัมากพอ ขอบสว่นบนแผน่ประกบัด้านประชิดสมัผสัฟันแนวดิง่เพียง ๑ ม.ม. 

แนวคิดนีถ้กูเสนอใช้กบัตะขอ RPI และ RPA การยืนยนัวา่มีการขยบัได้จริง จะถกูทดสอบเม่ือ

ลองโครงและเม่ือก่อนพิมพ์สว่นท้ายย่ืน หากออกแรงจากนิว้มือกดด้านบนถาดพิมพ์ท่ีสร้างตดิกบั

ตะแกรงโครงโลหะ เม่ือมีสว่นชอ่งวา่งใต้ถาดพิมพ์ ถาดพิมพ์จะยวบเข้าหาเหงือกวา่งได้ แนวคิดนี ้

ยงัอาจประยกุต์เข้ากบัหนว่ยยดึหลกั direct retainer ใดๆ ท่ีใช้กบัฟันหลกัท่ีประชิดท้ายย่ืน

ได้เสมอ เพียงแตกิ่ริยาเคล่ือนของตะขอจะตา่งออกไป แรงกดเบียดและงดัดนัฟันหลกัอาจยงัคงมี

ปรากฏ 
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๔. อยา่งไรก็ดีมิได้หมายความว่าทกุหนว่ยยึดท้ายย่ืนต้องเป็นเชน่นี ้ปัจจยัเร่ืองความแข็งแรงสว่นราก

ฟัน เชน่ เป็นฟันกรามใหญ่ หลายราก และมีสขุภาพสว่นปริทนัต์ดี ย่อมมี ความทนทานทางสรีระ

มาก บางโอกาสหนว่ยยึดท่ีใช้ ท่ีมิได้มีลกัษณะเว้นช่องวา่งทางสรีระยงัคงไมท่ าอนัตรายฟันหลกั 

ทัง้นีเ้ป็นเร่ืองของ อิทธิพลจากสหปัจจยั 

 

เม่ือแรกพบผู้ป่วย ตรวจ วินิจฉยั ส่ือสาร วางแผน ได้อยา่งฉบัพลนั และแก้ไขปัจจบุนัปัญหาได้ อยา่งผู้ มี

สมรรถนะวิชาชีพ 

๑. ชีช้ดัแยกประเภทงานทนัตกรรมประดษิฐ์ท่ีควรใช้กบัผู้ ป่วยได้อย่างเหมาะสม หากมีทางเลือกอ่ืน

ต้องอธิบายลึกลงในรายละเอียดจนกวา่ผู้ ป่วยเข้าใจ อาจต้องมี ภาพ มีชิน้งานตวัอยา่ง หรือส่ืออ่ืน

ชว่ยประกอบ ด ูDiscuss Before Fabricating. Nita M. Mazurat,, Randall D. 

Mazurat. J Can Dent Assoc 2003; 69(2):96–100 

๒. สามารถปรับแรงยึดฟันปลอม เชน่ ปรับตะขอ เตมิตะขอท่ีหกัด้วยลวดไร้สนิม 

๓. สามารถปรับสบฟันท่ีมีปัญหา เชน่ ไมส่บ สึกมาก เตมิหรือลดสมัผสัสบฟันได้ 

๔. สามารถเตมิซ่ีฟันท่ีสญูเสียได้ 

๕. หากมีเหตเุจ็บจากฟันปลอมสามารถวิเคราะห์และแก้เหตไุด้ 

๖.  ควรตอ่ขอบหากขนาดฐานมีพืน้ท่ีน้อยกวา่ และผิดเกณฑ์

ปกตมิาก 

๗.  เลือกวสัดฉุาบฐาน เสริมฐาน และปรับแตง่สมัผสัแนบส่วนฐานได้อยา่ง

เหมาะสม 

๘. ท าความเข้าใจปัญหาของผู้ ป่วย ข้อจ ากดัท่ีมีทัง้ทัง้หลาย ทัง้ทางชีวภาพ กายภาพ และการเงิน 
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๙. ท าให้ผู้ ป่วยเข้าใจกระบวนวิธี ขัน้ตอน ผลท่ีคาดหวงั ข้อจ ากดั อายใุช้งาน และข้อปัญหาท่ีพบบอ่ย

หากใช้ฟันปลอมถอดได้ตามท่ีทา่นวางแผนออกแบบ และใช้วสัด ุเทคโนโลยผลิตตามท่ีทา่น

ก าหนด 

๑๐. แสดงตวัอยา่งงาน และแผนงานเบือ้งต้นตอ่ผู้ ป่วยได้ตามควร กรณีต้องใช้ภาพรังสี และชิน้

หลอ่ฟันปลอมท่ียึดตรึงกบัเคร่ืองจ าลองขากรรไกรชว่ยประกอบ จงึอาจเป็นการอธิบาบชีแ้จงในนดั

ท่ีสอง 

๑๑.  หากระนาบสบฟันเบี่ยงเบน หรือผิดไปจากคา่ปกติควรบอก

ได้วา่การแก้ไขและแผนรักษาทางทนัตกรรมประดษิฐ์ควรเป็นเชน่ไร 

๑๒. ตรวจสมัพนัธ์สบฟัน คือระบุพืน้ท่ีสบฟันเม่ือมีสมัผสัสบท่ีต าแหนง่สบในศนูย์ (centric 

occlusion) หรือ สมัพนัธ์ในศนูย์ (centric relation) ได้อย่างเหมาะแก่กรณี และเขียน

บนัทกึไว้บนชิน้หล่อ หรือบนภาพไดอะแกรมฟัน 

๑๓.     อาการปรากฏและ

รอยโรคทางระบบ ในชอ่งปากและบริเวณใบหน้าขากรรไกร หรือรอยแผล ลกัษณะเย่ือเมือกท่ีไม่

ปกติ หรือแผลเหตจุากฟันปลอมควรถกูบนัทกึไว้เป็นข้อเขียนหรือร่วมกบัภาพถ่าย หากไมช่ดัเจน

ด้วยการวินิจฉัยเบือ้งต้น ควรแสวงหาข้อมลูเพิ่มเตมิ โดยปรึกษาแพทย์ท่ีเก่ียวข้องหรือสง่ตอ่เพ่ือ

วินิจฉยั และแก้ไขก่อนเร่ิมงาน definitive prosthesis ดงันัน้คณุประโยชน์ของ 

treatment, transitional หรือ provisional denture จะเข้ามามบทบาท 

๑๔.  

๑๕.  หากมิตดิิง่สบฟันสญูเสียไปด้วยเหตใุดๆ ควรวินิจฉัยปริมาณท่ี

สญูเสียและประเมินมิติดิง่สบฟันท่ีคาดว่าจะบรูณะได้จากการวิเคราะห์การกลืน การออกเสียง มิติ
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ดิง่เม่ือพกัขากรรไกร วิเคราะห์ความงาม และปริมาณพืน้ท่ีมิตดิิง่ท่ีต้องการเม่ือสมัพนัธ์กบัซ่ีฟันใดๆ 

ของขากรรไกรตรงข้าม เหลา่นีจ้ะเป็นปัจจยัประกอบการตดัสินใจ 

๑๖. เม่ือต้องเปล่ียนแปลงหรือคืนคา่มิติดิง่สบฟัน  

ประมวลข้อมูล วางแผน เตรียมลักษณะงานห้องปฏิบัตกิาร และออกแบบเบือ้งต้น 

๑. พิมพ์ปาก และบนัทกึสมัพนัธ์ขากรรไกรได้แมน่ย า 

๒. หากเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัความงามท่ีปราฏเห็นได้ชดั เช่นใสฟั่นหน้า ควรเก็บข้อมลูจ าเป็นได้

ทัง้หมด และหากเป็นงานผสม ตดิแนน่ร่วมกบัถอดได้ สีฟันท่ีมีความขุ่นใสจากเหตธุรรมชาตท่ีิ

ตา่งกนัของวสัด ุเป็นเร่ืองท่ีต้องระวงั และต้องเลือกเฟ้นประเภทหรือย่ีห้อวสัดจุากโรงงานผู้ผลิตได้

อยา่งเหมาะสม 

๓. ควรมีภาพถ่าย ภาพรังสี และข้อมลูจ าเป็นอ่ืนมากพอ เพ่ือไมใ่ห้ข้อวินิจฉยัและงานวางแผนรักษา

ก่อนงานทนัตกรรมประดษิฐ์บกพร่องได้ 

๔. หากเป็นงานฟันปลอมถอดได้ท่ีไมซ่บัซ้อน ทนัตแพทย์ควรสามารถออกแบบโครงสร้างและ

สว่นประกอบทกุสว่นของฟันปลอมได้ตัง้แตแ่รกตรวจชอ่งปาก การประมวลผลขัน้นี ้เพ่ือยืนยนัแบบ

โครงสร้าง นัน่คือมีเส้นส ารวจและปริมาณความคอดท่ีได้ส ารวจแล้วจากชิน้หลอ่ รวมทัง้แบบหรือ

ลกัษณะสมัพนัธ์สบฟันเม่ือพิจารณายืนยนัจากเคร่ืองจ าลองขากรรไกร 

๕. เม่ือเป็นงานจ านวนมากซ่ี สมัพนัธ์ขากรรไกรอาจไมช่ดัเจน หรือระนาบสบเบ่ียงไปมากเกินควรจาก

ฟันล้ม งอกย่ืนยาว ฟันสึกมาก ลกัษณะสบสมัพนัธ์ของซ่ีฟันควรมีปรากฏ ก่อนการเตรียมชอ่งปาก

ด้วยงานเรียงฟันวินิจฉยั ซึง่บางกรณีอาจเรียงบนฐานบนัทึกและใช้ทดสอบลองในชอ่งปากนดั

ถดัไป 

๖.  เม่ือเป็นงานจ านวนมากซ่ี สมัพนัธ์คา่มมุข้อตอ่ขากรรไกรจ าเพาะบคุคล 

ควรได้มีการบนัทกึและตัง้คา่ โดยเลือกใช้เคร่ืองจ าลองขากรรไกรท่ีปรับคา่มมุตา่งๆ ได้ และควรตัง้

คา่มมุจารน าด้านหน้าของเคร่ืองจ าลองขากรรไกร 
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๗.   เทคนิคชิน้หล่อท่ีแยกออกจากฐานได้ split cast 

technique มีคา่ควรพิจารณา คือ เตรียมไว้ล่วงหน้า เพราะสามารถแยกชิน้หลอ่ออกมาส ารวจ

ซ า้ได้ หรือปรับแตง่สว่นอ่ืนๆ และหากเป็น ชิน้หล่อหลกั master cast ใดๆ การน ามายดึกลบั

ทางห้องปฏิบตักิารคือท า laboratory remount ชว่ยตรวจสอบความคลาดสมัผสัสบ และ

ขจดัปัญหาความคลาดได้ก่อนสง่มอบฟันปลอม 

๘. หากยงัไมส่ามารถชีช้ดัรูปแบบสมัพนัธ์ขากรรไกรท่ีเหมาะสมได้ ฟันปลอม ARPD อาจเป็น

ทางเลือกท่ีเหมาะโดยมีหน้าท่ีเป็นฟันปลอมวินิจฉยัหรือฟันปลอมชัว่คราวเพ่ือใช้ทดสอบลองมิติดิง่ 

สมัพนัธ์สบฟัน การออกเสียง และความงามท่ีปรากฎ 

๙.   หากปริมาณความคอดเป็นเร่ืองวิกฤต การก าหนดวิถีถอดใส ่และการวดั

ความคอดต้องแมน่ย า หากผิดพลาด ชิน้งานต้องถกูดดัแปลง ท าใหม่ 

๑๐. การแก้ไข ดดัแปลง ปรับเปล่ียน และหรือทดสอบลองด้วยฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก 

และงานบรุณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ครอบฟันชัว่คราว งานตอ่เตมิบรูณะด้วยวสัดอ่ืุนๆ เป็นการน า

ทางก่อนน าไปสูง่านท่ีถาวรกวา่ 

 

เตรียมช่องปาก เตรียมฟัน งานพมิพ์ปาก ฟันและเหงือกว่าง 

๑. งานรักษาก่อนงาน definitive prosthesis เป็นเร่ืองส าคญั หากใช้ช่วงเวลานาน ควร

พิจารณา ARPD ระหวา่งรองานอ่ืน 

๒. การเตรียมฟันต้องค านงึถึงรูปแบบสบฟันท่ีเหมาะสม ระนาบบดเคีย้ว มิติดิง่ และระนาบน าท่ีดี

สง่ผลตอ่ความสมบรูณ์และสมรรถนะบดเคีย้วของชิน้งาน 
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๓. ผิวฟันธรรมชาตท่ีิกรอเตรียมต้องเรียบขึน้เงา วสัดอุดุและงานครอบต้องมีผิวเรียบ เข็มกรอคาร์ไบด์

ชนิดกรอขดัมีบทบาทส าคญั 

 

แบบโครงสร้างฟันปลอม 

เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์การบรูณะรักษาด้วยงานทนัตกรรมประดษิฐ์ ปัจจยัต้องการคือ 

๑. คืนประสิทธิภาพบดเคีย้วได้มากท่ีสดุ และรู้ขีดจ ากดัของฟันปลอมแบบนัน้ๆ พงึท าได้ 

๒. ต้องไมเ่ป็นปฏิปักษ์ตอ่ความงาม คืนความงามให้ผู้ ป่วยได้มากท่ีสดุ 

๓. ต้องไมส่ร้างปัญหา รบกวน การออกเสียง ลกัษณะแบบ และความหนาฟันปลอม ณ พืน้ท่ีส าคญัท่ี

ลิน้สมัผสัได้ 

การออกแบบฟันปลอมใดๆ มีความหมายครอบคลมุปัจจยัตอ่ไปนี ้

๑. รูปแบบด้านบดเคีย้วและสมัผสับดเคีย้ว 

๒. รูปแบบโครงสร้างและชนิดวสัดท่ีุประกอบเป็นโครงสร้าง 

๓. รูปแบบ ชนิดวสัดแุละขนาดมิตสิว่นฐานฟันปลอม ให้ความส าคญักบัฐานท้ายย่ืน 

๔. ขัน้ตอนกระบวนวิธีท างาน และอปุกรณ์เคร่ืองมือทัง้หลายท่ีใช้ประกอบ ทัง้ทางคลินิกและ

ห้องปฏิบตักิาร 

ดปูระกอบ http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Philosophy%20and%20design%20RPD.pdf 

แบบฟันปลอม ARPD, MRPD ทัว่ไปควรครอบคลมุปัจจยัด้วยแนวทางเบือ้งต้นทัว่ไปดงันี ้

๑. ไมค่วร over engineering หมายความวา่ไมใ่สต่ะขอเผ่ือจ านวนมาก ไร้เหตผุล 

๒.  โครงสร้างไมค่ลมุพืน้ท่ีตวัฟันมากเกินจ าเป็น หรือมีโครงสร้างพาดผา่นคลมุ

เหงือกมากเกิน ไมใ่ช้โครงสร้างใดหนา ใหญ่เกินจ าเป็น 

๓. ออกแบบให้เรียบง่ายธรรมดาอยา่งท่ีสดุ 

๔. ลดจ านวนตะขอมากท่ีสดุ แตค่งไว้ซึง่แรงยดึอย่างมีประสิทธิภาพ 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Philosophy%20and%20design%20RPD.pdf
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๕. โครงสร้างทกุสว่นต้องมีหน้าท่ีอยา่งสมเหตผุล ขจดัโครงสร้าง และมวลฟันปลอมถอดได้ออกให้

มากเทา่ท่ีท าได้แตค่งไว้ซึง่ความแข็งแรงพอเพียง 

๖.  ฟันปลอมต้องได้การพยงุรับอยา่งเพียงพอ และมีประสิทธิผลตอ่การคืน

สมรรถนะบดเคีย้ว งานบรูณะอ่ืนท่ีจ าเป็นอาจเพิ่มได้เพ่ือคงรักษาฟันหลกัและเหงือกว่างให้มี

อนามยัดีระยะยาว เชน่ การดามยึดด้วยสะพานฟัน การเพิ่มหนว่ยรองรับด้วยรากเทียม ฟันหลกัท่ี

ไมแ่ข็งรงพออาจต้องถกูลดความยาวครอบฟันทางคลินิก (clinical crown length) ด้วย

เหตผุลตอ่อายรุองรับท่ีควรยาวนานไมถ่กูแรงบดเคีย้ว หรือการสบอยา่งรุนแรงท าลายรากฟันนัน้ๆ 

ก่อนเวลาสมควร 

๗. การขยบัได้ของชิน้ฟันปลอมบางสว่นเป็นเร่ืองธรรมชาต ิการลดการขยบัและการควบคมุการขยบั

ฟันปลอม ควรถกูออกแบบด้วยโครงสร้างอย่างเหมาะสม ซึง่อาจแบง่ด้วยลกัษณะพยุงรับโดยฟัน

หลกั คือ tooth support และ tooth-tissue support  

๘. คลมุพืน้ท่ีขอบเหงือกให้น้อยท่ีสดุ และไมค่วรมีโครงสร้างสว่นใดสมัผสัขอบเหงือก เหตผุลเพ่ือลด

การเกาะตดิคราบจลุินทรีย์และอาหาร ท่ีสง่ผลแนวโน้มเหงือกอกัเสบ 

๙. ไมมี่ลกัษณะเป็นปฏิปักษ์ตอ่ความงาม โดยท่ีผู้ ป่วยไมรั่บทราบยินยอม เชน่ ไมว่างตะขอท่ีเห็น

ปรากฏชดัหากเล่ียงได้ใช้ซ่ีฟันท่ีอยูล่ึกทางไกลกลาง 

๑๐. สมัผสัสบท่ีสร้างและทดแทนด้วยซ่ีฟันปลอมหรือโครงสร้างอ่ืน (เชน่สว่นพกั) ต้องไมส่ร้าง

ภยนัตรายตอ่ระบบบดเคีย้ว เชน่ สร้างพืน้ท่ีสบสะดดุเม่ือเคล่ือนย่ืนขากรรไกร 

๑๑. ลกัษณะสบฟันต้องไมส่ร้างแรงเบียดแนวระนาบมากเกิน งานชิน้ใหญ่ๆ อาจเลือก 

lingualized contact occlusion 
http://www.collislab.com/cms2/uploads/lingualized%20occ%20in%20pub%20form%20Pdf%20Publication1.pdf 

๑๒. ฟัน monoplane ก็เป็นอีกทางเลือกได้ หากขากรรไกรตรงข้ามเป็นฟันปลอมทัง้ปาก 

และ RPD นัน้มีฟันหลกัท่ี prognosis ไมดี่ 

๑๓. ระนาบสบท่ีเบี่ยงไปจากปกติ ต้องได้รับการแก้ไขในระดบัสงูสดุเทา่ท่ีปัจจยัอ่ืนไมเ่ป็นข้อ

ต้องห้าม 

๑๔. ลกัษณะสบฟันต้องถกูเลือกสรร หากจ านวนซ่ีฟันใสมี่มาก วิธีการพิเคราะห์วางแผนสบฟัน

ท่ีดีอาจใช้วิธีเรียงฟันวินิจฉยัในเคร่ืองจ าลองขากรรไกรประเภทท่ีเหมาะสม 

http://www.collislab.com/cms2/uploads/lingualized%20occ%20in%20pub%20form%20Pdf%20Publication1.pdf
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๑๕. เม่ือเป็น cross arch design ได้ cross arch stabilization คือมีสว่น

โครงสร้างโยงยดึสองซีกของโค้งขากรรไกร ประโยชน์ท่ีพงึได้คือลดแรงกร 

๑๖. ฟันหลกัเอกจะประชิดเหงือกวา่ง 

๑๗. หากเป็นฟันปลอมท้ายย่ืน ฟันหลกัรองควรประชิดกบัฟันหลกัเอก หากไมมี่ปัจจยัต้องห้าม

ใดๆ 

๑๘. แรงยดึสองซีกขากรรไกรควรเทา่กนั 

๑๙. ระนาบน าต้องมีอิทธิพลตอ่การบงัคบัวิถีใส่ถอดได้จริง 

๒๐. แนวตะขอใดๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะอดุมคต ิหากเส้นส ารวจไมเ่อือ้ตอ่แบบตะขอท่ี

ต้องการใช้ จ าต้องปรับรูปเค้า contour ให้เหมาะสม 

๒๑. หากประเมินวา่กรอปรับรูปเค้าแล้ว มีผลเสียตอ่ความงาม การเส่ียงฟันผ ุอาการเสียวฟัน

อยา่งถาวร ให้เลือกการครอบฟันหรือบรูณะด้วยวิธีใดๆ ท่ีปกป้อง 

๒๒. หากฟันหลกัท่ีเลือกมีโครงสร้างไมแ่ข็งแรงพอ เชน่วสัดอุดุไมย่ดึกบัเคลือบและเนือ้ฟัน ผล

คือเส่ียงฟันแตก หากฟันหลกัผา่นการรักษาราก มีรอยอดุคอฟันขนาดใหญ่มากเส่ียงหกั และอ่ืนๆ 

ควรพิจารณาท าครอบ ท าเดือย 

๒๓. เดือยฟันส าหรับฟันหลกัท่ีผา่นการรักษารากต้องชว่ยเสริมความแข็งแรงได้จริง หลีกเล่ียง

เดือยส าเร็จรูปท่ีไมใ่ชโ่ลหะ 

๒๔. ธรรมชาตซ่ีิฟันหลกัท่ีเก หมนุ ล้ม หรือย่ืนยาว ต้องได้รับการแก้ไขอยา่งถกูวิธี การเคล่ือน

ฟันแบบย่อย minor tooth movement, crown, onlay การกรอปรับและการถอน

ฟัน อาจถกูใช้เป็นทางเลือกแก้ไข 

๒๕. วิถีใสถ่อดฟันปลอมบางสว่นถอดได้ ควรตัง้ฉากกบัระนาบสบ หากมีข้อปัจจยัจ ากดัอ่ืน วิถี

ถอดใสค่วรอยใูนทิศท่ีไมเ่กิน ๑๕ องศาของรูปทรงกรวยท่ีตัง้แกระนาบสบ ทัง้นีเ้พ่ือสะดวกตอ่การ

ใสถ่อดฟันปลอม 

๒๖. ในขากรรไกรล่างท่ีฟันไมล้่มเข้าด้านลิน้มากเกินดงักรณี Angle class 3, 

mandibular prognatism ประเภทของหนว่ยเช่ือมใหญ่ท่ีพิจารณาล าดบัแรกคือ 
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lingual bar หากมีข้อจ ากดัข้อห้าม เชน่ พืน้ชอ่งปากตืน้มาก หรือแบบท่ีต้องยึด

ฟันเข้ากบัแผน่ด้านลิน้ sublingual bar และ lingual plate คือทางเลือก

รอง 

๒๗. Labial bar  มีโอกาสใช้น้อย เว้นแตมี่พืน้ท่ีอปุสรรคด้านลิน้มาก 

กรณีขากรรลา่งสบครอบเหล่ือมขากรรไกรบน 

๒๘. Cingulum bar  และ double Kennedy bar  

  มีปรากฏใช้แถบยโุรปเหนือมากกวา่ใน USA ทางเลือกนีเ้หมาะกบั

ความสะอาด อนามยัตอ่ฟันหลกั และเหงือกวา่ง 

๒๙. Rotational design มีคา่ควรแก่การศกึษา ด ูreprint 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Rota_part_1.pdf 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Rota_part_2.pdf 

 

๓๐.  Swing-lock design 
http://161.200.36.34/ewtadmin/ewt/chuladent_web/download/Invent/swinglock.pdf 
มีคา่ควรแก่การศกึษา คลงัความรุ้จะน าสูห่นทางแก้ปัญหาได้หลายหลากวิธี หลากแบบโครงสร้าง 

๓๑. ได้แนะน าให้ศีกษางานนิพนธ์ ของ DeFranco ตีพิมพ์ใน The Dental Clinic of 

North America 1984 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6373410 

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Rota_part_1.pdf
http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Rota_part_2.pdf
http://161.200.36.34/ewtadmin/ewt/chuladent_web/download/Invent/swinglock.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6373410
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๓๒. วาดภาพและอภิปรายแสดงความแตกตา่งระหวา่ง แบบดครงสร้างท่ีรองรับด้วยฟัน

ทัง้หมด tooth-supported, tooth-borne และ ชนิดรองรับด้วยฟันหลกัและเหงือก

วา่ง tooth-tissue supported, tissue-borne ตา่งๆ ประเภท 

๓๓. ให้ความส าคญักบัต าแหนง่หนว่ยยึดรอง หรือ indirect retainer 

๓๔. หน้าท่ี indirect retainer ๕ ประการ คือ ๑ชว่ยพยงุรับ ๒ต้านการเคล่ือนหมนุชิน้

ฟันปลอมแบบหางปลา ๓หากสร้างเตรียมระนาบน า จะเสริมประสิทธิภาพแรงยดึของหนว่ยยึด

หลกั ๔ลดและป้องกนัการกระดก ๕เป็นดชันีชีช้ดัหากมีความไมแ่นบฐานฟันปลอมท้ายย่ืน 

๓๕. สงัเกตภาพสาธิตในชัน้เรียน ... ขากรรไกรล่าง Kennedy class I ควรมี ๒ ต าแหนง่

และใช้ซ่ีฟันท่ีประชิดฟันหลกัเอก ด้วยเหตผุลพยงุรับเป็นหลกั การต้านกระดกไมใ่ช ่ล าดบัต้นของ

หน้าท่ีหน่วยยึดรอง 

๓๖. สงัเกตภาพสาธิตในชัน้เรียน ... ในขากรรไกรลา่ง Kennedy class II, mod.1 ฟัน

หลกัท่ีอยูห่น้าตอ่ modification space ไมค่วรถกูจบัด้วยตะขออยา่งแนน่เกิน หาก

สว่นท้ายย่ืนไมแ่นบผิวเหงือกวา่งท้ายย่ืน ฟันหลกัซ่ีนีม้กัเสียหาย (อ้าง DeFranco) 

๓๗. ภาพสาธิตในชัน้เรียน ... Kennedy class III, และ class III, mod.1 เม่ือชอ่ง

เหงือกวา่งซ้ายขวาสมมาตร มี ๒ ถึง ๓ ซ่ีให้คดิถึง rotational design เป็นอีกทางเลือก 

๓๘. ภาพสาธิตในชัน้เรียน ... Kennedy class IV และ Rotational design 

อธิบายผลเสียบางประการ และข้อจ ากดั ของ Twin-flex design (hidden clasp) 

เร่ืองโครงสร้างผลกึโลหะเปล่ียนจากความร้อนเม่ือเช่ือมลวดเข้ากบัโครงโลหะหลอ่ 

๓๙. Laboratory remount และ clinical remount technique เป็น

วิธีการจดัการแก้ไขสมัผสัสบฟันท่ีบกพร่องอยา่งมีนยั ควรวางแผนเตรียมไว้หากจ านวนซ่ีฟันท่ีใสมี่

มากซ่ี 

เพ่ือเตมิเตม็ฐานความรู้ ให้ดเูพิ่มเตมิท่ี Contemporary partial denture design (McCracken) 

http://www.thejpd.org/article/S0022-3913(04)00504-9/abstract 

วาดภาพในชัน้เรียนเพ่ือแจกแจงลกัษณะแบบ กรอบคดิ เม่ือออกแบบลกัษณะ RPD ดงัตอ่ไปนี ้

Kennedy class I, modification - 

http://www.thejpd.org/article/S0022-3913(04)00504-9/abstract
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Kennedy class I, modification 1 

Kennedy class II, modification – 

Kennedy class II, modification 1 

Kennedy class IV 

แนะน าผู้ เรียนให้รู้จกั Equipoise design 

  

Equipoise system (a framework design concept) 

ระบบนีใ้ห้ความงามพอควร และหลีกเล่ียงการกดงดัฟันหลกั ลกัษณะเล่ียงไมว่างสว่นพกั rest ท่ีสนัขอบ 

marginal ridge ท่ีประชิดเหงือกวา่ง 

http://www.equipoisedental.com/index.php 

http://www.dentures.com.ph/equipoise-removable-partial-denture/ 

 

แสดงบทสาธิตและบรรยายในคลินิกบัญฑติฯ  ใช้เวลางาน ๑ ชม.  

การใช้ คนัโค้งใบหน้า ชนิด spring-bow เม่ือใช้งานจริงขัน้ตอนท างานไมเ่กิน ๓ นาที ผู้ ป่วยท่ีได้รับการ

บอกกลา่วและให้มีส่วนร่วมช่วย ให้ผลส าเร็จงานท่ีรวดเร็วแมน่ย ากว่าการไมใ่ห้ข้อมลูใดๆ 

แสดงข้อผิดพลาดการใช้เคร่ืองจ าลองขากรรไกรท่ีพบบอ่บ ให้ความส าคญักบัข้อมลูเร่ือง Bonwill 

triangle ขนาด ๑๐.๑๔ ม.ม. หรือ ๔ นิว้ของรูปสามเหล่ียมด้านเทา่ 

ความรู้เร่ือง คา่ระนาบสบฟันปกติท่ีสมัพนัธ์กบั Frankfort horizontal plane  10 องศา 

ความรู้เร่ือง คา่มมุ Balkwill  25 องศา 

http://www.equipoisedental.com/index.php
http://www.dentures.com.ph/equipoise-removable-partial-denture/
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ด ูhttp://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Script12Min_Balkwill_Feb2009.pdf 

และ http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Copy%20of%2020Feb_0850_AM-O-22-Chindavanig%20V.pdf 

 

การลองโครง และงานพมิพ์เหงือกว่าท้ายยื่น 

๑. ซิลิโคนเป็นวสัดตุรวจสอบความแนบโครงท่ีมีประสิทธิผลเหนือวสัดอ่ืุนใด Brudvik J ได้กลา่วไว้

ในหนงัสือ Advanced Removable Partial Dentures 

๒. การควบคมุความหนืดวสัดพุิมพ์ปากสว่นท้ายย่ืนเป็นข้อจ าเป็น  เชน่เดียวกบัการจดัการจงัหวะ

เวลาเพ่ือให้ได้ขอบเขตสว่นฐาน 

 

การลองฟัน บันทกึสัมพันธ์ขากรรไกร 

ให้ความส าคญักบัเทคนิค การ manipulate ขากรรไกร, ภาษาท่ีใช้ส่ือสารกบัผู้ ป่วย, รายผู้ ป่วยท่ีมี

ปัญหา บนัทกึสมัพนัธ์ขากรรไกร และท่ีมิได้กลา่วถึงคือ บนัทกึการเคล่ือนด้วย gothic arch tracing 

  

http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Script12Min_Balkwill_Feb2009.pdf
http://www.dent.chula.ac.th/download/Invent/Copy%20of%2020Feb_0850_AM-O-22-Chindavanig%20V.pdf
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 intraoral, extraoral registration 

การส่งมอบฟันปลอมและตดิตามผล ปรับแต่ง 

การกลับมาตรวจเป็นระยะหลังใส่ฟัน 

 

เม่ือต้องเปล่ียนแปลงบูรณะมิตดิิ่ง 

Indications เม่ือความงามและการถนอมรักษาอวยัวะท่ีเหลือเป็นเร่ืองวิกฤต 

กระบวนวิธี และปัจจยัตดัสินใจวา่ มิติดิง่สญูเสียไปเท่าใด ความเป็นไปได้ด้วยปริมาณเทา่ใดท่ีจะคืนมิติ 

วิธี diagnostic tooth setup เป็นเร่ืองจ าเป็น 

ให้ความส าคญักบัการบนัทกึคา่มมุคอนดายล์อยา่งจ าเพาะบคุคล นยัของ immediate side-shift 

เทคนิค split-cast ชว่ยให้งานง่ายขึน้อยา่งไร 

การใช้ฟันปลอม ARPD และ resin onlay หรือ polycarbonate crown เพ่ือการ

เปล่ียนแปลง ทดสอบลองด้วยระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

การใช้ suck-down technique จากแผน่ acetate เพ่ือท า composite onlay  
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บทวิเคราะห์และวิจารณ์ ความสมบูรณ์ลักษณะแบบฟันปลอม 

      

   

ตวัอยา่ง ภาพแบบฟันปลอม MRPD ประกอบงานวิเคราะห์ วิจารณ์ ปรับปรุงแบบโครงสร้าง 
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ตวัอยา่ง ภาพแบบฟันปลอม MRPD ประกอบงานวิเคราะห์ วิจารณ์ ปรับปรุงแบบโครงสร้าง 
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กิจกรรมชัน้เรียน มอบหมายงานน าเสนอสรุปใจความ ข้อมลู และแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ จากบทคดัย่อ

งานนิพนธ์ท่ีคดัสรร 10 – 12 เร่ือง เวลาน าเสนอกลุม่ละ 5-7 นาที ตอบค าถาม 3 นาที รวมใช้เวลาไม่

ควรมากกวา่ 120 นาที 

 

  

ลกัษณะชดุเข็มกรอท่ีจดัส าหรับงานฟันปลอมบางสว่นถอดได้ อธิบายผลดี ข้อระวงั เทคนิคใช้งาน 

 

 

ข้อคิด 

 “การพลิกแพลงใดๆ หากเกิดผลลพัธ์ท่ีมีประโยชน์ หรือเป็น

ประโยชน์สขุ และไมเ่ป็นโทษตอ่ผู้ใด นัน่เป็นความต่ืนเต้น และเป็นสิ่งท้าทาย” 

“ผลการพลิกแพลงอย่างเห็นอนาคตท่ีส าเร็จ คือบทพิสจูน์ฝีมือ”                               วิเชฏฐ์ จินดาวณิค 

๒๕๕๘ 


