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“ขอถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง 
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนที่หนึ่ง 

ลาภ ทรัพย และเกียรติยศ จะตกมาแกทานเอง 
หากทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ”์ 

พระบรมราชชนก 
 
 
 
 

พระบรมราชโองการ 
  ขาราชการที่มีความสามารถ  ตองมีความรูครบสามสวน คือ  ความรูวิชาการ   
ความรูปฏิบัติการ  และความรูคิดอานตามเหตุผล  ตามความเปนจริง  ตองมีความจริงใจ และความ
บริสุทธิ์ใจในงาน  ในผูรวมงาน  ในการรักษาระเบยีบแบบแผนความดงีาม  ความถูกตองทุกอยางใน
แผนดิน  ตองมีความสงบ  และหนกัแนนในกาย ในใจ ในคําพูด  ตองสํารวจดูความบกพรองของ
ตนเองอยูสม่ําเสมอ  แลวปฏิบัติแกไขเสยีโดยเรว็  ไมปลอยใหเจริญงอกงามทําความเสียหายใหแกการ
กระทําความคดิ  และการงาน 
                พระตําหนักภพูิงคราชนิเวศน 
                     วันที่  ๒  มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานแกขาราชการพลเรือนทั้งหลาย 
เนื่องในวันขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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สมมุติฐานไมเคยเปนจริง 
 
 สมมุติฐานไมอาจพิสูจนได หากแตไดรับการรับรองสนับสนุน หรือปฏิเสธไม
ยอมรับ 
 นักวิจัยทั้งหลาย ตางศึกษาคนหารายละเอียดที่ซับซอน ถึงความสัมพันธ และ
แนวโนมตาง ๆ ในกระบวนการประมวลขอมูลเพื่อวิเคราะห 
 เหลารายละเอียดที่ซับซอนนี้เอง  ที่ถูกประมวลเขา เพื่อทดสอบสมมุติฐานนั้น 
 หากความซับซอนไดทําใหสมมุติฐานกระจางได สมมุติฐานนั้น ยอมไดรับการ
ยืนยันรับรอง 
 ครั้งใดก็ตามที่สมมุติฐานไดถูกตรวจสอบ  และเขาไดกับขอมูลทั้งหลาย ก็จะเปนที่
ใชอธิบายวา  สิ่งตาง ๆ  ทาํงานหรือเกิดขึ้นไดอยางไร 
 อยางไรก็ตาม งานวิจัยข้ันตอไป ในรายละเอียดที่เพิ่มพูนซับซอนมากขึ้นอีก อาจ
กอใหเกิดความประหลาดสงสัยไดวา มีขอบกพรอง  และเมื่อขอบกพรองในรายละเอียด
นั้น ไมอาจเขากันไดกับสมมุติฐานเดิม สมมุติฐานนั้นยอมไมเปนที่ยอมรับ หรอืตอง
เปลี่ยนแปลง 
 จากนั้น ตองทดสอบสมมุติฐานที่ปรับเปลี่ยนไปนั้นซ้ําอีก  แต แมผลจะรับรอง
หรือปฏิเสธสมมุติฐานนั้นอยางไร    เรา – มนุษยทั้งหลายยอมเขาใจโลกนี้ดีขึ้น 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry 
Chulalongkorn University, 34 Henri Dunant Road 
Patumwan, Bangkok 10330, Thailand 
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คํานํา งานเผยแพร คร้ังท่ี  ๓ 
งานปรับปรุงและเผยแพรคร้ังนี้ ไดขัดเกลาสํานวนภาษาและปรับแตงคําศัพท  เพื่อความ

ถูกตองและเพื่อความเขาใจของผูศึกษา  ดวยผลกระทบจากพัฒนาการดานระบบคณิตกรณหรือ
คอมพิวเตอร   ประกอบกับราคาเทคโนโลยีและบริภัณฑที่เกี่ยวของ เปล่ียนแปลงไปมากในชวงทาย
ทศวรรษนี้  ดังนั้นการเขาถึงเนื้อหาอาจสะดวก ดวยการอานที่หนาจอภาพจากแผนบันทึกขอมูล แทน
หนากระดาษ  อีกทั้งสามารถแกไข ทําสําเนา และพกพางานนี้ไดงาย เพื่อกระจายใชในหมูนิสิต 
นักศึกษา และบัณฑิต 

 คาดหวังวาการเผยแพรงานวิชาการภาษาไทย ลักษณะเสมือนธรรมนูญวิชาการสาขานี้  จะมี
สวนเสริมพัฒนาการงานทันตกรรมประดิษฐไทย ทั้งดานการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานทั่วไป 

อนึ่ง คงมีศัพททางวิชาการบางคําที่คงไว  และตางจากศัพทบัญญัติ แมวาไดมีการปรับและ
ตีพิมพประกาศศัพทใหมโดยคณะกรรมการบัญญัติคําศัพทแลวก็ตาม ทั้งนี้เพราะมีความเห็นวา ส่ือ
ความหมายไดตรง  และกระชับ  ผูเขียนพรอมนอมรับคําวิพากษจากชุมชนผูรูศาสตรจําเพาะนี้  
ขอผิดพลาดใดที่เกิดขึ้น  ผูเขียนขอนอมรับไวโดยดุษฎีแตเพียงผูเดียว 

ทายสุดนี้หวังจะเห็นการวิวัฒนทางวิชาการทันตกรรมประดิษฐไทยอยางตอเนื่องตลอดไป 
วิเชฏฐ  จินดาวณิค            ๙  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

Preface to the third edition, 2007 
  Improvement of this edition on purposes of correcting and making the text to apprehend in 
Thai are language refinement and vocabulary adjustment. By the end of this decade, there are 
impact on computer system development, cost of technology, and its armamentarium. Instead of 
reading a paper, reaching the context may become conveniently on a computer screen. 
Supplementing with a CD-ROM, therefore, text correction, carrying availability and duplication 
will be advantages for students and scholars. Regarding to dental education and daily practice, I 
wish the publication in prosthodontics whereof similar to academic constitution will take part in 
Thai prosthodontic progression. Even though Thai Nomenclature Committee had published and 
reedited new terms, some technical terms in this paper are remain unchanged. However, it is 
personal preference for the meaning and the concise form. It would be my appreciation to receive 
criticism from community scholars in this specific subject. Mistakes and corrective measures those 
may appear in this publication are my own responsibility. Lastly, I wish to see Thai academy in 
prosthodontics continuously glory forever long. 
Vichet Chindavanig                                                         June 9, 2007 
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 ง.  การพิมพปากขั้นสุดทาย      60 
 จ.  ช้ินหลอตาง ๆ        61  
 ฉ. การลองโครงโลหะ       61 
 ช. การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร    62 
 ซ. การสบฟน        63 
 ฌ. การลองฟนปลอมบางสวนชนดิถอดไดที่แตงขี้ผ้ึงแลว   64 
 ญ. ขอพิจารณาดานความงาม      65 
 ฎ. แรกใสฟนปลอม       65 
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 ข. การปรับแกไขกระบวนการตรวจวนิิจฉัย    67 
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บทวิทยาการ 
     หลักการ แนวคิด และขอปฏิบัติในงานทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. 2532 

   โดยบัณฑติสมาคมฟนปลอมทันตกรรมประดิษฐ (แหงประเทศสหรัฐอเมริกา) 
ถอดความ-เรียบเรียง ครั้งแรกเมื่อปพุทธศักราช ๒๕๓๘โดย ทนัตแพทยวิเชฏฐ จินดาวณิค 

 
     คํานํา จากผูถอดความ-เรียบเรียง 

           หลักการ แนวคิด  และขอปฏิบัติในงานทันตกรรมประดิษฐ  เปนบรรณสารสาํคัญ 
ที่บัณฑิตสมาคมฟนปลอมทันตกรรมประดิษฐ    (Academy   of  Denture   Prosthetics)  
ไดใชความพยายามอยางตอเนื่องเรียบเรียงขึ้น    และไดตีพิมพ ในวารสารงานทันตกรรม
ประดิษฐ      (The  Journal   of Prosthetic   Dentistry)   ฉบับที่ 61  หมายเลข 1  หนาที่  
88-109 ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2532   ถือไดวาขอเขียนนี้ มีคุณคาเสมือนธรรมนูญ
อางอิงที่ใชนําทางสูการปฏิบัติงานทันตกรรมประดิษฐสาขาตาง ๆ  เชน   ฟนปลอมทั้งปาก  
ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได   ฟนปลอมติดแนน   งานบูรณะชองปากและใบหนา  และ
งานทันตกรรมรากเทียม งานถอดความ-เรียบเรยีงนี้ ผูเขียนไดพยายามรักษาเนื้อหา และ
ปรับรูปประโยคภาษาไทย  ใหมีความหมายเทียบเคียงกับตนฉบับเดิม ที่เปนภาษาอังกฤษ 
และแปล-ถอดความคําศัพททางวิชาการ ทีบ่างคํายังมิไดบัญญัติเปนภาษาไทยโดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพททางทันตกรรม   สํานวนภาษาในบทความนี้   ไดพยายามให
เปนศัพทภาษาไทยทางวิชาการที่เขาใจไดงาย   หวังอยางยิ่งวาขอผิดพลาดใดที่เกิดขึ้นใน
บทความนี้  ปราชญเมธี ผูรูทั้งหลายจะใหคําแนะนําที่เปนประโยชน เพื่อแกไขใหสมบูรณ
มากขึ้นในโอกาสตอไป  ทั้งนี้หวังวาทันตแพทยไทย นิสิต และนักศึกษาทันตแพทย
ทั้งหลาย จะสามารถเขาถึงเนื้อหาบทความที่เปนภาษาไทยไดอยางรวดเร็วสมบูรณ ยึดเปน
แนวปฏิบัติสําหรับการทํางาน และไดใชประกอบการศึกษาวิชาทันตกรรมประดิษฐ    อัน
จะสงผลทางบวกตอมาตรฐานงานในสาขานี้ตอไป 
 
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ  คณะทันตแพทยศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
34 ถนนอังรีดูนังต  ปทุมวัน  กรุงเทพ 10330 
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หมวดที่หนึ่ง 
หลักการ แนวคิด และการปฏิบัติงานตาง ๆ ทางทันตกรรมประดิษฐ ค.ศ. 1989 

 
บทนํา 

     งานฉบับนี้เปนความพยายามครั้งสําคัญ  ที่บณัฑิตสมาคมฟนปลอมทันตกรรมประดิษฐ 
(Academy of  Denture Prosthetics) ปรับปรุงหลกัการ แนวคิด และ ขอปฏิบัติตองานทาง
ทันตกรรมประดิษฐ เปนฉบับที่ 7 โดยไดรับการตอบสนองจาก องคกร 11 แหง   ผิดกบั
งานฉบับที่ 6 ไดรับเพียง 3 แหง   คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนขอความที่มีอยูเดิม จน
ปรากฏเปนขอความใหมตาง ๆ นี้ ไดมาจาก บัณฑิตสมาคมฟนปลอมทันตกรรมประดิษฐ
บัณฑิตสมาคมครอบ และ สะพานฟนทันตกรรมประดิษฐอเมริกัน  (The American  
Academy of Crown and Bridge Prosthodontics), บัณฑิตสมาคมทันตกรรมเสริมความงาม
อเมริกัน  (The American  Academy of  Esthetic Dentistry), บัณฑิตสมาคมทันตกรรมราก
เทียมอเมริกัน (American  Academy of  Implant Dentistry), บัณฑิตสมาคมทันตกรรม-
ประดิษฐชองปาก และ ใบหนาอเมริกัน  (American  Academy of  Maxillofacial  
Prosthetics),  บัณฑิตสมาคมทันตกรรมประดิษฐอเมริกัน  (American  Academy of 
Prosthetics),   บัณฑิตสมาคมปริทันตวิทยาวิทยาอเมริกัน      (American    Academy    of   
Periodontology),    วิทยาลัยทันตแพทยสาขาทันตกรรมประดษิฐอเมริกัน (The American 
College of  Prosthodontists),  บัณฑิตสมาคมทันตกรรมประดิษฐ ภาคตะวันตกกลาง   
(The  Midwest  Academy  of  Prosthodontics),  ชมรมศาสตรเครื่องเคี้ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Gnathological Society), ชมรมทันตกรรมประดษิฐ
แหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (The  Northeastern  Prosthodontic Society)  และ ชมรม
ทันตแพทยสาขาทันตกรรมประดิษฐฝงแปซิฟค    (The   Pacific  Coast  Society  of  
Prosthodontists) 
          บางองคกร  เชน บณัฑิตสมาคมฟนปลอมทันตกรรมประดิษฐ ไดมีการแสวงหาการ
ตอบสนองขอมูลจากสมาชิกองคกรอ่ืนโดยการทํางานของคณะกรรมการขององคกรนั้น ๆ  
กอนที่จะมีการนําเสนอขอมูลทั้งหมดไปยังองคกรที่มีสวนรวม เพื่อตรวจสอบ และแกไข
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ใหดีขึ้น  คาํแนะนําทั้งหมดนี้ไดรับการขัดเกลาจากคณะกรรมการของบัณฑิตสมาคมฟน-
ปลอมทันตกรรมประดิษฐเปนขั้นสุดทาย จากนั้น คําแนะนําเหลานี้ไดรับการขัดเกลาอีก
ครั้งหนึ่ง และนําเสนอ เพื่อขอการรับรอง จากสมาชิกสมาคมบัณฑิตสมาคมฟนปลอม- 
ทันตกรรมประดิษฐ การรับรองนี้ตองมีคํายืนยัน ดวยการลงคะแนนเสียงจากจํานวน
สมาชิกเปนอยางต่ําถึง 85 เปอรเซนต   จึงไดรับการตีพิมพ 
          บัณฑติสมาคมฟนปลอมทันตกรรมประดิษฐ  รูสึกเปนหนี้บุญคุณ ตอ องคกรตาง ๆ 
ที่รวมมือในการนี้เปนอยางมาก  การวางรูปแบบบทความ ไดรับคําแนะนําจาก วิทยาลัย
ทันตแพทยสาขาทันตกรรมประดิษฐ   นอกจากนี้ สวนของการพิจารณาความทางกฎหมาย
ไดรับการพัฒนาปรับปรุงโดย   ทนัตแพทยเบอรตัน อาร.พอลแลค (Dr. Berton R. 
Pollack) ผูซึ่งเปนนักกฎหมายและทันตแพทย จากโรงเรียนทันตแพทย ณ มหาวิทยาลัย
แหงรัฐนิวยอรก   เมืองสโตนนี่บรูค (State University of New York at Stonybrook) 
          กิจกรรมของคณะกรรมการในครั้งนี้     ไดรับการสนบัสนุนจาก กองบรรณาธิการ
แหงวารสารงานทันตกรรมประดิษฐ จากสมาพันธองคกรทันตกรรมประดิษฐ (Federation 
of Prosthodontic Organizations) และไดรับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อการศึกษา และ 
วิจัยงานทางทันตกรรมประดิษฐ (The Education and Research Foundation of 
Prosthodontics) การสนับสนุนทางการเงิน ไดจากแตละองคกร ที่มกีิจกรรมโดย
คณะกรรมการขององคกรนั้น ๆ 
          วัตถุประสงคตาง ๆ ของหลักการ แนวคิด และขอปฏิบัติ สําหรับงานทันตกรรม
ประดิษฐป พ.ศ. 2532 ไดแก 
          ประการที่หนึ่ง  เพื่อจัดหาหลักการ  แนวคิด  และ ขอปฏิบัติที่จะใชอางอิงสําหรับ
ทันตแพทยเฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ  และทันตแพทยทั่วไป ซึ่งหลักการนี้ได
เปนที่ยอมรับ และปฏิบตัิโดยทันตแพทยผูนําทางสาขาทันตกรรมประดษิฐ 
          ประการที่สอง   เพื่อจัดหาปจจุบันมาตรฐานที่ยอมรับแลว โดยเฉพาะในสวนที่ยัง
ขาดงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตรที่ไดมีการพิสูจน หลักการ แนวคิด  และแนวปฏบิัติเหลานั้น 
          ประการที่สาม เพ่ือเปนแนวทาง ชวยเหลือนักศึกษาทันตแพทย ทั้งระดับกอน
ปริญญา และ หลังปริญญา   โดยเฉพาะนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมประดิษฐ ตอ
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การเขาถึงคุณคาของแนวคิดตาง ๆ  ที่ไดถูกนําเสนอเขาเปนประสบการณ ระหวางการเลา
เรียนศึกษา 
          การศกึษาคนควาครั้งแรกไดเริ่มเมื่อป พ.ศ. 2500 โดยการนําของทันตแพทย ลูเซิน จี 
จอรแดน (Dr. Luzerne G. Jordan), แฟรงก เอ็ม ล็อต (Frank M. Lott) และรัสเซล ดับเบิ้ลยู 
เทนช (Russell W. Tench) งานพิมพที่ผลิตออกมาอยางตอเนื่องหาฉบับ ไดรับการ
สนับสนุน โดย คณะบุคคลผูนําดังตอไปนี้ คือ ทันตแพทย จอรจ ฮ้ิวเชส (George Hughes), 
โอ เอ็ม ดรีเซน (O.M. Dresen), วิคเตอร เอช เซียร  (Victor H. Sears), ลีรอย อี.เคริท 
(Leroy E. Kurth), เอส โฮเวริ์ด เพน (S. Howard Payne),  เชสเตอร เค เพอรี่ (Chester K. 
Perry), ริชารด คินเกอรี ่ (Richard Kingery), วิคเตอร แอล สเตฟเฟล (Victor L. Steffel), 
อารเทอร อี อัล (Arther E. Aull), โอ ซี แอพพลิเกต (O.C. Appligate),  เดวิส แฮนเดอรซัน 
(Davis Handerson), เฮนรี่ อี อีเบล (Henry E. Ebel), ไอ เคนเนท อดิสแมน (I. Kenneth 
Adisman),  ชารล  โบเลนเดอร (Charls Bolender), และ  แจ็ค เพรสตัน (Jack Preston) 
        สมาชิกทั้งหลาย ของหนวยปฏิบัติงาน เรื่อง หลักการ แนวคิด และขอปฏิบัติในงาน
พิมพครั้งที่ 7 ประกอบดวยทันตแพทย เดล อี สมิท (Dale E. Smith) เปนประธาน 
ทันตแพทยอารเธอร โอ ราหน (Arther O. Rahn) และทันตแพทย เนท บ ีแวน โรเกล (Ned 
B. Van Roekel) 
        คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คือ  ทันตแพทย  หลุยส  เจ. เบาเชอร (Louis J. 
Boucher), ฟรานซิส วี แพนโน (Francis V. Panno) และ จอรจ อี สมัทโก (George E. 
Smutko) 

       
 นําเสนอดวยความนับถือโดย  

     ทันตแพทย เดล อี สมิธ (Dale E. Smith)  
ประธานกรรมการ บทความ หลักการ แนวคิด และขอปฏิบัติ 

 
หลุยส เจ เบาเชอร , ฟรานซิส อี แวน โรเกล,  

อารเธอร โอ ราหน, จอรจ อี สมัทโก, เนท บ ีโรเกล, เดล อี สมิท         
คณะกรรมการ บทความ หลักการ แนวคิด และขอปฏิบัติ 
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หลักการ แนวคิด และขอปฏิบัติในงานทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. 2532 มีโครงสรางเนื้อหา 
ดังหัวขอตอไปนี้ 
 
          แนวทาง และโครงสรางเนื้อหาหัวขอตาง ๆ 
          นิยาม 
          การรวบรวมขอมูลเพื่อการวินิจฉัย 
          การวนิิจฉัยโรค และการวางแผนรักษา 
          การทํานายโรค 
          งานบูรณะกอนการรักษา 
          การปฏิบัติตออวัยวะในชองปาก 
          การประเมินผล และการปรับแตงอยางละเอียด 
          การรักษาทางทันตกรรมประดษิฐ การวางแผนการรักษา 
          I    พ้ืนฐานทั่วไปของงานทันตกรรมประดิษฐสาขาตาง ๆ 
          II   ฟนปลอมชนิดติดแนน 
          III ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
          IV ทันตกรรมประดิษฐ สําหรับชองปากและใบหนา 
          V การบูรณะดวยรากเทียม 
          วัสดุและเครื่องมือ 
          VI เครื่องจําลองขากรรไกร หรือ กลอุปกรณขากรรไกรจําลอง (articulator) 
          งานบูรณะชั่วคราว 
          บุคลากรระดับรอง และคําสั่งงาน 
          ขอพิจารณาดานกฎหมาย 
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คําจํากัดความ 
1.งานทันตกรรมประดิษฐเปนสาขาหนึ่ง ของวิชาทันตแพทยศาสตร ที่เกี่ยวของกับ การ
บูรณะ ดวยวัสดุประเภทตาง ๆ ที่ประดิษฐขึ้น และคงไวซึ่งการทํางาน ของชองปาก   
ความสะดวกสบาย   ความงามที่มองเห็นได   สุขภาพอนามัยของผูปวยที่เกิดขึ้นโดยการ
บูรณะฟนธรรมชาติ   และ/หรือ ทดแทนฟนธรรมชาติที่สูญเสียไป อวัยวะในชองปากที่
เกี่ยวของ และรวมถึงอวัยวะของใบหนาและขากรรไกร  
2.งานทันตกรรมประดิษฐประเภทติดแนนเปนสาขาหนึ่ง ของวิชาทันตกรรมประดิษฐที่
เกี่ยวของกับ การทดแทน และ/หรือ การบูรณะฟนดวยวัสดุ ที่ไมสามารถถอดออกจากปาก
ได 
3.งานทันตกรรมประดิษฐประเภทถอดได เปนสาขาหนึ่งของสาขาทันตกรรมประดิษฐ ที่
เกี่ยวกับการทดแทนฟน และอวัยวะในชองปาก ที่เกี่ยวของสําหรับผูปวยที่มีฟนไมครบ
ดวยฟนปลอมที่สามารถถอดออกจากปากได 
4.งานทันตกรรมประดิษฐของใบหนาและขากรรไกร เปนสาขาหนึ่งของวิชาทันตกรรม
ประดิษฐที่เกี่ยวกับงานบูรณะ และ/หรือ การทดแทนอวัยวะของชองปากและอวัยวะของ
ใบหนาที่เกี่ยวของดวยวัสดุ ซึ่งชิ้นงานนี้อาจถอดไดหรือถอดไมได 
5.รากเทียมในงานทันตกรรมประดิษฐ   เปนงานทันตกรรมประดิษฐสวนหนึ่ง ที่เกี่ยวกับ
การบูรณะโดยใชรากเทียม 
 
การรวบรวมขอมูลเพื่อการตรวจวินิจฉัย 
1.นัดครั้งแรก ผูปวยจะถูกกระตุนใหอธิบายประวัติ และประสบการณ ดานการแพทยและ
ทันตกรรม เพื่อแปลผลเรื่องที่ผูปวยสนใจ ทันตแพทยตองบันทึกความสนใจ ความ
ตองการ และความคาดหวังของผูปวยนั้น ๆ 
2.การวินิจฉัย อาจจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ คือ ประวัติทาง
การแพทย และทางทันตกรรม การตรวจในชองปาก การสํารวจภาพรังสี ชิ้นหลอเพ่ือ
การศึกษา การปรึกษากับบุคลากรการแพทยสาขาอื่นและการทดสอบชั่วคราว   ซึ่งอาจ
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รวมถึงขั้นตอนการรักษาโดยงานทันตกรรมประดิษฐเบื้องตน เชน ฟนปลอมเพื่อการ
วินิจฉัย ฟนปลอมเพื่อการทดสอบและการศัลยกรรม 
3.แบบเอกสารการตรวจที่เปนมาตรฐาน อาจถูกนํามาใชรวมระหวางการตรวจชองปาก
และชองคอสวนที่มองเห็นได โครงสรางที่เกี่ยวกับชองปาก ตอมน้ําเหลือง ควรไดรับการ
ตรวจดวย สําหรับผูปวยที่มีความตองการพิเศษอาจตองรับการวินิจฉัยโดยวิธีการอื่น ๆ 
เชน วิเคราะหการออกเสียง ทดสอบทางจิตวิทยา วิเคราะหการสบฟน   กระบวนการ
ทดสอบการออกเสียง ตรวจวิเคราะหตอมน้ําลาย (Sialography) การใชภาพถาย และ
วิธีการทดสอบอื่น ๆ 
4.ชุดคําถามเกี่ยวกับประสบการณทางทันตกรรมที่ผูปวยเคยไดรับ จะใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการเปดคําถามสัมภาษณ 
5.ระหวางการรักษา ทันตแพทยควรพิจารณาแนวโนมที่ผูปวยอาจมีโรคติดตอ ซึ่งตอง
ดําเนินการ ตามแนวทางของสมาคมทันตแพทยอเมริกัน (ADA) และ หนวยกลางควบคุม
โรคแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S Centers for Disease Control) 
6.การประเมินทางจิตวิทยาจะเปนประโยชนตอผูปวย มีคาตอการวินิจฉัย และวางแผนการ
รักษาผูมีความพิการทางใบหนา และชองปาก 
7.ผูปวยที่มีฟนธรรมชาติควรไดรับการตรวจสภาวะของอวัยวะปริทันต รวมถึงการตรวจ
ทางคลินิก และทางรังสี การตรวจหาความลึกของรองปริทันต และการประเมินสภาวะ
โรคปริทันต 
 
การตรวจวินิจฉัย  และการวางแผนการรักษา 
1.การตรวจวินิจฉัย คือ การบอกถึงธรรมชาติของโรค 
2.สวนระดับลึก ของความรูตาง ๆ ทางวิชากายวิภาคศาสตร คัภพะวิทยา (Embryology)   
ฮิสโตวิทยา   จุลวิทยา   พยาธิวิทยา   จิตวิทยา ชีววิทยา เภสัชวิทยา และสรีรวิทยาการ
ทํางานของชองปาก เปนปจจัยที่ชวยเพิ่มพูนขีดความสามารถการวินิจฉัยโรค 
3.ทันตแพทยควรสามารถกําหนดพิสูจน และ บันทึกลักษณะของโรคตาง ๆ ที่กําลังเปนอยู 
และการบกพรองของอวัยวะ หรือ การทํางานบกพรองของอวัยวะที่เปนผลจากโรค
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เหลานั้น เมื่อเปนที่บงชี้ ทันตแพทยสมควรสงตอผูปวยไปยังแพทย หรือบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญดานนั้น ๆ เพื่อชันสูตรและรักษาตอไป 
4.รอยโรค หรือ การบกพรองของอวัยวะชองปากและบริเวณใบหนา อาจเปนมาแตกําเนิด 
เกิดขึ้นภายหลัง   หรือเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาของตัวออนขณะเติบโตในครรภ 
5.โครงสรางของอวัยวะที่ชวยเหลือหรือนํามาซึ่งการพยุงรับ กอใหเกิดความเสถียร หรือ
เพื่อการยึดอยูของชิ้นงานอวัยวะเทียม ควรไดรับการปกปองเก็บไว           
6.ทันตแพทยควรมีความเขาใจลักษณะการเจริญเติบโตที่ปกติ เพื่อสามารถบอกได ถึง
ความเบี่ยงเบนแปรปรวนที่ไดเกิดขึ้น และประเมินได 
7.ทันตแพทยควรมีความเขาใจ เรื่องกระบวนการหายของแผลในชองปาก และอวัยวะ
โดยรอบของกระดูกและเยื่อออน 
8.การอักเสบ  อาจเปนสาเหตุตอการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะที่ปรากฏเห็น  และ 
เปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของเยื่อออนในชองปาก 
9.การตรวจทางปริทันตจําเปนตองประเมินขอมูลตอไปนี้ 

ก. ลักษณะพยาธิสภาพทางปริทันตทั่วไป   รวมถึงการประเมิน 
     รูปโครงภายนอกของเหงือกและอวัยวะขางเคียง 
ข. ระดับการอักเสบของเหงือกที่เปนอยูในขณะนั้น 
ค. วัดความลึกรองปริทันต เพื่อกําหนดระดับเหงือกยึด และ 
     ชวยใหขอมูลสุขภาพพื้นที่ใตผิวเหงือก 
ง. สภาพที่ปรากฏ และ การกระจายของแผนคราบจุลินทรีย 
    และหินน้ําลาย 
จ. ระดับการโยกของฟน 
ฉ. มีปริมาณ และคุณภาพภาพรังสีเพียงพอ 
ช. บันทึกระดับการสูญเสียเหงือกยึด  

10.หากตองผาตัดเพื่อหาชนิดโรค ควรสงตอผูปวยไปยังทันตแพทยปริทันตผูเหมาะสม   
11.ทันตแพทยและผูปวยควรเขาใจผล และปฏิกิริยาของยา 
12.เยื่อออนในชองปากจะถูกรบกวนจากฟนปลอมถอดไดที่กําลังใสอยูขณะนั้น 
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13.การบดกัดฟน (Bruxism) อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการทําลาย ตอเนื้อเยื่อที่
รองรับฟนปลอมถอดได 
14.ลักษณะความหนาแนนของกระดูกที่ปรากฏจากภาพถายรังสี มิไดมีความหมายเสมอวา 
ไดมีการตอบสนองอยางที่ตองการ จากการรับแรงจากฟนปลอม ดวยเหตุที่การสนองตอบ
ตอแรงอยางเหมาะสม อาจพบไดทั้งในกระดูกที่มีลักษณะหนาแนน และกระดูกที่พรุน 
15.การละลายตัวของกระดูกอาจเกิดไดจากสหปจจัย 
16.อายุวัย เปนสาเหตุหนึ่งตอความเปลี่ยนแปลงของอวัยวะ และ หนาที่ของเนื้อเยื่อตาง ๆ 
การเปลี่ยนแปลงนี้ อาจมีผลตอการตอบสนองของผูปวยตอฟนปลอม 
17.การสูญเสียมิติกระดูกที่รองรับฟนปลอมประเภทตาง ๆ อาจนําไปสูการสูญเสีย มิติดิ่ง
สบฟน (Vertical Dimension of Occlusion) 
18.โดยทั่วไปการกําหนดมิติดิ่งสบฟน เปนเรื่องของกระบวนการ การตัดสินใจ ที่ปกติ
วิธีการและแนวทางที่ใชจะรวมถึงหัวขอตาง ๆ ตอไปนี้ 

ก.  การวัดระยะ 3 ม.ม. นอยกวามิติดิ่งขณะพัก (Physiologic rest dimension) 
ข.  การประเมินระยะแคบสุดขณะพูด   (Closest speaking space) 

            ค.  การรับรูทางสัมผัส (Proprioception) หรือทางเลือกของผูปวย           
 ง.  การกลืนใชแทงกรวยขี้ผ้ึงชนิดนิ่มบันทึก (Swallowing on soft wax cones) 
            จ.  ความสัมพนัธแนวขนานระหวางสันเหงือกบนและลาง 
            ฉ. ประเมินลักษณะปรากฏทั่วไปของใบหนาสวนกลาง เมื่อมองดานขาง 
19.มิติดิ่งขณะพัก เปนเพียงตําแหนงหนึ่งของทาพักที่อาจเปลี่ยนแปลงได 
20.การบันทึกความสัมพันธของขากรรไกรบน-ลาง เมื่อขากรรไกรลางอยู ณ ตําแหนง 
ทายสุดของการหมุน (Terminal Hinged Position) พิจารณาไดวา เปนองคประกอบจําเปน 
ตอสรุปขอวินิจฉัยโรค 
21.การปรับเปลี่ยนมิติดิ่งสบฟน ตองการการตัดสินใจที่ดี และระมัดระวังเปนอยางยิ่ง เมื่อ
ตําแหนงมิติดิ่งเดิมจะตองถูกปรับเปลี่ยน จําเปนทดลองตําแหนงใหมเปนระยะเวลาหนึ่ง 
เพื่อยืนยันวาตําแหนงนั้นเปนตําแหนงใหมที่รางกายยอมรับได 
22.ตําแหนงสบที่มีฟนสัมผัสกันมากที่สุดนั้น   ฟนหลังควรสัมผัสกันอยางกลมกลืน การ
สบสัมผัสที่ผิดปกติ อาจเปนสาเหตุตอการเปลี่ยนตําแหนงของขากรรไกรลาง 
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23.การสบฟนที่เกิดขึ้นโดยงานทันตกรรมประดิษฐประเภทตาง ๆ   ควรประเมินผลเปน
ระยะ ๆ 
24.แบบจําลองฟนและขากรรไกรหรือชิ้นหลอศึกษา ที่ยึดอยูในตําแหนงถูกตองนั้น เปน
สิ่งจําเปนตอการวินิจฉัยโรค และการวางแผนรักษา 
25.แผนการรักษา การเตรียมชองปาก และการออกแบบฟนปลอมชนิดถอดได ถือเปน
ความรับผิดชอบโดยตรงของทันตแพทย   กอนเตรียมชิ้นหลอหลัก (Master cast) และ
สงไปยังชางทันตกรรมหรือหองปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ เพื่อทําโครงสรางฟน
ปลอม 
26.เครื่องสํารวจทางทันตกรรม (Dental surveyor) ใชชวยวิเคราะห   พ้ืนผิวสวนแข็ง และ
สวนออน ของอวัยวะในชองปากและขากรรไกร 
27.ปจจัยเลือกฟนหลักของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ประกอบดวย 
               ก. อัตราสวนความยาวระหวางซี่ฟนและรากฟน 
               ข. จํานวนรากฟน 
               ค. รูปลักษณะ และความโคงรากฟน 
               ง.  ปริมาณกระดูกรองรับ 
               จ. การลมเอียงของฟน (ตําแหนงในขากรรไกร) 
               ฉ. การโยกของฟน (สุขภาพของเยื่อปริทันต) 
               ช. การประเมินแรงเครียด 
               ซ.  การตอบสนองตอแรงเครียดในอดีต 
               ฌ.  ความสามารถตอการบูรณะไดของฟน 
               ญ. ความสัมพันธการสบฟน 
               ฎ. รูปเคาซี่ฟน (Crown contour) 
               ฏ. การควบคุมแผนคราบจุลินทรีย 
               ฐ. ความตองการใชงานที่ใกลจะเกิดขึ้น 
28.ขั้นตอนแผนรักษาสําหรับผูปวยที่จะใชรากเทียมที่เขาไดกับชีวภาพ ควรครอบคลุมถึง 
การทดลองเรียงซี่ฟนปลอม และตกแตงฐานฟนปลอมในชิ้นหลอศึกษา ที่ไดยึดกับเครื่อง
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จําลองขากรรไกรแลว   การวินิจฉัยกอนผาตัดฝงรากเทียมเปนสิ่งจําเปน เพื่อกําหนด
ตําแหนง และความเอียงชิ้นรากเทียม 
29. โรค หรือสภาวะทางรางกาย ที่มีผลตอพยาธิสภาพ และเปนสาเหตุของ โรคปริทันต
หรือ ภาวะของเยื่อปริทันตมีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลง ควรมีการชันสูตร คนหา เพื่อ
วางแผนรักษาที่เหมาะสม 
30.หากเปนไปได ควรสรางภาวะทางปริทันตที่เหมาะสม กอนบูรณะดวยงานทันตกรรม
ประดิษฐลักษณะถาวร   หลังจากตรวจผูปวยอยางละเอียดแลวการวินิจฉัยโรคปริทันตจะ
เปนประโยชน ตอการจัดแผนรักษา   กรณีนี้การสงผูปวยไปยังทันตแพทยปริทันตอาจชวย
ไดมาก 
31.การตัดสินใจเลือกรักษาผูปวยดวยงานประเภทติดแนนหรือถอดไดนั้น โดยรวมแลว
ขึ้นอยูกับ ตําแหนง จํานวน สภาวะ และ อวัยวะรองรับฟนหลัก รวมทั้งขนาดรูปรางของ
สันเหงือกวาง 
 

การทํานายโรค หรือการพยากรณโรค  (Prognosis) 
1.การทํานายโรค เปนความคิดเห็นหรือการตัดสินที่ใหกอนเริ่มตนรักษา เกี่ยวของกับการ
ทํานายผลสําเร็จของการรักษา และประโยชนของงานบูรณะหรืองานรักษานั้น 
2.การทํานายผลลัพธของงานบูรณะ   และทํานายโรคของฟนธรรมชาติ เกี่ยวของตรงตอ
อิทธิพลทางบวก ที่เกิดจากอนามัยชองปาก และการควบคุมปริมาณแผนคราบจุลินทรีย 
3.สุขภาพที่ดีของชองปาก   ควรเกิดกอนใสงานบูรณะประเภทถาวร 
4.การเลือกวัสดุที่เหมาะสม และความชํานาญในการบําบัด ชวยยกระดับความสําเร็จของ
การบําบัดรักษานั้น 
5.ความทนทานของเนื้อเยื่อ และความสามารถปรับตัวของผูปวย มีอิทธิพลตอการทํานาย
อนาคตของงานทันตกรรมประดิษฐชนิดฟนรองรับ 
6.การเขากันไดระหวางทันตแพทยกับผูปวย และ กิริยาของทันตแพทยระหวางงานรักษา 
มีอิทธิพลตอความสําเร็จ 
7.สุขภาพทั่วไปและโภชนาการ อาจมีอิทธิพลตอการใชฟนปลอมทุกชนิดของผูปวย 
8.ปจจัยทางจิตวิทยาที่ปรากฏ อาจเปนอุปสรรคตอความสามารถที่จะใชฟนปลอม 
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9.ความสําเร็จตอการใสฟนมีแนวโนมเลวลง หากขอบกพรองทางสรีระมีมากขึ้น 
 
การรักษากอนบูรณะ 
     ก.  ทั้งระบบและเฉพาะตําแหนง 
1.อาการของโรคทางระบบตาง ๆ เชน เบาหวาน การขาดไวตามิน ความไมสมดุลของ
ฮอรโมน อาจสําแดงขึ้นโดยเยื่อบุชองปากเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้อาจบงชี้วา จําเปนตองรับการ
รักษาเพิ่มเติม กอนเริ่มตนรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ 
2.ผูปวยทางทันตกรรมประดิษฐที่เนื้อเยื่อมีการตอบสนองอยางไมนาพอใจ และบุคคลที่มี
ความรูสึกไว อาจไดประโยชนจากคําปรึกษาดานโภชนาการ 
3.ความสําเร็จของฟนปลอมชนิดถอดไดจะมีมากขึ้น หากไดเตรียมหนวยโครงสราง
รองรับตาง ๆ อยางเหมาะสม 
4.ตองตระหนักวา การปรับสภาพเยื่อชองปาก และ กลามเนื้อบริเวณใบหนา เปนเรื่อง
สําคัญสําหรับผูปวยที่ใชฟนปลอมชนิดถอดได 
5.สภาวะทางอารมณของผูปวย อาจมีอิทธิพลตอความสําเร็จในงานทันตกรรมประดิษฐ 
6.การอาเจียนที่กระตุนเกิดจากฟนปลอม อาจมีเหตุปจจัยทางจิตวิทยา 
      
     ข.  การใหการศึกษาแกผูปวย 
1.ผูปวยที่ไดรับการบอกกลาว มักจะยอมรับและรวมมือมากกวาผูปวยที่มิไดรับการบอก
กลาว 
2.โปรแกรมที่ใหการศึกษา การสอน และอภิปรายเกี่ยวกับการดูแลทางทันตกรรม ควร
ตอเนื่องโดยตลอดระยะเวลาที่รักษา รวมทั้งนัดที่เรียกผูปวยกลับมาภายหลัง 
3.ขอมูลตาง ๆ ทั้งที่กลาวโดยวาจา และพิมพเปนขอเขียนไว เปนเรื่องแนะนําที่ชวยผูปวย
ใหเขาใจ และยอมรับเปาหมายของการรักษา 
4.หากผูปวยไดฝกฝนดูแลอนามัยชองปาก ความสําเร็จในงานรักษาทางทันตกรรมจะดีขึ้น
อีก    ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของทันตแพทย   ตองสอนขั้นตอนตาง ๆ 
เหลานั้น และผูปวยรับผิดชอบที่จะปฏิบัติ 
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5.เปนการเหมาะสมที่จะกลาววา “เปนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ” มากกวาที่มุง
สนใจแตเพียงสรางชิ้นฟนปลอม 
6.ผูปวยควรศึกษาถึงคุณคา และ ขอบกพรองของฟนปลอม 
7.ผูปวยควรไดการบอกกลาว ถึงการละลายตัวของกระดูกที่สันเหงือกวางวา มีความ
แตกตางในระดับปริมาณที่คาดหวังไมได และสิ่งนั้นจะมีผลตอความแนบ และการทํางาน
ของฟนปลอม 
8.การรักษาโดยฟนปลอมเปนสิ่งจําเพาะบุคคล และไมอาจสรางมาตรฐานใหเทากันได 
9.ผูปวยควรไดรับการเตือนถึงอันตรายที่ “ทําโดยตนเอง” เรื่องใชชุดวัสดุเสริมฐาน
สําเร็จรูป และการใชดวยตนเองนั้นควรละเวน 
10.ผูปวยที่คาดหวังสูง ควรไดรับการบอกเลากลาวถึงการปรับตัวของระบบประสาท-
กลามเนื้อวากอใหเกิดความสําเร็จในการใสฟนชนิดถอดได 
11.ผูปวยที่รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะและลําคอนั้น ควรไดรับการสอนวิธีควบคุม
ปริมาณแผนคราบจุลินทรีย และ ควรไดรับการทําความสะอาดเปนระยะ ๆ ซึ่งสิ่งนี้เปน
สวนหนึ่งของการดูแล การตรวจอยางละเอียดเปนสิ่งจําเปน และการใชฟลูออไรดดวย
ตนเองควรทําทุกวัน 
12.การใหการศึกษาแกผูปวย และควบคุมโรค ควรรวมสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้                 
 ก.  การสอนเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค เหตุของโรค และผลตามมาของโรค 

ข.  การฝกฝนเฉพาะบุคคลควบคุมแผนคราบจุลินทรีย  และ การดูแลชิ้นงาน 
     ทันตกรรมประดิษฐ    

13.ผูปวยควรไดรับขอมูลดังตอไปนี้กอนจบสิ้นการศึกษา 
 ก. การทํานายโรค ทั้งทางปริทันตและทันตกรรมประดิษฐวา มีอิทธิพลมาจาก
      อาหาร โรคทางระบบทั่วไป  และความสามารถที่คงไวซึ่งภาวะแวดลอม ที่ 
       ปราศจากคราบจุลินทรีย 
            ข.  แมจะไดรับการดูแลโดยบุคลากรในสาขาอาชีพก็ตาม โรคปริทันตอาจเกิดขึ้น     
                 อีกได 

 ค. เมื่อเก็บฟนที่รักษาโรคปริทันตแลว   แตยังเปนที่นาสงสัยถึงสภาวะใน อนาคต 
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 เรื่องอายุการใชงานกับงานบูรณะวาอายุการใชฟนนั้นอาจจะสั้นลงหากเปนไป
ได ควรถอนฟนเหลานั้นออกเสียกอน หรือถอนระหวางการรักษาโรคปริทันต 

 
การรักษาสวนตาง ๆ ของชองปาก 
1.กระบวนการรักษาแตละอยาง ควรนําไปสูการถนอมรักษาเนื้อเยื่อทั้งหลายในชองปาก
และใหการทํางานตาง ๆ ยืนยาวเปนปกติมากเทาที่เปนได 
2.กอนที่โครงสรางหรือสวนตางๆ ของชองปากที่หายไปนั้น จะถูกทดแทนดวยงาน 
ทันตกรรมประดิษฐ ควรแกไขรักษาพยาธิสภาพของเยื่อแข็งและเยื่อออนเหลานั้นกอน 
การรักษาประกอบดวยกระบวนการตอไปนี้ 
              ก.  รักษาโรคปริทันต 
              ข.  กระบวนการทางศัลยศาสตรชองปาก รวมถึงการผาตัดฝงรากเทียม 
              ค.  แกไขการสบฟน 
              ง.  อุดและบูรณะฟน 
              จ.  รักษาคลองรากฟน 
              ฉ.  จัดฟน 
              ช.  ทําครอบและสะพานฟน เพื่อบูรณะฟนฟูหนาที่ และความ 
                    สัมพันธตาง ๆ ใหเหมาะสม 
3.ควรรักษาการสบฟนที่กระแทกผิดปกติอยางเหมาะสม   การรักษาอาจรวมถึง เฝอกฟน
ดานบดเคี้ยว งานบูรณะดานบดเคี้ยวประเภทตาง ๆ ปรับแตงฟนโดยเลือกตําแหนงกรอ จัด
ฟน บริหารกลามเนื้อ หรือวิธีแกไขอื่น 
4.กอนพิมพปากงานฟนปลอมชนิดถอดได   ควรพิจารณาปรับสภาพเยื่อออนหรือเหงือกที่
มีการอักเสบ ถูกระคายเคือง หรือผิดรูปไปจากเดิม 
5.หากการตรวจ พบโรคปริทันต ควรตามดวยการปรึกษาทันตแพทยปริทันต 
6.ควรรักษาพยาธิสภาพ สุขภาพของเยื่อปริทันตควรกลับคืนมาและคงตัว กอนเตรียมฟน
หลักขั้นสุดทาย 
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7.เมื่อสงผูปวยไปยังทันตแพทยปริทันต   ควรสงแผนรักษาทางทันตกรรมประดิษฐเปน
ลายลักษณอักษรไปดวยเชนกัน หากฟนที่จะเก็บเปนสวนหนึ่งของแผนรักษาทางทันต-
กรรมประดิษฐ ทันตแพทยปริทันตควรไดรับการแนะนํา เกี่ยวกับขอกําหนดของฟนที่
ตองการ สําหรับงานทันตกรรมประดิษฐในแผน 
8.แผนงานรักษาทางปริทันตอาจรวมสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
            ก.  สอนสุขอนามัยประจําวันของชองปาก            
 ข.  กําจัดหินน้ําลายเหนือเหงือกและใตเหงือก 
            ค.  เกลาผิวรากฟนที่ไมเรียบที่ตําแหนงเหมาะสม 
     ง.  ประเมินหลังรักษา และ ย้ําถึงการดูแลสุขภาพชองปากประจําวัน 
                 พรอมกับควบคุมปริมาณคราบจุลินทรีย 
            จ.  ปรับแตงรูปรางกระดูกรอบรากฟน 
            ฉ.  จัดปรับหรือเสริมบริเวณเหงือกยึด 
            ช.  ถอนฟนซี่ที่ขาดอวัยวะรองรับที่เหมาะสม ที่มีรูปรางสวนซี่ฟนหรือตําแหนง 

     ไมเหมาะสมกับงานทันตกรรมประดิษฐกอนรักษาเหงือก   
9.ทางเลือกรักษาโรคเหงือก และฟน ที่มีสภาพทางปริทันตเลวราย อาจรวมวิธีการ              
   ตอไปนี้ 
             ก. ลดความลึกรองปริทันตโดยการผาตัดเยื่อออนและเยื่อแข็งดวยวิธีตาง ๆ 
             ข. ปลูกปะเยื่อปริทันตที่สูญเสียไป เพื่อใหมีเขตเหงือกยึดโดยเฉพาะ 
                 ที่รอบซี่ฟนที่เตรียมไวสําหรับงานทันตกรรมประดิษฐ 
             ค. ปรับดานบดเคี้ยวเพื่อลดการสบกระแทกฟน 
             ง. จัดฟนเคลื่อนฟนแบบยอย  (Minor Tooth Movement) 
10.หากผูปวยไดรับการรักษาจากทั้งทันตแพทยสาขาปริทันต และทันตแพทยสาขาทันต-
กรรมประดิษฐ การดูแลผูปวยหลังการรักษา เปนงานรวมรับผิดชอบระหวางทันตแพทยทั้ง
สองสาขานั้น 
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การประเมินผลและปรับแผนการรักษาใหเหมาะสม 
1.ภายหลังจากการบําบัดกอนงานบูรณะเสร็จสิ้นลงแลว แผนการรักษาควรไดรับการ
ประเมินอีกครั้งและแกไข ดังที่บงบอกโดยการสนองตอบของผูปวย ดังนี้ 
              ก.  การศึกษา 
              ข.  ความพยายามในการกําจัดโรคใหหมดไป 
              ค.  กระบวนการตรวจ และการทดสอบลองตาง ๆ 
2.เมื่อจบสิ้นการรักษาโรคปริทันต การดูแลรักษา รวมทั้งการประเมินสภาวะทางปริทันต
เปนระยะ การกระตุนเตือนผูปวย เรื่องการดูแลสุขภาพชองปาก และขจัดเหตุปจจัย ตาง ๆ   
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวดตอการควบคุมสุขภาพปริทันตในระยะยาว 
 

การบําบัดรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ 
 

     l. พื้นฐานทั่วไปของงานทันตกรรมประดิษฐตาง ๆ 

     ก.  การออกแบบ การสราง และการจําแนก 
1.การเลือกและเรียงฟนเปนความรับผิดชอบของทันตแพทยที่ตองหารือกับผูปวย 
2.ควรเรียงฟนปลอม ในลักษณะที่กีดขวางการทํางานของลิ้น และกลามเนื้อใหนอยที่สุด 
และรูปรางของเพดานปากตองไมถูกรบกวนเปลี่ยนแปลง 
3.ลักษณะรูปรางสวนนอกของชิ้นงานฟนปลอม ควรเหมาะสมกับการทํางานของกลาม-
เนื้อรอบชองปาก และเนื้อเยื่อใตฐานฟนปลอมนั้น 
4.ความรูสึกรับรู และประสบการณตอชิ้นฟนปลอมเดิมของผูปวย ควรไดรับการประเมิน 
อยางระมัดระวัง กอนที่จะมีการผาตัดกอนงานทันตกรรมประดิษฐ เพื่อทําชิ้นฟนปลอม
ใหม 
5.ความสัมพันธของกอนกระดูกรอบตอฟนกรามบน (Tuberosity) ที่มีตอกอนเหงือกทาย
ตอฟนกรามลาง (Retromolar pad) จะเห็นไดชัดเจน เมื่อชิ้นหลอวินิจฉัย (Diagnostic cast) 
ไดยึดเขากับเครื่องจําลองขากรรไกร (Articulator) ณ ตําแหนงมิติดิ่งของการสบฟนที่
ถูกตอง 
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6.สมควรใหมีเนื้อที่วาง บริเวณขางตอฐานฟนปลอมบน เพื่อเอ้ือตอการเคลื่อนที่ของโคโร-
นอยโปรเซส (Coronoid process) ในพิสัยของการเคลื่อนของขากรรไกรลาง เขาไปใน
พ้ืนที่ทายตอไซโกมา (Retro-zygomatic area) 
7.ควรออกแบบสวนที่ใหการยึดอยูของฟนปลอม ถายแรงไปยังแกนแนวดิ่งของฟน เพื่อ
ประโยชนตอการควบคุมแรงเครียดทางแนวระนาบตอฟนหลักนั้น 
8.ทันตแพทยสาขาทันตกรรมประดิษฐ ควรรูและเขาใจ คุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติ
ทางเคมี ของวัสดุทันตกรรมทั้งหมดที่ใช 
9.การเปลี่ยนแปลงเชิงมิติเกิดขึ้นกับวัสดุเรซิ่นที่ใชทําฟนปลอมระหวางการผลิต 
10.การเปลี่ยนแปลงเชิงมิติของฟนปลอม  สามารถเกิดขึ้นจากความแตกตางของ
สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความรอนของฟลาสก   ยิบซั่มปลาสเตอร และเรซิ่น ในการ
ผลิตฟนปลอม จําเปนตองลดการเปลี่ยนแปลงเชิงมิตินี้ใหต่ําสุด 
11.องคประกอบสี่ประการ  ที่ตองพิจารณาเมื่อสรางฟนปลอมชุดใหม  คือ  ความ 
สะดวกสบาย   ความสามารถตอการทํางานบดเคี้ยว   ความสวยงาม และการออกเสียง 
12.การออกแบบและสรางสิ่งที่จะบูรณะทั้งชนิดชั่วคราว และชนิดถาวรนั้น ควรเหมาะสม
ที่จะคงไวซึ่งเยื่อปริทันตที่มีสุขภาพสมบูรณ องคประกอบที่อยูในขายพิจารณาคือ การวาง
ตําแหนงของขอบ ความแนบสนิทของขอบ รูปเคาความปองนูนของครอบฟนและ
ความสัมพันธในการบดเคี้ยว การออกแบบทางทันตกรรมประดิษฐควรพิจารณาอัตราสวน 
ของซี่ฟนตอรากฟน ความยาวของชองวางที่ใสฟน   รูปรางของรากฟน  ขนาด  และรูปราง
ความโคงนูนของสันเหงือกบริเวณฟนหนา  ระยะดานบดเคี้ยวถึงเหงือก  ขนาดและรูป 
รางของซี่ฟน  รูปแบบการสบฟนที่ปรากฏ  และวัสดุที่จะนํามาใช 
               
     ข.  การเตรียมฟน และการจัดการกับเยื่อออน 
1.อาจใหสมมุติฐานไดวา เยื่อออนที่ตําแหนงสันเหงือกวาง มีการเปลี่ยนแปลงไปแลวจาก
การคลุมทับของฐานฟนปลอม 
2.การผาตัดอาจจําเปนเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปรางสันเหงือก เชน ลดปริมาณหรือกําจัดเยื่อ
ออนที่ขยับไมได และจัดวางตําแหนงของแนวยึดของเยื่อออนใหม          
3.การผาตัดอาจเปนขอบงชี้ เพื่อเพิ่มระยะหางระหวางสันเหงือก ของขากรรไกรแตละขาง 
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4.เมื่อกอนกระดูกรอบตอฟนกรามบน (Maxillary Tuberosity) อยูใกลติดชิดกับกอน
เหงือกทายตอฟนกรามลาง (Retromolar Pad) หรือเยื่อออนที่ขยับไปมาได กรณีนี้อาจตอง
ตัดกอนกระดูกรอบตอฟนกรามบน เพื่อเพิ่มระยะหางระหวางขากรรไกร ยังผลใหฐาน 
ฟนปลอมมีความเสถียรมากขึ้น และอํานวยใหสามารถจัดวางตําแหนงระดับการสบฟนได
อยางเหมาะสม    
5.เยื่อออนที่ถูกรบกวน อักเสบ เปลี่ยนรูป ควรไดรับการรักษาจนมีสภาวะสุขภาพ
เหมาะสมเต็มที่กอนการพิมพปากครั้งสุดทาย 
6.การปรับสภาพเนื้อเยื่อ (Tissue Conditioning) จะเกิดประสิทธิภาพตอเมื่อลักษณะของ
การสบฟนไดรับการปรับแตงแกไข มิติดิ่งของการสบฟนไดถูกบูรณะ ขอบของฐานฟน
ปลอมไดรับการปรับแตงใหมีขนาดพอเหมาะ และ วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อนั้นไดถูกฉาบ
วางในตําแหนงที่เหมาะสม ประกอบกับมีการเปลี่ยนวัสดุ ตามระยะเวลาที่สมควร 
7.วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ (Tissue Conditioner) ที่ใชฉาบบริเวณฐานฟนปลอมสวนที่แนบ
กับสันเหงือก   สามารถชวยชดเชยการเปลี่ยนแปลงที่จะตองเกิดขึ้นจากการผาตัด 
8.กอนใสฟนปลอม ตําแหนงฐานฟนปลอมที่กดเนื้อเยื่อมากเกิน ตองไดรับการชี้กําหนด 
และกรอแตงเพื่อลดแรงกดนั้น 
9.การอักเสบของเนื้อเยื่อปกคลุมเหงือกบริเวณเพดานปาก ที่มีลักษณะหนาตัวเพิ่มขึ้น 
(Papillary Hyperplasia) อาจจําเปนตองแกไขโดยผาตัด กอนทําฟนปลอมชุดถาวร 
10.ผูปวย ควรไดรับการบอกกลาววา ความสําเร็จของงานทันตกรรมประดิษฐ ขึ้นอยูกับ
การควบคุมปริมาณแผนคราบจุลินทรียอยางพิถีพิถัน และผูปวยควรไดรับการดูแลสุขภาพ
ชองปากอยางเหมาะสม 
11.กรณีผูปวยตองรับการผาตัดแกไขขนาดของกอนกระดูกรอบตอฟนกรามบน กอน
กระดูกตาง ๆ ของขากรรไกร (Tori) หรือกระดูกสวนอื่นและเยื่อออน เพื่อกําจัดการขีด
ขวางนั้น ชิ้นหลอศึกษาหรือชิ้นหลอสําเนา อาจถูกนํามาปรับใหไดรูปรางตามตองการ 
และใชแผนพลาสติกใสสรางเคาโครงรูปเคาจําลองของสันเหงือกที่ตองการ เพื่อเปน
เครื่องมืออํานวยความสะดวกตอศัลยแพทย ใหตกแตงเหงือกไดรูปรางตามที่วางแผนไว 
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12.การเสริมขนาดสันเหงือก (Augmentation) และ/หรือ การแกไขขนาดสันเหงือกใหม 
ควรนํามาพิจารณาประกอบแผน หากสันเหงือกที่ปรากฏ มีรูปรางไมเหมาะสมสําหรับฟน
แขวน หรือพอนทิก (Pontic) ของสะพานฟน 
 

ค.  การพิมพปาก 
1.รูปทรงถาดพิมพปากเฉพาะบุคคลที่ไดออกแบบมาอยางเหมาะสม และเมื่อพิมพดวยวัสดุ
ที่เหมาะสม จะชวยงานพิมพปากสําหรับงานใสฟนชนิดติดแนน ถอดได   ฟนปลอมทั้ง
ปาก หรืองานทันตกรรมรากเทียม  
2.ถาดพิมพปากสําหรับการพิมพปากครั้งสุดทาย ควรมีมิติที่เสถียรโดยตลอดขั้นตอนการ
พิมพและการหลอแบบ 
3.วัสดุพิมพปากขั้นตนที่เปน โมเด็ลดิ่งคอมเปานด (Modelling compound) อาจนํามาแตง
เติมดวยวัสดุประเภทเดียวกัน เพื่อใชเปนถาดพิมพปากเฉพาะบุคคล 
4.การเปลี่ยนรูปของเยื่อออนที่ขยับได ไมควรเกิดขึ้น ระหวางการพิมพปากครั้งสุดทาย 
5.ขอบเขตโดยรอบของรอยพิมพที่ไดขั้นสุดทาย ควรเหมือนกับขอบเขต และรูปรางของ
ฟนปลอมที่สราง 
6.ควรขยายฐานฟนปลอมใหกวางที่สุดในขอบเขตของกายวิภาค และสรีระของชองปาก 
เพื่อกระจายแรงลัพธของเนื้อเยื่อใตฟนปลอม การขยายฐานนี้มีผลตอแรงยึด ความเสถียร 
และ ลดเศษอาหารติดสะสมใตฟนปลอม 
7.อาจควบคุมการกดเยื่อออนบางสวนขณะพิมพปาก โดยเวนชองวางของถาดพิมพปาก 
เจาะรูที่ถาดพิมพปาก และ/หรือ ควบคุมความหนืดของวัสดุพิมพปาก 
8.เมื่อพิมพปากครั้งสุดทายดวยวัสดุประเภทปลาสเตอร ครีมซิงคออกไซดยูจินอล หรือ
วัสดุที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เพื่อทําฟนปลอมประเภทถอดไดทั้งปากหรือฟนปลอม
บางสวนชนิดถอดไดนั้น ปริมาณชองหางระหวางถาดพิมพปากกับเนื้อเยื่อจําเปนตองมี 
และปรากฏกอนการพิมพนั้น 
9.หากมีปญหาเรื่องอาเจียนขณะพิมพปาก ใหจัดตําแหนงผูปวยนั่งตัวตรง หรือใชยาชา
เฉพาะที่แบบฉีด   หรือทายาชาอยางเหมาะสมที่บริเวณเพดานออนและโคนลิ้น เพื่อชวย
ลด และจัดการปญหานี้ 
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10.สําหรับวัสดุพิมพปากแตละชนิด ควรปฏิบัติตามคําแนะนําโดยบริษัทผูผลิต เพื่อ
ผลลัพธเหมาะสมสูงสุด 
11.การทําชิ้นหลอศึกษา อาจชวยใหขอมูล ไดศึกษาสิ่งที่เปนประโยชนจากผูปวย ไดทราบ
การไวตอความรูสึกของเนื้อเยื่อขณะพิมพปาก แนวโนมการอาเจียน ความทนทานของ
เนื้อเยื่อในชองปากตองานทันตกรรม และการขยับเคลื่อนของลิ้นในลักษณะที่นาพอใจ 
หรือไมนาพอใจ เปนตน 
 
     ง.  ชิ้นหลอตาง ๆ 
1.ควรเลือกใชวัสดุทันตกรรมประดิษฐทั้งหมดอยางระมัดระวัง หากเปนไปไดวัสดุ
เหลานั้น ควรมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสมาคมทันตแพทยอเมริกัน และ ควรใชวัสดุ
โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงงานผูผลิต 
2.เพื่อใหไดชิ้นหลอ ที่มีมิติแมนยําถูกตอง วัสดุพิมพปากควรมีคุณสมบัติที่เขากันไดกับ 
ยิบซั่มปลาสเตอรที่ใชเทแบบ และวสัดุหลอแบบอื่น ๆ  
3.ควรเทแบบทันทีหลังจากกระบวนการพิมพปากเสร็จสิ้น หรือในชวงระยะเวลาที่แนะนํา 
โดยบริษัทผูผลิตวัสดุพิมพปากนั้น ๆ 
4.ควรปฏิบัติตามคําแนะนําจากบริษัทผูผลิต เรื่องสัดสวนผงตอน้ํา เมื่อผสมวัสดุเทแบบ 
5.หากเทแบบเพียงครั้งเดียว เมื่อเทแบบแลว ไมควรจับรอยพิมพควํ่าลงกอนปูนแข็งตัว   
ควรตอฐานภายหลัง โดยผสมปูนเปนครั้งที่สอง หรือ ทําขอบทํานบรอบรอยพิมพ 
(Boxing)   
6.ชิ้นหลอที่ไดจากรอยพิมพ ควรมีรายละเอียดครบถวนและมิติถูกตอง รวมทั้งบริเวณขอบ
รอยพิมพ 
7.ไมเหมาะที่จะทําชิ้นหลอหลักดวยปูนปลาสเตอร 
8.เมื่อจําเปนตองแชชิ้นหลอในน้ํา ไมสมควรใชน้ําประปา   ควรใชน้ําละลายปูน (Slurry 
water) ที่มีความอิ่มตัวแทน ทั้งนี้เพื่อเพื่อปองกันการกรอนละลายตัวของผิวชิ้นหลอ 
9.ชิ้นหลอศึกษานั้น ชวยวินิจฉัยโรค ชวยวางแผนการรักษา ชวยใหการศึกษาตอตัวผูปวย 
และถือเปนบันทึกถาวรของสภาวะชองปากขณะนั้น 
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10.ชิ้นหลอศึกษา ที่ยึดในเครื่องจําลองขากรรไกรอยางถูกตอง โดยปราศจากฟนปลอม
ถอดไดของผูปวย อาจจําเปนตอการประกอบการวางแผนรักษา 
11.ชิ้นหลอศึกษาที่ไมมีรอยกรอขูดขีดหรือการทําการใด ๆ อาจเปนสวนประกอบสําคัญ
ตอบันทึกการรักษาของผูปวย 
12.ควรใชวิธีการที่เหมาะสม เพื่อปองกันสวนฐานบันทึกหรือสวนสบบันทึก (Occlusion 
Rim) ติดกับชิ้นหลอ หรือทําใหชิ้นหลอผิดรูปไป 
13.การแตงขี้ผ้ึงเพื่อวิเคราะห การวางเรียงซี่ฟน หรือกระบวนการเบื้องตนอื่น ๆ ที่ทําตอ
ชิ้นหลอ ที่ไดยึดเขาในเครื่องบันทึกการสบฟน หรือ เครื่องจําลองขากรรไกรมีความหมาย
เปนอยางมาก ตอการวินิจฉัยโรค วางแผน และผลิตฟนปลอมในขั้นสุดทาย 
14.การยึดชิ้นหลอเขากับเครื่องจําลองขากรรไกร ควรทําโดยใชกระบวนการ และวัสดุ ที่
ทําใหมิติ ระหวางชิ้นหลอนั้นกับฐานของเครื่องจําลองกรรไกรเปลี่ยนแปลงนอย 
15.การผสมปลาสเตอร โดยใชสัดสวนของน้ําและผงที่เหมาะสม และผสมในภาวะความ
ดันสูญญากาศ เปนสิ่งจําเปนสําหรับวัสดุเทแบบขั้นสดุทาย 
16.ชิ้นหลอควรไดรับการตัดแตงอยางเหมาะสมตามความตองการใชงาน 
17.มิติที่ถูกตองของชิ้นหลอตาง ๆ จากรอยพิมพ   อาจตรวจสอบไดโดยใชรอยของชิ้น
บันทึกดานบดเคี้ยวที่กระทําโดยตรงในปาก 
 
     จ.  การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกรบนและลาง 
1.ขอตอขากรรไกรทั้งสองขางสามารถขยับเคลื่อนไดในลักษณะสามมิติ 
2.บันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกรบน-ลาง ขณะที่ขากรรไกรลางอยู ณ ตําแหนง
สัมพันธในศูนย (Centric relation) เปนองคประกอบสําคัญ ตอการตรวจวินิจฉัยเชิง
เบ็ดเสร็จ 
3.ความสัมพันธในลักษณะเคลื่อนเคี้ยวนอกศูนย   อาจเกิดขึ้นระหวางขากรรไกรบน และ
ลาง กรณีที่ฟนหลังหายไป และการบดเคี้ยวเกิดขึ้นที่ฟนหนาแตเพียงสวนเดียว สมควร
ไดรับความสังเกตสนใจ กอนบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร 
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4.การสูญหายของฟนหลังเพียงซีกเดียว อาจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางหัวขอตอ
ขากรรไกรลางกับเบารับ (Glenoid fossa) เมื่อเปนไปไดและเหมาะสม ควรปรับสภาวะ
หรือตําแหนงหัวขอตอขากรรไกร ในกระบวนการการบริการทางทันตกรรมประดิษฐ 
5.นิยามคํา “มิติดิ่ง” (Vertical Dimension) ที่ใชทางทันตกรรมนั้นหมายถึง ระยะของ
ใบหนาที่อาจวัดได โดยการเพิ่ม หรือ ลด ความสัมพันธระหวางขากรรไกรลาง กับขา-
กรรไกรบน (อาหรือหุบขากรรไกร) 
6.คําวา “มิติดิ่งขณะพัก” (Rest Vertical Dimension) หมายถึง ระยะของใบหนาผูปวย เมื่อ
มองจากดานขาง   ในขณะที่ขากรรไกรลางที่อยูในตําแหนงพัก มีลักษณะสัมพันธกับขา-
กรรไกรบน 
7.ตําแหนงขากรรไกรลางขณะพัก เปนตําแหนงหนึ่ง ที่ขึ้นกับปจจัยทางสรีระสภาพและ
พยาธิสภาพ  เชนเดียวกับตําแหนงทาทางอื่น ๆ ของรางกาย  ดังนั้นตําแหนงนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงได   และอาจไมอยูในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งอยางถาวรตลอดชีวิต 
8.ระยะหางระหวางดานบดเคี้ยวของฟน เมื่อนําไปรวมกับมิติดิ่งของการสบฟน   มีคา
เทากับมิติดิ่งขณะพัก 
9.แมวาระยะหางระหวางดานบดเคี้ยวจะคอนขางคงที่ แตมันอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลา 
ทวา ปกติการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไมมาก 
10.การจัดขากรรไกรลางในทาพัก สามารถทําไดดีที่สุดเมื่อใหผูปวยนั่งหลังตรงบนเกาอี้
โดยปราศจากที่รองศีรษะ ปราศจากพนักพิงหลังรองรับรางกาย หรือเมื่อยืนตัวตรง 
11.เมื่อลักษณะการสบฟนไมมีการกีดขวาง หรือไมมีพยาธิสภาพอื่นใดแลว ขากรรไกรลาง 
มีแนวโนมจะกลับมาอยูในตําแหนงทาพักทางสรีระ (Physiologic rest position) หลังจาก
ไดเคลื่อนขยับทํางานแลว  
12.ฟนคูสบ หรือสวนสบบันทึก (Occlusion rim) ไมควรสัมผัสกัน เมื่อขากรรไกรลางอยู
ในตําแหนงทาพักทางสรีระ  
13.จุดอางอิงหลายตําแหนงที่สรางขึ้นบนใบหนา อาจใชชวยบันทึกความสัมพันธแนวมิติ
ดิ่งระหวางขากรรไกร 
14.กอนการเรียงซี่ฟนปลอมบนฐานเปนการยาก ที่จะประเมินมิติดิ่งของการสบฟนได
อยางถูกตอง 
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15.การปรับเปลี่ยนมิติดิ่งสบฟน จําตองพิจารณาอยางรอบคอบ ขอบงชี้ที่ควรกระทําคือ ใช
งานบูรณะชั่วคราวเพื่อวินิจฉัยมิติดิ่ง ที่ตั้งเปาเปลี่ยนแปลงนั้น 
16.การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อหลังใสฟนปลอม อาจเปนสาเหตุใหมิติดิ่งสบฟนเปลี่ยนแปลง
ลดลง 
17.เมื่อโครงสรางบางสวนของฟนธรรมชาติหลายซี่หายไป มิติดิ่งสบฟนอาจลดลงจาก
ระยะปกติ 
18.การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกรบน-ลาง จะไดผลดีที่สุด เมื่อผูปวยผอน-
คลาย 
19.ตําแหนงสัมพันธในศูนย (Centric relation) คือ ตําแหนงอางอิง ที่ใชชวยวิเคราะห
ลักษณะสบฟน ชนิดและรูปแบบการสบฟนระหวางการรักษา 
20.ตําแหนงสัมพันธในศูนย เปนลักษณะจําเพาะของผูปวยแตละราย 
21.จากเครื่องจําลองขากรรไกรเดียวกัน ตําแหนงสบฟน “สัมพันธในศูนย” ที่คาระดับมิติ
ดิ่งสบฟนหนึ่ง ๆ อาจมีตําแหนงตางจากของมิติดิ่งของการสบฟนในมิติดิ่งอ่ืน เวนแตไดมี
การบันทึกกําหนดตําแหนงของแนวระนาบ ของแกนหมุนขากรรไกรลางไวกอน 
22.การบันทึกตําแหนงสัมพันธในศูนยสมควรทําใหม หากจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงมิติ
ดิ่งเดิมของการสบฟน เวนแตไดทําการกําหนดตําแหนงแนวระนาบของแกนหมุนไวกอน 
23.ดวยเหตุผลที่การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร  จะเหมาะสมตอเมื่อ
ขากรรไกรลางผอนคลาย ผูปวยควรไดรับการฝกหัดผอนคลายกลามเนื้อ ที่บังคับควบคุม
ขากรรไกรลาง กอนจะบันทึกตําแหนงความสัมพันธในศูนยระหวางขากรรไกร 
24.ตําแหนงของศีรษะมีอิทธิพลตอการบันทึกความสัมพันธในศูนย 
25.การบันทึกตําแหนงสัมพันธในศูนย   ควรกระทําดวยลักษณะที่มีแรงกดนอยที่สุดขณะ
หุบขากรรไกร 
26.ตําแหนงสัมพันธในศูนยที่บันทึกไดนั้น ควรกระทําซ้ํา ๆ ได 
27.ตําแหนงสัมพันธนอกศูนยของขากรรไกรที่บันทึกไดนั้น ใชปรับสวนประกอบของ
แนววิถีนําทางตาง ๆ ที่เครื่องจําลองขากรรไกร 
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28.การบันทึกตําแหนงสัมพันธในศูนยสําหรับฟนปลอมชนิดถอดไดนั้น ตองการฐานรอง
ที่แข็ง และแนบสนิทกับเยื่อออนในปาก เพื่อปองกันการบิด-เคลื่อน ระหวางการบันทึกใน
คลินิก 
29.ฐานบันทึก (Record Base) ตาง ๆ ที่แนบ และมีความเสถียรบนชิ้นหลออยางเหมาะสม
พรอมกับมีดัชนีรอยบันทึกบนดานสบ อาจนําไปใชหาความสัมพันธกับชิ้นหลอที่เปนคู
สบ เพื่อตรึงยึดชิ้นหลอเขากับเครื่องจําลองขากรรไกร 
30.ฐานบันทึกบนชิ้นหลอไมควรแนบกับผิวพ้ืน ที่มีปริมาณความคอดมาก เพราะอาจทํา
ใหฐานบันทึกบิดเสียรูป หรือชิ้นหลอเสียหายได เมื่อถอด-แกะ ฐานบันทึกออก 
31.ฐานบันทึกที่ทําดวยแชลคแผน มีแนวโนมที่อาจจะบิดเบี้ยวได 
32.ฐานบันทึกที่หนามากไป อาจกีดขวางรบกวนการสบฟน ทําใหการสบสัมพันธระหวาง
ขากรรไกรขาดความแมนยํา 
33.สวนสบบันทึก (Occlusion rim) ของฐานบันทึก ควรทําดวยวัสดุที่ทําใหนิ่มไดงายหรือ
ปรับรูป ใหอยูในลักษณะที่ตองการไดงาย สวนสบบันทึกนี้ จะยึดติดกับฐานบันทึก และ
จะแข็งเมื่อเย็นตัว สวนสบบันทึกนี้จะทําหนาที่ชั่วคราว เปนดานสบฟนลําลอง และยอม
ใหพ้ืนที่บางสวนนิ่มไดเมื่อตองการ 
34.รูปทรงสวนสบบันทึก ดานริมฝปาก ดานขางแกม และดานลิ้น อาจมีอิทธิพลตอผลของ
การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร   ขอพิจารณานี้สําคัญมาก เมื่อใชวิธีพิสูจน
กําหนดโดยการออกเสียง 
35.การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกรอาจแมนยํามากขึ้น   เมื่อออกแบบสวนสบ
บันทึก ใหมีรูปราง ตําแหนง และขนาด   มีขนาดมิติเทาที่ฟนธรรมชาติ และเนื้อเยื่อเคยคง
อยู ณ ตําแหนงนั้น 
36.หากมีการใชคันโคงใบหนา หรือเฟสโบว (Face-bow) ชนิดใชคาเฉลี่ยกําหนดเอง 
(Arbitrary face-bow)   ชิ้นบันทึกที่ได ระหวางดานสบฟนที่บันทึกในศูนย ควรมีความ
หนาของวัสดุนอยที่สุด 
37.นอกเหนือจากคาเฉลี่ยทางสถิติแลวนั้น มีปจจัยอ่ืน เชน ธรรมชาติและขอบเขตการ
บําบัดทางทันตกรรมประดิษฐ   รวมทั้งสุขภาพระบบตาง ๆ ของชองปาก เปนตน ปจจัย
เหลานี้ กําหนดรูปลักษณะรอยบันทึกการเคลื่อนขอตอขากรรไกร (Condyle) ของ
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ขากรรไกร บันทึกการเคลื่อนนี้ จะถูกนํามาใชประกอบ เพื่อกําหนดคาแนวนําขอตอ
ขากรรไกร (Condylar guidance) 
38.กระบวนการนํามายึดใหม (Remount) กับเครื่องจําลองขากรรไกรที่เหมาะสม โดยใช
รอยบันทึกที่เกิดจากขากรรไกรบน และลางชิ้นใหมนั้น เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ตอ
การชี้ชัดความคลาดเคลื่อนการบันทึกการสบฟน กอนที่จะใสฟนใหผูปวย 
 
    ฉ.  การสบฟน 
1.เนื่องจากความสัมพันธระหวางขากรรไกรไมคงที่   ผลตอบสนองจากระบบประสาท
กลามเนื้อ อาจสงผลกระทบเปลี่ยนแปลงตําแหนงขากรรไกร 
2.การสบฟนของผูปวย ที่บําบัดโดยงานทันตกรรมประดิษฐ สมควรไดรับการประเมินเปน
ระยะ ๆ 
3.ลักษณะการสบของซี่ฟนตรงขาม ควรวางแผนไวลวงหนา เพื่อใหขากรรไกรลาง
สามารถเคลื่อนที่ในขอบเขตมิติของมันขณะทํางานไดอยางเปนอิสระ 
4. ณ ตําแหนงสัมพันธในศูนย ควรจัดเรียงตําแหนงซี่ฟนปลอม ที่เปนซี่ฟนกรามทั้งหลาย 
ใหสบสัมผัสอยางเสมอกันกับคูสบทุกซี่ และปราศจากการสบกีดขวาง เมื่อมีการเคลื่อน
ของขากรรไกรออกจากศูนยสบนั้น 
5.เมื่อทําฟนปลอมทั้งปาก ปจจัยการสบฟนและความสัมพันธของขากรรไกร ที่อยูในความ
ควบคุมของทันตแพทยโดยตรง มีดังนี้ คือ    แนวนําฟนหนา (Anterior Guidance), ระนาบ
สบฟน (Occlusal Plane), ความสูงยอดปุมฟน (Cusp Height) และ สวนโคงชดเชย 
(Compensating Curve) 
6.การสบฟน และความสัมพันธที่เกิดตอซี่ฟนปลอม ควรเขากันไดกับภาวะทางสรีระของ
ฟนธรรมชาติที่คงเหลือ และสวนอื่น ของระบบบดเคี้ยว 
7. ณ ตําแหนงสบสัมพันธในศูนย ฟนหลังทั้งหมดควรสบสัมผัสกันอยางราบรื่น 
8.กระบวนการจัดฟนตาง ๆ วิธี อาจมีสวนสําคัญตอการแกไขการสบฟน ที่ผิดปกติมาก
เกิน หรือ การทํางานที่ผิดปกติ ที่อาจเปนอันตราย และทําลายอวัยวะดังกลาวขางตน 
9.ในขั้นตอนการทํางานทันตกรรมประดิษฐ ควรวิเคราะหการสบฟน และปรับแตงดาน
สบสัมผัสใหเหมาะสม กอนพิมพปากครั้งสุดทาย  
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10.สมควรแกไขการสบฟนที่ผิดปกติของฟนธรรมชาติเสียกอน กอนสรางดานบดเคี้ยว
ของซี่ฟนปลอมใหผูปวยที่มีฟนไมครบ 
11.เพื่อใหการตรวจวินิจฉัยการสบฟนธรรมชาติที่เหลือเปนไปได อยางละเอียดถี่ถวน 
สมควรยึดชิ้นหลอของฟน และชิ้นคูสบ ในเครื่องจําลองขากรรไกร 
12.การกระทบกันของซี่ฟนขณะพูดออกเสียง อาจเปนสิ่งบงบอกวา ระยะหางดานสบ มีไม
เพียงพอ 
13.แนะนํา ใหมีแรงกระตุนทางสรีระตอฟน และ โครงสรางของสันเหงือกวาง  
14.สมควรสรางลักษณะการสบฟนนอกศูนย (Eccentric Occlusion) แบบตาง ๆ ขึ้น ให
เหมาะสมกับภาวะทางสรีระ และขอกําหนดของระบบประสาทกลามเนื้อ 
15.มิติดิ่งสบฟน (Vertical dimension of occlusion) ที่ยอมรับได และเหมาะสม มีผลตอ
ความสามารถใชงานได อยางพอเหมาะ ระยะหางระหวางดานสบฟนควรเปนที่ยอมรับ 
เกิดความสบาย การออกเสียงเปนที่นาพอใจ และสรางรูปลักษณที่สวยงาม 
16.เมื่อเปลี่ยนแปลงมิติดิ่ง ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเปนอยางยิ่ง หากมิติดิ่งที่ปรากฏใน
ปจจุบันจะตองถูกเปลี่ยนแปลง แนะนําวาตองทดสอบมิติดิ่งใหมเปนระยะเวลาหนึ่ง 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา มิติดิ่งใหมนี้เปนตําแหนงทางสรีระที่รางกายยอมรับได 
17.แนวนําฟนตัด (Incisal Guidance) มีความสําคัญตอการจัดวางตําแหนงฟนหนา และมี
ความสําคัญตอลักษณะรูปแบบดานบดเคี้ยวของฟนหลังที่บูรณะ 
18.การขาดความสัมพันธที่ดีของตําแหนงระหวางปุมฟน และ ความสัมพันธ (ของการสบ
ฟน) ในศูนย (Centric relation) อาจเปนเหตุใหงานทางทันตกรรมประดิษฐลมเหลว 
19.ดานบดเคี้ยวทั้งหมดของฟนปลอมชุดใหมควรไดรับการปรับแตง หลังจากผานขั้นตอน
การผลิตฟนปลอม ที่อัดอะคริลิกสวนฐานฟนปลอมแลว 
20.ลักษณะผิดปกติของการเคลื่อนหุบขากรรไกรขณะกลืน ไมจําเปนตองสิ้นสุด ณ ที่
ตําแหนงสบสัมพันธในศูนย 
21.การสรางรองทางเคลื่อนหนีออกของอาหารที่ซี่ฟนปลอม ที่ซี่กราม และซี่กรามนอย 
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว 
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22.รูปรางดานบดเคี้ยว และรูปแบบของปุมฟน ควรถูกพัฒนาสรางขึ้นเพื่อสนองความ
ตองการของผูปวย   แทนที่จะสนองตอแนวคิดของรูปลักษณปุมฟน ที่มีลักษณะเปนพิมพ
เดียวเหมือนกันหมด 
23.การเคลื่อนยื่นของขากรรไกรลาง มีองคประกอบปจจัยเกี่ยวกับการบดเคี้ยว ที่สมควร
พิจารณาสองประการ  กลาวคือ สวนลาดชันขอตอขากรรไกร หรือความชันขอตอ
ขากรรไกร (Condylar Inclination) และ แนวนําฟนตัด (Incisal Guidance) ปจจัยทั้งสองนี้ 
ถูกตัดสินกําหนดโดยทันตแพทย ความตองการดานความงามของผูปวย และความจําเปน
ตอการใชงาน 
 
     ช.  การทดสอบลอง (Try-in) และ ขั้นตอนพิสูจนสอบตาง ๆ  
           (Verification procedures)   
1.เมื่อจัดเรียงฟนปลอมซี่ฟนหลัง สวนทายของซี่ฟนไมควรเกินขอบหนาของขอบเขต
ดานหนาของกอนเหงือกทายตอฟนกรามลาง (Retromolar pad) หรือไมควรวางตัวบน
ตําแหนงพื้นเอียงสวนทาย ของสันเหงือกวาง 
2.เมื่อมีฟนไมครบ มีเฉพาะฟนหนาเหลืออยูอยูเทานั้น ควรไดจัดเรียงซี่ฟนปลอมหลังลง
บนฐานบันทึกเพื่อทดสอบลองในชองปากผูปวย ทั้งนี้เพื่อพิสูจนสอบความสัมพันธ
ระหวางขากรรไกร การสบฟน และรูปลักษณะที่ปรากฏ 
 
      ซ.  ขอพิจารณาดานความงาม 
1.ฟนธรรมชาติซี่ฟนหนาตาง ๆ อาจปรากฏ เปนสีเดียวกันหมดเมื่อปลายฟนสึก ดังนั้นจึงมี
สีไมเหมือนกับซี่ฟนปลอม ซึ่งปลายซี่ฟนสวนมากจะมีความใส 
2.ฟนธรรมชาติซี่หนามักปรากฏสีเขม และมีลักษณะผิวเรียบมากขึ้น เมื่อผูปวยมีอายุมาก  
3.แบบจําลองใบหนา และการวัดสัดสวนตาง ๆ ของใบหนา    อาจชวยตอการจัดเรียงซี่ฟน
ปลอม 
4.ภาพถาย ชิ้นหลอ และภาพรังสี ที่ทําขึ้นกอนการถอนฟนออกหมดทั้งปาก เปนวิถีทางที่มี
คาตอข้ันตอนการสรางความงามใหเปนที่พึงใจ 



หลักการ แนวคิด และขอปฏิบัติ ในงานทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศัพททนัตกรรมประดิษฐ, สมรรถนะวิชาชพี:        วิเชฏฐจินดาวณิค 40

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

5.การจัดเรียงซี่ฟนปลอมที่เปนฟนหนาอยางไมเปนระเบียบ อาจชวยเสริมใหงานบูรณะ
ทางทันตกรรมประดิษฐ แลดูเปนธรรมชาติมากขึ้น 
6.ควรประสานความสัมพันธระหวางความงามและหนาที่ ดวยการประเมิน และดวยการ
ปรึกษากับผูปวย กอนเริ่มงานบําบัดรักษา 
7.บันทึกตาง ๆ ของผูปวยกอนถอนฟน ซึ่งเปนบันทึกสวนหนึ่งของผูปวยกอนที่ฟน
ธรรมชาติทุกซี่จะถูกกําจัดออก อาจมีสวนชวยตอการบําบัดรักษาในอนาคต 
8.บันทึกมุมมองดานขางของใบหนากอนการถอนฟนจะเหมาะสมที่สุด ตอเมื่อกระทํา ณ 
ขณะที่ฟนซี่ตาง ๆ สบสัมผัสกันโดยมีพ้ืนที่สัมผัสมากที่สุด 
9.ทันตแพทยเปนผูรับผิดชอบตอความงาม ดังนั้น คําสั่งงานตอชางทันตกรรมควรมีคําสั่ง
แนะนําอยางจําเพาะ เกี่ยวกับปจจัยดานความงามดวย 
10. ทันตแพทยควรสื่อสารเรื่องสีฟนที่ไดเลือกไวกับชางทันตกรรม ดวยลักษณะการใช
ภาษาที่เหมาะสม 
11.หองทําฟนและหองปฏิบัติการ ตองการสภาวะของแสงที่คลายกัน เพื่อผลลัพธที่
เหมาะสมตอการเขากันไดของสีที่ไดเทียบไว 
12.ความงามของงานบูรณะในแงมุมตาง ๆ ควรไดมีการสังเกต ทั้งในสภาวะของแสง
ธรรมชาติ และ แสงจากหลอดไฟฟา 
13.ควรเลือกสี ในภาวะที่ลอกเลียนภาวะแสงธรรมชาติ 
14.วัสดุที่ทําฐานฟนปลอมควรมีสี และ ลักษณะพิเศษจําเพาะ คลายกับเหงือกของผูปวย 
15.ควรกําหนดความยาวของฟนหนาบน โดยจัดเรียงบนฐานบันทึก ทั้งนี้เพื่อเหตุผล
เกี่ยวกับความงาม และการออกเสียง 
16.ฟนหนาอาจจะมองดูเปนธรรมชาติดีขึ้น เมื่อใชสี และรูปรางตาง ๆ โดยผสมผสานอยาง
เปนศิลปะดวยการจัดเรียงซี่ฟนปลอมนั้น ๆ 
17.ผิวที่สะทอนแสง และลักษณะพื้นผิว มีความสําคัญอยางวิกฤติตอการเทียบสี 
18.การกรอปรับแตงซี่ฟนปลอมสําเร็จรูปทั่วไป อาจชวยเพ่ิมรูปลักษณใหดีขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุมผูปวยที่เปนผูใหญ 
19.ทันตแพทย ควรไดรับการฝกฝนเรื่องความรูเกี่ยวกับศาสตรของสี เพื่อเลือกเทียบสีฟน-
ปลอม ใหเขากับฟนธรรมชาติ 
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20.ขอกําหนดดานความงามของผูปวยจะไดรับการพิจารณา   หากเหมาะกับสุขภาพของ
เยื่อปริทันต   และสามารถใชงานในหนาที่ไดเหมาะสม   ความตองการดานความงามที่ไม
ยืดหยุน และเปนปฏิปกษตอขอกําหนดดานการใชงานและหนาที่ อาจทําใหสิ้นโอกาสการ
รักษา 
 
      ฌ.  เมื่อแรกใสงานบูรณะ   (Initial placement of restorations, Insertion) 
1.ควรเตรียมเวลาในนัดแรกใหมากพอ เมื่อผูปวยมาใสฟน ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยไดเขาใจ
ความสําคัญ และรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานบูรณะ 
2.จําเปนตองประเมิน และ แกไขฐานฟนปลอมดานแนบเหงือกกอน จากนั้น จึงตรวจ
ประเมิน และ แกไขดานบดเคี้ยว 
3.ขั้นแรกที่ใสฟนนั้น พ้ืนที่ฐานทั้งหมด ควรตรวจดวยครีมตรวจพื้นที่กด และประเมิน 
จากนั้นจึงเลือกกรอพื้นที่ ที่ขัดขวาง และ กรอเพื่อลดแรงกดของพื้นที่บางแหง 
4.บันทึกที่เปนลายลักษณอักษรที่มอบใหแกผูปวย เกี่ยวกับการดูแลรักษา และการทําความ
สะอาดฟนปลอมและอวัยวะอื่นของชองปาก คือ สิ่งที่ย้ําสอนผูปวยตอจากการใชวาจา 
และเปนเอกสารอางอิงสําหรับอนาคต 
5.สมควรเรียกผูปวยกลับมาปรับแตงสวนจําเปน ตามชวงระยะเวลาตาง ๆ หลังจากแรกใส
ฟนไปแลว 
6.สมควรอธิบายความรูสึกตาง ๆ ที่ทั่วไปจะเกิดขึ้น และผลตาง ๆ ของการใสฟนปลอม 
กอนเริ่มใสฟนปลอม 
 

ญ.  การดูแลภายหลังใส 
1.การบําบัดรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ เปนงานบริการตอเนื่อง ที่ไมไดยุติลงเมื่อใสฟน
หรืออวัยวะเทียมของใบหนาแลวเทานั้น 
2.ผูปวยควรไดรับการตอกย้ํา ถึงความจําเปนตอการตรวจเปนประจํา ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ 
ทั้งนี้ เพื่อประเมินการสบฟน และการตอบสนองของภาวะแวดลอมในชองปาก ตอชิ้นงาน
ทันตกรรมประดิษฐ 
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3.ควรย้ําถึงลักษณะอาหารที่เหมาะสมสําหรับผูปวยทันตกรรมประดิษฐทุกราย 
4.ชิ้นหลอศึกษาที่ตรึงยึดในเครื่องจําลองขากรรไกร    ชิ้นหลอที่ใชรักษาและชิ้นหลออ่ืน ๆ 
ควรเก็บรักษาไวโดยทันตแพทย ขอมูลดังตอไปนี้ ที่สมควรบันทึกดวยหมึกถาวร คือ ชื่อ
ผูปวย วันที่ หมายเลขเครื่องจําลองขากรรไกร การตั้งมุมขอตอขากรรไกร และขอมูลอ่ืน ๆ 
ที่เปนประโยชน บันทึกเหลานี้เปนสิ่งมีคา ชวยตอการบําบัดรักษาในอนาคต และเปน
บันทึกขอมูลดานกฎหมายและการแพทย 
5.การดูแลหลังใสฟน ควรรวมความถึง การสนับสนุนโดยทั่วไป (การบํารุงรักษา) การ
ดูแลสภาพปริทันต และการดูแลชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ 
 

ฎ. งานบูรณะระหวางเวลา และงานบูรณะเฉพาะกาลชนิดตาง ๆ  (Interim and                
           Intermediate Restorations)  
1.งานบูรณะเดิมอาจตองเปลี่ยนใหม หรือ พิจารณาปรับปรุงใหมภายหลังผาตัด และเมื่อ
แผลหายดีแลว  
2.อาการทางขอตอขากรรไกรอาจดีขึ้นได ดวยงานบูรณะที่สรางอยางเหมาะสม 
3.การเติม ฉาบ ดาด วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ (Tissue-conditioning Materials) ชนิดตาง ๆ ที่
ดานแนบเหงือก ของชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐเพื่องานผาตัด เปนวิธีการที่ยอมรับวา ชวย
ชดเชยการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ ภายหลังการผาตัด  
4.ฟนปลอมชั่วคราวชนิดถอดไดที่ใชระหวางการเปลี่ยนแปลง (Transitional removable   
partial denture)   อาจพิจารณาไดวา เปนการรักษาชั่วคราววิธีหนึ่ง กอนที่ผูปวยจะใสฟน-
ปลอมทั้งปากชนิดถอนฟนแลวใสทันที ทั้งนี้ เพื่อชวยผูปวยปรับตัว กอนใสฟนปลอมชุด
ตอไป 
5.งานบูรณะดวยฟนปลอมชนิดใสทันทีหลังถอนแบบตาง ๆ      (Immediate restorations)  
ทั่วไปแลวถูกพิจารณาวาเปนชนิดชั่วคราว ที่ตองใสฟนชุดถาวรในภายหลัง 
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ll.  ฟนปลอมชนิดติดแนน 
        ก.  การตรวจวินิจฉัย 
1.สําหรับฟนปลอมชนิดติดแนนสวนใหญนั้น ควรยึดชิ้นหลอวินิจฉัยกับเครื่องจําลอง
ขากรรไกรชนิดปรับคาไดบางสวนหรือชนิดปรับคาไดทั้งหมด ที่ยอมรับบันทึกการเคลื่อน
สบนอกศูนย (Eccentric excursive) และการสบสัมพันธในศูนย (Centric relation) 
2.ควรยึดชิ้นหลอขากรรไกรบนเขากับเครื่องจําลองขากรรไกร โดยถายตําแหนงจากคัน-
โคงใบหนา (Face-bow) 
3.รอยสํารวจการเคลื่อนทั้งหมด (Pantographic tracing) อาจชวยเพ่ิมเติมขอมูล เรื่องการ
วินิจฉัยที่เกี่ยวกับการเคลื่อนขากรรไกรผูปวย 
4.ควรประเมินชิ้นหลอที่ยึดในเครื่องจําลองขากรรไกร ดังตอไปนี้ 
              ก.  เพื่อตรวจหาตําแหนงกีดขวางการเคลื่อนในแนว 
                   ดานหนา-หลัง และดานขาง 
              ข.  เพื่อเลือกทิศทางแนววิถีการใสฟนที่เหมาะสม 
              ค.  เพื่อตัดสินใจวา  อาจตองมีการปรับเปลี่ยนมิติดิ่งสบฟน 
                   ใหเอ้ือประโยชนตอระนาบสบฟนที่ตองการ 
              ง.  เพื่อกําหนดประเภท ชนิด ของลักษณะงานบูรณะที่ตองการ 
            จ.  เพื่อชวยในการเลือกชนิด พอนทิก (Pontic) 
              ฉ.  เพื่อชวยใหการทดลองปรับสบฟน ประสบผลสําเร็จ 
5.การแตงขี้ผ้ึงวินิจฉัยแสดงงานบูรณะที่จะนําเสนอมีขอบงชี้บางกรณีดังตอไปนี้ คือ 
              ก.  เพื่อเอ้ือประโยชนตอขอมูลที่เกี่ยวของกับผลของความงามที่คาดหมายไว 

  ข.  เพื่อกําหนดปริมาณการกรอฟนที่ตองทํา 
              ค.  เพื่อชวยการสรางงานบูรณะชั่วคราวแบบตาง ๆ 
              ง.  เปนเครื่องชวยทางจักษุ ตอการปรึกษาวางแผนการรักษากับผูปวย 
              จ.  เพื่อการวางแผนดานสบฟน 
6.ชิ้นหลอชุดที่สอง ที่ยึดตรึงไวกับเครื่องจําลองขากรรไกร อาจใชเพื่อทดลองกรอเตรียม
ฟน 
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7.ชิ้นแทนแนวนําฟนหนาเฉพาะบุคคล (Customized incisal guide table) อาจถูกสรางขึ้น 
จากชิ้นหลอเพ่ือการวินิจฉัย ที่ไดยึดไวกับเครื่องจําลองขากรรไกร 
 
     ข.  การเตรียมฟน (Tooth preparation) 
1.การเตรียมฟน ควรไดวางแผนปฏิบัติ และปฏิบัติใหไดรูปทรงเหมาะตอแรงยึด และแรง
ตานอยางพอเพียง 
2.ลักษณะรอง ลักษณะรูปกลอง หรือรูเดือย (Pinholes) แบบตาง ๆ ที่ทําเพิ่มเติมกับฟนที่
กรอเตรียม อาจชวยเพิ่มแรงตานการหลุด ของงานบูรณะโลหะหลอประเภทตาง ๆ 
3.โครงสรางฟนตองถูกกรอออกอยางพอเพียง   เพื่อคงไวซึ่งความเปนหนึ่งเดียวของงาน
บูรณะ โดยไดรับผลของความงามตามตองการ และสามารถสรางชิ้นงานบูรณะนั้นไดโดย
ไมมีขนาดที่ใหญเกินไป ปริมาณการกรอที่ตองทําจะตางกันโดยขึ้นตรงกับวัสดุบูรณะที่ใช 
              ก. การกรอลดดานบดเคี้ยว  สําหรับงานบูรณะดวยโลหะหลอ ควรมีปริมาณ     
       1 ถึง 1.5 ม.ม. ที่บริเวณปุมฟนดานลิ้นของฟนบน และปุมฟนดานขาง 
                   แกมของฟนลาง           
              ข.  การกรอเตรียมดานบดเคี้ยว ควรลอกเลียนรูปกายวิภาคของยอดปุม และ         
           รองฟนใหใกลเคียง เพื่อหลีกเลี่ยงการกรอมากหรือนอยเกินไป 
              ค.  การกรอดานรอบฟนอยางพอเพียงโดยเฉพาะบริเวณขอบ ชวยเพิ่มความ        
         แข็งตรึงใหกับชิ้นโลหะหลอ            
    ง. รูปกลอง รอง ขั้น และบา บนดานบดเคี้ยวแบบตาง ๆ อาจนํามาใชเพื่อ 
        เพิ่มความแข็งตรึงใหกับชิ้นโลหะหลอ 
4.การวางตําแหนงขอบของงานบูรณะดวยโลหะที่อยูเหนือเหงือก อาจเปนลักษณะที่พึง
ประสงค หากขอกําหนดเรื่อง การยึดอยู รูปทรงตานการหลุด และความงาม เปนที่
เหมาะสม 
            ก.  หากจําเปนตองวางตําแหนงขอบใตเหงือก  ปริมาณเขตเหงือกยึด           
        (Attached Gingiva) ควรมีปรากฏพอเพียง 
 ข.   เมื่อเปนไปได ตําแหนงขอบตาง ๆ ของงานบูรณะควรเขาถึงไดโดย 

      ทันตแพทย เพื่อกรอตกแตงขั้นสุดทาย และเพื่อใหผูปวยทําความสะอาดได 
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 ค.    หากเปนไปได  เสนขอบ  (Finish Line) ควรวางตําแหนงอยูบนชั้น 
        เคลือบฟน   บางกรณี อาจจําเปนตองกําหนดวางเสนขอบบนซีเมนตัม     
        (Cementum)  เนื้อฟน อมัลกัม หรือทอง ควรหลีกเลี่ยงการวางตําแหนง   
         เสนขอบ บนวัสดุคอมโพสิต 
         ง.    งานบูรณะไมควรมีเสนขอบบนดานบดเคี้ยวที่เปนตําแหนงสบฟน 

จ.    ระหวางกรอเตรียมฟน  การสรางเสนขอบที่ชัดเจนแบบตาง ๆ นั้นปนสิ่ง 
       พึงประสงค ตวัอยางเชน ชนิดขอบคมมีด (Knife edge) ชนิดขอบเกลาโคง 
       (Chamfer) ชนิดขอบเกลารวมกับการปาดเฉียง (Chamfer with bevel) และ 
       ชนิดขอบบารวมกับการปาดเฉียง (Shoulder with bevel) 
  ฉ. ชนิดวัสดุบูรณะที่ใช และตําแหนงซี่ฟนที่จะบูรณะนั้น 
       อาจเปนขอปจจัย    กําหนดการเลือกใชของเสนขอบ 

5.การกรอเตรียมฟน ควรกระทําโดยมีการกระทบกระเทือน ตอเยื่อในโพรงประสาทฟน
นอยที่สุด แนะนําใหใชลมและน้ําลดความรอน ระหวางกรอลดซี่ฟนดวยเครื่องมือชนิด
หมุนแบบตาง ๆ (Rotary instruments) 
6.ฟนที่รับการรักษาคลองรากแลว อาจตองทําแกน (Core) หรือ แกนและเดือย (Dowel & 
Core) เพื่อใหไดมาซึ่งการยึดอยู และ รูปทรงตาน 
7.สุขภาพของเยื่อปริทันต ควรไดรับการดูแลกอนหรือระหวางการบูรณะรักษา การสงวน
ไวซึ่งโครงสรางรองรับตาง ๆ ควรเปนขอพิจารณาลําดับแรกเมื่อออกแบบ   และสรางฟน- 
ปลอมชนิดติดแนน ควรเตรียมซี่ฟนไดอยางสัมพันธกับเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดี   เสนขอบ
ดานเหงือกไมควรลุกล้ํา เยื่อบุผิวชนิดเกาะยึด    (Epithelial   Attachment) 
 
     ค.  การพิมพปาก 
1.ควรเลือกวัสดุพิมพปากดวยเหตุผลเกี่ยวกับ สมบัติทางฟสิกส เคมี และสมบัติดานการ
ทํางานวา ดเีหมาะสมกับปญหาทางคลินิกที่กําลังรักษาบําบัด 
2.วัสดุพิมพปากที่ใช ควรมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ สภาทันตวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือทันตกรรม แหงสมาคมทันตแพทยอเมริกัน (ADA Council on Dental Materials, 
Instruments, and Equipment) 
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3.การใชถาดพิมพปากจําเพาะบุคคลชนิดเต็มปาก อาจชวยพิมพปากเมื่อใชวัสดุพิมพปาก
ชนิดหยุนตัวไดประเภทตาง ๆ (Elastomeric   Impression   Materials) 
4.อาจแยกเหงือกโดยใช วิธีการทาง เชิ งกล  เคมี  หรือ  วิธีการผ าตัดด วยไฟฟ า 
(Electrosurgical Method) 
             ก.   เหงือกควรมีสุขภาพดี ปราศจากการอักเสบ กอนกรอเตรียมฟนครั้งสุดทาย 
             ข.   ตองระมัดระวังไมทําลายเยื่อบุผิวชนิดเกาะยึด (Attached gingiva) 

       ไมวาจะใชวิธีการแยกเหงือกวิธีใด ๆ 
             ค.   เชือกแยกเหงือก ที่มีสารอีพิเนพฟริน (Epinephrine) ไมควรนํามาใชกับ 
                   ผูปวยที่มีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดบางประเภท ผูปวยที่มี 

       การทํางานของตอมธัยรอยดมากเกินปกติ   หรือ   ผูมีประวัติภูมิแพ 
       สารอีพิเนพฟริน 

             ง.   วิธีการผาตัดดวยไฟฟาเพื่อเตรียมเหงือก ไมควรใชกับผูปวย 
        ผูใชเครื่องชวยจังหวะการเตนหัวใจ   (Cardiac pacemaker) 

5.การคงไวซึ่งสุขภาพเหงือกที่ดีนั้น สัมพันธตรงตอการกระทําที่รอยตอระหวางฟน และ
เยื่อปริทันต   โดยอุดมคติแลว การพิมพปากไมควรขยายลึกลงไปใตขอบเหงือก อยางไรก็
ตาม บางสถานการณทางคลินิก อาจจําเปนตองวางขอบใตเหงือก    เทคนิคใด ๆ ที่รุกล้ํา 
และดันเหงือกนั้น ควรเกิดการชอกช้ํานอยที่สุด 
 
     ง.  การบันทึกระหวางดานบดเคี้ยว 
1.ชวงเวลารอกอนยึดวัสดุที่เปนรอยบันทึกดานบดเคี้ยวกับชิ้นหลอ เพื่อยึดตรึงชิ้นหลอกับ
เครื่องจําลองขากรรไกรควรมีความเหมาะสม ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงความเที่ยงวัสดุ
บันทึกนั้นนอยที่สุด 
2.การแยกนัด ใหผูปวยมาอีกครั้ง เพื่อบันทึกสบฟน หลังจากไดชิ้นหลอปฏิบัติการที่ได
ถอดแยกออกจากรอยพิมพแลว   จะชวยใหพิสูจนสอบรอยบันทึกได ในขณะที่ผูปวยยังอยู 
3.มีวัสดุหลายชนิด และเทคนิคหลายแบบ ที่ใหชิ้นรอยบันทึกดานสบฟนที่เที่ยงตรง
แมนยํา ความชอบสวนตัว และ กรณีแวดลอมทางคลินิก จะบงบอก กําหนดวิธีใช 
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4.ใหตัดแตงรอยสบบันทึกระหวางดานบดเคี้ยว จนเหลือเพียงแตรอยประทับของปุมฟน
เทานั้น ชิ้นหลอจะวางตําแหนงบนรอยสบบันทึกไดอยางถูกตอง กอนนําไปยึดในเครื่อง
จําลองขากรรไกร 
5.หากบูรณะฟนเพียงบางซี่ อาจใชฟนตรงขามที่ไมไดกรอ สรางรอยบันทึกระหวางดาน
บดเคี้ยว    ควรใชวัสดุบันทึกโดยไมเพิ่มมิติดิ่งสบฟน    ทั้งนี้เพราะอาจสงผลคลาดเคลื่อน
ได เมื่อยึดชิ้นหลอปฏิบัติการ 
6.การบันทึกรอยดานบดเคี้ยว ลักษณะที่ฟนไมสบกันทั้งสองขาง   ควรบันทึกไวทั้งสอง
ซีกขากรรไกร (ซาย-ขวา)   ทันตแพทยควรนําทางใหผูปวยเขาสูตําแหนงสัมพันธในศูนย   
และ/หรือ ตําแหนงเคลื่อนเยื้องดานขาง 
7.ชิ้นโปรแกรมดานบดเคี้ยว (Occlusal programmer) หรือชิ้นคลุมฟนเล็ก ๆ (Jig) จะให
สัมผัสการสบนั้นหยุดในแนวดิ่ง ที่มิติดิ่งที่ตองการเปดหาง และ วิธีการนี้ชวยจัดตําแหนง
หัวขอตอขากรรไกรทั้งสองขางในตําแหนงเหมาะสม 
8.ชิ้นบันทึกตําแหนงเยื้องขาง อาจทําโดย นําทางใหผูปวยเคลื่อนไปดานขาง จนยอดปุม
ฟนบน-ลาง ชนสัมผัสกัน และ ความสัมพันธ ณ ตําแหนงนี้จะถูกบันทึกดวยวัสดุ 
9.การบันทึกความสัมพันธในศูนย เพื่อยึดชิ้นหลอเขากับเครื่องจําลองขากรรไกร ควรมีชิ้น
บันทึกจํานวนอยางนอยสองชิ้นดวยกัน 
10.หากชองที่ซี่ฟนหายไปมีขนาดใหญหรือกวางมาก การบันทึกระหวางดานบดเคี้ยว
สําหรับฟนปลอมชนิดติดแนน ควรทําโดยใชฐานบันทึกที่เสถียร ที่สรางบนชิ้นหลอหลัก 
(Master cast) 
11.การสรางรอยบันทึกระหวางดานบดเคี้ยว การจัดตําแหนงชิ้นหลอ และ การยึดชิ้นหลอ
เขากับเครื่องจําลองขากรรไกร ถือเปนความรับผิดชอบของทันตแพทย 
 
     จ.  งานบูรณะชั่วคราว 
1.ชิ้นงานบูรณะชั่วคราว ควรมีคุณภาพที่เทาเทียมกับงานบูรณะชิ้นจริง ไดแก ขอบแนบ
สนิท สวยงาม รูปรางและการใชงาน ซึ่งชวยคงไวซึ่งสุขภาพของฟนหลัก และเนื้อเยื่อ
รองรับตาง ๆ 
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2.วัสดุหลายชนิดไดรับการยอมรับ และใชเปนงานบูรณะชั่วคราวตาง ๆ    อิทธิพลตอการ
เลือกใชวัสดุนั้น ๆ คือ ตําแหนงซี่ฟนในขากรรไกร รูปแบบของการกรอเตรียมฟน 
ระยะเวลาการใชงานที่คาดหวัง ไมวาจะเปนหนวยงานเพียงซี่เดียว หรือเปนสะพานฟน 
 
     ฉ.  ขอพิจารณาดานบดเคี้ยว 
1.ความสัมพันธลักษณะปุมฟนตอสันขอบของฟน (Cusp-marginal ridge occlusal 
relationship) พบไดมากในการสบฟนธรรมชาติของผูใหญ ลักษณะรูปแบบกายภาพนี้อาจ
นํามาใชสรางงานบูรณะ ไมวาจะเปนงานหนวยเดียว หรือ งานบูรณะหลายหนวย 
2.ความสัมพันธลักษณะปุมฟนตอแองกลางฟน (Cusp-fossa   occlusal   scheme) ไมคอย
พบในฟนธรรมชาติ ลักษณะนี้ใชบอยเพื่อชวยใหฟนที่อยูขางเคียงและฟนคูสบ ที่มีการ
บูรณะดวยชิ้นโลหะหลอ ไดรับทิศทางแรงตาง ๆ บดเคี้ยว ลงสูแนวแกนกลางของซี่ฟน 
มากขึ้น 
3.ลักษณะการสบทํางานเปนกลุม (Group-function Occlusion) อาจกระจายแรงบดเคี้ยวไป
ยังดานทํางานขณะ (ขากรรไกร) เคลื่อนไปทางขาง 
4.เทคนิคการสรางดานบดเคี้ยว ลักษณะที่เคลื่อนใชงานจริง (Functionally generated path 
occlusion) เปนวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ตอการพัฒนาลักษณะการสบทํางานเปนกลุม 
ในงานบูรณะดวยชิ้นงานบูรณะที่เปนโลหะหลอ 
5.ลักษณะการสบประเภทปกปองซึ่งกันและกัน   (Mutually protected occlusion) อาจ
เหมาะสม เมื่อสุขภาพเยื่อปริทันตของฟนหนาดีพอ   มีความสัมพันธของขากรรไกรชนิดซี่
กรามสัมพันธแบบที่หนึ่ง (Angle class I) และฟนหลังไมมีการเรียงตัวโคงกลับในลักษณะ
ที่ปุมฟนของฟนบน และลาง สบกระแทกกัน เมื่อเคลื่อนขากรรไกรไปดานขาง 
6.การสบชนิดปกปองซึ่งกันและกันนี้ ฟนหนาสัมผัสกัน เมื่อขากรรไกรลางเคลื่อนออก
นอกศูนยในทิศทางใด ๆ การสบสนิทระหวางปุมฟนเกิดพรอม ๆ กัน ณ ตําแหนงสัมพันธ
ในศูนย และแรงบดเคี้ยวถูกถายลงไปยังแนวแกนรากของฟนหลัง ฟนหนาจะปกปองฟน
หลังเมื่อมีการเคลื่อนไปนอกศูนยสบ และฟนหลังจะปกปองฟนหนาเมื่อสบในตําแหนง
ระหวางปุมฟน (Intercuspal position) 
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7.การสัมผัสกัน (ของซี่ฟน) ที่นอกศูนยสบ ณ ตําแหนงดานเกิดดุล (Balancing side) ถูก
พิจารณาวาเปนลักษณะที่ไมตองการ ทั้งในกลุมการสบประเภทสบทํางานเปนกลุม หรือ
การสบชนิดปกปองซึ่งกันและกัน 
8.เมื่อบูรณะฟนหนา ตองระวังเรื่องการครอบเหลื่อมกัน (Overlap) ของซี่ฟนในแนวดิ่ง
และแนวระนาบ และตองระวังเรื่องลักษณะรูปทรงดานลิ้นของซี่ฟนบนที่บูรณะนั้น 
เพื่อใหการเคลื่อนบดเคี้ยวราบรื่น เมื่อเคลื่อนขยับขากรรไกรไปในทิศตาง ๆ 
9.หากมิติดิ่งสบฟน จําเปนตองถูกเพิ่มขึ้นหรือลดลงดวยงานบูรณะ แนะนําวา ควรมีเวลา
หลายสัปดาหหรือหลายเดือน ใหผูปวยใชระยะมิติดิ่งที่ตองการนั้นเสียกอน กอนจะสราง
งานบูรณะที่เปนชิ้นจริง หรือชิ้นถาวร (Definitive restoration) 
 
     ช.   การลองชิ้นงานหลอ และพิสูจนสอบ  (Casting Try-in and Verification)         
1.เมื่อแกะงานครอบชั่วคราวออก ควรตรวจฟนที่กรอเตรียมไวแลวนั้นอยางระมัดระวัง วา 
ปราศจากซีเมนตที่ใชยึดชั่วคราว หรือ เศษสิ่งสกปรกอื่น ๆ กอนที่พยายามใสครอบชิ้นงาน
บูรณะชิ้นถาวรลงไป 
2.กอนที่จะยึดหรือใสงานบูรณะชิ้นจริงลงบนฟนที่ไดกรอเตรียม อาจใชกลองจุลทรรศน
ชนิดสองตา ตรวจสอบพื้นผิวภายในชิ้นงานหลอบูรณะตาง ๆ เพื่อใหมั่นใจวา ปราศจาก
ปุมเม็ดเล็ก ๆ ที่เกิดจากวัสดุหลอแบบ หรือสิ่งปนเปอนจากชั้นวัสดุที่เคลือบฉาบผิวชิ้นงาน 
3.อาจใชวัสดุแสดงผิว (Disclosing medium) ตรวจสอบผิวดานในของชิ้นงานบูรณะวา   มี
ขอบกพรองใดบาง ที่ทําใหชิ้นงานไมลง หรือเขาที่อยางสนิทแนบกับฟนที่เตรียม 
4.ดานประชิดของชิ้นงานบูรณะประเภทติดแนน ตองสัมผัสกับซี่ฟนขางเคียงแนนพอดี ที่
ใหไหมขัดซอกฟนผานได ทั้งนี้เพื่อคงไวซึ่งสุขอนามัยที่ดีของชองปาก 
5.การออกแบบฟนแขวนหรือพอนทิกนั้น ควรใหสัมผัสกับสันเหงือกวางอยางไมมีแรงกด
เกิน (Passive manner) 
6.ควรออกแบบสวนปลายลางของพอนทิก และปรับแตงใหผูปวยสามารถเขาถึงได เพื่อทํา
ความสะอาดดวยวิธีตาง ๆ อยางเหมาะสม 
7.การปรับดานบดเคี้ยวบนงานบูรณะชิ้นถาวร ควรกระทําโดยใชเข็มกรอ ที่ผิวเรียบ
ละเอียด   ประกอบกับใชวัสดุตัวกลางที่มีลักษณะเปนแผนบาง เพื่อทําเครื่องหมายรอยสบ 
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8.แถบพิสูจนรอยสบ (Articulating strip) หลายแบบ หลายสี อาจใชเพื่อชวยจําแนก
แยกแยะความตาง ของการสบในศูนย และการสบนอกศูนยที่สบไมราบรื่น ที่ตรวจสอบ
แกไข ในขั้นตอนกรอปรับแตงชิ้นงานถาวร 
9.อาจใชวิธีการนํามายึดใหมตาง ๆ วิธีกัน (Remount procedures) มาชวยปรับแตงชิ้นงาน
ถาวร หากจํานวนซี่ฟนที่บูรณะนั้นมีมากซี่ 
10.เมื่อจัดวางชิ้นบูรณะเขาที่บนซี่ฟนแลว หากมีทางเขาถึงได ควรตกแตงสวนขอบชิ้น
บูรณะชนิดโลหะหลอบนซี่ฟนนั้น 
11.เพื่อใหไดงานบูรณะเซรามิกที่สวยสมบูรณ    ทันตแพทยควรทําการตกแตง ลักษณะ
จําเพาะที่ผิวหนาเปนขั้นสุดทาย ตกแตงรูปราง รูปเคา และปรับแตงสีฟนเมื่อผูปวยอยูดวย 
12.ฟนปลอมติดแนนที่ตําแหนงฟนหนา ควรพยุงรองรับริมฝปาก และสวยงามเปนที่พอใจ
ของผูปวย และเหมาะตอขอกําหนดการออกเสียง การใชงานดวย 
13.การทดสอบลองใส ควรประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ที่ตองพิสูจนสอบ คือ การลงเขาที่
อยางสมบูรณของชิ้นหลอ ความแนบสนิทของขอบชิ้นงาน ตรวจพิสูจนชองวางบริเวณ
ซอกฟน และรูปเคา ทั้งนี้เพื่อผลตอสุขภาพของเยื่อปริทันต 
 
     ซ.  การยึดติด (Cementation) 
1.กอนการยึด ควรขัดโลหะซ้ํา และขัดผิวพอรซเลน หรือเผาเคลือบ ณ ตําแหนงที่ไดมีการ
กรอแตง 
2.การยึดชิ้นงานชั่วคราวดวยวัสดุฉาบยึดชั่วคราว อาจบงบอกถึงการตอบสนองของเนื้อเยื่อ
และผูปวย 
3.วัสดุซีเมนตที่เลือกใชยึด ควรมีคุณสมบัติตามขอกําหนด ของสภาทันตวัสดุอุปกรณ และ
เครื่องมือแหงสมาคมทันตแพทยอเมริกัน 
4.วัสดุฉาบยึดชนิดตาง ๆ มีใหเลือกใชสําหรับงานบูรณะ ทันตแพทยควรเลือกวัสดุฉาบยึด 
ดวยคุณสมบัติทางฟสิกส เคมี และคุณสมบัติตอการใชงานที่เหมาะสมที่สุดตอสถานการณ
ทางคลินิกแตละแบบ 
5.ซี่ฟนควรไดรับการทําความสะอาด แยกออก (Isolated) ทําใหแหงในที่ซึ่งบงชี้ ขั้น
สุดทายควรทาวานิชเคลือบผิวสําหรับโพรงฟน (Cavity vanish) กอนยึดติด 
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6.การผสมวัสดุฉาบยึด ควรปฏิบัติตามคําแนะนําจากบริษัทผูผลิต อยางเครงครัด 
7.หากมีงานบูรณะหลายชิ้นแยกกัน และจะนํามายึดเขาที่ ชิ้นงานแตละชิ้น ควรแยกยึด ไม
ทําพรอมกัน ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาทุกชิ้นลงเขาที่อยางสมบูรณ 
8.ภายหลังวัสดุฉาบยึดแข็งตัวแลว วัสดุสวนเกินทั้งหมดตองถูกกําจัดออก เพื่อมิใหเปน
วัตถุแปลกปลอมที่ทําใหเหงือกระคายเคือง 
9.หากจําเปนควรตรวจการสบฟนซ้ําอีกครั้ง ภายหลังจากยึดติด และปรับแตง 
10.ควรอธิบายและสอนผูปวย เกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการรักษาสุขภาพชองปาก ดวยอุปกรณ
ชวย เชน เครื่องมือที่ใชทําความสะอาดซอกฟน และบริเวณสวนที่แนบประชิดกับเหงือก
ของพอนทิก 
11.ควรนัดผูปวยอีกครั้งหลังจากยึดติดฟนปลอมไปแลวเพ่ือดูแลติดตามผล  
 
     ฌ.  การนัดกลับมาตรวจเปนระยะ 
1.ควรถือวา การนัดกลับมาตรวจ ติดตามเปนระยะ เปนสิ่งจําเปนสวนหนึ่ง ภายหลังใสฟน
ดวยงานฟนปลอมชนิดติดแนน หากพบแนวโนมของปญหาแตเนิ่น ๆ อาจชวยปองกัน
ความลมเหลวตาง ๆ แบบของชิ้นงานบูรณะนั้นได 
 

lll. ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
 
     ก.  การปรับปรุงขั้นตอนตรวจวินิจฉัย และรักษาเพื่อเตรียมงาน 
1.การสบฟนควรเหมาะสมกับการทํางานของระบบเครื่องเคี้ยว (Stomatonagtic system) 
ในลักษณะปกติ อาจจําเปนตองรักษาผูปวยดวยเฝอกฟน (Occlusal splint) ปรับแตงดาน
บดเคี้ยว หรือจัดฟน เพื่อใหไดมาซึ่งการทํางานอยางสมดุลราบรื่นระหวางกลามเนื้อ ขอตอ
ขากรรไกร และดานบดเคี้ยวของฟน 
2.สุขภาพเยื่อปริทันตของผูปวยเปนขอพิจารณาที่สําคัญ ในการรักษาดวยฟนปลอม
บางสวนชนิดถอดได 
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3.ชิ้นหลอวินิจฉัยที่ยึดตรึงกับเครื่องจําลองขากรรไกร ชวยชี้ตําแหนงสวนประกอบฟน
ปลอมบางสวนถอดได ที่สัมพันธกับการออกแบบ สัมพันธกับความงาม และสัมพันธกับ
การใชงาน   อีกทั้งยังสามารถประเมิน ขอกําหนดตองการตาง ๆ ดานมิติและขนาด 
สําหรับการวางตําแหนงเรสท และการกรอเตรียม 
4.ชิ้นหลอวินิจฉัยเปนสิ่งจําเปน ตอการประเมินระดับการเตรียมชองปาก และการตกแตง
ฟน เพื่อออกแบบโครงสรางฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
5.แผนการเตรียมชองปากที่วางไว และการกรอตกแตงฟน อาจทําบนชิ้นหลอวินิจฉัยกอน
การเตรียมจริงในผูปวย และ สามารถรองรับการนําทางกอนไปสูขั้นตอนตาง ๆ ที่ทําใน
ชองปากจริง 
6.จําเปนตองใชเครื่องสํารวจทางทันตกรรม (Dental surveyor) เพื่อกําหนดหา ความคอด 
และระนาบนํา ที่สัมพันธกับแนวทางการถอดใส ที่ไดวางแผนไวบนชิ้นหลอวินิจฉัย 
7.ระนาบนํา (Guiding plane) คือ พ้ืนผิวขนานที่สัมผัสกับสวนแข็งตรึงของชิ้นฟนปลอม
บางสวนชนิดถอดได ผิวระนาบนําที่พอเพียงเหมาะสม ควรถูกวางแผนไวกอน เพื่อสราง
ทิศทางการใส และ ถอดฟนปลอม 
8.ดวยเหตุผลที่ชิ้นหลอวินิจฉัยทําโดยวิธีการใชถาดพิมพปากสําเร็จรูป และวัสดุพิมพปาก
ชนิดหนืด ดังนั้นมันอาจไมสะทอนสภาวะที่ขยับพับได ของกายวิภาคและการโคงพับของ
เยื่อออน ตัวอยางเชน ความลึกของรอยพับ (Vestibular depth) การเคลื่อนขยับของแถบเนื้อ
ยึด (Frenum) 
 
     ข.  การออกแบบ การสราง และการจําแนก 
1.การวางแผนการรักษา การเตรียมชองปาก และการออกแบบฟนปลอมบางสวนชนิดถอด
ได เปนความรับผิดชอบในวิชาชีพ ที่ตองทําโดยทันตแพทย กอนที่ชิ้นหลอหลักจะถูก
สงไปยังหองปฏิบัติการทันตกรรม เพื่อผานขั้นตอนการสรางชิ้นอวัยวะเทียม หรือฟน
ปลอมนั้น ๆ 
2.การจําแนกประเภทของขากรรไกรที่มีฟนไมครบ ควรจําแนกโดยจักษุพิสัยไดโดยพลัน 
การจําแนกนี้ ควรแยกแยะระหวางฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดที่รองรับโดยเนื้อเยื่อและ
ฟน กับชนิดที่รองรับดวยฟนเพียงอยางเดียว 
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3.ปรัชญาแหงการรองรับของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดนั้น อยูบนพื้นฐานการเลือก 
และ การขยายพื้นที่เพื่อกระจายแรงบดเคี้ยว 
4.วัตถุประสงคเบื้องตนขององคประกอบฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได คือ การรองรับ
โดยเรสทบนฟนหลัก และโดยฐานฟนปลอมบนพื้นที่สันเหงือกวาง ไดการยึดอยูโดย
ตะขอ และเลือกถายแรงโดยสวนประกอบที่แข็งตรึงของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
5.ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดควรบูรณะความเปนหนึ่งเดียวของขากรรไกร หรือความ
ตอเนื่องของซี่ฟนที่เรียงตัว (Arch integrity) ทั้งนี้ เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงขากรรไกร
บนและลาง 
6.ขอพิจารณาที่สําคัญของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได คือ คงไว และฟนฟู สุขภาพฟน
ธรรมชาติที่เหลือ และโครงสรางรองรับอื่น ๆ และควรหลีกเลี่ยงการกดทิ่มเนื้อเหงือก จาก
สวนของฟนปลอมหรือชิ้นอวัยวะเทียมนั้น 
7.เมื่อใดก็ตาม ที่ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ไดรับการรองรับจากทั้งฟนธรรมชาติ 
และสันเหงือกวาง การออกแบบนี้ควรใชหนวยรองรับตาง ๆ ที่มีศักยภาพสูงสุด 
8.สําหรับบางกรณีนั้นเมื่อออกแบบฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได การรองรับและความ
เสถียร เปนสิ่งสําคัญเชนเดียวกับการยึดอยู   
9.การยึดอยูของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได เปนสิ่งสําคัญตอการบริหารจัดการผูปวย 
โดยเฉพาะในชวงเดือนแรก หลังจากใสฟน 
10.ควรสรางฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ที่ถายทอดแรงจากดานบดเคี้ยว ลงสูแนวใกล
ขนานตอแกนฟนหลัก 
11.การออกแบบ รูปเคา และการตกแตงขั้นสุดทาย สําหรับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
ควรมีผลตอการลดปริมาณการติดของอาหาร 
12.การสํารวจชิ้นหลอวินิจฉัย และชิ้นหลอหลัก เปนสิ่งจําเปน ตอการสรางชิ้นฟนปลอม
บางสวนชนิดถอดได 
13.วิธีหนึ่งที่จะการกระจายแรงไปสูฟนหลัก คือ การใชฟนหลักหลายซี่ 
14.ฟนกรามนอยที่แยกอยูซี่เดียวโดด ๆ และประชิดกับสวนทายของฐาน ที่ไมมีฟนซี่อ่ืน
ใดรองรับอีก (Distal extension) อาจไมพอเพียงตอการเปนฟนหลักเอก (Primary 
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Abutment) ของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได การคาดหวังอายุการใชงานอาจดีขึ้นได 
โดยการเฝอกฟนธรรมชาตินั้นดวยฟนปลอมบางสวนชนิดติดแนน 
15.แรงบิดงัด (Torque) ที่เกิดที่ฟนหลักและกระดูกรองรับสันเหงือกของฟนปลอม
บางสวนชนิดถอดได ชนิดทายยื่น (Distal extension) ควรถูกควบคุมและลดปริมาณลง 
ดวยรูปลักษณะตาง ๆ ของแบบตะขอ 
16.ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดที่เปนชนิดฐานทายยื่น อาจใชหนวยควบคุมแรงเครียด 
(Stress director) เพื่อลด และ กระจายแรงเครียดตอฟนหลัก 
17.ควรออกแบบสวนเชื่อมหลัก (Major connector) ชนิดตาง ๆ ใหมีความแข็งตรึง เพื่อ
กระจายแรงไปยังขากรรไกร 
18.ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดสวนใหญเคลื่อนขยับเมื่อใชงาน ปริมาณ และทิศ-
ทางการเคลื่อนขยับ เปนผลจากอิทธิพลของสวนโครงสรางรองรับ ลักษณะการออกแบบ
ชิ้นงาน และความสนิทแนบของสวนโครงและสวนฐาน 
19.ฐานของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได   ที่ไดการพยุงรับจากสันเหงือกวาง ไมควรกด
เยื่อออน เวนแตระหวางทํางานบดเคี้ยว 
20.กลุมฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดที่ฟนพยุงรับ และ ชนิดที่มีทั้งฟนและเนื้อเยื่อพยุง
รับนั้น ควรไดการพยุงรับอยางเหมาะสมระหวางการรับแรงบดเคี้ยว 
21.รูปรางฐานฟนปลอมของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดชนิดทายยื่น ควรคลายกับของ
ฟนปลอมทั้งปาก การปรับแตงอาจกําหนดไดดวยทิศทางการใสฟนปลอม 
22.การสํารวจชิ้นหลอในงานฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ความสัมพันธของแกนดิ่ง
เครื่องสํารวจตอชิ้นหลอ เปนสิ่งกําหนดบงชี้ ถึงทิศทางที่เหมาะสมในการใส และถอด 
ของงานบูรณะที่เสร็จสมบูรณแลว 
23.ควรกรอปรับแตงรูปเคาของฟนหลัก ที่มีลักษณะไมเหมาะสม ควรสรางผิวระนาบนํา 
และแองเรสท กอนพิมพปากเพื่อทําชิ้นหลอหลัก 
24.งานบูรณะประเภทติดแนนตาง ๆ ชนิดที่ใชเปนฟนหลักสําหรับฟนปลอมบางสวนชนิด
ถอดได ควรประกอบดวย ผิวระนาบนํา แองเรสท สวนที่ใหความเสถียร และสวนพื้นที่
เกาะยึดตาง ๆ 
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25.ฟนปลอมชนิดติดแนนที่ใชประกอบรวมกับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ควรถูก
สํารวจสวนรูปเคาในระยะตาง ๆ คือ ขณะที่ยังอยูในรูปสถานะของชิ้นขี้ผ้ึง, เมื่อไดเปนชิ้น
โลหะหลอออกมาแลว, หลังจากปะพอกผิว, และกอนยึดติดในปาก 
26.หนวยยึดรอง (Indirect retainer) ไดทําใหเกิดจุดอางอิง สําหรับฟนปลอมบางสวนชนิด
ถอดได และ ชวยใหแรงกระจายออกไปยังโครงสรางอื่น นอกจากซี่ฟนหลัก 
27.หนวยยึดหลักหรือตะขอ (Direct retainer, clasp) ไมควรมีแรงกระทําตอฟนหลัก 
ขณะที่ชิ้นฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดกําลังเคลื่อนลงเขาที่ และขณะพัก 
28.กรณีฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดแบบทายยื่นนั้น หนวยยึดชนิดพิเศษ ที่มีโครงสราง
ภายในซี่ฟน (Intra-coronal retainers) และภายนอกซี่ฟน (Extra-coronal direct retainers) 
แบบตาง ๆ อาจถูกนํามาใชรวมกับ หนวยกลไกควบคุมแรง (Stress directing device) แบบ
ตาง ๆ  
29.เมื่อเปนไปได สวนประกอบดานเกาะประคอง (Reciprocation) ของหนวยยึด (ตะขอ
ประคองฟน) ควรมีระดับสัมพันธที่เทากันกับระดับเสนสํารวจดานตรงขามของซี่ฟนนั้น 
ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณแรงที่ไมพึงประสงคตอฟนหลักใหนอยที่สุด 
30.แตละหนวยยึดนั้น (ตะขอ) ตองการการโอบประคอง เพื่อลดการขยับเคลื่อนของซี่ฟน
หลัก ระหวางการใส และถอดฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
31.เพื่อใหหนวยยึดมีประสิทธิภาพ สวนโครงสรางของโครงโลหะควรสัมผัสฟนหลักที่
พ้ืนผิว สามตําแหนง หรือมีพ้ืนที่โอบลอมรอบซี่ฟนมากกวา 180 องศา  
32.เมื่อการปรากฏเห็นเปนขอพิจารณา ควรเลือกออกแบบหนวยยึดหลัก (ตะขอ) ที่
มองเห็นสวนโลหะนอยที่สุด 
33.ชิ้นวัดความคอด (Undercut Gauge) เปนตัวกําหนดปริมาณความคอดใตสวนปอง ณ 
บริเวณที่ไดเลือกไว และเปนตัวกําหนดปริมาณระยะทางที่ตะขอเกาะยึดตองดีดตัว หรือ
เปลี่ยนรูป เพื่อเคลื่อนผานสวนปองของฟน 
34.หนวยยึดหลัก (ตะขอ) ตาง ๆ   ไมควรเขาไปอยูในสวนคอดที่ตองมีการดีดตัวของตะขอ
มากเกินกวา กําลังทนทานสูงสุดของโลหะที่ใช 
35.เรสทจํานวนมากตําแหนง และสวนประกอบที่รองรับอื่น ๆ อาจเปนขอดี ตอการถาย
กระจายแรงตาง ๆ ไปยังฟนธรรมชาติที่เหลือ 
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36.เรสทบนดานบดเคี้ยว และบนดานปลายตัดของฟนเปนองคประกอบสําคัญของฟน
ปลอมบางสวนชนิดถอดได ดวยเหตุที่ชวยตานแรงในแนวระนาบและแรงในแนวดิ่งตาง ๆ 
ซึ่งถายมาจากชิ้นฟนปลอมนั้น สวนประกอบอื่นที่สัมผัสฟนเหนือเสนสํารวจ อาจชวยเพิ่ม
ความเสถียร 
37.ควรวางสวนเชื่อมหลัก (Major connector) ณ ตําแหนงหลีกเลี่ยงไมกดเหงือก สวน
เชื่อมหลักที่สัมผัสสวนชองชองปากใดที่เคลื่อนขยับขณะใชงาน ควรเขากันได 
38.การวัดระยะหาง ระหวางพื้นชองปากที่เคลื่อนขยับได กับขอบเหงือกดานลิ้น เปนเรื่อง
จําเปนตอการเลือกชนิด และการวางตําแหนงของสวนเชื่อมหลักในขากรรไกรลาง 
39.สวนเชื่อมหลักนั้น ไดเชื่อมตอฐานฟนปลอมหนึ่งสวนหรือมากกวา กับสวนอ่ืน ๆ ของ
ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได และไดชวยกระจายแรงตาง ๆ ที่เกิดขณะใชงาน 
40.มุมระหวางสวนเชื่อมรอง (Minor connector) ที่อยูในแนวดิ่งกับเรสท บนดานบดเคี้ยว 
ควรมีคานอยกวา 90 องศาเล็กนอย 
41.ไมแนะนําใหใชฐานฟนปลอมชนิดนุมอยางถาวร กับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
หรือในขั้นสุดทายที่สรางชิ้นงาน 
42.กรณีเมื่อฟนที่เหลือลมเอียง และลักษณะนี้เปนขอบงบอกวา เปนขอหามใชสวนเชื่อม
หลักดานลิ้น (Lingual major connector) แบบปกติ อาจใชสวนเชื่อมหลักชนิดแทงโลหะ
ทางดานริมฝปาก (Labial bar) ในขากรรไกรลาง 
43.แทงโลหะชนิดตอเนื่อง ที่ประกอบกับบานพับ ซึ่งใชดานริมฝปากอาจนํามาใชในผูปวย
ที่ขาดฟนหลักสําคัญ มีรูปเคาของฟนที่ไมเหมาะสม และเปนฟนที่วินิจฉัยวา มีความไม
แนนอนเรื่องอายุการใชงาน หรือยังเปนที่สงสัย (คําอธิบายเพิ่มเติม จากผูถอดความ – 
“แทงโลหะชนิดตอเนื่อง ที่ประกอบกับบานพับ”ในที่นี้ คือ งาน Swinglock ใช Hinge 
หรือบานพับ กับ Labial strut หรือแทงดานริมฝปากหลายหนวยที่ตอเนื่องกัน) 
44.การใชฟนพอรสเลนควรเลือกใชอยางจํากัด โดยที่ฟนคูสบจะตองไมถูกเรงใหสึก เมื่อ
ใชงาน 
45.ควรพิจารณาใชฟนเรซิ่นอะคริลิก   ประกอบกับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดแบบ
ตาง ๆ เมื่อปรากฏวาชองวางระหวางสันเหงือกวางมีสภาพผิดปกติ 
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46.การเดงตัวของตะขอแปรเปลี่ยนได ทั้งนี้ขึ้นกับความยาว ความหนา ความกวาง 
ลักษณะความโคง ลักษณะเรียวปลาย รูปรางของภาคตัดขวาง องคประกอบทางโลหะ และ
การปฏิบัติทางเทคนิคตอตะขอ ระหวางการผลิตชิ้นฟนปลอม 
47.เปนความรับผิดชอบของชางเทคนิคทันตกรรมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งงานของ
ทันตแพทย หรือการออกแบบโดยทันตแพทย โดยสรางชิ้นโครงสรางฟนปลอมบางสวน
ชนิดถอดไดที่แนบสนิท และไมทําลายชิ้นหลอหลัก หากบรรทัดฐานนี้ไดรับ แตโครง
โลหะไมลงที่สนิทในปาก ความบกพรองและขอผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ไดเกิดกอน
การผลิตชิ้นงาน 
48.โครงโลหะฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ตองไมทําใหเกิดการไมสบสัมผัสกัน
ระหวางฟนธรรมชาติ เวนแตไดมีการวางแผนเพิ่มมิติดิ่งไวกอนแลว 
49.ฟนหลักที่ถูกครอมทับโดยฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได สามารถชวยพยุงรับได 
50.ฟนหลักที่ถูกครอมทับที่พยุงรองรับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได อาจสัมผัสกับโครง
โลหะ หรือสวนฐานฟนปลอมที่เปนเรซิ่นอะคริลิก 
51.ประโยชนที่เรซิ่นอะคริลิกสัมผัสกับฟนหลักที่ถูกครอมทับ ในฟนปลอมบางสวนชนิด
ถอดไดมีขอดีหลายประการ คือ  ประการแรก ฟนหลักอาจถูกปรับรูปราง หรือทําใหสั้นลง 
และ ปรับฐานฟนปลอมใหแนบดวยเรซิ่นที่แข็งตัวไดเองหลังผสม หรือใชเรซิ่นที่เรงการ
แข็งตัวไดดวยแสง ประการที่สอง สวนครอบโลหะที่วางทับรากฟน (coping) นั้น  อาจ
นํามายึดกับซี่ฟนภายหลังจากที่ฐานฟนปลอมถูกปรับเขาที่แลว  ประการที่สาม  ยังมี
ปญหาบางประการนอยลงเมื่อพิมพปากเพื่อปรับชิ้นหลอ (Altered cast impression) หรือ
ฉาบฐานฟนปลอม และประการสุดทาย  ฐานฟนปลอมสามารถถูกปรับเขากับฟนหลัก 
ภายใตปริมาณแรงที่สงผานมาจากดานบดเคี้ยวของฟนปลอมในระดับที่เหมาะสม 
  
     ค.  การเตรียมฟน  และการจัดการกับเยื่อออน 
1.เรสทบนดานบดเคี้ยวควรมีลักษณะเปนรูปชอนและลึกมากขึ้นที่สวนกลาง ดานมุมของ
เรสทที่กรอเตรียมนั้น ควรทําใหมน และรอยกรอเตรียมตองถูกขัดเรียบเปนอยางดี 
2.เรสทบนดานบดเคี้ยว ที่ไดเตรียมไวบนผิวเคลือบฟนทั้งหมดที่เปนแองรูปชอนนั้น เปน
การใหการรองรับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดที่เหมาะสม 
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3.แองเรสทตาง ๆ ที่ฟนหนา ควรเตรียมโดยปรับรูปเคาดานลิ้นหรือบริเวณดานปลายกัด
ของฟน ที่ใหผลลัพธโดยนําทางแรงลงสูทิศที่ขนานกับแกนยาวของฟน หากการปรับแตง
รูปรางไมอาจทําได อาจตองทํางานบูรณะอื่นที่ประกอบเปนแองเรสท 
4.แองเรสทตองมีความแข็งแรง ทนทานตอแรงเครียดเมื่อใชงาน และเปนการเหมาะกวาที่
เตรียมแองเรสทในชั้นเคลือบฟน หรือรองรับดวยงานบูรณะที่เปนโลหะ แองเรสทตอง
สัมผัสกับโครงสรางโลหะในแนวดิ่ง แองเรสทตองมนโคง มีรูปรางตามโครงสรางของ
กายวิภาคสวนที่อยูเหนือเหงือกของฟน แองเรสทควรมีความลึกพอ ที่จะปองกันการ
แตกหักของเรสท   ฟนคูสบดานตรงขามอาจตองถูกกรอปรับ เพื่อใหขนาดมวลของเรสท
หนาพอเพียง 
5.หากเปนไปได ตําแหนงเรสทไมควรอยูที่ตําแหนงสบฟนที่เกิดขึ้นโดยนิสัย 
6.แองเรสทบนปุมดานลิ้น (Cingulum rest seat) อาจถูกกรอเตรียมบนฟนธรรมชาติที่มีปุม
ฟนดานลิ้นโปงนูนออกมา 
7.แองเรสทบนปุมฟนนี้ควรมีเสนขอบกลมกลืนกับรูปเคาของผิวฟน 
8.แองเรสทบนปลายตัดของฟนหนา ควรมีรูปรางเปนรางรองกนกลมที่โคงขยายไปสูดาน
ริมฝปากของฟนหนา และขยายลงสูดานใกลเหงือกทางดานลิ้น โดยทั่วไปแลว แองเรสท
แบบตาง ๆ บนปลายตัดฟน ใชกับฟนหนาลาง 
9.แองเรสทที่เปนรองแถบยาวบนดานบดเคี้ยว (Occlusal strap rest) คือ   เรสท บนดานบด
เคี้ยวที่มีลักษณะตอเนื่องกัน และ ขยายพื้นที่ไปสูรองกลาง (Central grooves) ของกลุมฟน
ธรรมชาติหลายซี่ เพื่อใหไดมาซึ่งความเสถียรของฟนธรรมชาติเหลานั้น 
10.ซี่ฟนที่ใชเปนฟนหลักตาง ๆ ของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ควรมีรูปเคาที่
เหมาะสม หรือไดมีการปรับรูปเคานั้นไวแลว หรือถูกบูรณะไวอยางที่ตองการ การปรับ
รูปทรงฟน (Tooth alteration) เปนสิ่งจําเปนปกติทั่วไปสําหรับผูปวย ที่แรกใชฟนปลอม
บางสวนชนิดถอดได 
11.รูปเคา สวนปอง อาจถูกกรอลด และ สรางผิวระนาบนําขึ้น เพื่อชวยการยึดอยู และเพื่อ
ความเสถียรของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
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12.ผิวระนาบนํา ควรวางแนวอยูในแนว การใส-ถอด ชิ้นฟนปลอม    โคงในแนวดานขาง
แกม-ลิ้น ตามลักษณะรูปเคาของฟน ผิวระนาบนําควรมีลักษณะตรงดิ่ง ในแนวดานบด
เคี้ยวไปยังเหงือก และกระจายตําแหนงมากเทาที่เปนไดในขากรรไกร 
13.สมควรทําระนาบนําใหเสร็จสมบูรณที่ฟนหลักซี่ตาง ๆ ที่ไมตองถูกบูรณะกอนทํา
ครอบฟนบนฟนซี่อ่ืน ๆ ดังนั้น ระนาบนํานั้น ๆ จะชวยเปนแนวทางนําลักษณะรูปเคาของ
ครอบฟน 
14.ขอบมุมของฟนหนาที่เกซอนกัน และจะรองรับแผนดานลิ้น (Lingual plate) หรือ 
ตะขอตอเนื่อง (Continuous clasp) ขอบมุมดานประชิดของซี่ฟนที่เอียงหรือหมุน และขอบ
มุมดานริมฝปากหรือดานลิ้นของฟนซี่นั้น ๆ ที่เก   ลม อาจถูกกรอปรับ เพื่อใหโครงสราง
โลหะแนบเขาที่ไดดีขึ้น 
15.การเฝอกฟน (Splinting) ซี่ที่ใชเปนฟนหลัก ในงานฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได   
อาจบงชี้ เมื่อกระดูกรองรับฟนหลักเหลานั้นไมเหมาะสม หรือ เมื่อวางแผนใชตัวยึดชนิด
แข็งตรึงตาง ๆ แบบ (Rigid retainers) 
16.การเฝอกฟน อาจชวยตานแรงบิดที่จะมีผลมาสูฟนหลัก 
17.ซี่ฟนที่ประชิดกัน และซี่ที่แยกจากกันดวยชองเหงือกวาง อาจเฝอกติดกัน เพื่อชวยใหมี
การรองรับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดเกิดมากขึ้น 
18.ผิวฟนธรรมชาติดานตาง ๆ ที่ถูกกรอแตงตองถูกขัดเรียบเปนอยางดี และควรไดรับการ
รักษาปองกันดวยฟลูออไรด 
19.เยื่อออนตาง ๆ ที่เคยผิดรูปไปหรือถูกกดทับโดยฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดชิ้นเกา   
ควรกลับเขาสูสุขภาวะ และมีรูปรางคืนสูลักษณะปกติ กอนพิมพปากใหม เพื่อทําฟน
ปลอมบางสวนชนิดถอดได 
20.ควรไดตั้งขอสังเกต และตั้งแผนการปรับแตงดานบดเคี้ยวที่ผิดปกติไวกอน ระหวาง
การตรวจวินิจฉัย และ รวมไวในแผนการรักษา 
21.ในสถานการณบางประการ รูปเคาฟนหลัก ของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได อาจถูก
ปรับเปลี่ยน โดยการใชวัสดุเรซิ่นคอมโพสิต หรือ ใชชิ้นโลหะหลอ ยึดติดบนผิวเคลือบ
ฟนที่เตรียมโดยการกัดดวยกรด 
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      ง.  การพิมพปากขั้นสุดทาย 
1.วุนพิมพปากชนิดผันกลับได และชนิดผันกลับไมได เมื่อใชอยางเหมาะสม และวัสดุ
พิมพที่เปนยางสังเคราะหหยุนตัวได (Elastomeric impression materials) ตาง ๆ ประเภท 
อาจเหมาะกับการใชพิมพงานฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได  
2.แนวคิดหนึ่งที่ทําการพิมพปากครั้งที่สอง หรือการพิมพปรับชิ้นหลอฟนปลอมบางสวน
ชนิดถอดได (Altered cast impression) นั้น คือ เพื่อบันทึกเนื้อเยื่อตาง ๆ ที่รองรับสวนฐาน
ของฟนปลอมลางชนิดทายยื่น ซึ่งโดยทั่วไปนั้น ตองมีการพิมพครั้งที่สอง หรือการเสริม
ฐาน ทั้งนี้ เพื่อความเสถียร และใหการพยุงรับชิ้นฟนปลอมดีขึ้น 
3.แนวโนมหนึ่งของปญหาที่เกิด เมื่อพิมพปรับชิ้นหลอฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได คือ 
เกิดความผิดพลาด เนื่องจากโครงสรางโลหะไมลงเขาที่ในปาก หรือในชิ้นหลอ 
4.ควรพิสูจนสอบรอยพิมพครั้งสุดทายวา พ้ืนที่สําคัญ ๆ ทั้งเยื่อออน และสวนแข็ง  
(ซี่ฟน) ตาง ๆ วา ไดถูกบันทึกไวอยางถูกตอง รอยพิมพตองไมมีฟองอากาศที่บริเวณแอง
เรสท และตองไมเกิดการแยกออกของวัสดุพิมพปากกับถาดพิมพ 
5.ถาดพิมพปากตองถูกจัดวางตําแหนงอยางเหมาะสม และไมขยับ จนกวาวัสดุพิมพปาก
จะแข็งตัวอยางสมบูรณ 
6.วัสดุพิมพปากประเภทวุนพิมพ ควรไดเทแบบโดยเร็วหลังจากถอดรอยพิมพ ออกจาก
ปากแลว 
7.โดยสวนใหญแลวรอยพิมพปากครั้งสุดทาย ควรไดรับการทําความสะอาด กําจัดน้ําลาย 
เศษสิ่งสกปรก ฆาเชื้อ และเทแบบดวยปูนชนิดแข็งโดยเร็ว ภายหลังที่ถอดพิมพออกจาก
ปาก   มีวัสดุพิมพปากบางประเภทตองคอยเวลาสักระยะกอนเทแบบ 
8.เมื่อฟนหลังไมครบ รอยพิมพครั้งสุดทายสําหรับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ใน
ขากรรไกรลางนั้น ควรครอบคลุมพื้นที่กอนเหงือกหลังกรามซี่สุดทาย (Retromolar pad) 
ไวดวย 
9.รอยผนึกดานทายของเพดาน (Posterior palatal seal) ในฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
ที่เปนชนิดคลุมเพดานทั้งหมด อาจชวยปองกันการผานเขาของอาหาร และ ชวยเพิ่มแรงยึด
ระหวางที่มีการขับอากาศอยางแรงออกทางชองปาก 
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     จ.  ชิ้นหลอตาง ๆ 
1.ชิ้นหลอหลัก (Master cast) ตองมีรอยประทับของอวัยวะในชองปากที่ชัดเจน ชิ้นหลอ
ควรมีเนื้อแนน ปราศจากสิ่งสกปรก ไมมีรูพรุนที่เปนปญหา และมีขนาดฐานที่เหมาะสม 
2.ชิ้นหลอหลักของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ควรไดรับการฆาเชื้อ 
3.ชิ้นหลอหลักควรสรางมาจากปูนหลอแบบชนิดแข็ง ที่เขากันได กับวัสดุที่เปนรอยพิมพ 
4.ชิ้นหลอสําเนา (Duplicate cast) มีสวนชวยติดตอทําความเขาใจเรื่องแบบ 
ฟนปลอมกับชางเทคนิค หากรอยอุด รอยบูรณะตาง ๆ หรือ การปรับรูปเคาสวนผิวที่
เกิดขึ้นภายหลัง มีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงรูปเคาตาง ๆ ของชิ้นหลอวินิจฉัยนั้น ๆ ชิ้น
หลอวินิจฉัยไมควรใชเพื่อการนี้ 
5.การเขียนแบบโครงสรางชิ้นฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ควรเขียน วาด ลงบนชิ้น
หลอหลัก หรือ ชิ้นหลอสําเนาของชิ้นหลอหลัก เพื่อถายทอดขอมูลตาง ๆ สูชางเทคนิค 
6.เมื่อตองการใหเกิดความสัมพันธที่ดีของโครงโลหะกับฟนคูสบ ควรจัดสงชิ้นหลอฟนคู
สบที่ยึดกับเครื่องจําลองขากรรไกรใหชางเทคนิค เพื่อเปนแนวทางตอการเตรียมแบบขี้ผ้ึง
ที่จะเปนโครงสราง 
7.ชิ้นหลอหลักควรมีความหนาอยางนอย 8 มิลลิเมตร ณ ตําแหนงพื้นที่ ที่บางที่สุด 
8.ชิ้นหลอทุกชิ้นที่สงไปยังหองปฏิบัติการเพื่อทําโครง ควรตัดแตงเพื่อใหไดฐานที่เรียบ 
ขอบผนังฐานเปนแนวดิ่ง และรอบขอบขางตาง ๆ (Land areas) มีความชัดเจน ชิ้นหลอ
ขากรรไกรลาง ควรมีขอบขางดานลิ้นที่เรียบ และเปนระดับราบ 
9.ชิ้นหลอที่มีรูปราง มีขนาดมิติถูกตอง ถูกตัดแตงแลวอยางดี   เขียน และออกแบบ อยาง 
ระมัดระวัง มีการสํารวจรูปเคา ปดและปะดวยข้ีผ้ึง (Blocked out) และไดทําเครื่องหมาย
ไตรยางค (Tripod) ไวแลว สิ่งตาง ๆ เหลานี้อาจปลุกเราถึงความตองการ ที่จะไดรับงาน
คุณภาพเยี่ยมจากชางเทคนิคทันตกรรม 
 
      ฉ.  การลองโครงโลหะ 
1.การใสโครงโลหะเขาที่ครั้งแรกควรทําอยางชา ๆ นุมนวล เพื่อใหฟนหลักซี่ตาง ๆ ได
เคลื่อนขยับปรับตําแหนงไดเล็กนอย 
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2.ทุกสวนของโครงโลหะตองลงเขาที่อยางสมบูรณ 
3.สวนประกอบทางดิ่งของโครงโลหะฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ที่รองรับโดยฟน
และสันเหงือกวางตองไดรับการปรับแตงอยางเหมาะกับสรีระสภาพ (Physiologically 
adjusted) ทั้งนี้ เพื่อลดแรงเครียดตอฟนหลัก ขณะที่ชิ้นฟนปลอมหรืออวัยวะเทียมนั้น
เคลื่อนขยับ 
4.ดานบดเคี้ยวของสวนโครงโลหะ ตองสบกับฟนธรรมชาติไดอยางราบรื่น 
5.โครงโลหะฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดโดยสวนใหญ ตองถูกปรับแตงบาง เพื่อใหได
เกิดความแนบสนิทอยางพอเหมาะ  การใชวัสดุตัวกลางสําหรับตรวจ   (Disclosing 
medium) จะชวยใหการปรับแตงความแนบสนิทสําเร็จลงไดดวยดี 
6.ตะขอเกาะยึด ของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได   อาจมีคุณสมบัติที่มีแรงกระทําตอฟน 
แตลักษณะนี้จะไมเกิด หากโครงโลหะนั้นเคลื่อนลงเขาที่อยางสมบูรณแลว 
7.เมื่อใชหนวยยึดชนิดนอกซี่ฟน หรือ ในซี่ฟน (Extracoronal or Intracoronal 
Attachments) แบบตาง ๆ กับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ชนิดที่เปนหนวยยึดเคลื่อน
ขยับในแนวดิ่ง ตอเมื่อมีแรงเครียดมากระทํานั้น การสบฟนควรถูกปรับแตงอยางเหมาะสม   
กอนการเคลื่อนขยับทางดิ่งของตวัยึดตาง ๆ นั้นจะเกิดขึ้นจริง 
 
     ช.  การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร 
1.การใชรอยบันทึกดานบดเคี้ยวประกอบยึดชิ้นหลอวินิจฉัย (บน-ลาง) ใหสัมพันธกันใน
เครื่องจําลองขากรรไกรที่มิติดิ่งที่เหมาะสม อาจเปนประโยชน กอนเริ่มกรอเตรียมฟน
หลัก และฟนซี่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
2.การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร ในงานฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดชนิด
ทายยื่นนั้น   ตองการฐานฟนปลอมที่ยึดติดกับโครงสรางโลหะ โดยที่ฐานนั้นแนบเหงือก
อยางถูกตอง และฐานนั้นสัมพันธอยางถูกตองกับฟนที่เหลืออยู 
3.การบันทึกระหวางดานบดเคี้ยวที่ทําในลักษณะ ที่พ้ืนที่ฟนธรรมชาติสัมผัสกันมากที่สุด 
ใชกับผูปวยที่มีลักษณะการสบฟนที่เหลือเปนแบบสรีระ (Occlusion is physiologic) และมี
การทํานายโรคดี 
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4.กรณีที่ผูปวยแสดงหลักฐานอาการวา มีลักษณะการสบที่ทําใหชอกช้ํา หรือ สบกระแทก 
(Traumatogenic occlusion) การบันทึกระหวางดานบดเคี้ยวนั้น สมควรกระทําโดยใช
ตําแหนงสัมพันธในศูนย (Centric relation) กอนจัดการสรางรูปแบบการสบฟนใหมที่
ถาวรกวา 
5.การบันทึกระหวางขากรรไกรบนและลาง สําหรับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดแบบ
ทายยื่น ควรกระทําโดยมีแรงกดนอยที่สุด 
6.สําหรับงานฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดโดยสวนใหญ เปนการเพียงพอที่จะเรียงฟน 
ดวยการใชเครื่องจําลองขากรรไกรชนิดปรับคาบางสวนได (Semiadjustable articulator)  
7.ในกลุมฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดแบบทายยื่นตาง ๆ นั้น การบันทึกความสัมพันธ
ระหวางขากรรไกรจะดีที่สุด ตอเมื่อใชฐานบันทึกติดกับโครงโลหะโดยที่ฐานบันทึกนั้น
ไดถูกทําขึ้น ภายหลังจากพิมพปากเพื่อปรับเปลี่ยนชิ้นหลอแลว 
8.มิติดิ่งสบฟนที่สรางขึ้นดวยฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ตองเขากันไดกับฟน
ธรรมชาติที่เหลือ 
 
     ซ.  การสบฟน                
1.เพื่อใหการสบฟนเหมาะสม  การสบฟนของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ควร
พัฒนาขึ้นจากฟนธรรมชาติที่เหลืออยู ที่มิติดิ่งสบฟนถูกตอง 
2.ลักษณะสบฟน ที่พ้ืนที่สบสัมผัสมีมากที่สุดนั้น เปนที่ตองการเมื่อฟนปลอมบางสวน
ชนิดถอดได สบกับฟนธรรมชาติในขากรรไกรตรงขาม 
3.อาจตองกรอแตงดานบดเคี้ยวของฟนธรรมชาติดานตรงขาม กอนทําฟนปลอมบางสวน
ชนิดถอดได 
4.ไมควรมีการสบสัมผัสของดานที่ไมไดบดเคี้ยวทํางาน (Non-working side contact) กรณี
ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดสบกับฟนธรรมชาติ หรือ สบกับฟนปลอมบางสวนชนิด
ถอดไดอีกชิ้นหนึ่ง 
5.โดยทั่วไปแลว ตองไมมีสวนใดของอวัยวะเทียมถอดไดนี้ สบขัดขวางกับฟนธรรมชาติ
ในตําแหนงสบฟนเมื่อหุบขากรรไกร หรือสบขัดขวางการเคลื่อนบดเคี้ยวในทิศทางนอก
ศูนย 
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6.ขากรรไกรที่มีฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดรวมอยูดวย ใหประสิทธิภาพการบดเคี้ยว
ดอยกวาฟนธรรมชาติที่มีลักษณะการสบฟนคลายกัน 
7.ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดที่อัดอะคริลิกแลว   อาจตองถูกนํากลับเขาไปปรับแตงใน
เครื่องจําลองขากรรไกร กอนที่จะถูกแกะ-แยก ออกจากชิ้นหลอหลัก ทั้งนี้เพื่อปรับแตง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดหลังจากอัดอะคริลิก กระบวนการนี้เปนการทําใหไดมา และ
พิสูจนสอบระยะมิติดิ่งสบฟนที่กําหนดไว 
8.ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดแบบทายยื่น อาจตองนํามายึดใหมในเครื่องจําลองขา-
กรรไกร เพื่อปรับการสบสัมผัสทั้งในศูนยและนอกศูนย การปรับแตงนี้ควรปรับหลังจาก
การปรับแตงสวนฐานฟนปลอม โดยใชครีมตรวจตําแหนงกด 
9.ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดที่เปนชนิดรองรับดวยฟนและมีระยะฟนใสแคบ อาจมี
ลักษณะความสัมพันธของการสบฟน ทั้งแบบสบนิ่งและแบบเคลื่อนเยื้องขณะใชงานใน
ลักษณะสมบูรณแบบในปากผูปวย 
10.การสบสัมพันธของฟนในกลุมฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ชนิดรองรับดวยฟน 
อาจทําใหสมบูรณในปากผูปวย   หากคูสบฟนเปนฟนธรรมชาติ หรือ เปนฟนปลอม
บางสวน 
 
     ฌ.  การลองฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดที่ตกแตงขี้ผ้ึงแลว 
1.การลองฟนที่เรียงบนขี้ผ้ึง ที่ติดยึดกับโครงโลหะนั้น ปกติทั่วไปเปนสิ่งจําเปน 
2.ความแมนยําการยึดในเครื่องจําลองขากรรไกร ควรไดรับการสอบพิสูจน เมื่อถึงเวลานัด
ลองฟน 
3.ลักษณะปรากฏของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ควรเปนที่พอใจตอทั้งผูปวย และ
ทันตแพทย 
4.ควรลองฟนปลอมซี่หนาในชองปาก เพื่อพิสูจนสอบ ขนาด สี ตําแหนง และ การยอมรับ
จากผูปวย 
5.เมื่อใดที่ความสวยงามเปนเรื่องสําคัญกอนสิ่งอ่ืน ๆ จะเปนการชวยไดมาก หากมีญาติ
หรือเพื่อนของผูปวยอยูดวยในนัดที่ลองฟน 
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6.การแตงขี้ผ้ึงสวนฐานของฟนปลอมใหไดงามพรอม และเพื่อใชงานทางสรีระนั้น ควรทํา
ใหเสร็จสมบูรณกอนอัดอะคริลิก  
7.ซี่ฟนปลอมควรเรียงตัวในตําแหนงที่เหมาะสม ณ ตําแหนงสัมพันธในศูนย และสัมพันธ
นอกศูนย 
8.ควรสอบพิสูจนถึงความเที่ยง ณ ตําแหนงสัมพันธในศูนย   ที่มิติดิ่งสบฟนที่ไดกําหนด
ไว 
 
     ญ.  ขอพิจารณาดานความงาม 
1.สําหรับงานฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ควรพิจารณาผลที่ปรากฏเห็นได เมื่อ
ออกแบบหนวยยึดหลัก 
2.ซี่ฟนปลอมที่ประชิดกับฟนหลัก อาจไดรับการปรับแตงรูปเคา ใหเหมาะกับหนวยยึด
แบบตาง ๆ 
3.สําหรับผูปวยที่มีฟนไมครบนั้น กรณีที่มีสันเหงือกวางดานหนารูปรางเหมาะสม ฟน
ปลอมซี่หนาที่เรียงบนสันเหงือก โดยไมมีเหงือกปลอมดานริมฝปาก อาจใหลักษณะ ที่
ปรากฏเหมาะสมกวาแบบอื่น 
   
     ฎ.  แรกใสฟนปลอม  (Initial placement) 
1.ขอบฐานฟนปลอมที่ขยายยื่นและสวนความหนา ควรไดรับการสอบพิสูจนเมื่อแรกใส
ฟน 
2.ควรตรวจฐานฟนปลอมและสวนเชื่อมหลักดวยวัสดุตัวกลาง เพื่อแสดงหลักฐานพื้นที่
กดที่ไมพึงประสงค 
3.อาจตองปรับแตงการสบฟน เพ่ือใหไดลักษณะการสบสัมผัส ที่มีการสบระหวางปุมยอด
ฟนโดยมีลักษณะพื้นที่สัมผัสมากที่สุด และมีลักษณะการสบเคลื่อนขางตามที่ไดวางแผน
ไว 
4.การสอนการดูแลที่บานดวยวาจา และขอเขียน พรอมการสาธิตตาง ๆ เปนสิ่งที่แนะนํา
ใหปฏิบัติ 
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5.หากพ้ืนที่คอดเวา เปนสาเหตุ ทําใหฐานฟนปลอมของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
ไมลงที่แนบสนิท สิ่งจําเปนคือ ตองตัดสินใจปรับแตงใหเหมาะสม ดานแนบเหงือกที่ฐาน
ฟนปลอมบริเวณฟนหลังจะถูกกรอออก แตคงไวซึ่งขอบขยายของสวนฐานดังเดิม ฐาน
บริเวณฟนหนาใหกรอสั้นลง และตกแตงรูปเคาใหเขากับเนื้อเยื่อตาง ๆ ที่คงเหลือ ทั้งนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงลักษณะปรากฏที่ไมเปนธรรมชาติ 
6.โครงโลหะหลอของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได จําตองลงเขาที่ อยางแนบสนิทกับ
หนวยโครงสรางรองรับกอนปรับแตงการสบฟน 
 
     ฏ.  การดูแลภายหลังใสฟน 
1.การบํารุงรักษาชิ้นอวัยวะเทียม และโครงสรางรองรับตาง ๆ อยางเหมาะสม เปนปจจัย
หลักตอความสําเร็จของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
2.ผูปวยที่ใชฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดสวนใหญ ควรไดรับการตรวจทุก ๆ ครึ่งป 
หรือบอยกวานั้นหากมีขอบงชี้ 
3.คําแนะนําที่เปนขอเขียนตาง ๆ แบบ มีผลชวยใหผูปวยไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพ 
4.เพื่อสะดวกตอการทําความสะอาดฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได และซี่ฟนที่รองรับ
ควรจัดหาแปรงที่ออกแบบอยางเหมาะสม และใหคําแนะนําอยางเพียงพอตอผูปวย 
5.การใชฟลูออไรดกับฟนธรรมชาติโดยใชฟนปลอมชวย หรือ ใชเครื่องมืออ่ืนชวย อาจ
เปนสิ่งบงชี้ 
6.คําแนะนําเรื่องการทําความสะอาด และการกระตุนรอบฟนหลัก และฟนธรรมชาติซี่อ่ืน 
ๆ เปนสิ่งจําเปน 
7.โดยปกติฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดจะถูกถอดออกเมื่อผูปวยเขานอน 
8.ควรตรวจฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดเปนระยะ ๆ เพื่อประเมินสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
คือ การยุบตัวของสันเหงือก ความเสถียรของฟนปลอม การสบฟน และการเคลื่อนคลาด
ของโครงสรางสวนโลหะ ควรแกไขความแปรเปลี่ยนที่เกินจากความเหมาะสม 
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     ฐ.  งานบูรณะเฉพาะกาลหรือชั่วคราว  (Interim restoration) 
1.ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดแบบชั่วคราว อาจชวยปรับรูปทรงสันเหงือกได และ ชวย
คงไวซึ่งระยะมิติดิ่งสบฟน ภายหลังจากไดถอนฟนหลังออกไปแลว 
2.ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดแบบชั่วคราว สามารถใชเพื่อวัตถุประสงคในการวินิจฉัย
กําหนดตําแหนงมิติดิ่งสบฟนที่เหมาะสม ความงาม และการออกเสียง และยังประเมิน
ความสามารถของผูปวย ตอการใสฟน และการจัดการตอฟนปลอมไดดวย 
 

 lV. งานอวัยวะเทียมชองปากและใบหนา 

 
     ก.  ขอบขายงานอวัยวะเทียมของชองปากและใบหนา 
1.ในสังคมที่ใหคุณคาของลักษณะที่ปรากฏ บุคคลผูที่ขาดตา หู จมูก  เนื้อเยื่อของใบหนา  
และ เนื้อเยื่อขากรรไกรลาง หรือ บุคคลที่มีรอยแผลเปน และมีสวนประกอบของใบหนา 
ลําคอ และชองปาก ผิดรูปไป  อาจเปนบุคคลที่สังคมใหการยอมรับดอยลง แมนวาความ
บกพรองพิการแตกําเนิดใหเวลามากพอตอการปรับพฤติกรรมก็ตาม  แตทวาความ
บกพรองที่เกิดจากการชอกช้ําและการผาตัด อาจลดคุณภาพชีวิตของผูปวยลงอยางมาก 
การบูรณะชองปากและใบหนา ใหกับผูปวยในสังคมนี้ ตองการความรูทางทันตกรรม
ประดิษฐที่กวางขวาง  พรอมกับตองการความเมตตา และความสามารถในการจัดการ
ผูปวยดวย 
 
     ข.  การปรับแกไขกระบวนการตรวจวินิจฉัย 
1.ทันตแพทยที่ทํางานบูรณะชองปากและใบหนา เปนสมาชิกหนวยหนึ่งของกลุมวิชาชีพ
หลายสาขา ที่รักษาผูปวยผูบกพรองพิการทางชองปาก กะโหลกศีรษะและใบหนา 
2.การประเมินผูปวย ที่ตองการการดูแลดวยงานบูรณะชองปากและใบหนา ประกอบดวย
ประวัติทางทันตกรรม ประวัติทางการแพทย และ ประวัติการผาตัดตาง ๆ การประเมินทาง
จิตวิทยา การประเมินความสามารถออกเสียง และการตรวจทางคลินิกอื่น ๆ สิ่งตาง ๆ ที่
ชวยในเรื่องการตรวจวินิจฉัยนั้นรวมถึง ชิ้นหลอขากรรไกรบนและลาง ที่ยึดอยูในเครื่อง
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จําลองขากรรไกร และภาพรังสีของชองปาก ผูปวยงานบูรณะชองปากและใบหนาอาจ 
ตองมีภาพรังสีของโครงสรางใบหนาที่เกี่ยวของดวย 
3.หากเปนไปได ผูปวยที่จะผาตัดบริเวณศีรษะและลําคอ ผูมีแนวโนมที่จะตองใสชิ้น
อวัยวะเทียม ควรพบกับทันตแพทย ผูทํางานบูรณะชองปากและใบหนา เพ่ือตรวจวินิจฉัย 
และวางแผนประเมินการรักษากอนผาตัด หรือฉายรังสีเพื่อการรักษา หรือการใชเคมีบําบัด 
4.การทํานายผลทางทันตกรรมประดิษฐของผูปวย   ภายหลังฉายรังสีเพื่อการรักษานั้นไม
คอยเปนที่นาพอใจ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อออน ควรวิเคราะหพิจารณาสิ่ง
ตาง ๆ ดังนี้ คือ การอาปากที่ลําบาก (Trismus) การเกิดเนื้อเสนใยยึดกันอยางผิดปกติ 
(Fibrosis) การมีปริมาณน้ําลายลดลง (Xerostomia) การไวนอยลงของประสาทสัมผัสรับ
รส (Hypogeusia) การผุของฟนที่ตอเนื่องมาจากการรับรังสี (Radiation caries) การเปราะ
ของเยื่อออน (Tissue fragility) และ การตายของกระดูกที่ตอเนื่องมาจากการรับรังสี 
(Osteoradionecrosis) 
5.สําหรับผูปวยที่ตองการชิ้นอวัยวะเทียมของชองปาก และขากรรไกร การผาตัดแกไขอาจ
บงชี้ เพื่อบูรณะหนาที่ ความสบาย และลักษณะที่ปรากฏทางธรรมชาติใหดีขึ้น 
6.โครงสรางทางทันตกรรมทั้งหมด ที่อาจใหการยึดอยู และ การรองรับตอชิ้นงานอวัยวะ
เทียมของชองปากและขากรรไกร ควรไดรับการถนอมรักษาไว 
7.สมควรใชอวัยวะเทียมใบหนา เมื่อจะไมทํางานศัลยกรรมตกแตง หรือสมควรใชชิ้นงาน
อวัยวะเทียมชั่วคราว เมื่อผาตัดกําจัดชิ้นเนื้อออกไปแลว 
8.วัสดุในอุดมคติสําหรับอวัยวะเทียมใบหนา ควรเขากันไดกับชีวสภาพของรางกาย ควร
หยุนตัว ควรมีลักษณะโปรงแสง สามารถคงไวซึ่งสีภายในเนื้อ และสีที่ผิววัสดุ งายตอการ
ทําความสะอาด น้ําหนักเบา ทนทาน มีสีที่เสถียร ราคาไมแพง งายตอการผลิตขึ้นรูป และ
สามารถตกแตงขอบใหบางได 
9.การใชชิ้นอวัยวะเทียมยกเพดานปาก (Palatal Lift Prosthesis) มีขอบงชี้เมื่อแกไขความ
พกพรองของเพดานปาก และใชยกระดับสวนกลางเพดานออน ใหแนบกับสวนผนังดาน
ทายและดานขางของชองคอ (Pharynx) 
10.ชิ้นอวัยวะเทียมยกเพดานปาก อาจเพิ่มกิจกรรม และ พิสัยการเคลื่อนไหวของเพดานที่
บกพรอง หรือไรสมรรถภาพ 
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11.ชิ้นอวัยวะเทียมชวยแกไขการออกเสียง (Speech-aid Prosthesis) มีขอบงชี้ เพื่อแกไข
ขอบกพรอง หรือ แกไขความวิการ (deformed) ของสวนเพดาน และชองคอ 
(Palatopharyngeal) เมื่องานศัลยกรรมซอมแซมไมสามารถกระทําได หรือ เปนขอหาม 
12.ชิ้นอวัยวะเทียมชวยการทานอาหาร (Obturator feeding aid) ของผูปวยทารกเพดานโหว
ที่ใชเปนปกติ อาจหยุดใชเมื่อผูปวยทารกนั้นสามารถทานไดอยางปกติ โดยไมตองใชชิ้น
อวัยวะเทียมนั้น 
13.การเตรียมผูปวยเพื่อใสชิ้นอวัยวะเทียมปดชองโหว อาจตองสนับสนุนดวยการ
บําบัดรักษาทางทันตกรรมสาขาตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการบูรณะฟนธรรมชาติที่เหลือใน
ขากรรไกรทั้งสอง เพื่อใหไดมาซึ่งการรองรับ และการยึดอยูสําหรับชิ้นงานอวัยวะเทียม 
14.ภายหลังจากผาตัดขากรรไกรลางซีกหนึ่ง (Hemi-mandibulectomy) ที่ผนวกรวมขอตอ
ขากรรไกรไปดวย ควรสอนผูปวยใหฝกหัดบริหารขากรรไกร หรือใชชิ้นอวัยวะเทียม
ขากรรไกรลาง ที่มีสวนประกอบแนวนําทางการเคลื่อนขากรรไกร ทั้งนี้เพื่อพยายามให
ขากรรไกรลางเบี่ยงเบนเคลื่อนไปทางดานที่ถูกผาตัดนอยที่สุด ขณะที่หุบขากรรไกรลาง
นั้น 
15.ผลการรักษาผูปวยที่ตัดขากรรไกรลางจะเลวลงมากขึ้น โดยแปรผัน กับขนาดที่ใหญขึ้น
ของชิ้นสวนที่ผาตัดเอาออก 
16.ชิ้นอวัยวะเทียมที่ใสใหผูปวยทันทีหลังผาตัด สามารถชวยผูปวยระหวางพักฟนได
ในทันที 
17.โดยทั่วไปจะใสชิ้นปดชองโหวเพื่อการผาตัด (Surgical Obturator) ระหวาง
กระบวนการผาตัดขากรรไกรบน 
18.ความบกพรองผิดรูปวิการบางประเภท ที่เชื่อมตอระหวางชองปากกับโพรงจมูก และ
ชองปากกับโพรงไซนัส ตองการฐานของชิ้นอวัยวะเทียมแบบงายปดชองนั้น บางประเภท
ตองขยายฐานชิ้นอวัยวะเทียม เพ่ือเพิ่มการยึดอยู เพื่อเพิ่มความเสถียร และเพื่อเพิ่มการพยุง
รับใหกับงานบูรณะที่เสร็จสมบูรณ 
19.ชิ้นอวัยวะเทียมที่สรางโครงรูปจําเพาะบุคคล (Custom conformer prosthesis) ชนิดที่
สามารถขยายขนาดไดเปนลําดับภายหลัง   อาจจําเปนตองใช เพื่อขยายชองเบารับที่ดึงรั้ง 
กอนตาปลอมที่เหมาะสมกวาจะถูกทําขึ้น 
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20.อวัยวะเทียมชองปากและใบหนา อาจเปนเพียงงานบูรณะชั่วคราวระยะหนึ่ง จนกวาจะ
เริ่มทํางานศัลยกรรมขั้นสุดทายที่ถาวรกวา 
 
    ค.  ลักษณะการออกแบบที่สําคัญ และขอพิจารณาตาง ๆ 
1.ชิ้นอวัยวะเทียมชองปากและใบหนา ควรไดออกแบบและถกูสรางขึ้น เพื่อใหโครงสราง
กายวิภาคตาง ๆ ที่คงเหลือสามารถทํางานได ดวยการหนวงเหนี่ยวลําบากนอยที่สุด เชน 
การออกเสียง การหายใจ การบดเคี้ยว และการกลนื เปนตน 
2.การคลุมเนื้อเยื่อรองรับที่มีกระดูกเหลืออยูใตเนื้อเยื่อนั้นมากที่สุด เปนสิ่งที่ควร สําหรับ
งานอวัยวะเทียมขากรรไกรบน 
3.ชิ้นอวัยวะเทียมปดชองทะลุจากการผาตัด (Surgical obturator prosthesis) ควรมีน้ําหนัก
เบา แข็งแรง ซอมแซมดัดแปลงไดงาย และผูปวยถอดใสเองไดสะดวก 
4.บางครั้งฟนปลอมทั้งปากในขากรรไกรบนของผูปวยที่มีอยูนั้น อาจถูกปรับเปลี่ยนเปน
ชิ้นอวัยวะเทียมปดชองโหวทะลุจากการผาตัดได 
5.ประโยชนจากการขยายกลวงเปนขอบงชี้ เมื่อน้ําหนักชิ้นอวัยวะเทียม จะทําใหการยึดอยู
ลดลง และ เกิดแรงเครียดเกินควรตอเนื้อเยื่อโดยรอบ 
6.วัสดุที่หยุนตัว และเดงตัวได ที่ขยายยื่นเขาไปในพื้นที่คอดของโพรงจมูก หรือเพดาน
ปาก อาจถูกใชประโยชน เพื่อเพ่ิมแรงยึดของชิ้นอวัยวะเทียม 
7.การใชประโยชนจากวัสดุหยุนตัวได หรือปรับรูปได อาจบงชี้ เพื่อคงไวซึ่งชิ้นอวัยวะ
เทียม ระหวางการเจริญเติบโตพัฒนาของรางกาย และระหวางรอแผลหายหลังผาตัด 
8.สวนในลําคอของชิ้นอวัยวะเทียมชวยพูด  ควรขยายขนาดเขาสูระดับสูงสุดของ
ความสามารถทํางานของกลามเนื้อบริเวณโพรงจมูกและลําคอ โดยปกติการขยายขนาดที่
สวนนี้ ในผูปวยที่เปนผูใหญ จะอยูเหนือปุมดานหนาของกระดูกสันหลังสวนตนคอชิ้นที่
หนึ่งเล็กนอย หรือ อยูที่ระดับเพดานปาก 
9.สวนที่ยื่นจากเพดานปากเขาไปนั้น ทําจากแทงโลหะหลอที่วางพาดเพดานออน ในแนว
หนาหลัง และ สิ้นสุดที่หวงยึด ซึ่งอยูตรงกลางของชองโพรงจมูก-ลําคอ (Nasopharyngeal 
cavity) 
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10.ชิ้นอวัยวะเทียมแกไขการออกเสียง (Speech-aid prosthesis) ควรสรางขึ้นที่ขากรรไกร
บน เพดานปาก และสวนของชองคอ ชิ้นงานแตละสวนอาจตองปรับแตงใหพอดี และให
ผูปวยใชงานทีละสวนกอน จนประสบความสําเร็จ กอนสวนประกอบถัดมาของชิ้นงาน
นั้นจะถูกทําขึ้นตอไป 
11.อวัยวะเทียมใบหนาควรขึ้นรูปโดยใหบริเวณขอบโดยรอบ บาง ใส และกลมกลืน แนบ
สนิทไปกับกายวิภาคของใบหนา ทั้งนี้เพื่อปกปดรอยตอของขอบอวัยวะเทียมนั้น 
12.การใชหนวยชวยยึดประเภทอื่น ๆ สําหรับอวัยวะเทียมชองปากและใบหนา ตัวอยาง 
เชน การใชวัสดุหยุนตัวไดผนึกเขาไปในพื้นที่คอด การใชกรอบแวนตา การใชสปริง
ระหวางขากรรไกร การใชบานพับหมุนไดแบบแยกสวน การใชแมเหล็ก การใชรากเทียม 
และการใชกาวยึด สมควรพิจารณาใชกับผูปวยเปนการเฉพาะราย 
13.เพื่อไดมาซึ่งการยึดอยูจากฟนหลักทุกซี่ที่เหลือ   ชิ้นอวัยวะเทียมขากรรไกรลาง ที่ไดรับ
การผาตัด ควรมีตัวยึดหลายตําแหนง เมื่อพ้ืนที่คอดที่ใชยึดมีนอย   หนวยยึดลักษณะที่เปน
บานพับชนิดปดล็อคได (Swinglock) หรือ หนวยยึดตอเนื่องระหวางดานริมฝกับดานลิ้น 
(Faciolingual continuous retainers) อาจถูกนํามาใชเปนประโยชน 
14.หากเปนไปได รูปเคาของใบหนาเทียม ควรกลมกลืนกับซีกดานที่เปนธรรมชาติ และ
พ้ืนที่ที่เหลือทั้งหมดของใบหนา เมื่อมองใบหนามุมตาง ๆ ตั้งแตใบหนาดานตรง จาก
ดานบน และมุมมองจากดานลาง 
15.วิธีแตงสีภายในชิ้นงานอวัยวะเทียมของใบหนา ในขอบเขตของความทนทานของวัสดุ
นั้น จะใหสีที่คงตัวไมเปลี่ยนมากที่สุด 
16.ระดับความพอใจตอลักษณะที่ปรากฏเห็นของงานบูรณะชองปากและใบหนา อาจถูก
จํากัดดวยเหตุ ที่ลักษณะกายวิภาคที่คงเหลืออยูนั้นสัมพันธกันอยางไมเหมาะสม 
17.หนวยยึดหลักของอวัยวะเทียมขากรรไกรบน ควรมีลักษณะจําเพาะที่แข็งแรง มีความ
เสถียร และมีแรงยึดกับฟนหลักสูงกวาปกติ 
18.เครื่องมือจัดฟนที่เปนแถบปลอกโลหะ (Orthodontic bands) ประกอบกับทอกลวง
ดานขางแกมแบบตาง ๆ แบบ (Buccal tubes) หรือครอบฟนที่ไดการตกแตงรูปเคาจน
เหมาะสมแลว   ทั้งสําหรับใชกับฟนน้ํานม และใชกับฟนแท สามารถใชยึดชิ้นอวัยวะเทียม
ของ ขากรรไกรบนได 
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19.ชองรูหูของชิ้นหูเทียม ควรอยูระดับเดียวกับชองรูหูธรรมชาติ เพื่อใหการไดยินเสียง
เปนปกติ 
20.ชิ้นตาเทียมสามารถทําใสภายหลังจากการผาตัดเบาตา 
21.ชิ้นอวัยวะเทียมปดชองโหวทันทีหลังผาตัด ชวยใหการออกเสียง การเคี้ยว และการ
กลืนดีขึ้น   ชวยคงไวซึ่งแผนผิวหนังที่ปดปลูก และอัดไว ใหอยูในตําแหนง และอาจชวย
ใหขวัญกําลังใจของผูปวยดีขึ้น 
22.แนะนําวา การใชฟนอะคริลิกกับชิ้นอวัยวะเทียมชองปากและใบหนา เปนสิ่งที่
เหมาะสม 
23.แมวาฐานฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดที่มีชวงยาวและขยายขนาด ที่ไดรวมใชกับ
อวัยวะเทียมของชองปากและใบหนา ยังคงเปนปญหาพิเศษตอการออกแบบ แตหลักการ
เบื้องตนตาง ๆ ของการพยุงรับ ความเสถียร และการยึดอยู คงเหมือนกับฟนปลอม
บางสวนชนิดถอดไดตาง ๆ แบบธรรมดา 
 
     ง.  การปรับแตงชั้นเคลือบฟน 
1.ในสาขาวิชาอวัยวะเทียมของชองปากและใบหนา การปรับแตงรูปราง รูปเคาของชั้น
เคลือบฟนอยางสุขุมรอบคอบ เพื่อเพิ่มความงาม เพื่อเตรียมระนาบนํา เพื่อกําจัดสวนกีด
ขวาง เพื่อเตรียมแองเรสท เพื่อแกไขการสบฟนที่ไมราบรื่น และการใชวิธีการตาง ๆ เพื่อ
เพิ่มแรงยึด สิ่งตาง ๆ เหลานี้ใชหลักการพื้นฐานเดียวกัน กับงานฟนปลอมบางสวนชนิด
ถอดไดแบบธรรมดาทั่วไป 
2.ความผิดปกติวิการเหตุจากการเจริญพัฒนาของตัวออน (Developmental deformities) 
ตาง ๆ แบบ ตําแหนงซี่ฟน อาจผิดปกติไปจากธรรมดา อาจยังผลใหตองออกแบบเปนฟน
ปลอมครอมหลัก (Overdenture) ภายหลังจากลดขนาดความยาวซี่ฟน และทําชิ้นครอบราก
ฟน (Coping) 
3.แมวาฟนที่เหลือ และกระดูกรองรับรากฟน เปนสิ่งที่มีคาตอผูปวย ที่ใชอวัยวะเทียมชอง
ปากและใบหนาก็ตาม แตการกระตุนเรงเราผูปวย ใหควบคุมปริมาณแผนคราบจุลินทรีย 
และควบคุมสุขภาพชองปาก มักไมคอยไดผลเปนที่นาพอใจ 
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4.ในสถานการณที่เกี่ยวของกับการทําทารุณเนื้อเยื่ออยางเรื้อรัง (Chronic tissue abuse) ที่
ปราศจากการควบคุมสุขภาพชองปากอยางเหมาะสม และการดูแลสุขภาพฟนอยาง
ตอเนื่องเปนประจํา ทันตแพทยควรใชวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อตาง ๆ ชนิด (Tissue 
conditioner relines) อยางระมัดระวัง โดยเฉพาะตําแหนงที่อาจสัมผัสกับเยื่อออนของ
ระบบการหายใจที่ไวตอความรูสึกเปนอยางมาก 
 
     จ.  การพิมพปากขั้นสุดทาย 
1.กระบวนการพิมพปากเพื่อไดความบกพรองหรือรอยโรคนอกชองปาก และในชองปาก 
ขึ้นอยูกับอิทธิพลจําเพาะของเนื้อเยื่อตาง ๆ ที่คงเหลือ 
2.การพิมพเพื่อใหไดชิ้นหลอวินิจฉัย ของผูปวยอวัยวะเทียมชองปาก-ใบหนา อาจตอง
พิมพลักษณะโครงสรางกายวิภาค ที่ปกติไมไดผนวกรวมอยูในลักษณะงานพิมพปาก
ผูปวยทันตกรรมประดิษฐทั่วไป 
3.เนื่องจากเยื่อชองปากมีความแหง และไวตอการระคายเคือง วัสดุพิมพปากประเภท เชน 
โลหะออกไซด และปลาสเตอรพิมพปาก ไมสมควรใชกับผูปวย ที่ถูกฉายรังสีรักษา 
4.การพมิพทั้งหมด หรือการพิมพแยกเปนสวน ๆ อาจบงชี้สําหรับการทําชิ้นตาเทียม 
5.การพิมพใบหนาแยกเปนสวน ๆ เปนที่ยอมรับได สําหรับการทําหู และจมูกเทียม 
6.ผูปวยทางชองปากและใบหนา ควรนั่งเกือบตัวตรง ขณะที่กําลังทําการพิมพใบหนา 
7.การพิมพใบหนาทั้งหมด หรือพิมพแยกเปนสวน ๆ อาจทําไดโดยใชวุนพิมพปากชนิด
ผันกลับไมได ที่รองรับดวยปูนปลาสเตอรเปนเกราะอยูดานหลัง 
8.ลักษณะสวนชิ้นชวยออกเสียงที่ประกอบกับชองคอนั้น รูปราง และตําแหนงของสวนนี้ 
กําหนดไดโดยการตรวจดวยสายตา การประเมินการออกเสียง และการตอบสนองจาก
ผูปวย 
9.การพิมพชองลําคอ เพื่อทําชิ้นอวัยวะเทียมชวยออกเสียงชนิดใด ๆ นั้น ควรทํากับผูปวย 
ขณะที่ออกเสียง ขณะที่ขยับเคลื่อนเปลี่ยนทา และขณะกําลังกลืน 
10.โดยปกติ วัสดุพิมพที่ปรับรูปตามสรีระได เปนวัสดุที่ดีที่สุดสําหรับใชพิมพพ้ืนที่
บริเวณชองลําคอ 
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11.เนื่องจากผนังดานขาง และแถบรอยแผลเปนของผูปวย ที่ถูกตัดขากรรไกรบนนั้น แปร-
เปลี่ยนได   วัสดุพิมพรูปสรีระขณะทํางาน ชนิดตาง ๆ (Functional impression materials) 
ตัวอยางเชน อาจตองใชขี้ผ้ึงพิมพทางทันตกรรม เพื่อการผนึกแนนบริเวณขอบ (Border 
seal) โดยรอบดีขึ้น 
 
     ฉ.  ชิ้นหลอหลัก  
1.ชิ้นหลอหลักสําหรับผูปวยชองปากและใบหนา ตองการขอพิจารณา และ คุณภาพตาง ๆ 
เชนเดียวกับชิ้นหลอของฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
 
      ช.  การลองโครงโลหะ 
1.การลองโครงโลหะ และกระบวนการการบันทึกความสัมพันธของขากรรไกรลางนั้น
คลายกับขั้นตอนกระบวนการที่ใชในงานฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
2.สําหรับฐานบันทึกขนาดใหญที่เคลื่อนขยับได จําเปนตองดูแล ระวังเพิ่มเติม   เมื่อบันทึก
ความสัมพันธระหวางขากรรไกร ทั้งนี้เพื่อปองกันการเปลี่ยนตําแหนงของฐานบันทึก
ระหวางการบันทึกนั้น 
3.เมื่อพยายามบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร ที่ไมตอเนื่องของสวนพิการใน
ขากรรไกรลางนั้น ตองการทักษะพิเศษ วิธีการ ชนิดวัสดุ และความอดทน 
4.เมื่อมีการสูญเสียความตอเนื่อง (Arch intregrity) ของขากรรไกรลาง การขยับเคลื่อน
ขากรรไกรลางบางรูปแบบสามารถบันทึกได แตปจจุบันไมมีเครื่องจําลองขากรรไกรใด ๆ 
ที่ยอมรับ หรือเขากันไดกับรอยบันทึกการเคลื่อนขยับ ที่บันทึกได และความผิดปกตินั้น ๆ 
5.ขากรรไกรลางที่ถูกผาตัดออกรูปลักษณะตาง ๆ อาจเปนอุปสรรคตอตําแหนงสัมพันธใน
ศูนยที่ปกติทําซ้ํา ๆ กันได ดังนั้นการบันทึกรอยการเคลื่อนของขากรรไกรที่ยอมรับได   
คือ รอยที่เกิดซ้ําของความสัมพันธที่เกิดขึ้นโดยปราศจากแรงหรือแรงดึง  
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      ซ. การลองแบบขี้ผ้ึง 
1.การลองแบบขี้ผ้ึง มีกระบวนการ ขั้นตอน คลายกับที่ทําในงานฟนปลอมทั้งปาก และ
งานฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได 
2.ฐานอะคริลิกที่ขึ้นรูปอัดออกมาแลว มีคุณคาตอการทดสอบความแนบสนิท ความสบาย 
การยึดอยู และความเสถียรของชิ้นอวัยวะเทียมที่ใช และที่เกี่ยวของกับความพิการของชอง
ปากและใบหนา 
3.แบบดินน้ํามัน หรือชิ้นขี้ผ้ึงที่เปนแบบแกะ ที่มีตาปลอมที่เรียงตําแหนงไดระดับเหมาะ-
สม   ควรใชลองเขาที่กอนในผูปวย กอนที่จะอัดอะคริลิกเปนขั้นสุดทาย 
 
     ฌ. การสบฟน 
1.การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อรองรับ ในงานอวัยวะเทียมชองปากและใบหนา อาจเกิด
รวดเร็วมากกวาที่พบในฟนปลอมธรรมดา ดังนั้นความสนิทแนบของสวนฐานตองไดรับ
การประเมิน และ แกไขบอยครั้งกวา โดยกรอปรับแตงดานบดเคี้ยวหรือทําใหสวนฐาน
อวัยวะเทียมนั้นแนบสนิทพอดี 
2.ลักษณะดานบดเคี้ยวของงานบูรณะฟนฟู สําหรับงานชองปากและใบหนา ตองเขากันได
กับสรีระสภาพของโครงสราง   และความสามารถในการทํางานตาง ๆ ของกายวิภาคที่
คงเหลือของผูปวย 
3.ผูปวยผูใชฟนปลอมทั้งปาก ที่รับการรักษาดวยการฉายรังสี แรงเครียดจากดานบดเคี้ยว
ควรลดลงใหนอย ซี่ฟนปลอมอะคริลิกที่มีการลดพื้นที่สัมผัส อาจเปนลักษณะบงชี้ที่ควร
ใช 
4.การปรับเปลี่ยนมุมลาดชันของปุมฟนที่ฟนหลัง อาจมีอิทธิพลตอความเสถียรของชิ้น 
ฟนปลอม ที่วางตําแหนงอยูบนขากรรไกรบน หรือ ขากรรไกรลางที่ถูกผาตัด 
5.ผูปวยไรฟนในขากรรไกรบนหรือลาง อาจจําเปนตองยอมรับลักษณะการสบฟนที่ไมได
มีดุลสัมผัสทั้งสองขาง (Bilaterally balanced) ในตําแหนงการสบนอกศูนย   
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6.เมื่อจําเปน ฐานพื้นเอียงดานสบฟน (Occlusal ramp) หรือ พ้ืนระนาบเรียบ (Platforms) 
ทั้งสองขาง อาจวางตัวอยูบนชิ้นฟนปลอมบน เพื่อกํากับขากรรไกรลางใหมีความสัมพันธ
กับขากรรไกรบนอยางเหมาะสมตามที่ตองการ 
 
      ญ.  เมื่อแรกใสฟน 
1.ขั้นตอนกระบวนการเมื่อเริ่มใสตาง ๆ คลายกันกับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได และ 
ควรใหความรูย้ําเปนพิเศษตอผูปวยดวย 
2.การใสอวัยวะเทียมปดชองโหวในขากรรไกรบนที่ถูกผาตัด   อาจขจัดความจําเปน หรือ 
ชวยใหถอดทอผานจมูกไปยังกระเพาะ (Nasogastric tube) ได กอนเวลา 
3.การใสอวัยวะเทียมเพื่อปดชองโหวหลังการผาตัดทันที อาจชวยยนระยะเวลาพักฟนของ
ผูปวยในโรงพยาบาล 
4.การขยายขนาดของชิ้นอวัยวะเทียม ควรไดรับการประเมิน และปรับแตงสูตําแหนงที่
เหมาะสมยอมรับ 
 
     ฎ.  การดูแลขั้นตนเมื่อแรกใส 
1.หลังใส ควรรวมจุดสนใจไปที่การดูแล และทําความสะอาดชิ้นอวัยวะเทียม และการ
คงไวซึ่งสุขภาพของโครงสรางอวัยวะชองปากตาง ๆ ที่เหลืออยู 
2.งานออกเสียงบําบัด (Speech therapy) มักเปนสิ่งจําเปน หลังใสชิ้นอวัยวะเทียมชวยออก
เสียงในผูปวยเพดานโหว 
3.ชิ้นอวัยวะเทียมชวยออกเสียง ในผูปวยที่มีความบกพรองวิการของเพดานออน อาจ
ตองการการปรับแตงขนาด และ รูปเคาของสวนที่อยูในชองคอ เนื่องจากการใสชิ้นงานนี้   
อาจกระตุนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของผนังชองคอได 
4.เมื่อแรกใส อาจเปนความจําเปนที่ตองใชวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อกับชิ้นอวัยวะเทียม 
กอนที่จะเปลี่ยนเปนวัสดุที่ถาวรกวาตอไป 
5.การบูรณะผูปวยทางชองปากและใบหนาภายหลังศัลยกรรม อาจตองประเมินผลการออก
เสียง ประเมินทางสังคมจิตวิทยา กายภาพบําบัด และแนะแนวอาชีพ 



หลักการ แนวคิด และขอปฏิบัติ ในงานทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศัพททนัตกรรมประดิษฐ, สมรรถนะวิชาชพี:        วิเชฏฐจินดาวณิค 77

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

6.ผูปวยที่เปนมะเร็งชองปาก   โดยมากมีประวัติของการละเลยตอสุขภาพชองปาก และมี
สุขภาพชองปากที่ไมดี ทันตกรรมปองกัน และการใหความรูตอการรักษาสุขภาพชองปาก 
เปนองคประกอบจําเปนตอการดูแลภายหลัง ที่มีประสิทธิภาพ 
7.ตองเปลี่ยนอวัยวะเทียมของใบหนาใหมในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เพราะมีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อเยื่อตาง ๆ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใชอยูไมเสถียร 
8.กาวยึด ที่ใชกับอวัยวะเทียมของใบหนา   ไมควรสรางความระคายเคือง หรือเปนพิษตอ
ผิวหนังและเยื่อเมือก กาวควรมีคุณสมบัติหยุนตัว เคลื่อนไปกับเนื้อเยื่อรอบ ๆ ไดอยาง
พอเพียง ควรเขากันไดกับวัสดุที่ทําเปนชิ้นอวัยวะเทียมของใบหนา และผิวหนังของผูปวย 
ควรเหนียวพอเพียงที่จะยึดชิ้นอวัยวะเทียม   ควรทําความสะอาดออกจากผิวหนัง และชิ้น
อวัยวะเทียมไดงาย มีความเสถียร และ ไมชวยใหเกิดการขยายพันธุเติบโตของเชื้อโรค 
9.การกลับมาประเมินบอย ๆ สําหรับผูปวยทางชองปากและใบหนา เปนเรื่องจําเปน เพราะ
เปนไปได ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อรองรับตาง ๆ อยางรวดเร็ว และ มีการ
เปลี่ยนแปลงของการบดเคี้ยว ซึ่งมักจะเกี่ยวของกับวัสดุบูรณะที่ใชอยูเปนประจํานั้นไมมี
ความเสถียรมากพอ 
10.ชิ้นอวัยวะเทียมปดชองโหวหลังผาตัด ที่ทําใหผูปวยที่ผาตัดขากรรไกรบน ตองไดรับ
การฉาบเสริมฐาน (Reline) เปนระยะ ๆ ในชวงระหวางการหายของแผล เพื่อใหมั่นใจตอ
ความสบาย และการใชงานของผูปวย 

 
 
V. ฟนปลอมทั้งปาก 

 
     ก.  การปรับแกไขกระบวนการการตรวจวินิจฉัย 
1.ลักษณะอาการที่ปรากฏของโรคทางระบบหลายชนิด เชน เบาหวาน หรือการขาด 
ไวตามินจะแสดงออกที่โครงสรางตาง ๆ ของเยื่อชองปาก สิ่งเหลานี้อาจบงบอกถึงความ
จําเปนที่ควรรักษาเรื่องอื่น กอนการรักษาดวยงานทันตกรรมประดิษฐ 
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2.การแนะนําทางโภชนาการ ควรเปนสวนหนึ่งของการรักษา สําหรับผูปวยที่ใสฟนปลอม
ทั้งปากทั้งหลายนั้น 
3.การปรับตัวทางจิตวิทยาที่ผิดปกติ   อาจมีเหตุมาจากฟนปลอม พรอมกับอายุวัยที่มากขึ้น 
4.ผูปวยที่มีแนวโนมทางจิตประสาท    อาจใชการปรับตัวตอฟนปลอม เปนสิ่งหลีกเลี่ยง
สถานการณกระทบกระทั่งระหวางบุคคลตาง ๆ เชน เพื่อน ญาติพ่ีนอง และบุคคลอื่น 
5.การบําบัดรักษาทางทันตกรรมประดิษฐสําหรับผูปวยที่เคยไดรับการรักษาดวยการฉาย
รังสีภายในชองปากหรือรอบขางชองปาก ควรพิจารณาอยางระมัดระวังเรื่องคําอางอิง
เกี่ยวกับ เวลาที่รักษาบําบัด วิธีการทางรังสี   และปริมาณรังสีที่เคยไดรับ 
6.ผูปวยที่เคยรับการฉายรังสีสามารถใสฟนปลอมตาง ๆ ได หากผลกระทบจากการรักษา
ดวยรังสีนั้นไมรุนแรง และ ผูปวยปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชฟนปลอม 
7.ความเสี่ยงเหตุการตายของกระดูกจากรังสี (Osteoradionecrosis) มีมากในขากรรไกรลาง
เมื่อเทียบกับขากรรไกรบน 
8.การประเมินรูปรางขากรรไกรผูปวย ภาคตัดขวางสันกระดูก การขยายลึกพื้นที่ทายตอ
ไมโลไฮออยด   (Retromylohyoid)   และตําแหนงลิ้น    เปนสิ่งสําคัญอยางวิกฤตทางสรีระ
สภาพ ตอการคาดคะเนความสําเร็จที่จะไดรับ 
9.เพื่ออํานวยความสะดวกตอสวนคอด การเวนชองวาง (Relief) หรือการปรับแตงสวน
ฐานฟนปลอมที่เกี่ยวของ ณ สวนปองรากฟนที่เปนฟนหลักตาง ๆ ในฟนปลอมครอมหลัก 
อาจเปนสาเหตุตอการลดแรงยึด การลดความเสถียร และการลดการผนึกบริเวณขอบ 
10.ผูปวยผูไดรับแผนงานทําฟนปลอมครอมหลัก ควรไดทราบขอมูลวา ฟนปลอมครอม
หลักนั้นอาจมีความเสถียร และใหการยึดอยูนอยกวาฟนปลอมชนิดติดแนน หรือฟนปลอม
บางสวนชนิดถอดได 
11.เพื่อใหสามารถลดขนาดฟนไดอยางเพียงพอ การรักษาคลองรากฟนฟนหลักที่รองรับ
ฟนปลอมครอมหลัก เปนสิ่งจําเปนโดยปกติ อันยังผลใหซี่ฟนปลอมสามารถเรียงตําแหนง
ไดอยางสวยงาม 
12.ควรไดพิจารณาเลือกฟนปลอมครอมหลักแบบตาง ๆ ตอเมื่อผูปวยสามารถบรรลุ และ
สามารถคงไวซึ่งสุขภาพชองปากที่ดีไดเทานั้น 
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     ข.  ลักษณะการออกแบบ และ ขอพิจารณาตาง ๆ 
1.ชองวางที่มีปรากฏใหฟนปลอมทั้งปากนี้ถูกควบคุมเปนสวน ๆ โดยโครงสรางทั้งหลาย 
ของชองปาก และโดยโครงสรางรอบ ๆ ชองปากที่โอบรอบพื้นที่ชองวางเหลานั้น และ
ดวยการเคลื่อนไหวทํางานของโครงสรางนั้น ๆ 
2.การขยายพื้นที่คลุมและความสนิทแนบ ของสวนฐานรองรับชิ้นฟนปลอม เปนสิ่งจําเปน
เพื่อการพยุงรองรับสําหรับฟนปลอมทั้งปาก 
3.ทันตแพทยควรสรางรอยผนึกของเพดานสวนทาย (Posterior palatal seal) สําหรับฟน-
ปลอมทั้งปากชิ้นบนขึ้น อาจทําโดยเทคนิควิธีพิมพปาก หรือวิธีแตงที่ชิ้นหลอปฏิบัติงาน
ดวยวิธีการที่เหมาะสม 
4.รอยผนึกของเพดานสวนทาย ควรถูกขยายไปทั้งสองซีก ขยายไปจนถึงพื้นที่รองเทอริโก
แมกซิลารี่ (Pteregomaxillary notch areas) ทั้งสองขาง 
5.ในขากรรไกรบน วิธีการเวนชองวางดานใต ไมควรทําเปนงานปกติประจําสําหรับฟน-
ปลอมทั้งปาก  
6.ซี่ฟนปลอมหนาที่เปนพอรสเลน ไมควรนํามาใชรวมกับซี่ฟนปลอมหลังที่เปนฟน
อะคริลิก   แตซี่ฟนปลอมหนาที่เปนฟนอะคริลิก อาจนํามาใชรวมกับซี่ฟนปลอมหลัง ที่
เปนฟนพอรสเลนได 
7.สัมผัสที่สนิทแนบ และการผนึกของขอบโดยรอบ ทําใหเกิดความแตกตางของแรงดัน
บรรยากาศ (เมื่อฟนปลอมจะเคลื่อนหลุด) สิ่งนี้เปนปจจัยชวยอยางสําคัญทางฟสิกส คือ
การยึดอยูของฟนปลอม 
8.การควบคุมของระบบประสาทกลามเนื้อ   กอใหเกิดการยึดอยู และ ความเสถียรของ 
ฟนปลอมทั้งปาก การควบคุมนี้มีจะประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในผูปวยที่มีประสบการณตอ
ฟนปลอม 
9.เมื่อใสฟนปลอมทั้งปากที่มีแรงยึดพอเหมาะ ชวยใหผูปวยสามารถเรียนรูธรรมชาติของ
ระบบประสาทกลามเนื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ 
10.ควรขยายคลุมพื้นที่กายวิภาคหลายแหง ที่ตานการเปลี่ยนแปลงยุบตัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อผลการรองรับระยะยาว และ ลดการเปลี่ยนแปลงสัมพันธระหวางฟน-
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ปลอมขากรรไกรบน-ลาง สวนระนาบเพดานแข็ง สวนกอนเหงือกทายตอฟนกรามลาง 
(Retromolar pad) และสวนสันแข็งดานแกม (Buccal shelf) เปนตัวอยางของพื้นที่เหลานี้ 
11.เปนเรื่องสําคัญที่ลดอัตราสวนความยาว ตัวฟนตอรากฟน เมื่อเตรียมฟนหลักตาง ๆ 
สําหรับฟนปลอมครอมหลัก ทั้งนี้เพื่อปองกันแรงที่ไมปรารถนาจากดานระนาบ และ
เพื่อใหมีเนื้อที่พอเพียงสําหรับซี่ฟนปลอม 
12.ในฟนปลอมครอมหลักแบบตาง ๆ ปริมาณเหงือกยึดที่พอเพียง ควรปรากฏรอบซี่ฟน
หลัก และ ฐานฟนปลอมที่ขยับไดนั้น ไมควรกด หรือเปนเหตุเคนบีบเนื้อเยื่อบริเวณขอบ
เหงือก 
13.มุมผาย (Angle of emergence) ของชิ้นครอบรากฟน (coping) หรือ หนวยยึด 
(Attachment) ที่ซี่ฟนหลักของฟนปลอมครอมหลัก ควรเหมาะกับสุขภาพเหงือก และ
คงไวซึ่งความสะอาด 
14.แมวาอุปกรณชวยยึดตาง ๆ สามารถชวยใหฟนปลอมครอมหลักมีการยึดอยูดีขึ้น สิ่ง
เหลานี้อาจไมจําเปนเทากับ งานดูแลรักษาของผูปวยที่สัมฤทธิ์ผล 
15. ฟนเขี้ยวซี่ตาง ๆ หากนํามาใชประโยชนไดจะเปนซี่ฟนที่เหมาะมากตอการใชเปนซี่
ฟนรองรับฟนปลอมครอมหลัก 
16.ความยาวของซี่ฟนที่พนขอบเหงือก (Clinical crown) ของฟนปลอมครอมหลักควรสูง
เหนือขอบเหงือกราว ๆ 2-3 ม.ม. ทั้งนี้เพื่อปองกันการเคลื่อนขยายของเนื้อเหงือกเขามา
คลุม 
17.สําหรับซี่ฟนหลักตาง ๆ ของฟนปลอมครอมหลัก การลดซี่ฟนดานริมฝปากหรือ
ดานขางแกมควรมีมากพอ ที่ทําใหการเรียงซี่ฟนปลอมมีตําแหนงสวยงาม 
18.ฟนหลักซี่ตาง ๆ ของฟนปลอมครอมหลัก ชวยรองรับ และใหความเสถียรตอชิ้นฟน-
ปลอม 
19.ฟนหลักซี่ตาง ๆ ของฟนปลอมครอมหลักใหความรูสึกสัมผัส (Tactile sense) ในระดับ
หนึ่งซึ่งสนองตอความรูสึก ที่เกี่ยวกับแรงกดและตําแหนง (Proprioception) 
20.ฟนหลักซี่ตาง ๆ ของฟนปลอมครอมหลัก ชวยคงรักษาไวซึ่งกระดูกรอบรากฟน 
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     ค.  การจัดการตอเย่ือออน 
1.ผูปวยที่กําลังใชฟนปลอม ควรถอดฟนปลอมออกระยะหนึ่งกอน พิมพปากครั้งสุดทาย
เพื่อทําฟนปลอมใหม และกอนใสฟนปลอมชิ้นใหม ทั้งนี้เพื่อใหเนื้อเยื่อไดพักอยาง
สมบูรณ ขอพิจารณากําหนดชวงเวลานั้น ไดแก อายุผูปวย สภาวะเนื้อเยื่อที่รองรับ 
ชวงเวลาตอเนื่องที่ใสชิ้นฟนปลอม หรืออวัยวะเทียม และความหนาเยื่อหุมกระดูก 
2.เนื้อเยื่อที่ไดรองรับอวัยวะเทียมชนิดถอดไดมาโดยตลอด อาจใชวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ 
นวดเหงือก และ/หรือ ใหเหงือกไดพักโดยสมบูรณ (ถอดชิ้นฟนปลอมออก) ชวงเวลาหนึ่ง 
กอนพิมพ ขณะพิมพเนื้อเยื่อควรกลับเขาสูภาวะปกติทางสรีระ 

3.การละลายตัวของสันเหงือกใตฟนปลอมทั้งปากชนิดตาง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ความสัมพันธการสบฟน ซึ่งสามารถเรงอัตราการละลายตัวของสันเหงือกใหมากขึ้น 
4.สุขภาพเยื่อปริทันตของฟนหลักตาง ๆ ที่ใชกับฟนปลอมครอมหลัก ควรไดรับการ
เสริมสราง และคงรักษาไวการใหความรูผูปวยเรื่องบํารุงรักษาฟน และฟนปลอม เปนสิ่ง
สําคัญ ผูปวยควรทําความสะอาดฟนที่อยูใตฟนปลอมนั้น รวมกับการทาฟลูออไรด 
 
     ง.  การพิมพปาก 
1.มีความสัมพันธระหวางขอกําหนดตาง ๆ เพื่อใหพิมพปากไดอยางเหมาะสม ควร
พิจารณารูปรางภายนอกของชิ้นฟนปลอมกอนเริ่มกระบวนการพิมพปาก ดังนั้น แนวคิด
เรื่องรูปรางขอบโดยรอบฟนปลอมทั้งปาก ควรไดพัฒนาขึ้นกอน รูปรางขอบฐานนี้ถูก
กําหนดจากชิ้นหลอวินิจฉัย โดยการตรวจดวยสายตา และคลํา ที่บริเวณพื้นที่ ที่พยุงรับฟน
ปลอม รวมทั้งตรวจอิทธิพลของลิ้นที่มีตอระดับของพื้นชองปาก 
2.รอยพิมพปากขั้นตนในขากรรไกรบน ควรพิมพไดเต็มสมบูรณ รอยพิมพเขาถึงบริเวณ
สวนพับเยื่อออน (Vestibule) ดานริมฝปาก ดานขางแกม และขยายไปดานหลังเลยสวน
เพดานแข็ง และถึงบริเวณรองเทริโกแมกซิลารี่ (Pteregomaxillary  notches) ทั้งสองขาง 
รอยพิมพปากขั้นตนในขากรรไกรลาง ควรครอบคลุมพ้ืนที่สันเหงือกวางทั้งหมด และ
กอนเหงือกทายตอฟนกรามลาง (Retromolar pad) และขยายไปทางดานลิ้นเขาไปสูพ้ืน
ชองปาก รวมแองทายตอไมโลไฮออยด (Retromylohyoid fossa) การขยายทางดานทาย-
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ขางแกม ควรขยายถึงสันเฉียงดานนอก (External oblique ridges) ทั้งสองขาง และควรถึง
ขอบหนาของสวนสันดิ่งของขากรรไกรทั้งสองขาง (Ramus, rami   คําเอกพจน พหูพจน) 
3.รอยพิมพขั้นสุดทายควรบันทึกพื้นที่ ที่จะรองรับฐานฟนปลอมทั้งหมด ซึ่งเปนพื้นที่ที่จะ
ถูกคลุมทับดวยสวนฐานฟนปลอม 
4.หลุมเล็กทั้งสองขางบริเวณกลางเพดานปากสวนทาย (Fovea palatinae คําพหูพจน) คือ ที่
หมายทางกายวิภาค (Anatomical landmark) ที่สามารถใชเปนสิ่งชวยอยางหนึ่ง เพื่อ
กําหนดขอบเขตดายทายของฟนปลอมขากรรไกรบน 
5.ตําแหนงรอยตอสวนที่เคลื่อนขยับได และ เคลื่อนขยับไมได ที่บริเวณเพดานออนถูกใช
เปนมาตรกําหนดการขยายฐานดานทายของฟนปลอมชิ้นบน 
6.รูปโคงบริเวณขอบตางๆ ของรอยพิมพครั้งสุดทาย เชน ที่ดานริมฝปาก ดานขางแกม 
ดานลิ้น ตาง ๆ เหลานั้น เปนตัวแทนแสดงถึงสวนขยายของฐาน และรูปเคานี้จะตองถูก
สรางขึ้นในชิ้นฟนปลอมจริง 
7.พ้ืนที่สวนตาง ๆ ของถาดพิมพปากที่อาจเกิดแรงกดตอพ้ืนที่ฐานรองรับ ควรไดรับการชี้
กําหนด และแกไขกอนการพิมพปาก 
8.รอยพิมพขากรรไกรที่ไรฟนนั้น ควรไดบันทึกรูปเคาเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดีขณะพัก และ
ขยายไปสูขอบเขตของสรีระสภาพเนื้อเยื่อตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อคงไวซึ่งการผนึกบริเวณขอบ 
และ เพื่อใหมั่นใจวา การกระจายแรงเครียดที่มีปริมาณมากสุดขณะใชงานจะถูกสงถายไป
ยังพื้นที่รองรับนั้น 
9.ลักษณะรอยพิมพขั้นสุดทายของฟนปลอมทั้งปากจะใหการแนบสัมผัสตอเนื้อเยื่อ และ 
มีการผนึกโดยรอบขอบเขตสวนฐานฟนปลอม   และ ไมมีฟองอากาศติดตกคางอยูระหวาง
สวนฐานฟนปลอมกับเยื่อออน ปจจัยทางฟสิกสเหลานี้จะใชแรงดันบรรยากาศเปนตัวชวย
อยางแรกตอการยึดอยูของฟนปลอมทั้งปาก  
10.การพิมพปากเพื่อทําฟนปลอมทั้งปาก โดยวิธีเลือกพื้นที่กด (Selective pressure) จะให
รอยบันทึกพ้ืนที่ทางกายวิภาคบางตําแหนงที่ไดรับแรงกดนอยที่สุด และ บางพื้นที่อ่ืน
ไดรับแรงกดเล็กนอย    วิธีนี้จะชวยใหการสัมผัสของฐานฟนปลอมกับพื้นที่ทางกายวิภาค 
บางตําแหนงที่ไมเหมาะกับการเปนพื้นที่รองรับแรงเกิดนอยลง  ทั้งนี้เพราะธรรมชาติที่
เปราะบางของเยื่อออน หรือความไวตอแรงกดนั้นกระตุนใหเกิดการยุบละลายตัว 
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     จ.  ชิ้นหลอตาง ๆ 
1.รอยพิมพตางๆ ของงานฟนปลอมทั้งปากควรไดรับการเสริมขอบ หรือ ทําทํานบ
โดยรอบ (Boxed) กอนเทแบบชิ้นหลอหลัก หรือชิ้นหลอปฏิบัติการ 
2.ปูนสโตนปลาสเตอรทางทันตกรรมชนิดที่สอง (Type II dental stone) มีคุณสมบัติทาง
ฟสิกสเหมาะตอการเปนชิ้นหลอหลักของฟนปลอมทั้งปาก 
3.ชิ้นหลอของงานฟนปลอมทั้งปาก ควรมีพ้ืนที่ขอบนอกรอบรอยพิมพ (Land area) ที่
ชัดเจน 
 
     ฉ . ฐานบันทึก (Record base), สันบันทึก หรือ สวนสบบันทึก (Occlusion rim) และ
การบันทึกระหวางขากรรไกรบน - ลาง 
1.ควรปรับสรางความสูงของสวนสันบันทึกในขากรรไกรบน ภายหลังจากไดปรับพื้นผิว
รูปเคาของสันบันทึกดานริมฝปาก เปนที่เรียบรอยกอนแลว 
2.เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ที่การบันทึกความสัมพันธในศูนย   ไดทําโดยมีแรงหุบขากรรไกร
นอยที่สุด ทั้งนี้เพื่อปองกันการเคลื่อนตําแหนงของสวนฐานฟนปลอม 
3.อุปกรณกลไกที่ใชชวยบันทึกตาง ๆ จะใหความเที่ยงแมนยําตอเมื่อ มีการควบคุมระบบ
ประสาทกลามเนื้อเปนอยางดี มีสันเหงือกวางขนาดกวาง และเยื่อออนไมไดถูกกดเปลี่ยน
รูปรางไปอยางมาก 
4.มีวิธีบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกรบน-ลาง ตาง ๆ ดังนี้ 
          ก.  บันทึกระหวางดานบดเคี้ยว 
          ข.  ใชอุปกรณกลไก 
          ค.  ใชเทคนิคการเคี้ยว (Chew-in Techniques) 
          ง.  ใชภาพถายรังสีดานขางของกระโหลกศรีษะ 
               (Cephalometric radiograph) 
5.รอยบันทึกความสัมพันธในศูนย ณ.ตําแหนงมิติดิ่งสบฟนที่ถูกตอง เปนปจจัยหนึ่งที่
สําคัญมากที่สุด ตอการสรางชิ้นฟนปลอมทั้งปาก 
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6.ความสัมพันธในศูนย เปนตําแหนงที่ตองการบันทึก และ ถายทอด ไปยังเครื่องจําลอง
ขากรรไกรระหวางการผลิตขึ้นรูปชิ้นฟนปลอมทั้งปาก 
7.ควรบันทึกความสัมพันธในศูนย ที่ระยะมิติดิ่งของการสบฟนที่ถูกตอง เวนแตชิ้นหลอ
ไดยึดเขากับเครื่องจําลองขากรรไกร  โดยใชตําแหนง แนวแกนหมุนระนาบขวาง 
(Transverse Horizontal Hinge Axis) 
8.ปกติแลวควรหาระยะมิติดิ่งสบฟน กอนบันทึกความสัมพันธในศูนย 
9.ควรพิสูจนสอบรอยบันทึกความสัมพันธในศูนย ไมวารูปรางของซี่ฟนหลังที่จะใชจะ
เปนแบบใด 
10.การใชคันโคงใบหน า  (Face-bow) เปนสิ่ งสํ าคัญหากคาดการณว าอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงระยะมิติดิ่งสบฟนระหวางการรักษา กรณีเปลี่ยนแปลงระยะมิติดิ่งมีเหตุตาง ๆ 
ไดดังนี้ 
              ก.  เพื่อชดเชยความหนาของชิ้นบันทึกระหวางดานบดเคี้ยว 
              ข.  มีการเคลื่อนเคี้ยวไปทางขาง (Excursive Movement) 
                    เมื่อใชฟนที่มีลักษณะปุมฟน (Cusped Teeth) 
              ค.  ปรับเปลี่ยนมิติดิ่งสบฟน  รวมทั้งการปรับแกไขการสบฟน 
11.การกําหนดตําแหนงอางอิงทางดานทาย โดยวิธีบันทึกตําแหนงแนวแกนหมุนระนาบ
ขวาง ดวยคันโคงใบหนา เปนวิธีการที่เหมาะสมยอมรับ เพื่อใชทําฟนปลอมชนิดรองรับ
ดวยฟน และฟนปลอมที่รองรับดวยฟนและเหงือก 
 

ช.  การสบฟนสําหรับฟนปลอมทั้งปาก 
1.เพื่อปองกันการสบที่เบี่ยงเบน อาจตองกรอพื้นเอียงของปุมฟนปลอม โดยเลือกตําแหนง
ปรับ 
2.แนวคิดมาตรฐานกลางทั่วไปสําหรับลักษณะการสบเคี้ยว (Concept of Articulation) 
และ รูปกายวิภาคดานบดเคี้ยว (Occlusal   form) สําหรับฟนปลอมทั้งปาก ควรไดสรางขึ้น
ตามเกณฑทางวิทยาศาสตร แนวคิดหลายแบบ ตอการสรางความสัมพันธของการสบ
เคลื่อนเคี้ยวไปทางขาง (Eccentric Occlusal Relationship) อาจนํามาใชไดอยางประสบ
ความสําเร็จ 
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3.ระยะมิติดิ่งสบฟนที่ลดลง   ซึ่งเปนผลมาจากการสูญเสียเนื้อเยื่อรองรับ หรือ จากการสึก
ของฟน   สงผลใหมีการเคลื่อนตําแหนงของขากรรไกรลาง และมีการสบฟนเลื่อนไป
ทางดานหนา 
4.ควรประเมินความสัมพันธขากรรไกรแนวดิ่ง และแนวระนาบของฟนธรรมชาติ กอน
เริ่มใหบริการฟนปลอมชนิดถอนแลวใสทันที (Immediate Denture Service) 
5.เมื่อการครอบเหลื่อมกันของฟนหนาในแนวดิ่ง เปนเรื่องจําเปน การครอบเหลื่อมซอน
กันในแนวระนาบเปนสิ่งตองการดวยเชนกัน   ทั้งนี้ เพื่อปองกันการสบรบกวนโดยซี่ฟน 
ขณะที่ผูปวยพูดออกเสียง หรือบดเคี้ยว 
6.การกําหนดระดับดานบดเคี้ยวควรเปนผลมาจากเกณฑกําหนด ที่เปนเหตุผลจากความ
เสถียรฟนปลอม ประสิทธิภาพการบดเคี้ยว การออกเสียง ความงาม และการถนอมรักษา
ไวซึ่งโครงสรางกายวิภาครองรับทั้งหลาย  
7.ความเสถียรสวนฐานที่รองรับซี่ฟนปลอมนั้น เปนสิ่งสําคัญตอการคงไว ซึ่งการสบอยาง
เกิดดุลของฟน (Balanced articulation) ที่ไดถูกจัดสรางขึ้น 
8.สบสัมผัสนอกศูนยพรอมกันทั้งสองซีก (Bilateral eccentric contact) สามารถสรางขึ้น
ไดดวยฟนหลัง ที่มีรูปลักษณะตามกายวิภาค (Anatomic) หรือฟนหลังที่ไมมีรูปลักษณะ
ตามกายวิภาค (Non-anatomic) 
9.เพื่อประเมินการสบฟนที่เปลี่ยนแปลงไปดวยเหตุจากการอัดอะคริลิก ฟนปลอมทั้งปาก
พรอมชิ้นหลอที่ยังไมไดทําแยกออกจากกัน อาจถูกนํากลับเขามายึดในเครื่องจําลอง
ขากรรไกรใหม 
10.มิติดิ่งสบฟนที่เพิ่มขึ้นอยางไมถูกตอง เพิ่มแนวโนมการละลายตัวของกระดูกใตฟน
ปลอมทั้งปากแบบธรรมดา และ ฟนปลอมทั้งปากชนิดใสทันทีหลังถอน 
11.การสบฟนผิดปกติ เพิ่มแนวโนม ใหเกิดการละลายตัวของกระดูกในผูปวยที่ไมมีฟน ที่
ไดรับการบูรณะดวยงานทันตกรรมประดิษฐ 
12.การเปลี่ยนแปลงเชิงมิติของวัสดุที่ใช ในกระบวนการอัดฐานฟนปลอมดวยเรซิ่น อาจ
เปนเหตุใหการสบฟนเบี่ยงเบนไปจากปกติ  
13.หากการสบฟนที่ผิดปกติยังคงมีปรากฏ และไมถูกแกไขเสียกอน ไมควรเสริมฐานฟน
ปลอมทั้งปาก ลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นบอยหลังจากการเกิดการละลายตัวของสันเหงือก 
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14.การใชเครื่องจําลองขากรรไกรอยางถูกวิธี เปนประโยชนตอการสรางชิ้นฟนปลอมทั้ง
ปาก 
15.รูปแบบการสบฟนที่เหมาะสม สามารถสรางขึ้นกับฟนปลอมทั้งปากได ดวยการใช
เครื่องจําลองขากรรไกรชนิดปรับคาไดบางสวน   
16.กอนทําฟนปลอมเดี่ยวชนิดทั้งปาก (Single complete denture) ควรบูรณะ และปรับแตง
รูปรางฟนธรรมชาติที่เปนคูสบ จนไดลักษณะดานบดเคี้ยวเหมาะสมเสียกอน 
 

ซ.  การลองฟนและกระบวนการพิสูจนสอบ 
1.ขั้นตอนรักษาดวยฟนปลอมทั้งปาก ควรรวมถึงการลองซี่ฟนปลอมที่ยึดอยูบนฐานที่
เสถียร ทั้งนี้เพื่อประเมินคาสัมพันธในมิติดิ่งและในมิติระนาบ ประเมินความงาม และ
ประเมินการออกเสียง   และถาเปนไปได ผูปวย และสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนผูปวย 
ควรมีสวนในการประเมินนี้ 
2.เปนเรื่องยากที่จะไดระยะมิติดิ่งถูกตอง จนกวาจะไดเรียงฟนทุกซี่บนฐานฟนปลอมเสร็จ
เรียบรอยกอน 
3.ขั้นตอนลองฟนปลอมเพื่อวินิจฉัยออกเสียง เปนวิธีการวินิจฉัยที่แมนยํากวาการใชสัน
ขี้ผ้ึงแทง  
4.ความชราภาพ ขอจํากัดทางสรีรสภาพตาง ๆ ประวัติทางทันตกรรมที่เคยไดรับ และ การ
ขาดความรวมสัมพันธ  ของระบบกลามเนื้อประสาท  อาจทําใหการพิสูจนสอบ
ความสัมพันธระหวางขากรรไกรไมสัมฤทธิ์ผล 
5.การพิสูจนสอบตําแหนงสบสัมพันธในศูนย   และการยึดชิ้นบันทึกสบนอกศูนยตาง ๆ 
ควรกระทํา ณ ตําแหนงระยะมิติดิ่งสบฟนที่ถูกตอง ซึ่งไดสอบพิสูจนไวแลว 
6.ภายหลังจากนัดลองฟนแลว ซี่ฟนตาง ๆ อาจถูกจัดตําแหนงใหมเพื่อใหไดการสบที่
เหมาะสม ที่ตําแหนงสัมพันธในศูนย และ ตําแหนงเคลื่อนเยื้องดานขางอยางระมัดระวัง 
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงลักษณะผลปรากฏเห็นของฟนปลอม 
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ฌ. ขอพิจารณาดานความงาม 
1.ความสัมพันธของซี่ฟนปลอมแตละซี่ในขากรรไกร มีผลตอการเลือกขนาดและสีสําหรับ
แตละซี่ การวางตําแหนงซี่ฟนไปดานหนาตอขากรรไกร สรางภาพลวงใหสีออนลง และ
ใหดูซี่ฟนใหญขึ้น การวางตําแหนงคอนไปดานในของขากรรไกร สรางภาพลวงใหฟนสี
เขมขึ้นและแลดูเล็กลง 
2.ระดับระนาบสบฟนในขากรรไกรลาง ณ พ้ืนที่กรามนอยมักอยูต่ํากวาระดับมุมปาก
เล็กนอย 
3.ควรใชฟนหลังที่มีความยาวปรากฏดังธรรมชาติ เมื่อระยะหางระหวางสันเหงือกมีมาก
พอ 
4.ขอบกพรองเรื่องผลปรากฏเห็นของใบหนาที่พบบอย มาจากการจัดเรียงตําแหนงซี่ฟน
หนาบน ไกลไปทางเพดานมากเกินไป 
 

ญ.  วัสดุทําฟนปลอมทั้งปาก 
1.เพื่อลดการบิดตัวของวัสดุ ฐานฟนปลอมเรซิ่นอะคริลิกที่ผานกระบวนอัดขึ้นรูปมาแลว 
ไมสมควรถูกความรอนเกิน 165 องศาฟาเรนไฮด (73.9 องศาเซลเซียส) 
2.ฐานฟนปลอมนิ่ม (หยุนตัวได) ชนิดอัดขึ้นรูป อาจมีคุณคาสําหรับผูปวยที่แสดงอาการ
เจ็บเรื้อรัง     และไมสามารถใสฟนปลอมฐานแข็งแบบตาง  ๆ  ที่ทําไว เปนอยาง 
ดีแลวได  
3.ฟนปลอมทั้งปากที่ใชซี่ฟนปลอมพอรสเลน   สบตรงขามกับฟนธรรมชาติ หรือ สบกับ
งานบูรณะดวยทอง อาจเปนเหตุการณสึกของฟนคูสบ อยางไมเปนที่ตองการได 
4.ทันตแพทยควรเขาใจบทบาทของวัสดุฐานฟนปลอมตาง ๆ ชนิด และอิทธิพลที่มีตอ
เนื้อเยื่อรองรับ 
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 ฎ.  เมื่อแรกใสฟน 
1.ฟนปลอมทั้งปากนั้น   ควรนํากลับเขายึดในเครื่องจําลองขากรรไกร ชนิดปรับได
บางสวน หรือปรับไดทั้งหมด เพื่อแกไขการสบฟนผิดปกติตาง ๆ ภายหลังจากไดมีการ
ปรับแตงฐานฟนปลอมดานที่แนบกับสันเหงือกในขั้นตนเรียบรอยแลว 
2.การยึดชิ้นฟนปลอมทั้งปากเขาในเครื่องจําลองขากรรไกร โดยใชชิ้นบันทึกการสบ
ระหวางฟนของขากรรไกรทั้งสองที่ไดตรวจสอบแลว เปนวิธีการหนึ่งที่ใชแกไขตําแหนง
ขากรรไกรลาง วิธีการนี้ทําใหไดการสบฟนถูกตองแมนยํา มากกวาแกไขปรับการสบฟน
ในปาก 
3.เมื่อเริ่มใสฟนปลอมทั้งปาก ทันตแพทยควรประเมินตรวจสิ่งตาง ๆ ดังนี้ คือ บริเวณขอบ
โดยรอบ การผนึกบริเวณขอบ แรงยึด และคุณคาดานความงาม    พ้ืนที่ที่ฟนปลอมสงถาย
แรงกดมากเกินไปยังสวนรองรับ คือ สวนฐานฟนปลอมนั้น ควรไดรับการชี้กําหนด
ตําแหนง และกรอแก 
4.ดานตาง ๆ ของฟนพอรสเลน ที่ไดถูกกรอปรับระหวางการปรับสบฟน ควรไดรับการขัด
ผิวใหเรียบ 
5.เพื่อตอกย้ําความพยายามที่ไดใหการเรียนรูแกผูปวย ตัวผูปวยควรไดรับการแนะนํา ดวย
คําพูด และบันทึกขอเขียน ในนัดครั้งที่เริ่มแรกใสฟน ขอแนะนํานั้น ไดแก การใสฟน การ
ดูแลฟนปลอม และ ขั้นตอนการทําความสะอาดเนื้อเยื่อที่รองรับตาง ๆ 
6.เพื่อคงไวซึ่งสุขภาพเนื้อเยื่อที่ดี ในแตละวัน ฟนปลอมทั้งปากควรถูกถอดออกจากปาก
เปนเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง   วิธีการที่ดีที่สุด คือ ถอดออกเวลาเขานอน 
7.ชิ้นบันทึกระยะมิติดิ่งสบฟน ควรไดทําไวเมื่อครั้งเริ่มใสฟน ทั้งนี้ เพื่อเปนการอางอิง
สําหรับอนาคต    ผูปวยไมควรรับฟนปลอมไปใช  กอนแกไขกําจัดการสบฟนที่
คลาดเคลื่อน 
8.คําแนะนําสําหรับผูปวยที่ใชฟนปลอมครอมหลักเปนเรื่องที่สําคัญ ตองเนนความสําคัญ
เรื่องการรักษาความสะอาดประจําวันอยางเขมงวด โดยเฉพาะฟนหลักซึ่งรองรับฟนปลอม
นั้น ควรใชฟลูออไรด (ชนิดไมเปนกรด) ทาใตฐานฟนปลอมเหนือตอฟนหลักเหลานั้น
เปนประจําทุกวัน 
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 ฏ.  การดูแลหลังใสฟน 
1.การปรับแตงฐานฟนปลอมดานแนบเนื้อเยื่ออีกเล็กนอย ควรเปนเรื่องที่คาดหมายไว ใน
ระยะเริ่มแรกใสฟน 
2.การรักษาดวยฟนปลอมทั้งปาก ควรรวมนัดที่ใชปรับแตงแกไข ภายหลังใสฟนในระยะ
เริ่มแรกไวดวย 
3.ผูปวยที่ใชฟนปลอมทั้งปาก ควรไดรับขอมูลวา ผูปวยควรรับการตรวจอยางนอยปละ
ครั้ง เพื่อกําหนดชี้ชัดสุขภาพเนื้อเยื่อในชองปาก และสภาพของฟนปลอม ความสําคัญของ
ปจจัยเหลานี้ ควรย้ําเตือนตอผูปวยทุกคน 
4.ผูปวยควรไดรับคําแนะนําวา บางครั้งตองปรับแตงฟนปลอมทั้งปาก และอาจตองปรับ
ดัดแปลง ซึ่งสิ่งนี้อาจหมายถึง การเสริมฉาบฐาน หรือทําใหม หากตองการคงไวซึ่งการ
แนบสนิทของเนื้อเยื่อ และการสบฟนที่เหมาะสม 
5.นัดครั้งที่แรกใสฟนและนัดครั้งตอมา ทันตแพทยควรย้ําความสําคัญของการคงไว ซึ่ง
อนามัยที่ดีของเนื้อเยื่อ และชิ้นฟนปลอม 
6.แนะนําวา ควรชี้แนะผูปวย เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและอาหาร ระหวางชวงปรับแตง
แกไข 
7.ในชวงชีวิตนั้น รูปรางพื้นที่รองรับฐานฟนปลอมทั้งปาก มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง 
8.การละลายตัวของสันเหงือกใตฐานฟนปลอม เปนสาเหตุทําใหเกิดการสบฟนผิดปกติ 
9.ผลกระทบที่เปนอันตราย จากฟนปลอมทั้งปากชิ้นบน สบตรงขามกับฟนธรรมชาติ และ 
ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดแบบทายยื่นในขากรรไกรลางนั้น สมควรอธิบายอยาง
ระมัดระวังใหผูปวยทราบผลกระทบนั้น ควรเนนเรื่องการมารับการตรวจอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่อง มารักษาเมื่อจําเปน และถอดฟนปลอมทั้งสองชิ้นออก ระหวางเวลานอน 
10.การเสริมฐานฟนปลอมทั้งปากตองการความชํานาญ และ การดูแลอยางพิถีพิถัน 
11.การเปลี่ยนแปลงมิติดิ่งสบฟน ไมสมควรเกิดขึ้นระหวางการฉาบเสริมฐาน เวนแตวา 
เปนขอตองการเพื่อบูรณะใหไดมิติดิ่งที่เหมาะสม 
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12.การเสริมฐานฟนปลอมทั้งปาก   ตองรวมถึงการบูรณะการสบฟนใหไดเหมาะสมดวย    
สิ่งนี้ตองการกระบวนการปรับสบฟนดวย “วิธีการยึดปรับทางคลินิก” (Clinical Remount) 
หลังจากเสริมฐาน และกอนใสฟนปลอม 
13.ผูปวยที่ใชฟนปลอมครอมหลัก ควรกลับมาพบทันตแพทยเปนประจํา การเรียกกลับมา
นี้ เพื่อประเมิน และ ย้ําเตือนการดูแลอนามัยชองปาก แกไขปญหาใหม หรือปญหาเกาของ
โรคปริทันตตาง ๆ ที่กําเริบ   บูรณะรอยผุของฟน และปรับความแนบสนิทของฟนปลอม
กับฟนธรรมชาติ และเนื้อเยื่อ 
 
      ฐ.  งานบูรณะใสทันทีหลังถอนและงานใสชั่วคราว 
1.ฟนปลอมชนิดใสทันทีหลังถอน   (Immediate)     และ ชนิดใสชั่วระยะเปลี่ยนแปลง 
(Transitional)   เปนวิธีรักษาหนึ่งที่ใช เพื่อแนะนําใหผูปวยรูจักฟนปลอมทั้งปาก ฟน-
ปลอมพวกนี้ควรทําขึ้นภายหลังจากผูปวยไดเขาใจความตองการ และขอกําหนดตาง ๆ 
ของบริการรักษาดวยฟนปลอมประเภทใสทันทีหลังถอนแลวเทานั้น   บางกรณี ฟน-
ปลอมชั่วคราว (Interim) หรือฟนปลอมใสชั่วระยะเปลี่ยนแปลง อาจอํานวยใหผูปวย
ปรับตัวเขากับฟนปลอมทั้งปาก 
2.ฟนปลอมชนิดใสทันทีหลังถอน ที่ทําขึ้นอยางเหมาะสม และ ไดรับการปรับแตงแลว 
ชวยกระตุนการหายของแผลที่เนื้อเยื่อรองรับฐานฟนปลอม 
3.ควรระวังหลีกเลี่ยงการตัด หรือกําจัดกระดูกที่ไมจําเปนออก ขณะถอนฟน เพื่อจะใสฟน
ปลอมทันทีหลังถอน 
4.การรักษาดวยฟนปลอมใสทันทีหลังถอน เปนวิธีที่ใชเวลา และ ตองการความแมนยํา 
5.ภายหลังใสฟนปลอมทันทีหลังถอน   ผูปวยควรกลับมายังคลินิกทันตกรรมในชวงเวลา
ที่กําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อปรับแตงแกไขการสบฟน แกไขเนื้อเยื่อที่ระคายเคือง และประเมิน
บริเวณขอบขยาย  
6.ฟนปลอมชนิดใสทันทีหลังถอน หรือ ทําขึ้นภายหลังถอนฟนที่เหลือทั้งหมดไมนานนัก 
ชิ้นงานฟนปลอมควรไดรับการบํารุงรักษาดวยการเติม หรือกรอออก ระหวางชวงการหาย
ของแผล และเพื่อใหการหายของแผลเปนไปอยางสมบูรณ บางครั้ง อาจตองฉาบเสริมฐาน 
(Reline), เปลี่ยนฐาน (Rebase) หรือ ทําฟนปลอมใหม 
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7.การเปลี่ยนวัสดุเสริมฐานอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ สําหรับฟนปลอมทั้งปากชนิดใส
ทันทีหลังถอน เปนสิ่งที่แนะนํา ทั้งนี้เพื่อคงไวซึ่งการรองรับ ความเสถียร ความสบาย และ
การใชงานระหวางการหายของแผล กอนเสริมฐานอยางเปนการถาวร หรือทําฟนปลอม
ชุดที่สองใหม 
8.เมื่อใดที่ตองการจําลองการเรียงตัวของฟนธรรมชาติ ควรตัดซี่ฟนออกจากชิ้นหลอครั้ง
ละซี่ เพื่อคงซี่ที่ติดกัน และซี่ในซีกตรงขามของขากรรไกรเดียวกัน ไวเปนแนวทางเพื่อการ
จัดเรียงตําแหนงซี่ฟนปลอมแตละซี่นั้น 
9.ควรประเมินความสัมพันธแนวดิ่ง และแนวระนาบของขากรรไกร ที่เกิดขึ้นจากฟน
ธรรมชาติ กอนรักษาดวยฟนปลอมชนิดใสทันทีหลังถอน 
10.เนื่องจากมีการบวมของแผล หลังจากใสฟนปลอมชนิดใสทันทีหลังถอน ดังนั้น
หลังจากการบวม ยุบตัวหายลงแลว จึงแกไขการสบฟน 
11.ขั้นตอนการทําฟนปลอมชนิดใสทันทีหลังถอนนั้น ปกติฟนธรรมชาติที่เหลือทั้งหมด
จะถูกถอนออกในนัดที่ใสฟนปลอม  
12.ฟนปลอมชั่วคราวทั้งปากที่ใชระหวางชวงเวลาแผลหาย มีประโยชนหลายประการ 
เหนือฟนปลอมชนิดถอนแลวใสทันทีแบบทั่วไป กลาวคือ 
       ก.  รอยพิมพครั้งสุดทาย และบันทึกความสัมพันธของขากรรไกรสําหรับ 
         ฟนปลอม จะทําขึ้นหลังจากแผลหายดีแลว 
               ข.  สามารถลองโครงแบบขี้ผ้ึงของฟนปลอมชุดถาวรได 
               ค.  กรณีฉุกเฉินผูปวยสามารถใชชุดฟนปลอมชั่วคราวนี้ 
13.ฟนปลอมชั่วคราวอาจตองเสริมฐาน หรือทําใหมในชวงสั้น ๆ หลังใสไปแลว ทั้งนี้ เพื่อ
ชดเชยการการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รองรับฟนปลอม 
14.การรักษาดวยฟนปลอมชนิดใสทันทีหลังถอนนั้น คือ สมควรใชชุดฟนปลอมชั่วคราวนี้
ชวงระยะแรก และชวงรอแผลหาย สวนฟนปลอมชุดที่สองที่คุณภาพดีกวา จะทําขึ้นบน
เนื้อเยื่อรองรับ เมื่อแผลหายอยางสมบูรณ 
15.กอนเริ่มทําฟนปลอมชนิดใสทันทีหลังถอนแบบทั่วไปนั้น ฟนหลังทั้งหมดจะถูกถอน
ออก คงเหลือไวแตซี่ที่จําเปนตอการคงระยะหางระหวางขากรรไกรเทานั้น 
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16.การใชแผนประกับชวยผาตัดชนิดใส (Transparent surgical template) เพื่อเปนแนวทาง
ชวยในการทําศัลยกรรมนั้น เปนสิ่งที่จําเปน ระหวางเตรียมการใสฟนปลอม ชนิดใสทันที
หลังถอน 
 
 

lV. การบูรณะดวยรากเทียม 

 

     ก.  ขอมูลการตรวจวินิจฉัย 
1.การประเมินสภาพทางคลินิกในผูปวย ที่ตองการ การบูรณะรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐดวยรากเทียม สมควรประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ดังนี้ คือ ประวัติทางทันตกรรม   
ประวัติทางการแพทย และศัลยกรรม อาจตองทดสอบการออกเสียง และทดสอบทาง
จิตวิทยาดวย 
2.การคาดหวังที่ เกินกวาความเปนจริงของผูปวย  อาจมีผลกระทบตอการทํานาย
ความสําเร็จของงานรากเทียม 
3.การตรวจทางรังสี อาจตองการภาพถายในชองปาก   ภาพถายพานอรามิค (Panoramic)    
ภาพถายกะโหลก (Cephalometric) และ เทคนิคภาพถายรังสีตัดเปนสวน ๆ (Tomographic 
Imaging Technique) 
4.ไมปรากฏวา อายุวัย เปนปจจัยตอผลสําเร็จของงานทันตกรรมรากเทียม 
 
     ข.  การตรวจวินิจฉัย 
1.การใชรากเทียมเปนหนวยชวยรองรับฟนปลอม ควรเปนทางเลือกหนึ่ง สําหรับการ
บําบัดรักษาดวยฟนปลอมชนิดธรรมดา 
2.ในงานทันตกรรมประดิษฐ เรื่องจําเปนที่ผูปวยผูจะรับการบําบัดรักษาดวยงานทันต-
กรรมรากเทียม ชนิดฝงในกระดูก (Endosseous Dental Implants) แบบตาง ๆ นั้น ควรไดมี
การยึดชิ้นหลอวินิจฉัย เขาในเครื่องจําลองขากรรไกร และไดทดลองเรียงซี่ฟนปลอมบน
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ฐานชั่วคราว เพื่อประเมินกอนผาตัด ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึง ตําแหนง จํานวน และทิศทาง
ของรากเทียมเหลานั้น 
3.ชนิดรากเทียมที่ใชกับผูปวย จะตองเลือกโดยสัมพันธกับปริมาณ และคุณภาพ ของมวล
เนื้อกระดูกที่มีอยู ที่รองรับตอรากเทียมนั้น 
4.ควรวิเคราะหเหงือกโดยรอบตําแหนงที่จะฝงรากเทียม ทั้งเหงือกธรรมดา และเหงือกยึด 
โดยใหความสนใจวา มีปริมาณเหงือกยึด (Attached gingiva) บริเวณที่จะฝงแทงรากเทียม
นั้นพอเพียงหรือไม 
5.การวางแผนรักษาดวยงานทันตกรรมประดิษฐนั้น   ตองวางแผนกอนผาตัดฝงรากเทียม 
 
     ค.  การทํานายความสําเร็จการรักษา 
1.ควรใหขอมูลตาง ๆ แกผูปวย ดังนี้ คือ ผลดีที่จะไดรับ ความเสี่ยง เวลา คาใชจาย และ 
วิธีการอื่น ๆ ที่สามารถใชบําบัดรักษาได 
2.ความพิถีพิถันเรื่องการปราศจากเชื้อในเทคนิคผาตัด เปนสิ่งจําเปนตอความสําเร็จ
ระยะแรก และระยะยาว ของระบบทันตกรรมรากเทียมทุกประเภท 
3.มวลกระดูกรอบชิ้นรากเทียมที่ไดประสานยึดกับผิววัสดุรากเทียมแลว (Osseo - 
integrated Implants) มีแนวโนมที่มวลนั้นจะคงอยู และมีรูปแบบการละลายตัวชากวา มวล
กระดูกของสันเหงือกที่รองรับฟนปลอมธรรมดา ที่ไดการพยุงรับโดยสันเหงือกวาง 
4.ซี่ฟนปลอมที่ใสทดแทน ไมควรปรากฏ ณ ตําแหนง ที่เปนเหตุใหการกระจายแรง เกิด
อยางไมเหมาะสม และ ตองประนีประนอมเรื่องสุขภาพความสะอาดชองปาก 
5.การเปลี่ยนแปลงสุขภาพในอนาคต จะเปลี่ยนแปลงการคงอยู และความสําเร็จของงาน
บูรณะดวยรากเทียม 
 
     ง.  แรกรักษากอนงานบูรณะ 
1.โครงสรางตาง ๆ ของชองปากทั้งที่มีฟนและไมมีฟน ควรมีภาวะสุขภาพที่เหมาะสมดี
เสียกอน 
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2.โรคทางระบบตองไดรับการคนหา และประเมิน   สิ่งนี้สัมพันธโดยตรงกับความสําเร็จ
ในการรักษาดวยรากเทียม 
3.กอนเริ่มตนรักษา ควรประเมินการตอบสนองของผูปวย และความเพียรของผูปวยตอ
ความรูที่ไดรับไป 
4.หากเปนการทํางานกลุม ที่ประกอบดวยผูชํานาญสาขาตาง ๆ หนึ่งในสมาชิกนั้น (มัก
เปนทันตแพทยผูทํางานบูรณะ) ตองใหคําแนะนํา และกํากับการรักษา 
 
     จ.  การรักษาดวยงานทันตกรรมประดิษฐ 
1.รากเทียม และวัสดุเทียมชนิดฝงในเนื้อเยื่ออาจจําแนกเปนแบบตาง ๆ ไดดังนี้ เชน ชนิด
ฝงใตเยื่อหุมกระดูก (Subperiosteal), ชนิดฝงในเนื้อกระดูก (Endosteal), ชนิดฝงตัวในชั้น
เยื่อออน (Intramucosal Inserts), ชนิดฝงเหนือชั้นเยื่อหุมกระดูก (Supra-periosteal), หรือ
ชนิดฝงใตชั้นเยื่อหุมกระดูก (Subperiosteal Augmentation) 
2.งานทันตกรรมประดิษฐตาง ๆ เชน ชนิดติดแนน (Fixed), ชนิดถอดได, ชนิดติดแนนที่
ทันตแพทยถอดออกได (Fixed-removable), และฟนปลอมครอมหลัก (Overdenture) 
สามารถนํามาใชรวมกับงานรากเทียมตาง ๆ แบบได   ชิ้นฟนปลอมที่ประกอบกับราก
เทียมตองเขากับความสามารถ หรือคุณสมบัติที่ไดจากรากเทียมนั้น ๆ 
3.ชิ้นหลอทั้งหลาย  เชน  เพื่อการตรวจวินิจฉัย  และ /หรือ  เพื่อการออกแบบ  เพื่อ
กระบวนการสรางชิ้นรากเทียม อาจทําไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ 
              ก.  พิมพในปากโดยตรงธรรมดา 
              ข.  ผาตัดเปดเหงือกออก (Surgical Degloving) และตามดวยการพิมพกระดูก 
              ค.  ทําชิ้นจําลองจากเครื่องคณิตกรณ หรือคอมพิวเตอร โดยเทคนิควิธีทาง 
       ภาพรังสีเปนสวน ๆ (Computerized axial tomography) 
4.การพิมพกระดูกรองรับรากฟนโดยตรง ตองกระทําโดยใชวัสดุที่ไมมีฤทธิ์ระคายเคือง 
ตองกําจัดเศษวัสดุพิมพทั้งหมดออกจากผิวหนากระดูก และ เยื่อออน หลังจากถอดแยก
รอยพิมพออกแลว 
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5.ชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ ที่ไดการพยุงรองรับ ดวยรากเทียมแตเพียงอยางเดียวไมได
การพยุงรับจากเยื่อออน ตองการรอยพิมพเพียงขยายพื้นที่ ไปยังพ้ืนที่จําเพาะที่จําเปนของ
พ้ืนที่เปาหมายเทานั้น 
6.ชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ ชนิดที่ใชทั้งรากเทียมและเยื่อออนพยุงรับ ยังคงใชพ้ืนที่ 
เยื่อออนเพื่อการรองรับดวย ดังนั้น การพิมพปากจําตองทําตามหลักการตาง ๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่งการรองรับที่เหมาะสมดวยการขยายฐาน ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งความเสถียรสําหรับฟน-
ปลอมที่รองรับดวยเหงือกนั้น ๆ 
7. การออกแบบชิ้นงานบูรณะ ที่รองรับดวยรากเทียม เปนความรับผิดชอบของทันตแพทย   
8.บันทึกดานบดเคี้ยวที่ไมเคลื่อนขยับ ทําใหไดมาซึ่งความเที่ยงตรง และสามารถพิสูจน
สอบรอยบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกรบน-ลาง 
9.ฟนปลอมชนิดติดแนน (Fixed), ชนิดติดแนนที่ทันตแพทยถอดแยกออกได (Fixed-
removable), ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได   ฟนปลอมทั้งปากแบบถอดได และฟนปลอม
ครอมหลัก (Overdenture) ที่นํามาประกอบใชกับงานรากเทียมมีขอกําหนดดานลักษณะ
การสบฟนแตกตางกัน   ดังนั้นควรสรางรูปแบบการสบฟนขึ้นมาเพื่อใหสะทอนถึง 
ความสามารถของทันตแพทย การพยุงรับที่มีใหเลือกใช และความตองการของตัวผูปวย 
10.ควรสรางลักษณะรูปแบบดานบดเคี้ยว โดยนําสงทิศแรงตาง ๆ ไปยังพ้ืนที่ที่เลือกไว 
เพื่อกระจายแรงเครียด 
11.งานบูรณะตาง ๆ ที่พยุงรับโดยรากเทียม ควรประกอบลงเขาที่ เหนือชิ้นรากเทียมได
อยางไมมีแรงเบียดใด ๆ มากระทําตอรากเทียมนั้น 
12.ฟนปลอมครอมหลัก ที่ไดรับการพยุงรับทั้งหมดจากรากเทียม อาจไมตองขยายฐาน 
หรือคลุมเพดาน มากเทากับฟนปลอมครอมหลักแบบปกติ 
13.ผูปวยตองไดรับขอมูล เพื่อทราบถึงความจําเปนเรื่องการบํารุงดูแลรักษาอยางตอเนื่อง 
14.การขยันดูแลที่บาน เปนเรื่องจําเปน เชนเดียวกับการดูแลรักษาจากทันตแพทยเปน
ประจํา 
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    ฉ.  วัสดุ และ เครื่องมือตาง ๆ 
1.เมื่อวางแผนงานทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยควรตระหนักระวัง ถึงชนิดรากเทียม 
จํานวน ลักษณะ การออกแบบ และการกระจายแรงเครียดไปยังเนื้อเยื่อโดยรอบ  
2.วัสดุและเทคนิคตาง ๆ ที่ใช ตองเขากันไดกับชีวสภาพ (Biocompatible) 
 
 ช.  งานบูรณะชั่วคราวตาง ๆ 
1.อาจตองใช หรืออาจไมตองใชงานบูรณะชั่วคราว ประกอบรวมกับงานรากเทียม ชนิดฝง
ในกระดูก ซึ่งเปนอิสระตามสมัยนิยม และแนวคิดแบบตาง ๆ 
2.งานบูรณะชั่วคราว อาจประกอบดวย ฟนปลอมทั้งปากแบบถอดได ฟนปลอมบางสวน
ชนิดถอดได หรือ ฟนปลอมติดแนน   ทั้งนี้ขึ้นกับระบบ และลักษณะการพยุงรับของ 
รากเทียมที่ใช 
3.ชวงรอแผลหาย ฟนปลอมชุดชั่วคราวที่ใชกับผูปวยรากเทียมชนิดที่ประสานยึดเขากับ
เนื้อกระดูก ควรไดรับการเสริมฐานดวยวัสดุเสริมฐานชนิดนุม ทั้งนี้เพื่อปองกันความชอก
ช้ําตอพ้ืนที่รอบ ๆ ตําแหนงรากเทียมนั้น 

 
วัสดุและเครื่องมือตาง ๆ 
 
     ก.  เครื่องจําลองขากรรไกรชนิดตาง ๆ  (Articulators) 
1.เครื่องจําลองขากรรไกร เปนเครื่องมือกล ที่เปนตัวแทนขอตอขากรรไกรและสวนตาง ๆ 
ของขากรรไกรบนและลาง  เปนที่ ยึดของชิ้นหลอชนิดตาง  ๆ  ทั้ งนี้  เพื่อ จําลอง 
ลอกเลียนการขยับเคลื่อนของขากรรไกรลางรูปแบบตาง ๆ บางลักษณะ หรือทั้งหมด 
2.เครื่องจําลองขากรรไกรควรสามารถสรางลักษณะการเคลื่อนขยับขากรรไกรขณะใชงาน
ปกติ และไมปกติได และควรคงรักษาไวซึ่งความสัมพันธของชิ้นหลอตรงขาม 
3.การใชเครื่องจําลองขากรรไกรเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานหนึ่ง ในการดูแลบําบัดรักษา ดวย
งานทันตกรรมประดิษฐเกือบทุกประเภท 
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4.เครื่องจําลองขากรรไกร  ไมสามารถใหความเที่ยง ตอการจําลองการเคลื่อนของ
ขากรรไกรลาง ไปไดมากกวารอยบันทึกที่ใชเพื่อปรับตั้งคาเครื่องมือนั้น 
5.เครื่องจําลองขากรรไกรจําแนกชนิดไดตาง ๆ แบบ เชน ชนิดบานพับธรรมดา ชนิด
คาเฉลี่ย ชนิดปรับคาบางสวนได ชนิดปรับคาทั้งหมดได และชนิดที่สรางรูปแบบรองแอง
ตาง ๆ เองได (Fossae molded) 
6.เครื่องจําลองขากรรไกรแบบบานพับธรรมดา   ใหความแมนยําตอการสบในศูนยตอเมื่อ 
ชิ้นหลอบน/ลาง ถูกนําประกอบเขา ที่ระยะมิติดิ่งของการสบฟนถูกตอง ตําแหนงสบ
เคลื่อนนอกศูนยแบบตาง ๆ ไมอาจถูกจําลองได การเปลี่ยนแปลงมิติดิ่งสบฟน ที่ปรับแตง
คาที่เครื่องจําลองขากรรไกรภายหลัง จะทําใหตําแหนงสบในศูนยผิดไป 
7.เครื่องจําลองขากรรไกรแบบคาเฉลี่ย มีขอจํากัดตาง ๆ คลายกับชนิดบานพับธรรมดา แต
การปรับเปลี่ยนคามิติดิ่งสบฟนสามารถทําได หากไดบันทึกคาตําแหนงแนวแกนหมุน
ขวางดวยคันโคงใบหนา (Face-bow) และนําคานี้ไปใชกับเครื่องจําลองขากรรไกร สวน
ตําแหนงการเคลื่อนฟนนอกศูนยแบบตาง ๆ เปนเพียงลักษณะที่ประมาณไวเทานั้น 
8.เครื่องจําลองขากรรไกรชนิดปรับคาบางสวนได ที่ใชรวมกับคันโคงใบหนาชนิดบันทึก
การเคลื่อนขากรรไกร (Kinematic Face-bow) และรวมกับรอยบันทึกสบนอกศูนย จะชวย
ใหรอยบันทึกสัมพันธในศูนย สามารถถูกนําประกอบเขาได ณ ตําแหนงมิติดิ่งที่ถูกเพิ่มได 
อยางมีคาใกลเคียงกับคาเฉลี่ยการเคลื่อนขากรรไกรลางผูปวย ณ ตําแหนงจุดปลายการ
เคลื่อนนอกศูนย ไดมากกวาเครื่องจําลองขากรรไกรชนิดคาเฉลี่ย 
9.เครื่องจําลองขากรรไกรชนิดปรับคาทั้งหมดได หรือเครื่องจําลองขากรรไกรชนิดสราง
รองแองตาง ๆ ไดเอง (Fossa Molded) เมื่อถูกใชอยางเหมาะสมรวมกับรอยบันทึก และชิ้น
โปรแกรมการเคลื่อนตาง ๆ ประเภทนั้น มีคุณสมบัติเหนือกวาเครื่องจําลองขากรรไกร 
ชนิดปรับคาไดบางสวน เครื่องจําลองขากรรไกรชนิดปรับคาทั้งหมดไดนี้ จะจําลองการ
เคลื่อนขากรรไกรลาง ไดใกลเคียงกับลักษณะการเคลื่อนในผูปวยไดมากกวาโดยตลอดทุก 
จุดเคลื่อน ของการเคลื่อนนอกศูนยตาง ๆ แบบ 
10.ชิ้นหลอทั้งหลาย ที่ยึดตรึงในเครื่องจําลองขากรรไกร ใหขอมูลสําคัญเพื่อการวิเคราะห   
การวินิจฉัยโรค และ การวางแผนรักษา 
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11.การพิสูจนสอบความสัมพันธของชิ้นหลอตาง ๆ ที่ตรึงยึดประกอบเขากับเครื่องจําลอง
ขากรรไกร เปนขอจําเปนเบื้องตนที่พัฒนาลักษณะการสบสัมผัสของฟน ที่มีคาเที่ยงตรง
ถูกตอง ในงานบูรณะชิ้นสมบูรณ 
12.ควรปรับตั้งคาวีถีเคลื่อน และ มุมนําของเครื่องจําลองขากรรไกรชนิดปรับคาได ให
เหมาะสมกลมกลืนกับรอยบันทึกที่ได และ/หรือ จําลองลักษณะการเคลื่อนของขากรรไกร
ลางดังที่คาดหมายไว 
13.คาแนวนําฟนหนา (Anterior guide) ของเครื่องจําลองขากรรไกร ควรปรับคาไดและ/
หรือ มีพ้ืนที่ที่ใหสราง แนวนําจําเพาะบุคคล (Custom guide fabrication)  
14.ควรใชคันโคงใบหนา (Face-bow) เพื่อประกอบยึดชิ้นหลอขากรรไกรบน เขากับเครื่อง
จําลองขากรรไกร ชนิดที่มีคุณสมบัติยอมรับการถายตําแหนงแนวแกนหมุน 
15.รูปแบบการสบฟน (Occlusal scheme) ที่สรางขึ้นจากเครื่องจําลองขากรรไกร ควร
ไดรับการประเมินทางคลินิก คือ ในปาก กอนจะสรางชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐจนเสร็จ
สมบูรณ และไดยึดติดเขาที่ในปากนั้น ๆ 
16.หากเปนแผนทํางานบูรณะชนิดติดแนนมากซี่ เครื่องจําลองขากรรไกรชนิดปรับคา
ทั้งหมดได หรือ เทคนิคใหความแมนยําเทียบเทาเปนสิ่งตองการ    
17.ทันตแพทยควรทราบขอจํากัดของเครื่องจําลองขากรรไกรที่ใช และรูวิธีที่จะชดเชย
ขอจํากัดเหลานั้น 
18.จุดอางอิงจุดที่สาม สําหรับการถายตําแหนงโดยคันโคงใบหนา (Face-bow Transfer) มี
ความสําคัญ เพราะ 
             ก. เพื่อใหการยึดชิ้นหลอขากรรไกรบน แตละครั้งอยู  ณ ตําแหนงเดียวกัน 
             ข. เพื่อใหชิ้นบันทึกวิถีขอตอขากรรไกรที่บันทึกไวกอนใชกันได 
             ค. ทําใหตําแหนงของชิ้นหลอขากรรไกรบนในเครื่องจําลองขากรรไกร 

     สัมพันธกับแนวแกนระนาบ เหมือนกันกับตําแหนงขากรรไกรบน 
     ในผูปวย ดวยแนวระนาบเสมือนที่ไดเลือกไวคลายกัน     
 ง. เพื่อใหคาเฉลี่ยทางกายวิภาคตาง ๆ  ที่ตั้งคาไวสําหรับวีถีเคลื่อน 
     ขากรรไกร (Condylar Path Setting) เปนคาที่เหมาะสม   
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งานบูรณะชั่วคราวประเภทตาง ๆ 
 
1.งานบูรณะชั่วคราว คือ ชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ ที่ใชระยะสั้น เพื่อความงาม เพื่อการ
บดเคี้ยว เพื่อรองรับการสบฟน เพื่อความสะดวกสบาย หรือ เพื่อสรางสถานการณตอ
ผูปวย ใหเตรียมตัวยอมรับการบําบัดรักษา ดวยงานทันตกรรมประดิษฐชุดถาวร 
2.อาการปวยปรากฏขอตอขากรรไกรอาจทุเลาลง ดวยงานบูรณะชั่วคราว ที่ไดสรางขึ้น
อยางเหมาะสม 
3.วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ ที่ฉาบไวบนผิวสวนแนบเหงือก ของชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ 
ชวยการผาตัด (Surgical prosthesis) สามารถชดเชยการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อภายหลัง
งานศัลยกรรม 
4.ฟนปลอมบางสวนถอดไดชนิดใชชั่วคราวเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transitional removable 
partial dentures) อาจถูกใชเพื่อเอ้ือประโยชนใหกระดูกมีการหาย มีการซอมแซม และชวย
คงไวซึ่งระดับมิติดิ่งของความสัมพันธการสบฟน ภายหลังจากที่ไดถอนฟนหลังไปแลว 
5.อาจตองการงานบูรณะชั่วคราวตาง ๆ กอนการฝงรากเทียมชนิดในกระดูก 
              ก. เพื่อคงความสามารถในการทํางาน และรูปลักษณที่ปรากฏ 
                   ระหวางชวงเวลาหลังผาตัด 
              ข. เพื่อชวยกําหนดแผนตําแหนง และมุมเอียงของชิ้นรากเทียมกอนผาตัด 
6.ควรนํางานบูรณะชั่วคราว (Interim restorations) ตาง ๆ ประเภทมาใชในงานทันตกรรม
ประดิษฐชนิดติดแนน เมื่อจําเปนตองบูรณะมิติดิ่ง และ เมื่อเปนขอกําหนดดานความงาม
ทางทันตกรรม 
7.อาจสรางงานทันตกรรมประดิษฐชนิดชั่วคราวขึ้น เพื่อชวยยึดฟน หรือ เฝอกฟน     
ระหวางการรักษาทางปริทันต 
8.งานบูรณะชั่วคราวแบบตาง ๆ มีแนวทางหลายหลาก ที่ทําเพื่อ “สุขภาพ” ของอวัยวะ 
ปริทันต ความงาม และการใชงานตาง ๆ     งานบูรณะชั่วคราวนี้ควรทําใหการสบฟน และ
ตําแหนงของซี่ฟนที่เหลืออยูมีความเสถียร     กรณีที่มิติดิ่งสูญเสียไป และตองถูกบูรณะ 
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ชิ้นงานบูรณะชั่วคราวสามารถใชพิสูจนสอบมิติดิ่งสบฟน เพื่อที่วาจะไดบูรณะให
กลมกลืนไปกับการทํางานของชองปากและใบหนา 
 

บุคลากรผูชวย คําสั่งงาน และการใชหองปฏิบัติการ 
 
 ก.  บุคลากรผูชวย  
1.ความชัดเจน ความกระชับ ของขอมูลติดตอสื่อสาร ในกลุมสมาชิกงานทันตสุขภาพ ชวย
ยกระดับคุณภาพ บริการทางทันตกรรมที่ผูปวยไดรับ 
2.บุคลากรผูชวย อาจชวยใหขอมูลดานการตรวจวินิจฉัย เพื่อวัตถุประสงคการวางแผน
รักษาตาง ๆ ของทันตแพทย 
3.การมอบหมายงานบางขั้นตอน ใหบุคลากรผูชวยผูมีคุณสมบัติพรอมกับงานคลินิก เปน
สิ่งที่ยอมรับได ในเขตพื้นที่ ที่กฎหมายอนุญาต อยางไรก็ตาม ทันตแพทยยังคงเปน
ผูรับผิดชอบตอการบําบัดรักษาทั้งหมด ในขอบเขตและกรอบแหงกฎหมายที่ไดบัญญัติไว 
4.ทันตแพทย เปนผูรับผิดชอบตอคุณภาพของชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐที่เสร็จสมบูรณ
นั้น แมวาบางสวนของการสรางชิ้นงาน ไดทํามาจากหองปฏิบัติการทันตกรรม 
5.ชางเทคนิคทันตกรรมเปนสมาชิกหนึ่ง ที่มีคาในกลุมปฏิบัติงานทันตกรรมประดิษฐ การ
ติดตอสื่อสาร ระหวางชางทันตกรรมกับทันตแพทย ชวยยกระดับคุณภาพการรักษาบําบัด
ผูปวย 
6.ความชํานาญการ และการปฏิบัติงานของชางเทคนิคทันตกรรม สมควรไดรับการ
“ยอมรับ” และไดนําไปใชประโยชนอยางเหมาะสม เพื่อเปนสวนเสริมใหเกิดคุณภาพ และ
เกิดความสําเร็จตองานบูรณะชนิดตาง ๆ 
7.ทันตแพทย ถูกกําหนดใหใชบุคลากรผูชวยไดตามที่   ตราบทกฎหมาย ปฏิบัติงานทันต-
กรรมของรัฐไดอนุญาตไว 
8.ทันตแพทย สมควรอยูในสถานประกอบการ ขณะบุคลากรผูชวยทํางานประเภทตาง ๆ 
ในชองปากตามที่ไดอนุญาตไวโดยกฎหมายของรัฐ 
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9.ทันตแพทยควรยอมรับความตองการพิเศษตางๆ ของผูปวย   และเมื่อจําเปน ใหสงตอ 
“ผูปวย” ไปบําบัดรักษา โดยผูชํานาญเฉพาะทางที่มีคุณสมบัติพรอม 
10.สําหรับขั้นตอนงานศัลยกรรมกอนใสฟนตาง ๆ นั้น ความรวมมือและการติดตอ
ระหวางทันตแพทย กับศัลยแพทยชองปากและใบหนา เปนสิ่งจําเปน  
11.ทันตแพทยผูเชี่ยวชาญงานทันตกรรมประดิษฐ เชนเดียวกับ ผูชวยทันตแพทยและชาง
เทคนิคทันตกรรม ควรปองกันตน ไมสัมผัส และถายทอดโรคที่ติดตอได บุคลากรเหลานี้
ควรไดรับการเพิ่มภูมิคุมกัน มีการฆาเชื้อที่เครื่องมือ ที่รอยพิมพ และที่ชิ้นหลอตาง ๆ มี
การลดปริมาณเชื้อที่ผิวหนาของบริเวณแวดลอมโดยรอบ ใชถุงมือ ใชอุปกรณปองกัน
ดวงตา และแผนปดปองกันใบหนา 
12.ในสถานะการณที่ เหมาะ ทันตแพทย แพทย และนักโภชนาการ ควรจัดการให
คําแนะนําเรื่องโภชนาการแกผูปวย 
 
         ข.  ลักษณะจําเพาะพิเศษ ของงานทันตกรรมประดิษฐชองปาก และใบหนา 
1.ชิ้นหนาเทียม อาจสรางขึ้น โดยติดตอกับผูผลิตอวัยวะเทียม (Prosthetist) ภายใตการ
ควบคุม ดูแลของทันตแพทยผูเชี่ยวชาญงานทันตกรรมประดิษฐ 
 

ค.  คําสั่งงาน  และการใชหองปฏิบัติการ 
1.คําสั่งงานที่เขียนไวอยางชัดเจนเหมาะสม โดยทันตแพทยและกลุมผูรวมงาน เปนวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อติดตอกับชางทันตกรรม 
2.งานทั้งหมด ที่มอบหมายใหหองปฏิบัตกิารทันตกรรมเอกชนรับไปทํา   ควรประกอบไป
ดวย คําสั่งงานที่บันทึกรายละเอียดชัดเจน ที่อนุโลมใชโดยขอกฎหมายตาง ๆ ของรัฐ 
3.คําสั่งจําเพาะสําหรับงานโดยทันตแพทย เปนสิ่งจําเปนที่ใชควบคุมคุณภาพในชวงของ
การผลิตชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐจากหองปฏิบัติการ 
4.ทันตแพทยควรเปนผูกรอกคําสั่งงานอยางสมบูรณ โดยระบุขอมูลจําเพาะของวัสดุที่
เหมาะสมที่สุดตอความตองการของผูปวย    เมื่อใดก็ตาม ที่มีซี่ฟนปลอมเกี่ยวของ ควรมี
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ขอมูลจําเพาะ เชน   ชื่อบริษัทผูผลิต ชนิดวัสดุ สี รูปทรง (Mold) และลักษณะรูปแบบ 
(Design) 
5.รอยบันทึกระหวางดานสบฟนที่เที่ยงตรงถูกตอง เปนสิ่งจําเปนตอการยึดชิ้นหลอเขากับ
เครื่องจําลองขากรรไกร และ ถือเปนความรับผิดชอบของทันตแพทย 
6.ทันตแพทย ตองจัดหาชิ้นหลอที่เหมาะสมใหหองปฏิบัติการ เชน ชิ้นหลอวินิจฉัย ชิ้น
หลอที่ไดยึดไวแลวในเครื่องจําลองขากรรไกร หรือ (อยางนอยที่สุด) ชิ้นหลอที่สมบูรณทั้ง
ขากรรไกร รวมทั้งชิ้นรอยบันทึกระหวางดานสบฟนที่เสถียร   สําหรับชิ้นหลอหลักหรือ
ชิ้นหลอปฏิบัติการ ควรมีชิ้นหลอยอย หรือชิ้นแมแบบยอย (Die) ตาง ๆ ที่ไดตกแตงแลว 
และไดทําเครื่องหมายบริเวณขอบ หรือตัดแตงขอบเองโดยทันตแพทย 
7.ฟนปลอมถอดไดแบบตาง ๆ นั้น ควรถูกสงกลับไปยังทันตแพทย เพื่อประเมินลองชวง
ขั้นตอนยึดซี่ฟนดวยข้ีผ้ึง กอนทําขั้นตอนอื่นตอจนเสร็จสมบูรณ 
8.การเลือก และ การจัดเรียงตําแหนงซี่ฟนปลอมในขั้นสุดทาย เปนความรับผิดชอบของ
ทันตแพทย 
9.การบรรจุฝงชิ้นฟนปลอมถอดไดตางๆ ลงในฟลาสก (Flask) ซึ่งใชปลาสเตอรหิน หรือ
วัสดุอ่ืนที่เหมาะสมใด ๆ ควรไดกระทําเปนสวน ๆ    เพื่อใหแยกชิ้นตาง ๆ ออกไดงายจาก
วัสดุลงฟลาสกนั้น 
10.เมื่อใดก็ตามที่ฟนปลอมติดแนน จะตองใสรวมกับฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได การ
ออกแบบฟนปลอมทั้งสองนี้ ควรทํารวมกันโดยใชชิ้นหลอวินิจฉัยชวยออกแบบงาน
บูรณะเหลานั้น 
11.ทันตแพทย ควรเรียกรองใหโครงสรางโลหะที่ออกแบบใชกับเซรามิก ตองขึ้นรูปขี้ผ้ึง
เต็มซี่เสียกอน ดังกําหนดกอนดวยข้ึนโครงขี้ผ้ึงเพื่องานวินิจฉัย และจากนั้น จึงตัดแตงขี้ผ้ึง
ใหบางลง (Cut back) ตอไปอยางเหมาะสม เพื่อควบคุมสวนชั้นเซรามิกที่จะเคลือบ 
12.เมื่อใดก็ตาม ที่สวนประกอบชิ้นโครงโลหะหลองานทันตกรรมประดิษฐ มีความ
ซับซอน ควรรองขอการลองโครงโลหะ   การลองโครงโลหะในงานบูรณะเซรามิกที่มี
ขนาดยาว ควรถือปฏิบัติเปนงานประจํา 
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13.การติดตอสื่อสารตรง ระหวางทันตแพทยกับชางทันตกรรม เปนสิ่งจําเปนเมื่อทํางาน
บูรณะประเภทเซรามิก และ ควรใชวิธีการติดตอที่เหมาะสม เพื่อใหไดมาซึ่งสีฟนขั้น
สุดทาย และ ลักษณะการแตงเคลือบสีผิวตามตองการ 

 
ขอพิจารณาตาง ๆ ดานกฎหมาย 
 
     ก.  พื้นฐานเบื้องตนตองานทันตกรรมประดิษฐ 
1.กฎหมายแตละมาตราแตกตางกัน และแมวาจะเปนตัวบทที่เขียนไวโดยกวางทั่วไป 
กฎหมายที่ประยุกตจําเพาะกับมาตราตาง ๆ อาจหาไดจากทนายความทองถิ่น 
 
     ข.  ความสัมพันธระหวางทันตแพทยและผูปวย 
1.กฎหมายเรื่องขอสัญญา บังคับควบคุมความสัมพันธระหวางทันตแพทยและผูปวย 
2.สัญญา คือ ขอตกลงระหวางบุคคลสองฝายที่จะปฏิบัติ หรือ ไมปฏิบัติขอกระทําตาม
กฎหมาย 
3.ความหมายของขอสัญญาไมจําเปนตองอยูในรูปขอเขียน จึงจะมีผลบังคับใช เวนแต
สถานการณพิเศษ ที่ปกติแลวไมเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางทันตแพทย และผูปวย  
4.ขอสัญญาที่ระบุไวโดยการเขียนบันทึกเปนเสมือนหลักฐาน เรื่องขอตกลงระหวางฝาย
ตาง ๆ ที่จะปฏิบัติใหบรรลุตามขอสัญญานั้น           
5.ความหมายของขอสัญญา อาจอยูในรูปลักษณะที่กลาวดวยวาจา หรือ แจงใหทราบเปน
นัยยะ 
6.ขอความตกลงทั่วไป กลาวถึง คาใชจาย ลักษณะธรรมชาติของการปฏิบัติรักษา เวลาที่
ตองทําการรักษาใหเสร็จสมบูรณ การจัดการเรื่องการชําระเงิน และหัวขอเรื่องจําเพาะอื่น 
7.มีคําที่มีความหมายเปน “นัยยะ” อ่ืนอีก (หมายถึงหนาที่ตาง ๆ) ที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธระหวางทันตแพทย และผูปวย 
8.อํานาจศาล วาดวยกรณีตาง ๆ ที่พยายามจูงใจผูปวยไปเกี่ยวของ กับขอสัญญาประกัน
ทั้งหลาย เพื่อใหพอใจ    ศาลไดบัญญัติกฎตานตอขอสัญญาประกันนั้น 
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9.ศาลถือวา คาใชจายที่ชําระเพื่อทําชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ เปน “คาบริการ” เพื่อทําให
ชิ้นงานสําเร็จขึ้นมา ไมใชราคาชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐเชิงกายภาพ อยางไรก็ตาม ขอ
ประกันที่ทําโดยทันตแพทยที่กลาวถึงนี้ มีผลบังคับใชเปนลักษณะสัญญา 
10.การอางสิทธิ เรียกรองผลลัพธการรักษา ที่ไมไดประกันไว อาจแปลความประหนึ่งวา 
การประกันเปนการผิดหลักจริยธรรม และอํานาจศาลบางเขต ถือเปนสิ่งผิดกฎหมาย 
11.การประกัน อาจสงผลใหแพคดี โดยพื้นฐานอยูที่การฝาฝนขอสัญญา มากกวาการ
ปฏิบัติผิดหลักวิชาชีพ 
12.ในคดีฝาฝนขอสัญญา ละเลย หรือไมสนใจ ไมจําเปนตองแสดงออก 
13.เวนแตผูเอาประกันเปนผูกลาวอางขอประกัน คดีการฝาฝนที่นําฟองตอผูใหการ 
“คุมครอง” สุขภาพหลายคดีดวยกัน   ถูกตัดสินตามกฎแบบเดียวกัน คือ ตามกฎหมายวา
ดวยการปฏิบัติผิดหลักวิชาชีพ 
14.คดีความหลาย ๆ คดีเกิดขึ้น เพราะทันตแพทยแสดงอาการเปนปฏิปกษตอผูปวย  
เมื่อเก็บคารักษา 
     
  ค.  มาตรฐานการดูแลรักษา 
1.มาตรฐานการดูแลรักษา ที่ศาลปฏิบัติตอทันตแพทยกรณีประพฤติผิดหลักวิชาชีพ คือ 
การดูแลรักษาที่จัดใหผูปวย โดยเทียบเคียงกับงานที่ทันตแพทยอ่ืน ผูมีความสุขุมรอบคอบ
อยางมีเหตุมีผล มีความรู การศึกษา และในระดับเดียวกับการปฏิบัติของทันตแพทยผูนั้น
ไดจัดใหกับชุมชนเดียวกัน หรือชุมชนที่คลายกัน 
2.ทั่วไปดวยเหตุผลของกฎหมาย ตามหลักฐานที่ปรากฏ เปนการยากลําบากที่จะใชตํารา
แนวปฏิบัติขององคกรวิชาชีพ   หรือ สิ่งที่ไดสอนในโรงเรียนทันตแพทย มาเปนเกณฑ
เฉลี่ยสรางมาตรฐานงาน ที่ลูกความทันตแพทยนั้นถูกกลาวหา 
3.ความถูกตองพองกันเรื่องนิยามมาตรฐานดูแลรักษานั้น กรณีผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ยอม 
ถือระดับมาตรฐานสําหรับทันตแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และกรณีทันตแพทยทั่วไป
ยอมถือมาตรฐานเฉกเชนทันตแพทยทั่วไปอื่น ๆ 
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4.หากทันตแพทยผูใดปฏิบัติตนเสมือนผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา แมวาจะเปนทันตแพทย
ทั่วไปก็ตาม   ศาลมีแนวโนมที่จะประยุกตมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาใช 
5.ความเสี่ยงหนึ่งของทันตแพทยทั่วไป  (ขึ้นอยูกับคุณภาพที่ใหการบําบัดรักษา)  
อีกประการหนึ่ง คือ หากสามารถแสดงไดวา ทันตแพทยทั่วไปผูอ่ืนในชุมชนเดียวกัน  
จะสงตอผูปวยไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การไมสงตอผูปวย อาจถือไดวาเปนการ
ประกอบการละเลย 
6.โดยทั่วไป การบําบัดรักษาอาจถูกจํากัดไวจําเพาะแตสาขาทันตกรรมที่ทันตแพทย 
มีคุณสมบัติ และมีความสามารถ   ทันตแพทยผูนั้นสมควรสงตอผูปวยอยางเหมาะสมดวย
พ้ืนฐานแหงเวลา ซึ่งคงไวโดยความชํานาญและความรูความสามารถอันทันสมัยในสาขา
วิชาชีพ 
 
     ง.  คํายินยอมอนุญาต 
1.เปนที่ยืนยันแนชัดวา หากแพทยบําบัดรักษาผูปวย โดยปราศจากคํายินยอมอนุญาตที่เปน
ลายลักษณอักษร แพทยผูนั้นอาจตองรับผิดตอความเสียหายตาง ๆ แมวาการบําบัดรักษา
นั้นจะเปนประโยชนตอตัวผูปวยก็ตาม 
2.ตัวอยางคดีของ แคนเตอรเบอรี่ กับ เสปนซ ที่ศาลตัดสินในป ค.ศ. 1972 ศาลตั้ง
ขอสังเกตวา คํายินยอมอนุญาต จะมีผลตอเมื่อไดมีการใหขอมูลแกผูปวย โดยใชแนวทางที่
ตั้งขึ้นเพื่อตัดสินวา คํายินยอมนั้น ไดเปนการใหขอมูลอยางแทจริงหรือไม 
3.ระหวางทศวรรษที่แลว ศาลสวนใหญนําทรรศนะบรรทัดฐานแคนเตอรเบอรี่มาใช ทั้ง
บางสวน และทั้งหมด 
4.คําถามที่คงเหลืออยู คือ ผูปวยควรไดรับการบอกเลามากเทาไร คํายินยอมอนุญาตนั้นจึง
เขาเกณฑผานที่วา “ไดใหขอมูลไปแลว” รัฐตาง ๆ ไดแยกยอยเรื่องนี้ออก โดยใชบรรทัด
ฐานวา ขอมูลที่บอกกลาวเพื่อใหผูปวยยินยอมอนุญาตนั้น กําหนดโดยการพยานวา มีสิ่ง
ใดบางที่ผูปฏิบัติวิชาชีพคนอ่ืน ในชุมชนเดียวกันนั้น เปดเผยตอผูปวย เมื่อเผชิญกับการ
บําบัดรักษาที่เหมือนกัน ผูปฏิบัติวิชาชีพที่ตกเปนผูตองหา ตองยึดการเปดเผยนั้น เปน
มาตรฐานเดียวกัน 
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5.บรรทัดฐานอีกหนึ่งอยาง คือ เรื่องการใหขอมูล เพื่อไดรับการยินยอมอนุญาต ใช
“บรรทัดฐานบุคคลผูมีเหตุผล” มีแนวทรรศนะพิจารณาสองทางที่ตางกันโดยศาลตางศาล 
คือ การทดสอบผูกลาวหาและการทดสอบผูตองหา บรรทัดฐานเรื่องแรกนี้คือ บุคคลผูมี
เหตุผลใด ๆ ควรไดรับการบอกกลาวมากเทาไร ผูนั้นจึงจะสามารถตัดสินใจดวยปญญาได   
สวนบรรทัดฐานเรื่องหลัง คือ ผูปวยผูนั้นสมควรไดรับการบอกกลาวมากเทาใด 
6.ปญหาสวนใหญตอขอมูลที่ให เพื่อรับคํายินยอมอนุญาตนี้ มุงไปที่วัตถุประสงคการ
เปดเผยความเสี่ยงตาง ๆ นั้น 
7.ในการตัดสินคดีความที่ยึดตอบุคคลผูมีเหตุผลเปนบรรทัดฐาน กฎทั่วไปกลาววา หาก
ความเสี่ยงตาง ๆ นั้น คือ “วัสดุ” ความเสี่ยงนั้นควรถูกเปดเผย 
8. “ความเสี่ยงจากวัสดุ” มีนิยามถึง เรื่องที่อาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปวย 
9.ตัวบทกฎหมาย อาจนําขอเลือกตอนิยามของขอมูลที่ใหผูปวย เพื่อใหไดมาซึ่งคํายินยอม
อนุญาตมาใช ตัวอยางเชน รัฐนิวยอรกเลือกใชบทบัญญัติมาตรฐานจากผูประกอบสาขา
วิชาชีพในชุมชน  
10.ศาลหลายแหง ไดแยกแยะระหวางการขาดเอกสารการใหคํายินยอมทั้งหมด และการ
เปดเผยขอมูลไมพอเพียง เพื่อการไดมาซึ่งคํายินยอมนั้น เรื่องแรกอาจพิจารณาไดวาเปน
การทํารายรางกาย   สวนเรื่องหลังนั้น คือ ทันตแพทยละเลยไมใหขอมูลที่พอเพียงแก
ผูปวย เพื่อไดรับคํายินยอมนั้น ๆ 
11.กรณีงานปจจุบันพยาบาล ซึ่งตองพยาบาลดูแลรักษาอยางฉุกเฉิน เพื่อปกปองชีวิตและ
สุขภาพของผูบาดเจ็บ กรณีเปนจังหวะที่ไมอาจขอรับคํายินยอมอนุญาตได    การไดมาซึ่ง
คํายินยอมอนุญาตนั้น ถือเปนปริยายตามนัยยะของกฎหมาย 
12.เอกสารคํายินยอมอนุญาตหากไดทําไว จะแสดงบทบาทสําคัญ ตอผลลัพธตาม
กระบวนการทางกฎหมาย 
13.เอกสารที่รับมาซึ่งคํายินยอมอนุญาตนี้ ขึ้นอยูกับวิธีการปฏิบัติโดยทันตแพทย 
14.โดยทั่วไปกระบวนการที่มีการรุกล้ํารางกายมาก ยอมหมายถึง มีความเสี่ยงมากตอตัว
ผูปวย การบันทึกเปนเอกสารยอมมีความสําคัญมากขึ้นดวย 
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15.คํายินยอมอนุญาต อาจมีพิสัยตั้งแต บันทึกที่ทําขึ้นบนแฟมบัตรผูปวย จนกระทั่งถึง
บันทึกที่ทําขึ้นบนแฟมบัตรผูปวยโดยตัวผูปวยเอง หรือ ดวยการเซ็นชื่อของผูปวยบน
เอกสารที่แยกตางหากโดยมีสําเนาแนบไวในแฟมบัตรผูปวย 
16.ทันตแพทยตองตระหนักรู ถึงความเสี่ยงตอกฎหมาย ตอทรัพยากรตาง ๆ ใน เรื่องของ
เวลา บุคลากร และความพยายามที่จะบันทึกเปนเอกสาร เพื่อใหคํายินยอมนั้นเปนผล 
17.ดีที่สุดที่ผูปฏิบัติวิชาชีพทําได ดวยการเคารพตอความเสี่ยงในขอกฎหมาย นั่นคือ  
การระมัดระวังลวงหนา สิ่งนี้ถือเปนน้ําหนักสําคัญ มากกวาสิ่งเล็กนอยอ่ืน ที่อาจเกิดจาก
ความลําเอียงของผูนั้น 
 

จ. แฟมผูปวย - บันทึกการรักษา 
1.สําหรับบางคดีความ กฎหมายระบุไววา บันทึกการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง และ การรักษา
ผูปวย ตองถูกเก็บรักษาไวเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
2.ในทรรศนะของกฎหมาย บันทึกที่ดีเปนสิ่งสําคัญ เสมอกับการดูแลรักษาผูปวย ดวยการ
วินิจฉัยโรค และการปฏิบัติรักษา 
3.ในคดีแพงที่ฟองโดยผูปวย การละเลยตอการเก็บบันทึกอยางถูกตอง อาจเปนความผิดที่
ระวางโทษไวโดยรัฐ หากมีขอกําหนดโดยกฎหมายบังคับใหเก็บรักษาบันทึกงานรักษา 
หากศาลพบวาเปนการละเลย จะเปนผลใหแพคดี ดวยวาไดปฏิบัติผิดหลักวิชาชีพ ก็เพราะ
ทันตแพทยผูตกเปนจําเลย ไมสามารถหาเอกสารบันทึกการปฏิบัติรักษามาได 
4.การลงบันทึกการรักษาผูปวยอาจเปนเรื่องขอมูลสาธารณะได พึงระลึกไววา บันทึกการ
รักษานั้น อาจใหเห็น หรือทบทวนได โดยตัวผูปวย และทนายความ ของผูปวยผูนั้น 
5.เพื่อเปนการปองกันอยางสมบูรณ หากตองการใชบันทึกงานรักษาตาง ๆ เพื่อปองกัน ขอ
กลาวหาเรื่องปฏิบัติผิดหลักวิชาชีพ บันทึกเหลานั้นควรเก็บรักษาไวอยางถาวรตลอดไป 
6.กฎพื้นฐานที่เหมาะสม คือ เก็บบันทึกการรักษาผูปวยที่เปนผูใหญไว 10 ป หลังจากนัด
ครั้งสุดทาย 
7.กรณีผูปวยเด็ก บันทึกงานรักษาควรถูกเก็บไวอีก 10 ป หลังจากวันที่ ผูปวยบรรลุนิติ
ภาวะแลว 
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8.เวนแตตองปฏิบัติตามคําสั่งศาล ปกติตองไมแยกบันทึกตนฉบับ ภาพถายรังสี รายงาน
การปรึกษา หรือ เอกสารบันทึกอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูปวยออกจากกัน 
9.การลงบันทึกควรกระทําดวยหมึกดํา หรือปากกาลูกลื่น 
10.ที่ซึ่งอนุญาตใหมีบุคคลมากกวาหนึ่งคน เขียนบันทึกลงในบัตรบันทึกการรักษาปวยได 
การลงบันทึก ควรลงนาม หรือ ลงชื่อยอ โดยทําในสํานักงาน 
11.ขอความที่เขียนผิด ไมควรปกปดจนไมสามารถอานออกได 
12.ขอความที่เขียนผิด   ควรขีดทับดวยเสนเดี่ยวโดยตลอด และเขียนกํากับวา “ผิด” เหนือ
ขอความนั้น การแกไขควรทําในบรรทัดถัดไป 
13.สิ่งที่ “ไมเกี่ยวของ” กับบันทึกงานรักษาผูปวย    บางครั้งมีความสําคัญเสมอกับสิ่งที่
ควรปรากฏ ในแงมุมของผูทําการรักษา ควรหลีกเลี่ยงการบันทึกเรื่องที่เกี่ยวกับสถานะทาง
จิตใจของผูปวย 
14.ในการตัดสินคดีความ   ผูปวยอาจเขาถึงขอบันทึกงานรักษาทางทันตกรรมได หาก
ทันตแพทยถูกฟอง อยาไดบันทึกขอสนทนาใด ๆ กับทนาย หรือ ตัวแทนบริษัทประกันภัย
ลงบนบันทึกการรักษา ใหบันทึกในในแฟมแยกตางหาก 
15.ดีที่สุดคือไมควรผนวกขอมูลทางการเงินไวกับบันทึกการรักษา ขอมูลสวนนั้นควรแยก
เก็บตางหาก 
16. “อยาไดเขาไปยุง” กับบันทึกตาง ๆ อาจถูกสงสัยวามีการฉอโกงหลอกลวง หากปรากฏ
วาบันทึกการรักษามีรอยถูกยุงเกี่ยวแกไข 
17.บันทึกการรักษาผูปวยเปนเอกสารทางกฎหมายชนิดหนึ่ง 
 
     ฉ.  ผูรวมงาน และ ลูกจางทั้งหลาย 
1.การปฏิบัติงานที่มีหุนสวน   หุนสวนที่บริสุทธิ์ อาจตองรับผิดชอบตอการกระทําอัน
ละเลยของหุนสวนอื่นดวย 
2.การปฏิบัติงานที่อยูในรูปบริษัท   ผูถือหุนที่บริสุทธิ์ โดยปกติจะหลุดพนจากความรับผิด
ทางกฎหมายที่ เกิดจากการกระทําละเลยของผูถือหุนอื่น บุคคลที่ละเลยขาดความ
ระมัดระวังเทานั้น และบริษัท   อาจตองรับผิดทางกฎหมาย 
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3.ผูวาจางเปนผูรับผิดตอบุคคลที่บาดเจ็บ อันเกิดเนื่องจากการกระทําปฏิบัติ โดยความ
ละเลยไมระมัดระวังของลูกจาง 
4.ลูกจางของทันตแพทย เปนตัวแทนของทันตแพทยในการตอรองกับผูปวย 
5.เมื่อทันตนามัย ผูชวย เลขานุการ หรือพนักงานตอนรับของทันตแพทย ใหการรับรอง ให
การประกันแกผูปวย ในเรื่องที่ เกี่ยวกับการรักษาบําบัดที่กระทําโดยผูวาจาง หรือ
ทันตแพทย ใหถือวาทันตแพทยผูนั้น เปนผูรับผิดผูกมัดตน ตอการรับรอง หรือการให
ประกันนั้น ๆ 
6.ลูกจางควรไดรับขอมูล เรื่องความรับผิดชอบ ที่มีตอเนื่องมาจากความสัมพันธของเขา
เหลานั้นกับผูวาจาง และ ขอควรระวัง เกี่ยวกับขอเขียนหรือถอยคําที่กลาวกับผูปวย 

 
ช.  การจัดการกับผูปวยผูมีปญหา และ ผลตาง ๆ ของการละทิ้งผูปวย 

1.มีสถานการณตาง ๆ กัน ที่การยุติงานรักษาเปนทางเลือก ดวยเหตุแหงความลมเหลว      
ที่คาดการณไดจากการปฏิบัติรักษา ตัวอยางเชน ผูปวยลมเหลวตอการใหความรวมมือใน
การรักษา ผูปวยไมมารับการรักษาตามนัด   ผูปวยไมปฏิบัติตามขอตกลงทางการเงิน   
หากเมื่อใด ทันตแพทยไมสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใตสถานการณเชนนั้น
ได   ผูปวยควรไดรับการบอกเลาถึงสิ่งนั้น ๆ 
2.เพื่อชวยผูปฏิบัติวิชาชีพดานสุขภาพหลุดพนตอความผิดในเรื่องละทิ้งผูปวย   ศาล
ทั้งหลายไดใหแนวทางไวดังนี้ คือ 
                ก.  การบําบัดรักษาไมควรดําเนินตอไป เมื่อสุขภาพของผูปวยอยู 
          ในภาวะเสี่ยง 
                ข.  ผูปวยควรไดรับเวลามากพอเพียง เพื่อความวางใจตองานบริการตาง ๆ 
          จากทันตแพทยผูที่จะมาทดแทน 
                ค.  ควรใหเกิดความมั่นใจวา  การบําบัดรักษาที่ประสานตอเนื่อง 
                     จะไดรับจากทันตแพทยที่มาทดแทนนั้น 
                 ง.  บันทึกทั้งหมด  และ ภาพถายรังสีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ 
                      การบําบัดรักษา ควรมีประกอบใหกับทันตแพทย ผูมาทดแทนผูนั้น 



หลักการ แนวคิด และขอปฏิบัติ ในงานทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศัพททนัตกรรมประดิษฐ, สมรรถนะวิชาชพี:        วิเชฏฐจินดาวณิค 110

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

3.เพื่อใหผูปวยทราบถึงการจงใจที่ทันตแพทยจะยุติการรักษา พึงระลึกไววา สิ่งที่ผูปวย
สนใจมากที่สุด และเปนสิ่งที่ผูปวยควรไดรับคําแนะนํา คือ การใหผูปวยแสวงหาบริการ
ตอเนื่องทางทันตกรรมจากทันตแพทยผูอ่ืน 
4.หลังจากที่ไดบอกใหผูปวยทราบ ถึงการตัดสินใจจะยุติการรักษา ควรสงจดหมาย
ลงทะเบียน (Certified Letter) ไปยังผูปวย และเก็บใบตอบรับการสงเอกสารไว เนื้อความ
ในจดหมาย ควรกลาวถึงเรื่องที่ไดกลาวไวแลวตอผูปวย และใหคํามั่นถึงความรวมมือที่จะ
ไดจากทันตแพทยผูที่มาทดแทนนั้น 
5.จะเปนการดีที่สุด หากใหผูปวยเปนผูเลือกทันตแพทยคนใหมเอง 
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Postscript   ปจฉิมลิขิต 
Wisdom, wisdoms: 
(n uncount) 1.Wisdom is 1.1 a person’s ability to use their experience and knowledge in order to 
make sensible and reasonable decisions or judgments. (n uncount) 1. Wisdom is 1.2 the store of 
knowledge that a society or culture has collected over a long period of time.  
(n sing : the + n + of ,   sense) 2. If you discuss the wisdom of a particular action or decision, …you 
are discussing how sensible it is in a particular situation. (n sing : the + n+ supp)    3. The wisdom 
of a group of people on a particular subject is their opinion about it. 
From: Collins Cobuild English Language Dictionary:  Collins Birmingham University International 
Language institute. 
 
ปญญา 
๑.๑  ปญญา หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ใชความรู ความชํานาญ ตอการใหการตัดสินใจอยาง
มีเหตุผล และเปนเหตุเปนผล   
๑.๒ ปญญา หมายความถึง องคความรูที่ส่ังสมในสังคม หรือวัฒนธรรมนั้น ที่มีมาเปนระยะเวลาอัน
ยาวนาน 
๒. ปญญา หมายความถึง ถาคุณอภิปรายถกเถียงกนั เกีย่วกับการปฏิบตัิใดๆ หรือการกระทําใดๆ หรือ
การตัดสินใจ คุณกําลังอภิปรายกันถึงความเปนเหตเุปนผลวา เร่ืองจําเพาะนัน้ๆ เปนอยางไร 
๓. ปญญาของกลุมบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เปนความเห็นเกี่ยวกบัเรื่องนั้นๆ 
 
ปญญา  น. ความรอบรู, ความรูทั่ว, ความฉลาดเกิดแตเรียนและคิด 
ความหมายจาก: พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
 

ปรัชญา 
ไมเคยมีใคร    ทําอะไร   ไมเคยพลาด 
แตอยาขาด     พัฒนา       อยาผิดซํ้า 
คิดเสมอ          ส่ิงที่ตน    จะตองทํา 
ตองจดจํา        ใฝรู           สูอดทน 

        ฐาปกรวัจน 
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สุตะมยะปญญา    จินตมยะปญญา   และ  ภาวนามยะปญญา 

พระพุทธองคทรงจําแนกกระบวนการพัฒนาปญญาภายในบุคคล พิจารณาโดยสัมพันธ กับ
วิธีทําใหเกิดปญญาออกเปนสามระดับ คือ  สุตะมยะปญญา จินตมยะปญญา และภาวนามยะปญญา 
 สุตะมยะปญญา หมายความถึง ความรูที่เกิดจากการฟง อดีตกาลการถายทอดความรูยังไมมี
เครื่องชวยอ่ืนมาก ปจจุบนันาจะรวมถึงความรูที่ไดจากการอาน การเห็น  การฟงจากสื่อตาง ๆ ระดับ
สุตะมยะปญญานี้ ยังเปนเพยีง ความจําได ในเรื่องนั้น ๆ อาจยังมีความเขาใจไมมากนัก ประโยชนของ
ความรูเชนนี้ จงึมีเพียงจํากัด 
 จินตมยะปญญา   หมายความถึง ความรูที่สูงขึ้นกวาความจํา เกิดจากนําเรื่องที่จําไดมาตรึก
ตรอง ครุนคิด จนเขาใจเรื่องนั้น ๆ อยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น เหน็ความเชื่อมโยงกันของประเด็นตาง ๆ รวมทั้ง
ความเกีย่วของผูกพันกับเรื่องอื่น สามารถอธิบายได เกดิ ความเขาใจ ลักษณะบูรณาการ แยกแยะ
องคประกอบความสัมพันธ แจกแจงไดลึกซึ้ง 
 ภาวนามยะปญญา  หมายความถึง  ความรูจากการฝกฝน  ฝกปฏิบัติอยางมีสติ  รูเหตุรูผล 
ปฏิบัติอยางมีสมาธิ เห็นเรื่องรูปผลในทางนามธรรม และรูปธรรม เห็นเหตุเหน็ผลอยางแยบคาย 
ปฏิบตัิไดอยางเขาใจชัดถึงธรรมชาติการเชือ่มโยงของมวลสรรพสิ่งในองคประกอบธรรมะนั้น ๆ แลว
เพียรปฏิบัติทําใหเจริญขึ้นทั้งภายในตวัตน จิตใจของตน 

ปญญาทางโลกนั้นอาจมไีดในสองระดับแรก หากนําหลักการทางธรรมะเรื่องปญญามาผูก
กับการขยายเผยแพรความรูแลว จะกอใหเกดิประโยชน เพราะพรอมแผขยายความรูนี้ สูมนุษยชาติรุน
ตอ ๆ ไปได 

 สุต สดับฟงคนอื่น..... แลวนํามาคิด 
 จินต การคิดหาเหตุผล แลวเกิดปญญา มีความเขาใจ รูจักคิดเอง รูจักมนสิการ 
 ภาวนา ลงมือปฏิบัติ ลงมือทําตามตัวอักษร.......   ภาวนาแปลวาทําใหเจริญ หรือ  
    การทําใหเกดิ ใหมีขึ้น 

วิเชฏฐ จินดาวณคิ     พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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Wisdom… from listening 
Wisdom… from reasoning, thinking 

Wisdom… from practicing 

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

Vichet Chindavanig 2007 
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หมวดที่สอง 
คําศัพททันตกรรมประดษิฐ 

(ถอดความ และอธิบายความ คําศัพทเพียงบางสวน จากประมวลศัพททั้งฉบับ) 
aberrant [ค.ศ. 1798] 1. ความเบี่ยงเบนจากปกติหรือเหตุปกติของ

รูปราง หรือตําแหนง, 2. ไกลจากแนวทางปกติ 
abfraction [ค.ศ. 1991] พยาธิสภาพการสูญเสียโครงสรางแข็งของฟน   

 ดวยเหตุจากการรับแรงทางชีวกล การสูญเสียนี้เขาใจวาเกิด
จากการบิดตัว และการเสื่อมสลายทางเคมีของเคลือบฟน 
และ/หรือ เนื้อฟนบางตําแหนงที่หางจากตําแหนงรับแรง 

abrade [ค.ศ. 1677] การถูสวนเปลือกนอก หรอืชั้นนอกของ
สวนประกอบใหหลุดออก 

abrasion [ค.ศ. 1656] 1. การสึกของเนื้อโครงสรางที่ผิว (เชน ผิวหนัง
หรือฟน) จากสาเหตุผิดปกติทางกระบวนการเชิงกล, 2. การ
สึกกรอนผิวฟนอยางผิดปกติมีเหตุไมใชการบดเคี้ยว 

abutment ฟนหลัก [ค.ศ. 1634] 1. สวนของโครงสรางที่รับแรงผลัก 
หรือแรงกดโดยตรง, หลักสมอ, 2. ฟน, บางสวนของฟน,
หรือบางสวนของรากฟนเทียมที่ใหการพยุงรับ และ/หรือ 
คงไวซึ่งชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ 

abutment ; accessory  ฟนหลักชวย 
abutment ; primary  ฟนหลักเอก 
abutment ; secondary  ฟนหลักรอง 
acid-etched bonded splint ดู RESIN-BONDED SPLINT 
acid-etched bridge  ดู RESIN-BONDED PROSTHESIS 
acquired occlusal position ดู RESIN-BONDED PROSTHESIS 
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acquired occlusion ความสัมพันธของฟน ณ ตําแหนงขากรรไกรใด ๆ ที่มี
ลักษณะพื้นที่สบสัมผัสกันมากที่สุดของ  ดู MAXIMAL 
INTERCUSPAL POSITION 

acrylic resin 1. การคงอยูของโพลีเมอรของกรดอะคริลิก, เมธาอะคริลิก 
หรืออะคริโลไนตราย เชน เสนใยอะคริลิก หรือ 
เรซิ่นอะคริลิกตาง ๆ, 2. เทอโมพลาสติกเรซิ่น กลุมใด ๆ ก็
ตาม ที่ทํามาจากการเพิ่มขนาดโมเลกุลเอสเตอรของกรด
อะคริลิก หรือ กรดเมธิลเมธาครายเลท  

acrylic resin base  ฐานฟนปลอมที่ทําดวยเรซิ่นอะคริลิก 
adjustable anterior guidance แนวนําดานหนาของเครื่องจําลองขากรรไกรที่พ้ืนผิวของ 

แนวนํานั้นปรับได เพื่อใหไดวิถีนําการเคลื่อนของเครื่องกล
ที่ประกอบกับเครื่องจําลองขากรรไกรตามตองการ, แนวนํา
ที่อาจสามารถตั้งคาใด ๆ เพื่อยอมรับตอบันทึก
ความสัมพันธ ระหวางขากรรไกร ที่เคลื่อนขางแบบตาง ๆ 
ได 

adjustable articulator   เครื่องจําลองขากรรไกรทีป่รับคาบางอยางได อยางจํากัด 
ในระนาบดิ่ง และระนาบราบ เพื่อลอกเลียนลักษณะการ
เคลื่อนขากรรไกรตามที่บันทึกไว 

adult speech aid prosthesis ชิ้นงานทันตกรรมประดษิฐถาวร ที่ชวยผูใหญผูมีเพดาน
โหวออกเสียงดีขึ้น อาจโดยปดชองโหวที่โพรงเพดาน หรือ
บางครั้งชวยเพดานออนที่วิการ(deformed)ใหดีขึ้น กลไก
งานประดิษฐทั้งสองมีความจําเปนตอการทําใหชองคอมี
ความสามารถมากขึ้น 

ala พหูพจน [ค.ศ. 1738]  ปกหรือสวนโครงสรางกายวิภาค
ลักษณะคลายปกหรือมีสวนยื่น, alar คําวิเศษณ  

ala nasi ทางวิชากายวิภาค คือ สวนยื่นของกระดูกออนที่ประกอบ
เปนปกจมูกรอบ ๆ รูจมกู 
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ala-tragus line   เสนที่ลากจากขอบลางของปกจมูกไปยังจุดที่กําหนด คือ 
เหนือต่ิงยื่นหนารูหู ปกติคือสวนปลายของติ่งหู เสนนี้ใช
บอยรวมกับจุดที่สามบนสวนตรงขามติ่งแหลมหนารูหู ดวย
วัตถุประสงคเพื่อสรางเสนจากปกจมูก-ติ่งหู เสนระนาบนี้
โดยนัยยะทางอุดมคติ ถูกพิจารณาวาเปนเสนที่ขนานกับ
ระนาบสบฟน ระนาบสบฟนมีมุมทํากับระนาบ 
แฟรงกฟอรตที่ 10 องศา โดยประมาณเมื่อมองจาก 
ดานขางใบหนา ดู Camper’s line  

alginate   [ค.ศ. 1909] ดู IRREVERSIBLE HYDROCOLLOID 
alloy    เนื้อผสมของโลหะสองชนิดหรือมากกวา ที่ละลายหลอม 

เปนเนื้อเดียวกัน แยกออกเปนสวนผสมสองเนื้อ สามเนื้อ สี่
เนื้อ เปนตน ขึ้นอยูกับจํานวนธาตุโลหะในสวนผสมนั้น ๆ 
เนื้อโลหะเจือถูกนําไปประกอบรวม เพื่อเปลี่ยนแปลงความ
แข็ง ความแข็งแรง และกําลังฉุดครากของเนื้อธาตุโลหะที่
คุณสมบัตินี้ไมอาจพบไดในเนื้อโลหะบริสุทธิ์ อาจจําแนก
โลหะเจือดวยพ้ืนฐานพฤติกรรมการแข็งตัวของแตละชนิด 

alloying element  [ค.ศ. 1998] เนื้อโลหะ หรอื อโลหะที่รวมเขาหรือใหคงอยู 
ไวในเนื้อโลหะบริสุทธิ์ ดวยวัตถุประสงคใหเนื้อโลหะนั้น 
มีคุณสมบัติพิเศษ 

altered cast impression การพิมพปาก (พิมพปาก) เพื่อปรับแปลงชิ้นหลอ 
anatomic crown สวนของฟนธรรมชาติทีอ่ยูสูงกวารอยตอเคลือบฟนกับ

ซีเมนตตัม  
anatomic landmarks  โครงสรางกายวิภาคที่เปนที่รูจักและใชจดจําเปนจุดอางอิง 
anatomic occlusion  การเรียงตัวของดานสบฟน ที่ซึ่งฟนปลอมซี่หลังมีพ้ืนที่ 

บดเคี้ยว ใกลเคียงกับลักษณะฟนธรรมชาติที่มีสุขภาพ
สมบูรณ สบสัมพันธกันคลายธรรมชาติหรือหนาสัมผัสของ
การสบประดิษฐ ดู ANATOMICAL OCCLUSION 
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anatomic cclusion  การเรียงการสบสัมพันธของฟน ที่ทําใหซี่ฟนปลอมหลังมี 
ลักษณสบเคี้ยวคลายคลึงกับลักษณะของฟนธรรมชาติที่ 
สมบูรณโดยมีการสบเคี้ยวดวยผิวสัมผัสธรรมชาติ หรือ 
ผิวประดิษฐ อาจเรียกวา anatomical occlusion  

ANS    คํายอของ anterior nasal spine เสนรอบนอกของสวน 
แหลมของดั้งจมูกที่เห็นไดจากภาพรังสีดานขางของ
กะโหลกศีรษะ ใชเปนที่หมายหนึ่งของภาพดานขาง
กะโหลกศีรษะ      

Ante’s Law [Irwin H. Ante ทันตแพทยจากเมืองโตรอนโต ออนตาริโอ 
แคนาดา] คําใชในฟนปลอมบางสวนติดแนนเพื่อใหสังเกต
วา พ้ืนที่รอบผิวรากฟน ที่ประกอบกันของฟนหลักทั้งหมด
และรองรับฟนปลอมติดแนน ควรมีคาเทากับ หรือมากกวา
พ้ืนที่รอบรากฟนของซี่ฟนที่จะใสทดแทน สวนงานฟน-
ปลอมบางสวนถอดได พ้ืนที่รอบรากฟนหลักรวมกัน และ
พ้ืนที่ผิวเหงือกของฐานฟนปลอมควรมีคาเทากับ หรือ
มากกวาพื้นที่รอบผิวรากฟนของซี่ฟนที่หายไป 

anterior guidance 1. อิทธิพลพื้นที่สัมผัสตาง ๆ จากฟนหนาที่เกิดระหวางกัน 
(บน-ลาง) ที่จํากัดการเคลื่อนขากรรไกรลาง, 
 2.อิทธิพลพื้นที่สัมพันธของแทงเสานํา และจานนํา
ดานหนา ตอการเคลื่อนของเครื่องจําลองขากรรไกร, 
3. การสรางความสัมพันธระหวางฟนหนาเพื่อปกปอง
ไมใหฟนหลังสัมผัสกัน เมื่อขากรรไกรลางเคลื่อนทํางาน 

anterior guide pin สวนประกอบหนึ่งของเครื่องจําลองขากรรไกร โดยทั่วไป
เปนแทงแข็งตรึงที่ยึดกับสวนฐาน การสัมผัสของแทงเสา
นําดานหนาตอพ้ืนที่ตรงขามบนแทน ใชเพื่อวัตถุประสงค
คือ บังคับ และคงไว ซึ่งการแยกออกระหวางสวนบนลาง
ในแนวดิ่ง แทงเสานําดานหนาและแทน เมื่อรวมกันกับ
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องคประกอบหัวขอตอขากรรไกร (ขอตอขากรรไกร) 
ควบคุมการเคลื่อนแยกจากกันของเครื่องจําลองขากรรไกร 

anterior nasal spine  สวนประกอบเครื่องจําลองขากรรไกร ที่แทงเสานํา 
ดานหนาวางพักอยูเพื่อคงไวซึ่งระยะสบฟนแนวดิ่งและมี
อิทธิพลตอการเคลื่อนของเครื่องขากรรไกร แทนนาํ
ดานหนามีอิทธิพลตอระดับการแยกออกจากกันของ 
ชิ้นหลอ ด ูANTERIOR PROGRAMMING DEVICE  

anatomic tooth   ฟนที่มีรูปลักษณะตามกายวิภาค 
Angle’s classification of occlusion   ระบบจําแนกการสบสัมพันธของฟนแบบหนึ่ง 

 [Edward Harley Angle, ทันตแพทยจัดฟนชาวอเมริกัน  
ค.ศ.1855-1930] ใชเปนชื่อระบบจําแนกลักษณะการสบ
สัมพันธของฟน โดยอาศัยพ้ืนฐานการสบระหวาง
ขากรรไกร (บนและลาง) ในแนวหนา-หลัง (หรือเมื่อมอง
ดานขาง), การจําแนกประเภทที่ 4 (Class IV) ไดยกเลิกไม
ใชอีกตอไป, ประเภทที่ 1 (Class I) ลักษณะสบสัมพันธ
ปกติ หรือ neutroocclusion เปนความสัมพันธระหวาง
ขากรรไกรทีก่ําหนดโดยลักษณะที่ถูกตองของการสบแบบ
สับหวาง ฟนกรามบนและลาง แตอาจมีการเก หมุน ของ
ฟนซี่อ่ืน ๆ ได  ตัวอยางเชน dental dysplasia หรือโรคทาง
พันธุกรรมทีค่วามยาวขากรรไกรสั้นผิดปกติ, ประเภท 2 
(Class II, distoocclusion) เปนความสัมพันธของฟนใน
ขากรรไกรที ่ขากรรไกรลางอยูหลัง หรือทายตอขากรรไกร
บน ไมวาจะเปนซีกใดซีกหนึ่ง หรือทั้งสองซีก (ซาย-ขวา) 
ลักษณะการเรียงตัวของฟนกรามใหญซี่ที่หนึ่งใน
ขากรรไกรลาง จะอยูทายตอฟนกรามใหญซี่ที่หนึ่งของ
ขากรรไกรบน ไดมีการจําแนกยอยออกเปน 2 กลุม คือ 
Division 1 (กลุมที่ 1) เปนลักษณะสัมพันธถอยไปทางหลัง 
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มีขนาดขากรรไกรบนแคบ และมีฟนตัดของขากรรไกรบน
เขยิน กลุมยอยที่ 1 นี้ ยังแบงยอยออกเปนซาย และขวา 
(ลักษณะตาง ๆ คงเหมือนกันเวนแตมีความสัมพันธทาง
ทายเพียงซีกใดซีกหนึ่งซีกเดียว),  Division 2 (กลุมที่ 2) 
เปนความสัมพันธลักษณะทางทาย เชนเดียวกับกลุมแรก 
แตมีรูปโคงขากรรไกรบนลักษณะเปนเหลี่ยม  (square-
shaped) หรอืมีรูปรางโคงขากรรไกรบนปกติ ปลายฟนตัด
บนซี่กลางจะถอยงุมเขา (retruded) สวนฟนตัดบนซี่ขางจะ
มีตําแหนงไมปกติ และมีการสบครอมแนวดิ่งลึกมาก การ
แบงกลุมยอย แบงเปนซีกขวาและซาย, ประเภทที่ 3 (Class 
III, Mesiocclusion) เปนความสัมพันธ ระหวางซี่ฟน ที่
ขากรรไกรลางอยูหนาตอขากรรไกรบนในซีกใดซกีหนึ่ง
หรือสองซีก ฟนกรามใหญซี่ที่ 1 ในขากรรไกรลางอยู
ดานหนา ตอฟนกรามใหญซี่ที่หนึ่งของขากรรไกรบน ฟน
หนาลางหลายซี่สบครอม ครอบฟนหนาบน (cross bite) 
การจําแนกกลุมยอยแบงเปน ซายและขวา, ประเภทที่ 4 
(Class IV) เปนความสัมพันธของฟนในขากรรไกรที่มี
ลักษณะผิดปกติอยางประหลาด โดยมกีารสบไปทางใกล
กลาง (mesial occlusion) [ปจจุบันการจําแนกนี้ไมใชแลว] 
Angle E.H. Classification of Malocclusion. Dental 
Cosmos 1899;41:248-64,350-7. 

anterior programming device พ้ืนที่แนวนําดานหนาที่สรางขึ้นจําเพาะบุคคล ทําใหการ
เคลื่อนขากรรไกรลาง ปราศจากอิทธิพลจากสัมผัสของฟน
คูสบ พ้ืนที่นี้อํานวยใหทํางานบันทึกความสัมพันธระหวาง
ขากรรไกรบนและลางได และใชลบลางโปรแกรมความจํา 
(deprogramning) ดู DEPROGRAMMER  
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anterior protected articulation รูปแบบหนึ่ง ของการสบฟนแบบปกปองซึ่งกันและกัน ที่
การครอบและการเหลื่อมกัน ของฟนหนา ทําใหฟนหลังไม
สบสัมผัสกันระหวางขากรรไกรเคลือ่นเยื้อง 

anterior reference point           จุดอางอิงดานหนา, จุดใด ๆ บนกึ่งกลางใบหนาที่เมื่อ 
รวมกับจุดอางอิงดานหลังอีกสองจุด กอใหเกิดระนาบ
อางอิงแนวโคงหนาหลัง (anteroposterior curve), แนวโคง
ทางกายวิภาคหนึ่ง, ดู CURVE OF SPEE 

arcon articulator arcon เปนคํายอมาจากคํา articulator และ condyle คํานี้ใช
เปนชื่อทั่วไปของ เครื่องจําลองขากรรไกรชนิดทีม่ี
สวนประกอบเบารับหัวขอตอขากรรไกรที่สวนบนเครื่อง  
และมีสวนหัวขอตอขากรรไกร ประกอบที่สวนลางของ
เครื่องจําลองขากรรไกรนัน้ 

arrow point tracer 1. อุปกรณกลไกใชติดตาม-สรางรูปรอยการเคลื่อนของ
ขากรรไกรลาง บนระนาบที่เลือกไว โดยทั่วไปรปูรอยนั้น
ขนานกับระนาบสบฟน,  2. อุปกรณกลไกที่ประกอบดวย
เครื่องมือทําจุด ที่ติดอยูกับขากรรไกรหนึ่งใด และมีแผน
กราฟ หรือระนาบรอยติดตาม ที่ติดอยูกับขากรรไกรตรง
ขาม ใชเพื่อบันทึกทิศทาง และพิสัยการเคลื่อนแบบตาง ๆ  
ดู GOTHIC ARCH TRACER  

articulate [ค.ศ. 1691] 1. เพื่อเชื่อมเขาดวยกัน เปนขอตอ, 2. ความ 
สัมพันธผิวหนาสัมผัสของซี่ฟน หรือสิ่งจําลองที่อยูบน
ขากรรไกรบน สัมพันธกบัขากรรไกรลาง [ค.ศ. 1586] 
ในทางปาฐก หมายถึง การออกเสียงชัดเจนหรือการพูดออก
เสียงอยางชัดเจน 

articulator เครื่องจําลองขากรรไกร; เครื่องมือกลที่เปนตัวแทนขอตอ
กรรไกรและขากรรไกร  ที่ชิ้นจําลองขากรรไกรบน   และ 
ชิ้นจําลองขากรรไกรลาง (ชิ้นหลอ) อาจนํามายึดเพื่อแสดง
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ลักษณะการเคลื่อนของขากรรไกรลาง บางลักษณะการ
เคลื่อนขากรรไกรลางหรอืทั้งหมด  การใช ; เครื่องจําลอง
ขากรรไกร แบงไดเปน 4 ประเภท ; ประเภทที่ 1. คือ 
เครื่องมืออยางงายที่ชวยยึดสามารถยอมรับการบันทึกแบบ
สถิตชนิดเดียวเทานั้น  การเคลื่อนในแนวดิ่งสามารถทําได, 
ดู nonadjustable articulator, ประเภทที่ 2. คือ เครื่องมือที่
ยอมใหมีการเคลื่อนในแนวดิ่ง และแนวระนาบ แตไม
สามารถลอกเลียนลักษณะการเคลื่อนของขอตอขากรรไกร
ได, ประเภทที่ 3. คือ เครื่องมือที่จําลองแนวเคลื่อน ของ
หัวขอตอขากรรไกร โดยใชคาเฉลี่ยหรือใชระบบกลไกที่
เทียบเทา เพื่อลักษณะการเคลื่อนบางแบบ  หรือทุกแบบ 
เครื่องมือนี้อํานวยใหจําลองลักษณะการเคลื่อนชิ้นหลอ
อยางสัมพันธกับขอตอ และอาจเปนชนิด อารคอน (arcon) 
หรือ ไมใชชนิดอารคอน (nonarcon) ก็ได, ดู 
semiadjustable, ประเภทที่ 4. คือ เครื่องมือที่ยอมรับการ
บันทึกทางจลนในลักษณะสามมิติ  เครื่องมือนี้ ยอมใหชิ้น
หลอขากรรไกรเคลื่อนสัมพันธ กับขอตอขากรรไกรทั้งสอง
ขาง และจําลองการเคลื่อนของขากรรไกรลางในทุก
ลักษณะ, ดู FULL ADJUSTABLE A., FULLY 
ADJUSTABLE GNATHOLOGIC A. 

articulator;  nonarcon  ความหมายตรงขามกับ arcon articulator   
articulator; nonadjustable เครื่องจําลองขากรรไกรชนิดปรับคาไมได 
articulator; semiadjustable เครื่องจําลองขากรรไกรชนิดปรับคาบางสวนได 
articulator;  fully adjustable  เครื่องจําลองขากรรไกรชนิดปรับคาตาง ๆ ไดทั้งหมด     
articulation strip  แถบพิสูจนรอยสบ 
attached gingiva  เหงือกยึด 
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attachment หนวยยึด, ตัวยึด, ระบบลักษณะเชิงกลที่ประยุกตใช  
ประกอบในฟนปลอม 

attachment ; extracoronal attachment หนวยยึดนอกกรอบซี่ฟน, ตัวยึดนอกกรอบซี่ฟน 
attachment ; intracoronal attachment หนวยยึดในกรอบซี่ฟน, ตัวยึดในกรอบซี่ฟน 
augmentation   เสริมฝง, การเสริมฝง 
balanced articulation, balanced occlusion   การสบฟนอยางเกิดดุล 
balancing side   ดานเกิดดุล 
biocompatible   เขาไดกับชีวภาพ 
block out 1. การกําจัดสวนคอดที่ไมตองการบนชิ้นหลอ, 2. 

กระบวนการที่ใชขี้ผ้ึงหรือวัสดุที่คลายกัน ปด/ปะ อยาง
ชั่วคราวที่ตําแหนงคอดใด ๆ บนชิ้นหลอ ทิ้งไวแตสวนคอด
ที่ตองการใชงานเพื่อสรางงานประดิษฐตามที่วางแผนไว 
ชิ้นหลอที่ปด/ปะ วัสดุนี้อาจรวมความถึงการดัดแปลงใด ๆ 
ที่ทําบนผิวใด ๆ ที่ตองการดัดแปลงใชใหสัมพันธกับการ
สรางชิ้นงานประดิษฐ 

Bonwill triangle [William Gibson Arlington Bonwill, ทันตแพทยชาว
อเมริกัน ค.ศ.1833-1899] คําเรียกสามเหลี่ยมดานเทาขนาด 
4 นิ้ว ที่ดานตาง ๆ เชื่อมตอจุดสัมผัสระหวางปลายฟนตัด
ลางซี่กลาง (หรือที่กึ่งกลางสันเหงือกวางของขากรรไกร
ลาง) ไปยังสวนปลายขอตอขากรรไกร (คอนดายล) แตละ
ขาง (ทั่วไปหมายถึงที่จุดกลาง) และจากขอตอขากรรไกร
ขางหนึ่งไปยังอีกขางหนึ่ง, อธิบายครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1858 
ขณะที่แนะนําเครื่องจําลองขากรรไกร “Anatomical 
Articulator” เสนอตอที่ประชุม 

 Bonwill WGA. Scientific articulation of the human teeth 
as founded on geometrical, mathematical and mechanical 
laws. Dental Items Int 1899;21:617-56.873-80 
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boxed, boxing   การทําทํานบโดยรอบ, ทํานบโดยรอบ 
boxing an impression  การทําขอบทํานบรอบรอยพิมพ 
bruxism   การบดกัดฟน 
buccal shelf   สวนสันดานแกม 
buccal tube   เครื่องมือจัดฟนมีลักษณะเปนทอโลหะกลวงดานขางแกม 
Camper’s line ความหมายเดียวกับ ala-tragus line 1. เสนที่ลากจากขอบ

ลางของปกจมูกไปยังจุดที่กําหนด คือ เหนือต่ิงยื่นหนารูหู 
ปกติคือสวนปลายของติ่งหู เสนนี้ใชบอยรวมกับจุดที่สาม
บนสวนตรงขามติ่งแหลมหนารูหู, 2. ระนาบที่ผานขอบลาง
แหลมของกระดูกชองจมูก (acanthion หรืออีกชื่อ คือ 
anterior nasal spine) ไปยังกลางชองรูหูสวนนอก อาจเรียก
อีกชื่อวา acanthion-external auditory meatus plane 

canine guidance  ดู CANINE PROTECTED ARTICULATION  
canine protected articulation รูปแบบหนึ่งของการสบฟนแบบปกปองซึ่งกันและกัน โดย

มีระยะครอม และระยะหางทางแนวระนาบของฟนเขี้ยว ทํา
ใหฟนหลังเคลื่อนแยกออกจากกัน เมื่อมีการเคลื่อนเยื้อง
ขากรรไกรลาง ลักษณะการสบเคลื่อนจะเกิดสัมผัสที่ฟน
เขี้ยวบนกับฟนเขี้ยวลางไมมีซี่กรามนอย หรือกรามใหญ
สัมผัสรวมเปนกลุม อาจเรียกวา ANTERIOR 
PROTECTED ARTICULATION 

canine protection  ดู CANINE PROTECTED ARTICULATION 
cantilever   การยื่นยาวของสวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่ง โดย 

อีกปลายหนึ่งมีการพยุงยึด 
cast    ชิ้นหลอ 
cast ; altered cast ชิ้นหลอปรับ, ชิ้นหลอหลกัที่ปรับขึ้นกอนกระบวนการอัด 

(หรือสราง) สวนฐานฟนปลอม (อาจเรียกชื่ออ่ืนไดวา 
corrected cast  หรือ ชิ้นหลอปรับเปลี่ยน) วัตถุประสงคของ
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การปรับแกไขลักษณะชิ้นหลอนี้ คือ เพื่อบันทึกรูปกายภาพ
ของสันเหงือกวาง สวนที่พยุงรับฐานฟนปลอมประเภทฟน
ปลอมถอดได  ใหมีลักษณะของการใหการใหการพยุงรับ
สวนฐานฟนปลอม  โดยลอกเลียนพืน้ที่กายวิภาคในบริเวณ
กวาง และเลือกแรงกดเฉพาะตําแหนง พรอมกับสรางรอย
พ้ืนที่ ที่พิมพไดใหสัมพันธกับสวนโครงสรางอื่น (เชน 
โครงโลหะ) ของฟนปลอมถอดไดนั้น 

cast ; diagnostic,   ชิ้นหลอวิเคราะห, ชิ้นหลอศึกษา 
cast , study   ชิ้นหลอวิเคราะห, ชิ้นหลอศึกษา 
cast ; duplicate cast  ชิ้นหลอสําเนา 
cast ; master cast   ชิ้นหลอหลัก 
cast ; working cast  ชิ้นหลอปฏบิัติงาน 
cementation   การยึดติด 
central bearing tracing  อุปกรณที่สรางจุดศูนยกลางของการพยุงรับระหวาง 

ขากรรไกรบน-ลาง ในโคงขากรรไกรทั้งสอง อุปกรณ
ประกอบดวยจุดสัมผัสที่ตรึงยึดอยูกับโคงขากรรไกรใด
ขากรรไกรหนึ่ง และมีแผนที่ตรึงยึดอยูกับโคงขากรรไกร
ตรงขาม แผนนี้ทําใหผิวหนาของจุดสัมผัสอยูนิ่งและเมื่อ
เคลื่อนขยับขากรรไกร ทําใหรอยการเคลื่อนขากรรไกรลาง
เปนเสนถูกบันทึกไว อาจใชอุปกรณนี ้เพื่อกระจายแรง
ตางๆ ระหวางการบันทึกความสัมพันธของขากรรไกรบน
และลางใหกระจายไปยังจุดตาง ๆ ของพื้นที่รองรับอยาง
เทา ๆ กัน และ/หรือ เพื่อแกไขการสัมผัสระหวางดานบด-
เคี้ยวที่ไมกลมกลืนราบรืน่ เริ่มใชคํานี้โดย Alfred Gysi, 
ทันตแพทยสาขาทันตกรรมประดิษฐชาวสวิส เมื่อป 1910  

centric jaw relation  ดู CENTRIC RELATION RECORD 
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centric occlusion สบในศูนย,   การสบสัมพันธเมื่อฟนคูสบตรงขามใน
ขากรรไกรลาง อยูในตําแหนง centric relation ตําแหนงนี้
อาจไมตรงกับตําแหนงที่มีการสบฟนอยางมีพ้ืนที่สัมผัสกัน
มากที่สุด 

centric relation สบสัมพันธในศูนย, 1. ความสัมพันธระหวางขากรรไกร ที่
ซึ่งตําแหนงหัวหัวขอตอขากรรไกรอยูตําแหนงสัมพันธกับ
สวนบางสุด ที่ไมมีเลือดหลอเลี้ยงของสวนจานกระดูกออน
ที่คั่นระหวางหัวขอตอขากรรไกรกับสวนเชิงซอนดานหนา 
และบนของสันนูนสวนเบารับหัวขอตอขากรรไกร 
ตําแหนงนี้เปนอิสระไมขึ้นกับการสบฟน ตําแหนงนี้มี
ความสําคัญทางคลินิก เมื่อขากรรไกรลางถูกกํากบัใหอยู
บน และหนา  มีขอจํากัดวาจะตองเปนตําแหนงที่
ขากรรไกรลางเกิด การเคลื่อนหมุนในแนวระนาบขวางได
อยางสมบูรณ, 2. ตําแหนงสัมพันธของขากรรไกรบน-ลาง 
เมื่อขากรรไกรลางเคลื่อนถอยไปดานหลงัในทางสรีระ และ
เปนตําแหนงที่ขากรรไกรลางสามารถขยับเคลื่อนเยื้องไป
ดานขางได ตําแหนงนี้เปนสภาวะหนึ่ง ที่มีปรากฏที่
ตําแหนงหางระหวางขากรรไกรทีร่ะยะตาง ๆ ได  ตําแหนง
นี้เกิดขึ้นรอบแนวแกนหมุนทายสุด, 3. ความสัมพันธของ
ขากรรไกรลาง เมื่อถอยหลังไปสุดขากรรไกรบน ณ 
ตําแหนงบนสุดที่ไมมีแรงเครียดในแองกลีนอยด และเปนที่
ซึ่งการเคลื่อนเยื้องดานขางเกิดขึ้นไดที่ระดับตาง ๆ ของการ
แยกหางของขากรรไกร, 4. ตําแหนงสัมพันธทางทายสุด
ของขากรรไกรลางตอขากรรไกรบน ที่ซึ่งการเคลื่อนเยื้อง
สามารถกระทําได ณ ตําแหนงมิติดิ่งที่กําหนดให (นิยาม
โดย Boucher), 5. ความสัมพันธของขากรรไกรบนและลาง 
ณ ตําแหนงที่ซึ่งคิดวาตําแหนงหัวหัวขอตอขากรรไกรทั้ง
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สองขางและองคประกอบแผนจาน (disk) อยูตําแหนงกลาง
สุด และบนสุด ตําแหนงนี้ยากที่จะใหนิยามทางกายวิภาค 
แตถูกกําหนดทางคลินิกได โดยประเมินขณะขากรรไกร
เคลื่อนหมุน อาในลักษณะบานพับ (กําหนดไมเกิน 25 ม.
ม.) โดยทางคลินิกถูกกําหนดดวยความสัมพันธของ
ขากรรไกรบน-ลาง เมื่อสวนหัวขอตอขากรรไกรและแผน
จาน ประกอบกัน ณ ตําแหนงบนสุดในแองขากรรไกร และ
ติดกับสวนลาดเอียงของสวนสันสบ (นิยามโดย Ash) 

centric relation record การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกรบน-ลาง เมื่อ
ตําแหนงขากรรไกรลางอยู ณ ตําแหนงสัมพันธในศูนย การ
บันทึกนี้อาจทําไดตรงในชองปาก หรือนอกชองปาก 

certified letter   หนังสือรับรอง จดหมายพรอมเอกสารตอบรับ 
chew-in recod   ดู STEREOGRAPHIC RECORD 
cingulum rest seat  แองเรสทบนปุมดานลิ้น 
clasp ตะขอ, หรือหมายถึงองคประกอบของหนวยตะขอที่มีสวน

สัมผัสกับผิวฟนและเขาไปอยูใตสวนคอดเพื่อแรงยึด หรือ
เปนสวนทั้งหมดที่อยูเหนือสวนปองของฟน เพื่อทําหนาที่
เปนองคประกอบประคองฟน โดยทั่วไปใชตะขอเพื่อสราง
ความเสถียร และคงไวซึ่งการยึดอยู ใหกับชิ้นงานทันต-
กรรมประดษิฐถอดได, หนวยยึดของฟนปลอมถอดได
ลักษณะเปนแทงโลหะที่สัมผัส และ/หรือโอบลอมฟน อาจ
ทําหนาที่เกาะยึด (retentive clasp) หรอื ประคองฟน 
(reciprocal clasp), ความหมายโดยรวมของหนวยยึดนี้อาจ
รวมองคประกอบอื่น เชน เรสท แผนประกับดานประชิด 
(proximal plate) และสวนแขนตะขอ เขาดวยกันทั้งหมด 

clinical remount วิธีการยึดปรับทางคลินิก หรือ remount procedure เปน
วิธีการใด ๆ ที่ใชหาความสัมพันธของชิ้นงานบูรณะตาง ๆ
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ในเครื่องจําลองขากรรไกรเพื่อ วิเคราะห และ/หรือ เพื่อ
ชวยแผนปรับแตงรูปรางบนดานบดเคี้ยวใหเกิดความสมดุล
ของระบบเครื่องเคี้ยว  

closeset speaking space ระยะระหวางฟนที่โดย  Dr.Earl Pound กลาวไววาไมควรมี
ระยะหางเกินกวา 1-2 ม.ม. เมื่อวัดจากปลายตัดของฟนหนา 
ขณะที่ผูปวยออกเสียง “ส หรือ ซ” ซ้ํา ๆ กัน Dr. Meyer M. 
Silverman ใหความหมาย คํานี้วา คือ speaking centric 
(ระยะศูนยพูด) ในอดีตใหคําจํากัดความวา เปนระยะใกล
สุดระหวางปลายตัดของฟนหนาลางตอฟนหนาบน 
ระหวางที่มีการออกเสียงตอเนื่องอยางรวดเร็ว คํานี้ภายหลัง
ไดเรียกใหมวา closest speaking level (ระดับพูดใกลสุด) 
โดย Dr. Silverman และ ลาสุด ไดกลบัมาใชคําวา closest 
speaking space (ระยะออกเสียงใกลสุด) อีกเหมือนเดิม 

compensating curve โคงชดเชย, 1. แนวโคงหนาหลัง (ในแนวกลางรางกาย) 
และโคงในแนวหนาหลัง (เมื่อมองดานหนา) ของลักษณะ
การเรียงฟน ที่หนาสัมผัสของฟนและปลายซี่ฟนปลอม ซึ่ง
ใชเพื่อพัฒนาการสบที่ไดดุล, 2. แนวโคงที่สรางขึ้นในงาน
ฟนปลอมทั้งปากเพื่อชดเชยอิทธิพลจากการอาเปดที่เกิด
จากแนวนําขอตอขากรรไกร และแนวนําฟนหนา ระหวาง
การเคลื่อนขางและเคลื่อนยื่นขากรรไกรลาง, หมายถึง แนว
โคงที่เกิดจากปลายปุมฟนหลังที่เรียงตอเนื่อง ตั้งแตกราม
นอยซี่แรกจนถึงกรามใหญซี่สุดทายของซี่ฟนปลอม หรือ
หมายถึง ระนาบโคงที่เกิดจากดานบดเคี้ยวที่ตอเนื่องของซี่
ฟนปลอมที่สรางขึ้น (เชน ฟนปลอมทั้งปาก) เพื่อลอกเลียน
ลักษณะโคงของสป ในฟนธรรมชาต ิ

condylar guidance 1. แนวนําขากรรไกรลางเกิดขึ้นโดยหัวขอตอขากรรไกรทั้ง
สองขางเมื่อเคลื่อนลากผานแนวโคงปองของแองกลีอยด, 
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2. รูปทางเชิงกล มีตําแหนงอยู  ณ สวนบนของเครื่องจําลอง
ขากรรไกร ที่ควบคุมการเคลื่อนของสวนเคลื่อนไหวใด ๆ 
ของเครื่องจําลองขากรรไกรนั้น ๆ 

condylar guide inclination      มุมลาดที่เกิดจากความลาดเอียงของสวนควบคุม ความ 
ลาดเอียงของหัวขอตอขากรรไกรในเครื่องจําลอง
ขากรรไกร เมื่อคิดคะเนเทียบกับแนวระนาบอางอิงใด
อางอิงหนึ่ง 

condylar inclination มุมชันของหัวขอตอขากรรไกร,  มุมเอียงแนวหัวขอตอ
ขากรรไกร หมายถึงมุมชันการเคลื่อนที่เกิดจากหัวขอตอ
ขากรรไกร กบัเบารับขอตอขากรรไกรที่ฐานกะโหลก 
(glenoid fossa) โดยมีแผนจานขอตอขากรรไกร (articular 
disc) คั่นกลาง  

connector ; major connector สวนเชื่อมใหญ 
consent form เอกสาร (หนังสือ) ยินยอมอนุญาต,  แบบเอกสารยินยอม

อนุญาต 
consent   คํายินยอมอนุญาต, การยินยอมอนุญาต 
continuous bar connector  แทงโลหะยาวชนิดตอเนื่อง ที่ใชวางบนดานลิ้นของฟน

หนาในขากรรไกรลางเพื่อชวยตอความเสถียร และทํา
หนาที่เปนหนวยยึดรอง (indirect retainer) ในฟนปลอม
บางสวนชนิดถอดไดแบบทายยื่น (extension base 
removable partial dentures)  

continuous clasp  1. ในวิชาฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได คือ ตะขอตอเนื่อง
ที่สวนโครงสรางหลัก มทีิศทางมาจาก เรสทดานบดเคี้ยว 
และขยายยื่นพาดขามมาทางดานแกม หรือดานลิ้น และ
ครอบคลุมฟนมากกวา หนึ่งซี่ กอนที่สวนปลายจะมาจับใน
พ้ืนที่คอดทางดานประชิด ที่ไกลจากเรสทดานบดเคี้ยวนั้น, 
2. รูปแบบหนึ่งของแบบตะขอ สมัยป คศ. 1900 ทีใ่ช ฟน
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ธรรมชาติหลายซี่ เปนที่เกาะยึดของฟนปลอมบางสวนชนิด
ถอดได คํานี้รวมใชกับตะขอลวด (ลวด เปนโลหะแทงกลม
ขึ้นรูปโดยการรีดดึงแทงโลหะใหกลมยาว) เชน wrought 
continuous interdental clasp (ตะขอลวดตอเนื่องระหวางซี่
ฟน) wrought continuous interdental support (ตะขอลวด
ตอเนื่อง พยุงรับหวางซี่ฟน) ปจจุบันคําที่ใชคือ lingual bar 
(แทงดานลิ้น) ชนิดหนึ่ง (จากหนังสือ Kennedy E. Partial 
Denture Construction; Brooklyn. Dental Items of Interest 
ตีพิมพ ป ค.ศ. 1928: 377-90) 

contour รูปเคา, ลักษณะรูปเคา, รูปลักษณะโคงเวา, ความโคงเวา 
coping    ชิ้นครอบรากฟน 
core    แกน 
crown ซี่ฟนสวนครอบฟนหรือตัวฟน, ครอบฟน, การบูรณะฟน

โดยการครอบ (ฟนปลอมชนิดหนึ่ง) 
crown ; anatomical  สวนซี่ฟนที่นับจากรอยตอสวนซีเมนตกับเคลือบฟน 
crown ; clinical  สวนซี่ฟนที่ปรากฏเห็นในชองปาก 
CT computerized tomography ภาพถายรังสีที่แสดง

ภาพตัดขวางเปนสวน ๆ 
curve of Monson [George S. Monson, St. Paul, Minnesota, ทันตแพทยชาว

อเมริกัน 1869-1933] ผูนี้ไดเสนอลักษณะ แนวโคงของ
ระนาบบดเคี้ยวลักษณะที่ยอดปุม และปลายดานตัดของฟน 
สัมผัส หรือมีแนวสัมผัสที่รูปผิวสวนโคงทรงกลม ที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว ทรงกลมนี้มีศูนยกลางอยูที่
บริเวณ กลาเบลลา (glabella) หรือสวนกะโหลก 

curve of occlusion  ความโคงเฉลี่ยที่เกิดขึ้นโดยปลายตัดของฟนหนา และดาน
บดเคี้ยวของฟนหลังในแตละขากรรไกร 
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curve of Pleasure [Max A. Pleasure, New York, ทันตแพทยอเมริกัน, 1903-
1965] 1. ระนาบโคงของดานบดเคี้ยวที่มองจากดานหนา 
จะมีลักษณะโคงขึ้นทางดานบน (superior) เวนแตฟนกราม
ซี่สุดทายมีลักษณะโคงกลับจากแบบนั้น, 2. ในฟนที่สึกเปน
อยางมาก รูปรางของปุมฟนอาจจะแบนราบ หรือมลีักษณะ
เปนเบา มีหลุมบนดานบดเคี้ยวรวมกับมีระนาบบดเคี้ยว
กลับทาง ที่บริเวณฟนกรามนอย ฟนกรามใหญ ซี่ทีห่นึ่ง 
และซี่ที่สอง (ฟนกรามซี่ที่สามมักไมไดรับผลกระทบ) ดาน
บดเคี้ยวของฟนกรามในขากรรไกรลางจะมีลักษณะลาด
เอียงไปทางดานเพดาน, คําพอง anti-Monson curve, 
frequency curve, probability curve, reverse curve 

curve of Spee สวนโคงของสป, [Ferdinand Graf Spee, Prosector of 
Anatomy, Kiel Germany, 1885-1937] ชื่อเรียกสําหรับแนว
โคงหนา-หลัง (anteroposterior curve) 

curve of Wilson [George H. Wilson, Cliefland, Ohio, ทันตแพทยอเมริกัน 
1885-1922], 1. ชื่อเรียกแนวโคงเมื่อมองจากดานหนา 
(mediolateral curve), 2. ทางทฤษฏีที่วาระนาบบดเคี้ยว ควร
มีลักษณะเปนรูปทรงโคง มีแนวโคงของปุมยอดฟน เมื่อ
มองจากดานหนาในขากรรไกรทั้งสอง แนวโคง  ใน
ขากรรไกรลางมีลักษณะเวา แนวในขากรรไกรบนนูน 
ความโคงในขากรรไกรลางอิทธิพลมาจาก การเอียงของ
แนวแกนฟนของฟนกรามในซีกซาย และขวาของ 
ขากรรไกรทาํใหยอดปลายของฟนมีแนวสมมุติที่ลากผาน
ปุมฟนตาง ๆ เปนรูปโคง แนวระนาบโคงของฟนบนไดรับ
อิทธิพลจากแนวแกนของรากฟนตาง ๆ เชนเดียวกัน  
ในลักษณะตรงขาม 

cusped tooth   ฟนที่มีลักษณะปุมฟน 
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cuspid protected occlusion ดู CANINE PROTECTED ARTICULATION 
cuspid rised   ดู CANINE PROTECTED ARTICULATION 
cuspid rised articulation ดู CANINE PROTECTED ARTICULATION 
definitive restoration  งานบูรณะประเภทถาวร 
dental surveyor  เครื่องสํารวจทางทันตกรรม 
deprogrammer   เครื่องกลหลากชนิด หรือวัสดุตาง ๆ ที่ใชเพื่อปรับเปลี่ยน 

กลไกการรับความรูสึกสัมผัสระหวางการเคลื่อนหุบ 
ขากรรไกรลาง 

die    ชิ้นแมแบบยอย ชิ้นหลอยอย 
disclosing medium  วัสดุฉาบผิว 
disclosing medium  วัสดุตัวกลางสําหรับตรวจ 
duplicate cast   ชิ้นหลอสําเนา 
eccentric occlusion  การเคลื่อนสบนอกศูนย 
endosseous implant  รากเทียมชนิดฝงในกระดูก 
embrasure น (ค.ศ.1702) 1.ซอก หรอื ชองวางที่เกิดจากการประชิดกัน

ของผิวที่แยกจากกัน, 2.ทางทันตกรรม คือซอก หรือ
ชองวางที่เกิดจากผิวฟนสองซี่ที่ประชิดกัน มีซอกที่เกิดจาก
หนึ่งพื้นที่ประชิดระหวางซี่ฟนสี่ตําแหนงดวยกัน คือ ดาน
บดเคี้ยว/ปลายฟน (occlusal/incisal), ดานใกลกลาง 
(mesial), ดานไกลกลาง (distal), และดานเหงือก (gingival) 

embryology คัพภะวิทยา, ความรูและการศึกษาเรื่องพัฒนาการตัวออน
ของสิ่งมีชีวิต 

excursive movement  การเคลื่อนเคี้ยวไปทางขาง 
external oblique ridge  สันเฉียงดานนอก 
extra-coronal direct retainer หนวยยึดพิเศษมีโครงสรางยื่นออกนอกซี่ฟน ใชกับฟน
    ปลอมถอดได 
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face-bow คันโคงใบหนา, เครื่องหาตําแหนงขากรรไกรบน ที่สัมพันธ
กับสวนอางอิงของขอตอขากรรไกร 

face-fow; arbitrary face-bow คันโคงใบหนาชนิดคาประมาณ, เครื่องบันทึกตําแหนง
ขากรรไกรชนิดคาประมาณ, หรือกําหนดคาเอง 

face-bow; kinematic face-bow   เครื่องบันทึกการเคลื่อนขากรรไกรที่ลอกเลยีน 
การเคลื่อนจริง 

feeding aid ชิ้นงานทันตกรรมประดษิฐที่ชวยในการทานอาหาร,
ชิ้นงานทันตกรรมประดษิฐที่ปดชองโหวทะลุระหวางชอง
ปากและโพรงจมูก ทําใหการดูดและการกลืนเกิดขึ้นได
อยางปกติ และคงไวใหสวนของขากรรไกรบนซีกซาย และ
ซีกขวาในทารกที่มีเพดานโหวมีการเรียงตัวที่ถูกตอง
จนกวาจะมีการซอมแซมชองโหวนั้นดวยการผาตัด อาจใช
ชื่อเรียกวา feeding prosthesis 

fibrosis    การเกิดเนื้อเสนใยผิดปกติ 
final impression รอยพิมพสุดทาย, รอยพิมพที่เปนตัวแทนความสมบูรณของ

การบันทึกรปูรางผิวพ้ืนของวัตถุ 
finish line   เสนขอบ, เสนจบ 
finish line ; chamfer with bevel เสนขอบชนิดขอบเกลารวมกับการปาดเฉียง 
finish line ; chamfer  เสนขอบชนิดขอบเกลา 
finish line ; knife edge  เสนขอบชนิดคมมีด 
finish line ; shoulder with bevel เสนขอบชนิดขอบบารวมกับการปาดเฉียง 
finish line (1899) 1. เสนแบงขอบเขต, 2. สวนขยายโดยรอบของการ

เตรียมฟน, 3. รอยตอของวัสดุตางชนิดกันที่ไดวางแผนไว, 
4. สวนทาย สวนจบของซี่ฟนที่เตรียม, 5. ในวิชาฟนปลอม
บางสวนถอดได หมายถึงเสนบรรจบกันของสวนโครง
โลหะกับสวนอะคริลิก มสีองลักษณะ คือ ดานแนบเหงือก 
เรียกวา เสนบรรจบดานใน (internal finishing line) และ
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เสนบรรจบดานนอก (external finishing line) ลักษณะการ
บรรจบ หรือตอเชื่อมกันควรมีลักษณะ butt joint ที่มี
ขอบเขตความหนาวัสดุชัดเจนแนนอน ไมใหเกิดการเผยอ
แยกของวัสดุทั้งสองนั้น 

flask ฟลาสก, ภาชนะขนาดเล็กเชน ขวด ทาํดวยแกวหรือโลหะที่
เปนเกราะแข็งใชบรรจุวัตถุ เชน เครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล, ทางเคมี คือขวดที่มีคอคอดและมีกนกลม, 
เกราะแข็งใชบรรจุลูกระเบิด, ทางทันตกรรม คือ ภาชนะ
บรรจุปลาสเตอรทันตกรรมที่ใชในกระบวนการขึ้นรูปงาน
ทันตกรรมประดิษฐ 

FMA Frankfort Horizontal plane Angle มุมที่เกิดจากระนาบ
แฟรงกฟอรต กับระนาบขอบลางของขากรรไกรลาง   

fossa molded articulator เครื่องจําลองขากรรไกรทีส่รางรูปแบบรองตาง ๆ เองได 
foviae palatinae (พหูพจน) หลุมเล็กคูบริเวณเพดานปากที่บริเวณรอยตอของ

สวนเพดานแข็งและเพดานออน, fovia palatine (เอกพจน) 
Frankfort horizontal plane 1. คําเรียกระนาบที่เกิดจากสวนขอบริมลางกระดูกเบาตา

ขางซายหรือขวา ไปยังขอบบนของกระดูกชองหูขางซาย
หรือขวา, 2. ระนาบในแนวราบเมื่อมองจากดานขางที่เกิด
จากสวนขอบริมลางกระดูกเบาตาขางซายหรือขวา ไปยัง
ขอบบนของกระดูกชองหูขางซายหรือขวา; เริ่มใชจากการ
ประชุมใหญสามัญนักมานุษยวิทยาแหงเยรมันนี ครั้งที่ 13 
ที่เมือง Frankfort am Main ป ค.ศ.1882 (ขอตกลง
แฟรงกฟอรต), และในที่สุดโดยขอตกลงนานาชาติเพื่อ
มาตรเดียวกันในการวัดกะโหลกที่เมืองโมนาโค 
(Internatioanal Agreement for the Unification of 
Craniometric and Cephalometric Measurements in 
Monaco) เมื่อ ค.ศ.1906, อาจเรียก auricuro-orbital plane, 
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ear-eye plane, Frankfort horizontal (FH), Frankfort 
horizontal line 

frenum    เนื้อยึด, แถบเนื้อยึด   
fully adjustable articulator เครื่องจําลองขากรรไกรทีย่อมใหมีการลอกเลียนลักษณะ 

การเคลื่อนขากรรไกรลางที่บันทึกไวในสามมิติ อาจเรียกวา
เครื่องจําลองขากรรไกรลาํดับชั้นที่สี่ (Class IV articulator) 

fully adjustable gnathologic articulator   เครื่องจําลองขากรรไกรที่ยอมใหมีการลอกเลยีน 
ลักษณะการเคลื่อนขากรรไกรลางที่บันทึกไวในสามมิติ 
และมีการเพิ่มการบันทึกการเคลื่อนขากรรไกรที่สมัพันธ
กับเวลา อาจเรียกวาเครื่องจําลองขากรรไกรลําดับชั้นที่สี่ 
(Class IV articulator) 

functional chew-in record บันทึกการเคลื่อนขากรรไกรลางหลายทิศทาง บน
หนาสัมผัสตรงขามของสันบันทึก ที่ทาํขึ้นโดยฟน แทงตุม
แข็งตาง ๆ และที่ทําจากการกระตุนการเคลื่อนบดเคี้ยว 
(GPT-4) 

functional mandibular movement  ลักษณะการเคลื่อนขากรรไกรลาง ในสภาวะปกติ 
เมื่อพูด เคี้ยว หาวนอน กลืน และเคลือ่นที่วิถีใชงานอื่น 

functional occlusal harmony ลักษณะการสบสัมพันธ ระหวางฟนในขากรรไกรทั้งสอง 
ที่ทําใหการเคลื่อนของขากรรไกรขณะใชงาน มี
ประสิทธิภาพบดเคี้ยวสูงสุด และปราศจากแรงเครียดที่ไม
พึงตองการ หรือ ชอกช้ําตออวัยวะรองรับ (GPT-4, 
ประมวลศัพททันตกรรมประดิษฐครั้งที่ 4, The Glossary of 
Prosthodontic Terms) 

functional occlusion การสบสัมผัสระหวางฟนในขากรรไกรบน และลาง
ระหวางการบดเคี้ยว และการกลืน (GPT-4) 

functional occlusal splint  เครื่องมือหรืออุปกรณ กํากับการเคลื่อนขากรรไกรลางโดย
ควบคุมระนาบ และพิสัยการเคลื่อนขากรรไกร  
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functionaly generated path occlusion     รูปแบบดานบดเคี้ยวที่บันทึกไดจากลักษณะ 
เคลื่อนใชงานจริง 

furcation งามรากฟน, ตําแหนงของกายวิภาคของฟนที่มีหลายราก
ตรงบริเวณที่รากฟนแยกจากกัน 

glenoid fossa   เบากลีนอยด, เบารับหัวขอตอขากรรไกรลาง 
Gothic arch tracer ดู CENTRAL BEARING TRACING  
group function  occlusion การสบทํางานเปนกลุม, การสบสัมผัสระหวางฟนระหวาง

ขากรรไกรบน และลาง ทีส่บสัมผัสมากตําแหนง ขณะบด
เคลื่อนเยื้อง การสบสัมผัสของฟนอยางเปนกลุมนั้น มีความ
ราบรื่น และมีแรงตาง ๆ จากการบดเคี้ยวกระจายทั่วสูทุกซี่
ที่สบสัมผัส 

guidance น (ค.ศ.1590) 1.อํานวยใหเกิดการควบคุม หรือกําหนดทิศ
ทางการเคลื่อน เปนแนวนําทาง, 2.อิทธิพลจากสัมผัส
ระหวางซี่ฟนหนาทั้งหลายระหวางขากรรไกรบน และลาง 
ที่มีตอการเคลื่อนขากรรไกรลาง, 3.รูปแบบกลไกทีอ่ยู
สวนลางของเครื่องจําลองขากรรไกร ซึ่งทําหนาที่นํา
ทางการเคลื่อนทิศตาง ๆ ตอสวนบนของเครื่องจําลอง
ขากรรไกร ด ูADJUSTABLE ANTERIOR G., 
ANTERIOR GUIDANCE, CONDYLAR G. 

guidance; anterior guidance แนวนําสวนหนา, แนวนําฟนหนา, 1. อิทธิพลของ
หนาสัมผัสของฟนหนาตาง ๆ ที่จํากัดการเคลื่อนของ
ขากรรไกรลาง, 2. อิทธิพลของหนาสัมผัสของแทงเสานํา 
(guide pin) และ สวนแนวนําสวนหนา (anterior guide 
table) ของเครื่องจําลองขากรรไกร ทีค่วบคุมการเคลื่อน
เยื้องบดเคี้ยว, 3. การสรางความสัมพันธของฟนหนา
ลักษณะที่ปองกันฟนหลังสบสัมผัสกัน  ณ การเคลื่อนเยื้อง
นอกศูนยในทุกลักษณะ, ANTERIOR PROTECTED 
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OCCLUSION, GROUP FUNCYION, MUTUALLY 
PROTECTED ARTICULATION 

guidance; posterior guidance  แนวนําสวนหลัง, แนวนําฟนหลัง 
guide pin   สวนประกอบระบบรากเทียมที่ใชใสในตําแหนง 

ที่เตรียมเจาะขณะทําการผาตัด  อุปกรณนี้ชวยในการ
กําหนดตําแหนง และทิศทางของรูเจาะ เมื่อหา
ความสัมพันธกับที่หมายของเยื่อออน และเยื่อแข็งอื่น ๆ 

guide plane 1. ระนาบทีส่รางขึ้นบนดานสบเคี้ยวของสันบันทึก 
(occlusion rim), 2. ระนาบที่นําทางใหเคลื่อนที่ (GPT-4) 

guiding plane ระนาบนํา, ระนาบใด ๆ ของซี่ฟน หรือเหงือกวาง ที่มีความ
ขนานกันมากกวาหนึ่งระนาบขึ้นไป มีการกระจายตําแหนง 
และเกิดอิทธิพลตอการบังคับทิศ การใส-ถอด ชิ้นงานฟน
ปลอมชนิดถอดได ระนาบนํานี้อาจมีอยูโดยธรรมชาติ และ/
หรือ เกิดจากการตกแตงรูปเคาใหเหมาะสมโดยเทคนิควิธี
ทางทันตกรรม 

height of contour เสนรอบซี่ฟนที่ถูกกําหนดขึ้นที่ตําแหนงปองสุด โดยเครื่อง
สํารวจทางทันตกรรม เสนรอบนี้เปนตัวกําหนดสวนปอง
สุดของรูปเคา ณ ระนาบที่กําหนดหนึ่ง ๆ  

hemimadibulectomy  การผาตัดตัดขากรรไกรลางออกซีกหนึ่ง 
hemisection การตัด การแยกฟนที่มีหลายราก โดยเฉพาะฟนกรามลาง 

จะถูกตัดที่งามรากฟน (furcation) ทําใหสามารถถอนสวน
ของฟน ทั้งสวนตัวฟน และรากฟนสวนครึ่งใดเพียงสวน
หนึ่งออกได อาจเพื่ออนุรักษสวนครึ่งที่เหลือ 

hinge axis of the mandible แนวแกนหมุนแบบบานพับของขากรรไกรลาง, ดู 
(Transverse horizontal axis, แนวแกนหมุนแนวระนาบ
ขวาง) 
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hinge axis point จุดแกนหมุน, ดู posterior reference points หรือจุดอางอิง
สวนทาย 

hinge movement  การเคลื่อนลักษณะบานพับ 
hypogeusia การไวนอยลงของประสาทรับรส, อาจใชคํา 

hypogeusesthesia ได 
I-bar clasp ตะขอแทงลักษณะคลายอักษร I, ดู clasp 
immediate 1 Something that is immediate 1.1 happens or is done 

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

 สิ่งใดที่ทันทีทันควัน ทันทีทันใด ๑. เกิดขึ้นหรือไดทําโดย
ไมชักชารีรอ ๑.๒ สิ่งที่คงอยูหรือมีในปจจุบันขณะ และ
ตองพิจารณาเกี่ยวของดวยทันทีทันควันอยางรวดเร็ว ๒. 
คุณใชคํา ทันทีทันใด ๒.๑ อธิบายถึงชวงเวลาหนึ่งที่เกิด
กอน หรือหลังเหตุการณหนึ่งเพียงเล็กนอย ๒.๓ อธิบายถึง
พ้ืนที่หรือทิศทางที่ใกลชิดกับสถานที่ใด หรือบุคคลใด ๓. 
หากคุณเอยถึง ผูใกลชิด ในครอบครัว คุณกําลังกลาวถึง
ผูคนที่มีความสัมพันธที่ใกลชิดกับคุณมาก เชน พอแม ลูกๆ 
พ่ีนองชายหญิงทั้งหลาย 
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immediate denture ฟนปลอมทั้งปากหรือฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได ที่
สรางขึ้นเพื่อใสทันทีหลังถอนฟนธรรมชาติ 

immediate lateral translation การเคลื่อนดานขางฉับพลัน, ดู IMMEDIATE 
MANDIBULAR TRANSLATION 

immediate mandibular translation  การเคลื่อนขากรรไกรลางฉับพลัน, การเคลื่อนขยับ
ทางดานขางหัวขอตอขากรรไกร ดานที่ไมไดทํางาน 
(nonworking condyle) จําเปนตองเคลื่อนในลักษณะตรง 
และเคลื่อนเขาหาดานในขณะที่เคลื่อนออกจากตําแหนง 
สบสัมพันธในศูนย 

immediate side shift   ดู IMMEDIATE MANDIBULAR TRANSLATION 
implant 1. (ค.ศ.1890) วิธีการปะหรือฝงใสวัสดุ เชน วัสดทุี่

ปรับเปลี่ยนรปูได ยาที่บรรจุเสร็จ หรือเนื้อเยื่อใด ๆ เขาสู
รางกายของผูรับ (recipient), 2. (ค.ศ. 1809) วัตถุ หรือวัสดุ
ใด ๆ เชน วัสดุที่เปลี่ยนรูปได หรือเนื้อเยื่ออ่ืนที่อาจจะนําฝง
ใส หรือปะแตเพียงบางสวน หรือทั้งชิ้นเขากับเนื้อเยื่อของ
รางกาย เพื่อการรักษา วินิจฉัย หรือเพื่อเปนชิ้นประดิษฐ  
หรือดวยวัตถุประสงคเพื่อการทดลอง  

implantology คําเรียกในอดีต ที่เปนความหมายเขาใจกันวา เปนการศึกษา
หรือศาสตรของการบูรณะและใสรากเทียมทางทันตกรรม 

immediate restoration  งานบูรณะชนิดใสหลังถอนทันที 
incisal guidance แนวนําฟนหนา, แนวนําปลายฟนหนา, เหมือน 

ANTERIOR GUIDANCE 
incisal guide สวนของเครื่องจําลองขากรรไกรที่ควบคุม และคงไวซึ่งมุม

นําฟนหนา (incisal guide angle), ดู ANTERIOR GUIDE 
TABLE 
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incisal guide angle 1. มุมนําฟนหนา, ในลักษณะของกายวิภาค คือ มุมที่เกิดขึ้น
จากการสัมผัสกันของระนาบบดเคี้ยว ในแนวสมมุติระนาบ
ดิ่งดานขาง (sagittal plane) ที่ปลายตัดของฟนตัดซี่กลางใน 
ขากรรไกรบน และขากรรไกรลาง ขณะที่ขากรรไกรทั้ง
สองนั้นมีการสบสัมผัสของฟนในลักษณะที่มีพ้ืนที่สบมาก
ที่สุด, 2. มุมที่เกิดในแนวสมมุติระนาบดิ่งดานขางระหวาง
ระนาบอางอิง และสวนระนาบเอียงของพื้นนําฟนหนา 
(anterior guide table) ในเครื่องจําลองขากรรไกรเมื่อมอง
ในแนวระนาบดิ่งดานขาง 

incisal guide pin  เสานําฟนหนา, ดู anterior guide pin (เสานําดานหนา) 
incisal guide table แทนพื้นนําฟนหนา, ดู anterior guide table (แทนพื้นนํา

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

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

 คํา interim อธิบายความถึง สิ่งใดที่ตั้งใจใหเปนสิ่งชั่วคราว 
จนกวาจะมีสิ่งใดที่ถาวรกวาไดถูกสรางขึ้นหรือจัดทําขึ้น 

interim denture  ฟนปลอมชั่วคราว, ดู interim prosthesis 
interim prosthesis ฟนปลอมติดแนนหรือถอดไดใด ๆ ทีอ่อกแบบเพื่อ 

ยกระดับดานความงาม เพื่อใหเกิดความเสถียร และ/หรือ 
การใชงานเปนระยะเวลาชวงหนึ่ง หลังจากนั้น จะถูก
เปลี่ยนทดแทนโดยชิ้นงานที่ถาวรกวา ชิ้นงานทันตกรรม
ประดิษฐดังกลาวนี้ ใชเพือ่กําหนดประสิทธิภาพ ของการ
รักษา ของแผนงานรักษาหนึ่ง ๆ หรือเพื่อกําหนดรูปแบบ 
และการใชงานของชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐที่ถาวร ที่ถูก
วางแผนนั้น ๆ , คําพอง provisional prosthesis, 

    provisonal restoration, treatment prosthesis 
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interocclusal record ชิ้นหรือรอยบันทึกระหวางดานบดเคี้ยว, รอยบันทึกของ
ตําแหนงความสัมพันธของฟนในดานตรงขามหรือ
ขากรรไกรตรงขาม, รอยบันทึกของตําแหนงสัมพันธของ
ฟน หรือขากรรไกรที่อยูตรงขาม 

intracoronal 1. ภายในรูปทรงของยอดปุมฟน และดานประชิดหรือ
แนวแกนของฟน, 2. ภายในรูปทรงปกติของซี่ฟนที่ปรากฏ
ในชองปาก 

intracoronal direct retainer หนวยยึดมีโครงสรางอยูภายในเสนกรอบซี่ฟน 
irreversible hydrocolloid ไฮโดรคอลลอยด หรือวุนที่ประกอบดวยสวนวุนแขวนลอย

(sol) ของกรดอัลจินิก ทีม่ีสถานะทางฟสิกซที่ถูกเปลี่ยน
โดยปฏิกริิยาเคมีอยางผันกลับไมได ทาํใหเกิดเปนสารที่ไม
ละลายตัวเรียกวา แคลเซี่ยมอัลจิเนต อาจเรียกชื่ออ่ืนไดวา 
อัลจิเนต, อัลจิเนตทางทันตกรรม 

jig    ชิ้นคลุมเล็ก ๆ 
Kennedy bar [Edward Kennedy, ศัลยแพทยชองปากชาวอเมริกัน] ดู 

continuous connector 
Kennedy bar connector ดู Continuous bar connector 
Kennedy classification of removable partial denture   การจําแนกชนิด ทางทันตกรรม 
    ประดิษฐ แบบหนึ่ง เมื่อขากรรไกรมีฟนไมครบ    

การจําแนกชนิดฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดโดยแบบวิธี
ของ Kennedy, กําหนดไวในปตาง ๆ เมื่อ ค.ศ. 1923, 1925, 
1928: การจําแนกชนิดของขากรรไกรที่มีฟนไมครบ
แบงยอยออกเปน 4 กลุม, กลุม 1 (class I) มีสันเหงือกวาง
อยูทายตอฟนธรรมชาตทิี่เหลือในสองซีก (ซาย-ขวา) ของ
ขากรรไกร, กลุม 2 (class II) มีสันเหงือกวางหนึ่งตําแหนง
ทายตอฟนธรรมชาติที่เหลือ, กลุม 3 (class III) พ้ืนที่สัน
เหงือกวางหนึ่งตําแหนงอยูระหวางฟนธรรมชาต,ิ กลุม 4 
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(class IV) มีพ้ืนที่สันเหงือกวางหนึ่งตําแหนงที่อยูหนาตอ
ฟนธรรมชาติที่เหลือที่มีตําแหนงผานกึ่งกลางรางกาย, 
ลักษณะสันเหงือกวางแบบตาง ๆ ที่นํามาเพิ่มเติมตอกลุม
ใหญตาง ๆทั้ง 4 กลุมนี้เรยีกวา modification spaces 
(ชองวางเพิ่มเติม) ระบบการจําแนกแบบ Kennedy นี้ นํากฎ
ของแอพพลิเกต (O.C. Applegate) มาควบคุมกําหนดรวม                                  

kinematic face-bow  ดู FACE-BOW, KINEMATIC 
laboratory remount  การยึดใหมทางหองปฏิบัติการ 
land area   พ้ืนที่ขอบนอกรอบรอยพิมพ 
lateral check bite  ดู LATERAL INTEROCCLUSAL RECORD 
lateral interocclusal record ชิ้นบันทึกการสบสัมผัสของฟน ขณะขากรรไกรเคลื่อน

เยื้องในตําแหนงซาย-ขวา 
lateral side shift การเคลื่อนขยับดานขางของขากรรไกรลาง, ดู 

MANDIBULAR TRANSLATION 
laterodetrusion   การเคลื่อนขางและลงลางของหัวขอตอขากรรไกรดาน 

ทํางาน ดู LATEROTRUSION  
lateroprotrusion การเคลื่อนยื่นสวนหัวขอตอขากรรไกรลาง ในลักษณะที่มี

องคประกอบทางขาง หรือดานขาง 
lateroretrusion  การเคลื่อนขางไปทางดานหลังของหัวขอตอขากรรไกร

ดานทํางาน 
laterosurtrusion  การเคลื่อนขางและขึ้นบนของหัวขอตอขากรรไกรดาน

ทํางาน ดู LATEROTRUSION  
laterotrusion การเคลื่อนหัวขอตอขากรรไกรในระนาบระดับ คํานี้อาจใช

รวมกับคําที่อธิบายลักษณะการเคลื่อนของหัวขอตอ
ขากรรไกรในระนาบอื่น ๆ เชน laterodetursion , 
lateroprotrusion , และ laterosurtrusion  
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line angle เสนจบ, เสนบรรจบของระนาบสองดานเมื่อมีการเตรียม
โพรงฟน (cavity preparation) 

lingual bar   ดู LINGUAL BAR CONNECTOR 
lingual bar connector  สวนเชื่อมใหญของโครงฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดที่มี 
    ตําแหนงอยูทางดานลิ้นของขากรรไกร 
lingual plate   แผนรองรับดานลิ้น, แผนดานลิ้น 
Lucia jig [Victor O. Lucia, U.S. prosthodontist] ชื่อเรียกชิ้นคลุม

ปลายฟนชนิดหนึ่ง, คําพอง ดู ANTERIOR 
PROGRAMMING DEVICE 

mandibular repositioning การทําใหวิถีเคลื่อนขากรรไกร ใหเกิดผลตอการเคลื่อนหุบ
ในลักษณะที่ถูกกําหนดไว หรือในตําแหนงที่ให
เปลี่ยนแปลง 

mandibular side shift การขยับขากรรไกรลางไปทางขาง, ดู MANDIBULAR 
TRANSLATION 

master cast   ชิ้นหลอหลัก 
master impression  รอยพิมพหลัก 
maxillary resection การผาตัดขากรรไกรบน หรือสวนของขากรรไกรบน อาจ

ใชคํา maxillectomy ได 
maxillary tuberosity  สวนสันเหงือกที่เปนกอนทางดานทายในขากรรไกรบน 
maximal intercuspal position การสบของซี่ฟนตรงขามอยางสมบูรณ ลักษณะสบระหวาง 

ปุมฟน ที่เปนอิสระจากตําแหนงหัวขอตอขากรรไกร  
บางครั้งหมายถึง ลักษณะการสบฟนเหมาะที่สุดที่ 
ตําแหนงหัวขอตอขากรรไกรอยูที่ใดที่หนึ่ง อาจเรียกวา  
MAXIMAL INTERCUSPATION, เทียบเคียงกับ  
CENTRIC OCCLUSION  

minor connector  สวนเชื่อมรอง 
minor tooth movement การเคลื่อนจัดฟนแบบยอย 
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modelling compound  วัสดุพิมพแบบชนิดหนึ่ง, อาจเรียก modelling impression 
    compound 
MRI ภาพที่เกิดจากการกําธรของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ยอมาจาก 

magnetic resonance image 
mutually protected occlusion การสบฟนประเภทปกปองซึ่งกันและกัน, อาจเรียก

mutually protected articulation 
nonanatomic tooth  ฟนที่ไมมีรูปลักษณตามกายวิภาค 
nonworking side contact สัมผัสดานไมใชบดเคี้ยวทํางาน 
obturator (ค.ศ.1727) ชิ้นงานทันตกรรมประดษิฐที่ใชปด รเูปดของ

เนื้อเยื่อ ที่รูเปดอาจเกิดขึ้นมาแตกําเนิด หรือเกิดขึ้นภายหลัง 
สวนใหญใชกับเพดานแข็ง และ/หรือ โครงสรางกระดูก
รอบซี่ฟน งานบูรณะทางทันตกรรมนี ้มักรวมถึงการใชชิ้น
ปดเพื่อการผาตัด (surgical obturator), ชิ้นปดชั่วคราว 
(interim obturator), ชิ้นปดที่แนนอน ถาวร (definitive 
obturator) 

obturator feeding aid   ชิ้นอวัยวะเทียมที่ปดชองโหว และชวยในการทานอาหาร 
occlusion rim   สันบันทึก, สวนสบบันทึก 
occlusal plane   ระนาบสบฟน 
occlusal programmer  ชิ้นโปรแกรมดานบดเคี้ยว 
occlusal ramp   ฐานพื้นเอียงดานสบฟน 
occlusal rest   ดู REST, OCCLUSAL 
occlusal scheme  รปูแบบการสบฟน, รูปแบบการสบเคี้ยว 
occlusal splint   ชิ้นเฝอกฟน, เฝอกฟน 
occlusal splinting  การเฝอกฟนระหวางดานบดเคี้ยว 
occlusion (ค.ศ. 1645) 1. การกระทํา หรือกระบวนการเคลื่อนปด 

หรือการปด หรือการหุบ, 2. ความสัมพันธสถิตระหวาง
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ดานกัด ตัด หรือดานบดเคี้ยวระหวางฟน ในขากรรไกรบน 
และฟนในขากรรไกรลาง  

occlusion rim สันบันทึก, 1. สวนหนาสัมผัสที่สรางขึ้นบนฐานฟนปลอม
ชั่วคราว หรือฐานฟนปลอมถาวร ดวยวัตถุประสงคในการ
หาความสัมพันธระหวางขากรรไกร และใชเรียงฟน, อาจ
เรียกวา record rim (สวนบันทึก, สันบันทึก) 

occlusal strap rest seat  แองเรสทเปนแถบยาวบนดานบดเคี้ยว 
orthodontic band เครื่องมือจัดฟนมีลักษณะเปนแถบปลอกโลหะ   

ทรงกระบอก 
osteoradionecrosis  การตายของกระดูกที่เกิดตอเนื่องจากการรับรังสี 
osteointegration  การประสานยึดของกระดูก, อาจใชคํา osseous integration 
osseointegrated implant รากเทียมที่กระดูกสามารถประสานยึดได 
overbite   การสบครอม, ด ูVERTICAL OVERLAP 
overdenture   ฟนปลอมครอมหลัก 
overhang (ค.ศ. 1846) วัสดุบูรณะที่เกินหรือยื่นยาวออกจากโพรงฟน 

หรือขอบของโพรงฟนที่เตรียมไว 
overlap    การครอบกัน, การครอบเหลื่อมกัน, การเหลื่อม 
palatal lift prosthesis  ชิ้นอวัยวะเทียมยกเพดานปาก 
pantographic survey  สํารวจการเคลื่อนที่ทั้งหมด 
partial denture ฟนปลอมบางสวน, ชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐที่บูรณะ

ทดแทนฟนธรรมชาติทีห่ายไป หนึ่งซี่ หรือมากกวาแต
ไมใชทั้งหมด และ/หรือ รวมกับสวนประกอบอื่น ๆ ที่อาจ
ไดรับการพยุงรับหรือเกาะยึดโดยสวนของฟนธรรมชาติ 
หรือรากเทียม หรือ ฟนปลอมแบบติดชนิดแนนชนิดตาง ๆ 
คํานี้ ควรอธิบายใหชัดเจนวา เปนฟนปลอมบางสวนชนิด
ติดแนน (fixed partial denture) หรือฟนปลอมบางสวน
ชนิดถอดได (removable partial denture) ทั้งนี้ ขึ้นกับ
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ความสามารถของผูปวยวา ถอดฟนฟนปลอมออกได
หรือไม ฟนปลอมบางสวนชนิดติดแนนสามารถถอดออก
ไดโดยทันตแพทยเทานั้น เชน ฟนปลอมบางสวนชนิดติด
แนนที่ไดรับการพยุงยึดดวยรากเทียม สามารถถูกยดึอยูโดย
กระบวนการทางเชิงกล เชน การใชสกรู ใชซีเมนตยึด  

passivity คุณสมบัติ หรือสภาวะเมื่อไมมีแรงตานหรือมีการผลักของ
ฟนหรือ เนื้อเยื่อตาง ๆ เมื่อฟนปลอมถอดไดถูกนําใสลงเขา
ที่ และไมใชมีแรงกดดันตานที่เกิดจากการบดเคี้ยว 

path of insertion, path of placement  ทิศทางที่ถูกกําหนดอยางชัดเจน เมื่อชิ้นงาน 
ทันตรรมประดิษฐจะถูกถอดหรือใสลงบนฟนหลัก, ทิศ
ทางการถอด-ใส   

physiologic occlusion  การสบฟนเมื่อมีการใชงานในลักษณะที่เกิดความราบรื่นตอ 
    ขอตอของระบบบดเคี้ยว (GPT-4) 
physiologic rest dimension มิติดิ่งขณะพัก 
physiologic rest position ตําแหนงทาพักทางสรีระ    
physiologically balanced occlusion     การสบฟนอยางไดดุล เมื่อเคลื่อนเคี้ยวไดอยาง 

ราบรื่นที่เกิดตอสรีระขอตอขากรรไกร และระบบประสาท
กลามเนื้อ (GPT-4) 

Pleasure curve [Max Pleasure, ค.ศ. 1903-1965] คําเรียกสวนโคงของ
ระดับดานบดเคี้ยว เมื่อมองมาจากดานหนาเกิดเปนเสนนูน
ขึ้นไปทางดานศีรษะ เวนแตเมื่อมองจากตําแหนงบริเวณ
ฟนกราม 

Pontic ฟนแขวน, พอนทิก, ฟนประดิษฐที่ประกอบกับฟนปลอม
ชนิดติดแนน ใชทดแทนฟนธรรมชาติที่สูญเสียไป ใช
บูรณะหนาที่ ทดแทนชองวางที่เดิมเคยเปนที่อยูของซี่ฟนที่
โผลเหนือเหงือก (Clinical crown) 

post & core   เดือยและแกน 
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posterior palatal seal   รอยผนึกดานทายของเพดาน, รอยผนึกเพดานดานทาย 
posterior reference point จุดสองจุด ที่กําหนดบนดานขางของใบหนา ที่ตําแหนง

แกนหมุนในแนวระนาบขวาง เมื่อประกอบกับจุดอางอิง
ดานหนา จะเปนแนวระนาบอางอิง 

postural position  ตําแหนงสัมพันธขากรรไกรที่เกิดขึ้นระหวางการหดตัว 
    ของกลามเนื้อมีนอยที่สุด 
precision attachment หนวยยึดชนิดแมนยํา, ตัวยึดที่ประกอบดวยสวนตัวยื่นเกาะ 

หรือตัวผู (patrix) และตัวเบาจับหรือตัวเมีย  (matrix) 
สวนตัวยื่นเกาะจะบรรจุอยูในโครงสรางของฟนหลัก 
สวนตัวเบาจับ มักบรรจุอยู หรือติดกับสวนพอนทิก หรือ
สวนโครงสรางของฟนปลอมถอดได 

proprioception   ความรูสึกรับรู ที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวและตําแหนง 
prosthetics เปนคํานามพหูพจน แตจะเปนเอกพจนหรือพหูพจน ขึ้นอยู

กับโครงสรางประโยค (ค.ศ. 1894)  ศลิปะและวิทยาการใน
การทดแทนซอมแซมสวนที่หายไปของรางกาย ดวยงาน
ประดิษฐ 

prosthetist บุคคลผูเกี่ยวของกบัการสราง/ผลิต อวัยวะหรือสวนของ
รางกาย มนุษย โดยการทดแทนดวยงานประดิษฐ 

prosthodontia   ดู PROSTHODONTICS 
prosthodontics   เปนคํานามพหูพจน แตจะเปนเอกพจนหรือพหูพจนขึ้นอยู 

กับโครงสรางประโยค (ค.ศ. 1947) สาขาทางทันตแพทย 
ศาสตรที่เกี่ยวของกับการบูรณะ หรือการคงไวซึ่งการ
ทํางานของชองปาก ความสบาย ลักษณะที่ปรากฏเห็น และ
สุขภาพของผูปวยดวยการบูรณะฟนธรรมชาติและ/หรือ
การทดแทนฟน และอวัยวะในชองปาก และอวัยวะบริเวณ
ใบหนาที่หายไปดวยชิ้นงานประดิษฐ 
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prosthodontist (ค.ศ. 1917) 1. ผูชํานาญในสาขาทันตกรรมประดษิฐ, 2. 
ทันตแพทยผูทํางานสําเร็จสมบรูณ และไดรับการศึกษาใน
ระดับสูง ดานสาขาทันตกรรมประดษิฐ และหลักสูตรนั้น
ไดรับการยอมรับอยางเปนทาง การจากองคกรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา องคกรนั้น คือ Commission on Denture 
Accrediation of the American Dental Association (คณะ
ผูวาการดานการศึกษาสาขาทันตกรรมประดิษฐแหงสมาคม
ทันตแพทยอเมริกัน), ดู Board-eligible P., Board Certified 
P., Educationally Qualified P. 

pressure indicator paste ครีมตรวจแรงกด, ครีมตรวจจุดกด (พ้ืนที่กด) 
prosthesis ; palatal lift prosthesis ชิ้นอวัยวะเทียมชวยยกเพดานปาก 
prosthesis ; speech-aid prosthesis ชิ้นอวัยวะเทียมชวยแกไขการออกเสียง 
prosthetist   ผูผลิตอวัยวะเทียม 
protrusion   (ค.ศ. 1646) ตําแหนงขาของกรรไกรลางหนา ตอตําแหนง 
    สบสัมพันธในศูนย ดู LATEROPROTRUSION 
protrusive (ค.ศ. 1676) ดันมาทางดานหนา เปนคําวิเศษณของคํา 

protrusion 
protrusive record  ดู PROTRUSIVE INTEROCCLUSAL RECORD 
protrusion   การเคลื่อนยื่นของขากรรไกรลาง 
ptereomaxillary notch area พ้ืนที่รองเทอรโกแมกซลิารี่ 
radiation stent, radiation shield ชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐในชองปาก ที่ออกแบบ 

เพื่อปกปองอวัยวะรอบขางจากรังสี ระหวางการบําบัด 
เนื้อรายบริเวณศีรษะและคอดวยรังสี อาจใชคํา lead shield, 
tongue protector 

radiograph   ภาพรังสี 
radiolucent   แสงรังสีผานได 
radiopaque   ทึบแสงรังสี     
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rebase    เปลี่ยนฐาน, การเปลี่ยนฐาน (ฟนปลอม) 
record base   ฐานบันทึก 
record rim ผิวดานบดเคี้ยวที่สรางขึ้นบนฐานบันทึก ดวยวัตถุประสงค

เพื่อบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร หรือชวยใน
การเรียงฟน อาจเรียกวา สวนสันบันทึก (occlusion rim) 

reference plane locator อุปกรณใชชวยประกอบการหาระนาบอางอิงในแนว 
    ระนาบบนใบหนาของผูปวย 
refractory (ค.ศ. 1606) ยากที่จะหลอมหรือถูกกดักรอน สามารถ

ทนทานในสภาวะ ความรอนสูง 
refractory cast   ชิ้นหลอทนไฟ, เปนชิ้นหลอที่จําลองมาจากชิ้นหลอ 

หลักหลังจากได ปดและปะขี้ผ้ึงแลว ใชวางโครงขี้ผ้ึงที่เปน 
สวนโครงสรางฟนปลอมบางสวนถอดได วัสดุที่ทําชิ้นหลอ
นี้ คือปูนลงแบบทนความรอน หรือ investment 

registration   การบันทึก 
rehabilitation   ฟนฟู, การฟนฟู 
relief    เวนชองวางดานใต, การเวนชองวางดานใต 

หมายถึงการเวนชองวางใตโครงสราง (เชน โครงยดึฟน
ปลอมถอดได) เพื่อวัตถุประสงคใหมีระยะหรือเนื้อที่ 
จํานวนหนึ่งเปนที่อยูของวัสดุที่ตองการ (เชน เรซิน่
อะคริลิก ของสวนฐานฟนปลอม) 

reline    เสริมฐาน, การเสริมฐาน (ฟนปลอม) 
remount   การนํามายึดใหม 
remount ;  laboratory remount การยดึใหม, กระบวนการนํามาประกอบยึดทาง 
    หองปฏิบัติการ 
remount ; clinical remount การยึดใหม, กระบวนการนํามาประกอบยึดทางคลินิก 
removable bridge  ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดไดที่ใสฟนบางซี่ใน 
    ขากรรไกรทีม่ีฟนเกือบครบ และสามารถถอดจากปากได 
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removable partial denture ฟนปลอมบางสวนชนิดถอดได, ฟนปลอมบางสวนถอดได 
removable prosthodontics วิชาสาขาทันตกรรมประดิษฐที่เกี่ยวของกับการใสฟนและ 

อวัยวะที่เกี่ยวของในขากรรไกรที่มีฟนไมครบของผูปวย 
โดยชิ้นงานประดิษฐที่สามารถถูกถอดออกได 

replica รอยจําลอง, การจําลอง เชน การจําลองผิวพ้ืนของ
สวนประกอบชิ้นรากเทียม เพื่อนําไปใชสรางชิ้นงานบูรณะ 

remus (เอกพจน) , remi (พหูพจน)  สวนสันดิ่งของขากรรไกร 
resin-bonded splint  เฝอกยึดที่ใชลวดแข็ง หรือโลหะหลอที่เชื่อมอยูดานหนา 
    ริมฝปาก หรอืดานลิ้นของฟนธรรมชาติ ดวยวิธีการกัดดวย 
    กรด วิธีนี้ใชเพื่อดามยึดซี่ฟนที่เคลื่อนตําแหนงไปจาก 

ตําแหนงเดิมจากความชอกช้ํา หรือซี่ฟนที่ประนีประนอม
ทางปริทันต  

rest    แองเรสท, แองรับเรสท 
rest, cingulum   เรสทบนดานเพดานฟนเขี้ยวบนที่ซิงกิวลุม (ปุมคอฟน) 
rest, incisal   เรสทบนปลายตัดฟนหนา 
rest, occlusal   เรสทบนดานบดเคี้ยว 
retainer   ตัวยึดตอเนื่องจากดานริมฝปากถึงดานลิ้น 
retainer ; direct retainer ตัวยึดหลัก, หนวยยึดหลัก 
retainer ; faciolingual continuous retainer  ตัวยึดตอเนื่องจากดานริมฝปากถึงดานลิ้น 
retainer ; indirect retainer ตัวยึดรอง , หนวยยึดรอง 
retainer ; indirect retainer ตัวยึดรอง , หนวยยึดรอง 
retainer ; swinglock retainer หนวยยึดลักษณะบานพับชนิดปดล็อคได 
retromolar pad   กอนเหงือกทายตอฟนกรามลาง 
retromylohyoid fossa  แองทายตอไมโลไฮออยด 
ridge augmentation  การเสริมสันเหงือก 
single complete denture ฟนปลอมเดี่ยว 
slurry water   น้ําลายปูน (ปลาสเตอร) 
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speech therapy   การบําบัดการออกเสียง, วจีบําบัด 
stereographic record การบันทึกการเคลื่อนขากรรไกรลาง ที่สรางรอยในชอง

ปาก หรือนอกชองปาก เมื่อมองในระนาบสามมิติ ซึ่งรอย
บันทึกตาง ๆ นี้ไดมาจากการสลักเปนรอง การกลึงตัด หรือ
การถูบนผิววัสดุของวัสดุตัวกลางที่ใชบันทึก โดยวิธีการใช
เดือยแหลม เครื่องมือกลชนิดหมุน เข็ม ซี่ฟน หรือสัน
บันทึกที่ใชขดัสี 

stomatonagtic system   ระบบเครื่องเคี้ยว 
stress director   ชิ้นควบคุมแรงเครียด, สวนควบคุมแรงเครียด 
stressbreaker   ชิ้นขจัดแรงเครียด, สวนขจัดแรงเครียด 
surgical  obturator  ชิ้นอวัยวะเทียมปดชองโหวเพื่อการผาตัด 
surgical template  แผนประกับชวยผาตัด, ชิน้ประกับชวยผาตัด 
swinglock RPD ฟนปลอมสวนชนิดถอดไดที่มีบานพับ และตัวยึดที่ปดล็อค

ได 
terminal hinge axis of mandible แนวแกนหมุนทายของขากรรไกรลาง 
terminal hinged position ตําแหนงทายสุดของแนวแกนหมุน   
tissue-conditioning material    วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ 
tissue conditioner  วัสดุปรบัสภาพเนื้อเยื่อ 
tissue conditioning  การปรับสภาพเนื้อเยื่อ 
tooth alteration  การปรับแตงฟน, การปรับรูปเคาฟน 
tooth splinting   การเฝอกฟน, การดามยึดฟนหลายซี่เขาดวยกัน 
torque    การบิดงัด, แรงบิดงัด 
transitional (1.Transitional period, stage, etc. is a period of time 

during which something or  someone is changing from 
one state to another. 2.Transitional is also used to 
describe something that happens or exists during a 
transitional period.) 
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 ๑.คือระยะเวลาหรือสถานะชวงหนึ่งที่สิ่งใด หรือบุคคลใด
กําลังเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปสูอีกสถานะหนึ่ง, ๒.เปน
คําอธิบายสิ่งใดที่เกิดขึ้น หรือไดดํารงอยูระหวางชวง
ระยะเวลา หรือชวงสถานะที่มีการเปลี่ยนแปลง 

transitional removable denture ฟนปลอมถอดไดที่ใชชั่วคราวชวงระยะเปลี่ยนแปลง 
transparent surgical template แผนประกับชวยผาตัดชนิดใส 
transverse horizontal hinge axis   เสนสมมุติโดยรอบ ซึ่งขากรรไกรลางอาจหมุนใน 

ขอบเขตของเสนสมมุตินี้ เมื่อมองในแนวภาคตัดดานขาง 
(Sagittal plane) 

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

 ๑.การรักษาหรือใหการรกัษา คือการใสใจที่ใหกับบุคคล
หรือสัตวที่บาดเจ็บหรือปวย, ๒.การรกัษาที่คุณให คือ
วิถีทางที่คุณปฏิบัติตอพวกเขาทั้งหลาย, ๓.การรักษาเนื้อไม 
หรืออาภรณ เปนตน เกี่ยวของกับการใสหรือบรรจุสาร
พิเศษใด ๆ เขาสูสิ่งนั้น ๆ เพื่อรักษาไมใหเสื่อมสลาย หรือ
ทําใหสะอาด หรือทําใหมีคุณสมบัติที่พิเศษขึ้น 

tripod marking  ไตรยางค, เครื่องหมายไตรยางค, คือเครื่องหมายที่สราง 
ไวบนสวนฐานชิ้นหลอสามตําแหนง ใชเพื่อกําหนดและ
บันทึกความสัมพันธเชิงดิ่ง หรือเชิงระนาบ ของชิ้นหลอตอ 
แขนดิ่งของเครื่องสํารวจทางทันตกรรม ทั้งนี้เพื่อชวยให
สามารถนําชิ้นหลอกลับเขาวางตําแหนงที่สัมพันธในเครื่อง
สํารวจไดที่เดิมอยางรวดเร็ว, ลกัษณะเครื่องหมาย อาจเปน
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เสนดิ่งยาว กระจายตัวรอบสวนขอบฐานชิ้นหลอ หรือ เปน
เสนขีดสั้น ๆ และเขียนเครื่องหมายวงกลมไวโดยรอบ 
กระจายตําแหนงบนระนาบเอียงของชิ้นหลอ เครือ่งหมายนี้
มักนิยมทําสามตําแหนง เพื่อวัตถุประสงคที่สามารถนําชิ้น
หลอนั้นกลบัมายึดบนแปนสํารวจ ณ ตําแหนงสัมพันธกับ
แขนดิ่งของเครื่องไดดังเดิม และอยางรวดเร็ว 

trismus    การอาปากลําบาก 
tuberosity   กอนกระดูกรอบ/ทายตอฟนกรามบน 
undercut gauge  ชิ้นวัดความคอด 
verisification   การสอบพิสูจน, งานพิสูจนสอบ 
vertical dimension  มิติดิ่ง 
vertical overlap  การครอบเหลื่อมในแนวดิ่ง 
vesibular depth  ความลึกรอยพับดานแกม หรือดานลิ้น 
wax block out   ปดและปะดวยข้ีผ้ึง 
xerostomia   ปริมาณน้ําลายลดลง 
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ขอกําหนด สมรรถนะวิชาชีพ สาขาทันตกรรมประดิษฐ ระดับทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต 
วิเชฏฐ จินดาวณิค 

บัณฑิตทันตแพทยตองสามารถวินิจฉัย วางแผนรักษา และปฏิบัติงานบูรณะรักษาทางทันต-
กรรมประดิษฐ   ใหแกผูปวยที่มีฟนธรรมชาติไมครบ ผูปวยที่มีรอยโรคหรือมีการทําลายตัวฟน ซ่ึงมี
ขอบงชี้ควรรับการบูรณะรักษาดวยงานทันตกรรมประดิษฐได งานทันตกรรมประดิษฐเหลานี้ ไดแก 
ครอบฟน   ครอบฟนและฟนเดือย   ครอบฟนและสะพานฟน   ฟนปลอมทั้งปาก   ฟนปลอมฐาน
อะคริลิกชนิดถอดได และฟนปลอมบางสวนถอดไดที่มีโครงสรางเปนโลหะหลอ และงานทันต-
กรรมประดิษฐทั้งหมดนี้เปนงานที่ไมซับซอนยุงยาก 

 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  บัณฑิตทันตแพทยตองสามารถ 
1. ประมวลขอมูลทางการแพทย และทันตแพทย เพื่อนําไปสูการวินิจฉัย และวางแผนการ

รักษาทางทันตกรรมประดิษฐ ไดอยางเปนระบบ รวมกับการรักษาทางการแพทย และทางทันตกรรม
สาขาอื่น 

2. เลือกใชทันตวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และวิธีการทางทันตกรรมประดิษฐ เพื่อบรรลุ
เปาหมายของงานทันตกรรมประดิษฐ แตละประเภทไดอยางเหมาะสม 

3. เตรียมสภาพชองปาก จัดการตอเนื้อเยื่อออน และเตรียมฟนธรรมชาติในลักษณะอนุรักษ 
เพื่อคงไวซ่ึงสุขภาพชองปาก รูปกายวิภาคและหนาที่ของโครงสรางอวัยวะที่คงเหลือได 
 4. สรางรูปแบบการสบฟนทางทันตกรรมประดิษฐ ประเภทตาง ๆ ได เชน การสบฟนในงาน
ฟนปลอมทั้งปาก การสบฟนในงานฟนปลอมบางสวนถอดได การสบฟนในงานครอบและสะพาน
ฟน 
 5. ส่ือสารกับชางทันตกรรม หรือบุคลากรอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อไดมาซึ่งชิ้นงาน
ทันตกรรมประดิษฐที่มีคุณภาพดี สวยงาม 
 6. รูจักและสามารถประยุกตใชวัสดุ   เครื่องมือ  อุปกรณ  และเขาใจขั้นตอนตาง ๆ  ทาง
คลินิกและหองปฏิบัติการ  และมีความสามารถปฏิบัติงานบางขั้นตอนทางหองปฏิบัติการทันตกรรม
ประดิษฐ 
 7. ใหความรู  แนะนําผูปวย  เร่ืองโภชนาการ  ธรรมชาติ  ขอจํากัด  และปญหาของงานทันต-
กรรมประดิษฐ สอนผูปวยใหรูจักวิธีการดูแลรักษางานทันตกรรมประดิษฐประเภทตาง ๆ และ ดูแล
สุขภาพชองปากไดอยางเหมาะสม 



หลักการ แนวคิด และขอปฏิบัติ ในงานทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ.๒๕๓๒, ประมวลศัพททนัตกรรมประดิษฐ, สมรรถนะวิชาชพี:        วิเชฏฐจินดาวณิค 155

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

 8. ติดตามผล  ประเมินผล  วิเคราะหคุณภาพงานทันตกรรมประดิษฐ  และตระหนักรูถึง
ธรรมชาติ คุณสมบัติ ขอบกพรอง  ความเสื่อมคุณภาพงานทันตกรรมประดิษฐ 
 9. ซอมแซม   ดัดแปลง  แกไข  ร้ือถอน  ฟนปลอมประเภทตาง ๆ  ใหแกผูปวยได  เชน  เติม
ตะขอ  ซอมฟนปลอมที่แตกหัก  เสริมฐานฉาบฐาน  เตมิฟนปลอม  ร้ือครอบและสะพานฟน  เปนตน 

10.หากเปนงานทันตกรรมประดิษฐที่ซับซอนและยากเกินกําลัง บัณฑิตมีความสามารถสงตอ
ผูปวยใหผูที่มีความสามารถเหมาะสมกวาได 
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