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การท าฟันเทียมทั้งปากในผู้ป่วยที่สันเหงือกบนเปน็สันเหงือกน่วม 

(Complete Denture in Flabby Ridge Patient) 
 

นางสาวณปภา ศักดิ์สุจริต 
โรงพยาบาลสกลนคร 

 
บทคัดย่อ 

สันเหงือกน่วม  คือ สันเหงือกที่ขยับได้หรือมีความยืดหยุ่นอย่างมาก พบมากที่ด้านหน้าขากรรไกรบน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฟันธรรมชาติหน้าล่างสบกับฟันเทียมบนในกลุ่มอาการร่วม(Combination syndrome) 
อาจเกิดจากได้รับแรงมากเกินไป หรือการสบฟันไม่เสถียร ท าให้เกิดเนื้อเยื่อเจริญเกินแทนกระดูกเบ้าฟัน เมื่อมีแรง
บดเคี้ยวมากระท าแรงนั้นจะท าให้เนื้อเยื่อรองรับฟันเทียมและฟันเทียมเคลื่อน เป็นผลให้สูญเสียผนึกขอบ 
สันเหงือกน่วมพบที่ขากรรไกรบน 24%และพบในขากรรไกรล่าง 5% ถ้าสันเหงือกน่วมมีขนาดเล็กอาจใช้วิธีการ
พิมพ์แบบเลือกกด หากมีขนาดใหญ่ให้ท าการผ่าตัดก่อนการใส่ฟันเทียม    

บทความนี้เป็นรายงานผู้ปุวยหญิงไทยอายุ 70 ปี มาด้วยเจ็บเหงือกบริเวณด้านท้ายสันเหงือกล่าง
ด้านขวาเนื่องจากไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร ตรวจในช่องปากพบสันเหงือกไร้ฟันบนล่าง โดยมีลักษณะสันเหงือกน่วม
บริเวณด้านหน้าของสันเหงือกบน จากภาพถ่ายรังสีไม่พบความผิดปกติในกระดูกขากรรไกรบนและล่าง ทันตแพทย์
จึงเสนอแนวทางการรักษาโดยการท าฟันเทียมทั้งปากบนล่าง ฟันเทียมบนใช้วิธีการพิมพ์ปากแบบพิเศษคือการลด
แรงกด(Mucostatic Impression) โดยการใช้ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคลแบบมีช่อง(Window Tray) เพ่ือไม่ให้สัน
เหงือกน่วมขยับในขณะพิมพ์ปาก จากการติดตามผลการรักษาโดยการนัดกลับมาภายหลังใส่ฟันเทียมไป 24 ชั่วโมง 
พบว่ามีรอยแผลกดจากการที่ขอบฟันเทียมยาวเกินไปที่บริเวณเนื้อเยื่อเกาะยึดด้านริมฝีปาก ทันตแพทย์ท าการกรอ
แก้ไข นัดติดตามผลการรักษาต่อภายหลังจากใส่ฟันเทียมไป 1 สัปดาห์และ 2 สัปดาห์ พบว่าสามารถใช้ฟันเทียมได้ดี 
เคี้ยวอาหารได้ ไม่หลวมหลุด 

ที่มาของปัญหา : สันเหงือกน่วมขยับได้และมีความยืดหยุ่นมาก ดังนั้นเมื่อมีแรงบดเค้ียวมากระท า แรงนั้นจะท าให้
เนื้อเยื่อรองรับฟันเทียมและฟันเทียมเคลื่อน สูญเสียผนึกขอบ ฟันเทียมจึงไม่สามารถใช้งานได้ดี  

วัตถุประสงค์ : เพ่ืออธิบายกระบวนการท าฟันเทียมถอดได้ทั้งปากบนล่างในกรณีที่สันเหงือกบนเป็นสันเหงือกน่วม 
ใช้วิธีการพิมพ์ปากแบบเลือกกด (Selective Impression) โดยใช้ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคลเป็นแบบมีช่องเปิด 
(Window Tray) 
รูปแบบการศึกษา : กรณีศึกษา 
ผลการศึกษา :ผู้ปุวยรายนี้มาด้วยอาการเจ็บเหงือกเนื่องจากไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร ตรวจในช่องปากพบว่าสันเหงือก
บนเป็นสันเหงือกน่วม ได้รับการวินิจฉัยเป็นสันเหงือกไร้ฟันบนและล่าง ทันตแพทย์จึงเสนอแนวทางการรักษาโดย 

รายงานกรณีศึกษา 
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ท าฟันเทียมถอดได้ทั้งปากบนล่างในกรณีที่สันเหงือกบนเป็นสันเหงือกน่วม ใช้วิธีการพิมพ์ปากแบบเลือกกด 
(Selective Impression) โดยใช้ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคลเป็นแบบมีช่องเปิด (Window Tray) จากการติดตาม
ผลการรักษาในระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า สามารถใช้งานฟันเทียมได้ดี เคี้ยวอาหารได้ ไม่หลวมหลุด 
ค าส าคัญ : สันเหงือกน่วม (Flabby Ridge), ถาดพิมพ์ปากแบบมีช่อง (Window tray) 

บทน า 

สันเหงือกน่วม (Flabby Ridge) คือ สันเหงือกที่ขยับได้หรือมีความยืดหยุ่นอย่างมาก พบมากที่ด้านหน้า
ขากรรไกรบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฟันธรรมชาติหน้าล่างสบกับฟันเทียมบนในกลุ่มอาการร่วม(Combination 
syndrome) อาจเกิดจากได้รับแรงมากเกินไป หรือการสบฟันไม่เสถียร ท าให้เกิดเนื้อเยื่อเจริญเกินแทนกระดูกเบ้า
ฟัน เมื่อมีแรงบดเคี้ยวมากระท า แรงนั้นจะท าให้เนื้อเยื่อรองรับฟันเทียมและฟันเทียมเคลื่อน สูญเสียผนึกขอบ 
สันเหงือกน่วมพบที่ขากรรไกรบน 24% และพบในขากรรไกรล่าง 5% ถ้าสันเหงือกน่วมมีขนาดเล็กอาจใช้วิธีการ
พิมพ์แบบเลือกใช้แรงกด หากมีขนาดใหญ่ให้ท าการผ่าตัด1 

ในผู้ปุวยฟันเทียมทั้งปากที่มีสันเหงือกน่วม แรงจากการบดเคี้ยวอาจน าไปสู่เกิดการขยับของเนื้อเยื่อใน
บริเวณท่ีรองรับฟันเทียม น าไปสู่การสูญเสียการยึดติดของฟันเทียม แรงที่เกิดจากการพิมพ์ปากด้วยวิธีปกติอาจท า
ให้เกิดการเสียรูปของเนื้อเยื่อที่ขยับได้ในบริเวณดังกล่าว ในอดีตได้มีการน าเสนอวิธีพิเศษต่าง ๆ ในการพิมพ์ปาก
เพ่ือที่จะก าจัดผลไม่พึงประสงค์ (adverse effect) ที่พบจากสันเหงือกน่วม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการยึดติด
และเสถียรภาพของฟันเทียมทั้งปาก2  

ส่วนรองรับ(Support) หมายถึง ส่วนที่ท าหน้าที่ต้านทานการเคลื่อนของฟันเทียมสู่เนื้อเยื่อข้างใต้ใน
แนวดิ่ง ส่วนรองรับฟันเทียมที่ดีได้จากเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกข้างใต้ที่มีคุณภาพ ส่วนรองรับควรมีขอบเขตกว้าง 
โดยไม่กีดขวางการท างานของกล้ามเนื้อภายในปาก การขยายขอบเขตของส่วนรองรับฟันเทียมให้กว้างและช่วยลด
แรงลงสู่เนื้อเยื่อข้างใต้ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เป็นการลดการบาดเจ็บ หรือสลายของกระดูก คุณภาพและขอบเขตของ
ส่วนรองรับได้มาจากการพิมพ์แบบและวัสดุพิมพ์แบบที่ดี ส่วนรองรับฟันเทียมประกอบด้วย เนื้อเยื่ออ่อน และ
เนื้อเยื่อแข็ง3 

การพิมพ์ปากแบบเลือกใช้แรงกด (Selective Pressure impression) Boucher ในปี 1951 กล่าวว่า
เนื้อเยื่อและกระดูกรองรับฟันเทียมแต่ละต าแหน่งมีความสามารถรับแรงบดเคี้ยวต่างกัน ฟันเทียมควรสัมผัส
เนื้อเยื่อส่วนที่รับแรงบดเคี้ยวได้ ส่วนที่ไม่สามารถรับแรงบดเคี้ยวให้ผ่อนแรงกดบริเวณนั้น จึงได้มีการรวมวิธีการ
พิมพ์แบบใช้แรงกด และวิธีการพิมพ์แบบใช้แรงน้อยสุดเข้าด้วยกัน เรียกวิธีการพิมพ์แบบนี้ว่า การพิมพ์แบบ
เลือกใช้แรงกด แนวคิดของการพิมพ์แบบนี้ เพ่ือคงสภาพเนื้อเยื่อร่วมกับการให้มีการยึดอยู่ตลอดจนก่อให้เกิดแรง
กดน้อยที่สุด ซึ่งไม่เกินขีดจ ากัดการทนทานของเนื้อเยื่อได้ โดยพิจารณาถึงสภาพเนื้อเยื่อ และกระดูกที่รองรับ ฟัน
เทียมที่สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ต่างกัน กล่าวคือเยื่อเมือกที่ปกคลุมส่วนรองรับ ฟันเทียมมีความหนาและ
ความสามารถถูกบีบอัดได้(Compressibility) แตกต่างกันในแต่ละต าแหน่ง กระดูกรองรับข้างใต้เนื้อเยื่ออาจเป็น
กระดูกพรุน หรือกระดูกทึบ หรือมีผิวขรุขระ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อความสามารถในการรับแรงบดเคี้ยวของฟันเทียม 
ส่วนรองรับที่สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ดีเช่น เชิงขากรรไกรล่าง ฐานฟันเทียมควรวางแนบกับเนื้อเยื่อบริเวณนั้น 
ดังนั้นจึงควรเลือกพิมพ์แบบใช้แรงกด (เพ่ือบันทึกเนื้อเยื่อบริเวณนั้นในขณะใช้งาน) ในขณะที่ส่วนรองรับใดที่ไม่
สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ดีเช่นสันเหงือกล่าง ยอดเหงือกที่แหลม ปุุมกระดูก รูที่เส้นประสาทผ่านออกมา รอยย่น
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เยื่อเมือกแนวประสานกลางเพดาน จะเลือกพิมพ์แบบใช้แรงกดน้อยที่สุด (เพ่ือบันทึกเนื้อเยื่อบริเวณนั้นในขณะพัก) 
โดยBoucher ออกแบบถาดพิมพ์ให้สัมผัสเนื้อเยื่อบริเวณที่รับแรงได้ และผ่อนแรงกด(มีระยะที่ว่าง) บริเวณที่ไม่
สามารถรับแรงได้ บริเวณที่ผ่อนแรงกดฐานฟันเทียมจะไม่แนบกับเยื่อเมือกขณะพัก และขณะใช้งานฐานฟันเทียม
บริเวณนั้นจะไม่บีบอัดเยื่อเมือกมากเกินไป การพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ฟันเทียมมีการยึดอยู่และเสถียรภาพที่ดี 

การพิมพ์แบบเลือกใช้แรงกดสามารถกระท าได้โดย 

1.พิมพ์แบบเบื้องต้น ด้วยคอมเพานด์พิมพ์แบบ ขูดผิวด้านเนื้อเยื่อของรอยพิมพ์แบบบริเวณที่ไม่สามารถ
รับแรงบดเคี้ยวได้ จากนั้นท าการพิมพ์แบบวอช (Wash impression) ด้วยปลาสเตอร์พิมพ์แบบหรือวัสดุพิมพ์แบบ
ที่มีความหนืดต่ า เพ่ือลดแรงกดขณะพิมพ์บริเวณท่ีต้องการผ่อนแรงกด 

2.ท าถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล โดยออกแบบถาดพิมพ์ ต าแหน่งและขนาดของระยะที่ว่าง รวมถึงมีรูระบาย
(Escape hole) แตกต่างกัน ซึ่งการใช้ถาดพิมพ์แบบเฉพาะบุคคลเป็นที่นิยมมากกว่าวิธีแรก เนื่องจากก าหนดความ
หนาของวัสดุพิมพ์แบบแต่ละต าแหน่งได้แน่นอน โดยใช้ความหนาของขี้ผึ้งแผ่นเป็นตัวก าหนด ท าให้เกิดการบีบอัด
ที่แตกต่างกัน4   

การพิมพ์ปากแบบมีช่องเปิด (modified window technique) เป็นการพิมพ์ปากด้วย วิธีดัดแปลงเจาะ
เปิดหน้าต่างในบริเวณสันเหงือกน่วม เพ่ือไม่ให้บริเวณเนื้อเยื่อน่วมถูกแรงกระท าจากการใส่ถาดพิมพ์ปาก และแรง
กดทับของวัสดุพิมพ์ที่อาจท าให้เนื้อเยื่อเปลี่ยนรูปร่างในระหว่างการพิมพ์5  

ในผู้ปุวยที่สูญเสียมิติในแนวดิ่งทันตแพทย์ต้องสร้างมิติแนวดิ่งในการสบฟันขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจาก
ความสัมพันธ์ต่างๆบนใบหน้าผู้ปุวยเอง โดยต้องมีการตรวจสอบหาต าแหน่งส าคัญดังนี้ 

1.การลองหาความอูมนูนของแท่งกัดบน 

2.การหาต าแหน่งปลายฟันหน้าบน 

3.การหาแนวระนาบสบฟันบน 

4.การลองความอูมนูนแท่งกัดล่าง 

5.การหาต าแหน่งปลายฟันหน้าล่าง 

6.การหาระนาบสบฟันล่าง 

การปรับความเอียงระนาบสบฟันของแท่งกัดบนท าได้โดยใส่เครื่องมือปรับระนาบน าฟอกซ์ (Fox’s plane 
guide) ให้แผ่นแนบกับด้านสบของแท่งกัดเพ่ือดูการเอียงของระนาบสบเทียบกับกายวิภาคบนใบหน้า 

1.ด้านสบแท่งกัดบนด้านหน้าควรขนานกับแนวระนาบที่ตั้งฉากกับแนวกลางใบหน้า โดยใช้แนวระหว่างรู
เปิดม่านตา (interpupillary line) เป็นแนวอ้างอิง ปรับให้ขนานกับแนวนี้ กรณีรูม่านตาไม่อยู่ในระดับเดียวกัน  
ให้ปรับขนานกับแนวระนาบโดยตรง 

2.ระนาบสบแท่งกัดด้านข้าง ปรับให้ขนานกับแนวปีกจมูก-ติ่งหูรูหู (ala-tragus line) ซึ่งเป็นแนวระหว่าง
ขอบล่างของปีกจมูกไปยังจุดใดจุดหนึ่งของติ่งหน้ารูหู ซึ่งเชื่อว่าระนาบสบของฟันธรรมชาติขนานกับแนวนี้ ถ้าไม่
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ขนานจะท าให้ฟันทียมที่ได้เสียเสถียรภาพ เช่น ถ้าด้านหลังสูงไป ฟันเทียมล่างจะโดยลิ้นดัน ให้เสียเสถียรภาพ 
ความยาวแนวดิ่งของแท่งกัดบนบริเวณฟันกรามบนซี่ที่หนึ่งควรต่ ากว่ารูเปิดท่อน้ าลายสเตนเซนประมาณ ¼ นิ้ว ุ6 

เมื่อทันตแพทย์ตรวจสอบความสัมพันธ์ต่างๆได้ครบถ้วนแล้วจึงท าการบันทึกความสัมพันธ์ที่สร้างได้ขึ้น
ใหม่นี้ในต าแหน่งความสัมพันธ์ในศูนย์(Centric relation) แล้วจึงท าการเรียงฟันขึ้นมาทดแทนฟันธรรมชาติเดิม7 
โดยสร้างการสบฟันแบบได้ดุล 2 ข้าง (Bilateral balance occlusion) เพ่ือสร้างให้เกิดเสถียรภาพในการบดเคี้ยว 
เนื่องจากในฟันเทียมแรงบดเคี้ยวที่เกิดข้ึนในด้านใดด้านหนึ่งจะส่งผลต่อฟันเทียมทั้ง 2 ด้าน การเรียงฟันแบบได้ดุล
ทั้งสองข้างจึงลดปัญหาเรื่องฟันเทียมไม่มีเสถียรภาพได้8 

การสบเรียงฟันแบบสบเฉพาะปุุมฟันด้านลิ้น (lingualized occlusion) คือลักษณะการสบฟันที่ปุุมฟัน
ด้านลิ้นของฟันในขากรรไกรบนสบลงกับด้านสบฟันของฟันในขากรรไกรล่างทั้งในด้านดุล (balancing side) หรือ
ด้านไม่ใช้งาน (non-working) สัมผัสสบลักษณะนี้เป็นการลดผิวสัมผัสขณะสบสถิต และขณะเคลื่อนเคี้ยวด้วยหวัง
ลดแรงกระท าต่อชิ้นฟันเทียม ที่ส่งอิทธิพลให้ชิ้นฟันเทียมเคลื่อนแนวระนาบ การสบฟันแบบปุุมด้านลิ้นจะใช้ฟัน
ตามรูปกายวิภาค (anatomic teeth) ในฟันเทียมบน และใช้ฟันไร้ปุุม (zero-cusp teeth)หรือกึ่งไม่กายวิภาค
(semi anatomic teeth) ในฟันเทียมชิ้นล่าง เพ่ือลดปริมาฌแรงที่กระท าบนพ้ืนเอียงด้านสบ ส่งผลให้การขยับ 
เผยอ และการพลิกตัวของฐานฟันเทียมขณะใช้งานลดลง ลดแรงกดท าลายเยื่ออ่อน และเยื่อแข็งใต้ฐานฟันเทียม9  

วัตถุประสงค์ : เพ่ืออธิบายกระบวนการท าฟันเทียมถอดได้ทั้งปากบนล่างในกรณีที่สันเหงือกบนเป็นสันเหงือกน่วม 
ใช้วิธีการพิมพ์ปากแบบเลือกกด (Selective Impression) โดยใช้ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคลเป็นแบบมีช่องเปิด 
(Window Tray) 
 
วิธีด าเนินการศึกษา  

- เก็บข้อมูลผู้ปุวย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการตรวจภายนอกช่องปาก ตรวจภายในช่องปาก ข้อมูล
ภาพถ่ายรังสี พิมพ์ปากเพ่ือน ามาท าเป็นแบบจ าลองฟัน ท าการวินิจฉัยโรค และการวางแผนการ
รักษา 

- วางแผนการรักษาโดยการท าฟันเทียมทั้งปาก ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบเลือกแรงกด โดยใช้ถาดพิมพ์
ปากแบบมีช่อง อธิบายขั้นตอนการรักษา ค่าใช้จ่ายให้ผู้ปุวยรับทราบ 

- ท าการพิมพ์ปากเพ่ือน ารอยพิมพ์ไปท าถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล โดยขากรรไกรบนท าเป็นถาดพิมพ์แบบ
มีช่อง ขากรรไกรล่างท าเป็นถาดพิมพ์แบบไม่มีระยะห่าง ท าการปั้นขอบและพิมพ์ขั้นสุดท้าย ลอง
แท่งกัด บันทึกการสบฟัน ลองฟัน และใส่ฟันเทียมให้ผู้ปุวยตามล าดับ  

- นัดผู้ปุวยเพื่อติดตามผลภายหลังจากใส่ฟันเทียม 24 ชั่วโมง 1 สัปดาห์ และ 2 สัปดาห์ 
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พยาธิสภาพการรักษาและการพยาบาลที่ส าคัญ 
ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ปุวยหญิงไทยอายุ 70 ปี ภูมิล าเนา อ.เมือง จ.สกลนคร สิทธิการรักษา บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
อาการส าคัญ 

มาพบทันตแพทย์เนื่องจากไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหาร ขาดความม่ันใจ 
ประวัติทางการแพทย์ 

ผู้ปุวยปฏิเสธโรคทางระบบ ปฏิเสธการแพ้ยา,อาหาร 
ตรวจภายนอกช่องปาก 

ไม่พบความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าและกระดูกขากรรไกร มีความสมมาตรของใบหน้าทั้งซ้ายและ
ขวา อ้าปากได้ปกติ คล าไม่พบความผิดปกติของต่อมน้ าเหลืองบริเวณใบหน้าและล าคอ  
ใบหน้าเป็นรูปไข่ (Oviod Shape)  
สูญเสียความสูงของใบหน้า (loss of vertical dimension),มุมปากตก,รอยพับระหว่างแก้มและริมฝีปาก
ลึก(nasolabial fold) 

 

 

ตรวจภายในช่องปาก 
ขากรรไกรบน(Upper Arch) 
-รูปร่างสันเหงือก รูปแบบโค้ง (Arch form) แบ่งตาม House (ค.ศ.1958) ได้เป็นแบบสอบ (taper) 
-ยอดโค้งเพดานปาก ประเภทที่1 มีลักษณะเหลี่ยมจนถึงโค้งมน  
-ปุุมกระดูกเพดานปาก ขนาด 1.5*1.5 เซนติเมตร  
-สันเหงือกน่วม บริเวณสันเหงือกด้านหน้า ขนาดประมาณ 1*2 เซนติเมตร 
-เนื้อเยื่อยึดริมฝีปาก(Labial Frenum)เกาะอยู่ในระดับกลาง 
-เนื้อเยื่อยึดด้านแก้ม(Buccal Frenum)เกาะอยู่ในระดับต่ า 

รูปที่1 แสดงภาพถ่ายนอกช่องปาก ไม่พบความผิดปกติใดๆ 
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ขากรรไกรล่าง(Lower Arch) 

-รูปร่างสันเหงือก รูปแบบโค้ง(Arch form) แบ่งตาม House ได้เป็นแบบสอบ (taper)  
-ไม่มีปุุมกระดูก 
-เนื้อเยื่อยึดริมฝีปาก(Labial Frenum)เกาะอยู่ในระดับต่ า 
-เนื้อเยื่อยึดด้านแก้ม(Buccal Frenum)เกาะอยู่ในระดับปานกลาง 
-เนื้อเยื่อยึดด้านลิ้น(Lingual Frenum)เกาะอยู่ในระดับต่ า 

                               

 
 
ความสัมพันธ์ขากรรไกรบนล่าง 
-สูญเสียมิติแนวดิ่ง(loss of vertical dimension) 
-Class I Relation 

 
 
 

รูปที่2 แสดงภาพถ่ายขากรรไกรบนท่ีมีลักษณะสันเหงือกแบบสอบและมลีักษณะสันเหงือกน่วม บริเวณด้านหน้า 

รูปที3่ แสดงภาพถ่ายในช่องปาก ขากรรไกรล่างที่มลีักษณะสันเหงือกรูปสอบ 
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การตรวจภาพถ่ายรังสี Panoramic film 
ไม่พบรากฟันตกค้าง ไม่มีรอยโรคในกระดูกขากรรไกรทั้งบนและล่าง และมีการละลายตัวของกระดูกใน
ขากรรไกรล่างด้านท้าย  

 

 

 
การวินิจฉัยโรค 
 Upper&Lower normal edentulous ridge 
การวางแผนการรักษา 

อธิบายถึงปัญหาของสันเหงือกที่พบให้ผู้ปุวยทราบ โดยอธิบายแนวทางการรักษา ได้แก่ การใส่ฟันเทียม   
ทดแทนฟันทั้งปาก โดยพิมพ์แบบเนื้อเยื่อน่วมด้วยวิธีใช้ถาดพิมพ์มีช่อง(window tray impression technique) 
อธิบายถึง ข้อดี ข้อเสีย ขั้นตอนการรักษา จ านวนครั้งในการมารับการรักษาและค่าใช้จ่ายให้ผู้ปุวยรับทราบ  
การรักษา 

- พิมพ์ปากขั้นต้นด้วยวัสดุอัลจิเนตเพ่ือท าแบบจ าลองการศึกษา และน าแบบจ าลองการศึกษาไปท า
ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล ท าเป็นถาดพิมพ์มีช่อง(window tray)ในขากรรไกรบนโดยท าเป็นช่อง
บริเวณที่เป็นสันเหงือกน่วม และท าเป็นถาดพิมพ์แบบไม่มีระยะที่ว่าง(Close fitting tray)ใน
ขากรรไกรล่าง 

- ปั้นขอบด้วยคอมเพานด์พิมพ์แบบแท่ง(Green Stick Compound)ทั้งขากรรไกรบนและล่าง 
หลังจากนั้นทาสารยึดติด(Tray Adhesive)  

- พิมพ์ปากข้ันสุดท้ายด้วยวัสดุโพลีอีเทอร์ในขากรรไกรบนและล่าง  
- น ารอยพิมพ์ปากบนไปตัดเอาโพลีอีเทอร์ส่วนเกินที่ตรงกับช่องว่างออก แล้วน ากลับเข้าในปากวางลง

ให้แนบสนิทกับสันเหงือกไร้ฟัน ท าการพิมพ์ในส่วนสันเหงือกน่วมด้วยวัสดุโพลีไวนิล ไซโลเซน ชนิด
ไลท์บอดี้ โดยใช้ปืนฉีดค่อยๆฉีดโหลดเข้าไปบนสันเหงือกน่วม ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่มีแรงกดเพ่ือไม่ให้สัน
เหงือกน่วมเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปในขณะพิมพ์ กดถาดพิม์ให้แนบสนิทและนิ่งเพ่ือไม่ให้เกิด

รูปที4่ แสดงภาพถ่ายรังสี Panoramic film ไม่พบรากฟันตกค้าง ไม่มีรอยโรคในกระดูกขากรรไกรทั้งบนและล่าง 
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เป็นขั้นระหว่างวัสดุพิมพ์โพลีอีเทอร์ และโพลีไวนิลไซโลเซนชนิดไลท์บอดี้ เมื่อวัสดุแข็งตัวแล้วจึงน า
รอยพิมพ์ออกมาเช็คความครอบคลุมและดูรอยต่อระหว่างวัสดุพิมพ์ทั้ง2 ว่ามีความเรียบเสมอกันไม่
เป็นขั้น 

- น ารอยพิมพ์ขั้นสุดท้ายส่งแลปเพ่ือท าการเทแบบท าเป็นแบบจ าลองหลักและท าแท่งกัดทั้งบนล่าง 
- ลองแท่งกัดขี้ผึ้ง หาระนาบสบฟันรวมทั้งระยะมิติแนวดิ่ง(Vertical Dimension) บันทึกการสบฟันใน

ต าแหน่งความสัมพันธ์ในศูนย์ (Centric Relation)ด้วยAluwax และเลือกสีฟัน(Yamahashi A3.5) 
รูปร่าง Ovoid 

- ส่งเรียงฟันแบบการสบฟันเฉพาะปุุมด้านลิ้น(lingualized occlusion) 
- ลองฟันในผู้ปุวย ตรวจสอบความถูกต้องระยะมิติแนวดิ่ง การสบฟันถูกต้องในต าแหน่งความสัมพันธ์

ในศูนย์ ประเมินความสวยงาม การออกเสียง ส่งแลป 
- ใส่ฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้ปุวย ตรวจสอบการสบฟัน มิติแนวดิ่ง และการออกเสียงอีกครั้ง แนะน า

การดูแลสุขภาพช่องปาก และการท าความสะอาดฟันเทียม 
- นัดผู้ปุวยมาติดตามผลการรักษาจนผู้ปุวยสามารถถใช้งานฟันเทียมได้ด ี

 

 

 
(ก) (ข) 
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(ค) (ง) 

(จ) (ฉ) 

(ช) 
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รูปที5่ แสดงภาพขั้นตอนการพิมพ์ปากข้ันต้นและการปั้นขอบฟันเทยีม 

ก. รอยพิมพ์สันเหงือกไร้ฟันบนด้วยอัลจิเนต 
ข. รอยพิมพส์ันเหงือกไร้ฟันล่างดว้ยอัลจิเนต 
ค. แบบจ าลองการศึกษาสันเหงือกไร้ฟันบน 
ง. แบบจ าลองการศึกษาสันเหงือกไร้ฟันล่าง 
จ. ถาดพิมพ์ปากบนแบบมีช่อง(window tray) 
ฉ. ถาดพิมพ์ปากล่างแบบไม่มรีะยะที่ว่าง(close fitting tray) 
ช.ปั้นขอบถาดพิมพ์ปากบนล่างด้วยคอมเพานด์พิมพ์แบบแท่งและทาสารช่วยยดึส าหรับวสัดุพิมพ์ปาก 

รูปที6่ แสดงภาพขั้นตอนการพิมพ์ปากข้ันสุดท้ายในสันเหงือกไร้ฟันบน 

ก. รอยพิมพ์สันเหงือกไร้ฟันบนด้วยวัสดุพอลิอีเทอร ์
ข. น าถาดพิมพ์แบบช่องที่พิมพ์ขั้นสุดท้ายแล้วกลับเข้าไปวางบนสันเหงือกไร้ฟันให้เข้าท่ีเดมิ 
ค. การพิมพ์แบบวอช(wash impression)ด้วยวัสดโุพลีไวนลิไซโลเซนแบบไลท์บอดี ้
ง. รอยพิมพ์ข้ันสุดท้ายหลังพิมพ์แบบวอชแล้ว 
 

(ก) (ข) 

(ค ) (ง) 
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รูปที7่ แสดงภาพรอยพิมพ์ปากขั้นสุดท้ายในสันเหงือกไร้ฟันบนและล่าง 

 

(ก) 

(ข) 
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ผลการรักษาและการติดตามผลการรักษา 

- นัดผู้ปุวยมาติดตามอาการหลังจากใส่ฟันเทียมไป 24 ชั่วโมง พบว่าผู้ปุวยสามารถใช้ฟันเทียมเคี้ยว
อาหารได้ฟันเทียมไม่หลวมหลุด แต่มีจุดกดเจ็บเป็นแผลที่บริเวณเนื้อเยื่อเกาะยึดด้านริมฝีปาก
(Labial Frenum) ในสันเหงือกไร้ฟันบน ท าการกรอฐานฟันเทียมด้านหน้าต าแหน่งเว้าเนื้อเยื่อเกาะ
ยึดเพิ่ม ให้ผู้ปุวยกลับไปลองใช้งานใหม่ 

(ง) 

(ค) 

รูปที8่ แสดงภาพขั้นตอนการลองแท่งกัด ลองฟัน และใส่ฟัน 

ก. ขั้นตอนการลองแท่งกัดโดยปรบัระนาบสบแท่งกัดด้านข้างให้ขนานกับ ala-targus line และปรับ
ระนาบสบแท่งกัดด้านหน้าให้ขนานกับ interpupillary line ก าหนดจุดกึงกลางใบหน้า(Midline) 
ข. ขั้นตอนการลองแท่งกัด การประเมินsmile line ของผู้ปุวย 
ค. ขั้นตอนการลองฟัน 
ง. ขั้นตอนใส่ฟัน 
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- นัดผู้ปุวยมาติดตามอาการหลังจากใส่ฟันเทียมไป 1 สัปดาห์ พบว่ารอยแผลที่เกิดจากฟันเทียมกดทับ
บริเวณเนื้อเยื่อเกาะยึดหายแล้ว ผู้ปุวยสามารถใช้งานฟันเทียมได้ดี เคี้ยวอาหารได้ ฟันเทียมไม่หลวม
หลุด 

- นัดผู้ปุวยมาติดตามอาการหลังจากใส่ฟันเทียมไป 2 สัปดาห์ ผู้ปุวยปรับตัวได้ดีกับการใส่ฟันเทียม 
สามารถพูดคุย ออกเสียงได้ชัด  

- นัดผู้ปุวยมาติดตามผลการรักษาทุกๆ6 เดือน 

 

 

ผลการศึกษา 

การใส่ฟันเทียมทั้งปากให้ประสบความส าเร็จมีองค์ประกอบหลายประการคือฟันเทียมต้องมีการยึดอยู่
(Retention) ที่ดีเพ่ือให้ผู้ปุวยมีความสามารถใช้ในการพูดกลืน โดยฟันเทียมไม่ขยับหลุดซึ่งความสามารถต้านทาน
การหลุดจากแรงในแนวดิ่งนั้นเกิดจากส่วนผิวสัมผัสของฐานฟันเทียม (Tissue surface) กับพ้ืนผิวด้านเนื้อเยื่อของ
สันเหงือก นอกจากนี้ฟันเทียมต้องมีส่วนรองรับ (Support) ที่ดีโดยมีพ้ืนที่รองรับแรงและมีการกระจายแรงอย่าง
เหมาะสมเพ่ือช่วยต้านแรงในแนวดิ่งของฟันเทียมลงสู่สันเหงือก และปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือฟันเทียมต้องมี
เสถียรภาพ (Stability) ที่ดีซึ่งจะสามารถช่วยต้านทานแรงในแนวระนาบและแรงบิดหมุน (Horizontal and 
rotational force) ได้ ท าให้ผู้ปุวยมีความรู้สึกสบายขณะบดเคี้ยวอาหาร โดยพบว่าฟันเทียมที่ขาดเสถียรภาพจะ
ส่งผลต่อส่วนรองรับและการยึดอยู่ของฟันเทียมอาจท าให้เกิดแรงกระท าที่ไม่เหมาะสมต่อสันเหงือกขณะใช้งานฟัน
เทียมท าให้เกิดการสลายตัวของสันเหงือกได้ 

รูปที9่ แสดงภาพถ่ายในช่องปาก มีรอยกดเป็นแผลที่บริเวณ
เนื้อเยื่อยึดเกาะด้านริมฝีปาก หลังใส่ฟันเทียม 24 ช่ัวโมง 

 

รูปที1่0 แสดงภาพถ่ายในช่องปาก รอยแผลที่บริเวณเนื้อเยื่อ
ยึดเกาะด้านรมิฝีปากหายแล้ว หลงัใส่ฟันเทียม 1 สัปดาห ์
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การที่ผู้ปุวยสามารถใส่ฟันเทียมทั้งปาก ใช้ฟันเทียมบดเคี้ยวอาหารหรือออกเสียงได้ โดยที่ฟันเทียมแค่วาง
อยู่บนสันกระดูกขากรรไกรไม่หลุด เป็นเพราะฟันเทียมมีการยึดอยู่กับกระดูกขากรรไกรด้วยแรงที่เพียงพอ อีกทั้ง
ยังมีเสถียรภาพที่ดี ไม่ขยับจนฟันเทียมหลุดง่าย สันกระดูกขากรรไกรควรมีลักษณะที่เหมาะสมรองรับฐานฟันเทียม
ได้ดีเช่นกัน การที่ฟันเทียมมีปัจจัยทั้งสามจะท าให้ผู้ปุวยสามารถใช้งานฟันเทียมได้อย่างประสบความส าเร็จ 

การใส่ฟันเทียมทั้งปากในผู้ปุวยที่มีสันเหงือกเป็นสันเหงือกน่วม จะท าให้ฟันเทียมเกิดการขยับในขณะออก
แรงบดเคี้ยว เนื่องจากมีการขยับของเนื้อเยื่อที่รองรับฟันเทียม และเนื่องจากสันเหงือกน่วมที่มีความนิ่มมากจะท า
ให้เกิดการขยับของเนื้อเยื่อที่รองรับฟันเทียมเมื่อพิมพ์ปากด้วยวิธีปกติ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง ใช้เทคนิคพิเศษในการ
พิมพ์ปากเพ่ือไม่ให้เนื้อเยื่อน่วมเกิดการขยับ โดยการใช้วิธีการพิมพ์ปากแบบเลือกกด (Selective Impression) 
โดยใช้ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคลเป็นแบบมีช่องเปิด (Window Tray) เพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถใช้งานฟันเทียมได้ดี 
เคี้ยวอาหารได้ ไม่หลวมหลุด 

หลังการใส่ฟันเทียมผู้ปุวยควรได้รับค าแนะน าในการใช้งานและการดูแลท าความสะอาดฟันเทียม รวมทั้ง
สุขภาพในชอ่งปากท่ัวไป แนะน าให้รับประทานอาหารอ่อนในช่วงแรก และฝึกใช้ฟันเทียมให้เกิดความช านาญ  

นัดติดตามผลการการรักษา โดยประเมินการยึดอยู่และเสถียรภาพของฟันเทียม ประเมินความสามารถใน
การบดเคี้ยว ประเมินรอยแดงหรือจุดกดเจ็บ ท าการกรอแก้ไข และนัดมาติดตามผลจนกว่าผู้ปุวยจะสามารถใช้ฟัน
เทียมได้ด ี
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผู้ปุวยรายนี้มาด้วยอาการเจ็บเหงือกเนื่องจากไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร ตรวจในช่องปากพบว่าสันเหงือกบนเป็น
สันเหงือกน่วม ได้รับการวินิจฉัยเป็นสันเหงือกไร้ฟันบนและล่าง ทันตแพทย์จึงเสนอแนวทางการรักษาโดย 
ท าฟันเทียมถอดได้ทั้งปากบนล่างในกรณีที่สันเหงือกบนเป็นสันเหงือกน่วม ใช้วิธีการพิมพ์ปากแบบเลือกกด 
(Selective Impression) โดยใช้ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคลเป็นแบบมีช่องเปิด (Window Tray) จากการติดตาม
ผลการรักษาในระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า สามารถใช้งานฟันเทียมได้ดี เคีย้วอาหารได้ ไม่หลวมหลุด 

การพิมพ์ปากแบบเลือกกด (Selective Pressure Impression) โดยใช้ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคลเป็น
แบบมีช่องเปิด (Window Tray) เป็นทางเลือกหนึ่งในการก าจัดปัญหาสันเหงือกนิ่มขยับขณะพิมพ์แล้วมีผลให้ฟัน
เทียมขาดเสถียรภาพในการบดเคี้ยวได้เป็นอย่างดี และเป็นวิธีการท าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

ในการท าฟันเทียมทั้งปากให้มีประสิทธิภาพที่ดีควรมีการตรวจช่องปากให้ละเอียดก่อนการวางแผนการ
รักษา คล าดูปุุมกระดูก เนื้อเยื่อที่รองรับ เพ่ือประเมินถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยึดอยู่และเสถียรภาพของฟันเทียม 
และน าเอาปัญหาหรือข้อจ ากัดนั้นๆมาวางแผนการรักษาเพ่ือให้ผู้ปุวยมีฟันเทียมที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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