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รายงานกรณีศึกษา 

 

การใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานในผู้ป่วยที่สูญเสียมิติแนวดิ่งขณะสบฟัน 

(Free end Saddle Removable Partial Dentures in Loss of Occlusal Vertical 
Dimension Patient) 

 
นางสาวณปภา ศักดิ์สุจริต 

โรงพยาบาลสกลนคร 
 

บทคัดย่อ 
ผู้ป่วยที่สูญเสียฟันกรามทั้งบนและล่างไปเป็นเวลานานโดยไม่ได้ใส่ฟันเทียม จะปรับตัวมาใช้ฟันหน้า

และฟันกรามน้อยช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ส่งผลให้ฟันเหล่านั้นมีอัตราการสึกมากกว่าปกติ ท าให้สูญเสียมิติ
แนวดิ่งขณะสบฟัน เกิดความผิดปกติของระบบการบดเคี้ยว การกลืนอาหารและเสียความสวยงามของใบหน้า 
มีผลต่อคุณภาพการใช้ชีวิตประจ าวัน ฟันเทียมบางส่วนถอดได้เป็นทางเลือกหนึ่งของการใส่ฟันทดแทนในผู้ป่วยที่
สูญเสียฟันธรรมชาติไปบางส่วน และผู้ป่วยที่มีสันเหงือกว่างด้านท้ายเป็นแบบที่ 1 และ 2 ตามการจ าแนกของ
เคนเนดี ฟันเทียมที่ใส่ทดแทนจะเป็นฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐาน ซึ่งมีฟันและเนื้อเยื่อเป็นสิ่งรองรับ  
ความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อบริเวณสันเหงือกด้านท้ายและฟัน ท าให้ฟันเทียมเกิดการเคลื่อนขยับ ส่งผลให้เกิด
การบาดเจ็บบริเวณฟันหลัก และเนื้อเยื่อ รวมทั้งมีการละลายตัวของสันเหงือก นอกจากนี้ผู้ป่วยที่สูญเสียมิติแนวดิ่ง
ขณะสบฟันต้องมีการบูรณะฟันที่ต าแหน่งมิติแนวดิ่งที่เหมาะสม เป็นการเพ่ิมมิติแนวดิ่งที่ผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันเทียม
ได้โดยไม่กระทบต่อปัญหาของข้อต่อขากรรไกร การวินิจฉัยและวางแผนรักษาเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพมีขั้นตอนซับซ้อน 
ในบทความนี้ผู้ป่วยรายนี้มาพบทันตแพทย์เนื่องจากเคี้ยวอาหารไม่สะดวก จากการตรวจในช่องปาก  
พบสันเหงือกว่างในขากรรไกรบนล่างทั้งซ้ายและขวา เป็นสันเหงือกว่างด้านท้ายแบบที่  1 ฟันหน้าบนซี่ 
12,11,21,22 เป็นฟันสึก ผู้ป่วยใช้ฟันหน้าในการบดเคี้ยวเนื่องจากสูญเสียฟันหลังไปหลายซี่ สูญเสียมิติแนวดิ่งขณะ
สบฟัน ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากด้วยฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานพลาสติกบนและฟันเทียม
บางส่วนถอดได้ขยายฐานโครงโลหะล่าง ร่วมกับการเพ่ิมมิติแนวดิ่งขณะสบฟันที่ผู้ป่วยสามารถปรับตัวยอมรับได้ 
และอุดเสริมปลายฟันทีส่ึก 12,11,21,22 ด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันเพ่ือความสวยงาม ท าการพิมพ์สันเหงือกในสภาพ
ที่รับแรง ในสันเหงือกล่างใช้เทคนิคการท าชิ้นหล่อแปลง ภายหลังการรักษาผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันเทียมได้ดี 
สวยงาม ออกเสียงได้ชัดเจน และทานอาหารได้สะดวกมากข้ึน 

 
ที่มาของปัญหา : ผู้ป่วยที่สูญเสียฟันหลัง(Posterior teeth support) ไปเป็นเวลานานโดยไม่ได้ใส่ฟันเทียม
ทดแทน จะใช้ฟันหน้าในการบดเคี้ยวแทน ส่งผลให้ฟันหน้าสึก และสูญเสียมิติแนวดิ่งขณะพักเกิดความผิดปกติของ
ระบบการบดเคี้ยว การกลืนอาหารและเสียความสวยงามของใบหน้า มีผลต่อคุณภาพการใช้ชีวิตประจ าวัน  

วัตถุประสงค์ : น าเสนอวิธีการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากด้วยการท าฟันเทียมถอดได้ขยายฐานบนและล่าง ในผู้ป่วย 
สันเหงือกว่างด้านท้ายแบบที่ 1 ร่วมกับการเพ่ิมมิติแนวดิ่งขณะสบฟัน และอุดเสริมปลายฟันที่สึก เพ่ือฟ้ืนฟู
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ประสิทธิภาพการบดเคี้ยว การกลืน การออกเสียง ความสวยงามและป้องกันการเกิดพยาธิสภาพของข้อต่อ
ขากรรไกร เพ่ือเป็น แนวทางให้ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถน าวิธีการรักษา นี้ไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาพช่อง
ปากลักษณะเดียวกัน 

รูปแบบการศึกษา : กรณีศึกษา 
ผลการศึกษา : ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกสันเหงือกว่างด้านท้ายแบบที่1 ทั้งขากรรไกรบนและล่าง 
ร่วมกับการสูญเสียมิติแนวดิ่งขณะสบฟัน ท าการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากด้วยการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐาน
ร่วมกับการเพ่ิมมิติแนวดิ่งขณะสบฟัน โดยในขากรรไกรบนใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติกร่วมกับการใช้
ตะขอทวินเฟลก ขากรรไกรล่างใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ และอุดเสริมปลายฟันหน้าบนที่สึกเพ่ือความ
สวยงาม จากการติดตามผลการรักษาภายหลังการรักษา 1 เดือน พบว่าผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันเทียมได้ดี เคี้ยวได้
ไม่กดเจ็บ ออกเสียงได้ชัดเจน  ฟันมีความสวยงาม มีความม่ันใจมากขึ้น 

ค าส าคัญ : ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐาน, มิติแนวดิ่งขณะสบฟัน, สูญเสียฟันหลัง, การท าชิ้นหล่อแปลง, 
การพิมพ์สันเหงือกในสภาพรับแรง 

บทน า 

ผู้ป่วยที่ไม่มีฟันกรามส าหรับบดเคี้ยวอาหาร จะปรับตัวมาใช้ฟันหน้าและฟันกรามน้อยในการเคี้ยวอาหาร 
ท าให้ฟันที่เหลือมีอัตราการสึกมากขึ้นกว่าปกติมีการสูญเสียมิติแนวดิ่ง (Occlusal Vertical Dimension)  
เกิดปัญหาในการบดเคี้ยว การกลืนอาหาร การบาดเจ็บของข้อต่อขากรรไกร และ ความสวยงาม1  จึงจ าเป็นต้อง
ฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก ด้วยการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐาน และเพ่ิมมิติแนวดิ่งขณะสบฟันที่ผู้ป่วยสามารถ
ปรับตัวยอมรับได้โดยไม่มีพยาธิสภาพต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร2,3 

การบูรณะสันเหงือกว่างบางส่วนเพ่ือทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การท า
ฟันเทียมชนิดติดแน่น ฟันเทียมชนิดถอดได้ หรือการใช้รากฟันเทียมร่วมด้วย การวางแผน การรักษาและการ
ออกแบบฟันเทียมให้เหมาะสมกับ ผู้ป่วยในแต่ละรายถือเป็นสิ่งส าคัญของการรักษาให้เกิดผลส าเร็จ4,5  

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้เป็นทางเลือกที่ยังได้รับความนิยม เนื่องจากกรอแต่งฟันเพียงเล็กน้อย  ขั้นตอน
การท าฟันเทียมไม่ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มี  ภาวะโรคทาง
ระบบที่ไม่สามารถรับการรักษาทางทันตกรรมที่ซับซ้อนได้ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ที่มีฟันและเนื้อเยื่อ เป็นสิ่ง
รองรับ ผู้ป่วยสามารถถอดใส่ฟันเทียมได้ด้วยตัวเอง ส่วนรองรับฟันเทียมท าหน้าที่ในการถ่ายทอดแรงบดเคี้ยวไปยัง
กระดูกท่ีรองรับข้างใต ้ผ่านตัวฟัน เอ็นยึดปริทันต์ และเนื้อเยื่อ6  

ในปี 1925 Dr. Edward Kennedy จ าแนกฟันเทียมบางส่วนถอดได้ตามการรองรับฟันเทียมเป็นฟันเทียม
บางส่วนถอดได้ชนิดมีฟันรองรับ และฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดที่มีฟันและเนื้อเยื่อรองรับ ฟันเทียมเคนเนดี้  
ประเภทที่ 1 และ 2 หรือฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานมีฟันและเนื้อเยื่อเป็นส่วนรองรับที่แตกต่างกัน  ฟันซึ่ง
เคลื่อนทีไ่ด้เล็กน้อยเม่ือมีแรงมากระท าจะกระจายแรงบดเคี้ยวไปยังกระดูกเบ้ารากฟัน ผ่านเอ็นยึดปริทันต์ ในขณะ
ที่เนื้อเยื่อเหนือกระดูกสามารถถูกกดได้มากกว่า ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานจึงเคลื่อนที่ได้มากกว่าฟันเทียม
ที่มีฟันรองรับเพียงอย่างเดียว ท าให้เกิดแรงเค้นต่อฟันหลักและเนื้อเยื่อที่รองรับฟันเทียม จึงควรออกแบบให้มีการ
รองรับจากฟันและเนื้อเยื่ออย่างเหมาะสม ด้วยการลดแรงกระท าต่อเนื้อเยื่อที่รองรับฟันเทียม เพ่ิมการกระจายแรง
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ระหว่างฟันและกระดูกเบ้ารากฟัน และท าให้เกิดการกระจายแรงเป็นบริเวณกว้าง กล่าวคือแรงจะถูกกระจายไปยัง
ฟันหลักและส่วนของเนื้อเยื่อที่รองรับฟันเทียม โดยการออกแบบตะขอและวางส่วนประกอบต่าง ๆ ของฟันเทียม
อย่างเหมาะสม ขยายฐานฟันเทียมให้ครอบคลุมสันเหงือกว่างมากสุด ร่วมกับการพิมพ์ปากขณะที่เนื้อเยื่อในสภาพ
ที่รับแรงได้หรือการน ารากฟันเทียมมาใช้ร่วมด้วย7,8  

การพิมพ์สันเหงือกในสภาพรับแรงได้คือ การพิมพ์สันเหงือกว่างในขณะรับแรง เพ่ือลดการบิดงัดฟันหลัก
และท าให้เกิดการกระจายแรงบดเคี้ยวที่เหมาะสม มีหลากหลายวิธีที่สามารถน ามาใช้ เช่น  วิธีการพิมพ์ปากด้วย
ขี้ผึ้งเหลวของแอปปลีเกต ( Applegate’s fluid wax functional impression) เป็นการพิมพ์ปากด้วยขี้ผึ้งพิมพ์
ปากคอเร็กตา เบอร์ 4 (Korecta wax No.4) เป็นต้น แต่วิธีที่นิยมใช้และได้ผลดีคือวิธีการท าชิ้นหล่อแปลง 
(Altered cast technique) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ฐานฟันเทียมมีสิ่งรองรับที่เหมาะสม ช่วยให้เกิดการสบฟันที่
ดีและช่วยกระจายแรงบดเคี้ยวไปยังฟันธรรมชาติและฟันเทียม ในขณะเดียวกันยังช่วยลดการเคลื่อนที่ของฐานฟันเทียม9 

วัตถุประสงค์ : น าเสนอวิธีการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากด้วยการท าฟันเทียมถอดได้ขยายฐานบนล่าง ในผู้ป่วยสันเหงือก
ว่างด้านท้ายแบบที่ 1 ร่วมกับการเพ่ิมมิติแนวดิ่งขณะสบฟัน และอุดเสริมปลายฟันที่สึก เพ่ือฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการ
บดเคี้ยว การกลืน การออกเสียง ความสวยงามและป้องกันการเกิดพยาธิสภาพของข้อต่อขากรรไกร เพ่ือเป็น  
แนวทางให้ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถน าวิธีการรักษานี้ไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาพช่องปากลักษณะเดียวกัน 

วิธีด าเนินการศึกษา  
- เก็บข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการตรวจภายนอกช่องปาก ตรวจภายในช่องปาก ข้อมูล

ภาพถ่ายรังสี เพ่ือน ามาซึ่งการวินิจฉัยโรค 
- วางแผนการรักษา โดยอธิบายทางเลือกการรักษา ข้อดี/ข้อเสีย ขั้นตอนการรักษา ค่าใช้จ่ายและให้

ผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจเลือกการรักษาด้วยตัวเอง เสนอการรักษาเป็นฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ
ทั้งในขากรรไกรบนและล่าง แต่เนื่องจากผู้ป่วยเป็นสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
กรณีท าฟันเทียมถอดได้ฐานโลหะต้องช าระค่าฟันเทียมเอง ในกรณีนี้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกท าเป็นฐาน
โลหะเพียง 1 ชิ้น โดยแนะน าให้ผู้ป่วยเลือกท าเป็นฐานโลหะในสันเหงือกล่าง เนื่องจากฟันล่างไม่พบ
พยาธิสภาพ ฟันธรรมชาติมีพยากรณ์โรคที่ดีกว่าฟันบน ที่ในอนาคตหากฟันธรรมชาติบนมีปัญหาอาจ
ได้เปลี่ยนเป็นฟันเทียมทั้งปากทดแทน 

- ท าการรักษาโดยการท าฟันเทียมถอดได้ขยายฐานบนล่าง ในผู้ป่วยสันเหงือกว่างด้านท้ายแบบที่ 1 
ร่วมกับการเพ่ิมมิติแนวดิ่งขณะสบฟัน และอุดเสริมปลายฟันที่สึก 

- นัดผู้ป่วยเพื่อประเมินผลการรักษาเป็นระยะ 
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พยาธิสภาพการรักษาและการพยาบาลที่ส าคัญ 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 47 ปี ภูมิล าเนา อ.เมือง จ.สกลนคร สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 

อาการส าคัญ 
มาพบทันตแพทย์เนื่องจากเคี้ยวอาหารไม่สะดวก เพราะสูญเสียฟันหลังซ้ายขวาทั้งสันเหงือกบนและล่าง
มาประมาณ 4 ปี 

ประวัติทางการแพทย์ 
ผู้ป่วยปฏิเสธโรคทางระบบ ปฏิเสธการแพ้ยา,อาหาร 

ตรวจภายนอกช่องปาก 
- ไม่พบความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าและกระดูกขากรรไกร มีความสมมาตรของใบหน้าทั้งซ้ายและ
ขวา อ้าปากได้ปกติ คล าไม่พบความผิดปกติของต่อมน้ าเหลืองบริเวณใบหน้าและล าคอ  
- ตรวจข้อต่อขากรรไกรไม่พบความผิดปกติ ไม่มีอาการปวดหรือกดเจ็บที่กล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร 
ไม่มีเสียงในข้อต่อขากรรไกรขณะเคลื่อน ไม่มีการจ ากัดการเคลื่อนของขากรรไกร  
- ใบหน้าเป็นรูปไข่ (Oviod)  
- สูญเสียความสูงของใบหน้า (loss of vertical dimension) 
 
 

                    
 
 

 
 
ตรวจภายในช่องปาก 

ขากรรไกรบน(Upper Arch) 
-รูปร่างสันเหงือก รูปแบบโค้ง (Arch form) แบ่งตาม House ได้เป็นแบบสี่เหลี่ยม (Square) 

รูปที่1 แสดงภาพถ่ายนอกช่องปาก ไม่พบความผิดปกติใดๆ 
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-ยอดโค้งเพดานปาก ประเภทที่1 มีลักษณะเหลี่ยมจนถึงโค้งมน  
-ปุ่มกระดูกเพดานปาก ขนาด 1.5*1.5 เซนติเมตร  
-12 มีฟันผุที่ด้านไกลกลาง และมีการสึกของฟันด้านบดเคี้ยว ไม่มีอาการ (12 D Dental caries ,erosion 
on occlusal surface ,no symptoms)  
-11,22 ฟันบิ่นแตกท่ีปลายฟัน (11MID,22MID Crown fracture non exposed pulp) 
-21 มีฟันผุที่ด้านไกลกลาง (21D Dental caries) และฟันบิ่นแตกท่ีปลายฟัน (21MID Crown fracture 
non exposed pulp) 

  
 
 

ขากรรไกรล่าง(Lower Arch) 
-รูปร่างสันเหงือก รูปแบบโค้ง(Arch form) แบ่งตาม House ได้เป็นแบบสอบ (taper)  
-ไม่มีปุ่มกระดูก 
-ฟัน 35-44 ไม่โยก ไม่ปวด ไม่มีพยาธิสภาพใดๆ 

 
 

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

 
 

รูปที่2 แสดงภาพถ่ายในช่องปาก ขากรรไกรบน  

รูปท่ี 3 แสดงภาพถ่ายในช่องปาก ขากรรไกรล่าง  
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การตรวจภาพถ่ายรังสี (Panoramic film) 
ไม่พบรากฟันตกค้าง ไม่มีรอยโรคในกระดูกขากรรไกรทั้งบนและล่าง และมีการละลายตัวของกระดูกใน
ขากรรไกรล่างด้านท้าย  

 
 

 
การตรวจภาพถ่ายรังสี (Periapical film) 
 -12,11,21,22,35,34,33,32,31,41,42,43,44 ไม่มีรอยโรคปลายราก ไม่มีพยาธิสภาพใดๆ 

 

                                                                                    

                                                                                                     
 
การวินิจฉัยโรค 

- Upper &Lower normal partial edentulous ridge (Class I classification Kennedy’s classification) 
- 12,21 Dental caries and Dental erosion 
- 11,22 Uncomplicated crown fracture  
- 35,34,33,32,31,41,42,43,44 Sound tooth  
- Loss of vertical dimension (เนื่องจากสูญเสียฟันหลังมานาน) 

รูปที4่ แสดงภาพถ่ายรังสี Panoramic film มีการละลายตัวของกระดูกในขากรรไกรล่างด้านท้าย  
 

รูปที5่ แสดงภาพถ่ายรังสี Periapical film ฟันบน และฟันล่าง 
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การวางแผนการรักษา 
อธิบายถึงปัญหาที่พบให้ผู้ป่วยทราบ โดยอธิบายแนวทางการรักษา ได้แก่อุดฟันซี่12,21 ที่ผุและสึก การใส่

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติกในขากรรไกรบน และใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะในขากรรไกรล่าง 
โดยการเพ่ิมมิติแนวดิ่งขึ้น และอุดเสริมปลายฟันซี่ 11,21,22 เพ่ือความสวยงาม ไม่พิจารณาท าฟันเทียมบางส่วน
ถอดได้ขากรรไกรบนเป็นแบบฟันเทียมทับฟันธรรมชาติ (Overlay Denture) เนื่องจากบูรณะโดยการเพ่ิมมิติ
แนวดิ่งไม่เยอะมากเนื้ออะคริลิกส่วนนี้อาจบางและท าให้บิ่นแตกได้ง่ายเมื่อใช้งาน และเป็นส่วนฟันบนซึ่งจะ
มองเห็นได้ชัดเวลาคนไข้ยิ้มท าให้ไม่สวยงาม  

เสนอการรักษาเป็นฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะทั้งในขากรรไกรบนและล่าง แต่เนื่องจากผู้ป่วยเป็น
สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีท าฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะต้องช าระค่าฟันเทียมเอง 
ผู้ป่วยจึงเลือกเป็นฐานโลหะเพียง 1 ชิ้น โดยแนะน าให้ผู้ป่วยเลือกท าเป็นฐานโลหะในสันเหงือกล่าง เนื่องจากฟัน
ล่างมีฟันหลักเหลืออยู่เยอะกว่า ฟันธรรมชาติไม่สึก ไม่พยาธิสภาพ ฟันธรรมชาติมีพยากรณ์โรคที่ดีกว่าฟันบน 
ที่ในอนาคตหากฟันธรรมชาติบนมีปัญหาอาจได้เปลี่ยนเป็นฟันเทียมทั้งปากทดแทน 

อธิบายถึง ข้อดี ข้อเสีย ขั้นตอนการรักษา จ านวนครั้งในการมารับการรักษาและค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วย
รับทราบ  
การรักษา 

- พิมพ์ปากด้วยถาดพิมพ์ปากส าเร็จรูป และไฮโดรคอลลอยด์ชนิดผันกลับไม่ได้ และ เทชิ้นหล่อด้วย
ยิปซัมชนิดที่3 เพ่ือน าไปประเมินเส้นส ารวจ (Survey line) ออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐาน
พลาสติกในขากรรไกรบน และออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะในขากรรไกรล่าง 

         
 
 

- ออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติก ในขากรรไกรบน ขอบเขตใส่ฟันซี่13-17,23-27 การ
รองรับ (Plan of support) เป็นสันเหงือกและเพดานเป็นตัวรองรับ (Tissue support) และมีฟันซี่
12-22 เป็นตัวรองรับ (Tooth support) วางแผนท าการพิมพ์แบบขั้นสุดท้ายแบบออกแรงกด เป็น
การพิมพ์เนื้อเยื่อขณะรับแรง ใช้การยึดอยู่ (Plan of retention) เป็นการวางตะขอทวินเฟล็ก 
(Twins flex clasp) ที่ฟันซี่ 12,22  ส่วนโยงใหญ่เป็น Palatal Plate  

- ออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ในขากรรไกรล่าง ขอบเขตใส่ฟันซี่ 36,37,45,46,47 การ
รองรับ (Plan of support) เป็นฟันและสันเหงือกเป็นตัวรองรับ (Tooth and tissue support) 
วางแผนท าการพิมพ์แบบขั้นสุดท้ายแบบออกแรงกด เป็นการพิมพ์เนื้อเยื่อขณะรับแรง ใช้การยึดอยู่ 

รูปที ่6 แสดงแบบจ าลองการศึกษาบนและล่าง 
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(Plan of retention) เป็นการวางตะขอรีเวิสเอเคอร์ (Reverse Aker’s clasp) ที่ฟันซี่ 35,44 หน่วย
ยึดรอง (Indirect Retainer) วางแอ่งรับตะขอ (rest) ที่ซี3่3,42 ส่วนโยงใหญ่เป็น Lingual bar 

                       
    

 
 

- อุดฟันซี่12 ID,21D ด้วยวัสดุอุดฟันเรซินคอมโพสิต 

         
 . 

-  
- ท าการกรอเตรียมฟันหลักล่าง(กรอก าหนดทิศทางการถอดใส่ฟันเทียม กรอปรับcontourฟันและ

กรอท าแอ่งรับตะขอ) จากนั้นท าการพิมพ์ปากและเทแบบเพ่ือน าไปประเมินเส้นส ารวจ (Survey 
line) อีกครั้งเพ่ือดูความถูกต้อง และเขียนแบบส่งแลปท าโครงโลหะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 แสดงขั้นตอนการวาดออกแบบฟันเทียมบนและล่าง 
 

รูปที ่8 แสดงภาพถ่ายการอุดฟันซี่ 12 
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- ลองโครงโลหะในปาก ปรับแก้ไขความแนบและการสบฟัน พบว่า โครงโลหะแนบสนิทดีกับฟันหลัก 
และไม่ขัดขวางการสบฟัน จากนั้นน าไปท าถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคลบริเวณสันเหงือกว่างทาง  
ด้านท้าย ของขากรรไกรล่างส าหรับท าการพิมพ์ด้วยเทคนิคการท าชิ้นหล่อแปลง (Altered cast 
technique) ส่วนขากรรไกรบนก็ส่งท าถาดพิมพ์ปากส่วนบุคคลแบบที่มีการก าหนดระยะที่ว่างของ
ถาดพิมพ์ปาก (Space Tray) เพ่ือน ามาพิมพ์ปากแบบเลือกใช้แรงกด   

                                         
 

 
- ลองถาดพิมพ์ปากที่ติดกับโครงโลหะล่างในปากผู้ป่วย โดยใส่ให้ลงต าแหน่งเดิมในช่องปาก ตรวจดู

ขอบถาดพิมพ์ปากแต่ละส่วนให้สั้นกว่าร่องรอบปากประมาณ 2 มิลลิเมตรโดยตลอด จากนั้นตรวจดู
ขอบ ถาดพิมพ์ปากทางด้านแก้ม โดยดึงแก้มไปด้านข้าง และยกขึ้นไปตรงๆ เล็กน้อย เพ่ือสังเกต
ความสูงของ ร่องรอบปาก ส่วนขอบทางด้านท้ายสุดให้ขอบถาดพิมพ์ปากคลุมรีโทรโมลาร์แพด 2/3 
และขอบถาดพิมพ์ ปากทางด้านไกลกลาง-ใกล้ลิ้น ตรวจดูโดยให้ผู้ป่วยแลบลิ้นออกมาจนปลายลิ้น

รูปที ่9 แสดงการประเมินเส้นส ารวจหลังกรอเตรียมฟันแล้ว 
 

รูปที ่10 แสดงขั้นตอนการลองโครงโลหะในปากผู้ป่วย 
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แตะริมฝีปากบน ในขณะนั้นทันตแพทย์ใช้นิ้วแตะเบาๆ บนถาดพิมพ์ปาก ถ้าถาดพิมพ์ปากถูกยกขึ้น
มาเมื่อผู้ป่วยแลบลิ้น แสดงว่าขอบถาดพิมพ์ปากส่วนนั้นเกินต้องกรอออก ส าหรับขอบทางด้านใกล้
ลิ้น ตรวจดูโดยให้ผู้ป่วยใช้ลิ้นด้านในแก้มซ้าย-ขวา ในขณะที่นิ้วของทันตแพทย์แตะเบาๆบนถาดพิมพ์
ปาก ถ้าถาดพิมพ์ปากเคลื่อนให้กรอแต่งขอบถาดพิมพ์ปากด้านที่อยู่ตรงข้ามแก้มทีป่ลายลิ้นไปสัมผัส  

- ลองถาดพิมพ์ปากบนโดยใส่ให้ลงที่ในปากตรวจดูขอบถาดพิมพ์ปากแต่ละส่วนให้สั้นกว่าร่องรอบปาก
ประมาณ 2 มิลลิเมตรโดยตลอด จากนั้นตรวจดูขอบถาดพิมพ์ปากทางด้านแก้ม โดยดึงแก้มไป
ด้านข้าง และดึงลงไปตรงๆเล็กน้อย เพ่ือสังเกตความสูงของร่องรอบปาก ส่วนขอบทางด้านท้ายสุด 
ให้ขอบถาดพิมพ์ปากให้อยู่ระหว่างรอยต่อของส่วนเนื้อเยื่อที่ขยับ (Vibrating Line)  

- จากนั้นท าการปั้นแต่งขอบถาดพิมพ์ปากบนล่าง ด้วยคอมเปานด์ที่มีจุดหลอมเหลวต่ าชนิดแท่ง  
( Impression Compound Green) เมื่อปั้นแต่งขอบเรียบร้อยแล้ว ตัดแต่งวัสดุส่วนเกินออกจาก
ด้านในถาดพิมพ์โดยใช้มีดคม น าถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคลไปทาสารช่วยยึด(Tray Adhesive) 
จากนั้นท าการพิมพ์ปากครั้งสุดท้ายด้วย วัสดุพิมพ์ปากพอลีอีเทอร์ (Polyether)  

                              
 

 

                   
 
 
 

- ส่งชิ้นงานไปที่แลปเพ่ือท าแบบหล่อและท าแท่งกัดทั้งในขากรรไกรบนและล่าง โดยแบบหล่อล่างท า
การหล่อดัดแปลง( Altered Cast) 

รูปที ่11 แสดงถาดพิมพ์ปากบนล่างท่ีปั้นแต่งขอบเรียบร้อยแล้ว 
 

รูปที ่12 แสดงถาดพิมพ์ปากบนล่างท่ีปั้นแต่งขอบและพิมพ์ปากข้ันสุดท้าย 
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- ลองแท่งกัดบนโดยหาความสูงของแท่งกัดบนที่เหมาะสม เนื่องจากความสูงของแท่งกัดบนเป็น
ตัวก าหนดระดับปลายฟันหน้าบน ปรับระนาบสบแท่งกัดบนด้วยเครื่องมือปรับระนาบ (Fox’s 
plane guide) ลองและปรับแต่ง แท่งกัดลา่งให้สอดคล้องกับรูปร่างส่วนโค้งของขากรรไกรมีความสูง
กลมกลืนไปกับฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่และสบกับแท่นกัดบนอย่างสม่ าเสมอที่มิติแนวดิ่งที่ก าหนด 
โดยให้ผู้ป่วยออกเสียง ส ม ให้ผู้ป่วยสามารถออกเสียงได้ชัด บันทึกความสัมพันธ์ในศูนย์ระหว่าง 
สันเหงือกว่างบนและล่าง เลือกสีพันเทียมโดยใช้แผงเทียบสีพัน (shade guide) ยี่ห้อ Yamahashi
เลือกได ้สี A3.5 ส่งแลปเรียงฟัน 

  
 
 

- ลองฟันในปากผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของระยะมิติแนวดิ่ง ประเมินความสวยงาม  การออก
เสียง และการสบฟัน พบว่าสีของซี่ฟันเทียมสอดคล้องกับฟันธรรมชาติเดิมของผู้ป่วย  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่14 แสดงขั้นตอนการลองแท่งกัด 
 

รูปที ่13 แสดงแบบหล่อดัดแปลงล่าง 
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- จากนั้นใส่ฟันเทียมให้ผู้ป่วยพร้อมทั้งกรอ แก้ไขส่วนเกินบริเวณขอบส่วนกดเนื้อเยื่อ และกรอแก้ไข
การสบฟันให้เกิดการสบฟันแบบได้ดุล แนะน าวิธีการถอดการใส่การดูแลรักษาฟันเทียม และการท า
ความสะอาดช่องปาก  

 

    
 

            
 
 
 
ผลการรักษาและการติดตามผลการรักษา 

- ติดตามผลการรักษาหลังใส่ฟันเทียมนาน 24 ชั่วโมง พบว่าผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันเทียมได้ไม่หลวม
หลุด ไม่ขยับ ไม่มีจุดกดเจ็บแต่ยังไม่ค่อยถนัด นอกจากนี้พบมีการกัดกระพุ้งแก้มบางครั้ง จากการ

รูปที ่15 แสดงขั้นตอนการลองฟันในปากผู้ป่วย 
 

รูปที ่16 แสดงภาพการใส่ฟันในปากผู้ป่วย 
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ตรวจในช่องปากพบว่า ไมม่ีรอยกดหรือรอยแดงบริเวณสันเหงือกว่าง แตพ่บรอยแผลที่กระพุ้งแก้มทั้ง
ด้านซ้ายและด้านขวา ท าการกรอแก้ไขโดยการกรอเพ่ิมระยะการเหลื่อมกันตามแนวราบ  

 

               
 
 

- ติดตามผลการรักษาหลังใส่ฟันเทียมนาน 1 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วย สามารถใช้งานฟันเทียมได้ดีขึ้น 
สามารถทานอาหารได้ปริมาณมากข้ึน  รอยแผลที่เกิดจากการกัดกระพุ้งแก้มหายดีแล้ว 

           
 

 

- เมื่อผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันเทียมได้ดีแล้ว นัดผู้ป่วยมาท าการอุดเสริมปลายฟันหน้าเพ่ือความ
สวยงาม ท าการอุด 12MID , 11MID, 21MID ด้วยวัสดุอุดฟันเรซินคอมโพสิตเพ่ิมความสูงประมาณ 
2 มม. 

                                   
 

     รูปที ่17 แสดงรอยแผลกัดกระพุ้งแก้ม 
 

     รูปที ่19 แสดงฟันหน้าบนภายหลังท าการอุดเสริมปลายฟัน 
 

     รูปที ่18 แสดงรอยแผลกัดกระพุ้งแก้มท่ีดีขึ้นหลังกรอแก้ไขฟันเทียม 
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- ในระยะเวลา 1 เดือน ใช้งานฟันเทียมได้ดี วัสดุอุดฟันไม่มีปัญหาบิ่นแตก 
- นัดกลับมาพบทันตแพทย์ 3 เดือนในปีแรก และทุก 6 เดือนในปีต่อไป เพ่ือตรวจและแก้ไขปัญหาที่

อาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับฟันเทียม หรือเก่ียวกับวัสดุอุดฟันหน้า 
ผลการศึกษา 
 ในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปบางส่วนโดยเฉพาะฟันหลังทางด้านท้าย  ท าให้สิ่งรองรับฟันเทียมเป็น 
ซี่ฟันธรรมชาติและเนื้อเยื่อซ่ึงรับแรงบดเคี้ยวได้แตกต่างกัน การท าฟันเทียมให้มีเสถียรภาพมีการยึดติดที่ดีสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสวยงาม และสามารถออกเสียงได้ชัดเจนเป็นเรื่องที่ท้าทาย การเลือกใช้
วิธีการพิมพ์ปากด้วยเทคนิคการท าชิ้นหล่อแปลงจะช่วย ให้ได้ฟันเทียมที่ครอบคลุมสันเหงือกว่างมากที่สุด โดยไม่
ขัดขวางการท างานของเนื้อเยื่อข้างเคียงและช่วยกระจายแรงบดเคี้ยวไปยังสิ่งรองรับฟันเทียม ที่รับแรงได้แตกต่าง
กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การเลือกวิธีการสบฟันของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานเป็นแบบได้ดุ ลทั้งสอง
ข้าง (Bilateral balance occlusion) ก็จะช่วยท าให้แรงจากการบดเคี้ยวถ่ายทอดลงสู่สันเหงือกอย่างสมดุล 
จึงเป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในผู้ป่วยรายนี้เพ่ือให้ได้ ฟันเทียมที่มีเสถียรภาพและการยึดติดที่ดีลดแรงกระท าต่อฟันหลัก 
มีความสวยงาม ผู้ป่วยสามารถ ใช้งานได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ผู้ป่วยมีการสูญเสียมิติแนวดิ่งไป การหาระยะมิติแนวดิ่งที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ระยะที่เหมาะสม สวยงาม 
และออกเสียงได้ชัดเจน โดยการใช้แท่งกัดขี้ผึ้งร่วมกับการให้ผู้ป่วยออกเสียง ส ม โดยระยะที่เพ่ิมต้องไม่มากไปจน
ท าให้ทีปัญหาต่อข้อต่อขากรรไกร หรือการออกเสียง 
 กรณีการท าฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ที่มีฟันหลักเป็นฟันหน้า การวางตะขอเหล็กที่ฟันหน้าท าให้ไม่
สวยงาม มีตะขอที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดการยึดอยู่ที่เพียงพอและมีความสวยงามด้วยคือตะขอทวินเฟล็ก (Twins 
flex clasp) หรือใช้เป็นตะขอทีบาร์ (T bar) แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีฟันหลักที่มีส่วนคอดสูงไม่สามารถวางตะขอทีบาร์ได้  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ในกรณีผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการส าคัญคือเคี้ยวอาหารไม่สะดวก เพราะสูญเสียฟันหลังซ้ายขวาทั้งสัน
เหงือกบนและล่าง ตรวจในช่องปากพบสันเหงือกไร้ฟันบนล่างด้านท้ายว่างทั้งซ้ายและขวา เป็นสันเหงือกว่าง
ประเภทที่ 1 สูญเสียมิติแนวดิ่ง ฟันหน้าบนสึก บิ่นแตก ทันตแพทย์จึงเสนอแนวทางการรักษาโดยใส่ฟันเทียม
บางส่วนถอดได้ขยายฐานร่วมกับการเพ่ิมมิติแนวดิ่ง โดยสันเหงือกบนท าเป็นฐานพลาสติก สันเหงือกล่างท าเป็น
ฐานโลหะ และอุดเสริมปลายฟันหน้าบนด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน จากการติดตามผลการรักษาในระยะเวลา 1 เดือน 
พบว่าสามารถใช้งานฟันเทียมได้ดี เคี้ยวอาหารได้ ไม่กดเจ็บ ไม่หลวมหลุด ฟันหน้ามีความสวยงาม 

การท าฟันเทียมให้มีประสิทธิภาพ ทันตแพทย์ควรตรวจและชักประวัติผู้ป่วยอย่างละเอียด เพ่ือวินิจฉัย
และวางแผนการรักษาอย่างถูกต้อง โดยผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีข้อจ ากัดและปัญหาที่แตกต่างกัน จึงเป็นหน้าที่ของ
ทันตแพทย์ที่จะวางแผนการรักษาโดยค านึงถึงข้อจ ากัดและปัญหานั้นๆ  

แนวทางการรักษาสภาวการณ์สูญเสียมิติแนวดิ่งขณะสบฟัน ทันตแพทย์จ าเป็นต้องตรวจ  ประเมินอย่าง
ละเอียด พิจารณาระยะที่เหมาะสมในการปรับเพ่ิมมิติแนวดิ่งขณะสบ โดยให้มีการปรับเพ่ิมน้อยที่สุดที่ให้พ้ืนที่
เพียงพอแก่การบูรณะฟันใส่ฟันทดแทนและยังคงมีระยะปลอดการสบที่เหมาะสม สร้างชิ้นหล่อขี้ผึ้งเพ่ือการวินิจฉัย
ให้มีความสวยงาม มีการสบฟันในศูนย์และพิจารณาทางเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของ
ผู้ป่วย  
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