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บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์เป็นวิธี
ทางคณิตศาสตร์ที่น�ำค่าประมาณจากแบบจ�ำลองการแก้
ปัญหาระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยมาใช้ประมาณผลลัพธ์
เป็นวิธที ไี่ ด้รบั ความนิยมใช้กบั งานวิศวกรรม น�ำไปประยุกต์
ใช้กบั งานหลายสาขารวมถึงการวิเคราะห์เชิงชีวกลศาสตร์
ในวัสดุทางทันตกรรม และรูปแบบการกระจายความเค้น
และความเครียดที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน วิธีการดังกล่าวถือ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการออกแบบ และการศึกษา
ความเข้ากันได้ระหว่างวัสดุกบั เนือ้ เยือ่ ทีม่ ชี วี ติ ซึง่ เป็นวิธที ี่
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Abstract

Finite element analysis (FEA) is a mathematical
technique which is the approximate model solutions
of partial differentiate equations. This technique is
not only commonly used in engineering, but also has
been applied in several multidisciplinary sciences,
including biomechanical investigation in dental
materials and the distribution pattern of stress and
strain that generated from oral function. This method
is useful for improving in material design and

Kullapop Suttiat
Assistant Professor, Department of Prosthodontics, Faculty of
Dentistry, Chiang Mai University
Chiang Mai 50200, Thailand
E-mail: kullapop@hotmail.com

ชม. ทันตสาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 2561

สามารถทดสอบซ�ำ้ ลดต้นทุนการผลิตแบบจ�ำลองต้นแบบ
ในการศึกษา สะดวกต่อการขึ้นรูปแบบจ�ำลอง และช่วย
พัฒนาให้ผลลัพธ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
บทความนี้ อ ธิ บ ายและเน้ น ความรู ้ พื้ น ฐานของ
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ รูปแบบพฤติกรรมเชิงกลของ
วัสดุที่เหมาะสมกับงานทันตกรรม ตลอดจนการน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรมรากเทียม
ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
การประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรมรากเทียม

บทน�ำ

ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ (finite element method;
FEM หรือ finite element analysis; FEA) คือ วิธีการน�ำ
หลักการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทาง
วิ ศ วกรรม ในเชิ ง พฤติ ก รรมของวั ส ดุ เชิ ง โครงสร้ า ง
(structural) ความร้อน (heat transfer) หรือของไหล (fluid
flow) ภายใต้สภาวะแวดล้อมทีก่ ำ� หนดขึน้ โดยอาศัยการแก้
ปัญหาระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (partial differential
equation) ด้วยระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข (numerical methods)
เพื่อหาผลลัพธ์โดยประมาณ (approximate solution) ของ
ปัญหาที่ก�ำหนดผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(1)
ปัจจุบันการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
เข้ามามีบทบาทในการศึกษาเชิงชีวกลศาสตร์มากขึน้ ในงาน
ทั น ตกรรมมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหลายสาขาวิ ช า จ� ำ ลอง
พฤติกรรมวัสดุเพื่อศึกษาการตอบสนองของเนื้อเยื่อมนุษย์
ขณะรองรับแรงบดเคี้ยว ช่วยพัฒนาจุดบกพร่องของวัสดุ
และสนับสนุนการออกแบบวัสดุให้เอือ้ ต่อการบูรณะ ช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการรักษาและความส�ำเร็จในระยะยาว
การทบทวนวรรณกรรมนีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลเพือ่ อธิบาย
ความรู้พื้นฐาน ขั้นตอน รูปแบบพฤติกรรมวัสดุที่เหมาะสม
กับงานทันตกรรม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็น
ส�ำคัญที่ทันตแพทย์ควรมีความเข้าใจที่สามารถน�ำไปศึกษา
ประยุกต์ใช้ต่อไป
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studying the harmonization of material to living
tissue. It is repeatable, low producing cost, comfortable
to simulate and develop a positive end result.
This literature explains and emphasizes on the
basic knowledge of FEA, including FEA methodology,
mechanical behaviors of the material and its
application focusing in implant dentistry field.
Keywords: finite element analysis, application in
implant dentistry

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับงานทันตกรรม
การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี ค.ศ. 1953 มีการน�ำแนวคิด
มาผนวกกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ท�ำให้การวิเคราะห์มี
ความสะดวกและรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ร ะเบี ย บวิ ธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในงานทางด้าน
วิศวกรรมและชีวกลศาสตร์ ส�ำหรับการประยุกต์ใช้ในงาน
ทันตกรรม Thresher และ Saito ในปีค.ศ. 1973 ตีพิมพ์
บทความเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
เพื่อวัดค่าความเค้นและการเคลื่อนขยับของฟันมนุษย์เมื่อ
ก�ำหนดให้ฟันมีคุณสมบัติเช่นเชิงกลเหมือนกันโดยตลอด
(homogenous) และฟันที่มีคุณสมบัติเชิงกลแตกต่างกัน
(inhomogenous)(2) ต่อมาในปี ค.ศ. 1976 Weinstein และ
คณะ ตีพมิ พ์บทความการใช้ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์สอง
มิติ เพื่อศึกษาผลของแรงบดเคี้ยวต่อรากเทียมและกระดูก
รอบรากเทียม(3)
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์จะเห็นได้ว่าเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของชิ้นงานหรือ
วัสดุในระดับโครงสร้างภายใต้สภาวะทีต่ อ้ งการศึกษาทีไ่ ด้รบั
ความนิยมอย่างแพร่หลาย
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ข้อดีดังกล่าวท�ำให้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นวิธี
ข้อดี และข้อจ�ำกัดการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธี
ที่นิยมใช้จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษารูปแบบความเค้นและ
ไฟไนต์เอลิเมนต์

ข้อดีของการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ท�ำให้การขึ้นรูปแบบจ�ำลองท�ำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
เป็ น เสมื อนโครงสร้างจริง ส่ง ผลให้ก ารค�ำนวณแม่นย�ำ
มากขึ้น ทดลองซ�้ำได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง ปรับเปลี่ยนค่า
พารามิเตอร์ (parameter) ได้สะดวกเป็นไปตามคุณสมบัติ
ที่แท้จริงของวัสดุที่ต้องการศึกษา ก�ำหนดทิศทาง และ
ปริมาณแรงที่กระท�ำต่อวัสดุได้ ซึ่งสามารถศึกษาพฤติกรรม
ของวั ส ดุ ที่ ส ถานะทางกายภาพแตกต่างกัน ทั้งของแข็ง
ของเหลว หรือแก๊ส ประเมินผลลัพธ์ที่ได้หลายรูปแบบ เช่น
ความเค้น (stress) ความเครียด (strain) การเคลื่อนขยับ
(displacement) การถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหล
(fluid mechanic) เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการ
สร้างสถานการณ์จ�ำลองจริง การสร้างแบบจ�ำลองต้นแบบ
เวลาในการทดสอบ และค่าใช้จ่ายในงานวิจัย(4-7)

รูปที่ 1

ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ภายในวัสดุเมือ่ มีแรงกระท�ำขณะใช้งาน
ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ทราบพฤติกรรมเชิงกลต่อการตอบสนองของวัสดุ
และสามารถพัฒนาการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวะจริงเพิม่ ขึน้ (8) แม้วา่ การศึกษาพฤติกรรมของวัสดุดว้ ย
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์มขี อ้ ดีหลายประการ แต่ผวู้ จิ ยั ควร
ตระหนักเสมอว่าความถูกต้องแม่นย�ำของผลการศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ข้ึนกับความถูกต้องในการสร้าง
แบบจ�ำลอง ควรมีวธิ กี ารทดสอบอืน่ ๆ ช่วยยืนยันผลจากการ
วิเคราะห์
ข้อจ�ำกัดของการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
การสร้างแบบจ�ำลองใช้วธิ กี ารขึน้ รูปแบบจ�ำลองดิจทิ ลั
ซึ่งท�ำได้ยาก ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์มากพอ(9)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทใี่ ช้คำ� นวณต้องมีประสิทธิภาพสูง โดย
แบบจ�ำลองที่ได้อาจไม่เหมือนสภาวะจริงอย่างสมบูรณ์
ความคลาดเคลือ่ นในการสร้างแบบจ�ำลองเป็นสาเหตุสำ� คัญ

แผนภาพแสดงสรุประยะต่าง ๆ ของขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (ดัดแปลงจาก Mohammed SD,

Desai H. Basic Concepts of Finite Element Analysis and its Applications in Dentistry: An Overview. J Oral Hyg
Health 2014; 2(5): 1-5.)
Figure1 The illustration shows a flow chart summary representing phases of FEA (modified from Mohammed SD, Desai
H. Basic Concepts of Finite Element Analysis and its Applications in Dentistry: An Overview. J Oral Hyg Health
2014; 2(5): 1-5.)
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ทีท่ ำ� ให้ผลการศึกษาแตกต่างไปจากความเป็นจริง เนือ่ งจาก
การก�ำหนดเงื่อนไขขอบเขตไม่อาจครอบคลุมสภาวะจริงได้
ทั้งหมด ไม่สามารถถ่ายทอดผ่านการค�ำนวณด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ จึงควรมีการทดสอบอื่น เช่น การศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ หรือการศึกษาในสัตว์ทดลอง เพื่อยืนยันผล
การศึกษาร่วมด้วยเสมอ

ขั้นตอนระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
องค์ประกอบพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย แบบจ�ำลองส�ำหรับ
วิเคราะห์ (geometry) ค่าเฉพาะของวัสดุที่ต้องการศึกษา
(materials parameters) เงื่อนไขขอบเขต (boundary
conditions) และแรงที่มากระท�ำ (load)
ขั้นตอนการศึกษาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก (รูปที่ 1) ประกอบด้วย ระยะก่อน
ประมวลข้อมูล (pre-processing phase) ระยะประมวลข้อมูล
(solution phase) และระยะหลังประมวลข้อมูล (postprocessing phase) โดยมีรายละเอียดของแต่ละระยะดังนี้

ระยะก่อนประมวลข้อมูล

ขัน้ ตอนเตรียมแบบจ�ำลองก่อนเข้าสูข่ นั้ ตอนประมวลผล
เป็นขั้นตอนส�ำคัญที่ส่งผลต่อความถูกต้องแม่นย�ำในการ
วิเคราะห์ แบบจ�ำลองที่ดีควรมีความเหมือนหรือใกล้เคียง
ภาวะจริงมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ทงั้ มิตริ ปู ร่างและคุณสมบัติ
เชิงกล เพือ่ ให้ผลลัพธ์ของพฤติกรรมการตอบสนองต่อสภาวะ
ที่ก�ำหนดใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากที่สุด แบบจ�ำลอง
ส�ำหรับการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นได้
ทัง้ แบบสองมิตหิ รือสามมิตขิ น้ึ กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
โดยแบบจ�ำลองสามมิติให้คุณภาพเสมือนจริง ปฏิกิริยา
การตอบสนองเชิงชีวกลศาสตร์ทแี่ ม่นย�ำมากกว่าแบบจ�ำลอง
สองมิติ แต่การสร้างแบบจ�ำลองสามมิตนิ นั้ มีกระบวนการขึน้
รูปซับซ้อนมากกว่า ต้องอาศัยความช�ำนาญและเทคโนโลยี
ขั้นสูง(10)
การสร้างแบบจ�ำลองส�ำหรับการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบ
วิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ประกอบด้วยขัน้ ตอนส�ำคัญได้แก่ การขึน้
รูปแบบจ�ำลอง การแบ่งเอลิเมนต์ การก�ำหนดคุณสมบัตวิ สั ดุ
เงื่อนไขขอบเขต และแรงที่มากระท�ำ
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ก. การขึ้นรูปแบบจ�ำลอง (model simulation)
การขึ้นรูปสร้างแบบจ�ำลองโดยการวาดแบบจ�ำลอง
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น AutoCAD, Solid Works,
Rhino 3D, Pro/Engineer เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เทคนิค
การถ่ายภาพหรือกราดผิว (scan) วัตถุต้นแบบ วัสดุต้นแบบ
เป็นเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตควรใช้เครื่องกราดผิวสามมิติ หรือ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan, micro CT scan) วัสดุ
ต้นแบบเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเลือกใช้เลเซอร์สแกนเนอร์สามมิติ
(3-D laser scanner) เครื่องกราดผิววัตถุใช้ทั้งในช่องปาก
และนอกช่องปากขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความละเอียด
ของข้อมูลที่ต้องการ และรูปร่างของวัตถุต้นแบบ(5) ข้อมูลที่
ได้จากขัน้ ตอนขึน้ รูปแบบจ�ำลองเก็บในรูปแบบดิจทิ ลั ทีเ่ รียก
ว่า DICOM (digital Imaging and communications in
medicine) ต่อมาน�ำไปประมวลผลด้วยโปรแกรมโซลิดเวิรค์
(solid works) เพื่อสร้างแบบจ�ำลองดิจิทัลส�ำหรับการ
วิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ต่อไป(11)
ข. การแบ่งเอลิเมนต์ (meshing model)
ขั้นตอนแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ขั้ น สู ง (discretization) ในการแบ่ ง รู ป ร่ า ง (meshing
geometry) ขอบเขตของปัญหาที่มีความซับซ้อนออกเป็น
ชิน้ ส่วนย่อยเรียกว่าเอลิเมนต์ (element) ทีม่ ขี นาดเล็กลงเพือ่
ให้ง่าย สะดวกต่อการค�ำนวณ แต่ละเอลิเมนต์มีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวทางกายภาพ เช่น ความหนา ความหนาแน่น มอ
ดูลัสของยัง (Young’s modulus) และอัตราส่วนปัวซอง
(Poisson ratio) เป็นไปตามชนิดของวัสดุที่ต้องการศึกษา
เอลิเมนต์ที่ถูกแบ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ฟังก์ชัน
การประมาณภายใน (interpolation functions) ทีแ่ ตกต่างกัน
ไปขึน้ กับรูปร่าง ขอบเขต จ�ำนวนจุดต่อ เอลิเมนต์ทอี่ ยูต่ ดิ กัน
ใช้จดุ ต่อร่วมกันโดยมีขอบทีเ่ ป็นขอบเขตเชือ่ มต่อกันระหว่าง
จุดต่อของเอลิเมนต์ นอกจากจุดต่ออยูบ่ ริเวณมุมของเอลิเมนต์
แล้ ว ยั ง อยู ่ บ นขอบที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ระหว่ า งจุ ด ต่ อ สองจุ ด
เรียกว่าจุดต่อกลาง (midside node) ดังรูปที่ 2 การเพิ่ม
จ�ำนวนจุดต่อบนแบบจ�ำลองช่วยให้การวิเคราะห์ผลมีความ
แม่นย�ำมากขึน้ ซึง่ ขึน้ กับความจ�ำเป็นในรูปแบบการวิเคราะห์
แบบจ�ำลอง ท�ำให้รูปแบบการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์มีหลายรูปแบบ ส่งผลต่อรูปแบบสมการเชิง
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อนุพันธ์บนจุดต่อและฟังก์ชันการประมาณภายใน การ
ก�ำหนดเงื่อนไขขอบเขต และการถ่ายทอดพลังงานที่เกิดขึ้น
เมื่อวัสดุมีแรงมากระท�ำ ปัจจัยดังกล่าวจึงมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้รูปแบบลักษณะของเอลิเมนต์ให้เหมาะสมกับแบบ
จ�ำลองศึกษา ถือเป็นหลักส�ำคัญทีท่ ำ� ให้กระบวนการวิเคราะห์
สามารถจ�ำลองได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด(12)

รูปที่ 2

ก ภาพแสดงลักษณะจุดต่อสองจุด เชื่อมกันด้วยขอบ
(มี 2 จุดต่อ)
ข ภาพแสดงลักษณะจุดต่อสองจุด เชื่อมกันด้วยขอบ
และมีจดุ เชือ่ มกลาง (มี 3 จุดต่อ) (ดัดแปลงจาก Geng

J, Yan W, Xu W. Application of the finite element
method in implant dentistry. Springer Science
& Business Media; 2008: 82-90.)
Figurer 2 ก The illustration shows node and edge of element that compose 2 nodes
ข The illustration shows node, edge and
“midside” node between two nodes at corner of
element that compose 3 nodes (modified from
Geng J, Yan W, Xu W. Application of the finite
element method in implant dentistry. Springer
Science & Business Media; 2008: 82-90.)

จากการศึกษาที่ผ่านมาสามารถจ�ำแนกรูปร่างและความ
สัมพันธ์ของจุดต่อได้ดังนี(13)
้
1) รูปร่างเอลิเมนต์ 1 มิติ ได้แก่ ลักษณะเชิงเส้น
(linear) เช่น คาน (beam) โครงถัก (truss) คานประกอบ
ด้วย 3 จุดต่อ (quadratic beam) คานประกอบด้วย 4 จุด
ต่อ (cubic beam)
2) รูปร่างเอลิเมนต์ 2 มิติ ได้แก่ เอลิเมนต์พื้นที่เชิงเส้น
เป็นระนาบความเค้น ความเครียด ลักษณะเป็นแผ่น (plate)
หรือเปลือกบาง (shell) มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
รูปร่างต่าง ๆ (รูปที่ 3)
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สามเหลี่ยม (triangle)

สี่เหลี่ยมมุมฉาก (rectangle)

สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

สี่เหลี่ยมด้านขนาน

(quadrilateral)

รูปที่ 3

(parallelogram)

ภาพแสดงลักษณะพื้นฐานรูปร่างเอลิเมนต์ 2 มิติ
(ดัดแปลงจาก Rao SS. The finite element method
in engineering. 5th ed. Elsevier; 2010: 53-60.)

Figure 3 The illustration shows the basic shape of the
element in 2 dimensions (modified from Rao SS.
The finite element method in engineering. 5th
ed. Elsevier; 2010: 53-60.)

พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

(tetrahedron)

ปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก

(rectangular prism)

ทรงหกหน้า (hexahedron)
รูปที่ 4

ภาพแสดงลักษณะพื้นฐานรูปร่างเอลิเมนต์ 3 มิติ
(ดัดแปลงจาก Rao SS. The finite element method
in engineering. 5th ed. Elsevier; 2010: 53-60.)

Figure 4 The illustration shows the basic shape of the
element in 3 dimensions (modified from Rao SS.
The finite element method in engineering. 5th
ed. Elsevier; 2010: 53-60.)
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3) รูปร่างเอลิเมนต์ 3 มิติ ได้แก่ เอลิเมนต์ปริมาตรอาจ
เป็นโครงสร้างพีระมิดฐานสามเหลี่ยม (tetrahedron) ปริซึม
สี่เหลี่ยมมุมฉาก (rectangular prism) หรือทรงหกหน้า
(hexahedron) (รูปที่ 4)
ส�ำหรับการเลือกรูปร่างของหน่วยย่อยพิจารณาตาม
ประเภทของแบบจ�ำลอง กรณีสร้างแบบจ�ำลองประเภท
สองมิติ เลือกใช้เอลิเมนต์ยอ่ ยรูปสามเหลีย่ ม หรือรูปสีเ่ หลีย่ ม
และการจ�ำลองประเภทสามมิตเิ ลือกใช้เอลิเมนต์ยอ่ ยพีระมิด
ฐานสามเหลี่ยม ปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือทรงหกหน้า(14)
เมื่อแบบจ�ำลองถูกแบ่งเป็นหน่วยย่อยแล้วควรมีรูปร่าง
ใกล้เคียงกับรูปร่างเดิมมากทีส่ ดุ จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า การศึกษาระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ในทางทันตกรรม
นิยมใช้หน่วยย่อยลักษณะพีระมิดฐานสามเหลี่ยม(15)
รูปร่างของเอลิเมนต์และความสัมพันธ์ของจุดเป็นได้
ทั้งหนึ่ง สอง และสามมิติ ซึ่งรวมทั้งขนาดและจ�ำนวนของ
เอลิเมนต์เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการกระจาย
ความเค้นและความเครียดภายในวัสดุที่ต้องการศึกษา(16)
การปรับขนาดเอลิเมนต์ (mesh refinement) ที่มีขนาดใหญ่
ให้มขี นาดเล็กลง ส่งผลต่อรูปร่าง จ�ำนวนจุดต่อ (node) จ�ำนวน
เอลิเมนต์และระดับขั้นความเสรี (degree of freedom)
เปลีย่ นไป จุดสัมผัสระหว่างผิววัสดุทมี่ ากระท�ำสามารถปรับ
ให้อยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น (17,18) โอกาสเกิด
การบิดเบี้ยว (distortion) การเคลื่อนขยับของเอลิเมนต์
ลดน้อยลง ท�ำให้การประมวลข้อมูลแม่นย�ำเพิ่มขึ้น(5) อาจใช้

รูปที่ 5
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เวลาในการประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มากขึน้ การปรับ
ความละเอียดของเอลิเมนต์เฉพาะต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการวิเคราะห์
ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งขนาดของเอลิเมนต์ที่เหมาะสมขึ้นกับ
ประเภทการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์(19) การ
ปรับขนาดเอลิเมนต์ให้เล็กลงช่วยลดความผิดพลาด และช่วย
ให้การจ�ำลองสถานการณ์ใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงมาก
ขึน้ ควรค�ำนึงถึงศักยภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ที่เลือกใช้
ค. การก�ำหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมวัสดุ
การก�ำหนดคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของแต่ละ
หน่ ว ยย่ อ ยตามลั ก ษณะพฤติ ก รรมและคุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพของวัสดุที่ต้องการศึกษา เบื้องต้นหลังแบ่งแบบ
จ�ำลองเป็นเอลิเมนต์ แต่ละเอลิเมนต์มีลักษณะเสมือนวัตถุ
อิสระที่แยกจากกัน จ�ำเป็นต้องก�ำหนดคุณสมบัติและความ
สัมพันธ์ของแต่ละเอลิเมนต์ตามพฤติกรรมเชิงกล คุณสมบัติ
ทางกายภาพของวัสดุให้ใกล้เคียงกับลักษณะจริงของวัสดุ
ชนิดนั้น ๆ รวมถึงการก�ำหนดเงื่อนไขขอบเขตของวัตถุที่
ต้องการศึกษาให้วัตถุเคลื่อนขยับ หยุดนิ่ง หรือมีแรงมากระ
ท�ำบริเวณใด ด้วยขนาดของแรงเท่าใด มีตำ� แหน่งถ่ายทอด
แรงระหว่างแต่ละหน่วยย่อยมีลักษณะเป็นจุดหรือเป็นพื้นที่
เพื่อให้แบบจ�ำลองที่สร้างขึ้นมีพฤติกรรมในระดับโครงสร้าง
ที่สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด

ภาพแสดงการแบ่งองค์ประกอบย่อยโดยก�ำหนดความละเอียด ขนาดขององค์ประกอบย่อยในต�ำแหน่งที่ต้องการศึกษา

Figure 5 The illustration shows a mesh element processing and selected fine meshing in interesting area
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คุณสมบัตทิ ตี่ อ้ งก�ำหนดเพือ่ การวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบ
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ประกอบด้วย ประเภทของวัสดุตาม
พฤติกรรมตอบสนองเมือ่ ได้รบั แรง ลักษณะพฤติกรรมบริเวณ
ผิวสัมผัสของแบบจ�ำลอง พฤติกรรมเชิงกลของโครงสร้างวัสดุ
สามมิตทิ งั้ สามแนวแกน คุณสมบัตเิ ฉพาะของวัสดุแต่ละชนิด
ได้แก่ มอดูลัสของยังใช้อธิบายความแข็ง (stiffness) ของ
วัสดุ ทีห่ าได้จากค่าความชันของกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
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ความเค้นและความเครียดของวัสดุนั้น ๆ อัตราส่วนปัวซอง
เป็ น อั ต ราส่ ว นระหว่ า งค่ า ความเครี ย ดตามขวางกั บ ค่ า
ความเครียดที่มีทิศทางเดียวกันกับแนวแรงที่มากระท�ำ ค่า
เฉพาะทั้งสองถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการท�ำนาย
พฤติกรรมของวัสดุเมือ่ ได้รบั แรงกระท�ำ(20) คุณสมบัตมิ อดูลสั
ของยังและอัตราส่วนปัวซองของวัสดุทางทันตกรรมอ้างอิง
จากการทบทวนวรรณกรรมดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงทบทวนวรรณกรรมค่ามอดูลสั ของยังและอัตราส่วนปัวซองทีใ่ ช้ในการค�ำนวณทางระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์

Table 1 For calculation in finite element shows the literature reviews of the Young’s modulus and Poisson ratio
คุณสมบัติวัสดุ

(Physical properties of material)

แหล่งอ้างอิง

(Reference)

เยื่อเมือกสันเหงือกว่าง

Yamada et al.1970(39)

เอ็นยึดปริทันต์

Shahmiri et al. 2014(30)
Farah et al. 1989(40)
Nakamura et al. 2014(32)
Antenucci et al. 2010(41)
Farah et al. 1989(40)
Merdji et al.2010(42)
Nakamura et al. 2014(32)
Antenucci et al. 2010(41)
Merdji et al. 2010(42)
Nakamura et al. 2014(32)
Tanne et al. 1989(43)
Nakamura et al. 2014(32)
Shahmiri et al. 2014(30)
Farah et al. 1989(40)
Nakamura et al. 2014(32)
Shahmiri et al. 2014(30)
Antenucci et al. 2010(41)
Nakamura et al. 2014(32)
Shahmiri et al. 2014(30)
Takayama et al. 2001(44)
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(residual ridge mucosa)
(periodontal ligament)

กระดูกทึบ

(cortical bone)

กระดูกโปร่ง (spongy bone)
เคลือบฟัน (enamel)
เนื้อฟัน (dentin)

โลหะเจือโคบอลต์-โครเมียม

[metal alloy (Co-Cr)]
เรซิน (resin)

รากเทียมไทเทเนียม

(titanium implant)

มอดูลัสของยัง

(Young’s modulus)
(MPa)
3.4

0.69
0.69
11,760
13,700
13,700
14,500
1,470
1,370
1,370
41,400
22,700
18,600
41,000
18,600
70,000
211,000
206,900
2,450
2,200
2,000
110,000
103,400

อัตราส่วนปัวซอง

(Poisson ratio)

0.450
0.450
0.450
0.250
0.300
0.300
0.323
0.300
0.300
0.300
0.350
0.300
0.350
0.300
0.310
0.300
0.300
0.330
0.300
0.310
0.300
0.330
0.350

ชม. ทันตสาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 2561

การสมมติรปู แบบของฟังก์ชนั การประมาณภายในและ
พฤติกรรมปฏิกิริยาระหว่างวัสดุที่สัมผัสกันอาจจ�ำแนกได้
ดังนี้
1) ประเภทของวัสดุตามพฤติกรรมตอบสนองเมือ่ มีแรง
กระท�ำ แบ่งได้เป็น 5 กลุม่ คือ กลุม่ ทีส่ ามารถกลับคืนสูส่ ภาพ
เดิมหลังเกิดการเปลี่ยนรูป (linear elastic material) กลุ่มที่
ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังการเปลี่ยนรูป (plastic
material) กลุ่มที่สามารถคืนสู่สภาพเดิมได้บางส่วนหลังเกิด
การเปลีย่ นรูป (elastoplastic material) กลุม่ ทีส่ ามารถกลับ
คื น สู ่ ส ภาพเดิ ม ได้ ห ลั ง การเปลี่ ย นรู ป แต่ ต ้ อ งใช้ เ วลา
(viscoelastic material) กลุม่ ทีต่ อ้ งใช้เวลาในการเปลีย่ นรูป
และวัสดุเกิดการเสียรูปอย่างถาวร (viscoplastic material)
โดยทั่วไปการศึกษาแบบจ�ำลองของวัสดุทางทันตกรรม เช่น
การศึกษารากเทียม การเคลือ่ นตัวของฟันธรรมชาติ เป็นต้น
มักก�ำหนดให้วสั ดุเป็นกลุม่ ทีส่ ามารถกลับคืนสูส่ ภาพเดิมหลัง
เกิดการเปลี่ยนรูป(12)
2) พฤติ ก รรมความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความเค้ น
ความเครียดบริเวณผิวสัมผัส กรณีแบบจ�ำลองประกอบด้วย
โครงสร้างสองส่วนขึ้นไปเกิดการสัมผัสกัน การก�ำหนด
พฤติกรรมบริเวณผิวสัมผัสเป็นแบบเชิงเส้น (linear contact)
หรือแบบไม่เป็นเชิงเส้น (non-linear contact) ขึ้นกับกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นและความเครียดบริเวณ
ผิวสัมผัสเมือ่ มีแรงมากระท�ำวัสดุ หากความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้
เป็นลักษณะกราฟเส้นตรงเป็นลักษณะแบบเชิงเส้น แต่
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของเนือ้ เยือ่ สิง่ มีชวี ติ มักไม่เกิดลักษณะที่
เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น
กรณีแบบจ�ำลองประกอบด้วยวัตถุสองชนิดผิวสัมผัส
เกิดการเคลื่อนที่ไถลไปบนผิวสัมผัส เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างตะขอโลหะรูปตัวไอกับผิวซีฟ่ นั หลัก เมือ่ มีแรงกระท�ำ
ตะขอเคลือ่ นทีห่ ลุดออกจากส่วนคอดบนฟันหลัก กรณีนคี้ วร
ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ แ บบไม่ เ ป็ น เชิ ง เส้ น และก� ำ หนดค่ า
สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (friction coefficient) บริเวณ
ผิวสัมผัสระหว่างวัตถุสองชนิด ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานที่แตกต่างกันขึ้นกับชนิดของวัตถุที่มาสัมผัสกัน(6,10)
3) พฤติ ก รรมการตอบสนองของโครงสร้ า งวั ส ดุ
พิจารณาพฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้างวัสดุเมื่อได้
รับแรง พบว่าแต่ละหน่วยย่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน
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ลักษณะสามมิติ คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวแกน x y
และ z คุณสมบัติดังกล่าวสามารถจ�ำแนกวัสดุได้เป็น 4 กลุ่ม
คือ กลุ่มวัสดุที่มีคุณสมบัติเชิงกลเหมือนกันในทุกทิศทางคือ
ไอโซโทรปิก (Isotropic materials) ตัวอย่างเช่น เหล็กกล้า
แก้ว เป็นต้น กลุ่มวัสดุที่มีคุณสมบัติเชิงกลเหมือนกันใน
ระนาบหนึ่ง และมีคุณสมบัติเชิงกลที่เปลี่ยนไปในทิศทาง
ตั้งฉากกับระนาบนั้น (transversely isotropic materials)
ตัวอย่างเช่น ไทเทเนียม (Ti) กลุ่มวัสดุที่มีคุณสมบัติเชิงกล
แตกต่างกันในทุกแนวแกนคือแอนไอโซโทรปิก (anisotropic
materials) ตัวอย่างเช่น ไม้ คอมโพสิต และกลุ่มวัสดุที่มี
คุณสมบัตเิ ชิงกลแตกต่างกันในแต่ละแนวแกน โดยมีสองแนว
แกนที่เหมือนกัน (orthotropic materials) ซึ่งเป็นกลุ่มย่อย
ของกลุม่ แอนไอโซโทรปิก การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธไี ฟไนต์
เอลิเมนต์ศึกษาทันตกรรมรากเทียมมักก�ำหนดให้วัสดุมี
พฤติ ก รรมแบบวั ส ดุ เ นื้ อ เดี ย วเชื่ อ มติ ด กั น เป็ น ชิ้ น เดี ย ว
(perfect bond) มีคณุ สมบัตเิ ชิงกลวัสดุเหมือนกันในทุกทิศทาง
และมีความสัมพันธ์ความเค้น ความเครียดเป็นเชิงเส้น

(linearly isotropic)(5)

ง. เงื่อนไขขอบเขต
เป็นการก�ำหนดค่าตัวแปรหนึ่งในสมการซึ่งเป็นข้อมูล
รับเข้า (input) เพือ่ เป็นเงือ่ นไขในการประมวลผล ค่าตัวแปรนี้
มีความส�ำคัญในการก�ำหนดบริเวณจุดต่อใดเกิดการเคลื่อน
ขยับได้ บริเวณใดก�ำหนดให้อยู่นิ่ง (zero displacement) มี
ผลต่อระดับความเสรีของแต่ละจุดต่อ รูปแบบของระดับ
ความเสรีมีหลายแบบขึ้นกับลักษณะสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์
ถ้าต้องการวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุในรูปสามมิตโิ ดยพิจารณา
ตามแนวแกนทั้งสามคือ แนวแกน x y และ z เมื่อพิจารณา
เพียงจุดต่อเดียว เกิดการเคลือ่ นทีอ่ สิ ระได้ทกุ ทิศทาง พบว่า
การเคลื่อนที่มี 6 ระดับ ความเสรีที่จุดต่อสามารถเกิดการ
เลือ่ นขนาน (translation) หมุน (rotation) หรือเกิดโมเมนตัม
(momentum) ไปตามแนวแกนทั้งสาม เมื่อจุดต่อเชื่อมต่อ
กันเกิดเป็นเอลิเมนต์ย่อย ระดับความเสรีถูกจ�ำกัดลง ดังนั้น
รูปร่างเอลิเมนต์ และต�ำแหน่งความสัมพันธ์จดุ ต่อทีแ่ ตกต่าง
กัน ส่งผลต่อระดับความเสรีของจุดต่อเป็นเสมือนตัวแปร
อิสระ (independent variable) ที่เลือกก�ำหนดค่าได้ท�ำให้
การอธิบายระบบเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
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นอกจากรูปร่างเอลิเมนต์และความสัมพันธ์ระหว่าง
จุ ด ต่ อ มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความเสรี การก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง ยึ ด
(constraint) ตรึงโมเดลให้อยู่กับที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผล
เช่ น กั น โดยการยึ ด ต� ำ แหน่ ง จุ ด ต่ อ หรื อ เอลิ เ มนต์ ใ ห้ นิ่ ง
เพื่อให้เกิดความสมดุลต่อการรับแรงที่มากระท�ำ และเกิด
ความคลาดเคลือ่ นต่อการกระจายแรง ควรลอกเลียนสภาวะ
จริงให้เป็นไปตามหลักกายวิภาคของเนื้อเยื่อรองรับ เช่น
ต�ำแหน่งยึดเกาะของกล้ามเนื้อ ทิศทางเคลื่อนที่ของอวัยวะ
ที่ถ่ายทอดพลังงานไปบริเวณที่ต้องการศึกษา ต�ำแหน่งที่
ก�ำหนดจุดต่อให้อยู่นิ่งควรมีระยะห่างพอที่ท�ำให้ไม่เกิด
รู ป แบบการกระจายพลั ง งานที่ ซ ้ อ นทั บ กั น และไม่ เ กิ ด
ปฏิกริ ยิ าต่อพลังงานทีใ่ ห้แก่ระบบ ดังนัน้ การก�ำหนดเงือ่ นไข
ขอบเขตจึงมีผลต่อการประมวลข้อมูลท�ำให้การจ�ำลองมี
ความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด
จ. พลังงานภายนอกที่มากระท�ำ
พลังงานที่มากระท�ำบนวัตถุที่เป็นของแข็ง (solid
structure) อาจเป็นพลังงานในรูปแบบของแรง หรือความ
ดั น พื้ น ที่ บ นวั ต ถุ ที่ พ ลั ง งานมากระท� ำ เกิ ด ขึ้ น บางพื้ น ที่
(concentrated load) หรือเกิดกระจายทัว่ พืน้ ทีใ่ นแนวระนาบ
(distributed load) ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบ
ทั่ ว ไปก� ำ หนดให้ เ กิ ด กระจายบนพื้ น ผิ ว ในแนวระนาบ
เนือ่ งจากแรงก�ำหนดให้ลงเฉพาะทีม่ กั ท�ำให้เกิดความเค้นคัง่
(stress concentration) ที่เอลิเมนต์บริเวณนั้นสูงกว่าความ
เป็นจริง และเกิดรูปแบบการกระจายความเค้นทีไ่ ม่เหมาะสม
ทิศทางของพลังงานที่มากระท�ำสามารถก�ำหนดให้มี
ทิศตั้งฉาก ขนาน หรือท�ำมุมเอียงกับแนวแกนของแบบ
จ�ำลองตามสภาวะจริงที่เกิดขึ้น โดยปริมาณแรงบดเคี้ยว
มักแตกต่างกันไปในแต่ละต�ำแหน่งซี่ฟัน เพศ วัย พฤติกรรม
ลักษณะอาหารที่บดเคี้ยว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและ
จ�ำนวนซีฟ่ นั ทีเ่ หลืออยูใ่ นช่องปาก จากการทบทวนวรรณกรรม
ค่าเฉลี่ยแรงบดเคี้ยวบริเวณฟันกรามน้อยประมาณ 40-600
นิวตัน บริเวณฟันหน้าประมาณ 24-170 นิวตัน ค่าเฉลีย่ ของ
หนุม่ สาวประมาณ 50-400 นิวตัน และแรงทีล่ งบนรากเทียม
ประมาณ 90-280 นิวตัน ขึ้นกับต�ำแหน่งฝังรากเทียมและ
การออกแบบรากเทียม(21-23)
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การประมวลข้อมูลเบื้องต้นเป็นการก�ำหนดค่าตัวแปร
ต้น ได้แก่ รูปแบบวิธีการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ คุณสมบัตเิ ฉพาะของวัสดุ เงือ่ นไขขอบเขต พลังงาน
ที่มากระท�ำ เพื่อให้การวิเคราะห์ผลมีความใกล้เคียงกับ
สภาวะจริงมากที่สุด

ระยะประมวลข้อมูล (the solution phase)

โดยน� ำ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ท างงาน
วิศวกรรม (computer aided engineering; CAE) ช่วย
ประมวลผลจากสมการรวมระบบของแต่ละเอลิเมนต์ที่เกิด
ขึ้นได้ค่าผลเฉลี่ยโดยประมาณ ความแม่นย�ำที่ได้ขึ้นกับการ
ก�ำหนดขนาด รูปร่าง จ�ำนวนของเอลิเมนต์ การสมมติรปู แบบ
ของฟังก์ชนั ภายในโดยประมาณ ถ้าก�ำหนดค่าดังกล่าวได้ใกล้
เคียงกับความจริงมาก ผลเฉลี่ยที่ได้แม่นย�ำมากขึ้น ปัจจุบัน
มีบริษทั ผลิตซอฟต์แวร์เพือ่ ค�ำนวณระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
ที่นิยมใช้ได้แก่ Abaqus, Ansys, Hyper mesh เป็นต้น
การแปลผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ (interpretation)
ผลลัพธ์ที่ได้จากระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์วิเคราะห์
ได้หลายประการขึ้นกับข้อมูลเข้า ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่
ป้อนเข้าสูโ่ ปรแกรมเพือ่ ให้ประมวลผลได้ตามต้องการ วิเคราะห์
ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้ในรูปค่าความเค้น ความเครียด ทิศทาง
การเคลือ่ นขยับ หรือการบิดเบีย้ วของวัสดุเมือ่ มีแรงมากระท�ำ
ทางทันตกรรมพิจารณาค่าความเค้น ความเครียดของ
วัสดุเมือ่ มีแรงมากระท�ำภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดให้สอดคล้อง
กับลักษณะในช่องปากมากที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียดน�ำมาสร้างกราฟความชันได้ค่า
มอดูลัสของยังเป็นค่าความแข็งแรงของวัสดุ ซึ่งแตกต่างกัน
ในวัสดุแต่ละชนิด สภาวะจริงทางคลินกิ แรงเกิดขึน้ ได้ทกุ ทิศทาง
การค�ำนวณเชิงวิศวกรรมพิจารณาองค์ประกอบโครงสร้าง
วัสดุเป็นเชิงสามมิติ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสามแนวแกน
ได้แก่ แกน x แกน y และแกน z ผลลัพธ์แสดงในรูปความเค้น
หลัก (principle strain) ความเค้นที่เกิดจากแรงดึง (tensile
stress) แรงอัด (compressive stress) หรือแรงเฉือน (shear
stress) การแสดงค่าความเค้นวอนมิสเซส (von Mises
stress) เป็นค่าความเค้นรวมของทั้งสามแนวแกน หากค่า
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วอนมิสเซสสูงกว่าความเค้นจุดคราก (yield strength) ของ
วั ส ดุ แ สดงว่ า ปริ ม าณแรงที่ ม ากระท� ำ เกิ น ขี ด จ� ำ กั ด ความ
สามารถที่วัสดุต้านทานได้ หรือเกิดความเค้นสะสมในวัสดุ
เป็นสาเหตุให้วสั ดุเกิดความล้า (fatigue) น�ำไปสูค่ วามล้มเหลว
ในที่สุด

ระยะหลังประมวลข้อมูล

การแสดงผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น กราฟฟิก (graphical output) เป็นรูปแบบทีน่ ยิ ม
ใช้ แสดงผลเป็นแถบสี (color-coded map) รูปแบบการ
กระจายความเค้น ความเครียดหรือการเคลือ่ นขยับเมือ่ มีแรง
มากระท�ำ หรือการแสดงผลเชิงตัวเลข (numeric output)
แสดงบริเวณที่วัสดุเกิดค่าความเค้นสูงสุด (stress contour)
ดั ง แสดงรู ป ที่ 6 อธิ บ ายแนวโน้ ม รู ป แบบการกระจาย
ความเค้นตามแถบสี โดยค่าความเค้นน้อยที่สุดดูจากแถบ
สี สีน�้ำเงินเป็นค่าความเค้นวอนมิสเซสสูงสุดประมาณ 1.62
เมกะปาสคาล ไล่ระดับสีไปจนถึงแถบสีแดงเป็นค่าความเค้น
วอนมิสเซสสูงสุดประมาณ 69.57 เมกะปาสคาล เช่น ตัว
หลักยึดสิง่ ปลูกฝัง (implant abutment) รากเทียมขนาดเล็ก
ที่ระดับขอบบนของส่วนรากเทียมที่ฝังในกระดูก (fixture)
การแสดงผลเชิงแอนิเมชัน (animated output) เป็น
ภาพเคลือ่ นไหว แสดงลักษณะการถ่ายทอดแรง และทิศทาง
ที่เกิดขึ้นภายในวัสดุ ผู้ศึกษาเห็นภาพชัดเจน และท�ำนาย
พฤติกรรมภายในวัสดุได้มากขึ้น

การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ท าง
ทันตกรรม
การน�ำระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์มาประมวลผลข้อมูล
ในทางทันตกรรมสามารถท�ำได้หลายรูปแบบ เช่น รากเทียม
จัดฟัน เดือยฟัน ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ เป็นต้น ความเค้น
และความเครียดทีเ่ กิดขึน้ จากการออกแบบครอบฟันบนราก
เทียมส่งผลต่อการปรับตัวของกระดูกโดยรอบ(24) การสร้าง
แบบจ� ำ ลองเพื่ อ ติ ด ตามการเคลื่ อ นตั ว ของฟั น ในผู ้ ป ่ ว ย
จัดฟัน(25) การทดสอบความแข็งแรงและแรงยึดเดือยฟันหน้า(26)
การออกแบบรากเทียม(27-29) การออกแบบฟันเทียมบางส่วน
ถอดได้ขยายฐานทีม่ รี ากเทียมขนาดมาตรฐานช่วยรับแรง(30-32)
การพิจารณาจ�ำนวนและต�ำแหน่งการฝังรากเทียมต่อปริมาณ

รูปที่ 6

ภาพแสดงข้อมูลเชิงกราฟฟิกและตัวเลข ระบุตำ� แหน่ง
ทีม่ คี า่ ความเค้นวอนมิสเซสสูงสุดทีไ่ ด้จากการค�ำนวณ
ด้วยโปรแกรมอะบาคัส

Figure 6 The illustration shows graphic and numeric
output data at the contour of maximum von
Mises stress from 3D FEA by Abaqus program

และรูปแบบการกระจายแรงสู่โครงสร้างต่าง ๆ(33) บทความ
ปริทศั น์ฉบับนีป้ ระยุกต์ใช้ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ผวิ หน้า
สัมผัสระหว่างรากเทียมและกระดูกโดยรอบ ซึ่งจะกล่าว
ล�ำดับถัดไป
การฝั ง รากเที ย มในกระดู ก เป็ น การบู ร ณะแบบไม่
สามารถผันกลับได้ โดยศึกษารูปร่าง ขนาด ความยาวและ
ลักษณะของวัสดุบรู ณะก่อนน�ำมาฝังในกระดูก ขณะบดเคีย้ ว
มี แ รงที่ ม ากระท� ำ เกิ ด ขึ้ น ตลอดเวลา คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐาน
มอดูลัสของยังระหว่างกระดูกและไทเทเนียมรากเทียมต่าง
กัน 5-10 เท่า (34) จึงมีโอกาสเกิดความล้มเหลวขึ้นเมื่ อ
ความเค้นมีปริมาณมากเกินกว่ากระดูกรอบรากเทียมรองรับ
ได้ เพื่ อ ป้ อ งกั น ความล้ ม เหลวที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ภายใน
องค์ ป ระกอบรากเที ย ม และอวั ย วะโดยรอบรากเที ย ม
Mavčič และ Antolič ศึกษาปริมาณค่าความเครียดระดับ
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พอเหมาะที่ กระดูก ทึบ สามารถปรับ ตัวได้อยู่ที่ประมาณ
100-2,000 ไมโครสเทรน (microstrain) ขึ้นกับความถี่ของ
แรงที่มากระท�ำ ต�ำแหน่ง ชนิดของกระดูก อายุและระดับ
ฮอร์โมนของผู้ป่วย(35)
การศึกษาความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บริเวณกระดูกทึบด้านบน
และส่ ว นปลายของกระดู ก ที่ ป ระสานกั บ รากเที ย มด้ ว ย
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ซึ่งเป็นพื้นที่ส�ำคัญในการศึกษา
เกีย่ วกับรากเทียม การสร้างแบบจ�ำลองกระดูกและรากเทียม
โดยก�ำหนดคุณสมบัติ และพฤติกรรมวัสดุ ได้แก่ ต�ำแหน่ง
กายวิภาค รูปร่างรากเทียม คุณสมบัติวัสดุ เงื่อนไขขอบเขต
รวมถึงผิวหน้าสัมผัสระหว่างรากเทียมและกระดูกโดยรอบ
(11,27)
การศึกษาต�ำแหน่งกายวิภาคระหว่างกระดูกทึบและ
กระดูกโปร่งในแต่ละบริเวณย่อมมีลักษณะความหนาแน่น
ของเนือ้ กระดูกหรือองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันไป พบว่าด้าน
หน้าของขากรรไกรล่างเกิดการเชือ่ มประสานของกระดูกทึบ
กับรากเทียมได้เกือบร้อยละ 100 เมื่อขยับต�ำแหน่งเลื่อนไป
ทางด้านท้ายของขากรรไกรล่างค่อย ๆ ลดลง บริเวณด้าน
ท้ายของขากรรไกรบนเกิดการเชือ่ มประสานเพียงร้อยละ 25
ระดับการเชื่อมประสานกระดูกกับรากเทียมขึ้นกับปริมาณ
คุณภาพ สัดส่วนความหนาแน่นของกระดูก การหายของ
กระดูก (bone healing) การท�ำหน้าที่ และแรงที่มากระท�ำ
กับรากเทียม ไม่เกิดการเชื่อมประสาน (osseointegrated)
อย่างสมบูรณ์ระหว่างกระดูกรอบรากเทียมกับรากเทียม
การศึกษาในอดีตก�ำหนดเสมือนรากเทียมและกระดูกรอบ
รากเทียมมีพฤติกรรมวัสดุเชิงเส้น (linear static) การสมมติ
นี้ เ กิ ด กระดู ก เชื่ อ มประสานอย่ า งสมบู ร ณ์ การทดลอง
สนับสนุนเมื่อถอนรากเทียมออกจากกระดูกมักมีการแตก
ของกระดูกรอบ ๆ รากเทียมเสมอ การศึกษาในปัจจุบันพบ
ว่าการยึดแน่นระหว่างเกลียวรากเทียมกับกระดูกขึ้นกับ
หลายปัจจัย เช่น แรงขันแน่นขณะฝังรากเทียมในกระดูก
(insertion torque) สภาวะทางคลินิก แรงที่มากระท�ำก่อน
เกิดกระดูกเชื่อมประสาน ท�ำให้เกิดลักษณะกระดูกเชื่อม
ประสานได้สมบูรณ์(36) ดังนั้นการขึ้นรูปโมเดลโดยเฉพาะ
กระดูกรอบรากเทียมต้องการความละเอียดในการพิจารณา
เช่น รายละเอียดรูปร่างโมเดลกระดูก ขนาดและลักษณะของ
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เอลิเมนต์ คุณสมบัติเชิงกลของกระดูก การแบ่งชั้นกระดูก
เป็นกระดูกทึบหรือกระดูกโปร่ง การก�ำหนดค่าสัมประสิทธิ์
ความเสียดทาน (friction coefficient) ของรากเทียม
การสมมติให้วัสดุมีพฤติกรรมไม่เป็นเชิงเส้น (non linear
anisotropic) ให้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงทางคลินิก
มากกว่า(11)
Sato และคณะในปีค.ศ. 1999(37) ศึกษาชนิดกระดูกที่
มีอิทธิพลต่อการเชื่อมประสานกระดูกกับรากเทียมพบว่า
ขนาดของเอลิเมนต์ทเี่ หมาะสมต่อการสร้างโมเดลทีใ่ ช้ศกึ ษา
ทางระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ควรมีขนาด 75 ไมครอนเป็น
ระดับทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ถ้าปรับขนาดเอลิเมนต์ให้มขี นาด 300
ไมครอนพบว่าให้ผลการศึกษาใกล้เคียงกัน จึงเสนอการเลือก
ใช้ เ อลิ เ มนต์ ที่ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น ช่ ว ยลดปริ ม าณเอลิ เ มนต์
ในโมเดลส่งผลให้เวลาในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
เร็วขึ้น
การวิเคราะห์โมเดลกระดูกด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ผลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน มีการสมมติใช้
ความหนาแน่นเพียงค่าเดียว แม้ว่ากระดูกจะมีความหนา
แน่นทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ เป็นการร่นระยะเวลา ลดความยุง่ ยาก
ในการประมวลผลของซอฟต์แวร์ และสร้างโมเดลกระดูก
ดังนั้นการศึกษาต่อมาได้ตัดปัจจัยเรื่องความหนาแน่นของ
กระดูกออกไป ก�ำหนดให้กระดูกทึบและกระดูกโปร่งมีความ
หนาแน่นเท่ากัน (uniform) แต่ความจริงกระดูกโปร่งมี
คุณสมบัติเป็นแอนไอโซโทรปิก และมีความหนาแน่นเสี้ยน
ใย (bone trabeculae) กระดูกหลายระดับ(36)
การก�ำหนดคุณสมบัติของกระดูกให้ค่าใกล้เคียงกับ
ความจริงมากที่สุด การศึกษาขากรรไกรบนและล่างด้วย
ระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ น กระดู ก โปร่ ง มี
พฤติกรรมเชิงกลทีเ่ ปลีย่ นไปในทิศทางตัง้ ฉากกับแนวระนาบ
เป็ น ขั้ น ตอนขึ้ น รู ป โมเดลเสมื อ นความเป็ น จริ ง ผลลั พ ธ์
การตอบสนองต่อแรงที่มากระท�ำเสมือนก�ำหนดเป็นแอนไอ
โซโทรปิก ทั้งนี้การวิเคราะห์แบบจ�ำลองมีรูปแบบแนวคิดที่
แตกต่างกันไป ผู้ท�ำการศึกษาควรทบทวนวรรณกรรมถึง
วิธีการ แนวคิด ให้เข้าใจลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่
ต้องการศึกษา เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
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วิจารณ์และสรุปผล

ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์เป็นวิธพี จิ ารณาพฤติกรรม
ของวัสดุที่นิยมใช้ในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทาง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรม ช่วยลดต้นทุนและเวลาเมือ่ เทียบ
กับการสร้างชิ้นงานเพื่อน�ำไปทดสอบจริงในห้องปฏิบัติการ
หลักการเบือ้ งต้นของระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ คือ แยกวัสดุ
ที่ต้องการศึกษาออกเป็นเอลิเมนต์ย่อยที่ก�ำหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างเอลิเมนต์ น�ำสมการทางคณิตศาสตร์
มาอธิบายปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะ
แวดล้อมทีต่ อ้ งการศึกษา ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการค�ำนวณขึน้ กับ
การก�ำหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ ในสมการเป็นส�ำคัญ ความสามารถ
ในการพยากรณ์ เ หตุ ก ารณ์ ข องแบบจ� ำ ลองสภาวะจริ ง
เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของการก�ำหนดค่าตัวแปรที่เลือก
ใช้ในสมการ
การน�ำระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ประยุกต์ใช้ในงาน
ทั น ตกรรมรากเที ย ม ผู ้ วิ จั ย ควรมี อ งค์ ค วามรู ้ พื้ น ฐาน
พฤติกรรมเชิงกล คุณสมบัติทางกายภาพ การจ�ำลองสภาวะ
แวดล้ อ มรอบรากเที ย ม ขั้ น ตอนการขึ้ น รู ป แบบจ� ำ ลอง
ความละเอียด รูปร่างวัสดุ การวิเคราะห์มีความส�ำคัญทุก
ขัน้ ตอน ซึง่ ส่งผลต่อข้อมูลทีไ่ ด้ น�ำไปเป็นแนวทางการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการจริง หรือทางคลินิกเพื่อให้เกิดการพัฒนา
วัสดุ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล
การสร้ า งแบบจ� ำ ลองให้ มี รู ป ร่ า ง ลั ก ษณะ และ
คุณสมบัตทิ เี่ หมือนหรือใกล้เคียงกับสภาวะความเป็นจริงของ
วัสดุ โครงสร้างที่ต้องการศึกษา ทักษะความช�ำนาญของ
ผูส้ ร้างแบบจ�ำลอง ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีทผี่ สู้ ร้างเลือก
ใช้ อ อกแบบและสร้ า งแบบจ� ำ ลองย่ อ มส่ ง ผลลั พ ธ์ ต ่ อ
การศึกษา ผูว้ จิ ยั ควรน�ำผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบ
วิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ไปตรวจสอบ (validation) กับผลทีไ่ ด้จาก
การทดลองจริ ง ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ช่ ว ยยื น ยั น ผล
การวิเคราะห์ท�ำให้ข้อมูลที่ได้มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
ดังการศึกษาของ Tiossi และคณะ(38) ใช้วธิ ดี จิ ทิ ลั อิมเมจคอร์
รีเลชั่น (digital image correlation) ตรวจสอบผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และแบบจ�ำ
ลองสเทรนเกจ (strain gauge) พบว่ามีรูปแบบการกระจาย
ความเครียดคล้ายคลึงกัน แต่มีปริมาณความเครียดที่แตก
ต่างกันในบางบริเวณ เนื่องจากการก�ำหนดข้อมูลเข้าในการ
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วิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ไม่อาจจ�ำลอง
สถานการณ์จริงได้ทุกกรณี
ด้วยข้อจ�ำกัดที่กล่าวมา การศึกษาพฤติกรรมของวัสดุ
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นเพียงการพยากรณ์หรือ
การคาดการณ์เบื้องต้นภายใต้สภาวะที่ก�ำหนดเท่านั้น บาง
การทดลองไม่อาจทดสอบได้จริงทางคลินิกหรือห้องปฏิบัติ
การ การน�ำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ไปเป็นแนวทางวางแผนการรักษา ขึ้นกับดุลพินิจ
ของทันตแพทย์แต่ละท่านน�ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริ ง ซึ่ ง เป็ น อี ก ทางเลื อ กที่ ช ่ ว ยให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ใน
การรักษา
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