คู่มือและแนวทางการให้ การรักษาผู้ป่วยทันตกรรมพร้ อมมูล
สาหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ช้ันปี ที่ 6
ที่ฝึกปฏิบัตงิ านในคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล
ประจาปี การศึกษา 2563

ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน
สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สารบัญ
หน้ า
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาทันตกรรมทัว่ ไป
ประมวลกระบวนวิชาคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล (DGEN 602)
เนื้อหากระบวนวิชา
เกณฑ์การประเมิน
บทที่1 ความรู ้พ้นื ฐานในการรักษาแบบทันตกรรมพร้อมมูล
บทที่2 การตรวจและบันทึกข้อมูล
บทที่3 การวินิจฉัยโรค
บทที่4 การพยากรณ์โรคและการวางแผนการรักษา
บทที่5 ข้อแนะนาในการออกแบบฟันปลอมบางส่ วนถอดได้
บทที่6 ระบบการจัดการผูป้ ่ วยและแนวทางปฏิบตั ิงาน
- ประเภทผูป้ ่ วย และการรับผูป้ ่ วย
- การจัดการผูป้ ่ วย
- ใบกากับการปฏิบตั ิงานในผูป้ ่ วย
- แนวทางปฏิบตั ิในผูป้ ่ วยแต่ละประเภท
- แนวทางการนาเสนอ
- การคืนผูป้ ่ วย
ระบบการประเมินผล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก 1 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการตรวจ โดยใช้แบบบันทึก
ของภาควิชาทันตกรรมทัว่ ไป คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคผนวก 2 Guidelines for Prescribing Dental Radiograph
ภาคผนวก 3 Classifications of Periodontal Diseases by the American
Academy of Periodontology (AAP) ปี 1999
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ของสาขาทันตกรรมทั่วไป
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาทันตกรรมทัว่ ไป มีบทบาทหลักคือการให้ การดูแลทันตสุขภาพ
แบบพร้ อมมูล (Comprehensive dental care) เพื่อการรักษา การคงสภาพ การป้องกันและการสร้ าง
เสริ ม สุขภาพช่องปากที่ เหมาะสมกับปั จ จัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลทัง้ ด้ านสุขภาพร่ างกาย จิ ต ใจ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยควรจะมีการบูรณาการเชื่อมโยงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในทุกมิ ติอย่าง
สัม พันธ์ กัน หรื ออี กนัย หนึ่งควรพิ จ ารณาการเข้ าดูแลทัน ตสุข ภาพต่อบุค คลโดยคานึง ถึ งองค์ รวม
(Holistic approach) เพื่ อ ให้ บุ ค คลบรรลุ ถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โ ดยจะต้ องมี เจตคติ แ ละความรู้
ความสามารถดังนี ้
1. มีทศั นคติ พฤติกรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
2. มีทกั ษะการติดต่อสื่อสาร และสามารถสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคคลอื่นได้ อย่าง
เหมาะสม
3. สามารถบริ ห าร จัด การ และให้ ก ารดูแลทัน ตสุข ภาพแบบพร้ อมมูลกับ ผู้ป่ วยได้ โดย
จะต้ องมีทกั ษะต่อไปนี ้
- สามารถประเมินความต้ องการและความคาดหวังของผู้ป่วยได้
- สามารถรวบรวมและประเมินสภาวะของผู้ป่วยทังด้
้ านสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่อง
ปาก สภาวะจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ รวมทังพฤติ
้ กรรมสุขภาพของผู้ป่วย
- สามารถให้ การวินิ จ ฉัยโรค และวางแผนการรั กษาแบบพร้ อมมูล อย่างเป็ นล าดับ
ขันตอนที
้
่เหมาะสมและสอดคล้ องกับข้ อจากัดของผู้ป่วย
- สามารถจัดการให้ การรักษา การคงสภาพ การป้องกันและการสร้ างเสริ มสุขภาพกับ
ผู้ป่วยตามแผนที่วางไว้ อย่างเหมาะสม
- สามารถส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาได้ อย่างเหมาะสม
4. สามารถประเมินและพัฒนาคุณภาพการบริ การได้ อย่างเหมาะสม รวมทังมี
้ การศึกษาด้ วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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การประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแผนการสอน(Teaching Plan)
รายวิชา คลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล รหัสวิชา ท.ทป. 602 จานวนหน่ วยกิต 6 (0-18-0) หน่วยกิต
เงื่อนไขที่ต้องผ่ านก่ อน : เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่6
สถานภาพกระบวนวิชา : ปฏิบตั งิ านคลินิกทันตกรรม
การเปิ ดสอน : ทาการเปิ ดสอนทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.
คณาจารย์ ผ้ ูสอน : คณาจารย์สาขาวิชาทันตกรรมทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา : ผศ.ทพ.ญ.วนิดา ธีรวัตรวาทิน
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติง านในคลิ นิกทันตกรรมพร้ อมมูล โดยการตรวจในช่องปากเพื่ อวิเคราะห์
วินิจฉัย ทานายโรค วางแผนการรักษาแบบองค์รวมอย่างสมบูรณ์ ให้ การบาบัดรักษาและฟื น้ ฟูสภาพ
ผู้ป่วยโดยคานึงถึงสุขภาพร่างกาย จิตใจ สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้ อมของผู้ป่วยและการให้ ทนั
ตกรรมป้องกันระดับปฐมภูมิ เพื่อการคงสภาพที่ดีของทันตสุขภาพได้ ด้วยตนเอง การติดตาม ดูแล
และประเมินผลทันตสุขภาพของผู้ป่วยที่ได้ รับการบริการทันตกรรมพร้ อมมูลอย่างสมบูรณ์ไปแล้ วอย่าง
ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถ
1. ตรวจ วินิจฉัย บันทึกและประเมินสุขภาพช่องปากรวมทังปั
้ จจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
ช่องปากของผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูลได้ อย่างถูกต้ อง
2. วางแผน นาเสนอ อภิปรายการวางแผนการรักษาโรคในช่องปากและดูแลสุขภาพช่องปาก
แบบองค์รวม ผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ตลอดจนสามารถติดต่อขอปรึกษา
จากแพทย์ ทันตแพทย์ และส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
3. ให้ การบาบัดรักษาและฟื น้ ฟูสภาพผู้ป่วยแบบองค์รวมตังแต่
้ ขนเตรี
ั ้ ยมการจนเสร็จสมบูรณ์
ได้ อย่างเหมาะสม
4. ให้ การรักษาทางทันตกรรมแบบเร่งด่วนเพื่อบรรเทาอาการหรื อบาบัดอาการแก่ผ็ป่วยฉุกเฉิน
ได้ อย่างเหมาะสม
5. ให้ การบริการทันตกรรมป้องกันแก่ผ้ ปู ่ วยจนสามารถดูแลและคงสภาพทันตสุขภาพที่ ดีได้
ด้ วยตนเอง
6. ติดตามผลและประเมินผลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยแต่ละรายเป็ นระยะๆ ได้ อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม
7. นาเสนอ อภิปรายการรักษาและการดูแลสุขภาพช่องปากหลังการรักษาได้ อย่างเหมาะสม
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เนือ้ หากระบวนวิชา
ฝึ กปฎิบตั งิ านคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล จานวนไม่น้อยกว่า 270 ชัว่ โมงต่อปี

ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตรวจ ซักประวัตแิ ละบันทึกสุขภาพผู้ป่วยทังการแพทย์
้
ทางทันตกรรมและทางสังคม
2. วินิจฉัย วางแผนการรักษาทางเลือก และกาหนดแผนการรักษาซึง่ สอดคล้ องกับบริ บทของ
ผู้ป่วย
3. ให้ การบาบัดรักษาตามความเหมาะสม
4. นาเสนอรายงานแผนการรักษาทางเลือกของการรักษา และนาเสนอความก้ าวหน้ าของ
การรักษา

การวัดและประเมินผล
1. การปฏิบตั งิ านในคลินิก (80%) แบ่งเป็ น
1.1 การวางแผนการรักษาแบบทันตกรรมพร้ อมมูล
- ปรึกษาและวางแผนการรักษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 ทักษะทางคลินิก
- ปริมาณและคุณภาพงาน
1.3 ความรับผิดชอบ
- ใบคะแนนคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล และ ใบกากับ
การปฏิบตั งิ านในผู้ป่วย
- สอบเข้ า
- พฤติกรรมการเข้ าฝึ กปฏิบตั งิ าน
2. การนาเสนอการรักษาแบบทันตกรรมพร้ อมมูล (20%) แบ่งเป็ น
2.1 การนาเสนอแผนการรักษา
2.2 การนาเสนอผลการรักษา
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10%
45 %
10 %
5%
10 %
10 %
10 %

เกณฑ์ การประเมิน
การวัดผลเป็ น S หรื อ U
S หมายถึง เป็ นที่พอใจ (Satisfactory) : ได้ คะแนนรวมทังหมด
้
≥ 65%
U หมายถึง ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory): ได้ คะแนนรวมทังหมด
้
< 65%

ตารางสอน(ประจาปี การศึกษา) : 2563
วัน
จันทร์

เช้ า
คลินิก

อังคาร

Case discussion /
Cr-Br
คลินิก
คลินิก
คลินิก

พุธ
พฤหัส
ศุกร์
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บ่ าย
Case discussion /
Seminar
คลินิก
คลินิก
คลินิก

บทที่ 1 : ความรู้ พนื ้ ฐานในการรั กษาแบบทันตกรรมพร้ อมมูล
แนวคิดในการรั กษาทางทันตกรรมพร้ อมมูล
ในการดูแลผู้ป่วยแบบทันตกรรมพร้ อมมูล (Comprehensive dental care) มีเป้าหมายหลัก
ของการรักษาเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีสภาวะช่องปากที่ปราศจากอาการของโรค ทาหน้ าที่ได้ สามารถหยุดยั ง้
การดาเนินโรคหรื อช่วยป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายมากขึ ้น รวมทังแก้
้ ไขความผิดปกติที่มีอยู่และทา
ให้ เกิดสภาวะที่เหมาะสมที่ผ้ ูป่วยจะสามารถคงสภาพอยู่ได้ ด้วยตนเองด้ วยการจัดแผน การรักษาให้
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยคานึงถึงสุขภาพร่ างกายและจิตใจโดยรวมของผู้ ป่ วยรวมทังปั
้ จจัย
ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ป่วยเป็ นสาคัญ
ปั จจัยจากตัวผู้ป่วยที่มีผลต่ อแผนการรั กษาทางทันตกรรมพร้ อมมูล (Treatment modifiers)
แผนการรักษาทางทันตกรรมพร้ อมมูล มักจะมีลกั ษณะเฉพาะตามความแตกต่างของผู้ป่วยแต่
ละราย แต่ละสภาพช่องปาก และทันตแพทย์ผ้ วู างแผนการรักษาแต่ล ะท่าน หากไม่คานึงถึงข้ อจากัด
ใดๆของปั จเจกบุคคล ทันตแพทย์มักจะวางแผนการรักษาจากลักษณะของสภาพช่องปากแต่เพี ยง
อย่างเดีย วในแนวทางที่ คาดหวัง ว่าจะได้ ผลการรั กษาที่ สมบูรณ์ แบบที่ สุด เรี ยกแผนการรักษาใน
ลัก ษณะนี ว้ ่า แผนการรั ก ษาแบบอุด มคติ (ideal treatment plan) แต่ในสภาพความเป็ น จริ ง แล้ ว
แผนการรักษาแบบเล็งผลเลิศนี ม้ กั จะถูกปรับเปลี่ยนไปเนื่องจากปั จจัย หรื อข้ อจากัดของผู้ป่วย ได้ แก่
ปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เจตคติของผู้ป่วย (patient attitude) และปั จจัยทางการแพทย์และจิต
เวช (medical and psychiatric factors)
สถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยมักจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ มีการปรับเปลี่ยนแผน การ
รักษาแบบอุดมคติ ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีข้อจากัดทางการเงิน ทันตแพทย์ควรนาเสนอทางเลือกที่เป็ นไปได้
ในการรักษา รวมทัง้ ค่าใช้ จ่าย และผู้ป่วยควรจะได้ รับทราบทัง้ ข้ อดี และข้ อด้ อยของทางเลือกในการ
รักษาเหล่านันเพื
้ ่อช่วยในการตัดสินใจ
สถานภาพทางสังคมมักจะทาให้ เกิดข้ อจากัดทางด้ านเวลาที่จะมารับการรักษา ผู้ป่วยอาจไม่
สามารถลางานได้ บอ่ ย หรื อในบางอาชีพ เช่น นักร้ อง นักแสดง ปั ญหาด้ านความสวยงามมักเป็ นความ
จาเป็ นเร่งด่วนซึ่งอาจทาให้ แผนการรักษาแบบอุดมคติต้องปรับเปลี่ยนไปทังชนิ
้ ดและลาดับของการให้
การรักษา
ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบหรื อปั ญหาสุขภาพจิตที่ไม่รุนแรง มักจะต้ องการการจัดการกับปั ญหา
เหล่านี ้เป็ นพิเศษควบคู่ไปกับการรักษาทางทันตกรรม โดยการรักษายังอาจทาได้ ตามแผนการรักษา
แบบอุดมคติ ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีปัญหาของโรคทางระบบที่รุนแรงหรื อผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อการรักษา
ทางทันตกรรมที่ซบั ซ้ อนได้ แผนการรักษาอาจต้ องปรับให้ เหมาะสมกับ สภาวะของผู้ป่วยซึ่งอาจไม่ใช่
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แผนการรั ก ษาที่ เล็ ง ผลเลิ ศ แต่น่ าจะเป็ น แผนการรั ก ษาที่ ให้ ผ ลน่ า พอใจในระดับ หนึ่ ง ตามความ
เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยและไม่ยงุ่ ยากมากนัก
ปั จจัยเกี่ยวกับเจตคติของผู้ป่วยมักจะก่อให้ เกิดปัญหาในการจัดการผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มี
เจตคติไม่ดีตอ่ การรักษาทางทันตกรรม หรื อขาดความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพช่องปาก มักจะปฏิเสธ
การรักษาแบบทันตกรรมพร้ อมมูล ผู้ป่วยมักจะต้ องการให้ รักษาเฉพาะฟั นซี่ที่ปวดเท่านัน้ ทันตแพทย์
ควรจะรายงานให้ ผ้ ปู ่ วยทราบถึงปั ญหาที่ตรวจพบ และจูงใจให้ ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหา ใน
ผู้ป่วยบางรายเมื่อความต้ องการเบื ้องต้ นได้ รับการตอบสนองแล้ ว อาจพิจารณาข้ อมูลที่ได้ รับจากทันต
แพทย์จนมีความตระหนักถึงปัญหา และมาขอรับการรักษาแบบทันตกรรมพร้ อมมูลในภายหลัง
แผนการรักษาที่ได้ ปรับเปลี่ ยนไปจากแผนการรักษาในอุดมคติ มีได้ หลายแนวทาง ซึ่งอาจ
เรี ยกว่า แผนการรักษาทางเลือก (alternative treatment plan) เมื่อปรับจนกระทัง่ เกิดความเหมาะสม
สาหรับผู้ป่วยแต่ละรายและทาความตกลงกับผู้ป่วยเรี ยบร้ อยแล้ ว จะเรี ยกว่า แผนการรักษาขันสุ
้ ดท้ าย
(final treatment plan) หรื อแผนการรักษาที่เหมาะสม (optimum treatment plan) (รูปที่ 1)
ทันตแพทย์ควรนาเสนอทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสม โดยอ้ างอิงจากหลักฐานทางวิชาการ
ไม่ใช่จ ากความชอบส่วนตัวหรื ออคติ และต้ องวางแผนส่งต่อทัน ตแพทย์ เฉพาะทางหากมี จุด ใดที่
ซับซ้ อนเกินขอบเขตความสามารถ สมควรปรึ กษาหรื อส่งต่อ และควรนาเสนอทางเลือกที่เหมาะสม
ต่างๆให้ ผ้ ปู ่ วยร่ วมตัดสินใจ ไม่ควรใช้ ความรู้ สึกของตนเองตัดสินฝ่ ายเดียวโดยคาดว่าน่าจะเป็ นสิ่งที่
ผู้ป่วยต้ องการ หากมีหลายทางเลือกที่เหมาะสม ควรวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทางใน
หัวข้ อต่อไปนี ้





ความยืนยาวของผลการรักษา (longevity)
ค่าใช้ จา่ ย
ความรุนแรงในการรักษาและความผันกลับได้ (invasiveness/reversibility)
อัตราความสาเร็จ (success rates)

 ภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้น (possible complications)
บทบาทของทันตแพทย์ ท่ วั ไปและทันตแพทย์ เฉพาะทางในการรักษาทาง
ทันตกรรมแบบพร้ อมมูล
แม้ วา่ การรักษาตามแนวคิดของทันตกรรมพร้ อมมูลจะมีจดุ มุง่ หมายให้ ทนั ตแพทย์ดแู ลสุขภาพ
ช่องปากโดยรวมของผู้ป่วยให้ มีสขุ ภาพดี แต่ไม่ได้ หมายความว่าทันตแพทย์ผ้ ดู แู ลจะเป็ นผู้ทาการรักษา
ทุกขันตอนหรื
้
อทุกประเภทให้ สาเร็ จแต่เพียงผู้เดียว ทันตแพทย์ผ้ ูให้ การรักษาแก่ผ้ ปู ่ วยอาจเป็ นได้ ทงั ้
ทันตแพทย์ทวั่ ไปและทันตแพทย์เฉพาะทางซึง่ จะมีการกาหนดบทบาทดังนี ้
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ทัน ตแพทย์ ทั่วไปจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการวางแผนการรั ก ษาแบบพร้ อมมูล และจะต้ อ ง
รับผิดชอบในการดาเนินการให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษาที่เหมาะสมตามแผนที่วางไว้ จนสาเร็จลุลว่ ง ในที่นี ้
หมายถึ ง การให้ การรั ก ษา การขอค าปรึ ก ษาและการส่ ง ต่ อ ตามความเหมาะสม (appropriate
consultation and referral) ดังนันทั
้ นตแพทย์ทวั่ ไปจะต้ องมีความรู้เพียงพอในทุกๆสาขาทาง
ทันตกรรม เพื่อที่จะสามารถเลือกแผนการรักษาที่เหมาะสมและสามารถจัดการกับปั ญหาต่างๆที่อาจ
เกิดขึ ้นในระหว่างการรักษา
ทันตแพทย์เฉพาะทางมีบทบาทในแง่ของการให้ คาปรึกษาและช่วยจัดการกับปัญหาที่ต้องการ
ความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษ แต่เนื่องจากความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะแต่เพี ยงอย่างเดียวไม่สามารถ
ทาให้ เกิดความสาเร็ จตามเป้าหมายของการรักษาแบบพร้ อมมูลได้ จึงเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของทันตแพทย์ทั่วไปในการวางแผนการรักษาและดาเนินการใดๆ ได้ แก่ การให้ การรักษา การขอ
คาปรึ กษา และการส่งต่อ เพื่อให้ การรักษานันประสบความส
้
าเร็ จ ตามเป้าหมายของการรักษาทาง
ทันตกรรมพร้ อมมูล
บทบาทของผู้ป่วยในการรั กษาแบบทันตกรรมพร้ อมมูล
ในกระบวนการการรักษาทางทันตกรรมพร้ อมมูล ความร่วมมือของผู้ป่วยเป็ นสิ่งสาคัญที่จะทา
ให้ การรักษาประสบความสาเร็ จ เนื่องจากโรคของช่องปากมักเกี่ยวข้ องกับ พฤติกรรมการรับประทาน
หรื อการทาความสะอาด อีกทังในการวางแผนการรั
้
กษายังมีทางเลือกในการรักษาที่จะต้ องเลือกให้
เหมาะสมกับปั จจัยของผู้ป่วยแต่ละราย รวมทังต้
้ องได้ รับการยอมรับจากผู้ป่วย การจัดการโดยทันต
แพทย์ฝ่ายเดียวมักทาให้ เกิดความล้ มเหลวตามมา ผู้ป่วยควรมีส่วนร่วมตังแต่
้ การตรวจและให้ ข้อมูลที่
จาเป็ น ทัง้ ข้ อมูลของโรคทางระบบ พฤติกรรม ปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ ยวข้ องและความ
คาดหวังของผู้ป่วย ผู้ป่วยควรจะได้ รับทราบและตระหนักถึงถึงปั ญหาและสภาพในช่องปากของผู้ป่วย
เอง ได้ รับทราบถึงทางเลือกในการรักษาที่เป็ นไปได้ โอกาสที่จะเกิดความสาเร็ จหรื อล้ มเหลว โอกาสที่
จะเกิดอาการแทรกซ้ อน ผู้ป่วยควรมีโอกาสได้ ซกั ถามในสิ่งที่สงสัยอย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา ทราบถึงแผนการรักษาโดยรวม เวลาที่จะใช้ และค่าใช้ จา่ ยโดยประมาณ
นอกจากนี ้ผู้ป่วยและทันตแพทย์ควรมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษา นัน่ คือเพื่ อให้ เกิดสภาวะ
ช่องปากที่ปราศจากโรคและทาหน้ าที่ได้ และผู้ป่วยสามารถพึ่งพิงตนเองในการคงสภาพได้ ตอ่ ไป การ
ให้ ผ้ ปู ่ วยมีส่วนร่ วมในการวางแผนการรักษา นอกจากจะทาให้ แผนการรักษาเป็ นที่ยอมรับและได้ รับ
ความร่วมมือจากผู้ป่วยแล้ ว ยังช่วยลดความขัดแย้ งและความรุนแรงของปั ญหา หากเกิดข้ อผิดพลาด
ใดๆในภายหลัง ซึ่งการจะได้ ความเข้ าใจและความร่ วมมือจากผู้ป่วยนี ้ ผู้ป่วยและทันตแพทย์ควรมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
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สัมพันธภาพระหว่ างทันตแพทย์ และผู้ป่วย
สัมพันธภาพระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย หมายถึง การที่ทนั ตแพทย์ซงึ่ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทาความรู้จกั ติดต่อสัมพันธ์กบั ผู้ป่วยซึ่งเป็ นผู้ใช้ บริ การ เป็ นสัมพันธภาพเพื่อหน้ าที่การงาน ควรดาเนิน
ไปโดยยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็ นเกณฑ์ สัมพันธภาพระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วยทัว่ ไปมี
ลักษณะดังนี ้
1. เป็ นสัมพันธภาพอันเกิดจากการที่ทนั ตแพทย์เป็ นผู้ร้ ู ผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในปัญหาทันตกรรม
2. เป็ นสัมพันธภาพที่ผ้ ปู ่ วยซึ่งเป็ นผู้ใช้ บริการ ได้ รับบริการที่เหมาะสมตามสภาพปัญหา โดยทันต
แพทย์เป็ นผู้ให้ บริการตามความรู้ ความสามารถของวิชาชีพในการบาบัดรักษา
3. เป็ นสัมพันธภาพที่มีกาหนดเวลา คือ เริ่มต้ นตังแต่
้ เริ่ มรักษาจนกระทัง่ รักษาแล้ วเสร็จ พร้ อมกับ
มีการนัดหมายเป็ นทางการเพื่อการรักษา หรื อติดตามผล
4. เป็ นสัมพันธภาพที่เกิดขึ ้นในสถานที่ที่กาหนด เช่น ในโรงพยาบาลหรื อคลินิก เป็ นต้ น
5. เป็ นสัมพันธภาพที่มีขอบเขตจากัดภายใต้ กฎข้ อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สัม พันธภาพที่ดีระหว่างทันตแพทย์ และผู้ป่วยเป็ นสิ่งพื น้ ฐานที่มี ความสาคัญ และจ าเป็ นที่
จะต้ องทาให้ เกิดขึน้ ก่อนสิ่งอื่นใด เพื่ อให้ ผ้ ูป่วยเกิ ดความเชื่อถื อ ไว้ วางใจ อันจะส่งผลให้ เกิ ดความ
ร่วมมือและยอมรับการบาบัดรักษาทันตกรรมต่อไป
ในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย ทันตแพทย์ ควรมีทกั ษะในการสื่อสารที่
ดี ควรสร้ างความประทับใจตังแต่
้ เมื่อแรกพบ มีข้อแนะนาการปฏิบตั ขิ องทันตแพทย์ตอ่ ผู้ป่วยในการพบ
ครัง้ แรกไว้ ดงั นี ้
การพบกันครัง้ แรก
 แนะนาตัวโดยบอกชื่อ
 ใบหน้ าท่าทียิ ้มแย้ มแจ่มใส







สบตา
สัมผัสอย่างสุภาพ
เปิ ดการสนทนาด้ วยคาพูดเชิงบวก
ถามผู้ป่วยว่าต้ องการให้ เรี ยกแทนตัวผู้ป่วยว่าอย่างไร
(หรื อ) เรี ยกด้ วยชื่อผู้ป่วย
ฟั งและสนใจขณะที่ผ้ ปู ่ วยพูด

 อธิบายก่อนลงมือตรวจ
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คาแนะนาดังกล่าวมีข้อพึงสังเกตเกี่ยวกับบริบททางวัฒนธรรม ข้ อแนะนาบางข้ ออาจจะไม่เป็ น
ที่ค้ นุ เคยในวัฒนธรรมไทย เช่น การแนะนาตัว การสบตาและการสัมผัสมือซึง่ ชาวตะวันตกถือว่าเป็ นสิ่ง
สาคัญ เนื่องจากปั จจุบนั ทันตแพทย์มีโอกาสพบผู้ป่วยชาวต่างชาติม ากขึน้ คาแนะนาดังกล่าวซึ่งมี
ลักษณะวัฒนธรรมตะวันตกหรื อสากลน่าจะมีประโยชน์และนาไปใช้ ได้ โดยตรง แต่หากเป็ นผู้ป่วยที่อยู่
ในวัฒ นธรรมไทย อาจต้ องนาไปประยุกต์ใช้ เช่น การสัมผัส ในวัฒ นธรรมไทยมักจะต้ องระมัดระวัง
หากผู้ป่วยเป็ นเพศตรงข้ าม หากเป็ นผู้ป่วยสูงอายุ อาจใช้ การสัม ผัสอย่างสุภาพ เช่น ประคองหลัง
บริเวณไหล่ขวาช่วยขณะผู้ป่วยนัง่ ลงบนเก้ าอี ้ทาฟั น
นอกจากนี ้ในการสร้ างสัมพันธภาพในระหว่างรักษา ทันตแพทย์ควรทาให้ ผ้ ปู ่ วยรู้สกึ ได้ ว่า
 ทันตแพทย์คานึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็ นสาคัญ
 ทันตแพทย์มีความตังใจและใส่
้
ใจในระหว่างการรักษา
 รู้สกึ สบายและผ่อนคลายในสิ่งแวดล้ อมของการรักษานันๆ
้
 ทันตแพทย์มีความสามารถดีเพียงพอในงานที่ทา
 ทันตแพทย์มีความห่วงใยที่แท้ จริง
เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความรู้สึกดังกล่าว ทันตแพทย์ควรจะมีความเต็มใจที่จะรักษา ช่วยเหลือ เห็น
ใจในปั ญ หาของผู้ป่วย พยายามเข้ าใจผู้ป่วย สื่ อสัม พันธ์ กับผู้ป่วยให้ ได้ ให้ ความจริ งใจกับผู้ป่วย มี
น ้าใจ ถามไถ่ทกุ ข์สขุ พูดคุย เอื ้ออาทรและให้ กาลังใจ ตังใจท
้ าให้ ผ้ ปู ่ วยอย่างดีที่สดุ เท่าที่สามารถจะทา
ได้ ด้วยความมุง่ มัน่ และมัน่ ใจ
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Ideal treatment plan

Treatment modifiers

Alternative plans

Optimal plan

รู ปที่1 แผนการรักษาประเภทต่างๆ
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บทที่ 2 : การตรวจและบันทึกข้ อมูล
การเก็บข้ อมูลให้ ได้ มากเพียงพอสาหรับการวางแผนการรักษาในเวลาที่เหมาะสม ควรมีการ
ตรวจอย่างเป็ น ระบบและบันทึก ในแบบบัน ทึก ที่ จัด ท าไว้ แ ล้ ว คลิ นิ กทัน ตกรรมพร้ อมมูล ได้ ส ร้ าง
แบบฟอร์ มเพื่อการบันทึกข้ อมูลจากการตรวจ เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั นักศึกษาทันตแพทย์ใน
การที่จ ะสามารถรวบรวมข้ อมูล ผู้ป่วยได้ อย่างครบถ้ วน (ดูตัวอย่างแบบบันทึกข้ อมูลการตรวจของ
คลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล ในภาคผนวก1) ในการตรวจเพื่อวางแผนการรักษาแบบทันตกรรมพร้ อมมูล
ควรจะได้ ข้อมูลต่างๆเหล่านี ้เป็ นอย่างน้ อย
1.
ข้ อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ สัญชาติ อาชีพ สถานภาพ
สมรส การประกันสุขภาพ เพื่อเป็ นข้ อมูลทัว่ ไป
2.
เจตคติและบุคลิกภาพของผู้ป่วย ประเมินจากการสังเกตและการสัมภาษณ์
3.
อาการนา (chief complaint) และการรักษาทางทันตกรรมที่เคยได้ รับ
4.
ประวัตทิ างการแพทย์ สุขภาพโดยทัว่ ไป โรคทางระบบของผู้ป่วยและการใช้ ยา
5.
การตรวจทางคลินิก ทังลั
้ กษณะภายนอกโดยทัว่ ไปและการตรวจในช่องปาก รวมทัง้
การทดสอบที่จาเป็ นในการวินิจฉัยโรคบางชนิด
6.
การตรวจทางภาพรังสี
7.
การประเมินอนามัยช่องปาก
8.
การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อโรคฟั นผุ
9.
สิ่ ง ที่ ช่ ว ยในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย และบัน ทึ ก อื่ น ๆ เช่ น การตรวจทางห้ องปฏิ บัติ ก าร
(lab test) แบบจาลองฟั น (study model) และภาพถ่ายในช่องปาก
การบันทึกอาการนา
อาการนาเป็ นสาเหตุสาคัญ ที่ผ้ ูป่วยมาพบทันตแพทย์ ควรบันทึกเป็ นคาพูดของผู้ป่วยเองที่
อธิบายความรู้ สึกไม่สบายนัน้ อย่างสันๆ
้ อาการนามี ความสาคัญเนื่องจากเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู ่ วยรู้ สึกว่าเป็ น
ปัญหา ซึง่ ทันตแพทย์ควรบันทึกไว้ ให้ ความสนใจและพึงระลึกถึงว่าควรให้ การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ
ในลาดับแรก ถึงแม้ ว่าในการตรวจทางคลินิกต่อมาทันตแพทย์อาจพบปั ญหาอื่นที่ทนั ตแพทย์คิดว่ามี
ความสาคัญมากกว่า นอกจากนี ้การบันทึกอาการนา ไว้ จะช่วยให้ มีการทบทวนการตรวจวินิจฉัยว่าตรง
กับสิ่งที่เป็ นปัญหาหรื อไม่ และนาไปสูก่ ารรักษาที่ตอบสนองกับความต้ องการของผู้ป่วย
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การซักประวัตทิ างการแพทย์ และทางทันตกรรม
ให้ นกั ศึกษาใช้ แบบการตรวจและซักประวัตผิ ้ ปู ่ วยตามแบบ C-1 (ภาคผนวก1) เป็ นแนวทางใน
การซัก ประวัติ ท างการแพทย์ แ ละทางทัน ตกรรมของผู้ป่ วย ประวัติ ท างการแพทย์ เป็ น สิ่ ง ส าคัญ
เนื่ องจากในผู้ป่วยบางรายอาจมีโรคทางระบบที่ มีความเสี่ยงต่อชีวิต ซึ่งการวางแผนการรักษาทาง
ทันตกรรมจะต้ องนามาคานึงถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โรคทางระบบใดๆที่ผ้ ปู ่ วยเป็ นรวมทั ง้ ยา
ที่ผ้ ปู ่ วยรับประทานจะต้ องมีการบันทึกเพื่อการวางแผนการรักษาให้ เหมาะสมกับสภาวะผู้ป่วยต่อไป
ตัวอย่างเช่น โรคของหลอดเลื อดและหัวใจ โรคเลื อดชนิดต่างๆ โรคตับ โรคไต โรคภูมิแพ้ เป็ นต้ น
นอกจากนีน้ กั ศึกษาควรจะสอบถามถึงประวัติทางทันตกรรมของผู้ป่วยด้ วยได้ แก่ ความถี่ ในการพบ
ทันตแพทย์และงานทางทันตกรรมที่เคยได้ รับ ซึ่งข้ อมูลนี ้จะสามารถบ่งบอกถึงเจตคติของผู้ป่วยต่องาน
ทันตกรรมอีกด้ วย หากผู้ป่วยมี อาการสาคัญ ที่ เป็ นความเจ็บปวดและต้ องการการรักษาฉุกเฉิ น ให้
นักศึกษาปรึกษาอาจารย์นิเทศก์ประจากลุม่ เพื่อพิจารณาให้ การรักษาฉุกเฉิน เฉพาะตาแหน่งก่อน แล้ ว
อาจนัดมาเก็บข้ อมูลทางคลินิกเพิ่มเติมในการนัดครัง้ ต่อไป
การตรวจทางคลินิก
ควรตรวจดูทงภายในและภายนอกช่
ั้
องปาก ควรสังเกตถึงความไม่สมดุลของใบหน้ าหรื อการ
บวมบริ เวณใบหน้ าที่อาจเกิดจากการติดเชื ้อที่มีสาเหตุมาจากฟั น สังเกตดูผิวหนังบริ เวณใบหน้ า ว่ามี
รอยโรค มีสีที่ผิดปกติ มีแผลช ้า รอยถลอก แผลเป็ นหรื อรูเปิ ดของหนองหรื อไม่ ตรวจดูว่าผู้ป่วยอ้ าปาก
ได้ ปกติหรื อไม่ คลาต่อมน ้าเหลืองบริเวณใต้ ขากรรไกรล่าง คอ หน้ าหูและหลังหู
การตรวจลักษณะทัว่ ไปภายในช่องปากรวมถึงความผิดปกติของขากรรไกร การสบฟั น อวัยวะ
ปริ ทันต์ ฟั น และเนื อ้ เยื่ ออ่อน นอกจากนี ใ้ นบางกรณี อาจต้ องท าการทดสอบ (diagnostic test) ที่
จาเป็ นในการวินิจฉัยโรคบางชนิด เช่น โรคของเนื ้อเยื่อในโพรงฟั นและเนื ้อเยื่อรอบปลายราก (pulpal
and periapical diseases)
ลักษณะทัว่ ไปภายในช่องปากให้ บนั ทึกลงในแบบฟอร์ ม C-P โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังนี ้
การบันทึกสภาพฟั น (รูปที่1)
A:
ฟั นที่มีรูผหุ รื อสูญเสียเนื ้อฟั นด้ วยสาเหตุใดๆก็ตามและควรจะได้ รับการบูรณะ ให้ ระบายสีตาม
ลักษณะของเนื ้อฟั นที่สญ
ู เสียไปด้ วยดินสอสีนา้ เงิน
B:
C:

ฟั นที่ ได้ รับการบูรณะมาแล้ ว ด้ วยการอุดฟั น อุดโพรงฟั นและคลองรากฟั นหรื อทาเดือยฟั น
และอยูใ่ นสภาพดีให้ ระบายสีตามลักษณะของฟั นที่ได้ รับการบูรณะมาแล้ วด้ วยดินสอสีดา
ฟั นที่ ได้ รับการบูรณะด้ วยครอบฟั นหรื อสะพานฟั นชนิดติดแน่นให้ ระบายสี ฟันซี่นัน้ เฉพาะ
ส่วนตัวฟั นที่ได้ รับการบูรณะด้ วยดินสอสีเหลือง
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D:
E:
F:
G:

ฟั นที่ไม่พบในช่องปากและไม่เคยได้ รับการถอนฟั น (missing) ให้ แทนด้ วยตัวอักษร M
ฟั นที่กาลังขึ ้นในช่องปากเพียงบางส่วน (partial eruption) ให้ แทนด้ วยตัวอักษร PE
ฟั นที่ยงั ไม่ขึ ้นในช่องปาก (unerupted) ให้ แทนด้ วยตัวอักษร U
ฟั นที่ถกู ถอนออกไปให้ ลากเส้ นตรงผ่านซี่ฟันซี่นนๆ
ั้
B,C
B
A

F

D

G

C

A

รู ปที่1 ตัวอย่างการบันทึกสภาพฟั นในแบบฟอร์ ม C-P ของภาควิชา
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E

F

การบันทึกข้ อมูลปริทันต์ (รูปที่ 2)

E
D
C
A
B
G

g
g
g
g
g
g

รู ปที่2 ตัวอย่างการบันทึกข้ อมูลปริทนั ต์ ในแบบฟอร์ ม C-P
A:
ระดับการร่นของเหงือก (gingival recession) คือการร่นต่าของเหงือก จากรอยต่อเคลือบฟั น
กับ เคลื อบรากฟั น (cemento-enamel junction : CEJ) ดังนัน้ ระดับการร่ นของเหงื อกคื อระยะจาก
CEJ ถึงระดับขอบเหงือก (gingival margin) วัดโดยวางเครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ (periodontal probe)
ให้ ส่วนปลายของเครื่ องมือขนานกับแนวแกนฟั น และให้ สมั ผัสกับด้ านประชิดของฟั นมากที่สดุ (รูปที่3)
ทาการวัดในฟั นแต่ละซี่ 6 ตาแหน่ง ได้ แก่ ด้ านใกล้ กลางด้ านแก้ ม (mesio-buccal : MB) จุดกึ่งกลาง
ด้ านแก้ ม (mid-buccal) ด้ านไกลกลางด้ านแก้ ม (disto-buccal : DB) ด้ านใกล้ กลางด้ านลิ ้น (mesiolingual : ML) จุดกึ่งกลางด้ านลิ ้น (mid-lingual) และด้ านไกลกลางด้ านลิ ้น (disto-lingual : DL) (รูปที่
4) แล้ วบันทึกค่าการร่นของเหงือกของตาแหน่งด้ านใกล้ กลางด้ านแก้ ม จุดกึ่งกลางด้ านแก้ มและด้ าน
ไกลกลางด้ านแก้ มทัง้ 3 ค่าลงในช่องเดียวกันที่ตรงกับฟั นซี่ที่วดั ค่าทางด้ านแก้ ม (buccal) ส่วนค่าที่ได้
จากตาแหน่งด้ านใกล้ กลางด้ านลิ ้น จุดกึ่งกลางด้ านลิ ้นและด้ านไกลกลางด้ านลิ ้นให้ บนั ทึกทัง้ 3 ค่าลง
ในช่องเดียวกันทางด้ านลิ ้น(lingual)
** ถ้ าตาแหน่งใดไม่มีการร่นของเหงือกให้ บนั ทึกข้ อมูลของตาแหน่งนันเป็
้ น0
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รูปที่ 3 แสดงแสดงวิธีการใช้ เครื่องมือตรวจปริ ทนั ต์ในการวัด
เหงือกร่น
ที่มา : Pihlstrom, 2001.

MB

Mid-Buccal

DB
รู ปที่4 แสดงตาแหน่งบนฟั นที่ทาการวัดระดับการร่ นของ
เหงือกและความลึกของร่องลึกปริ ทนั ต์

ML
MidLingual

DL

จากเกณฑ์ของ Miller ในปี 1985 ได้ แบ่งการร่นของเหงือกแบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ โดยอาศัย
รอยต่อเหงือกกับเยื่อเมือก (mucogingival junction: MGJ) และเหงือกระหว่างฟั น (interdental
papilla) ดังนี ้
 เหงือกร่นลักษณะที่1 คือขอบเหงือกร่นไม่ถึง MGJ โดยเหงือกและกระดูกระหว่างฟั นคงสภาพ
ปกติ (รูปที่ 5 a)
 เหงือกร่นลักษณะที่ 2 คือขอบเหงือกร่นถึง MGJ โดยเหงือกและกระดูกระหว่างฟั นคงสภาพ
ปกติ (รูปที่ 5 b)
 เหงือกร่นลักษณะที่ 3 คือขอบเหงือกร่นถึง MGJ โดยเหงือกและกระดูกระหว่างฟั นถูกทาลาย
(รูปที่ 5 c)
 เหงือกร่นลักษณะที่ 4 คือขอบเหงือกร่นเกิน MGJ โดยเหงือกและกระดูกระหว่างฟั นถูกทาลาย
(รูปที่ 5 d)
ถ้ าเหงือกร่นตังแต่
้ 1 มิลลิเมตรขึ ้นไปควรบันทึกความกว้ างของเหงือกยึด (attached gingiva)
ไว้ เพื่อเตือนผู้ป่วยให้ เปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟั น หรื อวางแผนการรักษาเกี่ยวกับศัลยกรรมเหงือกกับ
เยื่อเมือก
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รูปที่5 a. เหงือกร่นลักษณะที1่

รูปที่5 b. เหงือกร่นลักษณะที่2

รูปที่5 c. เหงือกร่นลักษณะที่3

รูปที่5 d. เหงือกร่นลักษณะที่4

รูปที่5 a-d แสดงลักษณะของเหงือกร่นแบบต่างๆ
ที่มา: ชนินทร์ 2544

B:
ความลึกของร่องลึกปริ ทนั ต์ (probing pocket depth) คือระยะทางจากขอบเหงือกถึงจุดลึก
สุดของร่องลึกปริ ทนั ต์ที่เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์หยัง่ ถึง (probable bottom of pocket) ให้ บนั ทึกจุดลึก
ที่สดุ 6 ตาแหน่งต่อฟั น 1 ซี่เช่นเดียวกับการบันทึกระดับการร่นของเหงือก (รูปที่ 6และ7) โดยให้ บนั ทึก
ทุกตาแหน่งไม่วา่ ค่าความลึกของร่องลึกปริ ทนั ต์ตรงตาแหน่งนันจะน้
้ อยกว่า 3 มิลลิเมตร หรื อไม่ก็ตาม
หากค่าความลึกของร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่วดั ได้ อยู่ระหว่างตัวเลข 2 ค่า ให้ ถือค่าตัวเลขมากกว่าเป็ นหลัก
เช่น วัดความลึกของร่ องลึกปริ ทนั ต์ได้ ระหว่าง 3 และ 4 ให้ บนั ทึกเป็ น 4 มิลลิเมตร สาหรับฟั นที่มีร่อง
ลึกปริ ทนั ต์ที่ลึกตังแต่
้ 6 มิลลิเมตรและลึกเกิน MGJ จะเกี่ยวข้ องกับการพยากรณ์ โรคเฉพาะซี่ฟัน ซึ่ง
ควรแจ้ งให้ ผ้ ปู ่ วยรับทราบถึงวิธีการรักษาและการป้องกันเฉพาะตาแหน่ง

18

รูปที่6 แสดงวิธีการใช้ เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ในการวัดร่องลึกปริ ทนั ต์ในฟั นหน้ า
ที่มา : Lindhe et al. 2003
.

รูปที่7 แสดงวิธีการใช้ เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ในการวัดร่องลึกปริ ทนั ต์
ในฟั นหลัง
ที่มา : Lindhe et al. 2003
.

เมื่อวัดได้ ความลึกของร่องลึกปริ ทนั ต์และระดับของเหงือกร่นแล้ ว จะทาให้ ทราบถึงระดับการ
ยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ (attachment level) (รูปที่ 8) ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์แตกต่าง
จากความลึกของร่องลึกปริทนั ต์ โดยใช้ CEJ เป็ นจุดอ้ างอิง
 กรณี ที่ 1 ขอบเหงือกอยู่ที่ CEJ ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์มี ระยะทางเท่ากับความ
ลึกของร่องลึกปริทนั ต์
 กรณี ที่ 2 ขอบเหงือกอยู่เหนือ CEJ ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทันต์มีระยะทางเท่ากับ
ความลึกของร่องลึกปริทนั ต์ลบด้ วยระยะทางจากขอบเหงือกถึง CEJ
 กรณี ที่ 3 ขอบเหงือกร่ นต่ากว่า CEJ ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์มีระยะทางเท่ากับ
ความลึกของร่องลึกปริ ทนั ต์บวกด้ วยระยะทางจากขอบเหงือกถึง CEJ ซึ่งแสดงถึงการสูญเสีย
ระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทนั ต์ (attachment loss)
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รูปที่8 แสดงวิธีการใช้ เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ในการวัดการสูญเสียระดับ
การยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์
ที่มา : Pihlstrom 2001

ดังนัน้ ค่าระดับการร่นของเหงือก + ค่าความลึกของร่องลึกปริทนั ต์ = ค่าการสูญเสียระดับการยึด
เกาะของอวัยวะปริทนั ต์
C: ระดับการโยกของฟั น (degree of tooth mobility) เป็ นข้ อมูลสาคัญในการพยากรณ์ โรคและการ
วางแผนการรักษา แต่มีข้อแม้ ว่าต้ องตรวจซ ้าในแต่ละช่วงเวลาที่ผ้ ูป่วยมาพบและประเมินผลความ
แตกต่างระดับความรุ นแรงของฟั นโยกในช่วงเวลาที่ต่างกัน วิธีการตรวจให้ ใช้ เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์
และปลายด้ ามกระจก โดยวางด้ ามหนึ่งที่ด้านใกล้ แก้ มและอีกด้ ามหนึง่ ที่ด้านใกล้ ลิ ้นและออกแรงผลัก
โดยมี ที่พักนิว้ (finger rest) อย่างมั่นคง (รู ปที่ 9) โดยจะแบ่งระดับการโยกของฟั นออกเป็ น 3 ระดับ
ดังนี ้
 ความรุนแรงระดับ 1 หมายถึง ฟั นโยก ≤ 1 มิลลิเมตรในแนวแก้ ม-ลิ ้น (bucco-lingual)
 ความรุนแรงระดับ 2 หมายถึง ฟั นโยก > 1 มิลลิเมตรในแนวแก้ ม-ลิ ้น
 ความรุ น แรงระดั บ 3 หมายถึ ง ฟั นโยกในแนวแก้ ม-ลิ น้ และแนวด้ านบดเคี ย้ ว-เหงื อ ก
(occluso-gingival) โดยฟั นจะจมลงในเบ้ าฟั นเมื่อออกแรงกดที่ตวั ฟั น
หากตรวจพบการโยกของฟั นให้ เขียนระดับการโยกของฟั นเป็ น I, II หรื อ III ลงในช่องซึ่งตรง
กับฟั นซี่นัน้ ๆ โดยเฉพาะภาวะฟั นโยกระดับ 2 และระดับ 3 เพื่ อการวางแผนการรักษาเกี่ ยวกับการ
บาดเจ็บเหตุสบฟั น (occlusal trauma) หรื อโรคปริทนั ต์อกั เสบ

รูปที่ 9 แสดงวิธีทดสอบระดับการโยกของฟั น
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D:
การมีหนองหรื อสิ่งซึมเยิ ้มข้ น (pus or exudates) ภายในร่องลึกปริ ทนั ต์ บางครัง้ ฟั นที่เป็ นโรค
ปริ ทนั ต์อกั เสบเรื อ้ รังหรื อระยะเฉียบพลันบางซี่ อาจมีหนองหรื อสิ่งซึมเยิ ้มข้ นอยู่ภายในร่องลึกปริ ทนั ต์
ซึง่ สามารถตรวจโดยการสังเกตในขณะที่สอดหรื อดึงเครื่ อ งมือตรวจปริทนั ต์เข้ าและออกจากร่องลึกปริ
ทันต์หรื อตรวจโดยการใช้ นิว้ มือกดหรื อรี ดบนเหงือกยึด จะทาให้ หนองหรื อสิ่งซึมเยิ ้มข้ นถูกดันให้ ซึม
ออกมาตามขอบเหงือกให้ เห็นได้ หากตรวจพบการมีหนองหรื อสิ่งซึมเยิ ้มข้ นภายในร่องลึกปริ ทนั ต์ ให้
เขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องซึง่ ตรงกับฟั นซี่นนๆในแต่
ั้
ละด้ าน (ด้ านแก้ มหรื อด้ านลิ ้น)
E:
อาการเจ็บเมื่อเคาะ (pain on percussion) มักจะพบในกรณี ที่ฟันมีการอักเสบลุกลามลงไป
ถึงปลายรากฟั น ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากโพรงประสาทฟั นอักเสบหรื อเนื ้อเยื่อปริทนั ต์อกั เสบ ตรวจได้ โดย
การใช้ ด้ ามกระจกเคาะด้ านบดเคี ย้ ว (occlusal) ของฟั นแต่ ล ะซี่ ใ นแนวดิ่ ง (vertical) แล้ วถาม
ความรู้สึกของผู้ป่วย และเมื่อเทียบกับการเคาะฟั นซี่ข้างเคียงจะทาให้ ทราบถึงฟั นซี่ที่มีอาการได้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น ฟั นที่มีอาการเจ็บเมื่อถูกเคาะฟั นให้ เขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องซึง่ ตรงกับฟั นซี่นนๆ
ั้
F:
ความกว้ างของเหงือกยึด (attached gingiva) น้ อยกว่า 1 มิลลิเมตร ความกว้ างของเหงือกยึด
จะเกี่ ยวข้ องกับการพิจารณาถึงฟั นหลัก (abutment tooth) ในการใส่ฟั นทัง้ แบบติดแน่นและถอดได้
และมีผลต่อการรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย ดังนันการบั
้
นทึกข้ อมูลความกว้ างของเหงือกยึดของ
ฟั นแต่ละซี่จึงมีความสาคัญต่อการพยากรณ์โรคและการวางแผนการรักษาทังในทางปริ
้
ทนั ตวิทยา ทัน
ตกรรมบูรณะรวมทัง้ ทันตกรรมประดิษฐ์ การตรวจเพื่ อวัดความกว้ างของเหงือกยึด ให้ ใช้ เครื่ องมื อ
ตรวจปริ ทนั ต์วดั จากขอบเหงือกถึง MGJ หากพบว่าฟั นซี่ใดมีเหงือกยึดกว้ างน้ อยกว่า 1 มิลลิเมตร ให้
เขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องซึ่งตรงกับฟั นซี่นัน้ ๆในแต่ละด้ าน (ด้ านแก้ ม หรื อด้ านลิน้ ) เพื่ อการวาง
แผนการรักษาเกี่ยวกับศัลยกรรมเหงือกกับเยื่อเมือก
G:
การถูกทาลายของเนื ้อเยื่อปริ ทนั ต์หรื อความวิการที่จุดแยกรากฟั น (furcal involvement) ใน
ฟั นหลายราก หากตรวจพบว่าเนื ้อเยื่อปริทนั ต์ที่อยูร่ ะหว่างรากฟั นถูกทาลายไปเนื่องจากโรค
ปริ ทนั ต์ ให้ เขียนสัญลักษณ์ แสดงระดับความรุนแรงของการถูกทาลายบริ เวณจุดแยกรากฟั นนันไว้
้ ให้
ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการนาไปพิจารณาการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้ การถูกทาลายของ
เนือ้ เยื่อปริ ทันต์หรื อความวิการที่จุดแยกรากฟั นเป็ นอาการที่บ่งถึงความรุ นแรงและรอยโรคของการ
ละลายของกระดูกในโรคปริทนั ต์อกั เสบซึ่งเครื่ องมือไม่สามารถสอดเข้ าไปทางานได้ และผู้ป่วยไม่อาจ
นาอุป กรณ์ ท าความสะอาดฟั น เข้ าไปกาจัดคราบจุลิน ทรี ย์ได้ ห มด การตรวจจุด แยกรากฟั น ให้ ใช้
เครื่ อ งมื อ ตรวจปริ ทั น ต์ ช นิ ด เนเบอร์ (Naber’s probe) (รู ป ที่ 10) โดยแบ่ ง ระดับ การท าลายตาม
Ramfjord และ Ash (1979) ได้ 3 ระดับ คือ
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 ความรุ น แรงระดั บ 1 (Grade1 หรื อ F1) : หมายถึ ง การท าลายของเนื อ้ เยื่ อ ปริ ทัน ต์ ใน
บริ เวณจุดแยกรากฟั นในแนวนอนเข้ าไปไม่เกิน 1/3 ของความกว้ างของตัวฟั น ให้ วาดเส้ นแสดง
แนวจุดแยกรากฟั นที่เนื ้อเยื่อถูกทาลายโดยไม่ต้องระบายทึบ
 ความรุ น แรงระดั บ 2 (Grade2 หรื อ F2) : หมายถึงมี การทาลายของเนื อ้ เยื่ อปริ ทันต์ ใน
บริ เวณจุดแยกรากฟั นในแนวนอนเข้ าไปเกิน 1/3 ของความกว้ างของตัวฟั น แต่ไม่ทะลุไปยังอีก
ด้ านของตัวฟั น ให้ วาดเส้ นแสดงแนวจุดแยกรากฟั นที่เนื ้อเยื่อถูกทาลายพร้ อมทังระบายทึ
้
บ
 ความรุ นแรงระดั บ 3 ( Grade3 หรื อ F3) : หมายถึงมีการทาลายของเนือ้ เยื่ อปริ ทันต์ใน
บริ เวณจุดแยกรากฟั นในแนวนอนจากด้ านหนึ่งของตัวฟั นทะลุไปยังอีกด้ านหนึ่งของตัวฟั น ให้
วาดเส้ นแสดงแนวจุดแยกรากฟั นที่ถกู ทาลายถึงกันจากด้ านหนึ่ งไปอีกด้ านหนึ่งพร้ อมทังระบายสี
้
ทึบ

รูปที่10 แสดงวิธีการใช้ เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ชนิดเนเบอร์ ในการวัด
ความรุนแรงของความวิการที่จดุ แยกรากฟั น
ที่มา : Pihlstrom 2001.

การทาการทดสอบเพื่อช่ วยการวินิจฉัยโรคเนือ้ เยื่อในโพรงฟั นและเนือ้ เยื่อรอบรากฟั น
(pulpal and periapical diseases)
ฟั นที่สงสัยหรื อมีอาการของโรคของเนื ้อเยื่อในโพรงฟั นและเนื ้อเยื่อรอบรากฟั น ให้ นกั ศึกษาทา
การทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัย ให้ บนั ทึกข้ อมูลลงในช่อง “Additional comment” ของ
แบบฟอร์ มการตรวจ (ภาคผนวก1)
การทดสอบด้ วยการคลา (Palpation test)
ใช้ แรงกดของนิ ้วเพื่อตรวจการกดเจ็บ (tenderness) ของเนื ้อเยื่ออ่อนบริเวณฟั นที่สงสัย การ
กดเจ็บแสดงถึงการอักเสบของเอ็นยึดปริ ทนั ต์รอบรากฟั นได้ แผ่ขยายไปถึงเยื่อหุ้มกระดูก
(periosteum) ทาได้ โดยการใช้ นิ ้วชี ้กดเบาๆไปบนเนื ้อเยื่อที่คลุมอยูบ่ นกระดูก ตรวจดูบริเวณที่กดเจ็บ
กดนิ่มหรื อเริ่มบวม กดด้ านซ้ ายและขวาเพื่อเปรี ยบเทียบกัน
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การทดสอบด้ วยการเคาะ (Percussion test)
การตอบสนองต่อการเคาะบอกถึงการอักเสบรอบปลายราก สาเหตุอาจมาจากการสบฟั น
การกระทบกระแทก โพรงอากาศอัก เสบ (sinusitis) โรคปริ ทัน ต์ หรื อจากการลุก ลามของโรคจาก
เนือ้ เยื่อในโพรงฟั นไปสู่เนือ้ เยื่อรอบปลายราก ก่อนจะทดสอบด้ วยการเคาะจะต้ องเตรี ยมผู้ป่วยโดย
บอกให้ ผ้ ปู ่ วยทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ทาและอาการเจ็บที่อาจจะเกิดขึ ้น เริ่มจากเคาะเบาๆด้ วยปลายนิ ้ว
ทาบนฟั นที่คิดว่าปกติก่อนเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยทราบถึงการตอบสนองแบบปกติ แล้ วไล่เคาะสุ่มไปบนฟั นใน
แถบเดียวกันกับฟั นที่สงสัย ถ้ ายังไม่สามารถแยกซี่ฟันที่มีปัญหาได้ ชดั เจน ให้ เปลี่ย นเป็ นใช้ ด้ามกระจก
ส่องปากเคาะเบาๆด้ านแก้ ม ด้ านลิ ้นและด้ านบดเคี ้ยว
การทดสอบความมีชีวิตของฟั น (Pulp vitality test)
ทดสอบทังความมี
้
ชีวิตของฟั นและยืนยันอาการตอบสนองต่ออุณหภูมิตามที่ผ้ ปู ่ วยบอก การ
ทดสอบประกอบด้ วย การทดสอบการตอบสนองต่ออุณหภูมิ (thermal pulp test) โดยการทดสอบด้ วย
ความร้ อน (heat test) หรื อการทดสอบด้ วยความเย็น (cold test) และการทดสอบความมีชีวิตของฟั น
โดยดูการตอบสนองของเนื ้อเยื่อในโพรงฟั นต่อการกระตุ้นด้ วยไฟฟ้า (electric pulp test)
การทดสอบการตอบสนองต่ออุณหภูมิ
หากผู้ป่วยมาด้ วยอาการปวดเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงอุณ หภูมิ ให้ เลื อกทาการทดสอบด้ วย
ความเย็นหรื อความร้ อนตามอาการที่ผ้ ปู ่ วยบอกไว้ การตอบสนองแบ่งเป็ น 4 แบบ คือ
แบบที่ 1 ไม่ตอบสนอง
แบบที่ 2 รู้สกึ ถึงการกระตุ้นจนถึงอาจปวดเล็กน้ อย และหายไปภายใน 1-2 วินาทีเมื่อนำาสิ
กระตุ้นออก
แบบที่ 3 รู้สกึ ปวดชัดเจนแต่ลดลงภายใน1-2 วินาทีเมื่อเอาสิ่งกระตุ้นออก
แบบที่ 4 ปวดมากหรื อปวดปานกลางและอาการยังคงอยู่นานหลายวินาทีหลังจากนาสิ่ง
กระตุ้นออก
หากฟั นซี่นนไม่
ั ้ มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ มักจะเกิดจากเนื ้อเยื่อในโพรงฟั น
ตาย อย่างไรก็ตามอาจเกิดจากผลลบลวง (false negative) เนื่องจากโพรงประสาทฟั นตีบตัน รากฟั น
ยังไม่เจริ ญเต็มที่ ฟั นเพิ่งจะได้ รับอุบตั ิเหตุหรื อผลจากยาที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับมาก่อน การตอบสนองแบบที่ 2
จัดว่าเป็ นระดับปกติ การตอบสนองแบบที่ 3 อาจเกิดจากการอักเสบของเนือ้ เยื่อในโพรงฟั นชนิดผัน
กลับได้ (reversible pulpitis) ส่วนแบบที่ 4 เกิดจากการอักเสบของเนือ้ เยื่อในโพรงฟั นแบบผันกลับ
ไม่ได้ (irreversible pulpitis)
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 การทดสอบด้ วยความเย็น
ทาได้ โดยใช้ ความเย็นจากแท่งน ้าแข็งเล็กๆ เตรี ยมได้ โดยนาน ้าใส่ฝาพลาสติกที่ปิดเข็มฉีดยา
แช่ต้ เู ย็นช่องทาน ้าแข็ง เมื่อจะใช้ นามาถือไว้ ในอุ้งมือสักครู่ให้ ละลายเล็กน้ อย เคาะน ้าแข็งออกแล้ วจับ
น ้าแข็งด้ วยผ้ ากอซ แตะน ้าแข็งไปที่บริ เวณกึ่งกลางด้ านแก้ มของตัวฟั นประมาณ 5 วินาที หรื อจนกว่า
ผู้ป่วยจะตอบสนอง วิธีนีอ้ าจไม่ค่อยแม่นยาเนื่องจากนา้ แข็งอาจละลายหยดลงบริ เวณเหงื อกหรื อ
บริเวณอื่น วิธีที่แม่นยากว่าทาได้ โดยแยกฟั นซี่ที่ต้องการทดสอบด้ วยแผ่นยางกันน ้าลาย แล้ วนาน ้าเย็น
จัดใส่กระบอกฉีดยาพลาสติกแล้ วฉีดน ้าแช่ฟันซี่นนประมาณ
ั้
5 วินาทีแล้ วดูดออกด้ วยที่ดดู น ้าลาย (รูป
ที่ 11) เรี ยกวิธี นีว้ ่า “iced water bath” หรื อ “cold water bath” จัดว่าเป็ นวิธี ที่แม่ นยากว่าเนื่ องจาก
ความเย็นจะสัมผัสกับทุกด้ านรอบซี่ฟัน นอกจากนี ้ยังใช้ ได้ ดีกบั ฟั นที่มีครอบฟั นอยูด่ ้ วย

รู ปที่11 แสดงการทดสอบด้ วยวิธี
“iced water bath”

 การทดสอบด้ วยความร้ อน
ทาโดยใช้ แท่งใช้ แท่งกัตตาเปอร์ ชาสาหรับอุดชั่วคราว (temporary stopping gutta percha
stick) ลนไฟให้ อุ่น และเริ่ ม เป็ นมัน วาว แตะลงบนฟั น ที่ จ ะทดสอบบริ เวณกึ่ง กลางตัวฟั น ด้ านแก้ ม
ประมาณ 2-3 วินาที โดยทาวาสลิ นที่ ตัวฟั นก่อนเพื่ อป้องกันไม่ให้ กัตตาเปอร์ ช าที่ หลอมติดกับฟั น
นอกจากนีก้ ารทดสอบด้ วยความร้ อนยังสามารถใช้ วิธี “hot water bath” ซึ่งคล้ ายกับวิธี “cold water
bath” แต่ใช้ น ้าอุน่ จัดๆแทน ซึง่ ใช้ ได้ ดีกบั ฟั นที่มีครอบฟั นเช่นเดียวกัน
การทดสอบการตอบสนองของเนื ้อเยื่อในโพรงฟั นต่อการกระตุ้นด้ วยไฟฟ้า
เครื่ อ งทดสอบที่ ใช้ เรี ย กว่า อิ เลคทริ ค พัล พ์ เทสเตอร์ (electric pulp tester : EPT) กระแส
ไฟฟ้าจะไปกระตุ้นเส้ นประสาทเอ เดลต้ า (A δ) ซึ่งเป็ นประสาทรับความรู้สึกของฟั น ดังนันการตอบ
้
สนองจะบอกถึงสภาวะของเส้ นประสาท ซึ่งโดยทั่วไปแล้ วมักจะสัมพันธ์ กับสภาวะความมีชีวิตของ
เนื ้อเยื่อใน อย่างไรก็ตามควรจะพึงระลึกไว้ เสมอว่า EPT ไม่ได้ ให้ ข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับระบบเลือดที่มา
หล่อเลี ้ยงเนื ้อเยื่อในโพรงฟั น ซึ่งจะเป็ นตัวบอกความมีชีวิตของฟั นที่แท้ จริง ดังนันในบางกรณี
้
ฟันที่ยงั มี
ชีวิตแต่ประสาทรับความรู้สึกเกิดความเสียหาย ฟั นก็จะไม่ตอบสนองต่อ EPT แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่า
ฟั นซี่นนเป็
ั ้ นฟั นตาย เรี ยกว่าเป็ นการตอบสนองแบบผลลบลวง (false negative) ซึ่งอาจเกิดจากหลาย
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สาเหตุ เช่น การได้ รับยาหรื อแอลกอฮอล์มาก่อน ฟั นที่ยงั ไม่เจริ ญเต็มที่ ฟั นเพิ่งได้ รับภยันตราย เทคนิค
การทดสอบไม่ถูกต้ อง เช่น วางปลายเครื่ องมื อสัม ผัสไม่แนบสนิทกับฟั น ใช้ สารสื่อกระแสไฟฟ้าไม่
เพียงพอ โพรงฟั นตีบมากหรื อผู้ป่วยที่มีความทนต่อความเจ็บปวดสูง นอกจากนี ้ยังมีข้อจากัดในฟั นที่
ทาครอบฟั นทังซี
้ ่
ผู้ป่วยบางรายอาจมีการตอบสนองต่อ EPT ทังที
้ ่ฟันซี่นนเป็
ั ้ นฟั นตาย เรี ยกว่าการตอบสนอง
แบบผลบวกลวง (false positive) อาจเกิดขึ ้นได้ จากผู้ป่วยมีความวิตกกังวลสูง กันนา้ ลายไม่ดีทาให้
นา้ ลายนากระแสไฟฟ้าไปสู่เหงื อก ฟั นมี วัสดุบูรณะที่ เป็ นโลหะนาไฟฟ้าไปสู่ฟั นข้ างเคียงหรื อฟั นที่
เนื อ้ เยื่ อในตายแบบเป็ นของเหลว (liquefactive necrosis) อาจนากระแสไฟฟ้าไปสู่อวัยวะปริ ทัน ต์
จากการศึกษาของ Seltzer และคณะ (1963) พบว่าร้ อยละ 28 ของฟั นที่มีเนือ้ เยื่อในโพรงฟั นตายมี
การตอบสนองต่อ EPT และมากกว่าครึ่ งหนึ่งของฟั นที่ มี เนื อ้ เยื่ อในโพรงฟั นตายบางส่วนยังมี การ
ตอบสนองต่อ EPT อยู่
การทา EPT จะต้ องกันน ้าลายบริเวณฟั นที่จะทดสอบให้ แห้ งด้ วยผ้ ากอซ และใช้ ที่ดดู น ้าลายไว้
เสมอเพื่อป้องกันผลบวกลวงที่เกิดจากการนากระแสไฟฟ้าไปสู่บริ เวณข้ างเคียง หากฟั นซี่ติดกันมีวสั ดุ
บูรณะเป็ นโลหะ ให้ ใช้ แผ่นเซลลูลอยด์สตริ ป (celluloid strip) หรื อแผ่นยางกันนา้ ลาย ใส่กันบริ เวณ
ด้ านประชิดของฟั น ทันตแพทย์ควรเตรี ยมผู้ป่วยโดยอธิบายถึงกระบวนการและความรู้สึกที่จะเกิดขึ ้น
แตะสารสื่อกระแสไฟฟ้าที่ปลายอิเล็กโตรด (electrode) ให้ พอเพียง ส่วนใหญ่จะใช้ ยาสีฟันเป็ นสารสื่อ
กระแสไฟฟ้า วางแตะที่ฟันบริ เวณกึ่งกลางผิวเคลือบฟั นด้ านแก้ ม ค่อยๆปรับกระแสไฟฟ้าเพิ่มตาม
คาแนะนาการใช้ เครื่ องมือของบริ ษัท จนกระทัง่ ผู้ป่วยแสดงการตอบสนอง ทาซ ้า 2-3 ครัง้ ต่อซี่ เครื่ อง
EPT ส่วนใหญ่ จ ะให้ ผ้ ูป่ วยจับที่ ด้ามอิเล็กโทรดเพื่ อให้ ครบวงจร ควรบอกให้ ผ้ ู ป่ วยใช้ การจับ ที่ ด้าม
เหมือนเป็ นสวิทช์ คือเมื่อรู้สึกเสียวฟั นให้ ปล่อยมือออก ซึ่งจะเป็ นการตัดวงจรไฟฟ้าและผู้ป่วยจะมัน่ ใจ
ว่าควบคุมความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ ้นได้
การตรวจทางภาพรังสี
หลักเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเทคนิ ค การถ่ ายภาพรั งสี ให้ กับ ผู้ป่ วยเพื่ อ การวินิ จ ฉัยโรคตามข้ อ
แนะน าที่ เ สนอขึ น้ จากที่ ป ระชุ ม ตั ว แทนผู้ เชี่ ย วชาญจาก The Academy of General Dentistry,
American Academy of Dental Radiology, American Academy of Oral Medicine, American
Academy of Pediatric Dentistry, American Academy of Periodontology แ ล ะ American
Dental Association (ภาคผนวก2) ได้ แสนอแนะการเลื อ กเทคนิ ค การถ่ า ยภาพรั ง สี เพื่ อ การ
วินิจฉัยโรคดังนี ้
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 กรณีผ้ ปู ่ วยรายใหม่ :
ผู้ใหญ่ - กรณี ที่มีฟั น (dentulous arch) ให้ ถ่ายภาพรังสี เทคนิค bite-wing ฟั นหลังทัง้ 2
ข้ างและเทคนิคภาพรังสีรอบรากฟั นเฉพาะซี่ที่เหมาะสม เช่น มีประวัติได้ รับการ
รักษารากฟั นหรื อโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ มีการฝั งรากฟั นเทียม มีอาการทางคลินิกของ
โรคปริทนั ต์อกั เสบ มีการบูรณะฟั นขนาดใหญ่ มีฟันผุลกึ มีอาการบวม ฯลฯ
- กรณี ที่ ไม่ มี ฟั น (edentulous arch) ให้ ถ่ ายภาพรั ง สี panoramic เพื่ อ ตรวจหา
รากฟั นที่อาจตกค้ างอยู่
เด็ก
- กรณีชดุ ฟั นน ้านมที่ฟันหลังมีการเรี ยงตัวของฟั นที่มีด้านประชิดชิดกันแล้ ว ทาให้
ไม่สามารถตรวจการผุของด้ านประชิดด้ วยตาเปล่าได้ ให้ ถ่ายภาพรังสี bite-wing
ฟั นหลัง
- กรณีฟันชุดฟั นผสม ให้ ถ่ายภาพรังสี bite-wing ฟั นหลังร่วมกับถ่ายภาพรังสีชนิด
periapical หรื อชนิด occlusal เฉพาะซี่ หรื อถ่ายภาพรังสี bite-wing ฟั นหลัง
ร่วมกับ panoramic
 กรณีผ้ ปู ่ วยตรวจคงสภาพ :
มีรอยโรคฟั นผุทางคลินิก/มีปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคฟั นผุสงู

ไม่มีรอยโรคฟั นผุทางคลินิก/ไม่มี
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคฟั นผุสงู

ผู้ใหญ่

Bite-wing ฟั นหลังทุก 12-18 เดือน

Bite-wing ฟั นหลังทุก 24-36 เดือน

วัยรุ่น

Bite-wing ฟั นหลังทุก 6-12 เดือน
จนกว่าไม่พบรอยโรคฟั นผุใหม่

Bite-wing ฟั นหลังทุก 18-36 เดือน

Bite-wing ฟั นหลังทุก 6 เดือนหรื อ
เด็กชุดฟั นน ้านม
จนกว่าไม่พบรอยโรคฟั นผุใหม่
และฟั นชุดผสม

Bite-wing ฟั นหลังทุก 12-24 เดือน

 กรณีต้องการประเมินการเจริญเติบโต (Growth and development assessment)
ในเด็กชุดฟั นผสม แนะนาให้ ถ่ายภาพรังสีชนิด periapicalหรื อชนิด occlusal หรื อชนิด
panoramic
ในวัยรุ่น แนะนาให้ ถ่ายภาพรังสีชนิด periapical หรื อ panoramic ในกรณีที่ต้องการ
ประเมินการพัฒนาของฟั นกรามซี่ที่สาม
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 กรณีต้องการประเมินสภาวะปริทนั ต์ (Assessment of periodontal status)
เนื่องจากการตรวจภายในช่องปากด้ วยเครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ โดยวัดความลึกของ
ร่องลึกปริ ทนั ต์และระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทนั ต์ ยังไม่สามารถบอกลักษณะความ
วิการต่างๆของฟั นและอวัยวะปริทนั ต์ที่ล้อมรอบได้ จึงต้ องอาศัยการตรวจด้ วยภาพถ่ายรังสีซงึ่
จะทาให้ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของฟั นและกระดูกเบ้ าฟั นตังแต่
้ ระยะเริ่มต้ น ภาพถ่ายรังสี
จึงช่วยเสริมการตรวจวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษาและยังช่วยในการ
ประเมินผลหลังจากการรักษาโรคปริทนั ต์อกั เสบ โดยเฉพาะการละลายของกระดูกเบ้ าฟั น
และช่วยยืนยันถึงการวินิจฉัยโรคทางคลินิกของการบาดเจ็บเหตุสบ
ภาพรังสีสาหรับประเมินสภาวะปริทนั ต์ในผู้ป่วยใหม่ ควรมีภาพรังสีแบบ parallel
technique และภาพรังสี bite-wing ในแนวตัง้ (vertical bite-wing) หรื อภาพรังสี bite-wing
ในแนวนอน (horizontal bite-wing) ด้ วยวิธีการถ่ายภาพรังสีแบบ long cone technique
ส่วนผู้ป่วยที่มีภาพรังสีนานกว่า 2 ปี หรื อผู้ป่วยมีอาการของโรคกลับเป็ นซ ้า ควรให้ ผ้ ปู ่ วย
ถ่ายภาพรังสีใหม่ การใช้ ภาพรังสีเสริมการตรวจวินิจฉัยโรคร่วมกับการตรวจช่องปากในผู้ป่วย
โรคปริทนั ต์อกั เสบ ควรตรวจหาสิ่งต่างๆดังนี ้ (รูปที่ 12 และ13)
- เงาทึบรังสีบางๆของสันกระดูกเบ้ าฟั นและผิวกระดูกเบ้ าฟั นหายไป
- ลักษณะการละลายตามแนวนอนของกระดูกเบ้ าฟั น จะเห็นแนวของสันกระดูก
เบ้ าฟั นห่างจากเส้ นโยงระหว่าง CEJ ของฟั นข้ างเคียงมากกว่า 2 มิลลิเมตร
- ลักษณะการละลายตามแนวตังของกระดู
้
กเบ้ าฟั น จะเห็นเป็ นเงาโปร่งรังสีที่แสดง
แนวของสันกระดูกเบ้ าฟั นไม่ขนานกับเส้ นโยงระหว่าง CEJ ของฟั นข้ างเคียงและ
ห่างมากกว่า 2 มิลลิเมตรหรื ออาจเห็นเป็ นเงาโปร่งรังสีเป็ นรูปตัววี
- ลักษณะความกว้ างของช่องเอ็นยึดปริทนั ต์
- ลักษณะความวิการที่จดุ แยกรากฟั น ซึง่ ในระยะแรกจะเห็นเงาโปร่งรังสีของเอ็น
ยึดปริทนั ต์ที่จดุ แยกรากฟั นกว้ างกว่าปกติ เมื่อความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ ้น
กระดูกระหว่างรากฟั นถูกทาลายมากจะเกิดเงาโปร่งรังสีใต้ จดุ แยกรากฟั น
- ลักษณะของผนังกันกระดู
้
กเบ้ าฟั นครึ่งซีก จะพบเงาโปร่งรังสีเป็ นรูปตัวยูหรื อตัววี
โดยเป็ นเงาภาพของกระดูกซอกฟั นด้ านที่เหลือ
- ลักษณะของฟั น รากฟั นและสิ่งที่เกี่ยวข้ อง เช่น รูผขุ องฟั นและรากฟั น หินน ้าลาย
ทางด้ านประชิดของฟั น สัดส่วนตัวฟั นต่อรากฟั น เป็ นต้ น
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รูปที่12 แสดงแนวสันกระดูกเบ้ าฟั น (
และกระดูกหุ้มรากฟั น (
ภาพรังสี
ที่มา : Lindhe et al. 2003

)

) ที่ปกติใน

รูปที่13 แสดงแนวสันกระดูกเบ้ าฟั นในระดับปกติ (
) และลักษณะที่ถกู ทาลายจากโรคปริ ทนั ต์
อักเสบ (
)
ที่มา : http://www.austindental.com/more/gum.shtml

การบันทึกสภาวะอนามัยช่ องปาก
คลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล กาหนดให้ บนั ทึกสภาวะอนามัยช่องปากโดยใช้ ดชั นีคราบจุลินทรี ย์
และดัชนีการมีเลือดออกหลังการตรวจด้ วยเครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ โดยนักศึกษาต้ องประเมินสภาวะ
อนามัยช่องปากของผู้ป่วยตลอดระยะเวลา 17 สัปดาห์ที่ให้ บริการทันตกรรมพร้ อมมูลอย่างน้ อย 3 ครัง้
คื อ ก่ อ นการรั ก ษา ระหว่า งการรั ก ษา (สามารถท าได้ ม ากกว่า 1 ครั ง้ ) และหลัง การรั ก ษา โดยมี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1. ก่อนการรักษา
 ใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อดูพฒ
ั นาการของการดูแลอนามัยในช่องปากของผู้ป่วย
 ใช้ ประกอบการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมและพิจารณาอุปกรณ์อนามัยช่อง
ปากที่เหมาะสมให้ กบั ผู้ป่วย
 ใช้ เป็ นเครื่ องมือให้ ผ้ ปู ่ วยทราบสภาวะอนามัยช่องปากตนเองและจูงใจให้ เกิดการปรับ
พฤติกรรมอนามัยในช่องปาก
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2. ระหว่างการรักษา (อาจจะประเมินมากกว่า 1 ครัง้ )
 ใช้ เป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อดูพฒ
ั นาการของการดูแลอนามัยช่อง
ปากของผู้ป่วยและปรับพฤติกรรมให้ เหมาะสม
 ใช้ เป็ นเครื่ องมือให้ ผ้ ปู ่ วยทราบสภาวะอนามัยช่องปากตนเองและจูงใจให้ เกิดการปรับ
พฤติกรรมอนามัยในช่องปาก
3. หลังการรักษา
 ใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมอนามัยช่องปากผู้ป่วยและให้ คาแนะนาเพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถดูแลอนามัยช่องปากตนเองได้ ดีตอ่ ไป
ข้ อแนะนาการประเมินสภาวะอนามัยในช่ องปากมีดังนี ้
วิ ธีการบันทึกดัชนีการมี เลือดออกหลังการตรวจด้วยเครื ่องมื อตรวจปริ ทนั ต์ (Bleeding Index : BI)
ดัชนีการมีเลือดออกเป็ นดัชนีที่ใช้ เพื่อประเมินสภาวะการอักเสบของเหงือกของผู้ป่วย โดย
นักศึกษาจะต้ องทาการประเมินสภาวะการอักเสบของเหงือกของผู้ป่วยในช่วงระยะเวลา 17 สัปดาห์ที่
ให้ บริการทันตกรรมพร้ อมมูลอย่างน้ อย 2 ครัง้ โดยครัง้ แรกทาก่อนเริ่มให้ การรักษาเพื่อเป็ นข้ อมูล
เริ่มต้ น และครัง้ ที่ 2 ทาภายหลังการรักษาเพื่อใช้ ประเมินผลตอบสนองต่อการรักษา แต่ถ้าหาก
นักศึกษาสามารถทาการประเมินเพิ่มเติมในระหว่างการรักษาได้ ก็จะมีประโยชน์มากขึ ้น ในการที่จะ
สามารถประเมินสภาวะการอักเสบของเหงือกเป็ นระยะๆ
การตรวจทาได้ โดยใช้ เครื่ องมือตรวจปริทนั ต์สอดเข้ าในร่องเหงือก (gingival sulcus) แล้ วลาก
เบาๆตามร่องเหงือก หลังจากยกเครื่ องมือตรวจปริทนั ต์ออกจากร่องเหงือก 15 วินาทีให้ สงั เกตการมี
เลือดซึมจากร่องเหงือก การบันทึกค่าดัชนีเลือดออกจะบันทึกเพียง 4 ตาแหน่งของซี่ฟัน คือ ด้ านแก้ ม
ด้ านลิ ้น ด้ านใกล้ กลางและด้ านไกลกลาง โดยการอ่านค่าด้ านประชิด (proximal) จะทาเช่นเดียวกับ
ดัชนีคราบจุลินทรี ย์ คือ สังเกตทังจากด้
้
านแก้ มและด้ านลิ ้น หากมีเลือดออกจากด้ านใดด้ านหนึง่ หรื อ
ทัง้ 2 ด้ านให้ บนั ทึกว่ามีจดุ เลือดออก
ดัชนีการมีเลือดออกที่ใช้ ในคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล ใช้ เกณฑ์การมีหรื อไม่มีจดุ เลือดออก
เท่านัน้ จากนันนั
้ บจานวนตาแหน่งที่มีจดุ เลือดออกบนฟั นทุกซี่ในช่องปาก แล้ วคานวณค่าเป็ นร้ อยละ
ของตาแหน่งที่มีจดุ เลือดออก
วิธีการบันทึกดัชนีคราบจุลินทรี ย์
1. ย้ อมสีคราบจุลินทรี ย์ของฟั นทุกซี่ด้วยสารละลายอิริโธรซีน (erythrosine solution) ที่ภาควิชาฯ
จัดเตรี ยมไว้ ให้ โดยใช้ สาลีก้อนกลมขนาดใหญ่กว่าหัวไม้ ขีดไฟเล็กน้ อยจุม่ ในสารละลายสีย้อมให้ ชมุ่
แล้ วทาทัว่ บริเวณฟั น หลังจากนัน้ 15 วินาทีให้ ผ้ ปู ่ วยบ้ วนน ้า

29

2. ตรวจคราบจุลินทรี ย์ที่ตรวจพบบนผิวฟั นซึ่งจะเห็นเป็ นแนวสี แดงที่ ชัดเจนชิดกับขอบเหงื อก โดย
บันทึก 4 ตาแหน่ง คือ ด้ านแก้ ม ด้ านลิ ้น ด้ านใกล้ กลางและด้ านไกลกลางของเฉพาะกลุ่มฟั นตัวแทน 6
ซี่ คือ ซี่ 16, 21, 26, 36, 41, 46 ดังภาพ (รู ปที่ 14) ในกรณี ที่ฟันตัวแทนเป็ นฟั นที่ขึ ้นไม่เต็ม ฟั นที่ทา
ครอบฟั นหรื อฟั นที่เหลือแต่รากจะไม่บนั ทึกคราบจุลินทรี ย์ แต่ให้ พิจารณาบันทึกฟั นข้ างเคียงแทน

รูปที่14 แสดงซี่ฟัน และ ตาแหน่งในการวัดคราบจุลนิ ทรี ย์

3. การประเมินปริมาณคราบจุลินทรี ย์ของด้ านใกล้ กลางและด้ านไกลกลาง ให้ ประเมินจากทังด้
้ านแก้ ม
และด้ านลิ ้นแล้ วบันทึกค่าที่สงู กว่า เช่น ถ้ าด้ านไกลกลางด้ านแก้ มอ่านค่าได้ 2 และด้ านไกลกลางด้ าน
ลิ ้นอ่านค่าได้ 3 ให้ บนั ทึกปริมาณคราบจุลินทรี ย์ของด้ านไกลกลางเท่ากับ 3
4. ดัชนีคราบจุลินทรี ย์ที่นามาใช้ ปรับปรุ งมาจาก Bay and Ainamo Visible Index โดยมีเกณฑ์ ของ
ดัชนีดงั นี ้ :
0 = ไม่มีคราบจุลินทรี ย์
1 = มีคราบจุลินทรี ย์เห็นได้ เล็กน้ อย โดยอาจเห็นติดสีย้อมเป็ นจุดๆบริเวณคอฟั น
2 = มีคราบจุลินทรี ย์เป็ นแถบบริเวณคอฟั น โดยมีปริมาณไม่เกิน 1/3 ของตัวฟั นทางคลินิก
3 = มีคราบจุลินทรี ย์เป็ นแถบปกคลุมมากกว่า 1/3 ของตัวฟั นทางคลินิก
5. นาค่าที่บนั ทึกได้ มาคานวณเป็ นค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรี ย์ของผู้ป่วยโดย
Plaque Index (PI) = ผลรวมของค่าดัชนีคราบจุลินทรี ย์
จานวนตาแหน่งที่ตรวจ(หรื อ= 24*)
*หมายเหตุ: ตรวจฟั นตัวแทน 6 ซี่ ซี่ละ 4 ตาแหน่ง ดังนันจ
้ านวนตาแหน่งที่ตรวจ = 24
6. หลังจากบันทึกค่าดัชนีคราบจุลินทรี ย์ในใบ P-1 แล้ ว นักศึกษาควรแนะนาพร้ อมให้ ผ้ ปู ่ วยฝึ กการ
กาจัดคราบจุลินทรี ย์ด้วยวิธีการแปรงฟั นและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยทุกครัง้
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การประเมินปั จจัยเสี่ยงต่ อโรคฟั นผุ
โรคฟั นผุเป็ นโรคติดเชื ้อชนิดหนึง่ การบูรณะฟั นเป็ นเพียงการทาให้ ฟันสามารถคงสภาพรูปร่าง
และหน้ าที่ ได้ เท่านัน้ การรักษาโรคฟั นผุควรจะคล้ ายคลึงกับการรักษาโรคติดเชื ้อทางการแพทย์อื่นๆ
โดยจะต้ องมีการกาจัดหรื อลดเชื ้อ การค้ นหากลุ่มเสี่ยง เพื่อวางแผนการดาเนินการป้องกันและยับยัง้
กระบวนการผุตามประเภทกลุ่ม เสี่ ยงอย่างหมาะสม ดังนัน้ ข้ อมูลผู้ป่ วยที่ จาเป็ นต้ องใช้ ในการวาง
แผนการรักษาผู้ป่วยแบบทันตกรรมพร้ อมมูล นอกจากประวัตผิ ้ ปู ่ วย การตรวจทางคลินิกและการตรวจ
โดยภาพถ่ายรังสีแล้ ว ยังจะต้ องมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟั นผุอีกด้ วย โดยประเมินระดับของ
ปั จจัยเสี่ยงของผู้ป่วยโดยรวมทัง้ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การดูแลอนามัยช่องปาก สภาวะ
ปัจจุบนั ในช่องปาก โรคทางระบบและแผนการใส่ฟันปลอม
ตัว อย่ า งแบบการประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ โรคฟั นผุ แ ละแนวทางการป้ อ งกัน (caries risk
assessment form) ของคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล (ภาคผนวก1) ได้ ประยุกต์จากแนวทางของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดาและของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการปรับให้ เป็ นรูปแบบที่ใช้ ได้ ง่ายทางคลินิกและยกเว้ นการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
เนื่องจากข้ อจากัดของงบประมาณและสถานที่
สิ่งที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ
ยังมีสิ่งที่ ช่วยในการให้ รายละเอียดของการตรวจบันทึกแบบอื่นๆ เพื่อเป็ นข้ อมู ลในการวาง
แผนการรักษาที่ มีประโยชน์ เช่น แบบจาลองฟั นเพื่ อการศึกษา (study model) (รู ปที่ 15) ซึ่งใช้ เป็ น
ลักษณะอ้ างอิงก่อนทาการรักษา ดูการเรี ยงตัวและการสบฟั นและใช้ ในการออกแบบฟั นปลอม รวมทัง้
ใช้ ในการสื่อสารกับผู้ป่วยในกรณีที่ต้องการลองดูตวั อย่างหลังทาการบูรณะฟั น อาจทาแบบจาลองฟั น
เสริ ม ขี ผ้ ึง้ เพื่ อการวินิ จ ฉัย (diagnostic waxed-up model) (รู ป ที่ 16) เพื่ อดูความเป็ น ไปได้ ของการ
รักษาและใช้ สื่อสารกับผู้ป่วย นอกจากนี ้ยังควรมีภาพถ่ายในช่องปาก ซึ่งการถ่ายเพื่อเก็บข้ อมูลทัว่ ไป
ในช่องปากอาจถ่ายทัง้ หมด 9 ภาพ ประกอบด้ วย ภาพฟั น ในขากรรไกรบนด้ านบดเคี ้ยว ภาพฟั นใน
ขากรรไกรล่างด้ านบดเคี ้ยว ภาพขณะสบฟั นด้ านหน้ าตรง ภาพขณะสบฟั นด้ านซ้ าย ภาพขณะสบฟั น
ด้ านขวา ภาพด้ านลิ ้นของฟั นหน้ าล่าง ภาพด้ านลิ ้นของฟั นหลังล่างซ้ ายและขวา ภาพด้ านเพดานของ
ฟั นหน้ าบนและภาพด้ านเพดานของฟั นหลังบนซ้ ายและขวา (รูปที่ 17)
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รูปที่15 แบบจาลองฟั นเพื่อการศึกษา
ที่มา: www. seattle-dentist.com

ก่ อนการรักษา

หลังการรักษา

รูปที่ 16. Diagnostic waxed-up model ใช้ แสดงตัวอย่างก่อนทา และหลังทา
ที่มา: www. seattle-dentist.com
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รูปที่17 ภาพถ่ายในช่องปากเพื่อเก็บข้ อมูลทัว่ ไปทังปาก
้
9 ภาพ
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บทที่ 3 : การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
เมื่อเก็บข้ อมูลได้ ครบถ้ วนเพียงพอแล้ ว นักศึกษาจะต้ องให้ การวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยทังปาก
้
การ
วินิจฉัยโรคควรใช้ ระบบที่เป็ นที่ยอมรับกัน ทัว่ ไปซึ่งในที่นี ้จะกล่าวถึงเฉพาะโรคในช่องปากที่สาคัญ 2
ประเภทพอสัง เขป คื อ การวิ นิ จ ฉั ย โรคปริ ทัน ต์ (periodontal diseases) และการวิ นิ จ ฮัย โรคของ
เนื อ้ เยื่ อในโพรงฟั น และเนื อ้ เยื่ อ รอบปลายราก (pulp and periapical diseases) เพื่ อเป็ น แนวทาง
ให้ กับนักศึกษาในการปฏิบตั ิงานคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล เนื่องจากอาจจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่าง
จากภาควิชาอื่นๆ ที่นกั ศึกษาเคยฝึ กปฏิบตั ิงานมา ซึ่งขึ ้นกับการเลือกนาหลักวิชาการทางทันตกรรมมา
ใช้ ให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ดัง นัน้ เพื่ อ เป็ น การปรั บ มาตรฐานการวินิ จ ฉัย โรคให้ เป็ น แนวทาง
เดียวกัน ภาควิชาทันตกรรมทัว่ ไปจึงได้ กาหนดรูปแบบการวินิจฉัยโรคดังนี ้
1. การวินิจฉัยโรคปริทันต์
การวินิจฉัยโรคปริทนั ต์จะยึดตามการจาแนกสภาวะและโรคปริ ทนั ต์ของ The American
Academy of Periodontology (AAP) ในปี 1999 (ภาคผนวก3) ที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ สะดวกต่อ
การวินิจฉัยโรค โดยในคูม่ ือฉบับนี ้จะกล่าวถึงรายละเอียดของการวินิจฉัยโรคปริทนั ต์เพียง 3 ประเภทที่
พบบ่อย คือ โรคเหงือกอักเสบที่เกิดจากคราบจุลินทรี ย์ (dental plaque-induced gingivitis) โรคปริ
ทันต์อกั เสบเรื อ้ รัง (chronic periodontitis) และโรคปริทนั ต์อกั เสบรุกราน (aggressive periodontitis)
โรคเหงือกอักเสบที่เกิดจากคราบจุลินทรี ย์ (Dental plaque-induced gingivitis)
เป็ นการอักเสบของเหงือกซึง่ เป็ นผลจากแผ่นคราบจุลินทรี ย์ที่บริเวณขอบเหงือกซึง่ มีลกั ษณะ
ทางคลินิกและภาพถ่ายรังสีดงั ต่อไปนี ้
-

ตรวจพบแผ่นคราบจุลินทรี ย์ที่ขอบเหงือก
รอยโรคเริ่มที่ขอบเหงือก
รูปร่างและสีเหงือกเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิในร่องเหงือกเพิ่มขึ ้น
มีสิ่งซึมเยิ ้มข้ นจากร่องเหงือกเพิ่มขึ ้น
เหงือกมีเลือดออกเมื่อตรวจด้ วยเครื่ องมือตรวจปริทนั ต์
ไม่มีการสูญเสียระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทนั ต์
ไม่มีการสูญเสียกระดูกเบ้ าฟั น
มีการเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยา
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- เหงือกกลับสูส่ ภาพปกติเมื่อกาจัดแผ่นคราบจุลินทรี ย์ออก
- ภาพรังสีของตัวฟั น รากฟั น ช่องเอ็นยึดปริ ทนั ต์ (PDL space) และกระดูกเบ้ า
ฟั นจะมีลกั ษณะปกติเป็ นส่วนใหญ่ โดยบางบริเวณอาจพบเงาทึบรังสีของสัน
กระดูกเบ้ าฟั นขาดหายหรื อช่องเอ็นยึดปริ ทนั ต์มีเงาโปร่งรังสีกว้ างกว่าปกติได้
ในกรณีที่ตรวจพบเหงือกอักเสบในผู้ป่วยที่เคยมีการสูญเสียระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริ
ทันต์เนื่องจากเคยเป็ นโรคปริ ทนั ต์อกั เสบมาก่อน แต่ปัจจุบนั ไม่มีการสูญเสียระดับการยึดเกาะเพิ่ม
หรื อไม่มีการดาเนินของโรคต่อ ซึง่ มักจะพบได้ ในผู้ป่วยที่ได้ รับการรั กษาโรคปริทนั ต์สาเร็จแล้ ว แต่อาจ
มีโรคเหงือกอักเสบเกิดขึ ้นมาภายหลัง จะให้ คาวินิจฉัยว่า “Gingivitis on a reduced periodontium”
โรคปริทนั ต์อกั เสบเรื อ้ รัง (Chronic periodontitis)
เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกแทน “โรคปริ ทนั ต์อกั เสบในวัยผู้ใหญ่” หรื อ “adult periodontitis” ตามการ
จาแนกโรคแบบเดิม โรคปริทนั ต์อกั เสบเรื อ้ รังเป็ นโรคปริทนั ต์อกั เสบที่พบได้ บอ่ ยที่สดุ ซึง่ มีลกั ษณะทาง
คลินิกและทางภาพถ่ายรังสีดงั นี ้
- ส่วนมากมักพบในผู้ใหญ่ แต่ก็สามารถเกิดขึ ้นในเด็กและวัยรุ่นได้
- ความรุนแรงของโรคสัมพันธ์กบั การมีปัจจัยเฉพาะที่ (local factors)
- มักมีหินน ้าลายใต้ เหงือก
- มีอตั ราการลุกลามของโรคช้ าถึงปานกลาง แต่อาจมีชว่ งที่ลกุ ลามรวดเร็วได้
จากปัจจัยของภาวะทางระบบ เช่น โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) การติด
เชื ้อเอชไอวี (HIV infection) การสูบบุหรี่ และภาวะเครี ยดของอารมณ์
- ลักษณะของโรคอาจเกี่ยวข้ องกับการมีปัจจัยชักนาเฉพาะที่ (local
contributing factors) เช่น ปัจจัยที่เกี่ยวกับฟั น (tooth-related factors) หรื อ
ปัจจัยที่เกิดจากผู้ให้ การรักษา (iatrogenic factors)
- มีความเกี่ยวข้ องกับจุลชีพชนิดต่าง ๆ
- ภาพรังสีมีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของโรค คือ เงาทึบรังสีบางๆ
ของสันกระดูกเบ้ าฟั นเลือนหายไป แนวของสันกระดูกเบ้ าฟั นห่างจากเส้ นโยง
ระหว่าง CEJ ของฟั นข้ างเคียงมากกว่า 2 มิลลิเมตร ส่วนเงาทึบรังสีบางๆ ของ
ผิวกระดูกเบ้ าฟั นไม่ติดต่อกัน นอกจากนี ้ ความกว้ างของช่องเอ็นยึดปริ ทนั ต์จะ
กว้ างมากกว่าปกติ และยังพบลักษณะความวิการของกระดูกเบ้ าฟั น ได้ แก่ การ
ละลายตามแนวนอนและแนวตังของกระดู
้
ก ผนังกันกระดู
้
กเบ้ าฟั นครึ่งซีกและ
ความวิการที่จดุ แยกรากฟั นได้ ในกรณีที่มีฝี ปริทนั ต์จะพบเงาโปร่งรังสีที่
ด้ านข้ างของรากฟั น
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โรคปริทนั ต์อกั เสบเรื อ้ รังสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด โดยพิจารณาจากจานวนของตาแหน่ง
(site) ที่เป็ นโรค ได้ แก่
1. โรคปริทนั ต์อกั เสบเรื อ้ รังเฉพาะที่ (localized chronic periodontitis) มีตาแหน่งที่เป็ น
โรคไม่เกินร้ อยละ 30 ของตาแหน่งที่ตรวจ
2. โรคปริทนั ต์อกั เสบเรื อ้ รังทัว่ ปาก (generalized chronic periodontitis) มีตาแหน่งที่
เป็ นโรคมากกว่าร้ อยละ 30 ของตาแหน่งที่ตรวจ
นอกจากนี ้ยังสามารถจาแนกโรคตามระดับความรุนแรงของโรค โดยพิจารณาจากการสูญเสีย
ระดับการยึดเกาะทางคลินิก (clinical attachment loss : CAL) ดังนี ้
1. โรคปริทนั ต์อกั เสบเรื อ้ รังระดับเล็กน้ อย (slight chronic periodontitis) มีการสูญเสีย
ระดับการยึดเกาะ 1-2 มิลลิเมตร
2. โรคปริทนั ต์อกั เสบเรื อ้ รังระดับปานกลาง (moderate chronic periodontitis)
มีการสูญเสียระดับการยึดเกาะ 3-4 มิลลิเมตร
3. โรคปริทนั ต์อกั เสบเรื อ้ รังระดับรุนแรง (severe chronic periodontitis) มีการสูญเสีย
ระดับการยึดเกาะ 5 มิลลิเมตรขึ ้นไป
โรคปริทนั ต์อกั เสบรุกราน (Aggressive periodontitis)
เป็ นชนิดเฉพาะของโรคปริทนั ต์อกั เสบที่มีลกั ษณะของโรคแตกต่างจากโรคปริทนั ต์อกั เสบ
เรื อ้ รังทังทางคลิ
้
นิกและทางห้ องปฏิบตั ิการ “aggressive periodontitis” เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกแทน“early–
onset periodontitis” ตามการจาแนกโรคแบบเดิม ลักษณะทางคลินิกและภาพรังสีของโรคปริทนั ต์
อักเสบรุกราน ประกอบด้ วย
1. ลักษณะโดยทัว่ ไป (common features) มีดงั นี ้
- ถ้ าไม่นบั อาการแสดงของโรคปริทนั ต์แล้ ว ผู้ป่วยจะมีสขุ ภาพแข็งแรง
- มีการสูญเสียระดับการยึดเกาะและมีการทาลายกระดูกที่รวดเร็ว
- สามารถถ่ายทอดได้ ทางพันธุกรรม
2. ลักษณะที่พบได้ ทวั่ ไป แต่ไม่ทงหมด
ั้
(secondary features) มีดงั นี ้
- ปริมาณของจุลชีพที่สะสมไม่สมั พันธ์กบั ความรุนแรงของเนื ้อเยื่อปริทนั ต์ที่ถกู
ทาลาย
- มีสดั ส่วนของเชื ้อ Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa) และ
Porphyromonas gingivalis (Pg) เพิ่มขึ ้น
- มีความผิดปกติของฟาโกไซต์ (phagocyte)
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- มี การตอบสนองของแมโครฟาจ (macrophage) มากกว่าปกติ รวมทัง้ มี การ
เพิ่มขึ ้นของพรอสตาแกลนดินอี2 (PGE2) และอินเตอร์ ลิวคิน1-บีต้า (IL-1ß)
- การลุกลามของการสูญเสียระดับการยึดเกาะและกระดูกอาจจะหยุดได้ เอง
อย่างไรก็ตาม ในการวินิจฉัยโรคไม่จาเป็ นต้ องมีลกั ษณะของโรคทังหมด
้
แต่จะอยู่บนพื ้นฐาน
ของลั ก ษณ ะที่ ต รวจพบทางคลิ นิ ก ภาพถ่ า ยรั ง สี แ ละประวั ติ ข องผู้ ป่ วย ส่ ว นการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารอาจจะมีประโยชน์แต่ก็ไม่จาเป็ นสาหรับการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยทุกราย
ภาพรังสีของโรคปริทนั ต์อกั เสบรุกรานจะแสดงถึงการละลายของกระดูกเบ้ าฟั นในฟั นกรามซี่ที่
หนึ่ง ฟั นตัดบนและฟั นตัดล่าง และอาจพบในฟั นซี่อื่นๆ ในกรณีที่เป็ นโรคปริ ทนั ต์อกั เสบรุกรานทัว่ ปาก
ซึง่ ลักษณะเด่นที่พบ คือ มีเงาโปร่งรังสีของการละลายตามแนวตังของกระดู
้
กเบ้ าฟั นทางด้ านใกล้ กลาง
ของฟั นกรามซี่ที่หนึง่ ทังสองข้
้
าง ร่วมกับมีความวิการที่จดุ แยกรากฟั น
โรคปริทนั ต์อกั เสบรุกราน แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้คือ
1. โรคปริทนั ต์อกั เสบรุกรานเฉพาะที่ (localized aggressive periodontitis)
- โรคมีชว่ งเวลาการเริ่มต้ นของโรค (onset) อยูใ่ นวัยหนุม่ สาว
- มีการตอบสนองของแอนติบอดีในซีรั่มต่อจุลชีพในระดับสูง
- อาการแสดงจะเกิดเฉพาะตาแหน่งของฟั นกรามซี่ที่หนึง่ หรื อฟั นตัด ซึง่ จะมี
การสูญเสียระดับการยึดเกาะด้ านประชิดในฟั นแท้ อย่างน้ อย 2 ซี่ โดย 1 ใน 2 ซี่
นันจะต้
้ องเป็ นฟั นกรามซี่ที่หนึง่ และอาจเกิดกับฟั นแท้ อื่นอีกไม่เกิน 2 ซี่
นอกเหนือจากฟั นกรามซี่ที่หนึง่ และฟั นตัด
2. โรคปริทนั ต์อกั เสบรุกรานทัว่ ปาก (generalized aggressive periodontitis)
- มักเกิดขึ ้นกับบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี แต่ก็อาจเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่าได้
- มีการตอบสนองของแอนติบอดีในซีรั่มต่อจุลชีพในระดับที่ต่า
- มีการสูญเสียระดับการยึดเกาะและมีการทาลายของกระดูกเบ้ าฟั นอย่างมาก
- มีการสูญเสียระดับการยึดเกาะด้ านประชิดโดยทัว่ ไป ซึง่ เกิดกับฟั นแท้ อีก
อย่างน้ อย 3 ซี่ที่ไม่ใช่ฟันฟั นกรามซี่ที่หนึง่ และฟั นตัด
2. การวินิจฉัยโรคของเนือ้ เยื่อในโพรงฟั นและโรคของเนือ้ เยื่อรอบปลายราก
การจาแนกโรคที่เกิดขึ ้นกับเนื ้อเยื่อในโพรงฟั นและเนื ้อเยื่อรอบปลายรากตาม AAE
Consensus conference recommended diagnostic terminolgy ดังตารางต่อไปนี ้
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ข้ อแนะนาในการวินิจฉัยโรคทัง้ ปาก
1. ควรวินิจฉัยโรคตามอาการสาคัญของผู้ป่วยก่อนวินิจฉัยส่วนอื่นๆ
2. การวินิจฉัยโรคฟั นผุ ควรวงเล็บด้ านที่ผไุ ว้ หลังซี่ฟันด้ วย เช่น
36 (M)
dental caries
11 (M, D)
dental caries
3. ในกรณีที่ฟันซี่หนึง่ มีหลายโรคร่วมกัน ควรให้ การวินิจฉัยร่วมกัน เช่น
36(M) dental caries with moderate chronic periodontitis
28
non-opposing tooth with moderate chronic periodontitis
4. การวินิจฉัยโรคปริทนั ต์ ให้ วินิจฉัยสภาวะปริทนั ต์โดยรวมก่อนแล้ วจึงระบุซี่ฟันที่มีระดับอาการ
ไม่เท่ากับสภาวะโดยรวมพร้ อมคาวินิจฉัยของฟั นซี่นนๆ
ั ้ ไว้ สว่ นท้ าย เช่น
generalized plaque-induced gingivitis with localized slight chronic
periodontitis on 11, 12 and localized moderate chronic periodontitis on 46
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บทที่ 4 : การพยากรณ์ โรคและการวางแผนการรักษา
การพยากรณ์ โรค
การพยากรณ์ โรค เป็ นการทานายลักษณะการดาเนินไปของโรค และแนวโน้ มการตอบสนอง
ต่อการรักษา และความคงอยู่ในระยะยาว ก่อนการรักษาใด ๆ ควรมีการให้ การพยากรณ์โรคก่อน โดย
มี ก ารพยากรณ์ โรคโดยรวม (overall prognosis) และการพยากรณ์ โรคของฟั นเฉพาะต าแหน่ ง
(prognosis for the individual teeth) ทังนี
้ ้ ต้ องคานึงถึงทัง้ การทาหน้ าที่ได้ และความคงอยู่ได้ ของฟั น
การพยากรณ์โรคมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องมากมาย ทังจากปั
้
จจัยเฉพาะที่ ปัจจัยโดยรวมจากตัวผู้ป่วย และ
จากคุณภาพของการรักษา ในบางกรณี อาจต้ องขอความเห็นจากผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน แล้ วนามา
พิ จ ารณาพยากรณ์ โรคโดยรวมโดยทัน ตแพทย์ ผ้ ูวางแผนการรั ก ษา ควรค านึ ง ถึ ง เสมอว่า ทัง้ การ
พยากรณ์โรค และ การวางแผนการรักษามีลกั ษณะที่เป็ นพลวัต กล่าวคือ ในขณะที่การรักษาดาเนิน
ไป มักจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเช่นผลการตอบสนองต่อการรักษาที่ทาให้ การพยากรณ์ โรคเปลี่ยนแปลงไป
และอาจทาให้ ต้องปรับเปลี่ยนแผนการรักษา
การวางแผนการรักษา
ความสาเร็ จในการให้ บริ การทันตกรรมพร้ อมมูล มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับแผนการรักษาที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การวางแผนการรักษาในทางทันตกรรมพร้ อมมูลจะช่วยให้ การรักษา
ดาเนินไปอย่างราบรื่ นและประสบความสาเร็ จ นอกจากนี ้ยังเป็ นการตกลงทาความเข้ าใจกับผู้ป่วยใน
เบื อ้ งต้ น ช่วยให้ ผ้ ูป่ วยมองเห็ น ภาพรวมของการรั ก ษา นัก ศึก ษาจะต้ อ งประมวลความรู้ ในทุก ๆ
สาขาวิช า เพื่ อจะสามารถวางแผนการรักษาที่ ดีที่สุด หรื อ แผนการรักษาแบบอุดมคติ ในกรณี ที่ มี
ข้ อจากัดจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องจะต้ องสามารถพิจารณาทางเลือกในการรักษาอื่นๆ จนกระทัง่ ได้
แผนการรักษาทางเลือกที่เหมาะสม การวางแผนการรักษาจะทาให้ การดาเนินงาน เป็ นไปอย่างมีลาดับ
ขันตอน
้
ลดความล้ มเหลว และขันตอนที
้
่ไม่จาเป็ น
แผนการรักษาผู้ป่วยทันตกรรมพร้ อมมูล ควรจะจัดแบ่ งเป็ นส่วน ๆ เพื่อจัดลาดับขันตอนการ
้
รักษาให้ เหมาะสม ในปี ค.ศ. 1999 Fasbinder นาเสนอบทความแนะนาแนวทางในการสอบอนุมตั ิ
บั ต รของ American Board of General Dentistry (ABGD) โดยได้ แนะน าให้ แบ่ ง แผนการรั ก ษา
ออกเป็ น 6 ระยะ (phase) โดยแต่ละระยะมีความสาคัญและเอื ้อประโยชน์ตอ่ กัน ดังนี ้
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1. ระยะของโรคทางระบบ (Systemic phase) เป็ นการประเมินความเสี่ยงของโรคทางระบบ เพื่อจะ

สามารถจัดการรักษาทางทันตกรรมได้ อย่างปลอดภัย โรคทางระบบที่เกี่ยวข้ องควรจะได้ รับการ
วินิจฉัยและบันทึกไว้ และส่งปรึกษาแพทย์ แนะนาให้ แบ่งประเภทของผู้ป่วยออกเป็ น ASA I - IV
ตามระบบของ American Society of Anestheologists หลังจากประเมินสภาพผู้ป่วยแล้ วจะต้ อง
ระบุวิธีการจัดการทางทันตกรรมเฉพาะสาหรับผู้ป่วยรายนัน้ ๆ
2. ระยะเร่งด่วน (Urgent phase) เมื่อประเมินได้ วา่ ผู้ป่วย สามารถรับการรักษาทางทันตรรมได้

อย่างปลอดภัยแล้ ว ควรจะให้ ความสาคัญกับปัญหาทางทันตกรรมที่เร่งด่วน เป็ นลาดับต้ น ควรจะ
เป็ นไป เพื่อขจัดปัญหาฉุกเฉินทางทันตกรรมของผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการปวดบวม หรื อ
เลือดออกของผู้ป่วย ก่อนแผนการรักษาอื่น ๆ ที่ตามมา ปัญหาด้ านความสวยงามสามารถ
พิจารณาเป็ นปั ญหาฉุกเฉินที่ควรได้ รับการแก้ ไขก่อนได้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับฟั นหน้ า
นอกจากนันหากปั
้
ญหาฉุกเฉินของผู้ป่วยไม่ได้ รับการแก้ ไข ผู้ป่วยย่อมไม่สามารถตัดสินใจใด ๆ
ด้ านการรักษาต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ป่วยยังคงมีความเจ็บปวดทรมานอยู่
3. ระยะควบคุมโรค (Disease control phase) หลังจากจัดการกับปั ญหาเร่งด่วนแล้ ว ต่อมาเป็ นการ

จัดการกับโรคในช่องปากที่มีอยูท่ งหมด
ั้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมการลุกลามของโรค และควรจะ
รวมถึงการป้องกันการเกิดโรคขึ ้นใหม่ด้วย เพื่อให้ การบูรณะฟื น้ ฟูใด ๆ ที่วางแผนจะทาต่อไปนัน้
ทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีผลต่อความสาเร็จในระยะยาว ดังนันในขั
้ นตอนนี
้
้ ควรจะ
ประกอบไปด้ วยแผนการให้ ทนั ตกรรมป้องกัน เพื่อการควบคุม ป้องกันโรคฟั นผุและโรคปริทนั ต์
และแผนการรักษาทางทันตกรรมบาบัด ได้ แก่ การรักษาโรค
ปริ ทนั ต์ การอุดฟั น การรักษารากฟั น
4. การประเมินสภาพซ ้า (Re - evaluation) เป็ นกระบวนการที่ดาเนินต่อไปตลอดการรักษา การ

ประเมินเป็ นระยะ จะมีความสาคัญต่อการปรับแผนการรักษาที่จะทาต่อไป ในขันตอนนี
้
้ ผู้ป่วยควร
มีสภาวะอนามัยที่ดี และไม่มีการลุกลามของโรค เป็ นเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาเลือก
แผนการบูรณะฟื น้ ฟูสภาพที่เป็ นไปได้ ในสภาพช่องปากที่ปรากฏ
5. ระยะบูรณะฟื น้ ฟู (Corrective phase) ระยะนี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อฟื น้ ฟูสภาพช่องปากให้ เหมือนกับ

ก่อนที่จะเกิดโรค คือ ไม่มีความเจ็บปวด และทาหน้ าที่ได้ รวมถึง การบูรณะให้ เกิดความสวยงาม
ด้ วย การรักษาในระยะนี ้จะประกอบด้ วยการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟั น และ
กระบวนการทางศัลยกรรม
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6. ระยะคงสภาพ (Maintenance phase) ระยะนี ้จัดเป็ นระยะสุดท้ ายของการรักษา หรื อในอีกทาง

หนึง่ อาจกล่าวได้ ว่า เป็ นการเริ่มต้ นของการรักษาสภาพที่ดีให้ คงอยูใ่ นระยะยาว หากปราศจาก
แผนการคงสภาพที่ดี การรักษาใด ๆ ที่ให้ ไป จะเกิดความล้ มเหลวได้ อย่างรวดเร็ ว ระยะนี ้จัดเป็ น
ระยะที่ยาวที่สดุ ของการรักษาเนื่องจากเกี่ยวข้ องกับการคงสภาพช่องปากที่ดีตลอดชีวิตของผู้ป่วย
ทันตแพทย์ควรจะมีตารางการนัดผู้ป่วยเพื่อการคงสภาพสุขภาพช่องปากที่ดี
เมื่อทราบหลักการของการจัดลาดับขันตอนการรั
้
กษาแล้ ว ทันตแพทย์จะสามารถวางแผนการ
รักษาและให้ การรักษาตามลาดับขันตอนที
้
่เหมาะสมได้ นอกจากแบ่งแผนการรักษาเป็ นระยะดังกล่าว
แล้ ว ให้ นกั ศึกษาวางแผนลาดับขันตอนการรั
้
กษาในแต่ละครัง้ ของการนัดหมาย หรื อ แต่ละสัปดาห์
ตลอดเวลา 17 สัปดาห์ที่ฝึกปฏิบตั งิ าน รวมทังประมาณระยะเวลา
้
และค่าใช้ จ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยทราบ
นักศึกษาสามารถดูตวั อย่างกรณีผ้ ปู ่ วยทังการบั
้
นทึกข้ อมูล การวินิจฉัยโรค และการวาง
แผนการรักษาได้ จากภาคผนวก 1
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บทที่ 5: ข้ อแนะนาในการออกแบบฟั นปลอมบางส่ วนถอดได้
ในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมพร้ อมมูลของคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล หากแผนการ
รักษาใน corrective phase มี การใส่ฟั น นักศึกษาจะต้ อ งวางแผนการออกแบบฟั น ปลอมไว้ อย่าง
ละเอียด ในที่นี ้จะแนะนาหลักการออกแบบฟั นปลอมไว้ พอสังเขปดังนี ้
การจาแนกประเภทของช่ องว่ าง
ในการออกแบบฟั นปลอมบางส่วนถอดได้ จาเป็ นต้ องมีการจัดประเภทของช่องว่างที่ฟั นหายไป
เพื่อใช้ แทนการอธิบายด้ วยข้ อความที่ยาว ทาให้ เกิดการสื่อสารที่ตรงกันระหว่าง
ทันตแพทย์ด้วยกัน หรื อระหว่างทันตแพทย์และช่างทันตกรรม นอกจากนี ้ ยังทาให้ ง่ายต่อการออกแบบ
ฟั นปลอม เนื่องจาก ช่องว่างประเภทเดียวกัน มักมีหลักการในการออกแบบที่เหมือนกัน
การจาแนกประเภทของฟั นปลอมบางส่วนถอดได้ ตามประเภทของสิ่งรองรับ ได้ แก่
1. ฟั นปลอมมีฟันรองรับ (tooth borne or tooth support)
2. ฟั นปลอมมีเนื ้อเยื่อรองรับ (tissue borne or tissue support)
3. ฟั นปลอมมีฟันและเนื ้อเยื่อรองรับ (tooth-tissue borne or tooth-tissue support)
ระบบการจาแนกช่องว่างของ Kennedy เป็ นระบบที่มีการใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ซึง่ ถูก
นาเสนอโดย Dr. Edward Kennedy ในปี ค.ศ.1925 ซึง่ ในคูม่ ือเล่มนี ้ จะใช้ ระบบของ Kennedy
Kennedy ได้ แบ่งประเภทช่องว่างแบบต่างๆ ออกเป็ น 4 ประเภท คือ (รูปที่ 1)
1. Class I มีชอ่ งว่างด้ านท้ ายทัง้ 2 ข้ างของขากรรไกร และอยูห่ ลังต่อฟั นธรรมชาติ
2. Class II มีชอ่ งว่างด้ านท้ ายข้ างเดียวของขากรรไกร และอยูห่ ลังต่อฟั นธรรมชาติ
3. Class III มีชอ่ งว่างข้ างเดียว และมีฟันธรรมชาติเหลือ ทังด้
้ านหน้ าและด้ านหลัง
ของช่องว่าง
4. Class IV มีชอ่ งว่างเดี่ยวข้ าม แนวกลาง และอยูห่ น้ าต่อฟั นธรรมชาติที่เหลือ
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Kennedy Class I

Kennedy Class II

Kennedy Class III
Kennedy Class IV
รู ปที่ 1 แสดงการจาแนกช่องว่างประเภทต่างๆ ตามระบบของ Kennedy
ที่มา: Davenport et al., 1988.
Kennedy กาหนดให้ พิจารณาช่องว่างที่อยู่ด้านท้ ายสุดก่อน แล้ วกาหนดเป็ น Class I , Class
II, Class III หรื อ Class IV โดยใช้ ตวั เลขโรมันในภาษาอังกฤษ ส่วนช่องว่างอื่นที่มี ในขากรรไกร ถูก
จัดเป็ น modification area โดยระบุเป็ นจานวนของช่องว่าง เช่น Kennedy Class II modification 1
หรื อ Kennedy Class II mod 1 หมายถึง ขากรรไกรที่ มี ช่องว่างด้ านท้ าย 1 ข้ าง และอยู่ห ลัง ต่อฟั น
ธรรมชาติ และมีชอ่ งว่างในตาแหน่งอื่นอีก 1 ช่องว่าง
การจาแนกช่องว่างตามระบบของ Kennedy นัน้ เป็ นการยากที่ จะนาไปประยุกต์ใช้ กับทุก
สถานการณ์ โดยไม่ใช้ กฎอื่ นร่ วมด้ วย Oliver C. Applegate จึงได้ ตงั ้ กฎที่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ร่วมกับการจาแนกช่องว่างตามระบบของ Kennedy เรี ยกว่ากฎของ Applegate จานวน 8 ข้ อ ดังนี ้
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กฎข้ อที่ 1 การจาแนกช่องว่าง ควรทาภายหลังการถอนฟั นซี่ที่ไม่ต้องการออกแล้ ว
กฎข้ อที่ 2 ถ้ าฟั นกรามซี่ที่สามหายไป และไม่ใส่ฟันปลอมทดแทน ไม่ต้องนามาพิจารณาใน
การจาแนก
กฎข้ อที่ 3 ถ้ ามีฟันกรามซี่ที่สาม และใช้ เป็ นฟั นหลักต้ องนามาพิจารณา
กฎข้ อที่ 4 ถ้ าฟั นกรามซี่ที่สองหายไป และไม่ใส่ฟันปลอมทดแทน ไม่ต้องนามาพิจารณา
กฎข้ อที่ 5 ช่องว่างท้ ายสุด จะพิจารณาเป็ นช่องว่างหลักเสมอ
กฎข้ อที่ 6 ถ้ ามีชอ่ งว่างหลายช่อง ให้ พิจารณาช่องว่างหลักก่อน ส่วนช่องว่างที่เหลือ นับเป็ น
ช่องว่างเพิ่มเติม (modification area) และระบุเป็ นตัวเลขจานวนช่องว่าง
กฎข้ อที่ 7 ช่องว่างเพิ่มเติมนับเป็ นจานวนช่องว่าง ไม่นบั ตามขนาดช่องว่างหรื อจานวนซี่ฟัน
ที่หายไป (รูปที่ 2)
กฎข้ อที่ 8 ไม่มีชอ่ งว่างเพิ่มเติมสาหรับ Kennedy Class IV

Kennedy Class III mod 2

Kennedy Class II mod 1

รู ปที่ 2 แสดงตัวอย่างการจาแนกช่องว่างตามระบบของ Kennedy ร่วมกับกฎ
ของ Applegate
ที่มา: Davenport et al., 1988.
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ส่ วนประกอบของฟั นปลอมบางส่ วนถอดได้
ฟั นปลอมบางส่วนถอดได้ ประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้คือ (รูปที่ 3)
1. ส่วนโยงใหญ่ (major connector)
2. ส่วนโยงย่อย (minor connector)
3. ส่วนพัก (rest)
4. ส่วนยึดหลัก (direct retainer)
5. ส่วนยึดรอง (indirect retainer)
6. ฐานฟั นปลอม (denture base)
7. ซี่ฟันประดิษฐ์ (artificial tooth)

f

g

d
a

b
c

e

รู ปที่ 3 แสดงส่วนประกอบของฟั นปลอมบางส่วนถอดได้ a = ส่วนโยงใหญ่ b = ส่วนโยงย่อย
c = ส่วนพัก d = ส่วนยึดหลัก e = ส่วนยึดรอง f = ฐานฟั นปลอม g = ซี่ฟันประดิษฐ์
ที่มา : Davenport et al., 1988.
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หลักการออกแบบฟั นปลอมบางส่ วนถอดได้
การออกแบบฟั นปลอมบนชิ ้นหล่อศึกษา (study cast) จะกระทาภายหลังการรวบรวมข้ อมูล
อย่างละเอียด จากการซักประวัติ ตรวจช่องปากผู้ป่วย ภาพถ่ายรังสีเอกซ์ของฟั นและอวัยวะข้ างเคียง
และทาการพิมพ์ปาก จากนันน
้ าชิ ้นหล่อศึกษามาสบเข้ าด้ วยกันเพื่อพิจารณาการสบฟั น การออกแบบ
ฟั นปลอมบางส่วนถอดได้ ควรทาตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. กาหนดขอบเขตของฐานฟั นปลอมบริเวณช่องว่างที่จะใส่ฟัน
2. จาแนกประเภทของช่องว่างที่จะใส่ฟัน
3. กาหนดสิ่งรองรับ
4. ออกแบบส่วนยึดหลัก
5. ออกแบบส่วนยึดรอง
6. กาหนดส่วนโอบต้ าน
7. ออกแบบส่วนโยงใหญ่และส่วนโยงย่อย
1. กาหนดขอบเขตของฐานฟั นปลอมบริ เวณช่ องว่ างที่จะใส่ ฟัน
การพิจารณาช่องว่างในแนวใกล้ กลาง-ไกลกลาง และในแนวบดเคีย้ วคอฟั น ในบางกรณี
ช่องว่างมีขนาดเล็กลง เนื่องจากการเคลื่อนของฟั นข้ างเคียงและฟั นคู่สบ อาจไม่จาเป็ นต้ องใส่ฟัน
ปลอมเสมอไป เมื่อกาหนดซี่ฟันที่จะใส่แล้ ว วาดขอบเขตฐานฟั นปลอมบริ เวณที่ จะใส่ฟัน ในกรณี
ของ Kennedy Class III แรงบดเคี ้ยวจะถ่ายทอดไปยังฟั นหลักยึดทางส่วนพัก จึงไม่จาเป็ นต้ องขยาย
ฐานฟั นปลอมให้ กว้ าง ส่วนกรณีของ Kennedy Class I และ Class II ควรขยายฐานฟั นปลอมให้ คลุม
สันเหงือกให้ มากที่สดุ เพื่อลดแรงต่อหน่วยพื ้นที่ โดยไม่ขดั ขวางการทางานของเนื ้อเยื่อข้ างเคียง
2. จาแนกประเภทของช่ องว่ างที่จะใส่ ฟัน
จาแนกประเภทของช่องว่างตามระบบของ Kennedy ร่วมกับกฎของ Applegate เพื่อ
ประโยชน์ในการออกแบบฟั นปลอม
3. กาหนดสิ่งรองรับ
สิ่งรองรับฟั นปลอมในช่องปาก แบ่งออกได้ เป็ น
3.1 ฟั นเป็ นสิ่งรองรับ
3.2 ฟั นและเนื ้อเยื่อเป็ นสิ่งรองรับ
3.3 เนื ้อเยื่อเป็ นสิ่งรองรับ
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3.1 ฟั นเป็ นสิ่งรองรั บ
ฟั นปลอมจะถ่ายทอดแรงลงสู่ฟั น หลักยึด โดยผ่านส่วนพัก ซึ่งรองรับ อยู่ทัง้ สองข้ างของ
ช่องว่างที่จะใส่ฟั น ซึ่งได้ แก่ กรณี ของ Kennedy Class III ตาแหน่งที่ให้ การรองรับได้ ดีที่สุดสาหรับ
ส่วนพักที่วางบนตัวฟั น คือ ตาแหน่งที่อยูบ่ นแอ่งรับด้ านบดเคี ้ยว แอ่งรับปุ่ มคอฟั น หรื อแอ่งด้ านกัดของ
ฟั นหลักยึดที่อยูต่ ดิ ช่องว่างที่จะใส่ฟัน
ข้ อพิจารณาในการเลือกฟั นหลักยึดมีดงั นี ้คือ
ก. สภาวะปริทนั ต์ ฟั นที่จะใช้ เป็ นหลักยึดควรมีอวัยวะปริทนั ต์ที่สมบูรณ์ ไม่โยก ไม่มีร่องลึก
ปริ ทนั ต์ มีเหงือกยึดกว้ างปกติ ถ้ าจาเป็ นต้ องใช้ ฟันที่มีสภาพไม่ดีภายหลังรักษาโรคปริ ทนั ต์แล้ ว ควร
ได้ รับการยึดเข้ าด้ วยกัน (splint)
ข. จานวนและรู ปร่ างของรากฟั น ฟั นที่ มีหลายรากและรากกาง สามารถต้ านทานต่อแรง
เครี ยดได้ ดีกว่าฟั นที่มีรากเดียว รากสัน้ รากรวบ หรื อรากเป็ นรูปกรวย
ค. อัตราส่วนความยาวตัวฟั นต่อความยาวรากฟั น โดยทั่วไปฟั นที่จะใช้ เป็ นหลักยึด ควรมี
อัตราส่วนตัวฟั นต่อรากฟั นไม่เกิน 1 ต่อ 1 และมีกระดูกล้ อมรอบรากฟั นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของความ
ยาวรากฟั น
ง. การเรี ยงตัวของฟั น ฟั นที่ มี การเรี ย งตัวผิดปกติ ไม่เหมาะที่ จ ะวางส่วนพัก เพราะไม่
สามารถถ่ายทอดแรงผ่านแกนฟั น อาจพิจารณาแก้ ไขด้ วยการจัดฟั นเพื่อปรับแนวฟั นให้ ตงขึ
ั ้ ้น หรื อ
ออกแบบส่วนพักเป็ นส่วนพักด้ านบดเคีย้ วชนิ ดยาว (long occlusal rest) ส่วนพักอุดครอบ (onlay
rest) หรื อวางส่วนพักทังด้
้ านใกล้ กลางและไกลกลาง
ส่วนพัก หมายถึ งส่วนของฟั น ปลอมที่ วางบนตัวฟั น เพื่ อไม่ให้ ฟั นปลอมเคลื่ อนลงไปกด
เนื ้อเยื่อในแนวดิ่ง ส่วนพักจะต้ องไม่กีดขวางการสบของฟั น และถ่ายทอดแรงผ่านแกนฟั น ดังนันการ
้
เตรี ยมแอ่งรับจึงมี ความสาคัญ ยิ่ง โดยพื น้ แอ่งรับควรทามุมกับด้ านข้ างของฟั นน้ อยกว่า 90 องศา
ตาแหน่งของส่วนพักไม่จาเป็ นต้ องวางบนฟั นหลักยึดที่อยูต่ ิดช่องว่างเสมอไป ถ้ ามีสภาพไม่เหมาะสม
อาจวางบนซี่ถดั ไปที่มีความเหมาะสมมากกว่า เช่น วางบนปุ่ มคอฟั นของฟั นเขี ้ยวแทนการวางบนฟั น
ตัด ปกติส่วนพักจะวางอยูบ่ ริเวณสันริ มฟั นของฟั นกรามน้ อยหรื อฟั นกราม ในผู้ป่วยที่ มีฟันสึกหรื อ
สบติดกับฟั นตรงข้ ามมาก ไม่สามารถกรอแอ่งรับให้ มีความลึกตามต้ องการได้ อาจแก้ ไขด้ วยการวาง
ส่วนพักบริ เวณใดก็ได้ ที่ไม่ขดั ขวางการสบฟั น หรื อกรอเคลือบฟั นของฟั นคูส่ บ หรื อทาอุดฝั งหรื อครอบ
ฟั นบนฟั นหลักยึด
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3.2 ฟั นและเนื้อเยื่อเป็ นสิ่งรองรั บ
แรงจากฟั นปลอมจะถ่ายทอดลงสูท่ งฟั
ั ้ นหลักและเนื ้อเยื่อ ได้ แก่ Kennedy Class I, Class II
รวมทัง้ Class IIIและ Class IV ที่มีชอ่ งว่างใส่ฟันยาว ปัญหาของสิ่งรองรับประเภทนี ้คือ ความสามารถ
ในการถูกกดที่ตา่ งกัน เพราะฟั นเป็ นสิ่งรองรับที่แข็ง ส่วนเนื ้อเยื่อเป็ นสิ่งรองรับที่ยืดหยุ่นได้ ซึง่ อาจ
แก้ ไขได้ โดย
ก. พิมพ์เนื ้อเยื่อส่วนรองรับฟั นปลอมให้ ได้ สภาพของสันเหงือกในขณะทาหน้ าที่
ข. วางส่วนพักด้ านบดเคี ้ยวให้ หา่ งจากช่องว่างที่จะใส่ฟัน เพื่อไม่ให้ เกิดการบิดงัดฟั นหลักยึด
ค. เลือกใช้ ตะขอที่มีการเด้ งตัวมาก เช่น ตะขอลวดดัด ตะขออาร์ พีไอ เป็ นต้ น
ง. ควรขยายฐานฟั นปลอมให้ มีขอบเขตกว้ างมากที่สดุ เพื่อลดแรงต่อหนึง่ หน่วยพื ้นที่ลง โดย
ขอบของฐานฟั นปลอมต้ องไม่ขดั ขวางต่อการทางานของอวัยวะโดยรอบ
การกาหนดสิ่งรองรับให้ กบั ฟั นปลอม ในกรณีที่ฟันและเนื ้อเยื่อเป็ นสิ่งรองรับ ต้ องพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
ก. ฟั น อวัยวะปริทนั ต์ และเนื ้อเยื่อที่รองรับฟั นปลอม ถ้ าอยูใ่ นสภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ สัน
เหงือกใหญ่ สามารถรับแรงได้ ดี ก็ไม่จาเป็ นต้ องใช้ ฟันเป็ นสิ่งรองรับหลายแห่ง แต่ถ้ามี
สภาพที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ต้ องเพิ่มสิ่งรองรับมากแห่ง
ข. ช่องว่างใส่ฟันที่ยาว ต้ องการสิ่งรองรับหลายแห่ง เพื่อช่วยกระจายแรง
ค. ฟั นคูส่ บ กรณีฟันคูส่ บเป็ นฟั นปลอมถอดได้ แรงบดเคี ้ยวที่ลงสูฟ่ ั นปลอมจะน้ อยกว่าฟั นคู่
สบที่เป็ นฟั นธรรมชาติหรื อฟั นปลอมติดแน่น สิ่งรองรับสาหรับฟั นคูส่ บที่เป็ นฟั นธรรมชาติ
หรื อฟั นปลอมติดแน่นก็จะมากแห่ง
ง. ฟั นที่มีการสึกมาก ต้ องการสิ่งรองรับหลายแห่ง
การตัดสินใจเลือกสิ่งรองรับชนิดใดให้ กบั ฟั นปลอมนัน้ มีหลักการโดยทัว่ ไป คือ เลือกฟั น
ธรรมชาติเป็ นอันดับแรก หากฟั นธรรมชาติมีเหลือน้ อย หรื อมีสภาพไม่แข็งแรง จึงเพิ่มการรองรับ
ร่วมกับเนื ้อเยื่อ
3.3 เนื้อเยื่อเป็ นสิ่งรองรั บ
ฟั นปลอมที่มีเนื ้อเยื่อเป็ นสิ่งรองรับ แรงบดเคี ้ยวทังหมดจะถ่
้
ายทอดจากฐานฟั นปลอมสู่
เนื ้อเยื่อใต้ ฟันปลอม เช่น ฟั นปลอมรูปช้ อน (spoon denture) และฟั นปลอมเอเวอรี (Every denture)
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4. ออกแบบส่ วนยึดหลัก
ส่วนยึดหลัก หมายถึง ส่วนของฟั นปลอมบางส่วนถอดได้ ที่โอบจับฟั นหลักยึดและทาหน้ าที่
ต้ านแรงที่ทาให้ ฟันปลอมหลุดจากตาแหน่ง ในฟั นปลอมบางส่วนถอดได้ นี ้ ตะขอจะทาหน้ าที่เป็ นส่วน
ยึดหลัก หลักการทัว่ ไปในการวางตะขอ มีดงั นี ้
ก. ปกติตาแหน่งปลายตะขอแขนยึดควรอยูใ่ นตาแหน่งใกล้ กลางหรื อไกลกลางของเส้ นมุมฟั น
ถ้ าวางอยูก่ ึ่งกลางฟั น แขนตะขอจะสัน้ ความยืดหยุน่ และการโอบรอบจะลดลง
ข. ควรวางตะขอใกล้ ชอ่ งว่างมากที่สดุ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการติดอยูม่ ากที่สดุ
ค. ควรวางแขนยึดทางด้ านแก้ มมากกว่าทางด้ านลิ ้น เพื่อความสะดวกในการถอดและใส่ฟัน
ปลอม
ง. ถ้ าเลือกวางแขนยึดทางด้ านแก้ มในเสี ้ยวขากรรไกรหนึ่ง ควรวางแขนยึดทางด้ านแก้ มในอีก
เสี ้ยวขากรรไกรหนึง่ เช่นกัน
จ.ในกรณีที่ฟันปลอมมีฟันหลักรองรับสามารถใช้ ตะขอได้ เกือบทุกแบบ ถ้ าไม่ทาให้ เกิด
อันตรายต่อฟั นหลัก ในกรณีฟันปลอมที่มีฟันและเนื ้อเยื่อรองรับ ต้ องใช้ ตะขอที่สามารถยืดหยุน่ ได้
การวางตะขอควรเลือกวางตะขอบนตัวฟั นหลักยึด เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดแรงงัดจากการขยับ
ของฟั นปลอม รูปแบบการวางตะขอโดยทัว่ ไปมีดงั นี ้
ก. วางตะขอ 4 ตาแหน่ง (Quadrilateral configuration) หากสามารถวางตะขอบนฟั นหลัก
ได้ 4 ตาแหน่ง จะเป็ นลักษณะการออกแบบฟั นปลอมที่ดีที่สดุ ทังด้
้ านสิ่งรองรับและป้องกันแรงงัด (รูปที่
4)
ข. วางตะขอ 3 ตาแหน่ง (Tripod configuration) มักใช้ ในกรณี Class II ตามการจาแนกของ
Kennedy แรงงัดที่เกิดจากฐานฟั นปลอมบริเวณไม่มีฟันหลักหลัง ป้องกันได้ โดยวางตะขอ 3 แห่ง (รูป
ที่ 5)
ค. วางตะขอ 2 ตาแหน่ง (Bilateral configuration) กรณี Class I สามารถวางตะขอได้ เพียง
2 ตาแหน่งเท่านันบนฟั
้
นหลัก ซึง่ อยู่ตดิ ช่องว่างที่จะใส่ฟัน ตะขอไม่สามารถป้องกันแรงงัดที่เกิดจาก
ฐานฟั นปลอมได้ ต้ องใช้ สว่ นอื่นของฟั นปลอมช่วย (รูปที่ 6)
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รู ปที่ 4 วางตะขอ 4 ตาแหน่งบนฟั นหลัก
ที่มา : Stewart et al., 1983.

รู ปที่ 5 วางตะขอ 3 ตาแหน่งบนฟั นหลัก ในกรณี Class II mod 1 ตามการจาแนกของ Kennedy
ที่มา : Stewart et al., 1983.

รู ปที่ 6 วางตะขอ 2 ตาแหน่งบนฟั นหลัก
ที่มา : Stewart et al., 1983.
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5. การออกแบบส่ วนยึดรอง
ส่วนยึดรองคือ ส่วนของฟั นปลอมบางส่วนถอดได้ ที่ทาหน้ าที่กนั กระดก ในฟั นปลอมที่ไม่มีฟัน
หลักยึดด้ านท้ าย หรื อมีแต่ไม่สามารถวางตะขอได้ เมื่อมีแรงมากระทาให้ ฟันปลอมยกตัวออกจากสัน
เหงือก เกิดการหมุนรอบแกนหมุน อาจเกิดอันตรายต่อเนื ้อเยื่อใต้ สว่ นโยงใหญ่ จึงจาเป็ นต้ องออกแบบ
ฟั นปลอมให้ มีสว่ นยึดรอง เพื่อทาหน้ าที่กนั กระดก มักเป็ นส่วนพักที่วางบนฟั นที่อยูต่ รงข้ ามกับช่องว่าง
ที่ใส่ฟัน ห่างจากแกนหมุนมากที่สดุ ในแนวตังฉาก
้
ส่วนยึดรองจะทาหน้ าที่ได้ ส่วนยึ ดหลักต้ องมี
ประสิทธิภาพที่ดี ส่วนยึดรองจะต้ องวางอยูบ่ นแอ่งรับที่เตรี ยมไว้ อย่างถูกต้ องบนตัวฟั นให้ สามารถ
ถ่ายทอดแรงไปตามแกนฟั นของฟั นหลักยึดได้
ในกรณี Class I ส่วนพักด้ านบดเคี ้ยวบนฟั นหลักยึดที่อยู่ตดิ ช่องว่างทัง้ 2 ข้ างทาหน้ าที่เป็ นจุด
หมุน เส้ นสมมติที่ลากผ่านส่วนพักทัง้ 2 ข้ าง เรี ยกว่า แกนหมุน จาเป็ นต้ องวางส่วนยึดรองทัง้ 2 ด้ าน
ของส่วนโค้ งแนวฟั น
ในกรณี Class II ส่วนยึดรองวางอยู่บนฟั นด้ านเดียว ตรงข้ ามกับด้ านที่ไม่มีฟันหลักยึดซี่หลัง
ถ้ ามีชอ่ งว่างเพิ่มเติมทางด้ านที่มีฟันรองรับ ควรใช้ ฟันที่อยูห่ วั ท้ ายช่องว่างเป็ นฟั นหลักยึด แกนหมุน
จะลากผ่านฟั นหลักยึดซี่ท้าย ฟั นหลักซี่หน้ าของด้ านที่มีฟันรองรับ เมื่อมีสว่ นพักและตะขอวางอยู่ อาจ
ทาหน้ าที่ส่วนยึดรองได้
ในกรณี Class lII ปกติไม่ต้องการส่วนยึดรอง เพราะฟั นปลอมจะไม่มีการกระดก แต่ใน
บางครัง้ ฟั นหลักยึดด้ านท้ ายซี่หนึ่งไม่สามารถวางตะขอได้ จาเป็ นต้ องมีการออกแบบให้ มีสว่ นยึดรอง
ในกรณี Class IV ตามการจาแนกของ Kennedy แกนหมุนลากผ่านฟั นหลักยึดคูห่ น้ าสุด จึง
ต้ องวางส่วนยึดรองบนฟั นซี่หลังสุดเท่าที่จะทาได้
6. กาหนดส่ วนโอบต้ าน
ส่วนโอบต้ านจะต้ องแข็งและวางอยูเ่ หนือส่วนนูนที่สดุ หรื อเส้ นสารวจของฟั นหลักยึดโดยตลอด
ในตาแหน่งตรงข้ ามกับแขนยึด ทาหน้ าที่ต้านแรงผลักที่เกิดจากแขนยึดเคลื่อนผ่านส่วนนูนของฟั นเมื่อ
ถอดหรื อใส่ฟันปลอม ตาแหน่งของส่วนโอบต้ านมีความสัมพันธ์กบั แขนยึด โดยส่วนโอบต้ านต้ อง
สัมผัสฟั นก่อนหรื อพร้ อม ๆ กับแขนยึด และยังคงสัมผัสกับฟั นในขณะที่ปลายแขนยึดเคลื่อนผ่านส่วน
นูนของฟั น นอกจากนี ้ส่วนโอบต้ านยังป้องกันการเคลื่อนที่ของฟั นปลอมในแนวด้ านข้ าง
7. ออกแบบส่ วนโยงใหญ่ และส่ วนโยงย่ อย
เมื่อออกแบบทุกส่วนเรี ยบร้ อยแล้ ว เชื่อมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันด้ วยส่วนโยงใหญ่
และส่วนโยงย่อย
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7.1 ส่วนโยงใหญ่
เชื่อมส่วนประกอบต่าง ๆ ของฟั นปลอมข้ างหนึง่ เข้ ากับอีกข้ างหนึง่ ให้ เป็ นชิ ้นเดียวกัน
ข้ อกาหนดของส่วนโยงใหญ่ ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้คือ
7.1.1 มีความแข็ง
7.1.2 วางในตาแหน่งที่เหมาะสมกับเนื ้อเยื่อในช่องปาก ไม่กดหรื อสิ ้นสุดบนเหงือกอิสระ
วางในตาแหน่งที่ไม่รบกวนต่อกระดูกที่นนู หากจาเป็ นต้ องวาง ต้ องทาให้ มีชอ่ งว่าง
ระหว่างโครงโลหะและเนื ้อเยื่อ ในขากรรไกรบน ขอบของส่วนโยงใหญ่ควรห่างจาก
ขอบเหงือกอย่างน้ อย 6 มิลลิเมตร ขนานไปกับความโค้ งของขอบเหงือก หากมีสว่ น
ที่ต้องพาดผ่านขอบเหงือกให้ อยูใ่ นลักษณะตังฉาก
้
เพื่อให้ สว่ นโยงสัมผัสกับเนื ้อเยื่อ
น้ อยที่สดุ ในขากรรไกรล่าง ขอบของส่วนโยงใหญ่ควรห่างจากขอบเหงือกอย่างน้ อย
3 มิลลิเมตร หากใช้ ส่วนโยงใหญ่ชนิดแท่งยึดด้ านลิ ้น ปกติแท่งยึดด้ านลิ ้นจะมีความ
กว้ างประมาณ 4 มิลลิเมตร ดังนันความลึ
้
กพื ้นปากต้ องมากกว่า 7 มิลลิเมตร จึงจะ
ใช้ สว่ นโยงใหญ่ชนิดนี ้ได้
7.1.3 ไม่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยรู้สึกราคาญ ขอบของส่วนโยงใหญ่ต้องมนและกลมกลืนไปกับเนื ้อเยื่อ
ควรสิ ้นสุดในร่องระหว่างรอยย่นเยื่อเมือก
7.1.4 ไม่ควรออกแบบให้ เกิดเป็ นมุมแหลม เพื่อไม่ไปรบกวนลิ ้น
7.1.5 ไม่ควรคลุมเพดานส่วนหน้ า เพื่อไม่ไปรบกวนต่อการพูด
7.1.6 ไม่ทาให้ เศษอาหารติด ต้ องออกแบบให้ เปิ ดคอฟั นมากที่สดุ เพื่อให้ เกิดบริเวณที่ทา
ความสะอาดตัวเองได้ กรณีเปิ ดคอฟั นเพียงซี่เดียว ต้ องให้ สว่ นโยงมีความกว้ างใน
แนวใกล้ กลาง-ไกลกลางอย่างน้ อย 5 มิลลิเมตร
สรุปการเลือกใช้ สว่ นโยงใหญ่สาหรับขากรรไกรล่าง
1. เลือกใช่แท่งยึดด้ านลิ ้นก่อนเสมอ ถ้ าไม่มีข้อจากัดอื่นๆ
2. มีความลึกของพื ้นปากน้ อยกว่า 7 มิลลิเมตร มีปมุ่ กระดูกที่ไม่ได้ ผา่ ตัดออก ควรเลือกใช้
แผ่นด้ านลิ ้น
3. มีชอ่ งว่างด้ านท้ ายยาว และต้ องการการยึดรอง ควรเลือกใช้ แผ่นด้ านลิ ้น
4. กรณีอาจมีการถอนฟั นในอนาคต ควรออกแบบให้ สามารถเติมซี่ฟันได้ โดยไม่ต้องทาฟั น
ปลอมใหม่
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สรุปการเลือกใช้ สว่ นโยงใหญ่สาหรับขากรรไกรบน
1. ฟั นที่เหลือมีอวัยวะปริทนั ต์อ่อนแอ ต้ องการการรองรับจากเพดานปาก ควรเลือกใช้ แถบ
ยึดด้ านเพดานปาก หรื อ แผ่นด้ านเพดานปาก
2. ฟั นที่เหลือมีอวัยวะปริทนั ต์แข็งแรง ควรเลือกใช้ แถบยึดด้ านเพดานปากหรื อแถบยึดด้ าน
เพดานปากหน้ า-หลัง
3. กรณีฟันปลอมบางส่วนขยายฐาน (distal extension partial denture) ซึง่ ยาวมากควร
เลือกใช้ อกใช้ แผ่นยึดด้ านเพดานปากหน้ า- หลัง หรื อ แผ่นด้ านเพดานปาก
4. กรณีมีชอ่ งว่างบริเวณฟั นหน้ า ควรเลือกใช้ แผ่นยึดด้ านเพดานปากหน้ า-หลัง หรื อแผ่น
ด้ านเพดานปากหรื อส่วนโยงด้ านเพดานปากรูปตัวยู (U-phaped palatal connector)
มีปมุ่ กระดูกเพดานปากที่ไม่ได้ ผา่ ตัดออก เลือกใช้ แถบยึดด้ านเพดานปากหน้ า -หลังหรื อ
ส่วนโยงด้ านเพดานปากรูปตัวยู หรื อแถบยึดด้ านเพดานปาก หรื อแผ่นด้ านเพดานปาก
7.2 ส่วนโยงย่อย
ส่วนโยงย่อย คือส่วนประกอบของฟั นปลอมบางส่วนถอดได้ ที่ทาหน้ าที่เชื่อมส่วนต่าง
ๆ ของฟั นปลอม เช่น ตะขอ ส่วนพัก ส่วนยึดรอง และฐานฟั นปลอมเข้ ากับส่วนโยงใหญ่
ชนิดของส่วนโยงย่อย แบ่งออกเป็ น 4 ชนิด คือ
7.2.1 เชื่อมตะขอเข้ ากับส่วนโยงใหญ่
7.2.2 เชื่อมส่วนยึดรองหรื อส่วนพักเสริม (auxillary rest) เข้ ากับส่วนโยงใหญ่
7.2.3 เชื่อมฐานฟั นปลอมเข้ ากับส่วนโยงใหญ่
7.2.4 เชื่อมแขนตะขอบาร์
กรณีฟันปลอมบางส่วนถอดได้ ที่ไม่มีฟันหลักด้ านท้ ายที่ใช้ สว่ นโยงย่อยแบบซี่เหมือนไม้ ระแนง
หรื อแบบตะแกรง จะต้ องมีตวั ค ้าเนื ้อเยื่อตรงด้ านท้ าย เพื่อไม่ให้ โครงโลหะบิดเบี ้ยวจากการถูกกดขณะ
อัดเรซินอะคริ ลิก ส่วนค ้าเนื ้อเยื่ออยูท่ างด้ านติดเนื ้อเยื่อของส่วนโยงย่อยบริเวณท้ ายสุดบนยอดสัน
เหงือก มีขนาดประมาณ 2 ตารางมิลลิเมตร
เมื่อออกแบบครบทุกขันตอนแล้
้
ว ให้ วาดแบบลงบนชิ ้นหล่อศึกษา สาหรับคลินิก
ทันตกรรมประสมกาหนดให้ ใช้ สีดาวาดเส้ นสารวจ สีแดงวาดส่วนโครงโลหะ สีน ้าเงินวาดตะขอลวด
ดัด
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บทที่ 6 : ระบบการจัดการผู้ป่วยและแนวทางปฏิบัติงานในคลินิก
ผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล ของสาขาวิชาทันตกรรมทัว่ ไป ภาควิชาทันตกรรม
ครอบครัวและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
 ผู้ป่วยเก่าทันตกรรมพร้ อมมูล (CDC1 ) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษาแบบทันต
กรรมพร้ อมมูล ไปแล้ ว แต่การรักษายังไม่เสร็จสิ ้นสมบูรณ์
 ผู้ป่วยใหม่ทนั ตกรรมพร้ อมมูล (CDC2 ) หมายถึง ผู้ป่วยที่ยงั ไม่ได้ เข้ าระบบการรักษา
แบบทันตกรรมพร้ อมมูล แต่อาจเคยได้ รับการรักษาเฉพาะงาน หรื อการรักษาแบบฉุกเฉิน
ไปบ้ างแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ รับการวางแผนการรักษาแบบพร้ อมมูล
 ผู้ป่วยคงสภาพ(Maintenance case) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษาแบบทันตกรรม
พร้ อมมูลเสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว และอยูใ่ นระยะคงสภาพให้ สมบูรณ์ตอ่ ไป
นักศึกษาแต่ละคนจะได้ รับผู้ป่วย 3 ประเภท (CDC1, CDC2 และ Maintenance) ในวันแรกที่
เข้ าปฏิบตั งิ าน หลังจากปฐมนิเทศก์แล้ ว ให้ นกั ศึกษามารับแฟ้มประวัตผิ ้ ปู ่ วยที่ คลินิกทันตกรรมพร้ อม
มูล โดยการนัดหมายผู้ป่วยแต่ละประเภทมีดงั นี ้
 ผู้ป่วย CDC2 (ผู้ป่วยใหม่) เมื่อพบผู้ป่วยครัง้ แรกให้ นกั ศึกษา อธิบายรูปแบบการรักษา
ทางทันตกรรมพร้ อมมูลให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจ หากผู้ป่วยตกลงยินยอมรับการรักษา จึงค่อยทา
การตรวจ ซักประวัติผ้ ูป่วย และบันทึกลงในแฟ้มประวัติของภาควิชาฯ(ปกสีเขียว) ที่
นักศึกษาเตรี ยมแบบบันทึกต่างๆของภาควิชาฯ* ไว้ แล้ ว และให้ บนั ทึกลงว่าผู้ป่วยคนนี ้
ได้ รับการรักษาแบบองค์รวมที่คลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล
 ผู้ป่วยCDC1 และ Maintenance นักศึกษาจะต้ องนัดมาตรวจภายในเวลา 3 สัปดาห์
หลังจากได้ รับผู้ป่วย ผ่านไปแล้ ว

* รายชื่อแบบบันทึกต่างๆของภาควิชาทันตกรรมทัว่ ไป ที่นกั ศึกษาต้ องจัดเตรี ยม ใส่แฟ้มของภาควิชาฯ
ไว้ ก่อนนัดผู้ป่วย
1.
2.
3.
4.

ใบจ่ายผู้ป่วยของภาควิชาฯ
ใบ CS-1 = ใบแสดงความยินยอมของผู้ป่วย
ใบ C-1 , C-2 = ใบบันทึกประวัตผิ ้ ปู ่ วย
ใบ C-P = Examination chart
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5. ใบ C-3 = ใบอ่าน ภาพรังสี และ diagnosis
6. ใบ C-4 = ใบบันทึก treatment plan กรณี case CDC 2
7. ใบ C-4.1= ใบบันทึก treatment plan กรณี case CDC 1 และ case maintenance
8. ใบ PR-2 = ใบบันทึก bleeding index
9. ใบ P-1 = ใบบันทึก plaque index
10. ใบ CR-1, CR-2 = ใบ assessment of caries risk factor and preventive practices
11. ใบ D-1, D-2 = ใบสาหรับ design งานใส่ฟัน upper / lower RPD
12. ใบ D-3.1, D-3.2 = ใบสาหรับ design Cr / Br
13. ใบ C-5 = ใบสาหรับบันทึกการรักษาในแต่ละ visit
14. ใบ E = ใบบันทึกงานรักษารากฟั น
15. ใบ M-1 = ใบเบิกวัสดุสิ ้นเปลือง
16. ใบ M-2 = แบบฟอร์ มขออนุญาตใช้ ยาชา
17. ใบ M-3 = ใบคิดเงินภาควิชา
18. ใบ R-1 = requirement form สาหรับงาน prevention , periodontal treatment , endodontic
treatment และ surgery
19. ใบ R-2 = requirement form สาหรับงาน operative
20. ใบ R-3 = requirement form สาหรับงาน fixed prosthesis , RPD
21. ใบ R-4 = requirement form สาหรับงาน complete denture
22. ใบ T-1 Time schedule = ใบวางแผนการทางานในแต่ละครัง้ ของการนัดตลอดระยะเวลาที่เข้ าฝึ ก
ปฏิบตั งิ าน
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การจัดการผู้ป่วย มีข้อปฏิบัตดิ ังนี ้
1. นักศึกษาไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยหรื อแลกผู้ป่วยกันเองได้ ต้ องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หน่วยเวชระเบียนของคลินิก เป็ นผู้จดั การรับคืนและจ่ายผู้ป่วยให้ นกั ศึกษาคนใหม่ตอ่ ไป
2. ผู้ป่วยที่มาตามนัดต้ องได้ รับการรักษาตามเวลานัด ส่วนผู้ป่วยที่ผิดนัดเกิน 30 นาที ให้
นักศึกษาบันทึกลงในแฟ้มประวัตผิ ้ ปู ่ วยและให้ อาจารย์นิเทศก์เซ็นรับทราบทุกครัง้ เพื่อเป็ นหลักฐาน
3. การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการปรึกษาหรื อบาบัดที่ภาควิชาอื่น ขอให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์
นิเทศก์และต้ องมีการเขียนแบบฟอร์ มขอคาปรึกษาและส่งต่อเป็ นหลักฐาน
4. กรณีผ้ ปู ่ วยอายุต่ากว่า 18 ปี นักศึกษาต้ องให้ ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ปกครอง เซ็นชื่อใน ใบยิ นยอมทา
การรักษา ทุกราย
5. นักศึกษาต้ องบันทึกรายการผู้ป่วยทังหมดที
้
่ไ ด้ รับ โดยบันทึกรายละเอียดต่างๆลงใน
ใบกากับการปฏิ บตั ิ งานในผู้ป่วย* ให้ ครบถ้ วน ดังนี ้
 ชื่อ-สกุล HN และประเภทของผู้ป่วย
 ลายเซ็นอาจารย์ นิเทศในวันรับผู้ป่วย
 ลายเซ็นอาจารย์ ท่ ปี รึกษาในกรณีผ้ ปู ่ วย CDC1 และ CDC2 เมื่อปรึกษาการวาง
แผนการรักษาเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 ลายเซ็นอาจารย์ นิเทศในกรณีผ้ ปู ่ วย คงสภาพ (M) เมื่อปรึกษาการวางแผนการรักษา
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 รายงานผลการรักษา ให้ อาจารย์ ท่ ปี รึกษาเป็ นผู้เซ็น ไม่วา่ จะรักษาผู้ป่วยจนเสร็จ
สมบูรณ์หรื อไม่เสร็จสมบูรณ์ กรณีรักษาไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ ระบุเหตุผลในช่องหมาย
เหตุ
 กรณีรับผู้ป่วยเพิ่มให้ เจ้ าหน้ าที่เวชระเบียนบันทึกเพิ่มเติม
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* ใบกากับการปฏิบตั งิ านในผู้ป่วย
ชื่อ นทพ……………………………………..ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ………………………………..รุ่นที่…………. ปี การศึกษา ………… ภาควิชาทันตกรรมทัว่ ไป
ลาดับ ชื่อ – สกุล ผู้ป่วย

HN

ประเภทผู้ป่วย
CDC CDC M
2

1

อาจารย์ผ้ ตู รวจสอบ
รายงานการรักษา 5% 0%
หมายเหตุ
วันเริ่มพบผู้ป่วย
ผ่านแผนการรักษา ผลการรักษา (ลายเซ็น อ**)
ลายเซ็น อ.* วัน ลายเซ็น อ.** วัน Complete
Incomplete วัน
ที่
ที่
ที

รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. อ.* : หมายถึง อาจารย์ที่นิเทศก์งานวันนัน้
2. อ.** : หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษา กรณีผ้ ปู ่ วย Maintenance คือ อาจารย์นิเทศก์ที่ผา่ นแผนการรักษา ตาม form C 4.1
3. กรณีผ้ ปู ่ วยที่จา่ ยให้ แล้ วต้ องคืนโดยรักษาไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ ระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุ
4. กรณีรับผู้ป่วยเพิ่มให้ เจ้ าหน้ าที่เวชระเบียนเขียนเติมลาดับที่ตอ่ ไป
5. คะแนนส่วนนี ้คิดเป็ น 5% หากมีรายละเอียดไม่ครบถ้ วนจะคิดคะแนน = 0%
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คะแนนที่ได้

แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยแต่ ละประเภท
ก.ผู้ป่วยทันตกรรมพร้ อมมูล (CDC1/CDC2) ซึง่ จะต้ องทา case discussion กับอาจารย์ที่ปรึกษา
ขันตอน
้

CDC 2

CDC 1

1.ก่อนนัดผู้ป่วย

1.ศึกษาวิธีการตรวจและซักประวัติ
จัดรวบรวมใบบันทึกข้ อมูลต่างๆให้
ครบถ้ วน

1.ศึกษารายละเอียดของงานที่ทาเสร็ จไป
แล้ วและงานทีย่ งั เหลือจากแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วย

2.ครัง้ แรกที่นดั
ผู้ป่วย

2.ตรวจและบันทึกข้ อมูลต่างๆลงในแฟ้ม 2.ตรวจให้ การรักษาในงานบางอย่างที่
ประวัติผ้ ปู ่ วยให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
สามารถให้ การรักษาได้ งานส่วนที่เหลือ
พิมพ์ปาก ถ่ายรูปและถ่ายภาพรังสี ตาม บางส่วน เช่น filling , rescaling , OHI
แนวทางการถ่ายภาพรังสีใน ภาคผนวก2

3.ก่อนทาcase
discussionกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา

3.เตรี ยมและรวบรวมข้ อมูล วางแผนการ 3.เตรี ยมและรวมรวมข้ อมูลจากขันตอนที
้
่2
รักษาในแบบฟอร์ ม C-4 พร้ อมทังเขี
้ ยนใบ ทบทวนแผนการรักษาเดิมแล้ วเขียน
วางแผนการทางานในแต่ละครัง้ ของการ แผนการรักษาผู้ป่วยลงในแบบฟอร์ ม C-4.1
นัดตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้ าฝึ กปฏิบตั ิงาน

4.วันทาcase
discussion

4.ปรึกษาและวางแผนการรักษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาจนแผนการรักษาผ่านให้
อาจารย์เซ็นรับรองแผนการรักษาใน
ใบ C-4 แต่ถ้าแผนการรักษายังไม่ผา่ นให้
นักศึกษานัดหมายวันมาปรึกษาครัง้ ต่อไป
กับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครัง้

5.วันสุดท้ ายของ
การทาcase
discussion

5.ตามปฏิทินการปฏิบตั ิงานของ
5.ตามปฏิทินการปฏิบตั ิงานของ
ภาควิ ช าฯ หลัง จากการน าเสนอผู้ป่ วย ภาควิชาฯหลังจากการนาเสนอผู้ป่วยก่อน
ก่อนการรักษา ไม่เกิน 2 สัปดาห์
การรักษา ไม่เกิน 2 สัปดาห์

6.หลังจากผ่าน
การทาcase
discussion

6.เริ่ มปฏิบตั ิงานคลินิกในผู้ป่วยตาม
แผนการรักษาและตารางกากับการ
ทางาน

4.นาแผนการรักษาใหม่ไปปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาจนแผนการรักษาผ่านและ
ให้ อาจารย์เซ็นรับรองแผนการรักษาในใบ
C-4.1แต่ถ้าแผนการรักษายังไม่ผา่ นให้ นดั
หมายวันมาปรึกษาครัง้ ต่อไปกับอาจารย์ที่
ปรึกษา

6.เริ่ มปฏิบตั ิงานคลินิกในผู้ป่วยตาม
แผนการรักษาและควรจะให้ การรักษาจน
เสร็ จสมบูรณ์

การทาcase discussion กับอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ นกั ศึกษาลงสมุดนัดเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนาข้ อมูล
ผู้ป่วยไปปรึกษาแผนการรักษาก่อนที่จะนาเสนอก่อนการรักษา (initial presentation) และให้ การรักษาผู้ป่วยจริง โดย
นักศึกษาแต่ละคนจะมีแบบฟอร์ มใบทาcase discussion คนละหนึง่ ใบ หลังการ ทาcase discussion อาจารย์ที่
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ปรึกษาจะเก็บใบแบบฟอร์ มไว้ เพื่อให้ คะแนน แต่หากแผนการรักษายังไม่ผา่ นให้ นกั ศึกษานัดหมายวันเวลาที่จะมา
ปรึกษา ครัง้ ต่อไปให้ เรี ยบร้ อย ทังนี
้ ้นักศึกษาสามารถให้ การรักษาแบบเร่งด่วนหรื อการรักษาบางประเภท เช่นขูดหินปูน
ให้ กบั คนไข้ ได้ ก่อนที่จะผ่านการทา case discussion โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์นิเทศก์ ที่ตรวจงานในวันนัน้
ข.ผู้ป่วยคงสภาพ (Maintenance) ให้ นดั ผู้ป่วยมาทาการตรวจภายในช่องปาก และวางแผนการคงสภาพ โดยปรึกษา
กับอาจารย์นิเทศก์ประจาวันนัน้ ภายใน 3 สัปดาห์หลังจากการนาเสนอผู้ป่วยก่อนการรักษา (initial presentation) และ
จะต้ องทาการรักษาผู้ป่วยตามแผนการคงสภาพ จนเสร็จสมบูรณ์
แนวทางการนาเสนอแผนการรั กษาผู้ป่วย
ในการฝึ กปฏิบตั ิวิชาคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล นักศึกษาจะต้ องวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่ได้ รับทังหมดภายใต้
้
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ภาควิชากาหนดให้ และนาเสนอแผนการรักษาแบบทันตกรรมพร้ อมมูลสาหรับผู้ป่วย
ใหม่ 1 ราย ก่อนเริ่ มทาการรักษา (initial presentation) โดยนักศึกษาเลือกจาก case CDC 2 ที่ได้ รับและพิจารณาว่ามี
ความน่าสนใจ น าเสนอแผนการรั กษา แก่ อาจารย์ ที่เป็ น คณะกรรมการและเพื่ อนร่ วมชัน้ เรี ย น โดยใช้ เวลาในการ
น าเสนอแต่ล ะรายไม่เกิ น 20 นาที และอภิ ป รายซัก ถาม 10 นาที หลัง จากเสร็ จ สิ น้ การฝึ ก ปฏิ บัติจ ะต้ อ งน าเสนอ
ผลการรักษาในผู้ป่วย1 ราย (final presentation) โดยจะเป็ นผู้ป่วยCDC1หรื อCDC2ก็ได้ เพื่อแสดงถึงความสามารถ
ของนักศึกษาในการให้ การดูแ ลรักษาผู้ป่วยแบบทันตกรรมพร้ อมมูล ใช้ เวลาในการนาเสนอผู้ป่วยแต่ละรายไม่เกิน 20
นาที และอภิปรายซักถามอีก 10 นาที โดยนักศึกษาต้ องเตรี ยมข้ อมูลผู้ป่วยหลังเสร็จสิ ้นการรักษาดังนี ้
- ข้ อมูลก่อนและหลังการรักษาทังหมด
้
- ภาพถ่ายรังสีก่อนและหลังการรักษา ตามความเหมาะสม
- แบบจาลองฟั นก่อนและหลังการรักษา
- ภาพถ่ายในช่องปากก่อนและหลังการรักษา
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การคืนผู้ป่วย
 กรณีผ้ ปู ่ วยใหม่และเก่าที่ทาการรักษาแบบทันตกรรมพร้ อมมูล(CDC1,CDC2)ก่อนคืน ผู้ป่วย กับ อาจารย์ที่
ปรึกษา ให้ นกั ศึกษาตรวจสอบความเรี ยบร้ อยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ส่วนปก ของแฟ้มประวัตผิ ้ ปู ่ วย มีข้อมูลครบถ้ วน คือ
- มีเลขที่ HN ชื่อและนามสกุล ผู้ป่วย
2. บันทึกข้ อมูลในแฟ้มประวัตใิ ห้ เรี ยบร้ อยด้ วยปากกา และได้ รายละเอียด ครบถ้ วนให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น
กากับ ใน ใบC-4 ที่กรอกข้ อมูลการรักษาที่ได้ ทาไปโดย
- ผู้ป่วยที่รักษาจนเสร็จสมบูรณ์และส่งต่อเป็ นผู้ป่วยคงสภาพไม่ต้องใส่ใบ
C4.1 แต่ให้ เขียนวงเล็บต่อท้ ายแผนการรักษาที่จะนัดมาติดตามดูแลและ
ประเมินผล
- ผู้ป่วยจะส่งต่อเป็ น CDC1 ให้ ใส่ใบ C4.1ในหน้ าถัดจากใบ C4 โดยไม่ต้อง
กรอกข้ อมูลใดๆ
3. ตรวจดูใบบันทึกการรักษา (C-5) ว่า มีลายเซ็นอาจารย์นิเทศก์กากับทุกvisit
4. นาแบบจาลองฟั นของผู้ป่วยใส่ในกล่องและเขียนข้ อมูลต่างๆ ดังนี ้
- ด้ านหน้ ากล่องเขียน ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชื่อนามสกุล และ HN ของผู้ป่วย
- ด้ านข้ างกล่องเขียน ชื่อ นามสกุล และ HN ของผู้ป่วย
- เขียน ชื่อ นามสกุลของผู้ป่วย และวันที่พิมพ์ปากลงบนฐานแบบจาลองฟั น
***ผู้ป่วยที่ได้ รับการบริ การทันตกรรมพร้ อมมูลเสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ให้ นกั ศึกษามอบแบบจาลอง
ฟั น ให้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นผู้เก็บรักษาไว้ เอง และนามาให้ ทันตแพทย์ที่จะนัดมาติดตามดูแลในภายหลัง หาก
ทันตแพทย์ต้องการ
5. ให้ จดั เก็บข้ องมูลภาพถ่ายในช่องปากในแผ่นดิสก์ทกุ Case (CDC1, CDC2) กรณี complete case ให้
Print ใส่กระดาษ A4 จัดเก็บไว้ ในแฟ้มผู้ป่วยเพื่อส่งต่อเป็ น maintenance case ต่อไป
6. เขียนรายละเอียดข้ อมูลในใบคืน case* ให้ ครบถ้ วนชัดเจน โดย
-กรณีสง่ ต่อเป็ น CDC1 ให้ เขียนงานที่จะให้ บริ การและเดือนปี ที่ผ้ ปู ่ วยสามารถ มารับบริ การได้ ใน
ครัง้ ต่อไป
- กรณีสง่ ต่อเป็ นผู้ป่วยคงสภาพให้ เขียนเดือน ปี ที่จะนัดมาติดตามดูแล แล้ ว
ใช้ ลวดหนีบกระดาษไว้ หน้ า แฟ้มประวัติ CDC เมื่อครบถ้ วนแล้ ว จึงคืน caseกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามวันที่กาหนด
 กรณีผ้ ปู ่ วยคงสภาพ หลังจากการตรวจการคงสภาพการรักษาเสร็จแล้ ว ให้ กาหนดเดือนที่จะทาการนัดครัง้
ต่อไปพร้ อมกับคืนแฟ้มประวัติ เพื่อนาเข้ าคิว ผู้ป่วยคงสภาพ ต่อไป
61

เมื่อนักศึกษาเสร็ จสิ ้นการปฏิ บตั ิงานในคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล ตามที่ภาควิชาฯกาหนดให้ นกั ศึกษาส่งคืน
แฟ้มประวัตผิ ้ ปู ่ วยทุกราย โดยตรวจความเรี ยบร้ อยของแฟ้มผู้ป่วยให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ แล้ วใช้ ลวดหนีบกระดาษ หนีบใบ
คืน case บนส่วนปกของแฟ้มประวัติผ้ ปู ่ วย และส่งคืนผู้ป่วยกั บอาจารย์ที่ปรึกษาตามวันที่กาหนด มิฉะนัน้ จะถูกตัด
คะแนน 1% จากคะแนนรวมทังหมด
้
ต่อการขาดส่งแฟ้มประวัตผิ ้ ปู ่ วย 1 ราย
*ตัวอย่างใบคืน Case

ใบคืน case
นทพ..…….พอลล่า……......Advisor......อ.สุวิทย์ ....... ………..
ชื่อคนไข้ …….นายสิ ทธานนท์ วังน้าค้าง.......................………..
HN………….886542….........................................…………
รับมา

ประเภทคนไข้
CDC1
CDC2
P
M

ส่งต่อ

สถานะคนไข้
Continue
Discharge

ระบุงาน
-Survey crown on tooth 36
-Upper and lower RPD

..………….................................
...….....…………........................

นัดครัง้ ต่อไป / เดือน........เมษายน........... / พ.ศ........2548...........................

ระบบการประเมินผล
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การประเมินผล
1.) กาหนดให้ เป็ น S หรื อ U จากกิจกรรมดังต่อไปนี ้
กิจกรรม
1.การปฏิบตั งิ านในคลินิก
1.1 ปริมาณคุณภาพและความรู้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
1.2 พฤติกรรมของนักศึกษา
1.3 case discussion
1.4 การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการใช้ คลินิก
ทันตกรรมพร้ อมมูล และการรับผิดชอบต่อผู้ป่วย
1.6 การวัดความรู้ก่อนเข้ าปฏิบตั งิ านในคลินิก

ตัวชีว้ ัด

-รวบรวมจาก Requirement form
-รวบรวมจาก ใบบันทึกการฝึ ก
ปฏิบตั งิ าน
-รวบรวมจาก ใบประเมินการวาง
แผนการรักษา
-รวบรวมจากใบคะแนนของคลินิกทันต
กรรมพร้ อมมูล และใบกากับการ
ปฏิบตั งิ านในผู้ป่วย
- สอบเข้ า
2. การนาเสนอการรักษาแบบทันตกรรมพร้ อมมูล -การรายงานหน้ าชัน้
2.1 การนาเสนอแผนการรักษา
-การวางแผนการรักษาและเหตุผล
2.2 การนาเสนอผลการรักษา
-ความยากง่ายของcase
-อุปกรณ์
รวม

ผู้ประเมิน

%

-อาจารย์นิเทศทุกท่าน
-อาจารย์นิเทศ

45
10

-อาจารย์ที่ปรึกษา
case
-หัวหน้ าคลินิก และ
เจ้ าหน้ าที่

10
10

5
-อาจารย์ทกุ ท่าน

10
10
100

* นักศึกษาต้ องได้ คะแนนรวมไม่ น้อยกว่ า 65 % จึงจะถือว่ าผ่ านเกณฑ์ การฝึ กปฏิบัตงิ านในคลินิก
2.) นอกจากการให้ คะแนนข้ างต้ น มีสิ่งที่นามาร่วมในการพิจารณาประเมินผลมีดงั ต่อไปนี ้
2.1 การปฏิบตั งิ านคลินิกใดๆ โดยมิได้ มีการเก็บเงินค่ารักษาผู้ป่วยให้ ครบตามจานวนจะไม่นามาคิด
คะแนนในส่วนของ requirement form
2.2 การปฏิบตั งิ านอันเป็ นผลให้ เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยโดยนักศึกษาทาผิดพลาดจะโดยความประมาท
ความไม่ร้ ูหรื อเจตนาก็ตามนักศึกษาจะต้ องถูกตัดคะแนนคุณภาพของงานโดยให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์นิเทศก์
หรื ออาศัยมติที่ประชุมอาจารย์ภาควิชาฯ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับความรุนแรงของความผิดนันๆ
้
2.3 กรณีตอ่ ไปนี ้จะมีผลต่อการพิจารณาคะแนนในส่วนของพฤติกรรม
- การบริ หารจัดการผู้ป่วยของนักศึกษาต้ องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็ นหลัก เช่น การนัดผู้ป่วย
ซ ้าซ้ อน หรื อผู้ป่วยไม่ได้ รับการบาบัดรักษาหลังเวลาเกิน 30 นาที โดยไม่มีเหตุผลอันควร
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-

นักศึกษาที่ขออนุญาตปฏิบตั ิงานเกินเวลาที่ภาควิชาฯกาหนดไว้ จะถือว่านักศึกษาวางแผนบริหาร
จัดการเวลาไม่เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
- นักศึกษาที่ไม่ลงชื่อ เวลาเข้ าปฏิบตั งิ านในแต่ละ visit
- กรณีที่นกั ศึกษารับผู้ป่วยไปแล้ ว ไม่ให้ การรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถูก
ตัดคะแนน จากคะแนนรวมทังหมด
้
- -การรวบรวมแฟ้ม ประวัติผ้ ูป่วยส่งเมื่อเสร็ จสิน้ การปฏิบตั ิงานคลินิกตามที่ภาควิชาฯ กาหนดไว้
นักศึกษาจะถูกตัดคะแนน จากคะแนนรวมทังหมด
้
ที่สง่ คืนไม่ ครบถ้ วนสมบูรณ์
- กรณีผ้ ปู ่ วยไม่มาตามนัด คะแนนในส่วนพฤติกรรม จะถูกพิจารณาให้ ตามความเหมาะสม ของการ
ใช้ เวลาให้ เกิดประโยชน์ของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศก์
2.4 ความผิดใดๆ ที่พบภายหลังจากนักศึกษาสิ ้นสุดการฝึ กปฏิบตั งิ าน และก่อนการประเมินผลรวมทัง้
กรณี นกั ศึกษามีเจตนาทุจริ ตไม่ว่ากรณี ใดๆ นักศึกษาจะต้ องถูกตัดคะแนนจากคะแนนรวมทังหมดของวิ
้
ชาทันตกรรม
ประสม ตามความรุนแรงของความผิดนัน้ ๆ
2.5 นักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เรี ยบร้ อย ขาดความรับผิดชอบ ไม่รักษาความสะอาดของบริ เวณที่
ท างานในส่ว นที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ รวมทัง้ ไม่ ป ฏิ บัติ ต นตามระเบี ย บของภาควิ ช าฯ จะต้ อ งถูก น ามาพิ จ าณาในการ
ประเมินผลการศึกษา
3.) สิ่งที่นกั ศึกษาต้ องนาส่งในวันสุดท้ ายก่อนออกห้ องได้ แก่
- ใบรายงานผลปฏิบตั งิ านในคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล และ time schedule * ของคนไข้ แต่ละคน
- Requirement form *(ดูตวั อย่างในตัวอย่าง chart)
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บรรณานุกรม
1. สิริพร พัฒนวาณิชชัย คูม่ ือปฏิบตั งิ านในคลินิกทันตกรรมประสม สาหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชนปี
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