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เอกสารประกอบการเผยแพร่ ทางวิชาการ
รายงานผูป้ ่ วย : การสร้างฟันเทียมทั้งปากที่มีการสบฟันแบบนิวโทรเซนทริ ก
ในผูป้ ่ วยที่มีสันเหงือกล่างสลายตัวมาก
บทคัดย่อ
การสร้างฟั นเทียมทั้งปากให้มีเสถียรภาพในผูป้ ่ วยที่ มีการสู ญสลายของสันเหงือกมากคือสิ่ งสาคัญ
โดยเฉพาะในขากรรไกรล่างที่มีสันเหงือกสู ญสลายมากกว่าในขากรรไกรบน รวมทั้งยังมีพ้นื ที่ในการรองรับ
ฟันเทียมที่นอ้ ยกว่า เป็ นผลให้ฟันเทียมล่างขาดเสถียรภาพได้ง่าย และมีผลต่อคุณภาพการใช้งานโดยรวมของ
ฟั นเทียม รายงานผูป้ ่ วยรายนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงการตรวจ วินิจฉัย และรักษาผูป้ ่ วยที่มีสันเหงือกล่าง
สลายตัวมาก โดยการใช้องค์ความรู ้ในเรื่ องการสบฟันแบบนิวโทรเซนทริ ก เพื่อแก้ปัญหาฟันเทียมล่างที่ขาด
เสถียรภาพ ภายหลังการติดตามผล 6 เดือน พบว่าผูป้ ่ วยสามารถใช้บดเคี้ยวได้เป็ นอย่างดี มีความพึงพอใจใน
ฟันเทียมชุดใหม่

บทนำ
การสร้างฟั นเทียมทั้งปากให้มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานสาหรับผูป้ ่ วยที่มีสันเหงือกล่างสลายตัว
มากเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายสาหรับทันตแพทย์ เนื่องจากผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ เมื่อเคี้ยวอาหารหรื อพูดฟันเทียมจะขยับหลุด
ได้ง่ า ย การสบฟั น แบบนิ วโทรเซนทริ ก (neutrocentric occlusion)(1) เป็ นหนึ่ งในรู ปแบบการสบฟั นที่ ถูก
นามาใช้เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและการยึดอยูข่ องฟันเทียมทั้งปากในผูป้ ่ วยที่มีสันเหงือกล่างสูญสลายมาก
การเรี ยงซี่ ฟันเทียมตามแนวคิดการสบฟั นแบบนิ วโทรเซนทริ ก พิจารณาความสัมพันธ์ของซี่ ฟัน
เทียมและสันเหงือกโดยคานึงจากหลายปัจจัย ดังนี้
1. ตำแหน่ งของซี่ฟันเทียม (Position) ควรให้ตาแหน่งของฟั นหลังอยู่บนสันเหงือกค่อนไป
ทางด้านลิ้นมากที่สุดเท่าที่ลิ้นจะสามารถทนได้และมีความสวยงาม เพื่อให้แรงตั้งฉากกับ
อวัยวะรองรับฟั นเทีย มซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุด พบว่าตาแหน่งที่ดีที่สุดในแนวระหว่าง
กระพุ ้ง แก้ม และลิ้ น (bucco-lingual) คื อ เหนื อ ต่ อ สั น เหงื อ ก ต าแหน่ ง นอกจากนี้ จะ
ก่อให้เกิดแรงที่เป็ นอันตรายต่อการบดเคี้ยว ซึ่งการวางซี่ฟันเทียมที่ผิดตาแหน่งจะทาให้เกิด
ความล้มเหลว ดังนั้นตาแหน่งควรเป็ นปัจจัยแรกที่ตอ้ งคานึงถึง
2. สัดส่ วนของซี่ฟันเทียม (Proportion) ควรลดความกว้างของด้านบดเคี้ยวของฟั นลงร้อยละ
40 ซึ่ งเพียงพอที่จะไม่เปลี่ยนแปลงด้านบดเคี้ยวมากเกินไปและการลดขนาดด้านบดเคี้ยว
ให้เล็กลงก็เหมือนการลดแรงถ่ายทอดลงสู่สันเหงือกด้วย เพราะขนาดของแรงเสี ยดทานจะ
ลดลงตามบริ เวณพื้นที่ของด้านสบฟัน
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3. ระนำบกำรวำงตัว ของฟัน (Pitch) จะวางให้ระนาบของด้านสบฟั นขนานกับสันเหงื อก
ด้านล่างและอยูก่ ่ ึงกลางของสันเหงือก จะทาให้แรงกระจายลงสู่กระดูกซึ่ งจะตั้งฉากกับแนว
ของกระดูกที่อยู่ใต้สันเหงือกโดยจะไม่มีโค้งชดเชยและแนวนาปลายฟั นหน้า ซึ่ งผูป้ ่ วยจะ
ถูกแนะนาไม่ให้ใช้ฟันหน้าเคี้ยวอาหารหรื อยื่นฟั นล่างออกมาด้านหน้า และลดความชัน
ของฟั นเทียม (inclination) ลงให้น้อยกว่าฟั นธรรมชาติ ดังนั้นการสบฟั นของฟั นหลังใน
ลักษณะนี้จึงเหมือนกับการสบฟันบนระนาบมากกว่าบนส่วนโค้ง
4. ลักษณะรู ปร่ ำงของซี่ฟันเทียม (Form) ฟันจะมีดา้ นสบเป็ นฟันราบที่ไม่มี ปุ่มฟัน ซึ่งจุดสบ
จะอยูบ่ นระนาบเดียวกันหมดไม่ให้มีจุดสบสูงหรื อต่ากว่าระนาบ ซึ่งการมีจุดสบฟันชนิดนี้
จะลดแรงทางด้านข้างและกาหนดให้แรงตั้งฉากกับอวัยวะรองรับ
5. จำนวนของซี่ฟันเทียม (Number) ให้ลดจานวนของฟั นหลังจาก 8 ซี่ เหลือเพียง 6 ซี่ ซึ่งจะ
เป็ นการลดแรงและทาให้แรงลงสู่บริ เวณกลางสันเหงือกที่ตาแหน่งรองรับฟันกรามน้อยซี่ที่
สองและกรามใหญ่ซี่แรก ช่วยให้เกิดเสถียรภาพของฐานฟันเทียม
การสร้ างฟั นเที ยมทั้งปากให้ผูป้ ่ วยที่ มีสั นเหงื อกล่างสลายตัวมาก มิ ใช่ เพียงให้ผูป้ ่ วยมี ฟันเที ย ม
เท่านั้น แต่ควรใช้งานได้มีประสิ ทธิภาพด้วย รายงานผูป้ ่ วยรายนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงการตรวจ วินิจฉัย
และให้การรักษาผูป้ ่ วยที่มีสันเหงือกล่างสลายตัวมาก ตามแนวความคิดการสบฟันนิวโทรเซนทริ ก
รำยงำนผู้ป่วย
ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 74 ปี มาพบทันตแพทย์ดว้ ยอาการฟันเทียมหลวม เคี้ยวอาหารไม่สะดวก ผูป้ ่ วย
มีโรคประจาตัวความดันโลหิ ตสูง ปฏิเสธการแพ้ยา ให้ประวัติถอนฟันซี่สุดท้ายมากกว่า 10 ปี แล้ว และใส่ฟัน
เทียมทั้งปากชุดเดิมมาเป็ นเวลา 5 ปี แล้ว ตรวจสภาพร่ างกายภายนอกช่องปาก ใบหน้าด้านหน้าตรงมีความ
สมดุลระหว่างด้านซ้ายและด้านขวา ภายในช่องปากตรวจพบเป็ นสันเหงือกว่างทั้งขากรรไกรบนและล่าง
ขากรรไกรบนมีขนาดปานกลาง ความสูงของสันเหงือกปานกลาง ไม่มีปุ่มกระดูกหรื อส่วนคอดเว้าที่ขดั ขวาง
ต่อการใส่ ฟันเทียม และเนื้อยึด (frenum) เกาะต่าไม่ขดั ขวางต่อการใส่ฟันเทียม ขากรรไกรล่างมีขนาดปาน
กลางเช่นกัน ความสู งของสันเหงือกค่อนข้างเตี้ย เนื้อเยือ่ อ่อนมีความหยุน่ ตัวปกติ (firm) ยกเว้นบริ เวณฟัน
หน้าล่างที่มีความหยุน่ ตัวมากกว่าปกติ ไม่มีปุ่มกระดูกหรื อส่วนคอดเว้าที่ขดั ขวางต่อการใส่ฟันเทียม และ
เนื้อยึดเกาะต่าโดยไม่ขดั ขวางต่อการใส่ ฟันเทียมเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสันเหงือกว่างบนและล่างเป็ น
class I normal ridge relation
กำรวินิจฉัย
- ขากรรไกรบนและล่างเป็ นสันเหงือกว่าง (complete maxilla and mandibular edentulism)
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กำรวำงแผนกำรรักษำ
1. ทาฟันเทียมทั้งปาก (Upper and lower complete denture)
2. แนะนาการใช้งาน การบารุ งรักษาฟันเทียมและสุขภาพในช่องปากให้ดีอยูเ่ สมอ
3. แนะนาให้กลับมาพบทันตแพทย์เป็ นประจาทุก 6 เดือนหรื อเมื่อมีปัญหา
กำรรักษำ
ครั้ ง ที่ 1: ซัก ประวัติ ตรวจสภาพช่ องปาก พิ มพ์สันเหงื อกว่างบนและล่างด้วยวัสดุ พิ มพ์ปาก อัล จิ เนต
(Alginate) ร่ วมกับถาดพิมพ์ปากสาเร็ จรู ป เพื่อทาชิ้นหล่อศึกษาและทาถาดพิมพ์ปากเฉพาะแบบเลือกแรงกด
เฉพาะตาแหน่ง
ครั้งที่ 2: ลองถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล ปั้นขอบด้วยคอมปาวด์ (Green stick impression compound) พิมพ์
สันเหงือกว่างขั้นสุ ดท้ายด้วยวัสดุพิมพ์ปากโพลีไวนิลไซลอกเซนด้วยวิธีเลือกแรงกดเฉพาะตาแหน่ง จากนั้น
ทาการล้อมขอบ เทรอยพิมพ์ เพื่อทาชิ้นหล่อปฏิบตั ิงาน
ครั้งที่ 3: ลองแท่นกัดสบ (occlusion rim) บนและล่างในปากผูป้ ่ วย หาระนาบการสบฟัน หาตาแหน่งปลายฟัน
หน้า และหาระยะมิติแนวดิ่งของการสบฟันที่เหมาะสม ขีดเส้นแนวฟันเขี้ยว (canine line) เส้นกึ่งกลางใบหน้า
(midline) และเส้นแนวรอยยิม้ (smile line) บันทึกความสัมพันธ์ในศูนย์ระหว่างสันเหงือกว่างบนและล่างโดย
ใช้อลูแว๊ก (Aluwax) เป็ นวัสดุบนั ทึกการสบฟัน เลือกสี ของซี่ฟันเทียมได้สี 4F ยีห่ อ้ Majordent® เรี ยงฟันบน
และล่างโดยใช้ฟันไร้ปุ่มในฟันหลัง รู ปแบบการสบฟันที่ใช้ คือ การสบฟันแบบนิวโทรเซนทริ ก
ครั้งที่ 4: ลองซี่ฟันบนและล่างในปากผูป้ ่ วย ทดสอบความสัมพันธ์ของมิติแนวดิ่งและแนวระนาบ ประเมิน
ความสวยงาม การออกเสี ยงและตาแหน่งการสบสัมพันธ์ในศูนย์อีกครั้ง
ครั้งที่ 5: ใส่ ฟันเทียมในปากผูป้ ่ วย ประเมินขอบโดยรอบ การผนึกบริ เวณขอบ แรงยึด คุณค่าด้านความงาม
ปรับแต่งฐานฟันเทียมด้านที่แนบเนื้ อเยื่อให้เป็ นไปตามที่คาดหมายไว้ โดยใช้ครี มตรวจจุดกด แก้ไขการสบ
คลาดเคลื่อนจนได้การสบฟั นตามแผนการรักษา แนะนาการใช้ งาน และให้ผปู ้ ่ วยกลับมาพบทันตแพทย์ใน
ระยะเวลาตามที่นดั หมาย
ผลกำรติดตำมกำรรักษำ ( Recheck )
ครั้งที่ 6-9: ติดตามผลภายหลังการใส่ 2 วัน, 3 สัปดาห์, 1 เดือน และ 6 เดือนเพื่อทาการกรอแก้ไข ให้
คาแนะนาการใช้งานและการดูแลรักษาฟันเทียม จนกระทัง่ ผูป้ ่ วยไม่มีปัญหาใดๆ มีความพึงพอใจมาก
เนื่องจากฟันเทียมมีการยึดอยูท่ ี่ดี ใช้บดเคี้ยวอาหารได้ดีและไม่มีเศษอาหารค้างที่กระพุง้ แก้ม รู ปหน้าดูดี
สามารถพูดคุยและใช้งานได้อย่างมัน่ ใจ ตรวจช่องปากพบว่าเนื้อเยือ่ เหงือกมีสีชมพู ไม่พบแผลหรื อสิ่ ง
ผิดปกติใดๆบริ เวณสันเหงือก สามารถรักษาความสะอาดฟันเทียมและรักษาความสะอาดในช่องปากได้ดี
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บทวิจำรณ์
ในผู ป้ ่ วยที่ มี ก ารสู ญ เสี ย ฟั น ทั้ง ปาก โดยเฉพาะมี ก ารสู ญ สลายของกระดู ก สั น เหงื อ กล่ า งมาก
ทางเลื อ กของการรั ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม การยึด อยู่ และเสถี ย รภาพของฟั น เที ย มทั้ง ปาก สามารถท าได้โ ดยการ
ศัลยกรรมช่องปากร่ วมด้วย พบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจในการทาฟั นเทียมล่างทั้งปากชนิ ดถอดได้
คร่ อมรากฟันเทียมมากกว่าการทาฟั นเทียมล่างทั้งปากแบบพื้นฐาน(2) เนื่องจากสามารถบดเคี้ยวได้ดีท้ งั อาหาร
แข็งและเหนียวได้(3) สามารถให้แรงบดเคี้ยว 170 นิวตัน ในขณะที่ฟันเทียมทั้งปากแบบพื้นฐานจะให้แรงบด
เคี้ยว 100 นิวตัน(4) การวางแผนรักษาด้วยรากฟันเทียมร่ วมด้วยจะต้องพิจารณาถึงจานวนและชนิดของรากฟัน
เทียมที่ใช้ และขึ้นกับผูป้ ่ วยในด้านของเศรษฐานะ โรคทางระบบ ชนิ ดของคุณภาพและปริ มาณของกระดูก
เนื้ อ เยื่ อ เคราติ น รอบรากฟั น เที ย ม ความสามารถในการดู แ ลความสะอาดของผู ้ป่ วยและการติ ด ตาม
ผลการรักษา(5) สาหรับผูป้ ่ วยรายนี้ เคยใส่ ฟันเทียมถอดได้ท้ งั ปากมาแล้วประกอบกับกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด
รวมถึงค่าใช้จ่าย จึงให้การรักษาผูป้ ่ วยด้วยวิธีการใส่ ฟันเทียมถอดได้ท้ งั ปากตามเดิม
ในกรณี ที่ผูป้ ่ วยต้องการเพิ่มเรื่ องความสวยงามของซี่ ฟันด้วยแล้ว ก็ควรใช้การสบฟั นแบบปุ่ มฟั น
ด้านลิน้ (6)(lingualized occlusion) ซึ่งเป็ นการสบฟันที่เหมาะกับสันเหงือกล่างสลายตัวมากเช่นกัน โดยมีการ
ใช้ฟันเทียมแบบมีปุ่ม (anatomic teeth) มาเรี ยงในฟันหลังบน การสบฟั นแบบนี้ หากใช้ซี่ฟันเทียมพอรซ์เลน
จะเกิดเสี ยงกระทบระหว่างบดเคี้ยว ซึ่ งอาจทาให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกราคาญและปรับตัวได้ลาบาก(7,8) เมื่อใช้ฟันมีปุ่ม
ในขากรรไกรบน นอกจากจะช่วยเรื่ องความสวยงามแล้วยังสามารถตัดผ่านก้อนอาหาร (bolus) ได้ดีข้ นึ (8,9) แต่
เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผูท้ ี่ใช้ฟันเทียมทั้งปาก (oral health-related quality of life
of complete denture wearers) พบว่ารู ปร่ างด้านบดเคี้ยวของซี่ ฟันเทียม ไม่ว่าจะเป็ นฟันมีปุ่มหรื อไร้ปุ่มก็ไม่
สัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก (10) ดังนั้นการเลือกใช้ซี่ฟันเทียมแบบมีปุ่มหรื อไร้ปุ่มในฟั น
หลัง ทันตแพทย์ควรคานึงถึงความเหมาะสมและความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
การสบฟั นอีกรู ปแบบหนึ่ งที่มีแนวคิดใกล้เคียงกับการสบฟันแบบนิ วโทรเซนทริ ก คือ การสบฟั น
แบบระนาบเดียว(11)(monoplane occlusion) จานวนซี่ฟันเทียมหลังที่ใช้ในการสบฟันแบบระนาบเดียวคือ 8
ซี่ ฟั นกรามซี่ สุ ดท้า ยมี หน้า ที่ เพี ย งเติ ม เต็ม พื้ นที่ ใ นขากรรไกรเท่ า นั้นมิ ไ ด้ใ ช้บ ดเคี้ ย ว จึ งมี วตั ถุประสงค์
คล้ายคลึงกับการสบฟันแบบนิวโทรเซนทริ กที่ลดจานวนซี่ฟันเทียมหลังจาก 8 ซี่ เหลือเพียง 6 ซี่ ในขณะที่
การสบฟั นแบบปุ่ มฟั นด้านลิ้นให้พิจารณาจากพื้นที่ถดั จากฟั นเขี้ยว ไม่ให้เรี ยงฟั นหลังเข้าไปในพื้นที่เอียง
ส่ วนท้ายของสันเหงือกว่างที่อยู่หน้าต่อ retromolar pad เท่านั้น ในผูป้ ่ วยรายนี้ ได้เรี ยงฟั นหลังทั้งหมด 8 ซี่
เพื่อผลทางจิตวิทยาไม่ให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกด้อยคุณค่าในฟันเทียมชุดใหม่เมื่อเทียบกับฟันเทียมชุดเดิมซึ่งมีฟันหลัง 8
ซี่ เช่นกัน โดยได้ประเมินแล้วว่าช่องว่างที่เหลือเพียงพอในการเรี ยงซี่ฟันเทียม
เมื่ อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของผูป้ ่ วยในเรื่ องแรงบดเคี้ยวและสมรรถนะการบดเคี้ยวของฟั น
เที ย มต่อรู ป แบบการสบฟั น มัก จะมี ก ารเปรี ย บเที ยบร่ วมกับการสบฟั นแบบได้ดุล (balanced occlusion)
พบว่าการสบฟั นแบบได้ดุลและการสบฟั นแบบปุ่ มด้านลิ้นใช้แรงบดเคี้ยวน้อยกว่าการสบฟั นแบบระนาบ
เดียว นอกจากนี้ แรงเค้น (stress) ที่กระทากับเนื้ อเยื่อรองรับยังน้อยกว่าอีกด้วย(12) สาหรับสมรรถนะการบด
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เคี้ยวและแรงบดเคี้ยวสู งสุ ด พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในการสบฟั นแบบได้ดุลและนิ วโทรเซนทริ ก (13)
เพียงแต่สมรรถนะการบดเคี้ยวจะดีข้ นึ เมื่อเพิ่มจานวนครั้งของการเคี้ยวมากขึ้นในการสบฟันทั้งสองแบบ
การทาให้ฟันเทียมมีเสถียรภาพในการใช้งานคือเป้าหมายสาคัญ ในการรักษา ดังนั้นทันตแพทย์ควร
มีความเข้าใจในเรื่ องการควบคุมปัจจัยทางกายภาพเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของฟั นเทียม และนามาประยุกต์เลือก
การสบฟันที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย
บทสรุป
การสร้างฟั นเทียมทั้งปากในผูป้ ่ วยที่มีสันเหงือกล่างสลายตัวมากรายนี้ ตอ้ งคานึ งถึงการยึดอยู่และ
เสถียรภาพของฟั นเทียมเป็ นสาคัญ วิธีการพิมพ์ปากที่ใช้เป็ นแบบเลือกแรงกดเฉพาะตาแหน่งร่ วมกับการปั้น
ขอบที่ดีทาให้ได้รูปร่ างของสันเหงือกว่างที่เหมาะสมและครอบคลุมพื้นที่รับแรงโดยรอบ รวมถึงการเลือก
การสบฟันแบบนิวโทรเซนทริ กจะช่วยลดแรงกระทาทางด้านข้างที่ทาให้ฟันเทียมหลุดออกลงได้ ฟันเทียมจึง
มีเสถียรภาพมากขึ้น จากการรักษาตามหลักการดังกล่าวข้างต้นให้ผลการรักษาเป็ นที่น่าพึงพอใจ โดยผูป้ ่ วย
สามารถใช้ฟันเทียมชุดใหม่บดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความพึงพอใจทั้งทางด้านการใช้งาน
และความสวยงามเป็ นอย่างมาก
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