
ผลงานการวิเคราะหวิจารณ 
ชื่อผลงานเรื่อง  การใชเดือยสําเร็จรูปชนิดนําแสงในฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟน 
บทคัดยอ 
 วัตถุประสงค  เพื่อศึกษารูปแบบและระบบตางๆของเดือยสําเร็จรูปชนิดนําแสงในฟนที่ไดรับการรักษา
รากฟน  วิธีการศึกษาโดยใช  systemic  review   ใชคําวา  “ Endodontically  treated  tooth  fiber  post”  ซึ่ง
วารสารที่เขาหลักเกณฑมี  15  ฉบับ  จัดแบงเปนกลุมดังนี้  กลุมที่ทดลองเกี่ยวกับการแตกหัก  8  ฉบับ  กลุมที่
เกี่ยวกับการรั่วซึม  2  ฉบับ  กลุมที่เกี่ยวกับการยึดอยู  5  ฉบับ  ผลการศึกษาการใชเดือยสําเร็จรูปชนิดนําแสงใน
ฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟน  พบวา  การแตกหักในแนวดิ่งของรากนอย  หลังการแตกหักของเดือยชนิดนี้จะ
สามารถซอมแซมได  การรั่วซึมในระบบสารยึดอยู 3 ข้ันตอนจะนอย  การยึดอยูจะเพิ่มข้ึนเมื่อมีการทํา  surface  
treatment  สรุปวา  การใชเดือยชนิดนําแสงโดยใชหลักการของ  monobloc  คือ  ใหเกิดความเปนเนือ้เดยีวกนัทาํ
ใหเกิดการยึดอยูที่ดี   สามารถลดการแตกหักของรากฟน  เพิ่มอัตราการอยูรอดของฟนที่ไดรับการรักษาคลองราก
ฟน     
บทนํา 
 การพยากรณโรคของฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟนแลวนั้น  ไมไดข้ึนอยูกับการรักษาคลองรากฟน
เพียงอยางเดียว  แตการบูรณะสวนตัวฟนเพื่อลดการรั่วซึมของน้ําลายและเชื้อโรคที่จะลงไปสูปลายรากฟนก็เปน
อีกปจจัยหนึ่งในการบงบอกการพยากรณโรคได(1)  และในฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟนแลวสวนใหญจะมี
สวนตัวฟนที่เหลืออยูนอย  จึงตองมีการใชเดือยเพื่อเพิ่มการยึดอยูใหกับสวนแกนและครอบฟน  โดยสวนใหญการ
บูรณะจะเปนการใชเดือยและแกนแบบโลหะเหวี่ยง  ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา  การใชเดือยและแกนแบบโลหะเหวี่ยง
มีโอกาสนําไปสูการเกิดการแตกหักของรากฟนได(2)  โดยปริมาณของโครงสรางฟนที่เหลืออยูหลังจากการรักษา
คลองรากฟนและการเตรียมสวนสําหรับเดือยเปนสวนที่สําคัญที่สุด(3,4)  และความแข็งแรงของฟนที่ไดรับการ
รักษาคลองรากฟนจะมีความสัมพันธโดยตรงกับสวนของเนื้อฟนที่เหลืออยู  ดังนั้นเสนผาศูนยกลางของสวนเดือย
ควรจะนอยที่สุด  และความหนาของเนื้อฟนควรจะมีใหมากที่สุด(4)  ในป  1985  Trope  และคณะ (5) ไดรายงาน
วา  การเตรียมชองวางของสวนเดือยมีนัยสําคัญตอความออนแอของฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟน  และเดอืย
ไมไดมีนัยสําคัญตอความแข็งแรงของฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟน  อยางไรก็ตาม  การเติมชองวางสวน
เดือยดวยการใชระบบสารยึดอยูก็ไมไดทําใหความแข็งแรงของฟนที่ผานการรักษาคลองรากฟนมาแลวดีข้ึน  Bex  
และคณะ (6)  ไดศึกษา  ประสิทธิภาพของการยึดอยูดวยซีเมนตระหวางเนื้อฟนกับสวนที่เตรียมของเดือยและแกน
ตอความตานทานการแตกหักของรากในแนวดิ่ง  และสรุปวา  การบูรณะดวยการยึดอยูดวยซีเมนตระหวางเนื้อ
ฟนกับสวนเตรียมของเดือยและแกน  จะมีนัยสําคัญตอความตานทานการลมเหลวมากกวาการใชซีเมนตยึดกับ
เดือยและแกนโลหะเหวี่ยงแบบเฉพาะเจาะจง  ซึ่งสวนที่จะแตกหักกอนทุกตัวอยาง  คือ  สวนซีเมนตที่ยึดระหวาง
เนื้อฟนกับสวนเดือยและแกนกอนที่รากฟนจะแตก  Assif (7) และคณะ  รายงานวา  ฟนที่ผานการรักษาคลองราก
ฟนแลว  เมื่อบูรณะดวยเดือยและแกนจะพบวา  มีความเครียดเกิดขึ้นที่ 1/3  ของรากฟนสวนที่ใกลกับตัวฟน



โดยเฉพาะในวัสดุที่มีความยืดหยุนตางกัน  ป  1996  Saupe (8) และคณะ   ศึกษาเปรียบเทียบความตานทานการ
แตกหักระหวางสวนเดือยและแกนชนิดเฉพาะเจาะจงและสวนเดือยและแกนชนิดเสนใยเสริมแรงในฟนที่มี
โครงสรางรากฟนที่ใหการรักษาแบบประคับประคอง  ซึ่งผลชี้วา  ความตานทานตอการบดเคี้ยวของสวนเดือย
และแกนชนิดเสนใยเสริมแรงจะมากกวาสวยเดือยและแกนชนิดเฉพาะเจาะจง  และไดมีการรายงานวา  เมื่อใช
ซีเมนตยึดอยูกับรากฟนที่มีโครงสรางออนแอนั้นไมไดมีนัยสําคัญทางสถิติที่แตกตางในเรื่องความแข็งแรงระหวาง   
การบูรณะสวนแกนและเดือยวา  จะมีสวน  ferrule  หรือไมมี Ferrule  มี 2 การศึกษา (9, 10 ) ที่รายงานวา  Carbon  
fiber post  เปนเดือยที่ลดการแตกหักของรากฟนไดมากกวาชนิดอื่น  และไดมีชนิดของเดือยแบบไมมีโลหะ
ออกมาในทองตลาดหลายชนิด  มีสวนประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพและคลินิกตางๆกัน  และไดมีการ
ตีพิมพวารสารออกมามากมาย   
วัตถุประสงค   

เพื่อศึกษารูปแบบและระบบตางๆของเดือยสําเร็จรูปชนิดนําแสงในฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟนแลว 
วิธีการศึกษา 
 โดยใช  systemic  review   เร่ิมแรกไดทําการคนหาจากอินเตอรเน็ตโดยใช  pubmed   ใชคําวา            
“ Endodontically  treated  tooth  fiber  post”  และจํากัดเฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น  ซึ่งจะมีผูศึกษามากมาย  
แตในการศึกษานี้ไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกวารสารวา  เปนการศึกษาทดลองแบบเปรียบเทียบ  โดยใน
วารสารที่พบจะมีการศึกษาแบบนี้ในหลายๆดาน  จํานวนวารสารที่พบจากการคนหาจาก  pubmed  มีจํานวน  
369  ฉบับ  ซึ่งวารสารที่เขาหลักเกณฑมี  14  ฉบับ  จัดแบงเปนกลุมดังนี้  กลุมที่ทดลองเกี่ยวกับการแตกหัก  8  
ฉบับ  กลุมที่เกี่ยวกับการรั่วซึม  2  ฉบับ  กลุมที่เกี่ยวกับการยึดอยู  4  ฉบับ   
ผลการศึกษา 
ในการศึกษาดานการแตกหัก  ไดมีการกลาวถึงเกี่ยวกับความตานทานการแตกหักโดยศึกษาเปรียบเทียบกลุม
เดือยชนิดนําแสง [ fiber  post ]  ไดแก quartz  fiber  zirconia  post  glass  fiber  และกลุมเดือยชนิดโลหะ
เหวี่ยง  บางการศึกษา( 11) สรุปวา  quartz  fiber  มีความตานทานการแตกหักมากที่สุด  สวน  zirconia  post  จะ
มีอัตราการอยูรอดจากการแตกหักสูง(12) และกลุมที่แตกหักแลวสามารถซอมแซมได  คือ  กลุม  quartz  fiber  
และกลุม  glass  fiber (13) สวนกลุมที่ใช  titanium  หรือใชการเหวี่ยงโลหะเปนสวนเดือย  จะมีความทนตอการ
แตกหัก แตลักษณะหลังการแตกหักจะไมสามารถบูรณะได(11,12,13) โดย  glass  fiber  จะเปนเดือยที่มีความ
ตานทานตอการแตกหักต่ําสุด(14) และการบูรณะสวนแกนไมแนะนําใหใช  glass  ionomer  cement  เปน  core  
build  up  เนื่องจากเปนวัสดุที่มีความแข็งแรงต่ํา(15) ในเรื่องการเหลืออยูของผนังฟนในสวนตัวฟน  พบวา  เนื้อ
ฟนสวนตัวฟนที่เหลือถาเปนดานเพดาน  จะมีความตานทานตอการแตกหักสูงสุด  เมื่อเทียบกับกลุมควบคุมที่มี
เนื้อฟนสวนตัวฟนเหลืออยูทุกดาน  แตกลุมที่ไมมีเนื้อฟนเหลืออยู  พบวาความลมเหลวเกิดจากการหลุดของสวน
เดือย(16)  และในอีกการศึกษา  พบวา  ฟนที่ไมมีผนังเนื้อฟนเหลือและไมไดใสเดือย  จะมีความตานทานตอการ
แตกหักสูง  และฟนที่ไมสามารถบูรณะหลังการแตกหัก  คือฟนที่ไมไดใสเดือย (17)  ไดมีการศึกษาพบวา 



polyethylene  woven  fiber  มีการแตกหักของรากฟนในแนวดิ่งนอยกวาอยางมีนัยสําคัญ  ในการใชเดือย
สําเร็จรูปกลุม  polyethylene  woven  fiber ในรากฟนที่มีเสนผาศูนยกลางขนาดเล็ก  จะมีความตานทานตอการ
หักกวาฟนที่บูรณะดวย polyethylene  woven  fiber กับ  composite  core  โดยไมใชเดือยสําเร็จรูป  และการ
แตกหักของรากฟนในแนวดิ่งจะนอยกวาการบูรณะดวยเดือยและแกนชนิดโลหะเหวี่ยง(18)  

สวนการศึกษาเกี่ยวกับการรั่วซึม  พบวา  กลุมเดือยและแกนชนิดโลหะเหวี่ยงจะมีการรั่วซึมมากที่สุด(19) 
และไมมีความแตกตางระหวางการใชกับไมใชซีเมนตอุดคลองรากฟนที่มีซิงคออกไซดยูจินอลและการใชวัสดุอุด
ชั่วคราวที่มีและไมมีซิงคออกไซดยูจินอลกับการยึดติดของ fiber  post  สวนการใชเรซินซีเมนตชนิด 3  ข้ันตอนจะ
มีการรั่วซึมนอยกวาแบบ  self  etching(20)  แตก็มีการศึกษาที่แสดงวา  การใช  self  etching  กับ  light  
polymerized  bonding  agent  จะใหความแข็งแรงสูง  และไมมีความแตกตางในระดับของเนื้อฟนที่ยึดอยู(21)  

สวนการศึกษาเกี่ยวกับการยึดอยู  พบวา  กลุมที่ใชเดือยชนิด  titanium  จะมีการยึดอยูนอยกวาชนิด  
fiber  post(22) และการใชพูกันที่ทาสารยึดที่มีขนาดเล็กสามารถเขาถึงบริเวณรากฟนไดดี  จะทําใหการยึดอยูใน
สวนที่ลึกดีข้ึน(23) มีการศึกษาอีกวา  การทําsurface  treatment  ที่ผิวของเดือยชนิด  fiber  ดวย  airborne  
particle  abraded  จะใหการยึดอยูที่สูงกวา(24) 
การนําไปใชประโยชน   

ใชเปนแนวทางในการเลือกใชเดือยสําเร็จรูปชนิดนําแสงในฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟนใหได
ประสิทธิภาพดี   
ขอวิจารณ 
 จากผลการศึกษาที่กลาวขางตน  การใชเดือยสําเร็จรูปชนิดนําแสงในฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟน  
ถือเปนทางเลือกหนึ่งในการรักษา  เนื่องจากเปนที่ทราบกนัดีวา  การบูรณะดวยเดือยและแกนชนิดโลหะเหวีย่งจะ
มีลักษณะการแตกหักที่ไมสามารถบูรณะได  ดังนั้นการใชเดือยชนิดนําแสงโดยใชหลักการของ  monobloc  คือ  
ใหเกิดความเปนเนื้อเดียวกันทําใหเกิดการยึดอยูที่ดี   สามารถลดการแตกหักของรากฟน  เพิ่มอัตราการอยูรอด
ของฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟน   และการแตกหักจะเปนลักษณะที่สามารถซอมแซมได  แตในการศึกษา
ขางตนเปนการใชฟนหนาและฟนกรามนอยรากเดียวทั้งหมด  และผลการศึกษาก็ใหผลดีเหมาะที่จะใชในฟน
ดังกลาว  แตในฟนกรามไมมีการกลาวถึง  อาจเปนเพราะวาขนาดเสนผาศูนยกลางของเดือยชนิดนี้มีขนาดใหญ  
ดังนั้นการเลือกใชอาจใชไดนอยเพราะฟนกรามขนาดของคลองรากฟนจะเล็ก  หรืออาจตองมีการคนควาวารสาร
ใหเฉพาะเจาะจงมากวานี้เพื่อหาวารสารที่ศึกษาในฟนกราม 
 ดังนั้นการเลือกผูปวยจึงเปนสิ่งที่ตองพิจารณาเพื่อเพิ่มความสําเร็จในการรักษา  และแนวโนมในการใช
เดือยสําเร็จรูปชนิดนําแสงก็เร่ิมมีการใชมากขึ้นและยังมีการพัฒนาวัสดุใหมีคุณสมบัติที่ดีข้ึน 
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ชื่อผลงานเรือ่ง  การใชสวนเชื่อมตอ (attachment ) ระหวางรากฟนธรรมชาติกับฟนปลอมทัง้ปากชนิดถอดได 
บทคัดยอ 
 วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาชนิดของสวนเชื่อมตอ(attachment)ระหวางรากฟนธรรมชาติกับฟนปลอมทั้ง
ปากชนิดถอดได    โดยใช  systemic  review  ใชคําวา  “Attachment  overdenture  endodontically  treated  
tooth”  ผลการศึกษา  พบวา  การใช  attachment  จะมีการจัดประเภทของ  attachment  หลักการใช  
ขอพิจารณา  ขอหามใช  การดูแลรักษา  ผลขางเคียงที่พบในกรณีที่ผูปวยใช  attachment   สรุปวา  การใช  
attachment  รวมในการรักษาผูปวยที่มีฟนปลอมทับรากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของฟนปลอมใหทําหนาที่ไดดี
ข้ึน  แตตองชี้แจงถึงเวลาและคาใชจายที่เพิ่มข้ึนใหผูปวยรับทราบ  เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ 
บทนํา   

ผูปวยสวนใหญที่มีฟนปลอมทั้งปากจะไมคอยพึงพอใจกับขอจํากัดในเรื่องการยึดอยูและความมั่นคงของ
ฟนปลอม  เนื่องจากมีการละลายของกระดูกและการเสื่อมสภาพของสันกระดูกในขากรรไกรบนและลาง  ซึ่งทํา
ใหเกิดการฝอลีบและขาดที่รองรับสําหรับฟนปลอมทั้งปาก(1) ในขากรรไกรบนพื้นที่ของกระดูกที่รองรับฐานฟน
ปลอมจะมีมากถึง 1.8 เทาของขากรรไกรลาง  แตแรงบดเคี้ยวที่ลงในขากรรไกรลางจะมากกวาขากรรไกรบน  ซึ่ง
เปนขอหนึ่งในการพิจารณาการออกแบบฟนปลอมทับราก (2-4)  การเปลี่ยนแปลงของการยึดเกาะของกลามเนื้อ
สามารถทําใหเกิดการสูญเสียรูปหนาได  เกิดการลดหรือเสื่อมของการทําหนาที่  ความสวยงามและการออกเสียง
(3)   การเปลี่ยนแปลงของสันกระดูกที่เหลือหลังการถอนฟน  จะมีการลดลงของสันกระดูกเนื่องจากการละลายซึ่ง
เกิดตอเนื่องเปนเวลา 2 ป  อัตราการละลายจะมากในสวนหนาของขากรรไกรบนและลาง  โดยการละลายจะเริ่ม
ที่ดานริมฝปากหรือดานขางแกมของกระดูก  อัตราการละลายจะเปน 3-4 เทาในขากรรไกรลางมากกวาขากรรไกร
บน(2-3) ในการศึกษาของ  Carlsson (5 ) อัตราการละลายของกระดูกที่เหลือจะเปน  0.5  มิลลิเมตรตอป  โดยเริ่ม
หลังจาก  2 ปแลว  การศึกษาทางคลินิกในป  1975  โดย  Crum  และ  Rooney (3)  ระยะเวลากวา 5 ป  บงบอก
วา  การละลายของกระดูกขากรรไกรลางที่ไมมีฟนในผูปวยที่สวมฟนปลอม  จะมีอัตราเฉลี่ยลดลงเปน  1.0 – 0.3  
มิลลิเมตรตอป(2)  โดยระยะเวลา  5  ป  จะมีการละลายของกระดูกเฉลี่ย  5  มิลิเมตร  ในระยะเวลาที่เหมือนกัน
จะมีการละลายของกระดูกในแนวดิ่งของผูปวยที่สวมฟนปลอมทับรากเปน 0.6  มิลลิเมตร (1,6-8) การละลายของ
กระดูกจะเร็วกวาถาไมมีฟนธรรมชาติรองรับ  รากฟนที่เหลืออยูในสันกระดูกจะชวยรองรับฟนปลอมทับรากและ
ปองกันการละลายของกระดูกอยางรวดเร็ว (4-9) บทความของ  Miller’s  ในป  1958  ไดมีการพัฒนาการรักษาฟน
ปลอมทับราก  โดยไดมีการปรับปรุงกระบวนการและวัสดุ  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา  ประยุกตแนวคิดการ
รักษา  โดยฟนที่ตองถูกถอนเนื่องจากพิจารณาวา  ไมเหมาะสมกับการรักษาดวยทันตกรรมประดิษฐแบบดั้งเดิม
นั้น  พบวา  ฟนดังกลาวมีประโยชนที่จะใชในการรักษาดวยฟนปลอมทับราก(10) รากฟนธรรมชาติหรือรากฟน
เทียมรองรับฟนปลอมจะชวยแกปญหาของสันเหงือกที่ไมมีฟนบางสวนหรือทั้งหมดในขากรรไกรบนหรือลาง  ราก
ฟนที่รองรับฟนปลอมทับรากจะเปนทางเลือกหนึ่งกอนที่จะถอนรากฟนและใสฟนปลอมทั้งปาก  ฟนปลอมทบัราก
จะเพิ่มการยึดอยู  ความมั่นคงและการตานทานการหลุดของฟนปลอม  การคงอยูของฟนที่เหลือจะชวยอนุรักษ



สันกระดูก  ปองกันการละลายของกระดูก  และเพิ่มทั้งการรับรูและรูปแบบการบดเคี้ยว (5,8-9) ฟนปลอมทับรากจะ
มีทั้งขอดีและขอดอย  โดยขอดีที่โดดเดนคือ  การรักษาฟนธรรมชาติไวและพรอมกับลดหรือทําใหการละลายของ
สันกระดูกที่เหลือชาลง  (11-12)ความมั่นคงและการรองรับของฟนปลอมทับรากจะดีกวาฟนปลอมทั้งปาก  ในเร่ือง
การรับรู  การตอบสนองของเอ็นยึดปริทันตจะยังคงอยู  และรูปแบบการบดเคี้ยวดีข้ึน(6) ขอดอยของฟนปลอมทับ
ราก  คือ  ตองมีข้ันตอนการรักษาที่ตองเพิ่มข้ึน  ซึ่งเปนการเพิ่มทั้งคาใชจายและเวลา  การบํารุงรักษาฟนหลัก
และฟนปลอมทับราก  ตองใชเวลาและคาใชจายซึ่งเปนขอที่ตองตัดสินใจเพื่อใหการรักษาประสบความสําเร็จ  
Rissin  และ  House(6) วิเคราะหรูปแบบการบดเคี้ยวของผูปวยทันตกรรม  3 กลุม  ไดแก  กลุมมีฟนธรรมชาติ  
กลุมที่มีฟนปลอมทั้งปากและกลุมที่สวมฟนปลอมทับราก  โดยดูการบดเคี้ยวอาหารแลวเอาอาหารมาผาน
ตะแกรงรอน  พบวา  ประสิทธิภาพการเคี้ยวอาหารดวยฟนธรรมชาติมี  90% ผูปวยที่สวมฟนปลอมทั้งปากมี  
59%  และกลุมที่สวมฟนปลอมทับรากมี  79% ประสิทธิภาพการเคี้ยวดวยฟนปลอมทับรากมีสูงกวากลุมสวมฟน
ปลอมทั้งปาก  34%  การเพิ่มทั้งหนาที่  การยึดอยูและความมั่นคง  นําไปสูความสวยงามและการออกเสียงที่
ดีกวาในผูปวยที่สวมฟนปลอม  ปจจัยเหลานี้ทําใหผูปวยมีความเปนตัวของตัวเองและเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น  
เนื่องจากสภาวะชองปากในผูสูงอายุที่มีการสูญเสียฟนจํานวนมาก   และเหลือฟนในบางตําแหนง  เชน  ฟนเขี้ยว    
โดยฟนเขี้ยวจะเปนฟนที่ถูกเลือกเปนฟนหลักมากที่สุดประมาณ  70%  ทั้งในขากรรไกรบนและลาง  ฟนเขี้ยวจะ
เปนฟนหลักที่ดี  แมวาจะไดรับการรักษาคลองรากฟนแลว  เนื่องจากมีรากฟนที่แข็งแรงและอยูในตําแหนงที่ดี  
คือ  อยูที่สวนโคงของขากรรไกร  ฟนที่เลือกเปนฟนหลักรองลงมา  คือ  ฟนกรามนอย(13) ดังนั้นการเก็บรากฟนไว
โดยการรักษาคลองรากฟนและเมื่อทําฟนปลอมทับรากก็สามารถบดเคี้ยวได  แตการยึดอยูอาจจะไมดีถาสัน
เหงือกมีการละลายตัวมาก  ดังนั้นการใช  attachment  ระหวางรากฟนธรรมชาติกับฟนปลอมก็จะเพิ่มการยึดอยู
ไดดีข้ึน  (14-15)

วัตถุประสงค   
เพื่อศึกษาชนิดของสวนเชื่อมตอ(attachment)ระหวางรากฟนธรรมชาติกับฟนปลอมทั้งปากชนิดถอดได     

 
วิธีการศึกษา    

โดยใช  systemic  review   เร่ิมแรกไดทําการคนหาจากอินเตอรเน็ตโดยใช  pubmed  ใชคําวา  
“Attachment  overdenture  endodontically  treated  tooth”  และจํากัดเฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น    แตจาก
การคนหาพบวา  จะมีการศึกษาในรากฟนเทียมเปนสวนใหญ  ในการศึกษานี้ไดกําหนดเกณฑการคัดเลือก
วารสารวา  เปนการศึกษาที่ทําในฟนธรรมชาติที่ไดรับการรักษารากฟนแลวใชเปนฟนหลักสําหรับฟนปลอมทับ
ราก  โดยเอกสารที่พบจะมีทั้งคูมือ  เอกสารประกอบวัสดุ  เอกสารจากเวบไซดและงานวิจัยทดลอง  ซึ่งทําใหมี
ความหลากหลายทําใหการจัดกลุมคอนขางยาก  จึงไดแบงเปนหัวขอเปนดังนี้  การจัดประเภทของ  attachment  
หลักการใช  ขอพิจารณา  ขอหามใช  การดูแลรักษา  ผลขางเคียงที่พบในกรณีที่ผูปวยใช  attachment    

 



ผลการศึกษา    
Attachment  คือ  สวนที่ทําหนาที่เชื่อมตอ  ประกอบดวย  2  สวน  สวนแรกจะติดอยูบนรากฟน  ตัวฟน  หรือราก
เทียม  อีกสวนจะติดอยูกับฟนปลอมทําหนาที่เชื่อมตอทั้ง 2 สวนดวยแรงยึดทางกล  โดยระบบที่แบงตามลักษณะ
การยึดติดกับฟนและรากเทียม(16)  มี 4 แบบดังนี้ 

1. Extracoronal  เปนสวนที่ยึดติดอยูนอกตัวฟน 
2. Intracoronal  เปนสวนที่ยึดติดอยูในสวนตัวฟน  โดยชนิดนี้การเตรียมฟนหลักจะตองทํา  box  เพื่อ

เปนที่อยูของ  attachment  โดยจะยึดสวนของ  attachment  กับแบบขี้ผ้ึงของครอบฟนแลวเหวี่ยงเปนชิ้นงาน
ออกมา 

3. Anchor  เปนสวนที่ยึดอยูบนรากฟน หรือรากฟนเทียม  นิยมในกรณีของฟนปลอมทับราก  แบงยอย
เปน 

3.1  Rigid  ไมมีความยืดหยุนเนื่องจากสวน  male  จะสัมผัสกับสวน  female 
3.2  Resilient  สามารถที่จะเคลื่อนไหวได  โดยออกแบบมาใหมีชองวาง  หรือเปนแหวนยาง

ระหวางสวน  male  และ  female 
4. Bar  เปน  attachment  ที่เชื่อมตอหรือยึดสวนของรากฟนหรือรากฟนเทียม  ตั้งแต  2  ตําแหนงขึ้นไป

แตก็ไดมีการจัดกลุมอีกแบบ(1,5,17-18) โดยแบงเปน  3  กลุม  คือ 
1. Bar  เปนชนิดเดียวกับขางตน 
2. Supraradicular  จะเปน  attachment  ที่วางอยูบนรากฟนธรรมชาติ  หรือรากฟนเทียม 
3.Intraradicular  จะเปน  attachment  ที่วางอยูในรากฟนธรรมชาติที่ไดรับการรักษาฟนแลว  

หรือรากฟนเทียมโดยในที่นี้จะทําการศึกษาเกี่ยวกับ  attachment  ที่ทําในรากฟนธรรมชาติที่ไดรับการรักษาฟน
แลว   
หลักการ 

1.พยายามออกแบบใหเกิดความเสถียร  โดยมีสวนโยงเชื่อมทั้งดานซาย-ขวาของขากรรไกร     
2.ความแข็งแรงหรือยืดหยุน (Rigid  or  resilllient) 

2.1  ชนิดแข็ง  จะใชเมื่อมีฟนเปนสิ่งรองรับเทานั้น 
2.2  ชนิดยืดหยุน  มักใชในกรณีที่ตองการลดแรงที่กระทําบนฟนหลัก  เชน  กรณีฟนปลอม

บางสวนถอดไดชนิดไมมีฟนหลักหลัง  หรือฟนปลอมทับราก (16) 

ขอพิจารณา 
ในฟนหลักปริมาณเนื้อฟนสวนรากตองมีปริมาณมากพอที่จะใชใสสวนเชื่อมตอ (attachment)  ความ

กวางของรากฟนตองมากกวาหรือเทากับ  4  มิลลิเมตร  ความยาวของรากฟนตองมากกวาหรือเทากับ  7  
มิลลิเมตร(19) 

 



ขอหามใช 
1.ฟนหลักมีโรคปริทันตที่เกิดการทําลายกระดูกรองรับรากเหลือนอยกวา  6  มิลลิเมตร  มีฟนผุใตเหงือก  

หรือมีปริมาณเหงือกยึดนอย 
2.ในชองปากตองมีระยะหางในแนวดิ่งตองมีเพียงพอ(19) 

3. ผูปวยที่มีความพิการทางสมอง  เนื่องจากปญหาในการถอดใส  และการดูแลรักษาฟนปลอม(16) 

ดังนั้นการเลือกระบบตางๆตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยางเพื่อเปรียบเทียบ    
การดูแลรักษา 

1.การปรับแตง  สวนใหญจะเปนการกรอแตงดานบดเคี้ยว  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจากการใชงาน
และการสึกของฟน 

2.การสูญเสียแรงยึด  คาแรงยึดจะมีคาลดลงเมื่อใชงานไปไดระยะหนึ่ง  ซึ่งสามารถแกไขโดยการ
ปรับแตงที่  attachment  หรือเปลี่ยนสวนที่ยึดติดอยูที่ฟนปลอมขึ้นอยูกับระบบที่ใช 

3.การเคลื่อนที่ของฟนปลอม  สังเกตจากฟองอากาศที่อยูใตฟนปลอมขณะใชงาน  เนื่องมาจากความไม
แนบสนิทของฐานฟนปลอม  แกไขโดยการเสริมหรือเปลี่ยนฐานฟนปลอม 

4.มีอาการปวดที่ฟนหลัก  ซึ่งมีสาเหตุจาก  การสบฟนที่ไมถูกตอง  การขยับของฟนปลอมในทิศทางที่ไม
ถูกตอง 

5.มีการกดของเนื้อเยื่อ  แกไขโดยการกรอฟนปลอมในตําแหนงที่กดเจ็บ 
6.มีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบฟนหลัก  แกไขโดยการแนะนําการทําความสะอาด 

ผลขางเคียง 
1.สกูรหลวม 
2.สกูรหัก 
3.เกิดรอยผุที่ฟนหลัก 
4.คาแรงที่ยึดลดลง 
5.ฟนปลอมแตก (16) 

การนําไปใชประโยชน   
เพื่อเปนแนวทางในการเลือกระบบสวนเชื่อมตอ(attachment)ที่เหมาะสมในการใชกับผูปวย 

ขอวิจารณ 
การเลือกใชระบบสวนเชื่อมตอ (attachment) ถือวา  เปนเรื่องที่มีการศึกษามายาวนาน  แตในฟน

ธรรมชาติมีการนํามาใชไมมาก  อาจเนื่องจากตองมีการเลือกใชใหเหมาะสม  จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยหลาย
ดาน  แตที่ตองคํานึงถึงคือ  คาใชจายและเวลาในการรักษาที่เพิ่มข้ึน  เพื่อใหผูปวยเปรียบเทียบและใชเปนขอ
คํานึงถึงเพื่อตัดสินใจเลือกการรักษา  และผลขางเคียงที่เกิดหลังการรักษา  โดยในระยะหลังมีการนํามาใชมากใน



รากฟนเทียมซึ่งมีการใชหลากหลายรูปแบบมาก  ก็พบวาใหประสิทธิภาพที่ดี  ถือวาเปนการเลือกใชในแงที่ทําให
ผูปวยมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น 
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