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– ระบบวเิคราะหข์อ้มลูแบบจําลองฟนัดจิทิลั 3 มติ ิ
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Introduction
แบบจําลองฟันปูนปลาสเตอร์จึงมีความสําคญั และมักใช้เป็นตัวบันทกึข้อมูล

ลกัษณะการเรียงฟันของผู้ป่วยที*มีความคงทนถาวร ปัจจุบัน ผู้ป่วยที*มีทาํการจัด

ฟัน 1 คนจําเป็นต้องพมิพ์ฟันอย่างน้อย 3 ครั.ง ก่อน ระหว่างและหลงัการรักษา 

และตามพรบ.สถานพยาบาลได้ออกมาใหม่ว่า ข้อมูลผู้ป่วยตลอดจน แบบจําลอง

ฟันปูนปลาสเตอร์ของผู้ป่วยแต่ละรายจะต้องเกบ็ไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 10 ปี ซึ*ง

ทนัตแพทย์จะมีข้อมูลแบบจําลองฟันปูนปลาสเตอร์ของผู้ป่วยเป็นจํานวนมาก
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Introduction
มรีะบบการใหบ้รกิารแปลงและวเิคราะหแ์บบจําลองฟัน 3 มติ ิที�มคีวาม
ใกลเ้คยีงกบังานในบทความนี  ซึ�งเปิดใหบ้รกิารเชงิพาณชิย ์ไดก้ารการ
บรกิารแบบจําลองฟันดจิทิลั 3 มติ ิโดย 3M Unitek, ซึ�งไดร้ับอนุญาติ
ใหเ้ป็น Distributor เพยีงเจา้เดยีวจากบรษิัท GeoDigm Corporation. 
ซึ�งเป็นผูใ้หบ้รกิารผลติภณัฑแ์ละบรกิารสําหรับแบบจําลองฟันดจิทิลัใน
ตลาดจัดฟันในอเมรกิาเหนอื อยา่งไรก็ตาม ปัญหาเรื�องของราคา และ
ความไมส่ะดวกในการสง่แบบจําลองฟันปนูปลาสเตอรไ์ปยงัผูใ้หบ้รกิาร
จงึไมเ่ป็นที�สนใจของทนัตแพทยใ์นบา้นเรามากนัก ดงันั นระบบสําหรับ
จัดเก็บและวเิคราะหแ์บบจําลองฟันดจิทิลั 3 มติ ิที�นําเสนอนี จงึไดถ้กู
พัฒนาเพื�อรองรับการใหบ้รกิารทางดา้นขอ้มลูแลลจําลองฟันดจิทิลัใน 3 
มติใินประเทศไทย และประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
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Services

แสดงภาพรวมระบบสําหรับจัดเก็บและวเิคราะหแ์บบจําลองฟันดจิทิัล 3 มติ ิ
(AnaDent3D) 
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Proposed 

Techniqueบทตวามนี=นําเสนอ ระบบสาํหรบัจดัเก็บและวเิคราะหแ์บบจาํลองฟนัดจิทิลั 3 มติ ิ
ซึ-งประกอบไปดว้ย 3 สว่นสาํคญั ไดแ้ก ่ระบบจดัเก็บ สื-อสาร และวเิคราะหแ์บบ
จาํลองฟนัดจิทิลั 3 มติ ิ สาํหรบัระบบจดัเก็บไดพ้ฒันาขึ=นดว้ยภาษา PHP, ระบบ
จดัการฐานขอ้มลู MySQL และโปรแกรมเวปเซริฟ์เวอร ์ Apache สาํหรบั
โปรแกรมวเิคราะหแ์บบจาํลองฟนัดจิทิลั 3 มติ ิพฒันาขึ=นดว้ยภาษา C++ และ
ไลบราล ีOpenGL

AnaDent3D DatabaseData for Communications AnaDent3D Viewer
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ระบบจัดเกบ็ข้อมูลแบบจําลองฟันดจิิทลั 3 มิติ

ทันตแพทยส์ง่แบบจําลองฟันมาทําการแสกนพรอ้มใหข้อ้มลูเบื องตน้เกี�ยวกบัแบบจําลองฟัน และความ
ตอ้งการ จากนั นจงึนําไปแสกน ดว้ยเครื�องแสกน 3 มติ ิ(Optical/Laser Scanner) แลว้นําขอ้มลูดังกลา่วไปไว ้

ในระบบ ผูใ้ชห้รอืทันตแพทยส์ามารถ Login และดําเนนิการกบัขอ้มลูของผูป้่วยแตล่ะรายของตนเองได ้
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AnaDent3D 
Database

AnaDent3D Database

Flowchart ของการเขา้ถงึขอ้มลูใน
ระบบสําหรับจัดเก็บและวเิคราะหแ์บบ
จําลองฟันดจิทิัล 3 มติ ิ
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2D Patient Images
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File from 

AnaDent3D Viewer

Patient 

Analysis Result
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3D Dental Model
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Data for Communications

ในการสื*อสารข้อมูลแบบจําลองฟันดจิิทลั 3 มติิ จะแบ่งการสื*อสารตาม

ประเภทของข้อมูลเป็น 3 ประเภทได้แก่ 
ไฟล ์STL (Stereolithographic format) ที-มคีวามละเอยีดสงู สําหรับ
ใชก้บัโปรแกรมการวเิคราะหแ์บบจําลองฟัน AnaDent3D Viewerจัดเก็บแบบ
ไบนาร ีจงึมขีนาดเล็กโดยระบบจะจัดเตรยีม โปรแกรมสําหรับวเิคราะหแ์บบ
จําลองฟันดจิทิัล 3 มติ ิไวใ้ห ้สมาชกิ เพยีงแต ่Download ไฟล ์STL มาไวท้ี�
เครื�องของ Client แลว้ใชโ้ปรแกรมสําหรับวเิคราะหแ์บบจําลองฟันดจิทิัล 3 มติ ิที�ระบบจัดเตรยีมไวใ้ห ้
Download มาทําการวเิคราะหไ์ดต้ามตอ้งการผลการวเิคราะหท์ี�ไดบ้างสว่น สามารถบันทกึ แลว้ Upload 
ขอ้มลูผลการวเิคราะหไ์ปไวท้ี�ระบบจัดเก็บที�ไดก้ลา่วถงึในชว่งตน้ได ้

ไฟล ์VRML (Virtual Reality Machine Language) มคีวามละเอยีดสงู ใชส้ําหรับการแสดงผลภาพใน 
3 มติ ิผา่นเวปบราวเซอร ์อาท ิInternet Explorer โดยผูใ้ชไ้มจ่ําเป็นที�จะตอ้ง Download ไฟลม์าไวท้ี�เครื�อง
กอ่น เป็นไฟลท์ี�มกีารจัดเก็บประเภท ASCIIจงึเป็นไฟลท์ี�มขีนาดใหญ ่สามารถเปิดดว้ย Web browser ที� 
Install Plugin สําหรับ VRML โดยผูใ้ชง้านสามารถ Interact กบัขอ้มลูใน 3 มติไิด ้เชน่ หมนุ ขยายและ
เคลื�อนที�

ไฟล ์STL (Stereolithographic format) ที-มคีวามละเอยีดตํ-า จัดเก็บแบบไบนาร ีสําหรับใชใ้นการ
แสดงผลบนเครื�องมอืสื�อสารแบบพกพา หรอืมอืถอื โดยในมอืถอืจะตอ้งมโีปรแกรมที�สามารถเปิดขอ้มลู STL 
install ไวแ้ลว้ ซึ�งระบบสําหรับจัดเก็บ, สื�อสาร และวเิคราะหแ์บบจําลองฟันดจิทิัล 3 มติ ิไดจ้ัดเตรยีม 
โปรแกรมเปิด STL และแสดงขอ้มลู 3 มติ ิไวใ้หใ้นรปูของ CAB file ที�สมาชกิสามารถ Download มา install 
ลงบนอปุกรณ์มอืถอืได ้ซึ�งขณะนี  CAB file ดังกลา่ว จะรองรับกบัอปุกรณ์มอืถอืที�ม ีOS เป็น Window Mobile 

Data for 
Communication

s
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View 3D Dental Model via Internet Explorer

VRML 

Format
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STL Low Resolution on Mobile
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AnaDent3D Viewer

ระบบสําหรับจัดเก็บและวเิคราะหแ์บบจําลองฟันดจิทิัล 3 มติ ิ
จะจัดเตรยีมโปรแกรมวเิคราะหแ์บบจําลองฟันดจิทิัลใน 3 มติ ิ
(AnaDent3D Viewer) ไวใ้ห ้โดยผูใ้ชท้ี�เป็นสมาชกิสามารถ 
download มาใชง้านไดท้ี�เครื�องของตนเอง สําหรับการ
วเิคราะหแ์บบจําลองฟันดจิทิัล 3 มติ ิโปรแกรมจะมคีวาม
สามารถในการวเิคราะหห์ลกัๆ ดงัตอ่ไปนี 

� การตรวจสอบการยื-นของฟนัหนา้หรอืความลกึในการสบฟนั
� การตรวจสอบการสบฟนัดา้นบดเคี=ยว
� การวดัและวเิคราะหแ์บบจาํลองฟนัดจิทิลัในสามมติ ิ
� การตอ่ฐานแบบจาํลองฟนัเสมอืนจรงิ

AnaDent3D 
Viewer
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Anadent3D Viewer 
(Free for Member)

GUI ของโปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูแบบจําลองฟันดจิทิัล 3 มติ ิ(AnaDent3D Viewer) 
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Anadent3D Viewer

ฟังก์ชันตรวจสอบการยื)นของฟันหรือความลกึการสบฟัน 
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เช็คการสบฟันในแนว
Occlusal Contact Checking

Overjet/Overbite/
Occlusal Contact Checking 

Colored-coding of the 
contact surface 
and can varies on 
contact strength.

Anadent3D Viewer

ฟังก์ชันการตรวจสอบการสบฟันด้านบดเคี-ยว
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Bolton Analysis & Measurement เปลี-ยนวธิกีารวดั
แบบเดมิๆ ดว้ย

ระบบดจิทิลั

Change from  

Manual to 

Computerized 

Measurement
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Bolton AnalysisBolton Analysis on Digital Dental Modelon Digital Dental Model
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ตอ่ฐานแบบจําลองฟันดจิทิัล

Create Dental Base

Virtual Base Construction

การสร้างฐานแบบจําลองฟันเสมือนจริง 3 มิติ
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Resul

t
จากการสอบถามความคดิเห็นของทันตแพทย ์จากการอบรม
เชงิปฎบิตักิาร AnaDent3D พบวา่ 90% ของทันตแพทยพ์งึ
พอใจกบัระบบจัดเก็บและวเิคราะหแ์บบจําลองฟันดจิทิัล 3 มติ ิ
วา่มปีระสทิธภิาพ ลดภาระในการจัดเก็บแบบจําลองฟัน
ปนูปลาสเตอร ์ชว่ยวเิคราะหแ์ละเก็บขอ้มลูแบบจําลองฟัน
ดจิทิัลใน 3 มติไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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DISCUSSIONS & CONCLUSION

สําหรับระบบสําหรับจัดเก็บและวเิคราะหแ์บบจําลองฟันดจิทิัล 3 มติ ิ นอกจากจะชว่ย
แกป้ัญหาในเรื�องของการจัดเก็บ ตลอดจนการวเิคราะหแ์บบจําลองฟันดจิทิัลใน 3 มติ ิ
แลว้ การนําขอ้มลูเขา้สูร่ะบบแมข่า่ยที�มฐีานขอ้มลูของทันตแพทยแ์ละผูป้่วย จะชว่ย
ในเรื�องของการสบืคน้ขอ้มลูในกรณีที�มขีอ้มลูแบบจําลองฟันจํานวนมาก และในผูป้่วย
แตล่ะ่รายที�มาทําการรักษา ก็จะมแีบบจําลองฟันในแตล่ะชว่งเวลาอกีดว้ย ดงันั นระบบ
ในบทความนี  จงึจะชว่ยใหก้ารสบืคน้ขอ้มลู การวเิคราะหเ์ป็นไปอยา่งรวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนลดเนื อที�ในการจัดเก็บแบบจําลองฟันปนูปลาสเตอรอ์กีดว้ย 
อยา่งไรก็ตาม จากการสอบถามความคดิเห็นของทันตแพทย ์ จากการอบรมเชงิปฎบิตั ิ
การ AnaDent3D พบวา่ 90% ของทันตแพทยพ์งึพอใจกบัระบบจัดเก็บและวเิคราะห์
แบบจําลองฟันดจิทิัล 3 มติ ิ และอกี 10% ยังคงไมม่ั�นใจในเรื�องของความปลอดภยั
ของขอ้มลูผูป้่วย จงึเห็นควรใหม้กีารตดิตั  งระบบนี  กบัระบบ Intranet ในโรงพยาบาล
ใหญ่ๆ  แทนการเปิด Public นอกจากนี ทันตแพทยย์ังใหค้วามเห็นวา่การใชง้านของ
โปรแกรมวเิคราะหฯ์ ยังตอ้งอาศยัความชํานาญ และตอ้งการนักเทคนคิในการใช ้
โปรแกรมวเิคราะหด์งักลา่วอกีดว้ย
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Applications

Personal Identification using Dental Evident
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Applications

In the case of traveling outside country,  the record of dental model might 
be able to help identification in the case of disaster.
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Applications

Connect to AlignBracket3D Software
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Applications

Connect to CephSmile Software
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Applications

A lot of dental casts can applied for analyze the  mal-occlusion of Thai people 
from different regions, and could lead to solve Thai people ’s dental health . 

Overbite

Occlusal Contact Checking

Overjet
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