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3. ส!วนแสดงข%อม'ลภาพฟ*นและภาพแบบจ�าลองฟ*น

ของผ'%ป-วย 2 และ 3 ม�ต� 
4. การแสดงข%อม'ลท�นตกรรมเพ./อพ�ส'จน�ต�วบ	คคล
5. ออกแบบการทดลอง
6. บทสร	ป



  

บทน าบทน า

การว�เคราะห�แบบจ�าลองฟ*น ถ.อว!าเป3นส!วนหน4/งของการวางแผนการจ�ดฟ*น 
ซ4/ง แต!ก!อนน�6น การว�ดขนาดฟ*นแต!ละซ�/ ต%องใช%ไม%บรรท�ดเวอร�เน�ยร�ว�ด ซ4/งย	!ง
ยากเส�ยเวลามากซ4/งต!อมาได%ใช%การถ!ายร'ปแบบจ�าลองฟ*นเป3นภาพด�จ�ตอล 
สองม�ต�แล%วน�าภาพไปว�ดขนาดฟ*นแต!ละซ�/ก�บว�ดความกว%างความส'งส!วนโค%ง
ฟ*นโดยใช%โปรแกรมคอมพ�วเตอร�ว�เคราะห�แบบจ�าลองฟ*น 

ต!อมาได%ม�การพ�ฒนาโปรแกรมว�เคราะห�แบบจ�าลองฟ*นสามม�ต�ข46นเพ./อ
ว�เคราะห�ภาพแบบจ�าลองฟ*น 3 ม�ต�ในร'ปไฟล� STL จากเคร./อง Optical 3D 
Scanner หร.อจากเคร./อง Conebeam CT Scan เพ./การว�เคราะห�ได%

นอกจากน�6ม�การน�าแบบจ�าลองฟ*นไปใช%ในงานท�นตน�ต�เวช เพ./อพ�ส'จน�ต�ว
บ	คคลผ'%กระท�าความผ�ดโดยว�เคราะห�ล�กษณะร!องรอยการท�าร%ายท�/เกNบได%
จากผ'%เส�ยช�ว�ต เป3นต%น 



  

การว�ดขนาดฟ"นการว�ดขนาดฟ"น



  

ป"ญหาในส&วนท'(เก'(ยวก�บแบบจ าลองฟ"นป"ญหาในส&วนท'(เก'(ยวก�บแบบจ าลองฟ"น

1. สถานพยาบาลต%องเกNบร�กษาไว%อย!างน%อย 5-10 ปT 
ท�าให%ม�แบบพ�มพ�ฟ*นสะสมมากข46น

2. การส.บค%นและเข%าถ4งเข%าถ4งฐานข%อม'ลแบบจ�าลอง
ฟ*นเพ./อน�าไปใช%ในการร�กษา และการว�จ�ยต%องใช%
เวลาส.บค%นและเข%าถ4งนานข46นเม./อข%อม'ลทว�จ�านวน
มากข46น

3. การน�าแบบจ�าลองฟ*นออกมาใช%ในการศ4กษาและ
ว�จ�ยบ!อยอาจท�าให%แบบจ�าลองฟ*นแตกห�กเส�ยหาย
เพราะการกระทบกระท�/งก�นได%



  

การบ�นท*กข�อม�ลทางท�นตกรรมการบ�นท*กข�อม�ลทางท�นตกรรม
เพ�(อการพ�ส�จน
ต�วบ�คคลเพ�(อการพ�ส�จน
ต�วบ�คคล



  

ป"ญหาท'(เก'(ยวก�บฐานข�อม�ลทางท�นตป"ญหาท'(เก'(ยวก�บฐานข�อม�ลทางท�นต
กรรมเพ�(อการพ�ส�จน
ต�วบ�คคลกรรมเพ�(อการพ�ส�จน
ต�วบ�คคล

1. การขาดมาตรฐานระบบเอกสาร และ คอมพ�วเตอร�ท�/ใช%
บ�นท4กก�บระบบจ�ดเกNบข%อม'ลท�นตกรรมท�/เหมาะก�บงาน
ด%านน�ต�เวชศาสตร�

2. ความไม!สมบ'รณ�ของข%อม'ลท�นตกรรมท�/ได%ร�บการ
บ�นท4กไว%

3. เอกสารท�/เก�/ยวข%องม�จ�านวนมากและซ6�าซ%อนท�าให%
ท�าให%ต%องใช%เวลานานในการด�าเน�นการท�าให%เก�ด
ความผ�ดพลาดได%ง!าย

4. ป*ญหาการขาดแคลนบ	คลากรท�/ม�ความเช�/ยวชาญ



  

ส&วนประกอบแบบฐานข�อม�ลจ าลองฟ"นส&วนประกอบแบบฐานข�อม�ลจ าลองฟ"น

1. ส!วนลงทะเบ�ยน
2. ส!วนแสดงข%อม'ลผ'%ป-วย 
3. ส!วนแสดงข%อม'ลภาพฟ*นก�บแบบจ�าลองฟ*นผ'%ป-วย 

2และ 3 ม�ต�
4. ส!วนแสดงข%อม'ลการว�เคราะห�แบบจ�าลองฟ*น 3 ม�ต�
5. ส!วนบ�นท4กและแสดงข%อม'ลท�นตกรรมเพ./อพ�ส'จน�ต�ว

บ	คคล



  

ส&วนการลงทะเบ'ยนส&วนการลงทะเบ'ยน



  

ส&วนการแสดงข�อม�ลผ��ป-วยส&วนการแสดงข�อม�ลผ��ป-วย



  

ส&วนแสดงข�อม�ลภาพฟ"นและภาพส&วนแสดงข�อม�ลภาพฟ"นและภาพ
แบบจ าลองฟ"นของผ��ป-วย แบบจ าลองฟ"นของผ��ป-วย 2 2 ม�ต�ม�ต�  



  

ส&วนแสดงข�อม�ลภาพฟ"นและภาพส&วนแสดงข�อม�ลภาพฟ"นและภาพ
แบบจ าลองฟ"นของผ��ป-วย แบบจ าลองฟ"นของผ��ป-วย 3 3 ม�ต�ม�ต�  



  

ส&วนแสดงข�อม�ลการว�เคราะห
ส&วนแสดงข�อม�ลการว�เคราะห

แบบจ าลองฟ"น แบบจ าลองฟ"น 3 3 ม�ต�ม�ต�



  

การแสดงข�อม�ลท�นตกรรมการแสดงข�อม�ลท�นตกรรม
เพ�(อพ�ส�จน
ต�วบ�คคลเพ�(อพ�ส�จน
ต�วบ�คคล

ข%อม'ลทางท�นตกรรมเพ./อการพ�ส'จน�ต�วบ	คคล ประกอบด%วย
1. Dental ID เป3นการบ�นท4กข%อม'ลทางท�นตกรรมเพ./อพ�ส'จน�ต�ว

บ	คคลจากฟ*นแต!ละซ�/ซ4/งประกอบด%วย
รห�สปฐมภ'ม� (Primary Codes) ท�/บอกล�กษณะของฟ*น
แต!ละซ�/
รห�สท	ต�ยภ'ม� (Secondary Codes) ท�/ จะเต�มต!อท%าย
ข%อม'ลปฐมภ'ม�

2. Dental Rec เป3นการบ�นท4กข%อม'ลทางท�นตกรรมเพ./อพ�ส'จน�
ต�วบ	คคลจากล�กษณะของฟ*นโดยรวม ซ4/งประกอบด%วย

บ�นท4กท�นตกรรม (Dental Record)
ข%อม'ลทางท�นตกรรมอ./นๆ (Other Dental Record)



  

รห�สปฐมภ�ม� รห�สปฐมภ�ม� (Primary Codes)(Primary Codes) 

1. M ส�าหร�บผ�วฟ*นด%านใกล%กลาง (Mesial Surface)
2. O ส�าหร�บผ�วฟ*นด%านบดเค�6ยว (Occlusal Surface) 
3. D ส�าหร�บผ�วฟ*นด%านไกลกลาง (Distal Surface)
4. F ส�าหร�บผ�วฟ*นด%านช�ดร�มฝTปาก (Facial Surface) 
5. L ส�าหร�บผ�วฟ*นด%านล�6น (Lingual Surface)
6. I ส�าหร�บผ�วฟ*นด%านต�ด (Incisal Surface) 
7. C ส�าหร�บครอบฟ*นแบบต�ดแน!น (Crown) 
8. U ส�าหร�บกรณ�ท�/ฟ*นย�งไม!งอก (Unerupted) 
9. V ส�าหร�บฟ*นท�/ย�งไม!ผ!านการอ	ดการกรอ (Virgin)

10. X ส�าหร�บฟ*นท�/โดนถอนออกไป
11. J ส�าหร�บฟ*นท�/หายไปหล�งจากท�/เส�ยช�ว�ตแล%ว
12. # ส�าหร�บกรณ�ท�/ไม!ม�ข%อม'ล 



  

รห�สท�ต�ยรห�สท�ต�ยภ�ม� ภ�ม� (Secondary Codes)(Secondary Codes)

1. A ส�าหร�บฟ*นม�ล�กษณะผ�ดปกต�ท�/ต%องระบ	ความผ�ดปกต�ด%วย
2. E ส�าหร�บการอ	ดฟ*นด%วยยาง Resin หร.อพลาสต�ก 
3. G ส�าหร�บการอ	ดฟ*นด%วยทองค�าหร.อโลหะม�ค!าเช!นทองค�า
4. H ส�าหร�บการท�/อ	ดฟ*นด%วยผงกระเบ.6อง Porcelain 
5. K ส�าหร�บการท�/ใช%ว�สด	อ	ดฟ*นช�/วคราว
6. N ส�าหร�บการอ	ดฟ*นด%วยโลหะราคาถ'ก เช!น เหลNกกล%า 
7. P ส�าหร�บการใส!ครอบฟ*นลอย (Pontic) ซ4/งรห�สปฐมภ'ม�ค.อ X
8. Q ส�าหร�บครอบฟ*นถอดได% (ต�6งแต! ¾ ของฟ*น) 
9. R ส�าหร�บการอ	ดคลองประสาทฟ*น (Root Canal) 

10. S กรณ�อ	ดฟ*นด%วยอาม�ลก�มเง�น (Silver Almalgam) 
11. T กรณ�ท�/เป3นฟ*นปลอมโดยรห�สปฐมภ'ม�ต%องเป3น X 
12. Z กรณ�ท�/ม�ฟ*นผ	ท�/ย�งไม!ได%อ	ด ฟ*นแตกฟ*นห�ก ฟ*นเก



  

ต�วอย&างการเข'ยนรห�สปฐมภ�ม�ต�วอย&างการเข'ยนรห�สปฐมภ�ม�--ท�ต�ยภ�ม�ท�ต�ยภ�ม�

1. MODFL-S ค.อฟ*นแท%ส!วน Mesial, Occlusal, Distal, Facial, 
Lingual ได%ร�บการอ	ดโดยใช%อาม�ลก�มเง�น (mesial occlusal 
distal facial lingual silver amalgam restoration)

2. MO-SB ค.อฟ*นน6�านมส!วน Mesial และ Occlusal ได%ร�บการอ	ด
โดยใช%อาม�ลก�ม (mesial occlusal silver amalgam in 
deciduous tooth)

3. MI-E ค.อฟ*นส!วน Mesial-Incisal ท�/ได%ร�บการอ	ดด%วย ยาง 
Resin

4. X ค.อฟ*นท�/ถ'กถอนออกไป
5. X-PN ฟ*นท�/ถ'กถอนออกไปซ4/งแทนท�/ด%วยครอบฟ*นลอยท�าจาก

โลหะไม!ม�ค!า เช!นเหลNกกล%า
6. MO-AZ ฟ*นส!วน Mesial Occlusal ท�/ผ�ดปกต� ม�ฟ*นผ	 ฟ*นเก



  

บ�นบ�นท*กท�นตกรรม ท*กท�นตกรรม (Dental Record)(Dental Record)

1.Extensive Dental Work ใส!ฟ*นปลอมท�6งปาก  
2.Lower Denture ใส!ฟ*นปลอมส�าหร�บกรามล!าง
3.Upper Denture ใส!ฟ*นปลอมส�าหร�บกรามบน
4.Partial Plate ใส!เพลตย4ดฟ*นปลอมบางส!วน
5.Dental X-Ray ภาพเอกซเรย�ฟ*น
6.No teeth ภาพต�วอย!างท�/ ไม!ม�ฟ*น
7.Hasmost teeth ม�ฟ*นเป3นส!วนใหญ! 
8.Brace ใส!เหลNกจ�ดฟ*น
9.Bridge ใส!สะพานฟ*น

10.Other อ./นๆ (โปรดระบ	)



  

ข�อม�ลทางท�นตกรรมอ�(นๆข�อม�ลทางท�นตกรรมอ�(นๆ
(Other Dental Record)(Other Dental Record)

1.Tilted mesially, distally, buccally (including protruding anterior teeth), 
lingually or palatally ฟ*นเอ�ยงไปทางด%านใกล%กลาง, ด%านไกลกลาง ด%านแก%ม, ซ4/ง
รวมถ4งกรณ�ฟ*นหน%าย./น [ฟ*นหน%าเหย�น], ด%านล�6น หร.อ ด%านเพดานปากเป3นต%น

2.Functional appliances e.g. bionator and palate expander, etc. เคร./องม.อท�/ใช%
ในงานท�นตกรรมในช!องปาก เช!น bionator และ เคร./องขยายเพดานปาก(Palate 
expander) และ อ./นๆ 

3.Root canal therapy completed, or not completed คลองประสาทฟ*นท�/ได%ร�บ
การร�กษาแล%ว หร.อ ย�งไม!ได%ร�บการร�กษา

4.Excessive occlusal wear wear due to tooth brushing(Bruxism) ฟ*นส4กกร!อน
เน./องจากส�ฟ*นผ�ดว�ธ�หร.อฟ*นกรามส4กกร!อนกว!าท�/ควร

5.Metal post in canal or retentive pins  ม�หม	ดย4ดหร.อ แท!งโลหะในคลอง
ประสาทฟ*น



  

ข�อม�ลทางท�นตกรรมอ�(นๆ ข�อม�ลทางท�นตกรรมอ�(นๆ ((๒๒))
(Other Dental Record (2)(Other Dental Record (2)

6.Severe bone loss, soft tissue pocketing, or recession กระด'กกรามและฟ*นส4ก
กร!อนอย!างร	นแรงจนท�าให%เหง.อกย	บ  ต%น

7.Rotated ฟ*นหม	นผ�ดจากต�าแหน!งท�/ควรเป3น
8.Pariapical pathology(granuloma,cyst,etc.) พยาธ�สภาพในเน.6อเย./อช!องปากเช!น 

ซ�สต� ก%อนเน.6อ ท�/อ�กเสบ แบบglanuloma 
9.Supranumeraly tooth or Retained root tip  ฟ*นเก�น 32 ซ�/ หร.อ ปลายรากฟ*นย./น

ออกมา 
10.Intrinsic staining e.g. mottling, tetracycline, etc. ฟ*นเปล�/ยนส� หร.อม�จ	ดส�

เน./องจากยาเตเตรไซคล�น หร.อ ด%วยเหต	อ./น
11.Overhang of restoration at gingival margin ส!วนเสร�มฟ*นไม!ให%ล%มค%างอย'!ท�/

เหง.อก 
12.Torus mandibularis or palatines (other exostosis)  กระด'กขากรรไกรล!างโปน

ท�/โคนล�6น (Torus Mandibularis)หร.อ กระด'กขากรรไกรบนโปนท�/เพดานปาก 
(Palatinus)

13.Retained amalgam or metal fragments embedded in tissue adjacent to 
the affected tooth or tooth vicinityเศษอาม�ลก�มอ	ดฟ*นค%างท�/เหง.อก และ 
เน.6อเย./ออ!อน 



  

ข�อม�ลทางท�นตกรรมอ�(นๆ ข�อม�ลทางท�นตกรรมอ�(นๆ ((๓๓))
(Other Dental Record (3)(Other Dental Record (3)

14.Blade implant or individual tooth implant (Metal implant, ceramic, etc) 
รากฟ*นเท�ยมพร%อมครอบฟ*น ท�6งแบบเซราม�กส� หร.อโลหะ

15.Shove-shaped incisor ฟ*นต�ดม�ล�กษณะเป3นพล�/ว [ฟ*นจอบ]
16.Implant subperiosteal  รากฟ*นเท�ยมชน�ดฝ*งล4กถ4งกระด'กกราม
17.Diastema  ฟ*นห!าง
18.Chipped  เศษฟ*นท�/แตกห�ก
19.Orthodontic band on tooth, archwire แถบยาง หร.อลวดโลหะเพ./อการจ�ดฟ*น
20.Surgically Placed wired, e.g. fracture repair procedures ลวดย4ดฟ*นท�/แตกร%าว

หล�งท�าศ�ลยกรรมช!องปาก



  

ออกแบบการทดลองออกแบบการทดลอง

● คล�กเล.อกฟ*นแล%วก�าหนดว!าจะบ�นท4กข%อม'ลฟ*น ในแบบฟ*นแท% (Permanent 
Tooth) หร.อ ฟ*นน6�านม (Deciduous tooth) ซ4/งระบบจะแสดงรห�สต�วเลขตาม
ความเหมาะสม ค.อ #11 - #48 ส�าหร�บฟ*นแท% และ #51 - #85 ส�าหร�บฟ*น
น6�านม

● ก�าหนด Primary Codes และ Secondary Codes ตามสภาพฟ*นแต!ละซ�/ ก!อน 
เซฟข%อม'ล

● บ�นท4กข%อม'ลเพ�/มเต�มถ%าเล.อก Secondary Codes เป3น A 



  

ออกแบบการทดลอง ออกแบบการทดลอง (2)(2)

● บ�นท4ก Data Record 
ส�าหร�บข%อม'ลล�กษณะ
พ�เศษของฟ*นช	ดน�6น

● บ�นท4ก Other Dental 
Information ส�าหร�บ
รายละเอ�ยด และ
ความผ�ดปกต� ของฟ*น
ช	ดด�งกล!าว (ถ%าม�) 



  

ผลการทดลองผลการทดลอง

● ฟ*นแท%ท�/ม�การเล.อกจะม�ส�ฟ�า ขณะท�/ ฟ*นน6�านมท�/ม�การเล.อกจะม�ส�แดง
● ผ'%ใช%งานฐานข%อม'ลสามารถลบแก%ไขได%



  

บทสร�ปบทสร�ป

การพ�ฒนาระบบฐานข%อม'ลแบบจ�าลองฟ*นเพ./อการพ�ส'จน�ต�วบ	คคล
น�6นแม%ท�าส�าเรNจในระด�บหน4/งแล%ว แต!จ�าเป3นต%องได%ร�บข%อเสนอ
แนะจากท%นตแพทย�ผ'%ช�านาญด%านการพ�ส'จน�ต�วบ	คคลจากข%อม'ล
ทางท�นตกรรม ว!า ต%องปร�บปร	งระบบฐานข%อม'ลส!วนใดบ%างเพ./อ
ให%ระบบการว�เคราะห�ทางท�นตกรรม แบบออนไลน� สมบ'รณ�ย�/งข46น 

นอกจากน�6 ในการพ�ฒนาข�6นต!อไปจะต%องม�ระบบว�เคราะห�ข%อม'ล
ทางท�นตกรรมเพ./อพ�ส'จน�ต�วบ	คคลในร'ป Web Application ท�/ม�
ข�6นตอนว�ธ�พ�เศษเพ./อเพ�/มความสามารถฐานข%อม'ลสามารถระบ	ต�ว
บ	คคลจากข%อม'ลทางท�นตกรรมได%โดยอ�ตโนม�ต�
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