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สัดส่วนความสวยงามของฟันหน้าบนหกซ่ีในประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและ
ความพงึพอใจของบุคคลทัว่ไปต่อความสวยงามของรอยยิม้ในสัดส่วนฟันหน้าบนหกซ่ีทีแ่ตกต่างกนั 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าสัดส่วนความกว้างของฟันหน้าบนในกลุ่มประชากรภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และศึกษาความพึงพอใจต่อค่าสดัส่วนฟันหนา้บนท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 140 คนจาก 5 จงัหวดัตวัแทนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดรั้บการถ่ายรูปฟันหนา้บน และตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อรอยยิม้ท่ีสวยงามในสดัส่วนฟันหนา้บน 4 แบบ (สดัส่วนทองค า สดัส่วนอาร์อีดีร้อยละ 70 สดัส่วนอาร์
อีดีร้อยละ 80 และสัดส่วนเพ่ิมข้ึน) พบวา่ค่าสดัส่วนฟันหนา้บนในเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติในทุกต าแหน่ง ยกเวน้ค่าสัดส่วนฟันเข้ียวดา้นขวาต่อฟันตดัซ่ีขา้งดา้นขวาท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p=0.03) โดยในเพศชายมีค่า 0.82 และเพศหญิงมีค่า 0.78 ส่วนความพึงพอใจของบุคคลทัว่ไปต่อรอยยิม้ท่ีสวยงาม
ในสัดส่วนฟันหนา้บน 4 แบบมีค่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.054) โดยภาพรอยยิม้ท่ีสัดส่วนอาร์อีดี
ร้อยละ 70 ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด และสดัส่วนอาร์อีดีร้อยละ 80 ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to measure the proportion of maxillary anterior teeth in a group of Northeastern 
population of Thailand and studied esthetic satisfaction of laypersons on a smile with difference anterior teeth proportions. 
One hundred and forty subjects, representative from 5 provinces of Northeastern region were taken an anterior teeth 
photograph and asked for answering the satisfaction level related to 4 difference types of anterior teeth proportion (Golden 
proportion, 70%RED, 80%RED and Increasing proportion). The study revealed that all proportions in both male and female 
was no statistically significant difference except the proportion of right canine to right lateral was statistically significant 
difference (p=0.03) which was 0.82 in male and 0.78 in female. The esthetic satisfaction level of laypersons in 4 different 
types of anterior teeth proportions was no statistically significant difference (p=0.054). The 70%RED picture had the highest 
satisfaction level. In contrast 80%RED picture had the lowest level.  

 
ค าส าคญั: สดัส่วนฟันหนา้บน ความพึงพอใจต่อสดัส่วนฟันหนา้ 
Keywords: Proportion of maxillary anterior teeth, Satisfaction on anterior teeth proportion  
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
** อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
*** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทน า 
ปัจจุบนัการบูรณะทางทนัตกรรมไดมุ่้งเนน้เร่ืองความสวยงามมากข้ึน โดยท่ีผ่านมามีการแนะน าแนวทางการ

บูรณะฟันหนา้บนโดยอิงตามค่าสัดส่วนของฟันหนา้บนท่ีเหมาะสมในดา้นความสวยงาม และตามค่าสัดส่วนท่ีพบได้
จริงในฟันธรรมชาติ  (Torres, 1970; Levin, 1978 ; Ricketts, 1982 ; Ahmad, 1998) เช่นสัดส่วนทองค า (Golden 
proportion) สัดส่วนโกลเด้น เปอร์เซ็น เทจ (Golden percentage) และสัดส่วนอาร์อี ดี  (Recurring esthetic dental 
proportion: RED) เป็นตน้ ซ่ึงใชห้ลกัการค านวณทางคณิตศาสตร์ โดยน าค่าความกวา้งของฟันท่ีอยูด่า้นไกลกลาง หาร
ดว้ยความกวา้งของฟันท่ีอยูด่า้นใกลก้ลาง ก าหนดใหค้่าสดัส่วนฟันเป็นค่าคงท่ีและเกิดซ ้ า หมายถึงเป็นค่าสดัส่วนเดียวท่ี
ใชใ้นสดัส่วนฟันตดัซ่ีขา้งต่อฟันตดัซ่ีกลาง และฟันเข้ียวต่อฟันตดัซ่ีขา้ง โคยค่าสดัส่วนท่ีมีการน าเสนอในปัจจุบนันั้นจะ
มีความแตกต่างกนัไป เช่น ทฤษฎีสัดส่วนทองค าจะมีค่าสัดส่วนท่ี 0.618 หรือประมาณร้อยละ 62 (Levin, 1978) ส่วน
ทฤษฏีสัดส่วนอาร์อีดีจะมีค่าอยู่ระหว่างร้อยะละ 66-78 เป็นตน้ ซ่ึงตามค่าสัดส่วนอาร์อีดีนั้ น ทันตแพทยจ์ะเป็นผู ้
ก าหนดค่าสดัส่วนฟันหนา้บนวา่ควรมีค่าอยูท่ี่เท่าใด โดยพิจารณาตามรูปร่างและใบหนา้ของแต่ละบุคคล (Ward, 2001) 
เพ่ือให้ความกวา้งของฟันหน้าบนในแต่ละซ่ีมีความสวยงามและกลมกลืนกนั (Lombardi, 1973; Levin, 1978; Ward, 
2001) แต่เม่ือน าไปใชใ้นทางคลินิกกลบัพบว่า สามารถใชไ้ดก้บักลุ่มประชากรบางกลุ่มเท่านั้น เน่ืองจากเช้ือชาติและ
เพศมีผลต่อรูปร่างและลกัษณะของฟัน (Hasanreisoglu et al., 2005)  

จากการศึกษาสัดส่วนฟันหนา้บนในกลุ่มประชากรจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ค่าสดัส่วนมีลกัษณะค่อยๆเพ่ิมข้ึน
จากดา้นใกลก้ลางไปดา้นไกลกลาง กล่าวคือสดัส่วนความกวา้งของฟันตดัซ่ีขา้งต่อฟันตดัซ่ีกลางมีค่า 0.7 หรือประมาณ
ร้อยละ 70 นอ้ยกวา่ค่าสดัส่วนความกวา้งของฟันเข้ียวต่อฟันตดัซ่ีขา้งซ่ึงมีค่าท่ี 0.8 หรือประมาณร้อยละ 80 เรียกลกัษณะ
น้ีวา่สัดส่วนเพ่ิมข้ึน หรือ Increasing proportion (กุลวรา และคณะ, 2558) แตกต่างจากทฤษฎีอ่ืน ซ่ึงส่วนมากรายงาน
สัดส่วนเป็นค่าคงท่ีและเกิดซ ้ า ในการบูรณะฟันให้สวยงามนอกเหนือจากลกัษณะท่ีดูเป็นธรรมชาติแลว้ ควรค านึงถึง
ความพึงพอใจของผูป่้วยต่อรูปร่างฟันร่วมดว้ย จากการศึกษาของ Mcleod et al. (2011) พบวา่ผูป่้วยมีแนวคิดดา้นความ
สวยงามท่ีแตกต่างจากทันตแพทย ์นอกจากน้ีเช้ือชาติและวฒันธรรมยงัส่งผลต่อการรับรู้ความสวยงามของรอยยิ้มท่ี
แตกต่างกัน การศึกษาน้ีท าการศึกษาถึงค่าสัดส่วนฟันหน้าบน 6 ซ่ี ในกลุ่มประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทัว่ไปต่อค่าสดัส่วนฟันหนา้บนท่ีแตกต่างกนั เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวางแผนการรักษาใน
การบูรณะฟันหนา้บนใหส้วยงามตามลกัษณะธรรมชาติและผูป่้วยมีความพึงพอใจสูงสุด  

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาค่าสัดส่วนความกวา้งของฟันตดัซ่ีขา้งต่อฟันตดัซ่ีกลาง และค่าสัดส่วนความกวา้งของฟันเข้ียว
ต่อฟันตดัซ่ีขา้ง ในฟันหนา้บนของกลุ่มประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือช่วงอาย ุ18-35 ปี 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือช่วงอายุ 18-35 ปี ต่อสัดส่วนความ
กวา้งในฟันหนา้บนท่ีค่าสดัส่วนทองค า สดัส่วนอาร์อีดีร้อยละ 70 สดัส่วนอาร์อีดีร้อยละ 80 และสดัส่วนเพ่ิมข้ึน 

 
วธีิการวจิยั 

1) รูปแบบงานวจิยัและข้อพจิารณาด้านจริยธรรม 
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง (Cross-sectional analytical research) ผ่านการ

พิจารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น เลขท่ีโครงการ HE592219  
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2) ประชากรทีศึ่กษาและขนาดตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 18-35 ปี  และมี ภู มิล าเนาจากจังหวัดตัวแทน 5 จังหวัดใน เขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือไดแ้ก่ จงัหวดัเลย นครพนม ขอนแก่น อุบลราชธานี และนครราชสีมา จงัหวดัละ 28 คน รวมทั้ง 
หมด 140 คน โดยมีลกัษณะตามเกณฑ์ได้แก่ มีฟันหน้าบนครบทุกซ่ี มีการเรียงตวัของฟันหน้าบนท่ีดี ไม่มีรอยโรค
บริเวณฟันหนา้บนไม่เคยไดรั้บการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันมาก่อน มีการสบฟันปรกติและยนิยอมเขา้ศึกษา โดยท า
การสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากมหาวิทยาลยัประจ าจงัหวดัและมหาวิทยาลยัราชภฏัประจ าจงัหวดัดงัแสดงในตารางท่ี 1 
โดยกลุ่มตวัอย่างจะไดรั้บค าช้ีแจงเก่ียวกับโครงการวิจัย สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ และลงช่ือยินยอมเขา้ร่วมโครงการ 
หลงัจากนั้นจึงจะไดรั้บการถ่ายรูปฟันหนา้บนและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกบัสดัส่วนฟันหนา้บน  

 

ตารางที ่1 แสดงรายช่ือมหาวทิยาลยัประจ าจงัหวดั และมหาวทิยาลยัราชภฏัประจ าจงัหวดั และจ านวนอาสาสมคัร 

 
3) การเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.1) การหาค่าสดัส่วนฟันหนา้บน 
เม่ือกลุ่มตวัอยา่งลงช่ือยินยอมเขา้ร่วมโครงการและผ่านเกณฑค์ดัเลือกแลว้ จะไดรั้บการถ่ายรูปฟัน

หนา้บนดว้ยกลอ้ง DLSR ยี่ห้อ Canon พร้อมมาโครเลนส์และแฟลช ร่วมกบัการใส่เคร่ืองมือดึงร้ังกระพุงแกม้ จากนั้น
ภาพถ่ายจะถูกโอนข้อมูลจากกล้องถ่ายรูปเข้าสู่คอมพิวเตอร์ และใช้เคร่ืองมือวดัในโปรแกรมโฟโต้ชอป (Adobe® 
Photoshop® CS5 extended version 12.0.3 x32) วดัความกวา้งของฟัน โดยก าหนดต าแหน่งจุดนอกสุดของตวัฟันดา้นซา้ย
และขวาท่ีเป็นบริเวณก่ึงกลางจุดสัมผสัระหวา่งฟัน ตั้งแต่ฟันเข้ียวดา้นขวาถึงฟันเข้ียวดา้นซา้ย (ภาพท่ี 2) ท าการบนัทึกค่า
ความกวา้งของฟันหนา้บนทั้ง 6 ซ่ี โดยการวดัในแต่ละต าแหน่งจะท าทั้งหมด 3 คร้ังนบัเป็น 1 รอบ วดัทั้งหมด 3 รอบ แต่ละ
รอบห่างกนั 1 สปัดาห์  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที ่1  แสดงภาพถ่ายฟันหนา้บน ร่วมกบัวตัถุอา้งอิงทรงกลมท่ีทราบขนาด 

ตวัแทนจงัหวดั มหาวทิยาลยัประจ าจงัหวดั มหาวทิยาลยัราชภัฏประจ าจงัหวดั จ านวน(คน) 
เลย - มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 28 
นครพนม มหาวทิยาลยันครพนม - 28 
ขอนแก่น มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ศูนยข์อนแก่น 28 
อุบลราชธานี มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 28 
นครราชสีมา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 28 

- 843 -



  MMP8-4 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2  แสดงตวัอยา่งการวดัความกวา้งของฟันหนา้บนทั้ง 6 ซ่ี 
 

จากนั้ นน าค่าความกวา้งของฟันแต่ละซ่ีท่ีได้จากการวดัทั้ ง 3 รอบมาหาค่าเฉล่ีย และค านวนหาค่า
สดัส่วนฟัน โดยน าความกวา้งของฟันตดัซ่ีขา้งหารดว้ยความกวา้งของฟันตดัซ่ีกลาง จะไดค้่าสัดส่วนความกวา้งของฟันตดั
ซ่ีขา้งต่อฟันตดัซ่ีกลาง และน าความกวา้งของฟันเข้ียวหารดว้ยความกวา้งฟันตดัซ่ีขา้ง จะไดค้่าสัดส่วนฟันเข้ียวต่อฟันตดัซ่ี
ขา้ง ท าเช่นน้ีทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา จะไดค้่าสดัส่วนฟันหนา้บน 4 คู่ ท าการบนัทึกค่าสดัส่วนฟันหนา้บน 

3.2) การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรอยยิม้ท่ีสวยงามในสดัส่วนฟันหนา้บนหกซ่ีท่ีแตกต่างกนั 
 แบบสอบถามประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจ และรูปรอยยิ้มในสัดส่วนฟันหน้าบนท่ี
แตกต่างกนั 4 แบบ (ภาพท่ี 3) ไดแ้ก่ รอยยิม้ตามสัดส่วนทองค าหรือภาพ A  รอยยิม้ตามสัดส่วนอาร์อีดีร้อยละ 70 หรือภาพ 
B รอยยิม้ตามสัดส่วนอาร์อีดีร้อยละ 80 หรือภาพ C และรอยยิม้ตามสัดส่วนเพ่ิมข้ึน หรือภาพ D โดยกลุ่มตวัอยา่งมีเวลาใน
การตอบแบบสอบถาม 15 นาที การสอบถามความพึงพอใจนั้นจะเป็นการดูภาพรอยยิม้แต่ละภาพและให้คะแนนความความ
พึงพอใจระดบัคะแนน 1 ถึง 4 โดย 1 คือพึงพอใจน้อย 2 คือ พึงพอใจปานกลาง 3 คือพึงพอใจมาก และ 4 คือพึงพอใจมาก
ท่ีสุด โดยการตอบแบบสอบถามนั้นไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบัความพึงพอใจและสามารถใหค้ะแนนแต่ละรูปซ ้ ากนัได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3   แสดงภาพรอยยิม้ตามสัดส่วนฟันหนา้บนทั้ง 4 แบบ ไดแ้ก่ภาพ A (รอยยิม้ตามสัดส่วนทองค า) ภาพ B (รอยยิม้                                                                                             

ตามสัดส่วนอาร์อีดีร้อยละ 70) ภาพ C (รอยยิ้มตามสัดส่วนอาร์อีดีร้อยละ 80) และภาพ D (รอยยิ้มตามสัดส่วน
เพ่ิมข้ึน) 
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การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 ขอ้มูลค่าสัดส่วนฟันหนา้บนทั้ง 4 คู่มาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และช่วงความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 โดยใช้สถิติพรรณนา เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศโดยใช้สถิติ Independent Sample T-Test และหา
ความแตกต่างระหวา่งสดัส่วนฟันดา้นซา้ย และดา้นขวาในต าแหน่งเดียวกนัโดยใช ้Pair T-Test 
 ขอ้มูลค่าคะแนนความพึงพอใจต่อรอยยิ้มท่ีสวยงามในสัดส่วนฟันทั้ ง 4 แบบมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และช่วงความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยใชส้ถิติพรรณนา และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
ในสดัส่วนฟันหนา้บนทั้ง 4 แบบโดยใชส้ถิติ Kruskal-Wallis Test 
 
สถานทีแ่ละระยะเวลาในท าการทดลอง 

สถานท่ีภายในสถานศึกษาท่ีทางมหาวทิยาลยัประจ าจงัหวดั หรือมหาวทิยาลยัราชภฎัประจ าจงัหวดัก าหนดให ้
(ตารางท่ี 1) โดยเก็บตวัอยา่งในช่วงเดือนตุลาคม 2559 – ธนัวาคม 2559 

 
ผลการวจิยั 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 140 คนมีช่วงอายรุะหวา่ง 18-35 ปี มีอายเุฉล่ีย 22.22±4.22 ปี เป็นเพศชายจ านวน 55 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และเพศหญิงจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 โดยเพศชายมีอายเุฉล่ีย 21.78±3.34 ปี และเพศ
หญิงมีอายเุฉล่ีย 22.51±4.69 ปี 

2. ผลการศึกษาค่าสัดส่วนสัดส่วนความกว้างของฟันตัดซ่ีข้างต่อฟันตัดซ่ีกลางและสัดส่วนความกว้างของ
ฟันเขีย้วต่อฟันตดัซ่ีข้าง 

พิจารณาค่าสัดส่วนความกวา้งของฟันหนา้บนทั้ง 4 คู่ พบวา่มีค่าเฉล่ียสดัส่วนฟันเข้ียวดา้นขวาต่อฟันตดัซ่ี
ขา้งดา้นขวามีค่า 0.80±0.12 ช่วงความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 = 0.78-0.82 ฟันตดัซ่ีขา้งดา้นขวาต่อฟันตดัซ่ีกลางดา้นขวามีค่า 
0.72±0.05 ช่วงความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 = 0.71-0.73 ฟันตดัซ่ีขา้งดา้นซา้ยต่อฟันตดัซ่ีกลางดา้นซา้ยมีค่า 0.72±0.06 ช่วง
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 = 0.71-0.73 ฟันเข้ียวดา้นซา้ยต่อฟันตดัซ่ีขา้งดา้นซา้ยมีค่า 0.81±0.13 ช่วงความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 
95 = 0.79-0.83 ดงัแสดงในตารางท่ี 2  

เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งเพศชายและเพศหญิง พบวา่เพศชายมีค่าเฉล่ียสัดส่วนฟันเข้ียวดา้นขวาต่อฟันตดัซ่ี
ขา้งดา้นขวามีค่า 0.82±0.14 ค่าเฉล่ียสดัส่วนฟันตดัซ่ีขา้งดา้นขวาต่อฟันตดัซ่ีกลางดา้นขวามีค่า 0.72±0.06 ค่าเฉล่ียฟันตดั
ซ่ีขา้งดา้นซ้ายต่อฟันตดัซ่ีกลางดา้นซ้ายมีค่า 0.73±0.06 ค่าเฉล่ียสัดส่วนฟันเข้ียวดา้นซ้ายต่อฟันตดัซ่ีขา้งดา้นซ้ายมีค่า 
0.83±0.12 ส่วนเพศหญิงมีค่าเฉล่ียสัดส่วนฟันเข้ียวดา้นขวาต่อฟันตดัซ่ีขา้งดา้นขวามีค่า 0.78±0.11 ค่าเฉล่ียสัดส่วนฟัน
ตดัซ่ีขา้งดา้นขวาต่อฟันตดัซ่ีกลางดา้นขวามีค่า 0.72±0.05 ค่าเฉล่ียฟันตดัซ่ีขา้งดา้นซ้ายต่อฟันตดัซ่ีกลางดา้นซ้ายมีค่า 
0.72±0.07 ค่าเฉล่ียสัดส่วนฟันเข้ียวดา้นซ้ายต่อฟันตดัซ่ีขา้งดา้นซ้ายมีค่า 0.80±0.13 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ซ่ึงพิจารณา
ค่าเฉล่ียสดัส่วนฟันหนา้บนทั้ง 4 คู่เปรียบเทียบในเพศชายและเพศหญิงโดยใชส้ถิติ Independent Sample T-Test พบวา่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ฟันเข้ียวดา้นขวาต่อฟันตดัซ่ีขา้งดา้นขวาท่ีในเพศชายและเพศหญิง
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p=0.03 
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ียสดัส่วนฟันหนา้บนทั้ง 4 คู่เม่ือจ าแนกตามเพศ 

*a ค่าสดัส่วนฟันท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.03) 
 

3. ผลการศึกษาความพงึพอใจของบุคคลทัว่ไปต่อความสวยงามของรอยยิม้ในสัดส่วนฟันหน้าบนทีแ่ตกต่าง
กนั 

คะแนนความพึงพอใจต่อความสวยงามของรอยยิม้ในสัดส่วนฟันหน้าบนท่ีแตกต่างกนัมีคะแนนเต็ม 4 
คะแนน และในแต่ละภาพมีค่าคะแนนเฉล่ียดังแสดงในตารางท่ี 3 โดยภาพ B (สัดส่วนฟันหน้าบนร้อยละ 70) ได้
คะแนนมากท่ีสุด รองลงมาคือภาพ D (สัดส่วนฟันหนา้บนเพ่ิมข้ึน) ภาพ A (สดัส่วนฟันหนา้บนร้อยละ 62) และภาพ C 
(สดัส่วนฟันหนา้บนร้อยละ 80) ตามล าดบั  

เม่ือท าการศึกษาความพึงพอใจแยกตามเพศชายและเพศหญิงพบวา่ ในเพศชายใหค้ะแนนความพึงพอใจใน
ภาพB มากท่ีสุดรองลงมาคือภาพ D A และ C ตามล าดบั ส่วนในเพศหญิงให้คะแนนความพึงพอใจในภาพ D มากท่ีสุด 
รองลงมาคือภาพ B C และ A ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจใน
สัดส่วนฟันหนา้บนทั้ง 4 แบบ  โดยใชส้ถิติ Kruskal-Wallis test พบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั     
p=0.054 
 
ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจต่อความสวยงามของรอยยิม้ในสดัส่วนฟันหนา้บนท่ีแตกต่างกนัแยกตามเพศ 

 
สัดส่วนคู่ฟัน 

สัดส่วนฟันหน้าบน 

เพศชาย Mean±SD 
(95%CI) 

เพศหญิง Mean±SD 
(95%CI) 

รวม Mean±SD 
(95%CI) 

ฟันเข้ียวดา้นขวาตอ่ฟันตดัซ่ีขา้งดา้นขวา 
0.82±0.14 
(0.79-0.86) 

0.78±0.11 
(0.75-0.80) 

0.80±0.12  
(0.77-0.82) 

ฟันตดัซ่ีขา้งดา้นขวาต่อฟันตดัซ่ีกลางดา้นขวา 
0.72±0.06 
(0.70-0.74) 

0.72±0.05 
(0.71-0.74) 

0.72±0.05 
(0.71-0.73) 

ฟันตดัซ่ีขา้งดา้นซา้ยต่อฟันตดัซ่ีกลาง
ดา้นซา้ย 

0.73±0.06 
(0.71-0.74) 

0.72±0.07 
(0.70-0.73) 

0.72±0.06 
(0.71-0.73) 

ฟันเข้ียวดา้นซา้ยต่อฟันตดัซ่ีขา้งดา้นซา้ย 
0.83±0.120 
(0.79-0.86) 

0.80±0.13 
(0.77-0.83) 

0.81±0.13 
(0.79-0.83) 

 
รูปภาพ 

ค่าคะแนนความพงึพอใจต่อรอยยิม้ในสัดส่วนฟันหน้าบนแบบต่างๆ 

เพศชาย (n=55) 
Mean±SD (95%CI) 

เพศหญิง (n=85) 
Mean±SD (95%CI) 

รวม (n=140) 
Mean±SD (95%CI) 

A   (สดัส่วนร้อยละ 62) 2.80±0.67 (2.62-2.98) 2.79±0.86 (2.60-2.97) 2.79±0.79 (2.66-2.93) 
B   (สดัส่วนร้อยละ 70) 3.00±0.63 (2.83-3.17) 2.95±0.81 (2.78-3.13) 2.97±0.74 (2.85-3.10) 
C   (สดัส่วนร้อยละ 80) 2.60±0.91 (2.35-2.85) 2.80±0.91 (2.60-3.00) 2.72±0.91 (2.57-2.87) 

        D   (สดัส่วนเพ่ิมข้ึน) 2.84±0.81 (2.62-3.06) 2.98±0.75 (2.81-3.14) 2.92±0.77 (2.79-3.05) 

a a 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ค่าสัดส่วนฟันหนา้บนท่ีพบในการศึกษาน้ีมีลกัษณะเป็นค่าสดัส่วนเพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกุลวรา 

และคณะ (2558) แต่มีความแตกต่างกนัท่ีค่าสัดส่วนของฟันตดัซ่ีขา้งต่อฟันตดัซ่ีกลางทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา โดยใน
การศึกษาน้ีมีค่า 0.72 (ร้อยละ 72) มากกวา่การศึกษาก่อนหน้าท่ีพบวา่มีค่าอยู่ท่ี 0.70 (ร้อยละ 70) และสัดส่วนของฟัน
เข้ียวต่อฟันตดัซ่ีขา้งทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวามีค่าสอดคลอ้งกนัคือ มีค่าอยูท่ี่ 0.80 (ร้อยละ 80) เม่ือพิจารณาระหวา่งเพศ
จะพบวา่เพศชายและเพศหญิงมีค่าสดัส่วนฟันแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ค่าสดัส่วนฟันเข้ียวดา้นขวา
ต่อฟันตดัซ่ีขา้งดา้นขวาท่ีพบความแตกต่างระหวา่งเพศ หากท าการเปรียบเทียบระหวา่งสดัส่วนฟันในต าแหน่งเดียวกนั
ในดา้นซา้ยและดา้นขวาพบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่สัดส่วนฟันตามลกัษณะธรรมชาติของ
ประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีลกัษณะเป็นค่าสัดส่วนเพ่ิมข้ึน มีความสมมาตรกนัระหวา่งดา้นซ้ายและดา้นขวา 
และเพศมีอิทธิพลต่อค่าสัดส่วนฟันเฉพาะฟันเข้ียวดา้นขวาต่อฟันตดัซ่ีขา้งดา้นขวา โดยในเพศชายจะมีค่าสัดส่วนฟัน
มากกวา่เพศหญิง 

เม่ือท าการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรอยยิ้มท่ีสวยงาม การให้คะแนนความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปต่อ
รอยยิม้ในสัดส่วนฟันหนา้บนทั้ง 4 แบบ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียคะแนนความพึง
พอใจพบว่าภาพ B (สัดส่วนอาร์อีดีร้อยละ 70) ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดและ ภาพ D (สัดส่วนเพ่ิมข้ึน) 
ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจรองลงมา ซ่ึงทั้ง 2 ภาพน้ีมีความสัมพนัธ์กนัคือ มีค่าสัดส่วนฟันตดัซ่ีขา้งต่อฟันตดัซ่ีกลางท่ี
ร้อยละ 70 เหมือนกนั แต่ภาพ B ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจมากกวา่อาจเน่ืองมาจากสดัส่วนฟันในภาพ B เป็นสดัส่วน
คงท่ี ท าใหข้นาดของชุดฟันดูสมดุล สอดคลอ้งกนั แต่ในภาพ D นั้นแมจ้ะมีสัดส่วนฟันตดัซ่ีขา้งต่อฟันตดัซ่ีกลางเท่ากบั
ภาพ B แต่สัดส่วนฟันเข้ียวต่อฟันตดัซ่ีขา้งมีค่าเพ่ิมข้ึน ท าให้ฟันเข้ียวดูใหญ่กวา่และอาจขาดความสมดุลกบัฟันซ่ีอ่ืนๆ 
จึงไดรั้บคะแนนความพึงพอใจนอ้ยกวา่ แสดงให้เห็นวา่ความสมดุลของชุดฟันอาจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในบุคคล
ทัว่ไป ซ่ึงมีการศึกษาถึงเกณฑก์ารพิจารณาความช่ืนชอบของทนัตแพทยต์่อค่าสัดส่วนฟันหนา้บน พบวา่ทนัตแพทยร้์อย
ละ 62 จะพิจารณาความช่ืนชอบสัดส่วนฟันจากความสมดุลของขนาดฟันหนา้บนเป็นหลกั และร้อยละ 23 จะพิจารณา
ความช่ืนชอบจากขนาดของฟันตดัซ่ีกลางบนเป็นหลกั (Ward, 2007) 

ค่าสัดส่วนร้อยละ 80 เป็นค่าสดัส่วนท่ีทนัตแพทยไ์ทยมีความช่ืนชอบมากท่ีสุด (ปิยะรัตน์, อรพินท,์ 2554) แต่
ในทางตรงกนัขา้มกลบัเป็นค่าสดัส่วนท่ีบุคคลทัว่ไปในการศึกษาน้ีใหค้ะแนนความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด แมใ้นการศึกษาน้ี
ค่าความต่างของคะแนนความพึงพอใจในสดัส่วนฟันทั้ง 4 แบบจะแตกต่างกนัไม่ชดัเจน แต่ช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัของ
การสอบถามถึงความช่ืนชอบ ความพึงพอใจ และความเห็นของบุคคลทัว่ไปต่อลกัษณะของฟันท่ีจะมีผลต่อการรักษา
ในทางทนัตกรรมบูรณะ เพราะความสวยงามเป็นความคิดเห็นและมุมมองของแต่ละบุคคล ทนัตแพทยจึ์งควรทราบถึง
ความตอ้งการและความช่ืนชอบของผูป่้วยเพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือกรักษาใหเ้หมาะสมกบัคนไขใ้นแต่ละราย 

จากการศึกษาน้ี ค่าสัดส่วนฟันท่ีพบในฟันธรรมชาติ และสัดส่วนฟันท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดนั้นมี
ความแตกต่างกนั โดยค่าสัดส่วนฟันหนา้บนในฟันธรรมชาติเป็นค่าสดัส่วนท่ีไม่คงท่ี และมีลกัษณะเพ่ิมข้ึนไปทางดา้น
ไกลกลาง ส่วนสดัส่วนฟันท่ีไดรั้บความพึงพอใจจะมีลกัษณะเป็นสัดส่วนคงท่ี และเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่สัดส่วนท่ีพบ
ได้จริงในฟันธรรมชาติ ดังนั้ นสัดส่วนท่ีแนะน าเพ่ือใช้พิจารณาในการบูรณะฟันหน้าบนในกลุ่มประชากรภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส าหรับฟันตดัซ่ีขา้งต่อฟันตดัซ่ีกลางควรมีค่าอยูท่ี่ระยะร้อยละ 70-72 เน่ืองจากเป็นค่าท่ีพบไดต้าม
ธรรมชาติ และเป็นค่าท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ส่วนในฟันเข้ียวบนต่อฟันตดัซ่ีขา้ง ค่าสัดส่วนฟันท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะโครงสร้างตามธรรมชาติ และมีความสวยงามควรอยูท่ี่ระยะร้อยละ 70-80 โดยทนัตแพทยค์วรตดัสินใจเลือกค่า
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สดัส่วนฟันท่ีเหมาะสม อิงตามลกัษณะเดิมของรูปฟัน โครงสร้างใบหนา้ และความคิดเห็นของคนไขร่้วมดว้ย จึงจะได้
ผลการรักษาท่ีเหมาะสมและสวยงามท่ีสุด 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีจากมหาวทิยาลยั และมหาวิทยาลยัราชภฏัประจ าจงัหวดัทั้ง 5 จงัหวดัเป็นอยา่ง
สูง ท่ีให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์ดา้นสถานท่ี ตลอดจนอาจารยท่ี์ปรึกษาไดแ้ก่ อ.ทพ.ดร.สุชาติ วงศ์ขนัตี 
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